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مطخوى الزقا عن زدماث الزعاًت الصحُت ألاولُت ومدى جأزحر 
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  2121مدًنت أبها، اإلاملنت العزبُت الطعودًت 

)*( د. خمود مبارك أبويهحر
 

  ظامعت اإلالو زالد 

 إلالخـا

ْمضٔ جإزحر الخهاثو الا٢خهاصًت  ْلُت  اًت الصخُت ألا جىا٫ْ البدض الخٗٝغ ٖلى مؿخٔٓ الغيا ًٖ زضماث الٖغ

َْىا٥ ) ْالؿ٩اهُت للمؿخسضمحن في مى٣ُت الضعاؾت.  ا مً بحن ازجي ٖكغ مغ٦ًؼا ( مغا6ْالاظخماُٖت  ٦ؼ جم ازخُاَع

( ٘ َٓػ ْج ا. ٦ما جّم بظغاء اؾخبُان ٖلمي  ًُ ٓم ا خ٩ ًُ ٓا٢٘ )311صخ ٧ْان 51( اؾخبُاًها ب ( اؾخبُاًها ل٩ل مغ٦ؼ. بهٟت ٖامت، 

ٓص ازخالٞاث ٖلى مؿخٔٓ  ا ٖلى مؿخٔٓ مضًىت ؤبها م٘ ْظ ًٗ ْلُت مغجٟ اًت الصخُت ألا مؿخٔٓ الغيا ًٖ زضماث الٖغ

مـ الُٗىت بما ٚحر اإلاغا٦
ُ
اًت الصخُت، بِىما ؤ٢ل مً ز ٓن جماًما ًٖ زضمت الٖغ ٓن ؤْ عاي ْٚالبُت اإلاغضخى عاي ؼ. 

 عايحن ؤْ ٚحر عايحن جماًما. 

 

ت الهلماث اإلافخاخُت:  ُّ ت ألاول ُّ افُت–مطخوى الزقا -زدماث الزعاًت الصح الخؿاةـ الاقخؿادًت -نًم اإلاعلوماث الجغز

 أبها. -نهقت عطحرم-والاظخماعُت والطهانُت
 

 

                                                                          
ِحر، ؤؾخاط الجٛغاُٞا اإلاؿاٖض، ٧لُت الٗ  (*) ٓص مباع٥ ؤبْٓ ٓم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت اإلال٪ زالضص. خم  ل
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Satisfaction Level towards the Primary Health Care Services 

and Extent of Impact Economic, Social and Demographic 

Characteristics of Users on it in the City of Abha,  

Kingdom of Saudi Arabia,2020. 

Dr  Homoud M  Abuzaheer
 )*(
 

 King Khalid University 

 

Abstract 

Studying the satisfaction level towards governmental primary health care services and the influence of 

socioeconomic and social factors on the satisfaction level. 7 PHCCs were selected from 12 centers. A 

predesigned questionnaire was used, 420 copies were distributed on average of 60 patients per each PHCC.  In 

general, the satisfaction level was high with differences between PHCCs. The majority of patients were satisfied 

or completely satisfied whereas less than a fifth of the sample were either dissatisfied or completely dissatisfied. 
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 مقدمت

ْاإلااقغاث التي حٗخمضَا اإلااؾؿاث الصخُت ٖ ٓصة الخضمت اإلا٣ّضمت ؤخض ؤَم الاؾتراجُجُاث  ُٗض ظ
ُ
لى اإلاؿخٔٓ ح

ت  ٓصًت لخد٤ُ٣ عٍئ ْػاعة الصخت الؿٗ ْجًّمىذ اؾتراجُجُت  ٢ٓذ الّغاًَ.  ، ْيمً َضِٞا الشاوي 1121الٗالمي في ال

ْعيا  ٦ْٟاءة الخضماث" مً زال٫ ؤبٗاص زالزت ؤخضَا مغجبِ بالبٗض الخام بــ" ججغبت اإلاؿخُٟضًً".   ٓصة  "جدؿحن ظ

اًت اإلا٣ّضمت ) ثاإلاٍغٌ ٌُٗض ٖىهًغا عثًِؿا ٖىض ٢ُاؽ مسغظا ٓصة الٖغ ْها٫ َظا الٗىهغ 0،1الىٓام الهخي ْظ  .)

ْمً  ٓص ألازحرة بهضٝ جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اهخٟإ اإلاؿخُٟضًً مً ظِت،  اَخمام ال٨شحر مً الباخشحن في ال٣ٗ

َّْٗغٝ عيا  ّ الىاخُت ألازٔغ مؿاٖضة نّىإ ال٣غاع بخ٣ضًم حٛظًت مغججٗت لِم ًٖ الخضماث التي ٢ّضمذ. 
ّ
اإلاٍغٌ "بإه

٢ٓٗاجّ" ْمضٔ جد٣ُ٣ِا لخ  (.   1) خ٨م ًهضٍع اإلاىخٟ٘ مً الخضماث الصخُت 

ت ألابٗاص  ْمٗٞغ ْهخاثج اؾخُالٖاث الغيا ًٖ الخضماث الصخُت  ْحكحر الضعاؾاث بلى ؤَمُت اؾخسضام مُُٗاث 

ٓاء ٧اهذ مغجبُت باإلاؿخُٟض هٟؿّ مً الخضمت ؤْ بالخضمت  الصخُت هٟؿِا. ٞاإلاٍغٌ التي جازغ ٖلى َظا الخ٣ُُم ؾ

ْصي الخضماث الصخُت، ألامغ الظي  ْممخضة م٘ مؼ ًْما بلى بىاء ٖال٢ت ظُضة  الغاضخي ًٖ الخضماث الصخُت ًمُل ص

ا بك٩ل ظُض ) َٓٞغ ْج ت الخضمت الصخُت   (. 3،2ًى٨ٗـ ٖلى اؾخمغاٍع

ْعص ) ْالتي جا ٢ْJohn E. et alض ؤ ٖٓت مً ألابٗاص اإلاغجبُت بالخضماث الصخُت  ا ٖلى مؿخٔٓ الغيا. ( مجم َْع زغ بض

ت،  ٫ٓ، ٞٗالُت الخضماث، الاؾخمغاٍع ٓلت الٓن ٓصة الخ٣ىُت، ؾِ َْظٍ ألابٗاص هي: ؤؾلٓب الخٗامل م٘ اإلاؿخسضمحن، الج

ٓٞغ الخضماث الصخُت ) ْؤزحًرا مضٔ ج  (.  4الخ٩لٟت اإلاالُت، 

ٓا٠٢ بًجابُت ؤْ ؾلبُت ججاٍ الخض ًٍٓ اإلاٍغٌ إلا ٢ْض اؾخسضمذ َْظٍ ألابٗاص جاصي بلى ج٩ ت اإلا٣ّضمت،  ُّ مت الصخ

اًت  َظٍ ألابٗاص في ال٨شحر مً الضعاؾاث ٖىض ٢ُاؽ مؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضماث الصخُت بهٟت ٖامت، ْزضماث الٖغ

ْلُت بك٩ل زام )  (.   00، 01، 7،8، 6، 5الصخُت ألا

زت ؤَضاٝ عثِؿت هي، ًد٤٣ زال -بهٟت ٖامت  -ْبهٟت ٖاّمت؛ ٞةّن صاعؾت مؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضماث الصخُت 

