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  ملخص
  

جغرافية مرض الفشل الكُلوي املزمن لدى ). "هـ١٤٣٠(نسيم بنت ماطر املسفري  ،انوين     
  .جامعة أم القرى ،كلية العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستري يف اجلغرافيا ،"اإلناث مبدينة مكة املكرمة

  
التوزع املكاين ملريضات الفشل الكُلوي املزمن مبدينة مكة  على تعرفالتسعى هذه الدراسة إىل      

وخربان يف استخدام الطب الشعيب كوسيلة  ،وخصائصهن االجتماعية واالقتصادية والصحية ،املكرمة
ها على بيانات العمل امليداين اليت مجعت من املريضات اللوايت وقد اعتمدت الباحثة يف إعداد. عالج

خالل النصف الثاين من العام  ،جيرين عملية الغسيل الكلوي مبراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة
وذلك  ،ومعامل كرمير ،مستخدمة عددا من املعامالت اإلحصائية املتمثلة يف مربع كاي. هـ١٤٢٦

  .دف إظهار العالقات االرتباطية بني خصائص املريضات ومواقع سكنهن ومواقع مراكز التنقية الدموية
يف حني جاءت أحياء  ،األوىل والثانية والثالثةالدوائر وقد أظهرت نتائج الدراسة تركز املريضات يف      

  . دينةا بامل متركزنالرتهة و املسفلة واملنصور كأكثر األحياء اليت 
أعمارهن متتد بني  ،وحول خصائص املريضات أظهرت النتائج أن معظمهن من السعوديات     

 ،نصفهن يقطن يف شقق مستأجرة ،تتسم مستويان التعليمية بالضعف ،)اًعام ٥٠إىل أقل من  ٤٠(
 عامي منهن أصنب باملرض يف الفترة املمتدة بني%)  ٥٩.٥. (وتقع يف نطاق األحياء نصف العشوائية

ويف حني مل يسبق ألكثرهن استخدام . معظمهن غري مصابات بداء السكر ،)هـ١٤٢٦- ١٤٢١(
 ،كان معظم من استخدمنه من املريضات قد استخدمنه ملرة واحدة فقط ،الطب الشعيب لعالج املرض

  .املعارف أو األصدقاء ىحدإوذلك من خالل نصيحة مقدمة من 
التنقية  زني معظم خصائص املريضات ومواقع كل من السكن ومراكوأظهرت العالقات االرتباطية ب    

  . الدموية ارتباطا ضعيفا، باستثناء اخلصائص االقتصادية اليت أظهرت ارتباطا متوسطا مع تلك املواقع
ستراتيجية صحية يف وضع خطط اوتساعد صانعي القرارات  ،ختاما يؤمل أن تسهم هذه الدراسة    

  .فشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمةمكانية ترتبط مبرض ال
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Abstract 

 
Al-Majnooni ,  Naseem   Mater  Al-Mesfery  (2009) " Geography of  Female Chronic  
Renal  Failure in Makkah ", Master  Thesis in Geography , College of Social Sciences, 
Umm Al-Qura  University. 
 
     The objectives of this  study  is to identify  the distribution of female Chronic  Renal  
Failures in Makkah and  the  social,  economic  and health care  characteristics of the 
patients, in addition to their  experience  in  utilizing traditional medicine in this context.. 

The  research data  was collected  from  female  patients  who  had been 
preparing for dialysis  at different  centers  in  Makkah  during  the second  half  of  the 
year 1426 (2005). A formal set of questionnaire was used. Then tabulated and analyzed  
using  the non-parametric  statistics   of  (Chi-  squared)  and  (Cramer’s coefficient), to  
examine  the correlation among patients'  characteristics, and  the  locations of both their 
residences,   and the  centers that they utilized for dialysis . 
     The  results  of  study  show  that  most of the  patients  were  from the first , second 
and the third electoral districts and the neighborhoods of Al- Nuzhah , Al-Masfalah, and 
Al- Mansoor. Most  of  them  were  Saudis, their  age range  was ( 40  and  less  than 
50); illiterates, lived  in rented  apartments  in semi- squatter neighborhoods  .More half  
of  them diagnosed during the last five years prior to the research. In addition,  most  of  
them  did not suffer from diabetes.   The traditional medicine   was utilized by a minority 
in the research, based upon  advices  from  friends and  relatives. Furthermore, the 
correlations between patients’ characteristics  and  the locations of both; residences and 
centers of dialysis were mostly low.  
     Finally, this study hopes to assist  decision  makers in strategic  health  care  plans 
related  to  chronic  renal  failure  in Makkah.   
 
 
Student                      Adrvisor                              Dean of  college of social Sciences 
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إنين أرى نفسي وكأنين طفل صغري يلهو على إنين أرى نفسي وكأنين طفل صغري يلهو على         
فرحا مبا جيده من حني آلخر من حبات فرحا مبا جيده من حني آلخر من حبات   ،،شاطئ البحرشاطئ البحر

حصى ملساء وأصداف مجيلة بينما أمامي يف جوف البحر حصى ملساء وأصداف مجيلة بينما أمامي يف جوف البحر 
  ..الواسع تكمن احلقيقة اليت مل تكتشف بعدالواسع تكمن احلقيقة اليت مل تكتشف بعد

  
  السري إسحاق نيوتن السري إسحاق نيوتن                            

  مم١٧٢٧١٧٢٧--١٦٤٢١٦٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

  
  
  



  الشكرالشكر
  

صـلى اهللا  (األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد   الصالة والسالم على أشرفاحلمد هللا و بادئ ذي بدء وبعد  
 ،أتوجه بالشكر العظيم واالمتنان الكبري هللا عز وجل على ما تفضل به علي من إمتـام هـذا العمـل   ) عليه وسلم

مث إين أتوجـه بعـد   . مع ما اعتراه من نقص بشري ال يرقي بأي عمل ملدارج الكمال ،والذي أرجو أن يتقبله مين
لسعادة األستاذ الدكتور رمزي بن أمحد الزهراين على األيادي البيضاء اليت مدها وميدها يل  ذلك بشكري وامتناين

الـذي هـو صـاحب     ،جناز حبثي هذاإ وحىت ،علم بوصفي طالبةعلى الدوام منذ التحاقي بصرح التعليم اجلامعي 
هنا اعتزازي بإشرافه علـى  وإنه ملن دواعي فخري أن أسجل  ،والدليل األول واملرشد األهم لكل خطواته ،فكرته
 .فله مين جزيل الشكر وفائق االمتنان ،وقبل ذلك بأين إحدى طالباته الاليت لن من علمه وواسع إدراكه ،رساليت

وسعادة الـدكتورة نزهـة    ،والشكر موصول أيضا لعضوي مناقشة الرسالة سعادة الدكتور معراج بن نواب مرزا
اليت كان هلا أبلغ األثر يف إخراج  ،قشة الرسالة وإبداء مرئياما القيمة حوهلابنت يقظان اجلابري على تكرمهما مبنا

    .الرسالة بشكلها احلايل
كما ويسعدين هنا أن أتقدم بالشكر اجلزيل الذي يتواضع أمام كرمي الصنع ومجيل املعروف الذي عمـتين  

ر تاواليت تعجز الكلمات وحت ،ورعاها  تعاىلحفظها اهللاهيلة عبد القادر مكاوي / الفاضلة السيدةوتعمين به والديت 
. راجية املوىل عز وجل أن يرعاها وجيزل هلا الثـواب  ،األلفاظ يف وصف تضحياا وما قدمته ألصل ملا وصلت إليه

كما أين أتقدم جلميع أفراد أسريت بالشكر على ما تفضلوا به علي من مساعدة ومعاونة ألمتكن من إجنـاز عملـي   
 ،وأخص بالذكر أختي نسرين وعبري ملا هلما من فضل بعد اهللا تعاىل يف مسانديت  ومعاونيت إلمتـام الدراسـة   ،هذا

قدمته يل من  املمحد عالجي ألستاذة أمنة أل بامتناينأن أتقدم  كذلك ويسرين .فلهما مين فائق الشكر وخالص املودة
   . مين كل الشكر فلها ،يف اجناز املهام املنوطة بأشكال الدراسةمساعدة 
والآليت رغـم مريـر األمل وقسـوة     ،وال يفوتين أن أشكر مجيع املريضات يف مجيع مراكز التنقية الدموية  

يف صرب وأناة وأحيانا بابتسامة حيدوها األمـل بفـرج    ،تساؤاليت عناملرض مل يتوانني للحظة يف مساعديت واإلجابة 
سائلة اهللا تعاىل هلن الشـفاء التـام    ،ا إشراقة الصحة على وجوههنوحتل حمله ،عاجل تنقشع معه غمامة األمل تلك

وال أنسى كذلك أن أتوجه بشكري للكادر الطيب والتمريضـي  . إليه الرمحة وواسع املغفرة توفاهنوملن  ،العاجل و
ومجيع القائمني على املستشفيات ومراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة اليت قمت بزيارا أثناء إعداد الدراسة 

  . فللجميع مين كل املودة ،على طيب االستقبال وكرمي التعاون
مؤملة يف أن يعمهـم   ،ين استميح عذرا مجيع من قدم يل يدا بيضاء ومل يرد امسه بني ثنايا السطورختاما فإ  

    .    وتاركة شكرهم عليه فهو القادر على ذلك وهو خري مأمول ،اهللا عز وجل بثوابه
 



  أ
 

  
 

  رقم الصفحة  ياتاحملتو
  :موضوع الدراسة: الفصل األول

  ٢  املقدمة
  ٣  وتساؤالا الدراسة مشكلة

  ٣  أهداف الدراسة
  ٣  فرضيات الدراسة

  ٤  أمهية الدراسة
  ٥  منهج الدراسة
  ٥  طبيعة البيانات

  ٥  مصادر البيانات
  ٦  أسلوب الدراسة
  ٧  متغريات الدراسة

  ٧  متثيل وحتليل البيانات
  ٨  منطقة الدراسة
  ١٦  فصول الدراسة

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين
  ١٨  :النظري اإلطار: أوال

  ١٨  مفهوم اجلغرافيا الطبية. ١
  ١٩  نظرية التحول الوبائي.٢
  ٢٠  عالجلل بوصفه أسلوبالطب الشعيب . ٣
  ٢٣   )النهائي( مرض الفشل الكلوي املزمن. ٤

  ٤٠  :الدراسات السابقة: ثانيا
  ٤٠  دراسات سابقة ألمراض خمتلفة. ١
  ٤٢  ملرض الفشل الكلويدراسات سابقة . ٢
  ٤٤  دراسات سابقة للطب الشعيب. ٣
  ٤٥  دراسات سابقة ملنطقة الدراسة. ٤

  :مبدينة مكة املكرمة مبواقع السكنالتوزع اجلغرايف للمريضات حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وعالقتها : الفصل الثالث
  ٥٠  التوزع اجلغرايف ملواقع سكن املريضات: أوال
  ٥٥  :للمريضات وعالقتها مبواقع السكن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية: ثانيا
  ٥٥  للمريضات وعالقتها مبواقع السكن والدميوغرافية اخلصائص االجتماعية. ١
  ٧٠  وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاخلصائص االقتصادية . ٢
  ٨٥  وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاخلصائص الصحية . ٣

  ٩٧  استخدام مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات وعالقتها مبواقع السكن :ثالثا



  ب
 

  رقم الصفحة  ياتاحملتو
وعالقتها مبواقع مراكز التنقية التوزع اجلغرايف للمريضات حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية : الفصل الرابع

  :الدموية مبدينة مكة املكرمة
  ١٠٤  مراكز التنقية الدموية حسب مواقعالتوزع اجلغرايف للمريضات : أوال
  ١٠٧  :الدمويةوعالقتها مبواقع مراكز التنقية اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية للمريضات : ثانيا
  ١٠٧  وعالقتها مبواقع مراكز التنقية الدموية اخلصائص االجتماعية للمريضات. ١
  ١١٩  اخلصائص االقتصادية للمريضات وعالقتها مبواقع مراكز التنقية الدموية. ٢
  ١٣٠  اخلصائص الصحية للمريضات وعالقتها مبواقع مراكز التنقية الدموية. ٣

  ١٤٠  مبواقعهااستخدام مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات وعالقتها : ثالثا
استخدامات الطب الشعيب من قبل املريضات مبدينة مكة املكرمة وخصائص املستخدمات االجتماعية واالقتصادية : الفصل اخلامس

  :والصحية
  ١٤٦  قبل املريضات مبدينة مكة املكرمةاستخدامات الطب الشعيب من : أوال
  ١٦١  الشعيبالتوزع اجلغرايف ملناطق تلقي املريضات للعالج : ثانيا
  ١٦٧  :وعالقتها باخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية تاستخدامات الطب الشعيب من قبل املريضا: ثالثا
  ١٦٧  .الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص االجتماعية تاستخداما.١
  ١٧٣  .الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص االقتصادية تاستخداما.٢
  ١٨٠  الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص الصحية تاستخداما.٣

  :اخلامتة: الفصل السادس
  ١٨٥  :اخلامتة

  ١٨٥  النتائج : أوال
  ١٩٠  التوصيات : ثانيا

  ١٩٢  املراجع
  ١٩٦  املالحق



  ت
 

  
  

  رقم
  اجلدول

رقم   العنوان
  الصفحة

  ٢٦  )م٢٠٠٥(بالتنقية الدموية يف مجيع القطاعات الصحية مبناطق اململكة العربية السعودية  املعاجلوناملرضى   ١

٢  
ا حسب القطاعات الصحية باململكة  املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى 

  ٢٨  )م٢٠٠٥(العربية السعودية 

  وحدات يف التنقية الدمويةعداد املستشفيات اليت يعاجل ا مرضى الفشل الكلوي املزمن وعدد أجهزة أ      ٣
  ٢٩  )م٢٠٠٥(ململكة العربية السعودية مبناطق االصناعية  الكلى    

٤  
صحية مبنطقة حسب القطاعات ال ا املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى 

  ٣٢  )م٢٠٠٥(مكة املكرمة 

  ٣٤  )م٢٠٠٥(نقية مبدينة مكة املكرمة بالتنقية الدموية يف مستشفيات ومراكز الت املعاجلوناملرضى       ٥
  ٣٥  مواقع مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة  ٦

٧  
  مبدينة القطاعات الصحية  ا حسب املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى     
  ٣٧  )م٢٠٠٥(مكة املكرمة  

  ٣٩  )م٢٠٠٥( مكة املكرمة مرضى التنقية الدموية واألجهزة يف وحدات الكلية الصناعية مبراكز التنقية الدموية مبدينة                 ٨
  ٥٣  الدوائر االنتخابية واألحياء مبدينة مكة املكرمةيف التوزع اجلغرايف للمريضات حسب مواقع السكن   ٩
  ٥٧  االنتخابية حسب اجلنسية رعلى مواقع السكن بالدوائ تالتوزع النسيب للمريضا  ١٠
  ٥٩  االنتخابية حسب الفئات العمريةلتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر ا      ١١
  ٦١  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب احلالة االجتماعية  ١٢
  ٦٣  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب حجم األسرة  ١٣
  ٦٦  االنتخابية حسب احلالة التعليميةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر   ١٤
  ٦٨  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب مرافق املريضة  ١٥
  ٦٩  للمريضات ومواقع السكن والدميوغرافية العالقة بني اخلصائص االجتماعية  ١٦
  ٧١  حسب احلالة املهنيةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية   ١٧
  ٧٤  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب عدد السيارات اململوكة  ١٨
  ٧٧  نتخابية حسب وسيلة الوصول للمركزالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر اال  ١٩
  ٧٩  االنتخابية حسب نوعية املسكنالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر   ٢٠
  ٨١  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب ملكية املسكن      ٢١
  ٨٣  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع احلي      ٢٢
  ٨٤  ومواقع السكن تالعالقة بني اخلصائص االقتصادية للمريضا  ٢٣
  ٨٨  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب تاريخ اإلصابة باملرض  ٢٤
  ٩٠  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة مبرض السكر  ٢٥
  ٩٢  االنتخابية حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدمالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر   ٢٦
  ٩٥  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسية  ٢٧
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  ٩٦  العالقة بني اخلصائص الصحية للمريضات ومواقع السكن       ٢٨
  ٩٨  التنقية الدموية االنتخابية حسب نوع مركز رالسكن  بالدوائالتوزع النسيب للمريضات على مواقع   ٢٩
  ١٠٠  ركزاملالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب أسباب اختيار   ٣٠
  ١٠١  العالقة بني خصائص مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة ومواقع السكن  ٣١
  ١٠٥  مبدينة مكة املكرمة على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية التوزع النسيب للمريضات  ٣٢
  ١٠٩  بالدوائر االنتخابية حسب اجلنسيةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية   ٣٣
  ١١١  الفئات العمريةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب   ٣٤
  ١١٢  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة االجتماعية  ٣٥
  ١١٤  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب حجم األسرة  ٣٦
  ١١٥  مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة التعليميةالتوزع النسيب للمريضات على   ٣٧
  ١١٧  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب مرافق املريضة  ٣٨
  ١١٨  مويةللمريضات ومواقع مراكز التنقية الد والدميوغرافية العالقة بني اخلصائص االجتماعية  ٣٩
  ١٢٠  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة املهنية  ٤٠
  ١٢٢  حسب عدد السيارات اململوكةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية   ٤١
  ١٢٤  نتخابية حسب وسيلة الوصول للمركزمراكز التنقية الدموية بالدوائر اال التوزع النسيب للمريضات على مواقع  ٤٢
  ١٢٥  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوعية املسكن  ٤٣
  ١٢٧  كية املسكنالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب مل  ٤٤
  ١٢٨  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع احلي  ٤٥
  ١٢٩  العالقة بني اخلصائص االقتصادية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدموية  ٤٦
  ١٣٢  االنتخابية حسب تاريخ اإلصابة باملرضالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر   ٤٧
  ١٣٣  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة مبرض السكر  ٤٨
  ١٣٥  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدم  ٤٩

٥٠  
التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة بااللتهابات الكبدية 

  ١٣٧  الفريوسية

  ١٣٨  العالقة بني نوع مراكز التنقية مبدينة مكة املكرمة واحلالة الصحية للمريضات أثناء عملية التنقية الدموية  ٥١
  ١٣٩  اخلصائص الصحية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدمويةالعالقة بني   ٥٢
  ١٤١  دوائر االنتخابية حسب نوع املركزالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بال  ٥٣
  ١٤٣  املركزالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب أسباب اختيار   ٥٤
  ١٤٣  العالقة بني خصائص مراكز التنقية الدموية ومواقعها  ٥٥
  ١٤٨  التوزع النسيب للمريضات بالدوائر االنتخابية حسب استخدام الطب الشعيب  ٥٦
  ١٥١  التوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب مرات استخدام الطب الشعيب  ٥٧
  ١٥٤  الدوائر االنتخابية حسب طريقة التعرف على الطب الشعيب التوزع النسيب للمريضات على  ٥٨
  ١٥٥  الستخدامات العالج الشعيبالتوزع النسيب لنوع   ٥٩
  ١٥٨  استخدام للعالج الشعيب آخرالتوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب تاريخ   ٦٠
  ١٦٠  عالج باعتباره وسيلةالتوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب مدى االستفادة من الطب الشعيب       ٦١
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  ١٦٢  التوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب مناطق تلقي العالج الشعيب  ٦٢
  ١٦٣  األحياء اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا  ٦٣
  ١٦٤  اإلدارية اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلااملناطق   ٦٤
  ١٦٥  الدول اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا       ٦٥
  ١٦٨  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اجلنسية  ٦٦
  ١٦٩  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب الفئات العمرية  ٦٧
  ١٧٠  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة االجتماعية  ٦٨
  ١٧١  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب حجم األسرة      ٦٩
  ١٧٢  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة التعليمية  ٧٠
  ١٧٣  الطب الشعيب من املريضات حسب مرافق املريضةالتوزع النسيب ملستخدمات   ٧١
  ١٧٤  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة املهنية  ٧٢
  ١٧٥  كةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب عدد السيارات اململو  ٧٣
  ١٧٦  للمركزالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب وسيلة الوصول   ٧٤
  ١٧٧  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب نوعية املسكن  ٧٥
  ١٧٨  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب ملكية املسكن  ٧٦
  ١٧٩  الطب الشعيب من املريضات حسب نوع احلي الذي تسكنه املريضةالتوزع النسيب ملستخدمات       ٧٧
  ١٨٠  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب تاريخ اإلصابة باملرض  ٧٨
  ١٨١  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اإلصابة مبرض السكر  ٧٩
  ١٨٢  الشعيب من املريضات حسب نوع اإلصابة بضغط الدمالتوزع النسيب ملستخدمات الطب   ٨٠
  ١٨٣  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسية       ٨١
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  ١٠  مبدينة مكة املكرمةوالدوائر االنتخابية األحياء       ١
  ١٤  األحياء مبدينة مكة املكرمة تصنيف      ٢
  ٢٧  )م٢٠٠٥(  ةالعربية السعودي التوزع العددي ملرضى التنقية الدموية مبناطق اململكة      ٣

  يةصحال القطاعاتا يف  املعاجلونلصناعية واملرضى لتوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلى اا      ٤
  ٢٨  )م٢٠٠٥(العربية السعودية كة باململ     

  ٣٠  )م٢٠٠٥(السعودية  العربية وأجهزة الكلى الصناعية مبناطق اململكة ملستشفيات ومراكز التنقية الدمويةالتوزع العددي       ٥
  ٣١  التوزيع العددي ملرضى الفشل الكلوي املزمن مبناطق اململكة حسب اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسية       ٦

   قطاعاتالحسب  ا املعاجلونوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى الت  ٧
  ٣٢  )م٢٠٠٥(نطقة مكة املكرمة مب صحيةال    

  ٣٦  مواقع مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة      ٨

٩  
  القطاعات  حسب ا  املعاجلونالتوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى     
  ٣٨  )م٢٠٠٥(مكة املكرمة  مبدينة ةالصحي     

  ٣٩م٢٠٠٥ املكرمةموية مبدينة مكة راكز التنقية الدمبالصناعية  التوزيع العددي ملرضى التنقية الدموية واألجهزة يف وحدات الكلى       ١٠
  ٥٢  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية      ١١
  ٥٤  توزع سكن املريضات على األحياء والدوائر االنتخابية مبدينة مكة املكرمة      ١٢
  ٥٦  اجلنسيةلتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب ا     ١٣
  ٥٨  لتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب الفئات العمريةا     ١٤
  ٦٠  لتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب احلالة االجتماعيةا     ١٥
  ٦٢  االنتخابية حسب حجم األسرةلتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر ا     ١٦
  ٦٥  لتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب احلالة التعليميةا     ١٧
  ٦٧  توزيع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب مرافق املريضةال    ١٨
  ٧٢  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب احلالة املهنية       ١٩
  ٧٣  التوزع النسيب للمريضات املزمن على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب عدد السيارات اململوكة      ٢٠
  ٧٦  وسيلة الوصول للمراكزلتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب ا     ٢١
  ٧٨  لتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوعية املسكنا     ٢٢
  ٨٠  النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب ملكية املسكن التوزع      ٢٣
  ٨٢   االنتخابية حسب نوع احليالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر       ٢٤
  ٨٧  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب تاريخ اإلصابة باملرض      ٢٥
  ٩١  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة مبرض السكر      ٢٦
  ٩٣  السكن بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدم لمريضات على مواقعللتوزع النسيب ا     ٢٧



  خ
 

  ٩٤  لتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسيةا     ٢٨
  ٩٩  ركز املالنسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع  التوزع   ٢٩
  ١٠١  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب أسباب اختيار املركز      ٣٠
  ١٠٥  مبدينة مكة املكرمة التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية      ٣١
  ١٠٦  مبدينة مكة املكرمةالدوائر االنتخابية الدموية بمواقع مراكز التنقية توزع املريضات على     ٣٢
  ١٠٨  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اجلنسية   ٣٣
  ١١٠  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب الفئات العمرية      ٣٤
  ١١٢  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية حسب احلالة االجتماعية      ٣٥
  ١١٣  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب حجم األسر      ٣٦
  ١١٥  بالدوائر االنتخابية حسب احلالة التعليميةالتوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية       ٣٧
  ١١٦  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب مرافق املريضة      ٣٨
  ١٢٠  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة املهنية      ٣٩
  ١٢١  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب عدد السيارات اململوكة      ٤٠
  ١٢٣  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب وسيلة الوصول للمركز      ٤١
  ١٢٥  للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوعية املسكنالتوزيع النسيب       ٤٢
  ١٢٦  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب ملكية املسكن      ٤٣
  ١٢٨  بالدوائر االنتخابية حسب نوع احليالتوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية       ٤٤
  ١٣١  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب تاريخ اإلصابة باملرض      ٤٥
  ١٣٣  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة مبرض السكر  ٤٦
  ١٣٤  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدم      ٤٧
  ١٣٦الكبدية الفريوسي بااللتهاباتالتوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة       ٤٨
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  يمبسم اهللا الرمحن الرح
  

  :املقدمة
وبصورة ملحوظة يف اآلخذة يف االنتشار بشكل متزايد  ،املزمنة مراضاأليعترب مرض الفشل الكُلوي أحد      

حيث تؤكد اإلحصاءات الصادرة من اجلهات املختصة يف  ،اململكة العربية السعوديةومن ضمنها  ،دول العامل
اإلحصاءات املنشورة عدد اإلصابات  ىحدإث قدرت حي ،فيهاارتفاع معدالت اإلصابة ذا املرض  ،كل مرة

مما ينذر  ،)هـ١٤٢٧ ،العطاس( مصاب ٨٥٠٠ ية السعودية بأكثر منمبرض الفشل الكلوي يف اململكة العرب
  . خبطر حقيقي بات يهدد اتمع بأكمله

بشـكل  راض ترتبط ويصبح هلذه القضية صدى أكرب يف ظل االرتفاع املتزايد يف نسبة املرضى املصابني بأم     
ة يف العـدد  حيث ال تكمن األمهي ،باعتبارها أحد  املسببات الرئيسة لإلصابة به ،مبرض الفشل الكُلوي مباشر

ـ  ،املرض ذاالفعلي للمصابني  داء السـكري  بالقدر الذي يشكله ارتفاع حاالت اإلصابة بأمراض أخرى ك
قدر تقرير صـادر  ويف سياق ذلك  ،التأذي الكلوي واليت تؤدي يف كثري من األحوال إىل ،ارتفاع ضغط الدمو

يف العـامل مبـا يقـارب    م عدد املرضى املصابني بداء السـكري  ٢٠٠٦عن منظمة الصحة العاملية يف العام 
وتعد اململكة العربية السعودية  ،م٢٠٣٠مع توقع بأن يتضاعف هذا العدد حبلول العام  ،مليون شخص )١٧١(

 ىحدإأشارت حيث  ،)٥ ،٣ص ص ،هـ١٤٢٨ ،احلميد( هذا املرضة انتشار واحدة من أعلى الدول يف نسب
%  ٢٥ و ٢٠بني إىل ما قد ارتفعت كثرياً حىت وصلت  داء السكري يف اململكةب اإلصابة الدراسات أن نسبة
مخسة مليون سعودي مصاب  إىل أن أكثر منكذلك وتشري التقارير  ،)هـ١٤٢٧ ،خوجة(من عدد السكان 

 ،صحيفة إيالف االلكترونية( مريض بالسكري اململكة يف من بني كل أربعة أفراد اًي أن هناك فردأ ،ذا املرض
وذلـك   ،الفشل الكُلويبإلصابة ل الرئيسة سبباتاملأحد  يعترب مرض السكريومن املعلوم طبيا أن ). م٢٠٠٦

ارتفـاع  بأما فيما يتعلق . ا الكلىمبا فيه ،سم اإلنسان املصاب بهجباألعضاء احليوية بفعل تأثرياته اخلطرية على 
توضح حجم انتشار هذا النـوع مـن    اليت دقيقةالحصاءات اإل غيابضغط الدم فإن املشكلة تتفاقم يف ظل 

 إال أا تتسـم  ،بأا أمراض صامتة ال تظهر أعراضها مباشرة على جسم اإلنسانعادة اليت توصف  ،األمراض
  . عامةال الصحةعلى  سلبية بتأثريات

كهذه تسـتدعي  فإن إحصاءات  ،على الفرد فقط أمهيتهاحيث مل تعد قضايا الصحة واملرض تقتصر يف و   
يف الـدول إىل   ةالصـحي  املسـتويات خاصة يف ظل بروز قضايا احلفاظ على  ،االهتمام املنوط بصناع القرار

يقاس من خالله مدى  ،ىوجانب ذو أمهية كرب ،لتحقيقه اتمعاتباعتبارها حتديا كبريا تسعى كافة  ،الواجهة
  .وازدهارها هاتقدم



٣ 

اجلغرايف  احليزيف  املزمن الفشل الكلويمريضات توزع  تعرفهذه الدراسة إىل  من هذا املنطلق هدفتو      
وعالقتها مبواقع سـكنهن   ،ودراسة خصائصهن االجتماعية واالقتصادية والصحية ،احملدد مبدينة مكة املكرمة

باستجالء جتارب املريضات هتمت هذه الدراسة إضافة لذلك ا ،املنتشرة يف املدينة لدمويةمراكز التنقية اومواقع 
  .  همنالتداوي كوسيلة عالج ميكن االعتماد عليها يف  ،يف التعامل مع الطب الشعيب ذا املرض

  
  :مشكلة الدراسة وتساؤالا

  :اآلتيةالتساؤالت  عنحاولت هذه الدراسة اإلجابة   
 يضات الفشل الكُلوي املزمن مكانيا مبدينة مكة املكرمة ؟أين تتوزع مر .١
ما هي اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية ملريضات الفشل الكُلوي املـزمن مبدينـة مكـة     .٢

 املكرمة؟
كيف تتوزع اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية ملريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة  .٣

 السكن ومواقع مراكز التنقية الدموية ا؟  وفقا ملواقع ،املكرمة
 ما عالقة املرض باملستوى املعيشي لألحياء اليت تقطنها املريضات؟ .٤
 نوعية املراكز اليت تستخدمها املريضات إلجراء عملية التنقية الدموية ؟ما  .٥
 ما هي جتارب املريضات يف استخدام الطب الشعيب للتعامل مع املرض؟   .٦

      
  :ةأهداف الدراس

  :دف هذه الدراسة إىل التعرف على  
 .مبدينة مكة املكرمة للمريضاتع املكاين التوز .١
وتوزعها حسب مواقع سكنهن مبدينة مكـة   للمريضاتاخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية  .٢

 .املكرمة
 مويةالد مراكز التنقيةوتوزعها حسب مواقع  للمريضاتاخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية  .٣

 .مبدينة مكة املكرمة
 . منطقة الدراسةيف  من قبل املريضات التنقية الدمويةمراكز منط استعمال  .٤
 لتعامل مـع حـاالن  ليف استعمال الطب الشعيب مبدينة مكة املكرمة  املريضاتالتعرف على خربات  .٥

 .املرضية

  
  



٤ 

  :  رضيات الدراسةف
  :اآليتالنحو  ترتكز هذه الدراسة على عدد من الفرضيات وذلك على

  : Null Hypothesesفرضيات العدم 
 .واالقتصادية والصحية للمريضات وبني مواقع السكنال توجد عالقة بني اخلصائص االجتماعية  .١
٢.  ال توجد عالقة بني انتشار املرض بني اإلناث مبدينة مكة املكرمة وبني نوع األحياء اليت يسـكن 

 .فيها
مراكـز  ماعية واالقتصادية والصحية للمريضات وبني مواقع ال توجد عالقة بني اخلصائص االجت .٣

 .التنقية الدموية
 .مراكز التنقية الدمويةيف استخدام  للمريضات ال تؤثر اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية .٤
التنقيـة  توجد عالقة بني مواقع السكن ونوع املركز الذي تراجعه املريضات إلجراء عمليـة  ال  .٥

 .الدموية
وبني استخدام الطب  للمريضات وجد عالقة بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحيةال ت .٦

 .يبالشع
 
  :Hypotheses Research الدراسةفرضيات 
 .توجد عالقة بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية للمريضات وبني مواقع السكن .١
 .فيها يسكناملكرمة وبني نوع األحياء اليت توجد عالقة بني انتشار املرض بني اإلناث مبدينة مكة  .٢
 .مراكز التنقية الدمويةمواقع توجد عالقة بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وبني  .٣
 .مراكز التنقية الدمويةتؤثر اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية للمريضات يف استخدام  .٤
 .التنقية الدمويةالذي تراجعه املريضات إلجراء عملية  توجد عالقة بني مواقع السكن ونوع املركز .٥
توجد عالقة بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية للمريضات وبني استخدام الطـب   .٦

  .الشعيب
 

  : أمهية الدراسة
ـ تم  حيث ،تنبع أمهية دراسة كهذه من نواحي ثالث تتمثل األوىل منها يف أمهيتها املكانية      اهرة بإبراز ظ

يف  -من خالل عدد من العوامل املتصـلة بـه   -وتأثريات ذلك املكان ،مكانيا" مرض الفشل الكلوي املزمن"
ـ   ،حدوثها علـى مسـتوى الرسـائل     تلـق مل  ةوذلك باعتبار أن مدينة مكة املكرمة وهي منطقـة الدراس
  . ة على وجه اخلصوصاهتماما باجلوانب املكانية للظواهر املرضي -على حد علم الباحثة  - اجلامعية



٥ 

واليت تؤثر علـى حيـاة اإلنسـان     ،أما األمهية الثانية فتنبع من تركيزها على دراسة أحد األمراض املزمنة     
يف اهتمامها بدراسة فئة حمددة ومهمـة مـن    هلايف حني تتمثل األمهية الثالثة . وتفاعله مع بيئته بشكل مباشر

وقـد   ،ى اهتماما ملحوظا ا يف الدراسات اجلغرافية العربية كفئة مستقلةواليت ال تلق ،هي فئة اإلناث ،اتمع
وذلك من منطلق أن أفضل من يدرس املرأة هـي   ،إجراء دراسة كهذهسهل عليها  يكون جلنس الباحثة دور

  . يف جمتمع حتكمه ضوابط خاصة بذلك خاصة ،املرأة نفسها
  

 :منهج الدراسة
والذي يتم  ،يف اجلغرافيا الطبية Genetic Approachراسة على املنهج األصويل اعتمدت الباحثة يف هذه الد     

وعلى قياس الترابط  ،خطوة الختبار فروض البحث بوصفه أولالتركيز فيه على دراسة االرتباط بني الظواهر 
؛ نقال ٨٠ص ،هـ١٤٢١ ،احلميدي( .مكوناا بالطرق الكمية املختلفةبني الظواهر وتقدير التفاعل بينها وبني 

  ).٢ ،١صص  ،هـ١٤١١ ،عن وهيبة
لوي من حيث درجة انتشاره وموطنـه وهـل   ويف هذا الشأن ميكن دراسة أي مرض كمرض الفشل الكُ     

وما مدى اختالف خصائصه من حيـث   ،ينتشر يف مجيع جهات اإلقليم أم ختتص به بعض جهاته دون أخرى
علـى  "بالعوامل البشرية ... ... صلة هذا املرض كظاهرة و ،اإلقليمذلك مدى تركزه يف كل جزء من أجزاء 

  ).    ٨٠ص  ،هـ١٤٢١ ،احلميدي(... ... " وجه اخلصوص
  

   :طبيعة البيانات
والاليت أصنب مبرض  ،لإلناث من كافة الفئات العمرية املكاين بالتوزعاهتمت الدراسة جبمع بيانات خاصة      

 واليت ،ةالدموي ما يعرف بالتنقيةوهو  ،غسيل الكُلوي من النوع األولخيضعن لعملية الو ،املزمن الفشل الكلوي
  .املوجودة مبدينة مكة املكرمة التنقية الدمويةمبراكز  ،Hemodialysisدم املريض تنقية  افيه يتم

باإلضافة  ،االجتماعية واالقتصادية والصحية املرتبطة باملرض خبصائصهنكما تشتمل على بيانات خاصة      
ومنط استخدامهن  ،عالج باعتباره وسيلةومدى االعتماد عليه  ،البيانات املرتبطة بتجارن مع الطب الشعيب إىل

  .                                                    املوجودة مبنطقة الدراسة التنقية الدمويةملراكز 
  

  :مصادر البيانات
اليت أمكن احلصول عليها من العمل امليداين الذي أجرته الباحثة يف  متثلت أهم مصادر الدراسة يف البيانات     

ما مت االعتماد عليه إضافة إىل  ،وذلك من خالل توزيع صحيفة االستبيان على جمتمع الدراسة ،منطقة الدراسة



٦ 

فيمـا  خاصة  ،ممثلة مبديرية الشئون الصحية بالعاصمة املقدسة ،إحصائية متوفرة لدى وزارة الصحةمن بيانات 
  منهاانات املأخوذة وعلى البي ،الواقعة ضمن حدود منطقة الدراسة ،راكز التنقية الدمويةيتعلق مب

واهليئة العليا لتطوير  ،خرى كأمانة العاصمة املقدسةاألكومية احلدوائر المن  على عددمد تلذلك اعإضافة      
وعلى  ،من نشرات وتقارير ذات صلة ار عنهوما صد ،واملركز السعودي لزراعة األعضاء ،منطقة مكة املكرمة

 ،االنترنتواملواقع االلكترونية املتوفرة على شبكة  ،والدوريات ،والدراسات السابقة ،املصادر واملراجع املكتبية
  .  وذلك دف التعرف على منطقة الدراسة ،و بعض اخلرائط املأخوذة من املصادر احلكومية واخلاصة

  
   :أسلوب الدراسة

من خـالل تعبئـة    ،على أسلوب احلصر الشامل تمع الدراسةيف مجع بيانات الدراسة  اعتمدت الباحثة     
كـن   سواًء ،الفشل الكُلوي املتعلقة جبميع مريضات ،)ملحق أ(بيانات الصحيفة االستبيان اليت صممت جلمع 

املنتشـرة يف   و ،اخلاصة بذلككز رااملداخل  ةالدموي التنقيةوالاليت يقمن بعملية  ،سعوديات أم غري سعوديات
دون استثناء يف غري هـذا   املريضاتوذلك لصعوبة مقابلة مجيع  ،عمليةتلك الأثناء القيام ب ،مدينة مكة املكرمة

استراحات كافيـة   وجودكعدم  ،ات يف بعض املراكزة يتمثل أمهها يف عدم توفر اإلمكانألسباب عد ،الوقت
مما جيعلهن يتجهن مباشرة  ،أو بعده للتنقيةيف الوقت احملدد وصول بعضهن ىل إضافة إ ،املراجعاتملقابلة مجيع 

جيعل من السهل على الباحثة إحصـاء مجيـع    التنقيةن املرور على غرف أكما  ،املخصصة هلن احلجراتإىل 
 يفجمددا  إليهن مما ييسر عليها العودة ،ومعرفة املتغيبات منهن أو الرافضات للتجاوب لسبب أو ألخر املريضات

  .وقت الحق
هلذه الدراسـة مـع بدايـة الفصـل الدراسـي األول مـن العـام         الفعلي هذا وقد بدأ العمل امليداين     

وقد اختارت الباحثة تلك الفترة حبيث يتسىن للمريضات املسافرات خـالل اإلجـازة    ،هـ١٤٢٦/١٤٢٧
مما يضفي على الدراسـة   ،فيها املوجودةراكز يف امل عملية التنقيةومباشرة  ،منطقة الدراسةالصيفية العودة إىل 

املواسم الدينية والعطالت الرمسية اليت ختللت تلك هذا وقد مت استثناء . ومتثيلها ،مصداقية أكرب يف حصر الظاهرة
أمهها الزيادة السكانية اليت تطرأ على منطقة الدراسة  ،واليت يصعب العمل امليداين خالهلا ألسباب خمتلفة ،الفترة

أو األعياد واليت قد تسبب خلال يف اإلحصـائية   ،)شهر رمضان املبارك(بسبب املواسم الدينية  ، تلك الفترةيف
  .وقد انتهى بنهاية شهر شوال من نفس العام ،تمع الدراسة والدقيقة ةياحلقيق
املريضات كل علـى  سؤال  من خالل وللقيام ذه العملية استوجب قيام الباحثة بتعبئة بطاقات االستبيان     
فترة واحدة يف كل  إىل ثالث فتراتمن خالل  -مع بعض االستثناءات -كز على مدى يومني يف كل مر حدة
وتنتهي عند الساعة احلادية  ،وهي الفترة الصباحية من الساعة السابعة والنصف صباحا ،تبدأ الفترة األوىل ،يوم

أما  ،ظهرا إىل الساعة اخلامسة عصرا ةمن الساعة الثانية عشريف حني تبدأ الفترة الثانية  ،والنصف صباحا ةعشر



٧ 

وقد حرصت الباحثة علـى  . التاسعة والنصف مساًء عندالفترة الثالثة فتبدأ من الساعة اخلامسة عصرا لتنتهي 
   .يف مجيع الفترات لضمان سؤال مجيع املريضات دون استثناء احلضور

بنهايـة العمـل    التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمةائهن يف مراكز املسجلة أمس عدد املريضات هذا وبلغ      
عن احلضور يف الوقت احملدد منهن لتخلف عدد  وذلك ،حاالت مثانمنها مل تسجل  ،حالة) ٢٤٩(حنو  امليداين

 حالتهن يف الباحثة اللوايت سجلتفيما بلغ عدد  .وقت إعداد الدراسة دينةاملو لسفر البعض اآلخر خارج  ،هلن
 ،مع الباحثة بالصورة املطلوبـة البعض جتاوب  لعدم) حالة١٤( منها داستبع ،)٢٤١( حوايلصحيفة االستبيان 

مما جيدر ذكره أن الباحثـة مل تقـم   . خارج نطاق الدوائر االنتخابية مبدينة مكة املكرمة خراآل بعضالولسكن 
 ،ملركـز اأو  لتابعة للمستشفياتالدموية االتنقية يف وحدات  املوجودةأي حالة خارج إطار احلاالت بتسجيل 

هـذه   خلصوصـية وذلـك   ،يف غرف العناية املركزة توجداليت احلاالت أو  ،كاحلاالت املصابة مبرض االيدز
   .  خاصة طبية احلاالت اليت تتطلب إجراءات

  
  : متغريات الدراسة

  :حو اآليتواليت ميكن حتديدها على الن ،على عدد من املتغريات تعتمد هذه الدراسة
 . و الدوائر االنتخابية ا ،أحياء مدينة مكة املكرمة: الوحدات املكانية .١
 ،وحجم األسـرة  ،واحلالة االجتماعية ،والعمر ،اجلنسية متغريكل من وتتمثل يف : املتغريات االجتماعية .٢

 .مركز التنقية الدمويةومرافق املريضة إىل  ،احلالة التعليميةو
 ،ووسيلة الوصول ،عدد السيارات اململوكة ،ةياملهن احلالة متغريكل من وتتمثل يف : املتغريات االقتصادية .٣

 .  املريضة تسكنهونوع احلي الذي  ،وملكيته ،نوعية املسكنو
اإلصابة  و ،رض السكراإلصابة مبو ،باملرضتاريخ اإلصابة كل من متغري وتتمثل يف  :املتغريات الصحية .٤

للطب  املريضاتاستخدام  إضافة ألسبقية ،الفريوسية لتهابات الكبديةاالب واإلصابة ،أمراض ضغط الدمب
وأنواع العالجات املستخدمة يف  ،ووسائل التعرف عليه ،وعدد مرات ذلك االستخدام إن حصل ،الشعيب

 . منه استفادنومدى  ،ذا النوع من العالجهلخر استخدام آتاريخ و ،تلك احلالة
وموقع املركز الـذي تراجعـه املريضـة     نوع: كز التنقية الدمويةمرامتغريات خاصة بنمط استعمال  .٥

  .  وسبب اختياره ،باستمرار
  

  : متثيل وحتليل البيانات
 ،والبيانية و الكارتوغرافيـة  ،اعتمادا على األساليب الكمية واإلحصائية الدراسة حتليل بيانات متثيل و مت     

  :التايليف  األساليبوتتمثل هذه 



٨ 

املتعلقة باخلصـائص االجتماعيـة    الباحثة بتحويل بيانات الدراسةاهتمت  :اطعةاملتقاجلداول  .١
مـن   وعالقتها مبواقع السكن ومواقع مراكز التنقية الدمويـة  للمريضاتواالقتصادية والصحية 

كـل   اخلصائص للعالقة بني تلكتوضح الصورة العامة  ،بيانات رقمية أولية إىل جداول متقاطعة
  .واقع العالج من ناحية أخرىمو ،قع السكن من ناحيةواممن حيث  على حده

 جيـدة إمجالية ميكن من خالل هذا األسلوب إعطاء القارئ صورة  :األشكال والرسوم البيانية .٢
خلاصـة مبـتغريات   امن خالل إخراج الرسوم واألشكال البيانية  ،عن بيانات الظاهرة املدروسة

  .الدراسة
 يتناسبان نياعتمدت الدراسة يف حتليل بياناا على مقياس: ةمقاييس االرتباط للمتغريات النوعي .٣

وبيانـات   ،حيث تقسم إىل بيانات نوعية ال ختضع للقياسات الكميـة  ،مع طبيعة تلك البيانات
وذلك لقياس قوة العالقة بني اخلصـائص االجتماعيـة    .كمية ميكن التعبري عنها بصورة رقمية
وهـذان   ،اخلصائص ومواقع العـالج ذات العالقة بني و ،واالقتصادية والصحية ومواقع السكن

 :املقياسان مها
استخدم هذا املقياس للتعرف على ما إذا كانت توجد ): Chi-Square(مربع كاي    •

مبدينـة   للمريضاتفروق جوهرية بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية 
 .من ناحية أخرىمواقع السكن من ناحية ومواقع العالج  وبني ،مكة املكرمة

حلاالت اليت يكون فيها قياس امت استخدام هذا املقياس ل ):Creamer(مقياس كرمير  •
حيث تكمن أمهيـة  ). (Nonorderrable Discrete Variableامسيا  ااملتغري املستقل متغري

واليت يشري مربع كاي لوجودها من  ،هذا املعامل يف حتديده قوة العالقة بني املتغريين
معمول به يف دراسات  وفقا ملا هو حيث صنفت العالقة بني املتغريات. ينهماعدمها ب

 :ثالثة مستويات إىل سابقة
 ).٢٠(ضعيفة قيمتها أقل من  .١
 ).٢٩,٩-٢٠(متوسطة قيمتها تتراوح بني  .٢
 ).٢٤ص  ،م٢٠٠٦ ،املطريف( ). ٣٠(قوية قيمتها أعلى من  .٣

ربنامج ك ،اخلاص بكل منها احلاسوبية خالل الربامجمن  نفة الذكرآومت معاجلة هذه البيانات باألساليب      
وذلك الستخراج الرسوم  ،Excel Microsoft 2007وبرنامج  ،SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ع اجلغرايف للظاهرة على إلظهار التوز ،Arc GIS 9.0برنامج كما مت االعتماد على  ،واجلداول واألشكال البيانية
  .اصة مبنطقة الدراسةاخلرائط اخل
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   :منطقة الدراسة
ومتثـل   ،يف اجلهة الغربية من اململكة العربية السعودية  -وهي منطقة الدراسة – مكة املكرمةمدينة تقع       

 ،حيث تقع عند نقطة التقاء سهل امة الساحلي وجبال السروات الـدنيا  ،املدينة احملورية مبنطقة مكة املكرمة
 ،ْ ٣٩َ  ٤٥وخطي طول  ،ْ مشاال ٢١َ  ٣٠ ،ْ  ٢١َ  ٢٠سلسلة جبال احلجاز بني خطي عرض اليت تشكل بداية

  ).  م٢٠٠٥ ،أمانة العاصمة املقدسة ،وزارة الشئون البلدية والقروية(ْ شرقا  ٤٠َ  ٠٠
ية علـى  يف الناحية الشرق اًمتر ٣٥٠و ،يف الناحية الغربية اًمتر ٢٥٠تترامى على موقع يتراوح ارتفاعه بني      

التالل الساحلية اليت متثل انتقاال سلميا من سطح البحر وسهل امة إىل جرف جبال احلجاز بـالقرب مـن   
  ).٩ص  ،م٢٠٠١ ،وأمحد ،مرزا. (الطائف يف الشرق

تبـدأ   ،نطاقات مكانية تتمثل يف عدة ،موزعة على سبع دوائر انتخابية. حيا سكنيا) ٦٠(وتضم املدينة   
واليت تقع  "املعابدة"الثانية  االنتخابية مث الدائرة ،اليت تقع يف وسط املدينة "أجياد"األوىل وهي  يةاالنتخاب بالدائرة

واليت تقع غرب مدينـة   "العتيبية"الثالثة  االنتخابية مث الدائرة ،إىل الشمال الشرقي من الدائرة االنتخابية األوىل
االنتخابيـة  والـدائرة   ،قعة يف جنوب وجنوب غرب املدينةالوا "الشوقية " الرابعة  االنتخابية الدائرةو ،مكة

الواقعة يف مشـال شـرق    "الشرائع" السادسة االنتخابية والدائرة  ،الواقعة إىل الشرق منها "العزيزية "اخلامسة 
  .)١(شكل .مشاهلاالواقعة يف  "العمرة اجلديدة " السابعة االنتخابية  ةوأخريا الدائر ،مدينة مكة

هـ إىل ١٤٢٥دينة حسب التعداد العام للسكان واملساكن والذي مت حصره يف العام املكان وصل عدد س  
بلغ عدد الـذكور   ،نسمة) ٧٢٤,١٧٣(حيث بلغ عدد السكان السعوديني منهم حنو  ،نسمة) ١,٢٩٤,٤٤٠(
و بلغ عدد السكان غري السعوديني  ،نسمة) ٣٦٠,٧٢٣(نسمة يف حني بلغ عدد اإلناث حوايل ) ٣٦٣٤٥٠(

) ٢٢٩,٢٤٢(أما عدد اإلناث فبلغ حنو  ،نسمة) ٣٤١٠٢٥(بلغ عدد الذكور منهم  ،نسمة) ٥٧٠٢٦٧(حنو 
وحدة سـكنية  ) ٢٤٣,٦١٨(أما عدد املساكن املشغولة بالسكان يف مدينة مكة املكرمة فقد بلغ حنو . نسمة

  ).هـ١٤٢٥ ،ةوزارة االقتصاد والتخطيط مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات السكانية واحليوي(
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  :النمو العمراين واستعماالت األراضي مبدينة مكة املكرمة
يف عـام   )هكتـار  ٤٥(وقد منت املدينة من  ،اإلسالم ارتبط منو مدينة مكة املكرمة ارتباطا وثيقا بانتشار     

دة وتبعا لزيـا  ،ـه١٣٩١يف عام  )اًهكتار ١١١٢(وإىل  ،هـ١٣٧٧يف عام  )اًهكتار ٨٠٠(هـ إىل ١٣٣٦
فقد منت املدينـة   ،واالستثمارات الكبرية يف املدينة عامة باإلضافة إىل األنشطة املتعلقة باحلج ،العائدات النفطية

وقد صاحب  ،هـ١٤١٩يف عام  )اًهكتار ٢٧١٣٠(وإىل  ،هـ١٤٠٧يف عام  )اًهكتار ١٢٧١٢(إىل حوايل 
وتطور مرافق الطـرق علـى املسـتوى     انتشار السيارات اخلاصة ،هـ١٣٧٥النمو السريع للمدينة بعد عام 

ومن املتوقع أن تزيد  ،وقد منت املدينة وبلغت حجم وتعقيد مدن العواصم ،اإلقليمي وداخل مدينة مكة املكرمة
  :اآليتحسب ترتيب حجمها على النحو للمدينة هذا وكانت اجتاهات النمو الرئيسة . منوا يف السنوات القادمة

  .شرقا عاجتاه النمو على طريق الشرائ -
 .مشاال اجتاه النمو على طريق املدينة املنورة -
 .اجتاه النمو مبحاذاة منطقة املشاعر املقدسة -
 .اجتاه النمو جنوب املدينة حىت الطريق الدائري الثالث -

) % ٨,٣(مبتوسط معدل منو سنوي  ،)هكتار ١٥١٥٩,٣(مساحة الكتلة العمرانية للمدينة حوايل  وتبلغ     
ومن خالل املسح العمراين للكتلة املبنية مبدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسـة عـام   . اضينيخالل العقدين امل

من  )% ٣٩,٩(ثل ميعلى كافة االستعماالت األخرى حيث  قد سيطر االستعمال السكينأن هـ وجد ١٤٢٤
اد تركيزهـا كلمـا مت   حيث يزد )% ٠,٧(إضافة إىل االستعماالت السكنية الفندقية اليت متثل  ،املساحة املبنية

ومتثل االسـتعماالت التجاريـة    ،االقتراب من املسجد احلرام وبالقرب من املشاعر املقدسة يف منطقة العزيزية
وتشـغل   ،وهو ما يعكس الوظيفة التجارية للمدينة ،وهي نسبة مرتفعة نسبيا )% ٦,٥٦(والسكنية التجارية 

ال يتناسب مع الدور الوظيفي  ضوهو معدل منخف ،لعمرانيةمن مجلة الكتلة ا )% ٦,٣(االستخدامات اخلدمية 
كمـا متثـل    ،)% ٢,١(أما املستودعات فتمثـل   )% ٣,٣(ومتثل االستعماالت الصناعية والورش  ،للمدينة

وتتركز املقابر بقلب هذا  ،وهي نسبة متدنية مقارنة باملعدالت التخطيطية )% ١,١٣(االستعماالت الترفيهية 
من مساحة الكتلـة   )% ١٦,٩( كما متثل الطرق واحملاور الرئيسة  )% ٠,١٤(الشرائع ومتثل  املدينة ومبنطقة

التقرير  ،مركز املعلومات اجلغرافية ،العاصمة املقدسة ةأمان ،وزارة الشئون البلدية والقروية. (العمرانية للمدينة
  ). هـ١٤٢٥ ،املكتب التنفيذي ملخطط عام مكة املكرمة -الفين للمخطط اهليكلي ملكة

  
   :األحياء مبدينة مكة املكرمة تصنيف

مـن حيـث   أحياء مدينة مكة املكرمـة  التابع ألمانة العاصمة املقدسة صنف مركز املعلومات اجلغرافية      
  : التايلوذلك على النحو  ،)٢(شكل  ،مستوياتإىل ثالثة  التخطيط
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  : األحياء العشوائية.أ
حارة  ،املسفلة ،اهلنداوية ،نصورامل ،اهلجلة ،البيبان ،أحياء اخلنساءكل من  وتضم ،حيا) ٢٧( اعددهبلغ ي     
ـ  ،أجيـاد  ،املعابـدة  ،الزهـراء  ،الروضـة  ،الطندباوي ،اجلميزة ،الباب  ،وعلـي  عـامر  شـعب  ،رهمج

 ،مةالسال ،ذاخر ريع ،التيسري ،التنعيم ،األندلس ،والنقا القرارة ،الروايب ،الشبيكة ،جرول ،لسليمانيةا ،احلجون
  .   العتيبية
من إمجايل  )% ٤٥(تبلغ نسبتها  ثحي ،مدينة مكة املكرمة أحياءمن األكرب النسبة  األحياءوتشكل هذه      

تقع  كما ،واحداً حياماعدا  األوىلالدائرة  أحياءوتدخل يف نطاق هذه اموعة مجيع  ،باملدينة األحياءجمموع 
ويبلغ  .ةمن الدائرتني اخلامسة والسابع واحداً حيا ،ائرة الثانية والثالثةضمن نطاق هذه اموعة بعض أحياء الد

فيها  بينما تبلغ إمجايل مساحة األراضي ،نسمة) ٥٨١,٦٠٠(عدد سكان هذه اموعة من األحياء جمتمعة حنو 
  .اًهكتار) ١٣٩,٦٤,٣٨(
  

  : العشوائية نصفاألحياء .ب
جبل  ،الشهداء ،الكعكية ،اهلجرة ،الرتهة ،كل من أحياء الزاهرتشمل  حيا) ١٥(تضم هذه اموعة      
تبلغ و .العزيزية ،العدل ،النوارية ،الرصيفة ،احلمراء وأم اجلود ،الشوقية ،الشرائع ،البحريات ،وادي جليل ،النور

ا بعض ويدخل يف نطاقه ،من إمجايل جمموع األحياء )% ٢٥( دينةاملب حياء األجمموع  إىل نسبة هذه األحياء
بلغ عدد سكاا و .ما عدا الدائرة األوىل ،مجيع الدوائر االنتخابية السبعة يف مدينة مكة املكرمة مناألحياء 

    .اًهكتار) ٢٧,١٢٥(يف حني بلغت مساحتها  ،نسمة) ٣٣٠,١٢٣(جمتمعة حنو 
  
  

  : املخططةاألحياء .ج
 ،بطحـاء قـريش   ،التقـوى  ،كدي أحياء وتضم كل من ،حيا )١٨(عددها  بلغهي بقية األحياء ويو      

 ،شرائع ااهـدين  ،العسيلة ،املرسالت ،املشاعر ،العوايل ،النسيم ،اجلامعة ،العهد ويل ،فهد امللك ،العكيشية
   .الضيافة ،اخلالدية ،العمرة اجلديدة ،اخلضراء ،الراشدية

ها إىل إمجايل أحياء مدينـة مكـة   حيث تبلغ نسبت ،أحياء اموعة األوىل العددتلي يف ترتيبها من حيث     
تتمثل يف  ،وتنتظم هذه األحياء يف نطاق عدد من الدوائر االنتخابية ،من اموع العام )% ٣٠( حنو ،املكرمة

عدد سكان هـذه   يبلغ .وحي وحيد يف الدائرة السابعة ،والسادسة ،اخلامسة ،الرابعة ،األوىلكل من الدائرة 
      . هكتار) ١٠١,٠٤٤,٣(يتوزعون يف مساحة تبلغ  ،نسمة) ٣٨٢,٧١٧(األحياء حنو 
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يث ميكن النظر إليه على أنه تصـنيف  حب ،تتباين وجهات النظر العلمية حول التصنيف السابقبشكل عام و  
ـ  ،إجرائي ممثل لوجهة نظر اجلهة الناشرة للخريطة املصدر ك وذلك وفقا للمعيار الذي اعتمدته يف تصنيفها لتل

