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  ملخص
ى قطاع الخدمات  كاني عل و الس ر النم دى اث ى م ذه الدراسة التعرف إل ة (تھدف ھ التعليمي

ة ،)ةوالصحي دت الدراس اس  واعتم ى أس ان عل ذان يقوم ي الل ين الوصفي والتحليل ى المنھج عل
ة ة والتطور في مجال الخدمات في مراحل مختلف ات  دراسة النمو السكاني للمدين لمعالجة البيان

ى  .والمعلومات التي تم جمعھا من مصادرھا المختلفة لبلوغ أھداف الدراسة وتوصلت الدراسة إل
ا دل ال: عدد من النتائج أھمھ رة أن مع رق خالل الفت ة المف و السكاني في مدين ) 2004-1952(نم

رة في  ادة الكبي ى الزي ك إل كان أعلى من معدل التطور في مجاالت الخدمات المختلفة، ويعزى ذل
ا توصلت الدراسة  اطق األخرى، كم أعداد السكان الناجمة عن الزيادة الطبيعية والھجرة من المن

ن اني م ة تع ى أن الخدمات التعليمي ية  إل ي المراحل األساس داد الطالب خاصة ف ي أع اكتظاظ ف
ا ي توزيعھ ى سوء ف داد ، باإلضافة إل ي أع ر ف اني من اكتظاظ كبي ا أن الخدمات الصحية تع كم

ا وانعكس  را عليھ ا شكل ضغطا كبي المرضى المراجعين للمراكز الصحية األولية في المدينة مم
دمھا لل ي تق واطنينذلك على مستوى الخدمات الصحية الت ادة النظر في  .م وتوصي الدراسة بإع

و  ة والنم ة الحديث تجدات التنظيمي ع والمس اة الواق ع مراع ة م ابقة للمدين ة الس ات الھيكلي المخطط
دة  ة األعداد المتزاي ة لمواجھ وفير الخدمات والمرافق العام ة، وت ى المدين ذي طرا عل السكاني ال

  .ي كافة المجاالتبحيث تتناسب مع متطلبات فئات مجتمع المدينة ف

  .النمو السكاني، الخدمات: الكلمات الدالة
  
Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of population 
growth on the services sector (education and health), the study relied on 
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two approaches descriptive and analytical which are based on the study 
of population growth of the city and development in the field of services 
at different stages of the processing of data and information gathered 
from various sources to achieve the objectives of the study. The study 
found a number of results, including: that the rate of population growth in 
the city of Mafraq during the period (1952-2004) was higher than the rate 
of evolution in the fields of different services, due to the large increase in 
the number of population due to natural increase and migration from 
other regions, as The study found that educational services suffer from 
overcrowding in the number of private students in the basic stages in 
addition to the poor in their distribution, and health services are suffering 
from great overcrowding in the number of patients reviewers primary 
health centers in the city, posing great pressure them and reflected in the 
level of health services provided to citizens. The study recommends a 
review of the previous master plans for the city taking into account the 
reality of modern regulatory developments and population growth that 
has occurred over the city, and the provision of public services and 
facilities to cope with the growing numbers to suit the city's community 
groups in all fields’ requirements. 
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  المقدمة
ن  ر م ه الكثي دور حول ذي ت ي ال ور الرئيس ارع المح كاني المتس و الس وع النم د موض يع

يما ة واالقتصادية، وال س ات االجتماعي دن  الدراس ي الم يط ف ات التخط ة بعملي ات المتعلق الدراس
ى  ادرة عل ر ق اء وغي د من األعب ى تخطيط المدن تواجه العدي ة عل زة القائم حيث أصبحت األجھ
وفير الخدمات األساسية للسكان  ة التخطيط الحضري وت مواكبة النمو السكاني السريع في عملي

لمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات مما يؤدي إلى عدة مشاكل، خاصة فيما يتعلق بتوفير ا
رة اء الفقي اثر األحي وائي وتك اء العش ادة البن ة والصحية وزي ى ، التعليمي ى الضغط عل افة إل إض

ة  ة في التنمي ادة الصعوبات اإلداري ى زي ؤدي إل فرص العمل مما يزيد نسبة البطالة األمر الذي ي
  .السكان في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية بما ينعكس على مستويات معيشة

ى  ع إل ذا المجتم ات وحاجة ھ ع من المجتمع ي أي مجتم كان ف ين الس ة ب ة وثيق اك عالق وھن
د ، الخدمات بمختلف مجاالتھا ر في تحدي دور األكب ومما الشك فيه أن حجم السكان الكلي يلعب ال

ة الي ف، اإلطار الالزم الحتياجات ھذا المجتمع من الخدمات المختلف ي وبالت ع العوامل الت ان جمي
د  ؤثر في نفس الوقت في تحدي ات والھجرة ت تؤثر في تحديد حجم المجتمع مثل الخصوبة والوفي
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اد ، احتياجات ھذا المجتمع من ھذه الخدمات الة السكانية واالبتع وعي للمس اب ال ان غي الي ف وبالت
ادا ول المناسبة للزي اد الحل ت الحاصلة يضعنا عن دراستھا ورصدھا بصورة مستمرة وعدم إيج

د ى المدى البعي ة ، أمام قضايا كثيرة في غاية الخطورة عل ار حال ين االعتب م نأخذ بع خاصة إن ل
  .التوازن بين عدد السكان وبين الموارد المتاحة

ويمكن القول إنه وبالرغم من الجھود المبذولة في ھذا اإلطار كان النمو السكاني يشكل احد 
ي تو رة الت ديات الكبي تثمارات التح وفير االس رة لت ادية كبي ات اقتص رض إمكاني ة ويف ه التنمي اج

ى مستوى ، لتامين الخدمات المختلفة وفرص العمل لألعداد المتزايدة من السكان نعكس عل ا ي مم
ار ، الحياة المعيشية للفرد بشكل عام وھنا يعتبر موضوع التوعية السكانية مھما من خالل شرح آث

  .ذلك وعلى الصعد كافة

  شكلة الدراسةم
وا متسارعا  ى وجه الخصوص نم لقد شھدت محافظة المفرق بشكل عام ومدينة المفرق عل

ة، ويعزى )2004 -1952(في حجم السكان خالل الفترة  ة مدن المملك ك شان بقي انھا في ذل ، ش
ادة  ة كالزي ادية واالجتماعي ية واالقتص ل السياس ا العوام ل أھمھ ن العوام ة م ى مجموع ك إل ذل

زمن الطبيع ة، وبمرور ال ة أو خارجي ية للسكان وكذلك تيارات الھجرة المتتالية سواء كانت داخلي
ر  ان النمو السكاني غي ازداد عدد سكان المدينة كما تطور حجم الوظائف المقدمة للسكان، ولما ك
ى  المخطط من أھم التحديات التي تواجه الدول، لما يترتب عليه من مشاكل تتمثل في الضغط عل