ٓصة الخضماث الصخُت اإلا٣ّضمت  )  (.   03، 01،02ألا٫ْ: صعاؾت عيا اإلاٍغٌ حٗض ماقًغا ٖلى ظ

اًت الصخُت في الخّٗغٝ بك٩ل ؤ٦بر  ْاإلااؾؿاث التي ج٣ضم زضماث الٖغ ا: صعاؾت عيا اإلاٍغٌ ٌؿاٖض الُِئاث  ًُ زاه

٠ُ َظٍ ْجْٓ ٫ٓ آعاء اإلاؿخُٟضًً مً الخضماث اإلا٣ّضمت،  ت ) خ ُّ ْجدؿحن الخضماث الصخ ٍٓغ  ٓماث لخُ  (.04اإلاٗل

ت  ُّ ٓن ُّٞ زضماتهم الصخ ا: ٢ض ًازغ عيا اإلاغضخى ٖلى ٢غاعاتهم ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بازخُاع اإلا٩ان الظي ؾِخل٣
ً
زالش

( 
ً
 (.  06، 05ْجلبُت اخخُاظاتهم الصخُت مؿخ٣بال
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 مػهلت البدض وحطاؤالجه.  -1

ْالجِاث الخ٩ ٓػعاث  ْهُت لخ٣ُُم الخضماث حٗخمض بٌٗ ال ت التي ج٣ّضم زضماتها للمؿخُٟضًً ٖلى عؾاثل بل٨تر ُّ ٓم

٫ٓ ٖلى الخضماث ؤْ ٖلى ظِاػ ًخم ْيّٗ في مسغط اإلاغ٦ؼ الظي  التي ٢ّضمذ لِم؛ ًخم بعؾالِا بٗض الاهتهاء مً الخه

٢ْض جخّٛحر بٌٗ ال٣ىاٖاث، ٦ظل٪ ٞةّن َظٍ ا َْظا الخ٣ُُم ًإحي مخإزًغا،  ْهُت جخم ٣ًّضم الخضمت.  لخ٣ُُماث ؤلال٨تر

ا ٖلى ٖملُاث الخ٣ُُم، ٦ظل٪ ال جإزظ َظٍ  ؿخُٟضًً التي ؤزبدذ ال٨شحر مً الضعاؾاث جإزحَر
ُ
مىٟهلت ًٖ زهاثو اإلا

ٓٞغة في ٧ل مغ٦ؼ. مً َىا جبرػ مك٩لت البدض التي  ْالخ٣ىُت اإلاخ ت  ْهُت في الخؿبان ؤلام٩اهاث البكٍغ الخ٣ُُماث ؤلال٨تر

 دؿائالث آلاجُت:ًم٨ً جلخُهِا في ال

ت في مضًىت ؤبها  - ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ  ؟1111ما مؿخٔٓ عيا اإلاؿخُٟضًً ًٖ زضماث الٖغ

ْلُت ٖلى مؿخٔٓ اإلاغا٦ؼ  - ت ألا ُّ اًت الصخ َل َىا٥ ازخالٞاث في مؿخٔٓ الغيا بحن اإلاؿخُٟضًً مً زضماث الٖغ

ت؟     ُّ  الصخ

ْالضًم - ٍٓاث الغيا ًٖ َل َىا٥ جإزحر للخهاثو الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ٓٚغاُٞت للمؿخُٟضًً ٖلى مؿخ

 الخضمت؟

 منهقت البدض.  -2

ْحكخمل ٖلى ) ت إلاى٣ُت ٖؿحر،  ُت ع٢م )34مضًىت ؤبها الٗانمت ؤلاصاٍع ا ٦ما هي مّٓضخت في الخٍغ ُّ ( هي 0( خ

ت  ُّ اًت الصخ ْباليؿبت للمجا٫ الهّخي، ٣ٞض اقخملذ ٖلى مغا٦ؼ الٖغ ْلُت الٗاملت املجا٫ الجٛغافي إلاى٣ُت الضعاؾت.  ألا

ْالبالٜ ٖضصَا  ٢ْذ بظغاء الضعاؾت   مغ٦ًؼا.   01في اإلاضًىت 

 أىداف البدض.  -3

ٓػاعة  - ؤ ْلُت الخابٗت ل اًت الصخُت ألا ت في مغا٦ؼ الٖغ ُّ اًت الصخ الخٗٝغ ٖلى مضٔ عيا اإلاغضخى ًٖ زضماث الٖغ

ٓصًت ٖام   م. 2020الصخت في مضًىت ؤبها باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ت مضٔ ج - ب ٓٚغاُٞت للمؿخُٟضًً ٖلى مؿخٔٓ الغيا ًٖ مٗٞغ ْالضًم إزحر الخهاثو الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

ْلُت اإلا٣ّضمت لِم في مى٣ُت الضعاؾت.      اًت الصخُت ألا  زضماث الٖغ
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¸خريطة رقم )1( منطقة البحث : مدينة أبها 

0 3 6 9 121.5
كم

أحياء مدينة ابها 

 

ن الصخُت في مى٣ُت ٖؿحر.    ٓماث الكْا ْاإلاٗل ُت : ؤماهت مى٣ُت ٖؿحر   مهضع الخٍغ
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 ظمع البُاناث وجدلُلها. -4

ْالؿ٩اهُت للمؿخُٟضًً مً جغجبِ اإلا ٓاهب الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ْالبُاهاث التي جدخاظِا الضعاؾت بالج ٓماث  ٗل

٫ٓ ٖلحها  ْلخد٤ُ٣ َظٍ البُاهاث التي حٗض في مجملِا شخهُت ًىٓم الخه ْلُت في مضًىت ؤبها.  ت ألا ُّ اًت الصخ مغا٦ؼ الٖغ

ْؤهٓمت مغجبُت بها، ٧  ٓاثذ  ْلُت ل ٓا٣ٞت مً الجِاث اإلاٗىُت ٖلى طل٪. مً اإلاغا٦ؼ الصخُت ألا ٫ٓ ٖلى م ان البض مً الخه

٤ بها الاؾخبُان للجىت ؤزال٢ُاث البدض الٗلمي )  ٣ٞEthic Committee of the Scientificض جّم ج٣ضًم زُت البدض مٞغ

Research ٓا٣ٞتها ٖلى جىُٟظ البدض ْظم٘ اإلااصة الٗل1108\01\8( بجامٗت اإلال٪ زالض في مُت مً ، التي ؤنضعث م

ش   .     1108\01\14زال٫ الٗىانغ التي اقخمل ٖلحها الاؾخبُان بخاٍع

  جؿمُم الاضخبُان.  -1.4

٢ْض اقخمل الاؾخبُان ٖلى ؤؾئلت مباقغة  ا.  جّم جهمُم اؾخبُان الضعاؾت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدض الؿاب٤ ط٦َغ

ٓص بظاباث ًخم الازخُاع مً بُجها ي جهاًت الاؾخبُان إلبضاء ؤي مغثُاث ٢ض ْجّم جسهُو ؾاالحن مٟخٓخحن ف ،م٘ ْظ

ْعي في جهمُم الاؾخبُان ٖلى ؤن  ْع ت.   ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ ٍٓغ زضماث الٖغ حؿاَم مً ْظِت هٓغ اإلاؿخُٟضًً في جُ

ٓماث آلاجُت:   ٌكمل اإلاٗل

ْلُت )ال )ؤ( اًت الصخُت ألا جيـ، الخهاثو الؿ٩اهُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت للمؿخُٟضًً مً زضماث الٖغ