  . على أساسها األحياء من حيث النوعخيتلف بالضرورة مع معايري أخرى تصنف والذي قد  ،األحياء
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  :حدود منطقة الدراسة
اختذت الباحثة من التقسيم الذي مت اعتماده يف العملية االنتخابية للمجالس البلدية اليت جـرت باململكـة        

 ،م مدينة مكة املكرمة إىل سبع دوائر انتخابيةواليت مت على أساسها تقسي ،هـ١٤٢٥العربية السعودية يف العام 
الدوائر االنتخابية على النحو حيث مت توزيع األحياء يف مدينة مكة املكرمة على  ،ظاهرةالأساسا مكانيا لدراسة 

  :اآليت
  :األوىلاالنتخابية  الدائرة

 ،املنصور التيسري ،اهلنداوية ،الطندباوي ،اخلالدية ،جرهم ،املسفلة ،الروايب ،أجياد :هيحيا وتضم مخسة عشر 
  .حارة الباب ،اهلجلة ،الشبيكة ،حي شعب عامر وعلي ،القرارة ،جرول

  
  :الثانية االنتخابية الدائرة

  .وادي جليل ،جبل النور ،العدل ،اخلنساء ،ريع ذاخر ،اجلميزة ،السليمانية ،املعابدة:وتضم مثانية أحياء وهي
  

  :الثالثة االنتخابية الدائرة
 ،الرتهـة  ،الزاهر ،الضيافة ،الزهراء ،البيبان ،الشهداء ،احلجون ،األندلس ،العتيبية :هيحيا أحد عشر وتضم 
  .حي احلمراء وأم اجلود ،السالمة

  
  :الرابعة االنتخابية الدائرة

 ،ويل العهـد  ،الكعكية ،التقوى ،العكيشية ،بطحاء قريش ،اهلجرة ،كدي ،الشوقية: وتضم عشرة أحياء هي
  .الرصيفة ،هدامللك ف

  
  :اخلامسة االنتخابيةالدائرة 

  .املرسالت ،املشاعر ،العوايل ،النسيم ،اجلامعة ،الروضة ،العزيزية :وتضم سبعة أحياء هي
  

  :السادسة االنتخابيةالدائرة 
  .اخلضراء ،الراشدية ،العسيلة ،شرائع ااهدين ،الشرائع:وتضم مخسة أحياء هي

  
    :السابعة االنتخابيةالدائرة 

  .)٢( ملحق. النوارية ،العمرة اجلديدة،البحريات  ،التنعيم :وتضم أربعة أحياء هي



١٦ 

  :فصول الدراسة
أمهيتها و ،مشكلة الدراسةو ،املقدمةعلى مل الفصل األول منها تشا ،إىل ستة فصولهذه الدراسة قسمت      

يف  .والفصول ،الدراسة منطقةو ،البيانات مصادرو ،منهجهاو ،وفرضياا ،تساؤالاو ،أهدافهاو ،ومربراا
التوزع  على إظهار الفصل الثالثبينما يركز  .إلطار النظري والدراسات السابقةلفصل الثاين ااحني تضمن 

 ويتناول .حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاجلغرايف 
حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وعالقتها مبواقع  للمريضاتلتوزع اجلغرايف ا الرابعالفصل 
مبدينة مكة  املريضاتالطب الشعيب من قبل  تيف حني يناقش الفصل اخلامس استخداما .الدموية التنقيةمراكز 
وختاما  .االجتماعية واالقتصادية والصحية باستخدامات هذا النوع من العالج هنوعالقة خصائص ،املكرمة
  .وتوصياا لنتائج الدراسةس الفصل الساد يعرض

  
 



  

  الفصل الثاين                               
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  :اإلطار النظري: أوال 
 مفهوم اجلغرافيا الطبية .١
 نظرية التحول الوبائي .٢
 .الجللع بوصفه أسلوباالطب الشعيب  .٣
 .)النهائي(رض الفشل الكلوي املزمن م .٤

 
 :الدراسات السابقة: ثانيا
  ألمراض خمتلفةدراسات سابقة  .١
 دراسات سابقة ملرض الفشل الكلوي .٢
 دراسات سابقة للطب الشعيب .٣
  دراسات سابقة ملنطقة الدراسة .٤
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  والدراسات السابقة اإلطار النظري
  

وصلته بالعلوم األخرى  ،من فروع اجلغرافيا البشرية بوصفه فرعاً اجلغرافيا الطبيةيناقش هذا الفصل مفهوم      
ظاهرة  عن طريقها ومراحلها اليت تفسر ،كما يتناول أهم النظريات املرتبطة مبوضوع الدراسة ،وما مييزه عنها

قـد   ،عالج بوصفة وسيلةإضافة لذلك يتضمن جانبا عن مفهوم الطب الشعيب  ،املرض يف اتمعات السكانية
  .وية باململكة العربية السعوديةيعرض ملرضى التنقية الدم و. مع يف حاالت معينة ملداواة مرضاهيعتمد عليها ات

 ،اليت تفيد الدراسة وترتبط ا من جوانب خمتلفة ،يتضمن كذلك استعراضا ألهم الدراسات السابقة و    
 ،الفشل الكلويمرض تناولت ودراسات سابقة  ،خمتلفةأمراضا  تناولت دراسات سابقة إىلوقد قسمت 

  .نطقة الدراسةعرضت ملوأخرى  ،لطب الشعيبكان حمورها اسابقة  وأخرى
  

  :اإلطار النظري: أوال
  : مفهوم اجلغرافيا الطبية .١

 ،بناء على تعدد وجهات نظر البـاحثني يف هـذا اـال    ،تتعدد املفاهيم املتعلقة باجلغرافيا الطبية وختتلف    
ميكن فهم ذلك الفرع من فروع اجلغرافيا البشرية  ،للجغرافيا الطبية) م١٩٨٧( ثفاعتمادا على تعريف لريمون

نقال  ،٩ص  ،م١٩٩٣ ،شرف(وذلك دف تفسريها  ،على أنه دراسة أمناط التوزيع اجلغرايف لألمراض البشرية
اجلغرافيـة  كما ميكن تعريفها على أا ذلك العلم الذي يتم فيه تطبيق األساليب ). Learmonth .A (1978)عن 

 ،املراحمـي ( .وذلك إلبراز التوزيع املكاين ألمناط األمـراض املرتبطـة باإلنسـان    ،على املشكالت الصحية
  ). Learmonth:1981. Hunter: 1974؛ نقال عن ١٠ص ،هـ١٤١٧

آلن الذي تعرف عليه افقد جاء ظهور فرع اجلغرافيا الطبية مبفهومها  ،ومقارنة بعدد من فروع علم اجلغرافيا    
 Internationalفمنذ أن قرر  االحتاد اجلغرايف الدويل  ،مع بداية النصف الثاين من القرن العشرينوذلك  ،متأخرا

Geographical Union ومناقشة أول تقرير هلذه اللجنـة يف مـؤمتر االحتـاد     ،عقد جلنة لدراسة اجلغرافيا الطبية
بدأ االهتمام ذا الفرع يتزايد  ،)م١٩٩٧ ،السبعاوي(م ١٩٥٢اجلغرايف الدويل الذي عقد يف واشنطن يف العام 

القاضية بضرورة االهتمـام   ،خاصة يف ظل التوصيات الفاعلة اليت خرج ا املؤمتر والتقرير ،من قبل اجلغرافيني
  .وتوجيه الباحثني والدارسني يف أقسام اجلغرافيا حنوها ،بتدريس اجلغرافيا الطبية

وبـني   ،العالقة الوطيدة القائمة بني ظاهريت الصحة واملرض العلمال ينفي الظهور املتأخر هلذا الفرع من و    
حيث ظهرت تلك العالقة يف كتابات العديد من العلمـاء   ،العوامل اجلغرافية الطبيعية منها والبشرية منذ القدم

ا دورا يف إيضاح بعض املفاهيم اليت تـدور  فقد وجد أن لليونانيني والعرب وغريمه ،واملفكرين يف عدة عصور
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إال أا يف ). هـ١٤١١ ،الوليعي(ألحياء اليت تعيش فيها منذ القدم احول البيئة ومشكالا والعالقة بينها وبني 
  .      معترف بهعلمي ذات الوقت مل تأخذ وضعها األكادميي والتطبيقي إال بعد ظهورها كفرع 

األول  ،الدراسات اجلغرافية الطبية يف وقت مضى على دراسة مسارين يف هذا اال تركز وعموما فقد     
والذي يهـتم   ،Medical Careوالثاين دراسة الرعاية الصحية  ،Disease Ecologyمنهما هو دراسة بيئة املرض 

ز على تطبيقات يف حني تسلك الدراسات احلديثة يف ذات اال وترك ،بتوزيع اخلدمات الصحية والتخطيط هلا
التقنيات احلديثة كتقنية االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة الظواهر اليت تعىن ا اجلغرافيا 

منها على سـبيل املثـال ال    ،لعدة علوم واملتسع ،وسبل معاجلتها ،لثورة املعلومات يف مسلك مواكب ،الطبية
  .  كما سبق القول الطبيةوفرعها اجلغرافيا  ،احلصر علم اجلغرافيا

مـع   -خاصة فيما يتعلق بظاهرة املرض -وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمال اهتمام اجلغرافيا الطبية يشترك      
إال . وعلم التغذية ،وعلم االجتماع الطيب ،وعلم الوبائيات ،كالطب ،عدد من فروع العلوم األخرى املستقلة

وإبرازها من خالل ذلك للسمة  ،ها مجيعا هي وصفها لألمناط املكانية للظواهرأن أهم ما مييز اجلغرافيا الطبية عن
 ،تلك العلـوم  هافتقدتبصورة  ،هي عليه ذيال على النمطوالعوامل اليت أدت لوجودها يف املكان  ،املكانية هلا

فبينما ال يسمح على سبيل املثال ختصص الطبيب له بالبحث فيما وراء األسباب والعالت املوجودة يف جسـم  
فإن لألحباث االجتماعية بوجه عام واألحباث اجلغرافية الطبية بوجه خاص  ،املريض واليت أدت إلصابته باملرض

أو  ،يف إصابة الشخص البيئة اليت يكون هلا أثررتبطة بامل ،دورا مهما يف الكشف عن األسباب الطبيعية والبشرية
  ).هـ١٤٢١ ،احلميدي(شرحية من اتمع أو اتمع نفسه مبرض ما 

  
 :Epidemiological Transition Theoryنظرية التحول الوبائي  .٢
ومرض الفشل الكلوي بنوعيه احلاد واملـزمن بشـكل    ،ميكن تفسري ظاهرة انتشار األمراض بشكل عام     

الطبيـب العـريب    صاغهااليت  ،Epidemiological Transition Theoryيف ضوء نظرية التحول الوبائي  ،خاص
العالقة بني احلالة الصحية العامة اليت متر ـا   من خالهلاواليت شرح  ،)م١٩٧١(عام ال يف عمران مالرحي عبد

حيث يرتكز منوهم على معدالت اإلصابة باألمراض وما يرتبط ـا مـن    ،ومراحل منو السكان ،اتمعات
و تتلخص فكرة هذه النظريـة يف  ). ٦١ ص ،م١٩٩٩ ،اللبان(واليت هلا آثارها على منو السكان العام  ،وفيات

  :راحل ثالث هيمب من وجهة نظر صحية أن اتمع السكاين مير
  .األوبئة وااعاتمرحلة :  املرحلة األوىل
  .مرحلة احنسار األوبئة:  املرحلة الثانية
  .مرحلة األمراض التحللية واألمراض من صنيع اإلنسان: املرحلة الثالثة
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 Demographicالـدميوغرايف   أو التحـول  واعتمد عمران عند وضع نظريته هذه على نظريـة االنتقـال       

Transition Theory تمعـات  فيها عاملي الصح متناوالة واملرض وتأثريمها يف معدالت املواليد والوفيات يف ا
  . املختلفة من خالل تصنيفه ملراحل نظريته على النحو السابق

ففي املرحلة األوىل رأى عمران أن األوبئة واألمراض املتوطنة واملعدية وااعات أثرت على معدالت منو      
حبيث سجلت  ،يف نفس الوقت رتفاع معدالت املواليد والوفياتحيث اتسمت هذه املرحلة با ،السكان سلبا
أما . مما جعل معدالت منو السكان بشكل عام تتسم باالخنفاض ،يف فئة صغار السن وفئة الشباب تلك الوفيات

لة املرحلة الثانية واليت احنسر فيها تأثري األوبئة واألمراض الطفيلية وااعات بفعل التحسن الذي طرأ على احلا
من عـدد مـن تلـك    والطعوم واألمصال اليت تساعد على الوقاية  اللقاحات الصحية للسكان حيث توفرت

مما أدى لزيادة معدالت منو  ،فتميزت هذه الفترة بزيادة معدالت املواليد و اخنفاض معدالت الوفيات ،األمراض
  .ا يف ذلكوقد لعب التطور االقتصادي إىل جانب األسباب الصحية دورا مهم ،السكان

أما املرحلة الثالثة من مراحل نظرية التحول الوبائي فميزها عمران مبرحلة اخنفاض معدالت الوفيات الـيت       
يف معـدالت   وقد تزامن مع ذلك االخنفاض اخنفـاض   -عكس املرحلة األوىل -تركزت يف فئة كبار السن 

كما هو حاصل اآلن يف بعض دول  ،تسمت بالبطءاحيث  ،أثر على معدالت منو السكانوهذا بالطبع . املواليد
وذلك عائد إىل التباين يف معدالت  ،و بشكل عام فإن دول العامل تتفاوت يف املرور ذه املراحل. غرب أوروبا

  ). ٦٢ص ،م١٩٩٩ ،اللبان(النمو الصناعي واحلضاري واالقتصادي والطيب 
 ،تصنيف مرض الفشل الكلوي ضمن أمراض املرحلـة الثالثـة   ،وميكن على أساس نظرية التحول الوبائي     

منط  ثرهأتغري على  ،شكال حضاريا جديدابشكل عام واليت نشأت بفعل التطور والتقدم واختاذ احلياة البشرية 
اليت  ،زاد فيه االعتماد على وسائل الراحة والترفيه ،سريعا إيقاعاًواختذت احلياة من خالله  ،حياة الفرد اليومي

ا أثر على صـحة  مم ،غذائيةالعيشية و املثقافات ال واليت واكبها تغري يف ،احلديثةالعصرية  مسات احلياة تعرب عن
جديـدة مـن    نـواعٍ أتكون إىل  والذي أدى بدوره ،كاململكة دول نامية ويف عدة ،الفرد يف الدول املتقدمة

  .حتمل مسة األمراض املزمنةاليت األمراض 
  

  :عالجلل أسلوبالطب الشعيب بوصفه . ٣
 ،اليت ينظر إليها كمجموعة التاريخ الفكري الوجداين ،يعترب الطب الشعيب أحد عناصر املعتقدات والثقافة     

وهي بذلك مركب من أساليب  ،والذي مييز به شخصيتها عن غريها من األمم ،الذي ال تكون األمة أمة إال به
 اوترتبط تلك العناصر ببعضه ،الشعور والفكر والسلوك الذي مييز جمموعة من الناس يتوارثونه جيال بعد جيل

 ،صاحل(ويؤدي كل عنصر منها وظيفته اخلاصة يف إطار الثقافة الكلية للمجتمع  ،بعالقات تفاعل وتأثري متبادل
  ). ٦٣ ،٦١ ص ص ،م٢٠٠٣
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ما على اإلنسان إال أن  و أن ،أن اهللا تعاىل قد خلق لكل داء دواءعلى  ساس معتقد الطب الشعيبويقوم أ     
 ،اجلمال(ومن حيث اهلدف فريى ). ١٨٥ص ،م١٩٨٢ ،فوزي(ينهج الطريق السليم للبحث عن هذا الدواء 

مثله يف ذلك  ،أن الطب الشعيب يهدف إىل شفاء األمراض والوقاية منها بكافة الطرق والوسائل) بدون تاريخ
ولكن الطب الشعيب خيتلف يف نظرياتـه   ،ولكال النوعني من الطب نفس اهلدف النهائي ،مثل الطب احلديث

  .املتعلقة بسبب األمراض وكيفية التعامل معها وعالجها
ن الطب احلديث أو األكادميي يعترب املرض حادثا لبعض الطب احلديث والطب الشعيب بقوله إويفرق بني      

الباثولوجية مثل اجلراثيم أو امليكروبات أو بعض املواد السامة املوجودة يف الطعام أو  –املسببات الفسيولوجية 
مما يؤكد ... ... لناموس الطبيعي يف حني أن الطب الشعيب يعترب األمراض ناجتة عن أسباب خارجة عن ا ،البيئة

كذلك يعد هذا النوع جزء من الثقافة  ،بدرجة كبرية على األسباب السيكولوجية أو النفسية حلدوث األمراض
واليت وجدوها نافعة هلم مما سبب التصاقها مبعتقـدام الراسـخة يف    ،والتقاليد املتوارثة عن اآلباء واألجداد

مراض هي الظاهرة املميزة للتفرقة بني الطب الشـعيب والطـب احلـديث    ولذلك فإن حدوث األ. أعماقهم
  ).١٩ص  ،بدون تاريخ ،اجلمال(

فمصادر البيئة من  ،التفاعل بني اإلنسان والنسق االيكولوجي الذي يعيش فيه... ويعكس الطب الشعيب      
البشرية يف اسـتخدامها   حشائش طبية وأحجار ورمال ال ميكن أن تشفي األمراض وحدها دون وجود اخلربة

كما أن تلك األخرية ال ميكن أن يكون هلا قيمة بدون تلك املصادر اليت تتعامل معها وختضعها . والتعامل معها
 ،م١٩٩٠ ،اجلـوهري . (خطائـه عن صحة هذا االستخدام مـن   -طبعا -لالستخدام اليومي بصرف النظر 

  ).٥٢١ ص
أو شامله  ،والطب النبوي ،مسميات عدة مرادفه له كالطب العريبيتخذ هذا النوع من الطب لعموم ويف ا     

وتصاعدت دعوات عدة للعودة إىل  ،الذي عاد مفهومه لالنتشار يف الفترة األخرية ،له كمفهوم الطب البديل
أحيانا أمام بعض األمـراض  " الطب احلديث"خاصة يف ظل وقوف  ،مداواة األمراض والوقاية منهاأسسه يف 
  .ما جعل التنافس بني االني على أشده ،موقف احلائراملستعصية 

شجع على ظهور هذا النوع من التنافس التطور الكبري يف وسائل االتصال كظهور قنوات تلفزيونية تركز      
متزامنة مع ظهور عدد  ،بأنواعه ومسمياته املختلفة يف عالج األمراض" الطب القدمي"على أمهية العودة ملفهوم 

أو غري املتخصصة فيه واليت  ،)كمجلة الطب البديل(ب والصحف واالت املتخصصة يف هذا اال من الكت
إضافة لعدد كبري من املواقع االلكترونية علـى   ،تفرد أحيان حيزا ملناقشة مثل هذه املوضوعات والتطرق إليها

واعتماده كوسيلة  ،ية العودة إليهوتركز على أمه بواليت تعرض هلذا النوع من الط ،)Internet(شبكة االنترنت 
وهو موقع ) http://www.baytalshifaa.com(منها على سبيل املثال موقع بيت الشفاء  ،لالستشفاء من األمراض

 ،قبل حدوثها للطبيعة للوقاية من األمراضيعرض ألمهية العودة ) املايكروببيوتيك(متخصص يف الطب الطبيعي 
ومكمالته كـالعالج بـاأللوان    ،كما يعرض للتعريف بالطب الطبيعي وأساسياته ،وشفائها بعد اإلصابة ا

http://www.baytalshifaa.com
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يف حني يعىن موقع . متناوال ذلك كله يف إطار علمي فلسفي ،بهويعرض ملفاهيم تتعلق  ،ت وبالتنفساصواألبو
وبتقدمي النصائح اليت تم بتوفري املعلومات  ،بالعالجات الطبيعية) //:www.oshba.com http(عشبة االلكتروين 

 ،كما يتضمن موسوعة لألعشـاب  ،عن أمهية طب األعشاب وفوائده يف التشايف من األمراض والوقاية منها
يهـتم  ف) //:www.weqaaworld.com http( وقاءأما موقع . االستفادة من كل نوع منها طرقيعرض من خالهلا 

ومجيع ما يندرج حتت ذلك من عالج باألعشاب والرياضة الروحيـة وسـبل    ،بكل ما يتصل بالطب البديل
  )./http://arabaltmed.com/ews(مثله يف ذلك مثل موقع العالج البديل العريب  ،الوقاية واالستشفاء من األمراض

ويمارس الطب الشعيب عادة من قبل األطباء الشعبيني الذين يداوون مرضاهم مبركبات دوائية تتكون من      
دويـة  والعطارين الذين هم مبثابة الصيادلة الذين يصـرفون األ  ،مواد طبيعية وعناصر معدنية وصخرية خاصة

أو ربات البيوت وذلك باستعمال بعض املنتجات خاصة النباتيـة   ،أو من قبل املرضى أنفسهم ،مركبة ومفردة
  ).هـ١٤٢١ ،احلميدي. (منها
إال أن تلك الصورة قد أصاا اخللل من أكثر  ،ورغم أن الطب الشعيب يرتكز يف أساسه على مبادئ سليمة     

فقد دخل ميدان هذا الطب وألسباب مادية غالبا من ال يعرفونه حق املعرفة وال يفهمون أسـاليبه  . من جانب
 ،أو يبتدعون من لدن أنفسهم ما يـدعون أنـه منـه    ،فيطبقوا تطبيقا خاطئا ،ووسائله الناجعة ،الصحيحة

سيئة اليت أبرزها اسـتفحال كـثري مـن    آثار وبالتايل أصبح له  ، معه غري سليمةفأصبحت نتائج تطبيقها تأيت
  ).٥٠ص  ،هـ١٤٢١ ،احلميدي(احلاالت املرضية اليت يركن أصحاا إىل العالج به 

قبل التطور يف ااالت  -نه كان يشهد كة العربية السعودية ميكن القول إوبالنظر للمجتمع احمللي يف اململ     
اعتمادا كبريا على الطب الشعيب الذي توارث خرباته من خالل تراكم املعارف العلمية لدى األجيال  -الصحية

على ما جاءت به  ،تستند إىل جانب املالحظات الشخصية ،ويف جماالت أخرى متنوعة ،املتعاقبة يف هذا اال
  ).      هـ١٤٢١ ،احلميدي. (ةوالتجارب السابق ،املأثورات الدينية

 ،جتارب قدماء العرب واملسلمني ،السنة املطهرة ،القرآن الكرمي(ومما استلهمه اتمع من املصادر األربعة      
فكـان   ،ووسائله العالجية الناجعة ،وغريها تكونت له أساليبه الوقائية اخلاصة) املالحظة املباشرة على املرضى

إضافة إىل الرقية  ،واحلمية ،واحلجامة ،والفصد ،والكي ،والتجبري ،والعالج الطبيعي ،هناك التداوي باألعشاب
وهذه  ،)صلى اهللا عليه وسلم(واألدعية املأثورة عن النيب  ،املتمثلة بالقراءة على املريض من آيات القران الكرمي

ة األساليب الوقائية والوسائل العالجية سدت الفراغ الناجم عن عدم توفر السبل الوقائية والعالجيـة املتطـور  
  ).٤٩ ص ،هـ١٤٢١ ،احلميدي(لفترات طويلة 

و ميكن متييز اتمع يف غرب اململكة على وجه اخلصوص باعتماده على عنصر مهـم يف بنـاء الثقافـة         
وذلك كما ألفوه  ،الذين قد ميارسون الطب الشعيب ،واملعتمرونوهم احلجاج  ،العالجية املرتبطة بالطب الشعيب

والبضائع اليت  ،هم يف كل عام عددا ال حيصى من األفكار والثقافات والعادات والتقاليدوينقلون مع ،يف بيئام
  .  والعوارض الصحية ،قد يكون من ضمنها مواد يرون فيها القدرة على شفاء األمراض

http://www.oshba.com
http://www.weqaaworld.com
http://arabaltmed.com/ews/
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كظواهر م الطب الشعيب مفهو ٢وعلم االجتماع الطيب ،)١(أكادمييا كثريا ما يناقش علم األنثربولوجيا الطبية     
يف حني أن بعض املناهج اجلغرافية احلديثة يف معاجلة اجلغرافيا الطبية تتبىن طريقة للدراسة أو مدخال " ،اجتماعية

ونعين بـذلك الطـب    ،Medical Pluralismيعتمد على ما هو موجود يف معظم الدول النامية من ثنائية طبية 
ومع أن اهتمـام   ،ة عرقية أو منطقة جغرافية معينةأي الطب اخلاص مبجموع ،... ...احلديث والطب الشعيب

 WHOوالدليل على ذلك أن منظمة الصحة العاملية  ،اجلغرافيني بالطب الشعيب حمدود فإن هذا املنهج مهم للغاية
  ).٢٥ص ،م٢٠٠٣ ،جابر. ("بدأت تدعو حاليا لالهتمام به

  
  ):النهائي(املزمن  الفشل الكُلويمرض . ٤

حيث تتصاعد  ،أحد أهم األمراض املزمنة اآلخذة يف االنتشار بني سكان العامل الكُلويالفشل يعد مرض      
قدر عدد املرضـى   ،فحسب إحصاءات غري رمسية ،األرقام الدالة على معدالت حدوث املرض يف الدول أمجع

) م٢٠٠٠(العـام   الذين يعاجلون عن طريق التنقية الدموية يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال يف
ويف أوربا يف نفس العام  ،لكل مليون نسمة اًمريض) ١٦٦(يضاف إليهم حنو  ،مريض) ٢٥٠٠٠٠(بأكثر من 

مريض لكـل مليـون   ) ٨٠-٣٠(يضاف إىل ذلك  ،مريض) ١٧٠٠٠٠(كان يعاجل بذات الطريقة أكثر من 
  ). هـ١٤٢١،حريب. (نسمة
وزارة (حالة لكل مليون نسمة ) ١٢٠ – ٨٠(ويف دول العامل العريب تراوحت نسب اإلصابة باملرض بني      

فعلى سبيل املثال تشري إحصائية صادرة عـن  ). م٢٠٠٧ ،شئون جملس الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة
) ألف ١٥( ض قد بلغ يف اجلمهورية حنو اجلمعية املصرية ملرضى الفشل الكلوي بأن عدد املرضى املصابني باملر

شـري لـذلك   وقد تزيد عن هذا املعدل كما ت). م٢٠٠٧ ،الباز(مريض لكل مليون شخص  ٢٠٠أو  ،مريض
عدد مرضى الفشل الكلـوي املـزمن يف    والذي أكد أن ،املسوح الصادرة عن منظمة الصحة العاملية  ىحدإ

 Batiehha.A, et)  .لكل مليون نسمة من السكان اًمريض) ٣١٢(مبعدل انتشار  ،اًمريض) ١٧١١(األردن قد بلغ 

al, 2003).  حالة لكل مليون نسمة مـن   ١٠٠أما يف اململكة العربية السعودية فقد بلغ معدل اإلصابة باملرض
وهذا املعدل يعترب متوسطا إذا ما قورن مبعدالت اإلصابة باملرض يف كل مـن الواليـات املتحـدة     ،السكان
  ).هـ١٤٢٦ ،شاهني. (وأوربا ،األمريكية

  
  

                                         
مبعناه (العوامل اليت تؤثر على الصحة والرفاه حقل ثانوي من علم اإلنسان يسعى لالستفادة من الظروف االجتماعية والثقافية والبيولوجية لإلنسان يف فهم   )١

  ).٢٠٠٩، الطبية امجعية األنثربولوجي(. وتعرف طرق إدارة األنظمة العالجية، والوسائل واألساليب اليت تسلكها اتمعات يف الوقاية من األمراض )الواسع
ملتعلقة ا الظروف االجتماعية واملعيشية لألفرادويركز على فهم ، فرع من علم االجتماع يدرس بناء اتمع ونظمه ووظائفه يف عالقتها بظاهريت الصحة واملرض )٢

، ٢٠٠٦، الدوييب(ريها بالسكن والدخل وسالمة البيئة والغذاء والكساء والثقافة والطرق واألساليب الشعبية للعالج والتنمية االجتماعية والسياسية والصحية وغ
     ).١٤ص
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  :مرضى التنقية الدموية باململكة العربية السعودية. أ
أن ) م٢٠٠٦(كشفت بيانات التقرير السنوي الصادر عن املركز السعودي لزراعة األعضاء بنهاية العـام       

) ٣% ٩٢,٣( ،ومريضة اًمريض) ٨٤٨٢(حنو ) ٢٠٠٥(عدد مرضى الفشل الكلوي باململكة قد بلغ يف العام 
يف حني أشار التقرير إىل أن عدد  ،يعاجل بالتنقية الربيتونية%)  ٧,٧(و  ،منهم يعاجلون عن طريق التنقية الدموية

ممـن  ) ٢٥٦(و ،يعاجلون عن طريق التنقية الدموية ،اًمريض) ٢٠٨٠(املرضى اجلدد منهم قد بلغ يف نفس العام 
  .يعاجلون عن طريق التنقية الربيتونية

وبالتركيز على املرضى املعاجلني بالتنقية الدموية يالحظ وفقا لبيانات التقرير السنوي للمركز السـعودي       
باململكة من غري السـعوديني قـد بلـغ يف العـام      التنقيةحبسب اجلنسية أن عدد مرضى و ،لزراعة األعضاء

يف حـني   ،ت املسجلة يف اململكةمن إمجايل احلاال) % ١١,٣(وذلك بنسبة  ،اًمريض) ٨٨٦(حنو  ،)م٢٠٠٥(
بنسبة  ،ومريضة اًمريض) ١١٤(عاما  ١٥بلغ عدد املرضى الذين يعاجلون ذه الطريقة ممن تقل أعمارهم عن 

وبنسـبة   ،ومريضـة  اًمريض) ٤٢٣(عاما  ٧٥عدد املرضى الذين تزيد أعمارهم عن  بلغيف حني  ،%) ١,٤(
  . فيها من جمموع مرضى التنقية الدموية%)  ٥,٣(

نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التـهاب   دماؤهمسجلت نتائج فحص  كما أشار التقرير إىل أن املرضى الذين     
 ،من إمجايل مرضى التنقية الدموية باململكـة %)  ٥,٨(بنسبة  ،اًمريض) ٤٦٢) (ب(الكبد الفريوسي من الفئة 

فقـد بلغـوا   ) ج(نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي فئة  دماؤهمالذين سجلت  أما املرضى
أما املرضى املصابني بداء السكري فقد بلغ عـددهم  . من اإلمجايل العام%)  ٣٩,٩(بنسبة  ،اًمريض) ٣١٢٩(
يف حني بلغ عدد املرضـى  . من جمموع مرضى التنقية الدموية باململكة%)  ١٢,٨(بنسبة  ،اًمريض) ١٠٠٦(
أما عدد املرضـى  . من اإلمجايل العام%)  ٣٣,٢(وبنسبة  ،اًمريض) ٢٦٠٧(ملصابني بارتفاع ضغط الدم حنو ا

. من اموع العام للمرضـى %)  ٢٣(وذلك بنسبة  ،مريض) ١٨٠٣(الذين يعانون من املرضني معا فقد بلغ 
ـ ٢٠٠٥بلغ عدد الوفيات بني مرضى التنقية الدمويـة خـالل العـام     يف حنيهذا  بنسـبة   ،)٩٧٧(و م حن

  . من إمجايل مرضى التنقية الدموية باململكة)  % ١٢,٤(
فيالحظ أن املرض قد سجل معدل انتشار يف اململكة بلـغ   اإلصابةمعديل االنتشار ووفيات  إىلوبالنظر      

يف منطقة احلدود حبسب املناطق بلغ أعلى معدل لالنتشار  .نسمة من السكان ١٠٠٠٠مريض لكل  )٣,٤٥(
معدالت االنتشار يف بقية  قاربتيف حني  ،نسمة من السكان ١٠٠٠٠مريض لكل  )٤,١٥(بنحو  ،الشمالية
) ١٢٤٧(يف اململكة فقد بلغ  اإلصابةيتعلق مبعدل وفيات  فيماأما  . املعدل املسجل يف اململكةاألخرى املناطق 

مناطق اململكة يف منطقيت حائل والباحة بنحـو   يفبلغ أعلى معدل للوفيات  .مريض ١٠٠٠٠لكل  حالة وفاة

                                         
 ).نسخة الكترونية(، م٢٠٠٦وي للمركز السعودي لزراعة األعضاء  النسب من حساب الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السن  ٣

  



٢٥ 

بينما سجلت منطقة احلدود الشمالية أقل تلك املعدالت بنحو  ،لكل منهما على التوايل) ٢١٦٤(و) ٢٦٨٣(
  . مريض باملنطقة ١٠٠٠٠حالة وفاة لكل ) ٨٦٢(

ملركـز السـعودي لزراعـة    ووفقا للتوزع اجلغرايف ملرضى التنقية الدموية مبناطق اململكة فتشري بيانات ا     
للمرضـى   عدد مسجلقد سجلت أعلى  -واليت تتبع هلا منطقة الدراسة –أن منطقة مكة املكرمة  ،األعضاء

تلتـها منطقـة    ،اًمريض) ٢٢٤٦(وذلك بنحو  ،املصابني باملرض ممن يقومون بعملية التنقية الدموية يف اململكة
 .ما يساوي جمموعهما نصف حاالت اإلصابة باملرض املسجلة يف اململكـة  ،اًمريض) ١٧٥٣(الرياض حبوايل 

وبالتايل اخنفاض  ،مقارنة ببقية مناطق اململكة ،ويعود ذلك الرتفاع عدد السكان مبنطقيت مكة املكرمة والرياض
ـ أقـل  سجلتا  اللتنيأعداد املرضى تبعا الخنفاض عدد السكان كما هو ظاهر يف منطقيت اجلوف وجنران  دد ع

  ).٣(شكل  ،)١(جدول  .لكل منهما على التوايل حالة) ١٠٠( و) ٩٩(بنحو  ،حلاالت اإلصابة باململكة
  

   





٢٧ 

  )م٢٠٠٥(التوزع العددي ملرضى التنقية الدموية مبناطق اململكة العربية السعودية ) ٣(شكل 

  ).الكترونية نسخة( ،م٢٠٠٦ ،للمركز السعودي لزراعة األعضاءمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي : املصدر         
  

  :مراكز التنقية الدموية باململكة العربية السعودية. ب
بلغ عدد املراكز واملستشفيات اليت تقوم بعملية التنقية الدموية ملرضى الفشل الكلوي املزمن باململكـة يف       
. و تتوزع على مناطق اململكة ،تتبع لعدد من القطاعات الصحية ،مستشفى ومركز) ١٦٠) (م ٢٠٠٥(العام 

الكليـة   بلغ عدد األجهـزة يف وحـدات   ،لوزارة الصحةما يتبع مستشفى حكومي منها ) ١١١(حبيث تتبع 
يف  .مريض لكل جهـاز ) ٢.٤٧(مبعدل  ،مريض) ٥٦٠٥( عن طريقهايعاجل  ،جهاز) ٢٢٦٢(الصناعية فيها 

بلغ عدد األجهـزة يف   ،مستشفى) ١٩(احلكومية غري التابعة لوزارة الصحة منها حني بلغ عدد املستشفيات 
مريض لكل ) ٢,٧١(مبعدل  ،اًمريض) ١٤١٤(عن طريقها يعاجل  ،اًازجه) ٥٢١(الكلية الصناعية فيها  وحدات
. الكلية الصـناعية  يف وحدات اًجهاز) ٣٢١(وتتضمن  ،اخلاصمستشفى منها للقطاع ) ٣٠(و تتبع  .جهاز

شـكل   ،)٢(جدول  .مريض لكل جهاز) ٢,٥٤(وذلك مبعدل  ،ومريضة اًمريض) ٨١٨(عن طريقها عاجل ي
)٤.(  

   



٢٨ 

ا حسب القطاعات  املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى ) ٢(جدول 
  )م٢٠٠٥(الصحية باململكة العربية السعودية 

عدد   القطاع الصحي
عدد   النسبة  املستشفيات

عدد   النسبة  األجهزة 
  جهاز/ مريض   النسبة  املرضى 

اموع الكلي للمستشفيات احلكومية 
  التابعة لوزارة الصحة

٢,٤٧  ٧٢  ٥٦٠٥  ٧٣  ٢٢٦٢  ٧٠  ١١١  

اموع الكلي للمستشفيات احلكومية غري 
  التابعة لوزارة الصحة

١٨  ١٤١٤  ١٧  ٥٢١  ١١  ١٩  
٢,٧١  
  

  ٢,٥٤  ١٠  ٨١٨  ١٠  ٣٢١  ١٩  ٣٠  ملستشفيات القطاع اخلاصاموع الكلي 
  ٢,٥٢  ١٠٠  ٧٨٣٧  ١٠٠  ٣١٠٤  ١٠٠  ١٦٠  اموع الكلي ملستشفيات اململكة

  ).نسخة الكترونية(، ٢٠٠٦، بتصرف عن التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر 
       

  
ا يف  املعاجلونالتوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلى الصناعية واملرضى ) ٤(شكل 

  )م٢٠٠٥(القطاعات الصحية باململكة العربية السعودية 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،السعودي لزراعة األعضاء من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز: املصدر                
  

) ٤٢(حنـو   هاكان أعلى عدد من تلك املراكز واملستشفيات قد سجل مبنطقة الرياض حبيث بلغ عـدد      
 . مريض لكل جهاز) ٢,٢٨(مبعدل  ،يف وحدات الكلية الصناعية التابعة هلا اًجهاز) ٧٦٦(و ،مستشفى ومركز

) ٣,٤١(ومبعـدل   ،اًجهاز) ٦٥٨(و بنحو  ،و مستشفى مركزاً) ٣١(تلتها يف ذلك منطقة مكة املكرمة بـ 
) ٢,٥٢(والذي بلغ  ،ويالحظ ارتفاع هذا املعدل عن املعدل املسجل على مستوى اململكة. مريض لكل جهاز



٢٩ 

مبعـدل   ،. فقط اًجهاز) ٤٩(و  ،يف حني كانت منطقة جنران أقلها عددا بواقع مركزين. مريض لكل جهاز
  ). ٥(شكل  ،)٣(جدول  .مريض لكل جهاز) ٢,٠٤(

  
يف وحدات الكلى  التنقية الدمويةأعداد املستشفيات اليت يعاجل ا مرضى الفشل الكلوي املزمن وعدد أجهزة ) ٣(جدول 

  ).م٢٠٠٥(الصناعية مبناطق اململكة العربية السعودية 
  جهاز/ مريض  النسبة  عدد املرضى النسبة  عدد األجهزة النسبة  عدد املستشفيات  املنطقة
  ٢,٢٨  ٢٢  ١٧٥٣ ٢٥  ٧٦٦ ٢٦  ٤٢  الرياض

  ٣,٤١ ٢٩  ٢٢٤٦ ٢١  ٦٥٨ ١٩  ٣١  مكة املكرمة
  ٣,١  ٨  ٥٩٧ ٦  ١٨٧ ٧  ١١  املدينة املنورة

  ١,٩٠ ٣  ٢٣٢ ٤  ١٢٢ ٥  ٨  تبوك
  ٢,٤٤ ١٣  ١٠٠٢ ١٣  ٤١٠ ١٢  ٢٠  الشرقية
  ٢,٢٢ ٤  ٣٣٣ ٥  ١٥٠ ٥  ٨  القصيم
  ١,٠٣ ٢  ١٣٤ ٤  ١٢٩ ٣  ٥  الباحة
  ١,٥٩ ١  ٩٩ ٢  ٦٢ ٢  ٣  اجلوف

  ١,٥٢  ١  ١١٦ ٢  ٧٦ ٣  ٤  احلدود الشمالية
  ١,٨٠  ٢  ١٢٣ ٢  ٦٨ ٤  ٦  حائل
  ٣,٦٧  ٦  ٤٤٥ ٤  ١٢١ ٣  ٤  جازان
  ٢,٠٤ ١  ١٠٠ ٢  ٤٩ ١  ٢  جنران
  ٢,١٤  ٨  ٦٥٧ ١٠  ٣٠٦ ١٠  ١٦  عسري
  ٢,٥٢ ١٠٠  ٧٨٣٧ ١٠٠  ٣١٠٤ ١٠٠  ١٦٠  اموع

  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦، بتصرف عن التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر              
   



٣٠ 

  وأجهزة الكلى الصناعية مبناطق ملستشفيات ومراكز التنقية الدمويةالتوزع العددي ) ٥(شكل 
  )م٢٠٠٥(العربية السعودية  اململكة 

  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).نسخة الكترونية(، م٢٠٠٦، من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر                 
  

  :مكة املكرمة ةمرضى التنقية الدموية مبنطق. ج
أكثر املنـاطق  كانت تشري البيانات الصادرة عن املركز السعودي لزراعة األعضاء أن منطقة مكة املكرمة      
ني ـذه  جلمن إمجايل املرضى املعـا ) ٤% ٢٨,٦(بنسبة بلغت  ،ا مرضى للتنقية الدموية باململكة يوجداليت 

بنسـبة   ،اًجهـاز ) ٦٥٨(وقد بلغ عدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية باملنطقة حنو . الطريقة يف اململكة
  .  ةمن إمجايل أجهزة التنقية الدموية باململك%) ٢١,١(

بلغت نسبتهم إىل إمجايل  ،مريض) ٥٠٨(حنو ) م٢٠٠٥(بلغ عدد املرضى اجلدد يف املنطقة يف العام  قدو     
أما املرضى من غري السعوديني فقد بلغ عـددهم مـن   %).  ٢٢,٦(املرضى املسجلني فيها يف نفس العام حنو 
مـن إمجـايل املرضـى    %)  ١٨,٥(وذلك بنسبة  ،اًمريض) ٤١٧(إمجايل مرضى التنقية الدموية باملنطقة حنو 

 ،ومريضـة  اًمريض) ٤٦(حنو  اًعام ١٥يف حني بلغ عدد املرضى حتت سن . املعاجلني ذه الطريقة يف املنطقة
فقد بلغ  اًعام ٧٥أما عدد املرضى الذين هم فوق سن . فقط من إمجايل مرضى التنقية يف املنطقة%)  ٢(بنسبة 

  .من اإلمجايل العام للمنطقة%)  ٥,١(بنسبة  ،ومريضة اًمريض) ١١٦(
نتـائج اجيابيـة    دمـاؤهم يف حني ذلك أشارت البيانات إىل أن عدد املرضى الذين سجلت نتائج فحص      

ـ  ،مبنطقة مكة املكرمة) ب(لإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي من الفئة   ،)م٢٠٠٥(يف العـام   واقد بلغ

                                         
 ).نسخة الكترونية(، م٢٠٠٦، النسب من حساب الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء ٤



٣١ 

وبلغ . من إمجايل احلاالت املصابة باملرض من مرضى التنقية الدموية باملنطقة%)  ٥,٢(بنسبة  ،اًمريض) ١١٩(
حنو نصـف  ) ج(نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي فئة  دماؤهمعدد املرضى الذين سجلت 
%)  ٤٩,٧(و  ،من إمجايل احلـاالت %)  ١٤,٢(بنسبة بلغت  ،اًمريض) ١١١٨(عدد مرضى التنقية الدموية 

  .)٦(شكل . وهي نسب مرتفعة مقارنة بغريها من مناطق اململكة ،من إمجايل احلاالت املسجلة باملنطقة
من %)  ١١,٧(بنسبة  ،اًمريض) ٢٦٤(بداء السكري يف املنطقة فقد بلغ عددهم حنو  املصابونأما املرضى      

ـ ) ٧٦٣(املصابني بارتفاع ضغط الدم حنو  بينما بلغ عدد املرضى. إمجايل مرضى التنقية الدموية فيها  ،اًمريض
) ٣٦٨(يف حني بلغ عدد املرضى املصابني باملرضني معا حنو . من إمجايل املرضى يف املنطقة%)  ٣٣,٩(وبنسبة 
حالة وفاة بـني مرضـى   ) ٢٥٩(ومت تسجيل حنو . من إمجايل مرضى التنقية فيها%)  ١٦,٣(بنسبة  ،اًمريض

جـدول  . من اإلمجايل العـام %)  ١١.٥(وذلك بنسبة  ،م٢٠٠٥باملنطقة خالل العام التنقية الدموية حدثت 
)١ .(  
  

  التوزيع العددي ملرضى الفشل الكلوي املزمن مبناطق اململكة حسب اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسية) ٦(شكل 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاءمن إعداد الباحثة اعتمادا على : املصدر          
  

  :مراكز ومستشفيات التنقية الدموية مبنطقة مكة املكرمة. د
) م ٢٠٠٥(بلغ عدد املستشفيات واملراكز اليت تقوم بعملية التنقية الدموية مبنطقة مكة املكرمة يف العـام       

) ٦٥٨(الكلية الصناعية ا حنو  بلغ عدد األجهزة يف وحداتو ،افظاتاحملموزعة على عدد من  اًمركز) ٣١(
  .يف املنطقة بشكل منتظم املسجلونيعاجل من خالهلا مرضى التنقية الدموية  ،جهاز



٣٢ 

يبلغ عدد األجهـزة يف   ،ومركز مستشفى) ١٤(ويبلغ عدد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة منها حنو       
يف حني يبلغ عدد املرضى املعاجلني بالتنقية الدموية املنتظمة فيهـا   ،جهاز) ٤١٥(الكلية الصناعية ا  وحدات

أما املستشفيات احلكومية غري التابعة لوزارة الصحة فقد بلغ عددها يف املنطقة . ومريضة اًمريض) ١٤٦٤(حنو 
 اًمريض) ٤٢٥(بصورة منتظمة حنو عن طريقها يعاجل  ،جهاز) ١٣٠(ا يبلغ عدد أجهز ،مستشفيات فقط) ٥(

الكليـة   بلغت أعداد األجهـزة يف وحـدات   ،مستشفى ومركز) ١٢(أما القطاع اخلاص فتتبع له . ومريضة
  ). ٧( شكل ،)٤(جدول . ومريضة اًمريض) ٣٥٧( ويعاجل عن طريقها ،اًجهاز) ١١(الصناعية ا 

  
ا حسب القطاعات  املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى ) ٤(جدول 

  )م٢٠٠٥(الصحية مبنطقة مكة املكرمة 

عدد   القطاع الصحي
عدد   النسبة  املستشفيات

عدد   النسبة  األجهزة
  جهاز/ مريض   النسبة  املرضى

 اموع الكلي للمستشفيات احلكومية
  التابعة لوزارة الصحة

٣,٥٢  ٦٥  ١٤٦٤  ٦٣  ٤١٥  ٤٥  ١٤  

اموع الكلي للمستشفيات احلكومية غري 
  التابعة لوزارة الصحة

٣,٢٦  ١٩  ٤٢٥  ٢٠  ١٣٠  ١٦  ٥  

  ٣,١٥  ١٦  ٣٥٧  ١٧  ١١٣  ٣٩  ١٢  اموع الكلي ملستشفيات القطاع اخلاص
  ٣,٤٤  ١٠٠  ٢٢٦٤  ١٠٠  ٦٥٨  ١٠٠  ٣١  اموع الكلي ملستشفيات اململكة

  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،بتصرف عن التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر
  

ا  املعاجلونالتوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى ) ٧(شكل 
  )م٢٠٠٥(حسب القطاعات الصحية مبنطقة مكة املكرمة 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر                    



٣٣ 

  :مرضى التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة. هـ
بلغ عدد مرضى التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة وفقا ملا أشارت إليه بيانات تقرير املركـز السـعودي        

مـن إمجـايل   ) ٥% ٢٨,٣(بلغت نسبتهم  ،ومريضة اًمريض) ٦٤٢(حنو ) م٢٠٠٥(لزراعة األعضاء يف العام 
  . التنقية الدموية باململكةمن إمجايل مرضى %)  ٨,١(و  ،مرضى التنقية الدموية مبنطقة مكة املكرمة

من إمجايل مرضى التنقيـة  %)  ١٩(بنسبة  ،ومريضة اًمريض) ١٢٢(سجل عدد املرضى اجلدد منهم حنو      
وقـد   ،ومريضة اًمريض) ١٩٥(ووفقا للجنسية بلغ عدد املرضى غري السعوديني . الدموية مبدينة مكة املكرمة

أما فيما خيتص بالعمر فقد بلغ عـدد  %).  ٣٠,٣(املدينة حنو  بلغت نسبتهم إىل إمجايل احلاالت املسجلة يف
أمـا   ،من إمجايل مرضى التنقية باملدينة%)  ١,٧(بنسبة  ،ومريضة اًمريض) ١١(منهم  اًعام ١٥املرضى حتت 

حيث مل  ،فقط مرضى من الذكور واإلناث) ٩(فقد بلغ عددهم  ،اًعام ٧٥املرضى الذين تزيد أعمارهم عن 
  .من جمموع مرضى التنقية باملدينة%)  ١,٤(تتجاوز نسبتهم 

املرضى الذين سجلت نتـائج فحـص   فقد أشارت بيانات املركز إىل أن ومن حيث اخلصائص الصحية      
يف العام  وامبدينة مكة املكرمة قد بلغ) ب(نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي من الفئة  دماؤهم

يف حني بلـغ عـدد   . من إمجايل مرضى التنقية الدموية باملدينة%)  ٥,٩(بنسبة  ،اًمريض) ٣٨( ،)م٢٠٠٥(
ـ ) ٤٣٥) (ج(نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التهاب الكبد الفريوسي فئة  دماؤهماملرضى الذين سجلت   اًمريض

حني ذلك بلغ عدد املرضـى  يف . من إمجايل مرضى التنقية مبدينة مكة املكرمة%)  ٦٧,٧(وبنسبة  ،ومريضة
 املصابونأما املرضى . دينةاملمن جمموع املرضى ب%)  ٨,٢(بنسبة  ،مريض ومريضة) ٥٣(املصابني بداء السكر 
و بلغ عـدد املرضـى   . من ذات اإلمجايل%)  ٣٨,٣(بنسبة  ،اًمريض) ٢٤٦( فقد بلغوا بارتفاع ضغط الدم

أمـا  . امن إمجايل مرضى التنقية الدموية %)  ١٥.٧(بنسبة  ،ومريضة اًمريض) ١٠١(املصابني باملرضني معا 
%)  ١٠,٤(وبنسبة  ،ومريضة اًمريض) ٦٧(م حنو ٢٠٠٥عدد الوفيات بني املرضى باملدينة فقد بلغ خالل عام 

  ).٥(جدول . من اإلمجايل العام للمرضى
  

   

                                         
 ).نسخة الكترونية(، م٢٠٠٦، األعضاءالنسب من حساب الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة  ٥





٣٥ 

  :مراكز ومستشفيات التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة. و
مستقل وبعضها  ،بعضها يتبع ملستشفيات معينة ،يوجد مبدينة مكة املكرمة عدد من مراكز التنقية الدموية     
  .  أسسها أفراد أو مجعيات مستقلة ،وهي غالبا ما تكون مراكز خريية ،عادة للقطاع اخلاصيتبع 

املسجلة مبديرية الشـئون الصـحية   و  ،وبشكل عام يبلغ عدد مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة      
الواقع  ،وهي مركز الكلى وضغط الدم مبستشفى النور التخصصي حبي اهلجرة ،)ستة مراكز(بالعاصمة املقدسة 

الواقع يف نطاق الدائرة  ،وحدة الغسيل الكلوي مبستشفى امللك عبد العزيز حبي الزاهرو ،يف نطاق الدائرة الرابعة
ز آسيا مركو ،بالدائرة الثانية فيصل بن عبد العزيز حبي املعابدةلوي مبستشفى امللك وحدة الغسيل الكو ،الثالثة

حبي الرصيفة  )التكافل(مركز عالج مرضى الكلى اخلريي  ،بالدائرة اخلامسة لغسيل الكلى حبي العزيزية الواقع
والواقع يف نطاق الدائرة  ،وحدة غسيل الكلى مبستوصف اجلمعية اخلريية حبي الرتهةو ،بالدائرة الرابعة والواقع
   ).   ٨(شكل  ،)٦(جدول . الثالثة

  
  مواقع مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة) ٦(جدول                         

  الدائرة االنتخابية   احلي   اسم مركز  التنقية
  الرابعةالدائرة   حي اهلجرة  مركز أمراض الكلى وضغط الدم مبستشفى النور التخصصي

  الدائرة الثالثة  حي الزاهر  العزيز وحدة الغسيل الكلوي مبستشفى امللك عبد
  الدائرة الثانية  املعابدة  وحدة غسيل الكلى مبستشفى امللك فيصل

  الدائرة اخلامسة  العزيزية  مركز آسيا لغسيل الكلى
  الدائرة الرابعة  الرصيفة  )التكافل(مركز عالج مرضى الكلى اخلريي 
  الدائرة الثالثة  الرتهة  مركز  اجلمعية اخلريية 

  ).  هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                       

  
    





٣٧ 

 ،مستشفيات) ٣(لوزارة الصحة مبدينة مكة املكرمة غ عدد املستشفيات احلكومية منها اليت تتبع ويبل 
ومستشفى  زالعزي ملستشفى امللك عبد التابعتانالغسيل  ووحدتا ،بع ملستشفى النور التخصصيوهي املركز التا

) ٤٧٢( عن طريقهايعاجل  ،اًجهاز) ١٣٠(حيث بلغ عدد األجهزة يف وحدة الكلية الصناعية فيها  ،امللك فيصل
 ،كز آسيا لغسيل الكلـى وهي مر ،مراكز) ٣(يف حني بلغ عدد املراكز اليت تتبع القطاع اخلاص منها . اًمريض

حيث بلغ عدد األجهـزة يف وحـدة    ،ومركز اجلمعية اخلريية ،)التكافل(ومركز عالج مرضى الكلى اخلريي 
  ).  ٩(شكل  ،)٧(جدول . ومريضة اًمريض) ١٧٠(يعاجل من خالهلا  ،اًجهاز) ٦٠(الكلية الصناعية ا 

  
ا حسب القطاعات  املعاجلونمراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى ) ٧(جدول 

  )م٢٠٠٥(الصحية مبدينة مكة املكرمة 

عدد   القطاع الصحي
عدد   النسبة  املستشفيات

عدد   النسبة  األجهزة
  جهاز/مريض   النسبة  املرضى

التابعة اموع الكلي للمستشفيات احلكومية 
  لوزارة الصحة

٣,٦٣  ٧٤  ٤٧٢  ٦٨  ١٣٠  ٥٠  ٣  

اموع الكلي للمستشفيات احلكومية غري 
  التابعة لوزارة الصحة

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ٢,٨٣  ٢٦  ١٧٠  ٣٢  ٦٠  ٥٠  ٣  اموع الكلي ملستشفيات القطاع اخلاص
  ٣,٣٧  ١٠٠  ٦٤٢  ١٠٠  ١٩٠  ١٠٠  ٦  اموع الكلي ملستشفيات اململكة

  ).نسخة الكترونية(، م٢٠٠٦، إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاءمن : املصدر

   



٣٨ 

ا  املعاجلونالتوزيع العددي ملراكز التنقية الدموية وعدد األجهزة يف وحدات الكلية الصناعية واملرضى ) ٩(شكل 
  )م٢٠٠٥(حسب القطاعات الصحية مبدينة مكة املكرمة 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

               
  

  .)نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر                       
  

وضـغط   ىيف مركز أمراض الكل موجودمن أجهزة التنقية الدموية املتوفرة باملدينة  اًجهاز) ٨١(يذكر أن      
ـ ) ٣٣٨(تنقية دماء أكثر من نصف املرضـى   عن طريقهاحيث يتم  ،الدم مبستشفى النور التخصصي  اًمريض

ـ ) ٦٤٢(وذلك من أصل  ،ومريضة ة من املرضى الذين يقومون بعملية التنقية الدموية بشكل منتظم مبدينة مك
  .  ويتوزعون على مراكز التنقية الدموية املنتشرة ا ،املكرمة

يف حني كانت وحدة غسيل الكلى مبستشفى امللك فيصل أقل الوحدات اليت متتلك أجهزة تنقية دمويـة       
حالة من حاالت مرضى الفشل الكلوي املزمن مبدينة ) ٢٠(يتم من خالهلا تنقية دماء  ،أجهزة فقط) ١٠(بنحو 
  ). ١٠(شكل  ،)٨(جدول . املكرمة بصورة منتظمةمكة 
ومستشفى  ،كمستشفى علوي تونسي -خاصة  تنقيةويف ما عدا تلك املراكز واملستشفيات فتعترب مراكز      

عادة ما تكون  ،ممن تقدم خدماا لفئة معينة من املرضى -ومستشفى باشراحيل ،الدكتور طه عبد الرمحن خبش
  . املستشفى اليت يتبع هلا ذلك املركز أو تلك الوحدةلني من أقسام وعيادات أخرى بذات من املرضى احملو

   



٣٩ 

مرضى التنقية الدموية واألجهزة يف وحدات الكلية الصناعية مبراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة ) ٨(جدول 
  )م٢٠٠٥(

  جهاز/مريض   النسبة  عدد املرضى   النسبة  عدد األجهزة   اسم مركز  التنقية
  ٤,١٧  ٥٢,٦  ٣٣٨  ٤٢,٦  ٨١  مركز أمراض الكلى وضغط الدم مبستشفى النور التخصصي

  ٢,٩٢  ١٧,٧  ١١٤  ٢٠,٥  ٣٩  العزيز وحدة الغسيل الكلوي مبستشفى امللك عبد
  ٢  ٣.١١  ٢٠  ٥,٢  ١٠  وحدة غسيل الكلى مبستشفى امللك فيصل

  ٣,٤٧  ١٢,٤  ٨٠  ١٢,١  ٢٣  مركز آسيا لغسيل الكلى
  ٢,٦١  ٧,٣٢  ٤٧  ٩,٤  ١٨  )التكافل(عالج مرضى الكلى اخلريي مركز 

  ٢,٢٦  ٦,٦  ٤٣  ١٠  ١٩  مركز  اجلمعية اخلريية
  ٣,٣٧  ١٠٠  ٦٤٢  ١٠٠  ١٩٠  اموع

  .)نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء: املصدر    
  
  
  
  
  

راكز التنقية الدموية مبدينة مبالتوزيع العددي ملرضى التنقية الدموية واألجهزة يف وحدات الكلى الصناعية ) ١٠(شكل 
         )م٢٠٠٥(مكة املكرمة 

  
               ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  ).نسخة الكترونية( ،م٢٠٠٦ ،األعضاءمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات املركز السعودي لزراعة : ملصدرا                

  