اع ر قط ب آخ ن جان وارد االقتصادية م ى الم ب، وعل ن جان ة م ى التحتي ة والبن دمات العام . الخ
جاءت ھذه الدراسة للكشف عن معدالت النمو السكاني في مدينة المفرق وتحليلھا، وتوضيح مدى 
حية  ة والص دمات التعليمي ى الخ اص عل كل خ دمات  وبش اع الخ ى قط كاني عل و الس ر النم اث

حي  رف الص دمات الص ي وخ ة الت ات العام دائق والمتنزھ يارات والح ف الس رق ومواق والط
  .يحتاجھا السكان في المدينة

  أھداف الدراسة
  تسعى ھذه الدراسة لتحقيق عدد من األھداف أھمھا

ذ  التعرف .1 دأت من ي ب على النمو السكاني لمدينة المفرق من خالل تتبع التعدادات السكانية الت
  . 2004إلى آخر تعداد جرى في عام  1952عام 

رق ووضع المقترحات  .2 ة المف ة في مدين ع قطاع الخدمات والمرافق العام يم واق تحليل وتقي
د ي ضوء مع تقبال ف ذه الخدمات مس ة ھ ى تطوير وتنمي اعد عل ي تس كاني الت و الس الت النم

  . العالية

  . التعرف إلى اثر النمو السكاني على قطاع الخدمات لمدينة المفرق .3

 . التعرف إلى اثر سوء التخطيط في توزيع الخدمات في مدينة المفرق .4
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  أھمية الدراسة ومبرراتھا 
ا  رق وم ة المف و السكاني لمدين ر في النم ة الدراسة في دراسة االختالف والتغي تكمن أھمي
ع  ة، إذ تتمت ع ذو أھمي از بموق ة تمت ى الخدمات وخاصة أن المدين رافقه من زيادة في الضغط عل
ة  ة والدولي ل والمواصالت المحلي ا طرق النق رع منھ المدينة بموقعھا الجغرافي المتميز حيث تتف

ي ت ي الت ة الت ة المرحل ة الدراسة من أھمي أتي أھمي ا ت ة، كم ة والسكك الحديدي شمل الطرق البري
ا  ة ككل )2004-1952(تناولتھ ى المنطق ة عل ا من تطورات اقتصادية وإداري ا طرأ خاللھ ، وم

  .  وانعكاس ذلك على مدينة المفرق

ي شھدت مدينة المفرق نموا سريعا في أعداد السكان وتطورا في الوظائف وا لخدمات الت
ين ، تقدمھا المدينة للسكان ا ب رة م ي خالل الفت دادھا العمران ا شھدت توسعا في امت  – 1950كم

ي التطور ، 2004 ى قطاع الخدمات وف ي الضغط عل ر ف دور األكب كانية ال ادة الس ان للزي د ك وق
ن ا ة م رة الداخلي ة عن الھج ة أم ناجم ادة طبيعي ذه الزي ت ھ واء أكان ة س احي للمدين اطق المس لمن

  .المجاورة

ة  رق والمتعلق ة المف ن مدين ات ع اث والدراس درة األبح ي ن ا ف ة أيض ة الدراس ن أھمي وتكم
كانية ھا الس ا وخصائص ات ، بموقعھ ى دراس ة إل ا بحاج ارع يجعلھ ا المتس ة أن نموھ والحقيق

  . متخصصة في ھذا المجال لوضع الخطط والسياسات المستقبلية

  :ت الباحث لدراسة مدينة المفرق بما يليويمكن إيجاز المبررات التي دفع
 .أھمية الموقع الجغرافي االستراتيجي لمدينة المفرق عند مفترق الطرق الدولية والمحلية .1

  . 2004 – 1952النمو السكاني السريع خالل فترات زمنية مختلفة  .2

 ظھور بعض المشكالت الناجمة عن النمو السكاني للمدينة مثل الضغط على قطاع الخدمات .3
 .التعليمية والصحية

ندرة األبحاث والدراسات الجغرافية التي تناولت مدينة المفرق، وخاصة المتعلقة بالنمو  .4
 . السكاني وأثره على قطاع الخدمات والمرافق العامة

 . االحتياجات السكانية لقطاع الخدمات في مدينة المفرق .5

  لمحة عن منطقة الدراسة

  الموقع  . أ
م ) كم 69( الشمال الشرقي من العاصمة عمان بنحوتقع مدينة المفرق إلى  كما في الشكل رق

ودائرتي عرض ، شرقا) ً◌  36َ◌  12ْ◌  36 –ً◌  12َ◌  16 36( ْ، وتمتد بين خطي طول )1(
ماالً ) ً◌  49َ◌  21ْ◌  32 –ً◌  36َ◌  18ْ◌  32(  م (ش كل رق ي الش ا ف ميت )1كم د س ، وق
المفرق" ة المت" ب رق الطرق الدولي ى مفت ا عل ا لوقوعھ عودية جنوب ماال والس وريا ش ى س ة إل جھ

  . والعراق شرقا
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ق  ى طري ة عل دم المحطات التجاري وتعود أھمية المدينة في بداية نشأتھا كونھا واحدة من أق
ة، اء المنطق ائر أرج ع س اط م ة ارتب امي ونقط ة  الحج الش ابالين بمنتصف مدين رور خط الت وم

ذي ش ا وال اء حيف راق بمين ربط الع ذي ي رق ال ا، المف كانية فيھ ات الس ى للتجمع واة األول كل الن
  . وأصبحت المفرق فيما بعد من المحطات الرئيسة على خط سكة الحديد الحجازية

ا للحج الشامي  وقد لعبت مدينة المفرق دورا تاريخيا في العھد اإلسالمي كونھا طريقا رئيس
ة لوجود مح ة العثماني ة وغدت المدينة إحدى المحطات العامة في الدول د الحجازي طة لسكة الحدي

ام . بھا ام1945ومنذ ع ة لألم ة المحلي ة التنمي دفع عملي ة ب دأت المدين ة ، م ب وشھدت نھضة تنموي
ة نحو األفضل والنھوض  اة في المدين ر مالمح الحي خدماتية شاملة كان لھا األثر األكبر في تغيي

  .العمراني ورقي الخدمات بھا

  
  .دنموقع مدينة المفرق األر :1شكل 

  عمل الباحث: المصدر
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  التقسيمات اإلدارية لمدينة المفرق   .ب
ا ) 2كم 46(تبلغ مساحة مدينة المفرق  ة منھ م 26(تقريباً وتبلغ المساحة المنظم ا ) 2ك تقريب

  )):2(الشكل رقم (موزعة على النحو التالي 
  وتضم مجموعة من األحياء وھي) 11(وحدة 

وھو الحي الذي يحده شارع طارق بن زياد من الجنوب وشارع القادسية  :حي األمير حسن .1
رب ن الغ د هللا م ك عب ارع المل رق وش ن الش داد م ارع بغ مال وش ن الش ي ، م و الح وھ

