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 شكر وتقدير
وفقني حتى أنجز لعلي القدير الذي أعانني والحمد والشكر لله ا

 .  عمل المتواضع هذا ال

سنان،  علي محمد ولقاسمأتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور أب

 بقبول اإلشراف على هذه الرسالة. مشكورًا الذي تفضل

دريس مليطان و الدكتور إالشكر إلى األستاذة زينب ب كما أتقدم 

فددي الجانددب   انيسدداعد ين، اللددذالحددداد أحمدددعبدددالعا ي 

 اليفدددوتني أن أتو ددده، و   GISتطبيقددى باسدددتخدام برندددام  ال

الددذي سدداعدني فددي  إسددماعيل القنطدديالشددكر إلددى األسددتاذ ب

 الحصول على العديد من بيانات الدراسة.

والشددكر مولددول إلددى  ميددع أعضدداء هي ددة التدددريس بق ددم 

 .  الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية اآلداب  امعة مصراتة

 .هم هللا عني أح ن الجزاء  زا
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 الملخص 

رُبٔنذ انشسبنخ دساسخ كفبءح انزٕصٚغ انًكبَٗ نًشافك انظؾخ انؼبيخ فٙ يذُٚخ    

ؽمم انزٕصٚؼبد  يٍ خالل (GISيظشارخ ثبسزخذاو َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ )

نزؾهٛم انجٛبَبد انًكبَٛخ، ثبسزخذاو ػذح أسبنٛت  ArcGIS9.3انًكبَٛخ فٙ ثشَبيظ 

ْٔٙ : أسهٕة انًسبفخ انًؼٛبسٚخ، ٔلشُٚخ طهخ انغٕاس، ٔانًشكض انغغشافٙ انًزٕسظ، 

ٔانمطبع انُبلض انًؼٛبس٘، َٔطبق رأصٛش انخذيخ، فضال ػٍ انًمبسَخ ثبنًؼبٚٛش 

 يٍ خالل انًٕلغ ٔػذد انسكبٌ انًخذٔيٍٛ ٔانًسبؽخ .انزخطٛطٛخ انًؾهٛخ 

ٔلذ عبءد ْزِ انذساسخ يٕصػخ ػهٗ أسثؼخ فظٕل إر رُبٔل انفظم األٔل خطخ    

انجؾش أٔ اإلطبس انُظش٘ نهذساسخ، ٔانفظم انضبَٗ اسزؼشع آنٛخ اسزخذاو َظى 

نًذُٚخ، انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ رؾهٛم كفبءح انزٕصٚغ انًكبَٗ نهًشافك انظؾٛخ ثب

ثًُٛب رُبٔل انفظم انضبنش انزٕصٚغ انًكبَٗ نهًشافك انظؾٛخ انؼبيخ ثبنًذُٚخ ٔانزؼشف 

ػهٛٓب ثشكم أٔضؼ، ٔاَزٓذ انذساسخ يٍ خالل انفظم انشاثغ ثزؾهٛم كفبءح يشاكض 

( 24( خشٚطخ ٔ)19(انظؾخ انؼبيخ ثؼذح أسبنٛت إؽظبئٛخ. ٔاشزًهذ انذساسخ ػهٗ

 . ٔخشعذ انذساسخ ثًغًٕػخ اسزُزبعبد أًْٓب:( طٕس4( شكالً ٔ)7عذٔالً ٔ)

أظٓشد َزبئظ انزؾهٛم اٌ ًَظ رٕصٚغ انًشافك  انظؾٛخ ْٕ ًَظ يزغًغ ٚزغّ انٗ  -1

انؼشٕائٛخ يًب ٚذل ػهٗ ػذو كفبءح انزٕصٚغ  انًكبَٗ نهًشافك انظؾٛخ ثًُطمخ 

 انذساسخ.

خ رذَٗ يسزٕٖ كفبءح خذيبد انًشافك انظؾٛخ يٍ ؽٛش أػذاد انكٕادس انطجٛ -2

 ٔانزًشٚضٛخ، ٔػذد االسشح َٔظٛت انفشد يٍ انًسبؽخ انًسمٕفخ نهًجبَٗ انظؾٛخ.

إيكبَٛخ رٕظٛف َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ دساسخ كفبءح انزٕصٚغ انًكبَٗ  -3

 نهًشافك انظؾٛخ ثبػزًبد انًؼبٚٛش انًؾهٛخ.

أٔطذ انذساسخ ثضشٔسح إػبدح انُظش فٙ رٕصٚغ انًشافك انظؾٛخ ثبنًذُٚخ، إنٗ 

َت رؼذٚم انًؼبٚٛش انزخطٛطٛخ ٔرطٕٚشْب نكٙ رهجٙ اؽزٛبعبد كبفخ أفشاد انًغزًغ عب

 انًؾهٙ ٔفك يزطهجبد انؼظش.
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Abstract 

This study tackled the efficiency of the spatial distribution of public 

health services in the city of Misrata, using geographic information 

systems ( GIS ) through the field spatial distribution in the programe  Are 

GIS 9.3 for analysis of spatial data, using several techniques :standard  

distance style, Average Nearest Neighbor Distance, Central Feature, 

Standard Deviation Ellipse and service impact scope, as well as 

comparison with the local planning standards through the site, served 

population and area. 

This study was divided over four chapters; the first chapter approached 

the research plan or the theoretical framework of the study. The second 

chapter reviewed the mechanism of the use of geographic information 

systems in the analysis of the efficiency of the spatial distribution of 

public health services in the city,while the third chapter delt with the 

spatial distribution of public health facilities and to identify them clearly 

in the city. The study was concluded in the fourth chapter by analyzing 

the efficiency of public health centers in several statistical methods. The 

study included 19 maps, 24 tables, 7 figures and 4 pictures.   

The study came out with a set of conclusions: 

1-The study showed the results of the analysis that the pattern of 

distribution of health services was a flock pattern taking random type, 

which indicated the inefficiency of the spatial distribution of health 

services in the area of study.   

2-A low level of efficiency of the services of health facilities in terms of 

preparing medical and nursing staff, the number of beds per capita of 

roofed space of health buildings. 

3-The possibility of employing  geographic  information systems (GIS) in 

studying the efficiency of the spatial distribution  of health facilities 

under the local standards. 

The study recommended the need to consider the distribution of health 

services in the city as well as modify the standards of planning  and  

developing them in  order to meet the needs of all members of the 

community in accordance with the requirements of the current times.    
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 اإلطار النظري
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  مقدمة:ال
مجتمع مدل التطكر االقتصادم كاالجتماعي  ألمالخدمات الصحية  أىميةتعكس    
في  كبيرة عنايةلمسكاف كقد حضي ىذا الجانب ب األساسيةباعتبارىا مف الخدمات  لو،

مف كعي عند المكاطف  تطكر الخدمات الصحية لما يشير إليوالدكؿ  كثير مف 
كلكي يؤدم  ،تصادية كاالجتماعيةى تحقيؽ التنمية االقالبمد عم قدرةعمى  دليالن  كلككنو

لمخدمات  تكزيعا مكانيا عادالن  األمرىذا  يتطمببكفاءة عالية  والمجتمع كظائف
 (1).المدينة كأحياءناطؽ يتالءـ ككثافة السكاف في مالصحية بشكؿ 

 تعكس برامج الحككمة في تحقيؽ كتأتى أىمية دراسة الخدمات الصحية مف ككنيا   
ىمية خاصة الدكؿ أبالمجتمعات كتكسب  ضىداؼ االجتماعية كاالقتصادية لمنيك األ

 (2)داة تنمكية كتخطيطية لمنيكض باألفراد كبالمجتمعات .أالنامية ككنيا 
كتكمف أىمية  كأحد أدكات الدراسة، Arc GISبرنامج  استخدـكفي ىذا البحث 

نظـ المعمكمات الجغرافية خداـ باستدراسة كفاءة التكزيع المكاني لمخدمات الصحية 
يـ في دعـ الدراسات الحاسب التطبيقية التي تس مجاالتحدث أتمثؿ  أنيافي 

كربطيا  Spatial Dataالمكانية  لتحميؿ البيانات آليةالجغرافية المعاصرة بتكفير 
عطاء نتائج تعزز مف استخالص كدعـ  Attribute Dataبالبيانات الجدكلية  كا 
اشتمؿ ، ة إلى أربعة فصكؿالدراس كُقسمت .التطبيقي المعاصرالفكر الجغرافي 

كالفرضيات، مشكمة الدراسة، ك المقدمة، حيث ضـ  اإلطار النظرمعمى  الفصؿ األكؿ
الدراسات ك دكات المستخدمة، كاألالمنيجية المتبعة، ك  ،كمجاالتياأىدافيا، ك  ،كأىميتيا

نظـ المعمكمات الجغرافية ي الفصؿ الثانكتناكؿ  السابقة كالمفاىيـ كالمصطمحات.
مرافؽ الصحية، حيث تـ عرض االجيزة ال تكزيع في دراسة كفاءة يااستخدام ليةآك 

باستخداـ برنامج  ةالخطكات العممية لمدراسلى جانب إكالبرامج المستعممة في الدراسة 
Arc GIS 9.3  ،كمرحمة كىي ثالث مراحؿ رئيسية مرحمة إدخاؿ البيانات الجغرافية

                                                 

 المؤسسة الحديثة لمكتابدف دراسة في الجغرافية التنمكية، خدمات الم ،بشير إبراىيـ الطيؼ كآخركف - 1
 .125ص ،2009،لبناف

التخصصية لتطكيرىا بدكلة الككيت،   الطبية بالمستشفيات تقكيـ الخدمة االجتماعية  ،سياـ أحمد القندم - 2
 .50ص ،2004 الككيت، ،3، العدد32مجمة العمـك االجتماعية، المجمد 
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السكانية لمدينة مصراتة  صدرس الخصائ دفق الثالثالفصؿ أما كتحميميا.  يامعالجت
 مف حيث النمك كالتكزيع كالتركيب، كالتطكر التاريخي لممرافؽ الصحية بالمدينة

خدمات الصحية التكزيع المكاني لمتحميؿ كاقع  درس الفصؿ الرابعك  .ا المكانىيكتكزيع
المعايير التخطيطية المحمية كالتحميؿ  كتـ التحميؿ باستخداـ مصراتةمدينة في 

 .انتيت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كالتكصياتك باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية.
 

 مشكمة الدراسة:
قطاع مية التابعة للمخدمات الصح سكء التكزيع المكانيفي  تتمثؿ مشكمة الدراسة   
كافة أفراد المجتمع بشكؿ مات لدكف كصكؿ الخدالذم حاؿ  مصراتة في مدينة عاـال

كذلؾ باستخداـ  الحيكم، دراسة عمى ىذا القطاع إجراء رأت الباحثة ضركرةلذا  ،جيد
جؿ تحميؿ كاقع الخدمات الصحية ككيفية كالتقنيات العممية الحديثة مف أ األساليب
 .دينةفي تقديـ الخدمة لسكاف المتيا ءل كفاكمدتكزيعيا 
 اؤالت التالية:مشكمة الدراسة في التسكتتمحكر 

 بيف  تكزيع المرافؽ الصحية كالكثافة السكانية بالمدينة.ماىؿ ىناؾ عالقة   -1

ىناؾ عالقة مابيف تنفيذ مشركعات المرافؽ الصحية كتطبيؽ المعايير ىؿ   -2
 التخطيطية.

 مصراتة . مدينةىك نمط التكزيع المكاني لممرافؽ الصحية ب ما  -3

 :هافرضيات
 اط التالية:تتمثؿ الفرضيات في النق   
المرافؽ  أعداد زيادة في اف الزيادة المطردة ألعداد سكاف المدينة لـ يقابميإ -1

 الصحية.

لـ تراع ك  ،تتسـ المرافؽ الصحية في منطقة الدراسة بالتمركز كسط المدينة -2
، مما أدل إلى عدـ كفاءة السميمة في بناء المرافؽ الصحية المعايير التخطيطية

 تكزيعيا.
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  :هامجاالت 
  المجاؿ المكاني: -1
المكقع الفمكي: يقصد بو مكقع المدينة بالنسبة لخطكط الطكؿ كدكائر العرض،    

                                                     دائرتى عرضينحصر مابيف  منطقة الدراسةكعميو فاف مكقع 
37   14

  21ك   143  55 36شماال . كبيف خطي  طكؿ  323  26  55ك   323   
 .(1)  شرقا ْ 15 15
 : المكقع الجغرافي -
نطقة مصراتة في منطقة تقع مدينة مصراتة في الجزء الشمالي الشرقي مف م   

كيمثؿ البحر المتكسط  ،متر فكؽ مستكل سطح البحر 15 عمى ارتفاع بيان مسطحة نس
ينة الجنكبية كد المدما حدأ ،الشرقيكالشماؿ  ،مف جية الشماؿحدكد المدينة الطبيعية 

الحد  كيمتد كالمنطقة الصناعية الركيصات (2).فيي محددة بمجمع الحديد كالصمب
يؽ الرئيسى المسمى في الطر  يتمثؿف الحد الغربيأما  عمى طكؿ طريؽ النقؿ الثقيؿ.

ف أى م يبدأ مف جزيرة الزباطي متجيان إلى الشماؿ الشرقي إلالذ بطريؽ الغيراف
يصؿ طريؽ البحر  حتىـ يتجو نحك الشماؿ الغربي ى ثيتقاطع مع الطريؽ الساحم

 .(1)ىك مكضح بالخريطة كما 
 المجاؿ الزمني: -2
كىي الفترة (  2013 -1966) الدراسة في الفترة مف المجاؿ الزمني ليذه ُحِدد     

 تحميميا.قامت بك  الحصكؿ عمى بيانات ليا مفالباحثة  تمكنتالتي 
 المجاؿ البشرم: -3
بيانات عف  مثؿ فيتكتراسة"، تستيدفيـ الدراسة "مجتمع الد اف الذيفيشمؿ السك   

كاإلحصائيات السكانية الصحية بمنطقة الدراسة. المرافؽ في ممرضيفالك  األطباء
 لسكاف منطقة الدراسة.

                                                 

 .GPSنتائج الدراسة الميدانية باستخداـ جياز تحديد المكاقع  - 1
(، كارسك 47-التقرير النيائي، )رقـ ط ف ،2000مؿ مصراتة المخطط الشا ،شركة بكلسيرفيس -2

 .16،بكلندا،ص
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 ( موقع منطقة الدراسة0خريطة )

 

  

 .0222دينة مصراتة باالعتماد على مخطط م  Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج 
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 أهميتها: 

 تتمثؿ أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:   
 خدمات الصحية كالسيما أفالمكاني لمحداثة المكضكع كىك كفاءة التكزيع  -1

  التي تناكلتو مازالت قميمة. الدراسات
تكزيع الخدمات ك  عممية تحميؿفي  الجغرافيةتقنية نظـ المعمكمات  ستخداـا -2

 ة.الصحي
الباحثيف  يشجعالحمقات المكممة لدراسات مشابية مما  إحدلتعتبر ىذه الدراسة  -3

قاعدة المعمكمات  إثراءـ في يالمزيد مف الدراسات كبما يس إجراءفي ىذا المجاؿ عمى 
 في ىذا المجاؿ. المختمفةالتي تحتاجيا مستكيات التخطيط 

 ها:أهداف 
 تيدؼ الدراسة إلى األتي:   
في المنطقة كالتحقؽ مف مطابقتيا  العامة ؿ مسح شامؿ لمخدمات الصحيةعم -1

 المحمية.لممعايير 
 . تحميؿ كتقييـ كاقع الخدمات الصحية في المنطقة -2
 .مدينة مصراتةبيانات حكؿ الخدمات الصحية في  قاعدة إنشاء -3
جؿ العمؿ عمى تحسيف كفاءة الخدمات مف أ المختصةكضع تكصيات لمجيات  -4
تنفيذ  ماكفأل يـ في التخطيط المستقبميتس مقترحاتككضع  ،لصحية في مصراتةا

 جديدة.الصحية الخدمات ال مؤسسات
محاكلة تقدير حاجة المنطقة مستقبال مف المستكيات المختمفة ليذه الخدمة في  -5

 ضكء التقدير المستقبمي لنمك سكاف منطقة الدراسة.
 :منهجية الدراسة

  اآلتية:المناىج  ىذه الدراسة  يف الباحثة بعتتا   
عمى المراجع كالنشرات اإلحصائية  عطالااليتمثؿ في  -:المكضكعي المنيج -1

 ا.نطقة الدراسة كتمخيص ما جاء فييكالدكريات كالتقارير التي تتعمؽ بم
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 GIS ARCبرنامج  تحميؿ البيانات المختمفة، ذلؾ باستخداـ -التحميمي: المنيج -2
بعض المقاييس  ، كاستخداـلمتحميؿ اإلحصائي SPSSكبرنامج لمتحميؿ المكاني،

 اإلحصائية بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج دقيقة تخدـ الدراسة.
في تبكيب بيانات الدراسة كتمثيميا بالطرؽ  المتمثؿ -المنيج اإلحصائي: -3

 .اإلحصائية
كالذم ال غنى عنو في تتبع مراحؿ تطكر الخدمات الصحية  -المنيج التاريخي: -3

-1966مف  ةكذلؾ في الفترة الممتد لمنطقة خالؿ الفترة السابقة لزمف الدراسةبا
 .ـ2013

  :دواتهاأ
 ىما : ساسييفأتمثمت أدكات الدراسة في جانبيف    
 ػػ طرؽ جمع البيانات : كذلؾ مف خالؿ : 1

 أ ػػ الجانب المكتبي بحيث اشتممت بيانات ىذا الجانب عمى :
الخاصة بالمرافؽ ت  مجمكعة مف اإلحصاءات البيانات اإلحصائية : كتضمن

كأعداد الككادر الطبية كالتمريضية  ،كمساحتيا المسقكفة ،عدادىالصحية مف حيت أا
 ،يات كالتقاريرالدكر ، ك باإلضافة إلى الكتب ،كذلؾ اإلحصاءات السكانية ،العاممة بيا
 . كالرسائؿ العممية ذات العالقةئط، كالصكر الجكية، كالخرا ،كالمجالت

بكة المعمكمات الدكلية " اإلنترنت " كذلؾ بالبحث عف المعمكمات المتعمقة بمكضكع ش
 الدراسة في مكاقع الشبكة المختمفة .

ػ الدراسة الميدانية:  كذلؾ عف طريؽ المالحظات العممية كالزيارات كالمقابالت  ب
ى مع العاللى جانب استخداـ جياز تحديد المكاقإ ،الشخصية حسب ما تتطمبو الدراسة

GPS . 
 ػػ طرؽ عرض البيانات :  تـ عرض البيانات باستخداـ الكسائؿ اآلتية : 2

" الخرائط"  أشكاؿ بيانية"، التمثيؿ الكارثكجرافي" العرض البياني ،العرض الجدكلي
  كالصكر الفكتكغرافية.

 
 



20 

 

 الدراسات السابقة:
مصراتة دراسة في  بعنكاف )التعميـ كالصحة في بمدية (2000)دراسة الشركسي -1

خاصة األساسي كالمتكسط كبلخدمات(،التي ركزت عمى خدمات التعميـ اجغرافية 
.كتكصؿ الباحث إلى كالخدمات الصحية ،كالتطكر السكاني في بمدية مصراتة

 :ىميا أمجمكعة مف النتائج 
ف المؤسسات ألى المزيد مف الدراسات المتخصصة ك تحتاج إأف منطقة الدراسة  -

مما يعرقؿ نجاحيا  ؛مف قمة العدد كاإلمكانيات المادية كالصحية تعاني ةالتعميمي
 (1) كقياميا بدكرىا عمى الكجو األكمؿ.