٤٠ 

  :ةالدراسات السابق: ثانيا
  : ختلفةامل سابقة لألمراضدراسات  .١

حصل عـدد منـهم علـى    حيث  ،اهتم عدد كبري من الباحثني و األكادمييني بدراسة األمراض املختلفة     
إسهامات  الطبيني نيللجغرافيفكما كان  ،حمورها األساسي األمراضكانت درجات علمية من خالل دراسات 

 كان لعلم االجتماع الطـيب دور  ،ياملحوظة يف تسليط الضوء على موضوع األمراض ومعاجلته جغرافيا وبيئ
  :     وميكن مالحظة ذلك من خالل العرض التايل ،يف تتبع األمراض و إبراز أبعادها االجتماعية املؤثرة فيها فعالٌ
 دراسته التوزيع اجلغرايف لألمراض يف اململكة العربية السعودية والعوامـل  يف) هـ١٤١١الوليعي (تناول     

دراسة التوزيع اجلغـرايف  لهادفا  ،مع إشارة خاصة ملنطقة إمارة الرياض ومدينة الرياض ،املؤثرة يف هذا التوزيع
ادرة من وزارة الصحة ومقارنة ذلك بالبيانات الرمسية الص ،بيانات املسح امليداين باستخداماإلقليمي لألمراض 

وتوقيع بيانـات بعـض    ،إلعطاء صورة عامة عن االنتشار اجلغرايف لألمراض مبناطق اململكة اجلغرافية املختلفة
مـن   ،إضافة إىل حتليل العالقات بني بعض األمراض ومسـبباا  ،األمراض على خرائط على مستوى اململكة

ثر البيئة الطبيعية خصوصا عنـد دراسـة   أوبيان  ،تماعيةخالل ربطها بعدد من اخلصائص الدميوغرافية واالج
إىل نتيجة مفادها أن هناك أربعة عشر مرضا سـائدا يف  يف اية دراسته  الباحث وقد خلص ،األمراض املتوطنة

املرتبـة   -من ضمنها مرض الفشل الكلوي يصنفواليت  -اململكة العربية السعودية حتتل أمراض اجلهاز البويل
األمـراض   بوصفها أكثراملرتبة األوىل  حبسب املسح األسرياحتلت أمراض اجلهاز التنفسي يف حني  ،اخلامسة
  .دينة الرياضمب انتشارا

ـ التغريات له  يف دراسة فقد تناول) هـ١٤١٤الزهراين ( ماأ      احلصـبة   يالزمانية واملكانية لإلصابة مبرض
وقد هدف إىل اإلسهام يف اجلهود  ،م١٩٩٢-١٩٨١ل الفترة واجلديري املائي يف اململكة العربية السعودية خال

وقـد   ،كافحة األمراض املعدية والتحصني للوقاية منهامل ،الساعية إىل النهوض بربامج الرعاية الصحية الوطنية
احلصبة واجلديري املائي يف املناطق اإلدارية  يف معدالت اإلصابة مبرضيهناك  اًخلص إىل نتيجة مفادها أن تباين

فترتفـع   ،أن معدالت اإلصابة ذين املرضني ختتلف يف اململكة باختالف الفصولو ،باململكة العربية السعودية
فيما بني تلك املعدالت وبني اجتاهاا عـرب   اكبري ان هناك اختالفأ إضافة إىل .نسبيا يف فصلي الشتاء والربيع

ويف املقابل فإن هنـاك   ،يف معدالت اإلصابة مبرض اجلديري املائي افيالحظ أن هناك تزايد ،راسةسنوات الد
يف اململكة املطبقة وذلك نتيجة لربامج التحصني والوقاية من احلصبة  ،يف معدالت اإلصابة مبرض احلصبة اتناقص

  .       العربية السعودية
اليت هدف من خالهلا إىل التعـرف  مرض السكر مبدينة جدة  يف دراسته) هـ١٤١٧ ،املراحمي(تناول  و     
وقـد  . وحتديد اخلصائص االجتماعية واالقتصادية هلم ،دينةاملباملصابني باملرض لمرضى لاجلغرايف  التوزععلى 
بنتيجة مفادها أن معظم احلاالت املصابة مبرض السكر يف مدينة جدة عائدة يف اكتشافها إىل العشـرين   خرج



٤١ 

وذلـك  ) Niddm(هو منط السكر غري املعتمد على األنسولني  هافيمن املرض أن النمط السائد و ،اضيةاملسنة 
 هذا وجاء توزع املرضى داخـل املدينـة   ،خبمس مناطق اليت حددها الباحث مناطقهاو  ،على مستوى املدينة
بني توزيع املرض ومستويات  اك توافقهنيف حني كان  .ركز يف منطقة واحدةاملوغري  ،تباينبصورة التوزع امل

نتيجة عكسية فيما يتعلق بالتوافق بـني  قد سجلت األحياء  كانت بعضوإن  ،األحياء االجتماعية واالقتصادية
كما أظهرت الدراسة إن العالقة بني منط املرض واخلصائص  ،واملستوى االجتماعي واالقتصادي للحي التوزع

  . ضعيفة مع وجود بعض االستثناءاتللمرضى االجتماعية واالقتصادية 
 ،كدراسة حتليلية يف اجلغرافيـا الصـحية   ،مرض االيدز فيهاتناول ) م١٩٩٧سلطان (أعدها  دراسة ويف     

وحتليل أسباب التركز اإلقليمي له يف بيئات دون  ،اجلغرايف هلذا املرض يف العامل التوزعراسة لدهدف الباحث 
لعـدة   وقد خلـص  ،وانتشاره وتوطنهه  يف العوامل الطبيعية والبشرية يف ظهورملعرفة دور البيئة ممثالو ،أخرى

  .أن املرض كما ينتشر يف اتمعات املتقدمة فإنه ينتشر يف اتمعات الفقريةنتائج أمهها 
يف منطقة الرياض دف الكشف عن  اجلغرافيا الطبيةيف دراسته ملوضوع ) هـ١٤٢١احلميدي (وتعرض      

وكذلك  ،وحتديد العوامل املؤثرة يف انتشار األمراض باملنطقة ،ألمراض البيئية طبيعية كانت أم بشريةمسببات ا
ودراسة مدى كفاءة التقسيم اإلداري الصحي احلايل  ،الكشف عن الصور التوزعية لألمراض األكثر انتشارا ا

  . ومدى صالحه أساسا لتحديد األقاليم املرضية ،للمنطقة
) بالتهابات جمرى البول(أن اإلصابة  والذي يتعلق ذه الدراسة وقد خرج بعدد من النتائج كان من أمهها     

وأن درجات اإلصابة ذا املرض تنخفض . وحرميالء ،ومنطقيت السليل ،تنخفض بشكل عام يف مدينة الرياض
قد اخنفضت يف ) بارتفاع ضغط الدم(ة إضافة لتوصله إىل أن درجة اإلصاب. يف مناطق وترتفع يف مناطق أخرى

 ،وحـرميالء  ،وامعـة  ،واألفـالج  ،بينما ارتفعت يف مناطق رماح. ومنطقة اخلرج ،كل من مدينة الرياض
  . واحلريق ،وارتفعت ارتفاعا كبريا يف منطقيت ضرما

الناجتة عنـها يف  األبعاد اجلغرافية ألمراض القلب واألوعية الدموية والوفيات ) هـ١٤٢٢ ،أمان( ودرس     
إىل حتليل العوامل البيئية املؤثرة يف اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدمويـة يف دولـة   هادفا  ،دولة الكويت

اولة حملو ،ودراسة املؤشرات اإلحصائية هلذه األمراض وحجم وفياا بني املواطنني واملقيمني يف الدولة ،الكويت
جلغرايف ألمراض القلب واألوعية الدموية يف املناطق الصحية مبحافظـات  ا التوزعتباين يف الالتعرف على مدى 

  .الكويت
غري مباشر يف اإلصابة بـأمراض   اًنتائج أمهها أن للعوامل املناخية السائدة يف دولة الكويت أثرب خرجقد و     

املشـي يف األجـواء    كرياضة رياضةالوذلك من خالل تأثريها يف احلد من ممارسة  ،القلب واألوعية الدموية
أن أهم أسباب الوفاة بأمراض القلب واألوعية الدموية عائـد إىل نقـص    كما الحظ ،املكشوفة طوال العام
معدالت الوفيات يف الذكور أكثر منها يف اإلنـاث طـوال   وأن  ،يليه ارتفاع ضغط الدم ،وصول الدم للقلب

ية تلك الوفيات بني سكان الكويت بسبب هـذا  ن غالبأ و ،م١٩٩٥عام إىل م ١٩٨٠ الفترة املمتدة من عام
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كانـت  أن منطقة حويل الصحية  مشريا إىل. عام ) ٨٤-٦٥( و) ٦٤-٤٥(املرض تنحصر يف الفئات العمرية 
  .أعلى املناطق تسجيال لعدد الوفيات باملرض بدولة الكويت

هادفا مـن   ،التحول الوبائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة) م٢٠٠٣ لعبد اجللي( درسيف حني ذلك      
والعوامـل   ،إىل حتليل التغري يف بيئة املرض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل ثالثني سـنة  خالل دراسته

الصحية  ةالرعاي إضافة إىل إلقاء الضوء على تطور نظم ،البيئية والبشرية اليت كانت وراء التحول يف تلك البيئة
من التنمية املستدامة  يف جعل الصحة جزءا ةاملسامهواستخالص األبعاد اليت ميكن هلا  ،الفترة تلك يفيف الدولة 
الباحـث يف ايـة   وقد توصل . تفاعل قطاع الصحة مع بقية القطاعات يف منطقة الدراسةوذلك ب ،يف الدولة
إىل إثبات صحة فرض الدراسة الرئيس القائل بأن منط األمراض يف دولة األمارات يتحول مـن منـط    دراسته

  .   إىل منط أمراض املرحلة الثالثة وهي األمراض املزمنة ،أمراض املرحلة األوىل وهي األمراض املعدية والوبائية
دراسة يف اجلغرافية "ليج العربية يف دراسة له عن مرض السرطان يف دول اخل) م٢٠٠٤ ،جابر(وقد عرض      
وحتليـل   ،هادفا إىل التعرف على األمناط املكانية واإلحصائية ملرض السرطان يف منطقة اخلليج العريب ،"الطبية

وقد توصل يف ختامها إىل أن منط مرض السرطان يف . التباين املكاين لإلصابة ذا املرض على مستوى املنطقة
إضافة لذلك ظهر ارتباط أنواع السرطان يف املنطقة  ،ا هو نتاج البيئة الطبيعية والبشريةمنطقة اخلليج العريب إمن

خيتلف عن ) unique(فيها منطا فريدا  املرضواليت جعلت من منط  ،باألبعاد اجلغرافية و الدميوغرافية السائدة ا
  . كثري من أقاليم العامل وخاصة الصناعية منه

ـ  هادفة ،يف جزء من كتاا ملوضوع املرض والعشوائيات )م٢٠٠٤ ،عمر( وتطرقت      تها من خالل دراس
ومبدينة اإلسكندرية جبمهورية مصر  ،االجتماعية إىل التركيز على ظاهرة املرض يف املناطق العشوائية بصفة عامة

رة يف تلـك  إىل أن أهم األمراض ذات األبعاد االجتماعية املنتش هاوقد توصلت يف ختام ،العربية بصفة خاصة
هي  ،ملناطقايف تلك لألمراض  ؤديةامل عواملو أن أهم ال ،املناطق ترتبط بتدين املستويات االجتماعية والبيئية ا

كما  ،والبيئة االجتماعية والثقافية ،والبيئة البيولوجية ،والبيئة اجليولوجية ،العوامل البيئية املتمثلة يف البيئة الطبيعية
وحالـة السـكن دورا يف    ،سرةاألواملستوى االقتصادي ومستوى التعليم وحجم  ،أن لعادات وتقاليد اتمع

ممثلة يف أمـراض اجلـرب    )Contact Disease(أمراض املخالطة  جاءتوقد  ،انتشار األمراض يف تلك املناطق
ممثلة يف مـرض   ،وأمراض التلوث الربازي ،واألمراض اليت حتملها الناقالت ،التهاب اجللد الربغوثيو ،والتقمل
واألمـراض   ،مراض الناجتة عن خمالطة احليواناتاألو ،وأمراض الديدان ،والتهاب الكبد الفريوسي ،اإلسهال

  .  أهم األمراض اليت تنتشر يف تلك املناطق ،واألمراض الطفيلية وأمراض الفقر ،املنقولة باهلواء
  
  :الكلويملرض الفشل  سابقة دراسات .٢

 ،ضمن اال الطيب البحتتندرج يف جمملها تتنوع الدراسات اليت تناولت مرض الفشل الكلوي ولكنها      
سوى يف التعرف على طبيعة املرض واملشكالت املرتبطـة   ،مباشرالذي قد ال يفيد الدراسات اجلغرافية بشكل 
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جغرافيـا   -على حد علم الباحثة  - عاجلمل ي ،ن مرض الفشل الكلوي أو أحد نوعيهميكن القول إ يف حني ،به
على مستوى الرسائل العلميـة يف  أو  ،على املستوى األكادميي ،سواء لدى الذكور أو اإلناث أو كليهما معا

اليت متكنـت   الدراسات ىحدإفرغم أن  ،اململكة أو أحد مناطقها أو مدايف  ،مرحليت املاجستري والدكتوراه
يف حني أن باقي الدراسـات   ،إال أا مطبقة خارج اململكة ،ها يف هذا الصدد جغرافيةالباحثة من احلصول علي

  :على النحو اآليتهذه الدراسات وميكن عرض  ،ونفسية من وجهة نظر طبية تعرض للمرض
وأسباب الفشل الكلوي املـزمن يف   وانتشاردراسة طبية معدالت حدوث يف ) هـ١٤١٥ ،متويل( تناول     

 أن معدل حدوث املرض يزيد يف يف نتائجها تأفاد ،اململكة العربية السعودية ينة املنورة وجيزان منمنطقيت املد
خـالل   ،جيـزان منطقة لكل مليون شخص يف  )الةح ١٨٩(بواقع  املدينة املنورةمنطقة عنه يف  جيزانمنطقة 

خالل  ،املدينة املنورةمنطقة يف لكل مليون نسمة  )حالة ٦٥(مقابل  ،)١٩٩٠مارس ١٨-فرباير ١٨(الفترة من 
 ،لكل مليون نسمة )حالة١٧٤( جيزاننطقة مومبعدل انتشار بلغ يف   ،)م١٩٨٨مارس  ١٨-فرباير ١٨(الفترة 
  .لذات الفترتني ،املدينةلكل مليون نسمة ملنطقة  )حالة ٨١(مقابل 
 ،املرض يف منطقيت الدراسـة ب اإلصابة دوثحل ولأن داء السكري كان السبب األ الدراسة كما أفادت     

أن االختالف يف نسب حدوث  و ،جيزان منطقةيف %)  ١٢.٥(وبنسبة  ،ةاملدين منطقةيف %)  ٤١.٩(بنسبة 
وقـد   ،ومعدالت انتشاره بني املنطقتني عائد إىل جغرافية املنطقة ونوعية الطعام الذي يتناوله السكان ،املرض

 ،حيث نسبة الكالسيوم العالية ،يف شرم ،آلبار واملياه السطحيةيعتمدون على ا جيزاننطقة مأهايل لوحظ أن 
  . يؤدي لزيادة حاالت اإلصابة باملرضمما  ،احلصى نتكوؤدي إىل واليت ت
مستوى االكتئاب وقلق املـوت  حتت عنوان يف دراسة نفسية له للمرض ) هـ١٤١٦(وعرض اللحياين      

وقد خرج  ،)الطائف –جدة  –مكة (لدى عينة من مرضى ومريضات الفشل الكلوي املزمن باملنطقة الغربية 
ذات داللة إحصائية بني مرضى الفشـل الكلـوي املـزمن     اًعدة أمهها أن هناك فروق جيف ختام الدراسة بنتائ

ولصاحل املريضـات منـهم    ،ملوت لصاحل املرضى بشكل عامواألشخاص غري املصابني به يف االكتئاب وقلق ا
كما وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مرضى ومريضات الفشل الكلوي املزمن يف . بشكل خاص

  .   االكتئاب وقلق املوت تبعا للسن واحلالة االجتماعية واملستوى التعليمي
مراض أل ،يف جزء من دراسته املتعلقة بالصحة والبيئة يف التخطيط الطيب فقد عرض )م١٩٩٩ ،اللبان( أما     

وقد خلص الباحث  ،يف حمافظة أسيوط جبمهورية مصر العربية ،اجلهاز البويل من ضمنها مرض الفشل الكلوي
وهي مـن املسـببات األساسـية     ،زيادة نسبة مرضى املسالك البولية والكلى يف مصر عموماب تفيدإىل نتيجة 

أن أمراض اجلهاز البويل والتناسلي تساهم كمسبب للوفاة يف اإلناث يف الفئة العمرية و  ،فيها لحاالت املرضيةل
  .يف منطقة الدراسة من مجلة الوفيات )% ٧(بنسبة  ،سنة ٤٥-١٥

بإجرائه على مرضى الفشـل الكلـوي    A.Batieha. et al).2003(ويف مسح طيب ملنظمة الصحة العاملية قام      
والعبء الناجم عن عمليـات غسـيل    ،دف تقييم وبائيات مرض الفشل الكلوي املزمن ،املزمن يف األردن
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كان  ،اًمريض) ١٧١١(والبالغ عددهم  ،مجيع مرضى التنقية الدموية فيها وقد مشل ،األردنية الكلى يف اململكة
حيث بلغ عـدد الـذكور    ،رض من الذكور تفوق نسبة املريضات منهممن أهم نتائجه أن نسبة املصابني بامل

بنسـبة   ،مريضة) ٧٥٤(أما عدد املريضات فقد بلغ  ،من إمجايل املرضى%)  ٥٥,٩(بنسبة  ،اًمريض) ٩٥٧(
%) ٢٨(وأن  اًعام) ٤٨.٩( همراعمأبلغ متوسط  خلصائص املرضىووفقا . من إمجايل احلاالت%)  ٤٤.١(

يف . أما بسبب التقاعد أو عدم شغل أي وظيفة%)  ٨٦,٨( نسبة العاطلني منهم عن العملوتبلغ  ،منهم أميون
وأن  ،من احلاالت باملرض%)  ٢٩,٢(حني أظهرت النتائج أن داء السكري كان السبب الرئيس وراء إصابة 

نتائج سلبية لإلصابة بالتهاب الكبد الفريوسـي   دماؤهممن املرضى قد سجلت فحوصات %)  ٩٦(ما نسبته 
من املرضى نتائج سلبية لإلصابة بالتهاب الكبـد  %)  ٧٨(فحوصات دماء  تيف حني سجل ،)ب(من الفئة 

نتائج اجيابية لإلصابة باملرض مـن  %)  ٢١(و %)  ٤(بينما سجلت النسبة الباقية وهي  ،)ج(الفريوسي فئة 
  . الفئتني على التوايل

حتت عنوان برنامج لتحسني احلالـة االنفعاليـة   ) م٢٠٠٧ ،وآخرون ،عوض اهللا(يف دراسة قامت ا و     
من  ٤٠من املرضى اخلاضعني للتنقية الدموية و ٤٠مشلت  ،ستصفاء الكلويواملعرفية لدى املرضى اخلاضعني لال

 االنفعاليـة دراسة احلالة افها كان من أهم أهد ،مبحافظة الفيوم جبمهورية مصر العربية ،األصحاء كعينة شاهدة
التوصل إىل أنسب الربامج حملاولة إحـداث التوافـق    و ،واملعرفية لدى مرضى الفشل الكلوي املزمن مقارنة باألصحاء

النفسي واملعريف للمرضى مع التغيرات البيئية املرتبطة مبرض الفشل الكلوي، وذلك حملاولة التخفيف من حـدة  
  . اآلثار السلبية هلذه املتغريات على املرضى

احصـائية بـني    اًت إىل أن هناك فروقوقد خرجت الدراسة يف ايتها بعدد من النتائج املهمة حيث أشار     
كمـا اتضـح أن    ،درجات عينة املرضى واألصحاء على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي لصاحل األصحاء

املـريض مـن األنشـطة    بسـببه  تغري يف السلوك ينسحب  عن طريقحجم تأثري املرض على املرضى يتضح 
ويقل دخله بسـبب   ،ه شعور بالنقص وعدم الثقة بالنفساالجتماعية املعتادة ويكون أقل إنتاجية ويتكون لدي

تؤدي  ،مشكالت أسرية وجمتمعية ومهنية وذاتية وصحية ينتج عنه نشوءمما  ،تركه للعمل لعدم قدرته اجلسمية
يف حني أشارت الدراسة إىل تأثر احلالة املعرفية لدى مرضى الفشل لكلوي . لعدم توافقه النفسي واالجتماعي

  .يف ضعف االنتباه وضعف الذاكرة و التركيزاملزمن تتمثل 
   
  :دراسات سابقة للطب الشعيب .٣

حتت مفهـوم   ،تنضوي معظم الدراسات اليت تتعلق ذا اجلانب واليت متكنت الباحثة من احلصول عليها     
أما الدراسات اجلغرافية العربية منها على وجه اخلصوص يف هذا  ،واالجتماع الطيب ،األنثربولوجيا الطبية علمي

وبالعموم ميكن استعراض الدراسات املتوفرة علـى   ،أحباث قليلة جدا –على حد علم الباحثة  –اجلانب فهي 
  :النحو اآليت
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سة درا: يف جزء من كتابه لدراسة بعض مظاهر التغري يف جمتمع غرب أسوان) م١٩٩٠ ،اجلوهري(عرض      
 ،لفهم متكامل لطبيعة احلياة يف جمتمع البحـث  منها الوصولواليت هدف  ،أنثربولوجية ألحد اتمعات النوبية

وذلك إضافة حملاولة فهم ديناميات التغري الثقايف يف هذا  ،وأبعاد هذه احلياة ومعامل النشاط اإلنساين املختلفة فيه
حيث أشار يف هذا  ،ة تمع غرب أسوان وعالقتها بالطب الشعيبتناول من خالهلا مصادر البيئة احمللي. اتمع

متعددة من املصادر الـيت   اًتوفر هذه البيئة أنواع إذ. اجلزء لتفاعل اخلربة البشرية يف هذا اتمع والبيئة احمليطة به
و عناصر التـراث  موضحا أن هناك تفاعال بني الطب الشعيب . ميكن االعتماد عليها يف املعاجلة الطبية الشعبية

. مما يعكس الصلة بني الطب الشعيب وبني األدب الشعيب يف هذا اتمع ،األخرى كالرقية أو األعمال السحرية
وطـرق   ،لعدد من مظاهر الطب الشعيب لدى جمتمع غرب أسوان من وصفات شعبية تزيل اآلالم كما عرض

دراسته بعرض للتغريات اليت  واختتم. األمراضوخربات هذا اتمع يف شفاء بعض  ،معاجلة اجلروح والكسور
من خالل ازدياد اعتماد هذا اتمع على الطب الرمسـي    ،طالت املمارسة الطبية الشعبية لدى جمتمع الدراسة

مباشرة دون الرجوع للطب الشعيب خاصة يف حالة عجزهم عن مداوة بعض األمراض كاحلمى أو األمـراض  
  .     الطارئة

وذلك  ،من عناصر الثقافة واملعتقدات الشعبية اًللطب الشعيب بوصفة عنصر) م١٩٩٠ ،شكري(عرضت      
إىل واليت هدفت  ،ميدانية لثقافة بعض اتمعات احمللية يف اململكة العربية السعودية تدراستها املعنونة بدراسا يف
ـ لكشف عن املنشأ التارخيي ملختلف عناصر التراث الشعيب وصوال إىل فهم ا ن التطور الذي قطعه كل عنصر م

ما يتعلق بالطب الشعيب أن هذا النوع من الطب يشهد تراجعـا واضـحا يف   وتذكر الباحثة في. تلك العناصر
حيث تعمل األخرية على إضعاف  ،وذلك أمام الطب احلديث خصوصا مع توفر اخلدمة الطبية احلديثة ،اململكة

أو ختفق أحيانا بشكل تـام يف حتقيـق العـالج     ،أطول يف العالج اليت تأخذ وقتا ،املمارسات الطبية الشعبية
الزالـت يف   مع اإلشارة إىل أنه ومع التحول الواسع النطاق والسريع اإليقاع وجد أن هناك حاالت. املطلوب

  .  الغالب األعم تعاجل باألساليب الطبية الشعبية
     
  :نطقة الدراسةمل سابقةدراسات  .٤

 ،وغري اجلغرافية ،اليت نالت حظا وافرا من الدراسات اجلغرافية املدن السعوديةتعترب مدينة مكة املكرمة من      
مت يف بعض منها التركيز على  ،ونواحي متعددة ،من زوايا خمتلفة ،من املشكالت املتعلقة ا اًاليت عاجلت عدد

يف  .أو على األبعاد الزمانيـة  ،ويف أحيان أخرى مت التركيز على األبعاد املوضوعية هلا ،األبعاد املكانية للظواهر
  : على النحو اآليت ،البعدين األولينييف هذه الدراسة مت االستفادة من عدد من تلك الدراسات خاصة 

هادفـة   ،جتماعيةمورفولوجية مدينة مكة املكرمة االاجلغرافية يف دراستها ) هـ١٤١١ ،اجلابري(تناولت      
 ،اوإعطاء صورة واضحة للنطاقات االقتصادية واالجتماعية  ،لتحديد املناطق االقتصادية واالجتماعية باملدينة
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سكان داخل كل نطاق من تلك الدراسة اخلصائص و ،ومعرفة األوضاع العامة لكل نطاق من تلك النطاقات
  .يهال املناطق االقتصادية واالجتماعية علوتطبيق النظريات العامة املتعلقة بتحلي ،النطاقات

أنه باإلمكان تقسيم منطقة الدراسة إىل ثالث منـاطق  ها الباحثة يف يلإاليت توصلت  جوتلخصت أهم النتائ     
منطقة القلب القدمي ومتثل هذه املنطقة املناطق االجتماعية واالقتصادية دون  ،اجتماعية واقتصادية متمايزة هي

النقـا   ،القـرارة  ،وسوق الليل ،الشبيكة ،جرول ،شعب عامر ،أجيادوتشمل أحياء  ،املتوسط العام للمدينة
الية ومتثل األوضاع واملنطقة االنتق. السليمانية ،اهلنداوية ،الطندباوي ،املسفلة ،الشامية ،حارة الباب ،ةواجلميز

 ،ومنطقة األطـراف  ،وتشمل أحياء الفيصلية واملعابدة والعتيبية والقشاشية ،االجتماعية واالقتصادية املتوسطة
ومتثل هذه املنطقة األوضاع االجتماعية واالقتصادية العالية وتشمل أحياء العزيزية و الرتهة والزاهر والزهـراء  

  .العوايل واهلجرة والتنعيم و الرصيفة والشرائع و
 ،يف دراسة نفسية ملشكالت املرأة السعودية يف مرحلة وسـط العمـر   ،)هـ١٤١٩ ،نقلي(عرضت  و      

إىل الكشف عن املشكالت اليت تعاين منها املرأة  اوقد هدفت من خالهل ،مدينة مكة املكرمةيف كدراسة ميدانية 
والتعرف على ااالت املختلفة اليت تكثـر   ،تهايف أمهي وإىل التفاوت ،العمردينة يف مرحلة وسط املالسعودية ب

ـ كما هدفت القتراح بعض احللول أو ال ،املشكالت من حيث األمهية والشيوع تلك فيها  ،اوسائل العالجية هل
وقـد  . ومن يتعامل معها من أفراد أسرا واتمع ،واليت ميكن أن تسهم يف إفادة املرأة يف هذه املرحلة العمرية

رت الدراسة يف أهم نتائجها أن هناك اختالفا يف ترتيب ااالت اليت تكثر فيها املشكالت بـني النسـاء   أظه
 املشـكالت وقد احتلت  ،حسب أمهيتها وشيوعها ،السعوديات يف مرحلة وسط العمر يف مدينة مكة املكرمة

إضافة إلظهار الدراسة اخـتالف   ،اليت تواجه املرأة يف هذا السن أهم األزماتالصحية املرتبة الثالثة من حيث 
  . يف طبيعة املشكالت اليت تواجه كال الفئتني وذلك النساء املتزوجات عن غري املتزوجات يف مرحلة وسط العمر

 ،يف دراسة له ألثر الوظيفة الدينية على استخدام األرض يف مكة املكرمـة ) هـ١٤٢٤ ،كتيب(و عرض      
 ،تبعا من خالهلا أثر الوظيفة الدينية على التغريات اليت طرأت على استخدام األرض يف مراحل زمنية متعاقبـة مت

 ،حماوال التعرف على املشكالت األساسية مثل الطلب على األرض يف املدينـة  ،مع التركيز على الفترة احلالية
والتغريات  ،احل املتتالية للتنمية والتطوير يف املدينةوربط املر ،وحتديد أنواع االستخدامات الرئيسة املختلفة فيها

وقد خرج الباحث بعدد من النتائج كان أمهها أن أهم فترات النمو اليت . اليت طرأت على األرض نتيجة لذلك
األراضي باملدينة كانت فترة  تمرت مبدينة مكة املكرمة وهي الفترة اليت شهدت وضع أول خمطط الستخداما

يف  -عرضها الباحث -و أن وظيفة املدينة املقدسة أسهمت بعدة عوامل . رولية اليت مرت باململكةالطفرة البت
  .وجود النمط احلايل الستخدام األرض ا

ـدف تعـرف     ،فقد تناول يف دراسته جغرافية السرقة يف مدينة مكة املكرمة) هـ١٤٢٦ ،املطريف(أما      
إضافة لتعرف خصائص اجلرائم واـرمني   ،اين هلا يف مدينة مكة املكرمةجرائم السرقة والتوزيع املكاين والزم

وقد خرج يف ختامها بنتائج أمهها أن هناك تباينا واضحا يف التوزيع اجلغـرايف  . والعالقة بينهما يف ذات املدينة
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كانت اجلرائم قد ن إو ،جلرائم السرقة يف مناطق الدراسة اخلمس اليت حددها الباحث داخل مدينة مكة املكرمة
وظهر أن جرائم النشل وسرقة السيارات قد . تركزت بشكل أوضح يف كل من املنطقة األوىل والثالثة واخلامسة

يف حني شكلت جرائم  ،على التوايل%)  ٢١(و %)  ٢٧(احتلتا أوىل املراتب من حيث أنواع السرقة بنسبة 
  .%) ٧,٦(السلب أقل األنواع انتشارا يف املدينة بنسبة 

جغرافية تسول النساء واألطفال  حبث تناولمدينة مكة املكرمة من خالل ) هـ١٤٢٨ ،مطاعن( ودرست     
 ،دف التعرف على أمناط التوزع املكاين للمتسولني من النساء واألطفال يف مدينة مكة املكرمـة  ،يف املدينة

ومـدى عالقـة هـذه     ،االقتصاديةالدميوغرافية واالجتماعية و ومعرفة خصائصهم. ديد مناطق تركزهموحت
 ،إضافة الهتمامها بالتعرف على خصائص ظاهرة تسول النساء واألطفال يف مكة. اخلصائص مبمارسة التسول

  . من حيث إبراز عدد من املتغريات اخلاصة ا
ظاهرة وقد توصلت يف ختامها إىل نتائج تفيد بتباين التوزع اجلغرايف للمتسولني حسب اخلصائص العامة ل     

ن كان تركزهم قد ظهر بشكل أوضح يف كل إو  ،مكة املكرمة ةالتسول داخل مناطق الدوائر االنتخابية مبدين
وأفادت النتائج كذلك باشتراك املتسولني من النساء واألطفال يف مدينـة مكـة   . من الدائرتني األوىل والرابعة

حيث يتميزون بـأم مـن    ،رافية واالقتصاديةاملكرمة بشكل عام يف عدد من اخلصائص االجتماعية والدميوغ
إضافة إىل أن غالبية املتسـوالت منـهن مـن     ،إضافة الخنفاض مستويام التعليمية ،اجلنسيات غري السعودية

ومن اجلدير ذكره أن هذه الدراسة هي أول دراسة . مع تباين مستوى دخوهلم الشهرية بشكل عام ،املتزوجات
باململكة تعتمد الدوائر االنتخابية كأساس جغرايف لدراسة الظاهرة موضوع الدراسة  –على حد علم الباحثة  –

جغرافيـة  وهو ذات األساس الذي اعتمدته الدراسة احلالية يف تنـاول   ،مبدينة مكة املكرمةالعربية السعودية و
  .مرض الفشل الكلوي املزمن لدى اإلناث باملدينة

الدراسة مـن حيـث    هذه فيدالدراسات املعروضة سابقا قد ت نإل القوالسابق ميكن العرض  من خالل     
يف  بعضـها  تمثـل عدة يفوائد من عليها  هتضفي و مبا ،بتصور مبدئي ملا ميكن أن تكون عليه هاإمكانية تزويد

مـن وجهـة نظـر     -مطلوبة إضافة يف كوا  تتمثل فائدة دراسة كهذهيف حني . ةالنواحي النظرية والتطبيقي
وتأثر تلك  ،االهتمام املأمول من هذه الزاوية  يلقمرض ملاألبعاد املكانية لظاهرة تلقي بالضوء على   - شخصية

 "النسـاء "اإلناث كما يعترب تركيز هذه الدراسة على فئة  .األبعاد خبصائص املريضات االجتماعية واالقتصادية
دة على جمتمع دراسة شامل لكافة الفئات اليت تعتمد عا ،خطوة جديدة لألحباث اجلغرافية على مستوى اململكة

  .يظهر يف معظم الدراسات السابقة الواردة يف هذه الدراسة وهو ما ،السكانية
وذلك على حد علـم   -ضافة لتغطيتها جلوانب مل حتاول دراسات عربية سابقة يف هذا اال تغطيتها باإل    

تعترب هذه كما . توزع ذلك االستخدام مكانياو ،وهي خربات املريضات يف استخدام الطب الشعيب -الباحثة 
ـ  )هـ١٤١٧ ،املراحمي( دراسة تكميلية لعدد من الدراسات اليت أمهها دراسة الدراسة يف جمملها ه مـن  كون
   .رض الفشل الكلويلإلصابة مب الرئيسة سبباتاملأحد يعترب هذا املرض  املعروف طبيا أن



٤٨ 

لى عدد من اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية ملريضـات  يف الفصلني القادمني سيتم التعرف ع     
و مواقـع   ،مها مواقع سكن املريضات ،الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة وربطهما بأساسني مكانيني

 ،ةومناقشة ذلك من منظور جغرايف كل على حـد  ،"مواقع مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة"العالج 
  . لى النحو اآليت الحقاوذلك ع

 
 



  الثالثالفصل 
  

 والصحية حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصاديةللمريضات التوزع اجلغرايف 
  مبدينة مكة املكرمة وعالقتها مبواقع السكن
  

  .ملواقع سكن املريضاتالتوزع اجلغرايف : أوال
وعالقتها مبواقـع  واالقتصادية والصحية للمريضات اخلصائص االجتماعية : ثانيا

  :السكن
 جتماعية للمريضات وعالقتها مبواقع السكناخلصائص اال .١
 وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاخلصائص االقتصادية  .٢
  وعالقتها مبواقع السكن اخلصائص الصحية للمريضات .٣

  . وعالقتها مبواقع السكن استخدام مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات :ثالثا
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  التوزع اجلغرايف للمريضات 
  اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وعالقتها مبواقع السكنحسب 

  
كأساس ملا سيتم مناقشته يف هذا الفصل مـن   ،يف الفصل السابق األسس النظرية ملوضوع الدراسةنوقش      

مكاين  منظورمن  ،الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمةملريضات وصحية خصائص اجتماعية واقتصادية 
السمات املقترنة ب املكانية بعاداأل التعرف على ارتباط وذلك ألمهية ،اوتوزعهن فيه هنسكنعلى مواقع  يعتمد

الـيت  و ،تأثرياا املباشرة و غري املباشرة على صحة اإلنسـان  من خالل. نوعه أيا كانباملرض  بإصابة املرضى
  .وجدت فيه ملكان الذيبا وتأثرها هاريتأثلتعرف على لإضافة  ،العتالهلا تؤدي
يز املرضـى  مت واليت ،املرتبطة بتلك اخلصائص من خالل استعراض عدد من املؤشراتيتم  لذلك أن وميكن     

. على وجه اخلصوص  - موضوع الدراسة - املزمناملصابني باألمراض املختلفة عموما ومرض الفشل الكلوي 
 و تـوزعهن  ،أحياء منطقة الدراسةداخل  تاللمريضلذا جاء هذا الفصل كمحاولة الستقراء التوزع املكاين 

  : على النحو اآليت وذلك ،لتلك اخلصائص تبعا ،التابعة هلا داخل الدوائر االنتخابية
    
  :ملواقع سكن املريضاتالتوزع اجلغرايف  :أوال
ومعرفة  ،توزع املرض مكانياإظهار لى من األمور املساعدة ع املريضاتيعترب التوزع اجلغرايف ملواقع سكن     
حيث تقطع املريضـة  . الواحدأيام يف األسبوع رحلة تتكرر عدة يف  ،التنقية الدمويةمراكز ىل إ من وهن اجتاه

حملـها اعبـاءا   ت ،الصحية عليهـا  ألعبائهاوهي إضافة  ،وإياباذهابا ركز املىل إ مقر سكنها هذه املسافة من
ثر بدورها مع جممل العوامل األخرى يف متييـزهن  تؤلكنها  ،قد ختتلف من مريضة ألخرىاقتصادية واجتماعية 

  . مشتركة وخصائصبصفات 
حيث  ،يف مدينة مكة املكرمة مكانيا اسة تباين توزع املريضاتالدر بياناتأكدت ومن هذه الناحية فقد      

 دزيوهي نسبة ت%)  ٧١,٦(تعادل بنسبة  ،اًحي )٦٠(أصل  من اًحي) ٤٣(على  هنتوزعالتباين يف متثل ذلك 
كـأكثر   والثالثـة  األوىل الدائرتانجاءت أما على مستوى الدوائر االنتخابية فقد  .حياءاأل  جمموع ن ثلثيع

يف حني سجلت الـدائرة   ،%) ٢٤.٧(على ما نسبته  األوىل حيث حصلت ،املريضات ا دوجالدوائر اليت ت
ت باقي النسب علـى الـدوائر   زعتوو. إمجايل حاالت الدراسة لكل منهما من%)  ٢١,١ ( ما نسبته الثالثة

  .األخرى
 ،يف تلك الدائرة لمريضاتل األكرب التركزنسبة ذكر أن حي املسفلة الواقع يف نطاق الدائرة األوىل سجل ي     

من %)  ٢٣,٢(تاله يف ذلك حي املنصور بنسبة  ،سجلة فيهامن إمجايل حاالت امل%)  ٢٦,٨(بنسبة بلغت 
 توزع إظهاريف ) م٢٠٠٧ ،مطاعن(النتيجة اليت توصلت إليها  ذاتهي و ،كذلكإمجايل احلاالت املسجلة فيها 
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اخنفاض املستوى االقتصادي  ارتفاع نسبة املتسولني فيهما إىل الباحثة أسباب أرجعتحيث  ،ملتسولني جغرافياا
حيـث   ،يهمافيف هذه الدائرة  املريضاتيف هذا التفسري ما يربر تركز وقد يكون  ،هلاذين احليني واالجتماعي

  .  يف أي مكانتنخفض املستويات الصحية تبعا الخنفاض املستويات االقتصادية واالجتماعية 
بنسبة والزاهر  ،يف حيي الرتهة فقد تركزت املريضات فيها ،الدائرة الثالثة اليت جاءت ثانية يف الترتيبأما      

ارتفـاع  بشكل عام ويالحظ  .التوايل على لكل منهما من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢٧,١(و %)  ٤١,٧(
 املريضاتحيث مل تتجاوز نسبة  ،ئرةالداهذه نسبة اإلصابة باملرض يف هذين احليني مقارنة مبا سوامها من أحياء 

يـذكر أن حـي    .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ١٦,٧(عن ) حي العتيبية(يف احلي الذي يليهما يف الترتيب 
وذلك  ،كأكثر األحياء اليت تتركز ا املريضات على مستوى مدينة مكة املكرمةل يف الترتيب األو الرتهة جاء 

  .من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٨,٨(بنسبة 
 مثل حيـا وقد  ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ١٩,٨(بنسبة  ،يف الترتيب التايل الدائرة الثانية جاءتو     

من إمجايل حـاالت  %)  ٢٩,٥(بواقع  ،يف هذه الدائرة ريضاتامل لتركز األكرب نسبةاملعابدة ووادي جليل ال
  . الدائرة لكل منهما

مكة املكرمة من حيث التوزع اجلغرايف  ةاحتلت الدائرة الرابعة الترتيب الرابع بني الدوائر االنتخابية مبدين و     
مـن  %)  ٤١,٤(ة بنسـب  وذلك ،يف حي الرصيفة فيها املريضات وجوداألكرب ل نسبةالمسجلة  ،للمريضات

  .الواقعة يف نطاقها األخرى األحياءإمجايل حاالت الدائرة يف حني توزعت بقية النسب على 
مسجلة نسـبة التمثيـل    ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٩,٣(بنسبة  ةيف الترتيب الدائرة اخلامس تلتها     

من إمجايل  %) ٥٢,٤( ،يف هذه الدائرةالعزيزية بنسبة جتاوزت نصف عدد احلاالت املسجلة  حياألكرب هلا يف 
   .حاالت الدائرة

لكل  %) ٦,٢(و %)  ٦,٦( مل تتجاوز سادسة والسابعة يف ذيل الترتيب بنسبةالدائرتان الجاءت بينما      
مـن   %) ٨٠(لدائرة السادسة يف حي الشرائع بنسبة تركز للمريضات يف اوقد جاء أعلى  ،منهما على التوايل
لـدائرة  يف ا املريضات وجودلالعمرة اجلديدة و النوارية كأعلى نسبة  حيايف حني جاء  ،لدائرةإمجايل حاالت ا

   ).٩(جدول  ،)١١(شكل  .من إمجايل حاالت الدائرة لكل منهما%)  ٣٥,٧(السابعة بنسبة متساوية بلغت 
ا ميكن كم املرض نإول مبدينة مكة املكرمة ميكن الق للمريضاتوبشكل عام ومن خالل التوزع اجلغرايف       

تتسـم   أحياء دوائر و يفأيضا ينتشر  فإنه ،تتسم مبستويات معيشية منخفضة ،أحياء فقريةدوائر وأن ينتشر يف 
املرض يتركز يف األحياء والدوائر اليت تغلـب  ن كان إو .متوسطة ومرتفعة نسبيامبستويات معيشية واجتماعية 

  ).١٢(شكل  ،العشوائيةصفة عليها 
الزاهر والرتهة أحياء ك األحياءتلك يف نطاق عدد من  التنقية الدمويةمراكز  وجودل د يكون ذلك عائدوق     
 يتجه املرضى للسكن بالقرب من مواقع اخلدمات الصحية املالئمةأن  من املتوقعنه إحيث  ،الرصيفة والعزيزية و
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ويظل هذا موضوعا   تستغرق وقتا طوياليف مدة زمنية ال االنتقال من و إىل مقر السكن هلمحبيث يتسىن  .هلم
  .جديرا بالبحث والدراسة للتعرف على هذه اجلوانب

يف  الفشل الكلوي املزمنبمريضات  وجود خلت من قد مدينة مكة املكرمةيف  حياءاأليذكر أن عددا من      
 ،ويل العهد العكيشية و لة والعسي كأحياء اخلضراء و السكانها بأا أحياء طرفية قليلة من بعضال متازا ،نطاقها

  .التيسري والسالمة ،الروايب ،البعض منها صفة العشوائية كأحياء القرارة ويغلب على .وحي امللك فهد
  

         التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية ) ١١(شكل        
                        

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : صدرامل
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  دينة مكة املكرمةمب حياءالدوائر االنتخابية واأل لسكن يفحسب مواقع اللمريضات التوزع اجلغرايف ) ٩(جدول 

  احلي  الدائرة االنتخابية
  املصابات باملرض

  النسبة إىل حاالت الدراسة  رةالنسبة إىل حاالت الدائ  عدد احلاالت  عدد السكان

وىل
األ

  

  ٦.٦  ٢٦,٨  ١٥  ٣٣٨٣٢  املسفلة
  ١.٣  ٥,٤  ٣  ١٣٩٠٩  جرهم
  ١.٨  ٧,١  ٤  ٤٧٣٥٦  اخلالدية
  ٣.١  ١٢,٥  ٧  ٤٦٢٢٥  الطندباوي
  ١.٣  ٥,٤  ٣  ٧٠٥٦٤  اهلنداوية
  ٥.٧  ٢٣,٢  ١٣  ١٥٠٧٨  املنصور
  ٠.٩  ٣,٦  ٢  ٨٨٢٢  جرول

  ٠.٩  ٣,٦  ٢  ٣٨٤٠  شعب عامر وعلي
  ١.٨  ٧,١  ٤  ١٢٦٤٣  دأجيا

  ٠.٤  ١,٨  ١  ٢٢٩١٤  الشبيكة
  ٠.٤  ١,٨  ١  ١٦٥٣٨  اهلجلة

  ٠.٤  ١,٨  ١  ٥١٨٥  حارة الباب
  ٢٤.٧  ١٠٠  ٥٦  ٢٩٦٩٠٦  اموع

انية
الث

  

  ٠.٤  ٢,٣  ١  ٥٣٧٩  السليمانية
  ٠.٤  ٢,٣  ١  ١٢٤٧٦  اجلميزة
  ٠.٤  ٢,٣  ١  ٢٦٨٠٣  ريع ذاخر
  ٢.٢  ١١,٤  ٥  ٣٣٧٤٦  اخلنساء
  ٥.٧  ٢٩,٥  ١٣  ٣١٣٨٧  املعابدة
  ٢.٢  ١١,٤  ٥  ٢٤٠٩٣  العدل

  ٢.٢  ١١,٤  ٥  ٣٥٩٢٥  جبل النور
  ٥.٧  ٢٩,٥  ١٣  ٣١٨٤٠  وادي جليل
  ١٩.٨  ١٠٠  ٤٥  ٢٠١٦٤٩  اموع

الثة
الث

  

  ٣.٥  ١٦,٧  ٨  ٣٦٥٥٧  العتيبية
  ٠.٤  ٢,١  ١  ٢٤٩٣٥  احلجون
  ٠.٩  ٤,٢  ٢  ١٢٦٥٢  الشهداء
  ٠.٩  ٤,٢  ٢  ٨٣٧٨  البيبان
  ٠.٤  ٢,١  ١  ٤٩٨٩٩  الزهراء
  ٥.٧  ٢٧,١  ١٣  ٣٠٠٠١  الزاهر
  ٨.٨  ٤١,٧  ٢٠  ٢٣١٧٠  الرتهة

  ٠.٤  ٢,١  ١  ٨٣٢٦  احلمراء وأم اجلود
  ٢١.١  ١٠٠  ٤٨  ١٩٣٩١٨  اموع

بعة
الرا

  

  ١.٣  ١٠,٣  ٣  ١٠٧٥٤  كدي
  ١.٣  ١٠,٣  ٣  ٥٤١٨  اهلجرة

  ٠.٤  ٣,٤  ١  ٤٧٧٨  بطحاء قريش
  ١.٣  ١٠,٣  ٣  ٩٩٤١  الكعكية
  ٣.١  ٢٤,١  ٧  ٣٠٦٩٠  الشوقية
  ٥.٣  ٤١,٤  ١٢  ٣٤٠٧٠  الرصيفة
  ١٢.٣  ١٠٠  ٢٨  ٩٥٦٥١  اموع

سة
خلام

ا
  

  ١.٨  ١٩  ٤  ١٠٧٦١  الروضة
  ٤.٨  ٥٢,٤  ١١  ١٦٠٥٠  العزيزية
  ٢.٢  ٢٣,٨  ٥  ٢٥٧٧٧  العوايل
  ٠.٤  ٤,٨  ١  ١١٣٧  املشاعر
  ٩.٣  ١٠٠  ٢١  ٥٣٧٢٥  اموع

سة
ساد

ال
  

  ٥.٣  ٨٠  ١٢  ٢٤٩٩٧  الشرائع
  ١.٣  ٢٠  ٣  ٧٦٦٥  شرائع ااهدين

  ٦.٦  ١٠٠  ١٥  ٣٢٦٦٢  اموع

بعة
لسا
ا

  

  ١.٨  ٢٨,٦  ٤  ٣٣٥٦٥  البحريات
  ٢.٢  ٣٥,٧  ٥  ٢٧٧٨١  العمرة اجلديدة

  ٢.٢  ٣٥,٧  ٥  ٩٣٨٥  النوارية
  ٦.٢  ١٠٠  ١٤  ٧٠٧٣١  اموع

  ١٠٠  ١٠٠  ٢٢٧  ٩٤٥٢٤٢  إمجايل حاالت الدراسة

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الدراسة : املصدر 
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  :وعالقتها مبواقع السكن للمريضات واالقتصادية والصحية اخلصائص االجتماعية: ثانيا
مبرض ما يف قدرة تلك  اعية واالقتصادية والصحية للمصابونتكمن أمهية التعرف على اخلصائص االجتم    

ن األحيان لإلصابة واليت تؤدي يف كثري م ،اخلصائص على التعريف مبسببات األمراض غري الفسيولوجية
وجعل املرضى  ،وبالتايل اإلسهام يف انتشار املرض يف بيئات حمددة ،باألمراض يف أماكن بعينها دون غريها

يف ضوء ذلك تناقش الدراسة يف هذا  ،املصابني يتسمون بصفات اجتماعية واقتصادية وصحية متشابه حلد ما
وربطها بأساس  ،وحتاول التعرف عليها ،مكة املكرمةاجلزء خصائص مريضات الفشل الكُلوي املزمن مبدينة 

  :مكاين يعتمد على مواقع سكن املريضات باملدينة وذلك على النحو اآليت
   
 :للمريضات وعالقتها مبواقع السكن والدميوغرافية اخلصائص االجتماعية .١

ركزت الدراسة  ،كرمةملريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املللتعرف على اخلصائص االجتماعية      
وحالتها  ،وجنسيتها ،عمر املريضةكل من متغري يف  تتمثل ،مؤشرات اجتماعية توضح تلك اخلصائص ةعلى ست

  :وذلك على النحو اآليت ،التنقية الدمويةومرافقها ملركز  ،وحالتها التعليمية ،وعدد أفراد أسرا ،االجتماعية
  
   :اجلنسية .أ

وذلك حبكم اسـتقطاا   ،يف تعدد جنسيات جمتمع الدراسة وتنوعها أثرالديين  اسةكان لدور منطقة الدر     
 ةإضـاف وذلك  ،كل عام يف ألداء مناسك احلج والعمرة إليها الذين يفدون ،املعتمريناحلجاج ولعدد كبري من 

لمقيمني فيهالو صلينياأل السكا.    
 هلذا املتغري متثيالأكثر الفئات  نالسعوديات كريضات أن امللذلك تبعا  من خالل بيانات الدراسةيالحظ و     

 لوجودهنوقد جاءت النسبة األكرب . من إمجايل حاالت الدراسة )% ٧٠,٥(بنسبة  ،بني اجلنسيات األخرى
 وجودهنجتاوزت نسبة  قاربت أو يف حني. حاالت الدائرة إمجايلمن  )% ٩٢,٩(حبوايل  ،الدائرة السابعة يف

  . النصف ىيف الدوائر األخر
وقد جاء أكثر  .من إمجايل حاالت الدراسة )%١٧,٢(بنسبة  ،العربيةغري  املريضات من اجلنسياتتلتهن      
بينما احتلت املريضات من  .الدائرةمن إمجايل حاالت  )% ٣٥,٧( بلغت نسبةب ،األوىلدائرة ليف ا هلن وجود

كـان يف  . من إمجايل حاالت الدراسة )%١٢,٣(اوز مل تتجبنسبة اجلنسيات العربية الترتيب الثالث واألخري 
مل تسـجل   يف حني ،من إمجايل حاالت الدائرة )% ٢٣,٨( بنحو ،لوجودهنالنسبة األكرب لدائرة اخلامسة ا

  .)١٠(جدول  ،)١٣(شكل . هلذه الفئة متثلالدائرة السابعة أي حالة 
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مقارنة بغريهم من املقيمني فيها أو الوافـدين   وقد يفسر ارتفاع نسبة السكان السعوديني مبنطقة الدراسة     
مقارنة بغريهـن مـن املريضـات مـن      بني املريضات من اجلنسية السعوديةاإلصابة  نسبةاالرتفاع يف  ،إليها

  . اجلنسيات املختلفة
إىل وجـود  ) ٠,٠٠١(عند درجة معنويـة  ) ٣٣,٣٠(تشري قيمة مربع كاي  االرتباطيةوبدراسة العالقة      

على أن العالقة ) ٠,٢٧(رمير يف حني تدل قيمة معامل ك ،سكنهنومواقع  املريضاتوهرية بني جنسية فروق ج
  ).١٦(جدول . القة متوسطةبني املتغريين ع

  
  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب اجلنسية) ١٣(شكل 

  
                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : ملصدرا  



  اجلنسية حسب االنتخابية ربالدوائعلى مواقع السكن  تللمريضاالتوزع النسيب  )١٠(جدول 
  اجلنسية  

  اموع  غري عربية  عربية  سعودية  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٢٠  ٩  ٢٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٥,٧  ١٦,١  ٤٨,٢   حاالت الدائرةالنسبة إىل إمجايل
  ٢٤,٧  ٨,٨  ٤  ١١,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ١  ٨  ٣٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢,٣  ١٨,٢  ٧٩,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢,٦  ٢٨,٦  ٢١,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٩  ٣  ٣٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٨,٨  ٦,٣  ٧٥  نسبة إىل إمجايل حاالت الدائرةال
  ٢١,٢  ٤  ١,٣  ١٥,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٤  ٢  ٢٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٨  ٦,٩  ٧٩,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٠,٣  ٧,١  ١٤,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٢  ٥  ١٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٩,٥  ٢٣,٨  ٦٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٠,٨  ٢,٢  ٦,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٢  ١  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٣  ٦,٧  ٨٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠,٨  ٠,٤  ٥,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ١  ٠  ١٣  االتعدد احل

  ١٠٠  ٧,١  ٠  ٩٢,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠,٤  ٠  ٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ٣٩  ٢٨  ١٦٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٧,٢  ١٢,٣  ٧٠,٥  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(لى بيانات العمل امليداين الباحثة اعتمادا ع إعدادمن : املصدر             
  



٥٨ 

  :العمر .ب
 ،فئة عمريـة دون غريهـا  باملرض اإلصابة ب تقتصرال حيث  ،بشكل عام للمرضىتتنوع الفئات العمرية      

تركـز   يالحظ ،الدراسةلبيانات  وفقاو .أو تركزها يف فئة عمرية حمددة ،اوت نسبهاتف عنوذلك بغض النظر 
 ،حالـة  ١٥٠بواقع  ،سنة) ٤٠(املريضات اللوايت تزيد أعمارهن عن يف  التوزعذا هحبسب  اإلصابة باملرض

الفئـة  كانت أعلى الفئات متثيال هـي   ،وهي نسبة تعادل ثلثي احلاالت املسجلة يف الدراسة%)  ٦٦(وبنسبة 
ات وهـي ذ  ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٢٤,٧(بنسبة تصل إىل  ،)سنة ٥٠إىل أقل من  ٤٠(الواقعة بني 

عمر مرضى الفشل روا يف مسحهم إىل أن متوسط ايث أشح) Batiehha.A, et al, 2003(النتيجة اليت توصل إليها 
لمريضـات  ل األكـرب  التركز ةنسب لدائرة الثالثةاهذا وسجلت . )سنة ٤٨,٩(لوي املزمن باألردن قد بلغ الك

   .االت الدائرةمن إمجايل ح%) ٢٩,٢( وذلك بنسبة ،هذه الفئة يفالواقعة أعمارهن 
 بنسـبة بلغـت   ،تاليـة يف الترتيـب   )سنة ٦٠ إىل أقل من ٥٠سن (الفئة العمرية الواقعة بني وجاءت      

من %)  ٢٨,٦( بنسبة ،هلااألعلى  التركزنسبة كان للدائرة السابعة . حاالت الدراسة إمجايلمن  )% ٢١,٦(
  .  )١١( جدول ،)١٤(شكل  .إمجايل حاالت الدائرة

عند ) ١٦,٢٦(قيمة مربع كاي  بني متغري عمر املريضات ومواقع سكنهن تشري االرتباطيةراسة العالقة وبد     
على ) ٠,١٢(كما تدل قيمة معامل كرمير  ،املتغريينوجود فروق جوهرية بني  عدم إىل) ٠,٩٨(درجة معنوية 

  ).١٦(جدول . هماعالقة ضعيفة بين
  

  اقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب الفئات العمريةالتوزع النسيب للمريضات على مو) ١٤(شكل 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                   
  



٥٩ 

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب الفئات العمرية) ١١(جدول 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر
  

   :حلالة االجتماعيةا .ج
حيـث   ،منهن متزوجـات %)  ٥٥,٩(ات الدراسة وفقا للحالة االجتماعية للمريضات أن بيان تأظهر     

 النسـبة جتـاوزت   قاربت أو يف حني ،الرابعةثالثة أرباع احلاالت املسجلة يف الدائرة  حنوشكلت هذه الفئة 
   .لنصف يف بقية الدوائر االنتخابية األخرىا

ـ  ،من إمجايل حاالت الدراسة )% ٢١,٦( سبةبن ،يف الترتيب التايل فئة األراملجاءت و      نسـبة   تكان
من  )% ٢٦,٧(و  )% ٢٨,٦(بنحو  ،دائرتني اخلامسة والسادسةلا كل من يفقد سجلت  األعلى وجودهن

  الفئات العمرية  

  التصنيف  الدائرة
  أقل

  اًعام ٢٠من 
  إىل ٢٠من 

  ٣٠أقل من  
  إىل ٣٠من 

  ٤٠من أقل  
  إىل ٤٠من 

  ٥٠أقل من  
  إىل ٥٠من 

  ٦٠أقل من  
  أكثر

  اموع  اًعام ٦٠من  

  األوىل
  ٥٦  ١١  ١١  ١٣  ١٣  ٧  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩,٦  ١٩,٦  ٢٣,٢  ٢٣,٢  ١٢,٦  ١,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٤,٩  ٤,٩  ٥,٧  ٥,٧  ٣,١  ٠,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٩  ١٠  ١١  ٥  ٦  ٣  احلاالتعدد 

  ١٠٠  ٢٠,٥  ٢٢,٧  ٢٥  ١١,٤  ١٣,٦  ٦,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢٠  ٢٠,٤  ١٩,٦  ١١,٤  ٢٦,١  ٣٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٨  ١٠  ١٤  ٨  ٥  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٦,٧  ٢٠,٨  ٢٩,٢  ١٦,٧  ١٠,٤  ٦,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ٣,٥  ٤,٤  ٦,٢  ٣,٥  ٢,٢  ١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٧  ٦  ٨  ٥  ٣  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٤,١  ٢٠,٧  ٢٧,٦  ١٧,٢  ١٠,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٥,٦  ١٢,٢  ١٤,٣  ١١,٤  ١٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٥  ٥  ٣  ٦  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٣,٨  ٢٣,٨  ١٤,٣  ٢٨,٦  ٤,٨  ٤,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٢,٢  ٢,٢  ١,٣  ٢,٦  ٠,٤  ٠,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٦,٧  ١٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ١,٣  ١,٣  ١,٣  ١,٣  ٠,٤  ٠,٩  االت الدراسةالنسبة إىل إمجايل ح

  السابعة
  ١٤  ٢  ٤  ٤  ٤  ٠  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٢٨,٦  ٢٨,٦  ٢٨,٦  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠,٩  ١,٨  ١,٨  ١,٨  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٤٥  ٤٩  ٥٦  ٤٤  ٢٣  ١٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٩,٨  ٢١,٦  ٢٤,٧  ١٩,٤  ١٠,١  ٤,٤  ةإىل إمجايل حاالت الدراس النسبة



٦٠ 

 جدول ،)١٥(شكل  .للمتغري األخرىوتوزعت بقية النسب على الفئات . على التوايل إمجايل حاالت الدائرتني
)١٢(. 