   . ويغلب على ھذا الحي االستعمال السكني والتجاري، المتعارف على تسميته بحي الضباط

أبو حنيفة من الشرق وشارعي الشھيد عطا وھو الحي الذي يحده شارع اإلمام : حي الزھور .2
 غصاب وعثمان بن عفان من الشمال وشارع اإلدريسي من الغرب وشارع السموع من 

  . ويغلب على ھذا الحي االستعمال السكني، الجنوب

وھو الحي الذي يحده من الجنوب شارع الشھيد حسين بصبوص ومن الشمال : حي النھضة .3
ك شارع طارق بن زياد ومن الش ن طالل ومن الغرب شارع المل رق شارع الملك حسين ب

  . ويغلب على ھذا الحي االستعمال التجاري، عبد هللا

ل .4 ن : حي الشھيد وصفي الت ك حسين ب ان دمشق من الشرق وشارع المل ويحده شارع عم
ذا ، طالل من الغرب وشارع بدر من الشمال وشارع المدينة المنورة من الجنوب ويقع في ھ

...... . ائر الحكومية مثل مبنى المحافظة والمحكمة الشرعية ومركز الدفاع المدنيالحي الدو
  .الخ

ة السعدية من : حي القادسية .5 ويحده شارع الشھيد حسين بصبوص من الشمال وشارع حليم
وھو عبارة عن حي ، الجنوب وشارع الزرقاء من الشرق وشارع الملك عبد هللا من الغرب

  . سكني

  .وھو عبارة عن حي سكني وحرفي يقع في الجزء الجنوبي من المدينة: حي الملك عبدا  .6
  وتضم مجموعة من األحياء وھي) 12(وحدة 

ة: حي األميرة عالية .1 ارة عن ، ويقع ھذا الحي في أقصى الجزء الشمالي من المدين وھو عب
  .معسكرات للجيش

ارة عن حي سكني إضافة وھو عب، ويقع في الجزء الشمالي من المدينة: حي األمير غازي .2
  . إلى انتشار معسكرات الجيش فيه

وھو الحي الذي يحده شارع عمان دمشق من الشرق وشارع بغداد من الغرب : حي الحسين .3
اء سكنية ، وشارع ابن تيمية من الشمال وشارع بدر من الجنوب ارة عن أحي وھذا الحي عب

  . ومعسكرات للجيش
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دين .4 ي الف و ح: ح ام أب ارع اإلم ده ش قر ويح ھيد ص ارع الش رق وش وب والش ن الجن ة م نيف
  . وھو عبارة عن حي سكني، المجالي من الغرب ومن الشمال شارع عثمان بن عفان

وھو عبارة عن حي ، ويقع ھذا الحي في الجزء الشمالي الغربي من المدينة: حي نواره .5
  . سكني

ويحده شارع محمد البشير من الجنوب وشارع الملكة علياء من الغرب وشارع  :حي النزھة .6
، اإلمام أبو حنيفة من الشمال وشارع عمر بن عبد العزيز وشارع الملك عبد هللا من الشرق

  . وھو عبارة عن حي سكني وفيه بعض اآلثار أيضا

ي من المدي: حي الحسبان .7 ع في الجزء الغرب ةوھو عبارة عن حي مستقل يق ارة ، ن وھو عب
   . عن حي سكني

ة .8 وب : حي الكرام ن الجن اء م ة علي ارع الملك ن الشرق وش د هللا م ك عب ارع المل ده ش ويح
  . والغرب وشارع محمد البشير من الشمال، وھو عبارة عن حي سكني

ة: حي شويكة .9 ، وھو عبارة عن حي مستقل أيضا ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدين
  . سكني وھو عبارة عن حي

ة: حي األمير حمزة .10 ة من المدين ة الغربي ارة عن ، وھذا الحي يقع في الجھة الجنوبي وھو عب
  . حي سكني
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  .أحياء مدينة المفرق ):2(شكل 

  عمل الباحث: المصدر

  الدراسات السابقة
راز  عالجت الكثير من الدراسات موضوع النمو السكاني والتوسع العمراني للمدن بھدف إب

ي عھا العمران كاني وتوس ا الس ين نموھ ة ب ي ، العالق ا ف كانية وأثرھ ادة الس ى الزي ت إل ا تطرق كم
وتناولت دراسات أخرى العالقة بين التوزيع السكاني وتوزيع  تخطيط وتوزيع الخدمات المختلفة،

ي واإلقليمي خالل  ى المستوى المحل وتخطيط الخدمات الصحية والتعليمية في مناطق مختلفة عل
  . فترات متباينة من الزمن

ان  ة  )Michael, R. & Durant, T, 1980(فقد أجرى الباحث واطني والي ى م دراسة عل
ة بھ ي األمريكي رات الديمتينيس ين المتغي ة ب ة العالق ين ودف معرف دخل، وب العرق وال ة ك غرافي

ة د ، الرضا عن الخدمات ورغبة المواطنين في التأثير على صنع قرارات تقديم الخدمات العام وق
ى الرضا عن الخدمات  ة عل رات الديموغرافي أثير للمتغي ى عدم وجود ت توصلت ھذه الدراسة إل

واطنين ، على صنع قرارات تقديم الخدمات العامة ورغبة المواطنين في التأثير والى أن رغبة الم
ى من الرضا  ق مستوى أعل في التأثير على صنع قرارات تقديم الخدمات العامة ھي وسيلة لتحقي

  . من قبل المواطنين عن الخدمات العامة
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ان  ادة السكانية العال,1994 (Atash, F, & Beheshtisha, S) ودرس الباحث ر الزي ة اث ي
ة ة والتنظيمي ة ، التي شھدتھا المدن الكبرى في إيران على النواحي اإلداري ى مدين ز عل مع التركي

ة ، أصفھان وارد البيئ ى الخدمات وفرص العمل وم ويذكر الباحث أن السكان يشكلون ضغطا عل
ة أصفھان، المحلية الي ، وتحدثت الدراسة عن إمكانية إنشاء عدد من المدن بالقرب من مدين وبالت

ل  ى التقلي ا أدى إل ة الرئيسة مم ام في المدين جذب السكان إلى ھذه المدن للتخفيف من حدة االزدح
  .من الضغط على الخدمات وفرص العمل وإعادة توزيع السكان

ع الخدمات  ،)1996(وقد تطرقت الحنيطي  في دراستھا العالقة بين التوزيع السكاني وتوزي
ين  الصحية والتعليمية في منطقة ة ب ل العالق ان، بھدف تحلي أبو علندا والقويسمة في محافظة عم