بعنكاف )استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة  (2003)دراسة حمبي -2
ىـ العكامؿ المؤثرة ة أتيدؼ الدراسة الى معرف استعماالت األرض في مدينة نابمس(

 ،كالتمكث، كالمناخ،مثؿ: المكقع ،مراض في محافظو نابمسانتشار بعض األ في
كالحضرية لمسكاف. كعرض معمكمات خاصة ،كاالجتماعيةاع االقتصادية، كاألكض

باألمراض التى تـ رصدىا مف الدراسة، كمقارنتيا باإلحصاءات الدكلية كالفمسطينية 
كغير المزمنة في المدينة  لى تكضيح مدل انتشار االمراض المزمنةما تيدؼ إك

يجاد العالقة بيف متغيرات الدراسة كاإلصابة  باألمراض كالريؼ في محافظة نابمس. كا 
كأظيرت نتائج حصائية ليا. كمستكل الداللة اال (مربع كام)يجاد قيمة مف خالؿ إ

  :الدراسة
مراض كبعض المتغيرات مثؿ: ممكية كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األ -
 عدد دكرات المياه في المسكف.مسكف، ك ال
أدل ذلؾ الزدياد ك  ؛ارتفاع نسبة التمكث في محافظو نابمس دراسةظيرت الكما أ-

 صابة باألمراض المزمنة. نسب اإل
خاصة لممناطؽ الصناعية بعيدا عف  أراضى كمساحاتتخصيص بكأكصت الدراسة 
كت الناتج عف المصانع، ف الثمككضع رقابة كقكانيف لمتقميؿ م ،التجمعات السكنية

كضركرة زيادة االىتماـ بالخدمات الصحية في مناطؽ  ،كنشر الكعي بيف المكاطنيف
                                                 

التعميـ كالصحة في بمدية مصراتة دراسة في جغرافية الخدمات، رسالة  ،الشركسي ركنيس عبد القاد - 1
 .  2000جامعة القاىرة  كمية اآلداب، قسـ الجغرافية، دكتكراه "غير منشكرة"،
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ء لمراكز طبااكز الصحية كزيادة عدد زيارات األالريؼ مف خاالؿ زيادة عدد المر 
 (1(سبكع. أكثر مف مرتيف في األكلية بحيث تككف الصحة األ

اـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية بعنكاف )استخد (2005)دراسة عاشكر -3
تناكلت ىذه الدراسة  كاالستشعار عف بعد في تحديد محاكر نمك مدينة مصراتة(

استخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد في رسـ الخرائط 
المتعمقة بتحديد محاكر التكسع العمرانى لمدينة مصراتة كتشير الدراسة الى مجمكعة 

 ج منيا:نتائ
ارتباط مراحؿ النمك العمراني لممدينة بالتغير السكاني، مف حيث النمك كالتركيب  -
 .نشطة االقتصادية كالتعميمةتكزيع، كماصاحبو مف تغيرات في األكال
رض خالؿ ىذه الفترات كالتى حصكؿ تعديالت عديدة في أنماط استخدامات األ -

 حدد بمكجبيا حجـ التطكر العمرانى. تبنى عمييا الكتمة العمرانية، كىي التى يت
في  عد كنظـ المعمكمات الجغرافية دكر ميـف لتقنية االستشعار عف بألكحظ  -

 .التطبيقات الجغرافية، كمنيا مكضكع الدراسة الحالية
 ببعض المقترحات منيا: كأكصت الدراسة

في  سراع في تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعدضركرة اإل -
 العديد مف الدرسات الجغرافية.

يمية، كبخاصة في دخاؿ نظـ المعمكمات الجغرافية في مناىجيا التعمكالسعي نحك إ -
 مراحميا الجامعية.

عداد المخططات، إماـ الجغرافي لممساىمة في الى فتح المجاؿ أ باإلضافة -
عادة النظر ف مكانية التحميؿ المكانى لممعمكمات، كا  رض امات األي تخطيط استخدكا 

 (1) كتحديد المكاقع المناسبة ليا، بعد بناء قاعدة معمكمات جغرافية متكاممة.

                                                 

استعماالت األرض في مدينة ة نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة استخداـ تقني ،رائد صالح حمبي - 1
،كمية الدراسات العميا،جامعة النجاح الكطنية،نابمس غير" منشكرة" ، قسـ الجغرافيا رسالة ماجستيرنابمس،

 . ـ2003فمسطيف،
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بعنكاف )التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في منطقة  (2005)دراسة رشدم -4
ضكاحي القدس الشرقية باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية( تبحث ىذه الدراسة 

 ضحيث أف عممية كصكؿ سكاف المنطقة لبع يا،زيعكتك  في كفاءة الخدمات الصحية
أثر السياسات اإلسرائيمية التى ف المنطقة تعاني مف أ، كما الخدمات الصحية صعب

لى محاصرة التجمعات الفمسطينية، مما يتطمب كضع خطط صحية لمجابية تيدؼ إ
ى للصحية بالمنطقة مف خالؿ تقسيميا إكفاءة الخدمات ا عكرف ،مثؿ ىذه السياسات

استخدمت قد ك لى كؿ سكانيا. حتى تصؿ ىذه الخدمات إثالث مناطؽ جزئية، 
الدراسة تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في عمميات التخطيط كاإلدارة المكانية 

نشاء ما يسمى بنظاـ المعمكمات المكانى الخاص إمف خالؿ لمخدمات الصحية 
يير كطنية لتخطيط الخدمات تكصي الدراسة بضركرة إيجاد معاك  بالخدمات الصحية.

نشاء قاعدة بيانات مكانية ليا.  (2)الصحية في فمسطيف كا 
بعنكاف) تكزيع الخدمات العامة كتخطيطيا في بمدة ( 2007)دراسة عبداهلل  -5

(، تناكلت ىذه GISطمكف "محافظة طكباس"باالستعانة بنظـ المعمكمات الجغرافية
ؼ الخدمات العامة في بمدة طمكف الدراسة التكزيع كالتخطيط المكاني لمختم

، ئية تكزيع ىذه الخدمات في البمدةكذلؾ كمحاكلة لمتغمب عمى عشكا، الفمسطينية
في بمدة  ياكتقييم ةىك تحميؿ كاقع الخدمات العام دراسةاليدؼ الرئيسي ليذه الككاف 

اكرة كمقارنتيا بالكثافة السكانية كالعمرانية لكؿ مج ،كفايتياك طمكف مف حيث تكزيعيا 

                                                                                                                                            

يد محاكر الستشعار عف بعد في تحدااستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية ك  ،مصباح محمد عاشكر - 1
 كمية اآلداب مصراتة،قسـ الجغرافيا، "،ةالتكسع العمراني في مدينة مصراتة، رسالة ماجستير "غير منشكر 

 .2005كتكبر،أ 7جامعة 
التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في ضكاحي القدس الشرقية باستخداـ تقنية  ،سامر حاتـ رشدم  - 2

كمية الدراسات العميا،جامعة  ،قسـ الجغرافيا ،ر" منشكرة" غي نظـ المعمكمات الجغرافية، رسالة ماجستير
 .ـ2005نابمس فمسطيف، النجاح الكطنية،
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كبالرجكع إلي المعايير التخطيطية ليذه الخدمات باإلضافة إلى تحديد  ،سكنية بالبمدة
 (1) أكلكيات التنمية العمرانية في البمدة خالؿ الفترة الزمنية القادمة.

)العكامؿ الطبيعية كأثرىا في نشأة مراكز العمراف بعنكاف  (2008)المنتصردراسة  -6
مت الباحثة بدراسة العكامؿ الطبيعية المؤثرة في قا كنمكىا في شعبية مصراتة(

التخطيط اإلقميمي كتناكلت أيضا التطكر التاريخي لمراكز العمراف كالحدكد اإلدارية 
 ،كمف ثـ دراسة المخططات الحضرية في المنطقة ،كالسكاف في منطقة الدراسة

يد حجـ قميمي في تحدتسميط الضكء عمى دكر التخطيط اإل لىإالدراسة  ىدفت تمؾ
. مكانيات الطبيعية المتكافرة باإلقميـعمراف، كعممية نمكىا بناء عمى اإلكمكقع مراكز ال

 :لى مجمكعة نتائج ىيإكتكصمت الدراسة 
ف النمك العمرانى العشكائي إ كمافي نشأة مراكز العمراف،  تأثيرلمظركؼ الطبيعية  -

الزراعية كالضغط راضي إلى تدمير مساحات كاسعة مف األ دلأ قد غير المخطط
 عمى مصادر المياه الجكفية.

ثر بارز في زيادة ى اختيرت كمناطؽ مخططات عامة أكاف لتباعد المناطؽ الت -
نشئت أفمقد نما العمراف عمى طكؿ شبكة الطرؽ التى  ،كتفاقـ المشاكؿ التخطيطية

د كتكصي الدراسة بضركرة استثمار المكار  ،لتربط تمؾ المناطؽ ببعضيا كبالمدنية
 لإلمكانياتالطبيعية، كالمحافظة عمييا، كتحديد حجـ المراكز العمرانية كمكاقعيا تبعا 

في تنفيذ المخططات  كاإلسراعىمية ة المتكافرة كاستغالؿ المناطؽ األقؿ أالطبيعي
 (2). خاصة البنية التحتيةبالعامة كالشاممة ك 

مناطؽ مختارة بعنكاف ) األمراض كالخدمات الصحية في  (2008)دراسة نجار-7
(، سعت الدراسة إلى تكضيح  "دراسة في الجغرافية الطبية" مف محافظة راـ اهلل كالبيرة

، مناخ)أىـ العكامؿ البيئية  حددت الدراسةحيث  ،مدل انتشار األمراض في المنطقة

                                                 

تكزيع الخدمات العامة كتخطيطيا في بمدة طمكف "محافظة  ،كفاح صالح محمد عبدهلل - 1
كمية  ،اقسـ الجغرافي ،غير" منشكرة"  رسالة ماجستير ،GISةبنظـ المعمكمات الجغرافي ةطكباس"باالستعان
 .ـ2007نابمس فمسطيف، جامعة النجاح الكطنية، الدراسات العميا،

العكامؿ الطبيعية كأثرىا في نشأة مراكز العمراف كنمكىا في شعبية  ،المنتصر ؼفاطمة عبد الطي - 2
 .2008كتكبر،أ 7جامعة  مصراتة، كمية اآلداب قسـ الجغرافيا، "،ةمصراتة،رسالة ماجستير،"غير منشكر 
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في انتشار األمراض، كما تـ حصر  ان التي تمعب دكر ( تمكث، اقتصادمتركيب 
مف خالؿ االطالع عمى قكائـ المراجعيف في  في المنطقةاألمراض األكثر شيكعا 

أعراضيا ك مسبباتيا ك مراض مف حيث مفيكميا كتـ تناكؿ ىذه األالمراكز الصحية، 
حد فصكؿ الدراسة لبحث الخدمات الصحية في أكطرؽ الكقاية منيا. كتـ تخصيص 

ز مثؿ مراك ،كأنكاعياالمنطقة مف حيت الجيات التى تقدميا )حككمي كخاص( 
كبنكؾ الدـ كغير ذلؾ. كلقد أظيرت  ،كالمختبرات ،كالمستشفيات ،الرعاية الصحية

في منطقة الدراسة ىي  أكثر األمراض انتشاران  أفالدراسة جممة مف النتائج أىميا :
يمييا مرض السكرم، كبناء عمى ىذه النتائج تـ تقديـ مجمكعة مف  ،مراض القمبأ
عالـ بمختمؼ أنكاعيا لنشر الكعي الصحي إلكصيات منيا : تفعيؿ دكر كسائؿ االت

كثر لثقافة الصحية بيف السكاف حكؿ األمراض األبيف السكاف، كاالىتماـ بنشر ا
كطرؽ  ،سبابيا كطرؽ الكقاية منياأمف حيث  ،مراض القمب كالسكرمأمثؿ  ،شيكعا

تقدـ في تحسيف نكعية الخدمات الصحية التى ك عالجيا في حالة اإلصابة بيا، 
 (1).كلية التابعة لمقطاع الحككمي الرعاية الصحية األ مراكز

بعنكاف )التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة  (2009)دراسة استيتو -8
ه الدراسة ىك ىذ طكلكـر كضكاحييا باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية( ىدؼ

تيا كمالءمتيا كمدل كفاء ،تحميؿ كاقع التكزيع المكاني الحالي لمخدمات الصحية
لمعايير التخطيط المكاني التي تمبي احتياجات المجتمع المحمي في المدينة 

لمخدمات الصحية في  ءلتكزيع مكاني أفضؿ ككؼككذلؾ تقديـ مقترح  ،كضكاحييا
منطقة الدراسة قد يساعد الجيات المعنية كأصحاب القرار باتخاذ الخطكات المناسبة 

 :نتائج التحميؿ أظيرتك  لتطكير ىذه الخدمة الحيكية.
مما  ؛كعدـ كفايتيا ،مف سكء التكزيع تعاني في المنطقة ف الخدمات الصحيةإ -

كقد حددت  ،عمى المستكل الصحي لمسكاف عمى الخدمة كيؤثر سمبان  ان يسبب ضغط

                                                 

األمراض كالخدمات الصحية في مناطؽ مختارة مف محافظة راـ اهلل  ،ية فميح عبدالكريـ نجارفتح - 1
كمية الدراسات  ،غير" منشكرة" ،قسـ الجغرافيا كالبيرة"دراسة في الجغرافية الطبية"،رسالة ماجستير

 .ـ2008العميا،جامعة النجاح الكطنية،نابمس فمسطيف،
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جديدة باستخداـ تطبيقات مرافؽ  إلقامةمقترح تخطيطي كقّدـ  ،ماكف النقصأالدراسة 
 نظـ المعمكمات.

ككذلؾ  ،نشاء مستشفى عاـ في المنطقةإ :ىمياأت الدراسة بعدة تكصيات كأكص
كاالحتياجات  ،العمؿ عمى تطكير المراكز الصحية مف النكاحي العمرانية كاإلدارية

بالمراكز الصحية  كتطكير قاعدة البيانات المتعمقة ،البشرية كالتجييزات الطبية الفنية
طيط كذلؾ لتحقيؽ الحد  المطمكب لمتخطيط شراؼ كالمتابعة كالتخإلالتسييؿ عممية 

 (1) المستقبمي.
) كفاءة التكزيع المكاني لمراكز الصحة العامة  بعنكاف (2009)دراسة الكبيسي -9

( ،تناكلت الرسالة دراسة GISباستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية المفمكجةفي مدينة 
باستخداـ نظـ  فمكجةلاكفاءة التكزيع المكاني لمراكز الصحة العامة في مدينة 

 arcمف خالؿ حقؿ التكزيعات المكانية في برنامج  GISالمعمكمات الجغرافية

gis9.3  المسافة المعيارية كقرينة صمة  أسمكب باستخداـلتحميؿ البيانات المكانية
متكسط ،كتحديد مناطؽ كمراكز المعدؿ الفعمي كالمركز الجغرافي ال ،الجكار

بيف متغيرات  االرتباطيةلتحميؿ العالقات spss  فضال عف استخداـ ،التخصيص
كأظيرت نتائج التحميؿ تدنى مستكل كفاءة خدمات مراكز الصحة .الخدمة الصحية

عداد المالكات الطبية كالفنية،  كاستعرضت العامة مف حيث مكاقعيا المكانية كا 
ناكلت كما تلمراكز الصحة العامة كالسكاف في المدينة،  الدراسة التكزيع المكاني

الحتياجات المدينة مف مراكز الصحة العامة، باالعتماد عمى  التخطيط المستقبمي
ذ تناكؿ الفصؿ اشتممت الدراسة عمى أربعة فصكؿ، إير المحمية.ك عدد مف المعاي

كمفيكـ الصحة العامة  (GISكؿ مفاىيما عامة عف نظـ المعمكمات الجغرافية)األ
د قاعدة إلعدا (GIS)استخداـ  يةآل كجاء الفصؿ الثانى ليستعرضكأىميتيا، 

ما تناكؿ الفصؿ الثالث التكزيع المكاني لمراكز الصحة بين ،المعمكمات الجغرافية
 ،العامة، كانتيى البحث مف خالؿ الفصؿ الرابع بتحميؿ كفاءة مراكز الصحة العامة

                                                 

يط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة طكلكـر كضكاحييا باستخداـ التخط، حمد سميـ استيتة سميـ أ - 1
كمية الدراسات غير" منشكرة" ،قسـ الجغرافيا،  تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية، رسالة ماجستير

 . ـ2009العميا،جامعة النجاح الكطنية،نابمس فمسطيف، 
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مكانية تكظيؼ نظـ المعمكمات إ أىمياكخرجت الدراسة بمجمكعة مف االستنتاجات 
لمراكز الصحة العامة باعتماد المعايير  كفاءة التكزيع المكاني في (GIS) جغرافيةال

 (1)المحمية. 
 والمصطمحات: المفاهيم

 : projection map سقاط الخريطةإنظاـ  -1

، كتحسب المساحات ىك كسيمة تمثيؿ الشكؿ البيضاكم لألرض عمى خريطة مسطحة
نما تتأثر المساحات كاألشكاؿ رض عمى االسطبكغرافية األ رعمييا كال تؤث قاط كا 

 (2)كالزكايا كالمسافات.
 : Health Services Geography of جغرافية الخدمات الصحية-2

مكانية الكصكؿ إلييا، كمف خالؿ دراسة  تبحث في التكزيع المكانى لمخدمات كا 
الخدمات الصحية المتاحة يمكف التعرؼ عمى مدل العدالة في تكزيع الخدمات 

  .(3)ة المتاحة لمسكافالصحي
 :Health Useاالستخداـ الصحي-3

دت مساحة ل مجتمع، ككمما زاأمة عمى منحنى التطكر في مف المؤشرات الميىك 
ل مجتمع كمما كاف ذلؾ مؤشرا عمى مدل كعي القائميف االستخدامات الصحية في أ

ر شمؿ قطاع الخدمات الصحية، دك عمى شؤكف التخطيط بأىمية ىذا القطاع، كي
 ،كالمستشفيات العامة كالخاصة ،كالعيادات المجمعة ،كمراكز رعاية الطفؿ ،سعاؼاإل

 (4)كالصيدليات.
                                                 

 ةفمكجاكز الصحة العامة في مدينة الر كفاءة التكزيع المكاني لم ،حمد محمد جياد دليمي الكبيسيأ -1
 ،قسـ الجغرافيا كمية اآلداب،غير" منشكرة"، ماجستير،رسالة GISةباستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافي

 ـ.2009جامعة االنبار،العراؽ،
دليؿ المصطمحات التخطيطية لنظـ المعمكمات الجغرافية، الرياض،  ،كزارة الشؤكف البمدية كالقركية  - 2

 .11 ،ص ق1426
3
التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في ضكاحي القدس الشرقية باستخداـ تقنية ،سامر حاتـ رشدم  - 

،قسـ الجغرافية،كمية الدراسات العميا،جامعة ،"غير منشكرة"نظـ المعمكمات الجغرافية، رسالة ماجستير
 .26، ص2005النجاح الكطنية،نابمس فمسطيف،

 .26نفس المرجع، ص -4
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 :نظاـ تحديد المكاقع العالمي GPS(Global Positioning System) جياز -4

ليذا  قمار الصناعية المصممة خصيصان تقنية حديثة تستخدـ الرصد عمى األىك  
مف دقيقة تحديد أل مكقع عمى سطح األرض كمعرفة  ث يمكف خالؿ أقؿبحي ،النظاـ

شارات الصادرة مف األقمار الصناعية إلكيقكـ ىذا الجياز باستقباؿ ا .حداثياتو بدقةإ
 (1)كمنيا يقـك بتحديد مكقع المستخدـ.

 :Health Planning الصحيالتخطيط  -4

مكارد شمؿ مسح الىك عممية منظمة لتحديد المشاكؿ الصحية كاحتياجات حميا، كي
دارية لكاقعية القابمة لمتطبيؽ كتصكر اإلجراءات اإلىداؼ العامة كاككضع أكلكيات األ

لتنفيذ غايات البرامج المقترحة مع االىتماـ بالكفاية كالكفاءة المالئمة لمخدمات 
الصحية كالعكامؿ االيككلكجية كاالجتماعية كالسمكؾ الشخصي المؤثر في صحة الفرد 

 2))كالمجتمع. 
 : IDرمز التعريفي ال -6

تستخدـ أنظمة المعمكمات الجغرافية قكاعد البيانات، لتخزيف كؿ المعمكمات الكصفية 
كالمعمكمات المكانية كالعالقات الطبكلكجية لمختمؼ المككنات المكانية، كىذا ما 

مكانية كبيرة لمتحميؿ المكاني يسمح بمعالجة متكاممة ليذه المعمكمات كيعطي إ
رافية المكاف، حيث يعطي كؿ عنصر رقمان لمتعريؼ غات مرتبطة بجستنتاج معمكمكا  

(Identifier)  كىك يقكـ بدكر المفتاح األكلى في بنية البيانات المكانية حيث يككف
 (3)مع أل معمـ آخر. رلكؿ معمـ أك عنصر رقـ تعريفي خاص كال يتكر 

 
 

                                                 

، 1العدد ،ـ المعمكمات الجغرافية مجمة دكرية تصدر عف نادم نظـ المعمكمات الجغرافيةمجمة نظ -1
 .26ىػ ، ص1428السنو األكلى ، 

، 1983التنمية الصحية، المركز العربي لمكثائؽ كالمطبكعات الصحية، الككيت،  ،رمسيس جمعة -2
 .19ص
ٗ َظى انًؼهٕيبد، انًًهكخ انؼشثٛخ انًؤسسخ انؼبيخ نهزؼهٛى انفُٙ ٔانزذسٚت انًُٓٗ، يذخم إن - 3

 .44ص، 2000االداسح انؼبيخ نزظًٛى ٔرطٕٚش انًُبْظ، انشٚبع،انسؼٕدٚخ، 
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 الفصل الثاني

في دراسة  دامهااستخ وآليةنظم المعلومات الجغرافية 

 المرافق الصحية. كفاءة توزيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انثانيانفصم 
 وآليةنظم املعلىمات اجلغرافية 

املرافق  يف دراسة كفاءة تىزيع استخذامها
 الصحية
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 الفصؿ الثاني
 مرافؽ الصحيةال تكزيعفي دراسة كفاءة  ستخدامياا ليةآك نظـ المعمكمات الجغرافية 

 تمهيد : 
جؿ إلقاء نظرة أقرب عمى آلية االستخداـ العممي في بناء قكاعد المعمكمات أمف    

تيب يا كفؽ صيغ رقمية يتحكـ بيا المستخدـ. فقد جاء تر الجغرافية ككيفية التعامؿ مع
قي فيو الضكء عمى كيفية بناء قكاعد بيانات نمىذا الفصؿ ضمف سياؽ البحث ل

تيا مف أجؿ الكصكؿ إلى المرافؽ الصحية كتقنية إدارتيا كاالستفادة مف نتائج تحميال
ي ىذا الجانب عمى يـ في تحقيؽ كفاءتيا المكانية كالكظيفية. كسنتعرؼ فقرارات تس
ممية في نظـ المعمكمات التطبيقات الع يةكآلاد قاعدة البيانات الجغرافية، مراحؿ إعد
كصكال إلى مراحؿ العمؿ كالخطكات المتبعة في البرنامج المستعمؿ في  ،الجغرافية
 الدراسة.

