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 شكــر وتقديـــر

     
يلعيجنن  . ننتع   نن  ع بالفضننو عيلتيننا.ف أأ عأنننا أنبنن  هتابننو ةنن   ي  فع ننو   يال تننفي إن مننن اعي نن       

 ل  .ا يلععن عيلمسا اة ف  إنجاز ة ي يلنتاج يلع م  يلمتعيضعأ سفىعي مانو يلع م.و أن أش.ا بمن أ
أ منننا يلسننن.ا يلزيم ننن  ا ي يلفاضنننو ي سنننتا  يلننناهتعف عيلثننننال يلجم.نننو إلننن  أسنننتفأتيننناع بالشنننهف يلع ننن.ع      

خنفيج ةن ي يلب نث عتينع.ع مسن.فته إلجبعا  يلهب.فة عمال  اته يلع م.و يلي.مو يلت  هان لبا ي ثف يلهب.ف فن  
هعنه  المًا عمفب.نًا عأبنًا  نعننًا   ن   البنه  عيلن ي من نن  يلهث.نف منن ع تنه  ما لمسته من يلع م.و  فضاًل 
يلمننعل  يليننا.ف أن  سننا الً  يال تننفيعيلهتابننو  ف ننه مننن  جز.ننو يلشننهف ععيفننف  منناةتننه يلع م.ننو  . ننو يلثمنن.ن عف ا.

إال أن أتيناع بخنالا يلشنهف  لنه اعيع يلحن و عيلتعف.ن أ وً .منا فن   منف  متمن.نأْن يلع من  ع .ز.ا من   ا نه 
 إنجاز ة   يلفسالوأل اهتعفة ايل.ا م ما حالح يلمشففو يلثان.و     يلفسالو  لما سا ا ل  البو ف  

.ا.بع عتع مت منبع يلهث.نف أسات ة ي فاضو يل .ن تت م ت      يلجز.و إل  جم.ع يأتياع بالشهف هما     
 بجامعو يلياةفةأ وتمب.ا.يلسنو يلخالو يلهعفس ي عو عيلثان  ف  

  نن   لعابنا.نز.نن ي)عمنن اعي ن  يلعففنان بالجم.نو أن أسنجو جز.نو شنهفي عتينا.في لدسنتا  يلناهتعف      
 عي تننزيزييلب ننث  همننا أسننجو شننهفي  ثننفتآلفي ننه يلسننا.اة يلتنن  أ  هفهننع جامعننو ه .ننو يلتفب.ننو فنن   (حننفف

مننا أ نناع جز.ننو ه خحعحننًا مهتبننو  سننع يلجافيف.ننو  ؛ سننع جافيف.ننو جامعننو حننالح يلننا.نزمال نن  فنن   جم.ننعل
 حنننعو ب.اننننات يلننن ي سنننا ان  ل ع نننع    ننن   (سننناهاف) اهتعفي  بجامعنننو يليننناةفةيلننن الننن   لزعجننن  يف شنننه
  .ع هعفاسنننتان يلعنننفي   بننن إل حنننال ي ة. نننوخنننعة يلعنننام .ن فننن  إلعال .فنننعتن  أن أ ننناع شنننهفي إلننن  ي  افيسنننويل

عزيفة لننعنناع يلمننا.ف يليلم  عبننوأ همننا أ نناع شننهفي إلنن   يإل حننا .اتيل حننعو   نن   ب علننو فنن يلم علجبننعاة
   .ع هعفاسنتان يلعنفي بن  عزيفة يلحن ولنيإل نالع  عما.ف (م معا .اايفي فش)   .ع هعفاستان يلعفي ب  يلح و

منا.ف مهتن  عز.نف يلسن.ا)مباي ةنااى شن.ف (  تنفيع عيلتينا.ف إلن  همنا أتيناع بجز.نو يال ( ااف أ مناخالا )
فنعتن  ةننا أن   عال . .ات يلم  عبنوسا ان  ل  حعو   ن  يإل حنا عيل ي    .ع هعفاستان يلعفي بيلح و 

أ لمننا أبنناع  مننن مسننا اة  .مننو لنن  م اف ننو أفب.ننوفؤسننال يلنناعي ف يلخام.ننو فنن  خننعة إلم.ننع يأسننجو شننهفي لج
                                                    أ.ع لخامو أةاي  مس.فتنا يلع م.وعف  يهلل يلجم

 هلل يلسايا عيلتعف. أعمن ي                                                                             
 ( وثننيلبا  )                                                                               
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ٕ 
 

  (مقدمة) تمهيد

، والســ ما البطق ق ــة مت ــا بطــورًا مي وظــًا فــم العد ــد مــن مراالب ــا و فا  ــا المعرفــة الراراف ــة تشــ د     
لعيم ــة فــم مرــال الق ــث ربماع ــة والس اســ ة وموا قب ــا اال بصــاد ة وااللعيم ــة، تظــرًا لبشــعب المشــ  ت اا

ن ال يــول المقبر ــة والب تولور ــة   رــاد العد ــد مــســبادام ضف ــل الوســامل ال م ــة وا  صــام ة االرارافــم ق
طق عـة  إلـامرمل البا رات البم طـرضت عيـا الراراف ـة ال د اـة اقبـداًل قـالمت ال ووصـواًل و . لبيك المش  ت

 ال يـــول المقبر ـــة وا ســـال ب الرد ـــدة فـــم معالرـــة المشـــا ل رعـــل مت ـــا عيمـــًا بطق ق ـــًا لـــ  ض دافـــ  وم داتـــ 
   .الر ب

ت الراراف ــة بعتــا قدراســة وب ي ــل الظــوا ر عيــا ســطم ا رض ودراســة مم زاب ــا وبقا تاب ــا ولمــا  اتــ    
دراك الع  ات المبقادلة ف ما ق ت ا و شف ا تماط البم بباذ ا فم بوز ع ا عيا سطم ا رض  ،الم ات ة وا 

  رعي ا  ادرة عيا طرح ال يول المتاسقة ليعد د من المش  ت.
لـم بقبصـر  ،  ـذ  البطـوراتاف ة بطورات رذر ة والس ما قعد ال رب العالم ة الاات ـةلقد ش د عيم الرار      

 ،قــل ابســعت لبشــمل فيســ ة العيــم ومت ر بــ  وضســال ب الق ــث المســبادمة ف ــ  ؛عيــا ضســال ب الق ــث ف ســب
بطـــور م ـــا  م راراف ـــة رد ـــدة وقـــروز ابرا ـــات  د اـــة عيـــا مســـبو  الم ـــمون والم بـــو   إلـــاممـــا ضد  

 .ملرارافا

 ة فــم بوظ ــف الطــرق الر ا ــ ة وا  صــام   ــث رد ــد اســيوقاً و ــد ما ــل االبرــا  ال مــم فــم الراراف ــة      
سبادام ا فم  شف الع  ـات والاصـامص الم ات ـة ف ـً  عـن البعـرف عيـا اعمي ات الب ي ل الرارافم و 

 ا سس الرم سة البم قت ت عي  ا ا تماط البوز ع ة ليظا رات الراراف ة. 

لأل م ـة ال ق ـرة البــم  شـ ي ا  طـاع الاــدمات  فـم المرا ـز ال  ــر ة و  ـاة المربمعـات المدت ــة تظـرًا و     
 وال تدســ ة والطق ــة ضولب ــا العد ــد مـن العيــوم ا تسـات ة والبطق ق ــة والباط ط ـة فقـد ؛والر   ـة عيــا  ـد ســوال

ي رعـل  طـاع الاـدمات  ماـل راتقـًا م مـًا  بمامًا  ق رًا بوافقًا مع سعة ط ف الادمات وبتوع ا، ا مر الذا
، وضصــقم مســبو  بطــور  ــذا القطــاع م   ــن لرم ع ــالــ، إن تم ــة القشــر ة لمعظــم قيــدان العــالمفــم اطــط الب

، فـــا مم ا  اـــر ر  ـــًا  ـــم البـــم بقـــدم ض اـــر طـــور والبقـــدم ال  ـــاري لـــدول العـــالممع ـــارًا لق ـــاس مســـبو  الب
عد ة ضتواع بقعًا  إلااراب  ا ساس ة المبتوعة البم صت  ا القا اون الادمات بتوعًا لسد رغقات ا تسان و 

البـم  ،، البم ببتوع فم ال صول عيا الادمات قمابيف ضتواع ا وفقًا لطق عـة ال ارـةلتمو ا تسان وبطور 
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 الة من العوز وعدم ال  ا ـة فـم ضي مـن ال ـرور ات البـم ال قـد مت ـا مـن ضرـل ال  ـاظ )بعرف عيا ضت ا 
 .(ٔ)(قأ ميــ   مربمعــبــ  االربماع ــة ضو ل ماصوصــ ة إتســات ب  ضو لالتشــاط ال  ــوي لنتســان وب ق ــق عيــا 

اي  ـا، ذلـك ربقاطـًا وا قـًا ق  ـاة المربمعـات مـن   ـث بقـدم ا ضو با بـربقطالصـ ة ن ض إلاوالقد من ا شارة 
ا وبتم ب ــا ضواًل  ــة بطو ر ــربماع ــة، ا مــر الــذي   ــرض عيــا الــدول ض مال بصــاد ة وااللع  ب ــا قالبتم ــة ا
 .(ٕ) راق ًا عيا قق ة القطاعات ا ار إل م  تع س ذلك 

م وتات رم س ة بر زت  ول ا مراالت الدراسة فم راراف ـة الاـدمات الصـ  ة وذلـك  ةُ ا اَ  تو د ب دد   
 :(ٖ)عيا الت و البالم

ت والمؤسســــات الصــــ  ة ا ول: بر  ــــب وبوز ــــع مصــــادر الادمــــة الصــــ  ة والبــــم ببــــألف مــــن المسبشــــ  ا
 والو دات الص  ة الر   ة. ،ا   ام ة

سب ادة من  ذ  الاـدمات قمـا    ـل الالمر ا ليادمات الطق ة وبتظ م اسبادام المرارع ن و االااتم:     ة 
 بقد م ا قش ل ضف ل، و ذا المؤشرات البم بؤار فم سيو  م الم اتم برا  الادمات الطق ة المقدمة.

 سبادام ا مال ليادمة الص  ة من   ث بوز ع ا وتظام ا ال رمم.اللعدد ا مال، و ذا اد د االاالث: ب 
رم ع ا تشطة والممارسات البم بقوم ق ـا فمـة مـن التـاس المباصصـة فـم   االادمات الص  ة:  بعد   

 ،ت ـــةمرــال الطــب ومعالرـــة ا تســان لبقــد م الاـــدمات المبعيقــة ق  ــاة ا تســـان وصــ ب  الرســمات ة والعق 
مــن ا مــراض وا وقمــة البــم  ــد  بــ الو ام ــة لمعالرســبادام الاقــرات والم ــارات اوبــأم ن ســ مب  مــن اــ ل 

لبطــور الــذي  ت ــا بع ــس ا ؛بعــد الاــدمات الصــ  ة مــن المســبيزمات ا ساســ ة  ي مربمــعو  .(ٗ)بــك قــ  ب
 ن  ؛ع الـدول والمؤسسـاتلذا فقـد  ظـم  ـذا الراتـب قاال بمـام الواسـع مـن رم ـ ؛وصل إل   ذلك المربمع

م  ــؤدي  بصــاد ة ول ــالربماع ــة واالالبتم ــة ا إلــاالوصــول  عيــا بطــور  ــذ  الاــدمات  ع ــس  ــدرة الدولــة
مع عدد الس ان  ابتاسقً مالص  ة ن   ون بوز ع الادمات ض، فإن ذلك  بطيب لفْ المربمع وظام   قش ل  ُ 

                                                 

 . ٖٗٔ، صٕٙٓٓالادمات، متشورات رامعة دمشق،  ا( ممدوح شعقان، راراف ٔ)
، غ ر متشورة رسالة مارسب ر ات الص  ة فم ض وار رتوب العراق،( وفال إسماع ل سعد ض مد الموسوي، الب ي ل الرارافم ليادمٕ)

 .ٔ، صٜٕٓٓ ي ة البرق ة، رامعة المسبتصر ة، قاداد، 
(3) John (A.G), Health Problems in Urban Areas in Social Problems and the City Geographical 
perspectives, Oxford University press, London, 1970, p.103. 

 .ٔٛ، صٖٕٔٓ، م بقة المربمع العرقم ليتشر والبوز ع، عمان، ٔ( مازن عقدالر من ال  بم، راراف ا الادمات ضسس وم ا  م، طٗ)
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 ، ــاطًا  ق ــرًا عيــا مرمــل الاــدمات الصــ  ة ن ز ــادة  رــم الســ ان وقشــ ل مســبمر  ولــد  ؛ت ام ــاضفــم 
التابال عن  ،قتام ضقيد عن طر ق مسبو  ص ة ال رد من ي ذ  م ن   اس بطور ضإ ؛دام اض و قيل من   الة

 .ار ضم اتات ص  ة ا  ة المبوافرة من إدارات ومؤسسات و بطور الادمات الص  

 المالمح الجغرافية لمنطقة الدراسة أواًل:
 ة:موقع منطقة الدراس -1
البم  (مد تة ضرق ل) وردسبان العراق ومر ز ا   ي مة   د  الم افظات الرم سإ ل  م م افظة ضرق      

بقع م افظة ضرق ل و  .(ٔ)( تا  ةٙٗ)( ض   ة وٓٔوبب ون من )،  ي م م العاصمة ا دار ة لن
وم افظة السي مات ة ومن الارب م افظبم  إ ران الشرق ومن ،بر  ا الشمال  ا من دودو  ،العراق شمال

°( 3ٓ٘3ًَٖٗ٘ٗ)و°( 3ٕٕ3ًَٖٗٔٗق ن اطم الطول )بقع و ومن الرتوب م افظة  ر وك،  ،د وك وت تو 
3َٖٖٓ٘شر ًا، ودامربم العرض ) وبقيغ (، ٔ)  ما    ظ فم اارطة شمااًل.°( 3ٔ٘3ًَٖ٘ٔٚو)°( 3ًٕٔ

 ب صل مسا الذي ب ،() وردسبان إ ي م ة %( من مرموع مسا3ٖٗٙ)بمال  ٕ م(ٓٚ٘٘ٔ) مسا ب ا
صل ب%( من مرموع مسا ة العراق فم   ن 3ٖٙ) رق لضم افظة   بلب ذلك و  2 م(ٕٕٔٛٗ)ال ي ة 

  ي م  وردسبان ترد ضن مسا ة ا  ي م الدسبور ال الم  إلاالرروع وق، (ٕ)2 م(ٕٖٛٔٗٗمسا ة العراق )
الد بور اي ل إسماع ل  و د ضشار (ٖ)ا ة العراق%( من مرموع مس3ٜٔٔوبش ل  والم ) ٕ م(ٖٕٚٚٛ)

  ي مم، ضن ا ٕٕٓٓ وردسبان العراق ستة  إ ي مورال فم مشروع دسبور ) : ذ  الق  ة ققول  إلام مد 
عقرة، الش اان، سترار، بيع ر، )، وض   ة ( ر وك، السي مات ة، ضرق لد وك، ) ب ون من م افظات 

ض   ة ااتق ن، متدلم،  إلا يك، من م افظة ت تو ، قا  افة  س ا وا م زمار، قعش قة، بي  ف، وت
(. ٔ) ،  ما    ظ فم مي ق(ٗ)واسط، والمتاطق البم بقطت ا ض ار ة  ورد ة(و  إلام افظبم د  قدرة، فم

                                                 

لأل   ة والتوا م، ق اتات غ ر متشورة،  دار ة فم م افظة ضرق ل و دات اال،  وردسبان  ي مقإ صال  ( وزارة الباط ط،   مة أ)
 .ٗ-ٔصص ، ٕٔٔٓ

( )صام ات البم بقع ب ت س طرة   ومة ا ي م  وردسبان، والبم بشمل الم افظات الا ث )ضرق ل،  ا بصرت دراسبتا عيا ا و د 
 ي م  عي  ا ق ن   ومة ا امبتازعً متاطق عبقار ا ال صام ة  افظات الا ث ف  بدال فم  ذ  االسي مات ة، د وك( ضما عدا  ذ  الم 

صام ات الد  قة فم    ي م وبعذر ال صول عيا ا  وت ا البقع ب ت إدراة ا ؛راسبتاقعدتا  ذ  المتاطق عن تطاق دضلذلك  ؛والمر ز
 مرال دراسبتا.

 .ٕص ،ٜٕٓٓ(، ٔ/ٔرم ور ة العراق، وزارة الباط ط، الر از المر زي لن صال، مسا ة العراق، ردول ) ((ٕ
،  ي ة البرق ة، غ ر متشورة س ة، رسالة مارسب ر ان العراق دراسة فم الراراف ة الس( س  ن ر ل فبم اهلل، مو ع إ ي م  وردسباٖ)

 .ٔ٘م، صٕٙٓٓرامعة  و ة، 
وع ة فم شورات م بب ال  ر والباي ل إسماع ل م مد، المتطقة المبتازع عي  ا ق ن ال ا ر الميب ب والمسبققل المر ول، مت (ٗ)
 .ٙٔم، صٕٚٓٓب اد الوطتم ال وردسباتم، السي مات ة، اال

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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س ل مع ت ر درية.  لزاب ا م من البقال آ٘ د م افظة ضرق ل من الر ة الارق ة ت ر درية، عيا قعد و 
 إ ي مالرقي ة فم الشر  ة من الم افظة، ف م مرب عة وب م ضش ر الس سل  الشمال ة والشمال ةرزال  ضما ا

و تالك فم شمال شرق ضرق ل.   ي م  ث بقع  مة رقل  صاروست  أعيا  مة رقي ة فم ا  ؛ وردسبان
 ر ا ضرقعة طرق اارر ة م مة برقط م افظة ضرق ل ققا م م افظات ومتاطق العراق واارر . ولعل ضش

 رات ة. وطر ق  اج عمران عتد ال دود العرا  ة اطر ق  اميبن الذي  تطيق من ضرق ل و تب م عتد معقر  
برا  ا رقط  ذا الطر ق ضرق ل ققاداد ق  ر وك الذي  رقط ما ق ن  اب ن المد تب ن الم مب ن، و ذلك -ضرق ل

 برا  الشرق.ا مات ة قالسيالرتوب اتط  ًا من  ر وك و رقط ا عن طر ق  ر وك ض  ًا ق
د وك.  -رق لالموصل، وطر ق ض -و تالك طر قان اارر ان  اران م مان ض  ًا و ما طر ق ضرق ل   

  ي مراتب مرموعة طرق ااتو ة بش ل الشرا  ن البم برقط ضرق ل ققا م متاطق ا  إلاو ذ  الطرق الرم سة 
 .اصوصًا والعراق عموماً 
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  (ٔاارطة )
 العراق ل قالتسقة إلامو ع م افظة ضرق 

 
 

، مق اس  ٜٚٚٔمد ر ة المسا ة العامة، اارطة الرم ور ة العرا  ة ا دار ة، قاداد،  -ٔعيا:  قاالعبمادالمصدر/ من اعداد القا اة 
ٓٓٓ  ،ٓٓٓ ،ٔ. 

2- Joint Humanitarian Information Center (JHIC), Rapid Sub-district Summaries, Erbil, 2004, p. 4 
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 سمية منطقة الدراسة:ت -3

 قل  والم  سبمرارام ب ن ض دم ا البم  اتت مس وتة قضرق ل  م إ د  مدن العالم القد مة إن ل     
  ث  اتت من  ؛الع د اآلشوري و قي  إلابعود قدا ات ا سب طان ف  ا و اآلن،   باستة م ت و  ٓٓٓٙ
  رات ا، وبعد  يعة ضرق ل ا ار ة من ض قرالبرار ة والس اس ة و با الد ت ة ول ا ع  ات مع ر المرا ز

سم مد تب ا الرم س ة او د سم ت الم افظة ق .العشرات من المتاطق ا ار ة إلا إ افة ؛الشوا د عيا ذلك
متذ  والم  ر ا ةاوظ ر اسم ا فم المدوتات الب. (ٔ)والبم بعد مر ز الم افظة وض م مدت ا الرم س ة

اسم ا  قيدة عامرة قال  اة و أ د االم ك السومر ة. و سب   ث ورد  ؛عام  قل الم  د ٖٓٓٓ
 د   باقات الميك السومري شول  م  ما رال فم إ تذاك )ضورق ي وم( ن اسم ا إالمدوتات السومر ة ف

وضغيب المؤرا ن  .ت ر نق.م. والسومر ون  م ضول شعب ظ ر فم متطقة ما ق ن ال ٕٓٓٓق دود 
 برا  الس ل الرسوقم فم رتوباا ق ن الت ر ن: العراق ال الم( قال م ؤ دون تزو  م من  وردسبان )شم

 لقالإ ذ  الدراسة فم  اول توس ،(ٕ)ولا ال  ارات فم بأر خ القشر ةض  ث ض اموا المدن وقتوا  ؛العراق
وبتاول مشا ي  من ا ل بقو م عيمم وسي م  ال ول عيا القطاع الص م، قاعبقار   طاعًا   و ًا م مًا،

دمات الص  ة المقدمة وفق ماب دف ة م دات ة لطق عة البوز ع الرارافم لمؤسساب  ومد    الة الاودراس
  ب ا  طاع الرعا ة الص  ة ا ول ة. ة وفم مقدمل   الاطط البتمو ة الرار ة فم القطر ليقطاعات المابيإ

 محافظة أربيلتاريخية عن الخدمات الصحية في  لمحة ًا:نيثا
ربقـاط   ـاب م ق ــا ال وا ي م ـا ت البـم بقـدم ا المد تـة لســ ات اقــرز الاـدماالصـ  ة مـن ض الاـدماتبعـد      

وذلك قسـقب ز ـادة عـدد السـ ان الـذي  ـؤار فـم   ـالة  ؛زداد الطيب عي  ا ااصة فم اآلوتة ا ا رةاوالبم 
 .(ٖ)عيا بطور مسبو   ذ  الادمات -بطور ا ؛البم  ربقط بقدم الشعوب - ذا التوع من الادمات

 بصــادي فــم قيــدان الرز ــرة الربمــاعم واالالســر ع الــذي  ــدث فــم الم ــدات ن اعيــا الــرغم مــن البطــور     
بشــق  الو ـع الصــ م الــذي  تمـاط الصــ  ة  ــم معظـم المتطقــة  ن، ال بــزال ا فــم العقـد ن الما ــ العرق ـة

                                                 

ص ، ٜٚٛٔ(  اشم ا  ر الرتاقم، مد تة ضرق ل دراسة فم راراف ة ال  ر، دار ال بب ليطقاعة والتشر، رامعة الموصل، ٔ)
 .ٕٗ-ٚٔص
(ٕ)http://www.hawlergov.org    
رامعة  لس د م سن رق ع غاتم، وا ع الادمات الص  ة فم تا  ة ال اراة )دراسة فم راراف ة المدن(، مرية  ي ة اآلداب،ا( ٖ)

 .ٕٖ، صٜٕٓٓ(، ٜٗالقصرة، العدد )

http://www.hawlergov.org/
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طـور ال رمـم فدراسـة الب .(ٔ)فم ضوروقا ا ل القـرن الباسـع عشـر ض اـر متـ  فـم القـرن العشـر ن اً  ان سامد
البطـورات ف ـم بعـد مؤشـرًا ر ـدًا لمعرفـة  ،ال  ـري  م ـة  ق ـرة فـم عمي ـات التمـوضمتطقـة لـ   ة  ليس ان 

ال إالســـيقم مـــا م  وض رـــاقم  ي ا ان البا ـــرات الد موغراف ـــة ســـوال  اتـــت قشـــ  البـــم مـــرت ق ـــا المد تـــة 
  ث من  ؛واالربماع ة  وااصة عامل المو ع بصاد ة لعوامل مبعددة مت ا العوامل الس اس ة واال تع اٌس إ

مات اــ ل دراســة الســ ان بب ــم لتــا طق عــة الع  ــة قــ ن ز ــادة عــدد الســ ان وز ــادة الاــدمات ومت ــا الاــد
 . الص  ة

بطـور بيـك الع  ـة مـا قـ ن التمـو السـ اتم و   م ة  ق ـرة ا  ـًا الدراكضما دراسة الراتب العمراتم في  ض     
المرا ــل المابي ــة. ومــن اــ ل دراســة  ــذا   ــذلك لق ــان  رــم البوســع العمراتــم ليم افظــة عقــرو  ؛الاــدمات
 وز ـادة بيـك الاـدمات.  افظـةبب م لتا طق عة الع  ـة قـ ن عـدد السـ ان والبوسـع المسـا م ليم  المو وع

وبشـ ر قعـض  سـاس. ببماـل فـم القيعـة قالدررـة ا -ول بـرة طو يـة -أب القد  اتت مد تة ضرق ل فم قدا ة تش
ول مــن القــرن الباســع عشــر، ول ــن  د تــة قأ مي ــا  بــا ت ا ــة التصــف االقيعــة  اتــت الم ضن إلــاالدراســات 

 مبداد.الت  الب ا مبأرر ة ق ن البقيص وا قل  ذا البأر خ  ات
فـم بطـو ر  مواسـ ضم( ٕٖٕٔ -ٕٛٔٔ/ ــ ٖٓٙ-ٕٕ٘) ال برةا مرال ا باق ة الذ ن   موا ضرق ل فم و     
ضقيـغ  ( )(مظ ر الـد ن  ـو قري)السيطان   الذي ضتشأ ()يق مارسبان ان لربماع ة، و  دمات الص  ة واالا

العقـا  ر وا دو ـة ف ـر فـم  إلـا تسـان  باج ااعتدما عيا الص ة العامة ليمربمع،  مد تة ضرق لا ار فم 
ور ضو عصـارات قعـض التقابـات من امار ضو رذور ضو قذور ضو ضوراق ضو  شو بر  ب ا دو ة من التقابات، 
 تب  ا ـرة، لـذلك  اتـورقي ـة ف  ـا ضشـرار وتقابـات وضعشـامتطقـة زراع ـة  اتـت وا عشـاب. وقمـا ضن ضرق ـل 

، (ٕ) ب اراب م مـن ا دو ـةاضرق ل   صيون مت ا عيا التقابات، و ان ض ل بيك من  جُ رَ اْ بَ سْ بّ معظم ا دو ة 
بب ــون مــن ض ســام عــدة ا مظ ــر الــد ن  ــو قري  ــا م ضرق ــل ضتشــأ  ،فــم مد تــة ضرق ــل مسبشــ ا  ق ــر و ــان

                                                 

، ٜ٘ٛٔ، بررمة شر ة  با الم دودة ليبررمة، ٕٙٔ، بقر ر ااص ر م الادمات الص  ة فم الشرق ا وسط عدب  م ر ام ر ان،ض (ٔ)
 .ٔص
 () ض مد  :، ضي المسبش ا، ضتظرار:  عتم مر ض، وسبان:  عتم مأو الق مارسبان: ل ظة  ورد ة وفارس ة، بب ون من مقطع ن، ق م

 .ٗ، صٕٜٛٔ ق روت، ع سا، بار خ الق مارسباتات فم ا س م، دار الرامد العرقم،
( مظ ر الد ن ال و قري قن ز ن الد ن قن عيم )م ضرق ل من   ب العيمال وال قرال. ــ، ضٜٗ٘ة  ورك ا باق م: ولد ست  
ا ة، تظر: م س ن م مد  س ن، ضرق ل دراسة بار ا زوج رق عة اابون، ضات السيطان ص ح الد ن ا  وقم.و و م(، ٕٖٕٔ-ٜٓٔٔ)

 .ٕ٘-ٚٗصص ، ٕٕٔٓراس ليطقاعة والتشر، ضرق ل، دار  
 
 .ٕٔص ،ٕٜٚٔعة الموصل، (  ادي رش د راوشيم، المظا ر اال بصاد ة، مطقعة رامٕ)
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و اعــات مابي ــة، و ــان إقــرا  م قــن م مــد ال راتــم المعــروف )قــاقن التق ــب(   ــااًل )طق ــب الع ــون( ف  ــا. 
ض مـد قـن  وضقـبـولم ا شـراف عيـا صـ دل ة المسبشـ ا و د و اتت الص دل ة  سما ااصًا قذلك المسبش ا، 

قبصـــر الاـــدمات الصـــ  ة عيـــا ولـــم ب. (ٔ)م ٕٛٔٔ ســـن ا رقيـــم المبـــوفم  وســـف قـــن رـــامع قـــن ض مـــد ال
ا مــا ن  إلــاوالبــم بتبقــل مــن المــدن  ،قــل شــميت المسبشــ  ات المبتقيــة ض  ــاً  ؛الااقبــة ف ســب  اتالمسبشــ 
 ـا ا طقـال   ـث  اتـت برسـل إل  ؛ بمامـًا  ق ـراً او د ضولـت السـيطة ذلـك التـوع مـن المسبشـ  ات ، (ٕ)ا ار 

شـــ ا  ـــذ  عيـــا معالرـــة م مـــة المسب . ولـــم بقبصـــرلمر ـــا فـــم القـــر  وا ر ـــافاق ـــل مـــا  يـــزم  وبـــزود م
 . (ٖ) قل شميت معالرة ال  واتات ض  اً  ؛ا تسان ف سب

ة م،   ث بش يت فم  ذ  الستة شق  إدار ٜ٘ٓٔلم ب ن فم العراق إدارة ص  ة ااصة  با ستة  ذا و    
و اتت  ذ  ا دارة السـاذرة  ـم  ـل مـا ورـد  العـراق قيد ة، طق ب   ُ ببألف من م بش ص م بر م،  عاوتُ 

فب ـت  (ٗ)من   مات ص  ة  با ال رب العالم ة ا ولا، وقعد داول العـراق فـم متطقـة الت ـوذ القر طـاتم
م، ٕٜٗٔول مسبشــ ا فــم ضرق ــل ســتة قتــال ضوبــم فــم رامعــة قاــداد،  ٕٜٚٔف  ــا ال ي ــة الطق ــة ضواًل ســتة 

. ولم   ن فم ضرق ـل مٜٕٜٔالموصل )مرمع ا ستان ال الم(، وضفببم ستة  -ق ل ان  قع عيا طر ق ضر و 
مـن  قـل شـاص )م ــم قـل  ـان  ــبم ق ـع ا دو ـة فـم م ــل صـا ر  ـرب قـاب الق صــر ة،  ؛صـ دل ة رسـم ة

  .(م مد م م الد ن  قتُ االد ن ومن قعد  
وفـــم متبصـــف ن ومعالر  ـــا، مـــن مر قـــم ا ســـتا  ا تـــات  ـــان فـــم مد تـــة ضرق ـــل عـــددٌ االوفـــم ت ا ـــة     

 ــأب  م والاــدمات الطعــام  ــان . و الا ا تــات بقــرر عــزل المر ــا الــذ ن  صــاقون قمــرض البــدرن والرــدري
 .(٘)الطق ة  وم ًا من المسبش ا المي م، وذلك  قل إتشال مسبوصف الصدر ة فم الامس تات

إذ ضسســـت  ؛تشـــاطا طق ـــا تدص شـــ ااـــلعـــراق عمومـــًا ومد تـــة ضرق ـــل قشـــ ل ، ضن االم ـــم فـــم ا مـــرو      
مسبوصـــ ات( عد ـــدة فـــم المــــدن م. وفب ـــت مرا ـــز صــــ  ة )ٕٜ٘ٔســـتة البــــدرن ة  ـــرمع ـــة طق ـــة لم اف

طق قـًا، و ـد قيـغ  ٕٔ إلـام ٜٛ٘ٔفـم عـام   ـارب ـع عـدد ا طقـال ف البم ا الرم س ة من  مت ا مد تة ضرق ل

                                                 

 ق روت، ،ٗج مريدات، ٛع ان وضتقال ضقتال الزمان، ب ق ق )إ سان عقاس(، دار الصادر، اقن اي ان، وف ات ا ( ض مد قن م مد ٔ)
 .ٙٔٔص ،قدون ستة الطقع

دون ستة ققاداد، ، ٕيد، وزارة الاقافة، مرٔرقل، ب ق ق )سامم قن الس د  ماس الصقار(، جاقن المسبوفم، بار خ إ( شرف الد ن ٕ)
 .ٚ٘ٔالطقع، ص

 .ٕٔٛٚ، صٜٕٓٓ،  رق لض ،ٙج تشر والبوز ع،يق ل، قدراان لمقداد شا و ا، موسوعة ضر  (ٖ)
 .٘ٚ، صٕٗٓٓ، مطقعة برق ة ضرق ل، ٔ( إقرا  م طا ر معروف الرقابم، معرم ضطقال م افظة ضرق ل، طٗ)
 .ٜٓٔ، صاققمررع س (٘)
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وفم  .(ٔ)ص ادلة ٖطق قًا و ٕٔٔن مرموع عدد ضطقال ا ستان فم ضرق ل فم ذلك العام طق قًا وا دًا فقط م
سـر رًا، وشـعقة ا شـعة والمابقـرات. ٕٚٙالمسبشـ ا الرم ـوري، ذات قسمم فببم مسبش ا ام، ٜٜ٘ٔعام 

در ة، والصــ ة مــن المسبوصــ ات مت ــا )مسبوصــف القيعــة، وا مــراض الصــ دٌ دَ و ــان فــم المد تــة ض  ــًا َعــ
 ات.  ات والامات ت سقع تالفم  ص دل اتالمرموعة من  تب وقعد ا ف المدرس ة(.

، ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔفـم العـام الدراسـم  ()بأسسـت  ي ـة الطـب فـم رامعـة السـي مات ة وقعد ا قعد  ستوات    
عتــدما  ،()و ــان بأســ س  ــذ  ال ي ــة ق ــدف بــدع م الاــدمات الطق ــة ليمــواطت ن فــم متطقــة ال  ــم الــذابم

م قـدض التشــاط الاقـافم  بوســع فـم المد تــة ااصــة ٕٜٛٔم افظـة ضرق ــل ســتة  إلــاضتبقيـت رامعــة السـي مات ة 
 ا ـة الصـ  ة و ما ـة الق مـة وفـم امات تـات فب ـت مد ر ـة الو التشاط الطقم ق  ل ورود  ي ة الطـب ف  ـا. 

المسبشــ ا العــام وف ــ  رم ــع ال ــروع وا  ســام الطق ــة  مم، قتــٕٜٛٔالعامــة ليصــ ة، فــم عــام ماتــة  فــم ا
تعــاش القيــب، ام ة، والطــوارئ، )القاطت ــة، والررا ــة، والتســ فبــبم الخ( و إوا شــعة، والســوتار، والع ــون.....وا 

بشــ ا الــوالدة وا ط ــال، و ــو فبــبم مسام، ٜٙٛٔفــم عــام م. وســم ت قمسبشــ ا صــدام. و ٜ٘ٛٔفــم ســتة 
قمــرور الــزمن  صــل بطــور فــم  ا ــر مــن و ض  ــًا ق افــة المســبيزمات الطق ــة وا ر ــزة ال ــرور ة.  مــزود

 .(ٖ)مابقر متاسب لي  وصاتق ة و مرا ز ص  ة وف  ا  ا ر من ال روع الط إلافب ولت المسبوص ات، 

                                                 

، ٕ٘ٓٓ، مطقعة ق تا ا، السي مات ة، ٜٛ٘ٔ-ٜٖٜٔاسة بأر ا ة فم دور ا ال  ري والس اسم إسماع ل ش ر رسول، ضرق ل در  (ٔ)
 .ٚٔٔص
()  وسم ت ب)رامعة ام تقل مقر إلا مد تة ضرق ل ٜٔٛٔفم مد تة السي مات ة وفم عام  ٜٛٙٔبأسست رامعة السي مات ة عام ،

  ص ح الد ن(.
( )م ق ن  ٜٓٚٔ  ذار ٔٔ  م اب ا  ة بم بو  ع ا فم ٜٓٚٔ ذار  ٔٔق ان  ضو اب ا  ة ال  م الذابم لأل راد

مع بقد م  ماتات  لأل راد وف  ا اعبرفت ال  ومة العرا  ة قال قوق القوم ة القارزاتم مصط ا الم  رديو ال  والزع م العرا  ة ال  ومة
البوصل إلا  ل  اسم قشأن فم المؤسسات البعي م ة، ول ن لم  بم  الياة ال رد ة لأل راد قالمشار ة فم ال  ومة العرا  ة واسبعمال

بم الباط ط  ررال بيك و إ صالات لمعرفة تسقة القوم ات المابي ة فم مد تة  ر وك.  ،البم قق ت عالقة قاتبظار تبامال  ر وك    ة
اب ا  ة  ذار  اتت م بة  قل ذلك البار خ   ث سالت ع  ات ال  ومة العرا  ة مع الزع م  م ول نٜٚٚٔ ا  صام ة الم مة عام

اعبقرت ال  ومة العرا  ة إصرار و  . ر وك القارزاتم وااصة عتدما ضعين القارزاتم رسم ا  ق ا  راد فم ت ط ردي الم  مصط او ال 
الذابم لأل راد من   م إلا إع ن ال  م ٜٗٚٔ رد ة  ر وك  إع ن  رب و ذا ما دفع ال  ومة العرا  ة فم  ذارو ا  راد قشأن  

عبقر إع ن    ث لم ؛ مٜٓٚٔراتب وا د فقط دون موافقة ا  راد الذ ن اعبقروا االب ا  ة الرد دة قع دة  ل القعد عن اب ا  ات ستة 
م افظة  وضطيقت بسم ة ،من المتاطق الوا عة  من متاطق ال  م الذابم لأل راد ورقل سترار م مد تة  ر وك وااتق نٜٗٚٔ
 تظر: لمز د من المعيومات ا .عيا  ر وك البأم م

 (.ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔصص ، ٜٜٜٔ، مطقعة المتار العرقم، القا رة، ٔ)در ة عوتم، ا  راد، ط
 

 .ٖٓٔ-ٜٓٔ(  مررع ساقق، ص صٖ)
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را  ـة ا  رات ـة البــم دامـت امـاتم ســتوات مبـ  ا ولــا المبمايـة فـم ال ــرب العقعـد اـروج العــراق مـن ضز و     
ة ورصـ د  مببال ة، وراح    ب ا ض ار من مي ون عرا م ق ن  ب ل ورر م ومعوق، وبدم ر  وب  ا  بصاد 

 عام.مسبو  الص م فم العراق قش ل العيا   داث  ، اتع ست  ذ  االمصرفم
 ـــد  ال ـــورد ة ـــتب ااالاـــورة و  ضرق ـــل ض ـــم مرا ـــل البتم ـــة فـــم م افظـــة   ـــان مـــنم، ٜٜٔٔقعـــد عـــام و     

رد ة  وردسبان، وعادت ا  زاب ال و  ومة المر ز ة فم قاداد إدارب ا منس قت ال  و ، ()ال  ومة العرا  ة
م، وشـ يت ال  ومـة ال ورد ـة ٕٜٜٔ/٘/ٜٔتبااقـات فـم الربمع والمـدن الرم سـ ة، وضرر ـت اداال الم إلا

 فم  وردسبان العراق. 
ودايـت المتظمـات الدول ـة الباقعـة لألمـم المب ـدة  وبا ـر الو ـع  ي ـا لصـالم ال ـورد والمتطقـة عمومـًا،    

 وردسـبان العـراق لقتـال مـا دمـر مـن القــر   إلـالا ر ـة والمتظمـات ال  وم ـة وغ ـر ال  وم ـة والمتظمـات ا
فــم الو ــع الصــ م با ــر قمــرور الــزمن و  والقتا ــات والمسبشــ  ات والقت ــة الب ب ــة قشــ ل عــام وبعم ر ــا.

 . افظة ضرق لالمسبش  ات والمرا ز الص  ة فم م زداد عدد   ث ا ؛ ي م ا
م ات ــــة المقارتــــة     ت ــــة ق  ــــث بب ــــق بيــــك المرا ــــل مــــع زمالمرا ــــل الو ســــتوات ال قــــ نولبســــ  ل الدراســــة وا 

 (.ٔ)اتظر ردول ات المبوفرة، ا  صام 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( )سبقرار فم متاطق العدم التب ا ة ق ن   ادة الاورة ال ورد ة وال  ومة العرا  ة، االعراق  م  فم ٜٜٔٔتب ا ة ا
شميت اال طراقات   ام مواطت ن عزل قم اصرة و   ذار)مارس(  لق ام ا فم ش ر  رب الاي ال الاات ة و عت مقاشرة قعد العراق شمال

ت  مع ليمواطت ن ب ول ا مر إلا اتب ا ة شارك ف  ا مسي ون المعس رات والدعوة إلا إسقاط التظام وقعد   ام القوات العرا  ة قعمي ا
ن بم ضسبمرت االتب ا ة إلا او تقطة ب ول بار ا ة ومر ية رد دة، و اتت العس ر ة،  ل اب  قأسي ب  و  الر ش العرا م وعتاصر من

قادة قشر ة  ق رة من  قل التظام ال ا م الذي  ان  رضس إ عرا  ة من ا رزال تس اب ا دارة ال، واصدام  س ن قادب ا قبدال عس ري وا 
 Kemal Kirisci and Gareth M.winrow, The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-stateاتظر:    ي م  وردسبان.الم ررة من إ

Ethnic conflict, London, 1997, p.158. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 (ٔردول )
 (ٕٔٔٓ-ٜٜٔٔبطور الادمات الص  ة ال  وم ة فم م افظة ضرق ل ا ل ال برة )

ة الر ود ر  سِ ض عدد المرا ز الص  ة عدد المسبش  ات ا عوام
 ال ي ة

  اتعدد صاالت العمي عدد ا طقال 

ٜٜٔٔ ٔٓ ٙٗ ٔ٘ٗٓ ٖٓ٘ ٕٓ 
ٜٜٔٙ ٔٔ ٜٜ ٕٕٔٚ ٜٗٛ ٕٜ 
ٕٓٓٔ ٕٔ ٕٔ٘ ٔٙٙٗ ٙ٘٘ ٕٜ 
ٕٓٓٙ ٔ٘ ٔٛٔ ٕٔٚٔ ٕٕٔٗ ٗٔ 
ٕٓٔٔ ٕٕ ٕ٘ٛ ٕٖٛٛ ٕ٘ٗٓ ٖٚ 

 عيا:  قاالعبمادمن عمل القا اة  المصدر/
-ٜٜٔٔم افظة ضرق ل )يص ة فم ل صام ة  الص ة،  سم الباط ط، المرموعة ا وردسبان العراق، وزارة  إ ي م  ومة  -ٔ 

 (، ق اتات غ ر متشورة.ٜٕٓٓ
معيومات والمتشآت الص  ة ال صال، بقر ر عن  ل،  سم ا وردسبان العراق، المد ر ة العامة لص ة م افظة ضرق  إ ي م  ومة  -ٕ

 ، )غ ر متشورة(.ٕٔٔٓال  وم ة فم م افظة ضرق ل لستة 
      

م، ان ٕٔٔٓ -ٜٜٔٔر الاــدمات الصــ  ة اــ ل ال بــرة فــ   ظ الرــدول الســاقق الــذي  و ــم بطــو       
مسبشـ ا  ٔٔل صل إلا  ٜٜٙٔعدد المتشآت  ان المسبش  ات لم  ز د عدد ا سو  مسبش ا وا دة عام 

% ٕٓٔقتسقة ز ادة  ٕٔٔٓمسبش ا عام  ٕٕ، وقعد ذلك عدد ا ل صل إلا ٕٔٓٓمسبش ا عام  ٕٔام 
 فقياــت، مٕٔٔٓ( عــام ٕٛ٘عــدد م ) قيــغ(، ٗٙ) مٜٜٔٔعــام وقيــغ عــدد المرا ــز الصــ  ة  .ٜٜٔٔعــام 

قالاــدمات الصــ  ة فــم   وردســبان إ يــ م بمــام   ومــة اقســقب  فبــرة الدراســة. اــ ل اً صــ   اً  ــز ( مر ٜٗٔ)
 ــة البتســ ق مــع المتظمــات المعت ــة قالشــؤون الصــ  ة  ي مقــدضت ال  ومــة ال ورد ــة وا دارة ا الم افظــة، و 

قالمســبيزمات والوســامل الطق ــة  مسبشــ  ات المــدمرة ضو بعم ر ــا ضو بر  ز ــاوالاــدمات الطق ــة  عــادة قتــال ال
ماـــال الومرا ـــز صـــ  ة رد ـــدة فـــم المتـــاطق القع ـــدة البـــم  اتـــت م ظـــورة مـــن  قـــل، وفب  ـــا. عيـــا ســـق ل 

ومـــن اـــ ل  ـــذا العقـــد مـــن الـــزمن ضترـــزت عشـــرات مـــن المسبشـــ  ات وممـــات مـــن ، مسبشـــ ا م ر ـــ  ســـور
( Emergency) طـوارئ ظـة ضرق ـل وبواقع ـا مـن ا   ـ ة والتـوا م،  مسبشـ االمرا ز الص  ة فم م اف

م. ضصـــقم عـــدد المسبشـــ  ات والمرا ـــز الصـــ  ة دااـــل مد تـــة ضرق ـــل واارر ـــا ٜٜٚٔدااـــل المد تـــة ســـتة 
، و ـــدل  ـــذا عيـــا بقـــدم ( مسبشـــ  ات،  ـــذا مـــا عـــدا المسبشـــ  ات ال قـــر  دااـــل المد تـــةٚ(، مت ـــا )ٙٙٔ)
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م فـــبم  ســـم الررا ـــة فـــم ضغيـــب المسبشـــ  ات فـــم ٕٓٓٓ. وقعـــد عـــام  افـــةً  الصـــ  ةالمد تـــة فـــم رواتق ـــا 
 .(ٔ)سوران، مص ف ص ح الد ن، م ر   سور وغ ر ا( فم مسبش ا ) ما ا    ة والتوا م 

-ٜٜٔٔا ل فبرة )الم افظة  دث بطور  ا ر عيا مسبو  فقد فم عدد ا طقال،  وقالتسقة ليبا ر     
 رق ق ت ما  ساوي ق( ٕٓٗ٘) إلا( ٖ٘ٓار الز ادة ا ل  ذ  ال برة من )مقد (،   ث قيغمٕٔٔٓ

 إ ي ممتاطق  إلااق رتوب وغرب العر  من من ا طقال  ررة عدد  ق ر إلاو ررع ذلك ، (ٖٕٕ٘)
ب الو ع فم  ذ  المتاطق قسقمت ة غ ر م ممة   ون الظروف ال ؛م افظة ضرق ل  وردسبان الس ما

( فم عام ٓٗ٘ٔ)قدار مق اة زاد عدد ر  سِ ا  نإ. و با (ٕ)ت رارات المسبمرةالاالس اسم غ ر المسبقر و 
( عام ٕٓ) عدد اعدد صاالت العمي ات فقد قيغ . وف ما  بعيق قمٕٔٔٓ( فم عام ٖٕٛٛ) إلام ٜٜٔٔ
( ٖ٘ما قيات الز ادة )،  مٕٔٔٓ( عام ٖٚم افظة، وضصقم عدد صاالت العمي ات )الفم  مٜٜٔٔ
      (.ٔ) ش لالسة، و م ن م  ظة  ذا البطور من ا ل فبرة الدراا ل 

     
قالتسقة الادمات الص  ة فم القطاع الااص ووا قة إص ح القطاع الص م وبشر ع القطاع و     

الااص فم المسا مة فم بقد م الادمات الص  ة والمبماية قالمسبش  ات والمرا ز الص  ة و و م 
 م(.ٕٔٔٓ-ٜٜٔٔلمتشآت الص  ة الااصة فم ال برة )، بطور ا(ٕ)والش ل  (ٕالردول )

                                                 

 .ٓٗٔ، مررع سقق ذ ر ، صٔ( إقرا  م طا ر معروف الرقابم، معرم ضطقال م افظة ضرق ل، طٔ)
 .ٖٕٔٓ/٘/ٕٙ صال ض دم فم مد ر ة العامة لص ة ضرق ل، مقاقية مع   اح سالم عقود، رم س إ( ٕ)
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  ث  ا؛فبرة الدراسة  ا رً ة الااصة فم م افظة ضرق ل ا ل البطور العددي ليمتشآت الص  وُ َعدُّ      
ب م الم افظة مسبش ا وا دة  ،مٜٜٔٔ فم ، ضما عاممٕٔٔٓم( المسبش  ات ا ل عإٔقيغ عدد ا )

 م و (، مٕٔٔٓ-ٜٜٔٔا ل ال برة ) فملمسبش  ات والمرا ز الص  ة اورغم  ذ  الز ادة فم عدد  ،فقط
ص  ة الااصة فم الم افظة فقد بم ة فم دور القطاع الااص فم بقد م الادمات ال فبرة الب ول ال ق ق

مسبش ا ضرق ل ا  يم  او  ؛ااصة فم بقد م الادمات الص  ةمام عدة مسبش  ات ومرا ز ص  ة تظإ
م ا  يم ومسش ا ز ن  يم ومسبش ا الرسول ا  يم ومسبش ا سردومسبش ا  وردسبان ا 

م، ٕٔٔٓ( مر زا عام ٖٚالز ادة ) ضما، مٜٜٔٔوالب م الم افظة ض ة مرا ز ص  ة عام لخ. إا  يم.....
عام فم ضما  ٕٔٔٓ( عام ٖٗ٘ٔ(، ضن عدد ض طقال زاد قمقدار )ٕ)( ؤ) ما ت  ظ فم الش ل 

ض قر  ت  ث  ات ؛فبرة الدراسةا ل  ق ًرا  اً بطور ضن  تاك ، قمعتا طق قاً  (٘ٔفقد قيغ عدد م ) م،ٜٜٔٔ
 إلا( وزاد عدد ا ٕٓ) مٜٜٔٔة فم عام ر  سِ ا عدد و د قيغ العمي ات، صاالت ة و ر  سِ ا ز ادة فم عدد 

وش دت  ذ  ال برة ض قر ز ادة فم عدد صاالت العمي ات فم المتشآت ، مٕٔٔٓعام  سر راً ( ٛٙٚ)
. م فم مد تة ضرق لٕٔٔٓصالة عام  ٖٔإلا  ٜٜٔٔ  ث ارب ع عدد ا من صالة وا دة عام  الااصة
ادمات الص  ة. وال ي ة ال إلاراوب ال  ومة ال ورد ة مع مطالب المواطت ن الذ ن  م ق ارة قسقب ب

 بارج الطق ة فم رامعة ص ح الد ن ف  ا عدد  ق ر من ا سابذة والمابص ن وال ت  ن فم  افة ال روع و 
 .(1)ستو اً  طالقاً  ٜٓف  ا قمعدل 

رب اع مسبو  الدال، ا إلا ررع و التوع من الادمات  ا ذ زُ  بر   فلطق ة الااصة، الادمات ا بقد مضما     
وب   ل ا طقال العمل فم المتاطق ال  ر ة عن المتاطق الر   ة، وبوف ر القت ة الب ب ة فم المتاطق 

مال وغ ر ذلك من المبطيقات، وب   ل س ان ال  ر من   رقال و متاطق الر   ة الال  ر ة عن 
 . (2)ال صول عيا ادمات الص  ة مم زة من ا ل الع ادات

 
 
 
 

                                                 

 .ٕٔ، صٕٔٔٓج الط ب رامعة ص ح الد ن، مطقعة رامعة ص ح الد ن، ضرق ل، دل ل بار  (ٔ)
دراسة راراف ة قاسبادام تظم المعيومات الراراف ة،  ،عيا التوتو، الادمات الص  ة فم م افظة ال رة قال من    ا( عقداليط ف ٕ)

 .ٕٛ، صٕٔٔٓرسالة مارسب ر غ ر متشورة ،  ي ة اآلداب، رامعة القا رة، 
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 (ٕردول )
 (ٕٔٔٓ-ٜٜٔٔبطور الادمات الص  ة الااصة فم م افظة ضرق ل ا ل ال برة )

ة الر ود ر  سِ ض طق ةعدد المرا ز ال عدد المسبش  ات ا عوام
 ال ي ة

 عدد صاالت العمي ات ا طقال عدد 

ٜٜٔٔ ٔ ٓ ٕٓ ٔ٘ ٔ 
ٜٜٔٙ ٕ ٓ ٕٓ ٕٖٔ ٕ 
ٕٓٓٔ ٗ ٖ ٜٙ ٜٚٙ ٔٓ 
ٕٓٓٙ ٙ ٘ ٔ٘ٓ ٖٔ٘ٗ ٔ٘ 
ٕٓٔٔ ٕٔ ٖٚ ٚٙٛ ٕ٘٘ٓ ٖٔ 
 عيا: قاالعبمادمن عمل القا اة  المصدر/

مررع سقق  (،ٜٕٓٓ-ٜٜٔٔ) صام ة الص ة فم م افظة ضرق ل  لعراق، وزارة الص ة، المرموعة ا وردسبان ا إ ي م  ومة  -ٔ
 . ذ ر 
بقر ر عن معيومات والمتشآت الص  ة الااصة فم د ر ة العامة لص ة م افظة ضرق ل،  وردسبان العراق، الم إ ي م  ومة  -ٕ

 مررع سقق ذ ر . ،ٕٔٔٓم افظة ضرق ل لستة 
 .ٖٕٔٓ/٘/ٕ٘-ٖٕ، افظة ضرق ل ا  ي ة فم م مسبش  اتالطقة الدراسة فم  ل لمتدراسة م دات ة،  -ٖ

     

 

ض قر بطور ليادمات الص  ة فم الم افظة سوال عيا مسبو  القطاع العام ضو القطاع  فقد ش د     
قتال عدد من المسبش  ات ال  وم ة والااصة وعدد من المرا ز الص  ة   د  إلاذلك الااص، و ررع 

 د الادمات العامة من ا سس ا تشال فم  ل مد ر ات الم افظة، و عبقر بوف ر الادمات الص  ة  أ
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المقاشر عيا عمي ة البتم ة   ال م لبأا ر ا المقاشر وغ ر فم عمي ة قتال وبقدم الدول ضو اال رور ة 
  بصاد ة.الربماع ة واالا

 مشكمة الدراسة وأهميتها:  ًا: ثالث
 :  اآلبم  مو رق ل ض    ة الادمات الص  ة فم م افظة مي ة ببعيق ق مشا لظ رت 

 . وردسبان العراق إ ي مبوز ع و  الة الادمات الص  ة فم  ية الدراسات البم ُبعتم ق -ا
بعــداد لســ ان  مــًا قأتــ  لــم  رــرصــعوقة ال صــول عيــا الق اتــات، والســ ما مــا بعيق مت ــا قالســ ان عي -ب
 .ار  لب فم  ذ  المش يةضمع طرق  مما اسبورب البعامل، ٜٚٛٔمتذ عام   ي م ا
 رق ل.ضاع الص م فم بر  قة س ان م افظة القط  م ةضبعاظم   -ج
 عبمد عي   الر ات المابصة فم عمي ات الباط ط الم اتم.بعدم ورود تظام معيومات م اتم  -د

 بااذ القرارات المتاسقة فم مرال الباط ط الص م.ا - ـ 

 -:إلىأهداف الدراسة : تهدف الدراسة  ًا:رابع
ساس بقد ر  ارات س ان ضا  ة المقدمة لس ان الم افظة عيال شف عن مد    الة الادمات الص  -ٔ

 رق ل ال ال ة والمسققي ة. ضم افظة 
  م ة الباط ط الم اتم السي م ليادمات الص  ة. ضقراز إ -ٕ
( فم عمي ات GISداال البقت ات المبطورة قما فم ذلك قرمر ات تظم المعيومات الراراف ة )إم اولة  -ٖ

 .تشال تظام معيومات م اتم ااص ليادمات الص  ة فم متطقة الدراسةا  تم، و  االب ي ل والباط ط الم

 وض قوا ع بيك الادمات فم الم افظة. ُ رل التُّ ض ع المقبر ات لير ات المابصة من و  -ٗ

 : الدراسة تساؤالت ًا:خامس
 ما و الو ع الساقق وال الم ليادمات الص  ة فم الم افظة؟-ٔ
 ادمات الص  ة؟ وما  م طرق  ي ا؟لامر ق ا ب ل  تاك مش  ت -ٕ
 رق ل؟ضالم مم البم بم ز س ان م افظة  ما -ٖ
 رق ل؟ضعيا الادمات الص  ة قم افظة  لن قالما البو عات المسبققي ة -ٗ
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 فروض الدراسة: ًا:دسسا
ـــد ال ر ـــ ات والبـــم بماـــل  يـــواًل  م ـــن مـــن اـــ ل ب ي ـــل مشـــ ية الدراســـة ب     ـــة لمشـــ ية الق ـــث ضد  ول 

 -: و م
تشـآت ميالرارافـم ل رق ـل فـم البوز ـعضد ضاـر لي اافـة السـ ات ة لم افظـة ن فر  ة الدراسة ب برض ورـو ض    

ظمـــة واســـبراب ر ة وا ـــ ة فـــم  ـــذا ال ضن الق ـــث قـــّ ن ضن دوامـــر الصـــ ة لـــم ببـــقن س اســـة متبإ ،الصـــ  ة
بو  الـــوطتم وال عيـــا لمع ـــار ال اافـــة الســـ ات ة ال عيـــا المســـ تشـــآتولـــم  ا ـــع بوز ـــع  ـــذ  الم ،طـــار ا

 . المتشآتم افظة مما اتع س سيقًا عيا الادمات البم بقدم ا  ذ  المسبو  

 الدراسة:منطقة حدود  ًا:سابع
( ٓٔ، البم بب ون من )ٕ( مٓٚ٘٘ٔ) رق ل قمسا ب ا القالاةضال دود الم ات ة ليرسالة م افظة بشمل     
 ،تسـمة( ٖٓ٘ٗٚٙٔ)   ٕٔٔٓدد سـ ان قيـغ عـام ( بو م ذلك، وقعٔ) الاارطـةو ( تا  ة، ٙٗ)و    ةض
و بـا ت ا ـة  رق ـلضول مسبش ا فم م افظـة ضفبشمل المدة الزمت ة ق ن بأس س  ما ال دود الزمات ة ليرسالةض

 .مٕٔٔٓعام 

: ســوف ببقــع القا اــة المتــا ال البــم ب  ــد ا فــم دراســة المو ــوع ومت ــا س  اليا الدراس  ةمن  اهو وأًا: ثامن  
 ما يم:

 ــــذا المــــت ال لببقــــع بطــــور عــــدد المتشــــآت الصــــ  ة ال  وم ــــة بــــار ام: وبســــبادم القا اــــة مــــت ال الال -ٔ
 ال ا ر.ا ن ق ن  رم الادمات فم الما م و والااصة، و ذلك بو  م البق

قـراز ا  ا الراراف ة الطق ع ة والقشـر ة و م: و بمال فم دراسة متطقة راراف ة ل ا اصامص  ي م المت ال ا -ٕ
 وع الدراسة.الع  ة الم ات ة لمو 

  ــبم قدراســة الراتــب الت عــم ليمو ــوع عيــا مــد  اســب ادة الســ ان مــن الاــدمات و المــت ال البطق قــم:  -ٖ
 الص  ة وعيا المش  ت وو ع ال يول ل ا.

رق ــل، وبوز ــع ضبوز ــع الاــدمات الصــ  ة فــم م افظــة المــت ال المو ــوعم: والــذي  قــوم عيــا دراســة  -ٗ
 رق ل.ضع ا عيا الادمات الص  ة قم افظة ادة من بوز المرا ز والو دات الص  ة واالسب 
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 ساليا الدراسة:أ
وذلــك مــن اــ ل  ، صــام ة فــم معالرــة الق اتــات ســال ب ال م ــة ا ســيوب ال مــم: وبســبادم ا ا -ٔ

 صـام ة، وبتب ـا   صـام ًا و سـاب المؤشـرات اإلب ا برب ب الق اتات والمعيومات وبصت   ا وردو 
 لب ي ل والرقط. ذ  المر ية قعمي ات ا

سب ادة الش ال الق ات ة، وا لبوز عات واسيوب ال اربو رافم: و بم ف   بقد م مرموعة من ارامط ا ا -ٕ
سـم ( فم عمي ات ر GISسبعاتة ققرامال )الفم البما ل ال اربو رافم، وبم الم آلمن بقت ة ال اسب ا

رل بق  م ال  الة ضافظة. ومن يادمات الص  ة فم الم ررال عمي ات الب ي ل الم اتم لا  الارامط و 
ـــة لياـــدمات الصـــ  ة ســـ بم االم ات ـــة و  ـــة لمعرفـــة مـــد  الالوظ    ـــا المعـــا  ر الباط ط  عبمـــاد عي

 البطاقق ق ن بيك المعا  ر و وا ع الادمات الص  ة.

 مصادر البيانات والمعمومات:  ًا:تاسع
وطق عــة مقا ا ــا  قمــا  بتاســببعــددت وبتوعــت مصــادر المعيومــات البــم اعبمــدت عي  ــا  ــذ  الدراســة    

 -:المبماية فم
 وضة المبعيقــة قالمو ــوع قشــ ل مقاشــر المصــادر الم بق ــة: وبشــمل ال بــب والق ــوث والرســامل الرامع ــ -ا

 مقاشر.غ ر 
ــــوفرة فــــم الســــر ت، والتشــــرات  ة: وبشــــمل الاــــرامط والق اتــــات، واالمصــــادر الرســــم  -ب  صــــالات المب

 لرسم ة.ال  وم ة الصادرة عن الدوامر ا
ســـيوب المســـم الم ـــداتم لمؤسســـات الادمـــة ض: اعبمـــدت الدراســـة قشـــ ل  ق ـــر عيـــا الدراســـة الم دات ـــة -ج

ن، ف ــــً  عــــن  مــــن المســــؤول ن الصــــ  المسبشــــ  ات وعــــدد   ري  ة وذلــــك قمقاقيــــة العد ــــد مــــن مــــدالصــــ
طــار   ــد اوذلــك لب د ؛م عــن م ــان مر ــم مســمية الــ    ــر مــن المر ــا وبور ــ  اعــدد  قمــن   ســارسبا 
 .رق لضليادمات الص  ة فم م افظة  م ي ما 
صـد ورمـع معيومـات المـادة اسبمارة االسبق ان:  م ا د  الوسامل العيم ة وال  و ـة البـا بسـاعد فـم ر  -د

ن  ليمـــــرارع   بصـــــاد ة والاقاف ـــــة البعر ـــــف قالاصـــــامص الد موغراف ـــــة واال إلـــــاوالبـــــم ســـــب دف  العيم ـــــة،
 .رق لض افظة الص  ة ال  وم ة الااصة قم عيا المتشآت (ليمبردد ن)
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 الدراسات السابقة:  : اً شر اع
 طروحات الجامعيةالرسائل واأل -أواًل:
عن )الادمات الص  ة لمد تة قاداد دراسة فا راراف ة  م(ٜٜٛٔدراسة م مد صالم رق ع العر يا ) -ٔ

ال الص ة لي شف عن الايل فم و ان  دف القا ث معرفة البوز ع الرارافم ليادمات فم مر (ٔ)المدن(
 البوز ع وب د د المتاطق المباي ة.

ذ بتاولت إ ؛ولا فم مرال بطور الوظ  ة الص  ة فا م افظة قادادبعد  ذ  الدراسة الاطوة ا و      
ن فا  اشارة العامي ل مرا ل بطور ا و رض والبوز ع الرارافم لموا ع المسبش  ات ا سبعماالت اا

  ات قالظروف الطق ع ة ا ل مرا ل بطور ا، ورقط القا ث موا ع بوز ع المسبشالمؤسسات الص  ة 
سبادام الع تة لب د د مراالت البأا ر الوظ  ا الص ا امر ا و البوز ع الرارافم لي إلااسبتادًا والقشر ة 

 ا  ي مو  ،عة ة الواس ي مالمسبش  ات ذات الع  ات ا  إ ي م  ن،إ ي م إلا سم متطقة الدراسة ليم افظة، و 
تت  ما اسبعا ،و د ابقعت الدراسة مت رًا ب ي ي ًا مقارتاً  ، ة الم دودة ي مالمسبش  ات ذات الع  ة ا 

  داف الدراسة.ارض ب ق ق ضقق والوسامل الر ا  ة وا  صام ة قالطر 
ـــة ســـبعماالت االب ي ـــل الرارافـــا عـــن )ال م(ٖٕٓٓدراســـة تـــوال رمعـــة رقـــار )  -ٕ  رض لمرا ـــز الرعا 

بتاولت  ذ  الدراسة الو ع الص م فم م افظـة قاـداد  قـل وقعـد و د  (ٕ)الص  ة ا ول ة فا مد تة قاداد(
، وببقـــع بطور ـــا فـــم مد تـــة قاـــداد بار ا ـــًا، ووا ـــع البوز ـــع الرارافـــم لمرا ـــز الرعا ـــة الصـــ  ة ٜٜٓٔعـــام 

 دال ادمات المرا ز الص  ة ليمد تة.ضالة ا ول ة، مع   
 ي ة فم مد تة  )البوز ع الم اتم ليمسبش  ات ا البم بتاولت م(ٕ٘ٓٓابم اماس ) دراسة ز  ر  -ٖ

رقعة ض إلال تمو ا. و سم فبرة الدراسة بطور الادمات الص  ة فم المد تة ا ل مرا  إلامش رًا  (ٖ)قاداد(
رات  البوز ع الرارافم لمبا إلا  ًا ضوبطرق  م(ٖٕٓٓ -ٜٛ٘ٔمرا ل مؤ دًا عيا ال برة المعاصرة )

المد تة وعيا المسبو   ب ا ال م ة و  الب ا الم ات ة ا ل مرا ل تمولالادمة الص  ة وال شف عن   ا
سيوقًا وص  ًا ضدراسة ببقع الابرا اب ا المسبققي ة، و  إلاصول م، ليو  ي ما ر ا ا أ  ال ا وب الم اتم 

                                                 

 ة المدن،  رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  ي ة م مد صالم رق ع العر يم، الادمات الص  ة لمد تة قاداد دراسة فم راراف  (ٔ)
 .ٜٜٛٔاآلداب، رامعة قاداد، 

ة فا مد تة قاداد، رسالة مارسب ر غ ر لمرا ز الرعا ة الص  ة ا ول سبعماالت االرض ب ي ل الرارافا الال(  توال رمعة رقار، ٕ)
 .ٖٕٓٓمتشورة،  ي ة البرق ة، رامعة قاداد، 

قاداد، رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  ي ة اآلداب، رامعة  مد تةفم   ي ةمسبش  ات ا الم اتم لي وز عالب( ز  ر اابم اماس، ٖ)
 .ٕ٘ٓٓقاداد، 
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 داف ض إلا عد ما اداة فعالة ليوصول و  ة صام ة والارامط الراراف القا ث قالوسامل ا  سبع ن و  ،و م اً 
 .الدراسة

 ول )  الة البوز ع الم اتم لمرا ز الص ة  م(ٜٕٓٓ مد م مد ر اد دل مم ال ق سم )ضدراسة  -ٗ
البوز ع الم اتا ليمرا ز  إلا مش راً  (ٔ)(GISسبادام تظم المعيومات الراراف ة ال يورة قإ العامة فم مد تة

وا ع ا و  اول القا ث دراسة الادمة الص  ة من ا ل ببقع بطور  ، و دل يورةالص  ة العامة فم مد تة ا
سبمارة اسبادام االص  ة العامة و مرا ز يوبتاولت الب ي ل ل  الة البوز ع الم اتم لالبوز ع الرارافم ل ا، 

عض البقت ات سبادم قا، و يمرا ز الص  ة العامةلسبق ان لب ي ل المتطقة من تا  ة   الة البوز ع الم اتم إ
  صام ة فم   اس ال  الة ليبوز ع الم اتم ليادمات الص  ة فم المد تة.  ا
عن )  الة البوز ع الم اتم ليادمات المربمع ة  م(ٕٚٓٓدراسة ر اض  اظم سيمان الرم يم ) -٘

 اول القا ث دراسة  ،(ٕ))البعي م ة والص  ة والبرف   ة( فم مد تة  رق ل دراسة فم راراف ة المدن(
بمدت عي  ا عالبم ا الوظامف من ا ل ببقع بطور ا وق ان الع  ات الم ات ة ق ن المبا رات الادم ة

  ال الس ت ة وب د د العوامل المؤارة فم البوز ع الم اتم لمؤسسات الادمة فم  الدراسة عيا مسبو  ا
الادمات المربمع ة فم المد تة مع ب د د   صام ة لق ان مد    الةاتت قالوسامل ا سبعاو  ،المد تة

  اراب ا المسبققي ة.
 عــن )الب ي ـــل الم ــاتم لياــدمات الصــ  ة فــم م افظـــة ذي م(ٕٓٔٓدراســة عقــاس  رــول   طــان ) -ٙ

دراســة وا ــع  ــذ  الاــدمات ومســبو اب ا وضصــتاف ا ووســامل ال صــول عي  ــا ،  إلــاســعت الرســالة  ، (ٖ) ــار(
من   ـث العـدد وال اافـة وق ـان مـد    ا ـة  ـذ  الاـدمات و  الب ـا و ـذا  ماـل وع  ة ذلك قبوز ع الس ان 

ســبتباج لي شــف عــن الالقــامم عيــا الب ي ــل والب ســ ر وا ــدف الق ــث. اــم ابقعــت الدراســة المــت ال الشــمولم 
ظ ــر مــن الق ــث بــدتم   ــالة  ــذ  المؤسســات و ــد الع  ــات الم ات ــة لياــدمات الصــ  ة فــم الم افظــة. 

سبتبارات ار ب ا عقر ضرقعة فصول مع مقدمة و ف  ا فم ضغيب المؤشرات الص  ة، وص ات مت  والعامي ن
 وبوص ات.

                                                 

مرا ز الص ة العامة فم مد تة ال يورة قاسبادام تظم المعيومات البوز ع الم اتم لض مد م مد ر اد دل مم ال ق سم،   الة  (ٔ)
 .ٜٕٓٓة،  ي ة اآلداب، رامعة قاداد، ، رسالة مارسب ر غ ر متشور GISالراراف ة 

ر اض  اظم سيمان الرم يم،   الة البوز ع الم اتم ليادمات المربمع ة )البعي م ة والص  ة والبرف   ة( فم مد تة  رق ل دراسة  (ٕ)
 .ٕٚٓٓفم راراف ة المدن، ضطرو ة د بورا  غ ر متشورة،  ي ة البرق ة، رامعة قاداد، 

 ار، رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  ي ة البرق ة، رامعة  الب ي ل الم اتم ليادمات الص  ة فم م افظة ذيعقاس  رول   طان،  (ٖ)
 . ٕٓٔٓرامعة المسبتصر ة، قاداد، 
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اصـص ال صـل ا ول لدراسـة الـدل ل التظـري ليدراسـة مـن   ـث المت ر ـة والدراسـات السـاققة وم ـا  م     
 ـل بار ا ـة بطور الادمات الص  ة وفق ضرقع مرالواصص ال صل الااتم  عامة عن الادمات الص  ة.

ال صـــل الاالـــث وا ـــع البوز ـــع الم ـــاتم ال ـــالم وبتـــاول بـــربقط غالقـــًا قال ـــال الس اســـم ليعـــراق والم افظـــة. 
لياــدمات الصــ  ة والعــامي ن ف  ــا معبمــدًا عيــا ا ســال ب اال صــام ة لمعرفــة وا ــع البوز ــع ال ــالم. ف مــا 

عــدة مؤشــرات ومعــا  ر عالم ــة وم ي ــة، بتــاول ال صــل الراقــع   ــالة ضدال الاــدمات الصــ  ة معبمــدًا عيــا 
 مـا  ،ف ـً  عـن دراسـة الع  ـات الصـ  ة ،م ممة لـذلكال صام ة  قاسبادام العد د من العمي ات ا وذلك

ن ال صل الراقع ض  ًا ال ارة ال عي ة ليادمات الص  ة ومن ام بقد ر ا ب ارات الم افظة فم المسبققل ق   
  ق رة.الز ادة الس ات ة ال إلالتظر قا
عــن الب ي ــل الرارافــم لياــدمات الصــ  ة فــم  م(ٜٕٓٓدراســة وفــال إســماع ل ســعد ض مــد الموســوي ) -ٚ

ـــاول ا، (ٔ)ض ـــوار رتـــوب العـــراق مسبشـــ  ات  ة ـــوار القالاـــة امســـلق ـــث قالب ي ـــل مسبشـــ  ات متطقـــة ا بت
رتـــــة   الب ـــــا مقا إلـــــاالق ـــــث عيـــــا امـــــس فصـــــول. وبـــــم البوصـــــل ، شـــــمل والمرا ـــــز الصـــــ  ة الرم ســـــ ة

واًل اــم مسبشــ  ات ضبــم بقــع اــارج  ــدود متطقــة الدراســة قالمسبشــ  ات المورــودة فــم الم افظــات الــا ث ال
 ـوار الزالـت دون  ن الاـدمات الصـ  ة فـم اض إلـالعالم ة المسـبادمة. وبوصـل الق ـث القطر والمعا  ر ا

 المسبو  المطيوب وبعاتم من بدتم مسبو  ال  الة وال  ا ة.
ســبادام الطــرق ا  صــام ة ال د اــة وقــرامال ا ــل البوز عــات ليظــوا ر المدروســة قب ي إلــال وبــم البوصــ    

تظم المعيومات الراراف ة. واابـبم الق ـث قعشـرة بوصـ ات ببعيـق قعمي ـة بطـو ر  ـذ  الاـدمات فـم متطقـة 
 الدراسة.  

ة  وا م ادمات الص  ة فم متطقي ول )الباط ط الم اتم ل م(ٕ٘ٓٓدراسة سامر  ابم رشدي ) -ٛ
سبادام تظم ا، بتاول القا ث (ٕ)GIS)القدس الشر  ة قاسبادام بقت ات تظم المعيومات الراراف ة 

راسة  و وال دف الرم س من  ذ  الد ،متطقةالمرا ز الص  ة فم يالمعيومات الراراف ة لباط ط الم اتم ل
ادر الم بق ة، ف ً  عن مام بيك الادمات، واعبمد عيا مرموعة من المصضبشا ص العققات البم بقف 

راقات إ إلاسال ب ال م ة  ليوصول  من اوذلك قابقاع المت ال الب ي يم ومرموعة  ،الدراسة الم دات ة
 . د  قة

                                                 

 . مررع سقق ذ ر ، الب ي ل الرارافم ليادمات الص  ة فم ض وار رتوب العراق، الموسوي ض مد سعد إسماع لوفال  (ٔ)
تظم المعيومات  م اتم لادمات الص  ة فم متطقة  وا م القدس الشر  ة قاسبادام بقت اتسامر  ابم رشدي، الباط ط ال (ٕ)

 .ٕ٘ٓٓ، رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  ي ة الدراسات العي ا، رامعة التراح الوطت ة، تاقيس، فيسط ن، GISالراراف ة 
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م( عن الادمات الص  ة فم م افظة  رة قال من ٕٔٔٓعيا التوتو ) ادراسة عقداليط ف     -ٜ
، بتاولت الدراسة بوز ع المتشآت الص  ة (ٔ)(GIS)دراسة راراف ة معبمدًا عيا تظم المعيومات الراراف ة 

فم م افظة  رة عيا مسبو  القطاعات، وال دف من الدراسة  و بصم م الارامط وبما ل الق اتات 
البوز ع الماالم لبيك المتشآت فم  ول قعض  إلام افظة م ات ًا ليوصول الالااصة قبوز ع المتشآت فم 

سبعان القا ث او  م والبطق قم والمو وعم ي موا  لمت ال البار امالمق َسة. واعبمدت عيا ا المعا  ر
 سباراج الارامط الر م ة.امعيومات الراراف ة فم ققرمر ات تظم ال

راراف ة الادمات الص  ة فم ضماتة العاصمة عن  م(ٕٚٓٓدراسة عقداهلل عيم صالم الشد دة ) -ٓٔ
ل ف  ا بطور الادمات الص  ة فم مد تة صتعال، وبتاو ، (ٕ)صتعال فم ال من دراسة فم راراف ة الادمات

بوز ع ا والعوامل المؤارة فم بوز ع الادمات الص  ة وتشاط و بطور المتشآت الص  ة ال  وم ة، و 
قمسبش  ات صتعال والاصامص المسبش  ات فم مد تة صتعال، وبق  م مسبو  الادمات الص  ة 

  عدد من البوص ات.إلا  ام ايص القا ث ،مسبوا ا  بصاد ة ليمر ا المرارع ن وبق  مالربماع ة واالا
، راراف ة الادمات الص  ة ال  وم ة فم م افظة (مٕٙٓٓ) دراسة  مد  ط  إقرا  م دو ب -ٔٔ

 صل ا ول العوامل الراراف ة والق م ة المؤارة فم الادمات الص  ة الالرسالة فم وبتاولت ، (ٖ)دم اط
فظة دم اط وال صل الاالث بتاول س ان والمش  ت الص  ة قم اقم افظة دم اط، وفم ال صل الااتم ال

م، وال صل الراقع الب اوت ٕٕٓٓالب ي ل الم اتم لبوز ع الادمات الص  ة ال  وم ة قم افظة دم اط عام 
وضا رًا رؤ ة  ،الم اتم والبرابب وض ال م ت وذ مؤسسات الادمات الص  ة ال  وم ة قم افظة دم اط

 م افظة. الليادمات الص  ة ال  وم ة قباط ط ة مسبققي ة 
مسبش  ات القا رة دراسة فم راراف ة " (م، قعتوانٜٜٛٔعقدال م د ق ل )دراسة فب م  -ٕٔ

، بتاول ف  ا دراسة الادمات الص  ة من   ث البوز ع الرارافم ليمتشآت الص  ة ضو  رم (ٗ)"الادمات

                                                 

تظم المعيومات الراراف ة  قاسبادامة راراف ة عيا التوتو، الادمات الص  ة فم م افظة  رة قال من دراس    اعقداليط ف  (ٔ)
(GIS) ،. مررع سقق ذ ر 
عقداهلل عيم صالم الشد دة، راراف ة الادمات الص  ة فم ضماتة العاصمة صتعال فم ال من دراسة فم راراف ة الادمات، رسالة  (ٕ)

 .ٕٚٓٓمارسب ر غ ر متشورة،  ي ة اآلداب، رامعة ضس وط، 
 ب، راراف ة الادمات الص  ة ال  وم ة فم م افظة دم اط، رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  ي ة اآلداب،  مد  ط  إقرا  م دو  (ٖ)

 .ٕٙٓٓرامعة قت ا، 
فب م عقدال م د ق ل، مسبش  ات القا رة _ دراسة فم راراف ة الادمات، ضطرو ة د بورا  غ ر متشورة،  ي ة اآلداب، رامعة  (ٗ)

 م.ٜٜٛٔع ن شمس، 
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ب ي ل العوامل المؤارة فم ار طة الادمات الادمات الادمات المقدمة ق ا ومعدل تشاط ا وبتاول 
 عدد من التبامال والبوص ات. إلاالص  ة فم القا رة وبوصل 

، وبتاولت (ٔ)راراف ة الادمات فم دولة  طر(م، عن ٜٜٗٔدراسة سارة م مد عقدالر من الزمان ) -ٖٔ
ا ز الص  ة  صل الاالث راراف ة الادمات الص  ة فم دولة  طر وبوز ع المسبش  ات والمر الفم 

ا ت اق ال  ومم عيا الادمات الص  ة، ا سرة العاميون قالم ن الطق ة فم و والع ادات الاارر ة، 
عدد و قطاع ال  ومم وتشاط المسبش  ات والع ادات الاارر ة، المرارع ن عيا المرا ز الص  ة، ال

قطر  ن الطر  ن وغ ر الادمات الص  ة المقدمة ليقو المسبش  ات ال  وم ة،  إلاالمر ا الدااي ن 
متاطق ت وذ الادمات و  ، والادمات الدوام ة فم دولة  طر، الع ادات الااصة الص دل ات الااصة

 الص  ة.
عن الادمات الص  ة والبعي م ة فم م افظة (م، ٜٜٙٔعقدالمتعم عقدال ادي عيا ضقوز د ) -ٗٔ

لر زة بوز ع ا وض رام ا وتشاط  ذ  ، وبتاول فم رزل مت ا الادمات الص  ة فم ر ف و   ر ا(ٕ)الر زة
 و  اس ت وذ بيك الادمات. ،تبشار بيك الادمات عيا المد ر اتاو  ،ات ت وذ ا والعوامل المؤارةالادم
م ليادمات الص  ة فم مد تة (م، عن الباط ط الم اتٜٕٓٓدراسة سي م ض مد سي م ضسب بة ) -٘ٔ

، بتاول ف  ا ا طار التظري (ٖ)(GISراراف ة )سبادام بقت ة تظم المعيومات الاطول رم و وا   ا ق
وا ع  -عن ب ي ل -و د بتاول ،ليدراسة والاي  ة البار ا ة والراراف ة لمتطقة الدراسة وبطور ا العمراتم

 ة والص دل ات فم ا، والبوز ع الم اتم المقبرح ليمرا ز الص  م الادمات الص  ة فم متطقة الدراسة وبق 
 من التبامال والبوص ات. عددٍ إلا ص القا ث ام اي ،متطقة الدراسة

سبراب ر ات بطو ر وباط ط الادمات الص  ة ا(م، قعتوان ٕٗٓٓظا ر عمر مساد ) دراسة سوت ا -ٙٔ
فم مرال مقدمة ولا  بعد  ذ  الدراسة الاطوة او ، (ٗ)فم مد تة رت ن فم  ول البطور العمراتم ليمد تة

                                                 

عقدالر من الزمان، راراف ة الادمات فم دولة  طر، ضطرو ة د بورا  غ ر متشورة،  ي ة اآلداب، رامعة القا رة، سارة م مد  (ٔ)
 م.ٜٜٗٔ

عقدالمتعم عقدال ادي عيا ضقوز د، الادمات الص  ة والبعي م ة فم م افظة الر زة، ضطرو ة د بورا  غ ر متشورة،  ي ة اآلداب،  (ٕ)
 م.ٜٜٙٔرامعة القا رة، 

م و وا   ا قإسبادام بقت ة تظم المعيومات م ليادمات الص  ة فم مد تة طول ر ي م ض مد سي م ضسب بة، الباط ط الم اتس (ٖ)
 .ٜٕٓٓاح الوطت ة، تاقيس، فيسط ن، غ ر متشورة،  ي ة الدراسات العي ا، رامعة التر ، رسالة مارسب ر(GIS)الراراف ة 

ر وباط ط الادمات الص  ة فم مد تة رت ن فم  ول البطور العمراتم ليمد تة، سبراب ر ات بطو سوت ا ظا ر عمر مساد، ا (ٗ)
 .ٕٗٓٓ،  ي ة الدراسات العي ا، رامعة التراح الوطت ة، تاقيس، فيسط ن، غ ر متشورة رسالة مارسب ر
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ربماع ة الالاصامص البار ا ة والراراف ة واالتظري ليدراسة و بتاولت ا طار  إذ ؛الدراسة ومت ر ب ا
وا ع الادمات الص  ة فم مد تة بتاول  صل الراقع ال بصاد ة والعمرات ة لمد تة رت ن، وقعد ا فم الوا

 صل ا ا ر ال صل الاامس ب ي ل وبق  م وا ع الادمات الص  ة فم مد تة رت ن، وفم الرت ن، وفم 
 ما  ،وباط ط الادمات الص  ة فم المد تة، و د ابقعت الدراسة مت رًا ب ي ي ًا مقارتاً  سبراب ر ات بطو را

 ارضقوالوسامل الر ا  ة وا  صام ة   اسبعاتت قالطرق
  داف الدراسة .ب ق ق ض

، (ٔ)(م، قعتوان الادمات البعي م ة والص  ة فم الرم ور ة ال مت ةٕٓٓٓدراسة م مد عيم المؤمن )-ٚٔ 
 -و د بتـاول ، بصاد ة ومسبو  البتم ةال ع ة واا الو ع الرارافم العام لي من وبق  م الموارد الطقبتاول ف  

البوز ع الرارافم ليادمات الص  ة والطق ة والعوامـل الراراف ـة المـؤارة فـم بوز ـع  -عن الادمات الص  ة
يــــا مســــبو  الرم ور ــــة والع  ــــة قــــ ن البوز ــــع الرارافــــم لألطقــــال وبوز ــــع الســــ ان ع ،الاــــدمات الصــــ  ة

وا ت ــاق عيــا   يــ مم لياــدمات الصــ  ة فــم الرم ور ــة ال مت ــة والو ــع الصــ م فــم ا  ي مــوالب ــاوت ا 
 الص ة. 