ا، وتھدف  التوزيع السكاني والتوزيع المكاني للخدمات من خالل تطبيق منھج متكامل يربط بينھم
ك الخدمات  دير عدد تل ة الدراسة وتق ة في منطق كذلك إلى تقييم المواقع الحالية للخدمات التعليمي

ي تتنا تقبلية والت ى أن المس ة إل ة وتوصلت الدراس ي المنطق تقبلي ف كاني المس و الس ع النم سب م
  .توزيع الخدمات الصحية والتعليمية إنما ھو توزيع عشوائي ال يتوافق مع التوزع الفعلي للسكان

د  ت الزاي رة  ،)1997(وتناول يم دمشق خالل الفت ي إقل ي ف كاني والتوسع العمران و الس النم
ة واق1970-2000 دف دراس ار ، بھ يم دمشق وانتش ي إقل ي ف ع العمران كاني والتوس و الس ع النم

يم اني من ، السكن العشوائي في مواقع مختلفة من اإلقل يم دمشق يع ى أن إقل وتوصلت الدراسة إل
الي  ذه المعدالت وبالت تيعاب ھ ارتفاع في معدالت النمو السكاني مما أدى إلى عجز اإلقليم عن اس

ة وعدم ساءت األحوال االقتصادية واال ل في انتشار البطال ة تتمث ة وأخذت صورا مختلف جتماعي
ل في  اد عدد وسائط النق ى أن ازدي ذلك إل توفر الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتوصلت ك

ا جعل الشوارع ، اإلقليم أدى إلى ضيق أرصفة المشاة يارات مم ونقص كبير في عدد مواقف الس
  .المرور داخل اإلقليممواقف للسيارات وبالتالي إعاقة حركة 

تغير حجم وتركيب السكان قي التجمعات السكانية الرئيسية في  ،)1998(وعالج الرمامنة 
ر الحجم السكاني لتجمعات 1994 – 1952محافظة البلقاء  ، حيث تناولت الدراسة موضوع تغي
اء ة البلق ة، محافظ رات الزمني الل الفت ات خ ك التجمع ي تل كاني ف و الس ع النم دف تتب ثالث بھ  ال

رات) 1979-1994، 1961-1979، 1952-1961( ذه الفت ين ھ ة ب م المقارن ن ث م ، وم ن أھ وم
ان نتيجة للھجرات  نتائج البحث أن التفاوت في النمو السكاني للتجمعات السكانية في المحافظة ك

  .السكانية إلى المنطقة خاصة في الفترتين األخيرتين

ة في محافظة العالقة بين ا ،)2000(كما بحث البطوش  لتوزيع السكاني والخدمات التعليمي
اني  ع المك كاني والتوزي وزع الس ين الت ة ب ى توضيح العالق ذه الدراسة إل دفت ھ رك، حيث ھ الك

ا ربط بينھم نھج وصفي ي ق م ة من خالل تطبي ع ، للخدمات التعليمي د المواق ى تحدي ا ھدفت إل كم
الحجم السك ا ب ا موزون ة للخدمات الحالية للخدمات والوصول إليھ ع الحالي د المواق ى تحدي اني وال

رك ة الك ي محافظ كانية ف ات الس ة التجمع ى خدم درتھا عل دى ق ة وم ات ، التعليمي دير الحاج وتق
دة تتناسب  المستقبلية عن طريق رفع مستوى نوعية الخدمة في بعض المواقع أو إقامة مواقع جدي

ة ي المنطق تقبلي ف كاني المس و الس ع النم ع وتوصلت الدرا، م الي لمواق ع الح ى أن التوزي ة إل س
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ي للسكان ع الفعل ع عشوائي ال يتوافق مع التوزي ة ھو توزي دأي ، الخدمات التعليمي م يحقق مب ول
ة الوصول  ل تكلف م يستطع تقلي ر عدد من السكان ول وفير الخدمات ألكب الفاعلية والمساواة في ت

  . إليھا

، 2004-1950لعمراني في مدينة معان النمو السكاني والتوسع ا ،)2006(وعالج الفناطسة 
ان ة مع ي لمدين ع العمران كاني والتوس و الس ة موضوع النم ذه الدراس ت ھ ير ، وتناول دف تفس بھ

رت  ي أث ى العوامل الت ز عل م التركي ة ومن ث ي للمدين العالقة بين النمو السكاني والتوسع العمران
رات ، على نمو مدينة معان ذه 2004-1952وتتبع نموھا السكاني خالل الفت ائج ھ رز نت ، ومن اب

   .الدراسة تزايد مساحة المدينة والرقعة السكنية مع تزايد أعداد السكان في المدينة

ل  ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ أن بعض ھذه الدراسات ركزت على تحلي
ي ة ب ى العالق وزع العالقة بين التوزع السكاني وتوزيع بعض الخدمات، وبعضھا ركزت عل ن الت

السكاني والتوسع العمراني، والبعض االخر من الدراسات ركزت على تتبع النمو السكاني خالل 
فترات متعاقبة فقط، إال أن ما يميز ھذه الدراسة عن الدراسات والمسوحات السابقة أنھا تبحث في 

ك  ي ذل ا ف دمات بم اع الخ ى قط رق عل ة المف ھدھا مدين ي تش كانية الت ادة الس ر الزي دمات اث الخ
التعليمية والصحية وخدمات الصرف الصحي والطرق والحدائق العامة كون ھذه الخدمات تمس 

إضافة إلى أن ھذه الدراسة ، ولما لھا من دور في عملية التنمية المستمرة، حياة المواطنين مباشرة
ا لل دى مالئمتھ ا وم ا وكفاءتھ ى حجمھ ة التعرف عل ودة بغي دمات الموج ل الخ تحاول تحلي و س نم

ن  ين ع واطنين المحلي ا الم توى رض ة مس رق ومعرف ة المف ھده مدين ذي تش تمر ال كاني المس الس
  . الخدمات في المدينة

  منھجية الدراسة
ة  ى أساس دراس ان عل ذان يقوم ي الل ين الوصفي والتحليل ين المنھج ة ب ذه الدراس جمعت ھ
ات  ة البيان ة لمعالج ل مختلف ي مراح دمات ف ال الخ ي مج ور ف ة والتط كاني للمدين و الس النم
ى  م االطالع عل د ت وغ أھداف الدراسة، وق والمعلومات التي تم جمعھا من مصادرھا المختلفة لبل

ات ا ادر البيان ةمص ادرھا المختلف ن مص ة م ة بالدراس داني، ، لخاص ل المي ام بالعم م القي ن ث وم
  . واستخدام البرامج الالزمة الستكمال جمع البيانات وتحليلھا بإتباع أساليب البحث العلمي

  مصادر البيانات
  تتمثل مصادر البيانات فيما يلي

  المكتبية البيانات .أ
ارير منشورة ، وبحوث، سابقة من رسائل جامعيةلقد تم االستعانة بالوثائق والدراسات ال وتق

