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جرت هذه الدراسة في الصحراء الشمالية لألردن،  مبوافقة 
ودعم وزارة الصحة األردنية.  وقد مت احلصول على املوافقة 
 The) البريطانية وريك  جامعة  من  البحث  إلجراء هذا 
مواقع  تضمنت  University of Warwick) ، وقد 
وبدوًا  حديثا،  مستقرين  وبدوا  رحل،  شبه   ً بدوا الدراسة 
مستقرين منذ زمن بعيد. في السنة األولى من الدراسة 
جمعت  بيانات  احتياجات» باستخدام  إجراء «تقييم  مت 
اخلدمات  استخدام  في  وكمية  نوعية  بحث  أساليب  عبر 
عن  الباحثني  وسلوك  اخلدمات،  هذه  ومصادر  الصحية، 
للوصول  األساليب  هذه  صممت  الصحية، وقد  اخلدمات 
اإلجنابية، والرعاية  الصحية  الرعاية  احتياجات  فهم  إلى 
الرعاية. ويعرض  الصحية لألطفال، وخدمات وتقدمي هذه 
صانعي  مع  للنقاش  مرحلية  استنتاجات  التقرير  هذا 
احمللي،  اجملتمع  وممثلي  الصحية،  اخلدمات  ومزودي  القرار، 
مداخالت،  تطوير  الشراكة  هذه  خالل  من  يتم  أن  آملني 

وتقييم هذه املداخالت.
محدودة،  بإمكانيات  صغيرة  بحثية  دراسة  املشروع  هذا 
إضافي.  بحث  إلى  حتتاج  إثارتها  مت  التي  القضايا  وبعض 
استكشافية  دراسة  هي  الدراسة  هذه  أن  حيث  لكن 
ودليل  نقاش  إثارة  إلى  تؤدي  أن  احلالي، فإنها ميكن  للواقع 
للعمل املشترك من أجل إدخال حتسينات على السياسات  

والتطبيقات. 
أما اجلهة املانحة للمشروع فهي: السوق األوروبية، بشراكة 

مع عدد من اجلهات العاملية والعربية تضم:  جامعة وريك 
_ اململكة املتحدة، جامعة أوكسفورد – اململكة املتحدة، 
اجلامعة األميركية في بيروت –لبنان، جامعة ستوكهولم 
الوبائية – فرنسا،  –السويد، مركز  Cermes لألبحاث 

جامعة فيالدلفيا – األردن.
ويضم فريق املشروع في األردن: د.فاديا شوقي علي حسنا 
أبحاث  مركز  سميران (مدير  املشروع)، د.محمد  (مديرة 
الطاقة املتجددة جامعة آل البيت)، إضافة إلى مساعدي 
البحث:إبراهيم أبو صيام و,سمر حماد, وخلفة العظمات. 
وأما في اجلانب اإلداري فشارك: محمود قرعان , ومنال عودة.

  : أهداف املشروع
عن  الباحثني  احلالي، وسلوك  الصحي  الوضع  • تقييم 
مجال  في  الرحل  اجلماعات  الصحية، وممارسات  اخلدمات 

الصحة اإلجنابية وصحة األطفال.
احلالي،  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  مجال  • تقييم 
الصحيني،  القرار، والعاملني  العالقة: أصحاب  وآراء ذوي 

والبدو أنفسهم.
اخلدمات  مزودي  مع  بالشراكة  منوذجية  تدخالت  • تطوير 
الوصول  على  القدرة  لتحسني  وذلك  احملليني،  الصحية 
الصحية  والرعاية  اإلجنابية،  بالصحة  اخلاصة  للرعاية 

لألطفال، وحتسني جودتهما.
وإقليميا  ووطنيا  محليا  التدخالت  وتعميم  تقييم   •

مشروع تحسين الجودة والقدرة على الوصول إلى خدمات 
الصحة اإلنجابية  ورعاية األطفال الصحية لسكان البادية 

الشمالية في األردن 

د.فاديا شوقي علي حسنا 

* عميدة كلية التمريض في جامعة فيالدلفيا، ومديرة مشروع خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية األطفال في البادية الشمالية.. 
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وعامليا.
وأما منهجية هذه الدراسة امليدانية فتضمنت مجموعة 
العالقة بني  والنوعية الستكشاف  الكمية  من األساليب 