 البحوث العممية : -ثانيًا:
، بتاول الق ث (ٕ) ول   الة الادمات الص  ة لمد تة ال وت م(ٜٕٓٓ) ق ث رقر عط ة رودة -ٔ

قراز إلقا ث والعوامل المؤارة فم بوز ع فم متطقة الدراسة، و اول ا بوز ع المؤسسات الص  ةالبطور و 
سيوقًا راراف ًا ، و د ابقعت الدراسة ضالص م لمد تة ال وت، وب ي ل ال  الة التسق ة ليادمات  ي ما 

ؤشر مد تة،  ما اسبعان القا ث قالمال بيك ومت رًا ب ي ي ًا لرؤ ة مسبققي ة لوا ع الادمات الص  ة فم
  داف الدراسة. ضارض ب ق ق قس اتم والارامط الراراف ة ال
(م، عن وا ع البوز ع الرارافم ليادمات الص  ة فم مد تة ٕٛٓٓ س ن رعاز تاصر )ق ث  -ٕ

مد تة الد وات ة بتاول الق ث البوز ع الرارافم ليمؤسسات الص  ة فم و ، (ٖ)ٕٚٓٓالد وات ة و  الب ا لعام 
 ة الص  ة ا ول ة والع ادات الااصة، وبتاول ب ي ل ال  الة التسق ة مرا ز الرعامن المسبش  ات و 

                                                 

مع د الق وث والدراسات م مد عيم المؤمن، الادمات البعي م ة والص  ة فم الرم ور ة ال مت ة، رسالة مارسب ر غ ر متشورة،  (ٔ)
 .ٕٓٓٓالعرق ة، رامعة القا رة، 

 م.ٜٕٓٓ، ٓ٘رقر عط ة رودة،   الة الادمات الص  ة لمد تة ال وت، مرية  ي ة اآلداب، رامعة القصرة، العدد (ٕ)
لقادس ة ليعيوم ، مرية إٚٓٓ س ن رعاز تاصر، وا ع البوز ع الرارافم ليادمات الص  ة فم مد تة الد وات ة و  الب ا لعام  (ٖ)

 م.ٕٛٓٓ، ٖا تسات ة، رامعة القادس ة، المريد ال ادي عشر، العدد
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ادمات لألطقال والمع ار المسا م، وبتاول بقو م   الة ال الااصةُ  ليادمات الص  ة من   ث المعا  رُ 
  داف الدراسة.ضارض ب ق ق قوالارامط الراراف ة   صام ة سال ب ا الص  ة من الس ان، وقعض ا

بتـاول  ،(ٔ)تظـرة بق  م ـة ليادمـة الصـ  ة لمد تـة المقداد ـةقعتـوان ، (مٕٔٔٓش اب ض مد )وسن ق ث  -ٖ
و ــد ابقـــع الق ــث المـــت ال  ،الق ــث بوز ــع ال ـــوادر الطق ــة ليمرا ــز الصـــ  ة مــع مؤشــرات الادمـــة الصــ  ة

 المقارن وقعض ا سال ب ا  صام ة فم الب ي ل. 
عبقارات الباط ط ة العامة الا إلاقعتوان مدال  (م،ٕٚٓٓق ث  زاد عطوف م مد رؤوف و ارون ) -ٗ

   ــــل الاــــدمات  ، بتــــاول الق ــــث(ٕ)ليمسبشـــ  ات ال  وم ــــة  ــــمن    ــــل الاــــدمات الصــــ  ة فــــم العــــراق
 إلــاالصــ  ة فــم العــراق مــن المسبشــ  ات البعي م ــة والعامــة والباصصــ ة والمرا ــز الصــ  ة مــع ا شــارة 

الصـــ  ة فـــم العـــراق والعوامـــل المـــؤارة فـــم   ـــالة    ـــل  المشـــا ل البـــم بقـــرز فـــم الطيـــب عيـــا الاـــدمات
الق ــث المـــت ال و ــد ابقـــع  ،عبقــارات الباط ط ـــة العامــةالا إلــامــع ا شـــارة ت الصــ  ة فـــم العــراق الاــدما

 ادمات الص  ة.الت عيا ضقراز البا رات البم طر  الب ي يم المقارن 
  ة فم تا  ة ال اراة )دراسة فم ، وا ع الادمات الص(مٜٕٓٓ) ق ث الس د م سن رق ع غاتم -٘

 إلابتاول الق ث البطور البار ام ليادمات الص  ة فم تا  ة ال اراة، مع ا شارة ، (ٖ)راراف ة المدن(
ادمات الص  ة فم تا  ة ال اراة عد ا   الة الوق ،ادمات الص  ة فم متطقة الدراسةب ي ل وا ع ال

 بيك الادمات. عبماد عيا عدد من المعا  ر المتاسقة فماالق
(م، عن الب ي ل الم اتم ليادمات الص  ة فم ٕٔٔٓق ث عيم  ر م العمار و وسام قدر  اظم ) -ٙ

  دف الق ث دراسة ب ي ل ا قعاد الم ات ة ، (ٗ)م افظة واسط )دراسة فم الباط ط الم اتم ليادمات(
م م افظة واسط معبمدًا عيا  ة فبرابق ة م وتات الادمات الص  ة ق ن م وتات الادمات الص  ة و ليع 

  صام ة فم الب ي ل.  سال ب ا ول والااتم والاالث، وقعض امسبو  البرب قم القطاعم ا المؤشرات 

                                                 

وسن ش اب ض مد، تظرة بق  م ة ليادمة الص  ة لمد تة المقداد ة، مرية د الا، رامعة الد الا، العدد الاامس والامسون،  (ٔ)
 م.ٕٔٔٓ

 ة العامة ليمسبش  ات ال  وم ة  من    ل الادمات عبقارات الباط طف م مد رؤوف و ارون، مدال إلا اال زاد عطو  (ٕ)
 م.ٕٚٓٓ، ٜ، العددٕ٘رامعة الب تيور ة، المريدالالص  ة فم العراق، مرية ال تدسة والب تيور ا، 

 مررع سقق ذ ر .الس د م سن رق ع غاتم، وا ع الادمات الص  ة فم تا  ة ال اراة )دراسة فم راراف ة المدن(،  (ٖ)
وسام قدر  اظم، الب ي ل الم اتم ليادمات الص  ة فم م افظة واسط )دراسة فم الباط ط الم اتم ر و ماعيم  ر م الع (ٗ)

 م.ٕٔٔٓ، ٖٕليادمات(، مرية الماطط والبتم ة، رامعة قاداد، العدد
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، بتاول (ٔ)(م، بقو م   الة الادمات الص  ة فم مد تة العامر ةٕٓٔٓق ث  م د  س ن فر ان ) -ٚ
مد تة، واات ًا ب ي ل   الة الادمات الص  ة فم الق ث البوز ع الم اتم والتوعم ليمؤسسات الص  ة فم ال

 واالاًا بق  م الس ان ل  الة الادمات الص  ة فم المد تة.  ،المد تة
ب دف ، (ٕ)(م،   الة الادمات الص  ة فم مد تة   تٕٛٓٓن ) ق ث  وتس  تدي عي وي و ار  -ٛ

دراسة المؤسسات الص  ة عيا عبمد القا ث امد تة، و بيك ال  الة الادمات الص  ة فم ق ان الدراسة 
  ال ق رة والمؤسسات الص  ة الصا رة وب ي ل   الة الادمات الص  ة فم مد تة   ت.

، قعض مؤشرات بق  م ضدال المسبش  ات دراسة  الة فم (مٕٓٔٓ) ق ث ض رم ض مد الطو ل و ارون -ٜ
بق  م وض داف المسبش ا و ، بتاول الق ث م  وم (ٖ)(ٕٙٓٓ -ٖٕٓٓمسبش  ات م افظة ت تو  لي برة من )

  مؤشرات بق  م ا دال. إلاضدال المسبش ا مع ا شارة 
دل ات (م، الب ي ل الم اتم لموا ع الص ٕٛٓٓضز ار سيمان  ادي ) ث  م د عيوان م مد و ق -ٓٔ

،   دف الق ث دراسة البوز ع الرارافم (ٗ)عبماد تظم المعيومات الراراف ةاا  ي ة فم مد تة قعقوقة ق
والارامط  مد تة وبق  م الو ع ال الم ليص دل ات فم مد تة قعقوقة، قالمؤشر الس اتمالدل ات فم ليص 

  داف الدراسة. ضالراراف ة لارض ب ق ق 
البقا ن المرالم ليادمات الص  ة فم الرزامر دراسة فم راراف ة  م(ٕٓٔٓق ث فؤاد قن غ قان ) -ٔٔ

 وال ة، بتاول الق ث الراراف ة والم وتات الص  ة قعن اصامص ال ،(٘) الة وال ة عتاقة ،الادمات
  صام ة فم الب ي ل. قعض ا سال ب ا اسبادام و م اتات القطاعات الص  ة إبقا ن فم ال

    

                                                 

لعدد ا ول،  م د  س ن فر ان، بقو م   الة الادمات الص  ة فم مد تة العامر ة، مرية رامعة ا تقار، رامعة ا تقار، ا (ٔ)
 م.ٕٓٔٓضذار
 وتس  تدي عي وي و ارون،   الة الادمات الص  ة فم مد تة   ت، المرية العرا  ة لدراسات الص رال، رامعة ا تقار،  (ٕ)

 م.ٕٛٓٓ، ٕ، العددٕالمريد
 -ٖٕٓٓلي برة من )ض رم ض مد الطو ل و ارون، قعض مؤشرات بق  م ضدال المسبش  ات دراسة  الة فم مسبش  ات م افظة ت تو   (ٖ)

 م.ٕٓٔٓ، ٕٓ، العددٙ بصاد ة، رامعة ب ر ت، المريدمرية ب ر ت ليعيوم ا دار ة واال (،ٕٙٓٓ
عبماد تظم المعيومات دل ات ا  ي ة فم مد تة قعقوقة قاضز ار سيمان  ادي، الب ي ل الم اتم لموا ع الص  م د عيوان م مد و  (ٗ)

 م.ٕٛٓٓالعدد السادس والا اون، بشر ن ا ول، الراراف ة، مرية ال بم، رامعة د الا، 
 الة وال ة عتاقة، الميبقم الاامس  ،دراسة فم راراف ة الادمات ،فؤاد قن غ قان، البقا ن المرالم ليادمات الص  ة فم الرزامر (٘)

 م.ٕٓٔٓليراراف ن العرب، ال و ت، 
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م ليادمات الص  ة فم الممي ة  ي معن البقا ن ا  م(ٜٜٚٔ)  مد راراهلل الراراهللض ق ث الد بور -ٕٔ
دراسة وا ع الادمات الص  ة، معبمدًا عيا المؤشرات الب ي ي ة فم ،   دف الق ث (ٔ)العرق ة السعود ة

م اتات القطاعات الص  ة إبقا ن فم ال لرصدبقو م   الة بيك الادمات و د ابقع الق ث المت ال المقارن 
  صام ة فم الب ي ل.  سال ب ا وقعض ا

ردن دراسة مقارتة ق ن  امال ليادمات الص  ة فم  البوز ع ا م(ٕٗٓٓقوارمة )سي مان ضق ث  -ٖٔ
قعاد  واول ة البا رات  مرا ز الص  ة ا، بتاول الق ث دراسة ضسس ا داث ال(ٕ)الشمال إ ي مم افظات 

ت عيا بيك الادمات ضقراز البا رات البم طر  المت ال الب ي يم المقارن  إلاشارة  الد موغراف ة مع ا
 الص  ة  فم متطقة الدراسة .

 سال قالممي ة العرق ة   ول الادمات الص  ة فم م افظة ا م(ٜٜٚٔد الزاميم )ق ث ض مد الس  -ٗٔ
ادمات الص  ة لي  ي م شف وب د د ا  إلادف الدراسة ، ب (ٖ)السعود ة دراسة فم راراف ة الادمات

والبوز ع الم اتم ليمتشآت الص  ة، واعبمد القا ث عيا المت ال الب ي يم  الم افظةوال الة الص  ة فم 
 ب د د بيك الادمات. ل

(م، قعتوان البتم ة الم ات ة لمرا ز الرعا ة ٜٜٗٔم مد قن م رح قن شق يم الق طاتم )ق ث  -٘ٔ
، بتاول الق ث البتم ة (ٗ)عس ر الممي ة العرق ة السعود ة إ ي مالص  ة ا ول ة فم متطقة ض د رف دة ق

عا ة الص  ة ا ول ة مع ا شارة لم اتم لمرا ز الر الم ات ة لمرا ز الرعا ة الص  ة ا ول ة، وتمط البوز ع ا
المرا ز الص  ة وب د د ا م ات ات القشر ة  إلاب د د متاطق الادمة والمسافات المقطوعة ليوصول إلا 

 والماد ة لمرا ز الرعا ة الص  ة ا ول ة فم متطقة الدراسة.  

                                                 

فم الممي ة العرق ة السعود ة، مرية الرمع ة الراراف ة ال و ب ة،  صدر ا   ي مم ليادمات الص  ةد راراهلل الراراهلل، البقا ن ا ض م (ٔ)
 .ٜٜٚٔ،  تا رٕٓٓ سم الراراف ا قرامعة ال و ت، العدد

ردن دراسة مقارتة ق ن م افظات ا ي م الشمال، مرية الرمع ة الراراف ة ز ع االمال ليادمات الص  ة فم ا سي مان ضقوارمة، البو  (ٕ)
 .ٕٗٓٓ، توفمقرٜٕٗ ا  سم الراراف ا قرامعة ال و ت، العددال و ب ة،  صدر 

 سال قالممي ة العرق ة السعود ة دراسة فم راراف ة الادمات، سيسية يم، الادمات الص  ة فم م افظة ا ض مد الس د الزام (ٖ)
 م.ٜٜٚٔ، ٙٙالق وث والدراسات العرق ة، القا رة، العدد

البتم ة الم ات ة لمرا ز الرعا ة الص  ة ا ول ة فم متطقة ض د رف دة قإ ي م عس ر الممي ة م مد قن م رح قن شق يم الق طاتم،  (ٗ)
 م.ٜٜٗٔ، سقبمقرٕٚٔالعرق ة السعود ة، مرية الرمع ة الراراف ة ال و ب ة،  صدر ا  سم الراراف ا قرامعة ال و ت، العدد
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لمرا ز الص  ة فم مد تة الموصل (م، قعتوان بوز ع إٛٓٓق ث لم ال  س ن عيا السقعاوي ) -ٙٔ
معا  ر  ، بتاول الق ث(ٔ)سبادام تظم المعيومات الراراف ةاة ق ن البوز ع ال عيم والماالم قدراسة مقارت

سال ب  فب  ا فم مد تة الموصل، وقعض ا بوز ع المرا ز الص  ة الم برضإ امة المؤسسات الص  ة و 
ض داف الدراسة لب د د موا ع ال ال ة والمقبر ة ليمرا ز  صام ة والارامط الراراف ة لارض ب ق ق  ا

 الص  ة فم مد تة الموصل.
(م، عن وا ع الادمات الص  ة فم   ال ضقم الاص ب ٕٚٓٓق ث م مد ا  ر سيمان العيم ) -ٚٔ

من مسبش  ات  ؛ق الال ذلك ، وبتاول الق ث وا ع الادمات الص  ة فم(ٕ)دراسة فم راراف ة المدن
 ،ع ادات البأم ن الص مو ول ة ضص دل ات ومرا ز ص  ة مابقرات و و  ئطوار  اتو دشار ة و سبا اتع ادو 

 إلاعيا زمن الوصول  ز بر ال  الة الادمات الص  ة فم   ال ضقم الاص ب وضا رًا  إلامع ا شارة 
 الو دات الص  ة.

 
 

 

                                                 

سبادام تظم ة ق ن البوز ع ال عيم والماالم قالموصل دراسة مقارتلم ال  س ن عيا السقعاوي، بوز ع المرا ز الص  ة فم مد تة ا (ٔ)
 م.ٕٛٓٓ، ٖ، العدد٘ٔالمعيومات الراراف ة، مرية البرق ة والعيم، رامعة الموصل، المريد

م مد ا  ر سيمان العيم، وا ع الادمات الص  ة فم   ال ضقم الاص ب دراسة فم راراف ة المدن، مرية الدراسات القصرة،  (ٕ)
 م.ٕٚٓٓ، ٔعة القصرة، الستة الاات ة، العددرام



 



 الفصل األول  
 

 



 



 

  .....توزيع المنشآت الصحية في محافظة أربيل...............................................األول .. الفصل  

 

33 
 

 األولالفصل 
 توزيع المنشآت الصحية في محافظة أربيل

 
كونها تمبيي ل ؛هايأهم الخدمات المقدمة من قبل الدولة لمواطنتوزيع الخدمات الصحية من أبرز و  يعد  

فيي التسيهيات   تهيامين األميراض المختم،يةت وتكمين أهميحاجة أساسية مين حاجياتهم فيي العياج والوقايية 
كيييون تمييي  ل تلصيييحية لمراجعيهيييا ايييمن نطييياه خدمييية كيييل منهيييا وب سيييعار رمزييييةالتيييي تقيييدمها المؤسسيييات ا

قامتهييا فييي مكييان مييا اييمن الرقعيية الج رافييية لهييا  إذ تنيياط ؛ميية ميين الدولييةو المؤسسييات مد  مهميية فتحهييا وات
 .(1)وفه شروط ومعايير مقرة من قبل وزارة الصحة بموافقاتٍ 

فييي الوقييت الحاايير اييرورية جييدًا وخاصيية فييي  وقييد أصييبحت دراسيية الخييدمات العاميية فييي الج رافيييا     
تعييد ميين المجيياالت التييي التييي ومنهييا الخييدمات الصييحية  ؛جتما يييةالهييذذ ذات الصيي،ة او  تدول المتقدمييةاليي

  .(2)تطورت خال األ وام األخيرة في مجال ج رافيا الحار
محافظيية أربييل ب ييية  تحميييل واقيع التوزيييع المكياني لمخيدمات )الصييحية( فيي يهيتم هيذا ال،صييل بدراسيةو      

ت مسييتعينا باألسيياليب ائحصييا ية صييول إلييي مواقييع الخمييل الخييدمي فيهيياالتعييرع  مييي بنييية هييذا التوزيييع لمو 
ات والكميييية والج رافيييية التيييي يمكييين أن تسيييا د فيييي كشيييع النقييياب  ييين طبيعييية التوزيعيييات المكانيييية لمخيييدم

ؤسسات الخدمات ملتتعد و  .ن بالمحافظةتوزيع السكال ومدى ماءمة هذذ التوزيعات الصحية في المحافظة
مثل الوحيدات الصيحية والمجمو ية الايمنية والمستشي،يات العامية )المركزيية  ؛الحارالصحية في الريع و 

فيي الحكوميية والخاصية سنتناول دراسة توزيع المنشآت الصحية و  .(3)والتعميمية( والمستش،يات التخصصية
 محافظة أربيل كما يمي:

 
 
 
 

                                                 

 .333ت صمرجع سبه ذكرذ( لمياء حسين  مي السبعاويت 1)
)2  ( Poul.s, Cities And Services The Geography Of Collective Consumption, Routledge, 

Keganpoul, London, 1985, p.10. 

دار ماجييد لمنشيير والتوزيييعت القيياهرةت ت 2طلنظييرى وتجييارب  ربيييةت ( فتحييي محمييد مصيييمحيت ج رافييية الخييدمات ائطييار ا4)
 .375ت ص2337
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 ممنشآت الصحية الحكومية في محافظة أربيل:الجغرافي لتوزيع ال: المبحث األول
 التوزيع العددي والنسبي لممنشآت الصحية الحكومية -1
( وتخيدم هيذذ 3ت جيدول )2311( منشي ة صيحية  يام 295بمغ إجمالي المنشآت الصحية الحكوميية )     

التوزييع  (2) وتواي  الخارطيةحية وتشمل هذذ المنشيآت المستشي،يات والمراكيز الصي تاتمديري 8المنشآت 
وياحظ منه وجود تباين كبير في توزيع المنشآت الصحية بين مديريات المحافظةت ويمكن  تلهذذ المنشآت

 ف ات وهي: ثاثتقسيم هذا التوزيع إلي 
وسييوران  أطييراع المدينييةمركييز المدينيية و هييذذ ال، يية مييديريات  تاييمت و منشييآة (61-44ال، يية األولييي: ) -1
 وتايم هيذذ الميديرياتمنشي ة صيحية  61فيي المرتبية األوليي بعيدد  أطيراع المدينيةوجياءت مديريية  كويةتو 

 5876 أطييراع المدينيية وبمييغ متوسييط خدميية المنشيي ة فييي مديرييية تميين إجمييالي سييكان المحافظيية% 2115
وبنسيييبة منشييي ة  48مديريييية مركيييز المدينييية  تايييمو ت ةفيييي كيييل مديريييية  ميييي حيييد %2317وبنسيييبة نسيييمةت 
وجاءت كل من المديريات التالية سوران و كويةت فيي المرتبية الثانيية بعيدد ت من إجمالي المنشآت 1613%
ت وبمييغ متوسييط  مييي الترتيييب % ميين إجمييالي المنشييآت1619% و1419وبنسييبة منشيي ة صييحية  53و 42

 منش ة. 1923ت ومديرية كوية نسمة 3719خدمة المنش ة الصحية في مديرية سوران 
بييارزانت وقييد حمييت مييديريات منشيي ة(ت وتاييم مييديريات  شييقاوة و  43أقييل ميين إلييي  31) ال، يية الثانييية: -2

ت وبميغ متوسيط من إجمالي المديريات% 1313منشآت صحية وبنسبة  39شقاوة في المرتبة األولي بعدد 
منشي ة  31بعيدد فيي المرتبية الثانيية ت وحميت مديريية بيارزان منشي ة/ نسيمة 3383خدمة المنش ة في شقاوة 

 /نسيييمة 1597 بميييغ متوسيييط خدمييية المنشييي ة الصيييحيةت و مييين إجميييالي الميييديريات% 1315حية وبنسيييبة صييي
 منش ة.

منش ة  8و 14مخمورت بعدد منش ة(ت وامت مديريات جومان و  33أقل من إلي  8ال، ة الثالثة: ) -3
نسمة/  2397في مديرية جومان ة ت وبمغ متوسط خدم مي الترتيب %217% و417بة صحيةت وبنس

 منش ة. نسمة/ 23333ش ة وأقل متوسط خدمة في مديرية مخمور بمغ من
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 (3جدول )

 2311توزيع المنشآت الصحية الحكومية في مديريات محافظة أربيل لمعام 

 السكان )*(المديرية

 ()وحدة صحية مركز صحي مستش،ي
 ائجمالي 

 %  دد

سمة
/ ن

،ي
ستش

م
 

 %  دد

سمة
/ ن

كز 
مر

 

 %  دد

سمة
/ ن

حدة
و

 

 % دد 

سمة
/ ن

 ة 
منش

 

 14415 1613 48 87449 73.3 11 25627 1314 27 691948 4516 13 691948 مركز المدينة

أطراع 
 المدينة

358472 3 3 3 63 2313 5974 1 6.7 358472 61 2317 5876 

 3383 1313 39 3 3 3 3343 14 36 43383 1316 3 123253 شقاوة
 3719 14.9 44 81832 13.3 2 4336 1418 38 43916 1812 4 163664 سوران
 1597 1315 31 49523 6.7 1 1737 1112 29 49523 415 1 49523 بارزان
 2397 4.7 14 3 3 3 2581 5 13 33561 415 1 33561 جومان
 23333 2.7 8 3 3 3 23333 311 8 3 3 3 163333 مخمور
 1923 1619 53 3 3 3 2343 1812 47 23313.6 1316 3 96332 كوية

 5672 133 295 111563 133 15 6486 133 258 763659 133 22 1673453 ائجمالي

  مي مايمي: باال تمادالباحثة  إ دادالمصدر: من 
ت تقرير  ن معمومات والمنشآت ائحصاءكوردستان العراهت المديرية العامة لصحة محافظة أربيلت قسم  إقميمحكومة  -1 

 ت )غير منشورة(.2311يل لسنة الصحية الحكومية في محافظة أرب
ت قسم التخطيطت 2311كوردستان العراهت وزارة الصحةت جدول منشآت الصحية في محافظة أربيل لسنة  إقميمحكومة  -2

 بيانات غير منشورة.
وحدات السكان محافظة أربيل حسب  ت قسم السكانت  ددائقميمي ائحصاءكوردستان العراهت هي ة  إقميمحكومة  -3
  ت بيانات غير منشورة.2311ت ةريدائا
() 1-  ط،الت تخصص ألات والدة أربيلمديرية صحة مركز المدينة  تتكون  دة من المستش،يات: )رزكاريت رابةرينت

 ألمراض الدم( نانكميت Emergencyشرهت )مركزيت غربت  الطوارئمقمبت ل مميات التعميمي 
 يات: )شقاوةت شهيد مازم كريمت حرير(مديرية صحة شقاوة  تتكون  دة من المستش، -2 
 مديرية صحة سوران تتكون  دة من المستش،يات: )سورانت والدة واألط،ال سورانت رواندزت خمي،ان( -3 
 مديرية صحة بارزان تكون من المستش،ي: )ميركة سور( -4
 مديرية صحة جومان تكون من المستش،ي: )جومان( -5
 (.2) انظر: ممحه(  كويةت طقطه  ام الطوارئن المستش،يات: )شهيد دكتور خالدت مديرية صحة كوية تتكون  دة م -6
 (.وحدات صحي داخل مركز صحي لتقديم الخدمات ) 
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 (2خارطة )                                           
 م3122لونشآت الصحية الحكوهية في هديريات هحافظة أربيل عام ا حجن

 (.3جدول )ال : مي باال تماداحثة الب إ دادمن  /مصدرال
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مراكيز النواع المنشيآت الصيحية الحكوميية مين المستشي،يات و أنعرض فيما يمي توزيع  أنواع المنشآت: -2
 صحية بمديريات محافظة أربيل:الوحدات الصحية و ال
 المستشفيات:  -أ

حية فيي أي مجتميعت وهيي فيي في أنظمة الر اية الص اا ومهم  ا أساسيً تمثل المستش،يات الحكومية جزءً     
سباب  ديدة منها تنامي التجمعات الحارية في مدن متوسطة وكبيرة أل ؛العراه تمثل الجزء األكبر حيوية

طبيية وتمريايية  تفهيي خيدما تتقيدمها هيذذ المستشي،يات  مي حساب الريعت ومنها طبيعة الخدمات التي
 . (1) الية المستوى والتخصص

( الموايحة لتوزييع المنشيآت الصيحية الحكوميية مين مستشي،يات 3والخارطة ) (3ومن خال الجدول )    
 ومراكز صحية ياحظ مايمي:

% من جممة 2بنسبة  تمستش،ي 22بم ت جممة المستش،يات الحكومية في محافظة أربيل     
من% جممة  111ت و بنسبة (2)2311مستش،ي  ام  59كوردستانت البالغ  ددها  إقميمالمستش،يات في 

 .(3)م2311حكومية لعام مستش،ي  169البالغ  ددها ستش،يات في جمهورية العراهت م
وتام مديرية مركز مدينة أربيل  تمديرية يوتتوزع المستش،يات في ست مديريات فقط من بين ثمان    

مستش،يات  3كوية بعدد ومديرية شقاوة و  مستش،ي 4ومديرية سوران  مستش،يات 13داخمها بعدد 
بها مراكز صحية تقدم  محافظةالوبقية مديريات مستش،ي لكل مديرية  1بارزان بعدد ومان و ومديرية ج

( 3)( و2( و)1الصور )و  (4الجدول ) منو خدمات الر اية الصحية األولية وخدمات  اجية محدودة. 
 ياحظ مايمي:

                                                 

 .331ت صمرجع سبه ذكرذآزاد  طوع محمد رؤوعت  (2)
ت قسم 2311قميم كوردستان العراه لسنة إرة الصحةت جدول منشآت الصحية في قميم كوردستان العراهت وزاإ( حكومة 1)

 التخطيطت بيانات غير منشورة.
 .111ت صالعراهت 2311رية العراهت وزارة الصحةت التقرير السنوي لعام ( جمهو 2)
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 (4) جدول
 م(2311-1947) خال ال،ترة محافظة أربيلالصحية بمديريات الالمستش،يات الحكومية في 

 أربيل مديرية مركز المدينة
 دد صاالت  ةر  األسِ   دد سنة ت سيس مستش،ي

  مميات
 قساماأل  دد األطباء

 11 238 12 459 1985 رزكاري التعميمي
 11 175 12 435 1959 التعميمي أربيل
 6 132 9 339 1986 األط،ال التعميميوالدة 

 5 54 2 233   2332 -2331 رابةرين التعميمي
 ختصاص العمميات التعميميإ

 القمب نموذجاً 
2337 118 6 49 6 

 9 23 4 22 1986 مركزي الطوارئ
 13 22 8 165 2333 غرب الطوارئ
 9 25 6 84 2338 شره الطوارئ
 Emergency 1996- 1997 56 3 11 7 ئالطوار 

 5 24 3 51 2334 ألمراض الدمنانةكمي 
 مديرية شقاوة

 13 15 3 138 1984 شقاوة
 8 14 2 29 2311 شهيد مازم كريم

 5 6 3 39 1983 حرير

 مديرية سوران
 13 14 3 164 1983 سوران
 8 3 2 134 2311 األط،ال سورانوالدة 
 6 4 3 45 1947 رواندز
 6 2 3 25 1987 خمي،ان

 مديرية بارزان
 7 8 3 38 1999 ميركةسور

 مديرية جومان
 7 8 2 45 1994 جومان
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 مديرية كوية
 15 26 4 163 2311 شهيد دكتور خالد

 7 25 2 31 1948 كوية الطوارئ
 8 14 2 39 2313 طقطه

  مي مايمي: باال تمادالباحثة  إ دادمن المصدر/ 
كوردستان العراهت المديرية العامة لصحة محافظة أربيلت تقرير  ن معمومات والمنشآت الصحية  إقميمحكومة  -1

 ت )غير منشورة(.مرجع سبه ذكرذت 2311فظة أربيل لسنة الحكومية في محا
ات في مستش،ي ةر  كوردستان العراهت المديرية العامة لصحة محافظة أربيلت معمومات  ن  دد األسِ  إقميمحكومة  -2

 ت بيانات غير منشورة.2311ت الحكوميةت قسم متابعة والت،تيش
3- Moayad Abdullah Wahab, Distribution of Doctors workforce in Erbil governorate, a 

thesis submitted, college of medicine, Hawler Medicine University, 2010, p.68. 

 .23/5/2313-15ت أربيلفي محافظة  الحكومية مستش،ياتالدراسة ميدانيةت لكل   -4
 

أكبر وهو عميمي مستش،ي رزكارى الت أكبرهامستش،يات  شرة في  توتمثممستش،يات داخل المدينة  -1
تم تش يمه  ام و سريرًات  459في المحافظة بسعة سريرية قدرها )داخل مركز المدينة( مستش،ي حكومي 

 اقسمً  11صالة  ممياتت ويتكون من  12ويام المستش،ي  2(م43833حوالي )مت ومساحته 1985
يميه في ت رزكاريمستش،ي ( 1صورة ) ا وتوا طبيبً  238تش،ي لعاج األمراض مختم،ةت ويعمل بالمس

سريرًات  435سريرية ال تهوسع تم1959ش يمه  ام تم تو التعميمي  أربيلمستش،ي الثاني وهو  المركز
وفي ت 2(م4333)  مي مساحةصالة  ممياتت  12طبيبت ويام المستش،ي  175ويعمل بالمستش،ي 

سريرًات ويعمل  339 م وبسعة1986األط،ال التعميمي تم تش يمه  ام والدة المستش،ي الثالث المركز 
جدول الوباقي مستش،يات أخرى كما في   مميات التصا 9لمستش،ي ت ويام اابً طبي 132بالمستش،ي 

(4.) 
مستشييي،يات فيييي الميييديريات الخمسييية الباقيييية المستشييي،يات خيييارج المدينييية )ميييديريات أخيييرى(ت تايييم كيييل  -2

ت سيريراً ( 827)و( طبيبيَا 139م )اي( مستشي،يت وت12)  يددهاو بارزانت جوميانت كويية(  )شقاوةت سورانت
األط،ال سوران( كتور خالدت شقاوة العامت والدة )سوران العامت شهيد د من أهم مستش،يات تم  المديرياتو 

  مي الترتيب.  ( سريراً 134ت 138ت 163ت 164بسعة )
 

 
 

36 



 

  .....توزيع المنشآت الصحية في محافظة أربيل...............................................األول .. الفصل  

 

 37 

 (3خارطة )
محافظة أربيل  ام لصحية بامديريات الفي  التوزيع الج رافي لممستش،يات والمراكز الصحية الحكومية

 م2311

 (.4)( و3جدول ) -1 مي مايمي:  باال تمادالمصدر/ من إ داد الباحثة 
 .بيانات غير منشورةت 2311ت GISوزارة التخطيطت هي ة إحصاء إقميم كوردستان العراهت  قسم  -2
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 م2311يات الحكومية في محافظة أربيل  ام مستش،نموذج من صورة 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( هستشفي رزكارى التعليوي في هديرية هركس الودينة2) صورة

  الودينة في هديرية هركسشرق الطوارئ  هستشفي (3) صورة

 ( مستش،ي شقاوة في مديرية شقاوة3صورة )
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 المراكز الصحية: -ب
العدييد مين الخيدمات الصيحية الوقا يية والعاجيية ألفيراد المجتميعت  لممراكز الصحية أهميتهيا فيي تقيديم     

المركييز الصييحي هييو المسييتوى ويعييد  .(1)وهييي خييط االتصييال األول لم،ييرد بمراكييز الر اييية الصييحية األولييية
مييا يتييراوح  لر اييية الصييحية األوليييةت ويقييدم خدماتييه إليييالثيياني فييي النظييام الصييحي الييوطني لتقييديم خييدمات ا

ت وتيييرى وزارة الصيييحة العامييية والسيييكان بييي ن الر ايييية الصيييحية األولييييية نسيييمة 33333إليييي  13333 بيييين
 جييدولوميين خييال ال .(2)كمييدخل لتييوفير الصييحة لمجميييع تظييل هييي الركيييزة األساسييية فييي سياسييتها الصييحية

م 2311مركييزًا صييحيًا  ييام  258راكييز الصييحية فييي محافطيية أربيييل بمييغ إجمييالي  ييدد الميتبييين أنييه  ت(3)
 إقمييييممراكيييز الصيييحية فيييي ال% مييين جممييية 31تمثيييل ميييا نسيييبته يريات المحافظيييةت موز ييية  ميييي معظيييم ميييد
 صيحيةالمراكيز المين جممية  %1512بنسيبة ت و (3)2311 يام  مركيز صيحي 313كوردستان البالغ  يددها 

 .(4)2311مستش،ي الحكومية لعام  2733في جمهورية العراهت البالغ  ددها 
نسيييمة مييين جممييية سيييكان المحافظييية والبيييالغ  يييددهم  6486بميييغ متوسيييط مايخدميييه المركيييز الصيييحي       

 (3) رى مين الجيدول مت ويتباين توزيع المراكز الصحية من مديرية إليي أخي2311نسمة  ام  1673453
 :مجمو تيني ديريات لممراكز الصحية إليمكن تقسيم المو ت (3) والخارطة

% ميين المراكييز الصييحية وتشييمل أربييع مييديريات هييي 73تاييم مايزيييد بقميييل  يين  األولييي: المجمو يية -1
 امراكييزً  63بعيدد  أطيراع المدينييةمديريية  اوة وتيي تي فيي المركييز األولتشيقييية وسيوران و كو و  أطيراع المدينية

% ميين جمميية المراكييز 1812 بنسييبة 47صييحية المراكييز ال%ت ومديرييية كوييية بمييغ  ييدد 2313ونسييبة  اصييحي  
مراكيز ال%ت وبمغ  دد 1418ونسبة  اصحي   امراكزً  38 فقد بم تالمحافظةت أما مديرية سوران  الصحية في

ويختمييع متوسييط محافظيية أربيييل. % ميين جمميية المراكييز الصييحية فييي 14وبنسييبة  36فييي مديرييية شييقاوة 
مايخدميه المركيز الصيحي فيي مديريية حييث بميغ متوسيط  ؛مايخدمه المركز الصحي مين مديريية إليي أخيرى

مركييز  /نسييمة 4336سييوران مركييز صييحي و  نسييمة/ 1923نسييمة ومديرييية كوييية  5974 أطييراع المدينيية
                                                 

( خمع لطيع ناصر الداينيت تقييم فا مية مراكز الر اية الصحية األولية بالتطبيه  مي مجمو ة مختارة من المراكز 1)
 صت 2313ت 18عددت ال6الصحية في مدينة كركو ت مجمة تكريت لمعموم ائدارية االقتصادت جامعة تكريتت المجمد

 .61-63ص
 .48ت صمرجع سبه ذكرذ مي النونوت  ي(  بدالمطيع يحي2)
مرجع ت 2311قميم كوردستان العراهت وزارة الصحةت جدول منشآت الصحية في أقميم كوردستان العراه لسنة إ( حكومة 3)

 .سبه ذكرذ
 .53ت صذكرذ مرجع سبهت 2311( جمهورية العراهت وزارة الصحةت التقرير السنوي لعام 4)
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 خييتاع حجييم متوسييط مايخدمييه المركييز الصييحيات وياحييظ مركييز صييحي /نسييمة 3343شييقاوة و  صييحي
 . دد المراكز الصحيةختاع حجم السكان و امن السكان من مديرية إلي أخرى ب

 اتميديري من أربع مديريات هي ت وتتكون% من المراكز الصحية33وتام حوالي  :الثانية المجمو ة -2
مراكيز صيحية  29مديريية بيارزان وتي تي فيي المركيز األول بعيدد ت جوميانت مخميورت مركز المدينية بارزانت

رية مركز مديت و مركز صحينسمة/  1737حيث بمغ متوسط مايخدمه المركز الصحي ؛ %1112نسبة وب
مركيز صيحي  /نسيمة 25627متوسيط مايخدميه المركيز الصيحي  % وبميغ1314وبنسيبة  27بعدد  المدينة

ت ومديرييية جومييان بعييدد فييي هييذذ المديرييية مقارنيية بالمييديريات األخييرى وهييذا يرجييع إلييي حجييم السييكان الكبييير
كز الصحية فيهيا المرامركز صحي ت ومديرية مخمور  /نسمة 2581% وبمغ متوسط 5وبنسبة  امركزً  13
 /نسييمة 23333% وحيييث بمييغ متوسييط مايخدمييه المركييز الصييحي 311مركييز وبنسييبة  5حيييث بمييغ  ؛أقييل

 مركز صحي.
العييادة وهيي  ؛خدماتها الصحية في المحافظةأخرى تقدم   ياداترذ أنه يوجد بالمحافظة ومما يجدر ذك   

 1محافظية ومركيز تيدريب بعيدد الصيحية فيي مراكيز الالداخيل  18والعيادة الخافرة بعدد ت 15الشعبية بعدد 
. وهنا   دد من المراكز الصحية قيد ائنشاء فيي  يدد مين ميديريات (1)2ية التمريض والقابمة بعدد ات دادو 
فييي تييوفير الخييدمات الصييحية فييي هييذذ هييذذ المراكييز الصييحية هم سييسييوع تُ و  .(2)(مييورخمسييوران وبييارزان و )

 .الخدمةورفع نسبة معدل  ديرياتالم
 لوحدات الصحية:ا -ج
تصيييال األفيييراد واألسيييرة والمجتميييع بالنظيييام الصيييحيت وتقيييدم الل الوحيييدة الصيييحية المسيييتوى األول تمثييي     

نسمة من السكانت وتقدم خدمات وقا ية بصورة  5333-1333الوحدة الصحية خدماتها إلي مايتراوح بين 
  .(3)ر يسية وخدمات  اجية أساسية بسيطة

وحيدة صيحية تتيوزع  15 دد الوحدات الصيحية  بمغيتبين أنه  (ت4والخارطة ) (3ومن خال جدول )     
-1)فييي المييديريات يتييراوح  ييدد الوحييدات الصييحية و مييديريات  تاييم أربييعو  مييي مييديريات محافظيية أربيييلت 

                                                 

معمومات والمنشآت الصحية القميم كوردستان العراهت المديرية العامة لصحة محافظة أربيلت تقرير  ن إ( حكومة 1)
 .مرجع سبه ذكرذت 2311الحكومية في محافظة أربيل لسنة 

منشآت الصحية في  قميم كوردستان العراهت المديرية العامة لصحة محافظة أربيلت قسم الهندسةت بيانات  نإ( حكومة 2)
 ت غير منشورة.2313محافظة أربيلت 

 .52ت صمرجع سبه ذكرذ مي النونوت  ي(  بدالمطيع يحي3)
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% مييين إجميييالي 7313وحيييدة صيييحية وبنسيييبة  11تايييم مديريييية مركيييز المدينييية بعيييدد ( وحيييدة صيييحيةت 11
وحييدة صييحية وبنسييبة  2وتاييم مديرييية سييوران ت وحييدة صييحيةنسييمة/  87449 المحافظيية وبمعييدل خدميية

وحييدة صيحية. وهييي الميديريات التييي يقييل  /نسييمة 81832وبمعييدل خدمية % مين إجمييالي المحافظية 1313
% ميين إجمييالي الوحييدات الصييحية فييي 617وحييدات وبنسييبة تقييل  يين  1فيهييا  ييدد الوحييدات الصييحية  يين 

وحيدة  /نسيمة 49523و  358472و بيارزان وبمتوسيط خدمية  لمدينةأطراع االمحافظةت وتام مديريات 
جومييان ومخمييور وكوييية بييدون  ييدد وحييدات صييحية فييي . وحمييت مييديريات شييقاوة و  مييي الترتيييب صييحية

 المحافظة.
حييث يترتيب  ؛الصيحية فيهيا المنشيآتالتوسيع فيي إنشياء  يدد مين  تحياولبينما نجد أن هنا  مديريات     

فييي تخطيييط  -ميين قبييل وزارة الصييحة ممثميية بمكتييب الصييحة بالمحافظيية -النظييراييرورة إ ييادة  مييي ذليي  
 وتوزيع هذذ المنشآت الصحية في المستقبل.

 
 :القرىدرجة التباعد بين 

قتايي البحيث دراسية التبا يد بيين االمراكز الصحية فيي محافظية أربييل قبل دراسة توزيع المستش،يات و     
ن إحيييث  تن تيي ثير فييي توزيييع هييذا النييوع ميين الخييدمات الصييحيةلمييا لييه ميي ؛محافظييةالفييي مييديريات  القييرى

المعيار النمطي لبناء هذا النوع من الخدمات الصحية يتطمب كثافة سيكانية معينية ومسيافة مناسيبة لتحدييد 
لبنا ها من حيث المسيافة  افعند بناء منش ة صحية يتطمب األمر شروطً  تمواقع بناء هذذ المنشآت الصحية

المحيطيية بهييا فمييثا  نييد بنيياء وحييدة صييحية فةنهييا تخييدم دا ييرة قطرهييا  والقييرىآت الصييحية بييين موقييع المنشيي
والوحييدة الصييحية تقييع فييي مركييز هييذذ الييدا رة تزيييد ميين جهيية أو تيينقص ميين جهيية أخييرى  اتخمسيية كيمييومتر 

هنا   دد من الشروط لبناء فنسمة وكذل  الحال بالنسبة لممراكز  2333-1333وبعدد سكان يتراوح بين 
 ذ المراكز الصحية.   هذ
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 (4خارطة )
 م2311في مديريات محافظة أربيل  ام  التوزيع الج رافي لموحدات الصحية الحكومية

 (.3جدول ) -1 مي:  باال تمادالباحثة  إ دادمن مصدر/ ال
  .مرجع سبه ذكرذت 2311ت GISت  قسم وزارة التخطيطت هي ة إحصاء إقميم كوردستان العراه -2 
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 ؛ميين وراء دراسيية درجيية التبا ييد هييو االسييتعانة بييه فييي توزيييع الخييدمات ن الهييدع اليير يسأوكمييا نعمييم      
بحيييث تخييدم أكبيير قييدر ميين المراكييز العمرانيييةت كمييا أنييه يسييا د فييي تحديييد نو ييية توزيييع المراكييز العمرانييية 

منهيا: ) يدد المراكيز العمرانييةت حجيم  ؛ميؤثرات التيي تحيدد التبا يدت هنيا   يدد مين الةمتجمعالأو  ةمتشتتال
ت فييي حييين بمييغ  ييدد القييرى 2كييم15573مسيياحة محافظيية أربيييل  بم ييتن،ييوذت المسيياحة(. الالسييكانت منطقيية 

فييي توزيعهييا وتتبا ييد  يين بعاييها ت وهييذذ القييرى تتبيياين اتمييديري 8يييةت هييذذ القييرى تتييوزع  مييي قر  1411
كميا هيو مبيين فيي الجيدول و  ؛قرية وأخرى في كل مديريية  ميي حيد لتبا د بين كلضت وبدراسة درجة اعالب
  ( ياحظ مايمي:5( والخارطة )5)
ت فقيط وتام هذذ ال، ة مديريية شيقاوة كم3من أقل  التبا د بين القرى ةمتوسط اتال، ة األولي: مديري -1

 مي متوسط تبا د امن هذذ ال، ة حيث بمغ أ ؛وناحظ أن التبا د بين القرى في هذذ المديريات منخ،ض
 كم.2191قي مديرية شقاوة 

يات وهي مدير  كم وتام هذذ ال، ة خمس4 -3التبا د بين القرى  ةال، ة الثانية: مديريات متوسط -2
لسكانية في هذذ ال، ة ختاع الكثافة اااحظ ويطراع المدينةت سورانت بارزانت جومانت أمركز المدينةت 

نخ،اض في التبا د لقرى مديريات هذذ ال، ة إلي زيادة  دد القرى الديرياتت ويرجع امساحة الم ختاعاو 
كان له ت ثير في توزيع المراكز الصحية في مما وكذل  ص ر المسافة بين كل قرية وأخرى و دد سكانها 

 هذذ المديريات.
كويةت وقد مخمور و  هما نيتيمدير  وتام هذذ ال، ةف كثر كم 4في هذذ ال، ة ال، ة الثالثة: تبا د القرى  -3

احظ يومن خال ذل   تكم4155 مديرية كويةكمت و 4128ية مخمور تبا د لمقرى في مدير البمغ متوسط 
تساع مساحة المديرية مقارنة االتبا د إلي  ت ويرجع هذاأ ميأن متوسط المسافة بين القرى في هذذ ال، ة 

 بعدد القرى فيها.
بييين  تقييع  مييي مسييافات متبا ييدة هيياين قييرى مييديريات المحافظيية لييوحظ أنوميين خييال دراسيية التبا ييد بيي    

ميين   ييدد القييرى فيهييات بينمييا هنييا   ييدد القييرى وهييذا يرجييع إلييي مسيياحة المييديريات والكثافيية السييكانية وزيييادة
كم وهي مديريات متوسطة المسياحة يتناسيب فيهيا  يدد 4-2بين  متوسطٌ فيها المديريات التبا د بين القرى 

أدى إليي زييادة القيرى مقارنية بالمسياحة الواسيعة مين محيدود ع المساحةت وهنا  مديريات فيهيا  يدد القرى م
التبا د بين هذذ القرى والكثافة السكانية فيها كان ليه تي ثير فيي توزييع  قرى في هذذ المديرياتتالتبا د بين 

   المنشآت الصحية في مديريات المحافظة.  
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 (5جدول )

 م2311القرى محافظة أربيل  ام متوسط التبا د بين 
متوسط تبا د القرى  (2مساحة المديريات )كم  دد القرى المديرية عدد

  (*)كم
 3183 1334 88 مركز المدينة 1
 3164 2592 241 طراع المدينةأ 2
 2191 1483 215 شقاوة 3
 3138 2627 283 سوران 4
 3198 1936 153 بارزان 5
 3113 892 114 جومان 6
 4128 2955   198 خمورم 7
 4155 2351 122 كوية 8
 3168 15573 1411 ائجمالي 9

  مي مايمي:  باال تمادالباحثة  إ دادالمصدر : من 
ت مساحة محافظة GISت قسم مات والخرا ط أربيلكوردستان العراهت وزارة التخطيطت لمديرية المعمو  إقميمحكومة -1

 ت )غير منشورة(.2311أربيل لسنة 
قرية محافظة أربيل حسب وحدات  ت قسم السكانت  ددإقميم ائحصاءكوردستان العراهت هي ة  إقميمحكومة  -2
 ت بيانات غير منشورة.2311ت ةداريئا
  حساب التبا د من  مل الباحثة (*)    

  
 

 حيث إن:  
HD متوسط التبا د = 

Aمساحة المنطقة بالكيمومتر مربع = 
Bدد القرى  = 

             ترقم ثاب 1,11
    

أحمد السيد الزامميت التوزيع المكاني لمخدمات البريدية في مدينة الجيزةت مجمة كمية اآلدابت جامعة القاهرةت المصدر/ 
   .412ت ص2333ت 4ت العدد63المجمد 
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  (5خارطة )
 م2311توزيع متوسط التبا د بين القرى محافظة أربيل  ام 

 (.5) جدول  مي:  تمادباالالباحثة  إ دادمن مصدر/ 
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 منشآت الصحية الخاصة في محافظة أربيل:الجغرافي لمتوزيع الثاني: المبحث ال
    

توجيييد أنيييواع  دييييدة مييين المنشيييآت الصيييحية العاجيييية والتشخيصيييية التيييي تتبيييع القطييياع الخييياص منهيييا      
 القابميييييةوالعييييييادات  المستشييييي،يات والمستوصييييي،ات والمراكيييييز الطبيييييية والعييييييادات الطبيييييية و ييييييادات األسييييينان

بيانيات الصيحية لممنشيآت الصيحية الخاصية يمكين ال. ومن خال سوناروالمختبرات والصيدليات واألشعة و 
همييية ال ألالصييحية ا  ممييية تييوفير الخييدماتو  توجيييه القطيياع الخيياص فييي تحديييد منشييآت الصييحية القا ميية.

ن يكون التوزيع المكياني لهيا مختم،يا أنب ي  ت لذا يانها مستمرة  باستمرارية المجتمعذ إ ؛ترتبط بسقع زمني
 .(1)فيراد المجتميع كافيةأليي ات ليي كيل مسيتوطنة بشيرية و إي وصيولها ذ ينب إ ؛خرىألن غيرذ من الخدمات ا 

 النو ي.يميه التوزيع العددي و  توزيع المنشآت الخاصة ثمونتناول فيما يمي دراسة 
 خاصة:التوزيع العددي والنسبي لممنشآت الصحية الأواًل: 

منش ة صحية  اجية ( 1793) دد المنشآت الصحية الخاصة في محافظة أربيل بمغ       
. ومن خال م2311 ام  ( نسمة1673453تقدم خدماتها لسكان المحافظة والبالغ  ددهم )وتشخيصيةت 

 احظ مايمي:ي( 6والخارطة ) (6الجدول )
 8حيث لوحظ أن هنا   دد  ؛ية إلي أخرىتوزيع المنشآت الصحية الخاصة يختمع من مدير و        

ثاث تم تقسيم المديريات إلي فقد . ومن خال دراسة التوزيع العددي لممنشآت الصحية الخاصة مديريات
 مجمو ات كما يمي:

( حيث يامان أكثر من أطراع المدينةمركز المدينة و تام مديريتين هما )و المجمو ة األولي:  -1
 1345مرتبة األولي بعدد الوجاءت مديرية مركز المدينة في  لخاصةت% من المنشآت الصحية ا83

المتوسط العام  ميوهذذ النسبة تزيد   ت% من جممة المحافظة7511منش ة صحية خاصة وبنسبة 
 أطراع المدينة%. واحتمت مديرية 4113نسبة السكان  توبم  تلممنشآت الصحية الخاصة في المحافظة

منش ة وبنسبة  146الصحية الخاصة حيث بمغ  دد المنشآت  ؛المحافظة المرتبة الثانية  مي مستوى
 % من إجمالي المحافظة.2115نسبة السكان  ت% من إجمالي المحافظة وبم 811

 
 

                                                 

لي المؤتمر العممي الخاص إلمؤسس لمخدمات الصحيةت بحث مقدم ( زكي جميل المسا د وخمي،ة سعدونت التطور ا1)
 .1ت ص1981ت ت ب دادلجمعية االقتصادين العراقيين

46 



 

  .....توزيع المنشآت الصحية في محافظة أربيل...............................................األول .. الفصل  

 

 

 (6جدول )
 م2311لمنشآت الصحية الخاصة في مديريات محافظة أربيل ا

مركز  مستش،ي المديرية
 طبي

 يادة 
 طبية

 يادة 
 أسنان

 يادة 
 قابمة

 صيدلية برمخت
أشعة 
و 
 سونار

مخازن 
 األدوية

 ائجمالي

سمة
/ ن

ش ة
من

 

 %  دد

مركز 
 مدينة

21 33 581 98 8 56 473 46 29 1345 7511 515 

طراع أ
 مدينة

3 3 25 6 2 6 134 3 3 146 811 2455 

 1351 419 89 3 5 39 15 2 9 19 3 3 شقاوة

 2183 412 75 2 6 16 18 2 11 16 4 3 سوران

 1935 115 26 3 3 8 6 1 4 4 3 3 بارزان

 1398 113 24 3 2 13 4 1 4 3 3 3 جومان

 6957 113 23 3 3 8 2 2 3 5 3 3 مخمور

 1477 316 65 1 7 13 16 3 15 13 3 3 كوية

 18241 133 1793 32 75 671 123 21 153 663 37 21 ائجمالي

 من إ داد الباحثة باال تماد  مي: المصدر/
بعةت بيانات  ن  دد متالصحة محافظة أربيلت قسم أرشيع و  كوردستان العراهت مديرية  امة إقميممة حكو  -1

 ت غير منشورة.2313مراكز الطبية في محافظة أربيلت المستش،يات و 
ت بينات 2312كوردستان العراهت نقابة األطباء كوردستانت  دد األطباء في محافظة أربيلت فرع أربيلت  إقميمحكومة  -2

 ير منشورة.غ
كوردستان العراهت نقابة صيادلة كوردستانت تقرير  ن  دد صيادلة والمخازن األدوية في محافظة أربيلت  إقميمحكومة  -3

 ت بيانات غير منشورة.2312فرع أربيلت 
 .25/5/2313-23ت في منطقة الدراسةالخاصة ن منشآت الصحية دراسة ميدانية   -4
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 (6خارطة )
 م2311صحية الخاصة في مديريات محافظة أربيل لمنشآت الا حجمالتوزيع 

 (.6جدول ) من إ داد الباحثة باال تماد  مي:مصدر/ ال
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المنشآت  إجماليحيث بمغ  ؛ثاث مديريات هي شقاوة وسوران وكويةالمجمو ة الثانية: تام  -2
في هذذ  يألولت وقد احتمت مديرية شقاوة المرتبة ا% من المراكز الصحية الخاصة1217منها الصحية 

% من إجمالي المحافظةت 712وبم ت نسبة السكان  منش ة( 89) المجمو ة بعدد المنشآت الصحية
 % من إجمالي المحافظة.918منش ة ونسبة السكان  75بعدد  ةوجاءت مديرية سوران في المرتبة الثاني

نسبة منشآت خاصة بارزان وجومان ومخمورت وأ مي هي ثاث مديريات  تامو المجمو ة الثالثة:  -3
% من إجمالي المحافظةت بينما جاءت 115منش ة وبنسبة  26في هذذ المجمو ة في مديرية بارزان بعدد 

% من إجمالي المحافظةت وبمغ متوسط الخدمة 113منش ة وبنسبة  23ت24مديرية جومان ومخمور بعدد 
نسمة/  6957يرية مخمور منش ةت ومد /نسمة 1398منش ة ت وجومان هو نسمة/  1935في بارزان هو 

ة  دد السكان بالمقارنة مع إلي قم الصحية في مديرية بارزان وجومانقمة  دد المنشآت  وترجعمنش ة. 
 منش ة صحية 65من هذذ المجمو ة جاءت مديرية كوية بعدد  ةسكان المحافظة. وفي المرتبة األخير  دد 

 .ة% من إجمالي المحافظ517ن . وبمغ  دد السكامنش ة/ نسمة 1477خاصةت وبمتوسط خدمة 
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 لمنشآت الصحية الخاصة:ا أنواعثانيًا: 
القابمية وأشيعة وتتمثيل فيي المستشي،يات والمراكيز الطبيية والعييادات الطبيية و ييادات األسينان والعييادات     

خاصييةت ميين إجمييالي المنشييآت الصييحية ال %54منشيي ة وبنسييبة  967إجمييالي  ييددها حيييث بمييغ  ؛وسييونار
 وكما تبين من التوزيع الج رافي لممنشآت الصحية الخاصة.

مين  العييادات الطبييةأن  -ت الصحية الخاصة في محافظة أربيلممنشآللتوزيع اختاع ا مي  -لوحظ    
% مييين إجميييالي المنشيييآت الصيييحية 37بنسيييبة  ييييادة  663 يييددها  بميييغ حييييث ؛أكثييير المنشيييآت الخاصييية

أميا وجيود  يدد كبيير مين األطبياءت دد العيادات الطبية إليي الزيادة في   عُ جِ ر تت و أربيل الخاصة بالمحافظة
يميا يميي لهيذذ أقل ونعرض ف% و 814 يادة وبنسبة  153لعيادات األسنان الخاصة فقد بمغ  ددها بالنسبة 

 المنشآت: 
 المستشفيات: -أ

يييوَ هيييو مُ  مستشييي،ياتت كميييا 21بميييغ إجميييالي  يييدد المستشييي،يات الخاصييية فيييي محافظييية أربييييل      فيييي   ٌ ا 
% ميييين إجمييييالي 5618وبنسييييبة % ميييين جمميييية المنشييييآت الخاصيييية بالمحافظييييةت 112(ت وبنسييييبة 7الجييييدول )

يييي 37كوردسييييتان العييييراهت و ييييددها  ةقميمالمستشيييي،يات الخاصيييية بيييي وبنسييييبة ت (1)2311 ييييام  امستشيييي،ي خاص 
وجاءت  ت(2)2311مستش،ي خاص  ام  2686% من إجمالي المستش،يات الخاصة بالعراه و ددها 318
فيييي الخاصييية كوردسيييتانت ويجيييدر باليييذكر أن المستشييي،يات  إقمييييمفظييية أربييييل فيييي المرتبييية األوليييي فيييي محا

الحكوميية تتيوزع فيي  وبمقارنية توزيعهيا بالمستشي،ياتت في مديريية مركيز المدينية قع بالكاملتأربيل محافظة 
و ييدد ميين سييكان المحافظيية دينيية و مالالطبييية لسييكان  اقييدم المستشيي،يات خييدماتهتو  المحافظيية. كييل مييديريات

سيييتمارة الدراسييية الميدانيييية لممرايييي  مييييي اميييين خيييال ذلييي  ماحظييية  تحييييث تمييي ؛المحافظيييات المجييياورة
 يواييي و  العيييادات الخارجيييية لممستشييي،ي والتيييي سيييوع نتطيييره لن،يييوذ هيييذذ المستشييي،يات فيييي ال،صيييل الرابيييع.

 .لخاصةلممستش،يات االتوزيع الج رافي ( و 7) خال الخارطة( و 7) جدول
 
 

                                                 

مرجع سبه ت 2311منشآت الصحية في محافظة أربيل لسنة القميم كوردستان العراهت وزارة الصحةت جدول إ( حكومة 1)
 ت بيانات غير منشورة.ذكرذ

 .117ت صمرجع سبه ذكرذت 2311( جمهورية العراهت وزارة الصحةت التقرير السنوي لعام 2)
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 (7) جدول
 م(2311-1993خال ال،ترة ) المستش،يات الخاصة في مديريات محافظة أربيل

 المستش،يات في مديرية مركز المدينة أربيل
 دد صاالت  ةر  األسِ  دد  ت سيسالسنة  مستش،ي

  مميات
 قساماأل  دد األطباء

 6 23 2 84 1993 أربيل األهمي
 5 12 2 45 1992 رسول األهمي

 5 25-23 3 33 1995 وردستان األهميك
 13 25-23 8 83 2331 زين األهمي

 6 7 3 26 2336 شي،اء األهمي

 13 63 11 153 2339 سردم األهمي
 7 12 13 23 2339 نسا يةالمراض ألداي  األهمي 

 5 6 3 15 2313 ويست أي األهمي
 14 5 2 23 2313 تاران األهمي

 13 4 3 33 2313 تركي األهمي لم،قرات
 11 7 4 33 2339 سوران األهمي
 8 9 4 43 2339 رحمة األهمي
 8 13 5 28 2313 ول،ر األهمي
 9 8 6 38 2313 ألط،الاللة األهمي 

 8 6 3 23 2313 األردني لمقمب
 13 8 4 15 2311 د.محمد قراوي
 9 3 5 12 2311 لبناني لتجميل

 8 5 7 25 2313 األلماني
 9 6 6 33 2311 سيما
 13 9 5 23 2311 نور

 8 2 6 13 2313  مميات ب شعة ليزر

  مي: باال تمادالباحثة  إ دادالمصدر:/ من 
متابعةت بيانات  ن  دد المستش،يات لصحة محافظة أربيلت قسم أرشيع و  كوردستان العراهت مديرية  امة إقميمحكومة -1

 ت غير منشورة.2313خاصة في محافظة أربيلت 
 .25/5/2313-23ت مستش،يات األهمية في مدينة أربيلة لكل دراسة ميداني -2
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 (7خارطة )
 م2311في مديريات محافظة أربيل لمعام  التوزيع الج رافي لممستش،يات والمراكز الطبية الخاصة

 (.6جدول ) -1المصدر/ من إ داد الباحثة باال تماد  مي: 
 ت مرجع سبه ذكرذ.2311ت GISتان العراهت  قسم وزارة التخطيطت هي ة إحصاء إقميم كوردس -2 
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يوَ كميا هيو مُ م 2311 يام كان ف إنشاءً م أما أحدثها 1993لخاصة إلي  ام يرجع إنشاء المستش،يات ا   ٌ ا 
 (.6)( و5( و)4ور )الص في

أربييل األهميي و وتعيد مستشي،يات سيردم األهميي و  اً ( سيرير 768( مستش،ي وتايم )21تام المدينة )      
لكيييل  ًا ( سيييرير 83و 84و 153ة حييييث تايييم )ر   يييدد األِسييي مستشييي،يات مييين حييييثُ الهميييي مييين أكبييير زيييين األ

ت أمييا  ييدد اً ( سييرير 43و 13ة بهييا بييين )ر  مستشيي،ي  مييي الترتيييب. أمييا بقييية المستشيي،يات فيتييراوح  ييدد األِسيي
( 63) بمييغحيييث  ؛مستشيي،ي سييردم األهمييي أكبيير  ييدد األطبيياء فيييه ياييم(ت و 63-4األطبيياء فيتييراوح بييين )

أمييا مستشيي،ي. ( طبيبييَا لكييل 25-23يتييراوح بييين )زييين األهمييي فطبيبييَا وأربيييل األهمييي وكوردسييتان األهمييي و 
 ( طبيبَا.12و 2بين )فيها بقية المستش،يات فيتراوح  دد األطباء 

همييي أكبيير  ييدد األقسييام فيييه بمييغ عييد مستشيي،ي تيياران األ(ت وي14 -5األقسييام فيتييراوح بييين ) أمييا  ييدد     
عممييات الت أميا  يدد صياالت قسيماً ( 13صيل )حييث و  ؛تركيي األهميي لم،قيراتهميي و وسردم األ قسماً ( 14)

معمميات فييه حييث وصيل لمستش،ي سردم األهمي أكبر  دد صاالت  يامت و لة( صا11 -2فيتراوح بين )
 .( صالة11)

الكادر الصحي األجنبي في تش يل هذذ ألطباء و المستش،يات تعتمد  مي ا وياحظ أن بعض    
فةن هذذ المنشآت لم تتمكن من خمه فرص  مل لمكادر الكوردي أو العراقي  وِمْن َثم  المستش،ياتت 

لخت وبعض المستش،يات تم إهمي أو مستش،ي تركي لم،قرات....وفرص ت هيمهات مثل مستش،ي تاران األ
مثل مستش،ي دارين األهمي القريب من شارع كوالنت ومستش،ي م في مدينة أربيل 2311بنا ها بعد  ام 

ألهمي ومستش،ي بار امت و مستش،ي سارين 133 مي طريه  يغرب الطوارئرونيا األهمي مقابل مستش،ي 
 14طبيبًات و دد األقسام بمغ  15 فيها بمغ  دد األطباءو قريب من نيوستيت الم 63األهمي  مي طريه 

 . (1)قسماً 
هنا  ف وِمْن َثم   تالطموحات التي رافقت ظهورها نها  جزت  ن تمبيةور هذذ المستش،يات فةورغم ظه     

  ادة النظر في دور وآليات  ممها.ارورة ئ
 

                                                 

 نظر:( ا1)
متابعةت بيانات  ن  دد محافظة أربيلت قسم أرشيع و لصحة  قميم كوردستان العراهت مديرية  امةحكومة إ -1

 .مرجع سبه ذكرذالمستش،يات خاصة في محافظة أربيلت 
 .4/2313/ 23ت 1 ن مستش،ي بار األهمي في مدينة أربيلت السنة األوليت العدد ا انجريدة الوسيطت  -2
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 م2311ج من المستش،يات الخاصة في مدينة أربيل  ام ذنمو 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهمي ( مستش،ي رسول4صورة )
 األهمي

 ( مستش،ي كوردستان األهمي5صورة )

 ( مستش،ي زين األهمي6صورة )
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 :المراكز الطبية -ب
مركزًا  37إجمالي  دد المراكز الطبية الخاصة بالمحافظة بمغ ( 7) ( والخارطة6ول )دْ من خال الجَ      

وتتيوزع المراكيز الطبيية  ميي % مين إجميالي المنشيآت الصيحية الخاصيةت 211وبنسيبة مت 2311طبيًا  ام 
 45228مديرية من مديريات المحافظة وبميغ متوسيط مايخدميه المركيز الطبيي هيو  8من إجمالي  تينمدير 

ي ذل  ناحيظ أن متوسيط الخدمية لممركيز الطبيي الخياص متوسيطة وهيذا يرجيع إليي قمية  يددها فينسمةت وب
  صورة التوزيعية من المراكز الطبية الخاصة ياحظ التالي:م( ل6) المحافظةت وبتحميل الجدول

آت % من جممة المنشي112وبنسبة  اً طبي اً كز مر  33لمرتبة األولي بعدد جاءت مديرية مركز المدينة في ا -
% ميين جمميية المنشييآت الطبييية العاجييية والبييالغ 411وبنسييبة الصييحية الخاصيية فييي مديرييية مركييز المدينييةت 

قابمية ال ييادة سينان و أ ييادة و طبيية منش ة صحيةت موز ة بيين مستشي،ي ومركيز طبيي و ييادة  892 ددها 
م أقييل ميين نسييمةت وهييو معييدل جيييد يخييد 23968 غ متوسييط مييا يخدمييه المركييز الطبيييت وبميي2311فييي  ييام 

نسيييمةت أي أن المراكيييز الطبيييية فيييي مديريييية مركيييز المدينييية تتيييوفر بشيييكل  45228المتوسيييط العيييام والبيييالغ 
مت 33في مدينة أربييل مثيل طرييه ) بين الشوارع العامةوتتوزع هذذ المراكز الطبية  تمناسب وحجم السكان

 م( و شارع األطباء في مدينة أربيل.133مت 63مت 43
% ميين جمميية المراكييز 1318 مراكييز طبييية وبنسييبة  4بعييدد  ةران فييي المرتبيية الثانيييسييو وجيياءت مديرييية  -

محافظيييةت ال% مييين جممييية المنشيييآت الصيييحية الخاصييية فيييي 312الطبيييية الخاصييية فيييي المحافظيييةت وبنسيييبة 
الصيحي  ميي مسيتوى نسيمةت وهيو أقيل مين متوسيط مايخدميه المركيز  43916وبمعدل خدمة مركيز طبيي 

 محافظة.ال
 
 الطبية الخاصة: العيادات -ج
تعيييد و مييين مجمو يية خيييدمات صيييحية متكامميييةت  ايشييكل هيييذا النيييوع مييين الخدميية الصيييحية الخاصييية جيييزءً     

ميين المؤسسييات الصييحية الصيي يرة وتهييدع إلييي تقييديم الخدميية العاجييية لعمييوم العيييادات الطبييية الخاصيية 
قميمة لسيييكان المدينييية و تعيييد العييييادات الخاصييية أحيييد المنافيييذ لتقيييديم الخيييدمات العاجييييو  ت(1)المجتميييع  ت(2)هييياات

ويعمل بها طبيب واحد في ال البت وأحيانًا أكثر من طبيبت والخدمات الصحية المقدمة في هذذ العييادات 

                                                 

 .293ت صمرجع سبه ذكرذ( السيد محسن ربيع غانمت 1)
 .317ت صمرجع سبه ذكرذ( حسين جعاز ناصرت 2)
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ت ويقيوم بالعمييل فيي العييادات الخاصيية معظيم العياممين فييي (1)تكيون  يادة مدفو يية األجير مين قبييل الميريض
 ية من كل يوم ما  دا يوم الجمعة والعطات الرسمية. ال،ترة المسا المستش،يات الحكوميةت وخاصة في 

  
 التوزيع العددي والنسبي لمعيادات الطبية: -1
 يييادة طبييية خاصييةت 663( أن إجمييالي  ييدد العيييادات الطبييية بالمحافظيية بمييغ 8ياحييظ ميين الجييدول )    
طبياء السييما فيي السينوات بب ازديياد  يدد األخرى بسمقارنة بالعيادات األ هذذ العيادات في ازدياد مستمرو 

منييية دسييتان ألسييباب أكور  إقميييمجنييوب العييراه الييي وسييط و روا ميين محافظييات خاصيية الييذين هيياج تخيييرةاأل
% من إجمالي المنشآت الصحية الخاصية فيي المحافظيةت وبنسيبة 38 ل العيادات الطبيةتشكو . قتصاديةاو 

بميغ متوسيط فقيد ت عييادات بيين الميديرياتويتبياين توزييع ال% من إجمالي المنشآت الطبية العاجييةت 7914
نسمة  مي مسيتوى المحافظيةت أميا  ميي مسيتوى ماتخدميه العييادة الطبيية  97256ماتخدمه العيادة الطبية 
رت،يياع  ييدد العيييادات مقارنيية بعييدد السييكان ات وهييذا مؤشيير  مييي 2 يييادة/ كييم 2315ميين المسيياحة فقييد بمييغ 

 ( ياحظ مايمي:8( والخارطة )8وكذل  بمساحة المحافظة. من خال الجدول )
% مين إجميالي 8716 يادات طبية وبنسبة  581بعدد  يالمرتبة األولفي جاءت مديرية مركز المدينة  -أ

نسييمةت وهييو أقييل ميين معييدل  1191العيييادات الطبييية فييي المحافظييةت وبمييغ معييدل ماتخدمييه العيييادة الطبييية 
هييذا العييدد ت ويرجييع وجييود معييدل خدميية مرت،ييعوهييو  نسييمة 97256الخدميية  مييي مسييتوى المحافظيية والبييالغ 

الطبيييية فيييي مديريييية مركيييز المدينييية إليييي وجيييود  يييدد مييين األطبييياء اليييذين يعمميييون فيييي الكبيييير مييين العييييادات 
 العيادات الطبية في المدينة.   

% من إجمالي 317 يادة طبية وبنسبة  25بعدد  ةفي المرتبة الثاني أطراع المدينةوجاءت مديرية  -ب
 من سكان المديرية  نسمة 14338الطبية في المحافظةت وبمغ معدل ماتخدمه العيادات الطبية  العيادات
% من 215نسمة  مي مستوى المحافظةت وبنسبة  358472بمغ الذي رت،اع  دد السكان اإلي ويرجع 

 إجمالي المنشآت الطبية العاجية.
 

 
 

                                                 

  .88ت صمرجع سبه ذكرذ(  بداهلل  مي صال  الشديدةت 1)
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 (8) جدول
 م2311أربيل  العيادات الخاصة ب نوا ها في مديريات محافظة 

 المديرية
  يادة قابمة  يادة أسنان  يادة طبية

 %  دد

ة/ 
سم

ن
ادة

 ي
ة/  

 2كم ياد

 %  دد

ة/ 
سم

ن
ادة

 ي
ة/  

 2كم ياد

 %  دد

ة/ 
سم

ن
ادة

 ي
(
) ة/  
 2كم ياد

مركز 
 مدينة

581 8716 1191 118 98 6514 7361 1316 8 38 17299 12913 

طراع أ
 مدينة

25 317 14338 13317 6 4 59745 648 2 916 35847 1296 

 74115 12325 916 2 24712 23341 6 9 7811 6328 219 19 شقاوة

 131315 16366 916 2 16418 14878 714 11 16412 13229 214 16 سوران

 1936 9935 417 1 484 12383 216 4 484 12383 316 4 بارزان

 892 6712 417 1 223 8393 216 4 29713 11187 315 3 جومان

 147715 16333 915 2 985 53333 2 3 591 32333 318 5 مخمور

 68317 6432 1412 3 13617 9633 13 15 963312 9633 115 13 كوية

 74114 15938 133 21 13318 185431 133 153 2315 97256 133 663 ائجمالي
 (6) ن،س مصدر جدول  مي: باال تمادالباحثة  إ دادمن مصدر/ ال
  ))  الباحثة باال تماد  مي  دد ائناث في ال،ترة سن ائنجاب.من  مل                                      
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 (8) خارطة
 م2311في مديريات محافظة أربيل  ام  خاصةالتوزيع العددي لمعيادات ال

 

 (.8جدول ) : مي باال تمادالباحثة  إ دادمن مصدر/ ال
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ديرية في كل م  يادات 13ت 16ت 19كويةت في المرتبة الثالث بعدد شقاوة وسوران و  اتت تي مديريو      
 تييييياالعييييييادات الطبيييييية فيييييي المحافظييييية لكم% مييييين إجميييييالي 115%ت 214%ت 219ت وبنسيييييبة رتييييييب ميييييي الت

ت ومديريية سيوران معيدل دة ييا نسيمة/ 6328معيدل ميا تخدميه العييادة الطبيية  المديريتينت ف،ي شيقاوة بميغ
عييدد ال بالنسييبةعيييادة الطبييية الرت،يياع بسييبب قميية او وهيي نسييمة/  يييادة 13229ماتخدمييه العيييادة الطبييية هييو 

وهيذا ت نسيمة/  ييادة 9633ميا مديريية كويية نسيمة  ميي مسيتوى المحافظيةت أ 163664 الذي بميغ السكان
 لمحافظة.بين مديريات او بين توزيع العيادات الطبية  يعني تبايًنا

نسبة  ت يادة طبيةت وبم  3ت 4ت 5جومان المرتبة األخيرة بعدد مخمور وبارزان و  اتحتمت مديريا -ج
% من 316% من إجمالي المنشآت الصحية الخاصةت وبنسبة 318العيادة الطبية في مديرية مخمور 

ان المديريةت  يادةت وهم جميع سك نسمة/ 32333إجمالي المنشآت الصحية العاجية وبمعدل خدمه 
% من إجمالي المنشآت الصحية الخاصةت وبنسبة 316نسبة العيادة الطبية في مديرية بارزان  تبينما بم 

وهي نسبة مرت،عة نسمة/  يادة  12383% من إجمالي المنشآت الصحية العاجية وبمعدل خدمه 315
% من 315أما في مديرية جومان  طبيةتالعيادات المقارنة مع في مديرية بارزان  بسبب زيادة  دد السكان

% من إجمالي المنشآت الصحية العاجية وبمعدل خدمه 314وبنسبة  إجمالي المنشآت الصحية الخاصةت
  يادة. نسمة/ 11187

 
 الفم واألسنان: اتعياد -أ
% من جممة 18 تمثلت 2311 يادة  ام  153بمغ  دد  يادات األسنان في محافظة أربيل      

تم تقسيم المديريات وقد  (ت8والخارطة )( 8جية الخاصة بالمحافظةت ومن خال الجدول )المنشآت العا
 :كما يميث ف ات ثاإلي 

% من إجمالي 6514ألسنانت وبنسبة ل يادة  98 عددتام مديرية مركز المدينة ب ال، ة األولي: -1
خدمه يةت وبمعدل % من إجمالي المنشآت الصحية العاج1118ت وبنسبة المنشآت الصحية الخاصة

 األسنان في مديرية مركز المدينة. ات دد  ياد رت،اعابسبب  يادةت نسمة/  7361
ألسنان ل يادة  11ت 15 دد العيادات بها  سورانت وقد بمغكوية و  ماه تينمدير  ل، ة الثانية: وشممتا -2

. وبمعدل خدمه تيبر ات األسنان بالمحافظة  مي الت% من جممة  ياد714%ت 13ت وبنسبة رتيب مي الت
 .رتيبنسمة/  يادة  مي الت 14878ت 9633
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ت بارزانت جومانت مخمورت وبنسبة أطراع المدينةمديريات هي شقاوةت  وتام خمس ال، ة الثالثة: -3
مديرية وجاءت  ترتيبات األسنان بالمحافظة  مي الت% من جممة  ياد2%ت 216%ت 216%ت 4%ت 6

 أطراع المدينةأ مي معدل خدمه في مديرية و خرىت األمديريات المع مقارنة شقاوة بالمرتبة األولي 
 دد السكان  بالنسبة إلي يادات األسنان في هذذ المديرية نسمة/  يادةت بسبب قمة  دد  59735هو

حيث كانت بمعدل  دد  يادات األسنان قمة فقد اتسمت ب مديرية مخمورنسمةت أما  358472حوالي 
% من إجمالي المنشآت الصحية الخاصة 313بنسبة إلي قمة  دد يرجع فت ةنسمة/  ياد 53333 ةخدم

   في المحافظة.
 
 :()عيادة القابمة -ب

تسهم هذذ ال، ة من الكادر الصحي بدور كبير في تقديم و ت صحية هي  بارة  ن أماكن تقدم خدمة    
قبال  مي هذذ الخدمة في دور كبير في ائماكان له و الخدمات الصحية وخاصة في الصحة ائنجابيةت 

% من جممة 215 يادة قابمة وبما نسبته  21محافظة أربيل وقد بمغ  دد  يادات القابات ب ت(1)المجتمع
وبمغ نصيب ما تخدمه العيادة القابمة من السكان المنشآت الصحية العاجية الخاصة بالمحافظةت 

حة والرقابةت شراع وزارة الصإات تحت وهذذ العيادت  مي مستوى محافظة أربيل يادة نسمة/  15938
 يادة قابمةت  8يتا  أنها تتركز في مديرية مركز المدينة بعدد (ت 8) والخارطة( 8) ومن خال الجدول

 يادة  مي مستوى  /نسمة 17299% من إجمالي المنشآت الصحية الخاصةت وبمعدل خدمه 38وبنسبة 
% من إجمالي المنشآت الصحية 1412مة وبنسبة  يادة قاب 3وجاءت مديرية كوية بعدد المحافظةت 

% من جممة المنشآت الصحية العاجية  مي مستوى المحافظةت وبمعدل خدمه 313الخاصة وبنسبة 
 يادة قابمة  مي  2 فبم تمخمور شقاوة وسوران و في خرى األمديريات ال يادةت أما نسمة/  6432

ختاع بينهم الصحية الخاصةت وبمعدل خدمه شآت ا% من جممة المن916مستوى المحافظةت وبنسبة 
 ةبمعدل خدم أطراع المدينةمديرية وكان في ريات المحافظةت يبسبب تباين توزيع السكان في مد

 مديرية. هذذ قابمة في  اتالسكان في مديرية وقمة  دد  ياد رت،اع  دداويرجع إلي   يادة نسمة/ 35847
                                                 

() لمنساء المقبات  مي الوالدة خال فترة الحملت  تقدم فيها القابات الر اية هي مهنة تابعة لمر اية الصحية القبالة
المخاض والوالدةت وخال فترة ما بعد الوالدة. ويهتمون أياا بحديثي الوالدة وحتي سن ستة أسابيعت بما في ذل  مسا دة 

 .األم في الراا ة الطبيعية
 .23ت صمرجع سبه ذكرذ مي النونوت  ي بدالمطيع يحي (1)
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 يادة قابمة  1جومان بعدد هي مديريات بارزان و ف%ت 916قل من أما المديريات التي توجد بها نسبة أ    
ختاع اشآت الصحية الخاصةت وبمعدل خدمه % من جممة المن417 مي مستوى المحافظة وبنسبة 

 مي  نسمة/  يادة 6712و 9935جومانت بمعدل خدمه ين السكان في مديرية بارزان و ابسبب تب
غيرما م ُيعد و  تقابمة  مي مستوى مديريات المحافظةالت  يادات وكذل  بشكل  ام قمة  دد رتيبالت
 .سكان المحافظةمقارنة مع  دد الب
 
 :()توزيع المنشآت الصحية المكممة )المساعدة( -2   

ت وقد بمغ إجمالي  يدد بالمحافظة المنشآت الصحية أهمية كبيرة في الخدمة الصحية العاجيةولهذذ       
فييييي  % ميييين جمميييية المنشييييآت الصييييحية الخاصيييية5312منشيييي ةت وبنسييييبة  931المنشييييآت الصييييحية المكمميييية 
الصحية  مي الشوارع وجوار المستشي،يات الحكوميية و الخاصية والمراكيز  آتالمحافظةت وتتركز هذذ المنش

 . (1)محافظة أربيلتوى نسمة/ منش ة  مي مس 1857الصحية والطبيةت وبمغ معدل ماتخدمه 
 :ياحظ مايمي(ت 9رطة )( والخا9خال الجدول ) من      
ي % ميين إجمييال67منشيي ة مكمميية وبنسييبة  634بعييدد فييي المركييز األول جيياءت مديرييية مركييز المدينيية  -1

% مين جممية 1215منشي ة مكممية وبنسيبة  113 أطراع المدينيةمديرية ثم المنشآت المكممة في المحافظةت 
% وبينمييا بمييغ نسييبة  ييدد 7915نسييبة المييديريتين بفييي تركييز تظييةت و المنشييآت المكمميية  مييي مسييتوى المحاف

% مين إجميالي سيكان المحافظيةت ويرجيع تركيز هيذذ المنشيآت فيي 6218السكان فيي الميديريتين مجتمعتيين 
 العيادات الخاصة.ل  المستش،يات والمراكز الطبية و وكذ تهذذ المديريتين إلي تركز المستش،يات الحكومية

سييييبة منشيييي ة وبن 37ت 42ت 59وة و سييييوران و كويييية شييييقا اتميييغ  ييييدد المنشيييآت المكمميييية فييييي ميييديريب -2
ت ويرجيييييع وجيييييود هيييييذا العيييييدد مييييين المنشيييييآت المكممييييية إليييييي وجيييييود رتييييييب%  ميييييي الت411%ت 417%ت 615

 .في هذذ المديرياتالعيادات الخاصة المراكز الطبية و ية واألهمية و المستش،يات الحكوم
% 114%ت 118%ت 2كممة بنسبة منش ة م 13ت 16ت 17تام مديريات بارزان وجومان ومخمور  -3

مستش،يات الحكومية أو لالمنشآت المكممة إلي قمة  دد المنشآت الصحية كا ت ويرجع قمة  ددرتيب مي الت
 ت.لعيادات الخاصة في هذذ المديريااألهمية أو المراكز الطبية وا

                                                 

( تام )مخزن األدوية(ختبرات وأشعة وسونار و )الصيدليات والم. 
 متابعةت مرجع سبه ذكرذ.لصحة محافظة أربيلت قسم أرشيع و  ( حكومة إقميم كوردستان العراهت المديرية العامة1)
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 (9جدول )
 م2311مخزن األدوية( في مديريات محافظة أربيل  المنشآت الصحية المكممة لمعاج )صيدلياتت مختبراتت أشعة وسونارت  دد

 (.6) ن،س مصدر جدول   مي: باال تمادالباحثة   دادإمن مصدر/ ال

 المديرية

 ائجمالي مخزن األدوية سونارأشعة و  مختبر صيدلية

 %  دد
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صيد

ة/ 
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 كم
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ألدو
ن ا

خز
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2 

 %  دد

 67 634 3516 23863 9316 29 2215 15342 6113 46 1815 12356 4515 56 212 1462 7315 473 ركز مدينةم

 1215 113 2592 358472 3 3 648 119493 4 3 432 59745 419 6 2419 3446 1515 134 طراع مدينةأ

 615 59 1383 123253 3 3 29616 24353 617 5 9818 8316 1212 15 38 3383 518 39 شقاوة

 417 42 131315 81832 616 2 43718 27277 8 6 14519 9392 1416 18 16412 13229 2.4 16 سوران

 2 17 1936 49523 3 3 64513 16537 4 3 32216 8253 419 6 242 6193 1.2 8 بارزان

 118 16 892 33561 3 3 446 16783 217 2 223 8393 313 4 8912 3356 115 13 جومان

 114 13 2955 163333 3 3 985 53333 4 3 147715 83333 116 2 36914 23333 112 8 مخمور

 411 37 2351 96332 311 1 293 13718 913 7 12812 7387 13 16 15718 7387 119 13 كوية

 133 931 48615 52295 133 32 23716 22312 133 75 1.2 13635 133 123 2312 2493 133 671 ائجمالي
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 (9) خارطة
التوزيع العددي لممنشآت الصحية المكممة لمعاج )صيدلياتت مختبراتت أشعة وسونارت مخزن 

 م2311األدوية( في مديريات محافظة أربيل  ام 

 (.9) جدول  مي: باال تمادالباحثة  إ دادمن مصدر/ ال
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بط توزيييع المنشييآت الصييحية المكمميية فييي مييديريات المحافظيية بسييبب وجييود تييراوهنييا  تبيياين فييي     
االخييييرى  كالمستشيييي،يات الحكومييييية واألهمييييية  المنشييييآت الصييييحيةبييييين المنشييييآت الصييييحية المكمميييية و 

ى المحافظيييية وتيييينعكس الظيييياهرة  مييييي ا  مييييي مسييييتو هييييالمراكييييز الطبييييية والعيييييادات الخاصيييية وتوزيعو 
 محافظة أربيل. 

 الصحية المكممة )المساعدة(: توزيع المنشآت -
كميييا يتاييي  أن  تتبييياين فيييي التوزييييع العيييددي لهيييذذ المنشيييآتال( 9) يتاييي  مييين خيييال الجيييدول    

زن امخيييكيييز أشيييعة وسيييونار و امر تكيييون مييين الصييييدليات والمختبيييرات و الخيييدمات الصيييحية المكممييية ت
 األدويةت فيتا  مايمي:

 الصيدليات: -أ
خدمات الصحيةت والتي يتطمب توافرها لمسكانت وذل  لكونها الخدمات الصيدالنية هي إحدى ال    

 .(1)متمركزة ايمن نطياه تواجيد هيذذ العيياداتالعيادات الطبية الخاصة و المستش،يات و مترابطة مع 
وال شيي  أن حجيير الزاوييية فييي تحقيييه نجيياح الخييدمات الصييحية هييو إمكييان تييوفير الييدواء لممييواطنين 

لييذل  أصييب  تييوفير وبييةت والييثمن الييذي يجعمييه فييي متنيياول الجميييعت بالكمييية المناسييبةت والنو ييية المطم
والصيييدلية هييي التييي  .(2)ائشييراع  ميييهرادة أو يسييتاة أو اجبييًا  مييي الحكومييات تمتييزم بةنتاجييالييدواء و 

 تدار من قبل شخص يحمل شهادة جامعية.
الصيييدليات  مقارنيية بتوزيييعوميين خييال ماحظيية جييدول توزيييع العيييادات الخاصيية والمستشيي،يات    

يبدو أن الصيدليات تتركز بشكل ر يسي في مناطه تواجد المسش،يات والعيادات الخاصةت وخاصة 
وقييد بمييغ لييخ فييي مديرييية مركييز المدينيية أربيييلت إم.....33م و43كشييارع األطبيياء و الشييوارع الر يسييية

ماتخدمه صيدليةت وبمغ متوسط نسمة/  2493متوسط ماتخدمه الصيدلية من سكان محافظة أربيل 
ويتبيياين متوسييط ت (3) ةصيييدلينسييمة/  2373كوردسييتان  إقميييمالصيييدلية ميين السييكان  مييي مسييتوى 

                                                 

  .32ت صمرجع سبه ذكرذأزهار سممان هاديت و  ( حميد  موان محمد1)
ت مرجيييع سيييبه ذكيييرذفيييي محافظييية دميييياطت ( حميييدي طيييه إبيييراهيم دوييييبت ج رافيييية الخيييدمات الصيييحية الحكوميييية 2)

 ت غير منشورة.145ص
حصا ية الصحة في محافظة أربيل ئالصحةت قسم التخطيطت المجمو ة اقميم كوردستان العراهت وزارة إ( حكومة 3)

  .مرجع سبه ذكرذت 2311
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 ت(9) ظة أربيل وبالنظر إلي الجيدولماتخدمه الصيدلية من السكان من مديرية إلي أخرى في محاف
 :مجمو تينيمكن تقسيم مديريات محافظة أربيل حسب متوسط خدمه الصيدلية لمسكان إلي 

 -1333وتشييمل المييديريات التييي يتييراوح فيهييا معييدل خدمييه الصيييدلية بييين )لمجمو يية األولييي: ا -1
نخ،يياض امركييز المدينييةت ويرجييع وشييقاوة و جومييان و  أطييراع المدينيية( نسييمةت وتاييم مديرييية 3333

متوسط ما تخدمه الصيدلية إلي زيادة  دد الصيدليات في هيذذ الميديرياتت والتركيز لمصييدليات فيي 
ت صييدلية بكيل مديريية  ميي الترتييبت وبميغ أقيل 473ت 39ت 13ت 134ريات والتي بم ت هذذ المدي

صييدلية ت وأ ميي معيدل خدميه فيي نسيمة/  1462معدل خدمه لمصيدلية فيي مديريية مركيز المدينية 
إليي زييادة حجيم السيكان وقمية  يدد ذلي  صييدليةت ويرجيع نسيمة/  3446بميغ  أطراع المدينةمديرية 

 المديريات  مي مستوى المحافظة.الصيدليات في هذذ 
 -6333وتاييييم المييييديريات التييييي فيهييييا متوسييييط الخدميييية لمصيييييدلية بييييين )المجمو يييية الثانييييية:  -2

معييدل مييا تخدمييه  إرت،يياعبييارزانت ويرجييع ( نسييمة وهييي مييديريات مخمييور وسييوران وكوييية و 23333
ة سيييكان هيييذذ الصييييدلية مييين السيييكان إليييي قمييية  يييدد الصييييدليات فيييي هيييذذ الميييديرياتت وبم يييت نسيييب

% من إجمالي سكان المحافظةت وبمغ أقل معدل خدمه لمصيدلية فيي هيذذ المجمو ية 29المديريات 
 23333صيييدلية/ نسييمةت وأ مييي معييدل خدمييه فييي مديرييية مخمييور بمييغ  6193فييي مديرييية بييارزان 

 صيييدليةت ويرجييع ذليي  إلييي زيييادة حجييم السييكان وقميية  ييدد الصيييدليات فييي هييذذ المديرييية لقمييةنسييمة/ 
  دد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في هذذ المديرية.