ْؤٞغاص ألاؾغة(.  ْالضزل الكِغي  ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي  ْاظُت   الجيؿُت، الٗمغ، الخالت الؼ

ْالغخلت التي ٣ًُِٗا اإلاؿخُٟض: اإلاؿاٞت بحن م٣غ ؤلا٢امت  )ب( ْلُت  اًت الصخُت ألا ٫ٓ بلى مغ٦ؼ الٖغ ٓماث الٓن مٗل

ٓانالث  ْج٣ُُمِا، ْؾُلت اإلا ٫ٓ بالض٢اث٤  ٫ٓ للخضمت. ْاإلاغ٦ؼ، اإلاضة الؼمىُت للٓن  اإلاؿخسضمت للٓن

ْج٣ُُم حٗاملِم م٘  )ط( باء  ٟي الاؾخ٣با٫ ْألَا ٫ٓ حٗامل الٗاملحن في اإلاغ٦ؼ م٘ اإلاؿخُٟضًً بضًءا بمْٓ ٓماث خ مٗل

اعة الخالُت للمغ٦ؼ،  ْمضٔ ٦ٟاًتها، ؾبب الٍؼ ٫ٓ ٖلى الُبِب، مضة الدصخُو  اإلاغضخى، مضة الاهخٓاع ٢بل الضز

اعة جّمذ.      ْآزغ ٍػ

ْمؿخٔٓ الىٓاٞت باإلاغ٦ؼ. م٣ )ص( ٓا٠٢،  ْٞغة اإلا ٓمي / مؿخإظغ،  اًت الصخُت: خ٩  غ مغ٦ؼ الٖغ

ٓماث ًٖ مؿخٔٓ الغيا الٗام ًٖ الخضمت الصخت: زُاعاث ؾخت ؤصعظذ لخ٣ُُم مؿخٔٓ الغيا: عاٍى  )َـ( مٗل

ْمداًض، ًسخاع اإلاؿخُٟض مً بُجه ْاخًضا.  جماما، عاٍى، عاٍى بلى خض ما، ٚحر عاٍى، ٚحر عاٍى جماًما   ا زُاًعا 

٦ْظل٪  ت في مى٣ُت ٖؿحر،  ُّ ن الصخ ْإنضاعاث الكْا ْػاعة الصّخت  غ  ٓماث مً ج٣اٍع ٫ٓ ٖلى مٗل ٦ما جّم الخه
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٘ اؾخٟاصتهم مً الخضمت ْألاخُاء 
ّ
٢ٓ ْالؿ٩ان اإلاخ اًت الصخُت )اإلاسجلحن باإلاغ٦ؼ الهخي  بك٩ل مباقغ مً مغا٦ؼ الٖغ

ٓٞغة ْالُٗاصاث اإلاخ ْجم جد٨ُم الاؾخبُان مً ٢بل بٌٗ الؼمالء مً ٢ؿم الجٛغاُٞا بالجامٗت التي ًسضمِا اإلاغ٦ؼ   .)

ا.     ْعصث مً لجىت ؤزال٢ُاث البدض الٗلمي بالجامٗت الؿاب٤ ط٦َغ  باإلياٞت بلى بٌٗ اإلاالخٓاث التي 

  عُنت الدراضت. -2.4

ْلُت - 0.1.3 ت ألا ُّ اًت الصخ  ُٖىت مغا٦ؼ الٖغ

اًت الصخُت ألا  ت ٖلى ؤخُاء اإلاضًىت ٦ما  1111ْلُت في مضًىت ؤبها ٖام بلٜ ٖضص مغا٦ؼ الٖغ ٖٓػ ازجي ٖكغ مغ٦ًؼا مخ

ُت ع٢م )  (.1َٓ مٓضر في الخٍغ

٘ اؾخٟاصتهم مً الخضمت 
ّ
٢ٓ ْٖضص الؿ٩ان اإلاخ ْجسخل٠ َظٍ اإلاغا٦ؼ مً خُض ٖضص ألاخُاء التي حُٛحها بسضماتها 

ٕٓ الخضماث  ْه َْظٍ اإلاغا٦ؼ هي: مغ٦ؼ نخي الصخُت، ٦ما جسخل٠ اإلاغا٦ؼ في ؾاٖاث الٗمل  ْالُٗاصاث اإلاخاخت. 

ٟحن بخي  ً بخي ظٓخان، مغ٦ؼ نخي اإلآْ ْط، مغ٦ؼ نخي الىمُو بخي اليؿُم، مغ٦ؼ نخي الٍٗغ اإلايؿ٪ بخي اإلاغ

البضٌ٘، مغ٦ؼ نخي ال٣ابل بخي الؿض، مغ٦ؼ نخي اإلاجهل بخي اإلاجهل، مغ٦ؼ نخي املخالت بخي الٛضًغ، مغ٦ؼ نخي طٍع 

، مغ  ْؤزحًرا بخي طٍع ت بخي الكٟاء، مغ٦ؼ نخي ٚغب اإلاضًىت بخي ال٣ٔغ  ٍؼ ٦ؼ نخي اإلاُاع بخي اإلاُاع، مغ٦ؼ نخي الٍٗؼ

 مغ٦ؼ نخي ْؾِ اإلاضًىت بخي قمؿان(.

ْلُت للضعاؾت بىاء ٖلى اإلاُُٗاث آلاجُت:  اًت الصخُت ألا  ْجّم ازخُاع مغا٦ؼ الٖغ

ْلُت التي ج٣٘ يمً ال - ت ألا ُّ اًت الصخ ىُا١ الجٛغافي إلاضًىت ؤبها، ٞاؾدبٗض مغ٦ؼ نخي مضًىت ازخُاع مغا٦ؼ الٖغ

ٟحن اللظان ًبٗضان ًٖ ْؾِ اإلاضًىت ) ْمغ٦ؼ نخي حي اإلآْ ْجهّى٠ زاعط 04،01ؾلُان  ٓالي  ٓمتًرا ٖلى الخ ( ٦ُل

 هُا١ مضًىت ؤبها.

ْاإلاؿخُٟضًً مً زضماجّ.   -  اؾدبٗض مغ٦ؼ نخي اإلاُاع الزخالٝ الٛغى مً بوكاثّ 

ٓم بك٩ل مؿخمغ )٦ما ؤزظث الضعاؾت ف - اًت الصخُت التي حٗمل ٖلى مضاع الُ خباع مغا٦ؼ الٖغ ؾاٖت(  13ي الٖا

ْام الغؾمي.   ْاإلاغا٦ؼ التي حٗمل بىٓام الض

٘ ُٖىت اإلاغا٦ؼ املخخاعة ٖلى الجِاث الجٛغاُٞت للمضًىت.    - َٓػ ت ج ُّ  ؤَم
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ْلُت للضعاؾت بىاء ٖلى اإلاُُٗاث آلا اًت الصخُت ألا  جُت: ْجّم ازخُاع مغا٦ؼ الٖغ

ْلُت التي ج٣٘ يمً الىُا١ الجٛغافي إلاضًىت ؤبها، ٞاؾدبٗض مغ٦ؼ نخي مضًىت  - ت ألا ُّ اًت الصخ ازخُاع مغا٦ؼ الٖغ

ٟحن اللظان ًبٗضان ًٖ ْؾِ اإلاضًىت ) ْمغ٦ؼ نخي حي اإلآْ ْجهّى٠ زاعط 04،01ؾلُان  ٓالي  ٓمتًرا ٖلى الخ ( ٦ُل

 هُا١ مضًىت ؤبها.