اإلنثربولوجيا الطبية وعلم األوبئة. وأبرزها:
السياسات. صانعي  مع  منتظمة  شبه  •مقابالت 

الصحية الرعاية  مزودي  مع  وجماعية  فردية  •مقابالت 
النساء البدويات. مع  فردية  •مقابالت 

كل  اعتمدت  بدو،  ورجال  نساء  مع  جماعية  •مقابالت 
،(Topic Guides) املقابالت على أدلة موضوع

وخدماتها  العيادات  استخدام  لسجل  دقيقة  •مراجعة 
وموظفيها.

جدول (1)
ملخص أساليب جمع البيانات واجلدول الزمني.

معلومات أساسية حول السكان

الصحية  املراكز  تغطيها  التي  اجلدول (2) القرى  يظهر 
الشاملة  لوزارة الصحة األردنية، إن السكان أكثر تشتتا 
الرويشد  مركز  في  ظاهر  وهذا  الرويشد،  منطقة  في 
الصحي الشامل الذي ميتلك كادرا أكبر، باملقابل فإن مركز 
صحي البادية الشمالية الشامل يخدم منطقة مكتظة 
سكانيا أكثر من غيرها. كما يعرض الشكل (1) للمناطق 
في   الشامل  الصحي  املركز  يغطيها  التي  احمليطة 

منطقة البادية الشمالية الشرقية.



40

جدول  2
العام 2007 في  الشاملة  الصحية  املراكز  العام 2004 وتوزيع   السكان  في 

خدمات  تواجهها  التي  التحديات 
الرعاية الصحية في املناطق الريفية

تواجه خدمات الرعاية الصحية حتديات 
في جميع األنظمة الصحية بسبب بعد 
تعقيدا  الوضع  السكان، ويزداد  وتشتت 
يظهر   .ً رحال السكان  يكون  عندما 
ملركز  املسافة  أن  الشكل (2)  كيف 
الشامل  الصحي  الشمالية  البادية 
سكانية  كثافة  األكثر  املنطقة  وهي 
بني  جلي  بشكل  تتفاوت  املنطقة  في 
القرى. وعندما يتم البحث في إمكانية 
الصحي،  املركز  خدمات  من  االستفادة 
فقط  ليس  االعتبار  بعني  يؤخذ  ما  فإن 
وإمنا  الصحي،  املركز  عن  املسافة  بعد 
الطرق  من  القرية  قرب  مدى  أيضا 
املتوفرة،  املواصالت  وجودة  الرئيسة، 

وأجور وسائل املواصالت
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نقاط القوة في نظام الرعاية الصحية القائم حاليا في 
البادية الشمالية الشرقية:

ميكن تلخيص أهم نقاط القوة في نظام الرعاية الصحية 
القائم حاليا في البادية الشمالية الشرقية مبا يلي:

السياسية: األجندة  في  أولوية  البادية  1.تأخذ 
األيام   مر  على  املتعاقبة  األردنية  احلكومات  أعطت   »
بتطوير  يتعلق  فيما  املناسب  االهتمام  البادية  منطقة 
(صانع/ة  الصحية»  اخلدمات  وتوفير  التحتية،  البنية 

سياسة).

2.توفر التأمني الصحي من خالل وزارة الصحة، واخلدمات 
الطبية امللكية:

لقد حصل تغيير في السياسات منذ مت جمع بيانات هذه 
الدراسة، حيث تتوفر اخلدمات الصحية حاليا مجانا منذ 
العام  في  ملكيا  مرسوما  الثاني  اهللا  عبد  امللك  أصدر 
2007 بتقدمي اخلدمات الصحية جلميع البدو مجانا، بحيث 
الطبية  اخلدمات  في  العالج  حاليا  البدو  يستطيع جميع 
لو  مجانا، حتى  خدماتها  جميع  من  واالستفادة  امللكية 
كانوا غير مسجلني في قوائم اجليش أو املتقاعدين. ويوفر 
املشفى العسكري املتنقل رعاية صحية منذ إنشائه في 
مجانية  صحية  رعاية  الصحة  وزارة  العام 2006 وتوفر 

لكل النساء احلوامل واألطفال حتت سن 5 سنوات.