 كسيتـ التعرض إلى نظـ المعمكمات الجغرافية مف حيث المفيـك كالفكائد كالمككنات   
يضاح العالقة بيف الكارتكجرافية كنظـ المعمكمات الجغرافية كصكال أك  ىـ البرامج، كا 

 لية التياآل، ثـ إلى الكشؼ عف دكر نظـ المعمكمات الجغرافية في التخطيط الصحي
 .الجغرافية باستخداـ نظـ المعمكمات عتمت بيا دراسة المكضك 

 Geographic Information Systemنظم المعمومات الجغرافية 
 مفيكـ نظـ المعمكمات الجغرافية :أكال: 

بسبب تعدد ؛ ثابت لنظـ المعمكمات الجغرافية نو ال يكجد تعريؼ عالميأبالرغـ مف ك 
نو مف إاألىداؼ التطبيقية لتمؾ النظـ، فالتطبيقات كاالختالؼ حكؿ تحديد كتصنيؼ 

دارة كمعالجة نظاـ حاسكبي لجمع  :بأنو نظـ المعمكمات الجغرافيةالممكف تعريؼ  كا 
يا تشغؿ أن (spatial)كتحميؿ البيانات ذات الطبيعة المكانية. كيقصد بكممة مكانية 

ف تككف معالـ طبيعية مثؿ الجباؿ أك ، ( (featuresحيز مف سطح االرض 
   ( 1)كاألنيار كغيرىا اك معالـ حضرية مثؿ المباني كالشكارع كشبكات الخدمات.

                                                 

 ،دليؿ المصطمحات التخطيطية لنظـ المعمكمات الجغرافية، مرجع سابؽ ،كزارة الشؤكف البمدية كالقركية - 1
 .3ص
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ة : نظـ المعمكمات الجغرافية بأنيا مجتمع متناسؽ األمريكي ESRLكتعرؼ شركة  -
يضـ مككنات الحاسب اآللي كالبرامج كقكاعد البيانات باإلضافة إلى األفراد، كفي 
مجمكعو يقكـ بحصر دقيؽ لممعمكمات المكانية كتخزينيا كتحديدىا كمعالجتيا 

(1)كتحميميا كمف ثـ عرضيا.
 

يى عبارة عف مجمكعة فجغرافية : كىذا تعريؼ آخر مبسط لنظـ المعمكمات ال -
(، (Hardwareمتكاممة مف العناصر كاألدكات تتككف مف أجيزة الحاسب اآللي

( ذكم كفاءة، كىذه (Users( كمجمكعة مف المستخدميف (Softwareكالبرامج
ظيار البيانات  دارة كمعالجة كتحميؿ كا  المجمكعة مف العناصر تقـك بجمع كتخزيف كا 

( 2)الجغرافية.
 

 فوائد نظم المعمومات الجغرافية::  ا  ثاني
يكفر استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية العديد مف الفكائد التي يمكف حصرىا في 

  : (3)مجمكعة مف النقاط كىي
تسييؿ عممية رسـ الخرائط ميما كبر حجميا كبدقة عالية حتى يتسنى  .1

 لألشخاص العادييف استخداميا في عمميـ.

نات مع الخرائط الضخمة داخؿ الحاسكب، بحيث يمكف تبسيط عممية حفظ البيا .2
جراء التعديالت عمييا كلعؿ ىذه أىـ فكائد النظاـ.  الكصكؿ إلييا بسيكلة كا 

، بحيث يتـ إظيار البيانات عمى الخريطة دكف الحاجة إلى إسقاطيا يدكيان  .3
 بالشكؿ الذم يحتاجو المستخدـ كبسيكلة عالية. عرض البيانات المطمكبة

يمكف تحكيؿ الخرائط مف نظاـ إلى  استخداـ أم نظاـ إحداثيات كأحيانان مكانية إ .4
 آخر دكف حصكؿ خطأ ممحكظ.

 سيكلة عمؿ نسخ احتياطية مف البيانات كالخرائط عند الحاجة. .5

                                                 

المعارؼ  ةمنشأ ،كتطبيقات لمجغرافييفنظـ المعمكمات الجغرافية أساسيات  ،محمد الخزامي عزيز - 1
 . 15، ص1998باإلسكندرية، اإلسكندرية،  

2-Robert Parker and Emily K.Asencio, GIS and Spatial Analysis for The Social 

Sciences. Coding ,Mapping and modeling ,Rout ledge & Francis Group, New 

York and London .P2. 
 .45ص ،2007،نظـ المعمكمات مف البداية الى النياية، دار األثير،المكصؿ ،الشمرم أحمد صالح - 3



31 

 

رض أؿ؛ فمثالن إذا أردنا إيجاد قطعة إجراء عممية البحث داخؿ الجدك  .6
لبرنامج بالبحث كعرض بمكاصفات خاصة يمكننا تحديد ىذه المكاصفات ليقـك ا

 .النتائج في مدة قصيرة جدان 

إجراء العمميات الحسابية عمى جداكؿ البيانات؛ فمثالن لك أردنا حساب مجمكع  .7
ف البرنامج سيقكـ إقطر معيف كمصنعة مف مادة كاحدة فأطكاؿ أنابيب ذات 

 بميمة إيجاد تمؾ األنابيب ككذلؾ إيجاد مجمكع أطكاليا لتقدير تكمفة تبديميا.

مف المزايا الحديثة ليذا النظاـ إمكانية صنع الخرائط ثالثية األبعاد كاالستفادة  .8
في حاالت المدف الجبمية كالمدف التي تقع في مناطؽ غير  منيا، خصكصان 

 منبسطة.

القدرة عمى االتصاؿ بيف عدة حكاسيب عبر الشبكات المحمية أك الدكلية لعرض  .9
 البيانات كتبادليا بسرعة عالية.

 مكونات نظم المعمومات الجغرافية:: ا  ثالث
 ،مككنات أساسية ىي البيانات ةنظاـ لممعمكمات الجغرافية مف خمس أميتككف 
  (1كالمستخدمكف، كما ىك مكضح في الشكؿ ) ،األجيزة،البرامج 

 ( مككنات نظـ المعمكمات الجغرافية1شكؿ )

 
 .15،ص2008،االسكندريةرافية،جامعة االسكندرية،كساـ الديف محمد،أساسيات نظـ المعمكمات الجغ المصدر:   
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 :عنصر في نظـ المعمكمات الجغرافيةعرض مختصر لدكر كؿ  كفيما يمي
 البرامج: .0

تعد برامج نظـ المعمكمات الجغرافية األساس الذم تقـك عميو المدخالت كتحميؿ    
دارت ؿ كطريقة شكاؿ بيانية، إذ تحدد شكأيا كتحكيميا إلى خرائط كرسكمات ك النظـ كا 

إخراجيا. كىناؾ عدة برامج تستخدـ نظـ المعمكمات الجغرافية : منيا التي تعمؿ عمى 
، كمنيا التي تعمؿ عمى نظاـ ERDAS( مثؿ برنامج RASTERنظاـ الخاليا )

 Map. كمف أشير ىذه البرامج ARC GIS( مثؿ VECTORالمعمكمات االتجاىية )

info- Geomedia -IDLKIS-Grass زمة برامج فضال عف حArc GIS  كالتي
تتميز بقدرات ككظائؼ متقدمة بمستكيات عالية،كىي حزمة تحتكل عمى عدة برامج 

، كبإصدارات متعددة كآخرىا حزمة برامج  ArcView- ArcMap -Arcinfoإضافية 
ArcGIS10.1.(1)، حيث تقـك بكظائؼ أساسية إلدارة قكاعد المعمكمات الجغرافية 

  البيانات كالمعمكمات: .0

 ،GISتتردد كممة معمكمات كبيانات في مجاؿ نظـ المعمكمات الجغرافية      
كلكف ىناؾ فرؽ بيف المفظيف عمى النحك نفسو، المعنى ب كالبعض يستخدـ المفظيف

 :األتي
التي تخص ظاىرة معينة دكف  ساسيةالمعاني كالمفاىيـ كالحقائؽ األالبيانات ىي 

مفاىيـ تمؾ المعاني كالحقائؽ التي تـ التكصؿ  المعمكمات ىيك إجراء إم معالجة ليا.
(2)إلييا بعد معالجة البيانات.

 

 األجيزة:  .3

 ىي عبارة عف الجانب المادم في جياز الحاسكب كتنقسـ إلى أجيزة إدخاؿ،   
كىي التي تستخدـ في إدخاؿ  :أجيزة اإلدخاؿعمميات.كأجيزة  إخراج،كأجيزة 
 ،الحاسكب أجيزةك  ،Scanner)اسح الضكئي)( المDigitizerمثؿ المرقـ) ،البيانات

 ( كغيرىا كجميعيا تستخدـ في إدخاؿ البيانات.GPSكأجيزة تحديد المكاقع)
                                                 

 .2، ص2008أساسيات نظـ المعمكمات ، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية  ، ،كساـ الديف محمد - 1

ليؿ د، قسـ نظـ المعمكمات الجغرافية دائرة تكنكلكجيا المعمكمات، كزارة البمديات كاألشغاؿ العامة  - 2
 .6،ص2009، ،2)المستكل األكؿ(، طArc gis9.xتعريفي باستخداـ برنامج 
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كيقصد بيا أجيزة الحاسكب التي تتـ بيا عدة عمميات مف إدخاؿ  :أجيزة العمميات
دارتيا كعرضيا كتحميميا. لمبيانات كالتعامؿ ىي التي تقكـ  :أجيزة اإلخراجك  معيا كا 

كتشمؿ الراسـ اآللي،  حفظ األشكاؿ كالرسكمات كالخرائط،ك طبع، ك إخراج رسـ، ب
 الطابعة كالشاشة.ك 

 المستخدمكف: .4

كىـ يمثمكف الجانب البشرم الذم يقـك بتحريؾ العناصر السابقة كالعمؿ عمييا    
ف ك ف كالميندسك كؿ إلى ىدؼ معيف، كمنيـ الجغرافيكالتفاعؿ معيا بغرض الكص

 (1).في نظـ المعمكمات الجغرافية فك ف كالمتخصصك رمجف كالمبك كالفني

 الكارتوجرافية ونظم المعمومات الجغرافية:: رابعا  
ك أك الكرقة أكتعني الكثيقة   Carteالكارتكجرافية كممة مركبة مف كممتيف يكنانيتيف

لكممة كارتكجرافية كمعناىا )رسـ كىكذا صارت ارسـ، كتعني  craphieالخارطة، ك
فف كعمـ كتقنية  بأنيارائط(. فقد كرد في قامكس لممصطمحات التكنيكية ك عمؿ الخأ

عريؼ ، كقد اعتمد ىذا التيك كعمؿ فنأالخارطة كدراستيا ككثيقة عممية  لصنع
ف الكارتكجرافية )فف كعمـ أكيرل ربنسكف L.C.A.(2)ي االتحاد الكارتكجرافي الدكل

األخرل.كعرؼ اسطيحة  كتقنية لعمؿ خرائط سطح األرض أك األجساـ الكركية
الكارتكجرافية بأنيا كؿ العمميات المتمثمة في صناعة الخارطة ابتداءن مف عممية 

 (3)المساحة الحقيقية عمى األرض إلى عممية صنع الخارطة.
كمع مركر الزمف كتطكر تقنية الخرائط الرقمية، اىتمت مراكز األبحاث       

رتكجرافية كتكظيفيا في نظـ المعمكمات الجغرافية كالشركات العالمية بأصكؿ الكا
الجغرافية كأىـ مالمح الربط بيف الكارتكجرافية ك نظـ المعمكمات الجغرافية نجد أف 

                                                 

 ، دار اليازكردم العممية لمنشر كالتكزيع،GISنظـ المعمكمات الجغرافية ،نجيب عبدالرحمف الزيدم - 1
 .64-44،ص ص2007عماف،

 ممية لمنشر كالتكزيع،دار اليازكردم الع ،عمـ الخرائط،نجيب عبدالرحمف الزيدم ك حسيف مجاىد مسعكد  -2
 10ص عماف، 2005

 .11-10، ص ص المرجع نفسو -3
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في إنجاح نظـ المعمكمات الجغرافية مف خالؿ  ان ميم دكران  ؤدمالكارتكجرافية ت
 :(1)األتي
يب فنية إف المعمكمات المكانية )النقطية، الخطية، المساحية( تخضع ألسال -1

كقكاعد التكقيع المكاني بما  ،كطريقة الرسـ ،كالمكف ،كالشكؿ ،كالحجـ ،كالسمؾ
يجب  يتفؽ مع محتكيات الخريطة، كىي مف اىتمامات عمـ الخرائط التي

 م مشركع بنظـ المعمكمات الجغرافية.أاإللماـ بيا في مجاؿ تنفيذ 

رافية كمساقط الخرائط تقدـ الكارتكجرافية في مجاؿ تصميـ قكاعد البيانات الجغ -2
Map Projection ، ،حيث تكضح أنكاعيا كطرؽ رسميا كأسس اختيارىا

لذلؾ البد مف  ؛فالمسقط ىك الشكؿ المستكم لسطح األرض أك جزء منو
االعتماد عمى إحدل المساقط لمحصكؿ عمى خريطة مستكية لمنطقة الدراسة 

 بحيث تتيح إمكانية تكقيع البيانات عمييا.

تكجرافية حمكالن لمعالجة قضية اختيار مقياس الرسـ المناسب كطرؽ تكفر الكار  -3
خراجو باإلضافة إلى عمميات التكبير جراء عمميات  ،كالتصغير ،رسمو كا  كا 

كالتعميـ ألجؿ أف تتفؽ كثافة المعمكمات مع حجـ الخريطة. فقد  ،الترميز
كاف  خاصة إذاكب ،يكاجو مستخدـ نظـ المعمكمات الجغرافية ىذه اإلجراءات

 يفتقد الخبرة الكارتكجرافية األساسية في تأىيؿ نظـ المعمكمات الجغرافية.

 ،الجغرافية تعد األلكاف مف أىـ متطمبات البيانات في نظـ المعمكمات -4
يجاد القكاعد المناسبة الختيار األلكاف بما يتفؽ مع إفالكارتكجرافية تتيح 

عف الظاىرة أك  المكضكعات.بحيث يتكفر لدل المكف إمكانية التعبير
 المكضكع المدركس.

كتحديد الشكؿ األنسب  ،تيتـ الكارتكجرافية بقكاعد اإلخراج الفني لمخرائط -5
كمكانو الصحيح،كشكؿ كمكاف مقياس ، Map Legendلمفتاح الخريطة 

كالمكقع األفضؿ  ،كاتجاه الشماؿ الجغرافي الحقيقي، كشكؿ اإلطار ،الرسـ

                                                 

 .29-27صص نجيب عبدالرحمف الزيدم ، المرجع السابؽ،  -1
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عد مف أىـ متطمبات عرض المعمكمات لمعنكاف، كىذه القكاعد الفنية ت
 . الخرائطية في نظـ المعمكمات الجغرافية

مف أىـ عناصر الخريطة الذم ييتـ بو   Symbolizationيعد الترميز -6
ف نظـ المعمكمات إلذلؾ ف ؛اصة مف حيث أنكاع الرمكزالكارتكجرافي، كخ

 الجغرافية تستمد أسس اختيار كرسـ الرمز مف الكارتكجرافية.

ك الكارتكجرافية،  GISإذف ىناؾ عالقة كثيقة بيف نظـ المعمكمات الجغرافية       
ف نظـ المعمكمات الجغرافية ىي مجمكعة تقنية تحميمية مف عمـ الخرائط ا  ك 

لمعالجة البيانات المكانية في بيئة مستخدـ الخرائط، بتأثير التكنكلكجيا كالتطكرات 
 الفكرية.

 غرافية في التخطيط لمخدمات الصحية.دور نظم المعمومات الج : خامسا  
حظيت دراسة الخدمات بعناية الجغرافييف، نتيجة تزايد حاجات اإلنساف لتمؾ    

كمع تقدـ الزمف ت الحديثة المستخدمة في تكفيرىا،الخدمات، السيما بعد تطكر التقنيا
ية، ككنيا تتعمؽ بحياة اإلنساف اليكملبرزت الحاجة إلى االىتماـ بدارسة الخدمات 

عات مف خالؿ نكعيتيا ككميتيا كتعد إحدل المعايير األساسية لقياس تطكر المجتم
 تيا كيمكف أف تصنؼ الخدمات إلى نكعيف رئيسيف كفؽ أسمكب تخطيطيا:اءككف

كىي  ،كالخدمات الدينية ،كالترفيو ،كالصحة ،التعميـ ؿجتماعية: كتشماالخدمات ال - أ
 المدينة.رض أمف  مات مساحية ألنيا تشغؿ حيزان خد

كالطرؽ  ،كالصرؼ الصحي ،كالكيرباء ،خدمات البنية التحتية: كتشمؿ الماء - ب
  .خطيان  كالياتؼ، كىي تأخذ شكالن 

مقدران منيا  ان م أف لكؿ فرد نصيبأة بمعيار المساحة، االجتماعيدمات كتقاس الخ   
 بالمتر المربع كتككف عمى ىيئة أبنية خدمية تتكزع في أرجاء المدينة كجزء مف
نسيجيا العمراني، كتعد عممية التكزيع المكاني مف الجكانب التي تظير مدل كفاءة 
الخدمات فالعدالة في التكزيع كانعداـ المشكالت في الحصكؿ عمييا يعنى أنيا مكزعة 

تخطيط الخدمات مف دينة ،كأثبتت التجارب عند تناكؿ بشكؿ يخدـ جميع سكاف الم
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نيا تقنية جديرة باالستخداـ في األبحاث أية، تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافخالؿ 
 (1)الجغرافية.

حاث إلى البيانات نظرة البُ   GISكلقد غيرت تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية   
المكانية فأدل استخداميا إلى تطكر إدارة المدف كنمكىا عمى مستكيات مختمفة،كىي 

بدائؿ مخططة لضماف  تسيـ في تكفير معمكمات شاممة عف مكاقع الخدمات كتييئة
تحقيؽ درجة كفاءة المكجكد منيا، فذلؾ يحقؽ حالة التكازف المكاني عمى ضكء 

 متقدمة الكثافة السكانية بحسب محالت المدينة.إذ انتقمت جغرافية الخدمات إلى حقبة
 GIS.(2)في مجاؿ األبحاث المكانية بفضؿ نظـ المعمكمات الجغرافية

الذم ييدؼ إلى دراسة اإلمكانيات كالمكارد  مكبكيعرؼ التخطيط بأنو األس     
أك الدكلة كتحديد كيفية استخداـ ىذه المكارد لتحقيؽ   اإلقميـ أك المدينة المتكفرة في

األىداؼ المرسكمة كتحسيف أكضاع السكاف عمى أف يككف ذلؾ محققان ألكبر قدر 
عميتيا في استخداـ كىك أداة تتميز بفا (3)ممكف مف التنمية خالؿ فترة زمنية معينة.

 األساليب كالتقنيات الحديثة التي تبنى عمى أساس التحميؿ كليس الحدس.
أما التخطيط الصحي فيعرؼ بأنو رسـ سياسة مفصمة لتكفير الخدمات       

الصحية لممكاطنيف في شكؿ برامج كمشركعات تيدؼ إلى بمكغ مستكل صحي لمفرد 
مقدرة، كذلؾ بأحسف استغالؿ  كالمجتمع لو خصائص محددة في فترة زمنية

 (4)لإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة.