ْاإلاؿخُٟضًً مً زضماجّ ًٖ ب٣ُت اإلاغا٦ؼ.  اؾدبٗض اإلاغ٦ؼ الهخي بمُاع ؤبها -  الزخالٝ الٛغى مً بوكاثّ 
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 إلانسانية ىملك خالد للعلعة املمجلة جام
 2020  ديسمبر - الثانيلعدد ا -ن و العشر و التاسع جلد امل
 

مستىي الرضا عن خدمات الرعاية الصحية ألاولية ومدي ثأثير  ،د. حمىد مبارك أبىظهير

الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسكانية للمستخدمين عليه في مدينة أبها، اململكة العربية 

  .0202السعىدية 

 

153 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر الخريطة : أمانة منطقة عسير واملعلومات الشؤون الصحية في منطقة عسير.   
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خريطة )2( التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية األولية
                                                                 في مدينة أبها 0202 

¸

! مركز رعاية صحية أولية أحياء مدينة أبها 

0 3 6 9 121.5
كم

 (0)خريطة 

 0202بها أفي دينة ولية التىزيع الجغرافي ملراكس الرعاية الصحية ألا 
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ٓم بك٩ل مؿخمغ ) - اًت الصخُت التي حٗمل ٖلى مضاع الُ خباع مغا٦ؼ الٖغ ؾاٖت(  ٦13ما ؤزظث الضعاؾت في الٖا

ْام الغؾمي. ْاإلاغا٦ؼ التي حٗمل بىٓا  م الض

٘ ُٖىت اإلاغا٦ؼ املخخاعة ٖلى الجِاث الجٛغاُٞت للمضًىت.     - َٓػ  ؤَمُت ج

ل 6ْبىاء ٖلى ما ؾب٤، جم ازخُاع ) -
ّ
َْٓ ما ًمش ت مً بحن اإلاغا٦ؼ خؿب اإلاُُٗاث الؿاب٣ت،  ُّ ْل اًت صخُت ؤ ( مغا٦ؼ ٖع

ُت ع٢م )َْظٍ اإلاغا٦ؼ مٓض  %( مً بظمالي اإلاغا٦ؼ في مضًىت ؤبها. 47l2وؿبت ) ْالجض٫ْ ع٢م )2ّخت في الخٍغ  )0 )

ْوؿبت الاؾخجابت.  ّْػٖذ ٖلى ٧ل مغ٦ؼ  ا ٖضص الاؾخبُاهاث التي  ًً  ْالظي ًّٓضر ؤً

 ُٖىت اإلاغضخى. - 1.1.3

ٍٓت في مضًىت ؤبها ٖام ) ْل ت ألا ُّ اًت الصخ ( 1111مجخم٘ الضعاؾت َم اإلاغضخى اإلاؿخُٟضْن مً زضماث مغا٦ؼ الٖغ

ٓا ْلُت: اإلايؿ٪، الىمُو، مغ٦ؼ ٚغب ْجّم ازخُاع ُٖىت ٖك اًت الصخُت ألا ٓاظضًً في مغا٦ؼ الٖغ ثُت مً اإلاغضخى اإلاخ

ٓم ألاخض  ْمغ٦ؼ اإلاجهل زال٫ ٞترة جُب٤ُ الضعاؾت التي امخّضث مً ً ؼة، مغ٦ؼ ْؾِ ؤبها  ؤبها، مغ٦ؼ ال٣ابل، مغ٦ؼ الٍٗؼ

ٓا٤ٞ  0330\5\21بلى ؤلازىحن   0330\5\0 ٘ ) .1111\1\13بلى  1111\0\15اإلا َٓػ ( اؾخبُاًها ل٩ل مغ٦ؼ 51جّم ج

( ٕٓ ْبلٜ ٖضص الاؾخبُاهاث اإلا٨خملت )311ْبمجم ْبيؿبت اؾخجابت بلٛذ )266( اؾخبُاًها.   %(.78.65( اؾخبُاًها 
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ع الاضخبُاناث على اإلازالش املخخا (0ظدوى )  رة ونطبت الاضخجابت.جوَس

عت اإلازلش الزعاًت م ّ
عادة الاضخبُاناث اإلاوس

ُ
 نطبت الاضخجابت الاضخبُاناث اإلا

 011 51 51 اإلايؿ٪ 0

 85l5 47 51 الىمُو 1

 87l2 48 51 ٚغب ؤبها 2

 72l2 41 51 ال٣ابل 3

ت 4 ٍؼ  74 40 51 الٍٗؼ

 72l2 41 51 ْؾِ ؤبها 5

 70l6 38 51 اإلاجهل 6

 78l65 266 311 6 مج

 

 جدلُل بُاناث الدراضت.  - 5

ٓماث 10.1بنضاع ) (SPSS)اؾخسضم بغهامج  ْبغهامج هٓم اإلاٗل ْجدلُل بُاهاث الضعاؾت  ( إلصزا٫ ْخٟٔ 

 (  لغؾم الخغاثِ الالػمت.  01.7بنضاع)  Arc GISالجٛغاُٞت 

  نخاةج الدراضت.  -6

 مؿخٔٓ الغيا الٗام  -0.5

ْلُت في مضًىت ؤبها ٖام )ؤْضخذ الىخاثج ؤّن ٚالبُت اإلاؿ اًت الصخُت ألا ٓن 1111خسضمحن لخضماث الٖغ ( عاي

ْؤ٢ل مً الشلض ب٣لُل عايٓن ) ٓن جماًما   21،% 40.6بك٩ل ٖام ًٖ الخضماث الصخُت اإلا٣ّضمت. ؤ٦ثر مً الىه٠ عاي

ٓا ) ْٚحر الغايحن بك٩ل جام مشل ٓن بلى خض ما  ٓالي. باإلا٣ابل، اإلاغضخى الغاي ل ؤ٢ل مً  %( 07.2%( ٖلى الخ
ّ
َْٓ ما ًمش

َْظٍ الىخاثج مّٓضخت بصخيء مً الخٟهُل في الجض٫ْ ع٢م ) مـ الُٗىت، 
ُ
 (.1ز
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ت في مدًنت أبها 2ظدوى ) ُّ ت ألاول ُّ  .2121( مطخوى الزقا العام عن زدماث الزعاًت الصح

ت الخنزار  مطخوى الزقا م     النطبت الترالمُت النطبت اإلائٍو

  40l6  40l6 084 عاٍى جماًما  0

 70l6 21 002 عاٍى  1

 7l7 81l4 22 عاٍى بلى خٍض ما 2

 5l5 86l0 14 ٚحر عاٍى  3

  1l8 011 00 ٚحر عاٍى جماًما 4

 1 1 1 مداًض 5

 

ت بمدًنت أبها.    -2.6 ُّ  مطخوى الزقا عن الخدماث الصحُت على مطخوى اإلازالش الصح

ْلُت في مضًىت ؤبها ج اًت الصخُت ألا ْالظي ًى٨ٗـ جسخل٠ مغا٦ؼ الٖغ ت الٗاملت في ٧ل مغ٦ؼ  ا للُا٢ت البكٍغ ًٗ ب

 ٘
ّ
٢ٓ ان اإلاخ

ّ
ٕٓ الؿ٩ ْمجم ْلُت  اًت الصخُت ألا ٕٓ الُٗاصاث اإلاخاخت لخ٣ضًم زضماث الٖغ ْمجم بك٩ل ظلي ٖلى الخضماث 

ْمضٔ تهُئتها. ِٞىا٥  ْمؿاخت مى٣ُت زضماث اإلاغ٦ؼ. ٦ظل٪ جسخل٠ َظٍ اإلاغا٦ؼ مً خُض بِئت الٗمل  اؾخٟاصتهم، 

ا للٛغى م ْبىاَئ ْالبٌٗ مً َظٍ اإلاغا٦ؼ في مباٍن جّم جهمُمِا  ت جّخسظ مً اإلاباوي اإلاؿخإظغة م٣غاث لِا  ُّ غا٦ؼ صخ

ت  ت. ٦ما جسخل٠ َظٍ اإلاغا٦ؼ في اؾخمغاٍع ُّ ْمؿاَمخّ في ج٣ضًم الخضمت الصخ ال ًم٨ً بٟٚا٫ الجاهب ؤلاصاعي  الهخي. 