ورة ر منش ام ، وغي دمات بشكل ع كاني والخ و الس الج النم ي تع ة الت ة واألجنبي والمصادر العربي
  .وموضوع الدراسة بشكل خاص
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  وھي ،ي تتوافر فيھا بعض البياناتالمؤسسات الت .ب

ي  دائرة − دادات السكانية الرسمية الت ائج التع ى نت ا عل م الحصول منھ ة وت اإلحصاءات العام
  :أجريت في المملكة على النحو التالي

 .م2004م، 1994م، 1979م، 1961م، 1952التعداد العام للسكان والمساكن لألعوام  •

ن دا ادرة م نوية الص كانية الس رات الس ديرات والنش ى التق ة عل دت الدراس ا اعتم رة كم ئ
  . اإلحصاءات العامة

ا  − رق فيم ة المف ة لمدين ة والتنظيمي ى المخططات الھيكلي بلدية المفرق إذ تم الحصول منھا عل
رة  الل فت ة خ ة للمدين يمات اإلداري ة والتقس ة التحتي دمات البني ة وخ دمات العام ق بالخ يتعل

  .الدراسة

ق بالخدمات مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق وتم الحصول منھا ع − ا يتعل لى كل م
دارس  دارس األساسية والم ال وأعداد الم التعليمية في مدينة المفرق من أعداد رياض األطف

ة ة تعليمي ين ، الثانوية ذكورا وإناثا، وأعداد الطالب في كل مرحل ين واإلداري وأعداد المعلم
  . في كل مؤسسة تعليمية تقع ضمن حدود منطقة الدراسة

المفرق إذ تم الحصول منھا على كل ما يتعلق بالخدمات الصحية في  مديرية صحة محافظة −
ة ي المدين ة الصحية ف ز الرعاي دد مراك ن ع رق م ة المف اء والممرضين ، مدين دد األطب وع

  . واألسرة في كل مركز، وعدد السكان لكل سرير
  

  معالجة البيانات
دمات  كانية وخصائص الخ ى الخصائص الس رف إل فيا للتع ا وص ة منھج ي الدراس ع ف اتب
ة  رق الكمي اليب والط تخدام األس د اس ا يعتم ا تحليلي ع الباحث منھج ا اتب ة والصحية، كم التعليمي
ة  ي مدين دمات ف ك بالخ ة ذل اكن وعالق كان والمس ب الس و وتركي اس نم ة لقي ائية الالزم اإلحص

  :معادلة النمو السكاني وفق الصيغة الھندسية التالية المفرق، مثل استخدام

    

    t 

R=     (pt/po-1)*100  

  

(Peterson,1969) 
  :حيث أن
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R  =معدل النمو السنوي للسكان .  

Pt =عدد السكان في تعداد الحق .  

Po =عدد السكان في تعداد سابق .  

T =طول الفترة الزمنية .  

دالت اب مع م حس ث ت ة  حي ة التالي رات الزمني الل الفت رق خ ة المف ي مدين كاني ف و الس النم
  .وتمثيلھا في جداول إحصائية وتحليل وتفسير أسباب الزيادة). 2004-1994(و) 1979-1994(

  )2004-1952(تطور عدد سكان مدينة المفرق خالل الفترة 
نتيجة للتطورات السريعة ، ارتفع عدد سكان مدينة المفرق في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ

فقد بلغ عدد سكان ، والمتالحقة التي شھدتھا المدينة مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السكاني فيھا
 م1961، وبعد اقل من عشر سنوات ارتفع ليصبح عام 1952نسمة، عام ) 6009(مدينة المفرق 

نسمة عام ) 38393(لى ثم ارتفع إ، نسمة) 21280(م ارتفع إلى 1979نسمة، وفي عام ) 9499(
دادين ، م1994 ين التع ا ب رة م الل الفت دة خ رات عدي اعف م د تض ة ق كان المدين دد س أي أن ع

ى 2004وفي عام . )م1952-1994( ة إل داد ) 48900(م ارتفع عدد سكان المدين نسمة حسب تع
  . )1(السكان والمساكن الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة، انظر الجدول رقم 

د بل رة وق كاني للفت و الس دل النم والي ) 1961-1952(غ مع ي %)5.2(ح غ ف ين بل ي ح ، ف
رة %) 2.4(في حين وصل المعدل إلى %) 4(حوالي ) 1994-1979(الفترة  -1994(خالل الفت
ام ، )2004 ة حيث بلغت ع ) 3229(م 1979كما رافق النمو السكاني تطورا في المساحة المبني
ذه النسب مدى التطور ، دونم) 8893(م وصلت إلى 2004وفي عام ، دونم ونالحظ من خالل ھ

ا  والتوسع الذي شھدته مدينة المفرق في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني الذي تشھده المدينة كم
  ).1(في الجدول رقم 

  .)م2004-1952(تطور عدد سكان مدينة المفرق خالل الفترة  :)1(جدول 

النمو  معدل  عدد السكان  اإلناث  الذكور  السنة
  %السكاني 

1952  3209  2800  6009  -  
1961  5000  499  9499  5.1  
1979  10993  10287  21280  4.5  
1994  20121  18272  38393  3.9  
2004  25279  23621  48900  2.4  

  .عمل الباحث باالعتماد على بيانات دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر
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م  دول رق الل الج ن خ رة  )2(م الل الفت رق خ ة المف كان مدين دد س ور ع ين تط ذي يب وال
  :نالحظ ما يلي) م1952-2004(

اني من ، ارتفاع عدد سكان مدينة المفرق .1 ة خالل النصف الث فقد تضاعف عدد سكان المدين
  .القرن العشرين أكثر من ست مرات تقريبا

أثير ) 2004-1979(التغيرات السكانية التي شھدتھا مدينة المفرق خالل الفترة  إن .2 ا ت كان لھ
وھم ادة نم ة وزي كان المدين ي تضخم س تالف ، واضح ف رات أيضا اخ ك التغي ر تل ا تظھ كم

  . معدالت النمو السكاني للمدينة

رة  .3 ام خالل الفت ا ت) 2004-1961(ارتفاع معدالت النمو السكاني بشكل ع ا ولكنھ اوت فيم تف
بينھا حيث تتجه معدالت النمو السكاني في المدينة نحو االنخفاض حيث انخفضت النسبة من 

ى  1961عام %) 5.1( ام %) 2.4(إل ا نظرا ، م2004ع ذا االنخفاض يبقى مرتفع إال أن ھ
للظروف السياسية المحيطة بالمملكة المتمثلة بالمشاكل السياسية في فلسطين وحرب العراق 

رب ال الخطط وح ة ب ة المتمثل ھدتھا المدين ي ش ة الت ة والتنظيمي روف اإلداري يج، والظ خل
ذه الظروف دورا  التنظيمية والمشاريع التنموية التي تقوم بھا بلدية المفرق، وبالتالي لعبت ھ