 المختبرات: -ب
 ةالدقيقي والتحالييلاألميراض  الخدمات الصحية بشكل  ام في تشخيص في ممختبرات دور مهمل    

 إقمييييم يييدد المختبيييرات لزييييادة  يييدد الخيييريجين مييين جامعيييات  تسييينوات األخييييرة زادالفيييي لمميييرضت 
أنييه العامييل المسييا د لمطبيييب فييي تشييخيص مواييع  ميين أهمييية المختبيير  تيوتيي والعييراه. كوردسييتان

 تعتميدة العممييات و المرضت فاا  ن دورذ المهم في التشخيص الطبي لممراي قبل دخولهم غرفي
 .(1) مي نو ية األجهزة المستخدمة ك،اءة هذا القسم

تتبيياين فييي  هييالكنت و يتايي  توزيييع المختبييرات فييي مييديريات المحافظيية ت(9) وميين خييال الجييدول   
وقيد ها من مديرية إلي أخيرى وتتركيز بيالقرب مين المستشي،يات الحكوميية والعييادات الخاصيةت  دادأ

إن توزيييييع نسييييمة  مييييي مسييييتوى محافظييييةت  13635بمييييغ معييييدل مييييا يخدمييييه المختبيييير ميييين السييييكان 
 :إلي ف تين وهيتوزيع ينقسم و المختبرات 

                                                 

 .183ت صمرجع سبه ذكرذ( حميد حسين فرحانت تقويم ك،اءة الخدمات الصحية في مدينة العامريةت 1)
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حيييث  ؛شييقاوةالمدينيية وسييوران وكوييية و ييية مركييز مييديريات هييي مدير ع أربيي ال، يية األولييي: وتاييم -1
حتميت مديريية احيث  مي الترتيبت  %1212%ت 13%ت 1416%ت 4515يوجد بكل مديرية بنسبة 

 12356مييين إجميييالي المحافظيييةت وبمعيييدل خدميييه  مختبيييراً  56بعيييدد  ينييية المرتبييية األوليييمركيييز المدي
ت 7387ت 9392بمعيييدل خدميييه شيييقاوة ت وشيييممت مديريييية سيييوران وكويييية و بالمدينيييةمختبييير /نسيييمة 
عيدد السيكان ب مقارنيةفيهيا  اتمختبير الإلي قمة  دد ذل  ويرجع ت ترتيبمختبر  مي النسمة/  8316

 بالمديريات  مي مستوى المحافظة.
مخمييورت بنسييبة وبييارزان وجومييان و  أطييراع المدينييةهييي  ؛مييديريات 4ال، يية الثانييية: وتاييم  ييدد  -2

قميية  ييدد المختبييرات فييي هييذذ المييديريات  عُ رِجييتو ت يييبرت%  مييي الت116%ت 313%ت 419%ت 419
لممختبر في مديرية بيارزان بمعيدل خدميه  ةات الطبية الخاصةت أقل متوسط خدمإلي قمة  دد العياد

 .مختبرنسمة/  8253
فيييي توزييييع  يييدد المختبيييرات فيييي ميييديريات المحافظييية وهيييي ال  اتبايًنييي أن هنيييا وجيييدير باليييذكر     

توجيد المختبيرات التابعية لممستشي،يات الخاصية  أنيهايافة إليي ئمنطقيةت باتتناسب مع  يدد سيكان ال
 محافظة أربيل.العيادة الخاصة  مي مستوى ات و والتي تقدم الخدمة لممراجعين  مي هذذ المسش،ي

 سونار:الشعة و األ -ج
ا وكيذ تشخيص األميراضتمهمًا في تقديم الخدمات الصحية و دورًا  رسوناالشعة و األمراكز تمعب    

سييييا دذ فييييي ي الييييذيأصييييحاب مييييؤهات بهييييذا المجييييال  واسييييونار البييييد أن يكونييييالالعيييياممين باألشييييعة و 
لييذي يقييوم بييه  نييد إجييراء ميين الييدور اتيي تي أهمييية هييذا القسييم و  .(1)التشييخيص الييدقيه لحاليية المييريض

عييرض المييريض إلييي الخطيير وفييي بعييض األحييييان ين أي خطيي  فييي  ممييية التخييدير قييد إالعمميييات 
 ما يمي: فيتا  منه(ت 9) ومن خال الجدول .(2)اةي،اره الحي

% ميين جمميية الخييدمات الصييحية 813مركييزًا وبمييا نسييبته  75سييونار البمييغ  ييدد مراكييز األشييعة و    
نسمة  مي مستوى محافظة أربيلت بينما يصيل مقيدار ميا يخدميه  22312المكممةت ويخدمه بمعدل 
فييي  زيادتهيياالمخططييةت ويتايي  ميين ذليي  ميين المسيياحة  2مركييز/ كييم 112مركييز األشييعة و سييونار 

 مديريات وقمتها في مديريات أخرى.

                                                 

 .139ت صمرجع سبه ذكرذ(  بداهلل  مي صال  الشديدةت 1)
 .183ت صمرجع سبه ذكرذ( حميد حسين فرحانت 2)
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سيونار مين إجميالي المحافظيةت الألشيعة و لمراكيز  6التي يوجيد بهيا أكثير مين  المديريات وهي -1  
وبنسيييبة  46سيييونار بعيييدد البالمرتبييية األوليييي مييين  يييدد األشيييعة و مديريييية مركيييز المدينييية فقيييد جييياءت 

سيونار مين السيكان الميغ متوسيط ميا يخدميه مركيز األشيعة و حييث ب ؛ة% من إجمالي المحافظي6113
ت وهيييذا المعيييدل جييييد مقارنييية بميييا يخدميييه مركيييز األشيييعة و سيييونار  ميييي نسيييمة 15342فيييي مديريييية 

سييونار بنسييبة مراكييز األشييعة و  7الثانييية بنصيييب  مسييتوى المحافظييةت وجيياءت مديرييية كوييية بالمرتبيية
نسمة من جممة سكان المحافظيةت  13718من السكان  حيث بمغ مقدار ما يخدمه المركز ؛913%

نسيمة  27277% مين إجميالي المحافظيةت وبخدميه 8مركيزًا بنسيبة  6و بعدها مديرية سيوران بعيدد 
  من جممة سكان المحافظة.

المحافظيةت  سيونار مين إجمياليالمراكيز األشيعة و مين  6أقل من وهي المديريات التي يوجد بها  -2
%ت 4%ت 4%ت 4%ت 617جومان بنسبة وبارزان ومخمور و  أطراع المدينةوهي مديريات شقاوة و 

أطراع سونار في مديرية اله مركز األشعة و حيث بمغ أ مي متوسط ما يخدم ؛رتيب%  مي الت217
جوميييان سيييونار فيييي مديريييية القيييل متوسيييط ميييا يخدميييه مركيييز األشيييعة و نسيييمةت وأ 119493 المدينييية

 نسمة من جممة سكان المحافظة.  16783
قمييية و سيييونار فيييي جمييييع ميييديريات المحافظييية اللمراكيييز األشيييعة و اوبهيييذا يتاييي  التوزييييع العشيييوا ي   

 سكان المحافظة. عددب مقارنة ها دد
  زن األدوية:امخ -د
ناحيييظ أن مخييازن األدوييية تتركيييز بشييكل كبيييير فييي مديريييية (ت 9) وميين خييال ماحظييية جييدول    

شيي،يات والعيييادات الطبييية لتييي تتركييز فيهييا المستاو % مخييزن 9316بنسييبة  29مركييز المدينييةت بعييدد 
سييكان األدوييية ميين  متوسييط مييا تخدمييه مخييازنو خاصيية شييارع األطبيياء فييي مدينيية أربيييلت الخاصيية و 

% مييين إجميييالي مخيييازن 616مخيييزن وبنسيييبة  2وتشيييمل مديريييية سيييوران نسيييمةت  23863محافظييية ال
عيييدد فيييي هيييذذ الب قمييية نسيييمة بسيييب 81832محافظيييةت ومتوسيييط ميييا تخدميييه الاألدويييية  ميييي مسيييتوى 

%  مييي مسييتوى محافظيية ومتوسييط مييا 311مخييزن بنسييبة  1المديريييةت وبعييدها مديرييية كوييية بعييدد 
 نسمة من إجمالي سكان محافظة. 96332تخدمه 

 أطيييراع المدينيييةألدوييييةت وهيييي لزن اوهنيييا   يييدد مييين ميييديريات محافظييية أربييييل اليوجيييد بهيييا مخييي   
لييين األدوييية فييي هييذذ المييديرياتت و  ييدم وجييود مخييز  عُ ِجييمخمييورت وير بييارزان وجومييان و شييقاوة و و   ات

 العيادات الخاصة في هذذ المديريات.د المستش،يات الحكومية و وجو 
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يتبيين من دراسة التوزيع الج رافي لممنشآت الصحية العامة والخاصة في محافظة أربييل  الخالصة:
آت الصييحية الحكومييية مت وقييد بمييغ إجمييالي  ييدد المنشيي2311منشيي ة صييحية  ييام  2388هنييا  أن 

 اتاييي  أن هنيييا  توزيًعييياوقيييد منشيي ة تتيييوزع بيييين مستشييي،ي و مركيييز صيييحي و وحييدة صيييحيةت  295
ال يتناسييب مييع توزييع السييكان فييي كيل مديريييةت وكييذل  بالنسيبة لممنشييآت الصييحية الخاصيية  ا شيوا ي  

ريات بييييين مييييديوقييييد لييييوحظ توزيعهييييا العشييييوا ي منشيييي ة بمختمييييع أنوا هييييات  1793التيييي بمييييغ  ييييددها 
وحيييدة  15و اصيييحي   امركيييزً  258و يمستشييي، 22المستشييي،يات الحكوميييية  محافظيييةت وقيييد بميييغ  يييددال

كان و خصوصييًا مستشيي،يات النييواحي تايي  قميية  ييدد المنشييآت الصييحية بالنسييبة لمسيياوقييد صييحيةت 
 الري،ية.المناطه و 
بميغ متوسيط حيث  ؛المحافظة بالنسبة لحجم السكانمديريات في  نخ،اض  دد المراكز الصحيةا   

طنين ميا زاليت  ياجزة  ين تمبيية حاجية الميواومين ثَيم  فهيي ت نسيمة 6486مايخدمه المركز الصحي 
أن  مميية التوزييع تظهير  ميهيا بمعنيي  ؛بينهميا اكثييرً  اتبايًني ن هنيا حييث إ ؛من الخدمات العاجيية

 بين مديريات المحافظة.العشوا ية 
ختميع توزيعهيا مين اوقيد فيي ميديريات المحافظيةت وحدة صحية  15لوحدات الصحية ا بمغ  ددو    

نسييمة  مييي  111563مديرييية إلييي أخييرىت وقييد بمييغ متوسييط ماتخدمييه الوحييدة الصييحية ميين السييكان 
وحيدة صيحيةت نسيمة/  358472 أطراع المدينيةفي مديرية  ةمعدل خدم أ ميو محافظةت المستوى 

 كوية.ن ومخمور و هي مديريات شقاوة وجوما ؛مديريات اليوجد بها 4وهنا   دد 
 1793 بهييا أمييا بالنسييبة لممنشييآت الصييحية الخاصييةت فقييد بمييغ  ييدد المنشييآت الصييحية الخاصيية   

 تت وكيذل  تركيز يمستشي، 21ات الخاصية منش ة صيحية بمختميع أنوا هيات وقيد بميغ  يدد المستشي،ي
الخدمات محافظة بمختمع أنوا هات وهذا يوا   شوا ية توزيع الالعيادات الطبية في كل مديريات 

وكييذل   ييدم وجييود اييوابط وشييروط ل،ييت  المنشييآت الصييحية الخاصيية وبعييض المييديريات  تالصييحية
ينية مثيل دبعييدة مين مركيز المالمنياطه الفي  ةخاص تحي المحرومة من هذذ الخدمةواألقاية والنوا

 .األرياع
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 نيالفصل الثا

 في توزيع الخدمات الصحية في محافظة أربيل الجغرافية التي تؤثرالعوامل 
 
ستقرار البشري في البيئات الريفية اللجغرافييف في دراساتيـ لمراكز اىتماـ بالخدمات مف االتزايد ا      

إلى حد كبير، وبذا الحياة  جتماعية، وتحديد نوعيةاللكافة الشرائح ا ويةييالت الحيوالحضرية لقياميا بالتس
تختمؼ المناطؽ العمرانية في المدف والقرى وفقًا لجودة الحياة اعتمادًا عمى مدى كفاية وكفاءة 

أنو ال توجد ظاىرة جغرافية موزعة بانتظاـ عمى سطح  الجغرافيةمف الواضح في الدراسات و  .(1)الخدمات
ة مف البشر عمى د مجموعات ديموغرافية عديدحيث توج ؛األرض، وكذلؾ الحاؿ في الجغرافيا البشرية

وكؿ مظير Locational   Variablesف كؿ العوامؿ البيئية ىي متغيرات إختصار فاخريطة العالـ، وب
في الصحية وتأتي أىمية دراسة الخدمات  .(2)خرآلختالفًا بينا عف ااؼ في توزيعو جغرافي معيف يختم

 قضيةوفقا لتوزيعيا المكاني عبر األ محافظةت لسكاف البفعؿ ما تقدمو ىذه الخدما محافظة أربيؿ
 . المحافظةوالتي تساىـ بشكؿ أساسي في تحسيف نوعية الحياة لمسكاف في ىذه  النواحيو 
 :حية بمحافظة أربيؿأىـ العوامؿ الجغرافية التي تؤثر في الخدمات الص وفيما يمي   
 العوامؿ الطبيعية: /أوال
 .السطح -1
 .مناخال -2
 العوامؿ البشرية: /ياً ثان
 السكاف -1
 التعميـ -2
 النقؿو  الطرؽ -3
 مستوى المعيشة -4
 نفاؽإلا -5

                                                 

 .37صمرجع سبؽ ذكره، اإلطار النظرى وتجارب عربية،  ،( فتحي محمد مصيمحى، جغرافية الخدمات1)
 .77، ص2771محمد أبوعيانة، دراسات في الجغرافيا البشرية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  ( فتحى2)
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بالمنطقة السطح توزيع الخدمات الصحية  تؤثر فيالتي الطبيعية مف أىـ العوامؿ  العوامل الطبيعية: /أوال
 والمناخ: 

 :السطح -1
 ؿ سطح األرض في منطقة الدراسة تتمثؿ:أنواع مختمفة مف أشكا (، تظير17فمف خالؿ الخارطة )    

لسالسؿ جباؿ طوروس  وتتمثؿ في السالسؿ الجبمية التي تعد امتداداً  الجباؿ العالية والواطئة: -1
ي نحو الشرؽ والجنوب تمتد غالبًا مف الغرب والشماؿ الغربو كوف عمى شكؿ قوس ت تيوزاكروس ال
ظرًا لمتطور الجيولوجي والعمميات الباطنية % مف إجمالي مساحة المحافظة. ون47 تشكؿو الشرقي 

منيا الجباؿ والحركات التكتونية التي تعرضت ليا منطقة الدراسة تظير فييا مجموعتاف مف الجباؿ 
بكثرة األولى  تميزتالشرقية مف المحافظة. و حتؿ األجزاء الشمالية والشمالية ت تيلتواء الالالمعقدة ا

يراف ا  تركيا و و  منطقة الدراسةبيف  تفصؿطبيعية  اً حدودوتعد  ،وعورتياسفوحيا و  نحدارالتواءاتيا وشدة ا
 -كيمو شيف -خواكورؾ –كوفند –التي تتكوف مف مجموعة مف السالسؿ الجبمية كجباؿ )سو رميداف 

ـ( فوؽ مستوى سطح البحر. 3677  -1824)بيف رتفاعات تتراوح اذات وىي قنديؿ(  –حصاروست 
وزيع المراكز ت السطح عمىوقد أثر  ،(1)ضيقة نسبيًا تكاد تنعدـ فييا السيوؿوتفصؿ بينيا ودياف عميقة و 

األمر  ،سوراف، وانعكس بدوره عمى حجـ المراكز العمرانية فيياجوماف وبارزاف و  اتالعمرانية في مديري
% 2رية جوماف حيث بمغت نسبة السكاف في مدي ؛وتوزيعياالذي أثر عمى حجـ وعدد المنشآت الصحية 

، بينما تمثؿ رتيب% مف إجمالي سكاف المحافظة عمى الت9,8مديرية سوراف % و 2,9رية بارزاف ومدي
، وبالتالي أثرت عمى رتيب% مف إجمالي مساحة المحافظة عمى الت16,9% و12,4% و5,7مساحتيا 
شآت الصحية % مف إجمالي المن14,9% و17,5% و4,7حيث بمغت  ؛المنشآت الصحية نسبة توزيع

 ؛، وأثرت عمى تباعد المنشآت بالنسبة لمساحة المديريات والمراكز العمرانيةرتيبة عمى التمحافظالفي 
نعكس ذلؾ عمى طوؿ ا، و رتيبعمى الت كـ3,38كـ و3,98كـ و3,17متوسط التباعد بيف القرى  حيث بمغ

. الحصوؿ عمى الخدمة الصحيةية و لموصوؿ إلى المنشآت الصحفي ىذه المديريات المسافة المقطوعة 
مقارنة بمنطقة  األقؿرتفاعيا اجباؿ البسيطة اإللتواء: فتتميز بمنطقة الالمجموعة الثانية فتتمثؿ في أما 

  –تجاىيا العاـ )شماؿ غربي اـ( و 2777-1777)بيف إلى مارتفاعاتيا اإذ تصؿ  ؛لتواءالالجباؿ المعقدة ا

 
                                                 

، كمية التربية، غير منشورة (، رسالة ماجستيرفي محافظة أربيؿ )دراسة جغرافية مازف محمد أميف حمو رشيد، السياحة (1)
 . 65، ص2777مستنصرية، بغداد، الجامعة 
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الشمالية  ىا التدريجي والمنتظـ لسفوحيانحدار التواءاتيا وباة جباؿ ىذه المنطقة بقموتتميز شرقي( جنوب 
وتضـ  ،(1)الجنوبية الغربيةالمنتظـ لسفوحيا الجنوبية و  نحدارىا السريع وغيراوالشمالية الشرقية مع 

مديرية كوية بحجـ % و 7,2مديرية شقالوة بحجـ سكاني شقالوة ومديرية كوية، وقد جاءت  اتمديري
جمالي مساحة % مف إ13,3% و9,5ثؿ مساحتيا % مف إجمالي سكاف المحافظة، بينما تم5,7

تقع في ىذه المنطقة المتوسطة  الحظ أف شبكة الطرؽ في ىذه المديريات التييو ، رتيبالمحافظة عمى الت
رتفاع تربط بيف أجزائيا المختمفة، وىذا بدوره سيؿ عممية وصوؿ المرضى إلى المنشآت الصحية الا

% 4,9كوية بمغت نسبتيا في شقالوة و  فقدرتفاع نسبتيا، االمديريات حيث تميزت بالخاصة في ىذه 
 .في ىذه المنطقة اتذلؾ الحاؿ بالنسبة لبقية المديري% عمى الترتيب مف إجمالي المحافظة، وك3,6و

                                                     
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

المعرفة، معيد الدراسات العربية  مطبعة دار ة واالقتصادية والبشرية(،عييجغرافية العراؽ )الطبجاسـ محمد خمؼ،  (1)
 .87-79ص ، ص1961العالمية، القاىرة، 
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 (17) خارطة
 تضاريس في محافظة أربيؿ

 عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمف  مصدر/ال
 .16، ص2711، مطبعة شياب، أربيؿ، 2ط، أطمس محافظة أربيؿ كامراف ولي محمود،ميف حداد و أىاشـ ياسيف حمد -1
 .52ص ،1998مطبعة وزارة التربية، أربيؿ،  ،كوردستاف العراؽ إقميـجغرافية عبداهلل عامر عمر،  -2
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% مف إجمالي مساحة المحافظة. التي تتكوف مف سيوؿ المنطقة 53تمثؿ أكثر مف  السيوؿ: -2
الجبمية التي تظيربيف السالسؿ الجبمية البسيطة والمعقدة اإللتواء وتحتؿ مساحة صغيرة، إضافة إلى 

يوؿ المنطقة . أما س(1)وادي بالو كيافوخميفاف وسيؿ ضفاؼ زاب الكبير و  سيوؿ كورى وسماقولي وميراوه
مية إذ تحدىا سالسؿ جب ؛سةشبو الجبمية فيي تشغؿ األجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية مف منطقة الدرا

 ،بيرماـ( في شماؿ وشماليا الشرقي -بنو باوى –كيشكو  -باواجي  –ىيبت سمطاف  -)بيخير مثؿ
ىذه السيوؿ  تتميزو ربي. جنوب وجنوبيا الغالدميرداغ( في  –زوركو زراو  –سالسؿ جباؿ )قره جوغ 

ـ( 1777رتفاعيا )ا، واليتجاوز المستوطنات البشرية مناطؽ ا تعد مف أىـنبساط سطح األرض فييا لذاب
 ة مف سالسؿ جبمية كمرتفعات )زركوحيث تشغؿ مساحة واسعة مف منطقة الدراسة وال تخمو ىذه المنطق

صؿ يومرتفعات )دميرداغ( الذي  ورـ( في قضاء مخم821) إلى رتفاعيااجوغ( التي يصؿ قر  -زراو
 أطراؼ المدينةمديريات مركز المدينة و المنطقة . وتضـ (2)ـ( في قضاء خبات517) إلى رتفاعياا
وقد جاءت مديرية مركز المدينة  ،مخمور، وتضـ ىذه المديريات مراكز عمرانية ذات حجـ سكاني كبيرو 

ىـ المراكز العمرانية سكاف المحافظة، ومف أ% مف إجمالي 41.3بأكبر حجـ سكاني في المحافظة بمغت 
% مف 9,6% و21,5نسبة حجـ السكاف  تبمغو مخمور و  أطراؼ المدينةأربيؿ، ومديرية  افييا مدينت
أطراؼ نة و ، وبمغ عدد المنشآت الصحية في مديريات مركز المديرتيبسكاف المحافظة عمى التإجمالي 
 .محافظة عمى الترتيباللي المنشآت الصحية في % مف إجما2,7% و27,7% و16,3 مخمورو  المدينة

 :لمناخا -2
. حيث يتبايف الجنوبية عفممحافظة الشمالية لجزاء الت السنوية لدرجات الحرارة بيف األتتبايف المعد     
تختمؼ الحالة الحرارية خالؿ فصوؿ و ، ـ( فوؽ مستوى سطح البحر3777 –ـ 377رتفاع مف أكثر )اال

 بيف نطقة الدراسة بوجود فصميف رئيسييف ىما فصؿ الصيؼ الذي يستمرم حيث تتميز ؛السنة
ف مف شير)كانون ، وفصؿ الشتاء الذي يستمر لمدة ثالثة أشيرآب( ويمثؿ الفترة الجافة –شير)حزيراف أ

                                                 

نتاجية، أطروحة محافظة أربيؿ وقابمية أراضييا اإل( ليمى محمد قيرماف، تحميؿ جغرافي لخصائص ومشاكؿ ترب 1)
 .26، ص2774جامعة صالح الديف، أربيؿ،  ، كمية اآلداب،غير منشورة دكتوراه

دارة األرض فييا لألغراض الزراعية، أىاشـ ياسيف حداد،  (2) رسالة ماجستير طمس الموارد الطبيعية لمحافظة أربيؿ وا 
 .72ص ،2777غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة صالح الديف، أربيؿ، 
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نيساف( وفصؿ  -نتقالياف ىما الربيع )آذاررة الرطبة، ويوجد بينيما فصالف اشباط( يمثؿ الفت –األوؿ 
 .(1)شبو الرطبةويمثالف المدة ( شريف الثانيت -شريف األوؿالخريؼ )ت

 )السائؿ(.( واألمطار ىما الثمج )الصمب الخدمات الصحيةإف شكمي التساقط المذيف يؤثراف في     
كاف وسيد وجومافكما في ميركو سور  ؛غمب في المناطؽ الجبمية المرتفعةفي أسقط ي الثمج: –أ

المحافظة بحسب ماتسجمو  مديرياتفي وكميتو تبايف موعد تساقط الثمج يو  .بيرماـورواندوز وخميفاف و 
  .(17الجدوؿ ) في كما يالحظ، المحطات

في  قيةتساقط الثموج في المناطؽ الجبمية العالية الواقعة في األجزاء الشمالية والشمالية الشر  ويزداد     
يؤدي إلى صعوبة ي تمؾ األوقات مما ف عمييا ثر عمى انقطاع الطرؼ وصعوبة المرورالمحافظة مما يؤ 

 وصوؿ السكاف لمناطؽ الخدمات.

كمية  حيث تيطؿ أكبر ؛أمطار منطقة الدراسة بتذبذب كمياتيا الشيرية والسنوية تتميز: األمطار –ب
كما يالحظ ، قة الدراسة، آذار( في كافة محطات منطشباط ،كانوف الثاني ،)كانوف األوؿشيورفي  يانم

 .(11الجدوؿ )في 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

لجوفية في محافظة أربيؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية ريزيف أكـر قادر، أثر عامؿ التساقط عمى المياه ا ((1
 .23، ص2776اآلداب، جامعة صالح الديف، أربيؿ، 
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 (17الجدوؿ )

  )سـ( محطات منطقة الدراسةفي ( 2779-2777) لمفترةثمج ممعدؿ التساقط الشيري والسنوي ل

 ألشيرا محطات المديرية

 سـ المحطةا

 تشريف الثاني

 )نوفمبر(

 كانوف األوؿ

 )ديسمبر(

 كانوف الثاني

 )يناير(

 شباط

 )فبراير(

 آذار

 )مارس(

 المجموع السنوي

 2.5 - 2.5 - - - أربيؿ طراؼ مركز أربيؿ وأ

 56.4 3 19.1 17.3 22 2 بيرماـ شقالوة

 55.8 4 15.4 23.7 8.2 4.5 شقالوه

 25.6 - 17.7 7.4 7.5 - خميفاف سوراف

 48.3 - 15 15.5 11.8 6 سوراف

 52 4 19.5 19.7 9.5 - رواندوز جوماف

 58.9 11.8 45.3 3.1 15.7 17 جوماف

 166.3 22.7 45.1 63 31.5 24 سيدكاف بارزاف

 265.4 13.4 65.6 172.1 39.3 45 ميركو سوور

 731.2 58.9 238.2 244.1 145.5 91.5 مجموع الشيري

  -:عمى عتماداً االجدوؿ مف عمؿ الباحثة 

 لجوية، قسـ األنواء امديرية العامة لزراعة أربيؿالاه، ، وزارة الزراعة ومصادر الميردستاف العراؽكو  إقميـحكومة  -1

 . ، بيانات غير منشورة2717،

فػػػي وصػػػوؿ ىنػػػاؾ صػػػعوبة  ة الػػػوعرةفػػػي منػػػاطؽ التضػػػاريس الجبميػػػالثمػػػوج واألمطػػػار  تسػػػاقطونظػػػرًا ل    
 )بارزاف(ميركةسػػورمػػديريات  وتعػػانيالمػػديريات لمحصػػوؿ عمػػى الخػػدمات الصػػحية،  بعػػضالمرضػػى مػػف 

وصػػغر حجػػـ المراكػػز العمرانيػػة  نقطاعيػػاامػػف وعػػورة الطػػرؽ و  ورافوسػػ  كويػػةو وشػػقالوة وروانػػدز جومػػاف و 
 ؿ لتسػاقط الثمػوجحيػث نالحػظ أف أعمػى معػد عمى نوعية وحجـ الخدمات المقدمػة؛ وزيادة عددىا أثر بدوره

وأقػػػؿ معػػػدؿ فػػػي مخمػػػور حػػػوالي ممػػػـ، 873ممػػػـ، وبعػػػدىا شػػػقالوة بمعػػػدؿ 1268,2بمغػػػت  ميركةسػػػورفػػػي 
وكػذلؾ تػأثيره  مخمور وجوماف وبارزاف، ديرياتمنشآت الصحية في مأقؿ عدد لم أفالحظ وي ممـ. 267,6
   نخفاض معدالت الخدمة الصحية.في ا
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 (11الجدوؿ )

 )ممـ(لمحطات منطقة الدراسة  (2779-2777) لمفترة المعدالت الشيرية والسنوية لكميات األمطار
 

محطات 

 المديرية

 أألشير

 

 سـ المحطةا

 2ؾ
 )يناير(

 شباط

 )فبراير(

 آذار

 )مارس(

 نيساف

 )ابريؿ(

 مايس

 )مايو(

 حزيراف

 )يونيو(

 تموز

 )يوليو(

 آب

 )اغسطس(

 أيموؿ

 )سبتمبر(

 1ت 

 )اكتوبر(
 2ت

 )نوفمبر(
 1ؾ

 )ديسمبر(
المجموع 
 السنوي

 1268.2 214.5 147.7 178.7 11.3 7 7 2.9 43.4 154.1 192.9 233 168.1 ميركو سور بارزاف

 757.7 172.2 77.4 51.1 31 7 7 3.1 37.3 117.3 111.6 133.7 177 جوماف جوماف

 749.8 117.7 87 55.2 13.4 7 7 1.4 21.7 93.6 112.9 153.7 178.6 رواندوز

 666.4 95.2 61.7 52.1 12.7 7 7 1.5 24.9 96.2 177.1 126.3 97.1 سوراف سوراف

 873 132.2 66.4 39.4 12 7 7 2.1 22.5 95.6 122 172.6 138.2 شقالوه شقالوة

 674.8 92.1 69 62.5 14.7 7 7 3.7 13.4 72.2 95.1 111.9 147.2 ةكوي كوية

 471.3 65.5 36.2 25.6 14.9 7 7 5.3 11.3 44.9 61.5 74.8 61.3 أربيؿ مركز 

 365.5 53.8 26.7 67.5 16.9 7 7 7 13.9 38.9 44.7 57.9 52.2 خبات أطراؼ

 267.6 24.7 27 19.2 7 7 7 2 14 37.1 25.5 67.7 51.8 مخمور مخمور

 667 98.9 64.77 52.62 14.8 7 7 2.4 21.63 82.54 96.25 124.8 171.9 المعدؿ

 

  -:عمى عتماداً االجدوؿ مف عمؿ الباحثة 

، 2717 أربيؿ، قسـ األنواء الجوي،، مزراعةلمديرية العامة الكوردستاف العراؽ، وزارة الزراعة ومصادر المياه،  إقميـحكومة  -1

 بيانات غير منشورة. 

، بيانات غير 2717 كوردستاف العراؽ، وزراة النقؿ والمواصالت، مديرية األنواء الجوية والرصد الزلزالي، إقميـحكومة  -2

منشورة.
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 ثانيًا/ العوامل البشرية:
 السكان: -1

عدد وكذلؾ يؤثر بحجـ السكاف وتوزيعيـ وكثافتيـ، رتباطًا مباشرًا ايرتبط توزيع الخدمات الصحية     
ومف ىذا المنطمؽ فإف تأثير السكاف عمى توزيع الخدمات عمى نوع الخدمات الصحية المقدمة، السكاف 

 الصحية سيتناوؿ نمو السكاف وتوزيعيـ وتركيبيـ النوعي والعمري.
  : :حجم السكان ونموهم 

ية ف نمو السكاف ىو معدؿ التغير في السكاف سواء بالزيادة أـ النقصاف وينتج عف الزيادة الطبيعإ    
  .(1)وكذلؾ صافي اليجرة

ـ 1957إجمالي عدد السكاف محافظة أربيؿ عاـ  غ  م  ب  يالحظ أنو قد  ،(3) وشكؿ (12مف الجدوؿ )    
الحظ أف الزيادة في عدد ي، و 1965عاـ نسمة  356293 نحو رتفع إلىوا، نسمة 273383 حوالي

رتفاع في معدؿ اتزامف معو لمواليد رتفاع معدؿ ااأف السكاف خالؿ ىذه الفترة منخفض وىذا يرجع إلى 
  .ع إلى ضعؼ تقديـ الخدمات الصحيةيرجذلؾ والشؾ أف  ، الوفيات
خالؿ  نسمة 185163بحوالي ، وقد زاد عددىـ 1977% عاـ 2,2وقد بمغ معدؿ النمو السكاني     

مواطنيف ف المستوى المعيشي لم%، وتعد الزيادة نتيجة لتحس51,8 وبنسبة زيادة 1977-1965الفترة 
 الخدمات الصحية خالؿ الفترة السابقة. رتفاع مستوىوا
% 42,3وبنسبة ـ 1987عاـ ( نسمة 228983سكاف محافظة أربيؿ ) بمغ مقدار الزيادة في عدد وقد    

ستنزاؼ ايعيش حالة حرب  قميـنيا جرت في ظروؼ كاف اإلأإلى ذلؾ ويرجع  قمة بمقارنة مع تعداد الحؽ
يراف مستعرًا، وكانت كوردستاف أبرز مياديف ذلؾ  ؛ةمع الحكومات المركزي حيث كاف القتاؿ بيف العراؽ وا 

نسمة  1673457بمغ عدد السكاف ـ 2711في عاـ و  ،(2)(1988-1987القتاؿ الذي أمتد بيف سنتي )
إلى ىذا ( نسمة، ويرجع 973711سكاف محافظة )الزيادة في عدد  وبمغت% 117,2زيادة وبنسبة 

المحافظة خالؿ عشر سنوات الماضية، وعمى إثر ذلؾ  شيدتو ذيجتماعي الالدي واقتصاالتطور اال

                                                 

غير منشورة ،  السكاف وتركيبيـ في العراؽ والدوؿ المجاورة لو، رسالة ماجستير سيرواف صالح محمد رشيد، تبايف نمو (1)
 .61، ص2711كمية التربية، جامعة الموصؿ، 

، 2711ردستاف العراؽ في ضوء التعدادات السكانية، مطبعة جامعة صالح الديف، أربيؿ، و إسماعيؿ محمد، ك ( خميؿ2)
 .41ص
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حيث بمغ  ؛متمثمة في عوامؿ الخصوبة واليجرةوال ؛تغيرات في العوامؿ المؤثرة عمى النمو السكاني تحدث
 ( في محافظة أربيؿ. 2711-1987خالؿ الفترة )% 3,2معدؿ النمو 

 (12) جدوؿ
 ـ2711-1957ظة أربيؿ خالؿ الفترة تطور عدد السكاف في محاف

 نسبة الزيادة الزيادة السكانية ()معدؿ النمو عدد السكاف السنة  

1957 273383 - - - 
1965 356293 2,6 82917 37,3 
1977 541456 2,2 185163 51,9 
1987 777439 3,5 228983 42,3 
2711 1673457 3,2 973711 117.2 

 -عمى : باالعتمادحثة مصدر: الجدوؿ مف عمؿ البا
( )لوائي الموصؿ 1957حصائية لتسجيؿ عاـ )إليرية النفوس العامة، المجموعة االجميورية العراقية، وزارة الداخمية، مد -1

 .217الجدوؿ )الرابع(، ص   ،1963مطبعة الجياز المركزي لالحصاء، بغداد، وأربيؿ(، 
مطبعة (، 1965حصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة )إللمركزي لزارة التخطيط، الجياز االجميورية العراقية، و  -2

 .9(، ص1) ، جدوؿ،1973الجياز المركزي لالحصاء، بغداد، 
أربيؿ، مطبعة الجياز المركزي  (، محافظة1977الجياز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة ) -3
 .37–29ص (، ص22) (، جدوؿ1978حصاء، بغداد، )إلل
أربيؿ، مطبعة الجياز  (، محافظة1987حصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة )إلزارة التخطيط، الجياز المركزي لو  -4

 .82-81ص (، ص22) (، جدوؿ1988حصاء، بغداد، )إلالمركزي ل
صر والترقيـ في محافظة نتائج الححصاء، إلنمائي، الجياز المركزي لإلاوف االجميورية العراقية، وزارة التخطيط والتع -5
 )غير منشورة(. ،(2711ربيؿ، عاـ )أ
() في عدد السكاف مف تعداد إلى آخر يقصد بمعدؿ النمو السنوي : مقدار الزيادة النسبية الحاصمة. 

 -وقد تـ استخراجيا باستخداـ المعادلة الرياضية التالية :
 

r = 100]1[
0

1 x
p

p
 

Tف= عدد سنوات بيف تعدادي 
P1 خرآل= عدد السكاف في تعداد ا 
P0 عدد السكاف في تعداد األوؿ = 

، 1988طو حمادي الحديثي، جغرافية السكاف، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ، الموصؿ،  مصدر/ 
 .291ص
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ماعدا عاـ  ةخالؿ الفترات الزمنية بيف التعدادات السكاني نمو السكافمعدالت  الزيادة فيوقد تباينت      

التموينية لممواد  اتوالبطاق التقديراتاالعتماد عمى  إلىذلؾ % ويرجع 3,2ـ بمعدؿ 1987-2711
خرى أوال تتوفر إحصائيات  ،إحصاءات غير دقيقةكانت  ومف ثـ ؛ذائية في عدد سكاف المحافظةالغ

 مف خالؿعدد السكاف  لعبتو الزيادة في ومف خالؿ ذلؾ يمكف توضيح الدور الذي ،يمكف االعتماد عمييا
مة تعد دراسة العوامؿ المؤثرة في النمو السكاني ذات داللة ىاو زيادة الطمب عمى الخدمات الصحية، 

ستغالؿ الموارد اوما يرتبط بيا مف لكونيا ذات تأثير عمى المجتمع السكاني مف ناحية  ؛ممخططيفل
في  محافظة أربيؿؿ األوؿ عف زيادة سكاف و ؤ ة المسوتوزيع الناتج مف ناحية أخرى، وتعد الزيادة الطبيعي

 أكثر مف الوافديف. يان؛ حيث إيـ اليجرة في نمو السكافالُتسحيف 
 الزيادة الطبيعية: - أ

 المواليد: 
حصاء، إلالجياز المركزي ل الرسمية والبيانات الصادرة عف الصادرة عف اإلحصاءات وتشير البيانات    

النسبة  هىذ تعرتفاو  باأللؼ 3,5بمغ  1957في عاـ أربيؿ  افظةالوالدات المسجمة في مح معدؿأف إلى 
بنسبة 1987في عاـ و  ،نسمة باأللؼ 21,2 تبمغ 1977وفي عاـ ، باأللؼ 8,6 فكانت 1965في عاـ 
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، (2)باأللؼ 45,8بمغ  2779وفي عاـ ، (1)نسمة باأللؼ 32,6بمغ  2774نسمة، وفي عاـ  باأللؼ 27
ف المستوى تحسإلى ذلؾ يرجع و  ،يارتفاعاو  مف فترة إلى فترة أخرى اليدمو ال معدؿبيف  االحظ تباينً يو 

الزواج  باإلضافة إلى، السابقةسنوات بال  مقارنةالات الصحية بالخدم رتفاع مستوىواالمعيشي لممواطنيف 
جتماعية العامًا، وتعد العوامؿ الدينية وا 17-14فسف زواج الفتاة الكوردية يتراوح بيف المبكر، 

( سنة مف مجموع 49-15رتفاع نسبة اإلناث المتزوجات في سف اإلنجاب )اتصادية ذات أىمية في قالوا
 .(3)السكاف

عتبار وجود النسب العالية لإلناث في سف اإلنجاب مف العوامؿ التي تؤدي إلى رفع نسب ايمكف و     
بمغ نحو قد ـ 2717عاـ أف معدؿ الخصوبة الكمية في العراؽ إلى وتشير البيانات اإلحصائية الخصوبة، 

 5,6نحو بمغ فقد  2711كوردستاف عاـ  إقميـمعدؿ الخصوبة الكمية في أما ، (4)لكؿ امرأة امولودً  4,26
 .مولود لكؿ امرأة في سف اإلنجاب

 
 الوفيات:

نحو  -ـ1957المسجمة خالؿ  دًا إلى سجالت اإلحصاءاتستناا -محافظةالالوفيات في  معدؿبمغ     
 1,5ـ نحو 1965الوفيات عاـ  معدؿ وبمغ، ()ي بذلؾ أقؿ مف المتوسط العالمي لموفياتباأللؼ، وى 7,5

ذلؾ باأللؼ، ويرجع  2,8ـ بمغ 1987عاـ باأللؼ، و  3,2ـ نحو 1977يات عاـ الوف معدؿوبمغ باأللؼ، 
، وبمغ عاـ كما أشير مف قبؿستنزاؼ مع الحكومات المركزية ايعيش حالة حرب كاف  قميـف اإلأإلى 

                                                 

داب، جامعة آلغيرمنشورة، كمية ار عبدالواحد عزيز، التطور الحضري لمدينة أربيؿ، رسالة ماجستير ماى -1 أنظر: (1)
 .84، ص1997بغداد، بغداد، 

 ، مطبعة الجياز1987، 1977حصائية السنوية، لسنة ياز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلزارة التخطيط، الجو  -2    
 (.6,2حصاء، بغداد، جداوؿ )المركزي لإل

حياتي، عدد الزارة الصحة، دائرة الصحة محافظة أربيؿ، شعبة اإلحصاء الصحي و قميـ كردستاف، و حكومة إ -3   
 .2776 ،ربيؿ، بيانات غير منشورة، أ2774ت سنواربيؿ، لمالوالدات والوفيات في محافظة أ

، مرجع سبؽ ذكرهقميـ كوردستاف العراؽ، يط، خطة التنمية االستراتيجية إلقميـ كوردستاف، وزارة التخطحكومة إ (2)
 .111ص
 .247، ص1973( شاكر خصباؾ، العراؽ الشمالي، مطبعة شفيؽ، بغداد، 3)
(4. )http://ar.wikipedia.org 
()  :لممزيد مف المعمومات راجعUnited Nations, Demographic Book, op. Cit, p35.  

http://ar.wikipedia.org/
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نخفاض معدؿ ارجع أسباب تو ، (1)باأللؼ 1,2ـ نحو 2779وبمغ عاـ  ،باأللؼ 2,1ـ نحو 2774
الوفيات إلى التوسع في بناء المنشآت الصحية وتحسف مستوى الخدمات الصحية وزيادة العناية بخدمات 
ة األمومة والطفولة وتوفير األدوية والمقاحات بصورة مجانية لكؿ السكاف، ووجود الكوادر الطبي

  نخفاض معدؿ الوفيات.اساعد عمى األمر الذي  ،والتمريضية

 اليجرة: -ب
% مف إجمالي اليجرة الوافدة إلى 4,1 حوالي -ـ1957أربيؿ وفؽ تعداد  -محافظة أستقبمت     

 إجمالي% مف 5,3نسبة ـ، 1987إلى محافظات العراؽ عاـ  بمغ عدد المياجريف الوافديفوقد المحافظة، 
( أف المياجريف الوافديف إلى محافظة 13، ويتضح مف خالؿ الجدوؿ )(2)ف في العراؽالسكاف المقيمي
حتمت محافظة كركوؾ المرتبة األولى اكوردستاف العراؽ، فقد  إقميــ مف محافظات 1987أربيؿ عاـ 

إلى حمالت التيجير والترحيؿ التي  % مف إجمالي الوافديف إلى محافظة أربيؿ، ويرجع ذلؾ46,7وبنسبة 
ر العربية وتقديـ كؿ ف الحكومة العراقية سعت إلى زرعيا بالعشائإف ؛عرضت ليا محافظة كركوؾت

قامة القرى واألحياء السكنية إلى تنفيذ المشاريع ا  ىا، مف توزيع لألراضي الزراعية و ستقرار الاإلمكانات 
ي المرتبة الثانية نوى فجاءت محافظة ني ثـ ،(3)الحمايةو  فاإلروائية وحفر اآلبار وتوفير مستمزمات األم

بالمرتبة الثالثة بنسبة  عتبارىا مف المحافظات ذات الثقؿ السكاني، ومحافظة السميمانيةا% ب17,5بنسبة 
%، وجاءت 9,5عتبارىا محافظة مجاورة، وجاءت محافظة أربيؿ في المرتبة الرابعة بنسبة ا% ب12,5

دة منيا مف إجمالي الوافديف إلى محافظة % لكؿ واح4,6محافظة بغداد في المرتبة الخامسة بنسبة 
 %.8,2أربيؿ، وبقية الوافديف مف مختمؼ محافظات العراؽ بنسبة 
 
 

                                                 

 .84، ص1997مرجع سبؽ ذكره، حد عزيز، ماىر عبدالوا -1 أنظر: (1)
رجع سبؽ ذكره، ، م1987، 1977حصائية السنوية، لسنة از المركزي لالحصاء، المجموعة اإلوزارة التخطيط، الجي -2 

 (.   6,2)جداوؿ 
الحياتي، مرجع سبؽ ئرة الصحة محافظة أربيؿ، شعبة اإلحصاء الصحي و قميـ كردستاف، وزارة الصحة، داحكومة إ -3

 .2776ذكره، 
 (.24، جدوؿ )مرجع سبؽ ذكره، 1987حصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة المركزي لإل الجياز ( وزارة التخطيط،2)
، 2776يؿ إسماعيؿ محمد، القضية الكردية في العراؽ وجود أـ حدود؟، مطبعة جامعة صالح الديف، أربيؿ، خم (3)

 .159ص
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 (13جدوؿ )
 ـ1987تيارات اليجرة الوافدة إلى محافظة أربيؿ مف مختمؼ محافظات العراؽ عاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -عمى : باالعتمادمصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
، جدوؿ رقـ مرجع سبؽ ذكره، 1987حصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة إلالجياز المركزي ل وزارة التخطيط، -1
(24.) 
 
-1957عدادية )التبيؿ عمى نمو سكاف المحافظة خالؿ الفترة اليجرة في محافظة أر  تأثيرإف      

ونتيجة لعدـ حجـ اليجرة الوافدة إلى المحافظة، رتفاع اف حيث إـ 1957تبيف مف نتائج تعداد ي( 1987
منيا  ؛زامف النمو السكاني في محافظة أربيؿ مع نمو قطاع الخدمات الصحية، فقد سبب مشاكؿ كثيرةت

دمات الصحية وخاصة الضغط الكبير عمى الخدمات العامة في المحافظة وبالذات عمى منشآت الخ
 22حيث بمغ عدد المستشفيات  ؛معدؿ تقديـ الخدمات الصحية نخفاضمف قبؿ اتضح االمستشفيات، و 

 اطً غالض تمثؿىذه الخدمات  كانتلذلؾ  ،اً صحي اً مركز  258و اً طبيب 2547سريرًا و 2626، وىمستشف
وأصبحت التقدـ الخدمات المطموبة رغـ التوسع في  ستمرار النمو السكاني،اوخاصة مع  االشديدً 

لقادريف عمى ا قتصرتاالمستشفيات وبناء مراكز صحية جديدة، أما المستشفيات الخاصة فإف خدماتيا 
 عمى دفع تكاليؼ ىذه الخدمات مف ذوي الدخؿ المرتفع. 

 % محافظات % محافظات
 دىوؾ
 نينوى
 سميمانية
 كركوؾ
 ديالى
 األنبار
 بغداد
 بابؿ
 ربالك

 ميساف
 

1,9 
17,5 
12,5 
46,7 
2,6 
7,7 
4,6 
7,6 
7,1 
7,1 

 البصرة
 واسط
صالح 
 الديف
 النجؼ
 القادسية
 المثنى
 ذي قار
 أربيؿ
 المجموع

7,2 
7,2 
7,5 
7,8 
7,1 
7,4 
7,1 
7,9 
9,5 
177 



 
 في توزيع الخدمات الصحية في محافظة أربيل الجغرافية التي تؤثر......... العوامل ............الفصل الثاني ......

84 
 

  ::توزيع السكان وكثافتهم 
مػػػػػػوزعيف ـ 2711مميػػػػػػوف نسػػػػػػمة عػػػػػػاـ  1,67 حػػػػػػوالي بمػػػػػػغ إجمػػػػػػالي عػػػػػػدد سػػػػػػكاف محافظػػػػػػة أربيػػػػػػؿ     

ـ  ( 11( والخارطػػػػة )14مجػػػػدوؿ )ا لوطبقػػػػعمػػػػى مختمػػػػؼ مػػػػديريات المحافظػػػػة  إلػػػػى  السػػػػكاف تقسػػػػيـفقػػػػد ت ػػػػ
 :كما يميثالث فئات 

ذه الفئػػػػػة ألػػػػػؼ نسػػػػػمة وقػػػػػد شػػػػػممت ىػػػػػ 777-371 بػػػػػيفسػػػػػكانيا  يتػػػػػراوحتػػػػػي وىػػػػػي الالفئػػػػػة األولػػػػػى:  -1
و  691948فػػػػػػي كػػػػػػؿ مديريػػػػػػة حيػػػػػػث بمػػػػػػغ عػػػػػػدد السػػػػػػكاف  ؛أطػػػػػػراؼ المدينػػػػػػةمػػػػػػديريتي مركػػػػػػز المدينػػػػػػة و 

عمػػػػػػػػػػى الترتيػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػػػالي سػػػػػػػػػػكاف تيف يلممػػػػػػػػػػدير % 21,5% و41,3بنسػػػػػػػػػػبة  ،نسػػػػػػػػػػمة 358472
وكػػػػػذلؾ موقػػػػػع مديريػػػػػة مركػػػػػز ، المػػػػػديريات السػػػػػكاف فييمػػػػػا إلػػػػػى موقػػػػػع دة حجػػػػػـويرجػػػػػع زيػػػػػاالمحافظػػػػػة، 
حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة المنشػػػػػػػآت الصػػػػػػػحية الحكوميػػػػػػػة فػػػػػػػي  ؛داري لممحافظػػػػػػػةإلمركػػػػػػػز االحيػػػػػػػث المدينػػػػػػػة 

% عمػػػػػػى الترتيػػػػػػب مػػػػػػف جممػػػػػػة المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية 27,7% و 16,3 أطػػػػػػراؼ المدينػػػػػػةمركػػػػػػز المدينػػػػػػة و 
المحافظػػػػػػة، وفػػػػػػي مديريػػػػػػة % مػػػػػػف إجمػػػػػػالي 75,1 فػػػػػػي المحافظػػػػػػة، وبمغػػػػػػت نسػػػػػػبة المنشػػػػػػآت الخاصػػػػػػة

% مػػػػػػػف 8,1 تيانسػػػػػػب تبمغػػػػػػحيػػػػػػػث  ؛قمػػػػػػة عػػػػػػدد المنشػػػػػػػآت الصػػػػػػحية الخاصػػػػػػة يظيػػػػػػػر أطػػػػػػراؼ المدينػػػػػػة
 إجمالي المديرية المحافظة.

وتضػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػذه الفئػػػػػػػػة مػػػػػػػػػديريات سػػػػػػػػوراف ومخمػػػػػػػػػور  ،ألػػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػمة( 377 -177)الفئػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة:  -2
%، بينمػػػػػػا 9,8نسػػػػػػمة وبنسػػػػػػبة  163664بمػػػػػػغ حيػػػػػػث  ؛سػػػػػكافالوة، ومديريػػػػػػة سػػػػػػوراف بػػػػػػأكبر عػػػػػػدد شػػػػػقو 

فػػػػػي المرتبػػػػػة %، وجػػػػػاءت مديريػػػػػة مخمػػػػػور 14,9بمغػػػػػت نسػػػػػبة توزيػػػػػع الخػػػػػدمات الصػػػػػحية فػػػػػي المديريػػػػػة 
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي سػػػػػػكاف المحافظػػػػػػة وبمغػػػػػػت 9,6نسػػػػػػمة وبنسػػػػػػبة  167777حيػػػػػػث بمػػػػػػغ عػػػػػػددىـ الثانيػػػػػػة 

 ععمػػػػػػى توزيػػػػػػمخػػػػػػدمات الصػػػػػػحية لقػػػػػػؿ نسػػػػػػبة % وىػػػػػػذا يظيػػػػػػر أ2,7صػػػػػػحية النسػػػػػػبة توزيػػػػػػع الخػػػػػػدمات 
حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػددىـ  ؛الفئػػػػةالسػػػػكاف فػػػػي المديريػػػػة، وجػػػػاءت مديريػػػػة شػػػػقالوة بأقػػػػؿ عػػػػدد سػػػػكاف فػػػػي ىػػػػذه 

% مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي سػػػػػػػكاف المحافظػػػػػػػة، وبمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة توزيػػػػػػػع الخػػػػػػػدمات 7,2نسػػػػػػػمة وبنسػػػػػػػبة  127257
 % وىذا يظير زيادة نسبة الخدمات الصحية عمى توزيع السكاف في المديرية.13,3صحية ال
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 (14)جدوؿ 
 ـ2711حجـ السكاف والكثافة العامة لمسكاف في مديريات محافظة أربيؿ لمعاـ 

 
مساحة المديريات  النسبة% عدد السكاف المديرية عدد

 (2)كـ
 الكثافة العامة النسبة%

 2نسمة/كـ
 669 6,6 1734 41,3 691948 مركز المدينة 1
 138 16,7 2592 21,5 358472 أطراؼ المدينة 2
 81 9,5 1483 7,2 127257 شقالوة 3
 62 16,9 2627 9,8 163664 سوراف 4
 25 12,4 1936 2,9 49523 بارزاف 5
 37 5,7 892 2 33561 جوماف 6
 54 18,9 2955   9,6 167777 مخمور 7
 46 13,3 2751 5,7 96732 كوية 8
 177 177 15577 177 1673457 اإلجمالي 9
 

 -عمى : عتمادباالمصدر/  الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
، ةداريإلوحدات االسكاف محافظة أربيؿ حسب  ، قسـ السكاف، عددقميـاإلحصاء إكوردستاف العراؽ، ىيئة  إقميـحكومة  -1

 ، بيانات غير منشورة.مرجع سبؽ ذكره
، ةداريإلوحدات اال، قسـ السكاف، عدد قرية محافظة أربيؿ حسب قميـاإلحصاء إلعراؽ، ىيئة كوردستاف ا إقميـحكومة  -2

 ، بيانات غير منشورة.مرجع سبؽ ذكره
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 (11خارطة )
 ـ2711السكاف في مديريات محافظة أربيؿ عاـ  حجـ

 (.12جدوؿ )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمف مصدر/ ال
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وتضػػػػـ ىػػػػذه ، ألػػػػؼ نسػػػػمة 177مػػػػف  أقػػػػؿعػػػػدد سػػػػكانيا  يبمػػػػغالتػػػػي وتضػػػػـ المػػػػديريات الفئػػػػة الثالثػػػػة:  -3
وقػػػػد جػػػػاءت مديريػػػػة كويػػػػة بػػػػأكبر عػػػػدد سػػػػكاف فػػػػي ىػػػػذه الفئػػػػة جومػػػػاف، ريات كويػػػػة وبػػػػارزاف و الفئػػػػة مػػػػدي
%، وىػػػػػػذا يشػػػػػػير إلػػػػػػى زيػػػػػػادة 16,9وبمغػػػػػػت نسػػػػػػبة الخػػػػػػدمات الصػػػػػػحية ، %5,7بنسػػػػػػبة نسػػػػػػمة  96732

فظػػػػػػة، وجػػػػػػاءت نسػػػػػػبة المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية بالنسػػػػػػبة لتوزيػػػػػػع السػػػػػػكاف فػػػػػػي المديريػػػػػػة مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المحا
% مػػػػػف إجمػػػػػالي سػػػػػكاف 2,9نسػػػػػمة وبنسػػػػػبة  49523ي ىػػػػػذه الفئػػػػػة بمػػػػػغ سػػػػػكاف فػػػػػمديريػػػػػة بػػػػػارزاف بعػػػػػدد 
% مػػػػف إجمػػػػالي المنشػػػػآت الصػػػػحية فػػػػي أربيػػػػؿ، مػػػػف خػػػػالؿ ذلػػػػؾ يتضػػػػح قمػػػػة 17,5المحافظػػػػة وبنسػػػػبة 

 فييػػػػا عػػػػدد السػػػػكاف وزيػػػػادة عػػػػدد المنشػػػػآت الصػػػػحية فػػػػي المديريػػػػة. ومديريػػػػة جومػػػػاف بمػػػػغ عػػػػدد السػػػػكاف
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المنشػػػػػػآت 4,7افظػػػػػػة وبنسػػػػػػبة % مػػػػػػف إجمػػػػػػالي سػػػػػػكاف المح2نسػػػػػػمة وبنسػػػػػػبة  33561

تقػػػػػػػارب بػػػػػػػيف توزيػػػػػػػع الخػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية والسػػػػػػػكاف فػػػػػػػي ال، وىػػػػػػػذا يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى الصػػػػػػػحية فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة
 المديرية مف إجمالي المحافظة.

الحػػػػػظ مػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ عػػػػػدـ التػػػػػوازف بػػػػػيف توزيػػػػػع السػػػػػكاف وتوزيػػػػػع الخػػػػػدمات الصػػػػػحية المقدمػػػػػة يو    
ية المقدمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف لسػػػػػػػػكاف عمػػػػػػػػى نػػػػػػػػوع الخػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػحفػػػػػػػػي مػػػػػػػػديريات المحافظػػػػػػػػة، وتػػػػػػػػأثير توزيػػػػػػػػع ا

 وحدات صحية.مستشفيات ومراكز و 
 لمسكان: كثافة
(، تػػػػػػػػـ تقسػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػديريات المحافظػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب الكثافػػػػػػػػة 12( والخارطػػػػػػػػة )12مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الجػػػػػػػػدوؿ )    

 مجموعات:ثالث السكانية العامة إلى 
مديريػػػػػة مركػػػػػز المدينػػػػػة  وتقػػػػػع، 2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 677-171 بػػػػػيفكثافػػػػػة ال تتػػػػػراوحالمجموعػػػػػة األولػػػػػى:  -1

رتفػػػػاع ارجػػػػع تو ، 2نسػػػػمة/ كػػػػـ 669حيػػػػث بمغػػػػت الكثافػػػػة العامػػػػة لمسػػػػكاف فييػػػػا  ؛ضػػػػمف ىػػػػذه المجموعػػػػة
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي مسػػػػػػاحة المحافظػػػػػػة، ونالحػػػػػػظ 6.6الكثافػػػػػػة فييػػػػػػا إلػػػػػػى صػػػػػػغر مسػػػػػػاحتيا حيػػػػػػث تمثػػػػػػؿ 

% مػػػػػػػف 16,3تركػػػػػػػز الخػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية الحكوميػػػػػػػة والخاصػػػػػػػة فييػػػػػػػا كونيػػػػػػػا مركػػػػػػػز المدينػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة 
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية الخاصػػػػػػة، 75,1جمػػػػػػالي المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية الحكوميػػػػػػة وبنسػػػػػػبة إ
ويرجػػػػػع  2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 138مسػػػػػكاف فييػػػػػا العامػػػػػة لحيػػػػػث بمغػػػػػت الكثافػػػػػة  ؛أطػػػػػراؼ المدينػػػػػةمديريػػػػػة  مييػػػػػات
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي مسػػػػػػاحة 16,7ؿ ريتيف إلػػػػػػى صػػػػػػغر مسػػػػػػاحتيما حيػػػػػػث تمثػػػػػػرتفػػػػػػاع الكثافػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػديا

 المحافظة.
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 (12خارطة )
 ـ2711كثافة العامة لمسكاف في مديريات محافظة أربيؿ عاـ ال

 (.12جدوؿ )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمف مصدر/ ال
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نسػػػػػػمة  177-61بػػػػػػيف  مجموعػػػػػػة: يتػػػػػػراوح معػػػػػػدؿ الكثافػػػػػػة السػػػػػػكانية فػػػػػػي ىػػػػػػذه الةالمجموعػػػػػػة الثانيػػػػػػ -2
أعمػػػػى معػػػػدؿ كثافػػػػة سػػػػكاف سػػػػوراف، وقػػػػد بمػػػػغ شػػػقالوة و  يتاوقػػػػد جػػػػاء ضػػػػمف ىػػػػذه المجموعػػػػة مػػػػدير  ،2/كػػػـ

% مػػػػف 9,5وبنسػػػػبة مسػػػػاحة  2نسػػػػمة/ كػػػػـ 81بمغػػػػت حيػػػػث  ؛فػػػػي ىػػػػذه المجموعػػػػة فػػػػي مديريػػػػة شػػػػقالوة
بنسػػػػػػػبة جمػػػػػػػالي المنشػػػػػػػآت الصػػػػػػػحية الحكوميػػػػػػػة و % مػػػػػػػف إ13,3إجمػػػػػػػالي مسػػػػػػػاحة المحافظػػػػػػػة وبنسػػػػػػػبة 

؛ % مػػػػف إجمػػػػػالي المنشػػػػػآت الصػػػػحية الخاصػػػػػة، بينمػػػػػا جػػػػاءت مديريػػػػػة سػػػػػوراف فػػػػي ىػػػػػذه المجموعػػػػػة4,9
مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي المنشػػػػػػػآت % 14,9% وبنسػػػػػػػبة 16,9وتمثػػػػػػػؿ مسػػػػػػػاحتيا  2نسػػػػػػػمة/كـ 62بمغػػػػػػػت  حيػػػػػػػثُ 

 % مف إجمالي المنشآت الصحية الخاصة في المحافظة.4,2الصحية الحكومية وبنسبة 
، 2نسػػػػمة/ كػػػػػـ 67أقػػػػؿ مػػػػف بمػػػػغ معػػػػدؿ الكثافػػػػة السػػػػكانية فػػػػي ىػػػػذه المجموعػػػػة المجموعػػػػة الثالثػػػػة:  -3

بػػػػػارزاف، وجػػػػػاءت مديريػػػػػة مخمػػػػػور بػػػػػأعمى كثافػػػػػة سػػػػػكانية اف و وتضػػػػػـ مػػػػػديريات مخمػػػػػور وكويػػػػػة وجومػػػػػ
رغػػػػػـ أف مديريػػػػػة مخمػػػػػور تحتػػػػػؿ المرتبػػػػػة األولػػػػػى فػػػػػي عػػػػػدد و  ،2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 54ضػػػػػمف ىػػػػػذه المجموعػػػػػة 

ع مسػػػػػاحة المديريػػػػػة كػػػػػاف لػػػػػو تسػػػػػااإال أف سػػػػػكاف المحافظػػػػػة  % نسػػػػػمة مػػػػػف إجمػػػػػالي9,6السػػػػػكاف بنسػػػػػبة 
% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المحافظػػػػػػة بينمػػػػػػا 18,9تيا حيػػػػػػث تبمػػػػػػغ مسػػػػػػاح ؛نخفػػػػػػاض الكثافػػػػػػة السػػػػػػكانيةادور فػػػػػػي 

% 1,3% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية الحكوميػػػػػػة وبنسػػػػػػبة 2,7بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية 
نالحػػػػػػظ عػػػػػػدـ التػػػػػػوازف بػػػػػػيف نسػػػػػػبة المسػػػػػػاحة والمنشػػػػػػآت و  ؛مػػػػػػف إجمػػػػػػالي المنشػػػػػػآت الصػػػػػػحية الخاصػػػػػػة

 2سػػػػػػػمة/ كػػػػػػػـن 25، 37، 46حيػػػػػػػث بمغتيػػػػػػػا الصػػػػػػػحية وبعػػػػػػػدىا مػػػػػػػديريات كويػػػػػػػة و جومػػػػػػػاف و بػػػػػػػارزاف 
مسػػػػػػػاحة مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي  رتيػػػػػػػب% عمػػػػػػػى الت12,4، %5,7%، 13.3عمػػػػػػػى الترتيػػػػػػػب، وبنسػػػػػػػبة مسػػػػػػػاحة 

الفػػػػارؽ الكبيػػػػر بػػػػيف نسػػػػبة المسػػػػاحة ونسػػػػبة المنشػػػػآت الصػػػػحية، كػػػػاف لػػػػو األثػػػػر أف المحافظػػػػة، ونالحػػػػظ 
الكبيػػػػػػر فػػػػػػي طػػػػػػوؿ المسػػػػػػافة المقطوعػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المرضػػػػػػى عمػػػػػػى المرافػػػػػػؽ الصػػػػػػحية فػػػػػػي المػػػػػػديريات 

 المحافظة.

  :()لكثافة الفزيولوجيةا
امػػػػػػػة بػػػػػػػيف الكثافػػػػػػػة الع اكبيػػػػػػػرً  اتضػػػػػػػح أف ىنػػػػػػػاؾ إختالفًػػػػػػػاخػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػة الكثافػػػػػػػة الفزيولوجيػػػػػػػة مػػػػػػػف      

ا الصػػػػػورة الحقيقيػػػػػة لمكثافػػػػػة ن ػػػػػط  ع  ف الكثافػػػػػة العامػػػػػة لمسػػػػػكاف لػػػػػـ تُ إحيػػػػػث  ؛لمسػػػػػكاف والكثافػػػػػة الفزيولوجيػػػػػة
 ؛غمػػػػػػب عمػػػػػػى مػػػػػػديريتيا الطػػػػػػابع الزراعػػػػػػيكػػػػػػوف المحافظػػػػػػة ينظػػػػػػرًا لالسػػػػػػكانية فػػػػػػي مػػػػػػديريات المحافظػػػػػػة 
نسػػػػػمة/  882 بينمػػػػػا بمغػػػػػت الكثافػػػػػة الفزيولوجيػػػػػة، 2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 177حيػػػػػث بمػػػػػغ معػػػػػدؿ الكثافػػػػػة العامػػػػػة 

                                                 

 (.الكثافة الفزيولوجية = جممة عدد السكاف في منطقة ما/ مساحة األراضي الزراعية في منطقة ما ) 
 .47، ص1986مطباعة والنشر، بيروت، بو عيانو، جغرافية السكاف ، دار النيضة العربية لمحمد أفتحي مصدر/ 
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الكثافػػػػػػػة السػػػػػػػػكانية  تختمفػػػػػػػػاـ الكثافػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة لمسػػػػػػػػكاف، وقػػػػػػػد سػػػػػػػتخداا، فكػػػػػػػػاف مػػػػػػػف األصػػػػػػػػمح 2كػػػػػػػـ
الزراعيػػػػػة، وقػػػػػد تػػػػػـ تقسػػػػػيميا  ختالؼ المسػػػػػاحةاف مديريػػػػػة إلػػػػػى أخػػػػػرى فػػػػػي المحافظػػػػػة بػػػػػالفزيولوجيػػػػػة مػػػػػ

 ( يتضح اآلتي:13) ( والخارطة15ثالثة فئات، ومف خالؿ الجدوؿ ) حسب الكثافة إلى
 (15جدوؿ )

 ـ2711توزيع السكاف والكثافة الفزيولوجية لمسكاف في مديريات محافظة أربيؿ لعاـ 
المساحة الزراعية  عدد السكاف المديرية عدد

 الصالحة بالدونـ
ية مساحة الزراع

 2كـ
 الكثافة الفزيولوجية النسبة%

 2نسمة/كـ
 1963 18,58 352,4 352427 691948 مركز المدينة 1
 638 29,6 561,4 561441 358472 أطراؼ المدينة 2
 329 19,3 364,6 364674 127257 شقالوة 3
 1787 4,9 91,9 91972 163664 سوراف 4
 593 4,4 83,5 83577 49523 بارزاف 5
 277 6,4 127,9 127964 33561 جوماف 6
 1344 6,3 119 119723 167777 مخمور 7
 476 17,6 271,7 271743 96732 كوية 8
 882 177 1895,7 1895751 1673457 اإلجمالي 9

 -عمى : باالعتمادمصدر/  الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
، ةداريإلوحدات االسكاف محافظة أربيؿ حسب  ، قسـ السكاف، عددقميـاإلحصاء إكوردستاف العراؽ، ىيئة  إقميـحكومة  -1

 ، بيانات غير منشورة.مرجع سبؽ ذكره
 ، بيانات غير منشورة.2779، تموز 2كوردستاف العراؽ، وزارة التخطيط، تقرير عف محافظة أربيؿ، ج إقميـحكومة  -2
 ة.تحويؿ المساحة مف الدونـ إلى كيمومتر مربع والكثافة الفزيولوجية مف عمؿ الباحث -
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 (13خارطة )
 ـ2711كثافة الفزيولوجية لمسكاف في مديريات محافظة أربيؿ عاـ ال

 (.13جدوؿ )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمف مصدر/ ال
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المدينػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػوراف مػػػػػػػػػديريات مركػػػػػػػػػز  تضػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػأكثر، و  2( نسػػػػػػػػػمة/ كػػػػػػػػػـ1957الفئػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػى: ) -1
المػػػػديريات إلػػػػى صػػػػغر المسػػػػاحة الزراعيػػػػة مقارنػػػػة رتفػػػػاع الكثافػػػػة السػػػػكانية فػػػػي ىػػػػذه امخمػػػػور، ويرجػػػػع و 

فقيػػػػاـ المراكػػػػز العمرانيػػػػة عمػػػػى منبسػػػػطة وسػػػػيمية بحجػػػػـ السػػػػكاف فييػػػػا، وأغمػػػػب أراضػػػػي ىػػػػذه المػػػػديريات 
حيػػػػػػث  ؛الزراعيػػػػػػةراضػػػػػػي دى بػػػػػػدوره إلػػػػػػى فقػػػػػػداف مسػػػػػػاحات كبيػػػػػػرة مػػػػػػف األأىػػػػػػذه األراضػػػػػػي المنبسػػػػػػطة 
نمػػػػػػا تػػػػػػـ مالحظػػػػػػة أف أعمػػػػػػى كثافػػػػػػة بي، صػػػػػػالحة لمزراعػػػػػػة لػػػػػػى منػػػػػػاطؽ غيػػػػػػرتحولػػػػػػت ىػػػػػػذه االراضػػػػػػي إ

 ؛إال أف الكثافػػػػػة الفزيولوجيػػػػػة اليمكػػػػػف تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى مديريػػػػػة مدينػػػػػة أربيػػػػػؿ ؛فػػػػػي مدينػػػػػة أربيػػػػػؿسػػػػػكانية 
سػػػػػػتخداـ الكثافػػػػػػة العامػػػػػػة اعمرانيػػػػػػة كونيػػػػػػا عاصػػػػػػمة المحافظػػػػػػة، و حيػػػػػػث يغمػػػػػػب عمػػػػػػى مسػػػػػػاحتيا مراكػػػػػػز 

نسػػػػػػػمة/  669يػػػػػػػث بمغػػػػػػػت ح 2كػػػػػػػـ1734والبػػػػػػػالغ نظػػػػػػػرًا لصػػػػػػػغر مسػػػػػػػاحة المديريػػػػػػػة  ؛لممديريػػػػػػػة أفضػػػػػػػؿ
، ونظػػػػػرًا الرتفػػػػػاع الكثافػػػػػة السػػػػػكانية فإنيػػػػػا بحاجػػػػػة إلػػػػػى التوسػػػػػع فػػػػػي الخػػػػػدمات الصػػػػػحية العالجيػػػػػة 2كػػػػػـ

وفػػػػػػػي مديريػػػػػػػة سػػػػػػػوراف حيػػػػػػػث بمػػػػػػػغ  مسػػػػػػػتوى بالخػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية فػػػػػػػي المػػػػػػػديريات المحتاجػػػػػػػة.اللرفػػػػػػػع 
، وفػػػػػػػي مديريػػػػػػػة مخمػػػػػػػور بمغػػػػػػػت (2كػػػػػػػـ91,9وقػػػػػػػد بمغػػػػػػػت مسػػػػػػػاحتيا الزراعيػػػػػػػة ) 2نسػػػػػػػمة/ كػػػػػػػـ 1787
خفػػػػػاض الكثافػػػػػة السػػػػػكانية نا( ويرجػػػػػع 2كػػػػػـ119سػػػػػاحتيا الزراعيػػػػػة )وقػػػػػد بمغػػػػػت م 2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 1344

  المحافظة.مف تساع مساحة أراضييا الزراعية في ىذه المديريات افييا إلى 
و  أطػػػػراؼ المدينػػػػةوتضػػػػـ ىػػػػذه الفئػػػػة مػػػػديريات ، 2نسػػػػمة/ كػػػػـ 1957أقػػػػؿ مػػػػف 577الفئػػػػة الثانيػػػػة:  -2

بالفئػػػػػات السػػػػػابقة وذلػػػػػؾ  نخفػػػػػاض الكثافػػػػػة الفزيولوجيػػػػػة فييػػػػػا مقارنػػػػػةاوعػػػػػة بوتتميػػػػػز ىػػػػػذه المجمبػػػػػارزاف، 
حيػػػػث بمػػػػغ أعمػػػػى معػػػػدؿ كثافػػػػة فػػػػي  ؛تسػػػػاع المسػػػػاحة الزراعيػػػػة فييػػػػا مقارنػػػػة بحجػػػػـ السػػػػكافايرجػػػػع إلػػػػى 

(، وأقػػػػػؿ 2كػػػػػـ561,4وقػػػػػد بمغػػػػػت مسػػػػػاحتيا الزراعيػػػػػة ) 2نسػػػػػمة/ كػػػػػـ 638بمػػػػػغ  أطػػػػػراؼ المدينػػػػػةمديريػػػػػة 
 (.2كـ83.5وقد بمغت مساحتيا الزراعية ) 2نسمة/ كـ 593غت كثافة في مديرية بارزاف بم

جومػػػػػاف، ويرجػػػػػػع ت كويػػػػػػة وشػػػػػقالوة و مػػػػػديريا، وتضػػػػػـ 2نسػػػػػمة/ كػػػػػػـ 577أقػػػػػػؿ مػػػػػف الفئػػػػػة الثالثػػػػػة:  -3
وبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف أف مديريػػػػػػة  .تسػػػػػػاع مسػػػػػػاحة أراضػػػػػػييا الزراعيػػػػػػةاخفػػػػػػاض الكثافػػػػػػة السػػػػػػكانية فييػػػػػػا إلػػػػػػى نا

% مػػػػػف إجمػػػػػالي 2بمغػػػػػت نسػػػػػبة السػػػػػكاف و  2ة/ كػػػػػـنسػػػػػم 277ييػػػػػا حيػػػػػث بمغػػػػػت  جومػػػػػاف أقػػػػػؿ كثافػػػػػة ف
نخفػػػػػاض معػػػػػدؿ ااحتيا الزراعيػػػػػة كػػػػػاف لػػػػػو األثػػػػػر فػػػػػي تسػػػػػاع المديريػػػػػة ومسػػػػػاأف اال السػػػػػكاف المحافظػػػػػة 

(، 2كػػػػػـ364,6وقػػػػػد بمغػػػػت مسػػػػػاحتيا الزراعيػػػػة ) 2نسػػػػمة/ كػػػػـ 329الكثافػػػػة، وفػػػػي مديريػػػػػة شػػػػقالوة بمػػػػػغ 
 (. 2كـ271,2الزراعية ) وقد بمغت مساحتيا 2نسمة/ كـ 476وفي مديرية كوية بمغت 
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والتػػػػػػي تتسػػػػػػـ  ،وبنػػػػػػاء عمػػػػػػى ماسػػػػػػبؽ يتضػػػػػػح أف الكثافػػػػػػة السػػػػػػكانية مرتفعػػػػػػة فػػػػػػي مركػػػػػػز المحافظػػػػػػة     
تسػػػػػاع المسػػػػػاحة اب تميػػػػػز تمػػػػػديريات المحافظػػػػػة ف فػػػػػإكػػػػػذلؾ  ،تيػػػػػاكثاف قمػػػػػةمػػػػػديرياتيا بصػػػػػغر مسػػػػػاحتيا و 

 نخفاض معدؿ الكثافة السكانية.اا أدى إلى مم
 

  : العمريو  النوعيالتركيب: 
النػػػػػػوعي والعمػػػػػػري لممجموعػػػػػػات العمريػػػػػػة العريضػػػػػػة التركيػػػػػػب ( 4) ( والشػػػػػػكؿ16يوضػػػػػػح الجػػػػػػدوؿ )    

 ـ في محافظة أربيؿ عمى النحو التالي:2711، 2717، 2779لألعواـ 
وتمثػػػػػؿ الفئػػػػػة العمريػػػػػة األولػػػػػى القاعػػػػػدة العريضػػػػػة، وقػػػػػد بمغػػػػػت نسػػػػػبة ىػػػػػذه  (:14-7العمريػػػػػة ) ةالفئػػػػػ -1

% 38,1 ثػػػػػػػػـ  بمغػػػػػػػػت، ـ2717عػػػػػػػػاـ  %37,2إلػػػػػػػػى  رتفعػػػػػػػػت قمػػػػػػػػيالواـ، 2779% عػػػػػػػػاـ 36,6الفئػػػػػػػػة 
ذلػػػػؾ ويرجػػػػع  ،نخفػػػػاض نسػػػػبة ىػػػػذه الفئػػػػة ألقػػػػؿ مػػػػف ذلػػػػؾواـ عمػػػػى مسػػػػتوى المحافظػػػػة 2711فػػػػي عػػػػاـ 

إلػػػػػى الػػػػػوعي الصػػػػػحي لػػػػػدى األميػػػػػات لممباعػػػػػدة بػػػػػيف الحمػػػػػؿ، وىػػػػػذا مؤشػػػػػر يؤخػػػػػذ بػػػػػو عنػػػػػد التخطػػػػػيط 
ف الخػػػػػدمات الصػػػػػحية سػػػػػواء مػػػػػف حيػػػػػث نػػػػػوع حتيػػػػػاج ىػػػػػذه الفئػػػػػة مػػػػػاـ يالمنشػػػػػآت الصػػػػػحية لتقػػػػػدإلنشػػػػػاء 

المنشػػػػػػآت الصػػػػػػػحية وخصوصػػػػػػػًا التوسػػػػػػػع فػػػػػػي بنػػػػػػػاء المنشػػػػػػػآت الصػػػػػػػحية التػػػػػػي تقػػػػػػػدـ خػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػة 
 الصحية.

بمغت نسبة السكاف  أىمية ىذه الفئة المنتجة ويقع عمييا عبء اإلنجاب،(: 59-15الفئة العمرية )  -2
، وفي عاـ 2717عاـ  %57,5رتفعت قميال إلى وا% 56,6ـ نحو 2779( لمعاـ 59-15لمفئة العمرية )

وىذه الفئة مف السكاف بحاجة إلى خدمات عالجية تخصصية،  ،%56,6 نخفضت إلىاـ 2711
 .بالنسبة لمذكور في نفس الفئةكذلؾ و وخصوصًا في أمراض النساء والوالدة، 

ًا كبيػػػػػرة مػػػػػف دادعػػػػػأسػػػػػنة فػػػػػأكثر(: وىػػػػػذه الفئػػػػػة ال تعػػػػػد فئػػػػػة منتجػػػػػة، وتشػػػػػمؿ  67الفئػػػػػة العمريػػػػػة ) -3 
تعػػػػػد ىػػػػػذه الفئػػػػػة مػػػػػف أقػػػػػؿ الفئػػػػػات العمريػػػػػة فػػػػػي اليػػػػػـر السػػػػػكاني لممحافظػػػػػة وتشػػػػػكؿ و اإلنػػػػػاث واألرمػػػػػؿ، 

ة ىػػػػػذه بمغػػػػػت نسػػػػػبو يف عمػػػػػى العمػػػػػؿ ) الفئػػػػػة المعالػػػػػة (، ا مػػػػػف الشػػػػػيوخ وكبػػػػػار السػػػػػف غيػػػػػر القػػػػػادر عػػػػػدادأ
ـ 2717% فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 5,3نخفضػػػػػػػت إلػػػػػػػى او % 6,8ـ نحػػػػػػػو 2779فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة أربيػػػػػػػؿ عػػػػػػػاـ  الفئػػػػػػػة

وفػػػػػػي عػػػػػػاـ  2779% فػػػػػػي عػػػػػػاـ 4,4بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة اإلنػػػػػػاث ليػػػػػػذه الفئػػػػػػة ـ. 2711عػػػػػػاـ نفػػػػػػس النسػػػػػػبة و 
حتياجاتيػػػػػا اوليػػػػػذه الفئػػػػػة العمريػػػػػة أمراضػػػػػيا و %، 2,8بمػػػػػغ  2711%  أمػػػػػا فػػػػػي عػػػػػاـ 2,9إلػػػػػى  2717
رتفػػػػاع ضػػػػغط الػػػػدـ، اي تصػػػػيب ىػػػػذه الفئػػػػة ) فمػػػػف أىػػػػـ األمػػػػراض التػػػػ، رعايػػػػة الصػػػػحية الخاصػػػػةمػػػػف ال
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، فقػػػػػػػػداف األسػػػػػػػػناف، الػػػػػػػػذاكرةالضػػػػػػػػعؼ العػػػػػػػػاـ، ضػػػػػػػػعؼ البصػػػػػػػػر والسػػػػػػػػمع و ، السػػػػػػػػكر، أمػػػػػػػػراض القمػػػػػػػػب
 .(1)لخ(إالبروستات.....