وجود فروق جوهرية بني احلالة عدم ) ٠,٣٨(عند درجة معنوية ) ١٩,١٨(ربع كاي من قيمة ميالحظ و    
إىل أن العالقة بينـهما عالقـة   ) ٠,١٦(كما تشري قيمة معامل كرمير  ،ومواقع السكنللمريضات االجتماعية 

  ).١٦(جدول  .ضعيفة
   

  سب احلالة االجتماعيةالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية ح) ١٥( شكل 
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
        

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر           



٦١ 

  ةاحلالة االجتماعيحسب  بالدوائر االنتخابية على مواقع السكن للمريضاتالتوزع النسيب ) ١٢(جدول 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر      

  احلالة االجتماعية    
  اموع  أرملة  مطلقة  متزوجة  غري متزوجة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ١١  ٩  ٢٩  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩,٦  ١٦,١  ٥١,٨  ١٢,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٤,٨  ٤  ١٢,٨  ٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٩  ١  ٢٧  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠,٥  ٢,٣  ٦١,٤  ١٥,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٨,٤  ٥  ٢١,٣  ٢٢,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ١٠  ٧  ٢٢  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠,٨  ١٤,٦  ٤٥,٨  ١٨,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ٤,٤  ٣,١  ٩,٧  ٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٦  ٠  ٢٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠,٧  ٠  ٧٥,٩  ٣,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٢,٢  ٠  ١٧,٣  ٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٦  ١  ١١  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٨,٦  ٤,٨  ٥٢,٤  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٢,٦  ٠,٤  ٤,٩  ١,٣  ت الدراسةالنسبة إىل إمجايل حاال

  السادسة
  ١٥  ٤  ١  ٧  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٦,٧  ٦,٧  ٤٦,٧  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ١,٨  ٠,٤  ٣,١  ١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٣  ١  ٩  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢١,٤  ٧,١  ٦٤,٣  ٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ١,٣  ٠,٤  ٤  ٠,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ٤٩  ٢٠  ١٢٧  ٣١  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢١,٦  ٨,٨  ٥٥,٩  ١٣,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



٦٢ 

  :حجم األسرة .د
ينتمني إىل  ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٤١( حنو أن املريضات أسرةما يتعلق مبتغري حجم  يفيالحظ      

مـن  %)  ٤٧.٧(وهي األسر اليت تنتمي هلا حنـو   ،)أشخاص ٩ إىل ٦(من  عدد أفرادهايتراوح سر كبرية أ
   .املريضات القاطنات يف الدائرة الثانية

ـ املريضات ال تلى هذه الفئة فئة      نسـبة  ب )أشـخاص  ٥ إىل ٢(ا مـن  لوايت ينتمني إىل أسر يبلغ حجمه
من إمجايل %)  ٦٤,٣(نحو بيف الدائرة السابعة هلا  وجودجل أعلى س ،حاالت الدراسة إمجايلمن  )%٣٧,٤(

بينما توزعـت  . و تنتمي هذه الفئة للشرحية األكرب اليت متثل أحجام األسر مبدينة مكة املكرمة ،حاالت الدائرة
   .)١٣( جدول ،)١٦(شكل . األخرى ية النسب على الدوائربق

عنـد  ) ١٧,٩٤(قيمة مربع كـاي   بني حجم األسرة وموقع السكن أشارت االرتباطيةوبدراسة العالقة      
إىل ) ٠,١٦(قيمة معامل كرمير  دلتبينما  ،عدم وجود فروق جوهرية بني املتغريينإىل ) ٠,٤٥(درجة معنوية 

   ).١٦(جدول  .تغريين عالقة ضعيفةأن العالقة بني امل
  

  .التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب حجم األسرة )١٦( شكل    
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
            
  ).هـ١٤٢٦( من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الدراسة: املصدر               

  
  



٦٣ 

  حجم األسرةحسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ١٣(جدول 
  حجم األسرة  

  اموع  ١٠أكثر من   ٩-٦  ٥-٢  فرد  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٩  ٢٣  ١٩  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٦,١  ٤١,١  ٣٣,٩  ٨,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٢٥  ٢٤,٧  ٢٢,٤  ٣٨,٥  إىل إمجايل حاالت الدراسة النسبة

  الثانية
  ٤٤  ٦  ٢١  ١٥  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٦  ٤٧,٧  ٣٤,١  ٤,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٦,٧  ٢٢,٦  ١٧,٦  ١٥,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٦  ٢٠  ١٧  ٥  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٢,٥  ٤١,٧  ٣٥,٤  ١٠,٤  ت الدائرةالنسبة إىل إمجايل حاال

  ٢١,٢  ١٦,٧  ٢١,٥  ٢٠  ٣٨,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٥  ١١  ١٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٧,٢  ٣٧,٩  ٤١,٤  ٣,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٣,٩  ١١,٨  ١٤,١  ٧,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٣  ٩  ٩  ٠  االتعدد احل

  ١٠٠  ١٤,٣  ٤٢,٩  ٤٢,٩  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٨,٣  ٩,٧  ١٠,٦  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٦  ٥  ٤  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٠  ٣٣,٣  ٢٦,٧  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ١٦,٧  ٥,٤  ٤,٧  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ١  ٤  ٩  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,١  ٢٨,٦  ٦٤,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٢,٨  ٤,٣  ١٠,٦  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ٢٨  ٩٣  ٨٥  ١٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٥,٩  ٤١  ٣٧,٤  ٥,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر         
  
    :احلالة التعليمية. هـ

الفشل الكلوي املزمن مبدينة رض مب للمريضاتاخنفاض املستوى التعليمي  يتضح من خالل بيانات الدراسة     
 لإلصابةأعلى نسب  "عليما ابتدائيااملتعلمات ت"و "غري املتعلمات"فئة  سجلت حيث ،بشكل عام مكة املكرمة

 علىفئة غري املتعلمات  حصلت .من إمجايل حاالت الدراسة )% ٧٧,١(نسبة وذلك ب ،باملرض بني املريضات
تلك  من إمجايل )% ٦٠,٨( نسبةو ،مريضة) ١٣٨( مبنطقة الدراسة نصف جمموع حاالت اإلصابة أكثر من

  .)% ١٦,٣( وهي من جمموعهما على النسبة املتبقيةابتدائيا فئة املتعلمات تعليما  حصلت بينما. االتاحل
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يف مجيـع الـدوائر    نصف عدد احلاالت املسجلةيف فئة غري املتعلمات  باملرض جتاوزت حاالت اإلصابةو     
مـن  %)  ٣٥,٧(نسبة املريضات من غري املتعلمات فيها  باستثناء الدائرة السابعة اليت مل تتجاوز- االنتخابية
 )% ٦٨,٢( حبـوايل يف الدائرة الثانية  األكرب هلا وجودنسبة الهذه الفئة  وقد سجلت .-حاالت الدائرة إمجايل

  . من إمجايل حاالت الدائرة
 وذلك بنسـبة  ،املريضات من املتعلمات تعليما ابتدائيا وجوديف حني كان للدائرة السابعة النسبة األكرب ل     

فئة غـري املتعلمـات   سجلت يف قد  تكان هذه النسبة أنو يالحظ  ،حاالت الدائرة إمجايلمن  )% ٣٥,٧(
اإلصابة باملرض انعدمت يف فئة نسب ومن اجلدير ذكره أن  .مجيع الدوائر االنتخابية كأقل النسب املسجلة يف

 ،)١٧(شـكل  . أي حالة إصابة باملرض يف منطقة الدراسـة ل حيث مل تسج ،املتعلمات تعليما فوق جامعي
  . )١٤(جدول 

ن املسـتوى  حيـث إ ). Batiehha.A, et al, 2003(ما توصل إليه  معهذه النتيجة فيه ختتلف يف الوقت الذي و     
موية املسجالت التعليمي ملرضى التنقية الدموية باألردن يرتفع نسبيا عن املستوى التعليمي ملريضات التنقية الد

حيـث  ) م٢٠٠٧ ،عوض اهللا وآخرون(ه دراسة يالحظ تشابه هذه النتيجة مع ما خرجت ب. يف هذه الدراسة
أشارت نتائج تلك الدراسة إىل اخنفاض املستويات التعليمية لدى مرضى التنقية الدموية اليت مشلتهم الدراسـة  

  .مبحافظة الفيوم جبمهورية مصر العربية
يف  أدقانعدامها بشكل  أوواخنفاضها  ،باملرض يف فئة غري املتعلمات اإلصابةارتفاع نسبة يعزى  ويف العموم    

مما ينعكس على حالتـهن   ،ارتفاع نسبة الوعي الصحي لدى املتعلمات إىلفئة املتعلمات تعليما فوق جامعي 
 أحدإليها والعوامل املؤدية  األمراضيف حني يعترب تدين املعرفة الصحية مبسببات  ،ازيادة اهتمامهن الصحية ب

  .باملرض تعلماتغري امل صابةاليت تؤدي إل املسببات أهم
يف تأثر املسرية التعليميـة   اًدور أخرىمزمنة  أمراضختتلف عن طبيعة  اليت رض يضاف لذلك أن لطبيعة امل     

من خالهلـا  كرر تتعالجية لتزامات ظروف الصحية اليت تتطلب اوذلك لل ،وتوقفها يف أحيان أخرىللمرضى 
 إلرهـاق  يـؤدي  امم ،ةالزمني مداختتلف يف  ،ةأسبوعي ثالث جلساتليف جمملها متتد  اليتو ،التنقيةجلسات 
العمليـة  ن أخاصة و ،اجتماعيةأو نفسية أو  بدنية ء أكانتنواحي عدة سواوتنعكس على حيام يف  املرضى

   .يف نواحي حياته املختلفةمن اضطرابات  همبا يصيب تتأثرمع البيئة  لإلنسان التعليمية نظام تفاعلي
أن قيمة مربـع كـاي   ومواقع السكن يالحظ للمريضات بني احلالة التعليمية  االرتباطيةقة وبدراسة العال     

 وضحتكما  ،بني املتغريين وجود فروق جوهرية عدم على قد دلت) ٠,٤٥( عند درجة معنوية ) ٢٤,١١(
      ).١٦(جدول . أن العالقة بينهما عالقة ضعيفة) ٠,١٦(قيمة معامل كرمير 
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  ع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب احلالة التعليميةالتوز )١٧( شكل 
  

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                
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  احلالة التعليميةحسب بالدوائر االنتخابية لسكن على مواقع ا للمريضاتالتوزع النسيب ) ١٤(جدول 
  احلالة التعليمية  

  اموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  غري متعلمة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٤  ٤  ٤  ١٠  ٣٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,١  ٧,١  ٧,١  ١٧,٩  ٦٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ١,٨  ١,٨  ١,٨  ٤,٤  ١٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٣  ٢  ٤  ٥  ٣٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٨  ٤,٥  ٩,١  ١١,٤  ٦٨,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢١,٤  ٩,١  ٢٥  ١٣,٥  ٢١,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٢  ٧  ٤  ٥  ٣٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٢  ١٤,٦  ٨,٣  ١٠,٤  ٦٢,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ٠,٩  ٣,١  ١,٨  ٢,٢  ١٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ١  ٤  ٢  ٣  ١٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ١٣,٨  ٦,٩  ١٠,٣  ٦٥,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٧,١  ١٨,٢  ١٢,٥  ٨,١  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ١  ٣  ٠  ٦  ١١  تعدد احلاال

  ١٠٠  ٤,٨  ١٤,٣  ٠  ٢٨,٦  ٥٢,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٠,٤  ١,٣  ٠  ٢,٦  ٤,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٠  ٢  ١  ٣  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ١٣,٣  ٦,٧  ٢٠  ٦٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠  ٠,٩  ٠,٤  ١,٣  ٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٣  ٠  ١  ٥  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢١,٤  ٠  ١,٧  ٣٥,٧  ٣٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ١,٣  ٠  ٠,٤  ٢,٢  ٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٤  ٢٢  ١٦  ٣٧  ١٣٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦,٢  ٩,٧  ٧  ١٦,٣  ٦٠,٨  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر     
  
   :ركز التنقية مرافق املريضة مل. و

طبيعة ب"ما يتعلق منها  ،التنقيةاكز مرعند زيارة  هلناصطحاب مرافقني إىل  املريضاتب تؤدي بعض العوامل     
إىل اإلصابة به  يف مراحل معينة من املرضىلزم طبيعة املرض اليت قد تب ما يتعلقنها وم ،"احملافظ جمتمع الدراسة

هذا املتغري يف حماولة للتعـرف علـى   وبناء على ذلك فقد مت حتديد . طلبا للمساندةوذلك  ما أحد اصطحاب
 أحـد كز برفقة امرليقدمن ل املريضاتمن ثلثي  أكثر أنالدراسة بيانات تظهر ويف هذا الصدد  ،حقيقة ذلك

من إمجايل حاالت  )% ٧٥,٧(وذلك بنسبة  ،لديها نيستخدمأحد املللمريضة أم  اًقريب كان األشخاص سواًء
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معظمهن يقـدمن   ،منهن إىل مراكز التنقية الدموية برفقة أحد أفراد األسرة%)  ٧٢,٢(حبيث تقدم  .الدراسة
يف حني جتاوزت هذه النسبة النصف  ،الدائرة من إمجايل حاالت%)  ٨٠(وذلك بنسبة  ،من الدائرة السادسة

برفقة أحد املستخدمني كالسـائق أو   من إمجايل املريضات فقط%)  ٣,٥( وتقدم. يف بقية الدوائر االنتخابية
 ،وقد كان للقادمات من الدائرة السابعة نسبة التمثيل األعلى هلذه الفئة بني الـدوائر األخـرى   ،العاملة املرتلية

الذي خلت فيه كل من الدائرة الثانية والثالثة والرابعة  الوقتيف  ،من إمجايل حاالت الدائرة %) ١٤,٣(بنحو 
من إمجايل احلـاالت  %)  ٢٤,٢(قدم بينما ت. القادمات برفقة أحد املستخدمني من أي حالة متثل للمريضات

  .)١٥(دول ج ،)١٨(شكل . من الدائرة الرابعةمنهن يقدمن %)  ٣٤.٥(. مراكز التنقية مبفردهن
يتضح من  املريضات ومواقع سكن ركز التنقية الدمويةرافق املريضة ملم بني االرتباطيةالعالقة  دراسةوعند      

كما وتشـري   ،هماروق بينأنه ال توجد ف) ٠,١٢(عند مستوى معنوية ) ١٧,٧٨(نتائج حتليل قيمة مربع كاي 
  ).  ١٦(جدول . ملتغريينعالقة ضعيفة بني اأن الإىل ) ٠,١٩(قيمة معامل كرمير 

  
  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب مرافق املريضة) ١٨(شكل 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر         



  مرافق املريضة حسب بية بالدوائر االنتخاعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ١٥(دول ج
  

  ركز التنقية مرافق املريضة مل  

  أفراد أحد  التصنيف  الدائرة
  اموع  غري ذلك  مبفردها  األسرة

  األوىل
  ٥٦  ٣  ١٢  ٤١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥,٤  ٢١,٤  ٧٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ٢٤,٧  ١,٣  ٥,٣  ١٨,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٠  ١١  ٣٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٥  ٧٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ١٩,٤  ٠  ٢٠  ٢٠,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٠  ١٢  ٣٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٥  ٧٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ٢١,٢  ٠  ٥,٣  ١٥,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٠  ١٠  ١٩  دد احلاالتع

  ١٠٠  ٠  ٣٤,٥  ٦٥,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ١٢,٨  ٠  ١٨,٢  ١١,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ١  ٦  ١٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٨  ٢٨,٦  ٦٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ٩,٢  ٠,٤  ٢,٦  ٦,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٢  ١  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٣  ٦,٧  ٨٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ٦,٦  ٠,٩  ٠,٤  ٥,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٢  ٣  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٢١,٤  ٦٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

  ٦,٢  ٠,٩  ١,٣  ٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ٨  ٥٥  ١٦٤  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,٥  ٢٤,٢  ٧٢,٢  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر            
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  واقع السكن  العالقة بني اخلصائص االجتماعية والدميوغرافية للمريضات وم) ١٦(جدول 
  %دائرة السكن   اخلصائص االجتماعية

  العدد 
  اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  السابعة  السادسة  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الفئات   املتغري
  معامل كرمير

  )املعنوية. د(
  مربع كاي

  )املعنوية. د(

سية
اجلن

  

  ١٦٠  ٩٢,٩  ٨٠  ٦٦,٧  ٧٩,٣  ٧٥  ٧٩,٥  ٤٨,٢  سعودية
٠,٢٧١  

)٠,٠٠١(  
٣٣,٣٠  

  ٢٨  ٠  ٦,٧  ٢٣,٨  ٦,٩  ٦,٣  ١٨,٢  ١٦,١  عربية  )٠,٠٠١(
  ٣٩  ٧,١  ١٣,٣  ٩,٥  ١٣,٨  ١٨,٨  ٢,٣  ٣٥,٧  غري عربية

رية
لعم
ت ا

لفئا
ا

  

  ١٠  ٠  ١٣,٣  ٤,٨  ٠  ٦,٣  ٦,٨  ١,٨  ٢٠أقل من 

٠,١٢٠  
)٠,٩٨(  

١٦,٢٦  
)٠,٩٨(  

  ٢٣  ٠  ٦,٧  ٤,٨  ١٠,٣  ١٠,٤  ١٣,٦  ١٢,٦  ٣٠إىل أقل من   ٢٠من 
  ٤٤  ٢٨,٦  ٢٠  ٢٨,٦  ١٧,٢  ١٦,٧  ١١,٤  ٢٣,٢  ٤٠إىل أقل من   ٣٠من 
  ٥٦  ٢٨,٦  ٢٠  ١٤,٣  ٢٧,٦  ٢٩,٢  ٢٥  ٢٣,٢  ٥٠إىل أقل من   ٤٠من 
  ٤٩  ٢٨,٦  ٢٠  ٢٣,٨  ٢٠,٧  ٢٠,٨  ٢٢,٧  ١٩,٦  ٦٠إىل أقل من   ٥٠من 

  ٤٥  ١٤,٣  ٢٠  ٢٣,٨  ٢٤,١  ١٦,٧  ٢٠,٥  ١٩,٦  فأكثر  ٦٠

عية
تما
الج

لة ا
احلا

  

  ٣١  ٧,١  ٢٠  ١٤,٣  ٣,٤  ١٨,٨  ١٥,٩  ١٢,٥  وجةغري متز

٠,١٦  
)٠,٣٨(  

١٩,١٨  
)٠,٣٨(  

  ١٢٧  ٦٤,٣  ٤٦,٧  ٥٢,٤  ٧٥,٩  ٤٥,٨  ٦١,٤  ٥١,٨  متزوجة
  ٢٠  ٧,١  ٦,٧  ٤,٨  ٠  ١٤,٦  ٢,٣  ١٦,١  مطلقة
  ٤٩  ٢١,٤  ٢٦,٧  ٢٨,٦  ٢٠,٧  ٢٠,٨  ٢٠,٥  ١٩,٦  أرملة

سرة
 األ
جم
ح

  

  ١٣  ٠  ٠  ٠  ٣,٤  ١٠,٤  ٤,٥  ٨,٩  فرد واحد

٠,١٦  
)٠,٤٥(  

١٧,٩٤  
)٠,٤٥(  

٨٥  ٦٤,٣  ٢٦,٧  ٤٢,٩  ٤١,٤  ٣٥,٤  ٣٤,١  ٣٣,٩  ٥- ٢  
٩٣  ٢٨,٦  ٣٣,٣  ٤٢,٩  ٣٧,٩  ٤١,٧  ٤٧,٧  ٤١,١  ٩- ٦  

  ٢٨  ٧,١  ٤٠  ١٤,٣  ١٧,٢  ١٢,٥  ١٣,٦  ١٦,١  ١٠أكثر من 

مية
تعلي

ة ال
حلال
ا

  
  ١٣٨  ٣٥,٧  ٦٠  ٥٢,٤  ٦٥,٥  ٦٢,٥  ٦٨,٢  ٦٠,٧  غري متعلمة

٠,١٦  
)٠,٤٥(  

٢٤,١١  
)٠,٤٥(  

  ٣٧  ٣٥,٧  ٢٠  ٢٨,٦  ١٠,٣  ١٠,٤  ١١,٤  ١٧,٩  دائيابت
  ١٦  ١,٧  ٦,٧  ٠  ٦,٩  ٨,٣  ٩,١  ٧,١  متوسط
  ٢٢  ٠  ١٣,٣  ١٤,٣  ١٣,٨  ١٤,٦  ٤,٥  ٧,١  ثانوي
  ١٤  ٢١,٤  ٠  ٤,٨  ٣,٤  ٤,٢  ٦,٨  ٧,١  جامعي

   
ضة

ملري
ق ا
راف
م

  

  ١٦٤  ٦٤,٣  ٨٠  ٦٦,٧  ٦٥,٥  ٧٥  ٧٥  ٧٣,٢  أحد أفراد األسرة
٠,١٩  

)٠,١٢(  
١٧,٧٨  

  ٥٥  ٢١,٤  ٦,٧  ٢٨,٦  ٣٤,٥  ٢٥  ٢٥  ٢١,٤  مبفردها  )٠,١٢(
  ٨  ١٤,٣  ١٣,٣  ٤,٨  ٠  ٠  ٠  ٥,٤  غري ذلك

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر
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  :وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاخلصائص االقتصادية  .٢
وللتعرف على السمات االقتصادية اخلاصـة   ،كل عامللمرضى بشاخلصائص االقتصادية السمات و تتنوع     

تعني على اقتصادية مؤشرات  ةمخساعتمدت الدراسة على  ،مبريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة
وعـدد السـيارات    ،احلالة املهنية متغري وهي ،هاباختالفوعلى مدى اختالف مواقع السكن  ،عليهاالتعرف 

ونوع احلـي   ،ونوع املسكن وملكيته ،ركز التنقية الدمويةووسيلة الوصول مل ،املريضة أسرةاململوكة من قبل 
   :وذلك على النحو اآليت ،الذي تسكنه املريضة

  
   :احلالة املهنية .أ

مؤشرا باعتبارها  ،توى االقتصادي للفردسالدالة على املأهم املؤشرات االقتصادية  أحدة ياملهن احلالة تعترب     
 بيانـات من خالل يتضح و .يف إظهار مدى تفاعل اإلنسان مع بيئتهأمهيتها إىل  إضافةًوذلك  ،خلهيدل على د

  .يف منطقة الدراسة ال يعملن ملريضاتمن ا%)  ٩٢,١( أن الدراسة
 تمن املريضـا %)  ٩٥,٢(أن حنو  يالحظ االنتخابية رالدوائاجلغرايف على مستوى بالنظر إىل توزعهن و     

ومن اجلدير ذكره أن النسب يف بقية الدوائر االنتخابية يف هذه الفئـة   ،يف الدائرة اخلامسة نقطّي غري العامالت
   .كل دائرةيف االت احل إمجايل ثلثي نسبة جتاوزت

  ،%) ٧,٩( بني املريضـات يف منطقـة الدراسـة    فلم تتجاوز نسبتهنأما يف ما خيص العامالت منهن      
. )١٩(شكل  ،)١٧(جدول  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢١,٤(بنحو  ،ةالدائرة السابعيف يقطن  معظمهن

 ،مل تتجاوز جماالت حمددة كالتعليم والـتعلم العامالت  املريضات تشغلهان الوظائف اليت أبشكل عام يظهر و
  .  واألعمال التطوعية البسيطة ،اسبةواحمل
 ،يف املسح الذي قاموا بإجرائـه  ).Batiehha.A, et al, 2003(به مع ما خرج بشكل عام وتتفق هذه النتيجة      
يف حني مل تتجاوز  ،%) ٨٦,٨(بلغت نسبة العاطلني عن العمل بني مرضى التنقية الدموية باألردن حنو  حيث

عل مـع  ويف ذلك ما يدل على حتجيم املرض لقدرة املرضى على التفا%). ١٣,٢(بينهم نسبة  نسبة العاملني
يسهم إسهاما سلبيا يف زيادة األعباء على الدولة وعلى اتمع لتوفري احتياجات هذه ما وهو  ،البيئة بشكل كبري
ستني إمنا جنم عن اخـتالف  ارىل أن االختالف يف النسب بني الدوذلك مع ضرورة التنبه إ .الفئة من السكان

بينما اقتصرت  ،إلناثالذكور وا ).Batiehha.A, et al, 2003(حيث مشلت دراسة  ،جمتمع الدراسة يف كل منهما
السيما يف ضـوء   ،الدراسة احلالية على اإلناث اللوايت عادة ما ترتفع يف أوساطهن معدالت التعطل عن العمل

  .الثقافة العربية اإلسالمية اليت ترى الرجل العائل األهم يف توفري املتطلبات املادية لألسرة
) ٣,٩٩(تشري قيمة مربع كاي  ،سكنهنومواقع  لمريضاتلة يهناحلالة املبني  االرتباطيةوبدراسة العالقة      

تدل قيمة معامل  يف ماهذا  ،بني املتغريينذات داللة وجود فروق جوهرية عدم  إىل) ٠,٦٧(عند درجة معنوية 
  ).٢٣(جدول . إىل أن العالقة بينهما عالقة ضعيفة) ٠,١٣(كرمير 
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  احلالة املهنية  حسبائر االنتخابية وقع السكن بالدعلى موا للمريضاتالتوزع النسيب )١٧(ول دج     

  لمريضةاحلالة املهنية ل    
  اموع  تعمل  ال تعمل  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٤  ٥٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,١  ٩٢,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٢٢,٢  ٢٤,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٣  ٤٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٨  ٩٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٦,٧  ١٩,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة   

  ٤٨  ٤  ٤٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨,٣  ٩١,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ٢٢,٢  ٢١,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٢  ٢٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٩  ٩٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١١,١  ١٢,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ١  ٢٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٨  ٩٥,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٥,٦  ٩,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ١  ١٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٧  ٩٣,٣  لنسبة إىل إمجايل حاالت الدائرةا
  ٦,٦  ٥,٦  ٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٣  ١١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢١,٤  ٧٨,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ١٦,٧  ٥,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٨  ٢٠٩  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧,٩  ٩٢,١  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                        
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  حسب احلالة املهنية  على مواقع السكن بالدوائر االنتخابيةالتوزع النسيب للمريضات ) ١٩(شكل 
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                 
  
  : عدد السيارات اململوكة ألسرة املريضة .ب

 ،عام مبستوى رفاهيتـها  بشكلأو مؤشر اقتصادي  بكونه خاصية لألسريرتبط عدد السيارات اململوكة      
ووفقا لتلـك األمهيـة   . للمجتمعتغريات املهمة لدراسة احلالة االقتصادية حد املأبذلك يعد و ،ارتفاع دخلهاو

سـيارات   أسـرهن متتلك مبنطقة الدراسة %)  ٧٥,٧(حوايل ثلثي املريضات  أنبعد دراسة هذا املتغري  اتضح
   .ألخرىن كانت أعدادها تتفاوت من أسرة وإ ،خاصة
أكثر ها فقط من%)  ٢٢,٩(متتلك  ،فقط واحدة سيارة أسر املريضات من%)  ٥٢,٩( ففي حني متتلك     

أحـد أفـراد أسـرهن أي وسـيلة      ميتلك ال أو ميتلكنن ال ممومع ذلك فقد جاءت فئة  .،من سيارة واحدة
من إمجايل %)  ٢٤,٢(وذلك بنسبة  ،ن سيارة واحدةمواصالت يف الترتيب الثاين بعد فئة اللوايت متتلك أسره

  .حاالت الدراسة
 وذلـك بنسـبة   ،ملن متلك أسرهن سيارة واحدة فقـط  األكرب وجودان للدائرة الرابعة نسبة الجغرافيا ك     

ال متتلك أسرهن  األعلى للوايت وجودنسبة ال لدائرة األوىلل كانبينما . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٧٢,٤(
صـائص االقتصـادية   وهو ما يتوافق مع اخل ،من إمجايل حاالت الدائرة %) ٣٩,٩(وذلك بنسبة  ،أي سيارة

يف الـدائرة   تركـزن أما اللوايت متتلك أسرهن أكثر من سيارة واحدة فقـد  . لسكان هذه الدائرة بشكل عام
 ،)٢٠(شـكل  . ثر الدوائر متثيال هلذه الفئـة كوهي أ ،من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٣٣,٣(اخلامسة بنسبة 

  .)١٨(جدول 
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يتضح وجود فروق جوهريـة بـني عـدد    ) ٠,٠٥(نوية عند درجة مع) ٢٠,٧٥(ومن قيمة مربع كاي      
إىل وجـود  ) ٠,٢١(كما تكشف قيمة معامل كرمير  ،وبني مواقع السكن املريضةالسيارات اململوكة ألسرة 
  ). ٢٣(جدول . عالقة متوسطة بني املتغريين

  
  د السيارات اململوكة التوزع النسيب للمريضات املزمن على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب عد) ٢٠(شكل 

                     
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  )هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : ملصدرا         
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  يارات اململوكة عدد السحسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ١٨(جدول 
  

  عدد السيارات اململوكة   
  اموع  أكثر من سيارة  واحدةسيارة   ال توجد  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ١١  ٢٣  ٢٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩,٦  ٤١,١  ٣٩,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٤,٩  ١٠,١  ٩,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ١٣  ٢٥  ٦  تعدد احلاال

  ١٠٠  ٢٩,٥  ٥٦,٨  ١٣,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢٥  ٢٠,٨  ١٠,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ١١  ٢٢  ١٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٢,٩  ٤٥,٨  ٣١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ٤,٩  ٩,٧  ٦,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٥  ٢١  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٧,٢  ٧٢,٤  ١٠,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٩,٦  ١٧,٥  ٥,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٧  ١١  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٣,٣  ٥٢,٤  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٣,٠  ٤,٩  ١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٤  ٨  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٦,٧  ٥٣,٣  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ١,٨  ٣,٥  ١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ١  ١٠  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,١  ٧١,٤  ٢١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠,٤  ٤,٤  ١,٣  راسةالنسبة إىل إمجايل حاالت الد

  إمجايل
  احلاالت

  ٢٢٧  ٥٢  ١٢٠  ٥٥  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢٢,٩  ٥٢,٩  ٢٤,٢  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ). هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر            
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   :سيلة الوصول للمركزو .ج
االقتصادية املهمـة يف  املؤشرات  أحد ركز التنقية الدمويةدمها املريضة للوصول ملوسيلة اليت تستخالتعد      

عند دراسـة اخلصـائص   بعني االعتبار هذا املؤشر خذ أُُووفقا لتلك األمهية فقد  ،اها االقتصاديمستوقياس 
األجـرة   وسائل املواصالت اخلاصة وسياراتأن يالحظ  الدراسة بياناتمن خالل و .االقتصادية للمريضات

 %) ٩٦,٩(وذلك بنسبة  ،كانتا وسيلتا املوصالت الرئيستان يف نقل املريضات من وإىل مراكز التنقية الدموية
تنتقـل   ،خاصـة  بواسطة سـيارات راكز املإىل هن من%)  ٦٧,٤( تقدمحبيث  .حاالت الدراسة إمجايل من

وهي النسبة األكرب متثيال بني  ،ز التنقيةمراك إىل اخلامسةالدائرة  من القاطنات منهن يف%)  ٩٠,٥(بواسطتها 
   .النصففيها النسب  تجتاوزالدوائر االنتخابية األخرى اليت 

وكانت املريضات القاطنات  ،جرةاألبواسطة سيارات كز امرلمن املريضات ل%)  ٢٩,٥(يف حني تنتقل      
بنسـبة   وذلك ،راكز التنقية الدمويةميف الدائرة األوىل من أكثر مستخدمات هذه الوسيلة يف التنقل من وإىل 

وقد سجلت الدائرة األوىل كذلك أعلى نسب التمثيل للفئة األخـرية  . الدائرةحاالت  إمجايلمن  )% ٣٧,٥(
أو  ،على سـيارات اإلسـعاف   مراكز التنقية الدمويةمن مواقع السكن إىل  وهي الفئة اليت اعتمدت يف تنقلها

جـدول   ،)٢١(شـكل  . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٨,٩(سبة وذلك بن ،أو بوسائل أخرى ،احلافالت
)١٩( .  

يف  األوىليف الدائرة  جرةاألبواسطة سيارات  راكز التنقية الدمويةالقادمة مل يفسر ارتفاع نسبة احلاالتوقد      
بتملك  ح هلناليت ال تسمو ،عموما بضعف احلالة االقتصادية لدائرةاذه ه القادمات مناتسام الفئتني األخريتني 
واليت عادة  ،الدائرة األقرب للمسجد احلرامهذه إضافة لكون  .وهو ما تأكد يف املتغري السابق ،سيارات خاصة

مدون على وسائل فيعت ،مراكزلللوصول خاصة متكنهم من ا نقل وسائلن الذين ال ميلكون واملعتمر ما يسكنها
   .يف التنقل خمتلفة
) ٤٦,١١(قيمة مربع كاي  تدلبني وسيلة الوصول للمركز ومواقع السكن  اطيةاالرتبعالقة بدراسة الو     

معامـل   ومما يعزز هذا قيمة ،املتغريينبني ذات داللة إىل وجود فروق جوهرية ) ٠,٠٠(عند مستوى معنوية 
  ). ٢٣(جدول . بني املتغريين عالقة متوسطة وجودإىل  اليت تشري )٠,٢٢(كرمير 
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  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب وسيلة الوصول للمراكز ) ٢١(شكل 
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر              
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  وسيلة الوصول للمركز حسببالدوائر االنتخابية مواقع السكن للمريضات على التوزع النسيب  )١٩(جدول 
  

  ركز التنقية وسيلة الوصول مل    
  اموع  غري ذلك  سيارة أجرة  سيارة خاصة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٥  ٢١  ٣٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨,٩  ٣٧,٥  ٥٣,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٧١,٤  ٣١,٣  ١٩,٦  سةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدرا

  الثانية
  ٤٤  ١  ١٦  ٢٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢,٣  ٣٦,٤  ٦١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٤,٣  ٢٣,٩  ١٧,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٠  ١٧  ٣١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٣٥,٤  ٦٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ٠  ٢٥,٤  ٢٠,٣  إمجايل حاالت الدراسةالنسبة إىل 

  الرابعة
  ٢٩  ١  ٥  ٢٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ١٧,٢  ٧٩,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٤,٣  ٧,٥  ١٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٠  ٢  ١٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٩,٥  ٩٠,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٠  ٣  ١٢,٤  نسبة إىل إمجايل حاالت الدراسةال

  السادسة
  ١٥  ٠  ٢  ١٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ١٣,٣  ٨٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠  ٣  ٨,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٠  ٤  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٨,٦  ٧١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠  ٦  ٦,٥  سبة إىل إمجايل حاالت الدراسةالن

  إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٧  ٦٧  ١٥٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,١  ٢٩,٥  ٦٧,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر             
  
  : نوعية املسكن .د

عدد حاالت وذلك بنسبة جتاوزت نصف  ،سكنية يف شقق يف مدينة مكة املكرمة يضاتاملرمعظم  تقطن     
السمة  وهذه النتيجة تتوافق مع ،من إمجايل حاالت الدراسة )% ٦٠,٨( بنسبة بلغتو  ،حالة) ١٣٨(الدراسة 

ـ ويالحظ أن معظم املريضات القاطنات يف  .السكن يف مدينة مكة عموما أمناطالغالبة على   دائرتنيكل من ال
من إمجايل حاالت %)  ٦٦,٧(و %)  ٦٧,٩(وذلك بنسبة  ،هذا النوع من املساكنيف  يسكن والثالثة األوىل



٧٨ 

 ٢١,٦(بنسبة بلغت  ،ن يف بيوت شعبيةسكّتمن فئة  يف الترتيب تلت هذه الفئة.لكل منهما على التوايل الدائرة
 إمجـايل من %)  ٤٠(الدائرة السادسة بنسبة هلن يف  وجودكان أكرب وقد  .من إمجايل حاالت الدراسة )%

حـاالت   إمجـايل من  )% ١١,٥(بنسبة  ،يف الترتيب تالية للفئة الساكنات يف ف وجاءت . حاالت الدائرة
فئـة   أمـا  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢٨,٦(بنسبة  ،هلن يف الدائرة السابعة وجودكان أكرب  ،الدراسة

الترتيب األخري بنسبة  لمساجد وغريها فجاءت يفتابعة لالساكن امل ق والفنادك ،مساكن أخرىالقاطنات يف 
مـن   )% ١٤,٣( بنسـبة  األوىليف الدائرة  هلن وجودأعلى  مسجلة. من إمجايل حاالت الدراسة )% ٦,٢(

تسكن يف اخلامسة والسادسة والسابعة أي حالة  الدوائريف الوقت الذي مل تسجل فيه  ،إمجايل حاالت الدائرة
  .)٢٠(جدول  ،)٢٢(شكل . األنواع من املساكنهذه 
 ذات داللـة  عن وجود فروق جوهرية) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ٤٦,١١(وتكشف قيمة مربع كاي     
إىل أن ) ٠,٢٢(معامـل كرميـر   قيمة تدل يف حني  ،ومواقع السكن الذي تسكنه املريضة نوعية املسكنبني 

  ). ٢٣(جدول . عالقة متوسطةهي العالقة بني املتغريين 
  

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوعية املسكن) ٢٢(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر              
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  نوعية املسكن حسب االنتخابيةبالدوائر على مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب  )٢٠(جدول 

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر       

  
  : ملكية املسكن. هـ
لـذا مت  ، يعد متغري ملكية املسكن أحد املؤشرات االقتصادية الدالة بفعالية على املستوى االقتصادي للفرد     

من خالل دراسة هذا ف، صائص االقتصادية للمريضاتاخلاعتماده كأحد تلك املؤشرات املهمة يف التعرف على 
 كـان  ،يف مساكن مستأجرة يقطن )% ٥٥,٥(سجلة يف الدراسة أكثر من نصف احلاالت امل املتغري اتضح أن

  نوعية املسكن    
  اموع  غري ذلك  فيال  شقة  بيت شعيب  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٨  ١  ٣٨  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ١,٨  ٦٧,٩  ١٦,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٥٧,١  ٣,٨  ٢٧,٥  ١٨,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٣  ٢  ٢٨  ١١  االتعدد احل

  ١٠٠  ٦,٨  ٤,٥  ٦٣,٦  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢١,٤  ٧,٧  ٢٠,٣  ٢٢,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٢  ٤  ٣٢  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٢  ٨,٣  ٦٦,٧  ٢٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ١٤,٣  ١٥,٤  ٢٣,٢  ٢٠,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٨  ١  ٧  ١٥  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٢٤,١  ٥١,٧  ٢٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٧,١  ٢٦,٩  ١٠,٩  ١٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٠  ٥  ١٣  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٣,٨  ٦١,٩  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٠  ١٩,٢  ٩,٤  ٦,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٠  ٣  ٦  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٠  ٤٠  ٤٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠  ١١,٥  ٤,٣  ١٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٠  ٤  ٦  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٢٨,٦  ٤٢,٩  ٢٨,٦  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدائر
  ٦,٢  ٠  ١٥,٤  ٤,٣  ٨,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٤  ٢٦  ١٣٨  ٤٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦.٢  ١١.٥  ٦٠.٨  ٢١.٦  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



٨٠ 

من املريضات ذه الدائرة يف مساكن من  )% ٦٦,٧(حيث تقطن  ،هندوجاألكرب لو نسبةلدائرة اخلامسة الل
  . هذا النوع

 )% ٣٩,٢(بنسبة  ،أو ألسرهن تلت هذه الفئة يف الترتيب فئة القاطنات يف مساكن تعود ملكيتها إليهن      
بنسـبة بلغـت    ،الدائرة السابعةيف نطاق  يتركزنوميثلن نصف املريضات اللوايت  ،ةمن إمجايل حاالت الدراس

من فيها  يقطنالاليت  املساكنيف حني جاءت فئة اللوايت وهبت هلن . ،الدائرةمن إمجايل حاالت  )% ٥٧,١(
كان أعلى نسـبة   ،يل حاالت الدراسةمن إمجا )% ٥,٣( مل تتجاوزيف الترتيب األخري بنسبة  آخرينأشخاص 
من إمجايل حاالت الدائرة  )% ٨,٣(و  )% ٩,١(كل من الدائرتني الثانية والثالثة بنسبة بلغت يف  لوجودهن
أي من املريضات القاطنات يف هذا  وجودخلت كل من الدائرتني اخلامسة والسادسة من يف حني  ،لكل منهما

   .)٢١(جدول  ،)٢٣(شكل  .النوع من املساكن
وجود فروق جوهرية بـني ملكيـة   عدم ) ٠,٢١(عند درجة معنوية ) ١٥,٤٢(وتبني قيمة مربع كاي      

جـدول  . بني املـتغريين  ضعيفةوجود عالقة ) ٠,١٨(كما تظهر قيمة معامل كرمير  ،املسكن ومواقع السكن
)٢٣(.  
  

  بية حسب ملكية املسكنالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخا) ٢٣(شكل 
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                   
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  ملكية املسكنحسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٢١(جدول 

  ملكية املسكن  
  اموع  هبة  مستأجر  ملك  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٢  ٣٦  ١٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٦  ٦٤,٣  ٣٢,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٠,٨  ١٥,٩  ٧,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٤  ١٧  ٢٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٩,١  ٣٨,٦  ٥٢,٣   حاالت الدائرةالنسبة إىل إمجايل
  ١٩,٤  ٣٣,٣  ١٣,٥  ٢٥,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٤  ٣٠  ١٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨,٣  ٦٢,٥  ٢٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ١,٨  ١٣,٢  ٦,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ١  ١٦  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٥٥,٢  ٤١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٨,٣  ١٢,٧  ٤,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٠  ١٤  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٠  ٦,٢  ٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٠  ٨  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٥٣,٣  ٤٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠  ٣,٥  ٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ١  ٥  ٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,١  ٣٥,٧  ٥٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠,٤  ٢,٢  ٣,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٢  ١٢٦  ٨٩  د احلاالتعد
  ١٠٠  ٥,٣  ٥٥,٥  ٣٩,٢  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                  
  
  :نوع احلي الذي تسكنه املريضة -و

 ،مكان السكن واملعيشـة  يف اختيارأخرى  إضافة لعوامللفئة ما من السكان  تؤثر اخلصائص االقتصادية     
ومدى تباينه تبعا لنوع املكـان اجلغـرايف    ،حد وسائل قياس املستوى االقتصادي هلاكان أامل هذا عديوبالتايل 

 أظهـرت  سب هذا املتغريحبو ،وبناء على هذا التصنيف. اعتمدته الباحثة معني مكاين لتصنيفوتصنيفه وفقا 
حيث بلغت نسبة من يقطن يف  ،عشوائية نصفياء يقطن يف أح املريضاتن نصف أن أكثر مالدراسة  بيانات
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ات يف نطاق وجودوتقطن معظم املريضات امل ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٥١,١(هذا النوع من األحياء 
يف حـني   .حـاالت الـدائرة   إمجايلمن  %) ٨٢,٨(وذلك بنسبة  ،الدائرة الرابعة يف هذا النوع من األحياء

من األحيـاء  وزت هذه النسبة النصف يف مجيع الدوائر االنتخابية األخرى ما عدا الدائرة األوىل اليت خلت جتا
  . شبه العشوائية

يف  وتقطـن  ،%) ٣٩,٢( بلغت نسبتهاحيث  ،التايلجاءت فئة القاطنات يف أحياء عشوائية يف الترتيب و     
تلتها يف ذلك الدائرة الثانية بنسبة  ،يف الدائرة األوىلن من املريضات اللوايت يسك%)  ٩٢,٩(مثل هذه األحياء 

النوع  دسة والسابعة من أي حالة تسكن هذاائرة الرابعة والساكل من الد خلوومن اجلدير ذكره  ،%) ٤٧,٧(
  .من العشوائيات وذلك خللو أحيائها ،من األحياء

مـن   )% ٩,٧( بنسبة مل تتجـاوز  واألخريث  الترتيب الثالجاءت يففخمططة  أحياءفئة القاطنات يف  أما     
بينما خلت  .هلذا النوع من األحياء لدائرة السابعةمن القاطنات ل%)  ٣٥,٧(ينتمي  ،إمجايل حاالت الدراسة

  ).٢٢(جدول  ،)٢٤(شكل . الفئةالدائرة الثالثة من أي متثيل هلذه 
إىل وجـود  ) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ١٣٨,٧٤(وبدراسة العالقة بني املتغريين تشري قيمة مربع كاي      

) ٠,٥٥(وتدل قيمة معامل كرميـر   ،وبني مواقع السكن املريضاتفروق جوهرية بني نوع احلي الذي تسكنه 
  ).٢٣(جدول . إىل وجود عالقة قوية بني املتغريين

  
  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع احلي ) ٢٤(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر              
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  نوع احلي حسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن للمريضات التوزع النسيب ) ٢٢(جدول 

  
  نوع احلي  

  اموع  عشوائي  عشوائي نصف  خمطط  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٥٢  ٠  ٤  االتعدد احل

  ١٠٠  ٩٢,٩  ٠  ٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٥٨,٤  ٠  ١٧,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٢١  ٢٣  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٧,٧  ٥٢,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢٣,٦  ٢٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ١٢  ٣٦  ٠  دد احلاالتع

  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ١٣,٥  ٣١  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٠  ٢٤  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٨٢,٨  ١٧,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٠  ٢٠,٩  ٢١,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  ةاخلامس
  ٢١  ٤  ١١  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩  ٥٢,٤  ٢٨,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٤,٥  ٩,٥  ٢٧,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٠  ١٢  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٨٠  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٠  ١٠,٣  ١٣,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  سابعةال
  ١٤  ٠  ٩  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٦٤,٣  ٣٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٠  ٧,٨  ٢٢,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٨٩  ١١٦  ٢٢  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣٩,٢  ٥١,١  ٩,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليدايناحثة اعتمادا على بيانات من إعداد الب: املصدر              
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  ومواقع السكن   تالعالقة بني اخلصائص االقتصادية للمريضا) ٢٣(جدول 
  %دائرة السكن   اخلصائص االقتصادية

  العدد
  اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  معامل كرمير  عةالساب  السادسة  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الفئات  املتغري
  )املعنوية. د(

  مربع كاي
  )املعنوية. د(

هنة
امل

  

  ٠,١٣  ٢٠٩  ٧٨,٦  ٩٣,٣  ٩٥,٢  ٩٣,١  ٩١,٧  ٩٣,٢  ٩٢,٩  ال تعمل
)٠,٦٧(  

٣,٩٩  
  ١٨  ٢١,٤  ٦,٧  ٤,٨  ٦,٩  ٨,٣  ٦,٨  ٧,١  تعمل  )٠,٦٧(

ات
سيار

د ال
عد

  

  ٥٥  ٢١,٤  ٢٠  ١٤,٣  ١٠,٣  ٣١,٣  ١٣,٦  ٣٩,٣  ال توجد
٠,٢١  

)٠,٠٥(  
٢٠,٧٥  

  ١٢٠  ٧١,٤  ٥٣,٣  ٥٢,٤  ٧٢,٤  ٤٥,٨  ٥٦,٨  ٤١,١  سيارة واحدة  )٠,٠٥(
  ٥٢  ٧,١  ٢٦,٧  ٣٣,٣  ١٧,٢  ٢٢,٩  ٢٩,٥  ١٩,٦  أكثر من سيارة

ول
وص

ة ال
سيل
و

  

  ١٥٣  ٧١,٤  ٨٦,٧  ٩٠,٥  ٧٩,٣  ٦٤,٦  ٦١,٤  ٥٣,٦  سيارة خاصة
٠,٢٢  

)٠,٠٣(  
٢٢,٤٧  

  ٦٧  ٢٨,٦  ١٣,٣  ٩,٥  ١٧,٢  ٣٥,٤  ٣٦,٤  ٣٧,٥  سيارة أجرة  )٠,٠٣(
  ٧  ٠  ٠  ٠  ٣,٤  ٠  ٢,٣  ٨,٩  ذلك غري

كن
ملس
ية ا
نوع

  

  ٤٩  ٢٨,٦  ٤٠  ١٤,٣  ٢٠,٧  ٢٠,٨  ٢٥  ١٦,١  بيت شعيب
٠,٢٢  

)٠,٠٠(  
٤٦,١١  

)٠,٠٠(  
  ١٣٨  ٤٢,٩  ٤٠  ٦١,٩  ٥١,٧  ٦٦,٧  ٦٣,٦  ٦٧,٩  شقة
  ٢٦  ٢٨,٦  ٢٠  ٢٣,٨  ٢٤,١  ٨,٣  ٤,٥  ١,٨  فيال

  ١٤  ٠  ٠  ٠  ٣,٤  ٤,٢  ٦,٨  ١٤,٣  غري ذلك

كن
ملس
ية ا
ملك

  

  ٨٩  ٥٧,١  ٤٦,٧  ٣٣,٣  ٤١,٤  ٢٩,٢  ٥٢,٣  ٣٢,١  ملك
٠,١٨  

)٠,٢١(  
١٥,٤٢  

  ١٢٦  ٣٥,٧  ٥٣,٣  ٦٦,٧  ٥٥,٢  ٦٢,٥  ٣٨,٦  ٦٤,٣  مستأجر  )٠,٢١(
  ١٢  ٧,١  ٠  ٠  ٣,٤  ٨,٣  ٩,١  ٣,٦  هبة

حلي
ع ا

نو
  

  ٢٢  ٣٥,٧  ٢٠  ٢٨,٦  ١٧,٢  ٠  ٠  ٧,١  خمطط
٠,٥٥  

)٠,٠٠(  
١٣٨,٧٤  

  ١١٦  ٦٤,٣  ٨٠  ٥٢,٤  ٨٢,٨  ٧٥  ٥٢,٣  ٠  نصف عشوائي  )٠,٠٠(
  ٨٩  ٠  ٠  ١٩  ٠  ٢٥  ٤٧,٧  ٩٢,٩  عشوائي

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر
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  :وعالقتها مبواقع السكن للمريضاتاخلصائص الصحية 
لك وذ ،مبدينة مكة املكرمة للمريضاتاخلصائص الصحية من الدراسة تسليط الضوء على  اجلزءحياول هذا      

تبعا  توزعها املكاين التعرف علىو ،من خالل تناول عدد من املؤشرات اليت تساعد على إظهار هذه اخلصائص
تاريخ  وهي ،رضاملب باملريضات املصاباتأربعة مؤشرات صحية ترتبط  على عتماداالمت ويف هذا الشأن  ،لذلك

 ،ألمـراض املصـاحبة  ل وفقاملريضات تصنيف ا ،ونوعه ضغط الدمو ،السكر اإلصابة مبرض ،اإلصابة باملرض
  .")ب و ج(التهاب الكبد الوبائي مرض "
  
  :تاريخ اإلصابة باملرض .أ

مبدينة املزمن هور مرض الفشل الكلوي ظ لبدء تتبعال ميكن من خالل بيانات الدراسة حتديد تاريخ معني      
من األمراض  على أنه يصنف من األمراضعتبارات منها أن هذا النوع وذلك لعدة ا ،فيهاوتارخيه  ،ةمكة املكرم

 ،  -...السـكري مرض و ،القلبأمراض كعند مالزمته ألمراض عضوية أخرى  خصوصا - ،املؤدية للموت
جلميع املرضى  يتوفر الوهو ما  ،سوى بزراعة عضو جديد ،متهل املصاب ا فرصة كبرية للحياة ال وذلك ألا

كما  ،وقلة عدد املتربعني باألعضاء ،ىضزيادة أعداد املر وذلك يف ظل ،املصابني باملرض يف كثري من األحيان
على العالج  املرضىقلة اعتماد  لذلك إضافة ،بالشكل الذي هو عليه اآلن يف السابقالعالج مل يكن متوفرا أن 

  .على الطب الشعيب يف مداواتهاألحيان  من يف كثريواعتمادهم بل  ،الطيب املتوفر حينها
األعـوام   عدد املرضى املصابني باملرض فيها يف زيادة تشهد أن املدينة قد ذلك ال ينفي حقيقة نن كاإو     

 ،يف املراكـز واملستشـفيات   املـزمن وذلك إما أن يكون تابعا لزيادة قيد مرضى الفشل الكلـوي   ،األخرية
ـ  ،اتمع اً يفسعوا اًأو أن يكون املرض قد شهد زيادة حقيقية وانتشار ،واعتمادهم يف العالج عليها ا أدى مم

   .الرتفاع أعداد املرضى ذا املرض
لت سج به اإلصاباتأن أعلى  وبالعودة لتاريخ اإلصابة باملرض بني املريضات يف منطقة الدراسة يالحظ      

أن أصنب باملرض يف الفترة املمتدة ما بني  من املريضات%)  ٥٩,٥(حيث أفادت  ،يف األعوام الستة األخرية
ما  الفترة املمتدة يفمنهن أن أصنب باملرض يف %)  ٢٤,٢( حنويف حني أفادت  .هـ ١٤٢٦-١٤٢١عامي 

هـ  ١٤١٥العام  فقد أصنب باملرض يف%)  ١٦,٣( أما النسبة املتبقية منهن ،هـ ١٤٢٠ -١٤١٦بني عامي 
   .وما قبله

مبدينـة مكـة   ضات الفشل الكلوي املزمن بني مري وميكن إظهار التوزع اجلغرايف لتاريخ اإلصابة باملرض      
       :املكرمة على النحو اآليت

   :ما قبلههـ و ١٤١٥العام  -
حيـث   ،السـابعة الدائرة يسكن يف  ،معظم من أصنب باملرض يف هذه الفترة بيانات الدراسة أنأظهرت       

الـدائرة  يف  اللوايت يسـكن  تلتهن املريضات ،حاالت الدائرة إمجايل من %) ٢١,٤( بلغت نسبتهن فيها حنو
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قـل  أالسادسة تني الرابعة والدائركل من  يف حني سجلت. من إمجايل حاالت الدائرة )%١٩(بنسبة  اخلامسة
من إمجايل حاالت الدائرة لكل  )% ١٣,٣( و%)  ١٣,٨( يف هذه الفترة بنسبة بلغت باملرض إلصابةانسب 

  .  منهما على التوايل
  

 :هـ١٤٢٠ -١٤١٦فترة مابني عامي  -
ضمت أيضا معظم املريضات اللوايت أصنب بـاملرض يف هـذه   الدراسة أن الدائرة السابعة قد تفيد بيانات      
 الـدائرة يف حني تلتها املريضات القاطنـات يف  . من إمجايل حاالت الدائرة )% ٤٢,٩(بنسبة  وذلك ،الفترة

  . ايل حاالت الدائرةمن إمج )% ٣٤,٥( بنسبةالرابعة 
  

 :    هـ١٤٢٦-١٤٢١فترة مابني عامي  -       
 ،معظم من أصنب باملرض يف هـذه الفتـرة   قد ضمت الدائرة الثالثة يالحظ وفقا ملا جاءت به البيانات أن     
الدائرة األوىل ثانيـة يف الترتيـب   جاءت يف حني . من إمجايل حاالت الدائرة )% ٦٤,٦(بنسبة بلغت  وذلك

. سب على الدوائر االنتخابية األخـرى يف حني توزعت باقي الن ، حاالامن إمجايل )% ٦٢,٥(بنسبة بلغت 
   ،)٢٤(جدول  ،)٢٥(شكل 
قيمة مربع كـاي   تشري ،بني تاريخ اإلصابة باملرض ومواقع السكن االرتباطيةومن خالل دراسة العالقة      

قيمة معامـل   كما وتدل ،املتغريينوجود فروق جوهرية بني عدم  إىل) ٠,٨١(عند درجة معنوية ) ١٧,٧٣(
  ).  ٢٨(جدول . على وجود عالقة ضعيفة بينهما) ٠,١٤(كرمير 
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  التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب تاريخ اإلصابة باملرض) ٢٥(شكل 
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليدايند الباحثة اعتمادا على بيانات من إعدا: املصدر            
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  تاريخ اإلصابة باملرضحسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٢٤(جدول 
 

  تاريخ اإلصابة باملرض  

   ـه١٤١٥ العام  التصنيف  الدائرة
  وما قبله

  عامي فترة مابني
  هـ١٤٢٠-١٤١٦

  عامي فترة مابني
  هـ١٤٢٦-١٤٢١

  اموع

  األوىل
  ٥٦  ٣٥  ١٣  ٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٢,٥  ٢٣,٢  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٢٥,٩  ٢٣,٦  ٢١,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٢٧  ١٠  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦١,٤  ٢٢,٧  ١٥,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢٠  ١٨,٢  ١٨,٩  إمجايل حاالت الدراسة النسبة إىل

  الثالثة
  ٤٨  ٣١  ٨  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٤,٦  ١٦,٧  ١٨,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ٢٣  ١٤,٥  ٢٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ١٥  ١٠  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥١,٧  ٣٤,٥  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١١,١  ١٨,٢  ١٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ١٣  ٤  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦١,٩  ١٩  ١٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٩,٦  ٧,٣  ١٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٩  ٤  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٠  ٢٦,٧  ١٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٩,٦  ٧,٣  ٥,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٥  ٦  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٥,٧  ٤٢,٩  ٢١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٣,٧  ١٠,٩  ٨,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٣٥  ٥٥  ٣٧  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٥٩,٥  ٢٤,٢  ١٦,٣  ةمجايل حاالت الدراسالنسبة إىل إ