   . ھاما في النمو السكاني للمدينة

ام ا األردن بشكل ع اء ، وقد كان للظروف الخاصة التي مر بھ اجرين من أبن تقبال المھ واس
ام  ي ع د نكبت طين بع ام ، 1967و 1948فلس يج ع ة الخل و ، م1991وأزم ي النم ر ف ر األكب األث

رى  السكاني للمدن األردنية ومنھا مدينة المفرق، باإلضافة إلى األعداد الكبيرة التي انتقلت من الق
رق، وا ة المف ى مدين ة إل رتحلين والمدن األردنية األخرى كھجرة داخلي ة الم تقرار سكان البادي س

  . فيھا

  العالقة بين النمو السكاني وقطاع الخدمات في مدينة المفرق
كاني النمو الس ة ب ة وثيق رق بعالق ة المف ي مدين دمات ف اع الخ رتبط قط و ، ي ؤدي النم إذ ي

رة % 2.4السكاني المرتفع الذي بلغ حوالي  ى ، )م2004-1994(خالل الفت ى ضغط شديد عل إل
ةقطاع ا دمات عام ه الخصوص، لخ ى وج ة والصحية عل دمات التعليمي ى الخ ذي ، وعل ر ال األم

والتعليم والصحة  .يجعلھا عاجزة عن اإليفاء بمتطلبات السكان الحاليين أو الذين يضافون كل عام
ي ، إحدى الخدمات الجوھرية التي تتأثر بالنمو السكاني ا يعن ويعزى ذلك لتزايد أعداد السكان مم

ى يمكن المحافظة المزيد م اء حت ن المدارس والمعلمين والمراكز الصحية والمستشفيات واألطب
ة رة ، على المستويات التعليمية والصحية المطلوب أثر بدرجة كبي ان قطاع الخدمات يت الي ف وبالت

اه  ة والصحية وخدمات الصرف الصحي والطرق والمي بھذا النمو في مختلف المجاالت التعليمي
روع والمرافق العام احثين في ف ام الب ذلك أصبحت الخدمات ظاھرة واضحة تحظى باھتم ة، ول
  .وتعتبر ھذه الدراسات قاعدة يعتمد عليھا المخطط لمشاريع التنمية . المعرفة المختلفة
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  النمو السكاني والخدمات التعليمية
أثير أثر والت ة بالت دمات التعليمي كاني والخ و الس ين النم ة ب م العالق ا انت، تتس يم فكلم شر التعل

ل ، وأصبح في متناول عدد اكبر من أفراد المجتمع معدالت (كلما تحسنت المؤشرات السكانية مث
وتطورت حياة السكان اجتماعيا واقتصاديا وتمكن أفراد المجتمع من ) ومعدل الوفيات، الخصوبة

تراجع معدالت وعندما تتحسن المؤشرات السكانية وت. المشاركة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا
ع، وتحسين  راد المجتم النمو السكاني يكون باإلمكان تقديم الخدمات التعليمية إلى اكبر عدد من أف

  .نوعية المخرجات التعليمية

كل  رق بش ة المف ي مدين ة ف بة المؤسسات التعليمي ة وارتفعت نس دمات التعليمي تطورت الخ
ذا التطور ف، واضح وخاصة في الفترة األخيرة دارس إذ تمثل ھ د من الم تح العدي د في ف ي التزاي

ة اھج التعليمي وير المن ذلك تط ين وك داد المعلم رامج إع ي ب ع ف دى ، والتوس ى م ك عل وان دل ذل
واطنين  ة الم ي حاج ي تكف ة الت ات التعليمي يس المؤسس ة بتأس ل الحكوم ن قب د م ام المتزاي االھتم

الت التنمية والتوسع في األنشطة وتحقق الغاية والھدف الذي تسعى إليه من اجل التطور في مجا
ى أن ، االقتصادية المختلفة رق عل ة المف ة في مدين كما يدل التوسع والتطور في الخدمات التعليمي

ذه الخدمات  المدينة ھي مركز لمحافظة المفرق بشكل عام، األمر الذي أدى إلى زيادة االھتمام بھ
  .في مدينة المفرق بشكل خاص

ة وازداد عدد 1954تأسست أول مدرسة حكومية في مدينة المفرق عام  ، ثم تطورت المدين
دارس 1969مدارس عام ) 4(المدارس فأصبح  ام ) 9(، ثم أصبح عدد الم م ارتفعت 1979ع ، ث

دارس وأصبحت  داد الم ام ) 29(أع ي ع ة ف ى 1994مدرس دارس إل دد الم م وصل ع ) 34(م، ث
  . ))2(لجدول رقم انظر ا(م 2007مدرسة حتى عام 

عدد المدارس والصفوف والطالب ونسب الطالب إلى السكان في مدينة المفرق ): 2(جدول 
  ).2007-1954(خالل الفترة 

نسبة أعداد الطلبة إلى   عدد الطالب  عدد الصفوف  عدد المدارس  السنة
  %مجموع السكان 

1954  1  8  165  2.8  
1969  4  40  857  5.5  
1979  9  102  3100  14.6  
1994  26  290  8450  22  
2007  34  410  12281  25  

  .م2007عمل الباحث باالعتماد على بيانات مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق عام : المصدر

ة ) 2(نالحظ من خالل الجدول رقم  اد عدد السكان في مدين د ازداد بازدي أن عدد الطالب ق
في حين أن عدد سكان المدينة في  1954طالب وطالبة عام  )165(فقد بلغ عدد الطالب ، المفرق
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ى، نسمة) 8000(تلك الفترة لم يتجاوز  ع إل م ارتف ام ) 857(ث ة ع في الوقت  1969طالب وطالب
ى حوالي  د وصل إل ه عدد السكان ق ان في ذي ك ى ) 15500(ال ع عدد الطالب إل م ارتف نسمة، ث

ام ) 3100( ة ع ب وطالب دد ا 1979طال ين أن ع ي ح ى ف ل إل د وص رة ق ك الفت ي تل كان ف لس
ى أصبح ، نسمة) 21280( م ازداد عدد الطالب حت ام ) 8450(ث ة ع ان  1994طالب وطالب وك

ى  ع إل د ارتف ى ) 38393(عدد السكان ق ى وصل إل م ازداد عدد الطالب حت ) 12281(نسمة، ث
ى  كان إل دد الس ه ع ذي وصل في ت ال ي الوق ة ف ب وطالب س ال) 48900(طال ي نف مة ف رةنس ، فت

ة  داد الطلب ي أع ادة ف كاني زي و الس ق النم ي أن يراف ن الطبيع ه م بق ان ا س ن خالل م تنتج م ونس
د من  ى إنشاء المزي ة بحاجة إل ،وبالتالي ھذا يشكل ضغطا على الخدمات التعليمية وتصبح المدين