ت، ٞبًِٗا ٌٗمل بك٩ل مؿخمغ ُّ ٓم ج٣ضًم الخضماث الصخ ْام  ،َُلت ؾاٖاث الُ ْالبٌٗ آلازغ ٌٗمل بؿاٖاث الض

 الغؾمي. 

ْلُت في مضًىت ؤبها،  اًت الصخُت ألا ٫ٓ مؿخٔٓ الغيا بحن اإلاؿخُٟضًً مً الٖغ ْبخدلُل بُاهاث الضعاؾت خ

ُت ع٢م )2ْمسغظاتها اإلآّضخت بالجض٫ْ ع٢م ) ْالخٍغ ٖٓت مً الى٣اٍ ٦ما ًإحي: 3(   ( ًم٨ً جلخُو مجم

ت باإلايؿ٪، ؤ٦ثر مً زل - ُّ ْل اًت الصخُت ألا َٓا في مغ٦ؼ الٖغ ت التي جل٣ ُّ ْا عياَم الخام ًٖ الخضمت الصخ ثي الُٗىت ؤبض

ؾت. ٦ظل٪ ؤبضٔ ٚالبُت اإلاؿخُٟضًً  ت اإلاضْع ُّ َْظٍ اليؿبت جمشل ؤٖلى ٢ُمت بحن اإلاغضخى في ظمُ٘ اإلاغا٦ؼ الصخ

ٓن  85.6) ٓن ًٖ الخضمت ؤْ عاي  بك٩ل جام.         %( مً َظا اإلاغ٦ؼ ؤّجهم بما عاي
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اًت الصخُت بخي ال٣ابل )% - ( ًلُّ مغ٦ؼ ٚغب ؤبها 21ؤ٢ل وؿبت في مؿخٔٓ )عاٍى جماًما( سّجلذ في مغ٦ؼ الٖغ

٫ٓ مً ألاؾباب اإلاّٟؿغة لِظٍ الىدُجت، باإلياٞت 26)% ٓبت الٓن ٢ٓ٘ ٚحر اإلاىاؾب إلاغ٦ؼ ال٣ابل ْنٗ ٓن اإلا ٢ْض ٩ً  .)

ً ًخمٓيٗان في مبيُحن  َْٓ ما ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث جإزحٍر ٖلى مؿخٔٓ الغيا ًٖ بلى ؤن اإلاغ٦ٍؼ  ً مؿخإظٍغ

ْلُت ) اًت الصخُت ألا  (. 06زضماث الٖغ

َٓي الغيا )ٚحر عاٍى، ٚحر عاٍى جماًما( ظاء في اإلاغجبت ألاْلى مغ٦ؼ نخي ٚغب ؤبها، بيؿبت )% - (. 11.2باليؿبت إلاؿخ

ت بال٣ابل بيؿبت بلٛذ  ُّ ْل اًت الصخُت ألا  %(.   11)ًلُّ مغ٦ؼ الٖغ

اث الزقا بحن مزالش الزعاًت الصحُت ألاولُت في مدًنت أبها 3ظدوى ) ع مطخٍو  .2121( جوَس

ت القابل غزب أبها النمُـ اإلانطو مطخوى الزقا ٍش  اإلانهل  وضو أبها العٍش

 60l6 42l3 26l2 21 51l6 43 40 عاى جماًما

 16l5 22l8 25 16l4 21 17l5 14 عاٍى 

  2l2 02l7  7l4  03  2l8  5  01l1 عاٍى بلى خض ما

 2l3 00l8 01 4l8 7 7l1 1 ٚحر عاٍى 

 0l7 7l3 01 1 1 1 1 ٚحر عاٍى جماًما

ٕٓ  011 011 011 011 011 011 011 مجم
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خريطة )4( نسبة الرضا التام عن خدمات الرعاية الصحيّة  
           األوليّة  في المراكز المختارة بمدينة أبها 0202          

                                       

¸

0 3 6 9 121.5
كم

راض تماما

30

31 - 37

38 - 51

52 - 54

55 - 72

ن الصخُت في مى٣ُت ٖؿحر.     ٓماث الكْا ْاإلاٗل ُت: ؤماهت مى٣ُت ٖؿحر   الخٍغ
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افُت والاظخماعُت والخعلُ   -3.6 على مطخوى الزقا  مُت والاقخؿادًت للمطخفُدًن وأززىاالخؿاةـ الدًموغز

ت في مدًنت أبها  ُّ    .2121عن زدماث الزعاًت الصحُت ألاول

ْالجيؿُت.  -5.2.0   الجيـ 

ٓع ؤ٦ثر مً هه٠ الُٗىت التي قاع٦ذ في اؾخبُان الضعاؾت )% ٧
ُ
ل الظ

ّ
( بِىما اليؿبت البا٢ُت مً ؤلاهار. 45l4مش

ذ الجيؿُاث ألازٔغ وؿبت ْباليؿبت للجيؿُت، ٩ٞاهذ 
ّ
ٓصًاث، بِىما مشل ْالؿٗ ٓصًحن  الٛالبُت الٗٓمي مً الؿٗ

ْمؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضمت5نٛحرة بلٛذ )% ْلم جٓضر هدُجت الاعجباٍ ٖال٢ت بحن مخٛحر الجيـ   .) (. .(0,05، 0,04 

ٓالي.  ٖلى الخ

ْالخالت الاظخماُٖت. -5.2.1 ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي   الٗمغ 

ْاإلاؿخٔٓ ا ٍٓت في مضًىت ؤبها لم ٨ًً ألٍي مجها الٗمغ  ْل ْالٓي٘ الاظخماعي إلاؿخسضمي الخضماث الصخُت ألا لخٗلُمي 

جإزحر طْ صاللت بخهاثُت ٖلى مؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضمت اإلا٣ّضمت. ٣ٞض ٧اهذ هخاثج جدلُل الاعجباٍ لِظٍ اإلاخٛحراث 

ٓالي.    (0.005،0.054، 0.053)  ٖلى الخ

ْطل٪ ٖلى الىدٓ 0ت ًّٓضخِا الك٩ل )التر٦ُب الٗمغي لٗىت الضعاؾ ٍْم٨ً اؾخسالم الىخاثج مً َظا الك٩ل   .)