 
 (16) جدوؿ

 في تعداداتات العمرية العريضة والنوع محافظة أربيؿ حسب فئات المجموعالتوزيع النسبي لسكاف 
 (ـ2711و 2717و  2779)

 

 (2) ممحؽ  -عمى : باالعتمادالجدوؿ مف عمؿ الباحثة مصدر/ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 .87، صمرجع سبؽ ذكرهجغرافية الخدمات الصحية الحكومية في محافظة دمياط، حمدى طو إبراىيـ دويب،  (1)

الفئة 
 العمرية

2002 2010 2011 
نسبة 

 الذكور   %
نسبة 
 اإلناث %

نسبة 
السكاف 
لمفئة 
 العمرية

نسبة 
 الذكور   %

نسبة 
 اإلناث %

نسبة 
السكاف 
لمفئة 
 العمرية

نسبة 
 الذكور   %

نسبة 
 إلناث %ا

نسبة 
السكاف 
لمفئة 
 العمرية

0-14 18,9 17,7 36,6 18,9 18,3 37,2 19,8 18,3 38,1 

15-52 28,5 28,1 56,6 28,6 28,9 57,5 27,7 28,9 56,6 

سنة 60
 فأكثر

2,4 4,4 6,8 2,4 2,9 5,3 2,5 2,8 5,3 

 177 57 57 177 57,1 49,9 177 57,2 49,8 اإلجمالي
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 ( 4شكل )

 اتتعدادفی التوزيع النسبي لسكان محافظة أربيل حسب فئات المجموعات العمرية العريضة والنوع 

 (9000و9000و9002)
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النسػػػػػبة بنسػػػػػبة ( مػػػػػف اإلنػػػػػاث وتعػػػػػرؼ ىػػػػػذه 177يقصػػػػػد بالتركيػػػػػب النػػػػػوعي نسػػػػػبة الػػػػػذكور لكػػػػػؿ )      
 -ف الفػػػردأا النػػػوع مػػػف التركيػػػب السػػػكاني إلػػػى . وترجػػػع أىميػػػة دراسػػػة ىػػػذ(1). (Sex Ratio)النػػػوع 

يعتبػػػػػر محػػػػػددًا أساسػػػػػيًا لحاجاتػػػػػو وموافقػػػػػًا لنشػػػػػاطو وأدواره االقتصػػػػػادية التػػػػػي يقػػػػػوـ  -ذكػػػػػرًا كػػػػػاف أـ أنثػػػػػى
واسػػػػػػعًا فػػػػػػي المحافظػػػػػػة فقػػػػػػد متباينػػػػػػة تباينػػػػػػًا  تالػػػػػػذكور واإلنػػػػػػاث ليسػػػػػػ عػػػػػػدادأوبػػػػػػالرغـ مػػػػػػف أف . ( 2)بيػػػػػػا

رتفعػػػػػت نسػػػػػبة الػػػػػذكور إلػػػػػى اـ، بينمػػػػػا 2779عػػػػػاـ أنثػػػػػى  177,6لكػػػػػؿ ذكػػػػػر  177بمغػػػػػت نسػػػػػبة الػػػػػذكور 
مقابػػػػػػػؿ  177الػػػػػػػذكور  ـ بمػػػػػػػغ عػػػػػػػدد2711ـ وفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 2717عػػػػػػػاـ ذكػػػػػػػر  171,8أنثػػػػػػػى  177كػػػػػػػؿ 

 .(3)أنثى 172,3
أىميػػػػػة  لكػػػػػفو ، محافظػػػػػةفػػػػػي ال ًا بشػػػػػكؿ واسػػػػػعمتباينػػػػػ الػػػػػذكور واإلنػػػػػاث لػػػػػيس عػػػػػدادأوبػػػػػالرغـ مػػػػػف أف     

ء تقسػػػػػيـ السػػػػػكاف إلػػػػػى فئػػػػػات عمريػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػو  لػػػػػو أىميػػػػػةالعمػػػػػري لمسػػػػػكاف و  النػػػػػوعيدراسػػػػػة التركيػػػػػب 
نػػػػاث إلمريػػػػة أو نسػػػػبتيا المئويػػػػة، وحجػػػػـ االمطمقػػػػة لممجموعػػػػات الع عػػػػدادألونوعيػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس حجػػػػـ ا

السػػػػػػكاف عمػػػػػػى توزيػػػػػػع العمريػػػػػػة فػػػػػػي لحظػػػػػػة زمنيػػػػػػة معينػػػػػػة. و الػػػػػػذكور أو نسػػػػػػبتيا المئويػػػػػػة لممجموعػػػػػػات و 
مكانػػػػات فػػػػي معرفػػػػة القػػػػوى المخصػػػػبة مػػػػف جيػػػػة و أىميػػػػة لػػػػو فئػػػػات السػػػػف  اإلنتػػػػاج البشػػػػري التػػػػي يمكػػػػف ا 

 القوى العاممة لممجتمع مف جية أخرى. ئأف تيي
  

 التعميم: -2
زدىاره افرد وتقدـ المجتمع وتطوره و تشكؿ األمية عائقًا كبيرًا أماـ تحسف مستوى السكاف ومعيشة ال     

ـ، 2778% عاـ 33,9كوردستاف العراؽ  إقميـ فينسبة األمية  بمغتوقد مف البمداف النامية، في كثير 
في نفس عاـ،  %16,8% في حيف تنخفض في الحضر إلى 24,7حيث بمغت  ؛وترتفع في الريؼ

سنة عمى مستوى  29-12كوردستاف في سف  إقميـنتشار األمية بيف محافظات اوبالنظر إلى تفاوت 
في % في محافظة السميمانية و 7,7إلى نخفضت ا% في محافظة أربيؿ و 14,2مغت يث بح ؛إقميـ

 ستمرار تحكـ بعض ا إلىيرجع فإف ذلؾ ، (4)إقميـ% عمى مستوى 17,8محافظة دىوؾ حيث بمغت إلى 
 

                                                 

 .212ص ،1987، اإلسكندرية، منشاة المعارؼ، ة السكاف، دراسات في جغرافيعباس فاضؿ السعدي( 1)
 .414، ص1986، مرجع سبؽ ذكره، ، جغرافية السكافبو عيانومحمد أفتحي ( 2)
 (.2) ممحؽ (3)
بيانات (، 2779نمائي، نتائج الحصر والترقيـ في محافظة أربيؿ، عاـ )ستاف، وزارة التخطيط والتعاوف اإلقميـ كوردإ (4)

 غير منشورة.
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ومع ذلؾ تظؿ نسبة األمية مف النسب العالية قياسًا بما وصمت إليو كثير مف  ،العادات والتقاليد
 شعوب.المجتمات وال

أف معدؿ  -نتشار مدارس التعميـ األساسي في الريؼ والحضر عمى حد سواءابالرغـ مف  -ونالحظ
%، 95محافظة الـ بمغ في 2779( سنة في العاـ الدراسي 15 -6لتحاؽ بالتعميـ األساسي لألعمار )الا

 .(1)مف ىذه األعمارىو معدالت بيف ذكور واإلناث الرتفاع اويالحظ أف 
تقديـ الخدمات ـ مف خالؿ التوسع في 2773وقد شيد النظاـ التعميمي تطورًا ممحوظًا بعد سنة    

ف كونو مفتاحًا نعكس في تقديـ واضح لمؤشرات التنمية، ويستمد التعميـ أىميتو ماالتعميمية، والذي 
فقد انتشر التعميـ جتماعي ويمثؿ عصب التنمية البشرية المستدامة، القتصادي والتقدـ االومحركًا لمنمو ا

حيث بمغ إجمالي عددىا  ؛رس في عمـو تمؾ الوحدات اإلداريةفي جميع مديريات، مف خالؿ انتشار المدا
ناثً و  امدرسة لمتعميـ األساسي )ذكورً  4427 مدرسة  3747تتوزع في جميع المديريات، كذلؾ توجد ( و اا 

ناث( وتتوزع في جميع المديي )ذكور و عدادمخصصة لمتعميـ اإل ريات، باإلضافة إلى عدد مف المعاىد ا 
جامعة الوجد تالوة وتتبع جامعة صالح الديف، و والمراكز الفنية المينية، كما يوجد فرع لمعيد تكنيكي شق

سوراف الحكومية في مدينة أربيؿ و  تيجامع الجامعات عدد إلى بمغوقد محافظة الاألىمية في الحكومية و 
 ؿ.األىمية في مدينة أربي اتجامعال 5و
 وبمغت نسبة ـ2779 -2773تطورًا ممحوظًا خالؿ وتشير البيانات إلى أف التعميـ األساسي شيد     
% وعدد الطالب الممتحقيف 34,5بنسبة  388183عاب المؤسسات التعميمية لمممتحقيف مف الطالب يستا

تبايف حاد  وىناؾ%، وىذا يشير إلى ما وصؿ إليو التعميـ، 36,1بنسبة  75375ي بمغ عدادبالتعميـ اإل
 .(2)ـ2779في معدالت االلتحاؽ بالتعميـ بيف الريؼ والحضر في عاـ 

العديد مف الصعوبات المتمثمة في  -عمى مستوى المحافظة -ويواجو التعميـ العاـ بصفة عامة     
عات كاني وتباعد التجمنوعًا، بسبب التشتت السباني والتجييزات المدرسية كمًا و القصور الواضح في الم

ت ىتماـ بتوسع خدماالالذي أدى إلى ا األمر ،جغرافية والكثافة الطالبيةالطبيعة المحافظة السكانية و 
  ىتماـ بنوعية التعميـ.الالمباني التعميمية عمى حساب ا

      
 

                                                 

 .96، صع سبؽ ذكرهمرجقميـ كوردستاف العراؽ، يط، خطة التنمية االستراتيجية إلقميـ كوردستاف، وزارة التخطحكومة إ (1)
 .98 -96صص ، مرجع سابؽ (2)
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ومف خالؿ ذلؾ فإف الوعي الصحي وأىمية الحصوؿ عمى الخدمات الصحية خصوصًا مف خالؿ       
امؿ خالؿ مراحؿ الحمؿ المختمفة ومأمونية الوالدة ومتابعة وضعية الجنيف والحصوؿ عمى متابعة األـ الح

المقاحات المختمفة لألـ الحامؿ وحصوؿ الجنيف عمى المقاحات خالؿ مراحؿ نموه وعدـ تعرضو لألمراض 
عميـ ، كؿ ىذا في ظؿ ارتفاع معدؿ األمية وانخفاض مستوى التالتي تؤدي بو إلى الوفاة أو اإلعاقة

 نخفاض معدؿ الدخؿ.وا
ف الصحة    لفقر يـ في تخفيؼ استصادية لمفرد والمجتمع، كما تُ قالنتاجية االالجيدة لمسكاف تزيد ا وا 

قتصادية لمسكاف في الألجؿ لكؿ المجتمعات والرفاىية اقتصادية طويمة ااقتصادي وتنمية اوتحقيؽ نمو 
 ىذه المنطقة.

 
 النقل:الطرق و  -3
في  ؿ النقؿ دورًا ميًما في صحة اإلنساف، فيي تمثؿ وسيمة سريعة إلنقاذ المرضىتمعب وسائ     

جود شبكة جيدة و و  ،يدة عف المستشفيات ومراكز العالجخاصة في المناطؽ البع ؛شديدة الخطورةالحاالت 
 الوصوؿ إلىتساعد عمى سرعة التي  ميمةجباؿ والودياف مف األمور المف الطرؽ البرية عبر سالسؿ ال

يمكف تتبع دور وسائؿ النقؿ وأثرىا عمى صحة الفرد في محافظة أربيؿ مف خالؿ و  الخدمات الصحية.
مف الدوؿ النامية يكوف لسوء النقؿ دور  التي تكوفدراسة اإلمكانيات المتاحة لقطاع النقؿ. ففي المحافظة 

 خاصة البرية -نقؿطرؽ الل ألفنظرًا كبير في انتشار األمراض خاصة لوجود نقص عاـ في الخدمة، 
عمى خريطة الخدمات الصحية توزيعيًا ونشاطًا، فالخدمات الصحية بمعظـ أنواعيا ينتقؿ تأثير  -يامن

  .األفراد إلييا
ذا كانت الوحدات الصحية والمراكز الصحية تعد مف الخدمات الصحية التي تتواجد عمى مقربة مف      وا 

نسمة  17777صحية وحدة  ،نسمة 5777مف السكاف حيث أنيا تغطي حجـ محدد  ؛الوحدات السكنية
كـ مع 17دائرة قطرىا  ةالصحيكـ والمراكز 5وتغطي خدمة الوحدة الصحية دائرة قطرىا  ،االصحيً  المركزً ا

وأكثر  اتكوف عادة أقؿ عددً فأما المستشفيات طبوغرافيا كؿ منطقة أي التتطمب رحمة طويمة،  ةمراعا
طويمة خاصة بالنسبة لقاطني المناطؽ الريفية وكذلؾ المديريات التي  تتطمب رحمة مف ث ـ  و  اتباعدً 
 .(1)كبيرًا في الوقت والجيد والماؿ ئاً تتواجد بيا مستشفيات مما يشكؿ عبال
    
 
 

                                                 

غير منشورة ،  نجاة محمد رضا اسماعيؿ، جغرافية الخدمات الصحية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، أطروحة دكتوراه (1)
 .373صص ، 1993داب، جامعة عيف شمس، كمية اآل
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محافظة أربيؿ مف خالؿ وأىـ مالمح طرؽ النقؿ والمواصالت وعالقتيا بالخدمات الصحية ب     
 :(1)النحو التاليعمى ( 17و الجدوؿ )( 14) الخارطة

 (16خارطة )     
 ـ2711توزيع شبكة الطرؽ في محافظة أربيؿ عاـ 

مديرية العامة لمطرؽ والمواصالت، قسـ الكوردستاف العراؽ، وزارة اإلعمار والتنمية،  إقميـحكومة  -عمى:  باالعتمادمف إعداد الباحثة  المصدر: 
 .ـ2711الطرؽ والجسور، خريطة طرؽ لمحافظة أربيؿ، 

 
                                                 

، كمية غير منشورة رافية النقؿ، رسالة ماجستيرنادية طمعت سعيد، طرؽ السيارات في محافظة أربيؿ دراسة في جغ (1)
 .71-77صص ، 2773اآلداب، جامعة صالح الديف، أربيؿ، 
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 (17) جدوؿ
 ـ2711أطواؿ أنواع الطرقات في محافظة أربيؿ عاـ  
 النسبة% أطواؿ الطرؽ كـ أنواع الطرؽ

 28,1 967 الطرؽ الشريانية )الرئيسية(
 26,4 977 الطرؽ الثانوية
 45,5 1557 الطرؽ الريفية

 177 3417 اإلجمالي
 عمى:  باالعتمادالمصدر/ مف عمؿ الباحثة 

 .78، صمرجع سبؽ ذكرهكوردستاف العراؽ،  قميـإلطيط، خطة التنمية االستراتيجية وردستاف، وزارة التخك إقميـحكومة  -
محافظة وكذلؾ ال المرصوفةترتبط عاصمة المحافظة بعموـ مراكز وحداتيا اإلدارية بالطرؽ      

كـ طرؽ 967ا كـ مني3417ظة حيث بمغ إجماؿ أطواؿ الطرؽ بالمحاف ؛دوليةومديرياتيا بطرؽ رئيسية و 
، وتشير المؤشرات إلى أف كثافة مرصوفة ترابية أوكـ طرؽ 1557ثانوية، و كـ طرؽ977ة والرئيس

المشكمة المحورية في قطاع الطرؽ في صعوبة اإلنتقاؿ داخؿ المحافظة نظرًا لعدـ ىي الطرؽ الريفية 
 ممافي مد الطرقات  اتأثيرً متضاريس لف إحيث  ؛يريات مع مركز المحافظةأىمية الطرؽ الرابطة بيف المد

  رتفاع تكمفة الوصوؿ إلى الخدمات الصحية والحصوؿ عمييا.اكاف لو األثر في 
% مف إجمالي الطرؽ 28,2كـ أي مايعادؿ 967بمغ إجمالي الطرؽ المعبدة في المحافظة وقد      

قميـظة و أجزاء المحافببقية  -عاصمة المحافظة -البرية في المحافظة، وترتبط مدينة أربيؿ كوردستاف  ا 
يبدأ مف مدينة أربيؿ وينتيي الذي  الدوليالطريؽ  ة، ومف أىـ ىذه الطرؽ الرئيسيةوالعراؽ بعدة طرؽ معبد

وىو الطريؽ الذي يطمؽ عميو  ،كـ198,2نحو ويبمغ طولو نطقة حاج عمراف الحدودية مع إيراف مفي 
ربيؿ وىي مدينة أربيؿ يريات المحافظة أمدمدف ىذا الطريؽ بعدد مف  رويم، ()(ىاممتوف)سـ طريؽ ا

ي الفرعية منيا الطريؽ المعبد الذ، ويرتبط ىذا الطريؽ بعدد مف الطرؽ بارزافو  جومافوشقالوة وسوراف و 
المديريات  مًا في نمو المراكز العمرانية في ىذهميالطرؽ دورًا وتمعب  .يمتد إلى عدد مف الطرؽ الريفية

يصاؿ احيث ت ؛وخصوصًا التي تمر بيا  لخدمات الصحية إلىسيؿ الوصوؿ إلى المنشآت الصحية وا 

                                                 

( حيث خطط )ميندس طرؽ ـ، ك1928الميندس ىاممتوف عاـ  لو وفتحو الميندس اإلنكميزي )أي.اـ.ىاممتوف( وقد بدأه
ـ. ىاممتوف، طريؽ في انظر: أى ا 1933عاـ  بارزة وارتبط الطريؽ باسمو الذي عرؼ ب)طريؽ ىاممتوف( الذي أفتتح

 .145، ص1973كوردستاف، ت: جرجيس فتح اهلل، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، 



 
 في توزيع الخدمات الصحية في محافظة أربيل الجغرافية التي تؤثر......... العوامل ............الفصل الثاني ......

171 
 

حيث يمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ خارطة توزيع الخدمات الصحية والطرؽ في  ؛ىذه المديريات
 المحافظة.

يمتد مف فكـ وىو طريؽ معبد، 87كوية والذي يبمغ طولو  -دربند)مضيؽ( -أما طريؽ مدينة أربيؿ -
تجاه الشرؽ مف المحافظة إلى منطقة كوية والتي تقع في مديرية كوية، وقد او الشرؽ مف مدينة أربيؿ نح

نمو المراكز العمرانية في ىذه المديريات وخصوصًا التي يمر بيا الطريؽ، وكذلؾ  عمىطريؽ ساعد ىذا ال
ساعد في إيصاؿ الخدمات الصحية إلى ىذه المديريات  وخصوصًا المنشآت الصحية الخاصة، ويتفرع 

 ا الطريؽ العديد مف الطريؽ الفرعية الريفية والتي ترتبط بالمراكز العمرانية.مف ىذ
محافظة نحو الكـ، وىو طريؽ معبد، ويمتد مف 66قنديؿ والذي يبمغ طولو  -حرير -طريؽ شقالوة -

عدد  تبط بيذا الطريؽاف وجوماف، وير سور محافظة وىي شقالوة و المف مديريات  شماؿ الشرؽ ويمر بعدد
رانية ومف يـ ىذا الطريؽ في نمو العديد مف المراكز العمسأالريفية، وقد رؽ الفرعية المعبدة و مف الط

رواندز في مديرية سوراف، وساىـ ىذا أىميا مدينتي شقالوة وحرير في مديرية شقالوة ومدينة ديانا و 
الخاصة في الطريؽ أيضًا في سيولة الوصوؿ إلى المنشآت الصحية في معظـ المستشفيات الحكومية و 

 مديرية مركز المدينة داخؿ مدينة أربيؿ.
كـ، ويمتد مف محافظة نحو الغرب، وير تبط بيذا 18دبس والذي يبمغ طولو  -ديبكة -طريؽ كوير - 

الريفية، وقد ساىـ ىذا الطريؽ في نمو العديد مف المراكز عدد مف الطرؽ الفرعية المعبدة و  الطريؽ
 العمرانية.

افظة نحو الجنوب العراؽ، ويمر محالكـ، ويمتد مف 42والذي يبمغ طولو  كركوؾ -طريؽ أربيؿ -
يـ ىذا الطريؽ في سأعدد مف الطرؽ الفرعية المعبدة والريفية، وقد  محافظة كركوؾ ويرتبط بيذا الطريؽب

 وخصوصًا التي يمر بيا الطريؽ. نمو العديد مف المراكز العمرانية 
غرب العراؽ، ويمر محافظة نحو الكـ، ويمتد مف 35لو و الموصؿ والذي يبمغ ط -طريؽ أربيؿ -
يـ ىذا الطريؽ في سأالريفية، وقد لفرعية المعبدة و محافظة نينوى ويرتبط بيذا الطريؽ عدد مف الطرؽ اب

 نمو العديد مف المراكز العمرانية.
نحو تركيا ي يعد طريقًا دوليًا والذ ،دىوؾ الذي يمتد مف أربيؿ ويمر بدىوؾ وزاخو -طريؽ أربيؿ -
 الدوؿ األوربية.و 
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وىناؾ العديد مف الطرؽ المعبدة والتي تربط بيف أجزاء المحافظة بعضيا ببعض مجموعة الطرؽ      
 -ديبكة -كـ، وطريؽ أربيؿ87شيرواف مزف ويبمغ طولو  -ميركةسور -الثانوية مثؿ طريؽ رواندز

كـ، 85بارزاف بطوؿ  -بمة -خميفافكـ، وطرؽ 53كوير بطوؿ  -كـ، وطرؽ أربيؿ72مخمور بطوؿ 
 -ؽ ديانايكـ، وطر 45بارزاف بطوؿ  -كـ، وطرؽ شيرواف مزف56سكتاف بطوؿ  -ىيراف -وطريؽ شقالوة

كـ، 22قيارة بطوؿ  -كبرؾ -كـ، وطريؽ مخمور37كركوؾ بطوؿ  -ؽ كويةيكـ، وطر 45ىاودياف 
 تمؾمميدة، وعمومًا فإف  ةرعيلخ، ويرتبط بيذه الطرؽ طرؽ فإكـ،.....18حدود بطوؿ  -طرؽ جومافو 
 .نحصر في كؿ مديريات محافظةتلطرؽ ا
غالبًا ما يتوفر ىذا النوع مف الطرؽ في معظـ مديريات فالطرؽ الريفية )الترابية( المستوية أما    

جبمية وعرة نظرًا لمطبيعة الجبمية التي  االمحافظة ما عدا مديرية مركز المدينة، كما تضـ المحافظة طرقً 
 ز معظـ التجمعات السكنية فيترك  تخاصة في مديريات جوماف و بارزاف، و  ؛ب عمى سطح المحافظةتغم

وعرة وتوفير طرؽ المواصالت مف أي نوع في مديريات الجبمية المناطؽ المديريات المحافظة ما عدا 
 المحافظة.

ف كانت تتفؽ جم      واألشخاص والخدمات  عيعيا في أداء واحد ىو نقؿ البضائوتتعدد وسائؿ النقؿ وا 
 .والوصوؿ إلييا مثؿ الخدمات الصحية ،(1)المختمفة
ومف خالؿ التعرؼ عمى طرؽ النقؿ فإف وسائؿ النقؿ البري ىي الرابط بيف مختمؼ العناصر مع      

ف ؽ الخدمات األساسية والمستفيديف في، كما يسيـ في الربط بيف مراف(2)بعضيا يا. وتتعدد وسائؿ النقؿ وا 
، وتنقسـ وسائؿ (3)واألشخاص والخدمات المختمفة يعيا في أداء واحد ىو نقؿ البضائعتتفؽ جمكانت 

 النقؿ عادة إلى نوعيف رئيسييف ىما:
 ىنا سيارات التاكسي )األجرة( واألتوبيسات )الباصات(. وسائؿ النقؿ العامة ويقصد بيا -
 اصة، التي يستخدميا مالكييا فقط.أما النوع الثاني مف وسائؿ النقؿ فيقصد بيا السيارات الخ -
حمؿ وىناؾ نوع ثالث في المحافظة يستخدمو المرضى عمى الخدمات الصحية وىي مركبات النقؿ ل -

 ( مايمي:5) ( والشكؿ18، ويتضح مف الجدوؿ )عالبضائ
      

 
                                                 

 .113، ص1986قتصادية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، محمد خميس الزوكة، الجغرافيا اال (1)
(2) Kurt Leibbrand., Transportation and town planning, London, 1970, p.85. 

 .113مرجع سبؽ ذكره، ص قتصادية،محمد خميس الزوكة، الجغرافيا اال ((3
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الصحية منشآت ومركز الخدمات  ويستخدـ السكاف بالمحافظة وسائؿ النقؿ المختمفة في الوصوؿ إلى    
 ضافة إلى استخداـ سيارات النقؿ العاـ.والباصات والسيارات األجرة باإل السيارات الخاصة مثؿ
سيولة الوصوؿ إلى الخدمات الصحية، أف شبكة الطرؽ الجيدة تؤدي إلى يستنت ُج ومما سبؽ قولو     

ة الوفيات وعدـ القدرة رتفاع نسبافي محافظة أربيؿ سببًا في المميدة  الطرؽوجود وفيما سبؽ كاف عدـ 
سعاؼ المرضىعمى إيصاؿ المرضى إلى المستشفيات والمراكز ا وتوفير  لصحية في المحافظة وا 

 .رشاد الصحيإلتطعيمات والوقاية مف األمراض واال
 (18) جدوؿ

 ـ2711ستخداـ في محافظة أربيؿ لمعاـ الاألرقاـ المركبات حسب ا
 النسبة% العدد نوع وسيمة النقؿ

 21,6 287625 خصوصيةمركبات 
 2,3 37743 سيارات أجرة

 76,1 986521 مركبات نقؿ عاـ
 177 1297189 اإلجمالي

 مصدر/ال
، 2711كوردستاف، مديرية مرور أربيؿ، جدوؿ اإلحصائيات المرورية المسجمة في مديرية مرور أربيؿ،  إقميـحكومة  -

 بيانات غير منشورة.
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 مستوى المعيشة: -4
والبشرية والحضارية،  ستغالؿ موارد الثروة الطبيعيةادولة مستوى  ةتوى معيشة السكاف في أيمس    

ىي نصيب الفرد مف ريقتيف، األولى قتصاديوف في تحديد مستوى المعيشة في أي دولة طالويستخدـ ا
مستوى ويتبايف  .(1)واألخرى ىي نصيب الفرد مف الناتج القومي اإلجمالي ،الناتج المحمي اإلجمالي

ى معيشة السكاف في دولة ما يعني رتفاع مستو اآلخر، ف إقميـمعيشة السكاف داخؿ الدولة الواحدة مف 
رتفاع جممة اإلنفاؽ وخاصة عمى سمع محددة مما يودى إلى زيادة القدرة الشرائية لمسكاف وبالتالي رتفاع اا

 .(2)كمياتيا المنتجة وتحسيف نوعيتيا
نخفاض إلى الموارد، ويؤدي ىذا االالفرد ىو نتاج زيادة عدد السكاف وقمة نخفاض مستوى معيشة اإف     
نتشار األمراض الناتجة عف سوء التغذية، وخاصة في ظؿ ضعؼ الخدمات الصحية التي تتبايف مف ا

 .(3)جية ألخرى تبعًا لمستوى المعيشة
حيث ـ(، 2711-2773( تطور نصيب الفرد مف الناتج القومي )6( والشكؿ )19ويوضح الجدوؿ )     

ـ  اـ 2773عاـ  ادينارً  976794بمغ نصيب الفرد مف الناتج القومي  عاـ  ديناًرا 1728935 رتفع إلىُث
ـ 2779وفي عاـ  ديناًرا 6858757ـ بمغ 2778ـ وفي عاـ 2776عاـ  ديناًرا 2926339 ثــ، 2774
وىذا  ديناًرا 17345623 إلىد زاو ـ 2717عاـ  ديناًرا 8543213 ثـ إرتفع إلى ديناًرا 7432127بمغ 

 ـ خالؿ ثمانية سنوات.2773يعني أف مستوى المعيشة قد تضاعؼ عشرة مرات تقريبًا بمقارنة مع عاـ 
لممرضى المراجعيف عمى مستشفيات محافظة أربيؿ  (4)ستمارة الدراسة الميدانيةاويتضح مف      

ألؼ دينار يشكموف الغالبية  277ـ عف يقؿ دخمي فأف فئة محدودي الدخؿ والذي ،الحكومية والخاصة
منشآت الالعظمى مف المراجعيف عمى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة أربيؿ، أما في 

حيث يتضح أف غالبية  ؛ألؼ دينار 477 -277يتراوح دخميـ بيف و عيادة الطبية الخاصة خصوصًا ال
المرضى أما ، %64بنسبة  التابعة لوزارة الصحة المرضى المراجعيف في محافظة أربيؿ عمى المستشفيات

%، أما بالنسبة لفئة المرضى متوسطي الدخؿ 36بنسبة فكانوا المراجعيف عمى المستشفيات الخاصة 
نسبة المرضى المراجعيف عمى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  تبمغفقد ألؼ دينار  677 -471

                                                 

، 2778محمد الفتحى بكير محمد، الجغرافية االقتصادية أسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (1)
 .83ص
 .94، ص2711فة الجامعية، اإلسكندرية، دار المعر محمد خميس الزوكة، في جغرافية الموارد االقتصادية لمعالـ،  (2)
 .113، ص1986، مرجع سبؽ ذكرهقتصادية، محمد خميس الزوكة، الجغرافيا اال (3)

 .2713، حزيرف وتموز، لتوزيع استمارة استبياف، لشير دراسة ميدانية( (4
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 -671 بيفمعدؿ دخميـ  يتراوح فسبة المرضى الذين ت%، وبمغ37,3% والمستشفيات الخاصة 62,7
% مرضى 47,2% مف المرضى المراجعيف عمى المستشفيات الحكومية و52,8دينار منيـ  1777777

حيث يتضح أف غالبية المرضى المراجعيف في  ؛فيات الخاصة ضمف ىذه الفئةمراجعيف عمى المستش
لمستشفيات في ة، وتغمب فئات الدخؿ عمى مرضى امحافظة أربيؿ عمى المستشفيات التابعة لوزارة الصح

لمستشفى % مف المراجعيف 19,1ًا يمثميا ألؼ دينار شيري 277قؿ مف األئة فالففي  ؛محافظة أربيؿ
تصبح نسبة مراجع محدودي الدخؿ % 21,5ألؼ دينار  477 -277تالية والفئة ال ،رزكاري التعميمي
أما مستشفى أربيؿ  ى المستشفى رزكاري التعميمي،% مف جممة المراجعيف عم18,9عمى المستشفى 

% لممرضى دخميـ 25% و9,5ألؼ دينار  277يقؿ دخميـ عف  فبمغت نسبة المرضى الذيفقد التعميمي 
نخفاض نسبة امحدودي الدخؿ، ونالحظ  % لممرضى19,1ألؼ دينار وبنسبة إجمالية  277-477

% مف مرضى مستشفى 7,5الفئة حيث بمغت  المرضى المراجعيف عمى المستشفيات الخاصة ضمف ىذه
% في مستشفى سردـ األىمي، وتبرز نسبة المرضى في فئة الدخؿ المتوسط 14,4رسوؿ األىمي، يقابميا 

% لفئة 9% وبنسبة 15,5ألؼ دينار لممرضى المراجعيف عمى مستشفى أربيؿ األىمي  677 -471
ة % وىذا يظير مدى إمكاني7,5األىمي  ألؼ دينار فأكثر، ومستشفى كوردستاف 671المرضى دخميـ 
رتفاع نسبة اصوؿ عمى الخدمة المقدمة، ويالحظ إضافية لمح ءعباأ -في ىذه الفئة -تحمؿ المرضى

لقدرة ذلؾ % ويرجع 14,4% و19أربيؿ التعميمي عمى المستشفى رزكاري التعميمي و  المرضى المراجعيف
تخصصية الطبية الخدمات الحصوؿ عمى الو باء ؿ أعالمراجعيف عمى المستشفيات في تحمالمرضى 

 الشرؽ.   طوارئمستشفى % في 9% و 11رابةريف التعميمي  مجانية، ومستشفىالو 
يتضح أف غالبية المراجعيف عمى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مف فئة محدودي ومتوسطي و     
 .الدخؿ
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 (19) جدوؿ
 ـ(2711 -2773الفترة ) تطور نصيب الفرد مف الناتج القومي خالؿ

متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ  السنوات
 القومي )دينار(

 ()دوالر

2773 976794 781 
2774 1728935 1383 
2775 2353758 1882 
2776 2926339 2341 
2777 3372433 2697 
2778 6858757 5487 
2779 7432127 5945 
2717 8543213 6834 
2711() 17345623 8276 

 عمى: باالعتمادصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة م
 .27، صمرجع سبؽ ذكرهكوردستاف،  قميـستراتيجية إلال، وزارة التخطيط، خطة التنمية اكوردستاف العراؽ إقميـحكومة  -1
(( عممًا بأف )1257دوالر= 1 .)دينار العراقي 

() = مميار  11،187،777،777كوردستاف = إقميـ(ـ و ميزانية 2711ي عاـ )ترليوف دينار ف 96،662،766،777عممًا بأف )ميزانية العراؽ
 % في ميزانية العراؽ(.  11،56دينار بنسبة 

 kawanakurd.com ://http /مصدرال  
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 نفاق:اإل  -5
توجد عدة مؤشرات لتقييـ مدى تطور الخدمات الصحية في بمد ما، مف بينيا نسبة اإلنفاؽ العاـ عمى     

ستراتجية واضحة في مجاؿ اإلنفاؽ عمى ايعد وجود و ، (1)مجمؿ الميزانية القومية لمبالدة مف الصح
الخدمات الصحية مف العوامؿ المؤثرة في توزيع وحجـ ىذه الخدمات، وبخاصة بالنسبة لممنشآت الصحية 

ف بشكؿ الخدمات لمسكاالحكومية والتي يبقى اليدؼ األساسي فييا ىو تقديـ فرص الحصوؿ عمى ىذه 
في أىمية وجود الييكؿ التنظيمي الحكومي  ستراتيجية كما ذكرالب ىذه اتمثؿ أىـ جوانتو  عادؿ ومتساو  

 .(2)لمخدمات وأوجو توزيع الموارد المالية عمييا
في النمو  ـُ ي  س  قتصادية، فرفع المستوى الصحي يُ اويمكف تبرير اإلنفاؽ عمى الصحة ألسباب      

ـ بدأت 2778عاـ ففي  ؛رئيسة في مختمؼ المجاالتة األلفيات مرحمة التحوالت الوتعتبر فتر  قتصادي،الا
كوردستاف وكانت بداية التوجو  إقميـمحمية في الحيث توقفت الحرب  ؛ندفاعات الكبرى لعمميات التنميةالا

إلى تطوير الخدمات بشكؿ عاـ والخدمات الصحية بشكؿ خاص، وىذا يعكس حجـ اإلنفاؽ الحكومي 
( الموضح لتطور حجـ اإلنفاؽ 7) ( والشكؿ27لصحة والذي يمكف مالحظتو مف خالؿ الجدوؿ )عمى ا

واضحًا في ميزانية حيث يالحظ أف ىناؾ تطورًا  ؛كوردستاف العراؽ إقميـالصحي ومعدؿ نصيب الفرد ب
 ـإقميدينار عمى مستوى مميار 277و (3)دينار عمى مستوى العراؽ ميارم795اإلنفاؽ الصحي مف نحو 

 .ـ2778عمى مستوى محافظة أربيؿ عاـ دينار  ميارم2كوردستاف و
أما بالنسبة لتطور اإلنفاؽ عمى الخدمات الصحية لمحافظة أربيؿ مف إجمالي موازنة وزارة الصحة     

مميار دينار مف إجمالي ميزانية وزارة الصحة عاـ 284ـ، فقد بمغت 2712 -2778خالؿ الفترة 
مميار  595ـ، وبمغت 2779مميار دينار مف إجمالي ميزانية الصحة عاـ  454ـ، وتطورت إلى 2778

مميار دينار عاـ  738ـ، وبمغت 2711مميار دينار عاـ  748رتفعت إلى نحو اـ، ثـ 2717دينار عاـ 
 ـ.2712

 
 
 

                                                 

كتب ثقافية شيرية يصدرىا فيميب عطية، أمراض الفقر المشكالت الصحية في العالـ الثالث، عالـ المعرفة، سمسمة  (1)
 .287، ص1992المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 

 .313، صمرجع سبؽ ذكرهسماعيؿ، نجاة محمد رضا إ (2)
 .125، صمرجع سبؽ ذكره، 2711جميورية العراؽ، وزارة الصحة، التقرير السنوي لعاـ  (3)
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 (27) دوؿج
 ـ(2712 -2778تطور حجـ اإلنفاؽ الصحي ومعدؿ نصيب الفرد في محافظة أربيؿ الفترة )

 السنة
ـ اإلنفاؽ حج

الصحي/مميوف 
 دينار

نسبة 
 الزيادة %

 عدد السكاف
معدؿ نصيب 

 ألؼ/الفرد
 (دينار)

معدؿ نصيب الفرد 
مف اإلنفاؽ 

 (بالدوالر)
2778 284753 - 1376697 276,8 165,47 
2779 454935 59,8 1474743 323,8 259,1 
2717 595117 37,8 1513476 393,2 314,6 
2711 748941 25,8 1673457 447,5 358 
2712 738787 -1,4 1816794 476,8 325,4 

 عمى: باالعتمادمصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
، بيانات 26، ص2713رفاىية المواطنيف، ىيئة متابعة لمبودجة، رير عف مشارع لمخدمات و كوردستاف العراؽ، رئاسة الوزراء، تق إقميـحكومة  -1

 غير منشورة.
  .مرجع سبؽ ذكرهربيؿ، أنتائج الحصر والترقيـ في محافظة حصاء، إلنمائي، الجياز المركزي لإلاوف اوزارة التخطيط والتع الجميورية العراقية، -2
 

 -2778ينت خالؿ تمؾ الفترة أما بالنسبة لمعدؿ نصيب الفرد مف اإلنفاؽ الصحي الحكومي فقد تبا      
دينار  2671ـ عمى مستوى العراؽ 2778حيث بمغ نصيب الفرد مف اإلنفاؽ الصحي عاـ  ؛ـ2712

دوالر،  165,47دينار وبما يعادؿ  276,8دوالر، وبمغ نصيب الفرد في محافظة أربيؿ  2,1وبما يعادؿ 
دينار  476,8محافظة الـ عمى مستوى 2711ورغـ التطور في نصيب الفرد مف اإلنفاؽ الصحي عاـ 

نفاؽ الصحي الحكومي في محافظة أربيؿ بعدد دوالر، وبمقارنة نصيب الفرد مف اإل 325,4وبما يوازي 
منخفضة  ـ2711مف اإلنفاؽ عمى الصحة عاـ  العراؽ يتضح أف نصيب الفردو  قميـمف محافظات اإل

ختالؼ في المف اإلنفاؽ الصحي مف سنة إلى أخرى، وىذا ا حيث نالحظ إختالؼ نصيب الفردنسبًيا. 
رة عمى حجـ ونوعية الخدمات الصحية المقدمة سنوات يؤثر بصورة مباشالحجـ اإلنفاؽ الصحي بيف 
 الحصوؿ عمييا.محافظة عمى حدة و اللمسكاف في كؿ مديريات 
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نخفاض اؽ الصحي خالؿ ىذه الفترة إال أف ورغـ التطور الذي يشيده القطاع الصحي في اإلنفا     
داـ حسيف في العراؽ عاـ بعد سقوط نظاـ صسعر العممة العراقية كاف لو األثر في التنمية الصحية، 

نفجارات الي العراؽ والتي تعزى إلى كثرة امستقرة فالير غنخفاض يرجع إلى الظروؼ الوىذا اـ، 2773
، إضافة إلى ذلؾ زيادة عدد () والوسط واستمرارىا في المدف العراقية خاصة في محافظات الجنوب

انعكس بدوره عمى عممية  مماة العراقية و تدىور قيمة العممالسكاف، كؿ ىذه العوامؿ مجتمعة أدت إلى 
رتفاع سعر برميؿ اي و قتصادي في العراؽ وزيادة اإلنتاج النفطالية بشكؿ عاـ. ومع تحسيف الوضع االتنم

 رغـ ىذا التحسيف فإف، و 2712 -2778الصحة خالؿ الفترة أثره في تحسيف اإلنفاؽ عمى  النفط كاف
حيث بمغ نصيب  ؛(8( والشكؿ )21الدوؿ كما يوضحو الجدوؿ )مقارنة بعدد مف  اً اإلنفاؽ اليزاؿ ضعيف
 دوالر  575دوالر واألردف  1167دوالر، وتركيا  197عمى الصحة في سوريا الفرد مف اإلنفاؽ 

يراف دوالر  368العراؽ دوالر و  971لسعودية او  دوالر  317دوالر ومصر 1379دوالر وكويت  929وا 

                                                 

 ()  ـ، انتقمت القضية الكوردية إلى مرحمة متميزة، وضعت حدًا لكؿ 2773 سقوط النظاـ الدكتاتوري في العراؽ سنةبعد
تمؾ المآسي واألحزاف وعقود الظمـ والحرماف التي عاناىا الشعب الكوردي...مف جية، وأخذ موقعو القيادي في بناء الدولة 

 الجديدة وفي تعزيز وتطوير حقوقو القومية مف جية أخرى. 
 .4، ص2776، مرجع سبؽ ذكرهقضية الكردية في العراؽ وجود أـ حدود؟، مصدر: خميؿ إسماعيؿ محمد، الال
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قميـدوالر و  8678دوالر وأمريكا  4371لمانيا أدوالر و  57وأفغانستاف  دوالر، وىذا  347 كوردستاف ا 
ـ العراؽ بشكؿ عاكوردستاف و  إقميـنخفاض حجـ اإلنفاؽ عمى الخدمات الصحية في ايوضح مقدار 

 مقارنة مع ىذه الدوؿ.
 (21) جدوؿ

دوؿ عاـ كوردستاف مقارنة مع بعض ال إقميـنصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى الصحة مف الناتج المحمي في 
 ـ2711

 نصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى الصحة بالدوالر الدولة
 197 سوريا
 1167 تركيا
 575 األردف
 971 السعودية
 368 العراؽ
 929 إيراف
 1379 كويت
 317 مصر

 57 فغانستافأ
 4371 لمانياأ

 8678 أمريكا
 347 ()كوردستاف العراؽ إقميـ

 عمى: العتمادبامصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
 ، صفحات متفرقة.2711منظمة الصحة العالمية، إحصاءات الصحية حوؿ العالـ،  -1
كوردستاف العراؽ، رئاسة الوزراء، تقرير عف مشارع لمخدمات و رفاىية المواطنيف، ىيئة متابعة لمبودجة،  إقميـحكومة  -2

 ،  بيانات غير منشورة.مرجع سبؽ ذكره
()  ـ.2711سكاف في عاـ  4152377كوردستاف =  ميـإقعممًا بأف عدد سكاف  

 http://aliraqnews.com انظر:
 
 
 
 



 
 في توزيع الخدمات الصحية في محافظة أربيل الجغرافية التي تؤثر......... العوامل ............الفصل الثاني ......

111 
 

 
 

ذا كاف الجدوؿ       أوضح معدؿ نصيب الفرد مف حجـ اإلنفاؽ الصحي عمى مستوى قد ( 18) وا 
محافظة أربيؿ بشكؿ عاـ، فال شؾ أف ىذا المعدؿ يتفاوت مف مديرية إلى أخرى وذلؾ تبعًا لتفاوت حجـ 

جية أخرى. وىذا ما  م ف  يبيا مف ميزانية اإلنفاؽ الصحي اف ليذه المديريات مف جية، وتفاوت نصالسك
في معدؿ نصيب الفرد  اواضحً  ا( حيث لوحظ أف ىناؾ تفاوتً 9والشكؿ البياني ) (22يوضحو الجدوؿ )

عمى النحو  يمكف تقسيميا تيـ وال2711ت محافظة أربيؿ لمعاـ مف ميزانية اإلنفاؽ الصحي بيف مديريا
 التالي:

حيث بمغ  ؛كوية، وقد حققت أعمى معدؿ لنصيب الفردمركز المدينة و وتضـ مديرية الفئة األولى:  -1
ويرجع إرتفاع نصيب الفرد في المديرية زيادة المخصصات  ادوالرً  537وبما يعادؿ  ادينارً  662478

اع نصيب الفرد في ىذه رتفادينار  639577مديرية كوية بمغ بعدىا مالية المعتمدة لإلنفاؽ الصحي، و ال
 رتفاع مخصصات ىذه المديريات مف ميزانية اإلنفاؽ الصحي.االمديرية، 

ألؼ دينار فأكثر، مف اإلنفاؽ الصحي في  277 -177الفئة الثانية: ويتراوح نصيب الفرد بيف  -2
يب لمفرد ضمف ىذه جوماف، وقد بمغ أعمى معدؿ نصمخمور و مديرية شقالوة وسوراف و المحافظة، وتضـ 

أقؿ معدؿ نصيب الفرد في مديرية دوالر، و  374وبما يعادؿ دينار  467115الفئة في مديرية شقالوة 
دينار، وىذا يوضح مقدار التفاوت في نصيب الفرد مف اإلنفاؽ الصحي عمى  223158جوماف بمغ 
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لصحية المقدمة في كؿ والذي يؤثر بشكؿ مباشر عمى حجـ ونوعية الخدمات ا مديريات محافظة أربيؿ
 مديرية عمى حدة وحصوؿ السكاف عمى الخدمات الصحية.

 (22) جدوؿ
 ـ2711حجـ اإلنفاؽ الصحي ومعدؿ نصيب الفرد في مديريات محافظة أربيؿ لعاـ 

 عدد
 

 إجمالي اإلنفاؽ/مميوف الدينار عدد السكاف
معدؿ نصيب الفرد 

 بالدينار

معدؿ 
نصيب الفرد 

 % عدد % عدد المديرية ()بالدوالر

 537 662478 61,2 458.351892 41,3 691948 داخؿ المدينة 1
 117 146248 7 52.42587 21,5 358472 أطراؼ المدينة 2
 374 467115 7,5 56.177575 7,2 127257 شقالوة 3
 378 384391 8,4 62.911744 9,8 163664 سوراف 4
 145 181477 1,2 8.987292 2,9 49523 بارزاف 5
 179 223158 1 7.48941 2 33561 جوماف 6
 276 257448 5.5 41.191755 9,6 167777 مخمور 7
 512 639577 8,2 61.413162 5,7 96732 كوية 8
 358 447543 177 748.941 177 1673457 اإلجمالي 9

   -عمى : باالعتمادمصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
وحدات ال، قسـ السكاف، عدد سكاف محافظة أربيؿ حسب قميـاإلحصاء إلة اكوردستاف العراؽ، ىيئ إقميـحكومة  -1
 .مرجع سبؽ ذكره، ةداريإلا
كوردستاف العراؽ، وزارة الصحة،  دائرة صحة أربيؿ، قسـ التخطيط، بيانات عف اإلنفاؽ الصحي لسنة  إقميـحكومة  -2

 ، غير منشورة.2712
()  = ـ.2711ي في عاـ دينار عراق 1257عممًا بأف دوالر واحدة 

 
ألؼ دينار فأكثر مف اإلنفاؽ الصحي عمى  18 -14الفئة الثالثة: ويتراوح نصيب الفرد بيف  -3
لفرد في انصيب لبارزاف، وقد بمغ أعمى معدؿ و  أطراؼ المدينةمحافظة، وتضـ ىذه الفئة مديريات ال

لفرد ضمف ىذه انصيب لمعدؿ  ، وبمغ أقؿادوالرً  145وبما يعادؿ  ادينارً  181477مديرية بارزاف بمغ 
 .ادوالرً  117وبما يعادؿ  ادينارً  146248 أطراؼ المدينةالفئة في مديرية 
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ذا كاف نصيب الفرد مف اإلنفاؽ الصحي يعكس بعدا ىامًا لتحديد مدى مايستأثر بو قطاع الصحة       وا 

ؽ الصحي في محافظة أربيؿ حسب ، فالشؾ أف دراسة توزيع ميزانية اإلنفاقميـمف الموازنة العامة لإل
 اآلتي: توضع( 23) اإلنفاؽ والتي يعرضيا الجدوؿ أوجو
تشغيمية الالؾ السمع والخدمات، ويتضمف شراء األدوية ونفقات يستاالباب األوؿ: الذي يخص نفقات  -1

 %14 ـ، وأرتفعت إلى2778% مف ميزانية عاـ 8,6فمـ يتجاوز نسبة لممنشآت الصحية في المحافظة، 
ـ بمغ 2711دراسة في عاـ الحسب سنوات  ستمرت نسبة الزيادة في اإلنفاؽاو  ـ،2779مف ميزانية عاـ 

% مف إجمالي ميزانية الصحة لمحافظة أربيؿ، وىذا يرجع إلى 21,8بمغ  2712%، أما في عاـ 27,5
واجية المرض ية لممحافظة مف خالؿ التركيز عمى شراء المستمزمات واألدو التوجو الوزارة إلى مواجية 

% وىذا يرجع إلى التوسع في المنشآت 35,1ـ إلى 2717عاـ رتفعت نسبة اإلنفاؽ افي المحافظة، و 
 الصحية الحكومية والذي ترتب عميو زيادة عدد الكوادر البشرية الصحية العاممة في ىذه المنشآت.

المالية، والمتمثمة في بناء ستثمارية وغير العمؽ بالمبالغ المخصصة لمنفقات االباب الثاني: وىو يت -2
ـ نحو 2778بداية الفترة عاـ في ، بمغت النسبة تأثيث المنشآت الصحية وشراء أراض  وتجييز و 

ـ ثـ 2779% عاـ 18,9%، وىذا يرجع إلى بداية التنمية الصحية في محافظة أربيؿ، وبمغت 11,8
 نشآت الصحية في المحافظة إلى زيادة عدد المذلؾ يرجع و ـ 2717% عاـ 7,7إلى  انخفاضً انالحظ 
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%، 31ـ نحو 2711اـ رتفعت نسبة اإلنفاؽ عانحو نفقات إستيالؾ سمع وخدمات، و وتحوؿ الميزانية 
ـ، يرجع إلى زيادة عدد المنشآت الصحية 2712% عاـ 37,6حيث بمغت  ؛نخفاض نسبة في اإلنفاؽاو 

 لمتوسع في بناء منشآت صحية جديدة.
 (23) جدوؿ

 (ـ2712 -2778) ية المنصرفة لمخدمات الصحية في محافظة أربيؿ خالؿ الفترةحجـ الميزاننسبة 

 عمى: باالعتمادمصدر/ الجدوؿ مف عمؿ الباحثة 
رفاىية المواطنيف، ىيئة متابعة لمبودجة، ع لمخدمات و يكوردستاف العراؽ، رئاسة الوزراء، تقرير عف مشار  إقميـحكومة  -

 .مرجع سبؽ ذكره، 2713
 
إلنفاؽ في ميزانية الصحة في محافظة أربيؿ ما سبؽ أف عدـ التوازف الواضح في أوجو افيتضح م    

نخفاض معدؿ امف كاف لو أثره الكبير وبخاصة فيما يتعمؽ بالمشكالت الصحية التي تعانييا المحافظة 
  .ةنصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى الخدمات الصحي

 

 

 

 

  
 
 السنة

 المتغيرات
نفقات إستيالؾ سمع 

 وخدمات
 

 إجمالي الميزانية نفقات إستثمارية وغير مالية

% % % 

2778 8,6 4,5 11,8 
2779 14 6,8 18,9 
2717 35,1 67,8 7,7 
2711 27,5 15,2 31 
2712 21,8 12,7 37,6 
 177 177 177 اإلجمالي
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بيف أف ىناؾ حية بمحافظة أربيؿ تمف خالؿ دراسة العوامؿ المؤثرة في توزيع الخدمات الص الخالصة:
 مف خالليا نستنتج التالي: تيمؿ في توزيع الخدمات الصحية والفي تأثير ىذه العوا اختالفً ا
محافظة، وخصوصًا ىذه المديريات التبايف توزيع المنشآت الصحية في  ىعم هتأثير  ستضاريالعامؿ ل -

وراف وأثرت عمى تباعد سلية والواطئة مثؿ مديرية جوماف وبارزاف و الجباؿ العا اطؽمنتقع في التي 
وأنعكس ذلؾ عمى طوؿ المسافة المقطوعة  ؛المنشآت بالنسبة لمساحة المديريات والمراكز العمرانية

 التيخرى األمديريات المقارنة مع اللموصوؿ إلى المنشآت الصحية والحصوؿ عمى الخدمة الصحية. ب
عممية وصوؿ المرضى إلى المنشآت  ةوللتواء والسيوؿ، وتمتاز بسيالطة اتقع في مناطؽ الجباؿ البسي
 الصحية في ىذه المديريات. 

توزيع الحركة عمى الطرؽ لمحصوؿ لمكاف الخدمة الصحية و عمى تأثير األمطار والثموج تساقط  -
التساقط الثمجي خالؿ ويزداد ، الصحية خاصة في مناطؽ مرتفعة مثؿ مديرية جوماف و بارزاف منشآتال

شير كانوف األوؿ لتساقط السنوي عمى جميع محطات منطقة الدراسة خالؿ السنة حيث ي بمغ مجموع ا
شباط، كانوف ف األمطار في األشير)كمية م .سـ244,1، ترتفع في شير كانوف الثاني إلى سـ145,5
 قة الدراسة.( في كافة محطات منط، نيسافكانوف األوؿ ،، آذارالثاني

أىـ العوامؿ تأثيرًا في خريطة توزيع الخدمات الصحية  ف التوزيع السكاني في مديريات المحافظة ىوإ -
نعكاس لوجود السكاف في المديريات، وىناؾ عالقة طردية اظة، وأف وجود الخدمات الصحية ىو في محاف

زاد حجـ الخدمات الصحية، وقد تـ  فكمما زاد عدد السكافبيف حجـ السكاف وحجـ الخدمات الصحية، 
منشأة صحية، ومف خالؿ ذلؾ  295ـ نحو 2711زاد في عاـ ة مالحظة أف عدد المنشآت الصحي

يتضح أف المديريات التي حجميا السكاني كبير يوجد بيا عدد أكثر مف المنشآت الصحية، مثؿ مديرية 
% مف إجمالي 41,3بمغ نسبة عدد السكاني منشأة صحية و  48بر عدد سكاف بمغ مركز المدينة أك
 سكاف المحافظة.

حيث نجد أف المناطؽ التي  ؛ع لو أثر في وصوؿ الخدمات الصحيةمي بيف أفراد المجتمالمستوى التعمي -
رتفاع المستوى التعميمي في ىذه المديريات والتحاؽ عدد مف أبناء ىذه المديريات في المعاىد اتتميز ب

 إنشاء المنشآت الصحية فييا. في كاف لو أثروكمية الطب 
ديريات المحافظة بالطرقات وسيولة الوصوؿ إلى المنشآت ويتأثر توزيع المنشآت الصحية في م -

 لو أثر مباشر في توفير المنشآت الصحية و وصوليا إلى المناطؽ النائية  ووجود الطرؽالصحية، 
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اطؽ التي التصؿ إنشاء المنشآت الصحية في المنكاف لو األثر في تأخر  طرؽالعدـ وجود فرومة، والمح
 ؽ المحافظة.في كؿ مناط لييا ىذه الطرؽإ
كما  ة بمحافظة أربيؿ،عمى خريطة الخدمات الصحي تأثيرليا  مستوى المعيشة كافوامؿ اإلنفاؽ و ع -

 عمى مستوى المحافظة. عاـعمى تطور الخدمات الصحية بشكؿ  أثرت
 



 



  الفصل الثالث       
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 الفصل الثالث
 ربيلنشاط الخدمات الصحية في محافظة أ

 
المرفق يتمثل مستوى نشاط وكفاءة الخدمات الصحية في العديد من الجوانب منيا معدل ما يخدمو      

مكانية الوصول  ؛الصحي من السكان والمساحة حيث يعد موقع المستشفى أو وحدة الرعاية الصحية وا 
فسكان المناطق القريبة من المرافق الصحية العالجية ىم أكثر  ,في نشاطيا إلييا من أىم العوامل المؤثرة

عمييا مقارنة بسكان المناطق األخرى التي تفتقر إلى مثل ىذه الخدمة. )المراجعين( السكان المترددين 
 .(1)ما إلى الخدمات الصحية إقميمفالحالة المرضية لمسكان ىي التعبير الصادق عن مدى حاجة سكان 

مثل ىذا النشاط في تردد المرضى عمى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخارجية لمحصول يتو 
يتم نما ا  ممريض و عمى الخدمة الصحية, كما أن كثيرا من الحاالت المرضية ال تكون ظاىرة بالنسبة ل

سواء العالج  -ةنظام العالج المتبع في المرافق الصحي ويعد .(2)كتشافيا عند زيارتو لمطبيب المعالجا
 األِسرَّةلو أثره عمى نشاط الخدمات الصحية, كما أن حجم المؤسسة الصحية وعدد  -المجاني أو باألجر

تعتبر ثر في كفاءة ونشاط الخدمات الصحية, لو أواألطباء والممرضين القائمين عمى الخدمة العالجية 
حساسيتيا وضرورتيا لألفراد وىى تعتبر الخدمات الصحية من أىم أنواع الخدمات العامة ألنيا تتميز ب

والوصول إلى الخدمات الصحية من الحاجات الضرورية التى يجب عمى الدولة أن تقوم بإشباعيا, 
وسوف نتناول كفاءة  .(3)العادلة والرعاية الصحية حق لكل فرد وسيخمق فرصًا لبناء مجتمع صحي وسميم

 :تياآلل صحية في محافظة أربيل من خالونشاط الخدمات ال
 
 

                                                 

غير منشورة  ( عمي محمد إبراىيم التير, التعميم والصحة في منطقة زليتين دراسة في جغرافية الخدمات, أطروحة دكتوراه1)
 .298, ص2008, جامعة الدول العربية, معيد البحوث والدراسات العربية, القاىرة, 

(2) Haynes, R.M., The Geography of Health Services in Britain, Croom Helm, London, 1987, 

p.97. 

ايرج كريمي وديگران, مطالعو تطبيقی برخورداري عادالنو از خدمات بيداشتی و درمانی در چند کشور توسعو يافتو  (3)
تيران,  ,4وارايو الگوي مناسب براي ايران, مجمو عممی پژوىشی دانشگاه عموم پزشکی اراك, سال دوازدىم, شماره 

 .93, ص1388زمستان 
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وحجم العاممين من أطباء وهيئة التمريض والمعاونين  األِسرَّةالمبحث األول: عدد 
 الصحيين
 :األِسرَّةأواًل: عدد 

ة لمعالجات أيا قياس لإلمكانيات الطبية المييأحد المؤشرات الصحية, وزيادت األِسرَّةيعتبر عدد     
ع تزايد السكان مؤشر عمى ضعف القدرات اإلنشائية وخدمة المرضى بالشكل األمثل, وقمتيا مالسريرية 
أكثر  سرير( مننسمة/ بالنسبة لحجم المستشفيات ) األِسرَّةوعمى الرغم من ذلك يعد عدد . (1)والعالجية

, باإلضافة إلى أن الفريق الطبي الالزم لتقديم الخدمة يتوقف عمى عدد وسائل قياس حجم المستشفيات
عمى المستشفى  )المراجعين( إلى جانب أن عدد المترددين ,ستشفى, وليس العكسالمتاحة في الم األِسرَّة

وتوجد عدة تقسيمات تقيس  .(2)المتاحة األِسرَّةبوجو عام واألقسام الداخمية بوجو خاص يتوقف عمى عدد 
 :(3)لعدد السكان, ومن ىذه التقسيمات مايمي األِسرَّةمؤشر االنتفاع ب

 نسمة( 500الخدمة )سريرا ألكثر من  مستوى منخفض يكون فيو معدل -1
 نسمة( 500إلى  250مستوى متوسط يكون فيو معدل الخدمة )سريرا كل  -2
 نسمة( 250مستوى مرتفع يكون فيو معدل الخدمة )سريرا ألقل من  -3

مستشفى رزكاري سريرًا بما فييا عدد أسرة  498 في محافظة أربيل األِسرَّةبمغ إجمالي عدد وقد      
سرة أ% من إجمالي عدد 1775ظة أربيل في محاف األِسرَّةم, وقد بمغت نسبة 2011ام التعميمي ع

 587وقد بمغ معدل خدمة السرير بالنسبة لمسكان في محافظة , محافظةالستشفيات الحكومية في الم
وبالنسبة نسمة/ سرير  549كوردستان  إقميمنسمة/ سرير, بينما بمغ معدل خدمة السرير بالنسبة لسكان 

رتفاع معدل ما يخدمو السرير ا, وبذلك نالحظ مقدار (4)م2010عام  نسمة/ سرير 775كان العراق لس
قميمالسكان بالنسبة لما يخدمو السرير من العراق من السكان في  , إال أن ىذا كوردستان محافظة وا 
 كان.بشكل عام بناء عمى التقسيم السابق لمعدل ما يخدمو السرير من الس اً المعدل يظل مرتفع

 
 

                                                 

 .156, صمرجع سبق ذكرهمحمد عبدالرحمن الزمان, جغرافية الخدمات في دولة قطر,  سارة (1)
 .179, ص2007, مرجع سبق ذكرهعبداهلل عمي صالح الشديدة,  (2)
 .144, صمرجع سبق ذكرهعمي النونو,  ىعبدالمطيف يحي (3)
 .115, صذكرهمرجع سبق , 2011جميورية العراق, وزارة الصحة, التقرير السنوي لعام  (4)
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تركز في مديرية مركز تحيث  ؛ستوى مديريات محافظة أربيلعمى م األِسرَّةويتباين توزيع ىذه     
% من أسرة المستشفيات 7079سريرًا وبنسبة  2011 األِسرَّةالمدينة, فمديرية مركز المدينة بمغت عدد 

سريرًا تتبع مستشفى سوران  338 ةاألِسرَّ في عدد  ةالحكومية, بينما جاءت مديرية سوران في المرتبة الثاني
% 871مركز الثالث جاءت مديرية كوية بنسبة ال% من إجمالي أسرة المحافظة, وفي 12العام وبنسبة 

مستشفيات الحكومية اليوجد بيا فأما بقية مديريات المحافظة  سريرًا عمى مستوى المحافظة. 230وبعدد 
 األِسرَّة% من إجمالي عدد 971سريرًا وبنسبة  259مغت بوقد مخمور(, طراف المدينة و أا مديريات )ماعد

 المحافظة.
في ة المستشفيات الخاصة رَّ ( الذي يوضح توزيع أسِ 28في القطاع الخاص في الجدول ) األِسرَّةأما     

سريرًا  768بمغ إجمالي عددىا حيث  ؛ي مديرية مركز المدينةف طفظة أربيل, فيالحظ أنيا تتوفر فقمحا
في  األِسرَّةفي محافظة أربيل, ويرجع قمة عدد  األِسرَّة% من إجمالي عدد 1878بنسبة  م2011عام 

 خرى وقمة عدد المستشفيات.األمديريات المحافظة أربيل إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص, خاصة في 
 2543مستشفيات القطاع الخاص في محافظة أربيل ىو لوقد بمغ ما يخدمو السرير من السكان ا    
سمة/ سرير, ويتضح ذلك من حجم السكان الكبير مقابل كل سرير في محافظة, وىذا يدل عمى ضعف ن

 وجود المستشفيات الخاصة في محافظة أربيل.
وجاءت في مديرية مركز المدينة,  طات الخاصة تتوزع فقيحظ أن المستشف( نال28) ومن خالل جدول   

% من 2278سريرًا وبنسبة  150حيث بمغ عددىا سرة مستشفى سردم األىمي بالمرتبة األولى من عدد أ
% من 1278سريرًا وبنسبة  84محافظة, وبعدىا مستشفى أربيل األىمي بعدد الفي  األِسرَّةإجمالي عدد 

مستشفيات ال%, أما بقية 1272سريرًا وبنسبة  80مستشفى زين األىمي بعدد  ثم, ةرَّ إجمالي عدد األسِ 
ستثمار اويرجع ذلك إلى قمة وضعف  ,رسابقة الذكالمستشفيات المقارنة مع الة أقل برَّ سِ أعدد بيا يوجد ف

 .محافظةالقطاع الصحي في الالقطاع الخاص في 
 

 ثانيًا: حجم العاممين الصحيين
ن توفير الخدمات الصحية العالجية المتمثمة بالمستشفيات العامة والمتخصصة لممجتمع بشكل يتفق إ    

فالمستوى . (1)ط بحجم ونوع الكوادر الطبية والصحية العاممة في ىذه المنشآتوالمستوى المطموب, يرتب

                                                 

 .121, صمرجع سبق ذكرهمحمد صالح ربيع العجيمى,  (1)
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نما تقاس بدرجة الوعى الصحى الذي يتمتع بو أفراد  طى مجتمع التقاس بالخدمات فقالصحى لسكان أ وا 
ىتمت بيا منظمة اخدمة العالجية لمسكان فقد إن ىذه الشريحة الميمة تقوم بتوفير ال .(1)ذلك المجتمع

تتسم ىذه المؤشرات بأىمية كبيرة و . (2)من العممية العالجية لمسكان يَّاأساس اعتبرتيا ركنً اصحة العالمية و ال
والمؤثرة  ميمةتيا من العوامل الءد توفير ىذه الكوادر الصحية وكفاويع ,في إيضاح كفاءة ىذه الخدمات

 ستخدام الوحدات العالجية وكفاية الخدمة.افي 
 طباءاأل -1
مة نظرًا ألنو يحتوى عمى جانبين أساسيين, الجانب األول ىو يمدور الطبيب من األدوار ال يعد    

رتباطًا تامًا اويرتبط دور الطبيب جتماعي, اليو الجانب افالجانب الطبي المتخصص أما الجانب الثاني 
طباء, األقبل في التعامل مع المرضى من  حنين وعطفيجب أن يكون ىناك ىذا و  .(3)بدور المريض

بشكل جيد من  المرضىوذلك لكون ىذه المينة بالدرجة األولى مينة إنسانية تتطمب من الطبيب معرفة 
 .(4)ي لالستماع ليمحيث توفير الطمأنينة والوقت الكاف

, موزعين عمى المنشآت الطبية اطبيبً  2540وقد بمغ إجمالي عدد األطباء في محافظة أربيل     
ت الصحية الحكومية في المحافظة, وبمغ متوسط ما يخدمو الطبيب من السكان العالجية التابعة لممنشآ

كوردستان  إقميمنسمة/ طبيب, بينما بمغ عدد األطباء عمى مستوى  658عمى مستوى المحافظة ىو 
 إقميمطبيب, ومتوسط مايخدمو الطبيب من السكان عمى مستوى  23489طبيب وفي العراق بمغ  6103

( 24ومن الجدول ), (5)نسمة/ طبيب 1402طبيب وعمى مستوى العراق بمغ  نسمة/ 274كوردستان 
 ثالثة فئات:( تم التوزيع النسبي لألطباء إلى 15) خارطةوال
% من إجمالي األطباء في 4971يا نسبة األطباء يالفئة األولى: وتضم مديرية مركز المدينة التي ف -1

 10لحكومية والخاصة فييا, وتضم جود المستشفيات االمحافظة, ويرجع تركزىم في ىذه المديرية إلى و 
 في مديرية مركز المدينة. امستشفى خاص   21حكومية و ياتمستشف

                                                 

, 2003جتماع الطبي )المفيوم والمجاالت(, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, نادية محمد السيد عمر, عمم اال (1)
 .203ص
المدن, مجمة كمية محمد خضير سممان العمي, واقع الخدمات الصحية في قضاء أبي الخصيب دراسة في جغرافية  (2)

 .303, ص2007اآلداب, جامعة البصرة, 
 .نفس الصفحة, المرجع السابق (3)
 .170, ص2004 ,مرجع سبق ذكرهسونيا ظاىر عمر مساد,  (4)
 .166, صمرجع سبق ذكره, 2011جميورية العراق, وزارة الصحة, التقرير السنوي لعام  (5)
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 (24) جدول

 م2011في مديريات محافظة أربيل لعام  األِسرَّةعدد ع العددي والنسبي لمكادر الصحي و التوزي
عدد  المديرية

 السكان
 

عدد 
 األِسرَّة

 ممرض مساعد طبيب طبيب أسنان طبيب عام
طبيب/  % عدد

 نسمة
طبيب/  % عدد

 نسمة
طبيب/  % عدد

 نسمة
ممرض/  % عدد

 نسمة
مركز 
 المدينة

691948 2011 1246 4971 55573 84 2479 823774 2731 7873 25373 1971 857
1 

35171 

طراف أ
 المدينة

358472 - 281 1171 127577 37 1079 968874 93 277 385475 32 174 112027
2 

 9250 076 13 962 376 125 414675 876 29 67973 679 177 176 120250 شقالوة
 120374 578 136 73772 674 222 3088 1577 53 57472 1172 285 338 163664 سوران
 206374 1 24 73971 179 67 215371 677 23 786 275 63 38 49523 بارزان
 44175 373 76 129078 077 26 1678 579 20 59973 272 56 45 33561 جومان
 457174 175 35 592579 078 27 571472 873 28 333373 179 48 - 160000 مخمور
 331174 173 29 49571 576 194 150075 1879 64 250 1571 384 230 96032 كوية

 72275 100 2316 48071 100 3485 495171 100 338 685.8 100 2540 2838 1673450 اإلجمالي
 عمى: المصدر: الجدول من عمل الباحثة باالعتماد

اء العام وأسنان كوردستان العراق, وزارة التخطيط, مديرية معمومات والخرائط, بيانات عن عدد األطب إقميمحكومة  -1
 , بيانات غير منشورة.9, أربيل, ص2011ممرض, مساعد طبيب و و 
حصاء, تقرير عن معمومات والمنشآت إللصحة محافظة أربيل, قسم ا لعامةكوردستان العراق, المديرية ا إقميمحكومة  -2

 مرجع سبق ذكره., األِسرَّةالصحية الحكومية في محافظة أربيل, عدد 
 
-177%( وبعدد أطباء يتراوح بين )15 -%6تراوح نسبة عدد األطباء فييا بين )تالفئة الثانية:  -2

وبنسبة  اطبيبً  1127طباء في ىذه المديريات وقد بمغ إجمالي عدد األمديرية, ال( طبيب في 384
مديريات وىي مديريات كوية وسوران  4مى % من إجمالي عدد األطباء المحافظة موزعين ع4474

 شقالوة.طراف المدينة و أو 
بمغ إجمالي عدد و مخمور , وىي بارزان وجومان و %(6) أقل من مديريات  3الفئة الثالثة: وتضم  -3

 محافظة.ال من إجمالي% 676, وبنسبة الثالث مديرياتال موزعين عمى اطبيبً  167 ي ىذه الفئةاألطباء ف
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 (15) خارطة
 م2011التوزيع النسبي لألطباء في مديريات محافظة أربيل عام 

 (.24) جدولعمى:  باالعتمادمن إعداد الباحثة مصدر/ ال
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ذا ما و        وىو متوسط مايخدمو الطبيب الواحد من  ؛آخر أكثر أىمية اعتبار معيارً الأخذنا في اا 
ختمف من مديرية إلى اوىذا المتوسط قد نسمة/ طبيب,  68578السكان عمى مستوى المحافظة حيث بمغ 

تقسيم وقد تم ( 24ختالف عدد األطباء وعدد السكان في كل مديرية, ىذا ما يوضحو الجدول )اأخرى ب
 مديريات إلى ثالث فئات حسب معدل مايخدمو الطبيب عمى النحو التالي:ال
الفئة األولى: وسجمت أفضل معدل خدمة لمطبيب بالنسبة لعدد السكان ىي مديرية كوية بمعدل  -1
 خرى.األمديريات المقارنة مع الىو أعمى خدمة بو نسمة/ طبيب(,  250)
التي فييا معدل الخدمة لمطبيب بالنسبة لعدد السكان أعمى وضمت ىذه الفئة المديريات الفئة الثانية:  -2

نسمة/  55573خدمة في ىذه الفئة في مديرية مركز المدينة )المن الفئة األولى, وقد بمغ أقل معدل 
نسبة أن نسمة/ طبيب(, وبالرغم من  786طبيب(, وأعمى معدل خدمة في ىذه الفئة في مديرية بارزان)

جعل معدل الخدمة لمطبيب فييا مما كبير, % إال أن عدد السكان 275ارزان بعدد األطباء في مديرية 
نسمة/ طبيب في  (57472و  59973 و 67973) ة فيياخدمالمعدل بمغ خرى األمديريات المرتفعة, و 
 . رتيبلتسوران عمى اشقالوة وجومان و مديرية 

مف معدل مايخدمو الطبيب في طراف المدينة, ويختأو مخمور  مديريتين وىيالفئة الثالثة: وتضم  -3
 طرافأطبيب ضمن ىذه الفئة في مديرية ال ختالف عدد سكانيا, فقد بمغ أقل معدل خدمواب المديريتين
نسمة/  (333373)أعمى معدل خدمة في مديرية مخمور بمغت نسمة/ طبيب و ( 127577)المدينة 
 طبيب.

 أطباء األسنان -2
طبيب أسنان  ةطبيب أسنان وبمعدل خدم( 338)حافظة أربيل بمغ إجمالي عدد أطباء األسنان في م    

وعمى ا, طبيبً  744كوردستان  إقميمنسمة/ طبيب, وبمغ عدد أطباء األسنان عمى مستوى  495171
نسمة/  5581كوردستان  إقميم, بينما بمغ معدل الخدمة عمى مستوى اطبيبً ( 5494)مستوى العراق بمغ 

 .(1)م2010نسمة/ طبيب في عام  5996عمى مستوى العراق بمغ طبيب و 
( يتضح أن أطباء األسنان يتوزعون عمى كل مديريات 15) ( والخارطة24) من خالل الجدولو    

 طبيب 84بعدد  ىتباين في توزعيم, وجاءت مديرية مركز المدينة في المرتبة األولىناك  لكنالمحافظة 
نسمة/ طبيب,  823774فظة معدل خدمو % من إجمالي أطباء األسنان في المحا2479سنان وبنسبة أ

                                                 

 .176, صمرجع سبق ذكره, 2011لسنوي لعام جميورية العراق, وزارة الصحة, التقرير ا (1)
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% من إجمالي أطباء األسنان 1879طبيب أسنان وبنسبة  64مديرية كوية بعدد  ةوفي المرتبة الثاني
طبيب أسنان وبنسبة  53مديرية سوران بعدد  ةنسمة/ طبيب, وفي المرتبة الثالث 150075 ةبمعدل خدمو 

ان بنسبة طبيب أسن( 37 -20)مديريات يوجد (5)ي محافظة, و% من إجمالي أطباء األسنان ف1577
ومان, وىو عدد أعمى في مديرية جطراف المدينة وشقالوة ومخمور وبارزان و أمختمفة, وىي مديريات 

 % من إجمالي أطباء األسنان في محافظة.1079وبنسبة  اطبيبً  (37)طراف المدينة بعدد أ
 مساعدي األطباء -3
 ةمساعد طبيب وبمعدل خدم (3458)اء في محافظة أربيل بمغ إجمالي عدد مساعدي األطب     

مساعد طبيب ( 11171)كوردستان  إقميمنسمة/ مساعد طبيب, بينما بمغ عددىم عمى مستوى  48379
مساعد طبيب, وبمغ معدل مايخدمو مساعد الطبيب عمى مستوى ( 54898)وعمى مستوى العراق بمغ 

نسمة/ مساعد  601وعمى مستوى العراق بمغ  ,نسمة/ مساعد طبيب 37177كوردستان ىو  إقميم
 . (1)طبيب

 هيئة التمريض -4
تعتبر مينة التمريض من أىم المين في مجال الخدمات الطبية, وتكمن ىذه األىمية في أن      

 يقع عمىحيث  ؛ىتمامًا وقربًا من المرضىاااًل و تصاالممرضات ىم أكثر الفئات الطبية الممرضين و 
 مساعدة جميع المرضى الذين يوضعون تحت إشرافيم.الجة و وقاية و عاتقيم رعاية ومع

يمكن حيث يتم رعاية فئات عمرية مختمفة ولكل فئة متطمبات خاصة بيا,  ؛وفي ذلك مسؤلية جسيمة    
تصميم وتخطيط وتنفيذ و يصف اجباتكم فيما يتعمق مستويات مختمفة من التعميم لتوفير الخدمات  لمممرض

 عه المين من المين الصعبة التي تضوتعتبر ىذ .(2)في حل مشاكميم لمساعدوا رعاية المرضى
ن في حالة تأىب دائم ألي أمر طارئ, ففي يد الممرض في كثير من األحيان إنقاذ المريض من يالممرض

الموت المحقق إلى حين حضور الطبيب. ويأتي دور العناية الصحية ومستوياتيا المختمفة لتضفي عمى 
 . (3)جتماعيةالن الرفاىية البدنية والذىنية واوالمجتمع تأثيرات ذاتية بأنيا حالة م حياة الفرد

 
                                                 

 .180مرجع سابق, ص (1)
 سال ,شيراز اول, وبيماري, چاپ سالمت 2 /فصل اوليو, بيداشتي ىاي ومراقبت ىمو براي بيداشت سييمي, ثريا ((2

 .86, ص1387
(3  (  E. E. Meyer and P., Sainsbury, promoting Health in the Human Environment (Genera 

who ), 1975, P. 58. 
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الحظ تباين توزيع عدد الممرضين عمى مديريات المحافظة, وقد بمغ ي( 24) ومن خالل الجدول       
نسمة/  73277وممرضة, وبمعدل خدمو  اممرضً  2284إجمالي عدد الممرضين في محافظة أربيل 

عمى نسمة/ ممرض و  123376كوردستان  إقميمن عمى مستوى و بمغ معدل ماخدمو الممرضو  ممرض,
 .(1)نسمة/ ممرض 337672مستوى العراق بمغ 

( 24ختمف توزيع الممرضين من مديرية إلى أخرى في محافظة أربيل ويالحظ ذلك من الجدول )اوقد     
 الث مجموعات عمى النحو التالي:, وتم توزيع الممرضين في المديريات إلى ث(16والخارطة )

% في مديرية مركز 8571ممرض وبنسبة ( 1971)وتضم % فأكثر( 85)المجموعة األولى:  -1
 نسمة/ ممرض. 35171رضين بمغ ملمم ةخدمالالمدينة, فقد بمغ متوسط 

, وىي (%6 -%3الممرضين بين ) نسبةالمجموعة الثانية: وتضم المديريات التي يتراوح فييا  -2
نسمة/ ممرض, بينما  120374جومان, وبمغ أعمى متوسط خدمو في مديرية سوران بمغ ريات سوران و مدي

 نسمة/ ممرض. 44175أقل متوسط خدمة لمممرضين في مديرية جومان بمغ 
 -13وتضم المديريات التي يتراوح فييا عدد الممرضين بين )%( 3) أقل من المجموعة الثالثة:  -3

شقالوة, فقد بمغ أعمى متوسط طراف المدينة وكوية وبارزان و أمخمور و  ( ممرض, وىي مديريات35
نسمة/ ممرض, بينما بمغ أقل متوسط  1120272خدمو لمممرضين في مديرية األطراف المدينة بمغ 

 نسمة/ ممرض. 206374خدمو في ىذه المجموعة في مديرية بارزان 
وحجم العاممين من  ةرَّ تميز بتباين في عدد األسِ ومن خالل التحميل السابق يتضح أن منطقة الدراسة ت    

معدل خدمو أعمى وىناك أطباء وىيئة التمريض والمعاونين الصحيين عمى مستوى مديريات المحافظة, 
 نخفاض السكان بين مديرية وأخرى. مديريات أخرى بسبب ارتفاع واأقل في مديريات و الفي بعض 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .183, صمرجع سبق ذكره, 2010جميورية العراق, وزارة الصحة, التقرير السنوي لعام  (1)
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 (16) خارطة
 م2011ين في مديريات محافظة أربيل عام لمممرض نسبيالتوزيع ال

 (.24) عمى: جدول باالعتمادمن إعداد الباحثة مصدر/ ال
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 م2111المبحث الثاني: نشاط المستشفيات في محافظة أربيل لمعام 
يقصد بنشاط المستشفيات تردد المرضى عمييا, ويتأثر نشاط المستشفيات بعدة عوامل منيا: حجم      

قتصادية, ومدى وفرة أو نقص الجتماعية واالاتيم الشخصية ومستوياتيم اورغب وخصائص السكان
مكانية الوصول إلييا و الخدمة,  والفريق  األِسرَّةحجم و النظام العالجي المطبق بيا, و موقع المستشفى وا 

ستشفى الطبي الالزم لتقديم الخدمة العالجية, والتغيرات المستمرة في توزيع سكانيا, والجية التي تتبعيا الم
 .(1)كالمستشفيات الفئوية التي تقتصر عمى فئة معينة من السكان

عابية يستالحجم المراجعين عمييا والقدرة ا من دراسة نشاط المستشفيات ىو معرفة إن اليدف الرئيس    
   ليذه المستشفيات, والذي بدوره يوضح حجم الخدمات المتاحة من صعوبة الحصول عمييا.

ذا الجانب قياس مستوى نشاط وكفاءة الخدمة الصحية في محافظة أربيل في وسوف نحاول في ى   
 ضوء البيانات المتاحة وذلك من خالل المؤشرات التالية:

 أواًل: القسم الخارجي.

 ثانيًا: القسم الداخمي.
 

لطوارئ في المستشفيات مرضى قسم ا ويشملمرضى العيادات الخارجية  قصد بوي أواًل: القسم الخارجي:
قسم الطوارئ في مديريات صحة شترك معو ييل المرضى في العيادات الخارجية تسجن أل ؛حكوميةال
 .ربيلأ
وقائية لممرضى المراجعين عمى العالجية و الخدمات الفييا العيادت الخارجية وىي عيادات تقدم    

امنة صباحًا وحتى ثال ةء أوقات الدوام الرسمي من الساعالمستشفيات, وتقدم ىذه العيادات خدماتيا أثنا
ظيرًا, والعيادات الخارجية ىي عبارة عن مبنى مستقل عن المستشفى تقدم خدماتيا  الساعة الثانية

في أي مستشفى  الموجود قسم  الرئيسيال و  ي  ف  أما قسم الطوارئ  ممرضى المحولين من المراكز الصحية.ل
وجد يفما في محافظة أربيل , أ(2)مفةوىو يعمل عمى مدار الساعة إلستقبال الحاالت الطارئة المخت

 طوارئشرق, ال طوارئمركزي, ال الطوارئلحاالت الطارئة مثل مستشفى )باحكومية خاصة  مستشفيات
في , و في المستشفيات الحكومية فقط وجد قسم الطوارئ ومن ثمغرب( في داخل مديرية مركز المدينة, ال

                                                 

عصام سيد أحمد إبراىيم سراج, الخدمات الطبية لمستشفيات محافظة المنوفية دراسة في الجغرافيا الطبية, رسالة  (1)
 .198, ص2004اآلداب, جامعة طنطا,  غير منشورة , كمية ماجستير

 .156, صمرجع سبق ذكرهعمي النونو,  ىعبدالمطيف يحي (2)
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وتقدم كما أشرنا سابقًا.  خاصة ال الطوارئ ياتتشفمسالمرضى  يراجع الضروريةو  طارئةالحاالت الوقت 
سواء حوادث الطرق أو إصابات  ؛من خالليا الخدمات العالجية لمصابي الحوادث بأنواعيا المختمفة

الحرائق حوادث العامة كانييار المنازل و العمل أو حوادث الكوارث الطبيعية أو الحوادث المنزلية أو ال
  .(1)وغيرىا

عمى النحو  يميفصبشكل تقسم الخارجي من المستشفيات الحكومية الدد المراجعين في ويمكن توضيح ع 
 تي:آلا
 

 م2111ن عمى المرافق الصحية الحكومية في محافظة أربيل لعام والمرضى المراجع
 ن عمى المستشفيات الحكومية:والمراجع -
ن الساعة الثامنة صباحًا وحتى تقدم ىذه العيادات خدماتيا خالل أوقات الدوام الرسمي لممرضى م     

تحقين المتخصصين والممويعمل بيا طاقم من األطباء , الساعة الثانية ظيرًا ضمن الدوام الرسمي اليومي
بالعمل ضمن أقسام المستشفى, ومن المفترض أن المرضى المراجعين عمى المستشفيات الحكومية ىم 

 ن من المراكز الصحية بالمديريات.و ضى المحولالمر 
( يتضح أن إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى المستشفيات الحكومية, 23) ومن خالل الجدول    

الحكومية في ويتفاوت حجم المراجعين عمى المستشفيات م, 2011عام  يضمر  (1202075)بمغ 
التفاوت في عدد المراجعين بحجم المستشفى وعناصر الخدمة الصحية من حيث  رتبطمحافظة أربيل, وي

لخدمات الصحية في المستشفى, ا إلىسيولة الوصول و , األِسرَّةعدد و الكثافة السكانية, و يق الطبي, الفر 
مة مستشفيات محافظة في مقدمستشفى رابةرين التعميمي لألطفال أن ( 10والشكل )( 25الجدول ) منف

المراجعين ضى % من إجمالي عدد المر 2173بنسبة  اً مريض( 255600)فبمغ المراجعين  أربيل من حيث
 سرير( 193) األِسرَّةبة الرابعة من حيث عدد مستشفى رابةرين لألطفال في المرتبالمحافظة, ويأتي 

مستشفى مين لععدد المرضى المراجبمقارنة المحافظة, وعدد األطباء قميل  ة% من إجمالي أسر 678وبنسبة 
وجودة الخدمات الصحية  في المستشفى إلى كفاءة األطفالمرضى ويرجع زيادة عدد , %675 بنسبة

 ومجانيتيا.
عدد المرضى وبمغ يقع في مدينة أربيل, و مستشفى رزكاري التعميمي وجاءت في المرتبة الثانية  -

مى المستشفيات % من إجمالي عدد المرضى المراجعين ع1672وبنسبة  امريضً ( 193848) المراجعين
                                                 

 .140مرجع سبق ذكره, صفتحي عبدالحميد بالل,  (1)
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وبنسبة  األطباءستشفيات من حيث عدد مستشفى رزكاري التعميمي في مقدمة المالحكومية, ويأتي 
% من إجمالي أسرة 1775في المرتبة األولى وبنسبة  يجعمو في المستشفى األِسرَّةرغم أن عدد %, 25

 المحافظة.
مستشفى  مراجعين عمى مستشفيات الحكومية المرضى العدد  من حيثبينما جاء في المرتبة الثالثة  -

اجعين بالمحافظة, % من إجمالي عدد المر 676وبنسبة  امريضً ( 79572)حيث بمغ عددىم  ؛سوران العام
سريرًا وبنسبة ( 164)بمغ  األِسرَّةعدد و %, 177نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛مكانيات المستشفىإلوذلك 
% من 978تبمغ نسبتيم  نبالمحافظة, وكذلك حجم سكان المديرية والذي األِسرَّة% من إجمالي 578

  المرضى المراجعين.رتفاع حجم السكان أثره الكبير في عدد حيث كان ال ؛إجمالي سكان المحافظة
 (25جدول )

 م2011عدد المراجعين في مستشفيات الحكومية في محافظة أربيل عام 
 التغيرات المستشفى

 الترتيب % عدد
 2 1672 193848 رزكاري التعميمي
 4 674 76644 أربيل التعميمي

 9 374 41172 األطفال التعميميوالدة 
 1 2173 255600 رابةرين التعميمي

 18 1 10680 أختصاص العمميات التعميمي
 15 179 23820 مركزي الطوارئ
 9 374 41112 غرب الطوارئ
 14 271 24288 شرق الطوارئ
 Emergency 1104 071 19 ئالطوار 

 17 175 17892 ألمراض الدمنانةكمى 
 5 573 63792 شقالوة

 12 277 32988 ريمشييد مالزم ك
 6 572 62676 حرير
 3 676 79572 سوران
 13 274 28896 األطفال سورانوالدة 
 8 379 47664 رواندز
 10 279 35640 خميفان

 11 278 33408 ميركةسور
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 7 478 57792 جومان
 16 176 19488 شييد دكتور خالد

 14 271 25678 كوية الطوارئ
 13 274 28321 طقطق
 - 100 1202075 الجممة

 عمى:  باالعتمادمن عمل الباحثة مصدر/ 
عامة لصحة محافظة أربيل, قسم اإلحصاء, بيانات عن عدد المراجعين في المديرية الكوردستان العراق,  إقميمحكومة  -
 , بيانات غير منشورة.2011مستشفيات الحكومية في محافظة أربيل, ال
 

 
    
عدد المرضى المراجعين عمى ( 76644)ى أربيل التعميمي حيث بمغ مستشفوجاء في المرتبة الرابعة  

مكانيات إلعدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  % من إجمالي674وبنسبة المستشفيات الحكومية 
% من إجمالي 1576سريرًا وبنسبة  (443)بمغ  األِسرَّةعدد و %, 21نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛المستشفى

 بالمحافظة. األِسرَّة
مستشفى  الحكوميةمستشفيات المراجعين عمى المرضى الينما جاء في المرتبة الخامسة في عدد ب -

المراجعين بالمحافظة, % من إجمالي عدد 573مريض وبنسبة  (63792)حيث بمغ عددىم  ؛شقالوة العام
% 673بة سريرًا وبنس 108 األِسرَّةعدد بمغ و %, 178مكانيات المستشفى حيث بمغ نسبة األطباء إلوذلك 
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% من إجمالي سكان 772 بمغ نسبتوتوكذلك حجم سكان المديرية والذي  بالمحافظة, األِسرَّةمن إجمالي 
 ثر في حجم المرضى المراجعين. أ سكان لوالحجم ر كبالمحافظة, إال أن 

 حريرمستشفى  مراجعين عمى مستشفيات الحكوميةالمرضى الفي عدد  السادسةبينما جاء في المرتبة  -
لي عدد المراجعين % من إجما572بنسبة مريض ( 62676)حيث بمغ عددىم  ؛في مديرية شقالوةعام ال

مكانيات المستشفىو بالمحافظة,  % من 174سريرًا وبنسبة  39بمغ  األِسرَّةعدد و %, 077األطباء  من ا 
 .بالمحافظة األِسرَّةإجمالي 

 جومانمستشفى  ومستشفيات الحكومية ىال مراجعين عمىالمرضى الفي عدد  السابعةجاء في المرتبة و  -
عدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  % من إجمالي478مريض وبنسبة  (57792)حيث بمغ عددىم  ؛العام
% من إجمالي 176سريرًا وبنسبة  45بمغ  األِسرَّةعدد المستشفى حيث بمغ نسبة األطباء و مكانيات اإل

  . بالمحافظة األِسرَّة
مستشفى  ومستشفيات الحكومية ىالمراجعين عمى المرضى الفي عدد  الثامنةرتبة بينما جاء في الم -

عدد المراجعين بالمحافظة,  % من إجمالي379وبنسبة  امريضً ( 47664)العام حيث بمغ عددىم  رواندز
% 176سريرًا وبنسبة  45بمغ  األِسرَّةعدد و %, 1نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛مكانيات المستشفىإلوذلك 
  .بالمحافظة األِسرَّةجمالي من إ
ألطفال التعميمي )والدة وا مستشفيات مراجعينالمرضى الفي عدد  التاسعةبينما جاء في المرتبة  -
وبنسبة  رتيبعمى الت امريضً  (41112و 41172) حيث بمغ عددىم ؛( في مدينة أربيلالغرب طوارئو 

حيث بمغ نسبة األطباء  ؛المستشفى مكانياتإلعدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  % من إجمالي374
 %979 وبنسبةعمى التوالي, سريرًا  (180و 281) األِسرَّةعدد وبمغ , رتيبعمى الت% 276و% 1273

 في مديرية مركز المدينة.  بالمحافظة  األِسرَّةمن إجمالي عمى الترتيب % 673و
حيث بمغ عددىم   ؛العام خميفانمستشفى  مراجعينالمرضى الفي عدد  عاشرةجاء في المرتبة الو  -
 ؛مكانيات المستشفىإلعدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  % من إجمالي279وبنسبة  امريضً ( 35640)

 بالمحافظة. األِسرَّة% من إجمالي 1سريرًا وبنسبة  25بمغ  األِسرَّةعدد و %, 072نسبة األطباء  تحيث بمغ
مستشفى  مستشفيات الحكوميةالين عمى مراجعالمرضى الفي عدد  ةعشر  ةالحاديفي المرتبة و  -

% من إجمالي عدد المراجعين 278وبنسبة  امريضً ( 33408)حيث بمغ عددىم  ؛العام ميركةسور
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 في مديرية بارزان بالمحافظة األِسرَّة% من إجمالي 173سريرًا وبنسبة  38 األِسرَّةعدد وبمغ  ,بالمحافظة
 % من إجمالي سكان المحافظة.279 تبمغ نسبتيم نوكذلك حجم سكان المديرية والذي

 ؛شييد مالزم كريم في مديرية شقالوةمستشفى  مراجعينالمرضى الفي عدد  ةنية عشر في المرتبة الثاو  -
عدد بمغ  كما% من إجمالي عدد المراجعين بالمحافظة, 277مريض وبنسبة ( 32988) حيث بمغ عددىم

 .بالمحافظة ةاألِسرَّ % من إجمالي 1سريرًا وبنسبة  29 األِسرَّة
األطفال سوران والدة ) مستشفيات مراجعينالمرضى الفي عدد  ةعشر بينما جاء في المرتبة الثالثة  -
% من إجمالي عدد 274وبنسبة  رتيبعمى الت امريضً ( 28321و 28896)حيث بمغ عددىم طقطق( و 

 رتيبالتعمى  سريرًا ( 39و 104) بمغ األِسرَّةعدد بالمراجعين بالمحافظة, وذلك إمكانيات المستشفى 
  .بالمحافظة األِسرَّةمن إجمالي % عمى الترتيب 174و% 377وبنسبة 

 (كوية طوارئالشرق و  طوارئ) مستشفيات مراجعينالمرضى الفي عدد  ةوجاء في المرتبة الرابعة عشر  -
عين % من إجمالي عدد المراج271وبنسبة  رتيبعمى الت امريضً ( 25678و 24288) حيث بمغ عددىم

عمى % 171% و 275وبنسبة  رتيبعمى التسريرًا ( 31و 72) بمغالذي  األِسرَّةعدد ببالمحافظة, وذلك 
 .بالمحافظة األِسرَّةمن إجمالي  رتيبالت
حيث بمغ  ؛مركزي طوارئمستشفى  مراجعينالمرضى الفي عدد  ةعشر  خامسةالمرتبة الجاء في و  -

مكانيات إلعدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  الي% من إجم179وبنسبة  امريضً ( 23820)عددىم 
% من إجمالي 375سريرًا وبنسبة ( 100)بمغ  األِسرَّةعدد و %, 274نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛المستشفى

 .بالمحافظة األِسرَّة
 ؛مستشفى شييد دكتور خالد في مديرية كوية مراجعينالمرضى الفي عدد  ةوفي المرتبة السادسة عشر  -

عدد المراجعين بالمحافظة, وذلك  % من إجمالي176وبنسبة  امريضً  (19488)ددىم حيث بمغ ع
% 576سريرًا وبنسبة ( 160) األِسرَّةعدد بمغ و %, 371نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛مكانيات المستشفىإل

ن % من إجمالي سكا577بمغ نسبتيم ت نوكذلك حجم سكان المديرية والذي بالمحافظة, األِسرَّةمن إجمالي 
 المحافظة.