  . المدارس كي تلبي حاجات المجتمع المحلي

ين عدد السكان وعدد الط ا من وعند إظھار العالقة ب بن لن ة حسب التجمعات السكانية يت لب
ى مستوى معظم التجمعات السكانية بلغت ) 3(خالل الجدول  ا عل أن ھناك عالقة واضحة بينھم

ة )0.87( ، وھذا يدل أن ھناك حالة من عدم وجود التوازن والتناسق بين عدد السكان وعدد الطلب
ة من معظ، )12(وخاصة في الوحدة  ا تستقطب الطلب دارس حيث أنھ ة لوجود الم اء المدين م أحي
ا ة فيھ د أعداد ، الثانوية المھني ى تزاي ا أدى إل ذه الوحدة مم ة في ھ دارس الثانوي رة الم إضافة لكث

  .الطلبة بشكل كبير جدا فيه

  .العالقة بين عدد السكان والمتغيرات األخرى ): 3(جدول 

  عدد  المتغيرات
  السكان

  عدد
  الطلبة

  عدد الھيئات
  التعليمية

  عدد
  المدارس

  0.67  0.79  0.87  0  عدد السكان
  0.92  0.98  0  0.87  عدد الطلبة
  0.97  0  0.98  0.79  التعليمية عدد الھيئات
  0  0.97  0.92  0.67  عدد المدارس

  عمل الباحث: المصدر

  توزع المدارس في مدينة المفرق
الي أعداد  يعتمد توزع المدارس من حيث نوعھا وعددھا على حجم التجمعات السكانية وبالت

ة ي . الطلب ية ف دارس األساس دارس، حيث تغطي الم وع الم دارس حسب ن ا دراسة الم يتم ھن وس
ا . منطقة الدراسة جميع أحياء المدينة وبذلك تقدم خدمة التعليم لجميع الطلبة ضمن ھذه المرحلة أم

دارس الثا ات الم ة والطالب ن الطلب د م ة فيضطر العدي ي المدين اء ف م األحي ي معظ ال تغط ة ف نوي
  .مغادرة مناطق سكناھم للدراسة في أحياء بعيدة عن مساكنھم

، وإناث، وذكور، وثانوية، يوجد في مدينة المفرق ثالث وثالثون مدرسة تتوزع بين أساسية
  . )4(كما يتضح من خالل الجدول رقم . ومدارس مختلطة
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  .م2007أعداد المدارس والطالب والمعلمون في مدينة المفرق لعام  ):4(جدول 

جنس 
 المدرسة

  عدد
  الطالب

عدد
  المدارس
 األساسية

عدد
  المدارس
 الثانوية

عدد 
 الصفوف

عدد المعلمين 
  والمعلمات

نسبة عدد 
الطلبة لكل 

  معلم
  17  288  117 3 10 4879  ذكور
  18  238  136 4 3 4202  إناث
  19  171  121 - 13 3200  مختلط

  18  697  374 7 26 12281 المجموع

  .م2007عمل الباحث باالعتماد على بيانات مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق عام : المصدر

ة ) 4(ونالحظ من خالل الجدول رقم  دارس الثانوي أن عدد المدارس األساسية يفوق عدد الم
دارس ، في مدينة المفرق وق عدد الطالب في الم دارس األساسية يف كما أن عدد الطالب في الم

اقھم  ل التح دارس قب ن الم ة م ذلك تسرب الطلب ية وك ة االساس رة المرحل ول فت ة ط ة نتيج الثانوي
ة  ة الدراسة اكتظاظ عدد الطلب ادة النمو السكاني في منطق بالمدارس الثانوية، ومما يدل على زي

ا حوالي  داخل الغرف الصفية حيث ة الصفية الواحدة تقريب ة داخل الغرف غ متوسط عدد الطلب بل
ة ، مما يشكل عبئا على العملية التعليمية والتربوية، طالب) 32.8( ى نوعي نعكس عل ذي ي األمر ال

  . ومخرجات التعليم

ى مستوى ) 3(ونالحظ من الشكل  ة عل رق متفاوت ة المف دارس في مدين وزع الم أن نسب ت
إلى كثرة األحياء التي تضمھا ھذه ) 12(ويعود ارتفاع نسبتھا في الوحدة . )12(و) 11(الوحدتين 

اء  ذه األحي ة ھ دارس لخدم ن الم دد م ذا الع وفير ھ ي ت ن الطبيع ث م احتھا، حي ر مس دة وكب الوح
  . السكنية

  
  .2007النسب المئوية لتوزع المدارس في مدينة المفرق لعام  ):3( شكل

  عمل الباحث: المصدر
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د ة  وق ي المدين دارس ف وع الم ذكور من مجم دارس ال بة م بة  .%39.4بلغت نس وبلغت نس
ة  ي المدين دارس ف وع الم ن مجم اث م دارس اإلن دارس ، %24.2م بة الم ت نس ين بلغ ي ح ف

والي  ة ح ذكور ، %39.4المختلط دارس ال ة بم اث مقارن دارس اإلن بة م اع نس ا ارتف ونالحظ ھن
  .ور واإلناث في المرحلة األساسية تسمى مدارس إناثوذلك الن المدارس المختلطة بين الذك

  النمو السكاني والخدمات الصحية 
ا للسكان سواء  ي يجب توافرھ تعتبر الخدمات الصحية من الخدمات الضرورية والھامة الت

ة ة أو المحافظ كان المدين ة، لس ي المدين حية ف ات الص ل المؤسس فيات ، وتتمث ود المستش بوج
  . والمستوصفات والعيادات الخارجية والصيدليات ومخازن األدويةوالمراكز الصحية 

ام من  ى االھتم اج إل را يحت ه أم ا جعل ويؤثر النمو السكاني على كفاية الخدمات الصحية مم
د ، قبل المسؤولين في الحقل الصحي د اعتم ر من خمسة عشر ) CRRIN 1948 ,(فق ى أكث عل

ة  ى الرعاي ب عل توى الطل ا مس يس فيھ را يق حيةمؤش ب، الص ارة الطبي ل زي ي ، مث ة ف واإلقام
فى ة، المستش ات المخبري عة، والفحوص ور األش ة، وص ن األدوي اع م ى ، واالنتف اق عل واإلنف

د استخدم  . الخدمات الصحية اس ) (Parkin, 1988وق اع من خدمات األسنان لقي مؤشر االنتف
ى أن) Rossett, 1973( في حين أشار. الطلب على الخدمات الصحية ي تنفق من  إل الغ الت المب

ى  قبل الشخص على خدمات المستشفى وخدمات األطباء تعتبر مؤشرا جيدا يمثل قياس الطلب عل
  . الخدمات الصحية