                                                 

فمكجة لمراكز الصحة العامة في مدينة الكفاءة التكزيع المكاني ، حمد محمد جياد دليمي الكبيسيأ - 1
 نبار،كمية اآلداب،جامعة األ ،"غير منشكرة"ير،رسالة  ماجستGISباستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

 .17ص ،2009 العراؽ،
 .17،صالمرجع نفسو  - 2

 اإلسكندرية،، دار المعرفة الجامعية،4اإلقميمي كأبعاده الجغرافية، طالتخطيط  ،محمد خميس الزككة - 3
 .17ص، 2003

طكلكـر كضكاحييا باستخداـ  التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة، حمد سميـ استيتةأسميـ  - 4
،كمية الدراسات اقسـ الجغرافي ،"غير منشكرة" تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية، رسالة ماجستير

 .35ص ،2009العميا،جامعة النجاح الكطنية،نابمس فمسطيف، 
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األسمكب العممي الحديث في  يعمى انو أداة فعالة كأساسية لتبن كيعرؼ أيضان    
كقد دأبت منظمة  تطكير الخدمات الصحية كتييئة المكارد كاستغالليا بكفاءة عالية،

 Healthاص لمخرائط الصحية تطكير نظاـ خ عالمية في ىذا الجانبالصحة ال

Maps   في العديد مف دكؿ الشرؽ األكسط لربط المعمكمات الصحية كالجغرافية
اع القرار بيانات رقمية تكفؿ كمحدداتيا، مف أجؿ إعداد خرائط صحية تعطي صن  

االرتقاء بمستكل صحة اإلنساف كيمكف االستعانة بنظـ المعمكمات الجغرافية في 
اللكتركنية، كإعداد السجالت الصحية الشاممة السيما تأسيس نظاـ الصحة ا

 ،كفقا لممناطؽ الجغرافية ،كتحديد انتشارىا ،كرصد األمراض ،كالمرضى ،لممراجعيف
 (1)كالتأثير كتحميؿ التكزيع المكاني لمخدمات الصحية. ،كتحديد مناطؽ الحرماف

ة كاالجتماعية ، كانطالقا مف مبدأ إدماج التخطيط الصحي ضمف التنمية االقتصادي 
في الجانب الصحي سكاء مف  GISيمكف إيجاز كظائؼ نظـ المعمكمات الجغرافية 

في عدة نقاط رئيسية حيث التخطيط أك اإلدارة الصحية كالكفاءة المكانية كالكظيفية 
 ىي:

 إنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاممة عف القطاع الصحي كمؤسساتو. .1

 .غيرىا في اإلقميـ تحديد مناطؽ الخدمات الصحية دكف  .2

 تتبع األمراض المكانية في مجاؿ الصحة العامة. .3

 إعداد خرائط مكضكعية لممؤشرات الصحية لدعـ اتخاذ القرار. .4

تحديد مكاقع المؤسسات الصحية ) المستشفيات، المراكز الصحية ....الخ(  .5
 لبياف مدل كفاءتيا.اإلقميـ  بحسب طبيعة تكزيعيا المكاني ضمف

ير الخدمة لكؿ مؤسسة صحية لتحديد تبايف المؤسسات في مجاؿ تحديد نطاؽ تأث .6
عداد ألزيادة دعميا بما يتالءـ ك  نشاطان تقييـ الخدمات، كتحديد المؤسسات األكثر 

(2)المراجعيف.
 

 
 

                                                 

 .19-18المرجع السابؽ،ص ص ، حمد جياد الكبيسيأ - 1
2 - www.GISclub.net   2012-10-13تاريخ الدخكؿ  جغرافية ،النادم نظـ المعمكمات. 
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 : Geographical Data Baseقاعدة البيانات الجغرافية 
 :الجغرافية تقاعدة البياناتعريؼ :  أكالن 
أنيا نظاـ يخزف بيانات حكؿ مكاقع كشكؿ المعالـ ب نات الجغرافيةعرؼ قاعدة البيات   

باإلضافة إلى بياناتيا  الجغرافية، مسجمة عمى شكؿ نقاط كخطكط كمساحات
  .الكصفية

كما تعرؼ بأنيا تجميع لمبيانات التي تربطيا عالقة متبادلة كالمخزنة بطريقة  -
معيا لممستخدميف مف خالؿ  منتظمة تساعد عمى سرعة استرجاعيا كسيكلة التعامؿ
كتتفؽ اآلراء عمى أف قاعدة  مجمكعة مف التطبيقات المعدة ألغراض متنكعة.

البيانات ىي مجمكعة مف الممفات تتككف مف سجالت تضـ العديد مف الحقكؿ 
يتضمف كؿ منيا بيانات، كؿ تمؾ المككنات ترتبط فيما بينيا كتككف بياناتيا مجتمعة 

( تتضح  2كمف خالؿ الشكؿ ) ( 1)يؿ استرجاعيا كتحديثيا.مرتبة بأسمكب عممي يس
 لنا البنية األساسية لقكاعد البيانات الجغرافية.

 ( البنية األساسية لقكاعد البيانات الجغرافية2شكؿ )

 
فمكجة لمراكز الصحة العامة في مدينة الكفاءة التكزيع المكاني  ،حمد محمد جياد دليمي الكبيسيأ المصدر:
 جامعة االنبار، كمية اآلداب، ،"غير منشكرة" رسالة  ماجستير ،GISنظـ المعمكمات الجغرافية باستخداـ
 .17،ص2009العراؽ،

                                                 

 .15مرجع سابؽ، ص ،كزارة الشؤكف البمدية كالقركية الرياض - 1
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 (1)كتكمف الفكائد األساسية لقكاعد البيانات الجغرافية في اآلتي: 
 تجميع كؿ ما يتعمؽ بالمشركع في مكاف كاحد. .1

 خمؽ القكانيف كالشركط فيما بينيا. .2

 التعديؿ عمى البيانات لعدة مستخدميف.إمكانية اإلضافة ك  .3

 إنشاء العالقات بيف الطبقات. .4

 إنشاء الفئات كالخصائص لكؿ طبقة آليان. .5

 إنشاء طبقة خاصة بالكتابة. .6

 بناء التركيب الطبكلكجي. .7

 إنشاء كتصميـ قالب مكحد لمجدكؿ. .8

 السرعة كدقة العمؿ كاالختزاؿ كالحداثة في جمع البيانات كخزنيا. .9

 (2)البيانات تتميز بالعديد مف الخصائص كىي كما أف قكاعد : 

م تتعمؽ القاعدة بكصؼ أمصدر محدد تتدفؽ منو البيانات،  أف يككف لمقاعدة - أ
ية تغيرات أكتنعكس فييا  Real worldك جزء محدد مف عالـ الكاقع أجانب 

 تحدث في ىذا العالـ الصغير.

جراء استرجاع متعدد ا -ب  لمداخؿ.إمكانية إضافة ممفات جديدة كا 

إمكانية تعديؿ البرامج دكف تعديؿ البيانات لتمبي حاجات معظـ مستخدمي  -ج
 البيانات.

مكانية دمج حقكؿ مف ممفات خمؽ بيانات جديدة مف البيانات المتكا -د ك أفرة كا 
 جداكؿ مختمفة كخمؽ ممفات جديدة.

 تكفير كسائط التخزيف مع تكفير المتعامميف مع النظاـ. -ق

  مف قكاعد البيانات الجغرافية ىما:كىناؾ نكعاف 

1) Hybrid system  : كيتـ فييا تخزيف البيانات اليندسية "اإلحداثيات" في
قاعدة بيانات منفصمة عف قاعدة البيانات الكصفية كىي النكع األكثر شيكعان 

                                                 

1 - 17.yoo7.com-www.Libya  2012-10-20منتدل جغرافية ليبيا.تاريخ الدخكؿ. 
 .169مرجع سابؽ،ص ،نجيب عبدالرحمف الزيدم - 2

http://www.libya-17.yoo7.com/
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في تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية كيتـ فييا ربط القاعدتيف مف خالؿ رقـ 
نب ىذا النكع ف األشكاؿ اليندسية كبياناتيا الكصفية إلى جايربط بي IDمنفرد 

نو مف الممكف ربط ىذا الرقـ المنفرد مع قكاعد بيانات إمف الربط الداخمي ف
خارجية مف خالؿ الشبكات، حيث يتـ الربط في شبكة داخمية صغيرة أك 

 .شبكة االنترنت
2) Integrated Systemيندسية لبيانات ال:كفي ىذا النكع يتـ تخزيف ا

كيمكف الربط مع مصادر البيانات  نفسيا قاعدة البياناتي كالكصفية ف
  (1)الخارجية مف خالؿ كسيط نظـ إدارة قكاعد البيانات.

 مكونات قاعدة البيانات الجغرافية:: ثانيا  
تتميز نظـ المعمكمات الجغرافية بخاصية االحتكاء الكبير لممعمكمات كالبيانات    

ينيا بعدة طبقات يتـ خالليا إجراء العمميات التحميمية كاإلحصائية، التي ترتبط فيما ب
كيتطمب استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية معرفة نكعية كطبيعة  كتككيف الخرائط.

 البيانات التي تعد أساس النظاـ.
كتتككف قاعدة البيانات الجغرافية مف نكعيف رئيسيف مف البيانات تكمف أىميتيا في    

مى تمثيؿ المعالـ الجغرافية بشكؿ دقيؽ كيمكف أف نكضح ىذه األنكاع عمى قدرتيا ع
 النحك األتي:

 :  Spatial Dataالبيانات المكانية  .1

يقصد بالبيانات المكانية تمؾ العناصر النقطية كالخطية كالمساحية التي تتككف    
الخدمات  ( كتمثؿ العناصر النقطية مثؿ مراكزX,Yمنيا الخريطة مخزنة بإحداثيات )

بحيث ال يككف  ،كما إلى ذلؾ مف النقاط التي تكضع عمى الخريطة ،كنقاط االرتفاع
ليا طكؿ أك مساحة، أما العناصر الخطية فيي التي تتمثؿ في شكؿ خطكط مثؿ 
شبكة الطرؽ كالكيرباء كالغاز ككذلؾ المجارم المائية كاألنيار . أما العناصر 

ت السكنية كالعمرانية كاستخدامات األرض بصفة يي التي تشغميا التجمعافالمساحية 
كيدخؿ ضمف  ،عامة، باإلضافة إلى مجمكعة المساحات األخرل كالبحيرات كالغابات

                                                 

1 - www.GISclub.net   2012-10-15نادم نظـ المعمكمات الجغرافية.تاريخ الدخكؿ. 
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نطاؽ المعمكمات المكانية المجسمات كاألشكاؿ المجسمة عمى الخرائط كالتي ليا 
 مماكغيرىا  ،اريس كالجباؿ كاليضابطكؿ كارتفاع كمساحة مثؿ مجسمات التض

 كف عمؿ مجسمات ليا.يم
 Attribute Dataالبيانات الكصفية  .0

كتككف في  ،كىي تمؾ المعمكمات الكتابية التي تنسب إلى المعمكمات المكانية   
مكانية الغير كتسمى أيضان ب كرمكز. ،مات بيانيةكرسك  ،صكرة قكائـ كتقارير،كجداكؿ

قاعدة المعمكمات  مدل نجاح استخداـ كقؼكيت يات مكانية،ألنيا ال ترتبط بإحداث
  ( 1)الجغرافية عمى درجة الربط كالتكافؽ مابيف البيانات المكانية كالكصفية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .82نجيب عبدالرحمف الزيدم ، مرجع سابؽ ، ص - 1
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 ثانثانفصم ان
التىزيع املكاني للمرافق السكان و

 الصحية مبذينة مصراتة
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 الفصؿ الثالث
 التكزيع المكاني لممرافؽ الصحية بمدينة مصراتةالسكاف ك 

 تقديـ:
في مدينة مصراتة كذلؾ مف  يتناكؿ ىذا الفصؿ التكزيع المكاني لممرافؽ الصحية   

خالؿ عدة محاكر في مقدمتيا معرفة الخصائص السكانية لممدينة مف حيث النمك 
المسؤكؿ عف  يساسف السكاف ىـ العامؿ األأزيع كالكثافة كالتركيب، باعتبار كالتك 

تكزيع الخدمات المختمفو، كتتبع تطكر الخدمات الصحية في المدينة خالؿ الفترة 
التكزيع التطرؽ لمككنات الخدمات الصحية ك ، ثـ ـ 2013-1966الممتدة مف 

 المدينة.ب المكاني لممرافؽ الصحية
 : الخصائص السكانية لمدينة مصراتة  أوال  
ف دراسة خصائص السكاف كتباينيـ لو األثر في ربط ىذه الخصائص بخطط إ   

 أحد دعت يتساعد عمى فيـ شخصية المدينة التالتنمية في كافة المجاالت، ك 
األساسية لكضع تصكر كامؿ عف أكجو النقص أك القصكر الناجـ عف العناصر 

يساعد  الذم األمرالنمك السكاني المتكقع كما تكضح في المدينة،  النمك السكاني
 ت. عمى التنبؤ باالحتياجات المستقبمية ليؤالء السكاف في كافة الخدما

تصادية كاالجتماعية بشكؿ عاـ كلدراسة السكاف أىمية بالغة في األنشطة االق   
ـ بالخدمات كالخدمات عمى كجو الخصكص، فضال عف ارتباط السكاف كتكزيعي

تكشؼ عف معدالت النمك السكاني التي يعتمد عمييا كما  ،الصحية كقياس كفاءتيا
في التنبؤ المستقبمي بحاجات السكاف مف ىذه الخدمات. فالمتغيرات الديمكجرافية 

في  أىميةكجو النشاط اإلنساني. ك بما أف ىذه الدراسة ذات عامال أساسيا في أ
التخطيط لمخدمات الصحية التي يحتاجيا السكاف مف حيث مكاقعيا المكانية كبنيتيا 
كتكزيعيا الجغرافي كتكاد ترتبط بشكؿ كثيؽ باتجاىات السكاف مف حيث تكزيعيـ 

 كنمكىـ.
ث نمك السكاف كتكزيعيـ عميو سنعرج عمى بعض المؤشرات لمدينة مصراتة مف حي

كتركيبيـ الديمكجرافي كأثر ذلؾ عمى التكزيع المكاني لممرافؽ الصحية بمنطقة 
 .ـ 2006الدراسة، معتمديف عمى ما تكفر لدينا مف اإلحصائيات السكانية حتى عاـ 
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 نمك السكاف بالمدينة: -1
لمكجب ، كنمك السكاف ا(Growth)يطمؽ عمى الزيادة في عدد السكاف اسـ النمك    

مصدر الزيادة الطبيعية التي تمثؿ الفرؽ بيف عدد المكاليد ك عدد الكفيات في سنة 
لتكازف بيف معينة ،باإلضافة الى عامؿ اليجرة الذم يؤثر في نمك السكاف، كيتغير ا

سيتـ تتبع تطكر نمك   (1مف خالؿ الجدكؿ )ك  )1(.خرآإلى ىذه العكامؿ مف كقت 
لى إ 1954الؿ الفترة الممتدة مف سنة خ ليبياكاف سكاف مدينة مصراتة مقارنة بس

 .ـ 2006سنو 
 ـ 2006-1954ليبيا مقارنة بسكاف مدينة مصراتة ( نمك سكاف 1جدكؿ )

 السنة
معدؿ  سكاف مدينة مصراتة

النمك 
 السنكم

معدؿ  يبيالسكاف 
النمك 
 إجمالي إناث ذككر إجمالي إناث ذككر السنكم

1954 26053 24234 50287 _ 564450 524439 1088889 _ 

1964 31889 28674 60563 1.9 813386 750983 1564369 4 

1973 45559 41358 86917 4.1 1191853 1057384 2249237 4.1 

1984 94853 70160 165013 6 1953757 1688819 3642576 5 

1995 98176 93009 191185 1.3 2501756 2297309 4799065 2.5 

2006 111914 107281 219195 1.3 2934452 2723240 5657692 1.5 

 المصدر:
استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية كالستشعار عف بعد في تحديد محاكر التكسع ، مصباح محمد عاشكر -1

 .59ص .2005،كتكبرأ 7كرة"،كمية اآلداب مصراتة،جامعة العمراني في مدينة مصراتة ،رسالة ماجستير "غير منش

النتائج النيائية  1954 ليبيا لسكافالعاـ التعداد حصاء كالتعداد، كزارة االقتصاد الكطنى، مصمحة اإل -2
 .10جداكؿ،ص

 .3،ص1964حصاء كالتعداد، التعداد العاـ لسكاف ليبيا ارة االقتصاد كالتجارة، مصمحة اإلكز  -3

 .6،ص1974،التعداد العاـ لمسكاف حصاء كالتعداد، مصمحة اإل -4

 .68،ص1984التعداد العاـ لمسكاف د، حصاء كالتعدالعامة لتخطيط االقتصاد، مصمحة اإلمانة المجنة الشعبية اأ -5

 .40،ص1995تعداد العاـ لمسكاف الييأة العامة لممعمكمات كالتكثيؽ،النتائج النيائية لم -6

 .28-22،ص ص2006الييأة العامة لممعمكمات كالتكثيؽ النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف  -7

 ي، بيانات غير منشكرة.كزاره االسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتو، مصمحة السجؿ المدن -8

                                                 

 ، 2003،،  بنغازممنشكرات جامعة قاريكنس جغرافية السكاف أسسيا ككسائميا،، منصكر محمد الكيخيا -1
 .98ص
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 تـ ايجاد معدؿ النمك السكاني باستخداـ المعادلة التالية :
R=[ antilog    Log 

 
p2/P1 - 1] × 100.  

(1) 

N                                      
د سكاف مدينة مصراتة ( يتضح أف عد22( كالشكؿ)1بالنظر الى محتكيات الجدكؿ )

نسمة ـ  50278 ـ في ليبيا بمغ 1954عاـ  جرم فيسكاني رسمي أ في أكؿ تعداد
 مف الخطأ خاؿخالؿ فترة التعداد ال تسمح بإعداد تعداد  أف الظركؼ مف ، بالرغـ(2)

، كاعتماد يحصاء السكاناإلدارم كقمة الخبرة في ميداف اإلنظرا لضعؼ الجياز 
كاف لو  بعض المكظفيف عمى التقدير العشكائي بدال مف العد الفعمي لمسكاف مما

كمع ىذا  )3(عظيـ األثر في مدل مصداقية المعمكمات كالبيانات التي تـ  جمعيا.
الخدمات  القصكر في التعداد بدأت الجيات المحككمية في كضع الخطط لبناء

 الخدمات الصحية كالتعممية.المتعمقة بالسكاف مثؿ 
نخفاض معدؿ ا التعداد الثاني لمسكاف كقد ظير كاضحان  مأجر ـ 1964 كفي سنة    

 60563نمك السكاف في المدينة خالؿ ىذا التعداد، حيث بمغ عدد سكاف المدينة 
نسمة خالؿ عشر سنكات كبمعدؿ نمك سنكم بمغ  10276نسمة أم بزيادة قدرىا 

فقط كىك معدؿ منخفض مقارنة بمعدؿ نمك السكاف في ليبيا الذم بمغ  % 1.9
االنخفاض يعكد إلى أف المنطقة لـ ، كلعؿ السبب في ىذا نفسيا الفترة يف %4.4

فالمشاريع اإلنمائية التي بدأت الدكلة في تنفيذىا بعد ظيكر  ،تنؿ الرعاية الكافية
النفط تركزت في مدينتي بنغازم كطرابمس باعتبارىما مركزم الثقؿ السكاني في 

 (4)ليبيا.

                                                 

1-G,W,Barclay, W.George, Techniques of population Analysis, Wiley and sons, Inc, 

19770, pp.28-33. 
الستشعار عف بعد في تحديد محاكر امصباح محمد عاشكر، استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية ك  -2

التكسع العمراني في مدينة مصراتة ،رسالة ماجستير "غير منشكرة"،كمية اآلداب مصراتة،جامعة 
 .54ص. 2005اكتكبر،7
يس عبد القادر الشركسي، التعميـ كالصحة في بمدية مصراتة دراسة في جغرافية الخدمات،رسالة كن - 3

 23،ص 2000دكتكراه "غير منشكرة"، قسـ الجغرافية،كمية اآلداب،جامعة القاىرة
 .54مصباح محمد عاشكر، المرجع السابؽ، ص  - 4
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معدالت كقد عانت مصراتة كبقية المدف الميبية خالؿ ىذه الفترة مف ارتفاع في 
كفيات األطفاؿ الرضع دكف سف الخمس سنكات مما ترتب عميو انخفاض في نمك 

 )1(السكاف.
تـ إجراء التعداد الثالث لمسكاف ،كخالؿ ىذه الفترة ارتفع معدؿ 1973كفي عاـ    

النمك السكاني بالمدينة بحيث قارب معدؿ نمك السكاف في ليبيا، فقد قفز المعدؿ مف 
في ىذه    4.1%ليصؿ إلى ـ 1954-1964فترة التعداديةالمسجؿ خالؿ ال %1.9

الفترة التعدادية كقد أثرت ىذه الزيادة المتسارعة في عدد السكاف بالمدينة كالذم ارتفع 
. كيعكد السبب في  26354بزيادة قدرىا  ـ 1973نسمة سنة  86917ليصؿ الى 

 ىذا النمك إلى مجمكعة عكامؿ مف بينيا:
 لقضاء عمى الكثير مف األمراض.تحسف مستكل المعيشة كا 

 تنفيذ المشاريع  التكسع العمراني الذم شيدتو المنطقة باإلضافة إلى التكسع في
يمت في عكدة عدد كبير مف سكاف المنطقة ممف كانكا قد سأالتنمكية التي 

 ىجركىا في السابؽ .