 آلاحي:

ْلُت في مضًىت ؤبها مً ٞئت الكباب بحن ) 63.4زالزت ؤعبإ اإلاؿخُٟضًً ) - اًت الصخُت ألا ( ٖاًما. 31-07%( مً الٖغ

م ؤ٢ل مً زماهُت ٖكغ ٖاًما )% ت ؤ٦ (7بِىما بلٛذ وؿبت مً ؤٖماَع ٖاًما  51ْؤنٛغ مً  31بر مً ْالٟئت الٗمٍغ

 %(.    05.1بلٛذ )

٢ْض  0.2ٖاًما بلٛذ ) 51ٞئت ٦باع الؿً يمً ُٖىت الضعاؾت ٧اهذ وؿبت بؿُُت، ٞاإلاؿخُٟضْن ؤ٦بر مً  -  .)%

اًت الصخُت اإلاجزلُت ؤْ ُٖاصاث  ٓن َظا بؿبب جل٣ي ٦باع الؿً للخضماث الصخُت يمً بغهامج الٖغ ٩ً

 جسهًها.  مخسههت في اإلاؿدكُٟاث ألا٦ثر
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  الضزل الكِغي. -5.2.2

ْلئلظابت ًٖ َظا الدؿائ٫، جّم جًمحن  ْالخغظت في بٌٗ ألاخُان،  ًب٣ى الؿاا٫ ًٖ الضزل مً ألاؾئلت اإلاِمت 

٢ْض لٓخٔ ؤزىاء جُب٤ُ الاؾخبُان ؤن  ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ في الاؾخبُان ؤعبٗت زُاعاث ًم٨ً الازخُاع مً بُجها.  

ٓظض صزل، ٞخّم بياٞتها ٦سُاع ٖىض بصزا٫ البُاهاث في بغهامج َىا٥ مً ْي٘ ٖباع  ( ًبّحن 3ْالجض٫ْ ع٢م ) ،SPSSة ال ً

ٍْم٨ً جلخُو الىخاثج آلاجُت:  ٓماث الضزل لُٗىت الضعاؾت   مٗل

لى )ؤ٦ثر 6111%( صزلِم الكِغي ) ٢20.0غابت زلض الُٗىت ) - ا٫ٍ ؤْ ؤ٢ل.  باإلا٣ابل ٧اهذ ٞئت الضزل ألٖا ( 01111( ٍع

ا   %( مً ؤٞغاص الُٗىت.  ٫ٍ11.7 مغجٟٗت ْخ٣٣ذ وؿبت )ٍع

 

 

 

 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الثاني ــ ديسمبر2020



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 2, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr  Homoud M  Abuzaheer, Satisfaction Level towards the Primary 

Health Care Services and Extent of Impact Economic, Social and 

Demographic Characteristics of Users on it in the City of Abha, Kingdom 

of Saudi Arabia,2020. 

 

251 

 

 ( مخوضو الدزل الػهزي للمطخفُدًن من زدماث الزعاًت الصحُت ألاولُت 4ظدوى )

اى الطعودي. 2020في مدًنت أبها   بالٍز

ت   فئاث الدزل   العدد   النطبت اإلائٍو

12l2   77   ٓظض صزل  ال ً

04l0   46  ً2111ؤ٢ل م     

05   51  2110- 6111    

 11l7  75  6110- 01111  

  11l7  75   ً01111ؤ٦ثر م   

 ؤلاظمالي  266   011

 

ُٟي.   -5.2.3  الٓي٘ الْٓ

اًت الصخُت في مضًىت ؤبها جبّحن ؤّن ؤ٦بر وؿبت ) ُٟي إلاؿخسضمي مغا٦ؼ الٖغ %( ٧اهذ  34بخدلُل بُاهاث الٓي٘ الْٓ

َْظا شخيء َ ٓمُحن،  ٟحن الخ٩ ٓن بال٣ُإ الخام وؿبت نٛحرة مً اإلآْ ل الٗامل
ّ
٢ٓٗت، باإلا٣ابل مش ْهدُجت مخ بُعي 

 %(.    01بلٛذ )

ُٟي للمغضخى ٖلى صعظت الغيا ًٖ زضماث  ْلخٓيُذ ُٞما بطا ٧ان َىا٥ جإزحر للضزل الكِغي ؤْ الٓي٘ الْٓ

ُٟي  ت في مضًىت ؤبها، جّم بظغاء جدلُل الاعجباٍ للٓي٘ الْٓ ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ ْبحن الٖغ ْالضزل الكِغي للمغضخى 

٧ْاهذ  ٓص ٖال٢ت طاث ٢ُمت بخهاثُت  يذ الىخاثج ٖضم ْظ ُّ ْب ت،  ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ مؿخٔٓ الغيا ًٖ زضماث الٖغ

ٓالي.  0.007، 0.004الىدُجت )  ( ٖلى الخ

 عدد أفزاد ألاضزة.    -6.3.5

مـ 3ؤِْغث الىخاثج ؤّن مخٓؾِ ٖضص ؤٞغص ؤؾغ اإلاكاع٦حن في الضعاؾت بلٜ )
ُ
( ؤٞغاص ْق٩ل َظا وؿبت بلٛذ ز

ٓهت مً ) ْبيؿبت بلٛذ )2الُٗىت، جلتها ألاؾغ اإلا٩ اًت  06l5( ؤٞغاص،  ٓٞحر الخُُٗماث في مغا٦ؼ الٖغ ٓن ج ٢ْض ٩ً  .)%

ْلُت ؾبًبا لِظا الاعجٟإ، خُض مشلذ ألاؾغ التي ٖضص ؤٞغاصَا  ِٖٓا  5ؤْ  4ؤْ  3ؤْ  2الصخُت ألا ؤٞغاص وؿًبا مجم
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(50l4٦ما  .)% ( ًٖ ض ٖضص ؤٞغاصَا %( مً الُٗىت 5( ؤٞغاص وؿبت نٛحرة بلٛذ )8ؤْضخذ الىخاثج ؤن ألاؾغ التي ًٍؼ

ؾت.     اإلاضْع

 الوؾوى لخدماث الزعاًت الصحُت ألاولُت.  -4.6

ْاإلاغ٦ؼ، اإلاضة الؼمىُت للغخلت، ْؾُلت   ٖٓت الٗىانغ: اإلاؿاٞت بحن م٣غ ؤلا٢امت  جدذ َظا البٗض جىضعط مجم

ٓانالث ا ا ٖلى اإلا ْمضٔ جإزحَر ْج٣ُُمِا  ْمّضة الدصخُو  ٫ٓ ٖلى الُبِب  ٢ٓذ اإلاؿخٛغ١ ٢بل الضز إلاؿخسضمت، ال

ٓامل، ٧اهذ هخاثجِا ٖلى الىدٓ آلاحي:   ْجدلُل بخهاثُاث َظٍ الٗ ْبضعاؾت  ت.  ُّ  مؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضماث الصخ

ت. -1.4.6 ُّ  اإلاطافت بحن مقار ؤلاقامت ومزالش الزعاًت الصح

ٓمتراث مً اإلاغا٦ؼ ؤْضخذ الىخاث ض ًٖ زمؿت ٦ُل ٓن في ؤخُاء جبٗض مؿاٞت ال جٍؼ ج ؤّن زلثي اإلاؿخُٟضًً ٣ًُم

ْالٛالبُت ) ت،  ُّ ٓمتراث.  باإلا٣ابل ٣ِٞ وؿبت بؿُُت مً اإلاؿخُٟضًً  74l8الصخ ض ًٖ ٖكغة ٦ُل %( ٖلى مؿاٞت ال جٍؼ