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر      
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  : اإلصابة مبرض السكر .ب
فتؤثر بذلك على الصحة العامة  ،عدة أمراضبيت تسهم يف اإلصابة العوامل ال أهم أحديعد مرض السكر      

ملعرفة مدى انتشار هذا املرض بني مريضات الفشل الكلوي  باحلسبانخذ هذا املتغري أُوقد  ،هلاوتؤدي إىل اعتال
هن من  املريضاتثلثي  من أن أكثرالدراسة  وخبالف املتوقع أظهرت بياناتنه أإال . املزمن مبدينة مكة املكرمة

الوقت الـذي بلغـت   يف  ،ةمن إمجايل حاالت الدراس )% ٧٨,٩( وذلك بنسبة ،مبرض السكر غري املصابات
  .من إمجايل حاالت الدراسةفقط %)  ٢١,١(من املريضات  به نسبة املصابات

%)  ٣٣,٣(بنسبة وذلك  ،املريضات لمصابات بداء السكري منأكرب نسبة لالدائرة اخلامسة  وقد ضمت     
 ،ملريضات غري املصـابات بـه  امن فئة  النسبة األكربلدائرة الثانية ا ضمتيف حني . من إمجايل حاالت الدائرة

  ).٢٦(شكل  ،)٢٥(جدول  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٨٤,١(وذلك بنسبة 
ومسامهته يف اإلصـابة مبـرض    ،على الكلى من حقيقة تأثري مرض السكر هذه النتائج ال تقلل ذلكومع      

  لسعودي لزراعة األعضـاء املركز ا عنالتقرير السنوي الصادر  عليه وهو ما دل ،الفشل الكلوي بشكل عام
لـدى   باملرضإلصابة املؤدية لسباب األالترتيب الثاين يف قائمة  )م٢٠٠٥(يف العام  احتل مرض السكر حيث

حالة  )٢٤٧٩(فقد وجد أن  ،ومريضة اًمريض )٨٧٦١( والبالغ عددهم ،باململكة املزمن الفشل الكُلويمرضى 
من  )%٢٨,٣(ة بلغت بنسب ،باملرضالرئيس يف اعتالهلا كان مرض السكر السبب  ،من إمجايل تلك احلاالت

   )نسخة الكترونية ،م٢٠٠٦ ،التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة األعضاء( .إمجايل احلاالت
اليت  ،وميكن تفسري اخنفاض نسبة اإلصابة مبرض السكر بني املريضات مقارنة بالتقارير والدراسات األخرى     

على فئـة  واقتصارها الدراسة  هذه دعتماال ،مرضى الفشل الكلوي بداء السكر إصابةع ارتفا إىلتشري عادة 
ـ  اإلصابةإىل أن  تربط بني إصابة مرضى السكري بداء الفشل الكلوي تشري دراسة حديثة حيث ،اإلناث  ذا

 أملانباحثون  من خالل تلك الدراسة أشار وقد ،اإلناثرض تزيد لدى الذكور املصابني بداء السكر عنها يف امل
واليت تؤدي إىل إصـابة مـريض    ةالعوامل املؤثر أهم أحد يعد - أخرىلعوامل  إضافة -املريض  جنس أن إىل

  )م٢٠٠٧ ،صندقجي(الفشل الكلوي املزمن مبرض  يالسكر
تكشف قيمة مربع السكر ومواقع السكن داء ب املريضات بني إصابة االرتباطيةمن خالل دراسة العالقة و      
 قيمة معامل كرميرأما  ،املتغريينوجود فروق جوهرية بني عدم عن ) ٠,٦٣(عند درجة معنوية ) ٤,٢٨(ي كا
  ).٢٨(جدول . عالقة ضعيفة أن العالقة بني املتغريين فتكشف )٠,١٣(

  
  

  
  

  



٩٠ 

  
  

  اإلصابة مبرض السكر حسب بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب  )٢٥(جدول 
  

  إلصابة مبرض السكرا  
  اموع  غري مصابة   مصابة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٤٧  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٣,٩  ١٦,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٢٠,٧  ٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٣٧  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٤,١  ١٥,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ٢٠,٧  ١٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٣٦  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٥  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٢  ١٥,٩  ٥,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٢٣  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٩,٣  ٢٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٢,٨  ١٢,٥  سبة إىل إمجايل حاالت الدراسةالن

  اخلامسة
  ٢١  ١٤  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٢  ٦,١  ٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ١١  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٣,٣  ٢٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٤,٧  ١,٨  إمجايل حاالت الدراسة النسبة إىل

  السابعة
  ١٤  ١١  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٨,٦  ٢١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٤,٨  ١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٧٩  ٤٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٨,٩  ٢١,١  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                       
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  حسب اإلصابة مبرض السكر على مواقع السكن بالدوائر االنتخابيةالتوزع النسيب للمريضات ) ٢٦(شكل 

  ).ـه١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر            

  
  :ض ضغط الدماراإلصابة بأم .ج

اليت قد يشعر البسيطة  األعراضاليت من املمكن أن يصاب ا اإلنسان  الدم ض ضغطامرأتأثريات  تتعدى     
املمكن أن دد وظائف أعضائه احليوية كالكلى والقلب وبالتايل  منتأثريات جسيمة  إىل ،بها جراء اإلصابة 

مبرض الفشـل الكلـوي    املريضاتأن ثالثة أرباع ك ما خرجت ا البيانات من وقد يعزز ذل. صحته العامة
بنسبة وذلك  ،املرتفع ضغط الدموحتديدا  ،بأحد أمراض ضغط الدمصابات من امل هن مبدينة مكة املكرمة املزمن

 هـذا حيث جتهد السوائل الزائدة يف جسم اإلنسان النامجـة عـن    .من إمجايل حاالت الدراسة )%٦٨,٧(
 تدهور وظائفها وبالتـايل إصـابتها  كلية اإلنسان وتؤدي يف أحيان كثرية إىل  االرتفاع يف سبيل التخلص منه

الـدائرة   كـل مـن  للمريضات املصابات بارتفاع ضغط الدم يف  وجودأكرب جغرافيا كان  .تأذي الكلويالب
  .امهمن إمجايل حاالت الدائرة لكل من )% ٧١,٤( سبةوذلك بن ،اخلامسة والسابعة

 ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ١٠,٦(أما املريضات املصابات بضغط الدم املنخفض فقد بلغت نسبتهن      
من إمجايل حاالت %)  ١٦,١(وذلك بـ  ،وقد ضمت الدائرة األوىل أكثر املريضات من املصابات ذا النوع

 ،أي نوع من أنواع أمراض ضغط الدمب مصاباتغري من املريضات فئة  وجد أن هناك الوقتيف ذات . الدائرة
 نسـبة ب ،الثانيـة الـدائرة  هلن يف  وجودكان أكرب و ،ايل حاالت الدراسةمن إمج )%٢٠,٧(تهن نسببلغت 

  ).٢٧(شكل  ،)٢٦(جدول  .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٢٧,٣(
اعة األعضاء والـذي  نتائج التقرير السنوي للمركز السعودي لزر ما جاءت به مع بياناتهذه ال وتتوافق     

بـني   املزمن الكلوي لأسباب اإلصابة مبرض الفش من حيثاحتل فيه مرض ضغط الدم املرتفع الترتيب األول 



٩٢ 

من إمجايل حاالت  )% ٣٣,٦(وبنسبة  ،حالة) ٢٩٤٠(بعدد حاالت بلغ  ،املرضى املصابني باملرض يف اململكة
التقرير السنوي للمركز السعودي لزراعة ( .ت املسجلةحالة مطبقة هي إمجايل احلاال )٨٧٦١(البالغة  ةالدراس
  ).نسخة الكترونية ،م٢٠٠٦ ،األعضاء

وجود فروق جوهرية بني إصابة عدم يالحظ ) ٠,٩٠(عند درجة معنوية ) ٦,٢٠(من قيمة مربع كاي و     
بني املتغريين أن العالقة ) ٠,١١(كما توضح قيمة معامل كرمير  ،املريضات بأمراض ضغط الدم ومواقع السكن

  ).٢٨(جدول . عالقة ضعيفة
  

  الدم ضغطاض مرأاإلصابة ب حسب بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب  )٢٦(جدول 
  ضغط الدمب اإلصابة  

  اموع  مرتفعضغط دم    ضغط دم منخفض  غري مصابة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٣٨  ٩  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٧,٩  ١٦,١  ١٦,١  إىل إمجايل حاالت الدائرةالنسبة 
  ٢٤,٧  ٢٤,٤  ٣٧,٥  ١٩,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٣٠  ٢  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٨,٢  ٤,٥  ٢٧,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٩,٢  ٨,٣  ٢٥,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٣٢  ٥  ١١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,٧  ١٠,٤  ٢٢,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ٢٠,٥  ٢٠,٨  ٢٣,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٢١  ٢  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٧,٤  ٦,٩  ٢٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٣,٥  ٨,٣  ١٢,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  خلامسةا
  ٢١  ١٥  ٣  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧١,٤  ١٤,٣  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٩,٦  ١٢,٥  ٦,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٤  ١٠  ٢  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,٧  ١٣,٣  ٢١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٦,٤  ٨,٣  ٦,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ١٠  ٢  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧١,٤  ٧,١  ٢١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٦,٤  ٤,٢  ٦,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٥٦  ٢٤  ٧٤  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦٨,٧  ١٠,٦  ٢٠,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين: درملصا           



٩٣ 

  حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدم على مواقع السكن بالدوائر االنتخابيةريضات التوزع النسيب للم) ٢٧(شكل 
  
  

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر               

  
  :الفريوسية الكبدية االلتهاباتاإلصابة ب .د

    لعدد من األمراض الدموية دمه ،الفشل الكلوي من وإىل جهاز التنقية الدموية مريضم درض عملية نقل تع 
وخصوصا إذا مل تتخـذ   .يدزاإل مرضو ،)ب( و) ج(بائي بفئتيه كمرض التهاب الكبد الو ،املعدية الفريوسية

األوىل هي  ،فئات ثالثإىل ف مرضى الفشل الكلوي يصنمت توبناء على ذلك فقد  .اإلجراءات الوقائية الالزمة
 هي فئة املرضى الـذين  والفئة الثانية ،سلبية هلذه األمراضنتائج هم ظهرت نتائج حتليل دماؤأاملرضى الذين فئة 

هي فئة املرضى فالفئة الثالثة أما  ،)ب(مبرض التهاب الكبد الوبائي من فئة  ةأظهرت نتائج حتليل اجيابية لإلصاب
أخذ فقد لزم  ولذا ،)ج(الذين أظهرت نتائج التحليل نتائج اجيابية لإلصابة مبرض التهاب الكبد الوبائي من فئة 

  .  ية للمريضاتاخلصائص الصحيف دراسة  عني االعتبارهذا التقسيم ب
من  هنمن إمجايل حاالت الدراسة %)  ٧٣,٧(أن قد اتضح من خالل بيانات الدراسة بناء على ذلك فو     

الـدائرة  قد سـجلت يف   لوجودهنكانت أعلى نسبة وقد  ،)ج(فئة  الفريوسيالكبدي  تهابلاملصابات باال
مـن إمجـايل   %)  ٨٥,٧(رة السابعة بنسـبة  مث الدائ ،من إمجايل حاالت الدائرة )% ٨٦,٧(بنسبة السادسة 
   .حاالا

نتائج سلبية لإلصابة بأي من األمراض الدمويـة   دماؤهنيف حني جاءت فئة اللوايت سجلت عينة فحص      
وقد سجلت الدائرة األوىل أعلى  ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٢٢,٣(بنسبة  ،الفريوسية يف الترتيب الثاين

من إمجايل حـاالت  %)  ٣٠,٤(وذلك بنحو  ،من املصابات ذا النوع من األمراض املريضات وجودنسبة ل
مـن إمجـايل   %)  ٤(نسبة مل تتجاوز ) ب(بينما سجلت فئة املصابات بالتهاب الدم الفريوسي فئة . الدائرة



٩٤ 

 يف كل مـن الـدائرتني   هلن وجودأعلى نسبة  توقد ظهر ،فجاءت بذلك ثالثة يف الترتيب ،حاالت الدراسة
  ).٢٨(شكل  ،)٢٧(جدول . من إمجايل حاالت الدائرة لكل منهما%)  ٧,١(الثانية والسابعة بنسبة 

بـني  ) ج(وبشكل عام ميكن إرجاع االرتفاع يف نسبة اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفريوسي من الفئـة       
مراعـاة  وعدم  ،ضاد لهتوفر مصل م خاصة يف ظل عدم ،يروس بسرعة االنتشارااملريضات إىل اتسام هذا الف

حيث ينتقل املرض بني مرضى التنقية الدموية من مريض مصـاب إىل   ،قواعد الرعاية الصحية الواجب إتباعها
أو عن طريق الكادر الطيب القائم علـى   ،نفسهاالتنقية الدموية آخر سليم بعدة طرق أمهها أجهزة ووحدات 

 إىل أن قد أشار أحد التقاريرو. (الوقاية والتعقيم الالزمةاءات إذا مل تتخذ إجروذلك  -كاملمرضات - ،املرضى
وخيتلف هذا املعدل بني  ،)% ٦٨( قد بلغت  التنقية الدمويةيروس بني وحدات اذا الفمتوسط معدل اإلصابة 

كما  ،)م٢٠٠٠،حريب( .)الوحداتهذه يف بعض  )% ٩٠(قد يصل إىل أكثر من حيث  ،الوحدات املختلفة
والذين قد  ،من خالل استقباهلا لعدد كبري من احلجاج واملعتمرين يف كل عام ،نة مكة املكرمةكان النفتاح مدي

أما نسبة االخنفـاض يف  . أمهية ودور يف ارتفاع نسب اإلصابة ذا املرض ،املعدية حيملون عددا من األمراض
إىل وجود مصل مضاد له يقلل  فتعود)" ب(االلتهاب الكبدي الفريوسي الفئة "اإلصابة بالنوع األول من املرض 

  .  من نسب اإلصابة به وبالتايل انتشاره بني أفراد اتمع
تكشف الكبدية الفريوسية ومواقع السكن  االلتهاباتبني إصابة املريضات ب االرتباطيةعند دراسة العالقة و     

فيما تشري  ،املتغريين وجود فروق جوهرية بنيعدم عن ) ٠,٥١(عند درجة معنوية ) ١١,٢٢(قيمة مربع كاي 
  ).٢٨(جدول . عالقة ضعيفةأن العالقة بينهما ) ٠,١٥(امل كرمير قيمة مع
  الكبدية الفريوسية االلتهاباتالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة ب) ٢٨(شكل 
  

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : ملصدرا             



٩٥ 

 الكبدية االلتهاباتاإلصابة بنوع حسب  بالدوائر االنتخابيةعلى مواقع السكن  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٢٧(جدول 
  الفريوسية
  

  نوع اإلصابة  

  التهاب كبدي  سليب  التصنيف  الدائرة
  )ب(فئة 

  التهاب كبدي
  )ج(فئة 

  موعا

  األوىل
  ٥٦  ٣٧  ٢  ١٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,١  ٣,٦  ٣٠,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٥  ٢٢,٤  ٢٢,٢  ٣٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٢  ٣٣  ٣  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٨,٦  ٧,١  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٨,٨  ٢٠  ٣٣,٣  ١٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٣٢  ٢  ١٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,٧  ٤,٢  ٢٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,٤  ١٩,٤  ٢٢,٢  ٢٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٢٤  ٠  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٢,٨  ٠  ١٧,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٩  ١٤,٥  ٠  ١٠  الت الدراسةالنسبة إىل إمجايل حا

  اخلامسة
  ٢٠  ١٤  ١  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٠  ٥  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٨,٩  ٨,٥  ١١,١  ١٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ١٣  ٠  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٦,٧  ٠  ١٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٧  ٧,٩  ٠  ٤  االت الدراسةالنسبة إىل إمجايل ح

  السابعة
  ١٤  ١٢  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٥,٧  ٧,١  ٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٣  ٧,٣  ١١,١  ٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت

  ٢٢٤  ١٦٥  ٩  ٥٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٣,٧  ٤  ٢٢,٣  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر             
  



٩٦ 

  العالقة بني اخلصائص الصحية للمريضات ومواقع السكن) ٢٨(جدول 
  

  %دائرة السكن   اخلصائص الصحية
  العدد
  اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  معامل كرمير  السابعة  سادسةال  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الفئات  املتغري
  )املعنوية. د(

  مربع كاي
  )املعنوية. د(

ريخ
تا

ض  
املر
بة ب
صا
اإل

  

  ٣٧  ٢١,٤  ١٣,٣  ١٩  ١٣,٨  ١٨,٨  ١٥,٩  ١٤,٣  وما قبله هـ١٤١٥العام  
٠,١٤  

)٠,٨١(  
١٧,٧٣  

)٠,٨١(  
  ٥٥  ٤٢,٩  ٢٦,٧  ١٩  ٣٤,٥  ١٦,٧  ٢٢,٧  ٢٣,٢  هـ١٤٢٠-١٤١٦
  ١٣٥  ٣٥,٧  ٦٠  ٦١,٩  ٥١,٧  ٦٤,٦  ٦١,٤  ٦٢,٥  هـ١٤٢٦-١٤٢١

صابة
اإل

كر  
الس
ب

  

  ٠,١٣  ٤٨  ٢١,٤  ٢٦,٧  ٣٣,٣  ٢٠,٧  ٢٥  ١٥,٩  ١٦,١  مصابة
)٠,٦٣(  

٤,٢٨  
  ١٧٩  ٧٨,٦  ٧٣,٣  ٦٦,٧  ٧٩,٣  ٧٥  ٨٤,١  ٨٣,٩  غري مصابة  )٠,٦٣(

صابة
اإل

لدم  
ط ا

ضغ
ب

  

  ٧٤  ٢١,٤  ٢١,٤  ١٤,٣  ٢٠,٧  ٢٢,٩  ٢٧,٣  ١٦,١  غري مصابة
٠,١١  

)٠,٩٠(  
٦,٢٠  

)٠,٩٠(  
  ٢٤  ٧,١  ١٣,٣  ١٤,٣  ٦,٩  ١٠,٤  ٤,٥  ١٦,١  ضغط منخفض
  ١٥٦  ٧١,٤  ٦٦,٧  ٧١,٤  ٢٧,٤  ٦٦,٧  ٦٨,٢  ٦٧,٩  ضغط مرتفع

ات
تهاب

االل
  

 ا
حبة

صا
ة امل

بدي
لك

  

  ٥٠  ٧,١  ١٣,٣  ٢٥  ١٧,٢  ٢٩,٢  ١٤,٣  ٣٠,٤  سليب
٠,١٥  

)٠,٥١(  
١١,٢٢  

  ٩  ٧,١  ٠  ٥  ٠  ٤,٢  ٧,١  ٣,٦  "ب"التهاب كبدي   )٠,٥١(
  ١٦٥  ٨٥,٧  ٨٦,٧  ٧٠  ٨٢,٨  ٦٦,٧  ٧٨,٦  ٦٦,١  "ج"التهاب كبدي 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر 
  



٩٧ 

  :وعالقتها مبواقع السكن استخدام مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات: ثالثا
سـي يف معاجلـة   يعتمد مرضى ومريضات الفشل الكلوي املزمن على مراكز التنقية الدموية بشكل أسا     
يف هذا اجلزء من  ،ان للعالجكوأسباب اختيارها كم ،وقد تتأثر العملية العالجية فيها بنوع تلك املراكز ،املرض

  :   وذلك على النحو اآليت ،باختالفهما اختالف مواقع سكن املريضات ،الدراسة سيتم التطرق هلذين العاملني
  
  :نوع مركز التنقية الدموية . أ
أن  ت إلجراء عمليـة التنقيـة الدمويـة   ات الدراسة حبسب نوع املراكز اليت تراجعها املريضاتظهر بيان     

 وجودكان للدائرة الثالثة نسبة ال ،من إمجايل احلاالت يراجعن مراكز حكومية إلجراء تلك العملية%)  ٧٨,٤(
تلتها يف ذلك كـل  . رةمن إمجايل حاالت الدائ%)  ٨٧,٥(بنسبة  ،ملستخدمات هذا النوع من املراكزاألكرب 

. من إمجايل حاالت الدائرة لكل منـهما %) ٨٦,٤(والثانية بنسبة %)  ٨٦,٧(من الدائرتني السادسة بنسبة 
من  االرتفاع يف نسبة املعتمدات على املراكز احلكومية إيعازوميكن . وجتاوزت النسب النصف يف بقية الدوائر

واألدويـة الوريديـة واألدويـة     ،التنقيةجلسات  ليت تشملوا ،العالج بشكل عام ارتفاع تكلفة ،املرضيات
فيتم  ،مبالغ كبرية ال يستطيع الكثري منهم توفريهابشكل عام واليت تكلف املرضى  ،األساسية والفحوص اخلاصة

   .بال مقابل مادي عادة االعتماد على املراكز احلكومية اليت توفر كثريا من تلك العالجات
مـن إمجـايل حـاالت    %)  ٢١,٦(جعات ملراكز خريية للقيام بعملية التنقية الدموية جاءت فئة املرا و     

جاءت الدائرة األوىل على رأس الدوائر االنتخابية متثيال . مسجلة بذلك أقل من ربع حاالت الدراسة ،الدراسة
الذين هـم يف  حيث يتسم سكان هذه الدائرة  ،من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٣٩,٣(بنسبة بلغت  ،هلذه الفئة

واليت  ،الغالب من غري السعوديني بأوضاع اجتماعية ومادية ال تساعدهم على إجراء تلك العملية املكلفة ماديا
  ).٢٩(شكل  ،)٢٩(جدول . حتتاج يف أحيان أخرى لوضع اجتماعي معني

من مرضـى  %)  ٥٦,٦(من أن ) Batieha. A &Others, 2003(وتتفق هذه النتائج يف جمملها مع ما أشار إليه      
املقدمة مـن اجلهـات   الفشل الكلوي املزمن باألردن يعتمدون يف إجراء عملية التنقية الدموية على اخلدمات 

على اخلدمات الطبية %)  ٢٢,٥(و  ،منهم على خدمات وزارة الصحة%)  ٢٧,٤(حيث يعتمد  ،ةاحلكومي
منهم على خدمات القطـاع   نسبة من اعتمديف حني بلغت . عيةعلى املستشفيات اجلام%)  ٦,٧(و  ،امللكية

  .    من اإلمجايل العام%)  ٤٣,٤(اخلاص  
وعند دراسة العالقة بني نوع مركز التنقية الدموية ومواقع سكن املريضات تكشف قيمة مربـع كـاي      

 قيمـة بينما تشري . جوهرية ذات داللة بني املتغريين عن وجود فروق) ٠,٠١(عند مستوى داللة ) ١٦,٣٢(
  ).٣١(جدول . يف ذات الوقت إىل أن العالقة بني املتغريين عالقة متوسطة) ٠,٢٦(معامل كرمير  



٩٨ 

  االنتخابية حسب نوع مركز التنقية الدموية رالتوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن  بالدوائ) ٢٩(جدول 
  

  مركز التنقية نوع   
  اموع  خريي  حكومي  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٢٢  ٣٤  احلاالتعدد 

  ١٠٠  ٣٩,٣  ٦٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٤٤,٩  ١٩,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ٤٤  ٦  ٣٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٦  ٨٦,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٤  ١٢,٢  ٢١,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٦  ٤٢  االتعدد احل

  ١٠٠  ١٢,٥  ٨٧,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ١٢,٢  ٢٣,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٢٩  ٥  ٢٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٧,٢  ٨٢,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٠,٢  ١٣,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ٦  ١٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٨,٦  ٧١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ١٢,٢  ٨,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ١٥  ٢  ١٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٣  ٨٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٤,١  ٧,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٢  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٨٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٤,١  ٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ٤٩  ١٧٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢١,٦  ٧٨,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(يداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امل: املصدر                    
  
  
  
  
  
  
  



٩٩ 

  ركز املحسب نوع  على مواقع السكن بالدوائر االنتخابية التوزع النسيب للمريضات) ٢٩(شكل 
  
  

     
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : صدرامل                  

  
 :أسباب اختيار املركز . ب

كعدم وجود أمـاكن   ،وذلك تبعا لعوامل عدة ،كز التنقية الدموية من قبل املريضاتتتنوع أسباب اختيار مرا 
أو ألن حاالت التحويل متت للمركـز   ،إىل التوجه ملراكز أخرى مما يضطرهن ، مراكز معينة للعالجشاغرة يف
أو متنعها  ،راكزإضافة ألسباب اجتماعية قد تتيح هلا العالج يف م ،به املريضة وقت إعداد الدراسة دوجالذي ت

وقـد   ،وغريها من أسباب قد تتحكم يف توزع املريضات على مراكز التنقيـة  ،من العالج يف مراكز أخرى
مـن  %)  ٢٥,٢(وذلك بنسبة  ،شكلت هذه األسباب جمتمعة النسبة األعلى متثيال بني أسباب اختيار املراكز

من إمجايل حـاالت  %)  ٣١(دائرة الرابعة بنسبة األكرب هلا يف ال التركزمسجلة نسبة  ،إمجايل حاالت الدراسة
  .الدائرة

يلي هذا السبب سبب جغرايف مهم وهو قرب مراكز التنقية الدموية من مواقع السكن حيث كـان هـذا       
 ،يتلقني فيها العـالج  السبب أحد أهم األسباب اليت ساعدت على اختيار املريضات ملراكز التنقية الدموية اليت

ن اخترن هذا السبب مماألكرب  وجودوقد جاءت نسبة ال ،من إمجايل حاالت الدراسة%)  ٢٤,٨(وذلك بنسبة 
حيث يقع يف نطاق هذه الدائرة مركز للتنقية . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٣٨,١(يف الدائرة اخلامسة بنسبة 

مما جيعل  ،تنقية من ناحية أخرىن للاو يتقارب مكانيا مع الدائرة الرابعة اليت يقع فيها مركز ،الدموية من ناحية
  ).٣٠(شكل  ،)٣٠(جدول . الختيارهن للمراكز اليت يقمن فيها بعملية التنقية اًالقرب سببا رئيس



١٠٠ 

وبدراسة العالقة بني أسباب اختيار املركز وبني التوزع اجلغرايف للمريضات أشارت قيمة مربع كـاي         
قيمة معامـل   يف حني توضح ،د فروق جوهرية بني املتغريينأنه ال توج) ٠,٧٣(عند درجة معنوية ) ١٩,٣٠(

  ).٣١(جدول . أن العالقة بينهما عالقة ضعيفة) ٠,١٤(كرمير 
  

  ة حسب أسباب اختيار املركز التوزع النسيب للمريضات على مواقع السكن بالدوائر االنتخابي) ٣٠(جدول 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر     
  

  أسباب اختيار مركز التنقية الدموية    

 التصنيف الدائرة
   يوجد ال

 سبب معني
  القرب من
 السكن

  الرضا عن
 اخلدمة 

  أسباب
 اقتصادية

  أسباب
 أخرى

 اموع

 األوىل
 ٥٥ ١٣ ٨ ١٣ ١٤ ٧ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٣,٦ ١٤,٥ ٢٣,٦ ٢٥,٥ ١٢,٧ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٢٤,٣ ٢٢,٨ ٢٥ ٢٦,٥ ٢٥ ٢١,٩ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 الثانية
 ٤٤ ١٠ ٣ ٨ ١٢ ١١ حلاالتعدد ا

 ١٠٠ ٢٢,٧ ٦,٨ ١٨,٢ ٢٧,٣ ٢٥ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ١٩,٥ ١٧,٥ ٩,٤ ١٦,٣ ٢١,٤ ٣٤,٤ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 الثالثة
 ٤٨ ١٣ ١٠ ١٢ ١٠ ٣ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٧,١ ٢٠,٨ ٢٥ ٢٠,٨ ٦,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٢١,٢ ٢٢,٨ ٣١,٣ ٢٤,٥ ١٧,٩ ٩,٤ إمجايل حاالت الدراسة النسبة إىل

 الرابعة
 ٢٩ ٩ ٣ ٥ ٨ ٤ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٣١ ١٠,٣ ١٧,٢ ٢٧,٦ ١٣,٨ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ١٢,٨ ١٥,٨ ٩,٤ ١٠,٢ ١٤,٣ ١٢,٥ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 اخلامسة
 ٢١ ٥ ٢ ٤ ٨ ٢ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٣,٨ ٩,٥ ١٩ ٣٨,١ ٩,٥ إمجايل حاالت الدائرةالنسبة إىل 

 ٩,٣ ٨,٨ ٦,٣ ٨,٢ ١٤,٣ ٦,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 السادسة
 ١٥ ٣ ٤ ٥ ١ ٢ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٠ ٢٦,٧ ٣٣,٣ ٦,٧ ١٣,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٦,٦ ٥,٣ ١٢,٥ ١٠,٢ ١,٨ ٦,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 السابعة
 ١٤ ٤ ٢ ٢ ٣ ٣ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٨,٦ ١٤,٣ ١٤,٣ ٢١,٤ ٢١,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٦,٢ ٧ ٦,٣ ٤,١ ٥,٤ ٩,٤ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
 احلاالت

 ٢٢٦ ٥٧ ٣٢ ٤٩ ٥٦ ٣٢ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٥,٢ ١٤,٢ ٢١,٧ ٢٤,٨ ١٤,٢ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة



١٠١ 

  حسب أسباب اختيار املركزعلى مواقع السكن بالدوائر االنتخابية التوزع النسيب للمريضات ) ٣٠(شكل     
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينلباحثة اعتمادا على بيانات من إعداد ا: املصدر                    

  
  

  العالقة بني خصائص مراكز التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمة ومواقع السكن  ) ٣١(جدول 
  %دائرة السكن   خصائص املراكز

  العدد
  اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  معامل كرمير  السابعة  السادسة  سةاخلام  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الفئات  املتغري
  )املعنوية. د(

  مربع كاي
  )املعنوية. د(

وع
ن

  
 

كز
املر

  
  ٠,٢٦  ١٧٨  ٨٥,٧  ٨٦,٧  ٧١,٤  ٨٢,٨  ٨٧,٥  ٨٦,٤  ٦٠,٧  مركز حكومي

)٠,٠١(  
١٦,٣٢  

  ٤٩  ١٤,٣  ١٣,٣  ٢٨,٦  ١٧,٢  ١٢,٥  ١٣,٦  ٣٩,٣  مركز خريي  )٠,٠١(
كز
املر

ار 
ختي
ب ا

سبا
أ

  

  ٣٢  ٢١,٤  ١٣,٣  ٩,٥  ١٣,٨  ٦,٣  ٢٥  ١٢,٧  ال يوجد سبب معني

٠,١٤  
)٠,٧٣(  

١٩,٣٠  
)٠,٧٣(  

  ٥٦  ٢١,٤  ٦,٧  ٣٨,١  ٢٧,٦  ٢٠,٨  ٢٧,٣  ٢٥,٥  القرب من السكن
  ٤٩  ١٤,٣  ٣٣,٣  ١٩  ١٧,٢  ٢٥  ١٨,٢  ٢٣,٦  الرضا عن اخلدمة املقدمة

  ٣٢  ١٤,٣  ٢٦,٧  ٩,٥  ١٠,٣  ٢٠,٨  ٦,٨  ١٤,٥  أسباب اقتصادية
  ٥٧  ٢٨,٦  ٢٠  ٢٣,٨  ٣١  ٢٧,١  ٢٢,٧  ٢٣,٦  أسباب أخرى

  هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر 

  
  
  

  



١٠٢ 

مبدينة مكة  للمريضاتالتوزع اجلغرايف  من خالل ما مت تناوله يف الفصل السابق يالحظ التباين الواضح يف     
      ،والصـحية ماعيـة واالقتصـادية   االجت هنخصائص توزعل توزع مواقع سكنهن تبعا تباينو ،مكانيااملكرمة 

وقد يكون لقلة األحباث والدراسات التفصيلية اليت متكنت الباحثة من احلصول عليها واليت تتناول املرض مـن  
أثر يف عدم إظهار التباين املكـاين   ،أو مدا مناطقهاحدى إو أوجهة نظر جغرافية سواء على مستوى اململكة 

  .           خرآجغرايف مستوى  للمرض حبسب تلك اخلصائص على
ـ  وتـوزع  ،مبدينة مكة املكرمـة  للمريضاتالتوزع اجلغرايف يف الفصل القادم سيتم تناول       هن خصائص

 مراكـز التنقيـة الدمويـة   يرتبط يف أساسه مبواقع  ،من منظور جغرايف آخر االجتماعية واالقتصادية والصحية
  .ة مبدينة مكة املكرمةوجودامل
 



  الرابعالفصل 
  

حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية  للمريضاتالتوزع اجلغرايف 
  التنقية الدموية مبدينة مكة املكرمةوعالقتها مبواقع مراكز 

  
 التنقية الدمويةواقع مراكز مب وعالقته للمريضاتالتوزع اجلغرايف : أوال
مريضات وعالقتها مبواقـع  اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية لل: ثانيا

  :الدموية  مراكز التنقية 
 مراكز التنقية الدمويةوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص االجتماعية  .١
 مراكز التنقية الدمويةوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص االقتصادية  .٢
 مراكز التنقية الدمويةوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص الصحية  .٣

  . هامراكز التنقية الدموية من قبل املريضات وعالقتها مبواقع استخدام: ثالثا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٤ 

  التوزع اجلغرايف للمريضات      
حسب اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية وعالقتها مبواقع مراكز 

  مبدينة مكة املكرمةالتنقية الدموية 
  

ة واالقتصادية والصحية ملريضات الفشل ناقش الفصل السابق مدى اختالف اخلصائص االجتماعي     
حيث مت تناول تلك اخلصائص من خـالل   ،سكنهنحسب مواقع  مبدينة مكة املكرمة الكلوي املزمن

ويف هذا السياق يركز الفصل احلـايل   ،عالقتها وتوزعها يف الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا تلك املواقع
وبالتايل عالقتها  ،مراكز التنقية الدمويةاقع خدمات مدى اختالف هذه اخلصائص حسب مودراسة على 

  :     على النحو اآليت كلوذ ،وتوزعها يف الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا تلك املراكز
    

  :مراكز التنقية الدمويةحسب مواقع  للمريضاتالتوزع اجلغرايف : أوال
يف ها عيوذلك تبعا لتوز ،منها املرضىادة يف استف مهمادورا بشكل عام العالج مراكز مواقع  تؤدي     
عن موقع سكن املرضـى   هبعد وأ ركزامل بقر وهذا الدور يتمثل يف ،اجلغرايف املخدوم من قبلها احليز

      .تقدمي خدماا عند هاتستهدفوالفئة اليت  ،تلك املراكز إضافة لنوع اخلدمة اليت تقدمها ،واملريضات
أكـرب   أن يالحـظ  مراكز التنقية الدمويةللمريضات حسب مواقع رايف لتوزع اجلغا عند دراسة و     
حيـث   ،قد سجل يف الدائرة الرابعـة  راكزتلك املللمريضات بني الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا  وجود

مـن إمجـايل حـاالت    %)  ٥٧,٣(بنسبة و ،لعالج يف هذه الدائرةا ملريضاتاتلقى أكثر من نصف ت
 ةالطاقة االستيعابي الدم مبستشفى النور التخصصي ذي ود مركز الكلى وضغطوقد ساعد وج .الدراسة

%)  ٥٢(تستخدم  حبيث ،على ارتفاع هذه النسبةاملكرمة مبدينة مكة  مراكز التنقية الدمويةاألكرب بني 
التنقية إلجراء عملية ركز هذا امل حاالت الدائرة إمجايلمن %)  ٩٢,٣( و ،حاالت الدراسة إمجايلمن 
  .دمويةال

حيث  ، يف نطاق الدائرة الثالثةاملركزين الواقعنيعلى  املريضاتمن إمجايل %)  ٢٨,٦( تعتمد كما      
من إمجايل حاالت الدائرة العالج يف وحدة الغسيل الكلوي مبستشفى امللك عبـد  %)  ٨٤,٦(تتلقى 
حبـي   ةركز اجلمعية اخلرييم ،من إمجايل حاالت الدائرة%)  ١٥,٤( تستخدم بينما. حبي الزاهر ،العزيز
توزعت بقية النسب على باقي الدوائر االنتخابية اليت تتبـع   هذا و .)٣٢(جدول  ،)٣١(شكل  .الرتهة

   ).٣٢(شكل  .مبدينة مكة املكرمة مراكز التنقية الدمويةهلا 
  
  



١٠٥ 

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية) ٣١(شكل 
  مبدينة مكة املكرمة 

  
  

                       
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                        
                       

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : ملصدرا      
  
  

  تخابيةبالدوائر االن مراكز التنقية الدمويةمواقع على  النسيب للمريضاتالتوزع  )٣٢(جدول 
  مبدينة مكة املكرمة 

  احلي  الدائرة
  املريضات

  النسبة إىل حاالت الدراسة  النسبة إىل حاالت الدائرة  عدد احلاالت

انية
الث

  

  ١.٣  ١٠٠  ٣  املعابدة
  ١.٣  ١٠٠  ٣  اموع

الثة
الث

  

  ٢٤.٢  ٨٤,٦  ٥٥  الزاهر
  ٤.٤  ١٥,٤  ١٠  الرتهة
  ٢٨.٦  ١٠٠  ٦٥  اموع

بعة
الرا

  

  ٥٢.٩  ٩٢,٣  ١٢٠  اهلجرة
  ٤.٤  ٧,٧  ١٠  الرصيفة
  ٥٧.٣  ١٠٠  ١٣٠  اموع

سة
خلام

ا
  

  ١٢.٨  ١٠٠  ٢٩  العزيزية
  ١٢.٨  ١٠٠  ٢٩  اموع

  ١٠٠  ١٠٠  ٢٢٧  إمجايل حاالت الدراسة
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر           





١٠٧ 

القتصادية والصحية للمريضات وعالقتها مبواقع مراكز اخلصائص االجتماعية وا: ثانيا
  :التنقية الدموية

مراكز التنقيـة  يف استخدام وتؤثر  ،املزمن الفشل الكُلوي رضمب املرضى املصابنيترتبط خصائص      
والذين عادة مـا   ،ويظهر هذا التأثري من خالل خصائص املستخدمني هلا ،مبدينة مكة املكرمة الدموية

وتكون هلم ا أولوية العالج يف . حيةسواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم ص منهايف بعض يشتركون 
مـن   ةكل على حدسيتم تتبع هذه اخلصائص و. اآلخربينما ال ينظر هلا يف البعض  ،مراكز التنقيةبعض 

 يف تظامهـا انوبالتـايل   ،راكزهذه اململعرفة مدى تأثريها على استخدام  ،خالل هذا اجلزء من الدراسة
  .       الفراغ اجلغرايف

 
  :مراكز التنقية الدمويةوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص االجتماعية  .١

ملراكز  يف استخدامهن  ملريضات الفشل الكلوي املزمن أثركان لطبيعة بعض اخلصائص االجتماعية      
مراكز التنقية إدارة أم بطبيعة  ،مباشرةن سواء أكانت هذه اخلصائص تتعلق  ،مبدينة مكة املكرمةالتنقية 

وللتحقق من ذلك لزم األمر دراسة تلك اخلصائص اعتمادا على . والفئات املستهدفة من خالهلاالدموية 
تباع نفس املؤشرات االجتماعية الـيت سـبق   وذلك با ،راكزامل تلك التوزيع اجلغرايف هلا حسب مواقع

  :وذلك على النحو اآليت ،حسب مواقع السكن للمريضاتية استخدامها يف دراسة اخلصائص االجتماع
  

  :اجلنسية .أ
 األكثرملريضات من اجلنسية السعودية كن اأن  ووفقا هلذا التوزيع يتضح من خالل بيانات الدراسة     

املتوفرة يف الدوائر األربعة باستثناء الدائرة اخلامسـة الـيت شـكلت     ،راكز التنقية الدمويةملاستخداما 
 بنسبة جتاوزت نصف وذلك ،املستخدمات األكثر متثيال هلذه الفئةريضات من اجلنسيات غري العربية امل

الثانيـة   الـدائرة ة يف كل من وجودامل راكزاملفإن بعض  وبشكل عام. عدد احلاالت املسجلة يف الدائرة
هو ما يفسـر  و ،عوديةمن اجلنسية السملريضات لمرضى واجتعل أولوية العالج فيها ل) الرابعةوالثالثة و

  .دون غريهاارتفاع نسبتهم فيها 
 ،من قبل املريضات من اجلنسيات العربيـة  األكربوكان للدائرة اخلامسة كذلك نسبة االستخدام      

 .الفئـة ذه متثيل هليف حني مل تسجل الدائرة الثانية أي نسبة  ،من إمجايل حاالت الدائرة )% ٣١(بنسبة 
  .)٣٣(جدول  ،)٣٣(شكل 

يف  - غـري السـعودية   - اجلنسيات األخرى من املريضات وجوداستخدام ونسب  ارتفاعويعود      
كـاملوجود يف تلـك   أن بعض املراكز إىل  ،الدائرة اخلامسة يفكما هو احلال بعض الدوائر عن غريها 

ئص دون النظر خلصابو ،دون مقابل مادي ملرضى الفشل الكلوي خرييةدف لتقدمي خدمات  ،الدائرة



١٠٨ 

آسـيا لغسـيل   (وهو ما يفسر تسجيل املركز املوجود ذه الدائرة  ،االجتماعية أو االقتصادية املرضى
  .غري السعوديات لمريضاتل وجودأعلى نسب  مبفرده) الكلى
تبني قيمة مربـع   مراكز التنقية الدمويةبني جنسية املريضات ومواقع  االرتباطيةالعالقة  إىلبالنظر و     

قيمة معامل كرمير  تعززكما  ،هماوجود فروق جوهرية بين) ٠,٠٠(عند درجة معنوية  )٥٤,٩٥(كاي 
  ).٣٩(جدول . وجود عالقة قوية بني املتغريينتلك العالقة ب) ٠,٣٤(
  

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية ) ٣٣(شكل  
  حسب اجلنسية

  
  

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر             



١٠٩ 

  سيةاجلنحسب بالدوائر االنتخابية  مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٣٣(دول ج
  

  اجلنسية    
  اموع  غري عربية  عربية  سعودية  التصنيف  الدائرة

  انيةالث
  ٣  ٠  ٠  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٩  ٠  ٠  ١,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ١٠  ٨  ٤٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٥,٤  ١٢,٣  ٧٢,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢٥,٦  ٢٨,٦  ٢٩,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ١٣  ١١  ١٠٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠  ٨,٥  ٨١,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٣٣,٣  ٣٩,٣  ٦٦,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١٦  ٩  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥٥,٢  ٣١  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٤١  ٣٢,١  ٢,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٣٩  ٢٨  ١٦٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٧,٢  ١٢,٣  ٧٠,٥  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر       

  
  :العمر. ب

الفئة العمريـة  يف  راكز التنقية الدمويةم ستخدامالأن أعلى نسبة حبسب متغري العمر  تشري البيانات     
يف الـدائرة  قد سجلت  -متثيالأعلى الفئات ك واليت جاءت - )سنة ٥٠قل من أ إىل ٤٠( الواقعة بني

يف حني جاءت الدائرة الثانيـة كـأكثر   . من إمجايل حاالت الدائرة )% ٢٦,٢(حيث بلغت  ،الرابعة
وهي الفئـة  – )سنة ٦٠إىل أقل من  ٥٠(من تد أعمارهن اللوايت مت من مريضاتا  توجداليت الدوائر 

توزعت بقية النسب  يف حني. من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٦٦,٧(بنسبة  كوذل ،- التالية يف الترتيب
  ).  ٣٤(جدول  ،)٣٤(شكل . على باقي الدوائر األخرى

وق جوهرية بني فرعلى عدم وجود ) ٠,٥٣(عند درجة معنوية ) ١٣,٨٥(وتدل قيمة مربع كاي     
) ٠,١٤(يف حني تشري قيمة معامل كرميـر   ،مراكز التنقية الدمويةمواقع توزعهن يف و املريضاتأعمار 

  ). ٣٩(جدول . عالقة ضعيفةإىل أن العالقة بني املتغريين 
  
  



١١٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  

الفئات  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب) ٣٤(شكل 
  العمرية

  
             

  
  
  
  
  
  
  

               
  
  

            
  
    
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : صدرامل               

    
  
  
  
  
  
  
  



١١١ 

  ت التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب الفئا) ٣٤(جدول 
  العمرية

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر
  

  :اعيةاحلالة االجتم .ج
 متثيالوهي أكثر الفئات أن فئة املتزوجات وفقا للتوزيع اجلغرايف ملراكز التنقية الدموية تشري البيانات      

يف الـدائرة   وجودللمركز املنسبة استخدام أعلى  قد سجلت ،للمريضات بني فئات احلالة االجتماعية
اخلامسـة نسـبة   كان للـدائرة  حني يف  ،إمجايل حاالت الدائرة من%)  ٦٦,٧(بنسبة  وذلك ،الثانية

مـن   )%٢٧,٦(بنسـبة   وذلك ،األرامل التالية وهي فئة فئةاالستخدام األعلى لتلك املراكز من قبل ال
  ).٣٥(جدول  ،)٣٥(شكل . النسب على الفئات األخرىبقية يف حني توزعت  ،حاالت الدائرة إمجايل
ـ  )٠,٧٩(نوية عند درجة مع )٥,٤٢(قيمة مربع كاي  خالل منيتضح و      فـروق   ه ال توجـد أن

كما تنفي قيمة معامل كرميـر   ،مراكز التنقية الدمويةومواقع  للمريضاتجوهرية بني احلالة االجتماعية 
  ).٣٩(جدول . أي عالقة بني املتغريين) ٠,٠٨(
  
  

  الفئات العمرية  

  التصنيف  الدائرة
أقل 
 ٢٠من

  عاماً

 ٢٠من 
إىل أقل من 

٣٠  

إىل ٣٠من 
أقل من 
٤٠  

 ٤٠من 
إىل أقل 

  ٥٠من 

 ٥٠من 
إىل أقل من 

٦٠  

أكثر من 
٦٠ 
  عاماً

  اموع

  الثانية
  ٣  ٠  ٢  ٠  ٠  ١  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٦٦,٧  ٠  ٠  ٣٣,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٤,١  ٠  ٠  ٤,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ١٤  ١٣  ١٦  ١٦  ٤  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢١,٥  ٢٠  ٢٤,٦  ٢٤,٦  ٦,٢  ٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣١,١  ٢٦,٥  ٢٨,٦  ٣٦,٤  ١٧,٤  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٢٧  ٢٤  ٣٤  ٢٤  ١٤  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠,٨  ١٨,٥  ٢٦,٢  ١٨,٥  ١٠,٨  ٥,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٦٠  ٤٩  ٦٠,٧  ٥٤,٥  ٦٠,٩  ٧٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٤  ١٠  ٦  ٤  ٤  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,٨  ٣٤,٥  ٢٠,٧  ١٣,٨  ١٣,٨  ٣,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٨,٩  ٢٠,٤  ١٠,٧  ٩,١  ١٧,٤  ١٠  إمجايل حاالت الدراسةالنسبة إىل 

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٤٥  ٤٩  ٥٦  ٤٤  ٢٣  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩,٨  ٢١,٦  ٢٤,٧  ١٩,٤  ١٠,١  ٤,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



١١٢ 

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية حسب احلالة االجتماعية) ٣٥(شكل 
  
  

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر            

  
احلالة حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب  )٣٥(جدول 

  االجتماعية

  ).هـ١٤٢٦( امليداين العملمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر        
  

  احلالة االجتماعية    
  اموع  أرملة  مطلقة  متزوجة  غري متزوجة  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ٠  ٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٠  ١,٦  ٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ١٥  ٧  ٣٣  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٣,١  ١٠,٨  ٥٠,٨  ١٥,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣٠  ٣٥  ٢٦  ٣٢,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٢٦  ١٢  ٧٤  ١٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠  ٩,٢  ٥٦,٩  ١٣,٨  ىل إمجايل حاالت الدائرةالنسبة إ
  ٥٧,٣  ٥٣,١  ٦٠  ٥٨,٣  ٥٨,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢  ١٨  ١  ٨  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٧,٦  ٣,٤  ٦٢,١  ٦,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٦,٣  ٥  ١٤,٢  ٦,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  االتاحل

  ٢٢٧  ٤٩  ٢٠  ١٢٧  ٣١  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢١,٦  ٨,٨  ٥٥,٩  ١٣,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



١١٣ 

  :حجم األسرة .د
 )أفـراد  ٩إىل  ٦(أن األسر اليت يبلغ حجمها مـن   لوحظ وفقا ملا خرجت به الدراسة من بيانات     

بنسـبة  وذلـك   ،الـدائرة الرابعـة   يف هلـا  وجود نسبة قد سجلت أكرب -وهي الفئة األكثر متثيال -
ـا   توجـد اليت الدوائر الدائرة الثانية كأكثر يف حني جاءت  ،من إمجايل حاالت الدائرة )% ٤٥,٤(

مـن إمجـايل    )% ٦٦,٧(بنسبة وذلك  )أفراد ٥فردين إىل (م أسرهن من احجأتراوح ت ممن مريضات
  .)٣٦(جدول  ،)٣٦(شكل . يف حني توزعت باقي النسب على باقي فئات املتغري. حاالت الدائرة

فروق جوهرية بـني  إىل أنه ال توجد ) ٠,٥٣(ة عند درجة معنوي) ٧,٩٧(وتشري قيمة مربع كاي      
أن العالقة بينـهما  ) ٠,١٠(مل كرمير وتبني قيمة معا ،مراكز التنقية الدمويةحجم األسرة وبني مواقع 

  ).   ٣٩(جدول  .ضعيفةعالقة 
  

  ألسر  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب حجم ا) ٣٦(شكل 
  

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
                  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : دراملص         
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٤ 

حجم حسب  الدوائر االنتخابيةب مراكز التنقية الدمويةى مواقع للمريضات علالتوزع النسيب ) ٣٦(جدول 
  األسرة

  األسرةحجم     
  اموع  فأكثر ١٠  ٩-٦  ٥-٢  فرد  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ١  ٢   ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٣٣,٣  ٦٦,٧  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ١,١  ٢,٤  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ١٤  ٢٣  ٢٤  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢١,٥  ٣٥,٤  ٣٦,٩  ٦,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣٨,٩  ٢٤,٧  ٢٨,٢  ٣٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ١٧  ٥٩  ٤٥  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٣,١  ٤٥,٤  ٣٤,٦  ٦,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٤٧,٣  ٦٣,٤  ٥٢,٩  ٦٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٥  ١٠  ١٤  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٧,٢  ٣٤,٥  ٤٨,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٣,٩  ١٠,٨  ١٦,٥  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٣٦  ٩٣  ٨٥  ١٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٥,٩  ٤١  ٣٧,٤  ٥,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ). هـ١٤٢٦( العمل امليدايناعتمادا على بيانات  من إعداد الباحثة: املصدر         
  

  :احلالة التعليمية .هـ
مريضات الفشل بني لحالة التعليمية واليت مثلت النسبة األكرب ل فئة املريضات غري املتعلماتسجلت      

لـدائرة  ا يف هلا وجودأعلى نسبة  تبعا لتوزيع مراكز التنقية الدموية ،الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة
مركز التنقيـة  لقلة احلاالت املسجلة يف  يكون ذلك عائدوقد  .وايل ثلثي حاالت اإلصابة فيهاحب ،الثانية

  . ثالث حاالت فقط افيه املريضاتحيث بلغ إمجايل عدد  ،يف هذه الدائرة عالوحيد الواقالدموية 
 تنيمن الـدائر  يف كلراكز لمل هاامستخدالكرب نسبة أ تفقد جاءفئة املتعلمات تعليما ابتدائيا  أما     

جـدول   ،)٣٧(شكل  .كل منهمامن إمجايل حاالت الدائرة ل )% ١٦,٩(الثالثة والرابعة بنسبة بلغت 
)٣٧(.   

 مراكز التنقية الدمويـة ومواقع  للمريضاتبني احلالة التعليمية  االرتباطيةدراسة العالقة ومن خالل      
ذات داللـة  فروق جوهرية  ال توجد هأن) ٠,٩٦(جة معنوية عند در) ٤,٩٢(توضح قيمة مربع كاي 

  ).٣٩(جدول . هماوجود أي عالقة بين) ٠,٠٨(كما تنفي قيمة معامل كرمير  ،بني املتغريينإحصائية 
  



١١٥ 

التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة ) ٣٧(شكل 
  التعليمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  .)هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر        

  
احلالة حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٣٧(دول ج

  التعليمية
  احلالة التعليمية  

  اموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ئيابتدا  غري متعلمة  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ١  ٠  ٠  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٣٣,٣  ٠  ٠  ٦٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٤,٥  ٠  ٠  ١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٣  ٥  ٥  ١١  ٤١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٦  ٧,٧  ٧,٧  ١٦,٩  ٦٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢١,٤  ٢٢,٧  ٣١,٣  ٢٩,٧  ٢٩,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ١٠  ١٣  ٨  ٢٢  ٧٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,٧  ١٠  ٦,٢  ١٦,٩  ٥٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٧١,٤  ٥٩,١  ٥٠  ٥٩,٥  ٥٥,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١  ٣  ٣  ٤  ١٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ١٠,٣  ١٠,٣  ١٣,٨  ٦٢,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٧,١  ١٣,٦  ١٨,٨  ١٠,٨  ١٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٤  ٢٢  ١٦  ٣٧  ١٣٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦,٢  ٩,٧  ٧  ١٦,٣  ٦٠,٨  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليدايند الباحثة اعتمادا على بيانات من إعدا: املصدر



١١٦ 

  :مركزلمرافق املريضة ل .و
أعلى نسب اسـتخدام  أن  راكز التنقية الدمويةاملريضات ملبيانات الدراسة املتعلقة مبرافقي توضح      
سرة قد سجلت برفقة أحد أفراد األراكز التنقية الدموية املراكز من قبل املريضات اللوايت يقدمن مل تلك

تلتها يف ذلك كل من الدائرتني  .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٧٣,٨(بنسبة  وذلك ،يف الدائرة الثالثة
  .من إمجايل حاالت الدائرتني لكل منهما )% ٧٢(بنسبة جتاوزت الرابعة واخلامسة 

راكز التنقية الدمويـة  ملالقادمات  فئةفيها  توجداليت يف حني جاءت الدائرة الثانية كأعلى الدوائر      
نسبة االستخدام  مثلت الدائرة الثالثة و .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٦٦,٧(بلغت بنسبة  ،مبفردهن
مـن   )% ٤,٦( نسبةب ،أو السائقني العامالت املرتلياتالقادمات برفقة  وهي فئة األخرية فئةلل األكرب

  .)٣٨(جدول  ،)٣٨(شكل  .من أي متثيل هلذه الفئةبينما خلت الدائرة الثانية  ،إمجايل حاالت الدائرة
وجود فروق جوهرية بني عدم عن ) ٠,٧٤(عند درجة معنوية ) ٣,٤٨(وتكشف قيمة مربع كاي      

) ٠,٠٨(يف حني تنفي قيمة معامل كرمير  ،تلك املراكزومواقع ركز التنقية الدموية متغري مرافق املريضة مل
  ).٣٩(جدول . وجود أي عالقة بينهما

   
التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب مرافق ) ٣٨(شكل 

  املريضة 
  

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر          



١١٧ 

  
  
  
  
  

مرافق حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالنسيب  التوزع) ٣٨(جدول 
  املريضة

  
  مركز للمرافق املريضة     

  اموع  غري ذلك  مبفردها  حد أفراد األسرةأ  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٣,٦  ٠,٦  بة إىل إمجايل حاالت الدراسةالنس

  الثالثة
  ٦٥  ٣  ١٤  ٤٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٦  ٢١,٥  ٧٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣٧,٥  ٢٥,٥  ٢٩,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٤  ٣٢  ٩٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,١  ٢٤,٦  ٧٢,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٥٠  ٥٨,٢  ٥٧,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١  ٧  ٢١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٢٤,١  ٧٢,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٢,٥  ١٢,٧  ١٢,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٧  ٨  ٥٥  ١٦٤  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,٥  ٢٤,٢  ٧٢,٢  ة حاالت الدراسالنسبة إىل إمجايل

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر    
  
  



١١٨ 

  
  
  
  

  العالقة بني اخلصائص االجتماعية والدميوغرافية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدموية  ) ٣٩(جدول 
  

  %موقع مركز التنقية الدموية   اخلصائص االجتماعية
  العدد اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  معامل كرمير  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الفئات
  )املعنوية، د(

  مربع كاي
  )املعنوية، د(

سية
اجلن

  

  ١٦٠  ١٣,٨  ٨١,٥  ٧٢,٣  ١٠٠  سعودية
٠,٣٤  

)٠,٠٠(  
٥٤,٩٥  

  ٢٨  ٣١  ٨,٥  ١٢,٣  ٠  عربية  )٠,٠٠(
  ٣٩  ٥٥,٢  ١٠  ١٥,٤  ٠  غري عربية

ات
الفئ

 
رية
لعم
ا

  

  ١٠  ٣,٤  ٥,٤  ٣,١  ٠  عام ٢٠أقل من 

٠,١٤  
)٠,٥٣(  

١٣,٨٥  
)٠,٥٣(  

  ٢٣  ١٣,٨  ١٠,٨  ٦,٢  ٣٣,٣  ٣٠إىل أقل من   ٢٠من 
  ٤٤  ١٣,٨  ١٨,٥  ٢٤,٦  ٠  ٤٠إىل أقل من   ٣٠من 
  ٥٦  ٢٠,٧  ٢٦,٢  ٢٤,٦  ٠  ٥٠إىل أقل من   ٤٠من 
  ٤٩  ٣٤,٥  ١٨,٥  ٢٠  ٦٦,٧  ٦٠إىل أقل من   ٥٠من 

  ٤٥  ١٣,٨  ٢٠,٨  ٢١,٥  ٠  فأكثر عام ٦٠

عية
تما
الج

لة ا
احلا

  

  ٣١  ٦,٩  ١٣,٨  ١٥,٤  ٣٣,٣  غري متزوجة
٠,٠٨  

)٠,٧٩(  
٥,٤٢  

)٠,٧٩(  
  ١٢٧  ٦٢,١  ٥٦,٩  ٥٠,٨  ٦٦,٧  متزوجة
  ٢٠  ٣,٤  ٩,٢  ١٠,٨  ٠  مطلقة
  ٤٩  ٢٧,٦  ٢٠  ٢٣,١  ٠  أرملة

سرة
 األ
جم
ح

  

  ١٣  ٠  ٦,٩  ٦,٢  ٠  فرد واحد
٠,١٠  

)٠,٥٣(  
٧,٩٧  

)٠,٥٣(  
٨٥  ٤٨,٣  ٣٤,٦  ٣٦,٩  ٦٦,٧  ٥- ٢  
٩٣  ٣٤,٥  ٤٥,٤  ٣٥,٤  ٣٣,٣  ٩- ٦  

  ٣٦  ١٧,٢  ١٣,١  ٢١,٥  ٠  ١٠أكثر من 
مية
تعلي

ة ال
حلال
ا

  

  ١٣٨  ٦٢,١  ٥٩,٢  ٦٣,١  ٦٦,٧  غري متعلمة
  
٠,٠٨  

)٠,٩٦(  
  

٤,٩٢  
)٠,٩٦(  

  ٣٧  ١٣,٨  ١٦,٩  ١٦,٩  ٠  ابتدائي
  ١٦  ١٠,٣  ٦,٢  ٧,٧  ٠  متوسط
  ٢٢  ١٠,٣  ١٠  ٧,٧  ٣٣,٣  ثانوي
  ١٤  ٣,٤  ٧,٧  ٤,٦  ٠  جامعي

   
ضة
ملري
ق ا
راف
م

  

  ١٦٤  ٧٢,٤  ٧٢,٣  ٧٣,٨  ٣٣,٣  أحد أفراد األسرة
٠,٠٨  

)٠,٧٤(  
٣,٤٨  

  ٥٥  ٢٤,١  ٢٤,٦  ٢١,٥  ٦٦,٧  مبفردها  )٠,٧٤(
  ٨  ٣,٤  ٣,١  ٤,٦  ٠  غري ذلك

  ).هـ١٤٢٦(لعمل امليداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات ا: املصدر                           



١١٩ 

   :مراكز التنقية الدمويةوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص االقتصادية  .٢
وتـدلل علـى    ،واخلدمات املقدمة إليه تؤثر اخلصائص االقتصادية ألي فرد يف استخدامه للمرافق    

عنـد إجـراء أي    خذ ااألاملهم اليت من حد املؤشرات أ هارميكن اعتبالذا  ،مستواه املادي بشكل عام
من اخلصائص االقتصادية املتعلقـة   اهذه الدراسة عدد توتبعا لذلك فقد اعتمد. دراسة من هذا النوع

 راكز التنقية الدمويـة تبعا للتوزيع اجلغرايف مل وذلك ،دينة مكة املكرمةمب املزمنالفشل الكلوي  مبريضات
  .دراسة اخلصائص االقتصادية للمريضات وهي نفس املؤشرات اليت اعتمدت سابقا يف. باملدينة

   
  :ةياملهناحلالة  .أ

     الفئة األكثر متثيال وهي فئة العاطالت عن العمل مـن  أن هذا املتغريالدراسة حسب  ظهر بياناتت 
مراكـز  هلا حسب توزعهن على الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا  وجودقد سجلت أعلى نسبة  املريضات

حيث تتسم احلالة االقتصـادية بشـكل عـام     ،)% ٩٦,٦( بنسبة ،الدائرة اخلامسةيف  التنقية الدموية
يف ذلك الدائرة الثالثـة  تلت هذه الدائرة . يف هذه الدائرة بالضعف وجودملراجعي ومراجعات املركز امل

  .من إمجايل حاالا )% ٩٣,٨(بنسبة 
بنسبة  وذلك ،من املريضاتلفئة العامالت  اجودوو أكثر الدوائر متثيال الدائرة الثانية كانت يف حني     

  .)٤٠(جدول  ،)٣٩(شكل . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٣٣,٣(
 مراكز التنقية الدمويـة بني كل من احلالة املهنية للمريضات ومواقع  االرتباطيةعند دراسة العالقة و     
ذات داللة فروق جوهرية وجد على أنه ال ت) ٠,٢٥(عند درجة معنوية ) ٤,٠٣(قيمة مربع كاي  تدل

على أن العالقة بني املـتغريين عالقـة   ) ٠,١٣(قيمة معامل كرمير  أشارتكما  ،بني املتغريين إحصائية
  ).٤٦(جدول . ضعيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٠ 

  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب احلالة املهنية) ٣٩(شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : ملصدرا            

  
  ةياملهناحلالة حسب  الدوائر االنتخابيةب مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٤٠(جدول 

  احلالة املهنية للمريضات    
  اموع  تعمل  ال تعمل  التصنيف  دائرةال

  الثانية
  ٣  ١  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٣,٣  ٦٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٥,٦  ١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٤  ٦١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٢  ٩٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢٢,٢  ٢٩,٢  الدراسةالنسبة إىل إمجايل حاالت 

  الرابعة
  ١٣٠  ١٢  ١١٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٩,٢  ٩٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٦٦,٧  ٥٦,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١  ٢٨  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٩٦,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٥,٦  ١٣,٤  راسةالنسبة إىل إمجايل حاالت الد

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٨  ٢٠٩  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧,٩  ٩٢,١  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                     
  
  



١٢١ 

  :عدد السيارات اململوكة .ب      
     متثيال الدوائر  أكثرالثانية كانت  الدائرة أنوتبعا هلذا املتغري  ،لتوزيع اجلغرايفحبسب اظهر البيانات ت

وهي الفئة األعلى متثـيال بـني فئـات    -و متلك أسرهن سيارة واحدة فقط ن أميلك للمريضات اللوايت
بنسـبة   ،الرابعـة يف ذلك الـدائرة   تهاتل ،ةمن إمجايل حاالت الدائر )% ١٠٠(بنسبة وذلك  -املتغري

  . الت املسجلة يف هذه الدائرةجتاوزت نصف احلا
املريضات اللوايت ال متلك أسرهن  التالية وهي فئة فئةلالدائرة اخلامسة كأكثر الدوائر متثيال ل تجاءو     

للمستوى االقتصادي عزى واليت ت .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٤١,٤(بنسبة وذلك  ،أي وسيلة نقل
راكز استخدام ملأعلى  جاءيف حني  .الواقع يف نطاق هذه الدائرة الوحيد املركز ملراجعات املنخفض نسبيا
واليت جاءت يف الترتيـب  فئة املريضات اللوايت متلك أسرهن أكثر من سيارة واحدة يف التنقية الدموية 

جـدول   ،)٤٠(شـكل   .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٢٤,٦( بلغت لدائرة الرابعة بنسبةا األخري يف
)٤١(.    