حيث  ؛ألمراض الدممستشفى نانةكمي  مراجعينالمرضى الفي عدد  ةوجاء في المرتبة السابعة عشر  - 
مكانيات إلوذلك % من إجمالي عدد المراجعين بالمحافظة, 175وبنسبة  امريضً ( 17892)بمغ عددىم 
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% من إجمالي 175وبنسبة سريرًا ( 42) األِسرَّةعدد بمغ و %, 279نسبة األطباء  تحيث بمغ ؛المستشفى
  .بالمحافظة األِسرَّة

ختصاص العمميات التعميمي في امستشفى  تأتيمراجعين المرضى الفي عدد  ةعشر  ثامنةوفي المرتبة ال -
% من إجمالي عدد المراجعين بالمحافظة, 1وبنسبة  امريضً  (10680)حيث بمغ عددىم  ؛مدينة أربيل
 .بالمحافظة األِسرَّة% من إجمالي 376سريرًا وبنسبة ( 102)بمغ الذي  األِسرَّةوذلك عدد 

حيث بمغ  ئيمرجنسي الطوارئمستشفى  مراجعينالمرضى الفي عدد  ةعشر  تاسعةوجاء في المرتبة ال -
 100 األِسرَّةعدد بمغ % من إجمالي عدد المراجعين بالمحافظة, و 071وبنسبة  امريضً ( 1104) عددىم

 .بالمحافظة األِسرَّة% من إجمالي 375سريرًا وبنسبة 
 يالحظ اتصافمحافظة, المستشفيات الطوارئ في  (, الذي يعرض نشاط23)من خالل الجدول و     

سواء كانت  ؛ىذه المستشفيات بأنيا تستقبل الحاالت المرضية الطارئة التي تحتاج إلى المعالجة الفورية
ي بيذا تحتوي عمى أقسام طبية وى ,إلى عمميات جراحيةعن طريق العقاقير الطبية أو التي تحتاج 

ويتم كل ذلك عن طريق العيادات الخارجية  ؛ىات خاصة بالعمميات الجراحيةوردىات لرقود المرضى ورد
مرضى العدد بمغ وقد , (1)الممحقة بيا لمفحص والتشخيص قبل دخول المريض لممستشفى لغرض الرقود

% من 977وبنسبة م, 2011عام  اضً ( مري116002)عمى مستشفيات الطوارئ في محافظة أربيل 
ولى من الغرب في المرتبة األ طوارئمستشفى ستقبل المرضى المراجعين بالمحافظة, وقد إجمالي عدد ا

عدد المرضى % من إجمالي 3574م, بنسبة 2011ستقباليم لعام احيث عدد المرضى الذين تم 
ة سبة في عدد المراجعين إلى جودة الخدمرتفاع الناشفيات الطوارئ بالمحافظة, ويرجع مستالمراجعين في 

الطوارئ  ياتمستشفالمستشفى مقارنة ب فياألطباء و  األِسرَّةة عدد يوتوفر تخصصات طبية متعددة وكفا
 أخرى.

عدد المرضى المراجعين  في مديرية كوية, من حيث طوارئ كويةمستشفى ثم جاء في المرتبة الثانية  -
مستشفيات % من إجمالي عدد المرضى في 2271وبنسبة ( 25678)نحو وكانوا ستقباليم االذين تم 

عمل عمى مدار الساعة, ويرجع الطوارئ بالمحافظة, لوجود عدد من التخصصات الطبية المختمفة فيو وي
 % من إجمالي سكان المحافظة.577حيث بمغ  ؛رتفاع عدد السكان في ىذه المديريةاإلى 

                                                 

 .66, صمرجع سبق ذكرهمحمد صالح ربيع العجيمى,  (1)
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المرضى المراجعين  نسبة تحيث بمغ ؛رق في مدينة أربيلارئ الشطو أتي في المرتبة الثالثة مستشفى وي -
 عدد من التخصصات الطبية المختمفة ويعمل عمى مدار الساعة. د  ج  يو و  %,21 مستشفيات الطوارئعمى 

مغت نسبة المرضى المراجعين عمى بحيث طوارئ المركزي في المرتبة الرابعة المستشفى جاء و  -
بغرض  وتجديدىا المستشفىتم تعمير بناية  وقدإجمالي عدد المرضى, % من 2075مستشفيات الطوارئ 

 المحافظة. تقديم الخدمات بشكل جيد لمواطني
مستشفيات  خيرة بنسبة عدد المرضى المراجعين عمىاألومستشفى الطوارئ ئيميرجنسي في المرتبة  -

ويرجع  بالمحافظة. مستشفيات الطوارئمالي عدد المرضى المراجعين عمى % من إج1 تالطوارئ بمغ
خرى ماعدا مديرية األوجد في المديريات كل مستشفيات الطوارئ تقع داخل مدينة أربيل و الت نأ ذلك إلى

 المحافظة.  في تناسب مع عدد السكانت وىي الكوية بعدد واحد, 
رئ طواستقبميا مستشفى ا تي( نتعرف عمى الحاالت المرضية ال11( والشكل )26ومن خالل الجدول )   

دث أو تسمم غذائي في ىذه حواإلى إشارة  فيناكم, 2011-2010خالل العامين الشرق في مدينة أربيل 
 امريضً  (3598)طوارئ الشرق ستقباليم ضمن مستشفى اضى الذين العامين, فقد بمغ إجمالي عدد المر 

 تي:آل, ويتضح عمى النحو اامريضً ( 5565)م ىو 2011م وبمغ عددىم عام 2010عام 
بمغ عددىم فقد م, 2011و 2010ن عام و باءت الحوادث في المرتبة األولى من حيث المصاج -1
 (4475)رتفع عددىم إلى اوقد % من إجمالي المرضى, 8275وبنسبة  2010عام  اً مصاب( 2967)

يادة في عدد الحوادث يرجع إلى وىذه الز من إجمالي المرضى, % 8074م وبنسبة 2011عام  اً مصاب
لتزام سائقي اعدم زيادة عدد السيارات المستمر داخل مدينة أربيل, و المرورية بسبب  حوادثال يادةز 

 توخصوصًا سائقي الخطوط الطويمة التي يكثر فييا الحوادث المرورية, وزاد ,السيارات بقوانين المرور
 إقميم المواطنين في بعض عندعدد السكان وحمل األسمحة  يادةنارية بسبب ز الطمقات الادث الحروق و حو 

 كوردستان بشكل عام.
حالة في  (631)ستقباليم افقد بمغ عدد الذين تم وفي المرتبة الثانية جاء المرضى بتسمم غذائي,  -2

حالة في عام ( 1090)رتفع عددىم إلى ا% من إجمالي المرضى, وقد 1775بة م بنس2010عام 
مواد الخاصة  الفاسدة ياءشاألإلى بيع  ذلك ويرجع% من إجمالي المرضى, 1976م وبنسبة 2011
 لمحافظة.افي البيع ماكن أفي كل ت مينى ماركالت و سوبر ماركالكاكين و دالكسباير في الا ةالغذائي
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 (26جدول )

 م2011-2010صابة بمحافظة أربيل عام إلالشرق حسب نوع ا طوارئعدد المراجعين عمى مستشفى 
 اإلجمالي تسمم غذائي حوادث العام

 % العدد % العدد
2010 2967 8275 631 1775 3598 
2011 4475 8074 1090 1976 5565 

 م. 2011-2010الشرق, قسم إحصاء, بيانات غير منشورة,  طوارئمصدر/ إدارة  مستشفى ال
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 ن عمى المستشفيات الخاصة:والمراجع -
مركز المدينة فقط, وعدد  توزع في مديريةت ,ىمستشف 21عدد المستشفيات الخاصة في المحافظة بمغ     

 الخاص.في المحافظة لمقطاعين الحكومي و  األِسرَّة% من إجمالي 1878سريرًا, بنسبة  (658) األِسرَّة
مريض  (17793)بمغ إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى القسم الخارجي بالمستشفيات الخاصة و      

قارنة مع مال, ويرجع قمة عدد المراجعين ب(1)ياتم, من خالل الدراسة الميدانية في ىذه المستشف2011عام 
مكانية الوصول والحصول عمى ىذه الخدمة, , فييا الخدمة أسعارع ارتفا إلىالمستشفيات الحكومية  وا 
ضح توزيع عدد المرضى المراجعين عمى المستشفيات الخاصة تي (12( والشكل )27ومن خالل الجدول )

 وعات عمى النحو التالي: مجم إلى خمس ياوتم تقسيم ,م2011عام 
( 2000 -1000المجموعة األولى: وتضم المستشفيات التي يبمغ فييا عدد المراجعين أكثر من ) -1

رجع تلقسم الخارجي, و % مرضى عمى ا1174مرضى وبنسبة ( 2031)مستشفى سردم األىمي بعدد 
 60حيث بمغت  ؛تشفىفي المسيين صإلى وجود عدد من األطباء األخصا لزيادة في عدد المراجعينا

وما يقدمو المستشفى من خدمات , % من أطباء المستشفيات الخاصة بالمحافظة2471وبنسبة  طبيًبا
حيث  ؛بينما جاء في المرتبة الثانية مستشفى زين األىمي جميع العمميات. المستشفىفي تجرى كما , ةجيد

المستشفيات  ة المراجعين عمى% من جمم1073وبنسبة  يًضامر  (1834)بمغ عدد المرضى المراجعين 
إلى وجود عدد من  ىذا المستشفى فييادة في عدد المرضى المراجعين رجع الز تالخاصة بالمحافظة, و 

% من أطباء المستشفيات الخاصة 10وبنسبة  طبيًبا 25-20بمغ حيث  ؛يينصاألطباء األخصا
في ىذه وجاء في المرتبة الثالثة ى, لمنساء والوالدة في ىذه المستشفخصائية إولوجود طبيبة بالمحافظة, 
% 10سبة وبن يًضامر  (1789) عدد المرضى المراجعينبمغ حيث  ؛مستشفى رسول األىمي المجموعة

% 478وبنسبة  12وقد بمغ عدد األطباء المستشفيات الخاصة بالمحافظة,  فيمن إجمالي عدد المرضى 
من حيث عدد في ىذه المجموعة لرابعة وفي المرتبة اباء المستشفيات الخاصة بالمحافظة, من أط

% من إجمالي 577بة وبنس يًضامر ( 1023)بمغ حيث مستشفى أربيل األىمي  جاء المرضى المراجعين
% من أطباء 8وبنسبة  20المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ عدد األطباء  فيعدد المرضى 

 المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

                                                 

 .2014ذار ونيسان, في شير آالدراسة الميدانية,  ((1
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من ( مرضى, 900) أكثر منفييا عدد المراجعين  وتضم المستشفيات التي بمغ ثانية:المجموعة ال -2

% من إجمالي 575مرضى وبنسبة  (986)حيث عدد المرضى المراجعين ىو مستشفى سيما األىمي بمغ 
باء % من أط274عدد المرضى عمى المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ نسبة األطباء 

من حيث عدد المرضى ثانية في ىذه المجموعة وفي المرتبة ال ظة,المستشفيات الخاصة بالمحاف
% من إجمالي عدد المرضى 574مرضى وبنسبة ( 967)األىمي بمغ  كوردستانالمراجعين ىو مستشفى 

باء المستشفيات % من أط10وبنسبة  25عمى المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ عدد األطباء 
( 928)األىمي بمغ  ولفرحيث عدد المرضى المراجعين ىو مستشفى  من وبعدىا الخاصة بالمحافظة,

% من إجمالي عدد المرضى عمى المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ عدد 572مرضى وبنسبة 
من حيث عدد المرضى  باء المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وبعدىا% من أط471وبنسبة  10األطباء 

% من إجمالي عدد المرضى عمى 571مرضى وبنسبة  (907)مي بمغ األى حمةالمراجعين ىو مستشفى ر 
% من أطباء المستشفيات الخاصة 376األطباء نسبة المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ 

 بالمحافظة.
( 800جموعة أكثر من )مستشفيات ىذه المتراوح عدد المرضى المراجعين في وي المجموعة الثالثة: -3

عدد المرضى بمغ نسائية, الدايك األىمي لألمراض شفاء وسوران ونور و مستشفيات مرضى, وىي 
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% من إجمالي عدد المرضى عمى 479مرضى وبنسبة  (870)األىمي  شيفاءمستشفى  فيالمراجعين 
اء المستشفيات الخاصة % من أطب278األطباء نسبة  تالمستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ

وبنسبة  يضمر ( 865)األىمي ب سورانمستشفى  المرضى المراجعينمن حيث عدد  بالمحافظة, وبعدىا
% 278األطباء  نسبة تالمستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد بمغ في% من إجمالي عدد المرضى 478

وبنسبة  (841)باء المستشفيات الخاصة بالمحافظة, وقد جاءت مديرية مستشفى نور بعدد من أط
% من إجمالي 477وبنسبة  (840)نسائية بعدد الىمي لألمراض مستشفى دايك األ %, وبينما جاء477

 المستشفيات الخاصة عمى مستوى المحافظة. فيعدد المرضى 
( 600 -500أكثر من )فييا المجموعة الرابعة: وتضم المستشفيات التي يبمغ عدد المراجعين  -4

يزر, فقد بمغ ملاعمميات بأشعة و األلماني واألردني لمقمب لة األىمي لألطفال و , وىي مستشفيات المريض  
من إجمالي عدد  %379وبنسبة  يًضامر  (690) مستشفى اللة األىمي لألطفال ممرضى فيلأعمى عدد 
 رميز البينما بمغ أقل عدد في مستشفى عمميات بأشعة المستشفيات الخاصة بالمحافظة,  فيالمرضى 

 خاصة عمى مستوى المحافظة أربيل. من إجمالي عدد المرضى عمى المستشفيات ال% 3وبنسبة  (532)
 -100) بينالمستشفيات ىذه المجموعة  ويتراوح عدد المرضى المراجعين في المجموعة الخامسة: -5

وتاران األىمي  ويست أي األىمي و لبنان لتجميلعقراوي و محمد , وتضم مستشفيات د.يًضا( مر 400
بمغ الذي  عقراويمحمد د.مستشفى  يفمن حيث عدد المرضى المراجعين تركي األىمي لمفقرات, و 
بينما % من إجمالي عدد المرضى عمى المستشفيات الخاصة بالمحافظة, 276وبنسبة  يًضامر  (467)

% من إجمالي 171وبنسبة  (189)أقل عدد في ىذه المجموعة في مستشفى تركي األىمي لمفقرات بعدد 
 عدد المرضى عمى المستشفيات الخاصة.

جود المستشفيات التابعة لمقطاعين الحكومي والخاص في المحافظة اليزال ضعيفًا ورغم ذلك فإن و     
باقي تخمو تركزت في مدينة أربيل فقط و فقد أما المستشفيات الخاصة التي تعمل مقارنة بعدد السكان, 

 .ياات المحافظة منمديري
 

 ثانيًا: القسم الداخمي:
اإلقامة,  ورة السرير, نسبة التشغيل, متوسط مدةيقاس نشاط القسم الداخمي بثالثة طرق وىي د    

 الخدمة الصحية بمستشفيات المحافظة.في تقييم مدى كفاءة  اوسوف يتم اإلشارة إليي
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ويطمق أحيانًا عمى القسم الداخمي قسم المرضى المنومين أو العالج السريرى, وىي تحتوى عمى 
ستشفيات منطقة الدراسة من خالل تحميل ويتضح نشاط القسم الداخمي لم, (1)تخصصات طبية متعددة

عدد المراجعين عمى األقسام الداخمية, ومعدل الخدمة السريرية وىو من أىم المؤشرات التي توضح 
ومن دراسة العناصر السابقة لعدد المنشآت  .(2)العالقة بين الطمب والعرض عمى الخدمات الصحية

دراسة نشاط األقسام الداخمية ليذه من ضح تيو  ة,رَّ التمريض وأسِ  الصحية وأحجاميا من أطباء وىيئة
المستشفيات الطمب عمى الخدمات الصحية, ىذا وتتفاوت أحجام مستشفيات محافظة أربيل من حيث عدد 

 دورة السرير.بة التشغيل ومتوسط مدة اإلقامة و تعمق بنسواألمر ي ,المرضى المراجعين عمى القسم الداخمي
 
 قسم الداخمي بالمستشفيات الحكومية:ن عمى الوالمرضى المراجع -
من القسم الخارجي لممستشفيات, والتي تتطمب العالج وخدمة يستقبل القسم الداخمي الحاالت المحولة     

( الذي يوضح نشاط 13( والشكل )27ومن خالل الجدول ), (3)السرير لفترة من الزمن أو لفترات طويمة
بمغ إجمالي مرضى القسم الداخمي حيث  ؛م2011ام بيل لمعالمستشفيات الحكومية بمحافظة أر 

الخاصة, المرقدين في مستشفيات الحكومية و % من إجمالي المرضى 8979وبنسبة  امريضً  (148112)
 األِسرَّةًا من إجمالي عدد ير سر %  8172تمثل  تيعدد األطباء والو  األِسرَّةوىذا العدد مرتفع مقارنة بعدد 

% من إجمالي عدد األطباء في 7877خاصة, وعدد األطباء بنسبة المستشفيات الحكومية و الفي 
مرضى المراجعين إلى ال المستشفيات الحكومية في عدد تقسيمتم و  .الخاصةمستشفيات الحكومية و ال

 : اتالمجموع خمس
 
 
 
 

 
 

                                                 

 . 210ص مرجع سبق ذكره,عصام سيد أحمد إبراىيم سراج,  (1)
 .270-268مرجع سبق ذكره, ص صعبدالناصر حسين محمد باشا,  (2)
 .207, ص2007, مرجع سبق ذكرهعبداهلل عمي صالح الشديدة,  (3)
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 (27جدول )
 م2011نشاط المستشفيات الحكومية بمحافظة أربيل لعام 

عدد أيام  الممرضينواألطباء و  األِسرَّةمرضى القسم الداخمي وعدد  مستشفى
 العالج

معدل 
بقاء 
 المريض

دورة 
السرير/ 
 سرير

معدل 
شغل 
عدد  األِسرَّة

 األِسرَّة
عدد  %

 األطباء
عدد مرضى  % ممرضين %

 رقود
 2375 43 2 42816 21408 1874 201 25 208 1775 498 رزكاري التعميمي

 1977 3579 2 31824 15912 679 76 21 175 1576 443 التعميمي أربيل
األطفال والدة 

 التعميمي
281 979 102 1273 84 777 37140 115134 371 13272 11272 

 8278 10077 3 58320 19440 879 97 675 54 678 193 رابةرين التعميمي
أختصاص 
العمميات 
 التعميمي

102 376 49 579 42 378 13656 30043 272 13379 8077 

 377 678 2 1368 684 372 35 274 20 375 100 ركزيم الطوارئ
 1174 2078 2 7488 3744 379 43 276 22 673 180 غرب الطوارئ
 112 13673 3 29448 9816 377 40 3 25 275 72 شرق الطوارئ
 ئالطوار 

Emergency 
100 375 11 173 76 679 972 2916 3 977 8 

ألمراض نانةكمى 
 الدم

42 175 24 279 56 571 1368 5472 4 3276 3577 

 1573 28 2 6048 3024 279 32 178 15 378 108 شقالوة
 278 1073 1 300 300 273 25 177 14 1702 29 شييد مالزم كريم

 879 1673 2 1272 636 179 21 077 6 174 39 حرير
 1573 2573 272 9160 4164 274 26 177 14 578 164 سوران
األطفال والدة 
 سوران

104 377 3 074 36 373 24228 96912 4 23279 25573 

 1071 1874 2 1656 828 379 43 075 4 176 45 رواندز
 571 1374 174 470 336 176 17 072 2 1 25 خميفان

 579 1077 2 816 408 271 23 1 8 173 38 ميركةسور
 1578 1972 3 2592 864 279 32 1 8 176 45 جومان

 174 276 2 840 420 277 30 371 26 576 160 شييد دكتور خالد
 19471 23672 3 21963 7321 371 33 3 25 171 31 كوية الطوارئ
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 183 21975 3 25689 8563 274 26 2 14 174 39 طقطق
 5077 6177 3 525696 175232 100 1094 100 830 100 2838 الجممة

 -عمى : باالعتمادمصدر/ الجدول من عمل الباحثة 
مرضى العامة لصحة محافظة أربيل, قسم اإلحصاء, بيانات عن عدد المديرية الكوردستان العراق,  قميمإحكومة  -1 
 , بيانات غير منشورة.2011رقود في مستشفيات الحكومية في محافظة أربيل, ال
ت والمنشآت حصاء, تقرير عن معموماإللعامة لصحة محافظة أربيل, قسم اكوردستان العراق, المديرية ا إقميمحكومة  -2

 مرجع سبق ذكره.الصحية الحكومية في محافظة أربيل, 
 

 
 
األطفال التعميمي في المرتبة , ويظير مستشفى الوالدة فأكثر امريضً  35000المجموعة األولى:  -1

% من إجمالي مرضى 2172وبنسبة  امريضً  (37140)بمغ قد األولى من حيث عدد المرضى المرقدين 
ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الوالدة من قبل المرأة في التي تقدم خدماتيا بالمحافظة, المستشفيات الحكومية 

محافظة أربيل بمعنى زيادة نسبة الخصوبة, وكذلك مجانية العالج ووجود العديد من التخصصات 
نسبة عدد  توقد بمغ ,(1)في مدينة أربيل يينصمختصال% من إجمالي عدد األطباء 2579بنسبة  ةالنسائي

شفيات الحكومية. وفي المرتبة % من إجمالي األطباء في المست1273% ونسبة األطباء 979 ِسرَّةاأل
% من إجمالي 1378وبنسبة  امريضً ( 24228) مستشفى والدة األطفال سوران بعدد جاءية انالث

                                                 

, غير 2013ختصاص األطباء, أربيل, انات عن عدد واقميم كوردستان, وزارة الصحة, نقابة األطباء, بيحكومة إ (1)
 منشورة.
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لعدد وىذا ا ةمحافظالمن إجمالي  %074 ت% ونسبة عدد األطباء بمغ377بنسبة  األِسرَّةمحافظة وعدد ال
والدة في الع نسبة ارتفابعدد األطباء, ويرجع و  األِسرَّةع مقارنة بما تحتويو من رتفامن المرضى المرقدين 

بين حجم األطباء وعدد المرضى المرقدين في ىذه المستشفى,  اكبيرً  اأن ىناك تفاوتً  لىىذه المديرية إ
 امريضً ( 21408)بمغ حيث ىذه المجموعة مستشفى رزكاري التعميمي في المرتبة الثالثة في يأتي وبعدىا 
ذلك ويرجع  % من إجمالي مرضى المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتيا بالمحافظة,1272وبنسبة 

 توعدد األطباء, وقد بمغ األِسرَّةجيدة في تقديم الخدمات من حيث عدد المكانيات اإلإلى مجانية العالج و 
% من إجمالي األطباء في المستشفيات الحكومية, وفي 25باء % ونسبة األط1775 األِسرَّةنسبة عدد 

, وبنسبة اقًدار  يًضامر  (19440)مستشفى رابةرين لألطفال بعدد  جاءمرتبة الرابعة في ىذه المجموعة ال
% عمى مستوى المحافظة 678بنسبة  األِسرَّة% من إجمالي مرضى المستشفيات الحكومية, وعدد 1171

% من إجمالي مرضى المستشفيات 971و مستشفى أربيل التعميمي بنسبة وفي المرتبة الخامسة ى
مستشفى أختصاص العمميات التعميمي بنسبة  جاءخيرة في ىذه المجموعة األالمرتبة الحكومية, وفي 

 % من إجمالي المحافظة.778
تضم مستشفيات طوارئ الشرق و , يض( مر 10000 -7000) تبمغ نحو وىيالمجموعة الثانية:  -2
وبنسبة  يًضامر ( 9816)طوارئ الشرق بالمرتبة األولى بعدد ويظير مستشفى طوارئ كوية, قطق و وط
مالي محافظة, وفي % من إج275بنسبة  األِسرَّة% من إجمالي مرضى لممستشفيات الحكومية, وعدد 576

مالي % من إج478بنسبة  يًضامر ( 8563)مستشفى طقطق بعدد  جاءفي ىذه المجموعة  ةالمرتبة الثاني
 يًضامر  7321طوارئ كوية بعدد مستشفى  وخيرة ىاألمستشفيات الحكومية, وفي المرتبة مرضى لم
 % عمى مستوى المحافظة.472وبنسبة 

تضم و , ض  ي( مر 7000 -1000المجموعة الثالثة: يتراوح عدد المرضى المرقدين إلى أكثر من ) -3
 4164)المرضى  حيث بمغ عدد ؛ألمراض الدم نانةكميم وطوارئ الغرب وشقالوة و مستشفيات سوران العا

% عمى الترتيب من 078% و177% و271% و274, وبنسبة رتيبعمى الت( 1368و 3024و 3744و
طوارئ الغرب بنسبة بمستشفى  األِسرَّةظة, وأعمى نسبة في عدد إجمالي عدد المرضى عمى مستوى المحاف

 % من إجمالي المحافظة.175بنسبة % عمى مستوى المحافظة, وأقل في مستشفى نانةكمي 673
ت ئيمرجنسي وجومان ورواندز , وضمت مستشفياضي( مر 1000 -600)المجموعة الرابعة:  -4

عمى الترتيب, وأعمى نسبة  يًضامر ( 636و 684و 828و 864و 972) بعددحرير, وطوارئ المركزي و 



 

 نشاط الخدمات الصحية في محافظة أربيل ................................................الثالث .. الفصل  

 

144 
 

% من إجمالي عدد 073% و أقل نسبة في مستشفى حرير بنسبة 075في مستشفى ئيمرجنسي بنسبة 
 المرضى المرقدين عمى مستوى المحافظة.

ميركةسور وخميفان , وتضم مستشفيات شييد خالد و ضي( مر 600) أقل منالمجموعة الخامسة:  -5
أقل نسبة و % 072أعمى نسبة في مستشفى شييد خالد في مديرية كوية بنسبة كانت شييد مالزم كريم, و و 

 من إجمالي عدد المرضى المرقدين عمى مستوى المحافظة. %071في مستشفى مالزم كريم بنسبة 
ومعدل  األِسرَّةحجم أن المستشفيات الحكومية السابقة الذكر  فيالحظة يذلك تم ما سبق ومن خالل     

طوال أيام  األِسرَّة% في معدل شغل 3أقل من المستشفيات منخفض  بعضالمرضى الذين تم ترقيدىم في 
مستشفى )شييد خالد( في مديرية كوية, عمى مالزم كريم( في مديرية شقالوة و  يدمستشفى )شيالعام, مثل 

والذي بمغ  األِسرَّةيوضح مدى كفاءة األداء ومعدل شغل  مماالعكس من ذلك في بعض المستشفيات 
األطفال سوران, وبناء عميو يجب عمى وزارة الصحة مراجعة وتقييم أداء % في مستشفى والدة 255

 بية في ىذه المستشفيات من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.الخدمات الط
 
 ن عمى القسم الداخمي بالمستشفيات الخاصة:والمرضى المراجع -
% من 1071وبنسبة  امريضً  (16597)بمغ إجمالي مرضى القسم الداخمي في المستشفيات الخاصة     

ومن م, 2011الحكومية والخاصة في محافظة أربيل عام إجمالي المرضى المرقدين عمى المستشفيات 
نة بالمستشفيات الحكومية, خالل ذلك يالحظ قمة عدد المرضى المرقدين في المستشفيات الخاصة مقار 

عمى دفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة  نحيث اليقبل عمييا إال القادرو  ؛رتفاع تكمفة الخدماتانتيجة 
في مستشفيات  األِسرَّة% من إجمالي 1878مانسبتو عمى  األِسرَّةفيات من وتحتوي ىذه المستشفييا. 

 % من إجمالي أطباء مستشفيات المحافظة الحكومية والخاصة.2173المحافظة, وبمغت نسبة األطباء 
في عدد المرضى المرقدين من  اختالفً ا( يتضح أن ىناك 14( والشكل )28ومن خالل الجدول )   

ختالف إلى حجم الكادر الصحي من أطباء وأخصائيين, الويرجع ىذا ا ,المحافظة في مستشفى إلى آخر
تكمفة عمى ىذه الخدمة. وقد تم تقسيم ىذا النوع من المستشفيات عمى حسب عدد المرضى الرتفاع او 

 المرقدين عمى النحو التالي:
( 2000 -1000)ى المرقدين إلى المجموعة األولى: وتضم المستشفيات التي فييا عدد المرض -1
أربيل األىمي, جاء مستشفى سردم فيات سردم األىمي وزين األىمي ورسول األىمي و , وىي مستشيضمر 

( 2014)بمغ عددىم الذين م, 2011عام  المرقديناألىمي في المرتبة األولى من حيث عدد المرضى 
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يضم المستشفى و % من إجمالي المرضى في المستشفيات الخاصة بالمحافظة, 1271وبنسبة  امريضً 
الخاصة بالمحافظة, وترجع الزيادة في عدد المرضى إلى % من إجمالي األطباء في المستشفيات 24

 مرتبة الثانية في ىذه المجموعةعدد األطباء األخصائيين وحجم السكان في مدينة أربيل, وجاء في ال
لمرقدين في المحافظة, % من إجمالي مرضى ا1075وبنسبة  امريضً  (1743)مستشفى زين األىمي بعدد 

في محافظة, وبعدىا مستشفى رسول األىمي بالمرتبة الثالثة بمغ  األِسرَّة% من إجمالي عدد 1074وبنسبة 
خيرة في ىذه المجموعة ىو األمن إجمالي المحافظة وفي المرتبة % 978وبنسبة  امريضً  (1625)

مرضى المرقدين وبنسبة ال% من إجمالي عدد 671مريض وبنسبة  1010مستشفى أربيل األىمي بعدد 
 عمى مستوى المحافظة. األِسرَّة% من إجمالي عدد 1079

وىي مستشفيات ( مريض, 900 -600) وح عدد المرضى المرقدين فييا بينيتراالمجموعة الثانية:  -2
اللة نسائية وسيما و الدايك لألمراض ي ونور و سوران األىمولفر األىمي وشفاء ورحمة و ىمي و كوردستان األ
ثَّموأعمى عدد في ىذه المجموعة و لألطفال,  وبنسبة  امريضً  (923)مستشفى كوردستان األىمي وقد بمغ  م 

إجمالي عدد األطباء في المستشفيات % من 10% من إجمالي عدد المرضى المرقدين, وبنسبة 576
ممرضى في ىذه لأقل عدد و  ,طباء األخصائيينلى توفير عدد األإذلك الخاصة بالمحافظة, ويرجع 

% من إجمالي المحافظة ونسبة 471وبنسبة  امريضً  687مستشفى اللة لألطفال بعدد  م ثَّموالمجموعة 
 % من إجمالي عدد األطباء في المستشفيات الخاصة في محافظة أربيل.372األطباء 
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 (28جدول )
 م2011ات محافظة أربيل لعام نشاط المستشفيات الخاصة في مديري

عدد  مستشفى
مرضى 
العيادات 
 الخارجية

عدد أيام  مرضى القسم الداخمي
 العالج

دورة السرير 
مريض/ 
 سرير

دورة 
 السرير

معدل 
شغل 
عدد  األِسرَّة

 األِسرَّة
عدد 
مرضى 
 رقود

 10 1271 12 3030 1010 84 1023 أربيل األىمي
 30 3671 3671 4875 1625 45 1789 رسول األىمي

 2575 3078 3078 2769 923 30 967 كوردستان األىمي
 1779 2178 2178 5229 1743 80 1834 زين األىمي

 2771 3279 3279 2568 856 26 870 شيفاء األىمي

 1171 1374 1374 6042 2014 150 2031 سردم األىمي
 3373 4076 4076 2436 812 20 840 نسائيةالألمراض دايك األىمي 

 1278 1576 1576 702 234 15 312 ويست أي األىمي
 873 1071 1071 606 202 20 217 تاران األىمي

 475 575 575 495 165 30 189 تركي األىمي لمفقرات
 2278 2778 2778 2502 834 30 865 سوران األىمي
 1773 2171 2872 2535 845 40 907 رحمة األىمي
 2671 3178 3178 2667 889 28 928 ولفر األىمي

 1478 1871 18 2061 687 38 690 اللة األىمي لألطفال
 1877 2278 2278 1368 456 20 587 األردني لمقمب
 2571 3075 3075 1371 457 15 467 د.محمدعقراوي
 1078 1372 1372 474 158 12 243 لبناني لتجميل

 1778 2177 2177 1629 543 25 675 األلماني
 2178 2675 2675 2385 795 30 986 سيما
 3472 4176 4176 2496 832 20 841 نور

 4275 5177 5177 1551 517 10 532 عمميات بأشعة ليزر
 2077 2176 2176 49791 16597 768 17793 اإلجمالي

 عمى:  باالعتمادالمصدر/ من عمل الباحثة 
متابعة, بيانات عن عدد فظة أربيل, قسم أرشيف و لصحة محا عامةالمديرية الكوردستان العراق,  إقميمحكومة  -1

 , غير منشورة.2013المستشفيات خاصة في محافظة أربيل, 
 مستشفيات األىمية في مدينة أربيل.الدراسة ميدانية لكل  -2
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( 500 -100يتراوح عدد المرضى فييا بين أكثر من )مستشفيات  8المجموعة الثالثة: وتضم  -3

األلماني, عمميات بأشعة ليزر, د.محمد عقراوي, األردني لمقمب, ويست أي  :وىي مستشفياتمريض, 
مريض ( 543)األىمي, تاران, تركي لمفقرات, لبناني لتجميل, وأعمى عدد في مستشفى األلماني بمغ 

 األِسرَّة% من إجمالي عدد 373ممرضى المرقدين في محافظة وبنسبة ل% من إجمالي عدد 372وبنسبة 
% من إجمالي عدد األطباء المحافظة في المستشفيات الخاصة, وأقل 2محافظة, وبنسبة عمى مستوى ال

% من 079وبنسبة ( 158)تجميل بمغ معدد المرضى المرقدين في ىذه المجموعة ىي مستشفى لبناني ل
 إجمالي المحافظة.

ة السرية لجممة ىذا وقد أوضح العرض السابق الصورة العامة لحجم النشاط الداخمي ومعدالت الخدم    
المستشفيات بأنواعيا الحكومية والخاصة بمحافظة أربيل, وقد ظير من توزيع المستشفيات حسب عدد 
المرضى المراجعين عمى القسم الداخمي أن ىناك تباينًا واضحًا بين المستشفيات حسب عدد المراجعين 

وبعضيا بمدى  األِسرَّةبط بعضيا بعدد رتالتباين تأثر بمجموعة من العوامل عمى األقسام الداخمية, وىذا ا
 اآلخر بحجم السكان التي تقع بيا المستشفى. يالبعض ,وفرة التخصصات الطبية
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 ربيلدمات السريرية لمستشفيات محافظة أالمبحث الثالث: معدالت الخ
ام الداخمية باألقس وكفاءتياقياس معدالت الخدمة السريرية من أىم المؤشرات لتقييم حجم الخدمة  عدي     

 :()ويمكن دراسة ذلك من خالل مايمي , بالمستشفيات
 .أواًل: دورة السرير

 .ثانيًا: عدد أيام العالج
 .قامة المريض بالمستشفىثالثًا: متوسط مدة إ
 .األِسرَّةرابعًا: نسبة شغل 

 
ن عمى األقسام والتي تعد أصدق صورة معبرة عن العالقة بين حجم المرضى المراجعي :أواًل: دورة السرير
ية الخدمات الصحية وكفاءتيا وقد كما تعتبر أحد المؤشرات عمى مدى كفابيا,  األِسرَّةالداخمية وعدد 

ألول مرة لمعرفة مستويات الخدمة الصحية الفعمية  Mc Glashanستخدم ىذا المعدل "ماك جالشان" ا
ستيعاب ايا من قتيا بالسكان مما يمكنالوي" ومعرفة ما إذا كانت ىذه الخدمة غير كافية في عالابدولة "م

 .  (1)قميمعدد مناسب من المرضى يتطابق وسكان اإل
 6177( أن متوسط العام لدورة السرير لجممة مستشفيات محافظة أربيل ىو29ويتضح من الجدول )    

يرجع / سريرًا, و امريضً  2176/ سريرًا, بينما بمغ متوسط دورة السرير بالمستشفيات الخاصة امريضً 
نخفاض متوسط دورة السرير في المستشفيات الخاصة نتيجة قمة عدد المرضى المراجعين عمى ىذه ا

السيما وأنيا تقدم خدمتيا لفئة القادرين عمى دفع تكاليف الحصول عمى ىذه الخدمة, وقد  ,المستشفيات
 ؛توسط العام لممحافظةمقارنة بالم إلى المرضى األِسرَّةتباينت المستشفيات الحكومية في متوسط دورة 

                                                 

 ( )1- ة(.رَّ عدد األسِ  ÷رضى القسم الداخمي في عام دورة السرير= )عدد م 
 متوسط إقامة المريض(.× عدد أيام العالج = )عدد المرضى سنويًا  -2      
 عدد المرضى القسم الداخمي(.÷  متوسط مدة إقامة المريض = )عدد أيام العالج في العام -3      
 (.365×ة رَّ عدد األسِ  ÷ 100×  ة = )عدد أيام العالج في العامرَّ نسبة شغل األسِ  -4      

غير  المصدر/ آمال حممى سميمان خميل, الخدمات الصحية في نيجيريا دراسة في الجغرافيا الطبية, أطروحة دكتوراه
 .236, ص2004يقية, جامعة القاىرة, منشورة , معيد البحوث والدراسات األفر 

-119, صمرجع سبق ذكرهمية في محافظة دمياط, ( حمدي طو إبراىيم دويب, جغرافية الخدمات الصحية الحكو 1)
120. 
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النوع من يمكن تقسيم , ىذا مستشفيات الحكوميةالض عا المتوسط عن المتوسط العام في بحيث يقل ىذ
 كمايمي: ىيالمستشفيات عمى مستوى كل مديرية حسب نشاط دورة السرير إلى خمسة فئات و 

( مريض/ 200 -100ن )دورة السرير أكثر م متوسطوتضم المستشفيات التي فييا  الفئة األولى:  -1
؛ ىذه الفئات من حيث متوسط دورة السرير منطوارئ كوية في المرتبة األولى جاء مستشفى و سرير, 
 23279األطفال سوران بمغ لمرتبة الثانية ىو مستشفى والدة مريض/ سرير, وفي ا 23672بمغ  حيث

طوارئ الشرق بمغ ى بعدىا مستشف منمريض, سرير, و  21975مريض/ سرير, وبعدىا مستشفى طقطق 
ووالدة  ,في ىذه الفئة مستشفيات أختصاص العمميات التعميمي تأتيمريض/ سرير, وبعدىا  13673

 10077و 13272و 13379بمغ متوسطيا  ؛ حيثرابةرين لألطفالو  ,طفال التعميمي في مدينة أربيلاأل
في ىذه  األِسرَّةقارنة بعدد إلى زيادة عدد المرضى المراجعين مذلك ويرجع , رتيبمريض/ سرير عمى الت

  المستشفيات.
( مريض/ سرير, وتضم 40 -20)أكثر من يتراوح متوسط دورة السرير فييا بين الفئة الثانية:  -2

الغرب, بينما  طوارئمستشفيات رزكاري التعميمي, أربيل التعميمي, نانةكمي, سوران العام, شقالوة العام, 
 اإلقبالإلى ذلك مريض/ سرير ويرجع  43تشفى رزكاري بمغ متوسط دورة السرير في مسأعمى كان 

 سكانيةتتميز بكثافة التي كبير من السكان لمحصول عمى الخدمات الطبية وكونو يقع في مدينة أربيل ال
مريض/  3579تكاليف المجانية, وبعدىا مستشفى أربيل التعميمي في معدل دورة السرير بمغ الو  عالية

مريض/ سرير  28وة العام بمعدل مستشفى شقالمريض/ سرير و  3276بمعدل  نانةكمىسرير, ومستشفى 
مريض/  2078ئ الغرب بمعدل طوار مستشفى مريض/ سرير و  2573معدل مستشفى سوران العام بو 

طبي إلى عدم وجود كادر  سابقةالمستشفيات الخفاض معدل دورة السرير مقارنة بناسرير ويرجع 
تمكن المستشفيات من رفع تل وتوفير التجييزات الالزمة حتى ىيتأالمتخصص وحاجة المستشفى إلى 

 مستوى الخدمات الطبية.
, وتضم ا( مريضً 19 -10أكثر من ) ينوسط دورة السرير في ىذه الفئة بالفئة الثالثة: يتراوح مت -3

في عمى معدل كان أالمستشفيات جومان, رواندز, حرير, خميفان, ميركةسور, شييد مالزم كريم, بينما 
مريض/ سرير, وأقل معدل في ىذه الفئة بمستشفى  1972ىذه الفئة يسجل في مستشفى جومان بمعدل 
 مريض/ سرير. 1073شييد مالزم كريم في مديرية شقالوة بمعدل 
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, وتضم ضى( مر 9 -2أكثر من ) ينوسط دورة السرير في ىذه الفئة بيتراوح متالفئة الرابعة:  -4
مريض/ سرير عمى  276و 678و 977المركزي, شييد خالد, بمعدل  الطوارئمستشفيات ئيمرجنسي, 

, إال أن معدل دورة السرير ع في مديريات ذات حجم سكاني كبيرقتالمستشفيات تمك رغم أن , رتيبالت
 منخفضة, ويرجع ذلك إلى قمة عدد األطباء األخصائيين.

, حيث بمغ معدل مايخدمو ( معدل دورة السرير في المستشفيات الخاصة29ويوضح الجدول )     
وىو منخفض مقارنة مريض/ سرير,  2176السرير من مرضى القسم الداخمي في ىذه المستشفيات ىو 

, فقد تباين متوسط خدمة السرير في المستشفيات الخاصة من مستشفى إلى القطاع الحكوميبمستشفيات 
 وىي كما يمي: إلى فئتين مستشفيات القطاع الخاص وتتوزع آخر,

( مريض/ سرير, 50 -30من ) رالفئة األولى: وتضم المستشفيات التي فييا معدل دورة السرير أكث -1
نسائية, رسول, شفاء, ولفر, كوردستان, الألمراض عمميات بأشعة ليزر, نور, دايك الوىي مستشفيات 
 5177بمغ  ؛ حيثأعمى معدل دورة السرير في مستشفى عمميات بأشعة ليزروكان د.محمد عقراوي, 

بمغ حيث في مستشفى د.محمد عقراوي دورة السرير في ىذه الفئة سجل مريض/ سرير, وأقل معدل 
رتفاع معدل الخدمة االعام بالمستشفيات الخاصة ويرجع , وىو أعمى من المعدل مريض/ سرير 3075

 إلى وجود عدد من األطباء األخصائيين في ىذه المستشفيات. يافي
( مريض/ سرير, وتضم 20 -5متوسط دورة السرير فييا بين أكثر من )الفئة الثانية: يتراوح  -2

مستشفيات سوران األىمي, سيما, األردني لمقمب, زين, األلماني, رحمة, اللة لألطفال, ويست أي, سردم, 
أعمى معدل في ىذه الفئة في مستشفى سوران وكان لبناني لتجميل, أربيل األىمي, تاران, تركي لمفقرات, 

مريض/ سرير, وأقل معدل في ىذه الفئة سجل في مستشفى تركي لمفقرات بمعدل  2778معدل األىمي ب
 فيو. األِسرَّةأدى إلى زيادة عدد المرضى المرقدين مقارنة بعدد وىذا مريض/ سرير,  575

 
خالل  اعالجي   ايومً  (575487)بمغ عدد أيام العالج في مستشفيات محافظة  د أيام العالج:ثانيًا: عد

يم بو من أيام العالج وذلك كانعكاس مستشفيات الحكومية في نسبة ما تسوقد تباينت الم, 2011م عا
لتباين ىذه المستشفيات في نسبة عدد المرضى عمى أقساميا الداخمية من ناحية, ونسبة ما تضمو من 

مية وبنسبة دين في األقسام الداخة من ناحية أخرى, ويظير ذلك التباين في عدد المرضى المرقرَّ أسِ 
 ماتحتويو من أسرة.
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إلى ثالث م ت ق سَّ ( يتضح أن عدد أيام العالج في المستشفيات الحكومية 27) ومن خالل الجدول    
 كما يمي: مجموعات

 -20000وىي تضم المستشفيات التي يتراوح فييا عدد أيام العالج بين )األولى:  المجموعة -1
األطفال سوران, رابةرين ة األطفال التعميمي, والدة والد ( يوم عالجي فأكثر, وتضم مستشفى100000

ختصاص العمميات التعميمي, طوارئ الشرق, طقطق, طوارئ كوية, امي, لألطفال, رزكاري, أربيل التعمي
 ايومً ( 115134)األطفال التعميمي في مدينة أربيل في المرتبة األولى بعدد والدة المستشفى  وجاء
% من إجمالي أسرة 979ن إجمالي أيام العالج رغم أن نسبة عدد أسرتو بمغت % م2374وبنسبة  اعالجيً 

ع نسبة الخصوبة في ارتفا, وىذا يرجع إلى مجانية العالج و محافظةالالمستشفيات الحكومية في 
مستشفى والدة واألطفال سوران بعدد  مرتبة الثانية في ىذه المجموعةالمحافظة. بينما جاء في ال

ع كثافة السكانية ارتفاإلى ذلك % من إجمالي أيام العالج ويرجع 1977وبنسبة  االجيً ع ايومً  (96912)
مستشفى  كان فيد أيام العالج في ىذه المجموعة وأقل عدع نسبة الخصوبة في ىذه المديرية, ارتفاو 

% من إجمالي أيام العالج عمى مستوى 475وبنسبة  اعالجيً  ايومً  (21963)الطوارئ كوية بعدد 
 فظة.المحا
( يوم 9000 -1000بين )فييا مستشفيات, ويتراوح عدد أيام العالج  9المجموعة الثانية: وتضم  -2

ألمراض الدم, الغرب, شقالوة العام, نانةكمى  طوارئوىي مستشفيات سوران العام, عالجي فأكثر, 
ج في ىذه ئيمرجنسي, جومان, رواندز, الطوارئ المركزي, حرير, وبمغ أعمى نسبة عدد أيام العال

% من إجمالي أيام العالج 2وبنسبة  اعالجيً  ايومً  (9160)المجموعة في مستشفى سوران العام بعدد 
في ىذه عالج لمبأقل عدد أيام  حرير في مديرية شقالوةمستشفى  بالمستشفيات الحكومية, بينما جاء

بالمستشفيات الحكومية  % من إجمالي أيام العالج073وبنسبة  اعالجيً  ايومً  (1272)المجموعة بعدد 
 عمى مستوى المحافظة.

( يوم 800 -300يتراوح عدد أيام العالج فييا بين )و  ,مستشفيات 4المجموعة الثالثة: وتضم عدد  -3
ميفان, شييد مالزم %(, وتضم مستشفى شييد خالد, ميركةسور, خ072 -%071عالجي فأكثر وبنسبة )

 %072يوم عالجي وبنسبة  (840)ىذه المجموعة بعدد مستشفى شييد خالد عمى رأس  كريم, وقد جاء
في مستشفى شييد مالزم كريم في مديرية كان , وأقل عدد من إجمالي عدد أيام العالج في المحافظة

من إجمالي عدد أيام العالج, ويرجع قمة عدد أيام  %071وبنسبة  يوم عالجي (300)شقالوة بعدد 
 لمستشفى.العالج لقمة عدد المرضى المرقدين في ا
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بمغ إجمالي عدد أيام العالج في المستشفيات فقد أما بالنسبة لعدد أيام العالج لممستشفيات الخاصة     
%, ويرجع قمة عدد أيام العالج في المستشفيات الخاصة إلى 877وبنسبة  ايومً  (49791) الخاصة ىو

, وال رتفاع تكمفة العالج فيياال نظراً ىذه المستشفيات  منفي القسم الداخمي  الراقدينقمة عدد المرضى 
يأتي إلييا لمحصول عمى الخدمة العالجية سوى القادرين عمى تمقي مثل ىذه الخدمة في ىذه 

الخاصة من خالل الجدول وبتحميل الصورة التوزيعية لعدد أيام العالج عمى المستشفيات  المستشفيات.
 النحو التالي:قسم عمى قسمين وىي عمى ( فقد 28)
مستشفى يتراوح عدد أيام العالج فييا بين  13عدد وتضم ىذه المجموعة مجموعة األولى: ال -1
( يوم عالجي فأكثر, وتضم مستشفى سردم, زين, رسول, أربيل األىمي, كوردستان, 6000 -2000)

 د أيامنسائية, سيما, اللة لألطفال, ويختمف عدالألمراض رحمة, سوران األىمي, نور, دايك  ولفر, شفاء,
 ايومً  (6042), حيث بمغ أعمى عدد أيام العالج في مستشفى سردم بمغ خرآالعالج من مستشفى إلى 

وأقل عدد عمى المستشفيات الخاصة في المحافظة, % من إجمالي عدد أيام العالج 1271وبنسبة  اعالجيً 
% من 471ة يوم عالجي وبنسب( 2061)أيام العالج في ىذه المجموعة في مستشفى اللة لألطفال بمغ 

مستشفيات الخاصة, ويرجع زيادة عدد أيام العالج في ىذا المستشفيات الإجمالي عدد أيام العالج في 
 لزيادة إقبال المستفيدين عميو لخدمات الطبية.

( 1000 -400المجموعة الثانية: وتضم ىذه المجموعة المستشفيات التي بيا عدد أيام العالج بين ) -2
األلماني, عمميات بأشعة ليزر, د.محمد عقراوي, األردني لمقمب, مستشفيات  وىييوم عالجي فأكثر, 

, 606, 702, 1368, 1371, 1551, 1629)ويست أي, تاران, تركي لمفقرات, لبناني لتجميل, بعدد
% 078%, 079%, 172%, 174%, 277%, 278%, 371%, 373يوم عالجي وبنسبة ( 474, 495

وقمة عدد المراجعين عمى ىذه  األِسرَّةة أيام العالج إلى قمة عدد عمى الترتيب, ويرجع إنخفاض نسب
 سابقة الذكر.الالمستشفيات لألسباب 

مة لمنشاط وكفاءة الخدمة الصحية يمس اليىو من المقاي ثالثًا: متوسط مدة إقامة المريض بالمستشفى:
يل من حيث متوسط اإلقامة العالجية ذات القسم الداخمي, وىنا يظير تباين بين مستشفيات محافظة أرب
إلى اإلقامة لفترة طويمة فييا المريض, فيناك بعض التخصصات العالجية ألمراض يحتاج المريض 
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, (1), أو تقتصر ليوم واحد مثل حاالت الوالدة بالمستشفياتبالمستشفى مثل األمراض النفسية والصدرية
ترفع بالتالي مدة اإلقامة لممستشفى  وعينلتي تخصص لمرضاىا في مستشفى با األِسرَّةرتفاع عدد افإن 

مثل بطء إتمام الخطوات والمراحل المطموبة لعالج  ؛إال أن طول مدة اإلقامة ترجع لعواملككل, 
تأثر متوسط مدة اإلقامة التي يقضييا المريض في المستشفيات بالمستوى يكذلك يمكن أن , (2)المريض

احل المختمفة لفترة العالج ومدى الرعاية الفندقية التي مر الالعالجي ودرجة تكامل المستشفى من حيث 
 . (3)يمقاىا المريض داخل المستشفى

الحكومية في مستشفيات البإختالف متوسط مدة إقامة المريض ( يتضح 27ومن خالل الجدول )    
ات قامة في المستشفياإل مرتبة األولى في متوسط مدةجاء في المن مستشفى إلى آخر,  محافظة أربيل

ض وىذا المتوسط ييوم/ مر  4حيث بمغ  ألمراض الدم, نانةكمي األطفال سوران و مستشفى والدة  الحكومية
رتبة الثانية ىي مستشفيات والدة مستشفيات في الم ت بعدىاأعمى من المعدل العام لممستشفيات, وجاء
رئ طوارابةرين لألطفال و  ياتمستشفالض, وبعدىا ييوم/ مر  371األطفال التعميمي في مدينة أربيل بمعدل 

 ض, لكل مستشفى عمى حدة.ييوم/ مر  3طقطق بمعدل ئيمرجنسي وجومان وطوارئ كوية و الشرق و 
يوم/  272ران العام بمعدل سو ختصاص العمميات التعميمي و افي المرتبة الثالثة ىي مستشفيات و     

ام وحرير ورواندز شقالوة العو  غرب طوارئالمركزي و  طوارئالستشفى رزكاري وأربيل التعميمي و ممرض, و 
يوم/  174فان بمعدل يمستشفيات خمبينما جاءت  ض,ييوم/ مر  2شييد خالد  بمغ معدل وميركةسور و 

 ض. ييوم/ مر  1ض و مستشفى شييد مالزم كريم بمعدل يمر 
(, أن 28يتضح من خالل الجدول )فأما بالنسبة لمتوسط مدة إقامة المريض في المستشفيات الخاصة   
يوم/ مريض وأن متوسط معدل اإلقامة لكل  3متوسط العام إلقامة المريض في جميع المستشفيات ال

  يوم/ مريض. 3مستشفى ىو 
ستخدام لمطاقة القصوى التي تعد مؤشرًا ميما يعبر عن انسبة التشغيل و  :األِسرَّةرابعًا: نسبة شغل 

 ومن ث مَّ تقميل الطاقة العاطمة في المستشفيات, أدى ذلك إلى  األِسرَّةوكمما زادت نسبة شغل , (4)لممستشفى

                                                 

مرجع سبق ذكره, الصحية في محافظة الجيزة, يد, جغرافية الخدمات التعميمية و عبدالمنعم عمي عبداليادي أبو ز  (1)
 .418ص
 .237مرجع سبق ذكره, صآمال حممى سميمان خميل, الخدمات الصحية في نيجيريا دراسة في الجغرافيا الطبية,  (2)
 .173, صمرجع سبق ذكرهفتحي عبدالحميد بالل,  (3)
 .120, صمرجع سبق ذكرهحمدي طو إبراىيم دويب,  (4)



 

 نشاط الخدمات الصحية في محافظة أربيل ................................................الثالث .. الفصل  

 

154 
 

ذا وصمت نسبة شغل السرير الواحد  % فال يعتبر ىذا 100ل معدَّ إلى زيادة كفاءة الخدمات الصحية وا 
ثر مما والخدمات الصحية أك األِسرَّةحيث قد يشير إلى وجود نقص في  ؛المؤشر إيجابيا بشكل مطمق
ر % إذ تشي90 -80لذلك فإن النسبة التي تعتبر مقبولة ىي  ؛األِسرَّة ستخدامايشير إلى كفاءة عالية في 

وفر مرونة وفائض ضروري لمظروف المتوفرة مع ت األِسرَّةستخدام اإلى درجة عالية من الكفاءة في 
ن كان ىذا اليمثل الحالة عمى مدار العام فقد تكون بعض الفترات تمثل معدالت تشغيل  .(1)ستثنائيةالا وا 

( المذان يوضحان نشاط 28)( و27ومن خالل الجدول ), األِسرَّةافة إمكانات المستشفيات من تشمل ك
 األِسرَّةيتضح أن المعدل العام لنسب تشغيل  الخاصةالمستشفيات الحكومية و القسم الداخمي في كل من 

نات ومن خالل مالحظة إمكا, نات المستشفيات الحكومية والخاصة% من إمكا7174بمحافظة أربيل 
 المستشفيات الحكومية, تبين لنا أنو باإلمكان تقسيميا إلى ثالث مجموعات وىي:

فأكثر, %( 200 -%20تتراوح إمكانات المستشفى في ىذه المجموعة بين )و المجموعة األولى:  -1
الشرق,  طوارئاألطفال التعميمي, والدة الكوية, طقطق,  طوارئاألطفال سوران, وىي مستشفيات والدة 

ات نسبة أعمى إمكان ألمراض الدم, رزكاري,صاص العمميات التعميمي, نانةكمي ختارين لألطفال, رابة
وىذا مؤشر ضغط عمى إمكانات  %,25573سوران بنسبة األطفال في مستشفى والدة  األِسرَّةتشغيل 

% 19471كوية بنسبة  طوارئوبعدىا مستشفى , فيالمستشفى وما يواجيو من إقبال شديد عمى الخدمة 
% من 2375في مستشفى رزكاري بنسبة كانت من إمكانات المستشفى, واقل إمكانات في ىذه المجموعة 

 بالمستشفيات الحكومية. األِسرَّةنسبة شغل 
%( فأكثر, وتضم 19 -%10عة بين )وتتراوح إمكانات المستشفى في ىذه المجمو المجموعة الثانية:  -2

 , رواندز, وأعمى إمكاناتالغرب طوارئوة العام, سوران العام, مستشفيات أربيل التعميمي, جومان, شقال
%, وأقل نسبة في مستشفى رواندز 1977في مستشفى أربيل التعميمي بنسبة كانت في ىذه المجموعة 

 %.1071بنسبة 
%( فأكثر, وتضم 8 -%1المجموعة الثالثة: وتتراوح إمكانات المستشفى في ىذه المجموعة بين ) -3

شييد خالد, الالمركزي, شييد مالزم كريم,  طوارئئيمرجنسي, ميركةسور, خميفان,  مستشفى حرير,
بالمستشفيات  األِسرَّة% من نسبة شغل 174%, 278%, 377%, 571%, 579%, 8%, 879وبنسبة 
 عمى الترتيب. الحكومية

ا مؤشر عمى %, وىذ2077 يان متوسط شغمفإفي المستشفيات الخاصة,  األِسرَّةأما بالنسبة لشغل      
في المستشفيات  األِسرَّةوتحمل نفقات تشغيمية كبيرة, ويمكن إيجاد نسبة شغل  األِسرَّةستغالل اضعف 

 الخاصة عمى النحو التالي:

                                                 

 .248ص مرجع سبق ذكره,عصام سيد أحمد إبراىيم سراج,  (1)
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( فأكثر, وىي 40 -20بين ) األِسرَّةتراوح نسبة شغل تمستشفيات, و  10وعة األولى: وتضم المجم -1
 نسائية, رسول, شفاء, ولفر, كوردستان, د.محمداليك لألمراض عمميات بأشعة ليزر, نور, داالمستشفيات 

%, 4275أعمى نسبة في مستشفى عمميات بأشعة ليزر بنسبة  تبمغ وقدعقراوي, سوران األىمي, سيما, 
 بالمستشفيات الخاصة. األِسرَّة% من نسبة شغل 2178وأقل نسبة في مستشفى سيما بنسبة 

%( فأكثر, 18 -%4بين ) األِسرَّةيات التي يتراوح فييا نسبة شغل تضم المستشفالمجموعة الثانية: و  -2
وتضم مستشفى األردني لمقمب, زين, األلماني, رحمة, اللة لألطفال, ويست أي, سردم, لبناني لتجميل, 

مرتبة األولى في ىذه المجموعة المستشفى األردني لمقمب في  ىمي, تاران, تركي لمفقرات, وجاءأربيل األ
خيرة بنسبة شغل األمرتبة ال تركي لمفقراتالمستشفى ال حتلا, و األِسرَّة% من نسبة شغل 1877بنسبة 
 %.475في مستشفيات الخاصة بنسبة  األِسرَّة

سواء بين المستشفيات  ,نخفاضًا فيما بينيا مقارنة بالمعدل العامارتفاعًا و ااينت نسبة المستشفيات وقد تب   
في المستشفيات الخاصة منخفضة  األِسرَّةنالحظ أن نسبة شغل  ومن خالل ذلك الخاصة,الحكومية و 

عمى دفع أجور ىذه الخدمة بينما مقارنة بالمستشفيات الحكومية, وىذا يرجع إلى إقبال فئة القادرين فقط الب
 عمييا في المستشفيات الحكومية. ونمحصيبقية أفراد المجتمع 

المعدالت التي تقيس مستوى كفاءة الخدمات ( مجموعة من 29وسوف نتناول من خالل الجدول )  
 الصحية في المستشفيات الحكومية بمحافظة أربيل كما يمي:

مؤسسة صحية من خالل مقدم  ةتتميز الخدمات الشخصية في أي: دخول معدل طبيب/ مريض -1
دمة من و الخالخدمة )الطبيب( والمرتاد )المريض( وىي ممتقي الخدمة, فالطبيب يستقبل المريض ويقدم ل

وعميو الطمأنينة وكسب ثقة المريض  وأو التحقق من مرضستماع إلى شكواه الخالل الكشف عميو وا
ويمكن لمطبيب أن يعمل عمى زيادة عدد المرضى الذين يمكن فحص , (1) بطريقة العالج المستخدم وىكذا

ق في فحص فإذا كان الطبيب يستغر  ,إذ اليمكن تخفيض الوقت المخصص لفحص كل مريض ؛حالتيم
الذين يمكن فحصيم ووضع العالج المناسب لحالتيم  ى( دقيقة مثال فإن عدد المرض20المريض الواحد )

 .(2)( ثالث مرضى لكل ساعة3المرضية )
                                                 

سندية مروان سمطان, آفاق توظيف التقنيات الطبية في تحقيق جودة الخدمة الصحية نافع ذنون حميد الدباغ و  (1)
, 2010, 32, مجمد 101عمى بعض مستشفيات محافظة نينوى, مجمة تنمية الرافدين, جامعة الموصل, العدد  بالتطبيق

 . 197ص
 .197, صمرجع سابق (2)
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يتضح أن إجمالي معدل مايخدمو الطبيب لكل مريض دخول في المستشفيات الحكومية ىو و      
 ويمكن توزيعيا لمجموعتينمن مستشفى إلى آخر, ويختمف ىذا المعدل طبيب/ مريض دخول,  21171

 وىي كما يمي:
 (29جدول )

 م2011معدالت أداء المستشفيات الحكومية بمحافظة أربيل لعام 
 ()معدالت األداء عدد مرضى رقود مستشفى

 
عدد مرضى 

 رقود
طبيب/ مريض  %

 دخول
ممرض/ 
مريض 
 دخول

طبيب/ 
 سرير

 ممرض/ سرير

 275 274 10675 10279 1475 21408 رزكاري التعميمي
 578 275 20974 9079 1077 15912 أربيل التعميمي

 373 278 44271 36471 2571 37140 األطفال التعميميوالدة ال
 2 376 20074 360 1371 19440 رابةرين التعميمي

ختصاص العمميات ا
 التعميمي

13656 972 27877 32571 271 274 

 279 971 1975 3472 075 684 مركزي الطوارئ
 472 872 8771 17072 275 3744 غرب الطوارئ
 275 278 24574 39276 676 9816 شرق الطوارئ
 ئالطوار 

Emergency 
972 077 8874 1278 971 173 

 078 178 2474 57 079 1368 ألمراض الدمنانةكمى 
 374 772 9475 20176 271 3024 شقالوة

 172 271 12 2174 072 300 شييد مالزم كريم
 179 675 3073 106 074 636 حرير
 673 1177 2475 4574 074 636 سوران
 279 3477 1777 212 074 636 األطفال سورانوالدة 
 171 1173 1972 207 076 828 رواندز
 175 1275 1978 168 072 336 خميفان

 177 478 1777 51 073 408 ميركةسور
 174 577 27 108 076 864 جومان
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 573 672 14 1672 073 420 ييد دكتور خالدش
 079 172 22178 29278 479 7321 كوية الطوارئ
 175 278 32973 61377 578 8563 طقطق
 276 374 16072 21171 100 148112 الجممة

 عمى:  باالعتمادمصدر: الجدول من عمل الباحثة 
رقود المرضى الافظة أربيل, قسم اإلحصاء, بيانات عن عدد عامة لصحة محالمديرية الكوردستان العراق,  إقميمحكومة  -1

 .مرجع سبق ذكرهفي مستشفيات الحكومية في محافظة أربيل, 
حصاء, تقرير عن معمومات والمنشآت إللعامة لصحة محافظة أربيل, قسم اكوردستان العراق, المديرية ا إقميمحكومة  -2

 .رهمرجع سبق ذكالصحية الحكومية في محافظة أربيل, 
( )1-  عدد األطباء÷ طبيب/ مريض دخول = عدد مرضى رقود 

 عدد ممرض÷ ممرض/ مريض دخول = عدد مرضى رقود  -2   
 عدد األطباء÷  األِسرَّةطبيب/ سرير = عدد  -3   
 عدد ممرض÷  األِسرَّةممرض/ سرير = عدد  -4   
 
بين  ,مريض دخولدل طبيب/ المجموعة األولى: وىي تضم المستشفيات التي يتراوح فييا مع -1
ختصاص ااألطفال التعميمي,  والدةالشرق,  طوارئالوىي مستشفيات طقطق,  ( فأكثر,600 -100)

غرب, خميفان, جومان,  طوارئالاألطفال سوران, رواندز, شقالوة العام, كوية, والدة  طوارئالعمميات, 
معدل طبيب/ مريض دخول,  61377بمغ حيث في مستشفى طقطق كان حرير, رزكاري, وأعمى معدل 

 طبيب/ مريض دخول.  10279بمغ حيث أقل معدل دخول في مستشفى رزكاري كان بينما 
( فأكثر, وىي مستشفى 90 -16دخول في ىذه المجموعة بين )الالمجموعة الثانية: ويتراوح معدل  -2
المركزي, شييد  طوارئلاألمراض الدم, ميركةسور, سوران العام, يل التعميمي, ئيمرجنسي, نانةكمى أرب

معدل طبيب/  9079في مستشفى أربيل التعميمي بمعدل شييد خالد, وبمغ أعمى معدل المالزم كريم, 
معدل طبيب/ مريض دخول,  1672مريض دخول, وكان أقل معدل دخول في مستشفى شييد خالد بمغ 
 وىذا يرجع إلى قمة عدد المرضى المراجعين عمى ىذه المستشفيات.

طبيب/ مريض دخول, وبمغ أعمى معدل في مستشفى  2176 المعدل في المستشفيات الخاصة غوبم    
تركي المستشفى الطبيب/ مريض دخول, وكان أقل معدل دخول في  5177ميزر العمميات بأشعة ال

رجع قمة ىذا المعدل في المستشفيات الخاصة تطبيب/ مريض دخول, و  575غ المعدل حيث بم ؛لمفقرات
 ألنيا تقدم الخدمة لمقادرين عمييا فقط. ؛المرضى المراجعين عمى ىذه المستشفيات إلى قمة عدد
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المعدل لممستشفيات الحكومية بما فييا  اوقد بمغ ىذممرض/ مريض دخول: الممرضة أو المعدل  -2
ممرض/ الممرضة أو الح توزيع معدل وضَّ ي  و ممرض/ مريض دخول في المستشفيات الحكومية,  16072

 عمى النحو التالي: مريض دخول
( 400-100المجموعة األولى: وتضم المستشفيات التي بمغ معدل ممرض/ مريض دخول فييا ) -1

 طوارئشرق,  طوارئالختصاص العمميات, اوالدة واألطفال التعميمي, طقطق, وىي مستشفى فأكثر, 
طفال التعميمي المرتبة والدة واألالمستشفى  وأحتلكوية, أربيل التعميمي, رابةرين لألطفال, رزكاري, 

ممستشفيات الحكومية, وبقية لممرض/ مريض دخول, وىو أعمى من المعدل العام  44271األولى بمعدل 
جاء مستشفى رزكاري بأقل معدل في ىذه المجموعة بمغ و  ؛جاءت بأقل من المعدل العام مستشفياتال

 ممرض/ مريض دخول. 10675
 -12مريض دخول بين )الممرض/ الت التي يتراوح فييا معدل وتضم المستشفياالمجموعة الثانية:  -2

الدم, سوران  ألمراضالغرب, حرير, جومان, نانةكمي  طوارئوىي مستشفيات شقالوة العام, ( فأكثر, 90
المركزي, رواندز, والدة واألطفال سوران, ميركةسور, د.خالد, ئيمرجنسي, مالزم  الطوارئالعام, خميفان, 

ممرض/ مريض  9475بمغ حيث تشفى شقالوة العام بأعمى معدل في ىذه المجموعة مس جاءوقد كريم, 
ممرض/  12أقل معدل في مستشفى شييد مالزم كريم في مديرية شقالوة بمعدل  في حين بمغدخول, 

 مريض دخول.
ممرض/ مريض دخول,  4578 لكل مريض دخول اوبمغ المعدل العام لممستشفيات الخاصة ممرضً     

ممرض/ مريض دخول, وبقية المستشفيات بمغ  6573حيث بمغ  ؛فى السردم بأعمى معدلوجاء مستش
ممرض/ مريض  20حيث بمغ المعدل أقل  ؛معدل العامالمعدل خدمة ممرض لكل مريض أقل من 

 دخول.
تقترن جودة الطبيب وجودة الخدمات التي يتمقاىا المرضى الراقدين في سرير: الطبيب/ المعدل  -3

ستخدام العاممين في ايوضح ىذا المؤشر كفاءة و , (1)المتاحة لمرعاية الصحية األِسرَّةدد المستشفى بع
التي يقوم الطبيب بخدمتيا, لذلك ينبغي إيجاد نوع من الموازنة بين  األِسرَّةالمستشفى في ضوء دراسة 

                                                 

نزار قاسم الصفار, تقييم كفاءة أداء المؤسسات الصحية دراسة تطبيقية, مجمة تنمية الرافدين, جامعة الموصل, العدد  (1)
 .47, ص2009, 31, مجمد 93
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, (1)ؤسسات الصحيةستفادة الجيدة من األطباء والعاممين في المالمن أجل ا األِسرَّةعدد األطباء وعدد 
المخصصة لمطبيب الواحد تنعكس سمبًا عمى نوعية الخدمة المقدمة لممرضى  األِسرَّةفأي زيادة في عدد 

يكون أقل مما ىو عميو ألن الوقت المصروف في المعاينة والتشخيص والعالج في ىذه الحالة س ؛الراقدين
 .(2)نخفاض ىذا المعدلاالحال عند 

/ سريرًا, اطبيبً  374 المعدل في المستشفيات الحكوميةبمغ ىذا فقد بيب لكل سرير بالنسبة لمعدل طو      
 طوارئالاألطفال التعميمي, ي مستشفى )والدة ىفي ثالثة مستشفيات حكومية  اً وقد جاء المعدل متساوي
طبيب/  971ئيمرجنسي بمعدل المركزي و  الطوارئمستشفى و طبيب/ سريرًا,  278شرق, طقطق( بمعدل 

طبيب/ سرير, وأقل  3477أعمى معدل في مستشفى والدة واألطفال سوران بمغ جاء ًا متساوي, و سرير 
 .رتيبطبيب/ سرير عمى الت 172, 178 كوية بمعدل طوارئمستشفى نانةكمي و معدل في 

/ سريرًا, وجاء أعمى معدل في اطبيبً  371 ت الخاصة فقد بمغ المعدل العامأما بالنسبة لممستشفيا    
طبيب/ سرير, وجاءت بقية المستشفيات الخاصة بأقل من المعدل  775تركي لمفقرات بمغ الفى مستشال

 / سريرًا.اطبيبً  172كوردستان بمغ بمغ أقل معدل في مستشفى  وقدالعام, 
وىو أحد المؤشرات الصحية المعتمدة في قياس تغطية الخدمات التمريضية : سريرالممرض/ المعدل  -4

نصيب الممرض أو الممرضة من أسرة المستشفى ونقصان و ض الراقد في المستشفى, التي يتمقاىا المري
يرفع من مستوى الخدمة المقدمة لممرضى, والعدد المعمول بو ىو سريران لكل ممرض أو  األِسرَّةعدد 

 .(3)ممرضة
 وبمغ أعمى معدل في ىذهممرض/ سريرًا,  276بمغ المعدل العام لممستشفيات الحكومية وقد      

 وجاءمعدل العام, الممرض/ سرير وىو أعمى من  673بمغ حيث المستشفيات في مستشفى سوران العام 
معدل الأقل من فيي بقية المستشفيات أما ممرض/ سرير,  578بعدىا مستشفى أربيل التعميمي بمعدل 

في ممرض/ سرير  079, 078نانةكمي بمعدل كوية و  طوارئالعام, وقد بمغ أقل معدل في مستشفى 
 مستشفيات الحكومية.

                                                 

 .187, صمرجع سبق ذكرهحميد حسين فرحان,  (1)
 .128, صمرجع سبق ذكرهمحمد صالح ربيع العجيمى,  (2)
, كمية العموم غير منشورة كحيمة نبيمة, تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الصحية, رسالة ماجستير (3)
 .45, ص2009جامعة منتوري قسنطينة, التسيير, وعموم قتصادية اال
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ممرض/ سرير, وجاء أعمى معدل في  372 ت الخاصة فقد بمغ المعدل العاموبالنسبة المستشفيا     
 079بمغ حيث ممرض/ سرير, وأقل معدل في مستشفى ولفر  472بمغ حيث أربيل األىمي مستشفى 

 ممرض/ سريرًا.
األقسام الداخمية بمستشفيات محافظة  ونالحظ مما سبق أن معدالت أداء الخدمات الصحية في     

ىيئة التمريض, وكذلك التخصص الطبي وكفاءة وسمعة وعدد األطباء و  األِسرَّةأربيل تتأثر بحجم 
مكانيات الوصول إليو.  المستشفى, وبعدد المراجعين وا 

 
 ن عمى المراكز الصحية الحكومية في محافظة أربيل:والمرضى المراجع -
عام  اصحيً  امركزً  258ى أن عدد المراكز الصحية في محافظة أربيل بمغت أن أشير إلو سبق      

% من إجمالي 2777نسبتيا  تمغوبمحافظة, المنشآت الصحية في المن إجمالي  8774وبنسبة  م,2011
وىذه المراكز , (1)% من إجمالي المراكز الصحية بالعراق2079بمغ كوردستان و  إقميمالمراكز الصحية ب

رعاية و ت أولية مثل األمراض الباطنية, وعيادة األسنان, وأقسام المختبرات, والصيدلية, مزودة بتسييال
 األمومة والطفولة.

( 1900851)وقد بمغ إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى المراكز الصحية في محافظة أربيل      
ر العددي لممراجعين (, الذي يوضح التطو 17( والخارطة )30م, ومن خالل الجدول )2011عام  اضً يمر 

توفرت فييا اإلحصاءات من دائرة والتي م, 2011 -2008عمى المراكز الصحية بمحافظة أربيل الفترة 
 : يالحظ مايميصحة أربيل عمى مستوى المديرية 

م, وقد تفاوت 2008عام  يًضامر  (2110631)بمغ إجمالي عدد المراجعين عمى المراكز الصحية  -1
في زيادة أن ىناك  مديرية مركز المدينة فيالحظ فيحية من مديرية إلى أخرى, المراكز الص فيعددىم 

رجع الزيادة في عدد المراجعين في مديرية ت%, و 2975وبنسبة  عدد المراجعين عمى المراكز الصحية
% من إجمالي سكان 4173نسمة وبنسبة  691948مركز المدينة إلى عدد سكان المديرية والبالغ 

يا المركز الصحي وىو من أقدم فيو السكان في مدينة أربيل والتي تمثل مركز المديرية  المحافظة وتركز
المراكز الصحية في المحافظة, ويعمل فيو عدد من الكوادر الطبية ويقدم خدمتو لسكان المديرية, ثم 

سبة وبن عدد المرضى المراجعين عمى المراكز الصحية من حيثجاءت مديرية كوية في المرتبة الثانية 
                                                 

 .50, صمرجع سبق ذكره, 2011جميورية العراق, وزارة الصحة, التقرير السنوي لعام  (1)
 

 



 

 نشاط الخدمات الصحية في محافظة أربيل ................................................الثالث .. الفصل  

 

161 
 

بمغت نسبة عدد المراجعين حيث % ومديرية شقالوة 19طراف المدينة وبنسبة أ% وتمتيما مديرية 1972
 %.1273 بنسبة مديرية سورانث مَّ %, 1574 فيياعمى المراكز الصحية 

 (30جدول )
 م2011 -2008توزيع المراجعين عمى المراكز الصحية الحكومية في مديريات محافظة أربيل الفترة 

 2011 2010 2009 2008 ديريةالم
نسبة  عدد % عدد

 غير%تال
نسبة  عدد

 غير%تال
نسبة  عدد

 غير%تال
 1676- 529910 979 635201 773- 578231 2975 623511 مركز المدينة

 1473- 446540 1472 521034 1475 456324 19 398721 طراف المدينةأ
 877- 217925 679- 238531 1272- 256021 1574 325102 شقالوة
 675- 304661 275 325871 2274 317892 1273 259812 سوران
 2378 17985 4373- 14523 3375- 25631 178 38541 بارزان
 2576- 21535 2079 28937 19- 23941 174 29562 جومان
 3071- 15782 1776- 22562 878- 27382 174 30021 مخمور
 974- 346513 1672- 382568 1276 456322 1972 405361 كوية

 1274- 1900851 173 2169227 175 2141744 100 2110631 محافظةال جماليإ
 عمى:  باالعتمادمن عمل الباحثة مصدر/ ال
عامة لصحة محافظة أربيل, قسم اإلحصاء, بيانات عن عدد المراجعين في المديرية الكوردستان العراق,  إقميمحكومة  -
 , بيانات غير منشورة.2011-2008ي محافظة أربيل, صحية الحكومية فالمراكز ال
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 (17خارطة )                                    
 م2011التوزيع العددي لممرضى المراجعين عمى المراكز الصحية في مديريات محافظة أربيل عام 

 (.30جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن المصدر/ 
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%( من إجمالي عدد 178 -174بين )فييا تراوحت نسبة عدد المراجعين ثالث مديريات  وىناك     
مديرية بارزان بنسبة % و 174يرية جومان ومخمور بنسبة المراجعين عمى المراكز الصحية, وتضم مد

%, ويظير في ىذه الفئة إقبال السكان في ىذه المديريات عمى تمقي الخدمات الصحية في ىذه 178
 المراكز.

 م في محافظة أربيل2009في عام مالي عدد المرضى المراجعين عمى المراكز الصحية وقد بمغ إج -2
, %175, وتم مالحظة أن نسبة التغير في عدد المراجعين عن العام السابق بمغت ايضً ر م( 2141744)

بة نسبة الزيادة في عدد المراجعين من مديرية إلى أخرى سمبًا أو إيجابًا, وقد جاءت أعمى نس توقد تفاوت
طراف المدينة أ%, ثم مديرية  2274بة الزيادة زيادة في عدد المراجعين في مديرية سوران حيث بمغت نس

في عدد  ةسمبيفييا مديريات نسبة التغير  5 , وىناكرتيب% عمى الت1276% و1475ة تغير كوية بنسبو 
مركز المدينة بأقل %, بينما جاءت مديرية 3375-المراجعين, وقد جاءت مديرية بارزان بأعمى نسبة 

  % عن العام السابق.773-نسبة 
م, بمغ إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى 2010إحصاءات دائرة صحة أربيل عام  بموجب -3

% عن العام السابق, وقد تفاوت عدد 173, وبنسبة تغير ايضً مر  (2169227)المراكز الصحية 
%, ويرجع زيادة 2079فقد سجمت مديرية جومان  المراجعين عمى المراكز الصحية من مديرية إلى أخرى,

فقد ر الكادر الطبي, أما بالنسبة لمتغير السمبي في عدد المراجعين توفإلى عدد المرضى المراجعين 
, بينما جاءت مديرية شقالوة بأقل نسبة تغير بمغت %4373-جاءت مديرية بارزان بأعمى نسبة تغير بمغ 

ز, د المراجعين يرجع إلى ضعف الخدمات الصحية في ىذه المراك%, وىذا التغير السمبي في عد679-
 خرى.األلى المستشفيات ين إعالمراج وونقص الكادر الصحي فييا, وتوج

, وبنسبة ايضً مر  (1900851)م  بمغ إجمالي عدد المراجعين عمى المراكز الصحية 2011وفي عام  -4
دد المراجعين عمى مب في عتغير بالسنسبة ب%, وقد جاءت معظم مديريات المحافظة 1274-تغير 

جاء % و 2576-عدد المراجعين بمغ  نخفاض فياحيث جاءت مديرية جومان بأعمى  ؛المراكز الصحية
%, بينما جاءت مديرية بارزان بأعمى زيادة 675-نخفاض في عدد المراجعين في مديرية سوران بمغ اأقل 

ى المراكز تغير سمبي في عدد المراجعين عم أما بالنسبة لممديريات التي وجد فييا%, 2378بمغت 
كبير من المرضى المراجعين إلى مستشفيات أخرى العدد الإلى ذلك يرجع ف اتمديري 5الصحية وعددىا 

  من الحكومية والخاصة, ومحرومة من الخدمة العالجية لممراكز الصحية.
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عين عمى المراكز الصحية من وعمومًا مما سبق يتضح أن ىناك تباينًا واضحًا في حجم المراج     
وىناك مراكز أخرى ومن سنة إلى أخرى, ويرجع إلى تباين عدد السكان في كل مديرية,  إلىمديرية 

صحية تقدم خدماتيا كوحدات صحية, وقمة الكادر الصحي العامل في ىذه المراكز الصحية, ومن خالل 
التي  في األماكن و بأخرى حجم السكانذلك يتبين أن حجم المراجعين عمى ىذه المراكز يعكس بصورة أ

 توجد بيا المراكز الصحية.
 ن عمى الوحدات الصحية في محافظة أربيل:والمرضى المراجع -
دم ىذه تقتصال األفراد واألسر والمجتمع بالنظام الصحي, الالوحدة الصحية المستوى األول     

وتشمل ىذه  ,(1)االت المرضية البسيطةأنيا تتعامل مع الح, لممراجعيين المؤسسات خدماتيا الصحية
وقد بمغ إجمالي عدد الوحدات النقاط األولية التي يراجع فييا المريض قبل إحالتو إلى المستشفى, 

مديريات, وقد الوحدة صحية, تقدم خدمات صحية في بعض  15الوحدات الصحية في محافظة أربيل 
م, ويوضح 2011عام  يضاً مر  (305)نحو بمغ إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى ىذه الوحدات 

( التطور العددي ونسب التغير لممراجعين عمى الوحدات الصحية بمديريات 18( والخارطة )31الجدول )
وجد في المحافظة تصحية في وحدات ىناك ونالحظ أن م(, 2011 -2008خالل الفترة ) محافظة أربيل

مديريات الفي بقية  التوجدو المدينة, سوران, بارزان( طراف أينة, ديات وىي مديرية )مركز الممدير البعض 
وسوف نقوم بدراسة تطور عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية خالل  سنوات الدراسة,فترة خرى في األ

 ىذه الفترة عمى النحو التالي:
موزعين  عمى  يضاً مر  (264)م بمغ إجمالي عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية 2008في العام  -1

 (111)حيث جاءت مديرية مركز المدينة بعدد  ؛بارزانطراف المدينة وسوران و أمديريات مركز المدينة و 
% من إجمالي عدد المرضى 2671%, بينما جاءت مديرية سوران في المرتبة الثانية بنسبة 4271وبنسبة 
محافظة, بينما ال% من إجمالي 2179طراف المدينة بنسبة أين عمى محافظة, وبعدىا مديرية المراجع

 % من إجمالي المراجعين عمى مستوى المحافظة.979جاءت مديرية بارزان بأقل نسبة بمغت 
سبة التغير , وبمغت نيضاً مر ( 270)م بمغ عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية 2009في العام  -2

مديريات ال فيناك عدد منيجابي في عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية, اإل%, ورغم التغير 273
, فقد جاءت مديرية بارزان بأعمى سمبيتغير فييا يجابي في عدد المراجعين ومديريات إفييا تغير التي 

                                                 

 .121, صمرجع سبق ذكرهمحمد صالح ربيع العجيمى,  (1)
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مديرية , وىناك %1575طراف المدينة بأقل نسبة تغير بمغت أ%, وجاءت مديرية 50ير بمغت نسبة تغ
 تجاءو الوحدات الصحية, عمى  المركز المدينة فييا تغير سمبي في عدد المرضى المراجعينسوران و 

ينة بمغت د%, وأقل نسبة تغير في مديرية مركز الم1878-مديرية سوران بأعمى نسبة تغير سمبي بمغت 
-277.% 
م بمغ إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى الوحدات الصحية في مديريات 2010وفي العام  -3

طراف المدينة أتغير في مديرية  أعمى نسبة وكانت%, 677 تغير , وبنسبةيضاً مر  (288)المحافظة 
%, وجاءت مديرية سوران بأقل نسبة تغير بمغت  1779%, بينما جاءت مديرية بارزان بنسبة 2979
  %.1171-بمغت فييا تغير النسبة حيث إن بينما جاءت مديرية مركز المدينة بتغير سمبي فقط %, 574

 (31جدول )
 م2011 -2008ية في مديريات محافظة أربيل الفترة توزيع المراجعين عمى الوحدات الصحية الحكوم

 2011 2010 2009 2008 المديرية
 نسبة عدد % عدد

 التغير%
نسبة  عدد

 التغير%
نسبة  عدد

 التغير%
 24 119 1171- 96 277- 108 4271 111 مركز المدينة

 3971- 53 29.9 87 1575 67 2179 58 طراف المدينةأ

 - - - - - - - - شقالوة
 2878 76 574 59 1878- 56 2671 69 ورانس

 2379 57 1779 46 50 39 979 26 بارزان
 - - - - - - - - جومان
 - - - - - - - - مخمور
 - - - - - - - - كوية

 579 305 677 288 273 270 100 264 اإلجمالي محافظة

 
عامة لصحة محافظة أربيل, قسم المديرية العراق, كوردستان ال إقميمحكومة  -عمى:  باالعتمادمن عمل الباحثة مصدر/ ال

, بيانات غير 2011-2008صحية الحكومية في محافظة أربيل, الوحدات الالمراجعين في  اإلحصاء, بيانات عن عدد
 منشورة.
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 (18خارطة )
 2011ي مديريات محافظة أربيل عام التوزيع العددي لممرضى المراجعين عمى الوحدات الصحية ف

  (.31جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن / المصدر
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% 579, وبنسبة تغير يض  مر  (305)م  بمغ عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية 2011وفي العام  -4
م, فقد بمغ أعمى تغير نسبي في عدد المراجعين عمى الوحدات الصحية في مديرية 2010عن العام 
بنسبة تغير مديرية مركز المدينة % و 2379ارزان بمغ جاءت مديرية ب %, بينما2878 نسبةسوران ب

% من إجمالي عدد المراجعين 3971-طراف المدينة بنسبة تغير سمبي بمغت أ%, وجاءت مديرية 24
 عمى الوحدات الصحية في المحافظة.