 انت اعتبار المدينة مركزا إداريا كعاصمة محافظة مصراتة في تمؾ الفترة التي ك
 تضـ الى جانب منطقة مصراتة منطقتي زليتف كالجفرة.

، كامتدت رقعتيا كنتيجة ليذه العكامؿ تكسعت المدينة في مجاليا الجغرافي       
كبر مف السكاف خالؿ عقد السبعينيات مف القرف الماضي كاستمر أالستيعاب أعداد 

ل مرحمة مف مراحؿ أتفع بسرعة لـ تشيدىا المدينة في معدؿ النمك السكاني بيا ير 
تاريخيا الطكيؿ كالسبب في ىذه الزياده التي طرأت عمى معدؿ نمك السكانػي إضافة 

 : (2)لمعكامؿ السابؽ ذكرىا مجمكعة مف األسباب كىي
صحراكية التي اتبعتيا الدكلة ػ سياسة تيجير سكاف المناطؽ الصحراكية، كشبو ال1

كفر مستمزمات الحياة كالخدمات جؿ تكطينيـ في المناطؽ الساحمية بسبب تأمف 
 خاصة الصحية.كب

                                                 

كمية اآلداب كالتربية، العدد التاسع،  نمك السكاف في مدينة مصراتة ، مجمة ،منصكر محمد الكيخيا - 1
 .72ص، 1980بية جامعة قار يكنس، بنغازم،منشكرات كمية اآلداب كالتر 

  .58-56ص  سابؽ، صالمرجع ال ،مصباح عاشكر - 2
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كخدمية جديدة  ػ إعادة تخطيط المدينة كتكسيعيا كقياـ الدكلة بتنفيذ مشاريع إسكانية2
  .قصر احمد كمشركع الحديد كالصمب مشاريع إنمائية كمشركع ميناءكمنيا تنفيذ  ،بيا
ية كالتجارية ػ تكفر فرص العمؿ في مختمؼ المجاالت الصناعية ك االقتصاد3

 باعتبارىا تحتؿ المرتبة الثالثة .
ارتفاعا ممحكظ في منحنى النمك السكاني حيث بمغ عدد ـ  1984كشيدت سنة     

ك السبب في ذلؾ زيادة  6%، بمعدؿ نمك سنكم 165013سكاف المدينة حكالي 
خاصة فيما يتعمؽ بصحة األـ كالطفؿ مما أدل إلى كباالىتماـ بالرعاية الصحية 

خفاض معدؿ الكفيات كارتفاع معدؿ  المكاليد. ككصؿ عدد سكاف المدينة سنة ان
 26172% كزيادة سنكية 1.3بمعدؿ نمك سنكم .(1)نسمة  191185حكالي ـ1995
 .نسمة

نسمة  219195فقد ارتفع إلى  2006السكاف خالؿ عاـ  بنتائج تعدادأما فيما يتعمؽ 
  (2006-1995)ىذه الفترة تكشيد، ـ1995نسمة عف تعداد   28010بزيادة قدرىا 

 . ـ1995% كىك نفس المعدؿ لعاـ 1.3استقرارا في منحنى النمك السكانى حيث بمغ 
 ـ 2006-1954( نمك السكاف بمدينة مصراتة 3شكؿ )

 (.1المصدر: عمؿ الباحثة  باالعتماد عمى بيانات الجدكؿ )
                                                 

 .60يظجبػ ػبشٕس ، انًشعغ انسبثك، ص  - 1
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 : تكزيع السكاف ككثافتيـ 2-
ف كالكثافة السكانية ىما في الكاقع أسمكباف لمدراسة التكزيع الجغرافي لمسكا     

البشرم عمى سطح األرض،  نتشارالا، ىك دراسة مظاىر كاحدان  يتناكالف مكضكعان 
كذلؾ برسـ صكرة لمتفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة الطبيعية التي يعيش فييا. فخريطة 

اعؿ بيف عناصر ا التفذة التي تعكس النتيجة النيائية ليتكزيع السكاف تعد الصكر 
عدـ االستقرار في التقسيمات لكف  )1(البيئة كالنشاط البشرم عمى سطح األرض.

تـ تشكؿ صعكبة في الدراسة، لدل سكؼ  اإلدارية لممدينة خالؿ السنكات السابقة
دارم لسنو تقسيـ اإلدراسة التكزيع السكاني عمى مستكل المحالت معتمديف عمى ال

.كما ىك مكضح ـ2006إحصائيات سكانية لسنو ، ك ما تكفر لدينا مف ـ2004
 بالجدكؿ التالى:
 ـ 2006تكزيع ككثافة السكاف في مدينة مصراتة عاـ  2 ) (جدكؿ 

 2الكثافة نسمو/كـ % 2المساحة/ كـ % عدد السكاف المحمة
 685 15 51.31 16 35162 ذات الرماؿ
 797 14.1 49.07 18 39120 شيداء الرميمة
 790 8.1 28.30 10 22356 رأس الطكبة

 861 11 38.00 15 32705 يكليك 9
 371 18.5 64.55 11 23930 الزركؽ

 551 8.3 29.17 7 16085 قصر أحمد
 434 14.5 50.64 10 22000 المحجكب
 758 10.5 36.70 13 27837 الغيراف
 5248 100 347.74 100 219195 اإلجمالي
 المصدر:
 .2006،لسجؿ المدني ، بيانات غير منشكرة، مصمحة اةراتسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصكزاره اإل .1
  Arc Mapباستخداـ برنامج كالكثافة استخرجت المساحة  .2

 يتضح مف الجدكؿ مايمى:
                                                 

 .227جغرافية السكاف أسسيا ككسائميا، مرجع سابؽ، ص ،منصكر محمد الكيخيا -1
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% مف جممة 18تمثؿ محمة شيداء الرميمة أكثر المحالت سكانا إذ تضـ ما نسبتو    
 9كتمييا محمة % مف السكاف 16سكاف المدينة، تمييا محمة ذات الرماؿ التي تضـ 

%،كىذه المحالت باإلضافة إلى محمة شيداء رأس الطكبة مجتمعة 15يكليك بنسبة 
تشكؿ مركز المدينة حيث تتكفر كافة الخدمات كاألنشطة التي تجذب السكاف 

 لالستقرار فييا لذلؾ فيي أكثر المحالت سكانا.
لتكالى مف % عمى ا11%، 13في حيف نجد أف محمتي الغيراف كالزركؽ تمثالف    

اجمالى سكاف المدينو،عمى الرغـ مف كقكعيما في ضكاحي المدينة حيث يبعداف عف 
كيمكمتر كىذا مخالؼ لما يسكد في معظـ المدف مف  7إلى  6مركز المدينة حكالي 

تناقص أعداد السكاف كمما ابتعدنا عف مركز المدينة ، كقد يعكد السبب في ذلؾ لكبر 
 خرل .نة بالمحالت األتيف المحمتيف مقار مساحة ىا

% مف جممة 10أما محمتي المحجكب كرأس الطكبة فتمثؿ كؿ منيما ما نسبتو     
محمة المحجكب يعكد إلى بعدىا عف مركز لسبب ىذا االنخفاض بالنسبة ك السكاف، 

مركز المدينة  مف مف  ان المدينة، بينما محمة شيداء رأس الطكبة التي تمثؿ  جزء
صغر مساحة ىذه المحمة ،بينما جاءت محمة قصر أحمد ف يعكد ذلؾ لأالممكف 

 بالمرتبة األخيرة بسبب بعدىا عف مركز المدينة كالخدمات المختمفة أيضا.
حققت أعمى معدالت لمنمك  ـ 2006-1995إال أف قصر أحمد في الفترة التعدادية 

لتي مقارنة بجميع المحالت األخرل كال يمكف تفسير ذلؾ إال بالمشركعات الضخمة ا
حظيت بيا المحمة مثؿ مصنع الحديد كالصمب كالميناء،حيث كاف عدد سكانيا 

.كالشكؿ  (2) ـ 2006نسمة عاـ  16085كأصبح  .(1) ـ 1995نسمة عاـ  5557
 يكضح تكزيع السكاف في المدينة. (23)
 
 

                                                 

كنيس عبدالقادر الشركسي كحسيف ابكمدينة، دار  (تحرير)جغرافية مصراتة،  السكاف،، كنيس الشركسي - 1
 210، ص2010 كمكتبو الشعب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، مصراتة،

 بيانات غير منشكرة. المدني ،السجؿ مصمحة  ة، اف كالمرافؽ بمنطقو مصراتسككزاره اإل - 2
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 ـ 2006 عاـ مصراتةب ( تكزيع سكاف2)خريطة 

 
 .Arc mapباستخداـ برنامج  (  2عمى بيانات الجدكؿ )   ااعتماد المصدر: عمؿ الباحثة              

 
 ما الكثافة :أىذا فيما يخص التكزيع 

كثافة  ةعمى نسبأسجمت  يف المحالت التأ( 2نالحظ مف خالؿ الجدكؿ )ف     
ثـ ، ةس الطكبأ، يمييا شيداء الرميمو، ر 2نسمو/كـ 861يكليك 9ىي محمة  ةسكاني

الكثافة في ىذه  رتفاعاك  .يعمى التكال 2/كـنسمو 758 -790 -797الغيراف، 
سبب ارتفاع ك ، ةجتمعة تشكؿ مركز المدينف ىذه المناطؽ مألى إالمحالت يعزل 

ف ىذه المحمة لـ يتـ حساب مساحتيا بالكامؿ أالكثافة السكانية في محمة الغيراف ىك 
جزء ضمف منطقة الدراسة حيث دخؿ الجزء الكاقع ضمف مخطط المدينو فقط، كىك ال

ز ركمالت ة، كىي منطقبطريؽ الغيرافي المعركؼ الرئيسالكاقع عمى يميف الطريؽ 
 .الدراسة ةكقكعيا خارج نطاؽ منطقفمـ يتـ حسابيا ل ةالمحم ةما باقي مساحأ يالسكان
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كالمحجكب  2/كـةنسم 551قصر أحمد  ينخفاض الكثافة السكانية في محمتا كسبب
 ان أرض داحات كاسعة مف ىذه المناطؽ تعسكيعكد إلى أف ىناؾ م 2/كـةنسم 434

 يتنتشر السبخات الت ثأحمد حي قصرفي خاصة كب ،فضاء كغير مأىكلة بالسكاف
ثافة سكانية بالمنطقة حيث قؿ كأ.كمحمو الزركؽ التى تمثؿ (1)تعيؽ التكسع العمرانى

بالمحالت  ةمقارنيعكد ذلؾ لكبر مساحتيا كقمة عدد سكانيا ك  2/كـةنسم 371 ؿتمث
( تكضح تكزيع الكثافة السكانية لمنطقو الدراسة كفؽ تعداد 3كالخريطة ) خرل.اال

 تكزيعيـ الفعمي. ( تكضح4كالخريطة ) ك.ـ 2006
 ـ 2006مصراتة عاـ ب 2/كـةالكثافة السكانية نسم (3)خريطة 

 Arc Map.( باستخداـ برنامج  2المصدر : عمؿ الباحثة اعتمادا عمى الجدكؿ ) 
                                                 

 .76رجع سابؽ، صم، مصباح محمد عاشكر - 1
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 و2013انزٕصٚغ انفؼهٙ نسكبٌ يظشارخ ػبو  (4خشٚطخ )

 
باالعتماد على مخطط مدينة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج                

 2000مصراتة 
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 التركيب العمرم كالنكعي لمسكاف: -3
تعد دراسة التركيب العمرم كالنكعي لمسكاف عمى قدر كبير مف األىمية في دراسة    
ناثان  كاف كذلؾ ألنيا تكضح المالمح الديمكجرافية لممجتمع ذككران الس  كتحدد الفئات  كا 

ف التركيب العمرم كالنكعي نتاج إي يقع عمييا عبء اإلعالة، كذلؾ فالمنتجة فيو كالت
كالتي ال يمكف اعتبار  ،لمعكامؿ المؤثرة في النمك السكاني مف مكاليد ككفيات كىجرة

حد ىذه العكامؿ إلى التأثير في أتغيير في  أم بؿ يؤدم ،حدىا مستقال عف األخرأ
العامميف اآلخريف لذلؾ فدراسة التركيب العمرم كالنكعي لمسكاف تساعد عمى دراسة 
الحالة المدنية لممدينة كالنشاط االقتصادم كالتعميمي كالصحي كغير ذلؾ ألم 

 األتي: جستنتن (4)ؿكالشك (3)الجدكؿحميؿ تخالؿ  كمف.( 1)مجتمع
 ( كىي فئ14-0اتساع قاعدة اليـر السكاني التي تمثميا الفئة العمرية )ة سنو

 . %35حيث شكمت نسبتيـ  صغار السف،

 ( ةسن 65-15أما فئة األعمار الكسطى )مف عدد سكاف 61شكمت نسبتيـ  ف %
 المنطقو.

  ( بمغت نحك  65كقمة اليـر التي تمثؿ فئة كبار السف )مف 4سنو فما فكؽ  %
 اف المنطقو.إجمالي سك

 أنثى. 100ذكر لكؿ 102نسبة النكع قد بمغت نحك 

يتميز باتساع القاعدة التي  2006ف ىـر السكاف لمدينة مصراتة عاـ إيمكف القكؿ    
كىك ىـر مازاؿ يحمؿ تتدرج بالتناقص إلى الداخؿ كمما ازدادت فئات األعمار . 

ساع تِ إالعالـ الثالث، مف  العديد مف سمات أىرامات الكتؿ السكانية الشابة في بالد
كانكماش القمة الداؿ عمى  في القاعدة الذم يدؿ عمى استمرار ارتفاع معدالت المكاليد

أف معدالت الكفيات لـ تنخفض بعد إلى المستكل المكازم لمعدالت الكفيات في 
صفات أىرامات  مف ديتضح اتساع كسط اليـر كىذا يع الدكؿ المتطكرة،  كما

النفطية الناتج عف ارتفاع متكسطي األعمار نتيجة اليجرة الكافدة إلييا األعمار لمدكؿ 
 (2)مف القكل العاممة األجنبية.

                                                 

 .227،ص1997اإلسكندرية،،، دار المعرفة الجامعية 5جغرافية السكاف أسس كتطبيقات،ط،بكعيانةأفتحي -1
 .162منصكر الكيخيا، جغرافية السكاف أسسيا ككسائميا،  مرجع سابؽ،ص - 2
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 ـ 2006مصراتة عاـ  ةتركيب العمرم كالنكعي لسكاف منطق( ال3الجدكؿ )

  المصدر:     
 .28 -22 ص ،ص2006الييأة العامة لممعمكمات كالتكثيؽ، النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف  -1    
 *عمؿ الباحثة.     

 
 

 النسبة النكعية العامة* ذككر إناث الفئة العمرية
0-4 16715 17463 104 
5-9 15499 16081 104 
10-14 15256 16087 105 
15-19 15990 16276 102 
20-24 14252 15046 104 
25-29 13889 14090 101 
30-34 11979 11676 97 
35-39 9548 9519 100 
40-44 7158 6600 92 
45-49 4758 4339 91 
50-54 3252 2807 86 
55-59 2962 3176 107 
60-64 1868 2677 143 
65-69 1503 2291 152 
70-74 1069 1188 111 
75-79 1139 1007 88 
80-84 614 625 102 

 93 433 467 فما فكؽ -85
 102 141371 138191 اإلجمالي
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 ـ2006لسكاف منطقة مصراتة عاـ  ي( اليـر السكان4الشكؿ ) 
 

 
 spssباستخداـ برنامج  ( 3احثة استنادا عمى بيانات الجدكؿ ) المصدر: عمؿ الب 
 

 تككف السكاف في منطقة الدراسة مف ذككري التركيب النكعي لسكاف منطقة مصراتة:
ناث كتحسب النسبة بينيما عمى أساس ما يقابؿ كؿ مائة مف أحد النكعيف إلى  كا 

تـ دراسة التركيب النكعي تساسيا ما يعرؼ بنسبة النكع كالتى عمى أ كىك النكع اآلخر
. كناتج ىذه 100 ×نسبة النكع = مجمؿ عدد الذككر/مجمؿ عدد االناث  لمسكاف،

( فيذا 100فإذا زادت النسبة عف )نثى أالمعادلة يبيف لنا عدد الذككر مقابؿ كؿ مئة 
ناث كالعكس إذا قمت النسبة عف في عدد اإل ايعنى زيادة في عدد الذككر كنقص

جاه الطبيعي لتطكر نسبة النكع حسب فئات السف يككف بارتفاع ىذه ف االتإ(.100)
كلى ثـ تأخذ تمؾ النسبة في االنخفاض كمما تقدـ بنا النسبة في المراحؿ العمرية األ

نثى في المراحؿ العمرية ( أ100( ذكر لكؿ )100العمر حتى تنخفض إلى أقؿ مف )
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كع بيا لـ تخرج عف ىذه القاعدة ف نسبة النإ، فكبالنسبة لمنطقة الدراسة لمتأخرة.ا
 :( كمنيا يتبف االتي3ردة بالجدكؿ )نستخمصو مف البيانات الكا الطبيعية كىذا ما

 (سنو طبيعية 14-0الكاقعة بيف )كلى النسبة النكعية في المراحؿ السنية األ
ر في ىذه أنثى كارتفاع الذكك  100ذكر مقابؿ  104لـ تنخفض عف  يفي

 يحدث في كؿ مجتمع. طبيعيان  مران أ الشريحة العمرية يعتبر

 ( 49-15ئات العمرية )بدأ االنخفاض التدريجي في نسبة النكع يغمب عمى الف
ف المنطقة تنعـ باالستقرار كاألمف أمر طبيعي كبخاصة أ يضان ، كىذا أ سنة

 االقتصادم كاالجتماعي منذ فترة طكيمة مما قمؿ مف حركة اليجرة .

 ليا في الفئة العمرية دنى معدؿ ات السف إلى أت النسبة النكعية حسب فئكصم
 أنثى. 100ذكرا  مقابؿ  86، حيث سجمت  ( سنة50-54)

 ناث في الفئات العمرية الكبيرة أكثر مف الذككر، غير أف الطبيعي أف تككف اإل
النسبة  فأ( ىك 3يمكف مالحظتو مف خالؿ استقراء بيانات الجدكؿ ) ما

، ( سنة69-60العمرية الكاقعة بيف ) فئاتفي االرتفاع في ال أخذتالنكعية 
فقد كصمت الى  ( سنة69-65ليا في الفئة العمرية )حيث بمغت أعمى معدؿ 

لى مكجة تعديؿ ب في ذلؾ يعكد إنثى كلعؿ السبأ 100ذكر لكؿ  152
بية في العسكرية المي تالمغامراعمار التى بدأت تظير في البالد نتيجة األ

باب الى التيرب مف التجنيد اإلجبارم بتعديؿ مما دفع الش ،أكغندا كتشاد
لمخدمة العسكرية.كقد يعكد السبب عمارىـ لتصبح خارج نطاؽ المطمكبيف أ

لى كجكد خطأ في بيانات التعداد كىك ليس باألمر المستغرب ، حيث أيضا إ
ك في بياناتيا أثناء جمع البيانات أخطاء عرضة لحدكث األ تإف التعدادا

يات اإلحصائية  كالحسابية عمييا، كقد يككف مصدر ىذه جراء العممإثناء أ
عطاء بياناتيـ أفراد الجميكر الذيف يخطئكف في إ خطاء إما العداديف أكاأل

(1)عفكيا أك عف قصد.
 