وجود فروق جوهرية بني  يالحظ) ٠,٠٣(عند درجة معنوية ) ١٣,٧١(قيمة مربع كاي وبالنظر ل     
تدل قيمة معامل كرميـر  يف حني  ،مراكز التنقية الدمويةعدد السيارات اململوكة ألسرة املريضة ومواقع 

  ).٤٦(جدول . بني املتغريين عالقة ضعيفة عالقةال أنعلى ) ٠,١٧(
  
توزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب عدد ال) ٤٠(شكل 

  السيارات اململوكة 
  

                        
  
  
  
  
  
  

                     
                        

                            
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينت من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانا: صدرامل          



١٢٢ 

عدد حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةمواقع على  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٤١(جدول 
  السيارات اململوكة 

  عدد السيارات اململوكة   

  اموع  أكثر من سيارة  سيارة واحدة  ال توجد  التصنيف  الدائرة

  الثانية

 ٣ ٠ ٣ ٠  عدد احلاالت
 ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٠  نسبة إىل إمجايل حاالت الدائرةال

 ١,٣ ٠ ٢,٥ ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة

 ٦٥ ١٥ ٢٩ ٢١  عدد احلاالت
 ١٠٠ ٢٣.١ ٤٤.٦ ٣٢,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
 ٢٨,٦ ٢٨,٨ ٢٤,٢ ٣٨,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة

 ١٣٠ ٣٢ ٧٦ ٢٢  عدد احلاالت
 ١٠٠ ٢٤,٦ ٥٨,٥ ١٦,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
 ٥٧,٣ ٦١,٥ ٦٣,٣ ٤٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة

 ٢٩ ٥ ١٢ ١٢  عدد احلاالت
 ١٠٠ ١٧,٢ ٤١,٤ ٤١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
 ١٢,٨ ٩,٦ ١٠ ٢١,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  حلاالتا

 ٢٢٧ ٥٢ ١٢٠ ٥٥  عدد احلاالت
 ١٠٠ ٢٢,٩ ٥٢,٩ ٢٤,٢  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر       
  

  :وسيلة الوصول للمركز .ج
م االعتماد عليها كوسـيلة  إال انه أحيانا ال يت املريضاتمع توفر وسائل نقل خاصة لدى عدد من      

حيث ال تعتمـد   ،الدائرة الثانيةة يف وجوداحلاالت املكما هو احلال مع  ،كزاللمر وصولالأساسية يف 
الذي يقع يف نطاق هذه الدائرة على وسيلة املواصالت مركز التنقية الدموية  اليت تستخدممجيع احلاالت 

ملكية حتت ال تقع  يف بعض األحيان أن هذه الوسائلمنها  ،ةوذلك العتبارات عد ،ها أسرهنتتملكاليت 
وقد يعود السـبب يف ذلـك    ،كوسيلة نقل مباشرة باستمرار وبالتايل فال تعتمد عليها ،مباشرة املريضة

مما ال ميكنه من  ،لك تلك الوسيلة مع توفرها لدى غريه من أفراد األسرةتمرافق املريضة ال ميأيضا كون 
  .ركزاملىل اسي يف التنقل من وإبشكل أس االعتماد عليها



١٢٣ 

بوسيلة  راكز التنقية الدمويةملن يقدمن مل تركزأن الدائرة الرابعة قد سجلت أعلى نسبة يالحظ  كما     
ارتفاع نسبة االعتماد على  يعودوقد  .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٧٤,٦(بنسبة  مواصالت خاصة

وبالعكس إىل  ،مركز التنقية الدمويةمن مكان السكن إىل هاتني الوسيلتني من قبل املريضات يف التنقل 
مقارنـة   ،أماما النسيب وإضافة إىل سرعتهما  ،األخرىالوسائل إمكانية توفرمها بشكل أكرب من توفر 

  . )٤٢(جدول  ،)٤١(شكل . أخرى نقل ا من وسائلبغريمه
وجود فـروق  ) ٠,٠٠(ة عند درجة معنوي) ١٩,٥١(من خالل حتليل قيمة مربع كاي يالحظ و     

) ٠,٢٠(كما تكشف قيمة معامل كرمير  ،ومواقعها راكز التنقية الدمويةجوهرية بني وسيلة الوصول مل
  ).٤٦(جدول . عن وجود عالقة متوسطة بينهما

  
التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب وسيلة ) ٤١(شكل 

  كزالوصول للمر
  

                         
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر            



١٢٤ 

وسيلة حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٤٢(جدول 
  الوصول للمركز

  وسيلة الوصول للمركز    
  اموع  غري ذلك  سيارة أجرة  سيارة خاصة  التصنيف  لدائرةا

  الثانية
  ٣  ٠  ٣  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ١٠٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٤,٥  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٥  ١٩  ٤١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,٧  ٢٩,٢  ٦٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٧١,٤  ٢٨,٤  ٢٦,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ١  ٣٢  ٩٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠,٨  ٢٤,٦  ٧٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ١٤,٣  ٤٧,٨  ٦٣,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١  ١٣  ١٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٤٤,٨  ٥١,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٤,٣  ١٩,٤  ٩,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت

  ٢٢٧  ٧  ٦٧  ١٥٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,١  ٢٩,٥  ٦٧,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( مليداينالعمل امن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر        
  

  :نوعية املسكن .د
األعلى من قبل املريضات  ستخداماالنسبة الدائرة الثانية قد سجلت  الدراسة أن لبيانات يظهر وفقا     

تلت الترتيب األول بني أمناط سكن املريضات مبنطقـة  وهي الفئة اليت اح ،اللوايت يقطن يف شقق سكنية
النصف يف بقية  ةيف حني جتاوزت النسب ،مجايل حاالت الدائرةمن إ )% ١٠٠(بنسبة  وذلك ،الدراسة

  . الدوائر األخرى
 األكرب والوحيـد  وجودال متثلقد ف ،واليت جاءت ثانية يف الترتيبفئة القاطنات يف بيوت شعبية أما      

 إمجـايل مـن  %) ١٠٠(و ،حاالت الدائرة إمجايلمن  )% ٣٧.٧(وذلك بنسبة هلا يف الدائرة الرابعة 
ن يف نطاق هذه الدائرة علـى مجيـع   يقعا ناللذان ان الوحيدااملركزاستحوذ حيث  ،االت الدراسةح

   .)٤٣(جدول  ،)٤٢(شكل  .قطن يف بيوت شعبيةييت الال املريضات حاالت
ذات  وجود فروق جوهريـة  إىل) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ٨١,٦٠(وتشري قيمة مربع كاي       

) ٠,٣٤(كما تشري قيمة معامل كرمير  ،مراكز التنقية الدمويةملسكن ومواقع بني نوعية ا داللة إحصائية
  ).٤٦(جدول . إىل وجود عالقة قوية بني املتغريين



١٢٥ 

التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوعية ) ٤٢(شكل 
  املسكن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  )هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر             

      
نوعية حسب  الدوائر االنتخابيةب مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٤٣(جدول 

  املسكن

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر     

  نوعية املسكن    
  اموع  غري ذلك  فيال  شقة  بيت شعيب  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ٠  ٣  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ٠  ٢,٢  ٠  راسةالنسبة إىل إمجايل حاالت الد

  الثالثة
  ٦٥  ٨  ٨  ٤٩  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٢,٣  ١٢,٣  ٧٥,٤  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٥٧,١  ٣٠,٨  ٣٥,٥  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٥  ٥  ٧١  ٤٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٨  ٣,٨  ٥٤,٦  ٣٧,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٣٥,٧  ١٩,٢  ٥١,٤  ١٠٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١  ١٣  ١٥  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣,٤  ٤٤,٨  ٥١,٧  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٧,١  ٥٠  ١٠,٩  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٤  ٢٦  ١٣٨  ٤٩  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦,٢  ١١,٥  ٦٠,٨  ٢١,٦  ةمجايل حاالت الدراسالنسبة إىل إ



١٢٦ 

  :ملكية املسكن .هـ
الدوائر االنتخابيـة   أكثركقد جاءت  الدائرة اخلامسةأن  حسب هذا املتغري لدراسةا بيانات تظهر     

 فئة - املتغريبني فئات األكثر متثيال وهي الفئة - ةمساكن مستأجر يف يسكن اللوايت املريضاتمتثيال لفئة 
 ئرةمن إمجايل حاالت الدا %) ٦,٩(و )% ٨٦,٢(بنسبة  وذلك ،-القاطنات يف مساكن وهبت إليهن

ـ  املريضـات حيث تتسم احلالة االقتصادية ملرتادي هذا املركز مـن  . لكل منهما على التوايل عف بض
أعلى عدد حلاالت اإلصابة املسجلة بني املراكـز اخلرييـة    وجودوب ،ات االقتصادية بشكل عاماإلمكان

لفئة اليت جاءت ثانية وهي ا مساكن تعود ملكيتها إليهن أو ألسرهنيف القاطنات  أما فئة. مبنطقة الدراسة
من إمجايل حاالت الـدائرة  )% ٦٦,٧(بة جل أعلى متثيل هلا يف الدائرة الثانية بنسيف الترتيب فقد س. 

  ).   ٤٤(جدول  ،)٤٣(شكل 
وجود فروق جوهرية بني ملكية ) ٠,٠١(عند درجة معنوية ) ١٦,٦٨(وتوضح قيمة مربع كاي      

 بـني  عالقـة الأن  إىل )٠,١٩(قيمة معامل كرمير  تشرييف حني  ،ةمراكز التنقية الدموياملسكن ومواقع 
  ).٤٦(جدول . املتغريين عالقة ضعيفة

  
التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب ملكية ) ٤٣(شكل 

  املسكن
  

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )هـ١٤٢٦( العمل امليداينعداد الباحثة اعتمادا على بيانات من إ: ملصدرا            

  
  
  



١٢٧ 

ملكية حسب بالدوائر االنتخابية  مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب ) ٤٤(جدول 
  املسكن

  ملكية املسكن    
  اموع  هبة  مستأجر  ملك  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ١  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٣٣,٣  ٦٦,٧  ىل إمجايل حاالت الدائرةالنسبة إ
  ١,٣  ٠  ٠,٨  ٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٣  ٣٠  ٣٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤,٦  ٤٦,٢  ٤٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢٥  ٢٣,٨  ٣٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٧  ٧٠  ٥٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥,٤  ٥٣,٨  ٤٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٥٨,٣  ٥٥,٦  ٥٩,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٢  ٢٥  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦,٩  ٨٦,٢  ٦,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٦,٧  ١٩,٨  ٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٢  ١٢٦  ٨٩  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٥,٣  ٥٥,٥  ٣٩,٢  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  )هـ ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر             
  

  :نوعية احلي الذي تسكنه املريضة .و
قد  -ليت جاءت كأكثر الفئات متثيالوا – عشوائية نصففئة القاطنات يف أحياء  أنتظهر البيانات      

يف  .من إمجايل حاالت الدائرة )% ٤٥,٤(بنسبة وذلك  ،الدائرة الرابعة هلا يف وجودسجلت أعلى نسبة 
 وذلـك  ،القادمات من أحياء عشوائيةاملريضات فئة ل الدائرة اخلامسة كأكثر الدوائر متثيال حني جاءت
  .ائرةمن إمجايل حاالت الد )% ٥٨,٦(بنسبة بلغت 

بنسـبة  وذلك  ،لدائرة الثانيةا ن يفهل وجودأما القاطنات يف أحياء منتظمة فقد سجلن أعلى نسبة      
. من إمجايل حاالت الدائرة لكل منـهما  )% ٢٦,٢(تلتها يف ذلك الدائرة الرابعة بنسبة  ،)% ٣٣,٣(

  ). ٤٥(جدول  ،)٤٤(شكل 
 مراكز التنقية الدمويـة لذي تسكنه املريضة وبني مواقع بني نوع احلي ا االرتباطيةبدراسة العالقة و     

عن وجود فروق جوهرية بني نـوع  ) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ١٨,٩١(تكشف قيمة مربع كاي 
أن العالقة بني املتغريين عالقة ) ٠,٢٠( تبني قيمة معامل كرميركما  ،مراكز التنقية الدمويةاحلي ومواقع 

  ).٤٦(جدول . متوسطة



١٢٨ 

  التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع احلي ) ٤٤(شكل 
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  )هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر       

  
  قع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع احلي التوزع النسيب للمريضات على موا) ٤٥(جدول 

  نوع احلي    
  اموع  خمطط  نصف عشوائي  عشوائي  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ١  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٣,٣  ٣٣,٣  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٢,٢  ١,١  ١,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  لثةالثا
  ٦٥  ٥  ٢٨  ٣٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,٧  ٤٣,١  ٤٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ١١,١  ٢٩,٥  ٣٦,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٣٤  ٥٩  ٣٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٦,٢  ٤٥,٤  ٢٨,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٧٥,٦  ٦٢,١  ٤٢,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٥  ٧  ١٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٧,٢  ٢٤,١  ٥٨,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١١,١  ٧,٤  ١٩,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٤٥  ٩٥  ٨٧  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٩,٨  ٤١,٩  ٣٨,٣  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر          
  



١٢٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقة بني اخلصائص االقتصادية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدموية  ) ٤٦(جدول 
  %دائرة مركز التنقية الدموية   اخلصائص االقتصادية

  العدد اإلمجايل
  املقاييس اإلحصائية

  معامل كرمير  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  ثانيةال  الفئات
  )املعنوية، د(

  مربع كاي
  )املعنوية، د(

هنة
امل

  

  ٠,١٣  ١٨  ٣,٤  ٩,٢  ٦,٢  ٣٣,٣  تعمل
)٠,٢٥(  

٤,٠٣  
  ٢٠٩  ٩٦,٦  ٩٠,٨  ٩٣,٨  ٦٦,٧  ال تعمل  )٠,٢٥(

 
ات
سيار

د ال
عد

  

  ٥٥  ٤١,٤  ١٦,٩  ٣٢,٣  ٠  ال توجد
٠,١٧  

)٠,٠٣(  
١٣,٧١  

)٠,٠٣(  
  ١٢٠  ٤١,٤  ٥٨,٥  ٤٤,٦  ١٠٠  سيارة واحدة
  ٥٢  ١٧,٢  ٢٤,٦  ٢٣,١  ٠  أكثر من سيارة

  
ول
وص

ة ال
سيل
و

  

  ١٥٣  ٥١,٧  ٧٤,٦  ٦٣,١  ٠  سيارة خاصة
٠,٢٠  

)٠,٠٠(  
١٩,٥١  

)٠,٠٠(  
  ٦٧  ٤٤,٨  ٢٤,٦  ٢٩,٢  ١٠٠  سيارة أجرة
  ٧  ٣,٤  ٠,٨  ٧,٧  ٠  غري ذلك

كن
ملس
ية ا
نوع

  

  ٤٩  ٠  ٣٧,٧  ٠  ٠  بيت شعيب
٠,٣٤  

)٠,٠٠(  
٨١,٦٠  

)٠,٠٠(  
  ١٣٨  ٥١,٧  ٥٤,٦  ٧٥,٤  ١٠٠  شقة
  ٢٦  ٤٤,٨  ٣,٨  ١٢,٣  ٠  فيال

  ١٤  ٣,٤  ٣,٨  ١٢,٣  ٠  غري ذلك

 
كن

ملس
ية ا
ملك

  

  ٨٩  ٦,٩  ٤٠,٨  ٤٩,٢  ٦٦,٧  ملك
٠,١٩  

)٠,٠١(  
١٦,٦٨  

  ١٢٦  ٨٦,٢  ٥٣,٨  ٤٦,٢  ٣٣,٣  مستأجر  )٠,٠١(
  ١٢  ٦,٩  ٥,٤  ٤,٦  ٠  هبة

 
حلي

ع ا
نو

  

  ٤٥  ١٧,٢  ٢٦,٢  ٧,٧  ٣٣,٣  خمطط
٠,٢٠  

)٠,٠٠(  
١٨,٩١  

  ٩٥  ٢٣,١  ٤٥,٤  ٤٣,١  ٣٣,٣  نصف عشوائي  )٠,٠٠(
  ٨٧  ٥٨,٦  ٢٨,٥  ٤٩,٢  ٣٣,٣  عشوائي

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                       

  
 

  
  
  
  
  



١٣٠ 

  :ة الدمويةمراكز التنقيوعالقتها مبواقع  للمريضاتاخلصائص الصحية  .٣
ما يتعلق باألمراض املعدية الـيت مـن   وخصوصا في"ص الصحية لبعض املرضى اخلصائبعض تؤثر      
وللتعرف على ما إذا أثرت  ،العالج راكزيف توزيعهم بني م" ن أن يصاب ا مرضى الفشل الكلوياملمك

ثة االعتماد علـى مـا   حاولت الباح ،خصائص املريضات يف توزعهن على مواقع مراكز التنقية الدموية
ومنـط ذلـك    ،واقعامل تلك علىهن يف تناول توزع اليه سابقا من مؤشرات صحية تتعلق ن ستندتا

      .وذلك على النحو اآليت ،التوزيع
  
  :تاريخ اإلصابة باملرض .أ

لتنقيـة  راكز اغرايف ملوفقا للتوزيع اجلو ،باملرض إصابة املريضاتتظهر بيانات الدراسة تبعا لتاريخ      
  :اآليت الدموية

 :قبله وما هـ١٤١٥العام  -

الدائرة الثالثة كانت أكثر الدوائر استخداما من قبل املريضات اللـوايت   الدراسة أنبيانات أظهرت      
%)  ١٨,٥(زين التابعني هلذه الدائرة حيث بلغت نسبة من يعاجلن يف املرك ،أصنب باملرض يف هذه الفترة

  . رةمن إمجايل حاالت الدائ

 :هـ١٤٢٠ - ١٤١٦فترة مابني عامي  -

يف  من قبل املريضات اللوايت اكتشفن إصابتهن باملرض االستخدام األعلىلدائرة اخلامسة ا سجلت     
املسـجلة يف هـذه   االت احلمن إمجايل ) % ٣١(نسبة  ،هاحيث سجل املركز الوحيد في ،هذه الفترة

  . الدائرة

 :    هـ١٤٢٦- ١٤٢١فترة مابني عامي  -

حلاالت اليت أصيبت من قبل ا وذلك ،ستخداميف الترتيب األول من حيث اال الدائرة الثانية جاءت     
 اكتشفت مجيع املريضات الاليت يعاجلن يف املركز التـابع هلـذه الـدائرة   حيث  ،باملرض يف هذه الفترة

ة بنسبة جتاوزت نصـف  والرابع الثالثة كل من الدائرتنيتلتها يف ذلك  .الفترةاملرض يف هذه ب إصابتهن
  .)٤٧(جدول  ،)٤٥(شكل . احلاالت املسجلة يف كل منهما

) ٠,٧٨(عند درجة معنوية ) ٣,١٩(تشري قيمة مربع كاي بني املتغريين  االرتباطيةبدراسة العالقة و     
ي يف الوقت الذ ،مراكز التنقية الدمويةفروق جوهرية بني تاريخ اإلصابة باملرض ومواقع إىل عدم وجود 

  ).٥٢(جدول . وجود أي عالقة بني املتغريين) ٠,٠٨(قيمة معامل كرمير  فيه تنفي
  



١٣١ 

  
  
  
  
  
  
  

التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب تاريخ ) ٤٥(شكل 
  اإلصابة باملرض

 
  

                      
  ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينباحثة اعتمادا على بيانات من إعداد ال: ملصدرا      



١٣٢ 

تاريخ حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب  )٤٧(جدول 
  اإلصابة باملرض

  تاريخ اإلصابة باملرض  

  التصنيف  الدائرة
 هـ١٤١٥العام

  اموع  هـ١٤٢٦-١٤٢١  هـ١٤٢٠-١٤١٦  قبلهوما 

  ثانيةال
  ٣  ٣  ٠  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠٠  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٢,٢  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٣٩  ١٤  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٠  ٢١,٥  ١٨,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢٨,٩  ٢٥,٥  ٣٢,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٧٧  ٣٢  ٢١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥٩,٢  ٢٤,٦  ١٦,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٥٧  ٥٨,٢  ٥٦,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١٦  ٩  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥٥,٢  ٣١  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١١,٩  ١٦,٤  ١٠,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٣٥  ٥٥  ٣٧  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٥٩,٥  ٢٤,٢  ١٦,٣  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر 
  

  :مبرض السكر اإلصابة. ب
صابات مبرض السكر قد سجلن أعلى نسبة استخدام املريضات من غري امل أنظهر بيانات الدراسة ت     

من إمجايل حاالت الدائرة لكل %)  ٨٦,٢(وذلك بنسبة  ،الدائرتني الثالثة واخلامسة لمراكز يف كل منل
  . منهما
وذلـك بنسـبة    ،يف الدائرة الثانية بنسبة أكرب فقد تركزناملريضات  املصابات ذا املرض من أما     

 يف حني توزعت بقية النسب على بقية الـدوائر االنتخابيـة  . حاالت الدائرةمن إمجايل %)  ٦٦,٧(
  .      )٤٨(جدول  ،)٤٦(شكل  .األخرى

ذات داللـة  وجود فروق جوهريـة  ) ٠,٠٤(عند درجة معنوية ) ٨,١٤(وتبني قيمة مربع كاي      
مـة معامـل كرميـر    كما تظهر قي ،مراكز التنقية الدمويةبني اإلصابة مبرض السكر ومواقع إحصائية 

  ). ٥٢(جدول . عالقة ضعيفة بني املتغريين هيأن العالقة ) ٠,١٨(
  



١٣٣ 

التوزيع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة ) ٤٦(شكل 
  مبرض السكر

  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينعلى بيانات من إعداد الباحثة اعتمادا : املصدر         

  
اإلصابة حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  للمريضاتالتوزع النسيب  )٤٨(جدول 

  مبرض السكر
  اإلصابة مبرض السكر  

  اموع  غري مصابة  مصابة  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ١  ٢  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣٣,٣  ٦٦,٧  ت الدائرةالنسبة إىل إمجايل حاال

  ١,٣  ٠,٦  ٤,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٦٥  ٥٦  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٦,٢  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣١,٣  ١٨,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٩٧  ٣٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٤,٨  ٢٥,٤  دائرةالنسبة إىل إمجايل حاالت ال
  ٥٧,٣  ٥٤,٢  ٦٨,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٢٥  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٦,٢  ١٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١٤  ٨,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٧٩  ٤٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٨,٩  ٢١,١  ةالدراس النسبة إىل إمجايل حاالت

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                     



١٣٤ 

   :اإلصابة بأمراض ضغط الدم .ج
 تاملصـابا لمريضات لاألكرب  وجودالقد سجلت نسبة  الثالثة الدائرةأن أظهرت بيانات الدراسة      

مـن إمجـايل   %)  ٧٢,٣(بنسبة   ،-متثياللفئات اأكثر ك جاءتواليت  - ،ط الدم املرتفعبأمراض ضغ
غـري   ا املريضـات مـن   توجداليت الدائرة اخلامسة كأكثر الدوائر يف حني جاءت . حاالت الدائرة

  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢٤,١(املصابات بأي نوع من أمراض ضغط الدم بنسبة 
املريضات من غري املصابات بـأي مـن    وجودلائرة الثانية أي نسبة مل تسجل الد ويف الوقت الذي     

املـنخفض بـني   مبرض ضغط الدم  نسب لإلصابة الدائرة أعلى هذه نفسسجلت  ،أمراض ضغط الدم
جـدول   ،)٤٧(شـكل  . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٣٣,٣(بنسبة  ،املريضات بالدوائر االنتخابية

)٤٩  .(  
قيمة مربع تشري  مراكز التنقية الدمويةنوع اإلصابة بأمراض ضغط الدم ومواقع  وبالنظر للعالقة بني     

بـني   إحصـائية ذات داللة  فروق جوهريةإىل أنه ال توجد  )٠,٤٥(عند درجة معنوية ) ٥,٧١(كاي 
   ).٥٢(جدول . عالقة ضعيفة أن العالقة بني املتغريين) ٠,١١(كما تدل قيمة معامل كرمير  ،املتغريين

  
التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب اإلصابة ) ٤٧(شكل 

  بأمراض ضغط الدم
  

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر            



١٣٥ 

اإلصابة حسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةعلى مواقع  ضاتللمريالتوزع النسيب  )٤٩(جدول 
  بأمراض ضغط الدم

  ضغط الدمأمراض اإلصابة ب  
  اموع  ضغط دم مرتفع  ضغط دم منخفض  غري مصابة  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٢  ١  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٦,٧  ٣٣,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ١,٣  ٤,٢  ٠  ة إىل إمجايل حاالت الدراسةالنسب

  الثالثة
  ٦٥  ٤٧  ٣  ١٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٢,٣  ٤,٦  ٢٣,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٣٠,١  ١٢,٥  ٣١,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ٨٩  ١٦  ٢٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٨,٥  ١٢,٣  ١٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٥٧,١  ٦٦,٧  ٥٣,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ١٨  ٤  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٢,١  ١٣,٨  ٢٤,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ١١,٥  ١٦,٧  ١٤,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ١٥٦  ٢٤  ٤٧  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦٨,٧  ١٠,٦  ٢٠,٧  ةإمجايل حاالت الدراس النسبة إىل

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر  
  

  :الفريوسية الكبدية االلتهاباتباإلصابة  .د
يعمـل  حيـث   ،مراكز التنقية الدمويـة املريضات على ع يمتغري يؤثر يف توز أهميعترب هذه املتغري      

وعزهلم  ،املراكز على تصنيف املصابني واملصابات بأي نوع من أنواع هذه األمراضتلك على  القائمون
هلـذه   خاصـة وأن  ،املرضى غري املصـابني  هم وبنيالنتقال العدوى بين تفاديا ،عن غريهم من املرضى

ذلك سواء أكان  ،ذلك من خالل فصل املرضى كل وفق تصنيفهيتم و ،السريعنتشار لال األمراض قابلية
  .األخرى توزيعهم بني املراكزمن خالل أو  ،داخل املركز

) ج(ريوسي فئة الف أن النسبة األكرب للمصابات مبرض التهاب الكبدوفقا لبيانات الدراسة يالحظ و     
من إمجايل حاالت %)  ١٠٠(نسبة ب ،لدائرة الثانيةاملركز التابع ليف  األكرب هلا وجودالقد سجلت نسبة 

  .حني جتاوزت هذه النسبة النصف يف بقية الدوائر يف. الدائرة
بأي نـوع مـن    غري املصاباتمن  املريضاتلفئة سجلت الدائرة الثالثة نسبة االستخدام األكرب  و     

تلتها بنسب متقاربـة  . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢٣,٨(بنسبة وذلك  ،التهابات الدم الفريوسية
من إمجايل حاالت الدائرة لكل %)  ٢٠,٧(مث الدائرة اخلامسة بنسبة  ،%) ٢٢,٥(الدائرة الرابعة بنسبة 



١٣٦ 

املصابات مبرض التهاب  نسبة االستخدام األكرب من قبل املريضات" اخلامسة"ذه الدائرة كان هل. منهما
جـدول   ،)٤٨(شكل  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ١٠,٣( بنسبة ،)ب(فئة من الالكبد الفريوسي 

)٥٠(.  
  

التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع اإلصابة  )٤٨(شكل 
  ةالكبدية الفريوسي االلتهاباتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر             



١٣٧ 

ع اإلصابة نوحسب  بالدوائر االنتخابية مراكز التنقية الدمويةمواقع  على للمريضاتالتوزع النسيب  )٥٠(جدول 
  الفريوسية الكبدية االلتهاباتب

  نوع اإلصابة  

  سليب  التصنيف  الدائرة
التهاب كبدي 

  )ب(فئة 
 التهاب كبدي

  اموع  )ج( فئة

  الثانية
  ٣  ٣  ٠  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠٠  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ١,٨  ٠  ٠  لنسبة إىل إمجايل حاالت الدراسةا

  الثالثة
  ٦٣  ٤٣  ٥  ١٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٨,٣  ٧,٩  ٢٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,١  ٢٦,١  ٥٥,٦  ٣٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٢٩  ٩٩  ١  ٢٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٦,٧  ٠,٨  ٢٢,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٦  ٦٠  ١١,١  ٥٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢٩  ٢٠  ٣  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٩  ١٠,٣  ٢٠,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٩  ١٢,١  ٣٣,٣  ١٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٤  ١٦٥  ٩  ٥٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٣,٧  ٤  ٢٢,٣  ةت الدراسالنسبة إىل إمجايل حاال

  )هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر         
  

الكبدية الفريوسية تبعا لنوع املراكز يالحظ  االلتهاباتتوزع املريضات املصابات ب إىلوبالنظر      
واللوايت خيضعن لعملية ) ج(سي من الفئة ارتفاع نسبة املريضات من املصابات بااللتهاب الكبدي الفريو
بينما تنعكس الصورة لدى املريضات  ،التنقية الدموية يف املراكز احلكومية عنها يف املراكز اخلريية

 ،منهن يف املراكز اخلريية األكربحيث تعاجل النسبة ) ب(املصابات بااللتهاب الكبدي الفريوسي من الفئة 
انتقال هذه  إمكانيةحيث تضعف  ، املصابات بأي من هاذين املرضنيينطبق على املريضات غري وهو ما

  . )٥١(جدول  ،)٤٩(شكل  .الفئة من األمراض إليهن يف ظل وجود األمصال املضادة هلا
  
  
  
  
  
  
  



١٣٨ 

  تصنيف املريضات حسب نوع مركز التنقية الدموية وتصنيف حاالن الصحية أثناء عملية التنقية ) ٤٩(شكل 
  

               
  
  
  
  
  
  
  
  

                
                  

  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر            

  
  

التنقية أثناء عملية  للمريضات الصحيةمبدينة مكة املكرمة واحلالة مراكز التنقية العالقة بني نوع  )٥١(جدول 
  الدموية

  التنقيةء تصنيف احلاالت أثنا    
  اموع

التهاب كبد   سليب  التصنيف  نوع املركز
  )ب(فريوسي فئة 

التهاب كبد 
  )ج(فريوسي فئة 

  حكومي
  ١٧٥  ١٣٥  ٣  ٣٧  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٧,١  ١,٧  ٢١,١  النسبة

  خريي
  ٤٩  ٣٠  ٦  ١٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٦١,٢  ١٢,٢  ٢٦,٥  النسبة

إمجايل 
  احلاالت

  )١(٢٢٤  ١٦٥  ٩  ٥٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٣,٧  ٤  ٢٢,٣  النسبة

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر         
  

                                         
  .مل يتم تسجيل حالتني لعدم دقة البيانات )١



١٣٩ 

إىل ) ٠,١١(عند درجة معنوية ) ١٠,٣٤(أشارت قيمة مربع كاي  االرتباطيةوعند دراسة العالقة      
 لدى املريضـات كبدية الفريوسية ال االلتهاباتعدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني نوع 

على ضـعف العالقـة بـني    ) ٠,١٥(بينما أشارت قيمة معامل كرمير  ،مراكز التنقية الدموية ومواقع
  ).   ٥٢(جدول . املتغريين

  
  

  العالقة بني اخلصائص الصحية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدموية) ٥٢(جدول 
  

  %ية موقع مركز التنقية الدمو  اخلصائص الصحية
  العدد اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الفئات
  معامل كرمير

  )املعنوية ،د(
  مربع كاي

  )املعنوية ،د(

صاب
 اإل
ريخ

تا
  ة
ض
املر
ب

  

  ٣٧  ١٣,٨  ١٦,٢  ١٨,٥  ٠  هـ و ما قبله١٤١٥العام 
٠,٠٨  

)٠,٧٨(  
٣,١٩  

)٠,٧٨(  
  ٥٥  ٣١  ٢٤,٦  ٢١,٥  ٠  هـ١٤٢٠-١٤١٦

  ١٣٥  ٥٥,٢  ٥٩,٢  ٦٠  ١٠٠  هـ١٤٢٦-١٤٢١

ض
 مبر
صابة

اإل
  

كر
الس

  

  ٤٨  ١٣,٨  ٢٥,٤  ١٣,٨  ٦٦,٧  مصابة
٠,١٨  

)٠,٠٤(  
٨,١٤  

  ١٧٩  ٨٦,٢  ٧٤,٨  ٨٦,٢  ٣٣,٣  غري مصابة  )٠,٠٤(

ض
مرا
ة بأ
صاب
اإل

  
لدم
ط ا

ضغ
  

  ٤٧  ٢٤,١  ١٩,٢  ٢٣,١  ٠  غري مصابة

٠,١١  
)٠,٤٥(  

٥,٧١  
)٠,٤٥(  

  ٢٤  ١٣,٨  ١٢,٣  ٤,٦  ٣٣,٣  ضغط منخفض

  ١٥٦  ٦٢,١  ٦٨,٥  ٧٢,٣  ٦٦,٧  ضغط مرتفع
ات
تهاب

االل
  

دية 
لكب
ا

سية
ريو
الف

  
  ٥٠  ٢٠,٧  ٢٢,٥  ٢٣,٨  ٠  سليب

٠,١٥  
)٠,١١(  

١٠,٣٤  
)٠,١١(  

  ٩  ١٠,٣  ٠,٨  ٧,٩  ٠  "ب"التهاب كبدي فئة 

  ١٦٥  ٦٩  ٧٦,٧  ٦٨,٣  ١٠٠  "ج"التهاب كبدي فئة 

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : ملصدرا    
  
 



١٤٠ 

  :تها مبواقعهااستخدام مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات وعالق: ثالثا
اليت تعتمد عليها املريضات يف  ،تعترب مراكز التنقية الدموية أو الغسيل الكلوي وجهة العالج الرئيسة     

تتكرر من  ،تنقيةضيه حالتهن من جلسات حيث تتكرر زيارن لتلك املراكز وفقا ملا تق ،معاجلة املرض
يف هذا اجلزء سيتم مناقشة استخدام . تستمر من أربع إىل مخس ساعات ،ثالث إىل أربع مرات أسبوعيا

  .واليت سبق مناقشتها يف الفصل السابق ،وفقا للمؤشرات اخلاصة ا ،املراكز من قبل املريضاتتلك 
  

  :نوع مركز التنقية الدموية  . أ
ملريضات على مواقع مراكـز التنقيـة   لتوزع اما يتعلق ذا املتغري وتبعا انات الدراسة فيتوضح بي     

ملريضات اللوايت يعتمدن على مراكـز حكوميـة   ا وجودلالدموية أن الدائرة الثانية سجلت أعلى نسبة 
لوحيـد  حيث تتلقى مجيع املريضات يف هذه الدائرة العالج يف املركز احلكومي ا ،عمليةتلك الإلجراء 

من إمجايل حـاالت  %)  ٩٢,٣(بنسبة  ،تلتها يف ذلك الدائرة الرابعة ،الذي يقع يف نطاق هذه الدائرة
 تنقيةخللوها من مراكز وذلك  ،حالة تعاجل يف هذه املراكزيف حني مل تسجل الدائرة اخلامسة أي . الدائرة

  .حكومية
اللوايت يعتمدن على النوع الثاين مـن   املريضات وجودأعلى نسبة ل اليت سجلتالدائرة  وهي ذات    

 االتاحلمن إمجايل %)  ١٠٠(بنسبة بلغت  ،وذلك وفقا لتوزعها جغرافيا ،املراكز وهي املراكز اخلريية
يف  دوجيف حني توزعت بقية النسب على الدوائر الباقية فيما عدا الدائرة الثانية واليت ال ي. املسجلة فيها

  .    )٥٣(جدول  ،)٥٠(شكل  .نطاقها أي مركز خريي
تشري  ،بني نوع مراكز التنقية الدموية اليت تراجعها املريضات ومواقعها االرتباطيةوبدراسة العالقة      

يف  ،إىل وجود فروق جوهرية بني املـتغريين ) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ١٢٢,٤٧(قيمة مربع كاي 
  ). ٥٥(جدول . ريين عالقة قويةأن العالقة بني املتغ) ٠,٧٣(حني تشري قيمة معامل كرمير 



١٤١ 

  التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب نوع املركز ) ٥٠(شكل 
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  

  ).هـ١٤٢٦(املصدر من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين             
  

  
  نوع املركز التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب) ٥٣(جدول 

  مركز التنقيةنوع   
  اموع  خريي  حكومي  التصنيف  الدائرة

  الثانية
  ٣  ٠  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ١٠٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١,٣  ٠  ١,٧  االت الدراسةالنسبة إىل إمجايل ح

  الثالثة
  ٦٥  ١٠  ٥٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٥,٤  ٨٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٨,٦  ٢٠,٤  ٣٠,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ١٣٠  ١٠  ١٢٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,٧  ٩٢,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٥٧,٣  ٢٠,٤  ٦٧,٤  لدراسةالنسبة إىل إمجايل حاالت ا

  اخلامسة
  ٢٩  ٢٩  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٨  ٥٩,٢  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
  احلاالت

  ٢٢٧  ٤٩  ١٧٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢١,٦  ٧٨,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦(د الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين من إعدا: املصدر            
  



١٤٢ 

  :أسباب اختيار املركز  . ب
وذلك تبعـا   ،تؤثر عوامل عدة يف اختيار مراكز التنقية الدموية من قبل املريضات كمكان للعالج     

ة ومن خالل بيانات الدراسة اتضح أن نسـب . واملستفيدين منها ،ألسباب تتعلق مبستخدمي تلك املراكز
كالظروف االجتماعية وعدم تـوفر   عدة سبابأل الدموية واليت جاءت تنقيةالراكز االستخدام األكرب مل

 ةوذلـك بنسـب   ،أماكن شاغرة يف مراكز أخرى قد سجلت يف املركز الواقع يف الـدائرة اخلامسـة  
املركـز  وقد يفسر هذا االرتفاع يف متثيل هذه الدائرة كـون   ،من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٤٤,٨(
يف نطاقها مركزا خرييا يقدم العالج للمرضى بغض النظر عـن خصائصـهم االجتماعيـة أو     وجودامل

  . االقتصادية
األكرب للفئة التالية للمريضات اللوايت اختـرن   وجوديف حني استحوذت الدائرة الثانية على نسبة ال     

حيـث  . من إمجايل حاالت الـدائرة ) %١٠٠(بنسبة  ،مراكز التنقية الدموية لقرا من مواقع السكن
يف . يف هذه الدائرة كمكان للعالج تبعا هلذا السـبب  وجوداختارت مجيع املريضات املركز الوحيد امل

     .)٥٤(جدول  ،)٥١(شكل . حني توزعت بقية النسب على أسباب أخرى
ة ذات عن وجود فروق جوهري) ٠,٠٠(عند درجة معنوية ) ٨٠,٦٨(وتكشف قيمة مربع كاي      

يف حني تشري قيمة معامل  ،داللة إحصائية بني أسباب اختيار مركز التنقية الدموية ومواقع تلك املراكز
    ). ٥٥(جدول . العالقة بني املتغريين عالقة قوية) ٠,٣٤(كرمير أن 

  
اب اختيار التوزع النسيب املريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر االنتخابية حسب أسب) ٥١(شكل 

  املركز 
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                  



١٤٣ 

نتخابية حسب أسباب التوزع النسيب للمريضات على مواقع مراكز التنقية الدموية بالدوائر اال) ٥٤(جدول 
  اختيار املركز

  مركز التنقيةاختيار أسباب     

 التصنيف الدائرة
ال يوجد 
سبب 
 معني

القرب 
  من

 السكن

الرضا عن 
 اخلدمة

  أسباب
 اقتصادية

  أسباب
 أخرى

 اموع

 الثانية
 ٣ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ عدد احلاالت

 ١٠٠  ٠ ٠ ٠  ١٠٠  ٠ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ١,٣  ٠ ٠  ٠ ٥,٤  ٠ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 الثةالث
 ٦٥ ١٧ ٠ ٨ ٢٥ ١٥ عدد احلاالت

 ١٠٠  ٢٦,٢ ٠ ١٢,٣ ٣٨,٣  ٢٣,١ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٢٨,٨  ٢٩,٨ ٠ ١٦,٣ ٤٤,٦  ٤٦,٩ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 الرابعة
 ١٢٩ ٢٧ ٢٥ ٣٧ ٢٥ ٢ عدد احلاالت

 ١٠٠  ٢٠,٩ ١٩,٤  ٢٨,٧ ١٩,٤  ٦,٩ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ٥٧,١  ٤٧,٤ ٧٨,١ ٧٥,٥ ٤٤,٦ ٦,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

 اخلامسة
 ٢٩ ١٣ ٧ ٤ ٣ ٢ عدد احلاالت

 ١٠٠  ٤٤,٨ ٢٤,١ ١٣,٨ ١٠,٣  ٦,٩ النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة

 ١٢,٨  ٢٢,٨ ٢١,٩ ٨,٢ ٥,٤  ٦,٣ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

إمجايل 
 احلاالت

 ٢٢٦ ٥٧ ٣٢ ٤٩ ٥٦ ٣٢ عدد احلاالت

 ١٠٠ ٢٥,٢ ١٤,٢ ٢١,٧ ٢٤,٨  ١٤,٢ النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة
 ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر     

  
  العالقة بني خصائص مراكز التنقية الدموية ومواقعها) ٥٥(جدول 

  %دائرة مركز التنقية الدموية   خصائص املراكز
  دالعد

  اإلمجايل

  املقاييس اإلحصائية

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  الفئات  املتغري
  معامل كرمير

  )املعنوية، د(
  مربع كاي

  )املعنوية، د(

وع
ن

  
 

كز 
املر

  

  )٠,٧٣(  ١٧٨  ٠  ٩٢,٣  ٨٤,٦  ١٠٠  مركز حكومي
)٠,٠٠(  

١٢٢,٤٧  
  ٤٩  ١٠٠  ٧,٧  ١٥,٤  ٠  مركز خريي  )٠,٠٠(

كز 
املر

ار 
ختي
ب ا

سبا
أ

  

  ٣٢  ٦,٩  ٦,٩  ٢٣,١  ٠   يوجد سبب معنيال

٠,٣٤  
)٠,٠٠(  

٨٠,٦٨  
)٠,٠٠(  

  ٥٦  ١٠,٣  ١٩,٤  ٣٨,٥  ١٠٠  القرب من السكن
  ٤٩  ١٣,٨  ٢٨,٧  ١٢,٣  ٠  الرضا عن اخلدمة املقدمة

  ١٤  ٣,٤  ٨,٥  ٣,١  ٠  السببان معا
  ١٤  ٢٧,٦  ٢,٣  ٤,٦  ٠  أسباب اجتماعية
  ٣٢  ٢٤,١  ١٩,٤  ٠  ٠  أسباب اقتصادية
  ٧  ١٠,٣  ٠,٨  ٤,٦  ٠  السببان معا
  ٢٢  ٣,٤  ٩,٣  ١٣,٨  ٠  أسباب أخرى

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                    

  
  



١٤٤ 

من خالل ما مت استعراضه يف الفصل السابق تأثري اخلصـائص االجتماعيـة واالقتصـادية    يتضح      
 ،مراكز التنقية الدمويةاستخدام  علىالفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة إمجاال ت ملريضاوالصحية 

  .فقا لتلك اخلصائص مكانياو املريضاتتوزع  لتباينإضافة 
 على مريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمةمدى إقبال  سيتم مناقشة الفصل القادم يف     

منظـور  خـالل  من  ،عملية التنقية الدمويةإىل جانب  وذلك ،عالجالطب الشعيب كوسيلة  استخدام
       .هفي مت تناوهلا وجوانب أخرى ،طرق التعرف عليهالعالج و ملصادريبحث يف اجلوانب املكانية  جغرايف



  الفصل اخلامس
  

وخصائص  من قبل املريضات مبدينة مكة املكرمةاستخدامات الطب الشعيب 
  االجتماعية واالقتصادية والصحية املستخدمات

  
 مبدينة مكة املكرمة املريضاتاستخدامات الطب الشعيب من قبل : أوال

 التوزع اجلغرايف ملناطق تلقي املريضات للعالج الشعيب: ثانيا

 وعالقتـها باخلصـائص االجتماعيـة    تات الطب الشعيب من قبل املريضااستخدام: ثالثا
  :واالقتصادية والصحية

 الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص االجتماعية تاستخداما .١
 ات وعالقتها باخلصائص االقتصاديةالطب الشعيب من قبل املريض تاستخداما .٢
 قتها باخلصائص الصحيةالطب الشعيب من قبل املريضات وعال تاستخداما .٣



١٤٦ 

استخدامات الطب الشعيب من قبل املريضات مبدينة مكة املكرمة وخصائص 
  املستخدمات االجتماعية واالقتصادية والصحية

يدفع االعتقاد الشائع لدى بعض املرضى واملصابني باألمراض املختلفة جبدوى استخدام الطب البـديل أو       
إىل االعتماد عليه كوسيلة عالج ميكن هلا ختليصهم من  ،راض اليت يعانون منهاالعالجات الشعبية يف عالج األم

وقد يصل االعتقاد بالبعض . وذلك إىل جانب ما يتلقونه من أساليب وطرق عالجية حديثة ،معانام بإذن اهللا
كالطـب   ،أو ما يتضمنه من عالجـات  ،واالعتماد كليا على الطب البديل ،منهم أحيانا لنبذ هذه األساليب

 ،وخاصة إذا مل تثبت العالجات احلديثة جدوى يف عالج األعراض اليت تلم ـم  ،الشعيب أو طب األعشاب
وختتص بذلك كل منطقة جغرافية أو جمموعة عرقية عن غريها من املناطق أو اجلماعات مبا مييزهـا يف هـذا   

  .اجلانب
 ،ل التعرف على عدد من املؤشرات املتعلقة ايف هذا الفصل سيتم حماولة استجالء هذه اجلوانب من خال     

وكيفية  ،كمدى اعتماد مريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة على الطب البديل يف معاجلة املرض
و عدد احملاوالت اليت مت من خالهلا استخدامه لعالج املرض أو األمـراض   ،تعرفهن على هذا النوع من العالج

  :وذلك على النحو اآليت ،ومدى استفادن منه ،وتاريخ آخر تلك احملاوالت ،لهاألخرى املصاحبة 
  
  :مبدينة مكة املكرمة املريضاتاستخدامات الطب الشعيب من قبل  :أوال

  :استخدام الطب الشعيب. ١ 
كوسيلة عالج وذلك  ،يعتمد بعض املصابني بأي مرض كان على استخدام عالجات بديلة للطب احلديث     
 أكثر نفعاوقد يكون دافعهم إىل ذلك هو إحساسهم باحلاجة إىل استخدام أساليب عالجية . له فية أو بديلةإضا

حيقـق هلـم   مل ا طال م األمد يف االعتماد على عالج معني خاصة إذ ،ترفع من مستويام الصحية ،وفعالية
   .الشفاء التام أو التحسن املأمول

الطب الشعيب استخدام يف أقل من ربع املريضات فقط كان هلن أسبقية  أنحظ وبالنظر تمع الدراسة يال     
مل يسبق هلـن  منهن %)  ٧٧,١(يف حني أن . من إمجايل املريضات%)  ٢٢,٩(وذلك بنسبة  ،كوسيلة عالج

  .)٥٦(جدول  ،)٥٢(شكل . استشفاء من املرض ةعليه كوسيل داستخدام هذا النوع من العالج أو االعتما
 بنسـبة  ،ملن سبق هلن استخدام الطب الشـعيب  األكرب وجودالافيا سجلت الدائرة السادسة نسبة جغر      

مل  كرب للمريضات اللوايتاأل وجودالنسبة يف حني كان للدائرة الثالثة . من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٤٦,٧(
تلتها الـدائرة األوىل   ،)% ٨٥,٤(وذلك بنسبة  ،يف مداواة املرض لعالجمن اهذا النوع يسبق هلن استخدام 

  .)٥٣(شكل . حاالت الدائرة لكل منهما إمجايلمن %)  ٨٢,١(بنسبة 
       



١٤٧ 

  
  
  
  
  
  
  

  التوزيع النسيب للمريضات بالدوائر االنتخابية حسب استخدام الطب الشعيب) ٥٢(شكل 
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦(انات العمل امليداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بي: املصدر                

  



١٤٨ 

  حسب استخدام الطب الشعيببالدوائر االنتخابية للمريضات  النسيب توزعال) ٥٦(جدول 
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                      
  
  
  
  
  
  
  
  

  استخدام الطب الشعيب    
  اموع  ال  نعم  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٥٦  ٤٦  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٢,١  ١٧,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢٤,٧  ٢٦,٣  ١٩,٢  ايل حاالت الدراسةالنسبة إىل إمج

  الثانية
  ٤٥  ٣٥  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٧,٨  ٢٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٨  ٢٠  ١٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٤٨  ٤١  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٥,٤  ١٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٢١,١  ٢٣,٤  ١٣,٥  االت الدراسةالنسبة إىل إمجايل ح

  الرابعة
  ٢٨  ١٩  ٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٧,٩  ٣٢,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٢,٣  ١٠,٩  ١٧,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٢١  ١٧  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨١  ١٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٣  ٩,٧  ٧,٧  راسةالنسبة إىل إمجايل حاالت الد

  السادسة
  ١٥  ٨  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥٣,٣  ٤٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٦  ٤,٦  ١٣,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ١٤  ٩  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٤,٣  ٣٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٦,٢  ٥,١  ٩,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٢٢٧  ١٧٥  ٥٢  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٧,١  ٢٢,٩  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس





١٥٠ 

  :الشعيب مرات استخدام الطب. ٢
من خالل بيانات الدراسة أن حنو نصف عدد احلاالت املستخدمة هلذا النوع من العالج قد سبق يالحظ       
 بواقـع  ،يف الـدائرة السـابعة   هلن األكرب وجودالمسجلة نسبة  ،الطب الشعيب ملرة واحدة فقط استخدامهلن 

  . من إمجايل حاالت الدائرة من املستخدمات%)  ٨٠(
بنسـبة  وذلـك   ،مستخدماته ألكثر من مـرة وتساوت نسب مستخدمات الطب الشعيب ملرتني بينما      

األكـرب   وجـود ال نسـبة  دائرة اخلامسةكان لل. لكل منهماإمجايل مستخدمات الطب الشعيب  من%)  ٢٥(
ائرة بينما كان للد. من إمجايل املستخدمات يف الدائرة%)  ٥٠(بنسبة بلغت  وذلك ،ملستخدمات العالج ملرتني

حلـاالت  من إمجـايل ا %)  ٤٢,٩(وذلك بنحو  ، السادسة نسبة التمثيل األعلى ملن استخدمنه ألكثر من مرة
  .  )٥٧(جدول  ،)٥٤(شكل  .يف الدائرةاملستخدمة هلذا النوع من العالج 

  
  التوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب مرات استخدام الطب الشعيب) ٥٤(شكل 

  
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  

  ). هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                     

  



١٥١ 

  مرات استخدام الطب الشعيبحسب  االنتخابية الدوائرعلى للمريضات  النسيب توزعال) ٥٧(جدول 

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر          
  
  :التعرف على الطب الشعيب وسائل. ٣

 ،وختتلف من مستخدمة ألخـرى  ،كوسيلة عالج الطب الشعيب على املريضاتتعرف  وسائلتتنوع         
مل أالصحية ومعاجلة ما  حالتهنعن جدوى مثل هذا النوع من العالجات يف حتسني  هنيصل إلي ملاوذلك وفقا 

تحسـني احلالـة   لحيث عادة ما يقدم هذا النوع من العالج على أنه أفضل احللول املمكنة  ،أمراضن من 
ت أو من خالل تقدمي خـربا  ،هذا العالج ووجدوه نافعا واربج وعادة ما يصدر ذلك عن بعض من ،الصحية

  مرات استخدام الطب الشعيب    
  اموع  أكثر من مرتني   مرتان  مرة واحدة  التصنيف  دائرةال

  األوىل
  ١٠  ٤  ٣  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٠  ٣٠  ٣٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٣٠,٨  ٢٣,١  ١١,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ١٠  ١  ٢  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠  ٢٠  ٧٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٧,٧  ١٥,٤  ٢٦,٩  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٧  ١  ١  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ١٤,٣  ٧١,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ٧,٧  ٧,٧  ١٩,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٩  ٢  ٤  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٢,٢  ٤٤,٤  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٣  ١٥,٤  ٣٠,٨  ١١,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٤  ١  ٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٥  ٥٠  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٧,٧  ٧,٧  ١٥,٤  ٣,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ٧  ٣  ١  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٢,٩  ١٤,٣  ٤٢,٩  ائرةالنسبة إىل إمجايل حاالت الد
  ١٣,٥  ٢٣,١  ٧,٧  ١١,٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ٥  ١  ٠  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠  ٠  ٨٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٦  ٧,٧  ٠  ١٥,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٥٢  ١٣  ١٣  ٢٦  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٥٠  ةمجايل حاالت الدراسالنسبة إىل إ



١٥٢ 

أو علـى املـأثورات    ،عالجاته املعتمدة على الطبيعة يف املقـام األول  عن فوائد ممارس هذا النوع من الطب
    .وشفاء األبدان ،ذكر فوائد هذا النوع من األدوية يف عالج األمراض هافي واليت ورد ،واألقوال
علـى   املريضـات الشعيب من الدراسة اعتماد مستخدمات الطب  وبناء على ذلك فقد أظهرت بيانات        
تلك نه وحبسب إال أ ،تباين تلك املصادر وتنوعهاوظهر ذلك يف  ،يف تعرفهن على الطب الشعيب متنوعة وسائل
النوع من الستخدام هذا اجتهن  املريضات مستخدمات الطب الشعيب من من%)  ٣٤,٦(أن  ظهرفقد  البيانات
يف  األكرب قـد سـجلت  هن وجودنسبة كان  ،أو األصدقاءد املعارف أحبناء على نصيحة مقدمة من  العالج

من إمجايل مسـتخدمات الطـب   %)  ٥٥,٦(مث يف الدائرة الرابعة بنسبة  ،%) ٦٠(بنسبة  ،لدائرة السابعةا
  . الشعيب من املريضات يف كل من الدائرتني

 لعـالج ااملريضات علـى   اخالهلن متالية تعرفت  كوسيلةجاءت وسائل اإلعالم وشبكة االنترنت و
 وجـود ال الثالثة نسـبة لدائرة وقد كان ل ،املستخدماتمن إمجايل حاالت %)  ٢٦,٩(بنسبة  وذلك ،الشعيب

 املتزايد ثراألهذا السياق يظهر  يف .الدائرة املستخدمات يف من إمجايل حاالت%)  ٤٢,٩( ةبنسب ،األعلى هلن
يف  جمتمعـةً بتلك الصور متمثال  مأ ،امسموع مأ ،امقروء مأ ،ابوسائله املختلفة سواء أكان إعالم مرئي إلعالمل

  .والتسويق له ،يف الدعوة إىل استخدام هذا النوع من العالج ،شبكة االنترنت
ـذا النـوع مـن     املريضاتتعريف يف لألقارب للدور التايل وتشري بيانات الدراسة يف ذات احلني 

املسـتخدمات مـن   من إمجايل %)  ٢٣,١(ة وذلك بنسب ،العالجات بنسبة مل تتجاوز ربع حاالت الدراسة
 .لكل منهما%)  ٤٠(يف كل من الدائرتني األوىل والثانية بنسبة  هلن األكرب وجودال نسبة سجلت ،املريضات

من الدائرتني الثالثة واخلامسة بينما مل متثل هلذه الفئة أي .  
يف تعريـف   يذكرأثر  ،املتجولنياحلجاج والباعة  أوو اجلريان ألمرضى لمل يكن من اجلدير ذكره أنه 

جمتمعـة   نسبة من اعتمدن عليها من املريضاتجاوز مل تت حيث ،طب الشعيب يف عالجهندوى الاملريضات جب
  .)٥٨(جدول  ،)٥٥(شكل  .املسجلة االتاحلمن إمجايل %)  ١٥,٤(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ائل التعرف على الطب الشعيبالتوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب وس) ٥٥(شكل 
  
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  



١٥٤ 

  حسب طريقة التعرف على الطب الشعيب الدوائر االنتخابية للمريضات على النسيب توزعال )٥٨(جدول 

  ).  هـ ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر
  

   :نوع العالج الشعيب. ٤
اليت  للمجتمعات قتصاديةاالجتماعية واالبيئية والعوامل باختالف ال تتنوع العالجات الشعبية وختتلف

نباتات الك ،الشعبية العالجاتمن  أنواع حمددةعلى  اعتماد بعضهنوفيما خيتص املريضات فيالحظ  ،متارسها
أو بإتباع محية غذائية تعتمد يف أساسها على غذاء مسـتمد مـن املـواد     ،عن طريقها ركبةاملواد املعشبية وال

 أصـيبوا على املرضى الـذي  خالهلا شخص ما من  قرأيو ،أفراد من اتمع ميارسها اليترقية الأو ك ،الطبيعية
أمل م مـن   اإزالة م وردت يف جدوىو املأثورات اليت واألحاديث النبوية  آيات من القران الكرمي باألمراض

 إالما هي  اإلصابة ببعض األمراضأن ب الذي يفيد ،لدى البعضسائد العتقاد لال طبقاوذلك  ،عوارض مرضية

  تعرف على الطب الشعيبطرق ال  

  املعارف  األقارب  التصنيف  الدائرة
  واألصدقاء

  أحد
  املرضى

  وسائل 
  اإلعالم 
  واالنترنت

  حجاج
  وباعة 
  نومتجول

  اموع  اجلريان

  األوىل
  ١٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٣  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ٢٠  ١٠  ٣٠  ٤٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٠  ٠  ١٤,٣  ٢٥  ١٦,٧  ٣٣,٣  اسةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدر

  الثانية
  ١٠  ١  ٠  ٤  ٠  ١  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠  ٠  ٤٠  ٠  ١٠  ٤٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٣٣,٣  ٠  ٢٨,٦  ٠  ٥,٦  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٧  ١  ٠  ٣  ٠  ٣  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٠  ٤٢,٩  ٠  ٤٢,٩  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ٣٣,٣  ٠  ٢١,٤  ٠  ١٦,٧  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٩  ٠  ٠  ٢  ٠  ٥  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ٢٢,٢  ٠  ٥٥,٦  ٢٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٣  ٠  ٠  ١٤,٣  ٠  ٢٧,٨  ١٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٤  ٠  ٠  ١  ٢  ١  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ٢٥  ٥٠  ٢٥  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٧,٧  ٠  ٠  ٧,١  ٥٠  ٥,٦  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ٧  ١  ١  ٢  ٠  ٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ١٤,٣  ٢٨,٦  ٠  ٢٨,٦  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ٣٣,٣  ١٠٠  ١٤,٣  ٠  ١١,١  ٨,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ٥  ٠  ٠  ٠  ١  ٣  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠  ٦٠  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٦  ٠  ٠  ٠  ٢٥  ١٦,٧  ٨,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل
  احلاالت 

  ٥٢  ٣  ١  ١٤  ٤  ١٨  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥,٨  ١,٩  ٢٦,٩  ٧,٧  ٣٤,٦  ٢٣,١  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



١٥٥ 

لذا يلتجأ البعض إىل القراء  ،مراضببعض األ تصيب اإلنسان ،والسحر ،واملس ،كاحلسدأمراض شيطانية  نتاج
  .يف احلسبان هذا املتغري الباحثةوألمهية ذلك فقد أخذت  ،تلك العوارضإلزالة  ،يهمللقراءة عل

من مستخدمات الطـب الشـعيب مـن    %)  ٩٢,٣(أن  الدراسة اتضح بيانات أظهرتهما وبناء على        
أو تناولنها  ،أو العطارين ،ها من قبل األطباء الشعبينيمت وصف ،على نباتات ومركبات عشبية املريضات اعتمدن

  .منهن%)  ٧,٧(يف حني مل تستخدم هذا النوع من العالج . قبل أنفسهنمن 
 إمجـايل من %)  ٩٢,٣(حيث وجد أن  ،وتنعكس الصورة لدى مستخدمات احلمية كوسيلة عالجية      

يف حني كـان   ،يف عالج حالتهن املرضية باألسلومل يعتمدن هذا  املريضاتمستخدمات الطب الشعيب من 
  .منهن سابقة استخدام هلذا النوع من العالج الشعيب%)  ٧,٧( لنسبة مل تتجاوز

 املريضـات من  املستخدمات للطب الشعيب إمجايلمن %)  ٩٦,٢( لـ فلم يسبقأما الرقية الشرعية        
نسبة مستخدمات الرقية كوسيلة عالج بديلة  يف حني مل تتجاوز ،االعتماد عليها كوسيلة استشفاء من املرض

شـكل   ،)٥٩(جدول  .من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من املريضات %) ٣,٨( ،املريضاتمن إمجايل 
)٥٦(.   