العالج،  تكلفة  من   %70 الصحة  وزارة  تغطي   »
(صانع/ة  الباقي»  املبلغ  يغطي  الدفع  يستطيع  ومن 

سياسة).
الريفية  املناطق  في  الصحية  املراكز  من  3.هناك شبكة 
والفرعي  واألولي،  الشامل،   : ثالثة  مستويات  على 

(القروي).

للعناية  شبكة  وجود  هو  لدينا  القوة  نقاط  إحدى   »
الصحية  املراكز  خالل  من  األولية  حية  الصّ باملراكز 
إرجاء الوطن»  كافة  في  املوجودة  الصحة  لوزارة  التابعة 

سياسة). (صانع/ة 

الصحة  وزارة  بني  احملافظة  تنسيق على مستوى  4.هناك 
والبلديات  والقيادات احمللية واجليش.

البلديات  من خالل  يتم  اخلاص  القطاع  مع  التنسيق  «إن 

واللجان الصحية احمللية واملشكّلة من ممثلني مثل :مدراء 
املدارس، وشيوخ العشائر واخملاتير»( صانع/ة سياسة).

 
الصحة  وزارة  لدى  قوية  معلومات  قاعدة  5.وجود 
الصحية  املراكز  في  املقدمة  الصحية  الرعاية  بخصوص 
 ً اعتبارها  سجال ميكن  املعلومات  للوزارة، وهذه  التابعة 
للرعاية التي قدمت جملموعة من األفراد الذين راجعوا املراكز 
عدد  إلى  هؤالء املراجعني  نسبة  يعرف  ال  الصحية، لكن 

السكان.
أمناط  ببنائها  ملعرفة  قمنا  معلومات  قاعدة  اآلن  « لدينا 

استيطان البدو وحركتهم» (صانع/ة سياسة)

ونعرض في الشكل (3) منوذجا للمعلومات املتوفرة والتي 
تلخص توزيع حاالت املرضى الذين متت معاجلتهم في مركز 

صحيً سما السرحانً الشامل في العام 2007.

شكل (3)
توزيع حاالت املرضى الذين متت معاجلتهم في مركز صحي 

سما السرحان الشامل في العام 2007.



42

فقط بعالج املرضى الذين لديهم التأمني الصحي الصادر 
لديهم  ليس  الذين  املرضى  أيضا  الصحة، وإمنا  وزارة  عن 
تأمني، فمجانية اخلدمة هي القاعدة األولى في عملنا في 

مستشفانا املتنقل» (صانع/ة سياسة).
خارجية متنقلة  تطعيم  خدمات  وجود   .6

هناك عدد من اخلدمات اخلارجية املتنقلة وخاصة التطعيم 
من  اخلدمات  هذه  والرويشد، وتتألف  األزرق  منطقتي  في 
فريقي تطعيم متنقلني يغطيان مناطق واسعة. إن هذا 
بسبب  كاملة  ليست  التطعيم  تغطية  أن  إلى  يشير 

تنقل  وبسبب  الفريقني،  هذين  زيارات  انتظام  عدم 
العمل  فرص  بسبب  املوسمية  وحركتهم  السكان 

املوسمية، ولتلبية احتياجات مواشيهم.

قابلة  ونرسل  املركز  خارج  اخلدمات  لنقدم  نذهب  « نحن 
املدارس، ونقوم  في  تطعيم  بحمالت  أيضا  وممرضة، نقوم 
ونفحص  املدارس  في  البيئي  الصحي  بالتفتيش  أيضا 
جودة مياه الشرب، نقوم أيضا بزيارة املواطنني خارج املركز 

ونقدم لهم التثقيف الصحي» ( مزود/ة خدمة).