(0l03  ٓمتر  اث.  %( جبٗض اإلاغا٦ؼ الصخُت ًٖ م٣اع ب٢اماتهم ؤ٦ثر مً ٖكغة ٦ُل

 مّدة الزخلت ئلى اإلازلش الؿخي.  -2.4.6

ٓن للمغ٦ؼ في ؤ٢ل مً ) %(  04l8( ص٢اث٤، بِىما )4ؤِْغث هخاثج جدلُل َظا اإلاخّٛحر ؤّن زلض اإلاؿخُٟضًً ًهل

ْاإلاغ٦ؼ الهخي.   ٓن ؤ٦ثر مً ٖكغ ص٢اث٤ ل٣ُ٘ اإلاؿاٞت بحن م٣اع ؾ٨جهم   ٌؿخٛغ٢

 وضُلت اإلاواؾالث. -3.4.6

٫ٓ للٛالبُت الٗٓمى )الؿُاعة الخانت ٧ا %( بِىما وؿبت نٛحرة ْنلذ للمغا٦ؼ الصخُت  81l5هذ ْؾُلت الٓن

ْاليؿبت البا٢ُت باؾخسضام ؾُاعاث ألاظغة.  3ؾحًرا ٖلى ألا٢ضام )  )% 

 مدة الانخًار قبل الدزوى على الهبِب. -4.4.6

ٓا لالهخٓاع ؤ٦ثر مً  2.4وؿبت نٛحرة ) %(  24.2بل ؤ٦ثر مً زلض اإلاغضخى )ص٣ُ٢ت، باإلا٣ا 11%( مً اإلاغضخى اخخاظ

٫ٓ ٖلى الُبِب في ؤ٢ل مً  ٓا مً الضز ى
ّ
 ص٢اث٤.   4جم٨

 مدة الدشخُـ.   -5.4.6

ٓصة الخضماث اإلا٣ضمت.  حٗض اإلاّضة التي ٣ًًحها الُبِب في حصخُو خالت اإلاٍغٌ مُٗاًعا مًِما إلاؿخٔٓ الغيا ْظ

يذ هخاثج الضعاؾت ؤّن ؤ٦ثر مً هه٠ ؤٞغاص الُٗىت ) ُّ ْػ ؾب٘ ص٢اث٤،  44.1ْب %( جّم حصخُو خاالتهم في مضة لم جخجا
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َْظٍ اإلاّضة جىاؾب ؤٚلب الُٗاصاث، بِىما َىا٥ وؿبت ) 72.5ْالٛالبُت ) %( مً الُٗىت  01.5%( ٖكغ ص٢اث٤ ٞما صْن. 

ٓن َظا في ُٖاصاث ألاؾىان.    ٢ْض ٩ً  اخخاظذ زمـ ٖكغة ص٣ُ٢ت، 

، ؤِْغث هخاثج جدلُل الاعجبا ْمؿخٔٓ الغيا ًٖ زضماث ْمً ظِت ؤزٔغ  بحن مضة الدصخُو 
ً
ٍ ؤن َىا٥ ٖال٢ت

ت في مى٣ُت الضعاؾت، خُض ٧اهذ الىدُجت ) ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ  (. 0.05( ٖىض مؿخٔٓ صاللت )0.115الٖغ

 جقُُم مّدة الدشخُـ من وظهت نًز اإلاطخفُدًن.  -6.4.6

ن ؤن  82.0ة الدصخُو، ٞٛالبُت اإلاغضخى )ؤِْغث هخاثج جدلُل بُاهاث الضعاؾت ؤّن َىا٥ عيا جاًما ًٖ مّض  %( ًْغ

باء ٧اهذ ٧اُٞت.  َٓا م٘ ألَا  مّضة الدصخُو التي ٢ً

ت.  -5.6 ُّ ت ألاول ُّ  حعامل ألانباء ومويفي الاضخقباى مع اإلاطخفُدًن من زدماث الزعاًت الصح

 حعامل ألانباء. -1.5.6

باء بـ 4وؿبت نٛحرة مً ُٖىت الضعاؾت ) ٓا حٗامل ألَا م ُّ %(.  ج٣ُُم )حٗامل 2.3% ؤْ بلى خض ما 0.5)سخيء %( ٢

ض.    27.6ممخاػ( خٓي بـإ٦ثر مً الشلض ) ُّ باء بج ْْن٠ ؤ٦ثر مً هه٠ اإلاؿخُٟضًً حٗامل ألَا  ،)% 

 حعامل مويفي الاضخقباى. -2.5.6

ٟي الاؾخ٣با٫، خُض ؤٞاص ٚالبُت اإلاؿخُٟضًً ) ٓا حٗ 70.1ؤِْغث الىخاثج ؤصاء ظًُضا إلآْ  ممخاًػا، %( ؤّجهم جل٣
ً
امال

ض( يمً زُاعاث ؤلاظابت ًٖ َظا  2.3بِىما وؿبت نٛحرة ) ُّ ٓص زُاع )ٚحر ظ م مً ْظ ْٖلى الٚغ م ال بإؽ.  %( ٧ان زُاَع

ْماقًغا ظًُضا لِظا  ٟي الاؾخ٣با٫ بمغا٦ؼ الُٗىت  َْظا ٨ٌٗـ عيا ٖاًما ًٖ حٗامل مْٓ الؿاا٫، ٞةهّ لم ًستٍر ؤخض، 

 اإلاخّٛحر.   

ت وأززىا على مطخوى الزقا.   زؿاةـ مقار مز  -6.6 ُّ ت ألاول ُّ  الش الزعاًت الصح

ْمؿخٔٓ الىٓاٞت في ؤ٢ؿام  ٓا٠٢ ٧اُٞت للؿُاعاث  ٓٞغ م ْج٣ُُمّ، مضٔ ج ًىضعط جدذ َظا اإلاخٛحر: م٣غ اإلاغ٦ؼ 

ْالجض٫ْ ع٢م )  ( ًبحن هخاثج َظا اإلاخّٛحر. 4اإلاغ٦ؼ. 
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 ملخخارة للدراضت.( جقُُم مباني مزالش الزعاًت الصحُت ألاولُت ا5ظدوى )

ت غزب أبها اإلانهل مطخوى الخقُُم ٍش  اإلانطو النمُـ وضو أبها القابل العٍش

 28l1 43 33 28l5 4 28 47 ظُض

 17l7 43l8 05 41 30l3 70l6 31 ممخاػ

 4l8 15 3 08 02l2 11 1 الى خض ما

 01l1 1 3 1 1 1 1 ٚحر ظُض

 011 011 011 011 011 011 011 ؤلاظمالي

 

  مقز اإلازلش وجقُُمه.   -1.6.6

ٖضص ُٖىت اإلاغا٦ؼ املخخاعة للضعاؾت ؾبٗت مغا٦ؼ ٦ما جّم جٓيُذ طل٪ ؾاب٣ًا ٖىض الخضًض ًٖ ُٖىت اإلاغا٦ؼ 

ْبخدلُل هخاثج البدض لِظا  ت، بِىما ازىان مجها في م٣اع مؿخإظغة.  ُّ ٓم ا. زمؿت مغا٦ؼ جخمٓي٘ في م٣اع خ٩ ْازخُاَع

 جُت:  الٗىهغ، ًم٨ً جلخُو الىخاثج آلا

َٓي )ٚحر ظُض ْظُض بلى خض ما( سّجلذ في مغ٦ؼ نخي ٚغب ؤبها  - ؤٖلى وؿبت في ج٣ُُم اإلاؿخُٟضًً للم٣غ في مؿخ