ة  ة الصحية في مدين وتبين على مستوى منطقة الدراسة أن نسبة العاملين في مراكز الرعاي
رق بلغت حوالي  ز الرعا% 21.4المف ي مراك املين ف ى مستوى من مجموع الع ة الصحية عل ي

والي  ة ح كن المدين ه يس ا ان رق علم ة المف ة% 34محافظ كان المحافظ ن س دمات  . م وزع خ وتت
ين  86مراكز صحية يعمل فيھا حوالي ) 4(الرعاية الصحية في مدينة المفرق بواقع  ا ب ا م موظف

وفير ال) 4(ويشير الشكل ، )5(طبيب وممرض كما في الجدول  نقص الواضح في ت وادر إلى ال ك
ذين يخدمھم كل موظف من ، الطبية المناسبة من حيث الكم والنوع ين الشكل عدد السكان ال ويب
ة ي األشعة ، الكوادر الصحية الموجودة في المدين نقص الواضح في أعداد فن ى ال حيث يشير إل

والي  ى الت نھم عل ل م بة ك ت نس ث بلغ يادلة حي ابالت والص رات والق ، 48900:1والمختب
ة ، 8150:1، 24450:1، 48900:1 دمات المقدم ل الخ كل إن أفض الل الش ن خ ر م ا يظھ كم

ي بلغت  ة التمريض الت كان كانت لصالح خدم دد الس بة لع ة 843:1بالنس ى خدم بة إل ا بالنس ، أم
والي  ى الت ا عل د ، 6113:1، 4890:1الطب العام وطب األسنان فبلغت نسبة كل منھم ذا يؤك وھ

ادة المش و أن نمو السكان اثر في زي دل نم ة الصحية ال يتناسب مع مع و الخدم دل نم كلة الن مع
  .   السكان
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يتبين اثر النمو السكاني الواضح الذي سبب سوء في توزع المراكز ) 6(ومن خالل الجدول 
ة الدراسة، ادة في أعداد السكان  الصحية على مستوى التجمعات السكانية في منطق إذ نالحظ زي

ا ھو  مع نقص أعداد مراكز الرعاية الصحية التي تخدم التجمعات السكانية في منطقة الدراسة كم
دة  ي الوح ال ف دة  12الح ة بالوح ز الصحية  11مقارن ن المراك بة أفضل م ا نس وفر فيھ ي تت الت

ى عدد السكان علما أن نسبة عدد ا. وعيادات الطب العام مقارنة بعدد سكانھا لمراكز الصحية إل
ى ظھور القطاع الصحي . 12225:1على مستوى منطقة الدراسة ككل بلغت  د عل ا نؤك ومن ھن

اء  12واضحا من خالل الضغط السكاني على مراكز الرعاية الصحية في الوحدة  ي تضم أحي الت
ر غازي واأل زة واألمي ر حم ة وحي الكرامة والنزھة والحسين والفدين وشويكة واألمي رة عالي مي

نواره، حيث ال يتوافر في ھذه الوحدة سوى مركز صحي واحد ھو مركز صحي حي الحسين 
  . وھو مركز فرعي ال يفي بالحاجة

توزع نسب عدد السكان إلى المراكز الصحية على مستوى مدينة المفرق لعام ): 6(جدول 
2007.  

  ل مركز صحينسبة السكان لك  عدد المراكز الصحية عدد السكان المنطقة
  7348 3 22045 11وحدة
  26855 1 26855 12وحدة

  12225 4 48900 المجموع

  .عمل الباحث: المصدر

رق ) 5(ومن خالل الشكل  ى مستوى محافظة المف ة الدراسة عل يم وضع منطق نستطيع تقي
ام  الل ع ة 2007واألردن خ دمات التالي ي الخ ام(م ف ب الع نان، الطبي ب األس ريض، طبي ، التم

املين والممرضين ) الصيدلي اء الع بالنسبة لعدد السكان حيث يشير الشكل إلى نقص أعداد األطب
نقص واضحا في أعداد ، والصيادلة في منطقة الدراسة على مستوى المحافظة واألردن ان ال وك

الغ  مة 9800:1الصيادلة الب ي ، نس واطن ف ة للم دمات الصحية المقدم ي الخ ا أفضل وضع ف أم
ام يجب من األردن وبالمحافظة وبشكل ع ة ب نان مقارن ة طبيب األس ي خدم ان ف ة فك ة الدراس طق

ة  ة الدراسة من اجل النھوض بالخدم دمي الخدمات الصحية في منطق افي من مق توفير الكم الك
  .الصحية المقدمة للمواطن واالنتقال إلى تحسين نوعية الخدمة
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ا من تتعرض الخدمات التعليمية في مدينة المفرق إلى ضغ .4 ادة الطلب عليھ ط كبير نتيجة زي
ة  12وخاصة في الوحدة ، قبل سكان المدينة دارس مقارن التي تعاني من نقص في أعداد الم

دارس  داد الم ة وأع داد الطلب ين أع ة واضحة ب اك عالق ين أن ھن د تب ا، فق داد السكان فيھ بأع
  .0.92بلغت حوالي 

ى الخدمات الصحية .5 ل عل ة،  ،تعاني المدينة من ضغط ھائ ات السكانية المرتفع نتيجة للكثاف
ين  د تب ة، فق حيث ال يوجد في المدينة سوى أربعة مراكز صحية ال تكفي لحاجة سكان المدين

ى مستوى  12225من خالل الدراسة أن كل مركز صحي واحد يخدم حوالي  واطن عل م
ة من المراكز الصحية توجد في الوحدة  ى أن ثالث حين ال  في 11مدينة المفرق، إضافة إل

  .سوى مركز صحي واحد 12يوجد في الوحدة 

  التوصيات
توفير المرافق والخدمات لمواجھة األعداد المتزايدة بحيث يتناسب مع متطلبات فئات مجتمع  .1

 .المدينة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

د اخذ العوامل المؤثرة بالنمو السكاني والكثافة السكانية بعين اال .2 عتبار من قبل المخططين عن
ومشروعات ، رسم السياسات السكانية للمدينة وربطھا مع حاجات المجتمع المحلي من جھة

رى ة أخ ن جھ ة م ادية واالجتماعي ة االقتص كان ، التنمي ة الس ه حرك بط وتوجي دف ض بھ
 .واستقرارھم

دارس وتزوي .3 التجھيزات رفع المستوى التعليمي للسكان كما ونوعا والتوسع في بناء الم دھا ب
 .الالزمة بحيث يتناسب ذلك مع النمو السكاني المتسارع في مدينة المفرق

 .تحسين نوعية الخدمات الصحية والعمل على توزيعھا المتوازن بين مختلف أحياء المدينة .4

تقرار  .5 ك لضمان اس رق وذل ة المف تحسين نوعية الخدمات في األحياء البعيدة عن مركز مدين
  .ألحياء إلقامة المشاريع التي تفي بمتطلبات التنميةالسكان في ھذه ا
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