 :ثانيا / دور ممكية األرض في توزيع الخدمات الصحية بالمدينة
                                                 

"، قسـ الصناعات الغذائية في منطقة مصراتة، رسالة دكتكراه "غير منشكرة ،مصطفى منصكر جياف - 1
 .69-76ص ص  ،2012الجغرافيا، كمية االداب / الدراسات العميا، جامعة طرابمس ،
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حيث عرقمت  ،لممرافؽ الصحية ممكية األرض دكر كبير في التكزيع المكانيلعبت 
 النماذج التكضيحية ليذه المشكمة: كفيما يمى بعض ،بناء العديد مف المرافؽ الصحية

المركز الصحي الزركؽ: مقاـ عمى أرض تعكد ممكيتيا إلى عائمة الشقماني -1
 تبرع بيا أصحابيا لمدكلة مقابؿ مبمغ مالي. كعائمة االحكؿ كعائمة عبدالعاطي،

شقمكؼ، مقاـ عمى أرض تعكد ممكيتيا إلى عائمة  المركز الصحي رأس الطكبة:-2
 تبرع بيا أصحابيا لمدكلة مقابؿ مبمغ مالي. كعائمة الميرؾ، كعائمة غريبة،

المركز الصحي المرسى:مقاـ عمى أرض تعكد ممكيتيا إلى عائمة القصير ،كعائمة -3
 صحابيا لمدكلة بدكف مقابؿ.بيا أ اخضكرة، تبرع

مقاـ عمى أرض جزء منيا كقؼ، كالجزء االخر  :المركز الصحي رأس السائح-4
 تبرع بدكف مقابؿ مف قبؿ عائمة مصطفى عكيف.

مقاـ عمى أرض تعكد ممكيتيا إلى عائمة السكير، كقد  المركز الصحي السكيرات: -5
 تبرع بيا أصحابيا بدكف مقابؿ.

مقاـ بالمدينة السكنية التابعة لشركة  المركز الكطني لتشخيص كعالج العقـ: -6
 (1).بتأجير مف شركة الحديد كالصمبديد كالصمب، الح

 
 التطور التاريخي لممرافق الصحية بمدينة مصراتة:/  ا  ثالث

تعتبر الخدمات الصحية مف أىـ الخدمات التي تقدميا الدكلة لمكاطنييا، فيي      
في جميع مراحؿ عمره بصحة جيدة يترتب عمييا الحفاظ عمى اإلنساف  التي

كتكفير  ،حؽ أساسي لكؿ مكاطف ألنيا تكفيرىا عمى الدكلة بيتكجك ، المختمفة
بحيث  ،اإلمكانيات الالزمة لرفع مستكل الخدمة الطبية في شتى صكرىا كفركعيا

لذلؾ ينبغي تكفير الخدمات الصحية الالزمة  ،تصؿ إلى كؿ مستحؽ ليا كمنتفع بيا
تتفؽ مع الزيادة لمسكاف بحيث تككف ىناؾ زيادة في حجـ الخدمات الصحية المقدمة 

                                                 
1
 و.2014-10-11َزبئظ انذساسخ انًٛذاَٛخ ، انجبؽضخ ثزبسٚخ  - 
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نما ينبغي أيضا ك ال يكفى زيادة حجـ الخدمات الصحية فقط  ، فالسكاف في عدد ا 
 (1)تحسيف نكعية الخدمات المقدمة. 

ككصكال إلى ىذا اليدؼ السامي تبنت خطط التنمية لقطاع الصحة في ليبيا    
 تحقيؽ األىداؼ التالية:

التي تكفؿ الربط بيف الخدمات  اتخاذ الكسائؿ التنظيمية كاإلدارية كالتشريعية .1
الصحية كالخدمات األخرل، ذات العالقة المباشرة كالمكممة ليا مثؿ خدمات 

 التغذية كاإلسكاف كحماية البيئة.

لمكصكؿ إلى معدالت  ككيفان  تكفير الخدمات الصحية كالرفع مف مستكاىا، كمان  .2
ؽ الطبية مثمى تنافس الدكؿ األخرل مف حيث عدد األسر كالمنشآت كالمراف

 كغيرىا.

مراعاة عدالة تكزيع الخدمات العالجية منيا كالكقائية بيف مناطؽ ليبيا مع إعطاء  .3
 األكلكية لممناطؽ النائية.

التركيز عمى مشركعات الصحة الكقائية بتحصيف كافة أفراد المجتمع ضد  .4
األمراض المتكطنة كالسارية كنشر الكعي الصحي كالغدائي ككضع النظـ الدقيقة 

 ماية البالد مف األمراض الكبائية كمنع تسربيا إلى الداخؿ.لح

 كغيرىا.بميارسيا كالدرف كالتراككما القضاء عمى األمراض المتكطنة كالسارية كال .5

 تجييز المؤسسات الصحية كالطبية القائمة بأحدث األجيزة كالمعدات. .6

افؽ الصحية مف التكسع في إيفاد البعثات العممية كالتدريبية لتكفير احتياجات المر  .7
 جنبية.يدم العاممة األطنية الالزمة لتحؿ محؿ األالميارات الك 

االىتماـ بالبحكث كالدراسات العممية المتعمقة بالخدمات الصحية كالعكامؿ  .8
االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية  التى ثؤثر عمى المستكل الصحي كذلؾ 

(1)لالستفادة منيا في تطكير نكع الخدمات كتحسينيا.
 

                                                 

األمراض كالخدمات الصحية في مناطؽ مختارة مف محافظة راـ اهلل ، فتحية فميح عبدالكريـ نجار - 1
كمية الدراسات  ،قسـ الجغرافية،"غير منشكرة"  لطبية"،رسالة ماجستيركالبيرة"دراسة في الجغرافية ا
 .160.ص2008نابمس فمسطيف، العميا،جامعة النجاح الكطنية،
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يـ في تخريج عاىد الصحية كمدارس التمريض لتساالىتماـ بكميات الطب كالم .9
(2) الككادر الطبية الماىرة.

 

لكحظ ارتفاع مستكل الخدمات الطبية عمى مستكل ليبيا بشكؿ مممكس مف    
برز المؤشرات داللة تمؾ المتعمقة بعدد األسرة أاحيتيف العالجية كالكقائية كلعؿ الن

عاـ  20689لى إـ 1969سريرا عاـ  6421تفع معدؿ األسرة مف كاألطباء حيث ار 
 ،%222قدرىا  نسمة، بنسبة زيادة 10000لكؿ  سريران  37كذلؾ بمعدؿ  ،ـ2009

 ،%127 بنسبة زيادة 25إلى  11كارتفع عدد المستشفيات التخصصية مف 
عة ، كما زاد عدد العيادات المجمان مستشفى عام 97إلى  36كالمستشفيات العامة مف 

 ( 3).ـ2009عيادة مجمعة في  37إلى  ـ1969عاـ كاحدة مف عيادة 
سيتـ تتبع التطكر التاريخي لممرافؽ الصحية بالمدينة خالؿ الفترة الممتدة مف ك    

بناء عمى ما تكفر لدينا مف بيانات كمعمكمات مف مخططات  2012إلى  ـ1966
 الدراسة الميدانية. الجيؿ األكؿ كالثاني كمسكدة مخطط الجيؿ الثالث،كنتائج

 
 م( (1966-1988المرافق الصحية  خالل الفترة   -1

المرافؽ الصحية بمدينو مصراتة قبؿ ىذه الفترة كانت تتألؼ مف مستشفى كاحد       
مستشفى (كمستكصفيف كمركز صحي كاحد صغير، ككاف مستشفى مصراتة 

، قد )مجمع المحاكـ األمراض الصدرية سابقا، ك مقره في مركز المدينة بالقرب مف
نو غير مالئـ أحالة جيدة مع  كاف في 1988ذلؾ الكقت كىك في ـ1930أنشئ عاـ 

مف ناحية الحجـ كىك يضـ الخدمات الطبية العامة كالجراحة كطب األسناف كالعيكف 
مريض  100مريض داخمي في الشير ك 400كخدمات الطفكلة كاألمكمة، كيخدـ 

                                                                                                                                            

،مرجع  التعميـ كالصحة في بمدية مصراتة دراسة في جغرافية الخدمات ،كنيس عبدالقادر الشركسي - 1
 .208-207سابؽ،ص ص 

 2009-1969عاـ  أربعيفالمنجزات في مجاؿ الصحة خالؿ  ،كالبيئةالمجنة الشعبية العامة لمصحة  -2
 .39 ،ص

 .40-39،ص ص المرجع نفسو ،المجنة الشعبية العامة لمصحة كالبيئة -3
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مستشفى الكحيد العاـ بالمدينة ال ىكىذا ككاف .ريران س 137خارجي يكميا كيحتكم عمى 
(1). 

مستكصفيف اثنيف يقع األكؿ كسط المدينة  1988عاـ  كما كاف يكجد بالمدينة   
قسـ الصحة العامة في البمدية كيدار المستكصؼ مف قبؿ  ،بالقرب مف مبنى المحكمة

ف الخدمات ، كيؤمـ1930غؿ الدكر األرضي بناء كاف قد أنشئ حكالي عاـ كيش
كيزكر طبيب ىذا المستكصؼ  يكميا. ان خارجي ان مريض180الطبية العامة لحكالي 

حمد كطمينة، أفي زاكية المحجكب كالزركؽ كقصر  أيضا المستكصفات المحمية
كالمستكصؼ غير مالئـ .كالمستكصؼ الثاني يقع أيضا كسط المدينة بالقرب مف 

رفتيف مف مبنى كراج كزارة التعميـ الذم مبنى البمدية في ذلؾ الكقت كىك يتككف مف غ
تمميذ  10-100، كىك يكفر الخدمات الطبية ؿ ـ1930كاف قد أنشئ حكالي عاـ 

ككاف يستقبؿ  ـ1930يكميا.أما المركز الصحي آنذاؾ فقد أنشئ مبناه عاـ 
كىك غير مالئـ أيضا ككاف يمحؽ بو مركز لرعاية الطفكلة  مريض خارجي يكميان 150

دة في تمؾ الفترة كلـ الرغـ مف أف المنطقة لـ تتعرض لمشاكؿ صحية معقك األمكمة.ب
ل مف األمراض السارية إال أف نسبة كفيات األطفاؿ الرضع فييا مرتفعة أيظير فييا 

ف أكثر األمراض أ، ك أنذاؾ حت بو السمطات الطبية المحميةاستنادا إلى ما صر 
 (2)خاصة التراخكما كالسؿ.بعيكف ك انتشارا ىي أمراض األطفاؿ المعكية كالتيابات ال

، الذم قامت بو شركة ماؾ ـ 1988-1966بعد ذلؾ كضع مخطط الجيؿ االكؿ    
جي مارشؿ ماكالف كلككاس اإليطالية، حيث نص عمى اقامة العديد مف المرافؽ 

 ا في ىذه الفترة ىي: ؤىىـ المرافؽ الصحية التى تـ انشاالصحية بالمدينة، كأ
، ـ1968، المركز الصحي الزركؽ عاـ ـ1968أحمد عاـ  المركز الصحي قصر

، المركز ـ1972، المركز الصحي المرسى ـ1968مستشفى مصراتة المركزم عاـ 
، كحدة الرعاية ـ1978، مجمع عيادات مصراتة عاـ ـ1976الصحي المحجكب عاـ 

كالغدد الصماء عاـ  مالسكر  ج،المركز المتخصص لعالـ1980الصحية اقزير عاـ 
                                                 

 ،1988كزاره التخطيط كالتنمية، ماؾ جي ماركساؿ ماكيالف كلككس، المخطط الشامؿ لمدينة مصراتة، - 1
 .108،ص1988التقرير النيائي، 

 158، ص المرجع نفسوه التخطيط كالتنمية، ماؾ جي ماركساؿ ماكيالف كلككس، كزار  - 2
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سكاؾ عاـ ، المركز الصحي األـ1984عاـ  ةس الطكبأ، المركز الصحي ر ـ1982
، المركز الصحي مرباط عاـ ـ1984، المركز الصحي سيدم مبارؾ عاـ ـ1984
،المركز الصحي ـ1986، العيادة المركزية لطب كجراحة الفـ كاألسناف عاـ ـ1984

 (1).ـ1987السكيرات عاـ 
 م(3222-1188) المرافق الصحية خالل الفترة -3

تنفيذ المخطط األكؿ لـ يتـ االنتياء مف ـ  1980عاـ نو حتى أبالرغـ مف    
يطالية، ة ماؾ جي مارشؿ ماكالف كلككاس اإل، الذم قامت بو شرك1966-1988
طرابمس نو تـ التعاقد مع الشركة البكلندية ) البكلسيرفس( لكضع مخطط إلقميـ أإال 

، كالذم قسـ فيو ـ2000-ـ1980ىك يمتد بالفترة قميـ مصراتة الفرعي، ك إالذم يشمؿ 
(2)لى خمس مخططات عامة كمخطط شامؿ كاحد لمدينة مصراتة.إاإلقميـ الفرعي 

 

نص مخطط الجيؿ الثاني لممدينة عمى تحسيف كؿ مرافؽ الخدمات الصحية القائمة 
خالؿ الفترة المنظكرة فيما عدا المستشفى المتخصص )مستشفى الصدرية سابقا(، 

 لحالتو السيئة كفقا إلعادة تطكير مركز المدينة. لدم يكصي المخطط بإزالتو نظران كا
   كما ىك مكضح بالجدكؿ   ، برنامج لتطكير مرافؽ الخدمات الصحية ع  كضِ  كقد
الييكؿ الكظيفي  كفؽمرافؽ الرعاية الصحية المخطط إلقامتيا  كزعتكقد  (.4)

مكانية الكصكؿ   (3). إلييالممدينة كا 
 
 
 
 
 

                                                 

 ـ.2013-5-25، الباحثة بتاريخ الميدانية ةنتائج الدراس  - 1
العكامؿ الطبيعية كأثرىا في نشأة مراكز العمراف كنمكىا في شعبية  ،المنتصر ؼفاطمة عبد الطي - 2

 .245، ص2008اكتكبر،7اتة كمية اآلداب جامعة "، مصر ةرسالة ماجستير،"غير منشكر  مصراتة،

 بكلندا، (، كارسك ،47-،التقرير النيائي، )رقـ ط ف2000مصراتة المخطط الشامؿ ، شركة بكلسيرفيس -3
 .119ص 
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 ـ 2000-1980( تطكير مرافؽ الخدمات الصحية بالمدينة خالؿ الفترة 4جدكؿ)

 المرفؽ
1980 1990 2000 

 كحدات
المساحة 
 2المسقكفة ـ

 كحدات
المساحة 
 2المسقكفة ـ

 كحدات
المساحة 
 2المسقكفة ـ

 5.000 25 2.400 12 200 2 صيدلية
 12.000 27 4.800 12 1.200 3 كحدة رعاية صحية أساسية

 4.000 2 2.00 1 2.000 1 ركز رعاية صحية أساسيةم
 8.400 7 4.200 3 2.500 1 عيادة مجمعة

 108.000 3 36.000 2 12.000 1 مستشفى عاـ مع محطة إسعاؼ
 42.000 2 3.800 1 3.800 1 مستشفى متخصص
 10.000 1 5.000 1 - - منتجع صحي

 1.500 5 1.000 4 300 1 *بنؾ لمدـ
كمة مركز رعاية لألم

 **كالطفكلة
1 500 3 1.500 9 4.500 

 1.500 2  2 1.500 2 مخازف أدكية
مركز مكافحة ككقاية مف 

 ***أمراض
- - 1 2.000 2 4.000 

 3.000 2 1.000 1 - - مرافؽ أخرل

 203.900 87 65.200 43 24.000 13 المجمكع
 .120ص (، كارسك، بكلندا،47-ي، )رقـ ط فائ،التقرير الني2000شركة بكلسيرفيس، مصراتة المخطط الشامؿ  المصدر:

 
ـ 1988كبالرجكع إلى مانفذ مف المرافؽ الصحية التى أقترحت في المخطط األكؿ 

 :بمدينة مصراتة تبيف عدـ تنفيذىا بالكامؿ كذلؾ لألسباب التالية
 ت لياالمناطؽ التى تـ كضعالنمك العمرانى العشكائي غير المخطط لو سكاء في  -

 لـ يكضع مخطط ليا. يالت كأ مخططات 

 (1)لى أخرلإحيث تتغير حدكد المناطؽ مف فترة دارية المستمرة التغيرات اإل -

                                                 

 .287-286ص ص مرجع سابؽ،، المنتصر ؼفاطمة عبد الطي - 1
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 تكقؼ خطط  التنمية في منتصؼ الثمانينيات كعدـ كضع خطط جديدة . -

( فيي: المركز الصحي ـ2000-1988خالؿ ىذه الفترة ) حتافتت يما المرافؽ التأ
، المركز ـ1992المركز الصحي الجزيرة عاـ ،ـ1989)شيداء المقاصبو(عاـ القكشي

بمجمع عيادات الغيراف عاـ  ـ2013كىك ما يعرؼ حاليان  ،الصحي الغيراف
 .ـ1993مراض عاـ ى لمكافحة األالكطن ، المركز(1)ـ1991

 
 م(3214 – 3222 )خالل الفترة المرافق الصحية -2

كىي : المركز الصحي  مجمكعة مف المرافؽ الصحية فتتحتا في ىذه الفترة      
، ـ2001مركز المتخصص لمكمية الصناعية عاـ ال، ـ2001شيداء السكاكة عاـ 

كراـ عاـ لعالج األ ،المعيد القكميـ2002المركز الصحي سيدم مسعكد عاـ 
، مجمع عيادات المحجكب ـ2008، كحدة الرعاية الصحية الركيصات عاـ ـ2002
، 2011مستشفى مصراتة المركزم عاـ ل التابع ، قسـ العالج الطبيعىـ2010عاـ 

طني لتشخيص كعالج ، المركز الك ـ2011عاقة عاـ مركز التضامف لتأىيؿ ذكل اإل
، كقسـ الحكادث كالطكارئ التابع لمستشفى مصراتة المركزم عاـ ـ2012العقـ عاـ 

 (2)ـ.  2013
شتغؿ بشكؿ ت ي،ف المرافؽ الصحية القائمة كالتأنجد فما بالنسبة لمكضع الراىف أ   

 كحدات رعاية  صحية ،  3تتككف مف ، ـ2013فعمى في مدينة مصراتة خالؿ عاـ 
ف مدينة مصراتة ال إما المستشفيات فأعيادات مجمعة ، 3،كعدد  ان صحي ان مركز  15

 .ـ2013يكجد بيا سكل مستشفى عاـ كاحد فقط كىك يخضع لعمميات الصيانة حاليان 
كما  (3)مراكز متخصصة.  8البالغ عددىا  باإلضافة لمجمكعة المراكز المتخصصة

 (.5، كالخريطة )( 5ىك مكضح بالجدكؿ) 
 
 

                                                 

 ـ.2013-3-31ئج الدراسة الميدانية، الباحثة بتاريخ نتا - 1

 ئج الدراسة الميدانية.نتا - 2

 نتائج الدراسة الميدانية. - 3
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 و 2013( انًشافك انظؾٛخ انًٕعٕدح ثًظشارخ ػبو 5خشٚطخ )

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج   
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 ـ 2013بمدينة مصراتة عاـ مة العا( المرافؽ الصحية  5جدكؿ ) 

 تاريخ االفتتاح اسـ المرفؽ الصحي المحمة ـ
ذات  1

 الرماؿ
 1984 مرباطالمركز الصحي 

 1993 مراضالمركز الكطنى لمكافحة األ 2
3 

شيداء 
 الرميمة

 1984 س فريدغأر المركز الصحي 
 2002 سيدم مسعكدالمركز الصحي  4
 1989 شيداء الرميمةالمركز الصحي  5
 1992 الجزيرةالمركز الصحي  6
 1978 مجمع عيادات مصراتة 7
8 

 يكليك 9

 1980 اقزير كحدة الرعاية الصحية
 1989 )شيداء المقاصبو(القكشيالمركز الصحي  9
 1968 مستشفى مصراتة المركزم 10
 2011 قسـ العالج الطبيعى / مستشفى مصراتة المركزم 11
 2011 عاقةيؿ ذكل اإلمركز التضامف لتاى 12
13 

راس 
 الطكبة

 2008 الركيصات كحدة الرعاية الصحية
 1984 س الطكبةأر المركز الصحي  14
 1984 سكاؾاألالمركز الصحي  15
 1986 سنافالعيادة المركزية لطب كجراحة الفـ كاأل 16
 1982 المركز المتخصص لعالج السكر كالغدد الصماء 17
18 

 الزركؽ

 1982 س السايحأر  عاية الصحيةكحدة الر 
 1987 السكيراتالمركز الصحي  19
 1968 الزركؽالمركز الصحي  20
 1972 المرسىالمركز الصحي  21
 2001 مركز المتخصص لمكمية الصناعية 22
 1968 قصر أحمدالمركز الصحي قصر  23
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 المصدر:
 ـ.2013-7-26، زيارة بتاريخ مشركعات، بيانات غير منشكرةإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب ال -1
 ـ2013-7-26، زيارة بتاريخ إدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب تنمية المكارد البشرية، بيانات غير منشكرة -2

 

كفي خالصة الحديث عف الخصائص السكانية لمدينة مصراتة كالتطكر التاريخي 
ج أف الزيادة المضطردة في أعداد السكاف ال بالمدينة نستن الصحية العامة لممرافؽ

 .رافؽ الصحية بالمدينةتتناسب مع زيادة كحدات الم
كالتطرؽ لمككناتيا كفيما يمى عرض لتكزيع ىذه المرافؽ الصحية في مدينة مصراتة 

 بصكرة أكضح.
 التوزيع المكاني لممرافق الصحية بالمدينة: : ابعار 

ت المكانية كمكاقعيا عمى سطح األرض ال سيما عني الجغرافيكف بدراسة التكزيعا   
المستكطنات البشرية، كمكاقع المدف كالقرل كتكزيع الخدمات داخؿ الحيز المكاني، 
كتعاممت بعض الدراسات مع نشاطات اإلنساف عمى األرض كدرجة ارتباطيا مكانيا، 

تي تتنكع في فضال عف المتغيرات المكانية كاالقتصادية كاالجتماعية كالديمكجرافية ال
نسيج منتظـ داخؿ اإلطار المكاني كانفردت الجغرافيا بدراسة البعد المكاني عف 
، إذ ركزت عمى الظاىرة الجغرافية كتكزيعيا كمكاقعيا كانتظاميا  غيرىا مف العمـك

امتازت  ما  المكاني كىذا ما عرج عميو عمماء الجغرافية أمثاؿ ىمبمكت ككارؿ ريتر، كل  
 كالبحث عف السبب كالسؤاؿ عف  ،ة تكزيع التجمعات البشريةالجغرافية بدراس

 
 

 2012 المركز الكطني لتشخيص كعالج العقـ احمد 24
25 

 المحجكب

 1984 سيدم مبارؾ)شيداء حطيف(مركز الصحي ال
 1976 المحجكبالمركز الصحي  26
 2001 شيداء السكاكةالمركز الصحي  27
 2010 مجمع عيادات المحجكب 28
29 

 الغيراف
 1991 مجمع عيادات الغيراف

 2002 كراـالمعيد القكمي لعالج األ 30
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 و 2013( انًشافك انظؾٛخ انًٕعٕدح ثًظشارخ ػبو 5خشٚطخ )

باالعتمااد علاى مخطاط مديناة مصاراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برناامج    
2000. 