وىناك عدد من المديريات بيا تغير سمبي في عدد المرضى المراجعين, ومن خالل ما تم شرحو عن      
في عدد من  اً سمبي اً تضح أن ىناك تغير اات الصحية في مديريات المحافظة, بة المراجعين عمى الوحدنس

إلى إغالق بعض الوحدات الصحية وعدم وجود العامل ذلك ويرجع  ,المديريات حسب سنوات الدراسة
ة الصحة في ىتمام بتطوير ىذه المنشآت من قبل وزار وعدم االالصحي الذي يقدم الخدمات الصحية فييا, 

 كوردستان العراق.  إقميم
 

من خالل دراسة حجم النشاط ومعدالت الخدمة السريرية بمستشفيات محافظة أربيل, بمغ  الخالصة:
إجمالي عدد المرضى المراجعين عمى األقسام الخارجية بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة 

المستشفيات  أما في, اً مريض (1202075)مية نحو ستقبمت المستشفيات الحكو ا, اً مريض (1219868)
نظرًا قمة عدد المراجعين في المستشفيات الخاصة  الحظيثمَّ , ومن اً مريض (17793)فبمغ الخاصة 

األقسام الداخمية فقد أما  مجانًا.فييا خدمة فإن المستشفيات الحكومية ال, أما في الرتفاع تكاليف الخدمة
% من إجمالي المرضى في 9173ستشفيات الحكومية وبنسبة الم في اً مريض (175232)ستقبمت نحو ا
% من 877وبنسبة  اً مريض (16597)ستقبمت المستشفيات الخاصة امستشفيات الحكومية, بينما ال

 إجمالي المرضى في مستشفيات الخاصة بالمحافظة.
 (2838)ل بمغت محافظة أربيمتاحة في المستشفيات الحكومية بال األِسرَّةظير من الدراسة أن حجم وي -

في المستشفيات  األِسرَّةبالمحافظة, بينما بمغت عدد  األِسرَّة% من إجمالي عدد 8172سريرًا وبنسبة 
 بالمحافظة, وقد تبين أنيا لم تستغل األِسرَّة% من إجمالي عدد 1878سريرًا وبنسبة  (658)الخاصة نحو 

بمغ ىذا المعدل في و , %8376 ألِسرَّةانشغال احيث بمغ المتوسط العام لنسب  ؛ستغالل األمثلالا
مقارنة  يا%, وقد تباينت نسب2077% بينما بمغ في المستشفيات الخاصة 6279المستشفيات الحكومية 

 سواء بين المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة. بالمعدل العام
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ن تركزىا إحيث  ؛وء التوزيعبس يتعمق بالمستشفيات الحكومية األِسرَّةنخفاض معدالت شغل اويبدو أن   
في  األِسرَّةنشغال اأما قمة المحافظة,  أطراففي مناطق المركز المدينة جعميا بعيدة نسبيًا عن سكان في 

فاض في شغل نخالنعكس ىذا ااوقد المستشفيات الخاصة فيرجع إلى تركزىا في مركز المدينة فقط, 
حيث بمغ مؤشر دورة السرير  ؛ير ومعدل بقاء المريضكمعدل دورة السر  ,خرىاألعمى المعدالت  األِسرَّة

 ا/ سريرً امريضً  2176مستشفيات الحكومية والفي  ا/ سريرً امريضً  6177 عمى مستوى مستشفيات المحافظة
في مستشفيات الحكومية عام  ا/ مريضً ايومً  377في مستشفيات الخاصة, بينما بمغ معدل بقاء المريض 

  م.2011
ًا واضحًا في حجم المراجعين عمى المراكز الصحية  والوحدات الصحية في أن ىناك تباينكما  -

إلى تباين عدد السكان في كل مديرية, ذلك المحافظة من مديرية إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى, ويرجع 
ىتمام وزارة الصحة بيذه ا وقمةوقمة الكادر الصحي العامل في ىذه المنشآت الصحية في المحافظة, 

 المنشآت. 



 



 الفصل الرابع          
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 الفصل الرابع
 الخدمات الصحية في محافظة أربيل  ونفوذ إقميم

 
جتماعية الل منيا توزيع السكان وخصائصيم ابالعديد من العوام خدمات الصحيةتتأثر مناطق نفوذ ال     

وسيولة الوصول إلى  ،الجاألمراض ومعدالت اإلصابة بيا، وسموك المرضى نحو العو قتصادية، الوا
عوامل أخرى تتعمق بالمستشفى والفريق من حيث النوع والحجم  وىناك ،تركز السكانأماكن  ى منالمستشف

وىذه شيرة المستشفى والفريق الطبي المقدم لمخدمة، و والتخصص الطبي والممكية والمستوى العالجي، 
ى نفوذ أ إقميمالعوامل السابقة ال تعمل منفردة ولكنيا تتفاعل مع بعضيا لتكون في النياية منطقة أو 

متدادًا خاصة في ايا تعتبر من أوسع خدماتيا قميمإلوالخدمات الصحية التي تؤدييا المدينة  .(0)مستشفى
فعمى سبيل  ،أكثر المدن أداًء لمخدمات الطبيةالدول النامية، وأن مدن اإلدارة بمستوياتيا المختمفة ىى 

صبحت المدينة مركزًا لمخدمات قد كان لموقع اليفوف كقصبة إدارية لممحافظة أثره في أن أفالمثال 
يا إقميميا ومنيا الخدمات الصحية ومن ثم أصبحت العالقة قوية بينيا وبين قميموالوظائف التي تؤدييا إل
حيث يتركز فييا أىم الخدمات الصحية المتخصصة  ؛محافظة أربيل فيو . (2)وأضفى عمييا أىمية أكبر

مركز  متوفرةالمن أىم التخصصات الطبية و ، سواء الحكومية أو الخاصة في مدينة أربيل خصوصاً 
لتحميل واألشعة ضافة إلى وجود العديد من المختبرات ومراكز اإلزراعة الكمي، وجراحة التجميل باالقمب، و 

 التخصصات المتنوعة. ويوتركز األطباء ذ
ولة ويرتبط تحديد مجال نفوذ الخدمات الصحية بمواقع ىذه الخدمات وبمدى مالءمتيا في سي    

توفر وسائل المواصالت، ولم يتم التطرق لنفوذ المراكز الصحية والوحدات الوصول وقمة التكمفة و 
صورة عمى سكان المنطقة التي فييا ىذه المنشآت قون الخدمات الصحية التي تقدميا مكل ؛الصحية

يصل إليو نفوذ وبالتالي لم نتعرض لنفوذىا، ومجال نفوذ الخدمات الصحية لممستشفيات ىو المدى الذي 
وبعض العوامل تتعمق بتوزيع مؤسسات الخدمة الصحية والتباعد بينيا ، (3)خدمات مستشفيات المحافظة

                                                 

 .203مرجع سبق ذكره، صعصام سيد أحمد إبراىيم سراج،  (0)
 .36ص مرجع سبق ذكره، ،أحمد السيد الزاممى، الخدمات الصحية (2)
 .086، صمرجع سبق ذكرهعمي النونو،  ىعبدالمطيف يحي (3)
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وعوامل أخرى تتعمق بالمستشفى ذاتيا من حيث النوع والحجم والتخصص الطبي،  قميمعمى صفحة اإل
  .(0)وغيرىا من العوامل األخرى

دراسة  فيات في محافظة أربيل، وذلك من واقعليم بعض المستشوسوف يتناول ىذا الفصل دراسة أقا     
بمغ التي  بالمحافظة،الحكومية والخاصة األقسام الداخمية لعينة من المستشفيات  ىالمرضى المراجعين عم

أخرى تابعة لمقطاع الخاص، ويمكن من خالليا التعرف  ةعشرة منيا حكومية وأربع ى؛مستشف 04عددىا 
لمرضى الذين تمقوا اممفات من  ريكثالبفحص  باحثةال تقاموقد ىذا واحد منيا، عمى مجال نفوذ كل 

م، بمستشفيات العينة وىي مستشفى رزكاري 2100من العام  نيسانو  آذارالعالج السريري خالل شيري 
األطفال التعميمي ومستشفى رابةرين التعميمي و والدة المستشفى ميمي ومستشفى أربيل التعميمي و التع
مستشفى شقالوة العام ومستشفى سوران العام ومستشفى ميركةسور ومستشفى الشرق و  طوارئفى مستشو 

كوية، ومن المستشفيات الخاصة مستشفى أربيل األىمي وكوردستان األىمي  طوارئمستشفى جومان و 
 وسردم األىمي ورسول األىمي.

 آذاردوا في شيري ( توزيع المرضى الذين رق05( والشكل )32ويتضح من خالل الجدول )    
 م في مستشفيات العينة عمى النحو التالي:2100ونيسان

    
ا يعادل ، وبماً مريض( 3568)بمغ عدد المراجعين عمى القسم الداخمي بمستشفى رزكاري التعميمي      

، بينما م2104عام  ونيسان آذارالداخمية بمستشفيات العينة لشيري  ألقسام% من جممة مرضى ا0776
( 6091)األطفال التعميمي بمغ عددىم و والدة ال% ومستشفى 0372عميمي نسبة شفى أربيل التمستسجل 
 اً مريض (3241)مستشفى رابةرين التعميمي في مرضى الرقود ال%، بينما بمغ عدد 3176بنسبة  اً مريض

 %، ومستشفى شقالوة العام وسوران العام770الشرق بمغت نسبتيم  طوارئ%، ومستشفى 0670وبنسبة 
، رتيب% عمى الت476%، 178%، 174%، 279%، 272كوية، بنسبة  طوارئجومان و وميركةسور و 

د نسبة المراجعين في أي منيا عن حيث لم تز  ؛خاصة جاءت في المؤخرةبينما نالحظ أن المستشفيات ال
 في ىذه المستشفيات.العالج تكاليف  عارتفاجممة المراجعين، ويرجع ذلك إلى  % من2
 
 

                                                 

 .080، صمرجع سبق ذكرهويب، حمدي طو إبراىيم د (0)
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 (32جدول )

  ونيسان آذارالنسبي لمرضى القسم الداخمي لبعض مستشفيات محافظة أربيل لشيري التوزيع العددي و 
 م.2100

 حجم العينة المستشفى
 % عدد

 0776 3568 رزكاري التعميمي
 0372 2652 أربيل التعميمي

 3176 6091 األطفال التعميميوالدة ال
 0670 3241 رابةرين التعميمي

 770 0431 شرق الطوارئ
 272 442 شقالوة العام
 279 596 سوران العام
 174 76 ميركةسور

 178 066 جومان
 476 931 كوية الطوارئ

 179 092 أربيل األىمي
 176 024 كوردستان األىمي

 076 336 سردم األىمي
 074 274 رسول األىمي

 011 21206 الجممة
 مصدر/ ال
عامة لصحة محافظة أربيل، قسم اإلحصاء، بيانات عن عدد المراجعين في المديرية الكوردستان العراق،  إقميمحكومة  -0

 .مرجع سبق ذكره، 2100مستشفيات الحكومية في محافظة أربيل، 
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 األقاليم الصحية لبعض مستشفيات محافظة أربيل: :المبحث األول 

ى المستشفى من حيث عدد بعضيا يرجع إل ؛مستشفيات أربيل بمجموعة من العوامل إقميميتأثر      
حجم السكان وتوزيعيم تصل بيخر آلام العالج ومستوى الخدمة، واة واألطباء وىيئة التمريض وأقسر  األس  

مكانية الوصول و الوا جتماعيةالوخصائصيم ا كما أن لممراكز الصحية دورىا عامل المسافة، قتصادية وا 
 االت المرضية.المستشفيات من خالل تحويل بعض الح إقميممتداد افي 
ضح فيو ت(  ي33دراسة األقاليم الصحية لبعض مستشفيات محافظة أربيل من خالل الجدول ) ومن   

يما يمى نفوذ خدماتيا ونتناول ف ،في األقسام الداخمية لممستشفيات ()عدد المرضى المراجعين الذين رقدوا
 محافظة عمى النحو التالي:المستشفيات في  ةالصحية لعد

 أىم حدأالتعميمي في محافظة أربيل مستشفى رزكاري يعد  مستشفى رزكاري التعميمي: نفوذ -1
بمغ إجمالي عدد مرضى القسم  وقدم، 0985تم تشغيمو عام  المستشفيات في المحافظة، وىذا المستشفى

% من جممة المرضى 0776 بنسبةم، 2100 ونيسان آذارالل شير خ اً مريض( 3568) فيو الداخمي
مرضى الذين تم الحيث بمغ عدد  ؛غالبيتيم من محافظة أربيل تكانمستشفيات العينة، و  الرقود عمى

                                                 

()   ن في المستشفى.يم  و  ن  تعنى كممة الرقود المرضى الم 
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وسط وجنوب العراق  محافظات ت%، ثم جاء6778بنسبة  اً مريض (2409)ترقيدىم من مركز المدينة 
%، وقد جاءت 0676بنسبة  اً مريض 592 حيث بمغ عددىم ؛مرضى الرقودالفي عدد  في المركز الثاني

%، ومن قضاء سوران بمغ عددىم 0270بنسبة  امريضً ( 430)بعدد  في المركز الثالثمدينة طراف الأ
بارزان % وبعدىا قضاء جومان ومخمور و 176بنسبة  % ومن قضاء شقالوة072وبنسبة  امريضً  42

المستشفى من  ايذالمراجعين لالمرضى  ن بعضإ، وحتى رتيب% عمى الت173%، 174%، 174بنسبة 
، ويقبل رتيب% عمى الت172% و173كوردستان بنسبة  إقميمانية ومحافظة دىوك في محافظة السميم

ستان والعراق عمى ىذا المستشفى كورد إقميمالسكان لتمقي الخدمات الصحية من مختمف محافظات 
جتماعية والسياسية لغالبية ىؤالء المرضى، ال سيما محافظات القتصادية واالعتبارات تتعمق بالظروف اال

الطائفية  لمستمرة والمشاكلامنية سيئة بسبب التفجيرات أوفا كون ىذه المناطق تعيش ظر ل ؛العراق جنوب
مدينة أربيل خصائيين الذين يسكنون في ألن عدد األطباء اإث، وبالمقابل فحداألوالقتل وغير ذلك من ا

 ،ييا في تزايدعمقبال إلستقرار أمني كبير يجعل ااتنعم بفيي  ،منية المالئمة ليمألبسبب الظروف ا أكثر
تحسين الجودة والخدمة التي تقدميا مستشفى ىذه إلى وىذا االستقرار أدى بدوره  ،خاصة لطبقة األطباء

 (.09)خالل خارطة النفوذ لممستشفى  المدينة. ويمكن مالحظة ذلك من
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 (33الجدول )
 م2100 ونيسان آذارمكان اإلقامة لشيري توزيع المرضى المراجعين عمى القسم الداخمي عمى مستشفيات العينة حسب 

 (.33نفس مصدر الجدول )عمى:  باالعتمادمن عمل الباحثة  مصدر/ ال
(ألنو التتوفر بيا )ن حسب محافظات وسط وجنوب العراقو نات مفصمة عن عدد المرضى المراجع. 

 انمستشفى        

 

 انمدٌرٌات

انمستشفى رزكاري 

 انتعهٍمً

انمستشفى أربٍم 

 انتعهٍمً

 رسول األههً سردو األههً كوردستان األههً أربٍم األههً شرق انطوارئ رابةرٌه انتعهٍمً

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 2676 73 3373 002 2474 29 0179 20 4178 584 5075 0669 5772 0508 6778 2409 ينةمركز المد
 0977 54 0874 62 772 9 2770 52 2470 344 2372 750 2075 568 0270 430 طراف المدينةأ

 679 09 873 28 977 02 0275 24 277 38 075 46 074 36 176 23 شقالوة
 979 27 0172 34 0279 06 973 08 072 06 179 28 072 32 072 42 سوران
 075 4 178 3 675 8 673 02 173 5 172 8 172 4 173 9 بارزان
 470 00 277 9 478 6 270 4 179 03 175 08 179 25 174 05 جومان
 272 6 379 03 178 0 070 2 174 6 173 9 173 8 174 03 مخمور

 373 9 176 2 470 5 070 2 178 00 174 06 175 03 170 4 كوية
 279 8 078 6 372 4 276 5 075 20 175 07 173 9 173 02 محافظة السميمانية

 078 5 373 00 274 3 376 7 073 09 177 20 176 05 172 8 محافظة دىوك
 592 0676 424 0579 657 2173 373 26 45 2374 30 25 56 0677 58 2072 ()وسط وجنوب العراق

 011 274 011 336 011 024 011 092 011 0431 011 3241 011 2652 011 3568 المجموع
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 (09خارطة )
 م2100 ونيسان آذارشيري نفوذ مستشفى رزكاري التعميمي خالل 

براىيم القصاب وآخرون، أطمس العراق التعميمي، مركز عمم الخرائط، إ -0عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادالمصدر/ من 
 .031، ص0987كمية التربية، جامعة الموصل،  الموصل، 

 (.33جدول ) -2
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ة الذي يقدم مستشفى أربيل التعميمي أحد المستشفيات الحكومييعتبر  نفوذ مستشفى أربيل التعميمي: -2
عام حيث افتتح مستشفى أقدم ىو و  خدماتو لجميع سكان محافظة أربيل وعدد من المحافظات المجاورة

، وقد ونيسان آذاررقدوا خالل شيري  امريضً  (2652) فيو وقد بمغ إجمالي عدد المرضى، م0958
من  تيميغالب تكان حيث ؛شفى القادمين من مديرية إلى أخرىتفاوت عدد المرضى المراجعين عمى المست

%، وتقل النسبة كمما زادت المسافة وبعدت المديريات عن المستشفى 5772بمغت نسبتيم و مركز المدينة 
ن يراجعالمكثرة عدد المرضى  %، ويرجع0579وب العراق بنسبة جنوسط و في المحافظة، ماعدا مناطق 

بمغت والتي المديريات من سكان عدد  إلىالخدمة الطبية التي يقدميا المستشفى  إلىالمستشفى،  افي ىذ
%، ومن مديرية 2075وبنسبة  امريضً  (568)طراف المدينة بمغ عدد مرضى الرقود أ%، فمن مديرية 26

جومان، كوية، مخمور، بارزان، بنسبة  ات%، وبعدىا مديري072مديرية سوران %، ومن 074شقالوة 
%، 173نسبتيم  تبمغفقد  ميمانية ، أما محافظة السرتيب% عمى الت%172، %173، %175، 179

% من إجمالي المرضى الذين رقدوا في المستشفى خالل ىذه الفترة. وأن المستشفى 176محافظة دىوك و 
التي يقع فييا لجميع سكان المحافظة وخصوصًا المديريات القريبة من مدينة أربيل يقدم خدماتو 

 (.21خارطة النفوذ ) والمستشفى كما توضح

ي ثاني مستشفى في كما يعد مستشفى رابةرين لألطفال التعميم شفى رابةرين التعميمي:نفوذ مست -3
من ألطفال المحافظة وعدد محافظة، وىو يقدم خدماتو الصحية بعدد مرضى في ال اكتملمحافظة أربيل 

 ونيسان آذارمحافظات المجاورة، فقد بمغ عدد المرضى الذين تم ترقيدىم في المستشفى خالل شير ال
حيث  ؛الذين رقدوا في مستشفيات العينة % من إجمالي المرضى0670وبنسبة  امريضً  (3241) م2100

ىا أكثر من ربع المراجعين من خارج المحافظة، ثم يمييا محافظة وحد  محافظة اليفد من مديريات 
، رتيب% عمى الت2173%، 175%، 177بة محافظات وسط وجنوب العراق بنسسميمانية ودىوك و ال
 ان خالل سجالت دخول المرضى إلى ىذتضح مالعراق، وقد غمبية في محافظات وسط وجنوب ااألو 

بمغ عددىم  ؛ حيثالمستشفى أن أكثر المراجعين من مديريات محافظة أربيل، وىي مديرية مركز المدينة
دىا مديرية شقالوة %، وبع2372طراف المدينة بنسبة أ%، ومن مديرية 5075بنسبة  امريضً  (0669)
نفوذ يمكن مالحظة ذلك من خالل خارطة %، و 179 تجاوزخرى الياألمديريات الحدى ا  %، و 075نسبة ب

 (.20المستشفى )
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 (21خارطة )
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى أربيل التعميمي خالل 

(.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن مصدر/ ال
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 (20خارطة )                                         
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى رابةرين التعميمي خالل 

 (.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن مصدر/ ال
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الشرق أحد المستشفيات الحكومية التي تقدم  طوارئيعد مستشفى  الشرق: طوارئنفوذ مستشفى  -4
 ( يتضح التالي:22ذ المستشفى )( وخارطة نفو 33ومن خالل الجدول ) ،خدماتيا الصحية

خرى، وقد األالمدينة وعدد من سكان المديريات المستشفى خدماتو الصحية لسكان مديرية مركز يقدم    
% من 770وبنسبة  امريضً  (0431) م2100 ونيسان آذار يبمغ إجمالي عدد المرضى الرقود خالل شير 

حيث  ؛ت نسبة عددىم من مديرية إلى أخرىتإجمالي المرضى الرقود في مستشفيات العينة، وقد تفاو 
% 4178طراف المدينة، وبنسبة أدوا من مديريات مركز المدينة و بمغت أعمى نسبة لممرضى الذين رق

مديرية من لكل و %، 072% و277الوة وسوران بنسبة مديريات شق % لكل مديرية عمى حدة، ثم2470و
بنسبة فقد جاءت %، أما محافظة السميمانية 179تجاوز من تال نسبة جومان وكوية ومخمور وبارزان

خدماتو لجميع  المستشفى يقدم%، و 26جنوب العراق بنسبة وسط و %، ثم 073% ومحافظة دىوك 075
 سكان المحافظة وخصوصًا المديريات القريبة من مديرية مدينة أربيل.

فيات القطاع يقدم ىذا المستشفى خدماتو الصحية ضمن مستش نفوذ مستشفى أربيل األىمي: -5
( 092) م2100 ونيسان آذار يالخاص، وقد بمغ إجمالي عدد المرضى الذين تم ترقيدىم خالل شير 

، وقد تفاوت عدد المرضى الذين قدموا إلى المستشفى لطمب العالج، وقد بمغ أعمى نسبة عدد من امريضً 
خالل  امريضً ( 52)دد % وبع2770بمغت بنسبة طراف المدينة أى الذين رقدوا في المستشفى من المرض
% 0179% و 0275بنسبة  مديرية مركز المدينةم، وقدموا من مديرية شقالوة و 2100 ونيسان آذارشير 

%، ومن مديريتي جومان 673% ومديرية بارزان 973، وجاءت مديرية سوران بنسبة رتيبعمى الت
في كل  رتيبى الت%( عم070%، 070%، 270ة )وبنسب ا( مريضً 2،2،4) ومخمور وكوية بمغ عددىم

، ووسط وجنوب العراق بنسبة 376% ومحافظة دىوك بنسبة 276مديرية، ومن محافظة السميمانية 
الذين ليم القدرة عمى  ،%، ويقبل عدد من السكان لتمقي الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة2374

نفوذ ن خالل خارطة يمكن مالحظة ذلك متكاليف في ىذه الخدمة. و التحمل تكاليف الوصول ودفع 
(.23)المستشفى
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 (22خارطة )                                      
 م2100 ونيسان آذار شيريالشرق خالل  طوارئنفوذ مستشفى 

 (.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن مصدر/ ال
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 (23خارطة )
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى أربيل األىمي خالل 

 (.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن ر/ مصدال
يعد مستشفى كوردستان األىمي أحد المستشفيات التي تقدم  نفوذ مستشفى كوردستان األىمي: -6

( 24) (، وخارطة نفوذ المستشفى33خدماتيا الصحية ضمن القطاع الخاص، ومن خالل الجدول )
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وقد بمغ محافظات المجاورة، الريات المحافظة، و خدماتو الصحية لسكان مدييقدم المستشفى  أنيتضح 
وقد تفاوت عدد المرضى م، 2100 ونيسان آذاررقدوا خالل شيري  امريضً  (024)إجمالي عدد المرضى 
جنوب وسط و غالبية المرضى من  تحيث كان ؛شفى القادمين من مديرية إلى أخرىالمراجعين عمى المست

% 2474مديرية مركز المدينة بنسبة جاءت  ي المرتبة الثانية%، وبعدىا ف25بمغت نسبتيم حيث  ؛العراق
، ومن مديرية رتيب% عمى الت2،4%، 372ىوك بنسبة محافظة السميمانية ود ثم، امريضً ( 29)بعدد 

خرى األمديريات ال% وباقي 772طراف المدينة أ%، ومديرية 0279ومديرية سوران % 977شقالوة بنسبة 
 المستشفى. اإجمالي المرضى الذين رقدوا في ىذن % م675من النسبة تجاوز لم ت
مستشفى سردم األىمي أحد المستشفيات الخاصة في مدينة يعتبر  نفوذ مستشفى سردم األىمي: -7

 ااجعين عمى ىذوقد تفاوت عدد المرضى المر ، اً مريض( 336)وقد بمغ إجمالي عدد المرضى أربيل، 
%، وبقية النسبة توزعت عمى 3373مركز المدينة نسبة المرضى من مديرية  تالمستشفى، وقد بمغ

حيث  ؛الفترةىذه المديريات التي جاء منيا المرضى طمبًا لمخدمو وخصوصًا من المديريات المجاورة خالل 
عدد المرضى الذين تم رقودىم في المستشفى  في المرتبة الثانية من حيث طراف المدينةأجاءت مديرية 

وبنسبة  امريضً  34عددىم  تبمغحيث %، ثم مديرية سوران 0874سبة وبن امريضً  (62)الفترة خالل 
% 379ثم مديرية مخمور بنسبة %، 873وبنسبة  امريضً ( 28)مديرية شقالوة بمغ عددىم في %، و 0172

، ويمكن رتيب% عمى الت176%، 178وية بنسبة % وبعدىا مديرية بارزان وك277و مديرية جومان 
بنسبة عدد افظة السميمانية حم(، ويقبل من سكان 25ل الخارطة )مالحظة نفوذ المستشفى من خال

 %.0677بنسبة ع د ٌد %، ويقبل أيضًا من سكان وسط وجنوب العراق 373% ومحافظة دىوك 078
(، أن إجمالي 26( وخارطة النفوذ لممستشفى )33يوضح الجدول ) نفوذ مستشفى رسول األىمي: -8

، قدموا إلى المستشفى من مديرية امريضً ( 274)العينة بمغت  مرضى الرقود في المستشفى خالل فترة
قود محافظات المجاورة، فقد بمغت أعمى نسبة من المرضى الر الخرى و األمديريات المركز المدينة وباقي 

، وحل ثانيًا المرضى الذين رقدوا في المستشفى امريضً  (73)% وعددىم 2676 من مديرية مركز المدينة
طراف المدينة أ%، ثم من مديرية 2072وبنسبة  اضً مري (58)جنوب العراق بعدد من محافظات وسط و 

رات مديال% وبعدىا 679%، ومديرية شقالوة بنسبة 979%، ومن مديرية سوران بنسبة 0977بنسبة 
  .%470 تجاوزتالبنسبة خرى األ
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 (24خارطة )
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى كوردستان األىمي خالل 

 (.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن در/ مصال
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 (25خارطة )
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى سردم األىمي خالل 

 (.33جدول )عمى:  باالعتمادالباحثة  إعدادمن مصدر/ ال
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 (26خارطة )
 م2100 ونيسان آذار شيرينفوذ مستشفى رسول األىمي خالل 

 (.33جدول )عمى:  العتمادباالباحثة  إعدادمن مصدر/ ال
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ن % من إجمالي المرضى الذي078محافظة دىوك بنسبة  ثم% 279محافظة السميمانية بنسبة  ثم      
ويتضح أن حجم المستشفيات ونوعية الخدمات والتكمفة في تقديميا لو دور  .رقدوا في ىذه المستشفيات

 عددفيو كثر ى رزكاري التعميمي يأن مستشفحيث نالحظ  ؛تحديد منطقة نفوذ ىذه المستشفياتفي 
اإلقبال عمى طمب الخدمة، فقد تم مالحظة أن  لذا يتم ؛نظرًا ألنو يقدم خدمات مجانيةالمرضى المراجعين 

جنوب العراق، وذلك لمتكمفة أو لوجود مستشفيات أخرى ن من سكان مديرية مركز المدينة و معظم المراجعي
خدمة العالجية، ويوضح ذلك عامل البعد والقرب من المحافظة بديمة يتم الذىاب إلييا لمحصول عمى ال

لى أي مدى يمكن الحصول عمى الخدمة، وبذلك يتضح أن  افظة يشمل الحقيقي لمستشفيات المح النفوذوا 
محافظات المجاورة المديريات و من الى ْم أن القادمين  حيث تبين ؛كوردستان والعراق إقميممعظم محافظات 

  .خرىاأل مدنالمن و 
 

 ن:ومراجعمرضى الملخصائص االجتماعية واالقتصادية ثاني: الالمبحث ال
التعرف عمى النفوذ الخدمي لممؤسسات الخدمية  التي تيتم بيا جغرافية الخدماتمن الموضوعات      

عمى المنشآت  اإلجتماعية واإلقتصادية لممراجعيندراسة الخصائص  وتعد، (0)المختمفة ومنيا المستشفيات
تأثر الخدمات  أىمية من خالل تحديد حجم ونوع الطمب عمى الخدمات الصحية، ومدى ذاتية الصح

الصحية بيذه األبعاد، إذا كان يقدم خدمة ذات نوعية عالية وجيدة من خالل األطباء وىيئة التمريض، 
قتصادية الجتماعية واالولة الوصول عالوة عمى الخصائص اويزيد من أىمية الموقع الجيد وسي

حتى  . كما ينبغي أن يجيد الباحث الجغرافي، عمى صعيد المساحة المعينة في الميدان العممي،(2)مسكانل
وتيمو في البحث، وممارسة  والتي تعني ضوية الحميمة بين الظاىرة الجغرافيةعيتقصى حقيقية العالقة ال
عدادأسموب العمل الميداني و  صى حقيقة عنصر معين وتق اإلستبيان لحساب البحث الجغرافي البشري ا 

الميارات  ةمن عناصر التوليفة الجغرافية البشرية في الميدان، التي تكسب الباحث أو الباحثة الجغرافي
(. ومن 3ختيار)الالتي يقع عميو امن العناصر الجغرافية المتخصصة تخصصًا متعمقًا في كل عنصر 

حافظة أربيل بمغ جعين عمى مستشفيات مالطالبة بدراسة ميدانية لعينة من المرا تخالل ذلك فقد قام

                                                 

 .369، صمرجع سبق ذكرهفتحي محمد مصيمحى، جغرافية الخدمات اإلطار النظرى وتجارب عربية،  (0)
السعودية دراسة في حساء بالمممكة العربية مى، الخدمات الصحية في محافظة اإلمزيد انظر: أحمد السيد الزاممل  (2)

 .48، صمرجع سبق ذكرهجغرافية الخدمات، 
  .73-72صص ، 2112منشأة المعارف باإلسكندرية،  يدانية في العمل الجغرافي،( صالح الدين الشامي، الدراسة الم3)
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دراسة الخصائص  كان أحد أىدافياو  ،ستمارة البحث الميدانيةاوذلك عن طريق  ،يًضا( مر 651حجميا )
لفئات دراسة ا ومن عناصر ىذه الدراسة، ،لممراجعين عمى الخدمات الصحية وتقييم األداء بيذه المنشآت

 نتقال والمينة.......العميم والدخل ووسيمة ااعية، والتجتمالالعمرية والنوع والحالة ا
 
 الخصائص العامة لممستفيدين من الخدمات الصحية: -
 يًضامر ( 651)(، الذي يوضح حجم العينة والذي بمغت 34من خالل الجدول ) :حجم العينة والنوعواًل: أ

مستشفيات  4نيا معمى العيادات الخارجية عمى مختمف مستشفيات محافظة أربيل الحكومية والخاصة، 
، مستشفى حكومية ومثميا مستشفيات خاصة، والمستشفيات الحكومية ىي مستشفى رزكاري التعميمي

شرق، والمستشفيات الخاصة  الطوارئأربيل التعميمي، مستشفى رابةرين التعميمي، إضافة إلى مستشفى 
 تشفى رسول األىمي.مستشفى أربيل األىمي، مستشفى كوردستان األىمي، مستشفى سردم األىمي، مس

% 3175% من حجم عينة المرضى مقابل 6975أن نسبة الذكور يالحظ ( 06ومن خالل الشكل )   
عرضة لألمراض واإلصابات نتيجة لممشاجرات والحوادث أكثر من اإلناث، وقد يرجع ذلك إلى أن الذكور 

صابات العمل.   المرورية وا 
لى نسبة من مستشفى إلى آخر من حيث نسبة الذكور إختمفت الافقد أما عمى مستوى كل مستشفى     

بينما بمغت ، ا% إناثً 2675إلى  ا% ذكورً 7375مستشفى رزكاري التعميمي اإلناث، فقد بمغت النسبة في 
، وفي مستشفى رابةرين التعميمي بمغت ا% إناثً 3779و ا% ذكورً 6270النسبة في مستشفى أربيل التعميمي 

الشرق فبمغت نسبة  طوارئمستشفى في %، أما 5578مغت نسبة اإلناث % بينما ب4472نسبة الذكور 
رتفاع اذكور في ىذا المستشفى إلى ال% ويرجع اإلرتفاع في نسبة 3177% واإلناث 6973الذكور 

صابات العمل، الح % بينما اإلناث 61بمغت نسبة الذكور فقد أربيل األىمي مستشفى أما وادث المرورية وا 
% واإلناث 5472المستشفى تان األىمي بمغت نسبة الذكور المراجعين عمى مستشفى كوردسو %، 41

% ونسبة اإلناث 8078%، ومستشفى سردم األىمي كانت نسبة الذكور المراجعين عمى المستشفى 4578
% 8074%، ومستشفى رسول األىمي كانت نسبة الذكور المراجعين عمى العيادات الخارجية 0872

%، 8078مذكور كانت في مستشفى سردم األىمي لن الجدول أن أعمى نسبة الحظ ميو  ،ا% إناثً 0876و
 %.  4472بينما بمغت أقل نسبة في مستشفى رابةرين التعميمي 

 



 

 الخدمات الصحية في محافظة أربيل ونفوذ ............................ إقميم ................الرابع .. انفصم   

 

089 
 

 
 (34جدول )

 حزيران وتموزتوزيع المرضى المراجعين حسب النوع عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل لشيري 

 م2104عام 
 المتغيرات

 مستشفى
 لعينةجممة ا النوع

 % عدد % أنثى % ذكر
 011 200 2675 56 7375 055 رزكاري التعميمي
 011 95 3779 36 6270 59 أربيل التعميمي

 011 43 5578 24 4472 09 رابةرين التعميمي
 011 75 3177 23 6973 52 الشرق طوارئ

 011 21 41 8 61 02 أربيل األىمي
 011 48 4578 22 5472 26 كوردستان األىمي

 011 99 0872 08 8078 80 سردم األىمي
 011 59 0876 00 8074 48 رسول األىمي

 011 651 3175 098 6975 452 اإلجمالي
 ستمارة الدراسة الميدانية.امصدر/ ال 
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لألعمار شأن كبير في دراسة التخطيط والتنمية، التي  ثانيًا: خصائص المراجعين حسب الفئة العمرية:
حد كبير عمى عدد الشباب، والمسنين إلى قتصادية يعتمد الفنشاط الحياة ا ؛خططونييتدي بيا الم

أن يكون ليذا ويمكن  .(0)عمى مستوى الشباب والشيوخ وصغار السن والعجزة القادرين عمى العمل
قتصادي ليذا المجتمع، وتأثيره المباشر في الجتماعي واالي واالتركيب أثر كبير عمى السموك السكان

  .(2)مختمف أنواع الخدمات الالزمة لممجتمع تأمين
كانت أعمى نسبة من المراجعين عمى يالحظ أنو ( 07( والشكل )35ومن خالل الجدول )    

رتفاع في عدد ال% ويرجع ا3474سنة( حيث بمغت  29 -21المستشفيات ضمن الفئة العمرية )
عرض لألعمال الشاقة والمخاطر وىي فئة المراجعين ضمن ىذه الفئة عمى المستشفيات كونيا فئة شابة تت

بعضيا متعمق باإلنجاب  سن الزواج وخصوصًا النساء بحاجة إلى الرعاية الصحية اإلنجابية والوالدة
 الشرق وأربيل التعميمي. طوارئفي مستشفى  ه، وىذا ما وجدناوبعضيا متعمق باألطفال

سنة( وبنسبة  29 -21ثم الفئة العمرية ) %0572سنة( بنسبة  09 -01مييا الفئة العمرية بين )تو     
سنة( بنسبة  49 -41ثم الفئة العمرية )%، 06،5سنة( بنسبة  39-31ثم الفئة العمرية )%، 4374
%، وىذه الفئة نظرًا لتقدم السن فييا 0278سنة فأكثر( بنسبة  51%، وثم الفئة العمرية )من 0473

سنوات( حمت في المرتبة األخيرة من حيث عدد  01من  معرضة لألمراض المزمنة، ثم الفئة العمرية )أقل
إلى توجو ىذه الفئة لتمقي الخدمات الصحية في المراكز ذلك المراجعين عمى المستشفيات، ويرجع 

 .الصحية الحكومية بالمحافظة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، مانعمحمود الحبيس، جغرافيا السكان مدخل إلى عمم السكان، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمي سالم حميدان و  (0)
 .022، ص2110

  .007، صالمرجع السابق( 2)



 

 الخدمات الصحية في محافظة أربيل ونفوذ ............................ إقميم ................الرابع .. انفصم   

 

090 
 

 (35جدول )
 م2104م توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب الفئة العمرية عا

 الفئة
 مستشفى

 01أقل من 
 سنوات

 09-01من 
 سنة

 29-21من 
 سنة

 39-31من 
 سنة

 49-41من 
 سنة

 -51من  
 سنة فأكثر

 الجممة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 079 2279 40 0170 08 2170 36 3673 65 874 05 272 4 رزكاري التعميمي
 011 83 479 4 2174 07 0475 02 3876 32 02 01 976 8 أربيل التعميمي

 011 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 011 07 رابةرين التعميمي
 011 49 2 0 672 3 672 3 6372 30 0272 6 0172 5 الشرق طوارئ

 011 038 974 03 0677 23 0274 07 3174 42 2879 41 272 3 أربيل األىمي
 011 71 279 2 01 7 31 20 3770 26 0770 02 279 2 كوردستان األىمي

 011 42 273 0 51 20 0677 7 2378 01 478 2 274 0 سردم األىمي
 011 73 2877 20 575 4 0570 00 2670 09 0970 04 575 4 رسول األىمي

 011 651 0278 83 0473 93 0675 017 3474 224 0572 99 678 44 اإلجمالي
  م.2104، ن وتموزحزيرا، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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لتي تحدد مدى إقبال من السمات الميمة االحالة التعميمية تعد  ن حسب الحالة التعميمية:وثالثًا: المراجع
طرق الوسائل و الستخدام ي نجدهرتفع مستوى الفرد التعميمي استخدام الخدمات الصحية فكمما ااألفراد عمى 

 الذي يوضح( 08( والشكل )36ومن خالل الجدول )، بشكل أفضل ية من األصابة باألمراضئالوقا
ن عمى يجاءت نسبة األمييتضح أنو  ،أربيل حسب الحالة التعميمية العينة من مرضى مستشفيات محافظة

رتفاع في ىذه ال% من جممة المرضى، ويرجع ا3373مركز األول بنسبة الفي طمب الخدمة الصحية 
رتفاع نسبة اإلى  تأد تياض الجنب مسببات نقل األمر النسبة إلى غياب الثقافة والوعي الصحي وت

%، ثم أصحاب فئة 0978بنسبة  الكتابةو  اءةقر القادرين عمى الالمرضى في ىذه الفئة، ثم تمتيا فئة 
 ثم%، 0378التعميم األساسي بنسبة شيادة %، ثم حممة 0570بنسبة  ةشيادة الجامعيالالحاصمين عمى 

المرضى  عدادأ ت%، وقد تفاوت774%، واألطفال قبل سن المدرسة 0176حممة الشيادة الثانوية بنسبة 
 ضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعميمية مايمي:و حسب الفئة التعميمية من مستشفى إلى آخر، وي

% من جممة 5670حيث بمغت ىذه الفئة أعالىا في مستشفى كوردستان األىمي بنسبة ن يفئة األمي -0
ثم مستشفى رابةرين التعميمي بنسبة %، 4570فى أربيل التعميمي بنسبة يمييا مستشالمراجعين عمييا، 

%، ومستشفى 3873، ومستشفى رزكاري التعميمي %4272%، ثم مستشفى أربيل األىمي بنسبة 4475
ويرجع %، 0078%، ومستشفى سردم األىمي 0376الشرق  طوارئ%، ومستشفى 0778رسول األىمي 

نخفاض مستوى الثقافة النظرًا  ت الحكومية والخاصة بالمحافظةمى المستشفيان عيرتفاع نسبة األميا
ظافة المأكل والمشرب والعيش الصحية والتي يمكن لمفرد تجنب المرض من خالل المعرفة العامة حول ن

 بيئة نظيفة.في 
%، 0978ت شكمت ثاني أكبر فئة من المراجعين عمى المستشفياالقادرين عمى القراءة والكتابة فئة  -2

ثم جاء مستشفى رسول األىمي  %من جممة المراجعين 6477بنسبة األول مستشفى سردم األىمي ويعد 
الشرق ومستشفى رزكاري التعميمي  طوارئ%، ومستشفى أربيل التعميمي ومستشفى 2670بنسبة 

، وكان رتيب% لكل منيا عمى الت0277%، 0779%، 2072%، 2275ومستشفى أربيل األىمي بنسبة 
% من إجمالي المرضى المراجعين في المحافظة 878 حيث كانت مستشفى كوردستان األىمي بأقل نسبة

ن ىذا المستشفى نظرًا ألصفر الحيث بمغت نسبة  ؛ومستشفى رابةرين التعميمي فئة.ىذه الضمن 
 . مخصص لألطفال
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 (36جدول )

حزيران ب الحالة التعميمية لشيري توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حس
 م2104عام  وتموز

 المتغيرات
 مستشفى

قبل سن 
 المدرسة

 الجممة جامعي ثانوي أساسي يقراء ويكتب أمي

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 062 479 8 0779 29 0978 32 0779 29 3873 62 072 2 رزكاري التعميمي
 011 70 770 5 874 6 0073 8 2275 06 4570 32 576 4 أربيل التعميمي

 011 08 1 1 1 1 3373 6 1 1 4475 8 2272 4 رابةرين التعميمي
 011 66 0872 02 2878 09 776 5 2072 04 0376 9 0176 7 الشرق طوارئ

 011 012 379 4 779 8 2176 20 0277 03 4272 43 0277 03 أربيل األىمي
 011 57 770 4 375 2 0577 9 878 5 5670 32 878 5 كوردستان األىمي

 011 07 1 1 1 1 0078 2 6477 00 0078 2 0078 2 سردم األىمي
 011 057 4074 65 370 5 475 7 2670 40 0778 28 770 00 رسول األىمي

 011 651 0570 98 0176 69 0378 91 0978 029 3373 206 774 48 اإلجمالي
 م.2104، حزيران وتموز، شير نيةستمارة الدراسة الميداامصدر/ ال
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ممراجعين لأعمى نسبة  ت، ولقد كان%0570فقد بمغت نسبتيم فئة حممة الشيادة الجامعية لأما بالنسبة  -3
% من إجمالي المرضى المراجعين عمى 4074ضمن ىذه الفئة عمى مستشفى رسول األىمي حيث بمغت 

مستشفى كوردستان أربيل التعميمي و مستشفى و  %،0872الشرق بنسبة  طوارئمستشفى تشفى، ثم المس
%، ومستشفى أربيل 479% من إجمالي المراجعين، ومستشفى رزكاري التعميمي بنسبة 770األىمي بنسبة 
مستشفى رابةرين التعميمي و مستشفى سردم األىمي فقد بمغت النسبة ل%، أما بالنسبة 379األىمي بنسبة 

كبار  من رجع نسبةت الو ألطفال ا يمي مخصصة لعالجرين التعموىذا يرجع إلى أن مستشفى رابةصفر% 
صة فئة خا ؛فئات أخرى منن غالبية المراجعين إفمستشفى سردم األىمي ما وأالمستشفى،  اىذ لىإسن ال

 عمالأو أفي مصانع أو معامل  ونيعمم نيمأ سببىذه الفئة ب مننسبة ال رتفعتافقد  ن. وعموماً األميي
 الجامعات. يكثرة عدد خريج بسببمكان المناسب الفي  ليم ناتيوجد تعيت الو أخرى 

%، فقد كان لمستشفى رابةرين 0378شيادة التعميم األساسي فقد بمغت نسبتيم وأما فئة حممة  -4
، ثم جاء مستشفى أربيل األىمي ثانيًا ضمن ىذه الفئة وبنسبة %3373بمغت  ؛ حيثالتعميمي أعمى نسبة

%، 0577%، ثم مستشفى كوردستان األىمي 0978التعميمي بنسبة  %، ثم مستشفى رزكاري2176
%، 0073%، 0078الشرق بنسبة  طوارئومستشفى سردم األىمي ومستشفى أربيل التعميمي ومستشفى 

% من إجمالي عدد 475 وجاءتفي مستشفى رسول األىمي  تكان% عمى الترتيب، بينما أقل نسبة 776
 افظة ضمن فئة التعميم األساسي.مستشفيات في المحالالمراجعين عمى 

%، ولقد 0176وبالنسبة لحممة الشيادة الثانوية فقد بمغت النسبة المراجعين عمى مستشفيات المحافظة  -5
% من إجمالي المرضى المراجعين، ثم جاء 2878الشرق بنسبة  طوارئكان أعمى نسبة في مستشفى 

أربيل التعميمي بنسبة %، ثم مستشفى 0779بة مستشفى رزكاري التعميمي ثانيًا ضمن ىذه الفئة وبنس
%، ومستشفى 375%، ومستشفى كوردستان األىمي بنسبة 779%، ومستشفى أربيل األىمي بنسبة 874

%، بينما جاءت النسبة صفر% في مستشفى رابةرين التعميمي ومستشفى سردم 370رسول األىمي بنسبة 
لم المستشفى  األن ىذ ؛مستشفى رابةرين في اميمانعد وىذا يدل عمى قمة عدد المراجعين أواألىمي 

 .فقط لألطفالنما خصصت ا  و  سنالكبار ل خصصي
إقبال نخفاض في نسبة ال%، ويعد ا774ة فقد بمغت النسبة أما بالنسبة لألطفال قبل سن الدراس -

فة في كا المنتشرةالمرضى عمى المستشفيات، لتوجو ىذه الفئة لتمقي الخدمات في المراكز الصحية 
% من إجمالي 2272أعمى نسبة في مستشفى رابةرين التعميمي بنسبة  تولقد كانمديريات المحافظة، 
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ت في مستشفى أربيل حيث بمغ ؛وىذه النسبة مرتفعة عمى المستشفيات الخاصةالمرضى المراجعين، 
% 0176الشرق بنسبة  طوارئ%، وقد جاء مستشفى 0078ثم مستشفى سردم األىمي % 0277األىمي 

%، ومستشفى 878ومستشفى كوردستان األىمي بنسبة مستشفيات العينة، من إجمالي المراجعين عمى 
في مستشفى كانت %، وأقل نسبة 576%، ومستشفى أربيل التعميمي بنسبة 770رسول األىمي بنسبة 

إلى مستشفى رابةرين  واألن كل المراجعين من فئة األطفال تحول؛ %072رزكاري التعميمي بنسبة 
 لتعميمي لألطفال.ا
 

( يتضح أن 09( والشكل )37ومن خالل دراسة الجدول ) الحالة االجتماعية: حسب نوراجعرابعًا: الم
%، 4674حيث بمغت نسبتيم  ؛أعمى نسبة لممرضى المراجعين عمى المستشفيات ىم من المتزوجين

، وقد جاءت ةجتماعيالعادات والتقاليد االسبب كر لمشباب في المجتمع الكوردي بويرجع إلى الزواج المب
ذلك % ويرجع 0072في المرتبة الثالثة بنسبة  األراملوفئة %، 3378في المرتبة الثانية بنسبة  العزابفئة 

وكذلك  ،دون رغبتياعمى الزواج  الفتاةلى إجبار إسباب تعود أل ،الطالق في المجتمع حاالتإلى كثرة 
رة في المرتبة األخي ينمطمقالوفئة عن سوء التفاىم بين الزوج و الزوجة،  لى فشل العالقة الزوجية الناتجإ

الجية ىم من فئة رتفاع نسبة المرضى الذين يطمبون الخدمة العا%، ومن ذلك يتضح أن 879بنسبة 
لتيابات لدى الوالوالدة وا ةمراض النسائياألض مباشرة متعمقة بيذه الفئة وىي ىناك أمراو  ن،يالمتزوج
رتفاع نسبة المرضى األمر الذي أدى إلى لألمراض المختمفة، ا ينمعرضالوكذلك بالنسبة لمرجال النساء 
عين ضمن ىذه الفئة في المستشفيات من قبل األطباء األخصائيين في المستشفيات الحكومية المراج  

 والخاصة.
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 (37جدول )

جتماعية لشيري اليل حسب الحالة اتوزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أرب
 م2104عام  حزيران وتموز

 المتغيرات
 مستشفى

 الجممة أرمل مطمق متزوج أعزب
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 011 049 0270 08 470 6 6577 98 0870 27 رزكاري التعميمي
 011 75 06 02 02 9 44 33 28 20 أربيل التعميمي

 011 30 977 3 3575 00 3877 02 0670 5 رابةرين التعميمي
 011 76 0978 05 0475 00 4272 32 2377 08 الشرق طوارئ

 011 043 673 9 874 02 3777 54 4776 68 أربيل األىمي
 011 50 0377 7 579 3 4770 24 3373 07 كوردستان األىمي

 011 43 679 3 476 2 6174 26 2779 02 سردم األىمي
 011 82 773 6 072 0 2870 23 6374 52 رسول األىمي

 011 651 0072 73 879 55 4674 312 3378 221 اإلجمالي
 .م2104، حزيران وتموز، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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( أن عدد 21( والشكل )38: يالحظ من خالل الجدول )خامسًا: المراجعين حسب ممكية المبنى ونوعو
 تيمبمغت نسبو سكن بمختمف أنواعو الت العينة بمحافظة أربيل يمتمكون مستشفياالمرضى المراجعين عمى 

 .%676 تيمبمغت نسب اسكنً ماليمتمكون الذين %، وأن عدد المرضى 9374
 (38جدول )

حزيران توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب ممكية المبنى لشيري 
 م2104عام  وتموز

 المتغيرات
 مستشفى

 الجممة إيجار ممك
 % عدد % عدد % عدد

 011 215 079 4 9870 210 رزكاري التعميمي
 011 78 675 5 9375 73 أربيل التعميمي
 011 26 776 2 9274 24 رابةرين التعميمي

 011 37 277 0 9773 36 الشرق طوارئ
 011 007 0976 23 8174 94 أربيل األىمي

 011 78 1 1 011 78 كوردستان األىمي
 011 47 473 2 9577 45 سردم األىمي
 011 62 976 6 9174 56 رسول األىمي
 011 651 676 43 9374 617 اإلجمالي

  .م2104، حزيران وتموز، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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 ونفي نوعية السكن الذي يسك اختالفً ا( أن ىناك 20( والشكل )39ويالحظ من خالل الجدول )     
في  غرفة مستقمة دد المرضى الذين يمتمكونالمرضى المراجعين عمى ىذه المستشفيات، فقد احتل ع

ن يعيش في غرفة أجتمع في محافظة أربيل يغمب عميو كون المل ؛%7278المرتبة األولى وبنسبة 
نسبة ن عمى مستشفى أربيل التعميمي وبو ىم المراجعو مستقمة، حيث بمغت أعمى نسبة ضمن ىذه الفئة 

ويرجع ذلك إلى %، 4174%، وأقل نسبة ضمن ىذه الفئة عمى مستشفى كوردستان األىمي بنسبة 8278
   ن المجتمع العراقي والكوردي عمومًا يرغب الحياة في غرفة مستقمة بمرور الزمن.أ

، فإن %0779في المرتبة الثانية وبنسبة  واجاءفقد أما بالنسبة لممرضى الذين يمتمكون شقة لمسكن      
اليوجد في النواحي والمناطق الريفية  أنو ىذا النظام السكني يوجد في مركز المدينة فقط، بمعنى

%، حيث بمغت أعمى نسبة في 778بنسبة  منزلاللممحافظة، ثم جاءت فئة المرضى الذين يسكنون في 
مة قترجع و  ؛%377الشرق بمغت  طوارئ% وأقل نسبة في مستشفى 2775مستشفى سردم األىمي بنسبة 

كوردستان  إقميم منمناطق الريفية ال فينخفاض عدد السكان ا إلى عدد المرضى في منزل الريفي
في قطاعاتيا اإلنتاجية  العمل لتشغيل األيدي العاممة ستمرار اليجرة في مناطق الحضر بسبب فرصال

ر فييا الحد األدنى من شروط غالبًا مايعيشون في مناطق الريفية وفي بيوت ال تتوفو والخدمية، أو التعميم، 
 . (0)السكن الصحية مما يجعميم يعيشون حياة التختمف كثيرًا عن تمك التي عاشوىا من قبل

ة عن غرف مبنية من الطين أو بينما بمغت نسبة المرضى الذين يسكنون ضمن فئة أخرى وىي عبار      
%، وأقل نسبة في مستشفى 775غت مستشفى سردم األىمي بأعمى نسبة بم قد جاء%، و 075بنسبة  نبمال

%، ومستشفى رزكاري التعميمي بنسبة 273%، ومستشفى أربيل األىمي بنسبة 075أربيل التعميمي بنسبة 
الشرق  طوارئن عمى مستشفى رابةرين التعميمي و %، بينما لم تظير ىذه الفئة ضمن المراجعي079

  في كل واحد منيا. احيث بمغت النسبة صفرً  ؛رسول األىميوكوردستان األىمي و 
مستقمة والشقة، بينما نالحظ الغرفة ذو التحتوي عمى ىذا النوع من السكن ويغمب عمييا البيت وىي      

وفي  ،خدمات عالجية أفضل و منيقدمما إلى ذلك جع اصة وير رتفاع النسبة في المستشفيات الخا
جانًا لممرضى المراجعين عمى ىذه دوية ماألعالجية و الخدمات الم يقدتسبب بالمستشفيات الحكومية 

 المستشفيات.
 

                                                 

 .81-79صص ، 2113، مطبعة الثقافة، أربيل، 0قتصادية، طا -محمد، أربيل دراسات ديموغرافية( خميل إسماعيل 0)
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 (39جدول )
حزيران توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب نوع السكن لشيري 

 م2104عام  وتموز
 نوع السكن

 مستشفى
 الجممة أخرى مستقمة شقة بيت ريفي بأكممة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 205 079 4 7573 062 0677 36 670 03 ميرزكاري التعمي
 011 052 075 2 8278 026 0078 08 379 6 أربيل التعميمي

 011 72 1 1 7778 56 0677 02 575 4 رابةرين التعميمي
 011 53 1 1 8072 43 0570 8 377 2 الشرق طوارئ

 011 42 273 0 6677 28 0473 6 0677 7 أربيل األىمي
 011 47 1 1 4174 09 4879 23 0177 5 كوردستان األىمي

 011 41 775 3 55 22 01 4 2775 00 سردم األىمي
 011 29 1 1 5876 07 3070 9 0173 3 رسول األىمي

 011 651 075 01 7278 473 0779 006 778 50 اإلجمالي
 .م2104، حزيران وتموز، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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تعد المياه أىم مادة غذائية يتناوليا اإلنسان وال يمكن  حسب مصدر مياه الشرب: نوعراجسادسًا: الم
حدى عناصر البيئة.  استبداليا بمادة بديمة، وىي إحدى الثروات الطبيعية الموجودة عمى األرض وا 

اسية تستخدم المياه في األنشطة المنزلية والصناعية والزراعية وغيرىا. والمياه إحدى المتطمبات األسو 
ليذا البد من إدارة مصادر المياه والحفاظ عمييا بالكمية  ؛ألنشطة وسبب رئيس لنموىا وتطورىالبقاء ىذه ا

 .(0)والنوعية المطموبة
مناطق وحتى في المشاكل الرئيسية في بعض الكوردستان من  إقميموتعد مشكمة مياه الشرب في     

 فانيا في المديريات الواقعة ضمن السمسمة الجبمية،محافظة أربيل، خاصة في مناطق األرياف وخصوصًا 
( حوض مياه 7بار بدون تنظيف حوض المياه ويالحظ في صورة )آلاحفر تعتمد عمى المنابع الطبيعية و 

مختمفة لمسكان في ىذه  اً ىذه المياه نظرًا لتموثيا تسبب أمراضو الشرب في مديرية جومان في وادي باليان، 
 المناطق.

ستمارة الدراسة الميدانية اياه من منطقة إلى أخرى فمن خالل ق الحصول عمى المويختمف طر    
( 41والحصول عمى اإلجابات من المرضى المراجعين عمى المستشفيات، اتضح من خالل الجدول )

 : مايمي( 22والشكل )

 
 ( توضح وسيمة نقل المياه في مديرية جومان7صورة )

                                                 

شوان عثمان حسين، إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لمخصائص النوعية لممياه الجوفية في مدينة أربيل باستخدام نظم  (0)
 .0، ص2117التربية، جامعة الموصل، غير منشورة ، كمية  ، رسالة ماجستيرGISمات الجغرافية المعمو 
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وكانت %، 0270شربيم عن طريق شبكة المياه العامة نحو در مياه بمغت نسبة الذين أفادوا بأن مص -0
مستشفى رسول األىمي في المرتبة األولى من عدد المرضى الذين يحصمون عمى مياه الشرب عبر 

%، ومستشفى 45%، ومستشفى سردم األىمي في المرتبة الثانية بنسبة 6372عامة بنسبة الشبكة ال
أعمى نسبة في أن %، ونالحظ 2773تشفى أربيل األىمي بنسبة %، ومس35كوردستان األىمي بنسبة 

أعمى نسبة في مستشفى رزكاري التعميمي فكانت مستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة، أما في ال
الشرق بنسبة  طوارئثم مستشفى %، 770أربيل التعميمي بنسبة %، وبعدىا مستشفى 0272بمغت 
% لممرضى الذين يحصمون عمى المياه عبر 075قل نسبة بمغت %، ومستشفى رابةرين التعميمي بأ379

 . المياه العامةشبكة 
  

 (41جدول )
توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب مصادر مياه الشرب لمسكنيم 

 م2104عام  حزيران وتموزلشيري 
 نوع مصدر الشرب

 مستشفى
 الجممة أخرى غيل طبيعي بئر إرتوازية شبكة عامة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 281 173 0 074 4 8670 240 0272 34 رزكاري التعميمي
 011 85 1 1 273 2 9176 77 770 6 أربيل التعميمي

 011 028 1 1 274 3 9670 023 075 2 رابةرين التعميمي
 011 76 074 0 1 1 9477 72 379 3 الشرق طوارئ

 011 22 1 1 475 0 6872 05 2773 6 أربيل األىمي
 011 21 01 2 1 1 55 00 35 7 كوردستان األىمي

 011 21 1 1 25 5 31 6 45 9 سردم األىمي
 011 09 1 1 0578 3 20 4 6372 02 رسول األىمي

 011 651 176 4 278 08 8475 549 0270 79 اإلجمالي
 .م2104، زحزيران وتمو ، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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در مياه الشرب عن طريق حققت أعمى نسبة من بين عدد المرضى المراجعين الذين أفادوا بأن مص -2

 البالستيكية،األنابيب الحديدية و ويتم إيصال المياه إلى المنازل عبر %، 8475رتوازية نحو الاآلبار ا
الشرق بنسبة  طوارئومستشفى %، 9670بمغت أعمى نسبة في مستشفى رابةرين التعميمي بنسبة و 

ة %، وبعدىا مستشفى رزكاري التعميمي بنسب9176ثم مستشفى أربيل التعميمي بنسبة %، 9477
%، 05رسول األىمي، بنسبة %، ومستشفى أربيل األىمي وكوردستان األىمي وسردم األىمي و 8670
 .رتيبلكل واحد عمى الت% %4، %6، 00
وىؤالء المرضى  ؛أن مصدر مياه الشرب ىي غيل الطبيعي العينة% من أفراد 278نحو  بينما أفاد -3

من سكان الريف حيث مازالت العديد من القرى الريفية تعتمد عمى مياه الشرب عن طريق الغيول 
%، 0578بمغت أعمى نسبة في مستشفى رسول األىمي بمغت و  ية التي تجري في بعض األودية،الطبيع

 %.اصفرً وكانت كوردستان األىمي الشرق و  طوارئبينما بمغت أقل نسبة في مستشفى 
مصدر مياه الشرب بمنازليم عن طريق وكان  ،% من جممة العينة176 أقل نسبة بمغتوفي األخير  -4

ئر بال، وكذلك أفاد بأن مياه الشرب مازالت عن طريق الخزانات أو مياهالوسائل أخرى مثل سيارات نقل 
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أعمى وكانت ، مختمفة لسكان ىذه المناطق اً تيجة لتموثيا تسبب أمراضفي منازليم، وىذه المياه نالموجود 
 ىخر األمستشفيات ال أما%، و 173مستشفى رزكاري % و 074الشرق بنسبة  طوارئفي مستشفى  نسبة

 ىذه الوسيمة. عبرلمرضى الذين يحصمون عمى مياه من إجمالي عدد ا% اصفرً  تيانسبفبمغت 
خدمات الصرف الصحي  لمسكنيم: ()ت حسب نوع الصرف الصحىياعمى المستشف نوراجعسابعًا: الم

أحد العناصر األساسية التي يجب توفيرىا في المناطق الحضرية، وفي حالة عدم توفيرىا أو عدم كفاءة 
تعتبر خدمات و ، (0)مراض والتموثألنتشار بعض اائية ربما تؤدي إلى عمميا سينتج عنيا مشاكل بي

رتفاع مستوى امزيادة في حجم السكان و نظرًا لخدمات البنية التحتية، الصرف الصحي واحدة من أىم 
 افتكون مياىً  ،األمر الذي زاد الطمب عمى المياه في اإلستخدامات المتنوعة التي تمت إزالتيا ،المعيشة

 .  (2)غير نقية فيتطمب األمر توجيييا نحو مجاري خاصة تعرف )بشبكة الصرف الصحي(
%( 75ن في العراق الذين يحصمون عمى خدمات الصرف الصحي في الحضر )وبمغت نسبة السكا    

( المذان يوضحان نوع الصرف الصحي 23( والشكل )40من خالل الجدول )، (3)%(51والريف )
 لمساكن المرضى المراجعين عمى مستشفيات محافظة أربيل نالحظ مايمي:

%، وقد بمغت أعمى 5777ف الصحي العامة مثمت فئة الذين أفادوا بأن مساكنيم تتصل بشبكة الصر  -0
ثم مستشفى أربيل التعميمي %، 7874ى أربيل األىمي حيث بمغت نسبة ضمن المراجعين عمى مستشف

بينما جاءت مستشفيات أخرى مثل %، 6270رابةرين التعميمي بنسبة  %، ومستشفى6274بنسبة 
%، 5774%، 61الشرق بنسبة  ارئطو ري التعميمي وكوردستان األىمي و مستشفى سردم األىمي ورزكا

% من إجمالي 0874أقل نسبة في مستشفى رسول األىمي بنسبة كانت % عمى الترتيب، و %4272، 56
 المراجعين.

 
                                                 

( في مجال البيئة، النفايات السائمة )ستخدمات المنزلية أو التجارية، وأي خمل في تنصرف في أنابيب، والناتجة عن اال
د مدحت جابر عبدالجميل، معجم مصطمحات ىذه الشبكة ييدد البيئة بالضرر في مجال صحة المجتمع. مصدر/ محم

 .337، ص2101 دار انمعرفة انجامعٍة، اإلسكندرٌة،الجغرافيا الطبية والخدمات الصحية، 

خمف حسين عمي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (0)
 .59، ص2119

 .041 -039صص ، مرجع سبق ذكرهتي، مازن عبدالرحمن اليي (2)
، 2119، بغداد، كانون األول، 2104 -2101جميورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية لمسنوات  (3)

 .000ص
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 (40جدول )
توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب نوع الصرف الصحي لمسكنيم 

 م2104عام  حزيران وتموزلشيري 
 الصحي نوع الصرف

 مستشفى
 الجممة بدون (بالوعة) حفرة مجاري عامة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 097 3079 63 0177 20 5774 003 رزكاري التعميمي
 011 070 3175 52 770 02 6274 017 أربيل التعميمي

 011 66 3078 20 670 4 6270 40 رابةرين التعميمي
 011 64 2173 03 3775 24 4272 27 الشرق طوارئ

 011 79 0170 8 0073 9 7874 62 أربيل األىمي
 011 25 24 6 21 5 56 04 كوردستان األىمي

 011 05 21 3 21 3 61 9 سردم األىمي
 011 38 3975 05 4270 06 0874 7 رسول األىمي

 011 651 2778 080 0474 94 5777 375 اإلجمالي
  .م2104، زيران وتموزح، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ ال
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يمتمكون بيارة )حفرة، بالوعة( يستخدمونيا لمصرف الصحي لمساكنيم  الذين وجاءت فئة المراجعين -2
%، وقد بمغت أعمى نسبة لممراجعين ضمن ىذه الفئة عمى مستشفى رسول األىمي بنسبة 0474بنسبة 
%، ويمجأ 670التعميمي وبنسبة  %، بينما بمغت أقل نسبة لممراجعين عمى مستشفى رابةرين4270

مشاكل من صحي، وتعاني ىذه المناطق الصرف الالمواطنون إلى حفر البالوعات لعدم توفير شبكات 
نتشار االمجاورة لممساكن مما يؤدي إلى  متالء ىذه البالوعات وخروج مياه الصرف الصحي إلى الشوارعا

 األمراض في ىذه المناطق.
 تيمبمغت نسبوقد  ،مل أولئك الذين يسكنون مساكن التوجد فييا صرففتشأما الفئة األخيرة  -3

أمراض الصدر والجمدية وغيرىا  األمراض في ىذه المناطق خاصةنتشار ا وىذا مؤشر عمى%، 2778
مستشفيات الحكومية المن األمراض وخصوصًا بين األطفال، وقد تفاوت النسبة بين المراجعين عمى 

%، 3975سبة ضمن المراجعين عمى مستشفى رسول األىمي حيث بمغت والخاصة، وقد بمغت أعمى ن
ىذه %، وىذا مؤشر عمى أن 0170وأقل نسبة لممرضى المراجعين عمى مستشفى أربيل األىمي بنسبة 

حفر بالوعة الفئة من المراجعين عمى ىذا المستشفى من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع القادرين عمى 
 إلييا. لمنازليم يتم الصرف الصحي

ن عمى و نوع المينة التي يمارسيا المراجعحيث تبرز أىمية دراسة  حسب المينة: نوراجعثامناً: الم
بعينيا أو أسرة وأطباء في تخصصات  الخدمات الصحية من منطمق أن تقدير الحاجة إلى خدمات صحية

نوع يختمف حجم الدخل من خالل ىذا التو تنوع األعمال والوظائف التي يمارسيا السكان، بمعنى معينة، 
ومن خالل الجدول عن حجم ومستوى الخدمات الصحية المطموبة،  اىذا التنوع يعطينا مؤشرً و لمسكان، 

 ( يتضح التالي:24( والشكل )42)
% من 25حيث بمغت نسبتيم  ؛ينمتقاعدالرتفاع نسبة فئة المرضى القد أشارت نتائج العينة إلى  -0

حيث بمغت أعمى نسبة ليذه الفئة لمرضى  ؛لفئة تأتي في المرتبة األولىذه اأي أن ىإجمالي المراجعين، 
% من إجمالي المراجعين عمى المستشفيات، ومستشفى أربيل 3373مستشفى رسول األىمي بنسبة 

فى م مستشث%، 0973الشرق بنسبة  طوارئ%، وجاءت أقل نسبة ضمن مستشفى 3273التعميمي بنسبة 
نتشار األمراض اوتعاني ىذه الفئة من ، فقط لألطفال مخصصألنو  رابةرين التعميمي بنسبة صفر%

بروستات السكر و الكذلك فقر الدم و لجياز التنفسي و انة والمتوطنة، مثل أمراض القمب و المزم
 لخ.إضغط.....الو 
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 (42جدول )
 م2104توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب المينة عام 

 ةنوع المين
 

 مستشفى
 

موظف بالقطاع  موظف حكومي طالب
 الخاص

 الجممة بدون عمل متقاعد أعمال حرة مزارع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

رزكاري 
 التعميمي

54 2475 42 0970 22 01 07 778 23 0175 54 2475 8 376 221 011 

أربيل 
 التعميمي

23 0870 07 0373 7 575 00 877 08 0472 40 3273 01 779 027 011 

رابةرين 
 التعميمي

6 011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 011 

 طوارئ
 الشرق

02 873 52 3579 4 277 09 0370 24 0675 28 0973 6 472 045 011 

أربيل 
 األىمي

5 0070 02 2677 3 677 4 878 6 0373 02 2677 3 677 45 011 

كوردستان 
 األىمي

4 01 9 2275 6 05 3 775 4 01 9 2275 5 0275 41 011 

سردم 
 األىمي

8 2375 6 0777 4 0079 2 578 3 879 7 2175 4 0077 34 011 

رسول 
 األىمي

3 970 01 3173 0 370 5 0570 0 3 00 3373 2 670 33 011 

 011 651 578 38 2479 062 0272 79 973 60 774 47 2278 048 0776 005 اإلجمالي
  .م2104، حزيران وتموز، شير رة الدراسة الميدانيةستماامصدر/ ال
 
وذلك ألن محافظة  ؛%2278في المرتبة الثانية وبنسبة  ينوجاءت فئة المرضى لمموظفين الحكومي -2

أربيل يعمل عدد كبير من سكانيا في الدوائر الحكومية، وقد تفاوتت ىذه النسبة من مستشفى إلى آخر 
%، ويقدم 41بمغت التي الشرق  طوارئعمى نسبة مراجعين عمى مستشفى في عدد المراجعين، فقد بمغت أ

ن ىذه الفئة المرضى المراجعين ىذا المستشفى خدماتو لمختمف سكان المديريات المجاورة، وأقل نسبة ضم
 %. 0أقل دون مستشفى رابةرين التعميمي بنسبة  ث م  %، 0373أربيل التعميمي بنسبة  مستشفى كانت في
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حيث بمغت أعمى نسبة  ؛%0776في المستوى الثالث وبنسبة  ما بالنسبة لفئة الطالب فقد جاءتأ -3

عميمي بمغت النسبة في مستشفى رابةرين التو  %،2475زكاري التعميمي وبنسبة مرضى عمى مستشفى ر 
% 873الشرق بنسبة  الطوارئثم أقل نسبة في مستشفى ، ةساسياألمرحمة الفي  ا% طالبً 011بنسبة 

 قط.ف
حيث بمغت أعمى نسبة ليذه الفئة لمرضى  ؛%0272حرة فقد بمغت نسبتيم العمال األأما بالنسبة لفئة  -4

أربيل ومستشفى % من إجمالي المراجعين عمى المستشفيات، 0675بنسبة  الشرق طوارئمستشفى 
ان األىمي ومستشفى رزكاري وكوردست%، 0373ومستشفى أربيل األىمي بنسبة %، 0472بنسبة  التعميمي

 كانت نسبة، بينما رتيب% عمى الت3%، 879%، 01%، 0175 رسول األىمي، بنسبوسردم األىمي و 
 صفر%.  مستشفى رابةرين التعميمي

قميٌل عدد وذلك ألن محافظة أربيل يعمل  %،973وجاءت فئة المرضى الذين يعممون بالزراعة بنسبة  -5
ة من مستشفى إلى آخر، فقد بمغت أعمى نسبة مراجعين ىذه النسب تمن سكانيا في الزراعة، وقد تفاوت

وأقل نسبة ضمن ىذه الفئة المرضى المراجعين عمى مستشفى %، 0570عمى مستشفى رسول اآلىمي 
 %.578سردم األىمي بنسبة 

نسبة المرضى المراجعين  تفاوتت قدو %، 774بالقطاع الخاص بنسبة  ينموظفالبينما جاءت فئة  -6
الذين يعممون بالوظائف الخاصة، وقد كانت أعمى نسبة في مستشفى كوردستان عمى المستشفيات و 
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%، وفي مستشفى رابةرين 277الشرق بنسبة  طوارئ%، وأقل نسبة في مستشفى 05األىمي بمغت 
 %.انسبة صفرً فكانت الالتعميمي 

بمغت أعمى وقد %، وىذه النسبة منخفضة 578مرتبة األخيرة بنسبة الفي  "بدون عمل"وجاءت فئة  -7
العدد % من إجمالي المراجعين عمى المستشفى، و 0275نسبة لممرضى بمستشفى كوردستان األىمي بنسبة 

 8و 01رزكاري التعميمي بمغت أربيل التعميمي و مستشفى مستشفيات الحكومية ىي الفي  األكثر كانت
  مستشفيات الخاصة.الي الطبية مجانًا وتقل عنيا ف خدماتالمن  وقدمماتمرضى المراجعين ويرجع إلى 

قتصادية لممستفيدين من الخدمات التعتبر دراسة الخصائص ا: حسب دخميم الشيري نوراجعتاسعًا: الم
من  ، أو تمك التي تمعب فييا مؤسسات القطاع الخاصإقميمأو  ةالصحية ذات أىمية كبيرة في أي دول

يبقى عامل الربح المادي، حيث  ؛()ة العالجيةدورًا متميزًا في تقديم الخدم المستشفيات والعيادات الخاصة
مدى قدرة المستفيدين من الخدمة عمى دفع األجور ذا أثر فعال في إقامة ىذه المنشآت العالجية،  من ثمو 
( 25( والشكل )43قتصادية ألفراد العينة ومن خالل الجدول )الما ىو متوقع من تحميل األوضاع اوك

 يتضح مايمي:
% من 3878بنسبة لف دينار أ( 611-410ات والبالغ دخميا )جعين عمى المستشفيجاءت فئة المرا -0

نسبة المراجعين  توأختمف ،إجمالي المرضى المراجعين عمى مستشفيات المحافظة حسب دخميم الشيري
حيث بمغت أعمى نسبة لممرضى المراجعين عمى مستشفى  ؛ضمن ىذه الفئة من مستشفى إلى آخر

وكانت أقل نسبة لممرضى المراجعين عمى مستشفى سردم األىمي %، 4278ة رزكاري التعميمي بنسب
مستشفيات الخاصة المناسب لمحصول عمى الخدمات الطبية حتى في  ه الفئةىذدخل و %، 3179بنسبة 
  مناسب.الدخل الة وذوي الحكوم يموظفمن سكان المعظم ن إحيث 

جممة العينة % من 2678بنسبة ( دينار 0111111-610تراوح بين )التي تشكمت فئة ذوي الدخل  -2
%، وىذا 4575، فقد بمغت أعمى نسبة لممراجعين عمى مستشفى سردم األىمي بنسبة يًضامر  651والبالغة 

يرجع إلى توجو المرضى لمحصول عمى الخدمات الصحية التخصصية في ىذه المستشفيات والتي التوجد 

                                                 

 ( تشتمل عمى الخدمات الصحية المرتبطة بصحة الفرد بصورة مباشرة، والتي تشمل خدمات التشخيص وخدمات )
العالج الدوائي المباشر داخل المنزل أو تم من خالل خدمات صحية مساندة تحتاج رعاية سريرية العالج، سواء تم ذلك ب
 داخل المنشآت الصحية.

، 2101مصدر/ فريد كورتل وآخرون، تسويق الخدمات الصحية، دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 .85ص
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%، ومستشفى رسول األىمي بنسبة 33ربيل األىمي بنسبة ثم مستشفى أحيانًا في المستشفيات الحكومية، أ
 %.21مستشفى رابةرين التعميمي وبنسبة  فيأقل نسبة لممرضى المراجعين  ت%، وبمغ2873

 
 (43جدول )

توزيع المرضى المراجعين عمى عينة من مستشفيات محافظة أربيل حسب دخميم الشيري بالدينار العراقي 
 م2104عام  حزيران وتموزلشيري 

 حجم الدخل
 

 مستشفى

 211ن  أقل م
 لف دينارأ

 411-211من 
 دينار لفأ

 611-410من 
 دينار لفأ

-610من 
0111111 

 دينار

أكثر من 
0111111 

 دينار

 الجممة غير مبين

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 026 370 4 0570 09 2672 33 4278 54 976 02 372 4 رزكاري التعميمي
 011 008 275 3 0278 05 2070 25 4177 48 2072 25 077 2 أربيل التعميمي

 011 95 270 2 2372 22 21 09 3477 33 0678 06 372 3 رابةرين التعميمي
 011 60 1 1 0870 00 2475 05 3777 23 0870 00 076 0 الشرق طوارئ

 011 82 1 1 978 8 3279 27 41.3 33 0179 9 670 5 أربيل األىمي
 011 67 1 1 0174 7 2573 07 4173 27 0975 03 475 3 كوردستان األىمي

 011 55 078 0 970 5 4575 25 3179 07 970 5 376 2 سردم األىمي
 011 46 1 1 0370 6 2873 03 3679 07 0975 9 270 0 رسول األىمي

 011 651 075 01 0474 93 2678 074 3878 252 0573 011 372 20 اإلجمالي
 .م2104، حزيران وتموز، شير ستمارة الدراسة الميدانيةاصدر/ مال
 
%، فقد 0573لف دينار وبنسبة أ( 411 -211الشيري بين ) ابالنسبة لمفئة التي يتراوح دخمي أما -3

إلى تقديم الخدمات ذلك ويرجع ، %2072تشفى أربيل التعميمي بنسبة بمغت أعمى نسبة لممراجعين في مس
أقل نسبة لممرضى المراجعين  تبمغفيات الخاصة، مستشالمقارنة مع التكاليف بال الصحية مجانًا وقمة

صحية في ىذه الخدمة الرتفاع تكاليف وأجور ا% بسبب 970ستشفى سردم األىمي بنسبة عمى م
 المستشفيات الخاصة.