ً.  21%، 21.1ْمغ٦ؼ نخي ال٣ابل ) َْظان اإلاغ٦ؼان   ًخمٓيٗان في مبيُحن مؿخإظٍغ ٓالي،   %( ٖلى الخ

ا سّجلذ  - ًً ً، خُض بلٛذ )ؤ٢ل وؿبت في مؿخٔٓ ج٣ُُم م٣غ اإلاغ٦ؼ بـــ )ممخاػ( ؤً %(  05%،  17.7في َظًً اإلاغ٦ٍؼ

ْاإلايؿ٪ )اإلاخٓيٗت  ت، مغ٦ؼ ْؾِ ؤبها، الىمُو  ٍؼ ت )اإلاجهل، الٍٗؼ ُّ اًت الصخ ٓالي. بِىما سّجلذ مغا٦ؼ الٖغ ٖلى الخ

ْاضر في الجض٫ْ الؿاب٤. ٓمُت( هخاثج مغجٟٗت في َظا اإلاؿخٔٓ مً الخ٣ُُم ٦ما َٓ   في م٣اع خ٩

اقف الطُ -2.6.6 ز مو
ّ
 اراث بمزالش الزعاًت الصحُت ألاولُت. جوف

ٓا٠٢ ٧اُٞت بِىما اليؿبت  42l2هدُجت َظا اإلاخٛحر مخ٣اعبت بك٩ل ٦بحر، خُض ؤٞاص ) ٓص م %( مً ُٖىت الضعاؾت بٓظ

ٓا زضماتهم الصخُت ٞحها.  ْلُت التي جل٣ّ اًت الصخُت ألا ٓا٠٢ في مغا٦ؼ الٖغ ٓا ٖضم ٦ٟاًت اإلا  اإلاخب٣ُت مً الُٗىت بِى

ت ألاولُت.ج -3.6.6 ُّ  قُُم مطخوى النًافت بمزالش الزعاًت الصح

يذ هخاثج َظا اإلاخّٛحر ؤن َىا٥ عيا ًٖ َظا الٗىهغ بهٟت ٖامت، خُض ؤقاع ٚالبُت الُٗىت بلى ؤّن مؿخٔٓ  ُّ ب

ضة ؤْ ممخاػة ) ُّ َْا بّما ظ ٓالي.   24.2%،  40.1الىٓاٞت في اإلاغا٦ؼ التي ٢هض  %( ٖلى الخ
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 الخاجمت -7

 ٓ ْلُت في مضًىت ؤبها بهٟت ٖامت ٖام اعجٟإ مؿخ اًت الصخُت ألا ٓص 2020ٔ الغيا الٗام ًٖ زضماث الٖغ ، م٘ ْظ

ْلٓ الصخت في خاظت لبدض مؿبباث ٖضم الغيا بحن  ْمؿا ازخالٞاث بحن اإلاغا٦ؼ ٖلى مؿخٔٓ اإلاضًىت. نّىإ ال٣غاع 

ْمغ٦ؼ ٚغب ؤبها. ت في حي ال٣ابل  ُّ ْل ت ألا ُّ اًت الصخ ٫ٓ للمغا٦ؼ بهٟت ٖامت  مؿخسضمي مغ٦ؼي الٖغ ٧اهذ مؿاٞت الٓن

ٓلت مً اإلاغضخى اًت  ،م٣ب ٟي الاؾخ٣با٫ في مغا٦ؼ الٖغ ْمْٓ باء  ا مىاؾًبا للمغا٦ؼ. حٗامل ألَا ًُ ا ظٛغاٞ ًٗ َٓػ َْظا ٨ٌٗـ ج

ُٖٓت اإلابجى ؤمغ ٚاًت في  ْه ٢ٓ٘ اإلاالثم للمغ٦ؼ  ٓلت. ازخُاع اإلا ْمضة اهخٓاع الخضمت م٣ب ض  ُّ ت في مضًىت ؤبها ظ ُّ الصخ

ْاو٨ٗـ بك٩ل ظلي ٖلى مؿخٔٓ عيا اإلاغضخى في بٌٗ اإلاغا٦ؼ. ججغبت ٖمل بٌٗ اإلاغا٦ؼ ٖلى مضٔ ) ( 13ألاَمُت، 

ٟذ الاػصخام  ّٟ ، ْز ؾاٖت جٓظّ ظُض، خُض حؿخ٣بل َظٍ اإلاغا٦ؼ ؤٚلب الخاالث الُاعثت ْخاالث الُٗاصاث ألازٔغ

 ْ ْالخٗلُمُت للمغضخى لم بك٩ل ٦بحر ظًضا ٖلى مؿدكٟى ٖؿحر اإلاغ٦ؼي. الخهاثو الاظخماُٖت  الؿ٩اهُت ْالا٢خهاصًت 

 جازغ ٖلى مؿخٔٓ الغيا ًٖ الخضمت.    

 الخوؾُاث. -8

ْحُُٛت بٌٗ  ْلُت  اًت الصخُت ألا ٫ٓ مؿخٔٓ الغيا ًٖ زضماث الٖغ ض مً الضعاؾاث خ َىا٥ خاظت إلظغاء اإلاٍؼ

ُٖٓت الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت مً اإلاغا٦ؼ: ألا  ْه ٓاهب مشل: زضماث الخمٍغٌ  ؾىان ْزضماث املخخبراث ْألاقٗت الج

ُٖٓت الخضماث الصخُت  ٍٓغ ه ْع الخش٠ُ٣ الهخي في اإلاغا٦ؼ الصخُت لخُ ٦ْظل٪ ص التي لم جبدض في َظٍ الضعاؾت. 

 اإلا٣ضمت ْالاعج٣اء بها. 

ٓايُ٘ التي جدخاط لدؿلُِ الًٓء ٖلحها في اإلاغخلت ال٣اصمت اًت الصخُت  ،٦ظل٪ مً اإلا ٕٓ زضماث الٖغ َْٓ مٓي

ْاإلاغا٦ؼ الصخُت الخانتألا  ْمضٔ الغيا ٖجها مً ٢بل  ،ْلُت التي ج٣ضمِا اإلاؿخٓنٟاث  ٘ َظٍ الخضمت  َٓػ ْج

ْالخضماث الصخُت الخانت في هٟـ  ٓمُت  ْلُت الخ٩ ت ألا ُّ اًت الصخ ٘ مغا٦ؼ الٖغ َٓػ اإلاؿخسضمحن. مضٔ الٗال٢ت بحن ج

ْل ت ألا ُّ اًت الصخ ٍٓغ م٣اع مغا٦ؼ الٖغ . الاؾخمغاع في جُ ْػاعة الصّخت اإلاؿخٔٓ ت التي ؤّٖضتها  ُّ ت خؿب الىماطط الخهمُم ُّ

ت  ُّ اًت الصخ ت ظُضة. ٦ما جٓصخي الضعاؾت بةٚال١ مغ٦ؼ الٖغ ُّ ْإلٛاء اإلا٣اع اإلاؿخإظغة التي ال جىاؾب ج٣ضًم زضماث صخ

م و ؤٖضاص اإلاؿخُٟضًً مىّ ٖلى الٚغ
ّ
مً حُٛحر  بخي ال٣ابل ْالاؾخٟاصة اإلاشلى مً مغ٦ؼ ٚغب ؤبها الظي ٌٗاوي مً ج٣ل

ْحُٛحر اؾمّ.                 ا 
ً
٢ّٓٗ خضًش  م
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