حيث ميكن أن تعتمد مريضة  ،لدى البعض العالجات الشعبيةمع وجود تداخل بني هذه األنواع من  و      
مقارنـة ببـاقي   املواد النباتية واملركبات العشبية  ماستخديالحظ زيادة ا  واحدة على نوعني من هذه األنواع

وعدم ضـررها علـى    ،واالعتقاد السائد بأماا ،ورخص أسعارها ،فرهاتو وذلك بسبب ،األنواع العالجية
حتتوي على درجة من قد املستخدمة  كون بعض األعشاب ،مع أن هذا املفهوم قد حيتمل اخلطأ. الصحة العامة

 يفأو أسـاء   أفرط إذاوذلك  ،احليوية كالكلى وبصحة عدد من أعضائه ،إلنساناصحة ضر بي قد ام ،ةلسميا
  .استخدامها

  
  التوزع النسيب الستخدامات العالج الشعيب  ) ٥٩(جدول 

  نوع العالج الشعيب
  اموع  مت استخدامه  مل يتم استخدمه

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ١٠٠  ٥٢  ٩٢,٣  ٤٨  ٧,٧  ٤  ومركبات عشبية نباتات

  ١٠٠  ٥٢  ٧,٧  ٤  ٩٢,٣  ٤٨  محية
  ١٠٠  ٥٢  ٣,٨  ٢  ٩٦,٢  ٥٠  رقية

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر            

  
  
  
  



١٥٦ 

  التوزع النسيب الستخدامات العالج الشعيب) ٥٦(شكل 
  
  

                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر               

  
  :لطب الشعيبلم اأخر استخدتاريخ . ٥

سـبق   من املريضات من إمجايل املعتمدات على الطب الشعيب%)  ٨٠,٨(أن  بيانات الدراسة ضحوت       
كل من الدائرتني كان ل ،)هـ ١٤٢٦-١٤٢١(عامي  بنياملمتدة  خالل الفترة سيلة عالجاستخدامه كوهلن 

املريضات مستخدمات الطب الشعيب من  إمجايلمن %)  ١٠٠(بنسبة  ،والسادسة نسبة التمثيل األكرب هلاالثانية 
  . توزعت بقية النسب على الدوائر األخرى و ،يف كل منهما

%)  ١١,٥(تالية يف الترتيب بنسبة ) هـ١٤٢٠ -١٤١٦(عامي  بنية الفترة املمتد جاءت هذا بينما
بنسـبة مل   ،قبلـه هـ وما ١٤١٥العام اليت استخدمت الطب الشعيب يف فترة  فئةال تلتها .االتمن إمجايل احل

كرب نسبة متثيل هلما ن أوقد سجلت هاتان الفترتا .احلاالت املسجلة يف هذا املتغري إمجايلمن %)  ٧,٧(تتجاوز 
يف الدائرة اخلامسة بنحو نصف عدد احلاالت املستخدمة للعالج الشـعيب يف الفتـرة املمتـدة بـني عـامي      

وذلك للفتـرة الـيت واكبـت العـام      ،نحو ربع احلاالت املسجلة يف هذه الدائرةوب ،)هـ١٤٢٠-١٤١٦(
   ). ٦٠(جدول  ،)٥٧(شكل . هـ وما قبله١٤١٥



١٥٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خر استخدام للعالج الشعيبى الدوائر االنتخابية حسب تاريخ آضات علالتوزع النسيب للمري) ٥٧(شكل 
  
  

                           
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  

  ). هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                           



١٥٨ 

  الشعيب للعالج ماداستخخر تاريخ آحسب  الدوائر االنتخابيةات على للمريضالنسيب  توزعال )٦٠(جدول 
  الشعيب للعالجم اأخر استخدتاريخ   

  اموع  هـ١٤٢٦-١٤٢١  هـ١٤٢٠-١٤١٦  هـ وما قبله١٤١٥ العام  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ١٠  ٨  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٠  ١٠  ١٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ١٩  ١٦,٧  ٢٥  مجايل حاالت الدراسةالنسبة إىل إ

  الثانية
  ١٠  ١٠  ٠  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠٠  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٢٣,٨  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٧  ٦  ١  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٨٥,٧  ١٤,٣  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ١٤,٣  ١٦,٧  ٠  ايل حاالت الدراسةالنسبة إىل إمج

  الرابعة
  ٩  ٧  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٧,٨  ١١,١  ١١,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٣  ١٦,٧  ١٦,٧  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٤  ١  ٢  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٥  ٥٠  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٧,٧  ٢,٤  ٣٣,٣  ٢٥   إمجايل حاالت الدراسةالنسبة إىل

  السادسة
  ٧  ٧  ٠  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠٠  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ١٦,٧  ٠  ٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ٥  ٣  ١  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٦  ٧,١  ١٦,٧  ٢٥   حاالت الدراسةالنسبة إىل إمجايل

  إمجايل
  احلاالت 

  ٥٢  ٤٢  ٦  ٤  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٨٠,٨  ١١,٥  ٧,٧  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر        



١٥٩ 

  :مدى االستفادة من العالج الشعيب. ٦
مل جيدن يف التداوي  املريضاتمن املستخدمات للطب الشعيب من %)  ٧٨,٨( أندراسة تظهر بيانات ال      

هلذه  األكرب تمثيلال نسبة توقد سجل ،حالتهن الصحية حتسنالعالج فائدة تذكر تفيد يف  أنواعذا النوع من 
ممـن اسـتخدمن    رتنيالدائ هاتنييف  املريضاتمل جتد مجيع  حيث ،واخلامسة األوىلالفئة يف كل من الدائرتني 

  .من استخدامهفائدة  الطب الشعيب
بعد اسـتخدام  صحتهن  علىالحظن حتسنا جزئيا  أناملستخدمات  إمجايلمن %)  ١٧,٣(رأت بينما        

بلغـت  بنسـبة   ،يف الدائرة السادسـة  هلا األكرب وجودال نسبة سجلت هذه الفئةوقد  .هذا النوع من العالج
من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب يف كـل  %)  ٣٣,٣(الدائرة الرابعة بنسبة  تلتها يف ذلك .%) ٤٢,٩(

  .متثيل هلذه الفئة أياألوىل واخلامسة من  يف حني خلت الدائرتان. منهما
 ملموساا حتسنالطب الشعيب من املريضات  استخدمنن مم%)  ٣,٨(نسبته  شكلتا ما ،ن فقطحالتارأت و  
هلذه  والوحيد األكرب وجودالنسبة وقد كان للدائرة الثانية  ،لنوع من العالجاستخدام هذا ا جراءصحتهما  على
  .)٦١(جدول  ،)٥٨(شكل  .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٢٠(بنسبة  ،الفئة

  
  التوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية حسب مدى االستفادة من العالج الشعيب) ٥٨(شكل 

  
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                  



١٦٠ 

  مدى االستفادة من الطب الشعيب حسب  للمريضات على الدوائر االنتخابيةالنسيب توزع ال) ٦١(دول ج
  عالج  باعتباره وسيلة

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦( العمل امليداينمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                
  
  

  
  
  
  

  مدى االستفادة من الطب الشعيب    
  اموع  جزئيا  نعم  ال  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ١٠  ٠  ٠  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ٠  ٠  ٢٤,٤  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ١٠  ١  ٢  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠  ٢٠  ٧٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٢  ١١,١  ١٠٠  ١٧,١  يل حاالت الدراسةالنسبة إىل إمجا

  الثالثة
  ٧  ١  ٠  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٠  ٨٥,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ١١,١  ٠  ١٤,٦  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٩  ٣  ٠  ٦  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٣٣,٣  ٠  ٦٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٣  ٣٣,٣  ٠  ١٤,٦   إمجايل حاالت الدراسةالنسبة إىل

  اخلامسة
  ٤  ٠  ٠  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٧,٧  ٠  ٠  ٩,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ٧  ٣  ٠  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٢,٩  ٠  ٥٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٥  ٣٣,٣  ٠  ٩,٨  ايل حاالت الدراسةالنسبة إىل إمج

  السابعة
  ٥  ١  ٠  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠  ٠  ٨٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٦  ١١,١  ٠  ٩,٨  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٥٢  ٩  ٢  ٤١  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٧,٣  ٣,٨  ٧٨,٨  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



١٦١ 

  :الشعيبناطق تلقي املريضات للعالج ملالتوزع اجلغرايف  :اثاني
مت اسـتخدامها  اليت  عيبالطب الش عالجاتلسيتم التعرف على التوزع اجلغرايف  من الدراسة يف هذا اجلزء     

ت اليت استخدمت الطب الشعيب من خالل دراسة احلاال ،ومصادر تلك العالجات مكانيا ،املريضات من قبل
  . اه املكاينمد تعرفو ،اقالنط ذلكواحلاالت اليت توجهت إىل خارج  ،حيزها اجلغرايف الذي تسكن فيهيف 
مبنطقة  املريضاتو نصف مستخدمات الطب الشعيب من حن أن اتضح اء على ما أظهرته بيانات الدراسةبنو   

من إمجـايل  %)  ٥٢,٩(وذلك بنسبة  ،مناطق اململكةحدى إالعالج يف هذا النوع من تلقني قد  الدراسة كن
 احلـاالت  من إمجـايل %)  ٧٥(بنسبة  ،اخلامسةيف الدائرة  هلن وجودمسجلة أعلى نسبة  ،له ستخدماتامل

   .األخرىبينما توزعت بقية النسب على الدوائر . ةيف الدائرللعالج املستخدمة 
 ،هذا وجاءت مدينة مكة املكرمة تالية يف ترتيب التوزع اجلغرايف للمناطق اليت مت تلقي العالج الشعيب فيها     

كان للدائرة الثالثة نسبة التمثيل  ،من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من املريضات%)  ٢٩,٤(وذلك بنسبة 
من إمجايل احلاالت املستخدمة للعالج يف الدائرة عليه من داخل مدينة %)  ٥٧,١(حيث حصلت  ،هلااألكرب 

وذلـك   ،خر الترتيبآيف حني جاءت فئة اللوايت اعتمدن على العالج الشعيب خارج اململكة يف . مكة املكرمة
إمجـايل املريضـات    من%)  ٤٢,٩(يف الدائرة السادسة بنسبة  تركزنكان أكثرهن قد  ،%) ١٧,٦(بنسبة 

حالة تلقت عالجها الشعيب  أييف حني مل تسجل الدائرة اخلامسة  .اللوايت استخدمن الطب الشعيب يف الدائرة
جدول  ،)٥٩(شكل  .أو استرياد ذلك الدواء إىل مقر إقامتها ،من خارج اململكة سواء أكان بالسفر إىل هناك

)٦٢( .  
  

  الدوائر االنتخابية حسب مناطق تلقي العالج الشعيب التوزع النسيب للمريضات على ) ٥٩(شكل 
  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                  



١٦٢ 

  سب مناطق تلقي العالج الشعيبالتوزع النسيب للمريضات على الدوائر االنتخابية ح) ٦٢(جدول 

  )هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر            
  

على كأكثر األحياء الـيت  ان حي العزيزية قد حصل على النسبة األعلى مستوى مدينة مكة املكرمة ك
 وهو احلي الذي يضم مقرا ألحد املعاجلني ،%) ٦٩,٢(بنسبة  ،تلقت املريضات من خالهلا العالجات الشعبية

يف حني توزعت بقية النسبة وتسـاوت بـني    ،بني املرضى واملريضات يف املراكز الذين يذيع صيتهم الشعبيني
  .)٦٣(جدول  ،)٦٠(شكل . أحياء الرتهة واملنصور واجلميزة وكدي

  
  
  
  
  

  مناطق تلقي العالج الشعيب    
  اموع  خارج اململكة  داخل اململكة  داخل مدينة مكة  التصنيف  الدائرة

  األوىل
  ٩  ١  ٦  ٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١١,١  ٦٦,٧  ٢٢,٢  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٦  ١١,١  ٢٢,٢  ١٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثانية
  ١٠  ١  ٦  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٣٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٩,٦  ١١,١  ٢٢,٢  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الثالثة
  ٧  ١  ٢  ٤  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٤,٣  ٢٨,٦  ٥٧,١  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٧  ١١,١  ٧,٤  ٢٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  الرابعة
  ٩  ٢  ٤  ٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٢,٢  ٤٤,٤  ٣٣,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٧,٦  ٢٢,٢  ١٤,٨  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  اخلامسة
  ٤  ٠  ٣  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٠  ٧٥  ٢٥  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٧,٨  ٠  ١١,١  ٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السادسة
  ٧  ٣  ٣  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٤٢,٩  ٤٢,٩  ١٤,٣  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ١٣,٧  ٣٣,٣  ١١,١  ٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  السابعة
  ٥  ١  ٣  ١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٠  ٦٠  ٢٠  النسبة إىل إمجايل حاالت الدائرة
  ٩,٨  ١١,١  ١١,١  ٦,٧  النسبة إىل إمجايل حاالت الدراسة

  إمجايل 
  احلاالت

  ٥١  ٩  ٢٧  ١٥  عدد احلاالت
  ١٠٠  ١٧,٦  ٥٢,٩  ٢٩,٤  ةالنسبة إىل إمجايل حاالت الدراس



١٦٣ 

  أحياء مدينة مكة املكرمة اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا) ٦٠(شكل              
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  

             
                   

  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر               

  
  ١األحياء اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا) ٦٣(جدول                         

  النسبة املئوية  عدد احلاالت  األحياء 
  ٦٩,٢  ٩  العزيزية
  ٧,٦  ١  الرتهة
  ٧,٦  ١  املنصور
  ٧,٦  ١  اجلميزة
  ٧,٦  ١  كدي
  ١٠٠  ١٣  اموع

  ).هـ١٤٢٦(تمادا على بيانات العمل امليداين من إعداد الباحثة اع: املصدر                             
  

اليت مت  مناطق اململكةكأكثر منطقة مكة املكرمة النسبة األعلى  أما على مستوى اململكة فقد احتلت
حيث بلغت نسبة مستخدمات الطب الشعيب من املريضات يف هذه املنطقـة   ،تلقى العالج الشعيب من خالهلا
يف حني  ،%) ٢٥,٩(تلتها منطقة املدينة املنورة بنسبة بلغت حنو  ،%) ٥٥,٦( ،أكثر من نصف عدد احلاالت

بينمـا  . وتبوك ،و القصيم وحائل ،ومنطقة اجلوف ،توزعت بقية النسب على مناطق أخرى كاملنطقة الشرقية
جـدول   ،)٦١(شـكل  . حالة واحدة تلقت العالج الشعيب من منطقتني مها مكة املكرمة وتبوك كانت هناك

)٦٤(.  
  

                                                
  .مل يتم تسجيل حالتني يف اجلدول لعدم دقة البيانات ١



١٦٤ 

  التوزع النسيب للمريضات حسب مناطق اململكة اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا) ٦١(كل ش
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
   

  )هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                
  

  .لعالج الشعيب من خالهلااملناطق اإلدارية اليت مت تلقي ا) ٦٤(جدول  
  النسبة املئوية  عدد احلاالت  املناطق 

  ٥٥,٦  ١٥  مكة املكرمة

  ٢٥,٩  ٧  املدينة املنورة

  ٣,٧  ١  املنطقة الشرقية

  ٣,٧  ١  اجلوف

  ٣,٧  ١  القصيم

  ٣,٧  ١  حائل

  ٣,٧  ١  وتبوك مكة املكرمة

  ١٠٠  ٢٧  اموع
  )هـ١٤٢٦( العمل امليداينحثة اعتمادا على بيانات من إعداد البا: املصدر                          
  

قائمة على رأس  ومجهورية مصر العربية السودان ومجهوريةالعربية املتحدة  اإلماراتكل من جاءت و
مـن   ب الشعيبطمستخدمات ال إمجايلمن %)  ٢٢,٢(بنسبة وذلك  ،اليت مت تلقي العالج الشعيب منها الدول

حيث اعتمدت حالة وحيدة عليها كمصدر للعـالج   ،مهورية العربية السوريةاجلتلتهما يف ذلك  ،املريضات
 نسـبة ب وذلـك  ،واألردنمصر حالة أخرية على كل من و ،واألردناليمن دوليت على  وحالة أخرى ،الشعيب



١٦٥ 

جدول  ،)٦٢(شكل  .لكل منها مبنطقة الدراسة املريضاتمتلقيات العالج الشعيب من  إمجايلمن %)  ١١,١(
)٦٥(.    

  
  الدول اليت مت تلقي العالج الشعيب من خالهلا) ٦٢(شكل 

  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                    

  
  من خالهلاالعالج الشعيب  الدول اليت مت تلقي) ٦٥(دول ج                   

  النسبة املئوية  عدد احلاالت  مت فيها العالج الشعيب الدول اليت
  ٢٢,٢  ٢  اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٢,٢  ٢  السودان
  ٢٢,٢  ٢  مصر
  ١١,١  ١  سوريا

  ١١,١  ١  اليمن واألردن
  ١١,١  ١  مصر واألردن
  ١٠٠  ٩  اموع

  ).هـ ١٤٢٦( العمل امليداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات: املصدر                              
  

 يلقمل  املريضات مبدينة مكة املكرمةاستخدام الطب الشعيب من قبل يظهر من خالل العرض السابق أن      
يف دراسـتها مـن أن الطـب    ) م١٩٩٠ ،شكري(وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه  ،انتشارا واسعا بينهن
حيث شكلت مستخدمات هذا النوع من العـالج   ،يثتراجعا لصاحل الطب احلد يشهد الشعيب يف اململكة
هذا النوع من يعتمد على يف اململكة أنه ال يزال هناك وذلك مع التأكيد على  ،املريضاتأقلية مقارنة ببقية 



١٦٦ 

الطـب   توزع مسـتخدمات وبالنظر إىل . وإن كان االعتماد عليه قد أضحى اعتمادا ثانويا ،من العالج
توافق مـع توزيـع   قد  التوزعن ذلك إميكن القول  اق مدينة مكة املكرمةداخل نط املريضاتمن الشعيب 

من مصـادر   ملصدرفيها مراكز تنقية وجودا  توجدحيث شهدت مجيع الدوائر اليت  ،مراكز التنقية الدموية
  .وإن اختلفت بعضها من حيث األحياء ،العالج الشعيب

  
  
  
  
  



١٦٧ 

االجتماعيـة   خبصائصـهن وعالقتـها   استخدامات الطب الشعيب من قبل املريضـات  :ثالثا
  :واالقتصادية والصحية

من قبل مريضات الفشل الكلوي املزمن بعد ما مت مناقشته يف بداية الفصل من استخدامات للطب الشعيب     
يف  ةحتاول الدراس .تبعا ملتغريات الطب الشعيب جغرافيا هنوتوزع ،مبدينة مكة املكرمة وعالقتها مبواقع سكنهن

 تـوجههن يف ر أث للمريضاتللخصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية  ما إذا كان التعرف على ءهذا اجلز
  .    ما أمل ن من مرضلالعتماد على الطب الشعيب يف معاجلة 

سابقا يف دراسـة تـوزع   عليها على ذات اخلصائص اليت مت االعتماد يف هذا اجلزء لذا اعتمدت الباحثة      
  .وذلك على النحو اآليت ،وهي اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية ،ةة الدراساملريضات يف منطق

  
  :استخدامات الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص االجتماعية .١  
 :اجلنسية.أ
حيث بلغـت   ،السعوديات هن أكثر مستخدمات الطب الشعيب من املريضات أن الدراسةتظهر بيانات      
يف حني مل تتجاوز نسبة مستخدمات هذا النوع من العـالج مـن    ،إمجايل عددهنمن %)  ٨٢,٧( ننسبته

حيـث  . الطب الشعيب من املريضـات مستخدمات  من إمجايل%)  ١٧,٣(املريضات من اجلنسيات األخرى 
بـني   لاألقللمريضات من اجلنسيات غري العربية التمثيل  يف حني كان ،%) ٩,٦(عربيات منهن بلغت نسبة ال

شـكل   .من إمجايل املستخدمات من املريضـات  )% ٧,٧(وذلك بنحو  ،مستخدمات هذا النوع من العالج
  .)٦٦(جدول  ،)٦٣(
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اجلنسية) ٦٣(شكل     
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(ات العمل امليداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيان: املصدر                 
  



١٦٨ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اجلنسية) ٦٦(جدول 

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : دراملص          

  
 :العمر. ب
سبق هلن استخدام الطب الشعيب يف العالج مـن   املريضات اللوايت أكثر أن خالل هذا املتغرييالحظ من      
من إمجـايل  %)  ٣٤,٦(وذلك بنسبة  ،)اًعام ٤٠ إىل أقل من ٣٠(بني عامي  متتد أعمارهن هن ممن ،املرض

إىل أقـل مـن    ٤٠( عامي املريضات اللوايت متتد أعمارهن بني  يف حني جاءت .املستخدمات من املريضات
يف حني  ،من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من املريضات %) ٢١,٢( بنسبة ،يف الترتيب التايل )اًعام ٥٠

 املريضـات كأقـل  أكثر فعاما  ٦٠من  ومن متتد أعمارهن ،عاما وأقل من ذلك ٢٠ نفئة اللوايت يبلغ جاءت
  .)٦٧(جدول  ،)٦٤(شكل . استخداما هلذا النوع من العالج

  
  ةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب الفئات العمري) ٦٤(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(يداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امل: املصدر                            
  
  

  

  مستخدمات الطب الشعيب
  اجلنسية

  اموع  غري عربية  عربية  سعودية
  ٥٢  ٤  ٥  ٤٣  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧,٧  ٩,٦  ٨٢,٧  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب



١٦٩ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب الفئات العمرية )٦٧(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  الفئات العمرية

  أقل
  اًعام ٢٠من

  إىل ٢٠من 
  ٣٠أقل من 

  إىل ٣٠من 
  ٤٠أقل من 

  إىل ٤٠من 
  ٥٠أقل من 

  إىل ٥٠من 
  ٦٠أقل من 

  أكثر
  اموع  اًعام ٦٠من 

  ٥٢  ٥  ٧  ١١  ١٨  ٨  ٣  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٩,٦  ١٣,٥  ٢١,٢  ٣٤,٦  ١٥,٤  ٥,٨  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر   
 

 :احلالة االجتماعية. ج
 لطب الشعيبل استخداماكن أكثر  اتمن املريض املتزوجات جاءت به البيانات أنيتضح من خالل ما     

جاءت يف حني . من إمجايل احلاالت املستخدمة هلذا النوع من العالج%)  ٥٩,٦( وذلك بنسبة ،من غريهن
من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من  %) ٢١,٢( بلغتبنسبة  ،يف الترتيب التايل ،غري املتزوجات منهن

من إمجايل املستخدمات مـن  %)  ١٥,٤(وذلك بنسبة  ،ب التايليف الترتيأما األرامل فقد جئن  ،املريضات
أكثر مـن   مستخدمات الطب الشعيب من املريضاتيف حني مل تتجاوز نسبة متثيل املطلقات من  .املريضات

   .)٦٨(جدول  ،)٦٥(شكل  %). ٣,٨(
  

  الة االجتماعيةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احل) ٦٥(شكل                
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر             
  
  
  
  



١٧٠ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة االجتماعية )٦٨(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  احلالة االجتماعية

  اموع  أرملة  مطلقة  وجةمتز  غري متزوجة
  ٥٢  ٨  ٢  ٣١  ١١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٥,٤  ٣,٨  ٥٩,٦  ٢١,٢  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر        
  
  :حجم األسرة.د

 اليتهي األسر و ،إىل أسر متوسطة احلجم يضاتمن مستخدمات الطب الشعيب من املر%)  ٤٠,٤(تنتمي     
يف حني جاءت املريضات اللوايت ينتمني إىل أسر يبلغ عدد أفرادها مـن  . أفراد) ٩-٦(من  عدد أفرادهايبلغ 

. من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من املريضات%)  ٣٤,٦( بنسبة  ،أفراد يف الترتيب التايل ٥فردين إىل 
%)  ٢٥(بنسبة  وذلك ،فأكثر أفراد ١٠ يبلغ  عدد أفرادها ،يت ينتمني ألسر كبرية احلجمتالهن املريضات اللوا

 تفقط أي حالة من مستخدما اًواحد اًيف حني مل متثل فئة من يبلغ حجم أسرا فرد ،من إمجايل املستخدمات
  .)٦٩(جدول  ،)٦٦(شكل . هذا النوع من العالج

  
  طب الشعيب من املريضات حسب حجم األسرةالتوزع النسيب ملستخدمات ال) ٦٦(شكل  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                

  
  
  

  



١٧١ 

  األسرةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب حجم  )٦٩(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  حجم األسرة

  اموع  فأكثر ١٠  ٩-٦  ٥-٢  فرد
  ٥٢  ١٣  ٢١  ١٨  ٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٥  ٤٠,٤  ٣٤,٦  ٠  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر      

  
  :احلالة التعليمية. هـ
و  أو االمتناع عنـه ببا مهما لالعتقاد بأمهية شيء ما وجدواه ميكن للمستوى التعليمي للفرد أن يكون س     
الشعيب  وقد ينطبق ذلك على حنو ما على الطب ،للشخص واقتنع ا قدمتاليت  العتقاداتلوذلك وفقا  ،نبذه

بيانات تضح من خالل اويف هذا اجلانب فقد  .املعارضني وكذلكمن املؤيدين عدد  واستخداماته اليت قد تلق
من مريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة ممن سبق هلن استخدام الطب %)  ٣٦,٥(أن  ةالدراس
كون لديهن اخللفية العلمية الـيت  تدون أن  حبيث من املمكن أن يتم استخدامه ،من غري املتعلمات كن ،الشعيب

  .يف أحيان كثرية تضمن هلن االستخدام األمثل هلذا النوع من العالجات غري مضمونة اجلوانب
 املريضـات  مـن إمجـايل  %)  ٢٣,١( حيث بلغت نسـبتهن  ،املتعلمات تعليما ثانوياتلتهن املريضات      

مـن  %)  ١٧,٣(بنسبة  ،تالية هلن املتعلمات تعليما ابتدائيا يف حني جاءت فئة  ،املستخدمات للطب الشعيب
  .)٧٠(جدول  ،)٦٧(شكل  .وتوزعت بقية النسب على فئات املتغري األخرى ،املستخدمات

ن استخدام الطب الشعيب من قبل املريضات ال يقتصر على فئـة أو مرحلـة   إوميكن من خالل ذلك القول    
من  إقباالفهو يلقى  ،فكما هو مستخدم من قبل غري املتعلمات واملتعلمات تعليميا ابتدائيا ،تعليمية دون غريها

من املهم التنبه ألمهية املعرفة املسبقة مبخاطر استخدام العالجـات  ولكن  ،قبل املتعلمات تعليما أعلى من ذلك
   .      يف حتسن احلالة الصحية وعدم تدهورها بشكل عام ،الشعبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧٢ 

     التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة التعليمية) ٦٧(شكل      
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : ملصدرا                

  
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة التعليمية )٧٠(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  احلالة التعليمية

  اموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  غري متعلمة
  ٥٢  ٦  ١٢  ٦  ٩  ١٩  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١١,٥  ٢٣,١  ١١,٥  ١٧,٣  ٣٦,٥  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر     

  
  
  :التنقية الدمويةمرافق املريضة ملركز . و

لشعيب من املريضات يرافقهن من مستخدمات الطب ا%)  ٨٠,٨(يالحظ من خالل بيانات الدراسة أن      
فقـة أي  امبفردهن دون مرمنهن إليها %)  ١٥,٤(حني تتوجه ما نسبتهن يف  ،التنقيةكز اأفراد األسرة ملر أحد

 إمجـايل من %)  ٣,٨(رفقة السائقني أو العامالت املرتليات فلم تتجاوز نسبتهن أما اللوايت يقدمن ب ،شخص
  .)٧١(جدول  ،)٦٨(ل شك. مستخدمات الطب الشعيب من املريضات

  
  
  
  



١٧٣ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب مرافق املريضة) ٦٨(شكل 
   

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر               

  
  حسب مرافق املريضة  ن املريضاتالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب م )٧١(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  مرافق املريضة 

  أحد أفراد
  اموع  غري ذلك  مبفردها  األسرة

  ٥٢  ٢  ٨  ٤٢  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,٨  ١٥,٤  ٨٠,٨  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب

  ).هـ١٤٢٦(اين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليد: املصدر          
  
  
  

  :استخدامات الطب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص االقتصادية .٢
  :احلالة املهنية.أ

لكلـوي  ستخدمات الطب الشعيب من مريضات الفشـل ا مل النسبة األكرب شكلت غري العامالت بأي مهنة    
 ات هذا النوع من العالج من املريضـات إىل إمجايل مستخدم حيث بلغت نسبتهن ،املزمن مبدينة مكة املكرمة

وهو مـا  .)٧٢(جدول  ،)٦٩(شكل  .فقط%)  ١٩,٢(يف حني بلغت نسبة العامالت منهن %).  ٨٠,٨(
ظهر ارتفاع نسبة غري العامالت من املريضات املصابات مبرض الفشل الكلوي أيتفق مع سياق الدراسة الذي 

  . املزمن مبدينة مكة املكرمة بشكل عام
  
  



١٧٤ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة املهنية ) ٦٩(شكل 
 
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر              
  

  
  املهنية التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب احلالة )٧٢(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  احلالة املهنية

  اموع  تعمل  ال تعمل
  ٥٢  ١٠  ٤٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ١٩,٢  ٨٠,٨  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                 
  

  :عدد السيارات اململوكة. ب
وذلك بنسـبة    ،متتلك معظم أسر مستخدمات الطب الشعيب من املريضات سيارة واحدة على األقل         

 ،فقـط النسـبة األكـرب بينـهن     عدد من ميتلكن أو متتلك أسرهن سيارة واحـدة  حيث بلغ ،%) ٩١,٣(
ني ذلـك مل  يف ح. أكثر من سيارة واحدة%)  ٢٨,٨(يف حني متتلك . من إمجايل املستخدمات%)  ٦١,٥(

من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب من %)  ٩,٦(عدد من السيارات  أيتتجاوز نسبة من ال متتلك أسرهن 
     ).٧٣(جدول  ،)٧٠(شكل . املريضات

  
  
  
  
  



١٧٥ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب عدد السيارات اململوكة ) ٧٠(شكل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : ملصدرا                 

  
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب عدد السيارات اململوكة  )٧٣(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  ةعدد السيارات اململوك

  اموع  أكثر من سيارة  رة واحدةاسي  ال توجد
  ٥٢  ١٥  ٣٢  ٥  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٨,٨  ٦١,٥  ٩,٦  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر           
  

  :وسيلة الوصول للمركز. ج
سائل من مستخدمات الطب الشعيب من املريضات بو راكز التنقية الدمويةبلغت نسبة من ينتقلن مل  

 إىل يف حني بلغت نسبة من تنتقلن من و. املستخدمات للطب الشعيب إمجايلمن %)  ٨٤,٦(نقل خاصة 
 الوقت الذييف  ،من إمجايل املستخدمات%)  ١١,٥(حنو  ،بواسطة سيارات األجرة التنقية الدمويةمراكز 

النقل العامـة نسـبة   أو وسائل  ،مل تتجاوز نسبة من اعتمدن على وسائل نقل أخرى كسيارات اإلسعاف
  .)٧٤(جدول  ،)٧١(شكل . من مستخدمات الطب الشعيب من املريضات%)  ٣,٨(
  
  
  
  



١٧٦ 

  
  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب وسيلة الوصول للمركز ) ٧١(شكل   

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  ).هـ١٤٢٦(ادا على بيانات العمل امليداين من إعداد الباحثة اعتم: املصدر                  

  
  

  لمركز لالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب وسيلة الوصول  )٧٤(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  وسيلة الوصول للمركز

  اموع  غري ذلك  سيارة أجرة  سيارة خاصة

  ٥٢  ٢  ٦  ٤٤  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٣,٨  ١١,٥  ٨٤,٦  الطب الشعيب النسبة إىل إمجايل مستخدمات

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر             
  

  :نوعية املسكن.د
يقطن يف شـقق   مستخدمات الطب الشعيب من املريضاتمن %)  ٣٤,٦(تظهر بيانات الدراسة أن حنو      
القاطنات يف الفنـادق واملسـاكن التابعـة     تلتهن ،للسكن باملدينة وهو ما يتوافق مع النمط السائد ،سكنية

ن إحيـث    -وهي إمجايل حاالت الدراسة املسجلة يف هذه الفئة -حالة ) ١٤(بنحو  ،الصنادق للمساجد و
جـاءت  و ،مجيع املريضات القاطنات يف هذه املساكن سبق هلن استخدام الطب الشعيب يف عـالج املـرض  

مستخدمات الطب الشـعيب مـن    إمجايلمن %)  ٢١,٢(بنسبة  ،عبية يف الترتيب التايلالقاطنات يف بيوت ش
ممن اسـتخدمن هـذا النـوع مـن العـالج       املريضات القاطنات يف فيلل نسبة تتعديف حني مل  ،املريضات

  .)٧٥(جدول  ،)٧٢(شكل  .%) ١٧,٣(
  



١٧٧ 

  وعية املسكنالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب ن) ٧٢(شكل 
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                 

  
  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب نوعية املسكن )٧٥(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  ملسكننوعية ا

  اموع  غري ذلك  فيال  شقة  بيت شعيب
  ٥٢  ١٤  ٩  ١٨  ١١  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٦,٩  ١٧,٣  ٣٤,٦  ٢١,٢  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : ملصدرا         
  

  
  :ملكية املسكن.هـ
نصف مستخدمات الطـب الشـعيب مـن     من فيما يتعلق مبلكية املسكن أن أكثرتظهر بيانات الدراسة      

مـن إمجـايل   %)  ٥٥,٨(وذلـك بنسـبة    ،ية مساكنهن إليهن أو ألحد أفراد أسرهنتعود ملكاملريضات 
مـن إمجـايل   %)  ٣٦,٥(يف حني بلغت نسبة من يقطن يف مساكن مستأجرة مـا نسـبته    ،املستخدمات

من إمجايل املستخدمات يف منازل وهبت %)  ٧,٧(تسكن حنو  و ،ملريضاتمستخدمات الطب الشعيب من ا
  ).٧١(شكل  ،)٧٣(جدول . هلن أو ألسرهن

   
  
  
  



١٧٨ 

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب ملكية املسكن) ٧٣(شكل 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(العمل امليداين من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : املصدر                 
  

  
  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب ملكية املسكن )٧٦(جدول 

  ملكية املسكن  مستخدمات الطب الشعيب
  اموع  هبة  مستأجر  ملك

  ٥٢  ٤  ١٩  ٢٩  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧,٧  ٣٦,٥  ٥٥,٨  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : ملصدرا           
  
  

  :نوع احلي الذي تسكنه املريضة.و
أكثر من نصف مستخدمات الطب الشعيب من املريضـات   يالحظ وفقا ملا خرجت به بيانات الدراسة أن     
ّمات الطـب الشـعيب مـن    من إمجايل مستخد%)  ٥١,٩(بنسبة  وذلك ،يف أحياء نصف عشوائية يسكن

بينمـا مل    ،من إمجايل املستخدمات%)  ٢٨,٨(يف أحياء عشوائية  نسبة من يسكن تبلغ يف حني ،املريضات
 ،)٧٤(شـكل  %).  ١٩,٢(نسـبة   ،يف أحياء منتظمة يسكن ممننسبة مستخدمات الطب الشعيب  تتجاوز
    .)٧٧(جدول 

  
  
  
  



١٧٩ 

  لشعيب من املريضات حسب نوع احليالتوزع النسيب ملستخدمات الطب ا) ٧٤(شكل 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                   
  
  
  
  
  

  ه املريضةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب نوع احلي الذي تسكن )٧٧(جدول 

  نوع احلي  مستخدمات الطب الشعيب
  اموع  عشوائي  نصف عشوائي  خمطط

  ٥٢  ١٥  ٢٧  ١٠  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٢٨,٨  ٥١,٩  ١٩,٢  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر          

  
  



١٨٠ 

  :ب الشعيب من قبل املريضات وعالقتها باخلصائص الصحيةاستخدامات الط. ٣
 :تاريخ اإلصابة باملرض . أ

     ممن أصنب باملرض يف الفترة األخرية  يالحظ من خالل هذا املتغري أن معظم مستخدمات الطب الشعيب هن
شـعيب مـن   حيث بلغت نسبتهن إىل إمجايل مستخدمات الطب ال ،هـ ١٤٢٦ – ١٤٢١املمتدة بني عامي 

ممن أصـنب بـاملرض يف    من املريضات مستخدمات الطب الشعيبيف حني تلتهن  ،%) ٥٩,٦(املريضات حنو 
بينما بلغت نسبة من اسـتخدمن الطـب    ،%) ٢٦,٩(حنو  ،هـ ١٤٢٠ -١٤١٦الفترة املمتدة بني عامي 

ـ ١٤١٥الشعيب من املريضات اللوايت أصنب باملرض يف الفترة املمتدة من العام  %)  ١٣,٥(و هـ وما قبله حن
  .  )٧٨(جدول  ،)٧٥(شكل . فقط
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب تاريخ اإلصابة باملرض )٧٥(شكل          
  

  
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر               

  
  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب تاريخ اإلصابة باملرض )٧٨(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  تاريخ اإلصابة باملرض

  هـ١٤١٥العام 
  اموع  هـ١٤٢٦-١٤٢١  هـ١٤٢٠-١٤١٦  وما قبله

  ٥٢  ٣١  ١٤  ٧  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٥٩,٦  ٢٦,٩  ١٣,٥  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر        
  
  



١٨١ 

 :اإلصابة مبرض السكر . ب
أكثر من ثلثي املريضات اللوايت استخدمن الطب الشعيب يف العالج  يالحظ من خالل بيانات الدراسة أن     
مسـتخدمات الطـب الشـعيب حنـو      نسبتهن إىل إمجايل حيث بلغت ،من غري املصابات مبرض السكر هن

 ،)٧٦(شكل . فقط%)  ٢٣,١(يف حني بلغت نسبة من استخدمنه من املصابات بداء السكر %).  ٧٦,٩(
  .    )٧٩(جدول 

  
  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اإلصابة مبرض السكر) ٧٦(شكل 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                 
  
  
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب اإلصابة مبرض السكر )٧٩(جدول 

  مستخدمات الطب الشعيب
  اإلصابة مبرض السكر

  اموع  غري مصابة  مصابة 
  ٥٢  ٤٠  ١٢  عدد احلاالت

  ١٠٠  ٧٦,٩  ٢٣,١  ىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيبالنسبة إ
  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر            
  

 :اإلصابة بضغط الدم . ج
من املريضات  من مستخدمات الطب الشعيب من املريضات هن%)  ٧٣,١(تظهر بيانات الدراسة أن حنو      

مـن  غري املصابات بأي من أمراض ضغط الدم  تبلغت نسبة املريضا يف حني ،ع ضغط الدمارتفاب املصابات



١٨٢ 

 ومل تتجاوز نسبة املصابات مبرض ضغط الدم املنخفض من املريضات ،%) ١٩,٢(مستخدمات الطب الشعيب 
  .)٨٠(جدول  ،)٧٧(شكل . %) ٧,٧(نسبة  ،املستخدمات للطب الشعيب

  
  ات الطب الشعيب من املريضات حسب اإلصابة بأمراض ضغط الدمالتوزع النسيب ملستخدم) ٧٧(شكل 

  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                  
  

  التوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب نوع اإلصابة بضغط الدم )٨٠(جدول 

  اإلصابة بضغط الدم  طب الشعيبمستخدمات ال
  اموع  ضغط دم مرتفع  ضغط دم منخفض   غري مصابة

  ٥٢  ٣٨  ٤  ١٠  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٧٣,١  ٧,٧  ١٩,٢  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر          
  

  :بات الكبدية الفريوسيةاإلصابة بااللتها.٤
 تممن سـجل  هن ،مستخدمات الطب الشعيب من املريضاتمن %)  ٨٢(حنو  تظهر بيانات الدراسة أن     

يف حـني بلغـت نسـبة     ،)ج(االلتهاب الكبدي الفريوسي من الفئة هن نتائج اجيابية لإلصابة بفحوص دماؤ
حنـو  الكبديـة الفريوسـية    تصابة بااللتهاباهن نتائج سلبية لإلممن سجلت دماؤمستخدمات الطب الشعيب 

بااللتهاب  لإلصابةهن نتائج اجيابية ممن سجلت دماؤمل تتجاوز نسبة مستخدمات الطب الشعيب  و ،%) ١٦(
   .)٨١(جدول  ،)٧٨(شكل . فقط%)  ٢(نسبة  ،)ب(الكبدي الفريوسي من الفئة 

  
  



١٨٣ 

  يضات حسب اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسيةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املر) ٧٨(شكل 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر                    

  
  اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسيةالتوزع النسيب ملستخدمات الطب الشعيب من املريضات حسب  )٨١(جدول 

  تخدمات الطب الشعيبمس
  نوع اإلصابة

  التهاب كبدي  سليب
  )ب(فئة 

  التهاب كبدي
  )ج(فئة 

  اموع

  ٥٠  ٤١  ١  ٨  عدد احلاالت
  ١٠٠  ٨٢  ٢  ١٦  النسبة إىل إمجايل مستخدمات الطب الشعيب

  ).هـ١٤٢٦(من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين : املصدر           
  

أن خصائص مستخدمات الطب الشعيب مـن املريضـات    بشكل عام ن خالل العرض السابقمويالحظ      
وميكن مالحظة ذلـك  . يف أحيان أخرى تباينتو ،تتوافق يف أحيان مع خصائص املريضات يف منطقة الدراسة

وخصائص مستخدمات الطب الشعيب  ،التوافق من خالل املقارنة بني اخلصائص الصحية للمريضات بشكل عام
يف يف الوقت الذي ميكن مالحظة بعض االخـتالف  . ميكن مالحظة تطابق تلك اخلصائص بينهنحيث  ،هنمن

وهو ماينطبق على كافة املتغريات االجتماعية يف مـا  . واالقتصادية اخلاصة ن عدد من اخلصائص االجتماعية
وملكيـة   ،سيارات اململوكةوبعض اخلصائص االقتصادية كعدد ال ،عدا متغريي حجم األسرة ومرافق املريضة

   .املسكن ونوعيته



  الفصل السادس
  

  اخلامتة 
  

 النتائج §
  التوصيات §



١٨٥ 

  خلامتةا
  

 مفهوم إطار ضمنمبدينة مكة املكرمة  اإلناثدراسة جغرافية مرض الفشل الكلوي املزمن لدى  تندرج      
 إىل وقد هدفت الدراسـة  ،املختلفة لألمراضاملكانية  األبعاد بإبراز يف جوانب منها تم اليت ،اجلغرافيا الطبية

 خصائصـهن تعـرف   إىلإضافة  ،لفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمةملريضات التوزع اجلغرايف اتعرف 
 الدراسة يفوقد توصلت  ،الطب الشعيب لعالج املرض ن يف استخداماوخرب ،االجتماعية واالقتصادية والصحية

  :على النحو اآليت ميكن عرضها ،ختامها لعدد من النتائج والتوصيات
  

    :تائجالن: أوال
مريضـات  الدراسة أن هناك تباينا يف تـوزع   نتائج أظهرتيف الفصول السابقة من خالل ما نوقش 

 هـا دوائرفعلـى مسـتوى    ،هائوداخل أحيا املكرمة مكة دينةمبالدوائر االنتخابية  علىالفشل الكلوي املزمن 
علـى   والثانيـة  األوىل والثالثة رةالدائيف كل من  املريضاتوتوزع  تركزنسبة زيادة  يالحظ االنتخابية السبع

  .ولكن بنسب أقل األخرىهلن يف الدوائر  وجودمع  ،التوايل
يف  وجـودهن انعـدام  مع  ،هامن على عدد نتوزعيالحظ على مستوى أحياء املدينة أن املريضات يو

ـ إضافة حل ،لطرفية تلك األحياء عائد ذلك قد يكونو .بعضها األخر وقـد   .كانيةداثة نشأا العمرانية والس
 على رأسفة والشرائع والعزيزية واملسفلة واملنصور واملعابدة ووادي جليل والزاهر والرصي الرتهة أحياء جاءت
ماعـدا الـدائرة    ميع الدوائر االنتخابيةجل هذه األحياء وتتبع ،ةديناملب ريضاتاملا  تركزتاألحياء اليت قائمة 
   .السابعة

اجلنسية أن  االجتماعيةوزعها وفقا ملواقع السكن تظهر اخلصائص املريضات وتصائص خبص تفيما خيو
 الفئة العمريةأن و ،العام مجايلاإلمن %)  ٧٠,٥(السعودية شكلت أعلى النسب بني جنسيات املريضات بنحو 

يف منطقة بني املريضات  إصابة باملرض كانت أكثر الفئات العمرية) سنة ٥٠إىل أقل من  سنة ٤٠( املمتدة من
من (و ) سنة ٢٠أقل من (من  املمتدتانان ن العمريتاالفئت جاءتيف حني  ،%) ٢٤,٧(نسبة وذلك ب ،راسةالد
وحبسب احلالة  ،الفئات العمرية األخرىأقل الفئات العمرية إصابة باملرض بني مجيع ) سنة ٣٠إىل أقل من  ٢٠

  هنت أحجام أسرتراوحيف حني  ،تمن املتزوجا هنأن أكثر من نصف املريضات نتائج الاالجتماعية أظهرت 
 اهنمسـتو  ما خيـص في أما .االتاحلمن إمجايل  %) ٤١(وذلك بنسبة ) أشخاص ٩ إىل ٦(بشكل عام من 

 ،هن من غري املتعلمات واملتعلمات تعليمـا ابتـدائيا  %)  ٧٧,١( املريضاتأن حوايل ثلثي  تبنيالتعليمي فقد 
  .راكز برفقة أحد أفراد األسرةامليقدمن إىل هن من%)  ٧٢,٢(و حن أننتائج الأظهرت  هنيفيما يتعلق مبرافقو



١٨٦ 

مما  ،ومواقع السكن ارتباطا ضعيفا املتغريات االجتماعيةيع بني مج االرتباطيةيف حني سجلت العالقات 
 اجلنسية الـذي  متغريما عدا وذلك في ،مع مواقع سكنهن يؤكد عدم توافق اخلصائص االجتماعية للمريضات

    .متوسطا يف مستوى تلك العالقةسجل تقاربا 
املستوى االقتصادي ا يف اخنفاضإمجاال  نتائج الدراسة أظهرتحيث اخلصائص االقتصادية فقد أما من 

ن تلكمي %) ٥٢,٩(حنو نصفهن  أنو ،تهن أي مهنةميال  هنمن%)  ٩٢,١( أن اتضحنتائج تلك الفوفقا ل ،هلن
مراكـز  إىل  من خالل تلك الوسـيلة  منهن%) ٦٧,٤(تنتقل يف حني  ،سيارة واحدة فقط أسرهن أو متتلك
 يسكن اليتمن املساكن %)  ٥٥,٥( أنظهر كما  ،سكنية يف شقق هن يقطنمن%)  ٦٠,٨( أن حنوو ،التنقية

  .عشوائيةالحياء نصف األ نطاقيف تقع  مساكنهنمن %)  ٥١,١(ن و أ ،مستأجرةهي مساكن ا 
أظهرت  ،السكنومواقع  اخلصائص االقتصادية للمريضاتبني  يةاالرتباطومن خالل دراسة العالقات 

فيما عدا  ،املتوسطة والقوية العالقات بني تتراوححيث  ،تلك العالقة هناك تباينا يف مستوىنتائج الدراسة أن 
وبشكل عام ميكـن القـول بتـأثري اخلصـائص      ،بتلك املواقع ارتباطا ضعيفامتغري احلالة املهنية الذي سجل 

           .السكنمواقع توزعهن على  يفبشكل عام صادية للمريضات االقت
 إمجـايل  مـن %)  ٥٩,٥(أن حنـو  نتائج الدراسة  أوضحتلصحية فقد افيما يتعلق باخلصائص  و
 أنعـن   النتـائج كشفت ما ك ،)هـ١٤٢٦و  ١٤٢١( يف الفترة املمتدة بني عامي باملرضأصنب  املريضات

 إصابات من املريضات%)  ٦٨,٧( حنو بينما سجلت ،ات مبرض السكرمصاب غرياملريضات من %)  ٧٨,٩(
من الفئة  الفريوسيااللتهاب الكبدي رض مب إصاباتهن ثالثة أرباع لتسجيل إضافةوذلك  ،ارتفاع ضغط الدمب
  .)ج(

العالقة بني مجيع ضعف  ئص الصحية للمريضات ومواقع السكندراسة العالقة بني اخلصا جنتائوتثبت 
 مما يؤكد على عدم وجود توافق بني مواقع السكن حسب اخلصائص الصحية ،الصحية وتلك املواقع غرياتاملت

   .للمريضات
تشري نتائج الدراسة حبسب نوع املركز الذي تتم فيه عملية التنقية العالج خصائص مراكز  خيصما وفي

وذلـك بنسـبة    ،تلك العملية إلجراء ،الدموية أن أكثر املريضات يف منطقة الدراسة يراجعن مراكز حكومية
أن  النتائجما يتعلق بأسباب اختيار املركز فقد أشارت أما في ،االت يف منطقة الدراسةمن إمجايل احل%)  ٧٨,٤(

األسباب املتنوعة كالظروف االجتماعية وعدم وجود أماكن شاغرة يف مراكز أخرى والتحويل التلقائي من قبل 
لعـالج   أهم األسـباب الـيت أدت  كانت  ،موقع العالجكن من ااملسإضافة لقرب وذلك  ،اجلهات املختصة

و  لألسـباب املتنوعـة   %) ٢٥,٢(وذلك بنسبة  ،الدراسة إعدادفيها وقت  وجدن اليتيف املراكز  املريضات
    .لقرب املسكن من مركز العالج من إمجايل حاالت الدراسة لكل منهما %) ٢٤,٨(



١٨٧ 

أن العالقة بني املتغريات املتعلقة خبصائص املراكز ومواقـع   طيةاالرتبادراسة العالقة  نتائجوأوضحت 
يف  ،واليت تعد متوسـطة  ،وجود فروق جوهرية بني نوع مركز التنقية الدموية وتلك املواقع ،سكن املريضات

