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مقدمة

يهــدف هــذا التقريــر لتقييــم واقــع حــال الخدمــات الصحيــة الحكوميــة املقدمــة فــي املراكــز الصحيــة الشــاملة واألوليــة 

فــي محافظــات جــرش ومادبــا والعقبــة واســتطالع مســتوى رضــا متلقــوا الخدمــة عــن هــذه الخدمــات بغيــة وضــع النتائــج 

بيــن يــدي صنــاع القــرار للتعــرف علــى مســتوى الخدمــات مــن وجهــة نظــر متلقيهــا والعمــل علــى تحســين مســتواها.

 لنهــج راصــد فــي توســيع نطــاق العمــل الرقابــي لتصبــح الرقابــة ثقافــة لــدى مؤسســات 
ً
ويأتــي هــذا التقريــر اســتمرارا

املجتمــع املدنــي واملواطنيــن بحيــث تكــون رقابــة هادفــة ضمــن مبــدأ املســاءلة العامــة الهــادف لتحســين مســتوى األداء 

والخدمات الحكومية، حيث عمل راصد على بناء قدرات عدد من مؤسسات املجتمع املدني العاملة في املحافظات، 

حــول اليــات الرقابــة واملســاءلة واملشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرار تبــع التدريــب تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات الرقابيــة 

ويعــد هــذا التقريــر أحــد هــذه املبــادرات التــي نفذتهــا ثالثــة مؤسســات مجتمــع مدنــي بالتعــاون مــع مركــز الحيــاة – 

راصــد، هــذه املؤسســات هــي:

مركز اراء بال حدود – جرش

جمعية ميدبا لتنمية املجتمع املدني – مادبا

مركز شباب الغد  وجمعية رؤيا - العقبة

يعمــل مركــز الحيــاة – راصــد مــن خــالل برنامــج راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي علــى مراقبــة وتقييــم األداء الحكومــي 

مــن خــالل تقييــم مــدى تنفيــذ الحكومــة للخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة إضافــة لتتبــع التزامــات الحكومــة ومــدى 

تنفيذهــا وتتبــع القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، كمــا يعمــل راصــد علــى تقييــم أداء أعضــاء مجلــس الــوزراء مــن 

خــالل بطاقــات تقييــم أداء تحتــوي علــى مؤشــرات محــددة ضمــن منهجيــة واضحــة.

التجــارب  بأفضــل  العــام وتزويدهــم  القطــاع  قــدرات موظفــي  بنــاء  يعمــل راصــد علــى  الرقابــي  العمــل  مــع  وبالتــوازي 

فــي مجــال عملــه، كمــا يعمــل راصــد علــى تقديــم الحلــول والبدائــل لتطويــر مســتوى األداء  واملمارســات الدوليــة كل 

الحكومــي.

ملبــادرة  األردنيــة  الحكومــة  انضمــام  منــذ  الحكومــي  األداء  مراقبــة  فــي  أعمالــه  بــدأ  قــد  راصــد   – الحيــاة  مركــز  وكان 

الشــراكات الحكوميــة الشــفافة OGP فــي العــام 2012 حيــث عمــل راصــد كجهــة بحثيــة مســتقلة لتقييــم مســتوى إنجــاز 

الحكومــة اللتزاماتهــا ضمــن الخطــة، واســتمر راصــد بتقييــم كافــة الخطــط الوطنيــة التــي تلــت الخطــة األولــى، كمــا عمــل 

راصــد علــى تقييــم أداء الحكومــة فــي تنفيــذ العديــد مــن الخطــط منهــا الخطــة التنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطنيــة، 

الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان إضافــة الســتحداث اليــة لتقييــم أداء أعضــاء مجلــس الــوزراء تحــت مــا 

يســمى رزاز ميتــر والــذي أطلقــه راصــد منــذ تولــي حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز لســلطاتها الدســتورية فــي حزيــران 2018.
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منهجية	التقرير		

تــم إعــداد هــذا التقريــر باســتخدام أســلوب بحــث نوعــي معتمــد علــى اســتمارة بحثيــة خاصــة، وإلعــداد التقريــر تــم اتبــاع 

الخطوات التالية:

: تنفيــذ بحــث مكتبــي لتحديــد املعاييــر الواجــب توافرهــا فــي املراكــز الصحيــة الشــاملة واألوليــة فــي األردن والتــي يتــم 
ً
أوال

اعتماد املراكز بناًء عليها، وبعد اطالع فريق البحث على املعايير الحكومية تبين أن بها قصور في بعض النواحي وبناء 

علــى ذلــك قــام فريــق التقريــر بالتوســع فــي البحــث للنظــر فــي أفضــل املعاييــر الدوليــة بهــذا الشــأن وإدخالهــا الســتمارة 

البحــث بعــد مواءمتهــا مــع الســياق األردنــي.