لعمـ  ساسان أصبحت تشكؿ أ ،نية ، ككيؼ تكزعت عمى ما ىي عميوالتكزيعات المكا
 (1)الجغرافية.

ستكيات ىي كحدات مؤسسات الخدمات الصحية إلى ستة م قسمتفي ليبيا    
ات العامة، المراكز الصحية، العيادات المجمعة، المستشفي الرعاية الصحية،

 الصيدليات. ،المستشفيات المتخصصة
 وحدات الرعاية الصحية األساسية:  -1

ة حيث تقكـ بتقديـ الخدمات الصحية كىي تمثؿ أدنى مستكيات الخدمة الصحي
نسمة، كيتحقؽ ذلؾ غالبا بالقرل أك 5000لممجتمعات التي يبمغ عدد سكانيا حكالي 

                                                 

 .58مرجع سابؽ، صالكبيسي،  حمد جيادأ -1
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اإلمكانيات حيث يمحؽ ك  ،المجاكرات السكنية بالمدينة، كىذه الكحدات محددة المساحة
 (1)بيا مراكز الرعاية لألمكمة كالطفكلة كاألسرة.

 ا كحدات الرعاية الصحية في األتي:كتتمثؿ الخدمات التي تقدمي
 ف المشاكؿ الصحية كطرؽ الكقاية منيا كمكافحتيا.أالتثقيؼ كالتكعية الصحية بش 

 .تقديـ اإلسعافات األكلية كالبسيطة 

 .عالج بعض الحاالت أك األمراض المتكطنة كالتشخيص المبكر ليا 

 .)اإلصحاح البيئي ) تكفير المياه النقية 

  عاية األـ ك الطفؿ (.الصحة اإلنجابية ) ر 

 .التغذية الصحية كتكفير األغذية كتعزيزىا 

 .تحصيف األطفاؿ ضد أمراض الطفكلة المعدية 

 .كقاية المجتمع مف األمراض السارية كالمستكطنة كمكافحتيا 

 .تكفير األدكية كالعقاقير األساسية 

 .صحة الفـ كاألسناف 

 فصحة المسني. 

 .2))كتعزيز الصحة النفسية
 

 (6)ينة مصراتة ثالث كحدات رعاية صحية كما ىك مكضح في الجدكؿكيكجد بمد
 %( مف مجمكع المرافؽ الصحية بالمدينة.10( كىي تشكؿ ما نسبتو )6كالخريطة ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .160، ص 1992تخطيط المدف أسمكب كمراحؿ، دار الكتب الكطنية، قطر، ،عاطؼ حمزة حسف - 1
 .161المرجع نفسو، ص  - 2
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 ـ 2013( كحدات الرعاية الصحية بمدينة مصراتة عاـ 6جدكؿ)

المساحة  المحمة المرفؽ الصحي
 2ـ

 الممرضكف األطباء

 7 5 190 الزركؽ حية رأس السايحكحدة الرعاية الص
 14 3 220 يكليك 9 كحدة الرعاية الصحية اقزير

 9 5 150 رأس الطكبة كحدة الرعاية الصحية الركيصات
 المصدر:

 ـ2013-7-26، كارد البشرية، بيانات غير منشكرةإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب تنمية الم -1
 ـ2013-7-26، مشركعات، بيانات غير منشكرةتب الإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مك -2

 :كحدة الرعاية الصحية رأس السايح -أ

تجمع سكني بمحمة الزركؽ كىي تطؿ تقع كحدة الرعاية رأس السايح في منطقة    
فؽ صحي حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع غير مناسب ليا كمر عمى أ

، ـ  1982سنة افتتحت  كقد. لتكسععمى ا يةمكانكذلؾ لصغر المبنى كضعؼ اإل
رضي يتألؼ مف أ. كيتككف المبنى مف دكر 2ـ190حيث تحتؿ مساحة مسقكفة قدرىا 

ف عمميات إتاج لمصيانة كالتطكير، كمع ذلؾ فغرؼ. كتعد حالة البناء سيئة كيح8
ربعة تخصصات طبية ىي)عيادة أرفؽ الصيانة ال تقاـ بشكؿ دكرم لممبنى،يضـ الم

عيادة الجراحة(.تقدـ  -مراض الباطنية عيادة األ -عيادة األطفاؿ -مراض النساءأ
ىـ أداريف.إ 5سائية ، كيدار مف قبؿ المدير كالخدمات في الفترتيف الصباحية كالم

 :(1)المشكالت التى يعاني منيا المرفؽ الصحي
 صغر مساحة المبنى مقارنة بحاالت التردد اليكمي. -

 .بية كالطبية المساعدة مف ذكم الخبره الجيدةالنقص الشديد في الككادر الط -

 كحدة الرعاية الصحية اقزير: - أ

كىي تطؿ عمى  يكليك، 9كحدة الرعاية اقزير في منطقة تجمع سكني بمحمة تقع     
كيعد ىذا المكقع مناسب  ،مماسيؿ امكانية الكصكؿ إلييا الطريؽ الساحمى بالمنطقة

                                                 

-23بتاريخ مقابمة شخصية  ح،دارم بكحدة الرعاية الصحية رأس السايفى الصقر، مكظؼ إعمى مصط - 1
3-2013. 
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ـ. حيث تحتؿ مساحة  1980سنة افتتاحيا كقد تـ  .، كذلؾ ليا كمرفؽ صحي
عممية ـ 2013 . كتقاـ حاليان 2ـ 400بمغ  كالمساحة الكمية 2ـ 220مسقكفة قدرىا 

كيتككف المبنى مف . الصيانة ال تقاـ بشكؿ دكرم لممرفؽ فإكمع ذلؾ فليا صيانة 
غرؼ كتعد حالة البناء سيئة كيحتاج لمصيانة كالتطكير،  4رضي يتألؼ مف أدكر 

عيادة الممارس العاـ  -مراض النساء أىي )عيادة تخصصات طبية  3تضـ الكحده 
طفاؿ(.العمؿ بكحدة الرعاية  في الفترة الصباحية فقط، كتدار مف قبؿ عيادة األ –

 مكظفيف اداريف . 3المدير ك
 جدان  ان قديم دمشكمة المبنى الذم يع فؽ الصحي،ىـ المشكالت التى يعاني منيا المر أ

 (1) كالصكرة ان صحي ان سس عمى أف يككف مرفقنو لـ يؤ ألى إباإلضافة  ان كمتيالك
 (1)تكضح ذلؾ.

 ـ2013عاـ  ( كحدة الرعاية الصحية اقزير1صكرة )
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2013-3-23 عدسة الباحثة بتاريخالمصدر: 
 

 

 

 

 

                                                 

-3-23بتاريخ مقابمة شخصية  الميدم سالمو الشعافي، مكظؼ بكحدة الرعاية الصحية اقزير، - 1
 .ـ2013
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 و 2013( ٔؽذاد انشػبٚخ انظؾٛخ ثًظشارخ ػبو 6خشٚطخ )
 

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapبرنامج المصدر: عمل الباحثة باستخدام    

 
 :كحدة الرعاية الصحية الركيصات ج_
تقع كحدة الرعاية الركيصات في منطقة تجمع سكني في الركيصات بمحمة رأس    

ىذا المكقع مناسب ليا كىي تطؿ عمى أحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد  ،الطكبة
ـ حيث  2008كقد تـ افتتاحيا سنة ، انية الكصكؿ الييانو سيؿ امكأل كمرفؽ صحي

.كيتككف المبنى مف طابؽ كاحد كيعتبر في حالة  2ـ150تحتؿ مساحة مسقكفو قدرىا 
 (1)جيده.

 المراكز الصحية: -3

تقـك بتقديـ نكعية متخصصة مف ك ، كىي المستكل الثاني مف الخدمات الصحية     
ليا، كالمحكليف مف كحدات الرعاية الصحية لممرضى التابعيف  العالجية الخدمات

                                                 

 نتائج الدراسو الميدانيو. - 1
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 كفي ،كالطفكلة كالصحة المدرسيةمكمة لى رعاية األإباإلضافة  ،بنفس المنطقة 
تطعيمات األطفاؿ ، كاتخاد االجراءات الكقائية في حاالت األمراض  نفسو تقدـ الكقت

 . (1) المعدية كالمتكطنو، كتقديـ التثقيؼ الصحي
 ـ 2013ة بمدينة مصراتة عاـ ( المراكز الصحي7جدكؿ )
 الممرضكف االطباء 2المساحة ـ المحمة المرفؽ الصحي
 31 22 400 حمدأقصر  حمدأالمركز الصحي قصر 

 34 6 400 الزركؽ السكيرات المركز الصحي
 11 13 150 الزكرؽ المركز الصحي الزركؽ
 30 14 6000 يكليك 9 المركز الصحي القكشي

 17 5 400 س الطكبةأر  بةس الطك أالمركز الصحي ر 
 9 1 250 س الطكبةأر  سكاؾالمركز الصحي األ

 30 7 700 المحجكب المركز الصحي سيدل مبارؾ
 40 13 950 ذات الرماؿ المركز الصحي مرباط

 - - 1750 شيداء الرميمة المركز الصحي رأس فريدغ
 18 9 350 شيداء الرميمة المركز الصحي سيدم مسعكد

 23 9 340 شيداء الرميمة شيداء الرميمةالمركز الصحي 
 19 1 575 المحجكب المركز الصحي المحجكب
 15 3 220 شيداء الرميمة المركز الصحي الجزيرة
 20 1 300 المحجكب المركز الصحي السكاكه
 12 6 200 الزركؽ المركز الصحي المرسى

 المصدر:     
 ـ2013-7-26 ،د البشرية، بيانات غير منشكرةكار إدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب تنمية الم -1

 ـ2013-7-26 ،تب المشركعات، بيانات غير منشكرةإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مك -2

الخدمات التي يحتاجيا المريض مف  أف تقدـ مراكز الرعاية الصحية كيفترض
إال الطبيب الممارس العاـ ، األخصائي، كالمختبر كاألشعة كالصيدلية كال يتـ تحكيؿ 

                                                 

 .40ص، 2009ممؼ قطاع الصحة كالبيئة ،  ،المجنة الشعبية العامة لمصحة كالبيئة - 1
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الحاالت التي تحتاج الدخكؿ إلى المستشفى فيي تقكـ بدكر العيادات المجمعة في 
تكضح تكزيعيا  (7كالخريطة)مركزان صحيان  15يكجد بمدينة مصراتة  (1)المدف.

 منطقة الدراسة.ب%( مف مجمكع المرافؽ الصحية 50نسبتو ) كتشكؿ ما .الجغرافي
 

 و 2013ًظشارخ ػبو ث( انًشاكض انظؾٛخ 7خشٚطخ )

 

 2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج 
 
 المركز الصحي شيداء حطيف)سيدم مبارؾ(. -أ

يقع المركز الصحي شيداء حطيف الذم كاف يسمى بالمركز الصحي سيدم    
جكب كىك يطؿ فبراير في منطقة تجمع سكني بمحمة زاكية المح 17مبارؾ قبؿ ثكرة 

                                                 

 .218،صالتعميـ كالصحة في بمدية مصراتة دراسة في جغرافية الخدماتي، كنيس عبدالقادر الشركس - 1
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عمى شارع بازينو أحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسب لو كمرفؽ 
ـ. حيث يحتؿ 1984. كقد تـ افتتاحو سنة ألنو سيؿ امكانية الكصكؿ إليو صحي

غرفو  17رضي يتألؼ مف أكيتككف المبنى مف دكر  .2ـ700 مساحة مسقكفة قدرىا
.كمع ذلؾ فاف 2010ضكعو لعممية صيانة سنة كتعد حالة البناء جيدة كذلؾ لخ

يضـ المركز سبعة ك  الصحي،ال تقاـ بشكؿ دكرم لممرفؽ  عمميات الصيانة
عيادة  -ة الممارس العاـعياد -مراض النساءأتخصصات طبية  ىي: عيادة 

 -عيادة الجراحة -مراض الجمدية كالتناسميةاأل -سنافعيادة األ -مراض الباطنيةاأل
كيدار مف  المسائيةك البكلية.يقدـ المركز خدماتو في الفترتيف الصباحية  عيادة المسالؾ
 :(1).داريف إمكظفيف  4قبؿ المدير ك

 المركز الصحي السكيرات: -ب
يقع المركز الصحي السكيرات في منطقة تجمع سكني بمحمة الزركؽ كىك يطؿ    

 ،و كمرفؽ صحيعمى الطريؽ الدائرم الرابع بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسب ل
ـ. حيث يحتؿ مساحة 1987. كقد تـ افتتاحو سنة ألنو سيؿ امكانية الكصكؿ إليو

رضي أ.كيتككف المبنى مف دكر 2ـ2000كمساحتة الكمية تبمغ  2ـ 400مسقكفة قدرىا 
غرفو كتعد حالة البناء سيئة كيحتاج لمصيانة كالتطكير كىك  22يتألؼ مف 

ف عمميات الصيانة ال تقاـ بشكؿ إ.كمع ذلؾ فيخضع لعمميات الصيانة ـ2013حاليان 
ربعة تخصصات طبية  ىي: أافؽ الصحية بالمنطقة.يضـ المركز دكرم لكافة المر 

مراض الجمدية األك  - سنافعيادة األ - عيادة االطفاؿ - مراض النساءأعيادة 
لمسائية كيدار مف قبؿ اك يقدـ المركز خدماتو في الفترتيف الصباحية ك  ،كالتناسمية
 :(2) .داريفإ 6المدير ك
 المركز الصحي المرسى: - ج

كىك يطؿ  ،يقع المركز الصحي المرسى في منطقة تجمع سكني بمحمة الزركؽ      
اسب لو كمرفؽ صحي. كقد حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع منأعمى 
مف  . كيتككف المبنى2ـ 200ـ. حيث يحتؿ مساحة مسقكفة قدرىا  1972سنة  افتتح
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تاج لمصيانة كيح ،غرؼ كتعد حالة البناء سيئة جدا ،10طابقيف ك يتألؼ مف 
يضـ ، ال تقاـ بشكؿ دكرم لممرافؽ الصحيف عمميات الصيانة إكالتطكير،.كمع ذلؾ ف

مراض عيادة األ ،عيادة األطفاؿ -مراض النساءأربعة تخصصات ىي:عيادة أالمركز 
 ،خدماتو في الفترتيف الصباحية المسائيةسناف. يقدـ المركز عيادة األك  -الباطنية

 :(1) .داريفإ 4كيدار مف قبؿ المدير ك
 المركز الصحي شيداء السكاكة )السكاكة( - د

يقع المركز الصحي شيداء السكاكة  الذم كاف يسمى بالمركز الصحي السكاكة    
كىك يطؿ عمى  ،محمة زاكية المحجكبفبراير،في منطقة تجمع سكني ب 17قبؿ ثكرة 

 لو كمرفؽ صحي. كقد  افتتاح ان الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسب حدأ
 2112كمساحة الكمية تساكم  2ـ300ـ. حيث يحتؿ مساحة مسقكفة قدرىا 2001سنة
كمع  ناء جيدة،كتعد حالة الب ،غرؼ 9رضي يتألؼ مف أكيتككف المبنى مف دكر  2ـ

 4يضـ المركز  .رم لممرافؽ الصحيتقاـ بشكؿ دك  ف عمميات الصيانة الإذلؾ ف
مراض عيادة األ-عيادة األطفاؿ  -س العاـتخصصات طبية  ىي :عيادة الممار 

يقدـ المركز خدماتو في الفترتيف الصباحية  ، كماالعالج الطبيعيك  –الباطنية 
أىـ المشكالت التى يعاني منيا كلعؿ  داريف.إ 7كالمسائية كيدار مف قبؿ المدير ك 

ضافة قسـ العالج الطبيعي إخاصة بعد بك مساحة المبنى  ضيؽ ،يالمرفؽ الصح
 :(2) .، كعدـ كجكد مجاؿ لمتكسع في البناءلممركز مما زاد مف عدد المراجعيف

 
 المركز الصحي المحجكب -ق
 ،يقع المركز الصحي المحجكب، في منطقة تجمع سكني بمحمة زاكية المحجكب    

لو  اع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبحد الشكار أكىك يطؿ عمى شارع البريد 
ـ. 1976. كقد تـ افتتاحو سنة ،ألنو سيؿ مف امكانية الكصكؿ إليوكمرفؽ صحي

رضي يتألؼ مف أكيتككف المبنى مف دكر  2ـ575حيث يحتؿ مساحة مسقكفة قدرىا 
حت ت ـ2013حاليان كيحتاج لمصيانة كالتطكير،كىك  ،غرفو كتعد حالة البناء سيئة 25
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ف عمميات الصيانة إكمع ذلؾ ف، لى قسـ غسيؿ كمكلإ حكيرهليتـ ت؛ عمميات الصيانة
مراض النساء أكىك  ان كاحد ان طبي ان يضـ المركز تخصص، ك ىال تقاـ بشكؿ دكرم لممبن

يقدـ المركز خدماتو في الفترة  ، كماالتابع لمستشفى مصراتو المركزم كالكالدة
 :(1)المرفؽ الصحي فدارييإ 4ر كحية فقط كيدار مف قبؿ المديالصبا

 الصحي القكشي )شيداء المقاصبة( المركز -ك
يقع المركز الصحي شيداء المقاصبة الذم كاف يسمى بالمركز الصحي القكشي    

كىك يطؿ عمى طريؽ  ،يكليك 9فبراير في منطقة تجمع سكني بمحمة  17قبؿ ثكرة 
لو كمرفؽ  ان مناسبغير مكقع رئيسي كىك الدائرم الثالث بالمنطقة، كيعد ىذا ال

. كقد تـ ،ألنو يعرقؿ مف عممية الكصكؿ إليو كخاصة في الحاالت الطارئةصحي
نى مف طابؽ .كيتككف المب2ـ 6000ـ. حيث يحتؿ مساحة قدرىا  1989افتتاحو سنة

كتعد حالة البناء جيدة .كمع ذلؾ فاف عمميات الصيانة ال  ةغرف 22كاحد يتألؼ مف 
ركز عشرة تخصصات طبية ىي: عيادة كافة لممرافؽ. يضـ المتقاـ بشكؿ دكرم ل

مراض عيادة األسناف األ -الممارس العاـعيادة األطفاؿ عيادة  -مراض النساءأ
 -نؼ كاألذف كالحنجرةعيادة األ -عيادة العيكف -الجراحةعيادة  -الجمدية كالتناسمية

و في الفترتيف الصباحية يقدـ المركز خدمات عيادة المسالؾ البكلية.ك  -عيادة العظاـ
 .(2)المسائية ك 
 المركز الصحي رأس الطكبة: -ز

س الطكبة في منطقة تجمع سكني بمحمة رأس الطكبة أيقع المركز الصحي ر       
لو كمرفؽ  ان كىك يطؿ عمى أحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسب

حيث يحتؿ ـ 1984سنة  احتافت د. كق،ألنو سيؿ مف امكانية الكصكؿ إليوصحي
أربعة تخصصات طبيو كىي :عيادة يضـ المركز ك ، 2ـ 400مساحة مسقكفة قدرىا 

عيادة ك  -مراض الكمى أعيادة  - مراض الجمديةعيادة األك  - مراض الباطنيةاأل
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أمراض القمب، ككذلؾ يضـ قسمي الباطنية كالكمى التابعيف لمستشفى مصراتة 
 ( 1)المركزم .