% من إجمالي المرضى 0474( دينار وبنسبة 0111111ن من فئة الدخل أكثر من )و أما المراجع -4
حيث بمغت أعمى نسبة لممرضى المراجعين عمى مستشفى رابةرين  ؛المراجعين عمى مستشفيات المحافظة

ذلك % ويرجع 0870الشرق بنسبة  طوارئثم مستشفى %، 2372بنسبة لألطفال وىي مخصصة التعميمي 
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دخل الع رتفاارات داخل مدينة أربيل وخارجيا بسبب سياالسبب كثرة عدد حوادث المرورية بالإلى كثرة 
 %.970 مستشفى سردم األىمي عمى نى نسبة ليذه الفئة المراجعينيذه الفئة، بينما بمغت أدل الشيري

 

 
 
غير مبين لف دينار و أ( 211في فئتين )أقل من  "غير مبين"و ةالمنخفض ت فئات ذوي الدخولوجاء -5

الف دينار في  211ن يبمغ دخميم أقل م ذينفئة المرضى المن % 372دخل منخفض أو محدود، منيم 
المرضى الذين  في الشير، وغالبية "غير مبين" محدوداليتراوح دخميم  ن% لممرضى الذي075الشير، و

في غير مبين يتمقون الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، و لف دينار و أ 211دخميم أقل من 
أعمى نسبة  تحيث بمغ ؛نةالمزماألمراض من مستشفيات الخاصة، خاصة تعاني الفي حيان األبعض 

%، بينما بمغت أدنى نسبة ليذه 673لممراجعين ضمن ىذه الفئات عمى مستشفى رزكاري التعميمي وبنسبة 
  % عمى الترتيب.2% و076مستشفى رسول األىمي بنسبة الشرق و  طوارئالفئات عمى مستشفى 

لنقل المختمفة تبعًا لمظروف ا تستخدم أشكال: لى المستشفىإحسب وسيمة الوصول  نوراجععاشرًا: الم
المسافة التي و ومدى توافر الوسيمة وشكل المرضى وموقع مصدر العالج،  ،جتماعية لمفردالقتصادية واالا

كل ىذه العوامل ليا أثرىا في تحديد نوع وسيمة الوصول ، تقع بين سكن المريض والمرفق الصحي والسن
ف ظير عند المرضى وخاصة بالنسبة لمساكنين في أطرانتقال تالخدمة إلى المستشفى، فإن مشكمة االمست
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حيث يشكل عبئًا كبيرًا سواء من حيث  ؛ن من المحافظات األخرىو وضواحي المدينة، وكذلك المراجع
 ( يتضح مايمي:26( والشكل )44ومن خالل الجدول ) .(0)الوقت أو المال والجيد

مرتبة األولى لموصول إلى مستشفيات جاءت فئة المرضى الذين يستخدمون سيارات خاصة في ال -0
% من إجمالي أنواع وسائل المواصالت المستخدمة لموصول إلى المستشفيات، 7674المحافظة، بنسبة 

النسبة من مستشفى إلى آخر، ولقد لوحظ أن النسبة مرتفعة لممرضى المراجعين عمى  توقد تفاوت
% 9070عمى مستشفى أربيل األىمي بنسبة  المستشفيات الخاصة، وكانت أعمى نسبة لممرضى المراجعين

مستشفى عمى المستشفيات الحكومية وكذلك أنواع وسائل المواصالت، وتقل النسبة لممراجعين من إجمالي 
مستشفى أربيل التعميمي %، و 6776ستشفى رزكاري التعميمي % وفي م3673حيث بمغت  ؛الشرق طوارئ
مختمفة من المواصالت، وىذا مؤشر عمى أن غالبية  ا% من جممة المرضى الذين يستخدمون أنواعً 7572

 السكان يمتمكون وسيمة مواصالت خاصة لموصول والنقل.
بمغت نسبتيم فقد أما بالنسبة لفئة المراجعين عمى المستشفيات والذين يستخدمون سيارات األجرة  -2

بمغت فقد الشرق  وارئطمستشفى  فيكانت أعمى نسبة ضمن ىذه الفئة % في المرتبة الثانية، وقد 973
%، ثم مستشفى 0573% من إجمالي المرضى المراجعين، ثم مستشفى رزكاري التعميمي بنسبة 2773

%، ومستشفى رابةرين التعميمي وكوردستان 679%، ومستشفى رسول األىمي بنسبة 976أربيل التعميمي 
 .رتيبالت% عمى 373%، 376%، 5%، 572أربيل األىمي بنسبة األىمي وسردم األىمي و 

%، وىذه الفئة مقتصرة عمى المرضى 875ستخدموا سيارات المستشفى بنسبة اوجاءت فئة الذين  -3
مستشفى رزكاري التعميمي ىو الت الطارئة، وقد تم مالحظة أن حاالالذين يتعرضون لحوادث مختمفة و 

 00ميمي بمغ عدد ى أربيل التعثم مستشف%، 779المراجعين بنسبة من  اً ضيمر  02بمغ حيث  ؛أعمى عدد
 %.0173مرضى بنسبة  3أقل عدد في مستشفى رسول األىمي بعدد كان %، و 878بنسبة  يضاً مر 

 
 

 
 
 

                                                 

 .261ص ،مرجع سبق ذكرهعبداهلل عمي صالح الشديدة،  (0)
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 (44جدول )
توزيع عينة المرضى المراجعين عمى العيادات الخارجية حسب وسيمة الوصول إلى مستشفيات محافظة 

 م2104أربيل عام 
 نوع المواصالت

 مستشفى
 الجممة مشى عمى سيارة أجرة رةسيا سيارة خاصة مواصالت

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 011 050 573 8 0573 23 779 02 6776 012 379 6 رزكاري التعميمي
 011 025 372 4 976 02 878 00 7572 94 372 4 أربيل التعميمي

 011 054 379 6 572 8 675 01 8372 028 072 2 رابةرين التعميمي
 011 33 0572 5 2773 9 0270 4 3673 02 970 3 رقالش طوارئ

 011 91 1 1 373 3 576 5 9070 82 1 1 أربيل األىمي
 011 41 1 1 5 2 05 6 81 32 1 1 كوردستان األىمي

 011 28 1 1 376 0 0472 4 8272 23 1 1 سردم األىمي
 011 29 1 1 679 2 0173 3 8278 24 1 1 رسول األىمي

 011 651 375 23 973 61 875 55 7674 497 273 05 اإلجمالي
 .م2104، حزيران وتموز، شير ستمارة الدراسة الميدانيةامصدر/ 
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وبالنسبة لفئة المراجعين عمى المستشفيات الذين يصمون إلييا مشيا عمى األقدام، فقد بمغت نسبتيم  -4
حيث بمغت أعمى نسبة لممراجعين  ؛ين ليذه الفئة من مستشفى إلى آخرختمفت نسبة المراجعاوقد %، 375

%، ومستشفى 573%، ومستشفى رزكاري التعميمي بنسبة 0572الشرق بنسبة  طوارئعمى مستشفى 
%، أما بقية المستشفيات فإن 372%، ثم مستشفى أربيل التعميمي بنسبة 379رابةرين التعميمي بنسبة 

 % لممراجعين ضمن ىذه الفئة.اصفرً كانت النسبة 
كانت وقد  ،في المرتبة األخيرة %273 ةنسببعامة بمغت المواصالت الستخدموا االذين  وجاءت فئة -5

فى رزكاري التعميمي %، ومستش970الشرق بنسبة  الطوارئمستشفى  فيأعمى نسبة ضمن ىذه الفئة 
%، أما 0.2ومستشفى رابةرين التعميمي بنسبة %، 372ثم مستشفى أربيل التعميمي بنسبة %، 379بنسبة 
 % لممراجعين ضمن ىذه الفئة.اصفرً كانت المستشفيات فإن النسبة  بقية
 

نفوذ  إقميميمتد أن المستشفيات نجد الصحي لبعض مستشفيات المحافظة،  قميماإلومن دراسة  الخالصة:
كوردستان و بعض محافظات العراق، وقد تباينت بين  إقميمم محافظات الخدمات الصحية فييا إلى معظ

نفوذ تقديم الخدمات الصحية لسكان المديرية التي يوجد فييا والمديريات  إقميمجال المستشفيات في م
 من محافظة أربيل. المجاورة

مستشفيات تصادية لعينة من المراجعين عمى قالجتماعية واالمن الدراسة الميدانية لمخصائص او     
حيث  ؛نتشار األمراض بينيماو  ين نسبة األمية وحجم المراجعينأن ىناك عالقة بنالحظ محافظة أربيل، 

%، وقد يرجع ذلك إلى عدم الوعي لدى األميين في الوقاية من 3373بمغت نسبة المرضى األميين 
ذًا ماتم إضافة فئة األمراض وقمة النظافة كما أن ىناك عالقة بين المتعممين ونوع النظام الصحي،  وا 

مستشفيات % من المرضى المراجعين عمى 0978النسبة  فستكونيقرأ ويكتب إلى فئة األميين الذي 
انوية الثفيات من حممة الشيادة األساسية و نخفاض عدد المراجعين عمى المستشا، ونالحظ أن العينة

 سابقة.الفئات المقارنة مع والجامعية عمى المستشفيات 
ن عمى حيث تبين أن معظم المراجعي ؛عالقة بين مستوى الدخل ونوع المستشفىكما وجدت أيضًا     

 211فئة أقل من م من غير مبين و دخولي د نسبةز تحيث لم  ؛محدودي الدخل منالمستشفيات الحكومية 
لف دينار بمغت أ( 611 -410) بينشيري ال يادخميتراوح الذي بينما الفئة %، 477لف دينار عن أ
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ارتفاع إلى مرضى المراجعين عمى المستشفيات العينة، وقد يرجع ذلك ال% من إجمالي 3878 انسبتي
 تكاليف العالج في المستشفيات خاصة.

ستمارة البحث عمى امستشفيات محافظة أربيل من خالل  أما بالنسبة لتقييم الخدمات الصحية في    
مرضى المراجعين لممستشفيات فقد تبين أن نسبة الذين أفادوا بأن مستوى الخدمات الصحية في محافظة ال

ختمفت ىذه النسبة من ا% وقد 4غير محدد % و 775ف و ضعي %0977%، ومتوسط 6878جيد 
 مستشفى إلى آخر.
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 الفصل الخامس
 المستقبمية في محافظة أربيل  الخدمات الصحية والرؤيةمشكالت 

 
سنحاوؿ في ىذا الفصؿ الوقوؼ عمى مشكالت الخدمات الصحية والمعوقات التي تؤثر عمييا مف      

 وضع الحموؿ ليذه المشكالت والرؤية، و لتمؾ الخدماتعمى وصوؿ السكاف مختمؼ النواحي وتؤثر 
خالؿ تخطيط الخدمات الصحية. بما يسيؿ وصوؿ الخدمة لمسكاف كذلؾ التخطيط  المستقبمية مف

 المستقبمي لمخدمات الصحية. 
والمشكالت الصحية ليست قائمة بذاتيا، ولكنيا مرتبطة بعوامؿ أخرى مختمفة تتأثر بيا وتؤثر فييا،      

اط الموجب مابيف الصحة رتباليعد ا، و قتصاديالع ما يتناسب مع مستواه افالمستوى الصحي لمجتم
ـ والثقافة التي والدخؿ القومي والفردي أحد أىـ العالقات المعرفة لمتنمية، وىو يتأثر أيضًا بدرجة التعمي

  .(1)جتماعي والتعميمي والثقافيالرتفع المستوى اابحيث تقؿ نسبة األمراض كمما  ؛يتمتع بيا الشعب
مات األخرى، مف حيث إنيا تخضع لعامؿ اإلحتياج، الخدمات الصحية عف غيرىا مف الخدتختمؼ و     

باإلضافة إلى عوامؿ العرض والطمب مثؿ باقي السمع والخدمات. فالفرد قد يحتاج إلى خدمات ولكنو 
حتياجو لمخدمات االفرد غير قادر عمى تحديد زماف  اليعى أىميتيا مثؿ الخدمات الوقائية كما أف

عظـ دور الدولة في تقديـ الخدمات الصحية، وضماف توفيرىا حتياجو ليا، مما ياوال حجـ الصحية، 
معب يقميـ اإلالقادريف ماديًا، فإف الدولة أو لألفراد عند الحاجة إلييا، وكذلؾ توفير العالج لألفراد غير 

األدوار التي تقوـ بيا ويمكف تحديد  خدمات لضماف عدالة الحصوؿ عمييا،دورًا ميمًا في توفير ىذه ال
 .(2)إقميـ في تقديـ وتحديد مشاكؿ الخدمات الصحية والدولة أ

 
 
 
 

                                                 

 .25، ص1986( شريؼ حتاتة، الصحة والبيئة، دار المعارؼ، القاىرة، 1)
عبود النويقة، سياسات تشجيع القطاع الخاص في مجاؿ تقديـ الخدمات الصحية مع التطبيؽ  نظر: عطا اهلل بشيرا   (2)

قتصاد والعمـو السياسية، جامعة ، كمية االغير منشورة عمى قطاع الصحة في المممكة األردنية الياشمية، أطروحة دكتوراه
 .32 -31ص ، ص2006القاىرة، 
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 ربيلحية في محافظة أمشكالت الخدمات الصواًل: أ
يعاني النمط التوزيعي لممراكز والخدمات الصحية غيابا لممعايير التخطيطية مما يؤثر عمى كفاية     

عت المعايير التخطيطية لممراكز األداء ليذه الخدمات بينما يمكف تحسيف كفاية ىذا األداء فيما لو اتب
تعتبر مرحمة تحديد المشكمة مف أىـ المراحؿ التي يتـ مف خالليا تحميؿ الموضوعات، وتبدأ و  .(1)الصحية

عممية تحديد المشكمة باإلحساس بأف ىناؾ مشكمة ما، ىذه المشكمة يتـ بحثيا وبمورتيا ثـ صياغتيا بشكؿ 
تي تواجو قطاع الصحة والسكاف بمحافظة أربيؿ عمى النحو الالمشكالت  ولعؿ أبرز .(2)واضح ومحدد

 :(3)التالي
مشكالت المباني والتجييزات لقطاع الصحة في ىناؾ العديد مف  مشكالت المباني والتجييزات/ -1

 محافظة أربيؿ وىي عمى النحو التالي:
 وحدات صحية.و  زالمباني مف مستشفيات ومراك نقص في عدد -
 المباني القائمة بشكؿ دوري.عدـ ترميـ وصيانة  -
 نتياء مف بنائيا.الث المرافؽ الصحية الجديدة فور اعدـ تجييز وتأثي -
 لوجودمديريات خارج مركز المدينة. في مستشفيات خاصة الفي كؿ سونار الو جياز األشعة  كفايةعدـ  -
رزكاري التعميمي،  مستشفيات الحكومية في مديرية مركز المدينة مثؿ مستشفىالزدحاـ كثير في بعض ا

 الشرؽ عمى سبيؿ المثاؿ.   طوارئأربيؿ التعميمي، رابةريف التعميمي، 
مستشفيات الحكومية مثؿ مستشفى المكاف جموس المرضى أماـ صاالت العمميات في كفاية وجود عدـ  -

 ( التي توضح حالة ىذه المستشفى الحكومية.8رزكاري التعميمي، كما يتضح في الصورة )
 مديريات خارج مركز المدينة.اليارات اإلسعاؼ في بعض المستشفيات خاصة نقص س -
 محافظة.الضعؼ صيانة األآلت والمعدات في المنشآت الصحية في  -
عدـ وجود أي و المدينة، فقط في مديرية مركز  النتشارىاالخاصة، نتشار العشوائي لممنشآت الصحية الا -

ينة دإزدحاـ كثير في مديرية مركز الم أدى إلى حدوثي األمر الذفي مديريات أخرى،  مستشفى خاص
  خرى.األمديريات ال فيعكس الوب

                                                 

مرجع سبؽ قميـ الشماؿ، ألردف دراسة مقارنة بيف محافظات إمات الصحية في اسميماف أبوخرمة، التوزيع األمثؿ لمخد (1)
 .37، صذكره
 .159، صمرجع سبؽ ذكرهعطا اهلل بشير عبود النويقة،  (2)

 .2014دراسة ميدانية، لمستشفيات الحكومية واألىمية المحافظة، كثير عدد األياـ مف شيور/ ((3
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 يحتاج إلى مدة زمنية طويمة. يءؿ بطبعض المرافؽ الصحية بشك بناء وترميـ -
المحافظة وفقًا لممعايير التخطيطية مع صحية في أنحاء مختمفة مف المدف و عدـ توزيع المراكز ال -

 ىذه المراكز.مراعاة إمكانيات 
في أنحاء المحافظة خصوصًا  ىتماـ بتوزيعيااليات المناوبة )الميمية(، وعدـ االنقص في عدد الصيدل - 

 نواحي المحافظة.قضية و أفي 
 

 مكاف جموس المرضى أماـ صاالت العمميات في مستشفيات الحكومية( 8صورة ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عمى النحو التالي:وىي لكادر الصحي عالقة باليا مشكالت  مشكالت الكادر الصحي/ -2
 مناطؽ األرياؼ. فيوخصوصًا  لكوادر الصحية المتخصصة بشكؿ كاؼ  عدـ توفير ا -
المناطؽ التي يتـ بناء المنشآت الصحية فييا، وخصوصًا  فيعدـ تدريب وتأىيؿ الكادر الصحي  -
 بعيدة عف مركز مدينة أربيؿ.المناطؽ الب
 حتياج.الصحي بحسب نوع االكادر العدـ تدريب وتأىيؿ  -
 جراءات القانونية.اإلذلؾ بسبب ضعؼ و صحي، الكادر المسؤلية مف قبؿ بعض األطباء و التحمؿ عدـ  -
 حتياج.الدـ توظيؼ الكوادر الصحية بحسب اع -
عدـ توفير األطباء واألخصائييف والكوادر الفنية المتخصصة في بعض المرافؽ الصحية، رغـ توفير  -

 مراكز الصحية.اللمعدات الطبية الالزمة خصوصًا في األجيزة وا
 خصوصًا في مناطؽ األرياؼ. الدواـ الرسميبالصحية االنضباط مف قبؿ الكوادر عدـ االلتزاـ و  -
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الخرى فتوجد ما تسمى بالخفارة  ات اوقألامدة العالج فقط في وقت الدواـ الرسمي غالبًا، أما في تكوف  -
 المحسوبيات. ت والصداقات و العالقا يااجعيف وتدخؿ فيتسد حاجات المر لكنيا ال و 
 
 وتنظيمية تواجالدارية و اإلمالية و الىناؾ الكثير مف المشاكؿ  تنظيمية/الدارية و اإلمالية و المشكالت ال -3

 قطاع الصحة في المحافظة وىي:
تصالي الذي مف الجيا المتطورة أو مايعرؼ بالطب اتصاؿ المستشفيات في المحافظة مع التكنولو اقمة  -

 ستشارات الطبية بيف األطباء في المؤسسات الطبية المختمفة في أنحاء العالـ.االتـ تبادؿ خاللو ي
فتقار المستشفيات إلى نظـ المعمومات الصحية التي تحتوي عمى أنظمة تخدـ جميع اإلدارات الطبية ا -

كما تحتوي عمى نظـ دعـ القرارات والتي  ،الرئيسية كالمختبر والصيدلية واألشعة والممفات الطبية وغيرىا
 يا لصنع القرار. نستفادة مالنى عمى قواعد بيانات طبية تتـ اتب
 ضعؼ التدريب والتأىيؿ لمعامميف الصحييف. -
الصيدليات والمختبرات وغيرىا مف المنشآت الصحية  ص مثؿيخمنشآت الصحية بدوف تر الفتح  -

 األخرى.
التعاوف ما بيف القطاعيف وذلؾ  ا بيف القطاع الخاص والحكومي، حيث يقؿمشكمة التنسيؽ والتعاوف م -
ىمي يخمؽ ، فالعمؿ بيف القطاعيف الحكومي واألإلييا ع الخاص وعدـ توجو المواطنيفرتفاع أسعار القطاال

ستراتيجية تنسيؽ قائمة عمى استخداـ ا وصؿ إلى تحقيؽ مبدأ الشفافية ومف شأنثقة متبادلة ويميد لمتو 
 ثقة المتبادلة بيف الطرفيف.ال
ؽ حاجة السكاف وتوفير عدـ العمؿ عمى تطوير المستشفيات الموجودة وفتح أقساـ جديدة فييا وف -

 ة الكافية فييا.ر  باإلضافة إلى ضرورة توفير األس   ،موجودة فيياالغير التخصصات 
 وجود المموثات باإلضافة ـة وعدمراكز الصحية مف حيث البيئة المناسبمعدـ دراسة المواقع المقترحة ل -

 زدحاـ المروري.البتعاد عف أماكف االإلى اليدوء وا
جات التعميـ مف المعاىد الصحية، تركزت في تخصصات صحية معينة، مما أدى إلى عدـ توفر يخر  -

كاممة مثؿ فني تخدير، فني تقديـ خدمات متمف مخرجات فنية تخصصية حتى تتمكف المرافؽ الصحية 
 ونار، فني عمميات......الخ.سأشعة و 

 عمؿ أشخاص غير مؤىميف في الصيدليات خصوصًا في األقضية والنواحي. -
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 ضعؼ العمؿ بنظاـ المعمومات الصحية والتوثيؽ في السجالت بشكؿ دقيؽ. -
ربيؿ إال أفي مديريات محافظة وزارة الصحة لمدوائر التابعة ل كثرة عدد الموظفيف في قسـ اإلحصاءمع  -

في اضطراب  ذلؾ تمثؿ ، وقدالمعمومات الصحيةالبيانات و  دخاؿا  في تسجيؿ و  اواضحً  اناؾ تقصيرً أف ى
عمى بعدد المرضى عالقة التي ليا منشآت الصحية الحكومية والخاصة و المعمومات المسجمة في بيانات ال

 .عمى وجو الخصوصمستشفيات المستوى مديريات المحافظة، و 
 في المرافؽ الصحية المختمفة عمى مستوى المحافظة. سوء توزيع الكوادر الصحية -
د موعخير أمية وتموعد العمميات في المستشفيات الحكو في  خيرأتال يضاأ ومف المشكالت الميمة -

فترة ذ تصؿ إ ،(CT SCAN)أشعة الرنيف المغناطيسي ووىي  (MRA، خصوصًا األشعة )األشعة
عمى الرغـ مف  في المختبرات الحكومية حيافاأل( أشير في بعض 5-2) مفشعة ألتصوير مثؿ ىذه ا

ال خارج المؤسسات الصحية الحكومية بينما نجدىا  .بالنسبة لممرضى المراجعيفشعة أىمية ىذه األ
، ( ألؼ دينار عراقي75) لىتصؿ في بعض األحياف إ سعار عالية جداأو يوميف لكف بأ اتستغرؽ يومً 

 لممؤسسات الصحية الحكومية سعار مرتفعة بالنسبة وىذه أ ،لؼ دينار( أ175حوالي ) ةممونالاألشعة و 
المؤسسات الصحية الحكومية والمؤسسات الصحية بيف  بيرفرؽ ك وىو لؼ دينار( أ15)التي تبمغ حوالي 

زدحاـ المؤسسات الصحية الحكومية وىو ما يعد مف المشكالت الى مر الذي أدى بدوره إألا ،الخارجية
 .(9لصورة )كما يتضح في ا .الكبيرة

  
 لموعد األشعة ازدحاـ المؤسسات الصحية الحكومية( 9صورة )
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في الوزارة عدـ التنسيؽ بيف المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة لتسجيؿ المعمومات والبيانات الميمة  -
 ف الوزارة تفتقر لممعمومات المتعمقة بالمستشفيات الخاصة.ألذلؾ نجد 

ى المعمومات المتعمقة بالمستشفيات الخاصة وذلؾ لعدـ تعاوف ىذه المستشفيات صعوبة الحصوؿ عم -
 مع الباحث العممي لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المطموبة في عممية البحث.  

الخدمات األخرى اإلنتاجية  عكسبرتفاع تكاليفيا الستيالكية الاالخدمات تعد الخدمات الصحية مف  -
 التكاليؼ.التي تسد حاجتيا مف 

مشاكؿ التي تواجو الخدمات الصحية في الحدى إىي و  البنية األساسية في المحافظة/ مشكالت -4
 مشاكؿ:ال ومف ىذهمحافظة أربيؿ 

قمة توفر الطرؽ الجيدة التي تصؿ بيف المنشآت الصحية والمستفيديف مف الخدمات الصحية خصوصًا  -
 .(10كما يتضح في الصورة ) طرؽ الريفية.ال

 
 الطرؽ في المناطؽ الريفية، وادي بالةياف، قضاء جوماف شبكة ( نموذجي لرداءة10صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في مناطؽ األرياؼ. السيماقمة توفر مياه الشرب النظيفة،  -
 في المنشآت الصحية عمى مستوى المحافظة. اـعدـ وجود الصرؼ الصحي، بشكؿ ع -
حيث  ،بعيدة والوعرةالبعض مناطؽ األرياؼ ز الصحية في مراكالفي  ةعدـ توفر الكيرباء الرئيسي -
 دة.يصنع في ماء أو كيرباء المولالذي كيرومائي بطريقة ال ستخدـ الكيرباء ت  
 ىناؾ عدة مشاكؿ ىي: األدوية/الخدمات الصحية و مشكالت  -5
 يدة بعالياؼ مناطؽ األر  ىذه المشكمة تواجونقص األدوية األساسية في المنشآت الصحية الحكومية،  -

 صيدليات.ال مفاألدوية  شراءحتاج إلى وقت طويؿ لتمركز الحافظة، ألنو عف 
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 رتفاع كمفة األدوية في صيدليات المحافظة.ا -
 ضعؼ تقديـ خدمات مكافحة األمراض المستوطنة والمعدية. -
 في بعض صيدليات. ةمفضمالبيع األدوية غير  -
 

 ربيلة في محافظة أشكالت الخدمات الصحيثانيًا: طرق حل م
إف مدخؿ الجودة الشاممة يركز عمى أىمية استخداـ أساليب حؿ المشكالت وذلؾ لتقييـ الموقؼ      

                                   .(1)الحالي لممنظمة ولتحديد ماىي تمؾ المشاكؿ التي تعد أكثر ربحية وأكثر في مواجيتيا
ىتماـ العالمي المشاكؿ الصحة والخدمات الصحية مف اير في الحاجة إلى أساليب جديدة لمتفك    

لقد حاوؿ و  .(2)جتماعية وبتحقيؽ الرفاىية لجميع الناس وبصفة خاصة لمفئات المحرومةالبالعدالة ا
فالنمط المكاني ناتج عف الجغرافيوف إيجاد )األسباب( لممشاكؿ المالحظة مف خالؿ التوزيعات المكانية، 

نظر البتعاد عف نقطة معينة و ال إلى المسافة وتداعي أثرىا باد توجيت األنظار أوالً عمميات متنوعة، وق
 .(3)شتراؾ في التبايف بيف ظاىرتيف كسبب محتمؿ يفسر التبايف المكانيالل

لمشكالت في ا ىذه  تضح طرؽ حؿتظة أربيؿ، بعد تحديد مشاكؿ الخدمات الصحية في محافو      
 :تيعمى النحو االمحافظة ىناؾ ال
 المباني والتجييزات:  -1
 التوسع في إنشاء المستشفيات الريفية والمراكز والوحدات الصحية في المناطؽ المحتاجة. -
 ترميـ وصيانة المباني القائمة بشكؿ دوري. -
عادة تجييز وتأثيث المرافؽ الصا -   صحية. ةأحتياج كؿ منشاحية القائمة بحسب ستكماؿ تجييز وا 
 مديريات خارج مركز المدينة.الفي مستشفيات خاصة السونار في كؿ الشعة و توفير جياز األ -

                                                 

يف الحكومة والقطاع الخاص كمدخؿ لتحسيف الجودة في الخدمات الصحية مع حناف راشد سالـ البموى، الشراكة ب (1)
قتصاد ، كمية االغير منشورة سعودية، أطروحة دكتوراهالتطبيؽ عمى قطاع الصحة بمدينتي جده وتبوؾ بالمممكة العربية ال

 .131، ص2011ة، جامعة القاىرة، ياسيوالعمـو الس
ة مفاىيـ ومعمومات لمتخطيط واإلدارة الوطنية، منظمة الصحة العالمية، ؾ.ؿ. ىوايت وآخروف، الخدمات الصحي (2)

 .10، ص1982، جنيؼ
جتماعية، دار الكندي لمنشر والتوزيع، األردف، مو المومني، جغرافية المشكالت االمضر خميؿ العمرو محمد أحمد عق (3)

 .59، ص2000
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سي أو مكاف جموس المرضى أماـ صاالت العمميات في كؿ مستشفيات الحكومية مثؿ ار كالتوفير  -
 مستشفى رزكاري التعميمي.

 ء المحتاجة.الطوارئتوفير سيارات إسعاؼ لممستشفيات ومراكز  -
 ت والمعدات في المنشآت الصحية بصورة منتظمة.آلالواإحالؿ وصيانة األجيزة  -
مستشفيات األىمية في كؿ التوفير تزاـ بالضوابط، و لاالتوزيع المنشآت الصحية الخاصة و  تنظيـ -

 األقضية والنواحي عمى مستوى المحافظة.
 يحتاج إلى مدة زمنية قصيرة. يءالمرافؽ الصحية بشكؿ بطبعض  بناء وترميـ -
لممعايير التخطيطية مع  المحافظة وفقاً صحية في أنحاء مختمفة مف المدف و ع المراكز التوفير توزي -

 مكانيات ىذه المراكز.امراعاة 
ء المحافظة خصوصًا في ىتماـ بتوزيعيا في أنحااليات المناوبة )الميمية(، وعدـ اعدد الصيدل توفير - 

 نواحي المحافظة.األقضية و 
 الكادر الصحي:  -2
 .تخصصة بشكؿ كاؼ  كوادر الصحية المتوفير ال -
 مدينة أربيؿ.بعيدة عف مركز المناطؽ التدريب وتأىيؿ الكادر الصحي مف أىؿ المناطؽ، وخصوصًا  -
 خدمات الصحية.الحتياج ريب وتأىيؿ الكادر الصحي بحسب اتد -
 مسؤلية.الصحي، في وقت عدـ الكادر الاألطباء و  بحؽ القانونية جراءاتاإل تشديد -
 حتياج.الوظيؼ الكوادر الصحية بحسب نوع ات -
 صية في المنشآت الصحية المحتاجة.ف والكوادر الفنية التخصيتوفير األطباء واألخصائي -
وذلؾ بوضع  غير الممتزمة بالدواـ الرسميبحؽ الكوادر الميممة و  المحاسبةلة و المساء أتفعيؿ مبد -

 .الكوادر ىذهمثاؿ ألالعقوبات المناسبة 
 الخدمات الالزمة ليـ خاصةالمراجعيف وتوفير و العناية بالمرضى دارة المستشفى عمى إكيد مف قبؿ التأ -

 ات.وقات الخفار في أ
 مشكالت المالية واإلدارية والتنظيمية مف خالؿ:فضؿ الحموؿ لمأوضع  -3
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 وذلؾ  اليتصالجيا المتطورة أو مايعرؼ بالطب اتصاؿ المستشفيات في المحافظة مع التكنولو إتطوير  -
 :(1)العمؿ عمىب
 تدريب وتعميـ األطباء عمى أحدث التقنيات الطبية. -أ
إرساؿ نتائج  توفير الوقت والماؿ والعناء عمى المريض مف مشاؽ السفر والتنقؿ حيث يمكف -ب

نتقاؿ اخصصيف عالمييف وىذا يوفر تكاليؼ دقائؽ معدودة مف الزمف إلى متفي فحوصات ىذا المريض 
 أماكف تواجد المتخصصيف. المريض إلى

  ستشارة كؿ األطباء في العالـ.اجودة في الخدمة المقدمة حيث يتـ توفير التقنية وال -ج
نظـ المعمومات الصحية التي تحتوي عمى أنظمة تخدـ جميع اإلدارات الطبية ب ىتماـ المستشفياتا -

 ت الصحية عمى مستوى المحافظة. الرئيسية كالمختبر والصيدلية واألشعة والممفات الطبية في المنشآ
 توفير التدريب والتأىيؿ لمعامميف الصحييف. -
غالؽ الصيدليات غير المرخصة والعامميف الصحييف غير المختصصيف فييا. -  مراقبة وا 
رتفاع الالتعاوف ما بيف القطاعيف وذلؾ  حيث يقؿ ؛والحكومي التنسيؽ والتعاوف ما بيف القطاع الخاص -

 .إليو الخاص وعدـ توجو المواطنيفأسعار القطاع 
ؽ حاجة السكاف وتوفير عمؿ عمى تطوير المستشفيات الموجودة وفتح أقساـ جديدة فييا وفي   -

 .(2)منشآت الصحيةالة الكافية في ر  موجودة فييا باإلضافة إلى ضرورة توفير األس  الغير التخصصات 
لمموثات وجود ا ـمف حيث البيئة المناسبة وعد مراكز الصحيةمىتماـ بدراسة المواقع المقترحة لاال -

 زدحاـ المروري.البتعاد عف أماكف االباإلضافة إلى اليدوء وا
 جات التعميـ في المعاىد الصحية.يخر حتياجات مف الوضع الخطط وتحديد ا -
 العمؿ بنظاـ المعمومات الصحية والتوثيؽ في السجالت بشكؿ دقيؽ. -
مديرية صحة محافظة وزارة الصحة و لالموظفيف في قسـ اإلحصاء  عمىالرقابية  جراءاتتشديد اإل -

في مركز المدينة  ت الصحية الحكومية والخاصةمنشآالب المتعمقة أربيؿ في تسجيؿ المعمومات الصحية
 منظـ.بشكؿ دقيؽ و عدد المرضى المراجعيف و  والمديريات التابعة ليا

  .إعادة توزيع الكادر الصحي في المنشآت الصحية -
                                                 

 .164، صمرجع سبؽ ذكرهسونيا ظاىر عمر مساد،  (1)
توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قمقيمية، وقد استعانت بنظـ المعمومات الجغرافية ايا، رفعت أحمد عط نضاؿ( 2)

GIS ، ،151ص، 2004رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. 
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ووضع شعة في المستشفيات الحكومية ألجراء العمميات ومدة اإ الحاصؿ في موعد خيرتأال معالجة -
زدحاـ في المستشفيات اللمستشفيات األىمية لتخفيؼ حدة اة في اشعألسعار األ وثابتةتسعيرة مناسبة 

  الحكومية.
جيؿ المعمومات الصحية داخؿ وزارة الصحة في تسالمستشفيات الخاصة و عالقة بيف يجاد إالعمؿ عمى  -
 مستشفى.ال
باحث التي يحتاجيا ال المعمومات والبيانات الصحية عمى حصوؿملمستشفيات الخاصة لا مع التنسيؽ -

 العممي. 
 ستكماؿ البنية األساسية في المحافظة:ا -4
طرؽ جيدة تصؿ بيف المنشآت الصحية والمستفيديف مف الخدمات الصحية عمى مستوى إنشاء  -
 محافظة.ال
 محافظة.التوفير مياه الشرب النظيفة في كؿ مناطؽ  -
 صحي لممساكف في المحافظة.الصرؼ التوفير  -
 توفير الكيرباء لممنشآت الصحية عمى مستوى المحافظة. -
 توفير الخدمات الصحية واألدوية المناسبة: -5
 توفير األدوية األساسية في المنشآت الصحية الحكومية. -
 والقضاء عمى األدوية الميربة. المحاربة -
 تقديـ خدمات مكافحة األمراض المستوطنة والمعدية بشكؿ أفضؿ. -
 توسيع نطاؽ خدمات التحصيف الموسع في المناطؽ المحرومة. -
 مجاالت الصحية.التحسيف جودة الخدمات الصحية المقدمة في كؿ  -
 الجوانب. كؿ  في طوير تالتوسيع دور القطاع الخاص في تقديـ الخدمات الصحية و  -
 تصاؿ الخدمة لمطواري داخميًا وخارجيًا.اإيجاد نظاـ  -
 ة والمساحة.ر  األس   ةزيادة سع -
 

 مخدمات الصحيةالمستقبمية ل والرؤيةثالثًا: التخطيط 
 التخطيط -
 جغرافية،الستعماالت األرض داخؿ المدينة يعد مف المجاالت الميمة ذات العالقة بتخصص اتخطيط     

ن و ييدؼ إلى التوصؿ إلى إعادة وتنظيـ أمثؿ  فيو يمثؿ في الواقع مزيجًا مترابطًا مف الفف والعمـ، وا 
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الستعماالت األرض وتحديد مواقع الخدمات فييا، ويسيـ الجغرافي بدور كبير وفاعؿ في عممية توقيع 
قات المكانية لمظواىر الطبيعية االستعماالت مكانيًا وتخطيطيًا لما توفره المعرفة الجغرافية مف فيـ لمعال

 .(1)والبشرية، فالجغرافية تعني مف الناحية النظرية فمسفة المكاف، ومف الناحية العممية ىندسة المكاف
التي عادًة ما توضع لتحقيؽ االنسجاـ ىي (  Planning Standardsالمعايير التخطيطية المحمية ) و 

ا يتالءـ والكفاءة الوظيفية لمخدمات مف ناحية وسالمة وراحة المكاني بيف استعماالت األرض المختمفة وبم
لضرورية أجؿ تحقيؽ المعالجات امف التخطيط خر آ، وبمعنى (2)السكاف المستفيديف منيا مف ناحية أخرى

أو يعني إعادة ترتيب أجزاء الشيء الواحد بأفضؿ صورة ممكنة  ،(3)ختالفاتاللتقميص الفجوة مف ىذه ا
العمميات و  ،المنطمؽىذا مف  (4)انية والمكانية المحددة لتحقيؽ منجزات لمفترة الالحقةضمف الظروؼ الزم

لتحقيؽ المميزات المختمفة التي تتطمبيا  ،ية تنظيـ أو إعادة ترتيب أجزاء ذلؾ المجاؿغب ىتجر  التخطيطية
 الصورة األفضؿ لمستقبؿ ذلؾ المجاؿ أو اإلقميـ. 

 
 أهمية التخطيط الصحي -1
مف تخطيط المدينة والمحافظة وخطوة جادة في مجاؿ  اميمً  اخطيط الخدمات الصحية جزءً يعد ت   

يمعب التخطيط دورًا أساسيًا في إدارة الخدمات و ، (5)الموازنة المكانية بيف الخدمات المتوفرة وعدد السكاف
 الصحية وتنبع أىمية التخطيط الصحي مف:

 ؛رارات في جميع أقساـ ووحدات إدارة الخدمات الصحيةتخاذ القاللعممية متكاممة  انو يوفر إطارً أ -
ختيار أفضؿ البدائؿ وتنفيذه بالوسائؿ االمختمفة ليذه القرارات وكيفية  حيث يزودىا بالبدائؿ

 المناسبة.
 وتحديد أىداؼ إدارة الخدمات الصحية ووسائؿ تحقيقيا. إعدادأنو يسيؿ عممية  -
مؼ الوحدات القائمة عمى إدارة الخدمات الصحية بيف مخت يـ في توحيد وتنسيؽ الجيودأنو يس -

 سعيا نحو تطبيؽ خطة العمؿ وتحقيؽ ماتسعى إليو مف أىداؼ.

                                                 

، دار الشؤوف الثقافية العامة، 18الموقؼ الثقافي، العدد  محمد السامرائي، دور الجغرافي في تخطيط المدف، مجمة (1)
 .62، ص1988بغداد، 

(2) John Ratcliffe , An introduction to town and country Planning, London, 1974, P.291 

)3) Glasson. John, Anintroduction to Reginal Planning, Hutchinson of London, 1975, p28. 

(4) Hall. Peter, Urban and regional planning, pong uin Book Lit, Harmondsuorth Middiesex 

England, 1977, p42. 

 .329، صمرجع سبؽ ذكرهرياض كاظـ سمماف الجميمي،  (5)
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عدادأنو يسيؿ تحديد المقاييس المستخدمة في الرقابة عمى األداء، وتطوير و  - معاييره وضوابط  ا 
 دة.عاإلدارية والعمميات األخرى المساكمينيكية و إلمستويات األداء ا

مف عدمو في  دارية األخرى وعميو يتوقؼ نجاحيايط ىو أساس مختمؼ العمميات اإلأف التخط -
 .(1)تحقيؽ ماتسعي إليو إدارة الخدمات الصحية مف أىداؼ وغايات

ويقوـ التخطيط الصحي عمى عدد مف المباديء األساسية أىميا اإليجاز والوضوح في األىداؼ      
حتياجات ارتباط بيف توزيع الموارد و الووحدة الخطة الصحية وا ،ةوالغايات، والقدرة عمى التنسيؽ والمشارك

والشمولية وكذلؾ إلزامية الخطة الخطط المحددة، والقدرة عمى التوقع واإلستجابة الفورية، والمرونة 
 اليدؼ العاـ مف التخطيط ىوو  .(2)ستمراريتيا والتحديد الواضح والدقيؽ لمفترة الزمنية الالزمة لمتنفيذاو 

الحموؿ المناسبة لممشكالت االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئية، وتأميف احتياجات وضع 
وكيؼ يمكننا تحسيف وتعزيز الخدمات المقدمة وعممية تحقيؽ أىداؼ،  .(3)السكاف مف الخدمات المختمفة

وفقا لما المياـ ووجود خطط استراتيجية لمستوى المناسب مف الرعاية التي يتمقاىا كؿ مريض الخدمات 
 .(4)لمقياـ وما أىدافيا

وفيما يمي رؤية تخطيطية مستقبمية، مسترشدة بما كشفت عنو الدراسة التفصيمية في الفصوؿ السابقة      
مف ىذه الدراسة، مع محاولة لتقديـ بعض الطرؽ واألساليب التي قد تساعد في التخطيط المستقبمي 

 ظر الجغرافية في ىذا الموضوع الحيوي.، واإلسياـ بوجية النلمخدمات الصحية
 
 التخطيط المستقبمي -2
التخطيط الصحي ىو رسـ سياسة مفصمة لتوفير و التخطيط عممية تنظر إلى المستقبؿ وتتنبأ بو،     

الخدمات الصحية لممواطنيف في شكؿ برامج ومشروعات تستيدؼ بموغ مستوى صحي لمفرد والمجتمع لو 
. (5)ستغالؿ لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحةاية مقدرة، وذلؾ بأحسف ي فترة زمنخصائص محددة ف

                                                 

، رسالة 1998 -1961عيد فالح العدوانى، إدارة الخدمات الصحية بدولة الكويت مع التطبيؽ عمى منطقة الفروانية الصحية  (1)
 .141، ص2001، كمية االقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، غير منشورة ماجستير

 .141، صمرجع سابؽ (2)
 .13، صمرجع سبؽ ذكرهمحمد الفتحي بكير محمد، التخطيط  اإلقميمي،  (3)
 GIS از استفاده اب درماني و بيداشتي خدمات مكاني  فضايي وساماندىي ريزي برناموزاده،  إبراىيـ عيسى ((4

 .  28، ص1389 پاييززنجاف،  ،37 شماره انساني، جغرافياي ىاي پژوىش، زنجاف شير :مورد
 

 .35، ص2009، مرجع سبؽ ذكرهستيتة، سميـ أحمد سميـ ا (5)
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وغالبًا ماتكوف أىداؼ ، (1)والقدرة عمى ضماف تحقيؽ مستويات عالية مف جودة الخدمة الصحية المقدمة
 التخطيط تحقيؽ واحد أو أكثر مف األىداؼ التالية:

 ستوياتيا.توفير الخدمة الصحية الوقائية والعالجية بأعمى م -
 تيسير الخدمة الصحية لتكوف في متناوؿ الجميع. -
قتصادية الؤثرات استمرار الخدمة بمواصفاتيا العالية بمعزؿ عف الماتحقيؽ آلية لضماف  -
 .(2)جتماعيةالوا
بتحوؿ يأتي مف خالؿ  ترف ىذا التحسيف في األداء تحسيف الخدمات الصحية مف حيث الكيؼ، ويق -

 ر البشرية الصحية.تحسف أداء الكواد
ستخداـ أو الضغط غير المتكافىء عمى المنشآت الصحية بشكؿ يؤدي إلى تدىور التجنب سوء ا -

 أدائيا.
حتى يكوف ىناؾ  دعـ أكبر قدر مف التناسؽ بيف معدؿ النمو السكاني ومعدؿ نمو الخدمات الصحية، -

 ستيالؾ مف الخدمات الصحية والسكاف.التوازف بيف حجـ ا
وزيع المشروعات التي تتضمنيا الخطة في داخؿ اإلطار العاـ الذي تشممو، وتجنب التوسع في حسف ت -

يؤدي إلى عدـ التوازف في نمو  مماعمى حساب مناطؽ أخرى، الخدمات الصحية في مناطؽ معينة 
 .(3)الخدمات الصحية

رئيسي تسعى اليدؼ الو ى حتياجات السكافاد بنظاـ متكامؿ مف الخدمات يمبي إف تغطية أنحاء البال   
المعايير التخطيطية عمى جميع المناطؽ لتكوف أكثر مرونة بما يتالءـ مع و لتحقيقو جميع خطط التنمية، 

ـ  تضح سمفا، و الشخصية الجغرافية لكؿ منطقة كما ا ، (4)حتياجات المستقبمية لكؿ منيااليتالءـ مع ا مف َث
فييا نمو السكاف المستقبمي ألىمية ىذه التقديرات في  اعانية خالؿ فترة زمنية معينة ير وضع تقديرات سك

                                                 

ت دراسة في مجموعة مختارة مف المستشفيا ،أكـر أحمد الطويؿ وآخروف، إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية (1)
 .13، صمرجع سبؽ ذكرهفي محافظة نينوى، 

 .135، صمرجع سبؽ ذكرهعيد فالح العدوانى،  (2)
 -597صص ، 1989دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، البشرية،  دراسات في الجغرافيافتحي محمد أبو عيانة،  (3)

598. 
ة السعودية دراسة نقدية، سمسمة بحوث جغرافية، نزىة يقظاف الجابري، المعايير التخطيطية لمخدمات بالمممكة العربي (4)

 .55 -54صص ، 2011الجمعية الجغرافية المصرية، العدد السابع والثالثوف، 
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يعتبر عدد ونوعية القوى البشرية الصحية وتوافر و ط التنموية والتوقعات المستقبمية، وضع الخط
 .(1)اإلمكانيات المادية أحد المؤشرات الميمة لتقييـ نوعية وكفاءة الخدمات الصحية

قمػيـ مؤشػرًا ونتاجػًا ديموغرافيػًا فػي غايػة األىمي ػة لمدراسػة، وتػأتي يعد تقدير حجـ السػكاف لممدينػة أو اإلو    
قتصػػادي الاأىميػػة ىػػذه التقػػديرات السػػكانية فػػي المسػػتقبؿ فػػي أنيػػا تػػؤدي دورًا بػػارزًا فػػي عمميػػات التخطػػيط 

جتمػػػاعي، فمػػػف خالليػػػا يمكػػػف تحديػػػد حجػػػـ السػػػكاف فػػػي المسػػػتقبؿ، وكشػػػؼ خصائصػػػيـ الديموغرافيػػػة الوا
قتصػػػاديًا ايػػػة بالشػػػكؿ الػػػذي ال يخمػػػؽ إرباكػػػًا بػػػاتيـ األساسػػػية مػػػف الخػػػدمات العامػػػة والمجتمعومعرفػػػة متطم
مك وتخطيطياً   . (2)قتصاديةالانياتيا افي قدرات الدولة وا 

ستشراؼ التوجيات المستقبمية ألية منطقة. امف أىـ المتغيرات التي تساعد في يعد المتغير السكاني و      
باالرتكاز  2026، فقد تمت دراسة التوقعات المستقبمية لسكانيا حتى عاـ وفيما يخص منطقة الدراسة

 ـ.2011– 2009عمى فرض ثبات معدالت النمو السكاني لممدة 
عمى الزيادة  يعتمدوفيؿ بحسب إسقاطات السكاف، نطالقًا مف ىذه الحقيقة فإف  سكاف محافظة أرباو      

، وتأثيره في معدؿ الزيادة السكانية ()بار عامؿ اليجرةعتة لمسكاف فقط مف دوف أف يؤخذ باإلالطبيعي
مديريات المحافظة  ية حسبسقاطات السكاناإل (27الشكؿ )و  (45الجدوؿ )ويتضح مف  لممحافظة،

إف ىذه الزيادة السكانية يترتب عمييا جانب ـ(، 2026 -2011يزدادوف بشكؿ مستمر خالؿ الفترة )و 
قدار الكافي مف الخدمات الصحية وبما يتناسب وحجـ السكاف خدمي صحي كبير، بحيث يجب توفيرالم

حجـ الخدمات الواجب توفرىا في عمى في إسقاطات األعواـ القادمة مما يعطي مؤشرًا حيًا وواضحًا 
حتماالت الستعداد الزايدة بشكؿ مستمر. مف ىنا فإف االمستقبؿ لتمبي حاجات سكاف المحافظة المت

ستعماؿ كثيؼ لمنشاط اسيما إذا كاف ىذا المكاف يمتاز بة المكاف، والالمستقبؿ ضرورة ماسة لتنمي
ستعماؿ الالعراؽ، وتتصؼ باكما ىو الحاؿ فى محافظة أربيؿ التى تمثؿ مركز إقميـ كوردستاف  (3)البشري

وفي  ،كبيرة مف المؤسسات الخدمية عدادأستحواذ وتركز اشطة الخدمات األساس مما أدى إلى الكثيؼ ألن
 .ا المؤسسات الصحيةمقدمتي

                                                 

محمد بف مفرح بف شبيمى القحطاني، التنمية المكانية لمراكز الرعاية الصحية األولية في منطقة أحد رفيدة بإقميـ عسير  (1)
 .36، صسبؽ ذكره مرجعالمممكة العربية السعودية، 

 .272، ص1986، مرجع سبؽ ذكرهبو عيانو، جغرافية السكاف ، محمد أفتحي  (2)
( )لذا اسية واألمنية الراىنة يمظروؼ السنتيجة لؿ مف المحافظات الجاذبة لمسكاف، حافظة أربيتجدر اإلشارة إلى أف م
 جنوب العراؽ.وسط و ظات أغمبيـ مف محافو السكاف المياجريف  ستقبمت مدينة أو محافظة أربيؿا
 داب،، كمية اآلغير منشورة طروحة دكتوراهتحميؿ المكانى لمخدمات فى مدينة إربد، أخميؼ مصطفى حسف غرابية، ال (3)
 .286، ص1995امعة بغداد، بغداد ،ج
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 (45جدوؿ )
 ـ(2026 -2011تقديرات سكاف مديريات محافظة أربيؿ خالؿ الفترة )

 السنوات مديرية
3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 312: 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 

 2113258 88815: 64969: 416:4: 189:6: 996863 975259 954182 :93361 913559 893987 874892 856263 837:89 81:358 7:2:59 مركز المدينة

 62:285 617622 5:5268 593216 581457 569985 558793 547874 537222 526829 516689 4:6797 497146 487731 478545 469583 طراف المدينةأ

 285269 21::27 276877 272834 :26888 264:41 261287 257624 :253:4 24:564 247163 243845 23:5:7 237449 234367 231361 شقالوة

 348145 342364 336724 331221 325852 31:615 3154:5 :51::2 2:5656 29:911 296282 291765 287359 :282:5 278867 274775 سوران

 82835 85::7 79379 77713 75:89 744:4 72958 :7144 69978 68542 67142 65775 64442 63141 6187202 5:634 بارزان

 59717 58532 57375 56247 55146 53:72 52:24 519:2 4:9:4 49:31 48:82 48156 47253 46371 45511 44672 جومان

 342839 337187 331673 326293 45::31 315924 929::2 2:5:55 2:12:1 296662 292136 287721 283414 279211 275111 271111 مخمور

 24:194 2467:2 243492 23:264 237114 :233:3 42::22 228117 225263 222479 219762 217112 214527 2119:5 954309: 7143: كوية

 3534765 3475651 3417979 3361714 32:6822 3253269 21::319 3149:47 2:9:317 :2:5179 29:4466 2958287 2913234 2869279 2826397 2784561 إجمالي محافظة

 
 عمى تطبيؽ معادلة المتوالية اليندسية. عتمادالباف عمؿ الباحثة المصدر/ م

 : عمى وفؽ العالقة الرياضية اآلتية -
Pn = Po ( 1 + r/100  ) 

n  

 -حيث أف :
Pn 2026لسكاف المتوقع في سنة اليدؼ = عدد ا. 
Po  2011= عدد السكاف سنة األساس. 

r ـ2011 – 2009سكاني السنوي لممدة =  معدؿ النمو ال . 
n  ( 9= عدد السنوات بيف سنتي األساس واليدؼ  ) سنوات 

 .134، ص1984ينظر/ رياض إبراىيـ السعدى ومكى محمد عزيز، جغرافية السكاف، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،
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نػػػي والمسػػتقبمي فػػػي تنميػػة وتطػػػوير آلسػػػبؽ يتضػػح دور التخطػػػيط بنوعيػػو ا مػػف خػػالؿ كػػػؿ مػػا     

ى عمػالمػادي المتعمػؽ بالقطػاع الصػحي  ربيػؿ. ويمكػف تقسػيـ التخطػيطألمحافظة  الصحية الخدمات
 قسميف عمى النحو االتي:

 التخطيط المستقبمي لمموارد المادية:-أ
لتنمية، فالدخؿ المرتفع المعرفة  الصحة والدخؿ أحد أىـ العالقات رتباط الموجب مابيفاليعد ا    

د مف السمع والخدمات مثؿ تغذية أفضؿ، وحرية الوصوؿ إعطاء مزيد مف السيطرة عمى العدي يسيـ
لممياه اآلمنة، والصرؼ الصحي، ومعرفة أكبر، وجودة أعمى في تقديـ الخدمات الصحية، كؿ تمؾ 

 زدياد الدخؿ تتحسف صحة الناس بوجو ا. ومع (1)العوامؿ مف شأنيا رفع المستوى الصحي
 المستفيديف حة، ربما ألف الميسوريف ىـ أوؿلصعاـ، ولكف تزداد في الوقت نفسو التفاوتات في ا

و اإلقتصادي، وتكوف النتيجة ىي أف البمداف ممف التكنولوجيات المتعمقة بالصحة التي تصحب الن

                                                 

مرجع محمد غانـ محمد األسطؿ، محددات الوضع الصحي في فمسطيف وانعكاساتو عمى التنمية البشرية،  (1)
 .53، صذكره سبؽ



     ...................المشكالت والحموؿ والتخطيط الصحي لمخدمات الصحية بالمحافظة......الخامس .. الفصل

        

232 
  

التي يرتفع فييا الدخؿ الفردي بوجو عاـ تكوف فييا التفاوتات في صحة الطفؿ أعمؽ مما ىي في 
 . (1)فقرىااالفئات و  واسعة بيفحيث توجد فجوات  ؛البمداف األفقر

 مماًا ميمًا في التنمية البشرية، تمعب الخدمات الصحية سواء العالجية منيا أـ الوقائية دور و     
وامؿ والمؤثرات، ثـ يتـ عتبار مجموعة مف العالف مواقع بديمة متاحة أخذًا في ايعني المفاضمة بي

ة التي يجب مراعاتيا عند تحديد ت اليامختيار الموقع المالئـ والمناسب، ومف اإلعتباراابعد ذلؾ 
 :(2)ختيار موقع الخدمات الصحية مايمياو 
 مدى توافر األرض والمساحات المناسبة سواء كانت ممموكة لألشخاص أو الدولة. -
 إمكانيات توفير مساحات إضافية بغرض إحداث توسعات مستقبمية. -
 طبيعة الخدمة الصحية المراد تقديميا وتشكيمية المنتج الصحي. -
ة الصحية مثؿ ممدى توافر مقومات البنية التحتية المتكاممة في المنطقة المراد إنشاء الخد -

 لخ.إالكيرباء ومياه الصرؼ الصحي.....الطرؽ و 
معينة، زاد اإلقباؿ عمى  ةالكثافة السكانية في المواقع المتاحة، فكمما زاد عدد السكاف في منطق -
 نتفاع بالخدمات الصحية.الا
 قتصادية السائدة مف حيث متوسط دخوؿ األفراد في منطقة معينة.الالظروؼ ا -
ومف خالؿ دراسة توزيع المنشآت الصحية لوحظ ىناؾ سوء في توزيعيا وتركزىا في بعض     

ستمرارية اعف العمؿ بسبب عدـ  قؼتو الالمديريات وقمتيا في بعض المديريات األخرى، كما لوحظ 
 الصيانة الدورية ليذه المباني وترميميا.

مف المرافؽ الصحية التعمؿ منيا ماىو  اىناؾ عددً  الميدانية وجدنا أف ومف خالؿ الدراسة    
بحاجة إلى كادر صحي، وتبيف مف توزيع المنشآت  وحاجة إلى تجييز وتأثيث ومنيا ماىب

بناء منشآت صحية ومراكز صحية إلى عدد مف المديريات بحاجة  الصحية أف ىناؾ مناطؽ في
والتي تعتبر خدمة أساسية يجب توفيرىا لمقرى ذات التعداد السكاني الذي يتوافؽ والمعايير 

  التخطيطية لبناء مثؿ ىذه المنشآت.
ى، وذلؾ ىا ينبغي تحديد متوسط التباعد بيف القر ؤ ارة لممنشآت الصحية المقترح إنشاوقبؿ اإلش    

ألنو يجب أال تزيد المسافة بيف مقر الوحدة الصحية وأبعد قرية ؛لبياف المسافة بيف قرى كؿ مديرية

                                                 

 .563 -562صص ، 2004عبداهلل عطوي، السكاف والتنمية البشرية، دار النيضة العربية، بيروت، لبناف،  (1)
تجاىات الحديثة في إدارة المنظمات الصحية، مطبعة العشرى، بال مكاف طبع، سيد محمد جاد الرب، اال (2)

 . 252، ص2008
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مف خاللو  ـ.2011( متوسط التباعد بيف قرى المحافظة لعاـ 5ويبيف الجدوؿ )كيمومتر،  3منيا 
 ما يمي:ك لمجموعتيفوالتي تـ تقسيميا يتضح متوسط التباعد بيف القرى حسب كؿ مديرية 

 4 -2يقع ضمف ىذه المجموعة القرى التػي يبمػغ فييػا متوسػط التباعػد بػيف المجموعة األولى:  -1
مركػز  كػـ، ومػديريات2991وىي مديرية شػقالوة حيػث بمػغ  مديريات عة ستةمجمو كـ، وتضـ ىذه ال

، 3938، 3964، 3980وبمتوسػػػػػط تباعػػػػػد )طػػػػػراؼ المدينػػػػػة، سػػػػػوراف، بػػػػػارزاف، جومػػػػػاف، أ المدينػػػػػة،
الكثافػة السػكانية فػي ىػذه الفئػة خػتالؼ انالحػظ و ، رتيػبكـ( في كؿ مديريػة عمػى الت 3910، 3998

نخفاض في التباعد لقرى مػديريات ىػذه الفئػة إلػى زيػادة الحة المديريات، ويرجع اختالؼ بيف مسااو 
كز المراعدد القرى وكذلؾ صغر المسافة بيف كؿ قرية وأخرى وعدد سكانيا كاف لو تأثير في توزيع 

الصػػحية فػػي ىػػذه المػػديريات، ومػػف خػػالؿ معرفػػة التباعػػد بػػيف ىػػذه القػػرى والخارطػػة الصػػحية سػػوؼ 
 يتيح الفرصة لتحديد المناطؽ المحرومة والتي بحاجة إلى خدمات صحية.

 فيتمديري مجموعةتضـ ىذه الو أكبر كـ و 4راوح فييا تباعد القرى بيف : ويتالمجموعة الثانية -2
كـ، و مديرية كوية 4928لقرى في مديرية مخمور بمغ ابمغ متوسط تباعد  كوية، وقدور و وىي مخم

 كـ ومف خالؿ ذلؾ نالحظ أف متوسط المسافة بيف القرى في ىذه الفئة زاد، ويرجع ىذا4955بمغ 
عند ، ومف خالؿ ذلؾ سوؼ يتـ النظر المديرية مقارنة بعدد القرى فيياتساع مساحة االتباعد إلى 

الخدمات الصحية إلى حجـ السكاف مع مراعاة المسافة مف قبؿ المرضى حتياج في التحديد ا
 المراجعيف عمى ىذه المنشآت الصحية.

ستشفيات و مراكز نشاء عدد مف الماإلوزارة الصحة في إقميـ كوردستاف ممثمة تسعى حكومة     
تقر تفالتي قميـ بشكؿ عاـ، ومحافظة أربيؿ بشكؿ خاص، في المناطؽ اإلالصحية عمى أرض 

 ليذه الخدمات.
ختالؼ نوع الخدمات الدمات الصحية في المستقبؿ تبعًا تختمؼ حاجة محافظة أربيؿ مف الخ    

( 6)ممحؽ الصحية مف ناحية، والزيادة الحاصمة في حجـ السكاف مف ناحية أخرى، ويتضح مف 
شكؿ مستمر حسب إسقاطات السكاف التي اعتمدىا الباحثة، أف سكاف المحافظة سيزدادوف ب( 7)و

 خالؿ المدة أعاله.
المنشآت الصحية في ىذه مواقع  مف مناطؽ لمخدمات الصحيةحتياجات الاومف خالؿ دراسة     

وفيما يمي إشارة إلى بعض المنشآت الصحية المقترح إنشاؤىا وتأىيؿ عدد ، المحافظة المديريات
( 6) ممحؽمف خالؿ ال ،محافظةمالخدمات الصحية في المناطؽ المحرومة للرفع مستوى  منيا
 عمى النحو التالي:( 28)و( 27وخارطة )( 7)و
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 (27خارطة )
 ـ2026التوزيع الجغرافي لممشاريع المقترح بنائيا وتأىيميا في مديرية مركز المدينة أربيؿ 

نة أربيؿ في عاـ (، خارطة مديGISمحافظة أربيؿ، قسـ ) -1عمى:  عتمادباالالباحثة  إعدادمف مصدر/ ال
 3200:1، بمقياس ـ2011

 (.6) ممحؽ -2



     ...................المشكالت والحموؿ والتخطيط الصحي لمخدمات الصحية بالمحافظة......الخامس .. الفصل

        

235 
  

 (28خارطة )
 ـ2026التوزيع الجغرافي لممشاريع المقترح بنائيا وتأىيميا في مديريات محافظة أربيؿ 

كامراف ولي محمود، أطمس ميف الحداد و أىاشـ ياسيف حمد -1عمى: عتمادباالالباحثة  إعدادمف مصدر/ ال
 .11، صمرجع سبؽ ذكرهمحافظة أربيؿ، 

 (.7) ممحؽ -2
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مديرية مركز المدينة: تتميز المديرية بزيادة عدد سكانيا عف بقية مديريات المحافظة، بنسبة  -1
بناء مركز صحي في محمة وقت الحاضر نقترح الفي و %، 696% ونسبة مساحتيا بمغ 4193

ـ حسب معايير العراقي لمخدمات 2011نسمة في عاـ ( 28668))جوارجرا( بمغ عدد السكاف 
زيع المنشآت الصحية في ـ، ومف تو 2026عزؿ في عاـ  34تتكوف المديرية مف الصحية، و 
حياء السكنية ، وبناء مركز صحي في بعض األ()قترح بناء مستشفى العاـ و المركزياالمديرية 

عاـ في األحياء السكنية )كانى، صالح الديف، خبات، جوارجرا، كاريزاف، مثؿ بناء مستشفى 
صحي ار، شادي، برايتى(، وبناء مركز ء مستشفى مركزي في )خانزاد، بينوروز، كوردستاف(، وبنا

، رابةريف، 2، كوالف1في األحياء )سيتاقاف، تيراوة، سيداوة، شورش، كويستاف، بختياري، كوالف
، مياباد، 1، منتكاوة، زانكو1، مفتى، باداوة، كورانى عنكاوة، زيالف، أزادي2إسكاف، ماموستاياف

 ، نيشتماف(.2كارى، رز 1راستى، رزكارى
بمرور عميو عدد المراجعيف زيادة لألنو قديـ و ح تأىيؿ مستشفى رزكاري التعميمي وبالتالي نقتر    

 ـ.2011نسمة عاـ  (691948)ىا ، والتي يبمغ عددالسنيف
عزؿ، ومف توزيع المنشآت الصحية القائمة  10تتكوف مديرية مف طراؼ المدينة: أمديرية  -2

والخدمات الصحية غير كافية لعدد السكاف في العزؿ، والتي بمغ عدد سكانيا عمى عزؿ المديرية 
 (519174)سقاطات السكانية عدد السكاف حوالي اـ، حسب 2011نسمة عاـ ( 358472)

عاـ في )بحركة، شمامؾ، قادمة، ونقترح بناء مستشفى  واتـ بعد عشر سن2026نسمة عاـ 
زكارى(، حيث بمغ إجمالي عدد سكاف العزلة دارتو، عنكاوة، قوشتبة، كسنزاف، خبات، ر 

( نسمة عمى 50299، 45724، 33225، 37351، 30486، 67072، 47256، 44730)
ـ، ونقترح بناء مركز صحي في عزلة بنصالوة والبالغ عدد سكانيا 2026في عاـ  رتيبالت
 11966)والبالغ عددىا  نسمة، ونقترح بناء مركز صحي في )دارشكراف، كوركوسؾ(،( 48213)
 ـ.2026في عاـ  رتيبنسمة عمى الت (20355و 
ى توزيع المنشآت طالع عمالعزؿ، ومف خالؿ ا 4تنقسـ مديرية شقالوة إلى مديرية شقالوة:  -3

في عاـ نسمة  (42669)عدد سكانيا  التي يبمغو )حرير(، تضح أف عزلة االصحية القائمة 
)مركز نقترح بناء مركز صحي في  مف ثـو ونقترح بناء مستشفى العاـ في ىذه العزلة، ـ، 2026

                                                 

( = مستشفى العاـ )( سرير، حسب معايير العراقي.500 -300نسمة ) 40000 -30000 
 ( سرير، حسب معايير العراقي.200 -100نسمة ) 25000 -20000مستشفى المركزي= 
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نسمة عمى  (24941، 29678، 29518) ياسكانوالبالغ عدد  باسرمة(، شقالوة، صالح الديف،
 ـ.2026التوالي عاـ 

ومف دراسة عزؿ وفؽ التقسيـ اإلداري لممديرية،  6تتكوف مديرية سوراف مف مديرية سوراف:  -4
نسمة ( 50683)عدد سكانيا إف حيث  ؛ة قضاء سورافتوزيع المرافؽ الصحية القائمة إتضح عزل

ونقترح بناء مستشفى ـ، 2026نسمة في عاـ  (73691)ـ وبمغ عددىا حوالي 2011في عاـ 
ديانا، أما بنسبة لعزلة ونقترح تأىيؿ الوحدة الصحية في قضاء سوراف إلى مركز صحي، عاـ، 

ونقترح ـ، 2026في عاـ نسمة  (27645، 65313، 69041)والبالغ عدد سكانيا  ورتى، رواندز
ء مشارع صحية نشاا)خميفاف، سيدكاف( ، ونقترح بناء مركز صحي في مستشفى عاـ أيضاً بناء 

 صحية في ىذه المديرية.الخدمة ال فييا حتى التتعثر
عزؿ، ومف خالؿ المقارنة بيف المنشآت الصحية  2تنقسـ مديرية بارزاف إلى مديرية بارزاف:  -5

نسمة  (11796)والبالغ عدد سكانيا  )كورتو(،تضح أف عزلة االسكاف في كؿ عزلة القائمة وعدد 
لـ تعد كافية في تقديـ و  ،ـعاالمستشفى اليوجد بيا  أقترح بناء مستشفى مركزي، ـ2026عاـ 

وعميو أقترح تأىيؿ الوحدة الصحية في العزلة ميركةسور إلى مركز  ،مديريةالسكاف ل خدماتيا
  .صحي

عزؿ، وتتوزع المنشآت  1تنقسـ إلى اإلداري لمديرية جوماف فيي  تقسيـالوفؽ وماف: مديرية ج -6
لقائمة في المديرية المديرية، ومف خالؿ دراسة نوعية المرافؽ الصحية امستوى الصحية في جميع 

ـ، وعميو نقترح 2011نسمة عاـ ( 33561)تضح أف إجمالي عدد سكاف المديرية اوعدد السكاف 
 خدمات صحية في ىذه المديرية.الب ىتماـالا، ونقترح مركزي في قضاء جومافبناء مستشفى 

ـ ىذه المديرية محرومة ببناء 2011حسب عدد السكاف مديرية في عاـ مديرية مخمور:  -7
بناء مستشفى العاـ في عزلة )كوير( بمغ ي مستشفى في ىذه المديرية نقترح مستشفى ألنو اليوجد أ

نقترح ة ألنو تحتاج إلى مستشفى عاـ في ىذه العزلة، أما في مستقبؿ نسم (57995)عدد السكاف 
حيث بمغ إجمالي عدد سكاف ، )مركز مخمور، كوير، كنديناوة، قراج(في عزلة  مستشفى العاـبناء 
ـ، وعميو نقترح 2026عاـ  عمى التوالي في نسمة (45519، 62528، 84322، 59007)العزلة

 خدمات الصحية في ىذه المديرية.الديـ لتق)مالقرة(  بناء مركز صحي في
)مركز كوية، طقطؽ، شورش، سيكرتكاف(، مركز صحي في عزلة  4مديرية كوية: نقترح بناء  -8

مع مراعاة ـ، 2026في عاـ نسمة ( 139083)حيث بمغ إجمالي عدد سكانيا في ىذه المديرية 
 فيذ ىذه المشاريع.تأىيؿ وتدريب الكادر الصحي النمطي مف سكاف ىذه المناطؽ عند تن
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ربيؿ أالصحية في جميع مديريات محافظة  ونالحظ عمى الرغـ مف وجود المستشفيات والمراكز    
لغرض  لسد حاجة السكاف في ىذه المديريات لذا جاءت المقترحات السابقةنيا غير كافية أال إ

حية صالخدمات الوتوفير المتزايدة تمبية حاجة السكاف رض الواقع لوتطبيقيا فعميا عمى أ بيا خذاأل
 فضؿ في المستقبؿ.أبشكؿ 

   
 التخطيط المستقبمي لمموارد البشرية:-ب
و اهلل سبحان هؾ عجمة الحياة وتطويرىا، حيث ميز يمثؿ اإلنساف العنصر األساسي في تحري     

ذا زادت قدرتو عمى العطاء، لبتكار والتطوير، وكمما تعمـ أكثر الوتعالى بقدرتو عمى التفكير وا
قتصادية الممية والصحية والنفسية واف تولى الحكومات اإلنساف رعاية خاصة مف الناحية العأيجب 

وز وما يرافقيما والبيئية بما يوفر لو الحياة المناسبة ولو بحدودىا الدنيا بعيدًا عف دائرة الفقر والع
ف كانت الدولجتماعية تنعكس سمبًا عمى حياة الشعوب، امف مشاكؿ صحية و  ة غنية بمواردىا، وا 

اإلنساف لو حقوؽ وعميو واجبات فميس مف المنطؽ مطالبتو بالواجبات دوف إعطاءه حقو، ىنا ف
 . (1)يكوف اإلنساف في عداد المظموميف

القطاع،  اطيط القوى البشرية العاممة في ىذتخ ىركزت عممية تخطيط الخدمات الصحية عم    
، (2)مة عمى الصعيد التنموييمالقطاع يحتؿ مكانة  استثمار في القوى البشرية في ىذالوكاف ا

األداء التنموي سواء  مف المعايير الدالة عمى جودة تعد الخدمات الصحية الفعالة والجيدة معياراً و 
بمعنى النظر إلى ىذه الخدمات الصحية  ؛نظر إلييا مف الناحية اإلنسانية أو مف الناحية اإلنتاجية

أو تنمية الموارد البشرية ثمة عالقة إيجابية طردية بيف تحسف الحالة مف ناحية التنمية البشرية 
الصحية، وتأميف مستمزماتيا ورفع المستوى الصحي لمواطنييا كافة وتأميف الخدمات الطبية ليـ 
ورفع مستوى وعييـ في مجاؿ الوقاية مف األمراض ومعالجتيا، وىذا ما أثبتتو التطورات الكثيرة في 

صحية التي تجمت في زيادة عدد المشافي والمراكز الصحية وفي زيادة عدد مجاؿ الخدمات ال

                                                 

، 2009، عماف، األردف، 1خمؼ حسيف عمي الدليمي، جغرافية الصحة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط (1)
 .685ص
دار صفاء لمنشر ، 1مف منظور عمراني، ط عثماف محمد غنيـ، تخطيط الخدمات والمرافؽ االجتماعية (2)

 .41، ص2013والتوزيع، عماف، 
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ختصاصاتيـ وممرضات وممرضيف ومساعديف لألطباء االكوادر الصحية مف أطباء بمختمؼ 
 .(1)ؼ حمالت المقاح والمضاداتيكثتدارية، وفي تطور صناعة األدوية و وكوادر إوصيادلة 

في حجـ الكوادر البشرية في المنشآت الصحية  امحوظً م القد شيدت محافظة أربيؿ تطورً      
سبب %، ب43 ير في عدد األطباءـ(، فقد بمغت نسبة التغ2011 -1991القائمة خالؿ الفترة )

ختمفت نسبة التغير مف مديرية اوقد  ،محافظةالفي وتطورىا تغير في المنشآت الصحية ث و حد
  مديرية. إلى أخرى كما تبيف مف توزيع الكادر الصحي في كؿ

توزيع القوى البشرية بالحجـ و كنمط تخطيطي، التوزيع المالئـ لمعقود ولحصص الوحدات ويعد    
ج ز مركزي، وبالخمطة المطموبة مف تماالمطموب، طبقًا لمعدالت التشغيؿ الموضوعة في المستوى ال

 . (2)قوى بشرية ذات ميارات أدائية عمى مستوى الفريؽ وعمى مستوى األفراد
الصحية  لمقوى الصحية في المرافؽالمعيار النمطي تضح ا( 47)( و46)مف خالؿ الجدوؿ     

في توزيع  اأف ىناؾ سوءً  ،ـ2026لمعاـ لمستقبؿ ـ و 2011عاـ في  القائمة في محافظة أربيؿ
وجدنا أف ىناؾ منشآت صحية القوى البشرية الصحية العاممة في المنشآت الصحية القائمة، حيث 

جانب وخصوصًا في المناطؽ الريفية، إلى لفريؽ الطبي المتكامؿ وفؽ المعيار النمطي تفتقر إلى ا
نقص في األجيزة والمعدات الطبية الالزمة لألطباء في تشخيص األمراض، مما يحوؿ دوف 

ي مع حجـ الكادر الصحو اليتوازف ف تواجدىـ بالحضر، أ، كما ةرغبتيـ لمعمؿ في المناطؽ الريفي
ترتب عميو أف الطبيب يخدـ  ممامع سكاف كؿ مديرية عمى حدة،  ظة وكذلؾعدد سكاف المحاف

تحديد  جميع سكاف المديرية وكذلؾ الحاؿ ألطباء األسناف، ومف خالؿ ذلؾ سوؼ نقـو بدراسة
ـ في 2026وفي  ـ2011حتياجات النمطية مف الكوادر الصحية في المنشآت الصحية لغاية الا
عمى مستوى مديريات المحافظة، مف أطباء عمـو وأطباء أسناف سكاف المستقبؿ، حسب تقديرات ال

 ،صحيالد مرشالوممرضيف ومساعد طبيب وقابمة وفني أشعة وفني صيدلي وفني تحاليؿ الطبية و 
 وسنحاوؿ التعرؼ عمى التخطيط المستقبمي لمموارد البشرية في محافظة أربيؿ عمى النحو التالي:

 
 

                                                 

ودورها  مؤشرات الخذمات الصحية في سورية دراسة تحليلية للتقذم المحرز فيعبداليادي الرفاعي وآخروف،  (1)

 .220-219صص ، 2012الموسوعة الجغرافية،  ،في التنمية
، مطابع الدار اليندسية، 2020ىات المستقبؿ حتى عاـ سمير فياض، الصحة في مصر الواقع وسيناريو  (2)

 .531، ص2002القاىرة، 
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 (46جدوؿ )
 ـ2011الصحية في المرافؽ الصحية القائمة في محافظة أربيؿ لمعاـ  التوزيع النمطي لمقوى

طبيب  طبيب المديرية
 أسناف

مساعد 
 طبي

قابمة 
 مجتمع

فني  ممرض
 أشعة

فني 
 صيدلية

فني 
تحميؿ 
 طبية

مرشد 
 صحي

 562 543 462 69 342 80 62 262  مركز المدينة
 243 126 332 23 265 30 25 142  طراؼ المدينةأ

 87 82 92 12 74 10 18 31 1 شقالوة
 94 96 58 16 98 13 22 29 2 سوراف
 64 26 42 5 73 5 14 2  بارزاف
 25 29 26 3 64 3 17 3 1 جوماف
 84 75 87 16 115 15 42 52 112 مخمور
 56 68 43 10 78 8 16   كوية

إجمالي 
 محافظة

116 521 216 164 1109 154 1142 1045 1215 

 احثة وفؽ المعيار النمطي لممنشآت الصحية في العراؽ.المصدر/ مف عمؿ الب
 
ريوس طب عاـ مف كمية الطب، ومف خالؿ دراسة و وىـ الذيف حصموا عمى شيادة بكال األطباء: -

 حتياجاتاو اليوجد توازف بيف عدد السكاف و توزيعيـ عمى مديريات محافظة أربيؿ وجدنا أن
نسمة وقد يختمؼ  686الطبيب في المحافظة  حيث بمغ معدؿ مايخدمو ؛المحافظة مف األطباء

نسمة، وىذا مؤشر  (3333)رتفع إلى افي مديرية مخمور و المعدؿ مف مديرية إلى أخرى،  ىذا
التوازف بيف حجـ السكاف وعدد األطباء في المحافظة، ووفقًا لممعيار النمطي  يدؿ عمى عدـ

في ف اخاصً  اطبيبً  (116) ة إلىـ فإف المحافظة بحاج2011لممنشآت الصحية القائمة في عاـ 
ع ، وتوز اً طبيب (2424)ـ بحاجة إلى 2026، وفي عاـ اً طبيب( 112)مديرية مخمور بمغ مقدار 

عمى مستوى مديريات المحافظة حسب تقديرات عدد السكاف، أعمى عدد في مديرية مركز المدينة 
وعمى وزارة الصحة  ـ،2026في عاـ  اً طبيب( 1002)نسمة بعدد  (1002147)بمغ عدد السكاف 
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دراسة لتأىيؿ المنشآت الصحية وزيادة عدد األطباء في  إعدادأو مديرية صحة محافظة أربيؿ ب
 المحافظة حتى تتحسف الخدمات الصحية المقدمة.
 (47جدوؿ )

 ـ2026التوزيع النمطي لمقوى الصحية في المرافؽ الصحية القائمة في محافظة أربيؿ لمعاـ 
طبيب  طبيب المديرية

 أسناف
مساعد 
 طبي

قابمة 
 مجتمع

فني  ممرض
 أشعة

فني 
 صيدلية

فني 
تحميؿ 
 طبية

مرشد 
 صحي

 1670 1113 1252 100 62634 91 3006 501 1002 مركز المدينة
 865 577 648 52 32448 45 1557 260 519 طراؼ المدينةأ

 290 193 218 17 10884 16 522 88 174 شقالوة
 395 263 296 24 14814 22 711 119 237 سوراف
 120 80 90 7 4482 7 216 36 72 بارزاف
 81 54 60 5 3037 5 174 24 49 جوماف
 386 257 290 24 14483 21 696 116 232 مخمور
 232 154 174 14 8693 13 417 70 139 كوية

إجمالي 
 محافظة

2424 1214 7299 220 151475 243 3028 2691 4039 

 ؽ المعيار النمطي لممنشآت الصحية في العراؽ.المصدر/ مف عمؿ الباحثة وف
 
قتصر توزيعيا في المحافظة، يالفئة مف القوى البشرية الصحية  أطباء األسناف: نالحظ أف ىذه -

ـ ىو 2011بمغ مقدار مايخدمو أطباء أسناف مف السكاف عمى مستوى المحافظة في عاـ 
طبيب أسناف ( 521)بحاجة إلى نسمة، ويختمؼ معدؿ خدمة مف مديرية إلى أخرى،  (4951)

 ةخدمالمعدؿ  فيجب أف يكوفـ 2026حسب سكاف محافظة، أما حسب تقديرات السكاف في عاـ 
طبيب أسناف، وأقؿ  (501)نسمة، أعمى عدد في مديرية مركز المدينة بمغ ( 1996)بمغ حوالي ي

المرافؽ تمكف ليصبح اإلجمالي المقترح حتى ت طبيب أسناف (24)عدد في مديرية جوماف بمغ 
  ت مف أجمو.ئخدمات الصحية وفؽ اليدؼ الذي أنشالصحية مف تقديـ ال
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بمغ مقدار مايخدمو مساعد الطبيب مف السكاف عمى مستوى المحافظة ىو  طبيب:المساعد  -
 ـ، ويختمؼ معدؿ خدمة مساعد الطبيب مف مديرية إلى أخرى،2011نسمة في عاـ ( 480)
ىذه  حسبالعدد  انقص في ىذ وىناؾمنطقة، الب حسب معايير مساعد طبي( 216)حتاج إلى ي  و 

في  اىناؾ سوءً تضح أف انسمة، وقد  (332)ـ لغاية 2026وىناؾ معدؿ خدمة في عاـ  الدراسة،
تضح أف ىناؾ نقص اعيـ عمى المنشآت الصحية القائمة توزيعيـ في المحافظة، ومف دراسة توزي
مساعد طبيب ليصبح اإلجمالي المقترح وفؽ ىذا ( 3485)في عدد مساعدي األطباء  بمغ مقداره 

مساعد طبيب، حتى تتمكف المرافؽ الصحية مف تقديـ الخدمات ( 7299)المعيار النمطي 
 .المديريات  المحافظة عمى جميع الصحية بشكؿ أفضؿ

ـ، 2011ممرض عاـ  (2316)بمغ إجمالي عدد الممرضيف في محافظة أربيؿ  ف:و الممرض -
ة ختمؼ ىذا المعدؿ مف مديريانسمة، وقد ( 722)خدمو الممرض مف السكاف ىو وبمغ معدؿ ماي
يع الممرضيف كؿ مديرية، ومف خالؿ دراسة توز ختالؼ توزيعيـ وعدد السكاف في اإلى أخرى ب

في التوزيع واليتوافؽ مع المعيار النمطي لمكوادر  اتضح أف ىناؾ سوءً اعمى المنشآت الصحية 
ية، وىذا لف يكوف إال مف خالؿ العمؿ عمى توزيع الكادر الصحي الصحية في المنشآت الصح

حتياج المرافؽ الصحية القائمة إلى اتضح مف خالؿ دراسة ار النمطي ليا، فقد وفؽ المعيا
إلى  ـ فيحتاج2026في عاـ ـ، أما 2011ممرض حسب سكاف محافظة في عاـ ( 1109)
 جميع مديريات المحافظة، حتى تؤديممرض لكافة المنشآت الصحية القائمة عمى ( 151475)

 بيا ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية فييا. ةطو ىذه المنشآت الخدمة الصحية المن
عيادة  ( 21)ـ ىو 2011بمغ إجمالي عدد العيادات القابالت في محافظة أربيؿ عاـ  القابالت: -

في توزيع ىذا  اونقصً  ااؾ سوءً وقد تبيف أف ىنوقد تفاوت توزيعيف مف مديرية إلى أخرى، قابمة، 
النوع مف الكادر الصحي وفؽ المعيار النمطي لممنشآت الصحية، فالمرافؽ الصحية القائمة بحاجة 

قابمة عيادة  (220) فيحتاج إلىـ 2026في عاـ ـ أما 2011عيادة قابمة في عاـ  (164)إلى 
مرافؽ مف رفع مستوى تقديرات السكانية عمى مستوى المحافظة، حتى تتمكف ىذه الالحسب 

عادة توزيع الكادر الصحي ال خدمات الصحية اإلنجابية، والرعاية الصحية األولية في المحافظة وا 
 عمى المنشآت الصحية القائمة.  

حتياجات ايد خدمات الصحية، وفؽ المعيار النمطي لتحدالفي  ادرو أىـ الك أحد ىوفني أشعة:  -
ـ، أما 2011فني أشعة لعاـ  (154) بمغ مقدارىا ادةيتضح أف ىناؾ ز االمنشآت الصحية فقد 
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حتياجات مف ال، وسوء في التخطيط وتحديد المستقبؿفني أشعة في محافظة ( 243) بحاجة إلى
 والتوظيؼ في المحافظة.  حتياج االممة ويجب إعادة النظر في تحديد الكوادر الصحية العا

 (1142) بمغفقد الكادر الصحي  اات ىذحتياجامعيار النمطي لتحديد وفؽ ال فني صيدلية: -
كادر في عاـ ( 3028)يحتاج إلى و ـ، 2011لمحافظة في عاـ  يةحتياجات السكانالكادر حسب ا

حتياج الفي تحديد ا اـ حسب تقديرات السكاف المحافظة، وىذا يوضح أف ىناؾ سوءً 2026
نقص في الكوادر الصحية  األمر الذي أدى إلى ،والتخطيط لمكوادر البشرية الصحية في المحافظة

  األخرى.
 الكادر الصحي إلى اتحديد إحتياجات ىذوفؽ المعيار النمطي ل فني تحاليؿ طبية )مخبري(: -
ـ حسب تقديرات 2026في عاـ  امخبريً ( 2691)إلى ويحتاج ـ، 2011لعاـ  امخبريً ( 1045)

 يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية فييا.لكي السكاف المحافظة، 
تضح أف ىناؾ احتياجات المنشآت الصحية فقد اصحي: وفؽ المعيار النمطي لتحديد مرشد  -
مرشد لمستقبؿ، حتى ( 4039) ـ، وبحاجة إلى2011مرشد لعاـ  (1215) بمغ مقدارىا يادةز 

سكاف صحية بشكؿ أفضؿ وتتناسب مع عدد تتمكف المرافؽ الصحية مف تقديـ الخدمات ال
 المحافظة في كؿ المديريات.

في  2 ىا وتأىيمياؤ عدد المشاريع الصحية المطموب بنابمغ إجمالي أنو قد ونستخمص مف ذلؾ     
في واحد مركز صحي  1ـ 2011حتياجات السكاف في عاـ قت الحاضر وبعدىا حسب او ال
 66 فيحتاج إلى مستقبؿالفي مديرية مخمور، أما في  واحد عاـمستشفى  1ديرية مركز المدينة وم

 24لى مراكز صحية، وبناء وحدات الصحية إ 2منشأة واحد مستشفى و 3تأىيؿ  منيا اً مشروع
مراكز صحية تتوزع ىذه المشاريع عمى عدد مف  36بناء مستشفيات مركزي و  5و اعامً  ىمستشف

 (521)و اطبيبً ( 116)في وقت الحاضر  مديريات المحافظة، وكذلؾ تحتاج إلى توظيؼ عدد
ـ، أما 2011ممرض في عاـ  (1109)قابمة و (164)و مساعد طبيب ( 216)طبيب أسناف و

مساعد طبيب ( 7299)طبيب أسناف  (1214) اطبيبً ( 2424) مستقبؿ يحتاج إلىالفي 
قميـ ا  ية في العراؽ و قابمة وفؽ المعيار النمطي لتشغيؿ المرافؽ الصح (220) اممرضً  (151475)

ت الصحية بشكميا المطموب، وقد حتى تتمكف ىذه المنشآت الصحية مف تقديـ الخدماكوردستاف 
شعة لألوكذلؾ الحاؿ بالنسبة  (2691)لوحظ أف ىناؾ زيادة في عدد فني التحاليؿ الطبية بمقدار 

 صيدلي.أشعة و  في (3028و  243)صيدلية فقد بمغ مقدارىا الو 
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حة أربيؿ مراجعة الخطط عامة لصالمديرية الينبغي عمى وزارة الصحة و  ما سبؽومف خالؿ      
القائمة وفؽ المعايير النمطية ليذه المنشآت، حتياجات مف الكوادر البشرية الصحية التحديد او 

تتناسب لكي  وكذلؾ توزيعيـ والتوسع في حجـ الخدمات الصحية وفؽ النمو السكاني في المحافظة
لعمؿ في ىذه عمى امناطؽ الريفية حتى نشجعيـ الاتب في و ر المحافظة، وزيادة السكاف مع عدد 

لمناطؽ، باإلضافة إلى إمداد المنشآت الريفية في المحافظة باألجيزة والمعدات الطبية التي ا
تساعدىـ عمى تشخيص األمراض لرفع كفاءة الخدمة فييا، وعمى وزارة الصحة تشجيع الفتيات في 
الريؼ وخصوصًا مف خالؿ مشروع القابالت حتى تتمكف مرافؽ الرعاية الصحية األولية مف تقديـ 

نبغي ضرورة مراجعة توزيع القوى العاممة الصحية في تو خدمات الصحية ورفع مستواىا، ال
عدادالمنشآت و  دراسة فعمية لرفع مستوى حجـ الخدمات الصحية بما يتناسب مع حجـ السكاف في  ا 
وتوفير مساحات أرضية خاصة لممنشآت الصحية قبيؿ البدء بعممية تخطيط إنشاء المحافظة، 

الكوادر الصحية النمطية مف مستقباًل في كؿ مديريات المحافظة، وكذلؾ توفير  المنشآت الصحية
      مديريات.السكاف المحافظة لكؿ تناسب مع عدد يالتخصصات المختمفة وتوزيعيـ بشكؿ 
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 الخاتمة
واقع الخدمات الصحية في محافظة راسة تكشف عن طبيعة إن طبيعة النتائج التي توصمت إلييا الد    

فييا من حيث توزيعيا مقدمة البحث، و  عمىطور الخدمات الصحية بشكل مقتصر تإلى مع إشارة  أربيل،
خدمات الصحية في والعوامل المؤثرة عمى ال، لممنشآت الصحية وعالقتو بتوزيع السكانالمكاني 

قتصادية الجتماعية واالظة واإلقميم نفوذىا، واألبعاد امحافالنشاط المنشآت الصحية في و المحافظة، 
كادر الحتياج في الخدمات الصحية من الى المستشفيات، وتحديد القصور والممرضى المراجعين عم

 صحي في المنشآت الصحية القائمة في المستقبل. ال
 -تي :كاآلتقسيم نتائج الدراسة حسب أىميتيا  ةي الباحثئرتتلذا 
كادر الصحية و المنشآت الزمنية من المراحل الخالل تطور الخدمات الصحية في محافظة أربيل لوحظ  -
سنوات المختمفة، شيدت تطور الوربط ىذا التطور ليذه الخدمات بتطور النمو السكاني عبر صحي، ال

حكومية  عام حيث بمغ إجمالي عدد المستشفيات ال ؛م(2011 -1991الصحية بين سنوات ) الخدمات
 اصحيً  امركزً  258و ىمستشف 22م بمغ 2011أما في عام ، 64 ةكز صحيامر مستشفيات و  10م 1991

م 2011م أما في عام 1991مستشفى عام  1 تبمغفقد خاصة المستشفيات الما أفي محافظة أربيل، و 
، اصحيً  ازً مرك 37م بمغ 2011م وفي عام 1991( في عام صفر، ومركز صحي )ىمستشف 21 تبمغ
تقديم في  ىي األىمو عددي الذي حدث في حجم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التطور ال يالحظو 

 ممرضى المراجعين عمى مستوى المحافظة.لالخدمات الصحية 
أربيل خالل  دراسة لتطور العددي والنوعي لممنشآت الصحية الحكومية والخاصة لمحافظةالومن  -

ة في المستشفيات ر  ة، حيث بمغ إجمالي عدد األس  ر  تمفة فقد حدث تطور في عدد األس  المراحل المخ
ة ر  سريرًا، بينما تطور عدد األس   2838م بمغ 2011سريرًا أما في عام  1540م 1991في عام الحكومية 

سريرًا، وكانت  768م بمغ 2011سريرًا أما في عام  20م بمغ 1991مستشفيات الخاصة في عام الفي 
جيع القطاع الخاص لممشاركة في ة لبناء عدد من مستشفيات المديرية، وكذلك تشر  في األس  ىذه الزيادة 

خالل  يافتتاحتم  ىدد ىذه المستشفيات عشرين مستشفستثمار في تقديم الخدمات الصحية حيث بمغ عالا
نشآت الصحية وخصوصًا المستشفيات زيادة في عدد ىذه الزيادة في عدد الم تىذه المرحمة، وقد صاحب

أما في عام  ،اً طبيب 305م 1991حيث بمغ عدد األطباء في عام  ؛الكوادر الصحية العاممة في المحافظة
م بمغ عددىم 1991مستشفيات الخاصة عام الوفي  ،مستشفيات الحكوميةالفي  اً طبيب 2540م بمغ 2011

 .اً طبيب 2550م بمغ 2011أما في عام  اً طبيب 15
قد تميز ىذا التوزيع بالتباين من يتبين أنو نشآت الصحية في المحافظة وبدراسة التوزيع الجغرافي لمم -

أن توزيع المنشآت الصحية يميل مديرية إلى أخرى في عدد المنشآت الصحية الحكومية، وتم مالحظة 
لمديريات وكذلك الحال لممنشآت حيث تم مالحظة تركز المنشآت الصحية في عدد من ا ؛إلى العشوائية
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مدينة أربيل وىذا يدل أيضًا عمى ات فقط في مديرية مركز فقد تركزت المستشفي ،الصحية الخاصة
ممراكز الصحية الحكومية فقد تم مالحظة سوء توزيعيا حيث بالنسبة لالعشوائية في توزيع ىذه الخدمة، و 

نسمة  6486 مغ معدل مايخدمو المركز الصحيبفي مديرية مخمور، وقد  ةصحيكز امر  8أن ىناك عدد 
وىذا يدل ( نسمة، 10000يتراوح )عمى مستوى المحافظة، والمعيار النمطي لما يخدمو المركز الصحي 

في مديرية مركز المدينة معدل رتفاع معدل مايخدمو المركز الصحي في المحافظة، بينما اعمى مقدار 
وىذا يدل عمى قمة عدد المراكز  نسمة 20000ر بمغ نسمة وفي مديرية مخمو  25627مايخدمو بمغ 

ادة عدد يسبب ز مستقبل بالإلى بناء عدد من المراكز الصحية في  مدىالصحية في ىذه المديريات، و 
 السكان في مديريات المحافظة.