: تصميــم اســتمارة بحــث مكونــة مــن جزئييــن الجــزء األول مخصــص ملقابلــة رئيــس املركــز الصحــي لغايــات التعــرف 
ً
ثانيــا

علــى الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز، والجــزء الثانــي مخصــص للمواطنيــن للتعــرف علــى مســتوى رضاهــم عــن الخدمــات 

التــي يقدمهــا املركــز الصحــي، وبعــد تحليــل فريــق البحــق لنتائــج الجزئيــة املخصصــة لرئيــس املركــز تبيــن ان هنالــك 

تفــاوت فــي اإلجابــات بيــن مراكــز مــن نفــس الفئــة واملســتوى كمــا ان هنالــك بعــض األســئلة التــي لــم يتمكــن فريــق البحــث 

امليدانــي مــن الحصــول عليهــا ألســباب متعــددة وبنــاًء علــى ذلــك تــم حــذف الجزئيــة املخصصــة ملــدراء املراكــز الصحيــة 

مــن نتائــج التقريــر.

وقــد تــم تصميــم الجزئيــة املتعلقــة بمتلقــي الخدمــة لتشــمل ثالثــة محــاور رئيســية كل محــور احتــوى عــدد مــن األســئلة 

التــي تقيــس رضــا متلقــي الخدمــة عــن موضــوع املحــور، حيــث تكونــت االســتمارة مــن املحــاور التاليــة:

1. محور الكوادر البشرية وانقسم هذا املحور الى جزئين:

أ - كفاية أعداد الكوادر البشرية العاملة في املراكز الصحية، الكوادر اإلدارية والطبية وكوادر التمريض.

ب - كفاءة الكوادر البشرية العاملة في املراكز الصحية، الكوادر اإلدارية والطبية وكوادر التمريض.

2. محــور اإلجــراءات اإلداريــة والبنيــة التحتيــة: وتــم ســؤال متلقــي الخدمــة فــي هــذا املحــور عــن اإلجــراءات اإلداريــة 

الــدور واالســتقبال والتســجيل واملرافــق الصحيــة املتبعــة مــن اليــات تنظيــم 

3. محور الخدمات الطبية: وفي هذا املحور تم سؤال متلقي الخدمة عن قدرة املراكز الصحية على سد االحتياجات 

الطبيــة لســكان املنطقــة، مــدى توفــر العالجــات والفحوصــات املخبريــة ومطاعيــم األطفــال إضافــة ملــدى توفرهــا فــي 

األوقــات املحــددة لهــا.
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: تحديــد عينــة البحــث حيــث تــم اســتهداف مــن 25 شــخص مــن متلقــي خدمــة فــي كل مركــز صحــي، ومقابلتهــم بعــد 
ً
ثالثــا

حصولهــم علــى الخدمــة، وقــد حــرص فريــق البحــث علــى تنفيــذ املقابــالت بأيــام مختلفــة مــن أيــام األســبوع وليــس خــالل 

يــوم واحــد، كمــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار مراعــاة النــوع االجتماعــي عنــد تنفيــذ املقابــالت إال أن نســبة اإلنــاث اللواتــي 

زاروا املراكــز الصحيــة كانــت أكبــر مــن نســبة الذكــور فــي أغلــب املراكــز.

كمــا اســتهدفت الدراســة كافــة املراكــز الصحيــة الشــاملة واألوليــة فــي محافظــات جــرش ومادبــا والعقبــة، ولــدى توجــه 

فريــق البحــث امليدانــي للمراكــز الصحيــة تفــاوت عــدد املســتجيبون لالســتمارة فــي املحافظــات حيــث كان مــن املفتــرض 

اســتهداف 450 شــخص فــي مراكــز جــرش اال أن فريــق البحــث وجــد اســتجابة كبيــرة مــن قبــل املواطنيــن وتمكــن الفريــق 

مــن إجــراء 608 مقابلــة تــم اعتمادهــا كاملــة، أمــا فــي محافظــة مادبــا فــكان مــن املفتــرض إجــراء 325 مقابلــة إال أن فريــق 

البحــث لــم يجــد االســتجابة الكافيــة مــن املواطنيــن حيــث تمكنــوا مــن إجــراء 300 مقابلــة فقــط تــم اعتمــاد 243 منهــا 

بســبب وجــود نقــص فــي بعــض اإلجابــات أو عــزوف بعــض املواطنيــن عــن إكمــال املقابلــة، امــا فــي محافظــة العقبــة فقــد 

كانــت العينــة املســتهدفة للدراســة 300 شــخص تــم إجــراء 308 مقابلــة وتــم اعتمادهــا كاملــة، كمــا يبيــن الجــدول التالــي:

املحافظة
عدد	املراكز	

الصحية

عدد	الفئة	

املستهدفة
عدد	املستجيبون

عدد	االستمارات	

التي	تم	اعتمادها	

للدراسة

18450608608جرش

13325300243مادبا

12300308308العقبة

: جمــع النتائــج والتحليــل، قــام فريــق مــن باحثــي مركــز الحيــاة – راصــد بجمــع نتائــج االســتمارات وتحليلهــا وصياغــة 
ً
رابعــا

التقريــر وتصميــم االنفوجــراف الخاصــة بــه ليكــون ســهل العــرض والفهم.