الشكل (5) 
األزرق منطقة  في  املتنقلة  التطعيم  وحدة  تغطيها  التي  للقرى  واملسافات  اخلارجية   املناطق 

والرويشد )  األزرق  من  كل  في  املتنقلة  التطعيم  وحدة  تغطيها  التي  واملسافات  اخلارجية  الشكالن (5) و (6) املناطق  (يظهر 
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توصيات الدراسة

-التطعيم
التطعيم  تغطية  مناطق  لتحديد  حاجة  هناك   -
حتت  للسكان   وذلك  واألزرق  الرويشد  في  أدق  بشكل 
واملناطق  األطفال  عدد  تقدير  أجل  من  اخلامسة،  سن 

التي ينقص عندها التغطية الكاملة للتطعيم.
أهل  لدى  والفهم  الوعي  مستوى  لرفع  حاجة  - هناك 
خالل  من  وذلك  التطعيم  أهمية  حول  الصغار  األطفال 

احلمالت احمللية.
عيادة  إلى  يذهبون  ممن  استيفاء الرسوم  عن  - التوقف 
العائالت  تستطيع  حتى  فيها،  مسجلني  يكونوا  أن  دون 
لوزارة  تابعة  عيادة  أي  إلى  أطفالها  إحضار  املتنقلة 
الصحة من أجل التطعيم، وليس فقط للعيادة التي هم 

مسجلون فيها باألصل. 

اإلجنابية الصحية  الرعاية   -
أجل  من  املناسبة  والكوادر  اخلدمات  تقدمي  حتسني   -

التوليد.
وبعد  قبل  والرعاية  األسرة،  تنظيم  خدمات  توسيع   -

الوالدة من خالل املمرضات والقابالت. 
أماكن  في  الرعاية  الى  واملواصالت  الوصول   حتسني   -

الوالدة في األزرق والرويشد.

الصحية اخلدمة  مزودو   -
للوظائف  سريع  املنخفضة،تدوير  املعنويات  معاجلة    -

والنقص في احلوافز.
املمرضني  منهم  ليصبح  البدو  وتوظيف  تاهيل   -

واملمرضات،  والقابالت، والعاملون االجتماعيون، واألطباء.
التدريب. فرص  - زيادة 

عن  تعليمي  منوذج   / تعليمية  وحدة  تقدمي   -
توعية  عملية  من  كجزء  الصحيني  للعاملني  البدو 
في  تقدميها  مت  كالتي  الصحي  الكادر  وتثقيف 

اجلامعات في العام اجلاري.

خدماتية - قضايا 
الصحي  النظام  • مركزية 

االختصاصيني • توفر 
الرسمي الدوام  انتهاء ساعات  بعد  • التحويالت 

للخدمة الوصول  امكانية  من  حتد  العيادة  • رسوم 
واملواصالت املكاني  • البعد 

واملعدات واالجهزة  الصحي  الكادر  في  • النقص 

الريفية: املناطق  في  الرعاية  وتوزيع  - نظام 

عيادات  من  مستويات  ثالثة  من  الوطني  النظام  يتكون 
الرعاية الصحية األولية، وقد ال يكون هذا النظام بالضرورة 
فيها  يكون  والتي  الكبيرة  الريفية  املناطق  لهذه  مناسبا 
مبا  كبيرة.  مسافات  ضمن   موزعني  السكان  من  قلة 
بالتوقعات  مشكلة  هناك  فإن  فرعية،  مراكز  هناك  أن 
باإلضافة إلى نوعية اخلدمات. اجملتمع احمللي لديه توقعات 
مدار  على  تستمر  ممتازة  أولية  لرعاية صحية  غير عملية 
الساعة وتكون قريبة من بيوتهم، وهذا غير ممكن تقدميه 
للرعاية  الصحة  وزارة  ميزانية  ومصادر  معوقات  ظل  في 

الصحية األولية.
  

ممكنة: - خطوات 
توجيه  الصحية  الفرعية، وإعادة  املراكز  بعض  - إغالق 
تقدمي  الشاملة، مع  أو  األولية  الصحية  للمراكز  املصادر 

مواصالت أفضل من هذه القرى لتلك املراكز. 
الصحية  للرعاية  أفضل   نوعية  أن  اجملتمع   إعالم   -

حتتاج عددا أقل لكن أفضل من العيادات.
اخلدمات  مع  التعاونية  االستراتيجيات  بعض  تطوير   -
وكذلك  لبناء مشفى  امللكية، والذين يخططون  الطبية 
اخلاص،  القطاع  في  الصحية  اخلدمات  مزودي  مع 

  . واملنظمات غير احلكومية