وبالنسبة لموحدات الصحية فيي تمثل القاعدة األساسية في خدمات الرعاية الصحية األولية فقد بمغ  -
وحدة صحية وتتوزع ىذه  15مالي عدد الوحدات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية إج

 حيث ؛، أربع مديريات اليوجد بيان ىناكحيث إ توزيعيا ت، وقد تم مالحظة سوءمديريا 4الوحدات عمى 
ة عدد نسمة عمى مستوى المحافظة، وىو مؤشر عمى قم 111563 خدمو الوحدة الصحيةتبمغ معدل ما

يتضح أن الوحدات الصحية وحاجة المحافظة إلى بناء عدد من الوحدات الصحية فييا. ومن خالل ذلك 
ستكمال البنية التحتية في بناء وحدات الرعاية الصحية األولية لتقديم ىذه اىناك مديريات بحاجة إلى 

نخفاض تكمفة اعمى ه الخدمة بسيولة ويسر ويعمل الخدمة حتى يتمكن المواطن من الحصول عمى ىذ
 الحصول عمييا.

منشأة صحية، وبمغ معدل  1793فقد بمغ إجمالي عددىا أما بالنسبة لممنشآت الصحية الخاصة  -
 ىمستشف 21مستشفيات في المحافظة نسمة، وتم مالحظة أن عدد ال 18241ماتخدمو المنشأة الصحية 

حيث  ةك الحال بالنسبة لممراكز الطبيكذلنسمة/ مستشفى، و  79688سريرًا وبمعدل خدمة  768بإجمالي 
وىذا يدل عمى سوء توزيع الخدمات الصحية في  مديريتينتتوزع عمى  اطبيً  امركزً  37بمغ عددىا 
نسمة، وأقل معدل  515 مركز المدينةوقد بمغ أعمى معدل خدمة لممنشآت الصحية في مديرية المحافظة، 

خطوط الح أن المستشفيات الخاصة تقع عمى تضاوقد نسمة،  6957مخمور بمغت خدمة في مديرية 
 .وتتميز بسيولة الوصل والحصول عمى ىذه الخدمة ،مدينة أربيلالرئيسية في مديرية مركز 

تضح أن القاعدة العريضة ات الصحية لمقطاعين العام والخاص ومن دراسة المالمح العامة لمخدما -
دة العريضة لممنشآت الصحية الخاصة العيادات لممنشآت الصحية الحكومية ىي المراكز الصحية، والقاع

 الطبية تعموىا المراكز الطبية.
ومن خالل دراسة العوامل المؤثرة عمى حجم وتوزيع الخدمات الصحية ومعدل الخدمات الصحية  -

تقديم ىذه الخدمة، وقد لوحظ من خالل  منن ىو العامل المييمن والمستيدف عامل السكاالمقدمة فإن 
حيث بمغ معدل  ،معدل الخدمة مقابل حجم السكاننخفاض االخدمات وتوزيع السكان راسة حجم د
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ختمف ىذا المعدل اوقد  ،نسمة 6486نسمة/ سرير، وبمغ معدل مايخدمو المركز  589مايخدمو السرير 
وأدنى نسمة/ مركز صحي،  1707بارزان بمقدار من مديرية إلى أخرى، فقد بمغ أعمى معدل في مديرية 

 نسمة/ مركز صحي. 25627مركز المدينة بمغ مة في مديرية معدل خد
حيث لوحظ أن المديريات التي يوجد  ؛طرق المواصالتبولقد تأثر التوزيع الجغرافي لممنشآت الصحية  -

حظا في حجم المرافق الصحية وخصوصًا المديريات التي تقع بالقرب من مركز بيا طرقات كانت أكثر 
عدد المنشآت الصحية فييا،  تقمالطرقات في المديريات  ل  وكمما ق  رقات، المحافظة وتنتشر فييا الط

 فكمما كانت الطرقات متوفرة توفرت معيا الخدمات الصحية.
ختمف نشاطيا اقد يتبين أنو ة في المحافظة ومعدل ىذه الخدمة ومن دراسة نشاط الخدمات الصحي -

فقد بمغ إجمالي عدد المراجعين عمى العيادات صة، ومعدالت األداء سواء في المستشفيات الحكومية والخا
، الطوارئمستشفيات العامة و النسمة مريض منيا عمى  1202075الخارجية والمستشفيات الحكومية 

كان أعمى عدد من المراجعين عمى حيث  ؛رضى المراجعين من مستشفى إلى آخرختمف عدد الما
أقل  تمن إجمالي المرضى المراجعين، فيما كان %2113مستشفى رابةرين التعميمي حيث بمغت نسبتيم 

أما بالنسبة لممرضى المراجعين %. 011ئيمرجنسي بنسبة  الطوارئنسبة في عدد المراجعين في مستشفى 
م، وقد تباين عددىم من مستشفى 2011عام  اً مريض 17793عمى المستشفيات الخاصة فقد بمغ عددىم 

وأقل  اً مريض 2031لمراجعين في مستشفى سردم األىمي بمغ مرضى االإلى آخر، فقد كان أعمى عدد من 
 م.2011عام  اً مريض 189مغ عددىم فبشفى تركي األىمي لمفقرات المرضى المراجعين عمى مستمن عدد 

وبالنسبة لألقسام الداخمية فقد بمغ إجمالي عدد المرضى الرقود في المستشفيات الحكومية والخاصة  -
 في اً مريض 16597رقود في المستشفيات الحكومية و اً مريض 175232منيم  اً مريض 191829

رتفاع اقيدىم في المستشفيات الخاصة إلى تم تر  نرجع قمة عدد المرضى الذيتالمستشفيات الخاصة، و 
التكمفة وقمة عدد المرضى القادرين عمى دفع تكاليف ىذا النوع من الخدمة، وقد إختمف عددىم من 

مريض وأقل عدد في  2014كبر عدد في مستشفى سردم األىمي حيث بمغ أ ؛مستشفى إلى آخر
 م.2011عام  اً مريض 158حيث بمغ عددىم  ؛تجميلممبناني لالمستشفى ال
ة في محافظة ر  بمغ إجمالي عدد األس  قد معدالت الخدمة السريرية في محافظة أربيل، فلأما بالنسبة  -

ة في ر  م، وقد بمغت نسبة األس  2011كاري التعميمي عام مستشفى رز ة ر  سريرًا بما فييا عدد أس   498 أربيل
المستشفيات الحكومية في محافظة أربيل، وقد بمغ في ة ر  % من إجمالي عدد األس  1715محافظة أربيل 

معدل خدمة السرير نسمة/ سرير، بينما بمغ  587معدل خدمة السرير بالنسبة لمسكان في محافظة 
نسمة/ سرير عام  775وبالنسبة لسكان العراق  ،نسمة/ سرير 549 قميم كوردستانإبالنسبة لسكان 

م والتي تم جمعيا 2011سريرًا عام  658بمغ إجمالي عددىا فقد م، أما في المستشفيات الخاصة 2010
ة في محافظة أربيل، ر  % من إجمالي عدد األس  1818من خالل الزيارة الميدانية ليذه المستشفيات وبنسبة 
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% وىذا مؤشر عمى مدى اإلقبال 255األطفال سوران والدة مستشفى ة في ر  عدل شغل األس  قد تبين أن مو 
شييد دكتور خالد في مديرية الة في مستشفى ر  وكانت أقل نسبة شغل لألس   .لتمقي الخدمات بالمستشفى

 اً فضة في المستشفيات الخاصة كان منخر  %، وقد تبين أن معدل شغل األس  114حيث بمغت نسبة  ؛كوية
في كانت وأعمى نسبة  ؛ختمفت ىذه النسبة من مستشفى إلى آخرامستشفيات الحكومية، و البمقارنة 

مستشفى دايك % و 3412% وبعدىا مستشفى نور بنسبة 4215عمميات بأشعة ليزر بنسبة المستشفى 
ث بمغ حي ؛%415تركي األىمي لمفقرات بنسبة  % وأقل نسبة في مستشفى3313نسائية بنسبة اللألمراض 

 317لكل سرير بينما بمغ معدل بقاء المريض  امريضً  62معدل دورة السرير في المستشفيات الحكومية 
يوم/ سرير، وقد تباينت معدالت الخدمة من مستشفى إلى آخر ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منيا الموقع 

كل ىذا كان لو األثر في  ،وتوفر الكادر الصحي المتخصص ونوعية الخدمات المقدمة في المستشفى
 عدد المرضى المراجعين عمى المستشفيات.

تضح أن ام( فقد 2011 -2008خالل الفترة )أما بالنسبة لممرضى المراجعين عمى المراكز الصحية  -
فقد بمغ عدد المراجعين عمى المراكز الصحية في عدد المراجعين من سنة إلى أخرى،  اختالفً اىناك 

م 2010 م وفي عام2009% عام 115النسبة في عددىم إلى  رتفعتام و 2008 عام اضً يمر  2110631
رتفاع ام، ويرجع إلى 2011عام في % 1214- إلىنخفضت النسبة او %، 113نسبتيم إلى  تبمغ
 ىتمام بصحتيم.المحافظة واالمعيشي لسكان المستوى ال
 264مغ عدد المراجعين وبالنسبة لممرضى المراجعين عمى الوحدات الصحية في المحافظة فقد ب -

 اضً يمر  270حيث بمغ عددىم  ؛%213م زاد المراجعين بنسبة 2009م، وفي العام 2008عام  اً مريض
مراجعين بنسبة نخفض عدد الام 2011%، وفي عام 617م بنسبة 2010ستمرت ىذه الزيادة عام او 

 المحافظة. نخفاض إلى فتح المراكز الصحية والمستشفيات عمى مستوىال% ويرجع ىذا ا519
محافظة أربيل أن كل مستشفيات العينة قميم الصحي لبعض مستشفيات إلوقد تبين من دراسة ا -

جنوب وسط و قميم كوردستان وبعض محافظات إإلى معظم محافظات  االحكومية و الخاصة يمتد نفوذى
اليادئة  ةنيظروف األمالإضافة إلى  ،إلى تقديمو خدمات صحية ممتازة وتخصصيةذلك ويرجع  ،العراق
جنوب العراق ويقدم خدماتو لجميع مرضى مديريات المحافظة وسط و مقارنة مع محافظات محافظة في ال

وكذلك المحافظات المجاورة، وبقية المستشفيات تقدم خدماتيا لسكان المديرية والمديريات المجاورة 
 لممستشفى.

المستشفيات  ة وعدد المرضى المراجعين عمىالميدانية أن ىناك عالقة وطيدة بين األميأثبتت الدراسة  -
ذا ماتم3313ن عمى المستشفيات ين المراجعيحيث بمغت نسبة األمي إضافة المرضى المراجعين  ت% وا 

لمراجعين عمى المستشفيات، % من إجمالي المرضى ا1918أصبحت النسبة  "ويكتب أيقر "ضمن فئة 
صحية لدى نخفاض نسبة الوعي والثقافة الاة إلى ضى المراجعين ضمن ىذه الفئرتفاع نسبة المر اويرجع 
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ير نظيفة في العيش في بيئة غ أثر كبير، كما أنافة كان لو نخفاض مستوى الثقاىذه الفئة من المجتمع و 
الحاصمين من جعل ىذه الفئة أكثر عرضة لألمراض، ونالحظ أن نسبة المرضى المراجعين  ىذه الفئة

عمى المستشفيات الحكومية ن و %، وأن غالبيتيم مراجع15% و 1016شيادة الثانوية والجامعية العمى 
وىم األميون  %25نخفاض دخوليم مقارنة بالفئات األخرى التي تمارس المينة مثل متقاعد بنسبة النظرًا 

ن عمى المستشفيات و معظميم مراجعو الذين ترتفع نسبة المرضى المراجعين ضمن ىذه الفئة وأن 
 الخاصة.

ستمارات الدراسة امستشفيات محافظة أربيل من خالل  م الخدمات الصحية فييلتقي أما بالنسبة -
بأن مستوى الخدمات عمى المرضى المراجعين لممستشفيات فقد تبين أن نسبة الذين أفادوا الميدانية 

ختمفت ا% وقد 4غير محدد % و 715وضعيف  %1917%، ومتوسط 6818الصحية في محافظة جيد 
 شفى إلى آخر.ىذه النسبة من مست

ومن محافظة، عد المحور الرئيسي في مديريات تاسة تقديم الخدمات الصحية والذي وقد تبين من در  -
ة قتراح بناء وتأىيل عدد من المنشآت الصحية القائمة وبناء عدد من المرافق الصحياخالل ذلك تم 

وكذلك الحال بالنسبة  ( حتى يتم رفع مستوى الخدمات الصحية،31) الجديدة الموضحة في الخارطة
نسمة/  658حيث بمغت  ؛فيناك مديريات يرتفع فييا معدل خدمة الطبيب من السكان ؛لمكوادر البشرية

وء في توزيع وتوظيف أن ىناك س د  ج  و  و فييا طبيب، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الكادر الصحي العامل 
في عدد  والمخبريين في المحافظة وعجزفي عدد الصيادلة  احيث وجد أن ىناك فائضً  ؛الكادر الصحي

وبناء عمى ذلك ووفق المعيار  ،ختمفت ىذه التغطية من مديرية إلى أخرىااألطباء والممرضين، وقد 
حتياج من ىذه الكوادر في الوادر البشرية الصحية تم تحديد االنمطي لما يحتويو المرفق الصحي من الك

    كل مديريات المحافظة.
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 ياتالتوص
 في المستقبل القريب والبعيد من ستراتيجيات ةراه الباحثتتوصيات الدراسة مستندًة إلى ما  لقد جاءت    

، محافظة أربيلالمقدمة لسكان  الصحيةالخدمات تخطيطية لمعالجة الخمل التوزيعي في طبيعة نوع وكم 
إلييا  حافظةتوصيات وحاجة الملذا فقد تم تقسيم التوصيات إلى مجموعتين أساسيتين حسب أىمية ىذه ال

  -تي :وىي كاآل
 

 :ضرفي الوقت الحا الصحيةأواًل : توصيات لرفع كفاءة قطاع الخدمات 
من ىذه الخدمة  م مع حاجة المدينة وسكانياءبالشكل الذي يتال منشآت الصحيةالاإلسراع في زيادة  -1

 .د األماكن المقترحةدراسة في تحديوكما شخصت ال ،حتياجات كل حياألساسية وفقًا ال
بما يضمن لمفرد ضرورة زيادة المؤسسات الصحية بأنواعيا )المستشفيات والمراكز الصحية(   -2

وفقًا لعممية توزيع مكاني مناسب  حافظةالحصول عمى القدر المناسب من الخدمات الصحية في الم
 لحصول عمى الخدمة .منيا وبما يقمل من معدل المسافات المقطوعة في ا حافظةلحاجة سكان الم

لنشأة ضمن المخطط حديثة ا مديريات المحافظةفي العديد من  الصحيةمتابعة تنفيذ الخدمات  -3
تأمين اني من حرمان كبير في توزيع و التي تع المديريةوحسب الحاجة الفعمية ليذه  األساسي لممحافظة

 .ىذه الخدمات الصحية
العراق كوردستان ضمن مشاريع إعادة إعمار موجودة ال صحيةتطوير وتحسين منظومة الخدمات ال -4

عن طريق الدوائر الخدمية المختصة والمشرفة والمجالس البمدية المحمية لرفع كفاءة عمميا وتنمية األقاليم 
 وتأدية وظائفيا بالشكل المناسب.

ديمغرافية مفة اليوصى البحث بأن تنشأ قاعدة معمومات مكانية تفصيمية تشمل جمع الجوانب المخت -5
حية ولعل بيانات ىذه الصوتحميل مستوى الخدمات  جتماعية والبيئية والمؤسسية، لفحصالقتصادية واالوا

 .صحية في محافظة أربيلالخدمة المشاكل  بينالدراسة ت
عة لممؤسسات الصحية بيدف زيادة الوعي الصحي بين السكان بالوسائل الممكنة حول طرق مراج -6

 ختناق.زدحام واإلالتجنب ا
ىتمام بيا الالمستشفى والمراكز الصحية يجب امن أجل رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في  -7

عن فتح أقسام فضاًل  ،وتوفير اإلمكانات البشرية والمادية ليا وتطوير األقسام الموجودة في المستشفى
وزيادة عدد األطباء  األطباء ورفدىا بالكوادر الطبية والممرضين ختصاصاتاجديدة فييا وزيادة 

 في المركز الصحي.والممرضين 
التنسيق مع المنظمات األكاديمية كوزارة الصحة بيدف إقامة الدورات والندوات العممية والمؤتمرات في  -8

 مجال تقييم أداء المستشفيات بيدف تطوير أدائيا نحو األفضل.
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ي الصحي لدى المواطن إلى جانب الثقافة ستخدام كل الوسائل اإلعالمية الجماىيرية، لتعميق الوعا -9
 الصحية التي يمكن أن توفرىا المؤسسات التعميمية ومنظمات المجتمع المدني والنشريات المختمفة.

تعزيز أىمية إجراء اإلحصاءات وتحسين مرتكزاتو وتطويرىا وتوفير أعداد كافية من الحواسب  -10
ت المرضى اإلدارية والمالية والفنية والتي تتعامل ببيانالوحدة اإلحصاء في المستشفيات ولكافة الوحدات 

 ات الحديثة.ينوالمراجعين بواسطة التق
توسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة، سواء بإنشاء مؤسسات جديدة، وخصوصًا في المناطق  -11

ة المتنقمة، وفرق راكز الصحيالريفية، أو بتنفيذ مشاريع بديمة في الوقت الحاضر مثل القوافل الصحية، والم
  البيئي، ولجان تقويم صحة المجتمعات المحمية وغيرىا. حالمس
 ومكافحة األدوية الميربة. ،ومراقبة األدوية الموجودة فييا ،مراقبة الصيدليات العاممة في المحافظة -12
حافظة من شآت الصحية في المشراف والمتابعة لتقييم أداء الخدمات الصحية في المنإلتفعيل آلية ا -13
 وزارة الصحة.قبل 

 :مستقبلً  الصحيةثانيًا : توصيات خاصة بتطوير الخدمات 
وذلك بتشكيل لجان تخطيطية يضمن  ،حافظةلتزام الفعمي والقانوني بتنفيذ المخطط األساسي لممالا -1

جديد لدراسة إنشاء مخطط أساسي عالقة بعممية التخطيط ممن ليم فييا مشاركة المخططين والجغرافيين 
 . صحيةفي المستقبل والذي يستوعب كل القطاعات ومنيا قطاع الخدمات ال حافظةلمم
 المرضى المراجعينوصول ولة يىتمام بقطاع النقل )شبكة النقل الداخمية والخارجية( لتأمين ساال -2

 من قبل السكان المحميين .الصحية لمخدمات  سيولة وصول مناسبةبشكل مناسب فضاًل عن توفير 
بالشكل الذي  حافظةفي الم صحيةضرورة تخصيص موارد مالية مناسبة لتطوير قطاع الخدمات ال -3

 سكان المحافظة.عدد ينسجم مع 
بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتأكيد عمى أن مسؤولية النظام الصحي التقع عمى  -4

لمدني والقطاع الخاص، سواء من حيث بل ىي مسؤولية مشتركة بينيا وبين المجتمع ا ؛وحدىاالحكومة 
 التمويل أو المشاركة في حمالت التمقيح أو بناء المركز الصحية أو إشاعة الوعي الصحي وغيرىا.

ارة الجودة البدء بتييئة كل متطمبات التأىيل لتطبيق نظام إدمن المؤسسات الصحية  عمىبد ال -5
مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للتحسين المستمر رتقاء واالأىمية كبيرة في ا والشاممة، فيو نظام ذ

 لممواطنين.
يا، يتطوير كميات ومعاىد التمريض، وتشجيع اإلقبال عمييا وتطوير المعاىد الطبية وزيادة عدد خريج -6

 إلى جانب تأسيس المزيد من كميات الطب وتطوير مناىجيا وتجديد خبراتيا.
 لمتشخيص أو العالج.توفير التكنموجيا المتطورة سواء  -7
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عطاء دور فاعل لمقطاع ا  سب مع المشاكل الصحية والبيئية و إيجاد نظام لمبحوث والدراسات بما يتنا -8
 الخاص ليتكامل مع القطاع العام، وبما يحقق الشراكة في تحقيق الصحة لمجميع.

التعميمية بيدف نشر ثقافة ىتمام بالصحة والبيئة المدرسية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات التربوية و الا -9
 الصحة المدرسية.

التكامل بين األنشطة التي تقوم بيا المؤسسات الصحية الرسمية والمؤسسات والجمعيات  التعاون -10
ة، والمنظمات النسوية، سواء لتحديد الحاجات ر  غير الرسمية مثل جمعية الصحة اإلنجابية، وحماية األس  

   ات التمويل والمشاركة.الواقعية أو المعوقات أو إمكان
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 .2003ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة صالح الديف، أربيؿ، 

نجاة محمد رضا اسماعيؿ، جغرافية الخدمات الصحية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  -34
 .1993طروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، أ

حمد عطايا، توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قمقيمية وقد استعانت أنضاؿ رفعت  -35
، كمية الدراسات العميا، جامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير GISبنظـ المعمومات الجغرافية

 .2004ف، النجاح الوطنية، نابمس، فمسطي
ستعماالت االرض لمراكز الرعاية الصحية األولية الجمعة جبار، التحميؿ الجغرافى ل نواؿ -36

 .2003، كمية التربية، جامعة بغداد، غير منشورة فى مدينة بغداد، رسالة ماجستير
رض فييا ألدارة اا  ربيؿ و ألطبيعية لمحافظة طمس الموارد اا ميف الحداد،أشـ ياسيف حمدىا -37
ربيؿ، أكمية اآلداب، جامعة صالح الديف، غير منشورة،  غراض الزراعية، رسالة ماجستيرلأل

2000. 
وفاء إسماعيؿ سعد أحمد الموسوي، التحميؿ الجغرافي لمخدمات الصحية في أىوار جنوب  -38

  .2009، كمية التربية، جامعة المستنصرية، بغداد، غير منشورة العراؽ،  رسالة ماجستير
 
 :حوث والدوريات( الب3)
أحمد السيد الزاممي، التوزيع المكاني لمخدمات البريدية في مدينة الجيزة، مجمة كمية اآلداب،  -1

   .2000، 4، العدد60جامعة القاىرة، المجمد 
ة حساء بالمممكة العربية السعودية دراسإل، الخدمات الصحية في محافظة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ـ.1997، 66في جغرافية الخدمات، سمسمة البحوث والدراسات العربية، القاىرة، العدد
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ي لمخدمات الصحية في المممكة العربية السعودية، مجمة قميمأحمد جاراهلل الجاراهلل، التبايف اإل -3
 .1997، يناير200الجمعية الجغرافية الكويتية، يصدرىا قسـ الجغرافيا بجامعة الكويت، العدد

آزاد عطوؼ محمد رؤوؼ وآخروف، مدخؿ إلى اإلعتبارات التخطيطية العامة لممستشفيات  -4
الحكومية ضمف ىيكؿ الخدمات الصحية في العراؽ، مجمة اليندسة والتكنموجيا، جامعة التكنموجية، 

 ـ.2007، 9، العدد25المجمد
، ترجمة 216رقـ  ، تقرير خاصالخدمات الصحية في الشرؽ األوسط اعدتو ميرياـ رياف، -5

 .1985شركة آتا المحدودة لمترجمة، 
أكـر أحمد الطويؿ وآخروف، بعض مؤشرات تقييـ أداء المستشفيات دراسة حالة في مستشفيات  -6

قتصادية، جامعة المجمة تكريت لمعموـ اإلدارية وا (،2006 -2003محافظة نينوى لمفترة مف )
 ـ.2010، 20، العدد6تكريت، المجمد

طية جودة، كفاءة الخدمات الصحية لمدينة الكوت، مجمة كمية اآلداب، جامعة البصرة، جبر ع -7
 ـ.2009، 50العدد

 20، 1جريدة الوسيط، ريكالـ عف مستشفى بار األىمي في مدينة أربيؿ، السنة األولى، العدد -8
/4/2013. 
يوانية وكفاءتيا حسيف جعاز ناصر، واقع التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية في مدينة الد -9

، 3، مجمة القادسية لمعموـ اإلنسانية، جامعة القادسية، المجمد الحادي عشر، العدد2007لعاـ 
 ـ.2008

حميد حسيف فرحاف، تقويـ كفاءة الخدمات الصحية في مدينة العامرية، مجمة جامعة  -10
 ـ.2010ذارآر، جامعة األنبار، العدد األوؿ، األنبا
أزىار سمماف ىادي، التحميؿ المكاني لمواقع الصيدليات األىمية في ف محمد و حميد عموا -11

مدينة بعقوبة بإعتماد نظـ المعمومات الجغرافية، مجمة الفتح، جامعة ديالى، العدد السادس 
 ـ.2008والثالثوف، تشريف األوؿ 

ى خمؼ لطيؼ ناصر الدايني، تقييـ فاعمية مراكز الرعاية الصحية األولية بالتطبيؽ عم -12
 االقتصاد،و مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية  مجموعة مختارة مف المراكز الصحية في مدينة كركوؾ،

 .2010، 18، العدد6جامعة تكريت، المجمد
لى إلمؤسس لمخدمات الصحية، بحث مقدـ زكي جميؿ المساعد وخميفة سعدوف، التطور ا -13

 .1981اد ،، بغدقييفالمؤتمر العممي الخاص لجمعية االقتصاديف العرا
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لية والمحمية لمخدمات طيطية والتصميمية الدو زيف العابديف عمي صفر، المعايير التخ -14
غير  مجمة كمية التربية، جامعة تكريت،في  والمرافؽ الحضرية في تخطيط المدف، مقبوؿ لنشر

 منشورة.
يف محافظات ردف دراسة مقارنة بألزيع االمثؿ لمخدمات الصحية في اسميماف أبوخرمة، التو  -15
الشماؿ، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية، يصدرىا قسـ الجغرافيا بجامعة الكويت،  إقميـ
 .2004، نوفمبر294العدد
السيد محسف ربيع غانـ، واقع الخدمات الصحية في ناحية اليارثة )دراسة في جغرافية  -16

 .2009(، 49المدف(، مجمة كمية اآلداب، جامعة البصرة، العدد )
دراسة تحميمية لمتقدـ المحرز في مؤشرات الخدمات الصحية عبداليادي الرفاعي وآخروف،  -17

 .2012الموسوعة الجغرافية،  ،في سورية، ودورىا في التنمية
وساـ بدر كاظـ، التحميؿ المكاني لمخدمات الصحية في محافظة واسط عمي كريـ العمار و  -18

، 23جمة المخطط والتنمية، جامعة بغداد، العدد)دراسة في التخطيط المكاني لمخدمات(، م
 ـ.2011

فؤاد بف غضباف، التبايف المجالي لمخدمات الصحية في الجزائر دراسة في جغرافية الخدمات  -19
 ـ.2010حالة والية عنابة، الممتقي الخامس لمجغرافيف العرب، الكويت، 

لثالث، عالـ المعرفة، سمسمة كتب فيميب عطية، أمراض الفقر المشكالت الصحية في العالـ ا -20
 .1992ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 

ؾ.ؿ. ىوايت وآخروف، الخدمات الصحية مفاىيـ ومعمومات لمتخطيط واإلدارة الوطنية،  -21
 .1982منظمة الصحة العالمية، جنيؼ، 

، جامعة والية بغداد، مجمة آداب الرافديففي  لمى عبدالعزيز، واقع الخدمات الصحية -22
 . 2008 الموصؿ، العدد ،

لمياء حسيف عمى السبعاوي، توزيع المراكز الصحية في مدينة الموصؿ دراسة مقارنة بيف  -23
التوزيع الفعمي والمثالي بإستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية، مجمة التربية والعمـ، جامعة الموصؿ، 

 ـ.2008، 3د، العد15المجمد
، دار 18طيط المدف، مجمة الموقؼ الثقافي، العدد ، دور الجغرافي في تخمحمد السامرائي -24

 .1988، الشؤوف الثقافية العامة، بغداد
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محمد بف مفرح بف شبيمي القحطاني، التنمية المكانية لمراكز الرعاية الصحية األولية في  -25
عربية السعودية، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية، عسير المممكة ال إقميـمنطقة أحد رفيدة ب

 ـ.1994، سبتمبر172يصدرىا قسـ الجغرافيا بجامعة الكويت، العدد
محمد خضير سمماف العمي، واقع الخدمات الصحية في قضاء أبي الخصيب دراسة في  -26

 ـ.2007 ،1جغرافية المدف، مجمة الدراسات البصرة، جامعة البصرة، السنة الثانية، العدد
محمد محمود الديب، الجغرافيا االقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة، مجمة  -27

 .2006الجمعية الجغرافية المصرية، العدد الرابع عشر، 
ي قميممحمود خميمي الشاذلي وآخروف، طب المجتمع، منظمة الصحة العالمية، المكتب اإل -28

 .1999معي، أكاديميا، بيروت، لشرؽ المتوسط، الكتاب الطبي الجا
سندية مرواف سمطاف، آفاؽ توظيؼ التقنيات الطبية في تحقيؽ نافع ذنوف حميد الدباغ و  -29

جودة الخدمة الصحية بالتطبيؽ عمى بعض مستشفيات محافظة نينوى، مجمة تنمية الرافديف، 
 .2010، 32، مجمد 101جامعة الموصؿ، العدد 

ـ كفاءة أداء المؤسسات الصحية دراسة تطبيقية، مجمة تنمية نزار قاسـ الصفار، تقيي -30
 .2009، 31، مجمد 93الرافديف، جامعة الموصؿ، العدد 

نزىة يقظاف الجابري، المعايير التخطيطية لمخدمات بالمممكة العربية السعودية دراسة نقدية،  -31
 .2011لثالثوف، سمسمة بحوث جغرافية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد السابع وا

وسف شياب أحمد، نظرة تقييمية لمخدمة الصحية لمدينة المقدادية، مجمة ديالى، جامعة  -32
 ـ.2011الديالى، العدد الخامس والخمسوف، 

يونس ىندي عميوي وآخروف، كفاءة الخدمات الصحية في مدينة ىيت، المجمة العراقية  -33
 ـ.2008، 2العدد، 2لدراسات الصحراء، جامعة األنبار، المجمد

 
 ( التقارير والمطبوعات الحكومية:4)
 ـ. 2011-2010، بيانات غير منشورة، إحصاءالشرؽ، قسـ  ئطوار إدارة  مستشفى  -1 
 الحصر والترقيـ في محافظة أربيؿ،، نتائج اإلنمائيكوردستاف، وزارة التخطيط والتعاوف  إقميـ -2

 منشورة(. (، بيانات مطبوعة بالكومبيوتر )غير2009عاـ )
، بغداد، 2014 -2010جميورية العراؽ، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية لمسنوات  -3

 .2009كانوف األوؿ، 
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 .، العراؽ2010، وزارة الصحة، التقرير السنوي لعاـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4
، اإلجياز المركزي لإلحصاء، مساحة العراؽ، جدوؿ وزارة التخطيط ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5
(1/1 ،)2009. 
، نتائج حصاء، الجياز المركزي لإلاإلنمائي، وزارة التخطيط والتعاوف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 ( بيانات )غير منشورة(.2011الحصر والترقيـ في محافظة اربيؿ، عاـ )
، نتائج التعداد العاـ لمسكاف إلحصاءالتخطيط، الجياز المركزي ل ، وزارةــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 (.1) ؿجدو , 1973مطبعة الجياز المركزي لالحصاء، بغداد، (، 1965لسنة )
لتسجيؿ  اإلحصائية، وزارة الداخمية، مديرية النفوس العامة، المجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

، 1963از المركزي لالحصاء، بغداد، مطبعة الجيائي الموصؿ وأربيؿ(، ( )لو 1957عاـ )
 الجدوؿ )الرابع(.

(، محافظة أربيؿ، 1977، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة )حصاءالجياز المركزي لإل -9 
 (.22(، جدوؿ )1978، بغداد، )حصاءمطبعة الجياز المركزي لإل

، عدد سكاف محافظة أربيؿ بحسب النواحي ميـإق إحصاءكردستاف، ىيئة  إقميـحكومة  -10
 ـ، بيانات غير منشورة.2011واألقضية لسنة 

، عدد سكاف مدينة أربيؿ بحسب األحياء السكنية إقميـ إحصاء، ىيئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11
 ـ، بيانات غير منشورة.2011لسنة 
الصحي  حصاءربيؿ، شعبة اإلأفظة ، وزارة الصحة، دائرة الصحة محاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12
ربيؿ أ، بيانات غير منشورة، 2004وات ربيؿ، لمسنأالوفيات في محافظة د الوالدات و الحياتي، عدو 
،2006. 

 ، تقرير عفحصاء، المديرية العامة لصحة محافظة أربيؿ، قسـ اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
 ، )غير منشورة(.2011معمومات والمنشآت الصحية الحكومية في محافظة أربيؿ لسنة 

، المديرية العامة لصحة محافظة أربيؿ، قسـ اليندسة، بيانات عف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14
 ، غير منشورة.2013منشآت الصحية في محافظة أربيؿ، 

في  ةر  ، المديرية العامة لصحة محافظة أربيؿ، معمومات عف عدد األس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -15
 ، بيانات غير منشورة.2011مستشفيات الحكومية، قسـ متابعة والتفتيش، 

 رفاىية المواطنيف، ىيئة وزراء، تقرير عف مشارع لمخدمات و ، رئاسة الــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16
 ، بيانات غير منشورة.2013بودجة، لم  متابعة
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، بيانات عف حصاءلصحة محافظة أربيؿ، قسـ اإل المديرية العامة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -17
 ، بيانات غير منشورة.2011مستشفيات الحكومية في محافظة أربيؿ، العدد المراجعيف في 

، بيانات عف حصاءلصحة محافظة أربيؿ، قسـ اإل المديرية العامة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18
 ، بيانات غير منشورة.2011مستشفيات الحكومية في محافظة أربيؿ، الرقود في العدد مرضى 

حصاء، بيانات عف لصحة محافظة أربيؿ، قسـ اإل المديرية العامة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -19
، بيانات غير 2011-2008صحية الحكومية في محافظة أربيؿ، المراكز الف في و ععدد المراج

 منشورة.
حصاء، بيانات عف لصحة محافظة أربيؿ، قسـ اإل المديرية العامة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20

غير ، بيانات 2011-2008صحية الحكومية في محافظة أربيؿ، الوحدات الف في و عدد المراجع
 منشورة.

بعة، بيانات متا، قسـ أرشيؼ و لصحة محافظة أربيؿ المديرية العامة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 ، غير منشورة.2013مراكز الطبية في محافظة أربيؿ، عف عدد المستشفيات و 

متابعة، بيانات ة أربيؿ، قسـ أرشيؼ و المديرية العامة لصحة محافظ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22
 ، غير منشورة.2013عف عدد المستشفيات خاصة في محافظة أربيؿ، 

، نقابة األطباء كوردستاف، عدد األطباء في محافظة أربيؿ، فرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23
 ، بينات غير منشورة.2012أربيؿ، 

، نقابة صيادلة كوردستاف، تقرير عف عدد صيادلة والمخازف األدوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -24
 ، بيانات غير منشورة.2012في محافظة أربيؿ، فرع أربيؿ، 

، قسـ السكاف، عدد سكاف محافظة أربيؿ حسب إقميـ حصاء، ىيئة اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -25
 انات غير منشورة.، بي2011، ةوحدات األداريال

، قسـ السكاف، عدد قرية محافظة أربيؿ حسب إقميـ حصاء، ىيئة اإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
 ، بيانات غير منشورة.2011، ةوحدات األداريال

لمواصالت، قسـ ، وزارة اإلعمار والتنمية، مديرية العامة لمطرؽ واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 ـ.2011الطرؽ والجسور، خريطة طرؽ لمحافظة أربيؿ، 

، 2009، تموز 2، وزارة التخطيط، تقرير عف محافظة أربيؿ، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28
 بيانات غير منشورة.
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، GIS، قسـ ت والخرائط أربيؿمديرية المعموما، وزارة التخطيط، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -29
 ، )غير منشورة(.2011مساحة محافظة أربيؿ لسنة 

عف عدد  ، وزارة التخطيط، مديرية معمومات والخرائط، بياناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30
 ، بيانات غير منشورة. ، أربيؿ2011ممرض، و  مساعد طبيب األطباء العاـ و أسناف و 

دائرة صحة أربيؿ، قسـ التخطيط، بيانات عف ، وزارة الصحة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31
 ، غير منشورة.2012اإلنفاؽ الصحي لسنة 

كوردستاف العراؽ  إقميـ، وزارة الصحة، جدوؿ منشآت الصحية في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32
 ات غير منشورة.، قسـ التخطيط، بيان2011لسنة 
، وزارة الصحة، جدوؿ منشآت الصحية في محافظة أربيؿ لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -33

 ، قسـ التخطيط، بيانات غير منشورة.2011
الصحة في  اإلحصائية، وزارة الصحة، قسـ التخطيط، المجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -34

 (، بيانات غير منشورة.2009-1991ة أربيؿ )محافظ
، 2009وترقيـ السكانى لسنة ) أربيؿ، نتائج حصر إحصاء، مديرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35

 ( محافظة أربيؿ، بيانات )غير منشورة(.2011، 2010
دوؿ اإلحصائيات المرورية المسجمة في ، مديرية مرور أربيؿ، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -36

 ، بيانات غير منشورة.2011مديرية مرور أربيؿ، 
ختصاص األطباء، ا، نقابة األطباء، بينات عف عدد و ، وزارة الصحةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -37

 ، غير منشورة.2013أربيؿ، 
 .3200:1ـ، بمقياس 2011ي عاـ (، خارطة مدينة أربيؿ فGISمحافظة أربيؿ، قسـ ) -38
، مقياس  1977مديرية المساحة العامة، خارطة الجميورية العراقية اإلدارية، بغداد،  -39

000  ،000  ،1. 
 ، صفحات متفرقة.2011ات الصحية حوؿ العالـ، إحصاءمنظمة الصحة العالمية،  -40
خارج قضاء أربيؿ، تقرير  مؤيد عبداهلل وىاب واآلخروف، حدود جغرافي لمنشآت صحية في -41

 ، منشورة.2011المديرية العامة لصحة محافظة أربيؿ، قسـ التخطيط، 
، 1977السنوية، لسنة  اإلحصائية، المجموعة حصاءوزارة التخطيط، الجياز المركزي لإل -42

 (.6,2، بغداد، جداوؿ )حصاء، مطبعة الجيازالمركزي لإل1987
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، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة حصاءالجياز المركزي لإل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -43
 (.22) ؿ(، جدو 1988حصاء، بغداد، )(، محافظة أربيؿ، مطبعة الجياز المركزي لإل1987)

، بيانات غير GISقسـ  ئة إحصاء إقميـ كوردستاف العراؽ،ىي ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -44
 .2011، منشورة

، وحدات األدارية في محافظة كوردستاف العراؽ إقميـ حصاءإ، ىيئة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -45
 .2011أربيؿ لألقضية والنواحي، بيانات غير منشورة، 

 
 س:( األطال5) 
عػػة إبػػراىيـ القصػػاب وآخػػروف، أطمػػس العػػراؽ التعميمػػي، مركػػز عمػػـ الخػػرائط، كميػػة التربيػػة، جام -1

 .1987الموصؿ، الموصؿ، 
، مطبعػػػة 2كػػػامراف ولػػػي محمػػػود، أطمػػػس محافظػػػة أربيػػػؿ ، طميف حػػػداد و أىاشػػػـ ياسػػػيف حمػػػد -2

 .2011شياب، أربيؿ، 
كوردسػػػػتاف العػػػػراؽ، العػػػػراؽ والعػػػػالـ، مطبعػػػػة  إقمػػػػيـوآخػػػػروف، أطمػػػػس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 .2009تينوس، أربيؿ، 
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 :( المصادر الفارسية2)
ايرج كريمي وديگراف، مطالعو تطبيقی برخورداري عادالنو از خػدمات بيداشػتی و درمػانی در  -1

چنػػد وشػػور توسػػعو يافتػػو وارايػػو الگػػوي مناسػػب بػػراي ايػػراف، مجمػػو عممػػی   وىشػػی دانشػػگاه عمػػـو 
 .1388زمستاف تيراف،  ،4 زشکی اراؾ، ساؿ دوازدىـ، شماره 

وبيمػاري،  سػالمت 2 /فصػؿ اوليػو، بيداشػتي ىػاي ومراقبػت ىمػو بػراي بيداشػت سػييمي، ثريػا -2
 .1387 ساؿ ،شيراز اوؿ، چاپ

 بػا درمػاني و بيداشػتي خػدمات مكػاني  فضػايي وسػاماندىي ريزي برناموزاده،  إبراىيـ عيسى -3
  ػاييززنجػاف،  ،37 شػماره انسػاني، جغرافيػاي ىػاي  ػ وىش، زنجػاف شػير مػوردGIS از اسػتفاده
1389  . 

 
 نترنيت(:ل لكترونية عمى شبكة )اال ثالثًا/ المواقع 

.http://ar.wikipedia.org1-  

http://www.hawlergov.org  2-   

4- kawanakurd.com://3- http 

4- http://aliraqnews.com 

http://ar.wikipedia.org/
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 (1ممحق )
 معراقلكوردستان بالنسبة  لقميمإلخارطة توضيحيو 

مرجع سبق إبراىيم القصاب وآخرون، أطمس العراق التعميمي،  -1عتماد عمى: من إعداد الباحثة باالمصدر/ 
 .131ص، ذكره

أربيل، كوردستان العراق، العراق والعالم، مطبعة تينوس،  إلقميممين الحداد وآخرون، أطمس أىاشم ياسين حمد -2
 .41، ص2119
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 (2ممحق )
 داري في محافظة أربيلإلتقسيم االمنشآت الصحية الحكومية حسب ال
 ة مركز المدينةأواًل: مديرية صح

 مستشفى 
 تباعد ب)كم( لقضاء أسم

 4,5 أربيل رزكاري التعميمي
 2 أربيل ىولير التعميمي

 4 أربيل والدة واألطفال التعميمي
 6 أربيل رابةرين

 6 أربيل عمميات التعميمي اختصاص
 2 أربيل وسط الطوارئ
 4 أربيل غرب الطوارئ
 4,5 أربيل شرق الطوارئ

 2 أربيل Emergency الطوارئ
 4 أربيل نانةكمي لمعالجة أمراض الدم

 مركز الصحيال
 3 أربيل زاديآ

 5,5 أربيل برايتي
 1 أربيل تيراوة

 4 أربيل كوران عنكاوة
 4 أربيل زيان

 7 أربيل ةرانسرو 
 1,5 أربيل سمطان مزفر

 5,5 أربيل مدارس
 4 أربيل شييد محمد باجالن

 2 أربيل كرييآشييد نافع 
 3 أربيل شييد نجدي حيدر

 3 أربيل شيداء
 4,5 أربيل شييد نازدار بامرني

 2,5 أربيل زانكو
 4 أربيل لقرية زانكو
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 5 أربيل كوردستان
 8 أربيل مال أفندي

 11 لأربي مطار
 7 أربيل صالح مراىقينا

 2 أربيل صالح كبيرا
 6 أربيل منارة
 7 أربيل نوروز
 م111 أربيل األمن

 5 أربيل كمية شرطة
 7 أربيل كوالن
 8 أربيل كاوة
 2 أربيل راستي

 طراف المدينةأة ثانيًا: مديرية صح
 مركز الصحيال

 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم
 35 - خبات ىنجيروك

 35 - خبات ريزسا
 41 - خبات خبات

 35 - خبات خبات جديدة
 45 - خبات سفية
 35 رزكارى )توبزاوة( خبات توبزاوة
 25 رزكارى )توبزاوة( خبات زاب

 21 رزكارى )توبزاوة( خبات كاني لقرزالة
 15 رزكارى )توبزاوة( خبات سيبيران كبير
 51 كور كوسك خبات كور كوسك
 4 - مركز أربيل ىاوكارى

 31 بحركة مركز أربيل مجمع بحركة
 21 بحركة مركز أربيل برانتي بحركة

 25 بحركة مركز أربيل جزنيكان
 25 بحركة مركز أربيل جزنيكان أفندي

 45 بحركة مركز أربيل شاخوالن
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 15 بحركة مركز أربيل لقفر
 6 بحركة مركز أربيل كزنيى وشييد خسر 

 21 بحركة مركز أربيل داربن
 15 بحركة مركز أربيل ديانممون

 7 بحركة مركز أربيل لقالجوغان
 12 بحركة مركز أربيل بيرزين

 18 بحركة مركز أربيل برحوشتر
 21 شمامك مركز أربيل شمامك

 19 شمامك مركز أربيل كردعازبان
 15 شمامك مركز أربيل تيمار

 21 شمامك مركز أربيل لقوريتاني جوكل
 21 كشمام مركز أربيل عارب كند
 39 شمامك مركز أربيل شيخان
 15 شمامك مركز أربيل سركاريز
 11 شمامك مركز أربيل تورق

 19 شمامك مركز أربيل سيبيران مجيد آغا
 5 عنكاوة مركز أربيل شييد حبيب مالح

 8 عنكاوة مركز أربيل عنكاوة
 12 - مركز سيل أربيل بنصالوة

 11 - مركز سيل أربيل سيل أربيل
 12 كسنزان مركز سيل أربيل كسنزان
 13 كسنزان مركز سيل أربيل تارين

 3 كسنزان مركز سيل أربيل شتيآ
 3 كسنزان مركز سيل أربيل شاويس

 3 كسنزان مركز سيل أربيل كمكين شاويس
 21 كسنزان مركز سيل أربيل مال أومر

 7 كسنزان مركز سيل أربيل بيتواتة جديد
 3 انكسنز  مركز سيل أربيل حساروك
 17 دارتو مركز سيل أربيل دارتو

 17 دارتو مركز سيل أربيل خواكورك
 21 لقوشتبة مركز سيل أربيل لقوشتبة
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 45 لقوشتبة مركز سيل أربيل بيستان كبير
 21 لقوشتبة مركز سيل أربيل مورتكة كبير
 31 لقوشتبة مركز سيل أربيل عمياوة مردان

 22 لقوشتبة مركز سيل أربيل أزيانة
 18 لقوشتبة مركز سيل أربيل ىسربست

 23 لقوشتبة مركز سيل أربيل زاكروس
 51 كوير لقضاء مخمور ترجان

 ة شقالوةثالثًا: مديرية صح
 مستشفى

 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم
 115 - سوران سوران

 111 - سوران األطفالوالدة 
 125 - رواندز رواندز
 91 خميفان سوران خميفان

 مركز الصحيال
 131 - سوران درينىن

 116 - سوران كورةز
 116 - سوران بختياري
 111 - سوران ىريم
 121 ديانا سوران زوزك
 121 ديانا سوران ديانا

 125 ديانا سوران ديميزيان
 111 ديانا سوران بالكيان
 117 ديانا سوران ىاوديان
 132 ديانا سوران ىسنان

 117 ديانا سوران زادي سورانآ
 115 ديانا سوران سر بردشيخاني 

 211 سيدكان سوران سيدكان
 131 سيدكان سوران مجيسر
 145 سيدكان سوران كزك
 151 سيدكان سوران شيوان
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 161 سيدكان سوران نزارى
 181 سيدكان سوران زيميا

 121 خميفان سوران مجتمع بيخمة
 111 خميفان سوران بيخمة
 171 خميفان سوران سريشمة
 85 خميفان نسورا كمكين

 121 خميفان سوران خالن بياو
 31 خميفان سوران جونرة

 34 خميفان سوران شارسينة
 95 خميفان سوران أالنة

 122 - رواندز كاولوكان
 131 - رواندز كروان أسفل

 127 - رواندز برزيوة
 191 - رواندز ماويميان
 151 ورتى رواندز دركمة
 155 ورتى رواندز خانقا
 171 ورتى واندزر  ورتي
 165 ورتى رواندز زاركمي
 117 - رواندز جونديان
 117,5 - رواندز بيخال

 131 - رواندز كويانآ
 125 - رواندز زروا
 ة بارزانرابعًا: مديرية صح

 مستشفى
 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم

 141 - ميركةسور ميركةسور
 مركز الصحيال

 191 بارزان ميركةسور بارزان
 181 بارزان ميركةسور بمى

 189 بارزان ميركةسور زوركفان
 211 بارزان ميركةسور ىمدال
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 211 بارزان ميركةسور بازى
 219 بارزان ميركةسور بابسيفا
 191 بارزان ميركةسور ىوستان

 196 بارزان ميركةسور لكاآ
 197 بارزان ميركةسور ئيروان
 212 بارزان ميركةسور ىربو
 198 بارزان ميركةسور بالندا
 165 كورتو ميركةسور دورى
 187 كورتو ميركةسور شاندر
 144 كورتو ميركةسور كورتو
 161 كورتو ميركةسور بيدارون
 131 كورتو ميركةسور ليموك

 144 كورتو ميركةسور شيخان دولمرى
 121 مزنى ميركةسور سارداو
 125 مزنى ميركةسور شيروكيا
 131 مزنى ميركةسور كفنةكوند

 167 شيروان مزن ميركةسور شيروان مزن
 212 شيروان مزن ميركةسور سيمكى
 165 شيروان مزن ميركةسور بيى
 165 شيروان مزن ميركةسور جمى
 157 بيران ميركةسور بيران
 163 بيران ميركةسور مموال

 167 بيران ميركةسور بيرسياو
 153 بيران ميركةسور بيدود
 175 بيران ميركةسور كولكا
 ة جومانخامسًا: مديرية صح

 مستشفى
 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم

 155 - جومان جومان
 مركز الصحيال

 181 حاجى أومران جومان حاجى أومران
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 175 حاجى أومران جومان برد زرد
 149 لقسرى جومان لقسرى
 147 كاللة جومان كاللة

 162 كاللة جومان خوشكان
 151 كاللة جومان دار السالم
 139 سميالن جومان سميالن
 144 سميالن جومان بيشة

 183 سميالن جومان بيرأومر
 146 سميالن جومان روستى
 154 سميالن جومان شيركاوة
 191 سميالن جومان كزنة

 151 سميالن جومان ناوبردان
 ة مخمورسادسًا: مديرية صح

 مركز الصحيال
 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم

 55 - مخمور مخمور
 55 - مخمور جيياد
 54 - مخمور لقرجوغ
 35 كوير مخمور كوير
 31 كوير مخمور ىويرة
 71 لقراج مخمور لقراج

 65 لقراج مخمور بونكينة
 35 كنديناوة)ديبكة( مخمور ديبكة
 ة كويةسابعًا: مديرية صح

 مستشفى
 تباعد ب)كم( ناحية لقضاء أسم

  - كوية شييد خاليد
  - كوية 
  - كوية 

 مركز الصحيال
 45 شورش كوية ديكمة
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 55 شورش كوية سمالقولة سروجاوة
 71 شورش كوية سمالقولى كرتك

 45 شورش كوية كومتال
 35 شورش كوية دولى عمياوة

 25 شورش كوية وخورةآ
 عتماد عمى:من عمل الباحثة باال المصدر/

حصائية الصحة في محافظة إلالصحة، لقسم التخطيط، المجموعة اكوردستان العراق، وزارة  إلقميمحكومة  -1 
 (، بيانات غير منشورة.2119-1991أربيل )

كوردستان العراق، المديرية العامة لصحة محافظة أربيل، تقرير عن معمومات والمنشآت الصحية  إلقميمحكومة  -2
 .مرجع سبق ذكره، 2111الحكومية في محافظة أربيل لسنة 

هلل وىاب واآلخرون، حدود جغرافي لمنشآت صحية في خارج لقضاء أربيل، تقرير المديرية العامة مؤيد عبدا -3
 منشورة.غير ، 48-14ص ، ص2111لصحة محافظة أربيل، لقسم التخطيط، 
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 (3ممحق )
 (2111-2119توزيع السكان محافظة أربيل حسب فئات المجموعات العمرية لتعداد )

 

 مصدر/ ال
( 2111، 2111، 2119حصاء أربيل، نتائج حصروترلقيم السكانى لسنة )إإلقميم كوردستان، مديرية حكومة  -1

 محافظة أربيل، بيانات )غير منشورة(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفئة 
 العمرية

9002 9000 9000 

 عدد اإلناث  عدد الذكور   عدد اإلناث  عدد الذكور    عدد اإلناث  عدد الذكور   

1-14 327983 311446 347629 329141 368451 348751 

15-59 494525 491726 524146 521181 515879 552398 

سنة 61
 فأكثر

42153 77735 44571 49526 47241 52493 

 953641 931571 899748 916346 869917 864561 اإلجمالي
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 (4ممحق )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إستمارة إستبيان للخدمات الصحية

 هذه اإلستمارة خاصة بأغراض بالبحث العلمي فقط بيانات
 ضع عالمة )   ( عمى األجوية المناسبة:

 النوع          ذكر)     (         أنثى)    ( -1
 محل اإللقامة: لقرية..............ناحية............لقضاء..............مدينة -2
-31)     (     29-21   )    (19-11كم عمرك؟ ألقل من عشر سنوات)     (  من  -3

                  سنة فأكثر)      (51)     (        41-49        )    (39
 الحالة التعميمية:   لقبل سن الدراسة )     (         أمي)     (     يقرأويكتب)     ( -4

 اساسي)     (        ثانوي)     (       جامعي)     (
أعزب)     (        متزوج)      (       مطمق)    (         جتماعية: الالحالة ا -5

 أرمل)     (
 ممكية السكن:     ممك)     (     إيجار)     (     أخرى........................ -6
 ..أخرى........   (      غرفة مستقمة)    (    نوع السكن:   بيت مستقمة)     (     شقة)  -7
 ياه لمسكنك؟    شبكة عامة)     (     بئر إرتوازي)    (     أخرى.......ماىو مصدر الم -8
 ما نوع الصرف الصحى لمسكنك؟   مجارى عامة)    (     حفرة)    (    بدون)    ( -9

ماىو عممك الحالي؟   طالب)    (     موظف حكومي)    (    موظف بالقطاع  -11
 حرة)   (    متقاعد)    (     بدون عمل)     (الخاص)    (  مزارع)    (      أعمال 

 الف دينار411-211الف دينار      من211كم يبمغ دخمك الشيري؟  القل من  -11
 دينار1111111دينار     أكثر من  1111111-611الف دينار     من611-411من 
 .ما مقدار ماتنفقو عمى العالج في الشير؟............................... -12
 ما مقدار المسافة بين مسكنك وألقرب مستشفى أو مركز صحي اليك؟ -13
 كيمومتر)    (4كيمومتر)    (     3كيمومتر)   (    2ألقل من واحد كيمومتر)    (         
 كيمومتر)    ( 15كيمومتر)    (    أكثر من 11كيمومتر)    (     6كيمومتر)    (     5    
 ذي تستغرلقة لموصول الى ألقرب مستشفى أو مركز صحي منك؟ما مقدار الولقت ال -14
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 دلقائقة)   (     نصف ساعة)   (    ساعة)   (15دلقائق)   (   11دلقائق)   (    5   
 أكثر من ساعة)   (   أخرى حدد...................     
 ....ماىو المرض الذي تشتكي منو؟............................................ -15
 خترت العالج في ىذا المستشفى؟     لقرب المستشفى)    (     كفاءة االطباء)    (الماذا  -16

 سرعة العالج وعدم اإلنتظار فترة طويمة)    (    معريفة الطبيب المعالج)    (     
 الخدمة أفضل)   (    التحويل من طبيب أو مركز صحي أخر)   (   مجانية العالج)   (    
 التكمفة مناسبة)   (    أسباب أخرى.................................................    
ىل تفضل العالج في؟    مستشفى حكومي)   (    مستشفى خاص)   (   عيادة  -17

 خاصة)  (
 مستشفى)  ( ة)   (  سيارة خاصة)   (  سيارةكيف وصمت الى المستشفى؟ مواصالت عام -18

 جره)   (    مشي عمى األلقدام)    (    أخرى......................سيارة أ     
ىل تمجأ الى طرق أخرى لمعالج مثل العالج باألعشاب، العالج بالقران؟  نعم)   (     -19

 ال)    (
 إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر الحالة............................................ -21
 دلقائق)  (11ي إنتظرتيا منذ التسجيل حتى مقابمة الطبيب؟   دلقائق)   (    ماىي الفترة الت -21

 ربع ساعة)   (    نصف ساعة)   (   أكثر من ساعة)    (     
 ما رأيك في الخدمات الصحية التي تقدميا المنشات الصحية في مدينة أربيل؟ -22
 جيد)   (   متوسط)   (   ضعيف)   (     غير محدد)    (    
ىل تجد الدواء الذي يصفو الطبيب في صيدلية المستشفى؟ نعم)   (   البعض)    (    -23

 ال)  (
 ما رأيك في صاالت إنتظار المرضى؟   متوفرة)    (     غير متوفرة)    ( -24
 ؟     متوفرة)   (     لقميمة)    (     نادرة)    ( wcما رايك في مرافق  -25
 دية داخل المستشفى؟         نعم)    (      ال)     (ىل توجد لوحات إرشا -26
 ىل لديكم أي مقترحات أخرى؟.......................................................... -27

............................................................................................ 
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 (5ممحق )
 

 رحمن الرحيمبسم اهلل ال
 إستمارة خاصة بالمستشفيات في مدينة أربيل 

 بيانات هذه اإلستمارة سرية وخاصة بالبحث العلمي
 

 اسم المنشأة....................................نوعيا................................ -1
 ...مدينة..............مولقيا:   أسم القرية...............ناحية..............لقضاء........ -2
 عام             \             \تاريخ بدء التشغيل          -3
 نوع التخصص................................. -4
 عدد القسام.................................. -5
 عدد العيادات بالمنشأة........................ -6
 العيادات الخارجية ..........................................إجمالي عدد المترددين عمى  -7
 إجمالي عدد العمميات التي أجريت في المستشفى .......................................... -8
 إجمالي عدد األسرة بالمنشأة.............................. -9

 جمالي عدد األطباء األجانب..............الكادر الصحي العامل بالمنشأة:            إ -11
 األطباء الكورديين.....................    عدد الممرضين األجانب...................    
 الممرضين الكورديين..................    عدد مساعد طبيب............................    
 عدد الصيادلة............................. عدد مخبري...........................       
 عدد فني اشعة.......................    
 ىل مبني المنشأة؟          ممك)     (            إيجار)      ( -11
 جزء من المنشأة)     (.    منشأة كاممة)     (         ىل مبني المنشأة عبارة عن؟       -12
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 (6ممحق )
 م( 3136 -3122تقديرات سكان األحياء السكنية في مدينة أربيل خالل الفترة )

 3137 3136 3135 3134 3133 3132 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 احلى الصلنى

 6636 64:1 :636 6241 6116 5994 5875 5759 5646 5535 5427 5322 5219 3::4 49:6 4911 تعجًل

 7886 7721 755996 73:2 7249 6:9992 6953 6811 6672 6536 63:4 6275 6149 59:7 5888 5771 زانًارى

 9969 9753 :95419 9336 9136 :893 8749 8563 8381 81:3 :7:2 7862 7697 7511 7355 71:3 مصتىفى

 8986 8794 85:7 8424 8246 7:72 78:2 7737 7575 7418 7264 7114 6967 67:2 6663 6528 خانقاه

 29:62 29599 29148 286:8 28279 27861 27452 26:54 26665 26285 25915 25554 251:2 247:5 24471 24145 شًتاقان

 :3457 339:7 33449 328:4 32372 31854 31348 2:854 2:372 298:3 29444 28997 28561 27:69 27656 27252 ترياوة

 646: 413: 1877: 9965 9749 9539 9333 9133 8937 8746 :855 8378 81:1 79:1 7833 7669 منارة

 29965 294:5 28:57 28619 28192 27775 27369 26973 26586 261:9 :2583 25481 25131 24736 243:3 23:79 شًداوة

 29453 289:5 28569 28143 27728 27322 26927 26541 26165 25798 25439 :24:8 24749 24365 23:41 23726 شىرش

 45729 44885 43:61 43257 42473 416:8 3:962 3:234 39524 38831 38155 37495 36852 36126 35516 34921 كانى

 2:719 2:241 29774 29319 28875 28442 27:19 275:7 271:4 26812 26429 25:55 25691 :2527 24934 24597 كىيصتان

 45:48 45196 44364 43553 42762 :4198 41237 3:4:2 39785 38:86 383:4 37738 36:89 36356 35741 :3513 صالح الدين

 245:5 24276 23955 23642 23336 22:38 22747 22463 22186 21916 21653 21395 21145 862: 624: 392: خبتًارى

 4394 4314 4236 :415 3:85 3:13 3942 3873 37:6 :373 3676 3613 3552 3483 3425 3369 ناز

 758 742 727 712 697 683 669 655 642 629 616 5:4 592 578 567 556 برملان

 751 736 :71 6:5 691 677 663 :64 636 624 611 599 587 573 562 551 دريم شتى

 5891 5775 :565:9 :554 5442 533692 5233 5133 4:35 4939 4846 4755 4665 4565 4481 4399 بريكىت

 4::29 29641 29189 28748 28318 27898 27489 26:89 26699 26319 25948 25586 25233 24835 244:1 24174 2كىالن 

 24255 23934 23622 23316 22:19 22728 22445 22168 21899 21636 21379 21128 884: 5:9: 377: 151: 3كىالن 

 36284 :3566 34:71 34487 33917 33361 32818 32289 31772 31268 2:777 2:297 29829 292:2 28858 28425 برايتى

 :3934 38661 37989 37333 36694 :35:6 35461 34867 34288 33722 33171 32633 8::31 31516 19::2 2:533 خانساد

 28644 28217 :2779 27393 26995 265:8 :2622 25861 254:1 :2514 247:8 24474 24148 :2377 23471 :2316 رابةرين

 5925 57:7 5693 5581 5472 5366 5262 5161 4:62 4966 4872 :477 :468 :458 44:5 4422 هةولريى نىى
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 3467 ::33 3354 3299 3246 3194 3143 2:94 2:45 2998 2952 28:7 2864 2814 277296 2732 2شفني 

 895 876 858 839 821 7:4 787 771 754 738 723 6:9 694 677 664 :64 3شفني 

 3311 3257 :31:49 3154 4::2 2:55 29:8 2962 2917 2873 :282 2788 2747 26:1 2662 2624 4شفني 

 22495 22217 21946 21682 21424 21172 927: 687: 454: 226: 99:3 9786 9575 9336 9136 :893 اشلان

 2711 2672 2634 2597 2561 2526 2491 2458 2425 2393 2361 2331 22:1 2268 2239 2212 2مامىشتايان

 22462 22185 21915 21652 21395 21144 899: :65: 427: :19: 9978 9762 9551 9313 9113 8918 3مامىشتايان 

 44:55 44227 :4341 42632 41863 41113 3:381 39667 :3896 38291 37628 36981 :3634 35639 34:41 34457 خبات

 2:995 ::2:4 29:37 29575 29125 28686 28257 27839 27431 26:33 26645 26266 25896 25479 25129 24787 مفتى

 5::34 :3451 33949 33392 32848 32318 317:1 31297 2:7:4 2:324 29855 29398 28952 28449 27:27 27614 باداوة

 :3251 31998 31488 2:991 2:4:7 29:34 29572 29122 28683 28254 27836 27428 :26:2 26581 261:4 25836 جنار

 21464 21211 96498: 724: :48: 261: 9:38 :981 95:7 :939 9198 89:1 87:8 8591 83:9 8231 زانايان

 8267 7:93 792297 7756 7594 7436 7282 7131 6985 6841 66:2 6565 6432 6282 6156 5:33 هةفاالن

 6261 6136 5:13 5893 5777 5663 5552 5443 5338 5235 5134 4:36 :493 4832 4742 4653 شةروةران

 52793 51776 4:784 49817 48873 47952 46:53 46176 45321 44487 43673 42879 4::41 :4122 3:496 39779 جىار جرا

 42415 41651 3:8:6 :3:17 39471 38779 4::37 37446 367:3 36177 35565 34969 34387 33731 33179 32641 كاريسان

 25957 25595 25242 24897 24561 24233 23913 235:1 23296 22999 226:9 22426 :2214 21839 21577 21322 محرين

 :859 8418 823995 7:66 7896 :772 7569 7412 7258 8::6 6962 6819 :667 6523 :638 6262 شارةوانى

 6::28 28667 28239 27821 27414 26:16 26628 :2624 25881 25521 25169 24826 24492 24115 23797 23488 كىرانى عنلاوة

 7:15 7846 7682 7522 7365 721299 6:64 6919 6777 6639 64:4 6372 6244 5:99 5978 5859 كةالويس

 :2:82 2:349 :2987 29422 28976 :2853 28115 276:1 27296 268:1 26516 :2613 25774 25361 24:13 24674 زيالن

 415 3:7 :39 393 386 :37 373 366 :35 354 349 343 337 :32 325 :31 مريىان

 :32:7 32544 31:22 31512 14::2 2:529 29:55 29593 29142 286:2 28273 27855 27446 26986 26599 26221 2ازادى 

 7611 7453 :72979 7147 :699 6856 6716 :657 6446 6316 6189 5:65 5945 57:8 5694 5582 3ازادى 

 5237 5137 4:38 4943 4849 4758 4669 4582 4498 4415 4334 4256 4179 4::3 3:31 :395 كىمارى

 8284 9::7 7938 7772 75:9 7451 7296 7145 6998 6854 6714 6577 6444 6294 6167 5:44 روناكى

 7821 7657 7498 7342 :718 6:42 6897 6756 6618 6484 6353 6225 :5:9 :595 5841 5726 ئةندازياران

 23459 23158 22864 22578 22298 21:25 21759 21499 21246 999: 758: 522: 293: 9:34 9816 95:4 منتلاوة

 :3283 ::322 31793 31289 2:797 2:316 29848 29391 28945 ::284 27:86 27672 27268 26813 :2642 25:56 2زانلى 
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 4772 4683 4596 4511 4428 4347 4268 4191 4116 3:42 3971 38:1 3833 3756 3692 3629 3زانلى 

 27749 27343 26947 26561 26184 25817 25458 8::24 24766 24433 8::23 23791 23482 23133 :2283 22554 مواباد

 2:19 2972 2926 2882 2839 2797 2756 2716 2676 2638 25:1 2565 2529 2495 2461 2428 روشنبريى

 23914 235:2 23297 :2299 ::226 22427 22151 21882 21619 21363 21113 86992: 63192: 363: 13793: 9917 راشتى

 2826 2784 274396 26:4 2665 2627 :258 2554 2519 2485 2451 2419 2387 2351 :231 2291 ماجًداوة

 64:4 6372 6243 6119 5996 587794 5761 5648 5537 5429 5324 5221 5121 49:8 4913 :481 بابة كىركىر

 29886 29428 28982 28546 28121 276:6 272:1 268:6 :2651 26145 25778 :2541 24:71 24678 24347 23:24 2رزكارى 

 31722 :3121 2:729 2:251 29784 29328 28884 :2844 27:28 27615 27212 :2681 26437 259:5 25641 25287 3رزكارى 

 67698 66318 64972 63658 62376 61126 598:6 58716 57555 56422 55317 54239 53187 519:1 4:9:4 49:31 نىروز

 559:7 54912 53844 527:2 51785 4:793 49825 :4887 47959 :46:5 46184 45328 44494 43679 42885 :::41 كىردشتان

 31889 31382 2:888 2:3:6 29935 29476 28:28 28591 28165 27749 27343 26947 26561 26125 25759 253:2 نًصتمان

 383:2 37736 36:87 36453 35835 35232 34644 :33:6 ::334 32963 :3242 ::318 313:3 2:831 :2:34 29881 بوار

 367:9 36182 :3556 34974 34392 33824 :3326 32729 321:2 31687 31186 2:696 2:218 :2967 29227 28785 شادى

 2316 2287 2258 :222 21:3 2176 :214 2125 :9: 76: 53: :2: 9:7 982 961 :93 شربصتى

ش9 شامى 
 عبدالرمحن

69: 715 72: 748 764 77: 797 814 831 84: 

869 887 8:7 927 947 968 

 2126 1:: 77: 53: :2: 9:8 986 965 944 924 8:4 885 866 844 827 7:9 مًديا

 - - - - - - - - - - - - - - - - تىرةق

 :2 29 29 28 28 27 27 27 27 27 26 26 25 25 25 24 2زاكروس

 2266 2238 ::21 2184 2157 2132 7:: 83: 59: 36: 13: 991 :96 945 925 8:5 3زاكروس 

 6332 61:5 :5:7 5959 5841 5725 5613 54:3 5396 5292 :518 4:91 4993 4884 4792 46:2 شًربدان

 6: 4: 1: 99 97 95 93 91 89 87 85 84 82 :7 78 76 شارى الوان

كروبى 
 ئةندازياران
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 ملخص الدراسة

 الخدمات الصحية في محافظة أربيل بإقميم كوردستان العراق
 )دراسة في جغرافية الخدمات(

 قسم الجغرافيامن درجة الدكتوراه في اآلداب  محصول عمىرسالة مقدمة ل
 إعداد

 فاطمة قادر مصطفىالطالبة/ 
 إشراف

 الدكتورة                                   ستاذ الدكتور                                           األ
                        داليا حممد صاحل                              أمحد الشيد الزاملي                 

 القاهرة ــ جامعةمدرسة بقشم اجلغرافيا     أستاذ اجلغرافيا البشرية ــ جامعة القاهرة                                   
   
ركزت الدراسة بأىدافيا ومنيجيا المستخدم عمى دراسة جزء ميم من منظومة الخدمات، مركزًا عمى      

الخدمات الصحية والموجية بشكل أساسي لخدمة سكان المحافظة، مستيدفا دراسة التوزيع المكاني ليذه 
جاتيم عمى حد سواء. ة حاكان وتمبيالخدمات في المحافظة ومعرفة مدى مالءمة ىذا التوزيع لتطمعات الس

بشكل كبير  لعديد من األساليب العممية مستندةستخدام اتائج التي توصمت إلييا الدراسة باومن خالل الن
إلى الدراسة الميدانية وعممية المسح الميداني التي شممت مؤسسات ىذه المنظومة فضاًل عن العديد من 

الدراسة ولقد تناولت  ثم محتويات ،يا الطالبةتالتي واجيصائية، األساليب الكمية الجغرافية منيا واإلح
 خمسة فصول تتكون من التالي: الرسالة

 اأو توزيعً  اعدديً  اتضمن التوزيع الجغرافي لممنشآت الصحية الحكومية سواء كان توزيعً فت الفصل األول:
كما تضمن افظة، وحدات صحية عمى مختمف مديريات المحمن مستشفيات ومراكز صحية و  انوعيً 

عيادات أسنان عيادات طبية و مراكز طبية و خاصة من مستشفيات و التوزيع الجغرافي لممنشآت الصحية ال
 أشعة ومخازن أدوية.شآت الصحية المكممة من صيدليات ومختبرات و وكذلك توزيع المن ،عيادات قابالتو 

السطح الصحية في المحافظة من حيث الخدمات العوامل المؤثرة عمى تناول  والذي الفصل الثاني:يتبعه 
طبيعية الدة غير ازيالمواليد والوفيات وال لمؤثرة عميو كالزيادة الطبيعية فيلسكان والعوامل ااوالمناخ، و 

التعميم والدخل، ولقد بمغ و المستوى المعيشي، و اإلنفاق الحكومي، و السطح، و طرق المواصالت، )اليجرة(، و 
وحدة  26و اصحيً  امركزً  362وستشفى م 33منيا  منشأة 396حكومية إجمالي عدد المنشآت الصحية ال

 تتوزع ىذه المنشآت عمى مختمف مديريات المحافظة.و  ،صحية عاممة
عدد حافظة من حيث أحجام المستشفيات و نشاط الخدمات الصحية في المدراسة  الفصل الثالث: وجاء
ممرضين ومساعدي أطباء وتضمن نشاط ة وحجم العاممين في المنشآت الصحية من أطباء و ر  األس  
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وكذلك القسم الداخمي  ،م لممستشفيات العام والطوارئ3122 المستشفيات الحكومية والخاصة لمعام
ومعدالت أداء ىذه المستشفيات، وكذلك عدد  ،لممستشفيات من حيث عدد المرضى المراجعين عمييا

 م.3122لمعام الوحدات الصحية المراجعين عمى المراكز الصحية و  المرضى
لممستشفيات الحكومية قميم الخدمات الصحية في محافظة أربيل ونفوذىا من عينة إ :الفصل الرابعو 

وسط قميم كوردستان وبعض محافظات ا إلى معظم محافظات إيمتد نفوذىوالذي والخاصة في المحافظة، 
تشفى، والخصائص االجتماعية المجاورة لممس جنوب العراق، وتقدم خدماتيا لسكان المديرية والمديرياتو 

 قتصادية لممرضى المراجعين عمى المستشفيات الحكومية والخاصة.واال
المشاكل التي تعاني منيا الخدمات الصحية في المحافظة ووضع الحمول ليذه  :الفصل الخامسو 

 المشاكل، كما تضمن التخطيط الصحي والتخطيط المستقبمي لمخدمات الصحية في المحافظة المادية
جديدة وتأىيل عدد منيا وكذلك  حتياجات من منشآت صحيةبمي لالوالبشرية ووضع التخطيط المستق

حتياج من الكوادر البشرية لرفع معدل التغطية بالخدمات الصحية وتحقيق سيولة الوصول مقدار اال
 محافظة أربيل.عمى الخدمات الصحية في مديريات والحصول 

لييا الباحثة والتوصيات التي يمكن أن تسيم في حل المشكالت إ تي توصمالت وفي الختام تأتي النتائج   
  منيا قطاع الخدمات الصحية في محافظة أربيل.التي يعاني 
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 ثوختةى ليَكؤلَينةوة
 نى كوزدضتانى عرياقهةزيَ هة ثازيَصطاى هةوهيَس زوضتىخصمةتطوشازى تةند

 (ةتطوشازيىهيَلؤهَيهةوةيةن هة جوطسافيايى خصم)
 نامةيةكة

وةن بةشيَم هة  ,ميطس -ثيَصلةشي ئةجنومةني كؤهيَري ئاداب كساوة هة شانلؤي قاهرية
 ثيَداويطتيةكاني ثوةي دكتؤزا هة جوطسافيا

 هةاليةن
 فاطمة قادر مصطفى

 
 بةضةزثةزشتى

 دكتؤزة                                                  ثسؤفيطؤز دكتؤز                                                 
                              داليا حممد صاحل                          أمحد الشيد الزاملي                 

 شانلؤيى قاهرية                                     _مامؤضتايى جوطسافيايى مسؤيى                     شانلؤيى قاهرية            _ثسؤفيطؤزى جوطسافيايى مسؤيى
 

هةم هيَلؤهَيهةوةيةدا بةئامانج و زيَباشى بةكازهيَهساويدا جةخت كساوةتة ضةز هيَلؤهَيهةوة هة بةشيَلى       
شيَوةيةكى بهضيهةيى طسنطى بوازى خصمةتطوشازى, كة ضسِكساوةتةوة هةضةز خصمةتطوشازى تةندزوضتى وةبة

ئازاضتةكساوة بؤ خصمةت طةياندن بة دانيصتوانى ثازيَصطاى هةوهيَس, بةمةبةضتى هيَلؤهَيهةوة هة دابةشبونى 
شويَهى ئةو خصمةتطوشازية هة ثازيَصطاكةدا, وةشانيهى زِادةى طوجناوى ئةو دابةشبونةى دانيصتوان وة 

دةزةجنامانةية كة هيَلؤهَيهةوةكة ثيَى طةيصتووة ثسِكسدنةوةى ثيَداويطتيةكانى. ئةمةش شادةى ئةو 
بةبةكازهيَهانى شؤزيَم هة شيَواشة شانطتية وةزطرياوةكان بةزيَرةيةكى شؤز هة زِوثيَو وكيَوماهَى مةيدانى وة 
كسدازى دامةشزاوةكان كةئةو بوازةى طستؤتةوة ضةزةزاى بةكازهيَهانى شؤزيَم هة شيَواشةكانى ضةنديَتى 

ج بةش هةخؤى دةطسىَ امازدا كة تويَرةز زِووبةزوى بؤتةوة, وة ناوةزؤكى ئةم هيَلؤهَيهةوةية ثيَههةجوطسافياو ئ
 بةم شيَوةية:

بسيتية هة دابةشبونى جوطسافى دامةشزاوة تةندزوضتية حلوميةكان جا ئةو دابةشبونة ضةندى  بةشى يةكةم:
ى هةضةز بةزيَوبةزايةتية جياواشةكانى يةكةى تةندزوضتةندزوضتى وبيَت يان جؤزى هة نةخؤشخانةو بهلةى ت

ناوةندى ثصيصلى ثازيَصطادا هةزوةن دابةشبونى جوطسافى دامةشزاوة تةندزوضتية تايبةتةكان هة نةخؤشخانةو 
نؤزيهطةوى ثصيصلى ونؤزيهطةى ددان ونؤزيهطةى مامانةكان دةطسيَتةوة. وةهةزوةها دابةشبونى دامةشزاوة و

 دةزماخنانة وتاقيطة وتيصم وكؤطاى دةزمان هة خؤ دةطسيَت.تةندزوضتية تةواوكساوةكان هة 
ةندزوضتى هة ثازيَصطاكةدا باس هةو هؤكازانة دةكات كة كازيطةزن هةضةز خصمةتطوشازى ت بةشى دووةم:

دانيصتوان وة ئةو هؤكازانةى كاز دةكةنة ضةزى وةن شيادبوونى ضسوشتى  هةبازةى زِووى شةوى وئاووهةواو,
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دن وة شيادبوونى ناضسوشتى )كؤض(, وة زِيَطاكانى طواضتهةوة, زِووى شةوى, بودجةى هةدايم بوون و مس
حلومةت وةئاضتى بريَوى, ثةزوةزدةو داهات, وة ذمازةى ضةزجةم دامةشزاوة خصمةتطوشازية تةندزوضتية 

( يةكةى 52( بهلةى تةندزوضتى )522( نةخؤشخانةو )55( دامةشزاو هةوانة )592حلوميةكان دةطاتة )
 ةندزوضتى وة ئةو دامةشزاوانة بةضةز ضةزجةم بةزيَوةبةزايةتيةكانى ثازيَصطا دابةشبون.ت

باس هة ضاالكى خصمةتطوشازية تةندزوضتيةكانى ثازيَصطادا دةكات هة زِوانطةى قةبازةى  :دابةشى سيَيةملة 
ةثصيصم وثةزضتازو نةخؤشخانةكان وذمازةى قةزةويَوَةو قةبازةى كازمةندان هةدامةشزاوة تةندزوضتيةكان ه

 5155يازيدةدةزى ثصيصم, وةهةزوةها ضاالكى نةخؤشخانةى حلومى وتايبةتى دةطسيَتةوة هةضاهَى 
هةنةخؤشخانةى طصتى وفسياكةوتهدا وةهةزوةها بةشى ناوخؤيى نةخؤشخانةكان هة زِووى ذمازةى نةخؤشى 

ى نةخؤشى ضةزدانلساو بؤ بهلة ضةزدانلساو, وةتيَلسِايى توانايى ئةو نةخؤشخانانة, وةهةزوةها ذمازة
 ش. 5155تةندزوتيةكان ويةكة تةندزوضتيةكان هةضاهَى 

تايبةتلساوة بة خصمةتطوشازى تةندزوضتى هةزيَنى هةثازيَصطاى هةوهيَس وةهةخؤطستهى نةخؤش  بةشى ضوارةم:
م ثازيَصطاكانى هة نةخؤشخانة حلومى وتايبةتيةكانى ثازيَصطادا كة ئةو هةخؤطستهة دزيردةبيَتةوة بؤ ضةزجة

باشوزى عرياق, كةخصمةت دةطةيةنىَ بةدانيصتوانى طاكانى ناوةزاضت وهةزيَنى كوزدضتان وهةندىَ ثازيَص
ةمتةندية كؤمةالَيةتى بةزيَوةبةزايةتيةكةو هةزوةها بةزيَوةبةزايةتيةكانى دزاوضيَى نةخؤشخانةكةش وةتايب

 بةتيةكان دةكةن.وئابووزى نةخؤشةكان كةضةزدانى نةخؤشخانة حلومى و تاي
ئةو هؤكازانة دةخاتة زِوو كة خصمةتطوشازى تةندزوضتى طريؤدةى بووة هة ثازيَصطاى هةوهيَس  بةشى ثيَنجةم:

وةدانانى زيَطة ضازة بؤ ئةو طسفتانة, هةزوةن ثالندانانى تةندزوضتى وثالندانانى داهاتووى خصمةتطوشازى 
مادى ومسؤييةوة وةدانانى ثالنى ئايهدة بؤ ثيَداويطتيةكانى  تةندزوضتى هة ثازيَصطادا هةخؤ دةطسيَت. هةزِووى

دامةشزاوةى نوىَ وة ئامادةكسدنى ذمازةيةكيان وةهةزوةها بسِى ثيَويطت هة كاديسى مسؤيى بؤ بةزشكسدنةوةى 
توانايى ثسِكسدنةوةى كةهيَهةكان هة خصمةتطوشازى تةندزوضتى وة بةدةضتويَهانى ئاضان طةيصنت 

 خصمةتطوشازى تةندزوضتى هة بةزيَوةبةزايةتيةكانى ثازيَصطاى هةوهيَس.  وةبةدةضتويَهانى
هةكؤتاييدا دةطةيهة دةزةجنام كة تويَرةز ثيَى طةيصتووة هةطةلَ كؤمةهَيَم زاضجازدة كةدةكسىَ بةذدازبيَت      

 دةناهَيَهىَ. هةضازةضةزكسدنى ئةو طسفتانةى كةكةزتى خصمةتطوشازى تةندزوضتى هة ثازيَصطاى هةوهيَس ثيَوةى
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      The study focused objectives and the approach used to study an important 

part of services system, focusing on health services and directed mainly to serve 

the population of the governorate, targeted distribution of these services on the 

governorate and the appropriateness of the distribution of the aspirations of the 

people and meet their needs. Through the findings of the study, using a variety 

of scientific methods that largely based on field study and practical field survey, 

which included the institutions of the system as well as many geographical both 

quantitative and statistical, faced by the student methods, then the contents of 

the study and the thesis is divided into five chapter of as follows:  

First Chapter: includes the geographical distribution of government health 

facilities, whether distributed numerically or distribution qualitatively from 

hospitals and health centers and health units at various governorate directorates, 

also included the geographical distribution of private health facilities of 

hospitals, medical centers, medical clinics and clinics dental clinics and 
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midwives, as well as the distribution of complementary health facilities from 

pharmacies, laboratories, radiation and drug stores.  

The second chapter, dealt with the factors affecting health services in the 

governorate in terms of surface, climate, population and the factors affecting it 

natural increase in births and deaths and the increase is natural (migration) and 

transportation routes, and the surface, and government spending, and the 

standard of living, education and income, and have totaled the number of public 

health facilities 295 facility including 22 hospitals and 258 health centers and 15 

health units working, and these facilities are distributed to various governorate 

directorates.  

The third chapter: Study Activity of health services in the county in terms of 

hospitals sizes and the number of beds and the size of workers in the health 

facilities of doctors, nurses and aides doctors and ensure Activity government 

and private hospitals for the year 2011 the year for hospitals and emergency, as 

well as the inner section of the hospital in terms of the number of patients 

reviewers them, and rates the performance of these hospitals, as well as the 

number of patients to health centers and health units for the year 2011.  

And Chapter four: territory health services Erbil and influence of a sample of 

public and private hospitals in the governorate, which extends its influence to 

most of the governorates of Kurdistan Region and some governorates of central 

and southern Iraq, and provide services to residents of the Directorate 

neighboring hospital and directorates, social and economic characteristics of the 

patients, the reviewers on the government and private hospitals.  

Chapter five: problems dogging health services in the governorate and to 

develop solutions to these problems, and health planning and future planning 

health services included in the human and material to maintain and develop the 
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future planning for the needs of new health facilities and rehabilitation of a 

number of them as well as the amount needed from human resources to increase 

health coverage rate and achieve accessibility and access to health services in 

the districts of Erbil.  

In conclusion comes findings of the researcher and recommendations that could 

contribute in solving the problems of the health services sector in Erbil.  
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