 



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

10

املراكز	الصحية	التي	استهدفها	التقرير

محافظة	جرش

املستجيبون لالستمارة: 608 شخص

استهدفت الدراسة 18 مركز صحي منها 3 مراكز شاملة و15 مركز أولي، كما يبين الجدول التالي:

نوع	املركزاملركز	الصحيالرقم

شاملمركز صحي الرازي1.

شاملمركز صحي برما2.

شاملمركز صحي جرش3.

أوليمركز صحي القادسية4.

أوليمركز صحي الكفير5.

أوليمركز صحي املشيرفة6.

أوليمركز صحي املصطبة7.

أوليمركز صحي الحدادة8.

أوليمركز صحي بليال9.

أوليمركز صحي جبة10.

أوليمركز صحي الجزازة11.

أوليمركز صحي دير الليات12.

أوليمركز صحي ساكب13.

أوليمركز صحي سوف14.

أوليمركز صحي قفقفا15.

أوليمركز صحي كفر خل16.

أوليمركز صحي مرصع17.

أوليمركز صحي نحلة 18.
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محافظة	مادبا

املستجيبون لالستمارة: 243 شخص

استهدفت الدراسة 13 مركز صحي منها 3 مراكز شاملة و10 مراكز أولية، كما يبين الجدول التالي:

نوع	املركزاملركز	الصحيالرقم

شاملمركز صحي ذيبان1.

شاملمركز صحي شمال مادبا2.

شاملمركز صحي لب الشامل3.

أوليمركز صحي العريض4.

أوليمركز صحي الفيصلية5.

أوليمركز صحي حنينا6.

أوليمركز صحي مادبا الجنوبي7.

أوليمركز صحي الحي الشرقي8.

أوليمركز صحي مادبا الغربي9.

أوليمركز صحي ماعين10.

أوليمركز صحي مركز املخيم11.

أوليمركز صحي مليح12.

أوليمركز صحي جرينة13.
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محافظة	العقبة

املستجيبون لالستمارة: 308 شخص

استهدفت الدراسة 12 مركز صحي منها 3 مراكز شاملة و9 مراكز أولية، كما يبين الجدول التالي:

نوع	املركزاملركز	الصحيالرقم

شاملمركز صحي مركز صحي العقبة1.

شاملمركز صحي القويرة2.

شاملمركز صحي الريشه3.

أوليمركز صحي رحمه4.

أوليمركز صحي القريقرة5.

أوليمركز صحي الكرامة6.

أوليمركز صحي األميرة بسمة7.

أوليمركز صحي مركز صحي الخزان8.

أوليمركز صحي مركز صحي الديسة9.

أوليمركز صحي وادي رم10.

أوليمركز صحي الشامية11.

أوليمركز صحي البلدة القديمة12.
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نتائج	التقرير

:	الكوادر	البشرية	العاملة	في	املراكز	الصحية
ً
أوال

1.	كفاية	أعداد	الكوادر	البشرية



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

14



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

15

2.	كفاءة	الكوادر	البشرية
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:	اإلجراءات	اإلدارية	والبنية	التحتية
ً
ثانيا



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

22



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

23



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

24



تقرير تقييم مستوى

الخدمات الصحية الحكومية

25

:	الخدمات	الطبية
ً
ثالثا
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التوصيات

 مع أعداد متلقي الخدمة
ً
1. ضرورة التحقق من كفاية عدد األطباء العاملين في املراكز الصحية لتمون أكثر تناسبا

2. إيجــاد اليــات رقابيــة للتحقــق مــن التــزام الكــوادر اإلداريــة والطبيــة فــي العمــل طيلــة ســاعات الــدوام الرســمي وعــدم 

التوقــف عــن خدمــة املراجعيــن قبــل انتهــاء ســعات الــدوام.

3. االهتمام باألماكن املخصصة لالنتظار وإيجاد املقاعد الكافية للمراجعين.

 في ما يتعلق بمستوى النظافة.
ً
4. االهتمام بشكل أفضل في املرافق الصحية املتواجدة داخل املراكز وخصوصا

 لتنظيــم دور املراجعيــن عنــد الدخــول للطبيــب وصــرف األدويــة لضمــان التــزام الجميــع 
ً
5. إيجــاد اليــات أكثــر تطــورا

بالــدور وعــدم تجــاوزه.

6. ضــرورة ضمــان توافــر كافــة األدويــة فــي املراكــز الصحيــة وإيجــاد وســائل بديلــة لصرفهــا مــن اماكــن أخــرى فــي حــال 

عــدم توفرهــا.

7. عــدم حصــر املطاعيــم الخاصــة باألطفــال فــي ســاعات محــددة وضمــان اســتمرار تقديمهــا طيلــة ســاعات الــدوام فــي 

األيــام املخصصــة لهــا.

8. التركيــز علــى توفيــر الفحوصــات املخبريــة الواجــب توافرهــا فــي املراكــز الصحيــة وإيجــاد الحلــول املناســبة فــي حــال 

عــدم توفرهــا وعــدم تكبيــد متلقــي الخدمــة مســؤولية إجرائهــا فــي مختبــرات خاصــة.

 