  .وكانت العالقة بينهما ضعيفة ،حني مل تسجل أسباب اختيار تلك املراكز ومواقع السكن وجود فروق بينهما
 لخصائص االجتماعية واالقتصادية والصـحية للمريضـات  نتائج الدراسة اختالفا يذكر لظهر وال ت

الدوائر  اجلغرايف بنين كانت ختتلف يف توزعها وإ التنقية الدمويةبني مواقع السكن ومواقع مراكز بشكل عام 
مبدينـة مكـة    الدموية التنقيةفوفقا للخصائص االجتماعية للمريضات وتوزعها على مواقع مراكز  ،االنتخابية

كانت أكثر الدوائر اليت تنتشر فيها املريضـات مـن اجلنسـية     أن الدائرة الثانيةنتائج الاملكرمة فقد أشارت 
واحلالة  ،اجلنسيةمتغري  وهي أعلى الفئات متثيال لكل من ،فئة غري املتعلماتمن فئة املتزوجات و من السعودية و
حـاالت   إمجايلمن %)  ٦٦,٧(و  ،لفئة السعوديات%)  ١٠٠(لك بنسبة وذ ،واحلالة التعليمية ،االجتماعية

   .الدائرة لكل من متغريي احلالة االجتماعية واحلالة التعليمية
وحجـم   ،للفئات األعلى متثيال لكل من متغري العمـر  األكرب نتشاروسجلت الدائرة الرابعة نسبة اال

يف حني  ،حاالت الدائرة لكل منهما على التوايل يلإمجامن %)  ٤٥,٤(و  ،%) ٢٦,٢(بنسبة وذلك  ،األسرة
ملتغري  ،مبدينة مكة املكرمة راكزاملنسبة التمثيل األكرب بني مجيع الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا كان للدائرة الثالثة 

      .حاالت الدائرة إمجايلمن  %) ٧٣,٨(وذلك بنسبة  ،مرافق املريضة للمركز
بني اخلصائص االجتماعية للمريضات ومواقع مراكز التنقية الدمويـة   االرتباطية وبتتبع نتائج العالقات

ضـعيفة  و ،)مـتغري اجلنسـية  (بني قوية  ،العالقة بني بعض املتغرياتيالحظ التفاوت احلاد يف مستوى تلك 
لتنقية راكز اوهذه النتيجة تلفت النظر إىل ضعف تأثر مواقع م ،وانعدامها يف املتغريات األخرى ،)العمر متغري(

        .ما عدا متغري وحيدفي ،الدموية ذه اخلصائص
فقـد   الدموية باملدينـة  التنقيةوتوزعها على مواقع مراكز  للمريضاتوحبسب اخلصائص االقتصادية 

كشفت الدراسة يف نتائجها عن أن الدائرة اخلامسة سجلت نسبة االنتشار األكرب للفئة األعلى انتشـارا بـني   
حـاالت   إمجـايل من %)  ٨٦,٢(و ،%) ٩٦,٦(وذلك بنسبة  ،وملكية املسكن ،ةيملهنحلالة اا يفئات متغري

وكان للدائرة الثانية نسبة االنتشار األكرب بني الفئات األعلى متثيال بني فئـات   ،الدائرة لكل منهما على التوايل
من إمجايل حاالت %)  ١٠٠( وذلك بنسبة ،ونوعية املسكن ،املريضةعدد السيارات اململوكة ألسرة متغريي 
  .لكل منهما الدائرة

األعلى متثيال بني فئات كل من مـتغريي   فئةلاألكرب ل التركزسجلت نسبة قد الدائرة الرابعة وكانت 
ن إمجايل حاالت الـدائرة لكـل   م%)  ٤٥,٤( و %) ٧٤,٦(بنسبة  ،ونوعية احلي ،مركزلوسيلة الوصول ل

   .على التوايل منهما
 التنقية الدمويةبني اخلصائص االقتصادية وارتباطها مبواقع مراكز  االرتباطيةراسة العالقة وتشري نتائج د
ومتوسطة ) ملكية املسكن ،عدد السيارات اململوكة ،احلالة املهنية(من عالقة ضعيفة  ،إىل وجود تفاوت بينهما



١٨٨ 

ارتبـاط هـذه    يف التبـاين مما يعكس مدى  ،)نوعية املسكن(وقوية  ،)نوعية احلي ،وسيلة الوصول للمركز(
    .اخلصائص مبواقع مراكز التنقية الدموية

مبدينة التنقية الدموية اخلصائص الصحية وتبعا للتوزيع اجلغرايف ملراكز  أشارت نتائج البيانات حبسبو
تاريخ متغريي متثيال بني فئات  األكثرئات للف األكرب التركزالدائرة الثانية قد سجلت نسبة مكة املكرمة إىل أن 

من إمجايل حـاالت  %)  ١٠٠(بنسبة بلغت  ،بااللتهابات الكبدية الفريوسية نوع اإلصابةو ،باملرض اإلصابة
األكثر انتشارا وهي فئة أما من حيث متغري اإلصابة مبرض السكر فقد جاء أعلى متثيل للفئة  ،لكل منهما الدائرة

لكـل  %)  ٨٦,٢(بنسبة  ،الثالثة واخلامسة لدائرتنيااللوايت مل يسبق هلن اإلصابة مبرض السكر يف  املريضات
أن الدائرة الثالثة قد سـجلت   ما يرتبط باإلصابة مبرض ضغط الدم بنوعيه فقد أشارت النتائج إىلأما في .منهما
اإلصابة مبرض ضغط الـدم   ممن سبق هلن املريضاتاألكرب للفئة األعلى متثيال هلذا املتغري وهي فئة  التركزنسبة 
     .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٧٢,٣(وذلك بنسبة  ،تفعاملر

 ،بني اخلصائص الصحية للمريضات ومواقع مراكز التنقيـة الدمويـة   االرتباطيةوبتتبع نتائج العالقة 
     .مبواقع مراكز التنقية الدمويةاملتغريات بشكل عام هذه  ارتباطكشفت الدراسة عن ضعف 

بـني   األكـرب  للوجـود الدائرة الثانيـة   تسجيل أظهرت الدراسةووفقا خلصائص تلك املراكز فقد  
يف ذلك  اتلته ،%) ١٠٠(وذلك بنسبة  ،املراكز احلكومية وهي الفئة األكثر متثيال بني فئيت املتغري مستخدمات

أما فيما يتعلق بأسـباب   ،من إمجايل حاالت الدائرة لكل منهما على التوايل%)  ٩٢,٣(الدائرة الرابعة بنسبة 
 مراكز التنقيـة ختيار املركز فقد أظهرت النتائج أن الدائرة اخلامسة كانت أعلى الدوائر االنتخابية اليت تتبع هلا ا

أو لعدم وجود أماكن شاغرة يف مراكز  ،أو صحية معينة ،لظروف اجتماعية مراكز التنقيةمتثيال لفئة من اخترن 
   .من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٤٤,٨(وذلك بنسبة  ،أخرى

بني نوع املراكز وأسباب اختيارها وعالقتهما مبواقع مراكـز التنقيـة    االرتباطيةوقد سجلت العالقة 
مما يعكس مدى التأثري الذي ميكن أن تؤديه هذه العوامل يف اختيار املكـان   ،بينهماما فيالدموية ارتباطا قويا 

   .الذي ميكن أن تعاجل فيه املريضة
أقل من ربع املريضات الطب الشعيب من قبل املريضات أن  تطة باستخداماوتظهر نتائج الدراسة املرتب
يسـبق  يف حني مل  ،األكرب هلن يف الدائرة السادسة الوجودوقد جاءت نسبة  ،سبق هلن استخدام الطب الشعيب

نصـف مـن   أن حـوايل  كما أظهرت النتائج . ه يف مداواة املرضاستخدام من املريضات%)  ٧٧,١(نحو ل
الـدائرة   كرب انتشار هلن يف وقد جاء أ ،ملرة واحدة فقط استخدمنهقد  لعالج الشعيب من املريضاتاستخدمن ا

  .السابعة
املريضات على الطب الشـعيب   وتوضح ذات النتائج أن املعارف واألصدقاء كانوا أهم وسيلة لتعرف

وقد جاء أعلى  ،عالجمن إمجايل مستخدمات هذا النوع من ال%)  ٣٤,٦(وذلك بنسبة  ،عالج بوصفه وسيلة
 كما أشارت النتائج أن املـواد  ،من إمجايل حاالت الدائرة%)  ٦٠(انتشار هلذه الفئة يف الدائرة السابعة بنسبة 



١٨٩ 

بنسـبة  وذلـك   ،من قبل املريضات استخدامالعشبية كانت أكثر األنواع العالجية الشعبية املركبات االنباتية و
   .يف منطقة الدراسة من املريضات شعيبمن إمجايل مستخدمات الطب ال%)  ٩٢,٣(

كانت أكثر الفترات )هـ ١٤٢٦ -١٤٢١(أن الفترة املمتدة بني عامي  كذلك نتائج الدراسة وتظهر
 ،من إمجايل حاالت الدراسـة %)  ٨٠,٨(وذلك بنسبة  ،قبل املريضاتاليت استخدم فيها الطب الشعيب من 

مـن املريضـات ممـن    %)  ٧٨,٨(ورأت  ،نتشار األكرب هلنالثانية والسادسة نسبة اال الدائرتنيمسجلة يف 
وكانـت   ،استخدمن الطب الشعيب يف عالج املرض أن هذه الطريقة يف العالج مل حتقق الفائدة املرجوة منـها 

       .يف الدائرتني األوىل واخلامسة قد الحظن هذه النتيجةاللوايت استخدمن الطب الشعيب مجيع املريضات 
منـاطق   ىحدتلقينه يف إ ،الشعيب نتائج عن أن حوايل نصف من استخدمن الطبالجغرافيا كشفت 

تلتها يف ذلك منطقة املدينـة   ،%) ٥٥,٦(جاءت منطقة مكة املكرمة على رأس هذه املناطق بنسبة  ،اململكة
طقتني من وقد يعود السبب يف ذلك إىل القرب النسيب هلاتني املن ،من إمجايل احلاالت%)  ٢٥,٩(املنورة بنسبة 

  .بعضهما وبالتايل من موقع سكن املريضات
ـ  وفقانتائج ال تشري ،بالنظر للخصائص العامة ملستخدمات الطب الشعيب من املريضاتو  هنخلصائص

ومتتد أعمارهن بـني   ،من السعوديات االجتماعية أن معظم املريضات املستخدمات هلذا النوع من العالج هن
 ،أسر متوسطة إىلوينتمني  ،من املتزوجاتمنهن %)  ٥٩,٦(كما أن حنو  ،)اَعام ٤٠إىل أقل من  اَعام ٣٠(

يف حني يرافق معظمهن أحد  ،منهن من غري املتعلمات%)  ٣٦,٥(وأن حنو  ،)أفراد ٩إىل  ٦من (يبلغ حجمها 
  .مراكز التنقية الدموية إىلأفراد األسرة 

يف  ،منهن من غري العامالت%)  ٨٠,٨( االقتصادية أشارت النتائج إىل أن هنصائصيتعلق خب ويف ما
املراكز بواسطة وسيلة نقل  إىلوتنتقل معظمهن  ،منهن سيارة واحدة على األقل%)  ٩١,٣(حني متتلك أسر 

تلتهن املريضات اللوايت يسـكن يف مسـاكن    ،منهن يف شقق سكنية%)  ٣٤,٦(يف حني تقطن حنو  ،خاصة
من إمجايل مستخدمات الطب الشعيب %)  ٢٦,٩(وذلك بنسبة  ،خمتلفة كالفنادق واملساكن التابعة للمساجد

منهن يف أحياء %)  ٥١,٩(وتقطن  ،فيها سكني اليت منازهلنيف حني متتلك أكثر من نصفهن  ،من املريضات
  .نصف عشوائية

صنب بـاملرض يف  أ هنوحبسب اخلصائص الصحية ملستخدمات الطب الشعيب تظهر البيانات أن نصف
 ،غري مصابات مبرض السـكر  منهن%)  ٧٦,٩(أن حنو  كما ،)هـ١٤٢٦-١٤٢١(بني عامي  الفترة املمتدة

%)  ٨٢( حنـو و ،يف حني تعاين أكثر من ثلثي املستخدمات هلذا النوع من العالج من ارتفاع يف ضغط الدم
           .)ج(منهن من التهاب كبدي فريوسي من الفئة 

نه وفقـا لتـوزع اخلصـائص االجتماعيـة     القول إ سابق لنتائج الدراسة ميكنمن خالل العرض ال
 ختـلُ  مة وعالقتها مبواقع السكن انه ملواالقتصادية والصحية ملريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكر

هذا مع تباين حجم ذلك التمثيل  ،دائرة من الدوائر السبع باملدينة من متثيل لواحدة من تلك اخلصائص أو أكثر



١٩٠ 

يف حني تظهر نفس النتائج فيما يتعلق بتوزع اخلصائص مبدينة مكة املكرمة وعالقتها مبواقع  ،ىمن دائرة ألخر
الرابعة اليت والثانية  الدائرتنيكل من  مراكز التنقية الدموية أن متثيل تلك اخلصائص قد تركز بشكل واضح يف

رة من الدوائر اليت تتبع هلا مراكز التنقية أي دائ وأن مل ختلُ ،للمتغرياتجاءت تالية هلا يف نسبة التمثيل األعلى 
  .الثالثة واخلامسة الدائرتنيمن متثيل خلصائص و أن جاء بصورة ضعيفة كما هو احلال يف 

ما يتعلق بالطب الشعيب فإن متثيل الدوائر االنتخابية خلصائص استخدام هذا النوع من العـالج  أما في
حيث تركز متثيل هذه اخلصائص يف كل من الدائرة  ،نا يف التوزعوعالقتها مبواقع السكن مل يشهد تنوعا وتباي

مع خصائص خصائص مستخدمات الطب الشعيب من املريضات  وتباينت ،نية والثالثة واخلامسة والسادسةالثا
 االجتماعية واالقتصاديةكل منهما خصائص ففي حني سجلت فيه  ،السكنوفقا ملواقع  املريضات بشكل عام

        .اخلصائص الصحيةالتام يف  توافقهمايالحظ  ،بينهااختالفات فيما 
  
  :التوصيات: ثانيا

  :اآلتية توصياتاألخذ بال هاختاميف الباحثة تقترح فإن الدراسة من نتائج  بناء على ما جاء يف
تأثريهـا  ب ةاألمراض املعروف عدد منلتفادي  ،التركيز على تنمية الوعي الصحي بني السكان .١

وبالتايل السيطرة عليها قبل تطورها يف صورة أمراض  ،ه احليويةوأعضائ على صحة اإلنسان
   .تكبد اتمع خسائر بشرية واقتصادية كبرية ،خطرية

املزيد  إلجراء واإلنسانيةالباحثني يف العلوم االجتماعية  والعاملني يف اال الطيب  التعاون بني .٢
 ،مبختلف صـورها بشـكل عـام    األمراضاليت ترمي للكشف عن مسببات  األحباثمن 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت  مع التركيز على العواملواألمراض املزمنة بشكل خاص 
  .اتمع بني أفراديف زيادة معدالت انتشار هذه األمراض  بدورها تسهم

للمرضى  ةواملعنوي ةاملاديواملساندة  ختصيص يوم وطين للتوعية باألمراض املزمنة وتقدمي الدعم .٣
 .على اختالف مستويام االجتماعية واالقتصادية يف كافة مناطق اململكة

إعداد قاعدة بيانات ختتص باألمراض املزمنة يف اململكة على مستوى مناطقها ومدا وقراها  .٤
سـتراتيجية  عد صانعي القرار وواضعي اخلطط االلتسا ،حبيث ال يغفل اجلانب اجلغرايف فيها

وحتقق تغطية  ،ستراتيجيات صحية تساهم يف حتقيق أهداف هذه اخلططالصحية على رسم ا
 .شاملة يستفيد من خالهلا اجلميعجغرافية 

البيئي وذلك دف نشر الوعي  ،إدخال مواد للتربية البيئية والصحية يف نظم التعليم املختلفة .٥
تسارع بـني  والسيطرة على انتشارها امل ،الذي يسهم يف احلد من األمراض املزمنة الصحيو

 .أفراد اتمع
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ويف بيئـة   ،يف جمال اجلغرافيا الطبيـة  واألحباث من الدراسات املزيدتوجيه الباحثني إلجراء  .٦
 .املرض بشكل خاص

بشـكل   معينة للتعرف على خصائص تلك الفئاتتوجيه الباحثني إلجراء أحباثهم على فئات  .٧
اإلسهام يف تلبيـة احتياجـام   وبالتايل التعرف على أسباب إصابتهم باألمراض و ،تفصيلي
 .اخلاصة

رض الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة لـدى  تتعلق مب الدراسات اليت املزيد من إجراء .٨
ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة ملعرفة اخلصائص العامة للمصـابني ـذا    ،الرجال واألطفال

 .دينة بشكل عاماملاملرض يف 
 ،الفشل الكلوي املزمن يف مناطق ومدن أخرى باململكـة  جغرافية على مرض إجراء أحباث .٩

 .لمرض على مستوى اململكةلمما يعطي صورة مشولية  ،ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة
من األحباث اليت تتناول جغرافية الطب الشعيب كمدخل حديث يف الدراسات  اإجراء مزيد .١٠

 .اجلغرافية الطبية
ل الفش ىومرض ،باألمراض املزمنة بشكل عامصابني امل للمرضىاالهتمام باجلانب النفسي  .١١

مراكز لساعات طويلة يف اليت تفرض بقاءهم وذلك خلصوصيته  ،بشكل خاصاملزمن الكلوي 
 ناملرض الـذي معانة عنهم ثقل الوقت و ختففمن خالل إعداد برامج تثقيفية وترفيهية  التنقية

 .يشعرون ما
مراكز توزيع  عندلألحياء وساكنيها  واالقتصاديةواالجتماعية  مراعاة اخلصائص اجلغرافية .١٢

  .مبدينة مكة املكرمة التنقية الدموية
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  :املراجع      
 

دراسة حتليلية يف : األبعاد اجلغرافية ألمراض القلب واألوعية الدموية والوفيات يف دولة الكويت ،)هـ١٤٢٢( ،غامن سلطان ،أمان -
 . جامعة الكويت: الكويت ،١٤٢- ٨٩ص ص  ،١٠٣العدد  ،واجلزيرة العربيةجملة دراسات اخلليج  ،اجلغرافيا الطبية

: حوار ،"الفشل الكلوي يلتهم جزءا كبري من اإلنفاق العام: رئيس اجلمعية املصرية لرعاية مرضى الكلى" ،)٢٠٠٧( ،زكريا ،الباز -
/ يف متاح ،هـ٢٠/٨/١٤٢٩ /احةاإلت تاريخ ،م٢٠٠٧ أبريل ١١ ،١٠٣٢ العدد ،اليوم املصري جريدة ،العاطي عبد مساح

http://www,almasry-alyoum,com/ar cle2,aspx?Ar cleID=54373&IssueID=640 

: القاهرة ،النظرية والتطبيق: ملقاييس الالمعلميةمعامالت االرتباط وا  ،)م٢٠٠١( ،حممود عبد الفتاح ،عنان ،مصطفى حسني ،باهي -
 .مكتبة األجنلو املصرية

معاجلة البيانات مع اختبار : SPSSحتليل البيانات اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي  ،)م٢٠٠٥( ،حممود مهدي ،البيايت -
 .دار احلامد للنشر والتوزيع: عمان ،شروط التحليل وتفسري النتائج

حممد مدحت جابر وفاتن  ،"دراسة يف اجلغرافيا الطبية: مرض السرطان يف دول اخلليج العريب" ،)م٢٠٠٣( ،د مدحتحمم ،جابر -
 .  مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة ،٢ط ،دراسات يف اجلغرافيا الطبية ،البنا

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة ،جلغرافيا البشريةا ،)م٢٠٠٤( ،حممد مدحت ،جابر -

دراسة يف حتديد املناطق االقتصادية واالجتماعية : مورفولوجية مكة املكرمة االجتماعية"  ،)هـ١٤١١( ،نزهة يقظان صاحل ،رياجلاب -
 .جامعة أم القرى ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم اجلغرافيا: مكة املكرمة ،)رسالة ماجستري غري منشورة( ،بالعاصمة املقدسة

 .مكتبة املدبويل: القاهرة ،حقائق وغرائب: طب الشعيب التقليديال ،)ت ،ب( ،مسري حيى ،اجلمال -

 / يف  متاح  ،هـ٥/٤/١٤٣٠:اإلتاحة تاريخ  ،الطبية األنثربولوجيا  مجعية -

http://www.medanthro.net/definition.html 

 ،يف اجلوهري ،"دراسة أنثربولوجية ألحد اتمعات النوبية: التغري يف جمتمع غرب أسوانبعض مظاهر " ،)م١٩٩٠( ،حممد ،اجلوهري -
 . دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية ،٥٢٧-٤٣٢ص ص  ،٣ط  ،أسس نظرية وتطبيقات عملية: األنثربولوجيا ،حممد

مسري بن عمر حريب يف حديث للجزيرة بعد انتخابه رئيساً للجمعية العربية ألمراض  ،د،أ" ،)هـ١٤٢١( ،مسري بن عمر ،حريب -
: حوار" اختياري جاء تقديراً للمكانة العلمية والنجاحات اليت حققتها اململكة يف ميدان زراعة وعالج الفشل الكلوي: الكلى وزراعة
 /يف متاح ،هـ١٠/١٤٢٧ /٩  /اإلتاحة تاريخ ،هـ١٤٢١ صفر ٦ ،١٠٠٨٩ العدد ،ةاجلزير  جريدة ،املقحم عبداهللا

http://archive,al-jazirah,com,sa/2000jaz/may/10/jo1,htm   

/ تاريخ اإلتاحة ،جامعة امللك سعود: الرياض ،١ط ،عالجهأسبابه ومضاعفاته و: مرض السكر ،)هـ١٤٢٨( ،حممد بن سعد ،احلميد -
  h p://related,faculty,ksu,edu,sa/6303/documentهـ   متاح يف  ٢٠/٨/١٤٢٩

جامعة اإلمام حممد بن : الرياض ،)٣٩(الرسالة  ،اجلغرافيا الطبية ملنطقة الرياض ،)هـ١٤٢١( ،عبد اهللا بن عبد العزيز ،احلميدي -
     .   سعود اإلسالمية

دول يف العامل تعاين من  ١٠تقع ضمن أول : ربع سكان السعودية يعانون من مرض السكري" ،)هـ١٤٢٧( ،عبد احلفيظ ،خوجة -
 ،هـ١٤٢٧مجاد األوىل  ٥ ،١٠٠٤٧العدد  ،جريدة الشرق األوسط ،"% ٢٠البدانة ونسبة أمراض الكلى فيها وصلت إىل 

  /يف متاح ،هـ٢٠/٨/١٤٢٩  /اإلتاحة تاريخ
h p://www,asharqalawsat,com/details,asp?sec on=15&ar cle=366131&issueno=100
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 .دار الشروق: عمان ،علم االجتماع الطيب ،)م٢٠٠٦( ،عبدالسالم بشري ،الدوييب -

 .دار عامل الكتب: الرياض ،اجلغرافيا الطبية ،)م٢٠٠١( ،مسري حممد علي حسن ،الرديسي -
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التغريات الزمانية واملكانية لإلصابة مبرضي احلصبة واجلديري املائي يف اململكة العربية " ،)هـ١٤١٤( ،رمزي بن أمحد ،الزهراين -
جامعة : الرياض ،اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعوديةالندوة اخلامسة ألقسام  ،)"م١٩٩٢- ١٩٨١(السعودية خالل الفترة 

 . هـ١٤١٤شوال  -١٧  -١٥امللك سعود 

 .جامعة املنيا: املنيا، مناهج البحث وأساليب التطبيق: اجلغرافيا الطبية،  )م١٩٩٧( ،حممد نور الدين إبراهيم ،السبعاوي -

اجلمعية اجلغرافية ، رسائل جغرافية: الكويت،  تطور النمو احلضريدراسة يف: مكة املكرمة، )هـ١٤٠٦(، حممد حممود، السرياين -
 .الكويتية

 ،)٢(العدد  ،)٢٥(جملد  ،العلوم االجتماعية ةجمل ،"مرض اإليدز دراسة حتليلية يف اجلغرافيا الصحية" ،)م١٩٩٧( ،غامن ،سلطان -
 جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي: الكويت

 ،دراسة يف األنثربولوجيا الطبية: واملرض والعالقة بني الطبيب واملريض الصحة ،)هـ١٤٢٥( ،أمني فيصل بن صاحل حممد ،السليماين -
 ).ن ،ب: (الطائف

جريدة الشرق  ،أمل قبضايا: حوار ،)حالة يف السعودية على قائمة انتظار املتربعني ٥٠٠٠( ،)هـ١٤٢٦( ،فيصل ،شاهني -
/ يف متاح ،هـ٢٠/٨/١٤٢٩ ،اإلتاحة ريختا ،هـ١٤٢٦ الثاين مجاد ١٢ ،٩٧٢٩ العدد ،األوسط

h p://www,asharqalawsat,com/details,asp?sec on=43&ar cle=312541&issueno=972
9 

الندوة الثالثة ألقسام اجلغرافيا  ،"فيا الطبية ومركزها بني علوم اجلغرافياماهية اجلغرا" ،)هـ١٤٠٧( ،عبد العزيز طريح ،شرف -
 .هـ١٤٠٧رجب  ١٩- ١٧جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : الرياض ،جبامعات اململكة العربية السعودية

 .سة شباب اجلامعةمؤس: اإلسكندرية ،البيئة وصحة اإلنسان يف اجلغرافيا الطبية  ،)م١٩٩٣( ،عبد العزيز طريح ،شرف -

 ،حممد ،يف اجلوهري ،"دارسات ميدانية لثقافة بعض اتمعات احمللية يف اململكة العربية السعودية" ،)م١٩٩٠( ،علياء ،شكري -
 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية ،٥٩٥- ٥٣١ص ص   ،٣ط ،أسس نظرية وتطبيقات عملية: األنثربولوجيا

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية ،الصحة العامة بني البعدين االجتماعي والثقايف ،)٢٠٠٣( ،عبد احلي حممود حسن ،صاحل -

الوظيفة الدينية وأثرها على التركيب الداخلي واستخدامات األرض مبدينة مكة " ،)هـ١٤٠٩( ،ناصر عبد اهللا ،الصاحل -
 .٢١٩-١٥١ص ص  ،العدد األول ،جملة جامعة أم القرى ،"املكرمة

خرباء العامل يناقشون مرض السكري يف : ماليني سعودي مصاب باملرض ٥أكثر من " ،)م٢٠٠٦( ،االلكترونية صحيفة إيالف -
/ يف متاح ،هـ٢٠/٨/١٤٢٩ /اإلتاحة تاريخ ،م٢٠٠٦ سبتمرب ٢٧  ،٢٧٣٣  العدد ،"جدة

www,elaph,com/ElaphWeb/Health/2006/9/179663,htm 

ضبط الضغط والكولسترول : السكري مرضى لدى وسائل مهمة حلماية الكلى من الفشل(  ،)هـ١٤٢٨( ،حسن حممد ،صندقجي -
يف متاح ،هـ٢٠/١٠/١٤٢٩ اإلتاحة تاريخ ،هـ١٤٢٨ شوال ٢٨  ،١٠٥٧٢ العدد ،األوسط الشرق جريدة ،)الدم يف والسكر

h p://www,asharqalawsat,com/details,asp?sec on=15&ar cle=444710&issueno=1 

 .دار الفرقان: عمان ،مبادئ يف علم السكان  ،)هـ١٤١١( ،عبداهللا محادة ،الطرزي -

جملة دراسات  ،"اجلغرافية واملشكالت السكانية يف سلطنة عمان -ائص الدميوغرافيةاخلص" ،)هـ١٤٢٢( ،عبداهللا محادة ،الطرزي -
 .٢٠٢ -١٦٥ص ص ،١٠١العدد ،اخلليج واجلزيرة العربية

أمراض وزراعة الكبد أمراض الكبد  ،)Hepatitis C) ج(االلتهاب الكبدي الفريوسي (  ،)ت ،ب( ،إبراهيم بن محد ،الطريف -
تاريخ  ،لكبد والبلهارسيا والتليف ومضاعفاته، والغذاء املناسب ملريض الكبد وغريهاالفريوسية وأورام وزراعة ا

 http://www,sehha,com/diseases/liver/hcv,htm/  متاح يف ،هـ٧/٦/١٤٢٦ اإلتاحة

 ،"دراسة يف اجلغرافيا الطبية: لوبائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدةالتحول ا" ،)م٢٠٠٣( ،حممد مدحت جابر ،عبد اجلليل -
 .جامعة الكويت: الكويت ،)٢٤(احلولية  ،)٢٠٤(الرسالة  ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية
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جريدة  ،)نسبة منو أعداد مرض الفشل الكلوي سنويا%  ٩: األمري عبد العزيز بن سلمان(  ،)هـ١٤٢٧( ،حامد عمر ،العطاس -
 /يف متاح ،هـ١٨/٩/١٤٢٧ اإلتاحة تاريخ  ،هـ١٤٢٧ رمضان١٨ ،١٩٤١العدد ،عكاظ

h p://www,okaz,com,sa/okaz/osf/20061010/Con2006101054003,htm   
 ،املفهوم وااالت: علم االجتماع الطيب ،يف نادية حممد السيد عمر ،"املرض والعشوائيات" ،)م٢٠٠٤( ،نادية حممد السيد ،عمر -

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية

برنامج لتحسني  ،)م٢٠٠٧( ،ماجدة علي ،وكامل ،حممد مصطفى ،و احلمادي ،أمحد مصطفى ،والعتيق ،هالة إبراهيم ،عوض اهللا -
 ٣م رق -١٤الد  ،جملة الصحة ،منظمة الصحة العاملية ،الكلوي لإلستصفاء اخلاضعني  املرضى لدى واملعرفية احلالة االنفعالية

/  يف متاح  ،هـ٢٠/٨/١٤٢٩ ،اإلتاحة تاريخ  ،م٢٠٠٨ يونيو حزيران-مايو/آيار
h p://www,emro,who,int/Publica ons/emhj/1403/ar cle17,htm 

 .دار النهضة املصرية: القاهرة ،نسانية يف الطبالعلوم السلوكية واإل  ،)م١٩٨٢( ،منري حسني ،فوزي -

 مكة املكرمة ،٣ط ،أثر الوظيفة الدينية على استخدام األرض يف مدينة مكة املكرمة ،)هـ١٤٢٤( ،زهري بن حممد مجيل ،كتيب -

 ).ن ،ب(

 .اجلامعية دار املعرفة: اإلسكندرية ،الصحة والبيئة يف التخطيط الطيب، )م١٩٩٩( ،خلف اهللا حسن حممد ،اللبان -

مستوى االكتئاب وقلق املوت لدى عينة من مرضى ومريضات الفشل الكلوي املزمن "  ،)هـ١٤١٦( ،سامي أمحد صليح ،اللحياين -
جامعة أم  ،كلية التربية ،قسم علم النفس: مكة املكرمة ،)رسالة ماجستري غري منشورة( ،)"الطائف -جدة-مكة(باملنطقة الغربية 

 .القرى

 ،وفا ،جمدي ،ديوان ،عبد الرمحن ،حممد ،تيموين ،بول ،صاحل ،أسود ،م. ك  ،عزيز ،عبد الرمحن ،السويلم ،سن أمحد ح ،متويل -
 ،"معدالت حدوث وانتشار وأسباب الفشل الكلوي النهائي يف منطقتني من مناطق اململكة العربية السعودية" ،)هـ١٤١٥( ،عادل

 .١٠٦-١٠٢ص ص ،٣العدد  ، الة السعودية ألمراض وزرع الكلى

 ).ن ،ب: (املوصل ،علم األمراض العام ،)م١٩٨١( ،حافظ إبراهيم ،حممود -

 .دار املدين: جدة ،التغذية العالجية ،)م٢٠٠٤( ،خالد بن علي ،املدين -

ة رسال( ،"التوزيع اجلغرايف واخلصائص االجتماعية واالقتصادية ملرضى السكر مبدينة جدة" ،)هـ١٤١٧( ،حممد علي محيد ،املراحمي -
 .جامعة أم القرى ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم اجلغرافيا: مكة املكرمة ،)ماجستري غري منشورة

 ،رسائل جغرافية ،أحوال الطقس واملناخ يف الشتاء مبكة املكرمة ،)م٢٠٠١( ،بدر الدين يوسف حممد ،أمحد ،معراج بن نواب ،مرزا -
 اجلمعية اجلغرافية الكويتية: الكويت ،)٢٥٣(الرسالة 

دراسة إنشاء دليل متكامل لنظام   ،)هـ١٤٢٣( ،وزارة الشئون البلدية والقروية ،أمانة العاصمة املقدسة ،مركز املعلومات اجلغرافية -
 .مشروع توحيد احلدود اإلدارية ملدينة مكة املكرمة ،٣اجلزء  ،املعلومات اجلغرافية مبدينة مكة املكرمة

التقرير الفين للمخطط اهليكلي  ،)هـ١٤٢٥( ،وزارة الشئون البلدية والقروية ،مة املقدسةأمانة العاص ،مركز املعلومات اجلغرافية -
 .ملكة املكرمة

  يف متاح  ،هـ٥/٩/١٤٢٩ :اإلتاحة تاريخ ،م٢٠٠٦  لعام السنوي التقرير ،)م٢٠٠٦( ،األعضاء  لزراعة السعودي املركز -
http://www,scot,org,sa/arabic/Dialysis,htm   

 /يف متاح ،هـ٢٢/٨/١٤٢٩  /اإلتاحة  تاريخ ،الكُلوي الفشل مرض عالج كيفية ،)م٢٠٠٢(  ،الطيب املركز -

h p://healths,roro44,com/healths-91-670-0,html 

بيانات املساكن والسكان  ،)هـ١٤٢٥( ،وزارة االقتصاد والتخطيط ،ءات العامة واملعلومات السكانية واحليويةمصلحة اإلحصا -
 .التعداد العام للسكان واملساكن: حسب اجلنس واجلنسية يف أحياء مدينة مكة املكرمة
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 ،)رسالة  ماجستري غري منشورة( ،"مةجغرافية تسول النساء واألطفال مبدينة مكة املكر" ،)هـ١٤٢٨( ،فاطمة بنت موسى ،مطاعن -
 .جامعة أم القرى ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم اجلغرافيا: مكة املكرمة

قسم : مكة املكرمة ،)رسالة ماجستري غري منشورة( ،"جغرافية السرقة مبدينة مكة املكرمة" ،)هـ١٤٢٦( ،حممد سليم سفر ،املطريف -
 .عة أم القرىجام ،كلية العلوم االجتماعية ،اجلغرافيا

 ،وزارة الشئون البلدية والقروية ،أمانة العاصمة املقدسة ،مركز املعلومات اجلغرافية ،املكتب التنفيذي ملخطط عام مكة املكرمة -
 .امللخص التنفيذي للمخطط اهليكلي احملدث ملدينة مكة املكرمة ،)هـ١٤٢٥(

 .دار املعرفة اجلامعية: إلسكندريةا ،أساليب ومناهج علم اإلحصاء ،)م٢٠٠٠( ،حممد حممود ،مهديل -

 /http://arabaltmed,com/ewsمتاح يف  ،هـ٢٢/٤/١٤٢٦/ تاريخ اإلتاحة ،موقع العالج البديل العريب -

 http://www,baytalshifaa,com/index,aspمتاح يف  ،هـ٢٢/٤/١٤٢٦/ تاريخ اإلتاحة ،موقع بيت الشفاء -

 يف متاح ،هـ٢٢/٤/١٤٢٦ /اإلتاحة  تاريخ ،البديل والطب  األعشاب لطب االلكتروين  عشبة موقع -
http://www,sehha,com/diseases/liver/hcv,htm 

  /http://www,weqaaworld,comمتاح يف  ،هـ٢٢/٤/١٤٢٦/اإلتاحة تاريخ ،البديل للطب  االلكتروين وقاء موقع -

: مكة املكرمة ،دراسة يف اجلغرافيا الطبيعية ملنطقة احلرم املكي الشريف: البيئة الطبيعية ملكة املكرمة ،)م٢٠٠٠( ،رقية حسني ،جنيم -
 .اإلسالمي الفرقان للتراث

دراسة ميدانية يف مدينة مكة : مشكالت املرأة السعودية يف مرحلة وسط العمر" ، )هـ١٤١٩( ،أمرية بنت حممد علي ،نقلي -
    . جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم علم النفس: مكة املكرمة، )رسالة ماجستري غري منشورة(، "املكرمة

الصحة تضع إستراتيجية للحد من أسباب اإلصابة بالفشل (" ،)٢٠٠٧( ،بية املتحدةاإلمارات العر-وزارة شئون جملس الوزراء -
/يف متاح ،هـ٢٢/٨/١٤٢٨  /اإلتاحة  تاريخ، )الكلوي

h p://www,moca,gov,ae/arabic/NewsDetail,aspx?nid=678    

 ،)هـ١٤٢٤( ،حممد منري األصبحي: ترمجة ،،علل عدم املساواة: اتمعات غري الصحية ،)م١٩٩٦( ،تشارد غري ،ولكنسون -
 .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض

التوزيع اجلغرايف لألمراض يف اململكة العربية السعودية والعوامل املؤثرة يف هذا التوزيع  ،)هـ١٤١١( ،عبد اهللا بن ناصر ،الوليعي -
مركز أحباث مكافحة : الرياض ،دراسة حتليلية وميدانية يف اجلغرافيا الطبية: رة خاصة ملنطقة أمارة الرياض ومدينة الرياضمع إشا
 .اجلرمية

 .دار الفكر: دمشق ،٢ط ،الطب الطبيعي: الطب البديل ،)م٢٠٠٢( ،توفيق احلاج ،حيي -

 .ر العربية للعلومالدا: بريوت ،النبات والطب البديل ،)م٢٠٠٣( ،توفيق احلاج ،حيي -

- A, Batieha, S,Abdallah, M,Maghaireh, Z, Awad, N, Al-Akash, A, Batieneh and K,A, 
Ajlouni, (2003),"Epidemiology and cost of haemodialysis in Jordan" Health Journal, 
Volume 13 No, may- June, 2007, WHO EMRO, Date of availability/ 24/8/2008, From 

<http;//www,emro,who,int/publications/emhj/1303/article19,htm>       
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  ):أ(ملحق 
  

  اإلستبانة
  

  :عزيزتي املريضة
لـدى اإلنـاث مبدينـة مكـة     ) النـهائي (خاصة بدراسة مـرض الفشـل الكلـوي املـزمن     الستبانة اإن هذه     

أرجـو مـن حضـرتك التكـرم والتفضـل باإلجابـة علـى التسـاؤالت           ،يانات رسالة ماجستري يف اجلغرافيـا الطبيـة  ومتثل ب ،املكرمة
ولتكوني عزيزتي على ثقة تامة  أن هـذه   ،ملا فيه من مصلحة للجميع  ،مع رجائي بتحري الدقة ،الواردة فيها

سائلة املـوىل عـز وجـل لـك عاجـل       ،ة والبحثإال لغرض الدراس  ولن تستخدم ،البيانات ستكون موضع السرية والكتمان
  ...أنه على ذلك قدير  ...الشفاء

  
  ،،،تقبلي ختاما حتياتي                                                                                                                        

  نسيم ماطر:/  الباحثة                                                                                         
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  .هـ١٤٢٦استبانة خاصة بدراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والصحية ملريضات الفشل الكلوي املزمن مبدينة مكة املكرمة 
  

  .....................................والتاريخ  اليوم .........................................احلالة رقم -
 ......................................نوعه...........................................التنقيةمركز  اسم -
 ................................................................................................موقعه -
  :التنقيةركز مأسباب اختيار  -

.........................................................................................................  
 .....................................................................:املريضة  تسكنه  الذي احلي -

  
  :اخلصائص االجتماعية: أوال
 :اجلنسية .١

  .غري عربية .ت                عربية .ب                سعودية .أ       
 :العمر .٢

    عام ٣٠إىل أقل من ٢٠من  .ب             عام                ٢٠أقل من .أ   
  عام ٥٠إىل أقل من  ٤٠من  .ث        عام        ٤٠إىل أقل من ٣٠من  .ت  
  عام ٦٠أكثر من  .ح            عام    ٦٠إىل أقل من  ٥٠من  .ج  
 : احلالة االجتماعية .٣

  أرملة .مطلقة           ث .متزوجة            ت .غري متزوجة         ب .أ        
 :عدد أفراد األسرة .٤

  فأكثر  ١٠ .أفراد   ث ٩-٦من . تأفراد       ٥-٢من .ب       فرد واحد     .أ              
 :احلالة التعليمية .٥

  تعليم متوسط     .ت         تعليم ابتدائي .علمة           بغري مت .أ       
  تعليم فوق جامعي .ح          تعليم جامعي .جتعليم متوسط        .ث      
 :التنقيةركز مرافق املريضة الدائم مل .٦

  .....................غري ذلك  .ت     أحد أفراد األسرة .مبفردها               ب .أ       
  

  :اخلصائص االقتصادية: انياث
 :   ةياملهناحلالة  .١

  ال تعمل .تعمل            ب .أ
 :ملكية املسكن .٢

  هبة .مستأجر           ت .ملك             ب .أ
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 :نوعيته .٣
  .............غري ذلك.        ثفيال .ت                 شقة .ب  بيت شعيب         .أ
 :اأسرضة أواملري عدد السيارات اليت متلكها .٤

  أكثر من سيارة واحدة .ت        سيارة واحدة .ال توجد            ب .أ
 :ركز التنقيةوسيلة الوصول مل .٥

  ............................غري ذلك .ت          سيارة أجرة .ب        سيارة خاصة .أ
  

  :        اخلصائص الصحية: ثالثا
 :تاريخ اإلصابة باملرض .١
  هـ١٤٢٠ -١٤١٦الفترة مابني عامي   .هـ و ما قبله     ب١٤١٥العام  .أ  

  هـ    ١٤٢٦-١٤٢١الفترة مابني عامي  .ت              
 :هل املريضة مصابة مبرض السكر .٢
  ال .ب                                نعم .أ  
 :هل املريضة مصابة بأي من أمراض ضغط الدم .٣
  ال .ب                                 نعم.أ  
  :إذا كانت املريضة مصابة فبأي نوع .٤
  ضغط دم مرتفع   .ب        ضغط دم منخفض        .أ  
  :حسب اإلصابة بااللتهابات الكبدية الفريوسية املريضةما تصنيف  .٥
  )ج(التهاب كبدي فريوسي فئة  .ت    )ب(التهاب كبدي فريوسي فئة  .ب       سليب .أ  
   

  :الطب الشعيباستخدامات : رابعا
 :على الطب الشعيب كوسيلة عالج املريضةهل سبق وأن اعتمدت  .١

  ال .ب                              نعم .أ
 :مت ذلكإذا مت استخدامه فكم مرة  .٢

  أكثر من مرتني .مرتني           ت .مرة واحدة فقط              ب .أ
 :على الطب الشعيب كوسيلة عالجاملريضة كيف تعرفت  .٣

  جتربة أحد املرضى .ت       املعارف واألصدقاء         .ب            نصيحة أحد األقارب .أ 
  أحد اجلريان.ح        احلجاج أو الباعة املتجولني .ج     وسائل اإلعالم واالنترنت  .ث

 :نوع العالج الشعيب .٤
......................................................................................................  

  
  



٢٠٠ 

 :تاريخ أخر استخدام للطب الشعيب .٥
  هـ  ١٤٢٠ -١٤١٦الفترة مابني عامي   .ب     .هـ و ما قبله١٤١٥العام  .أ  

  هـ    ١٤٢٦-١٤٢١الفترة مابني عامي  .ت              
 :أين كان العالج يف أخر تلك املرات .٦
  ..................................احلي .داخل مدينة مكة .أ 
  ...................................املنطقة .داخل اململكة .ب
  ...................................الدولة .خارج اململكة .ت
 :هل مت االستفادة من هذا النوع من العالج .٧
  جزئيا .ت                          ال .ب                                نعم .أ  
 

  شكرا لك مع متنياتي بالشفاء العاجل                                                                                                     
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  ):ب(ملحق 

  هـ١٤٢٥توزع السكان واملساحات والكثافات على الدوائر االنتخابية مبدينة مكة املكرمة لعام ) ٢(ملحق 
  

  ائرةالد
  االنتخابية 

  عدد السكان  احلي  التسلسل
  املساحة باهلكتار

  الكثافات
  هكتار/ فرد 

  صافية  عامة  اإلمجايل  الفضاء  املستغلة

وىل
األ

  
)

ياد
أج

(  

  ٧٦.٥٩  ٢٠.٥٦  ٢٦٩.٢  ١٩٦.٩  ٧٢.٢٩  ٥٥٣٧  الروايب  ١

  ٣٧٦.٣٧  ٣٠٢.٨٨  ١١١.٧  ٢١.٨  ٨٩.٨٩  ٣٣٨٣٢  املسفلة  ٢

  ١٧٣.٢١ ١٢١.٧٩  ١١٤.٢  ٣٣.٩  ٨٠.٣  ١٣٩٠٩  جرهم  ٣

  ١٨٥.٣٣  ١٧٨.٩٠  ٢٦٤.٧  ٩.١٩  ٢٥٥.٥١  ٤٧٣٥٦  اخلالدية  ٤

  ٩٢٥.٢٤  ٥١١.٣٩  ٩٠.٣٩  ٥.٥٥  ٤٩.٩٦  ٤٦٢٢٥  الطندباوي  ٥

  ٣٨٣.٤٥  ٣٦٤.٢٩  ١٩٣.٧  ٩.٦٨  ١٨٤.٠٢  ٧٠٥٦٤  اهلنداوية  ٦

  ٢١٥.٧٠  ٢٣٢.٣٢  ٦٩.٩  ٠  ٦٩.٩  ١٥٠٧٨  املنصور  ٧

  ١٤٥.٢٤  ١٣٩.٥٥  ٨٧.٠٩  ٣.٤١  ٨٣.٦٨  ١٢١٥٤  التيسري  ٨

  ١٤٨.٥٩  ١١١.٨١  ٧٨.٩  ١٨.٨٦  ٥٩.٣٧  ٨٨٢٢  جرول  ٩

  ١١٧.٣٢  ١١٧.٣٢  ٢٧.٧٧  ٠  ٢٧.٧٧  ٣٢٥٨  ١القرارة  ١٠

  ١٠٧.٧٧  ٦٩.١٥  ٥٥.٥٣  ١٩.٩  ٣٥.٦٣  ٣٨٤٠  ٢شعب عامر وعلي  ١١

  ١٩٢.٥٨  ١٥٧.٨٩  ٨٠.٠٧  ١٤.٤٢  ٦٥.٦٥  ١٢٦٤٣  أجياد  ١٢

  ٨١٤.٥٧  ٣٤٤.٧٢  ٦٦.٤٧  ١٦.٢٥  ٢٨.١٣  ٢٢٩١٤  الشبيكة  ١٣

  ٨٣٢.٣١  ٣٧٩.٨٣  ٤٣.٥٤  ٢٣.٦٧  ١٩.٨٧  ١٦٥٣٨  ٣اهلجلة  ١٤

  ١٦١.٧٧  ١٦١.٧٧  ٣٢.٠٥  ٠  ٣٢.٠٥  ٥١٨٥  ٤حارة الباب  ١٥

  ٢٧٥.٤٣  ٢٤٢.٤٥  ١٥٨٠.٢١  ٣٧٣.٥٣  ١١٥٤.٠٢  ٣١٧٨٥٥  اإلمجايل

نية 
الثا

  
)

بدة
املعا

(  

  ١١٣.٤ ١٠٧.٣٢  ٥٠.١٢  ٢.٧٢  ٤٧.٤  ٥٣٧٩  السليمانية  ١٦

  ١٧.٣١  ١٤٥.٩١  ٨٥.٥  ١٣.٠١  ٧٢٠.٤٩  ١٢٤٧٦  اجلميزة  ١٧

                                     
  .البيانات تشمل القرارة و النقا .١
  
  .البيانات تشمل شعب عامر فقط .٢
  
  .البيانات تشمل احلرم واهلجلة ٣
  
  .البيانات تشمل حارة الباب والشامية ٤

  



٢٠٢ 

  ١٣٠.٩٣  ٥٨.٤٠  ٤٥٨.٩  ٢٥٤.٢  ٢٠٤.٧  ٢٦٨٠٣  ريع ذاخر  ١٨

  ٢٨٦.٧٨  ٢٠٤.٥  ١٦٥  ٤٧.٣  ١١٧.٦٧  ٣٣٧٤٦  اخلنساء  ١٩

  ١٩٩.٦٦  ١٦٣.٩٨  ١٩١.٤  ٣٤.٢  ١٥٧.٢  ٣١٣٨٧  املعابدة  ٢٠

  ٤٦.٠٣  ١٣٢.٢٢  ١٠٩٧  ٥٧٣.٦  ٥٢٣.٤  ٢٤٠٩٣  العدل  ٢١

  ٥٠٣.٨٥  ١٣٢.٢٢  ٢٧١.٧  ٢٠٠.٤  ٧١.٣  ٣٥٩٢٥  جبل النور  ٢٢

  ١٠٢.٢٨  ٣١.٥٥  ١٠٠٩  ٦٩٧.٧  ٣١١.٣  ٣١٨٤٠  وادي جليل  ٢٣

  ١٤٠٠.٣  ٨٦٥.٨٩  ٣٣٢٨.٦٢  ١٨٢٣.١٣  ٢١٥٣.٤٦  ٢٠١٦٤٩  اإلمجايل

الثة
الث

  
)

يبية
العت

(  

  ٢٢٢.١٩  ١٤٣.٩٤  ٢٧٧.٥  ٩٧.٧٢  ١٧٩.٧٨  ٣٩٩٤٦  األندلس  ٢٤

  ٢٨٥.٦٦  ١٣٠.٣٢  ٢٨٠.٥  ١٥٢.٥  ١٢٧.٩٧  ٣٦٥٥٧  العتيبية  ٢٥

  ٢٢٣.٦٣  ٢٢٣.٦٣  ١١١.٥  ٠  ١١١.٥  ٢٤٩٣٥  احلجون  ٢٦

  ١١٦.٢٨  ٥٦.٦٨  ٢٢٣.٢  ١١٤.٤  ١٠٨.٨  ١٢٦٥٢  ءالشهدا  ٢٧

  ٢٢٥.٧٦  ١٤٦.٨٥  ٥٧.٠٥  ١٩.٩٤  ٣٧.١١  ٨٣٧٨  البيبان  ٢٨

  ٣٤٣.٣٠  ٣٠٥.٧٥  ١٦٣.٢  ١٧.٨٥  ١٤٥.٣٥  ٤٩٨٩٩  الزهراء  ٢٩

  ١٤٨.٥٨  ١٣٩.٥٥  ٨٦.٢٤  ٥.٢٤  ٨١  ١٢٠٣٥  الضيافة  ٣٠

  ١٣٢.٢٧  ٧٨.٣١  ٣٨٣.١  ١٥٦.٣  ٢٢٦.٨  ٣٠٠٠١  الزاهر  ٣١

  ١١٤.٣٦  ٢٨.١٣  ٢٨٢.١  ٧٩.٥  ٢٠٢.٦  ٢٣١٧٠  الرتهة  ٣٢

  ٢٨.٧١  ١.٢٦  ٨٢٣٣  ٧٨٧٠.٧  ٣٦٢.٣  ١٠٤٠٢  السالمة  ٣٣

  ١٤.١٠  ١.٠١  ٨٢١٥  ٧٦٢٤.٧  ٥٩٠.٣  ٨٣٢٦  احلمراء وأم اجلود  ٣٤

  ١٨٥٤.٨٨  ١٣٠٩.٤٧  ١٨٣١٢.٣٩  ١٦١٣٨.٨٥  ٢١٧٣.٥١  ٢٥٦٣٠١  اإلمجايل

بعة
الرا

  
)

وقية
الش

(  

  ٤٢.٠٧  ٢٠.٣٧  ٥٢٧.٨  ٢٧٢.٢  ٢٥٥.٦  ١٠٧٥٤  كدي  ٣٥

  ٣٢.٠٩  ٥.٦٢  ٩٦٣.٢  ٧٩٤.٤  ١٦٨.٨  ٥٤١٨  اهلجرة  ٣٦

  ٦.٥٥  ٣.٣١  ١٤٤٣  ٧١٣.٩  ٧٢٩.١  ٤٧٧٨  بطحاء قريش  ٣٧

  ٠  ٠.٨٩  ١١٣٨٠  ١١٣٨٠  ٠  ١٠٢٣٦  العكيشية  ٣٨

  ٣١٠.٠٩  ٢٢٦.٢٧  ٢١٣.٥  ٥٧.٧١  ١٥٥.٧٩  ٤٨٣١٠  التقوى  ٣٩

  ٢٩.٣٥  ١٣.٣١  ٧٤٦.٤  ٤٠٧.٩  ٣٣٨.٦  ٩٩٤١  الكعكية  ٤٠

  ١١٥.٤١  ٤٩.٥٨  ٦١٨.٩  ٣٥٣  ٢٦٥.٩  ٣٠٦٩٠  الشوقية  ٤١

  ٢.٧٥  ٠.٩٩  ٢٢٩٩٠  ٢٢٦٥٤  ٨٣٣٦.٢  ٢٢٩٤٦  ويل العهد  ٤٢

  ١٥.٧٨  ٢.٣٦  ٨٠٨٨  ١٨٧٦  ١٢١٢  ١٩١٣٠  امللك فهد  ٤٣

  ١١٤.٢١  ٩٨.٨٩  ٣٤٤.٥  ٤٦.٢  ٢٩٨.٣  ٣٤٠٧٠  الرصيفة  ٤٤

  ٦٦٨.٣٤  ٤٢١.٦٥  ٤٧٣١٥.٣  ٣٨٥٥٥.٣١  ١١٧٦٠.٢٩  ١٩٦٢٧٣  اإلمجايل

سة
خلام
ا

  
)

زية
عزي
ال

(  

  ٧٩.٧٢  ٣٩.٨٢  ٢٧٠.٢  ١٣٥.٢  ١٣٤.٩٨  ١٠٧٦١  الروضة  ٤٥

  ١٠٤.٩٠  ٣٥.٠٥  ٤٥٧.٩  ٣٠٤.٩  ١٥٣  ١٦٠٥٠  العزيزية  ٤٦



٢٠٣ 

  ١٤٤.٨٥  ١٠٣.٢١  ٥٢٣.٩  ١٥٠.٦  ٣٧٣.٣  ٥٤٠٧٦  اجلامعة  ٤٧

  ٢٣.١٦  ٢٣.٠٦  ٦٠٥.٧  ٢.٨  ٦٠٢.٩  ١٣٩٦٩  النسيم  ٤٨

  ١١.٠١  ٢.٢٨  ١١٢٩٠  ٨٩٥٠  ٢٣٤٠  ٢٥٧٧٧  العوايل  ٤٩

  ٠  ٠.٠٩  ١١٩٣٠  ١١٩٣٠  ٠  ١١٣٧  املشاعر  ٥٠

  ٩١.٧٥  ٣٧.٨٧  ٢٩٦.٥  ١٧٤.١  ١٢٢.٤  ١١٢٣١  املرسالت  ٥١

  ٣١٠.٥٤  ٢٤١.٤١  ٢٥٣٧٤.٢  ٢١٦٤٧.٦  ٣٧٢٦.٥٨  ١٣٣٠٠١  اإلمجايل

سة
ساد
ال

  
)

ائع
شر
ال

(  

  ٠.٤٨  ٠.١٤  ٣٦٧١  ٢٥٤٢.٩  ١١٢٨.١  ٥٤٣  العسيلة  ٥٢

  ٤٠.٢٢  ١٢.٥٩  ١٩٨٤  ١٣٦٢.٥  ٦٢١.٥  ٢٤٩٩٧  الشرائع  ٥٣

  ٧.٨٦  ١.٠٨  ٧٠٨٩  ٦١١٦.٧  ٩٧٤.٣  ٧٦٦٥  شرائع ااهدين  ٥٤

  ١٤٨.٤٦  ٢.٩٠  ١٤٣٩٠  ١٤١٠٨.٨  ٢٨١.٢  ٤١٧٤٧  الراشدية  ٥٥

  ٢٩.٣١  ١٨.٠٦  ١٢٨٧  ٤٩٤  ٧٩٣  ٢٣٢٤٦  اخلضراء  ٥٦

  ٢٢٦.٣٤  ٣٤.٧٩  ٢٨٤٢١  ٢٤٦٢٤.٩  ٣٧٩٨.١  ٩٨١٩٨  اإلمجايل

بعة
لسا
ا

  
)

يدة
جلد
رة ا
لعم
ا

(  

  ١٩.٨٣  ٨.٨٨  ٢٣٠٠  ١٢٧٠  ١٠٣٠  ٢٠٤٣٢  التنعيم  ٥٧

  ٣٦.٣٨  ٦.٨٥  ٤٨٩٤  ٣٩٧١.٥  ٩٢٢.٥  ٣٣٥٦٥  البحريات  ٥٨

  ٢٢.٨٨  ٥.٥٩  ٤٩٦٨  ٣٧٥٤  ١٢١٤  ٢٧٧٨١  العمرة اجلديدة  ٥٩

  ٩.٨٨  ١.٦٦  ٥٦٣٥  ٤٦٨٥.٥  ٩٤٩.٥  ٩٣٨٥  النوارية  ٦٠

  ٨٨.٩٨  ٢٢.٩٩  ١٧٧٩٧  ١٣٦٨١  ٤١١٦  ٩١١٦٣  اإلمجايل

  ٩٥٥٠.١١  ٦١٦٦.٤٢  ١٤٢١٣٣.٧  ١١٦٨٤٤.٣  ٢٨٨٨١.٩٦  ١٢٩٤٤٤٠  اإلمجايل العام

  بيانات املساكن والسكان  .مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات السكانية واحليوية .من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط: املصدر          
  دراسة إنشاء .أمانة العاصمة املقدسة .العام للسكان واملساكن وبيانات وزارة الشئون البلدية والقرويةالتعداد  .حسب اجلنس واجلنسية يف أحياء مدينة مكة املكرمة          
  .فيةمركز املعلومات اجلغرا .مشروع توحيد احلدود اإلدارية ملدينة مكة املكرمة: اجلزء الثالث) هـ١٤٢٣( .دليل متكامل لنظام املعلومات اجلغرافية مبدينة مكة املكرمة          

  
  
  
  