 حي الجزيرة:المركز الص -ح
، كىك ةحمة شيداء الرميميقع المركز الصحي الجزيرة في منطقة تجمع سكني بم   

لو كمرفؽ صحي.  ان حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبأيطؿ عمى 
كيتككف المبنى  ،2ـ220ـ. حيث يحتؿ مساحة مسقكفة قدرىا 1992سنة  حكقد افتت
 .(2)اء سيئة كيحتاج لمصيانة كالتطكيررضي كتعد حالة البنأمف دكر 

 س فريدغ:أالمركز الصحي ر  -ت
كىك  ةمحمة شيداء الرميمس فريدغ في منطقة تجمع سكني بأيقع المركز الصحي ر    

لو كمرفؽ صحي.  احد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبأيطؿ عمى 
، كيتككف 2ـ 1750درىا حيث يحتؿ مساحة مسقكفة ق ،ـ 1984سنة  كقد افتتح

كالتطكير.كىك المبنى مف دكر أرضي كتعد حالة البناء سيئة كيحتاج لمصيانة 
لى إىدمو كنقؿ جميع عياداتة كككادره زالو كسيتـ مقفؿ لغرض اإل ـ2013حاليان 

 (3).ةالمركز الصحي شيداء الرميم
 المركز الصحي سيدم مسعكد: -م
 ةمحمة شيداء الرميمطقة تجمع سكني بيقع المركز الصحي سيدم مسعكد في من   

لو كمرفؽ  ا، كيعد ىذا المكقع مناسبةحد الشكارع الفرعية بالمنطقأكىك يطؿ عمى 
ـ. حيث يحتؿ 2002سنو  . كقد افتتح،ألنو سيؿ مف عممية الكصكؿ إليوصحي

كتعد حالة البناء  فقط رضيأكيتككف المبنى مف دكر  2ـ 350مساحة مسقكفة قدرىا  
 (4)اج لمصيانة كالتطكير.سيئة كيحت

 المركز الصحي مرباط: -ؽ
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ي بمحمة ذات الرماؿ كىك يقع المركز الصحي مرباط في منطقة تجمع سكن       
 ،لو كمرفؽ صحي ان كيعد ىذا المكقع مناسبحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، أيطؿ عمى 

احة ـ. حيث يحتؿ مس 1984سنة . كقد افتتحألنو سيؿ مف عممية الكصكؿ إليو
رضي كتعد حالة البناء سيئة أكيتككف المبنى مف دكر  ،2ـ 950مسقكفة قدرىا 

 (1)كيحتاج لمصيانة كالتطكير.
 المركز الصحي شيداء الرميمو: -ؿ
ة ة تجمع سكني بمحمة شيداء الرميميقع المركز الصحي شيداء الرميمو في منطق   

لو كمرفؽ  ان المكقع مناسبحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا أكىك يطؿ عمى 
حيث يحتؿ  ،ـ 1989سنة  حكقد  افتت .ألنو سيؿ مف عممية الكصكؿ إليو ،صحي

كتعد حالة البناء  ،كيتككف المبنى مف دكر أرضي 2ـ 340مساحة مسقكفة قدرىا 
 ان صحي اف يككف مرفقألكيعد ىذا البناء غير صالح ، كيحتاج لمصيانة كالتطكير ،سيئة
 (2).ان صحي ان دارل كليس مرفقإرة عف مبنى صؿ عبافي األ ألنو
 سكاؾ:المركز الصحي األ -ـ

س الطكبو كىك أسكاؾ في منطقة تجمع سكني بمحمة ر يقع المركز الصحي اال   
لو كمرفؽ  ان يطؿ عمى أحد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسب

حيث يحتؿ مساحة  ـ .1984سنة  افتتح . كقد،ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليوصحي
 ،اء سيئةكتعد حالة البن ،رضيأكيتككف المبنى مف دكر  ،2ـ250مسقكفة قدرىا 

 (3)مراض النفسيو فقط.كيقدـ المركز خدماتو لعالج األ، كيحتاج لمصيانة كالتطكير
 المركز الصحي الزركؽ: -ف
كىك يطؿ  ،سكني بمحمة الزركؽ يقع المركز الصحي الزركؽ في منطقة تجمع   
ألنو  ،لو كمرفؽ صحي احد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبأ عمى

ـ. حيث يحتؿ مساحة مسقكفة 1968سنة  كقد افتتح سيؿ مف عممية الكصكؿ إليو.
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كتعد حالة البناء سيئة كيحتاج  ،رضيأكيتككف المبنى مف دكر  2ـ 150قدرىا 
 (1).ـ2013الكقت الحالىلمصيانة كالتطكير،حيت يخضع لعمميات الصيانة في 

 المركز الصحي قصر أحمد: -ك
كىك  ،حمدأة قصر يقع المركز الصحي قصر أحمد في منطقة تجمع سكني بمحم   

 لو كمرفؽ ان حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبأيطؿ عمى 
حيث يحتؿ مساحة ، ـ1968سنة  . كقد  افتتح،ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليوصحي

 (2)كتعد حالة البناء جيده. ،رضيأكيتككف المبنى مف دكر  2ـ 400مسقكفة قدرىا 
 العيادات المجمعة : -2

تقدـ نكعية متخصصة مف الخدمات كىي المستكل الثالث لمخدمات الصحية،    
ككؿ عيادة مجمعة باالضافة إلى رعاية األـ كالطفؿ كالصحة المدرسية. ،العالجية
أك عاصمة  ،نسمة فيي تخدـ مدينة متكسطة الحجـ 60000لىإ 40000مفتخدـ 

 (3)لمركز إدارم يضـ عددا مف القرل.
 24كيتكاصؿ العمؿ بيا خالؿ  ،كتعمؿ العيادات المجمعة كمراكز لمعناية الطارئة

لكف عف مراقبة ؤك كىؤالء ىـ المس ،كتدار بكاسطة مدير كنائب لممدير،كمشرفة ساعة،
 ساـ.العمؿ في جميع األق كتنظيمو سير

ـ 2013( يبيف العيادات المجمعة في مدينة مصراتة حسب المحالت عاـ 8كالجدكؿ)
          ىك مكضح بالخريطةكما مجمعات تخصصية  3حيث يكجد بمدينة مصراتة ، 
 %( مف مجمكع المرافؽ الصحية في منطقة الدراسة.10نسبتو ) كتشكؿ ما (.8)
 
 
 
 
 

                                                 

 ـ2013-4-10نتائج الدراسو الميدانيو،الباحثة، بتاريخ  - 1
 ـ2013-4-10الباحثة، بتاريخ  يدانيو،نتائج الدراسو الم - 2
 40ص،مرجع سابؽ، ممؼ قطاع الصحة كالبيئة ،المجنة الشعبية العامة لمصحة كالبيئة - 3



80 

 

 2013اتة عاـ بمدينة مصر  ( العيادات المجمعة 8جدكؿ)

المساحة  المحمة اسـ المرفؽ الصحي
 2ـ

 الممرضكف االطباء

 - - 2400 شيداء الرميمة مجمع عيادات مصراتة
 47 18 5500 المحجكب مجمع العيادات التخصصية المحجكب

 42 16 950 الغيراف مجمع عيادات الغيراف
 المصدر:

-7-26زيارة بتاريخ  ،كارد البشرية، بيانات غير منشكرةإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب تنمية الم .1
 ـ.2013

 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،، بيانات غير منشكرةالمشركعاتإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب  .2

 
 

 مجمع العيادات التخصصية المحجكب: - أ

كب يقع مجمع عيادات المحجكب  في منطقة تجمع سكني بمحمة زاكية المحج   
حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع أمى شارع سكؽ الجمعة كىك يطؿ ع

-6-6سنة  . كقد افتتح، ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليولو كمرفؽ صحي ان مناسب
.كيتككف مسقكفة 2ـ 1620ك 2ـ 5500قدرىا  كمية ـ. حيث يحتؿ مساحة 2010
ف إ.كمع ذلؾ ف تعد حالة البناء جيدةك  ةغرف 24نى مف طابؽ كاحد يتألؼ مف المب

عمميات الصيانة ال تقاـ بشكؿ دكرم لكافة المرافؽ الصحية بالمنطقة.يضـ المجمع 
مراض عيادة األك  -عيادة األطفاؿك  -مراض النساء أىي:عيادة  ان طبي ان تخصص 12

عيادة ك  -عيادة العيكفك  -مراض الجمدية كالتناسميةاألك  -عيادة األسناف ك  -الباطنية
 -بكليةعيادة المسالؾ ال -عيادة العظاـ -عيادة السكر -رةاالنؼ كاألذف كالحنج

  (1)، فسية. يقدـ المركز خدماتو عمى مدار اليـكمراض النعيادة األ -عيادة األعصاب
 
 

 
                                                 

مقابمة شخصية بتاريخ  دارية بمجمع عيادات المحجكب،د ابراىيـ جعاكة، مدير الشؤكف اإلمحم - 1
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 و 2013ًظشارخ ػبو ( انؼٛبداد انًغًؼخ ث8خشٚطخ )

 
 .2000ة مصراتة باالعتماد على مخطط مدين  Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج      

 
 مجمع عيادات مصراتة: -ب

 شيداء الرميمة،في منطقة تجمع سكني بمحمة   مصراتةيقع مجمع عيادات       
لو كمرفؽ  اكيعد ىذا المكقع مناسبعمى الطريؽ الدائرم الثاني، كىك يطؿ 

 ـ. حيث يحتؿ مساحة 1978سنة  . كقد افتتح،ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليوصحي
غير كتعد حالة البناء  ،.كيتككف المبنى مف طابؽ كاحد 2ـ 2400ا قدرى مسقكفو
ف عمميات الصيانة ال تقاـ بشكؿ دكرم لكافة المرافؽ الصحية إكمع ذلؾ فجيدة، 

 (1)بالمنطقة.
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 مجمع عيادات الغيراف: -ج 
كىك يطؿ  ،يقع مجمع عيادات الغيراف  في منطقة تجمع سكني بمحمة الغيراف      

لو كمرفؽ  ان حد الشكارع الرئيسية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبأـ شارع السكال
حيث يحتؿ مساحة  ،ـ 1991سنة  كقد افتتح ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليو.،صحي
كتعد حالة البناء  ةغرف 23 .كيتككف المبنى مف طابؽ كاحد يتألؼ مف 2ـ 950قدرىا 
دكرم لكافة المرافؽ الصحية ف عمميات الصيانة ال تقاـ بشكؿ إكمع ذلؾ ف، جيدة

 بالمنطقة.
عيادة -طفاؿعيادة األ-مراض النساءأىي :عيادة  اطبي اتخصص 15يضـ المركز 

مراض الجمدية األ -عيادة االسناف - مراض الباطنيةعيادة األ -عاـال ممارسال
عيادة -نؼ كاألذف كالحنجرةعيادة األ-عيادة العيكف-ة الجراحةعياد-كالتناسمية
عيادة ك -العالج الطبيعي-عيادة التغذية-عيادة المسالؾ البكلية-دة العظاـعيا-السكر

 .إدارييف 8عمى مدار اليـك كيدار مف قبؿ المدير ك يقدـ المركز خدماتوك  التطعيمات.
لى مجمع عيادات بعد إمجمع عيادات الغيراف تـ تحكيمو  فألى إكتجدر االشارة 

دارة إعف مركز صحي كيعامؿ مف قبؿ  بارةصؿ عفبراير كىك فى األ 17حداث ثكرة أ
الخدمات الصحية مصراتة  كمجمع عيادات كلكف كزارة الصحة تتعامؿ معو عمى انو 

 (1) مركز صحي
 ـ 2013عاـ  مجمع عيادات الغيراف (2)صكرة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .31/3/2013لمصدر :عدسة الباحثة بتاريخ 
                                                 

مقابمة شخصية بتاريخ  دارية بمجمع عيادات الغيراف،عمى امحمد محمكد سكالـ، مدير الشؤكف اإل - 1
31/3/2013. 
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 :المستشفيات العامة و المتخصصة -4

حيث ‘ مة ىي إحدل المككنات الرئيسية لمجياز الطبي بالمدنيةالمستشفيات العا   
تقدـ خدمات سريرية لممرضى المحكليف مف العيادات المجمعة كالمراكز الصحية 

كتحتكم عمى العيادات الخارجية كالداخمية كالطكارئ، باإلضافة إلى قسـ (1).بالمنطقة
 تراكح مفدد مف األسرة يية،كتحتكم عمى عالعمميات كالتحاليؿ كغرؼ الكشؼ كالصيدل

سرير.كتقـك بخدمة مدينة متكسطة الحجـ أك عاصمة لمركز إدارم  300إلى  200
 ،ه المستشفيات مكاقع تختمؼ حسب ظركؼ المدينةذكتحتؿ ى مف القرل. ان يضـ عدد

ليا المكقع المناسب فتدخؿ  رفقد تككف في أماكف تتناسب مع متطمباتيا كقد ال يتكف
 (2)خرل بالمدينة.مع االستعماالت األ

حيث يعد اختيار كتحديد مكقع أم منطقة خطكة أكلى كحاسمة في إنشائيا    
كتكتسب ىده الخطكة عند إنشاء المستشفيات أىمية إضافية تنبع مف طبيعة ىذه 
المنظمات كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، كأىـ العكامؿ التي تساعد عمى اختيار 

 :(3)ستشفيات كاألتيالمكقع المناسب إلقامة الم
  العكامؿ الجيكلكجية: يفترض أف يككف مكقع المستشفى بعيدا عف أخطار

الفيضانات كالبراكيف، المستنقعات، المياه الجكفية ككذلؾ الزالزؿ كيفضؿ اختيار 
بخاصة عندما تتعدد الطكابؽ، كيفضؿ أف ك  ،األراضي التي تتحمؿ بناء مستشفى

كاف مرتفع نسبيا عف مالبحيرات أك البحار في مف األنيار ك  ايككف المكقع قريب
 مستكل بناء المباني األخرل بالمدينة.

  العكامؿ الجكية: يفترض أف يتـ إنشاء المستشفيات في المكاقع التي تتصؼ
كفي مساحات مفتكحة تسمح بحركة اليكاء كتجدده باستمرار  ،بجكدة اليكاء النقي

مكقع ال يككف ىذا الأء،كما يفضؿ مف حاالت تمكث اليكا عمى النحك الذم يقمص
ذا كانت المستشفيات حرارة  كأرطكبة في ميب رياح شديدة أك ذات  عاليتيف، كا 

                                                 

 40صمرجع سابؽ، ممؼ قطاع الصحة كالبيئة ،  ،المجنة الشعبية العامة لمصحة كالبيئة - 1

 .160مرجع سابؽ،ص، عاطؼ حمزة حسيف - 2
دارة المستشفيات كجية نظر معاصرة، دار كائؿ ا، حسيف ذنكف عمى البياتي -3 لمعايير المعتمدة في إقامة كا 

 .13-12،ص ص  2005 األردف، لمنشر كالتكزيع،
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ف تقاـ خارج التجمعات أنو يجب إاألمراض العقمية أك مرض التدرف فتعنى ب
 المكاقع التي تكسكىا األشجار كالغابات. أمالسكنية 

   الخارجية في أبكاؽ السيارات الضكضاء الخارجية: تتمثؿ مصادر الضكضاء
تجمعات رمي ك  ،أصكات المعامؿ كالمصانعك محطات القطار، ك كأصكاتيا، 
جميعيا تؤثر في أداء المستشفيات كصحة المريض فكاألسكاؽ الكبيرة، النفايات 

كعميو ينبغي مراعاة التدابير الضركرية لمحد مف الضكضاء اك أثارىا السمبية عند 
ضركرة عدـ  ألىت، اذ أشارت البحكث كالدراسات فياالتخطيط إلقامة المستش

 80تجاكز نسبو الضكضاء الخارجية في المكاقع التي تشيد بيا المستشفيات عف )
 دسيبيؿ(.

  القرب مف المؤسسات الصحية األخرل: كذلؾ لالستفادة مف الخبرات
إلى جانب تسييؿ ميمة التنسيؽ فيما  ،كاالختصاصات كالتسييالت المتاحة فييا

 ينيا عندما تقضي الضركرة ذلؾ.ب

  سيكلة إتاحة المستمزمات : يفضؿ اختيار المكقع الذم يتيح إمكانية الحصكؿ
الماء كالكيرباء خاصة ما يتعمؽ بكب ،عمى المستمزمات الضركرية إلدارة المستشفى

 إلى جانب كسائط النقؿ السيمة المريحة. ،كالكقكد كالخدمات البمدية

 سريعة التكسع، كعميو  ؤسسات: تعد المستشفيات مف الم افةسيكلة التكسع كاإلض
يفضؿ اختيار المكاقع التي تتيح إمكانية التكسع كاإلضافة عمى النحك الذم 
يستجيب لمتكسعات المستقبمية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ يفضؿ أف تخصص مسافة 

ـ( مف المساحة 100×100ارتفاع طابؽ كاحد لكؿ طابقيف مف المستشفى أك )
% مف ىذه المساحة 100مع إضافة  سريران  50مستشفى مؤلؼ مف لتشييد 

 ألغراض التكسع المستقبمي.

 :ف يككف مكقع المستشفى باتجاه يمكف معو االستفادة أيفضؿ  اتجاه المستشفى
ك أاء تعمؽ األمر بكاجيتو األمامية سك  ،الدائمة كالمباشرة مف ضكء الشمس

تجاه الغرب أك الشرؽ عمى النحك الذم يحبذ اختيار المكقع بافأنو عميو ك الخمفية 
كما  يمكف معو االستفادة مف ميب الريح  الشمالي الغربي أك الشمالي الشرقي.

 (. 5ىك مكضح بالشكؿ )
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 ( تحديد االتجاه السميـ لممستشفى5شكؿ )

 
دارة المستشفيات كجية نظ         ر معاصرة، دار المصدر: حسيف ذنكف عمى البياتي،المعايير المعتمدة في إقامة كا 

 .14ص ، 2005كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، 
 

فقط ىك مستشفى مصراتة  ان كاحد ان عام ان ال يكجد بمدينة مصراتة سكل مستشف   
،كىك يقع  في ـ1968الذم أفتتح عاـ  ،( 9 ) كما ىك مكضح بالخريطة المركزم،
لطبية كيضـ مجمكعة مف التخصصات ا الساحمى، عمى الطريؽيكليك  9محمة 
كىي ال تزاؿ مستمرة حتى عاـ  ،ـ 2007عمميات الصيانة لممستشفى سنو كبدأت 
حيث نقؿ قسـ  ،قسامو الطبية عمى المرافؽ الصحية بالمدينةأ كزعتك  ـ 2013

س الطكبة، كقسـ النساء كاألطفاؿ أالقمب كالكمى لممركز الصحي ر  كأمراضالباطنية 
قسـ العيكف لممركز الصحي ك المجحكب،  كقسـ الكالدة لممركز الصحي ،لمركز العقـ
قسـ العالج الطبيعي لمركز العالج ك قسـ الجمدية لممركز الصحي مرباط، ك القكشي، 

  (1).كقسـ الجراحة لمجمع العيادات التخصصية مصراتة الطبية ،الطبيعى بكمية التقنية
 /26/6في  قسـ الحكادث كالطكارئ التابع لمستشفى مصراتة المركزم حفتتا كقد

كقسـ لمعناية  ،خمس حجرات لمعممياتبو ك  ،، كيّتسع لمائة كعشريف سريرنا 2013
 اإلدارية الالزمة لتأدية العمؿ ككؿ المرافؽ ،كصيدلية، كمختبر لمتحاليؿ ،الفائقة

                                                 

 مقابمة شخصية  ىشاـ زعبية، مدير مكتب تنمية المكارد البشرية بمكتب الخدمات الصحية مصراتة ، - 1
 .2013-5-12بتاريخ 
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لعاـ  مكاطف 45251 الى المتردديف عمى المستشفى حكاليكقد بمغ اجم الخاص بو،
 ستكماؿ صيانة مستشفى مصراتة المركزمف ىذا القسـ سيككف بداية الإ ـ.2013

إليو األقساـ الجراحية بمجمع  نقمت .كقد لتعزيز الخدمات الصحية داخؿ المدينة
 (1)فقط. لف يقتصر عمى الحكادث كالطكارئ ف عمموا  العيادات التخصصية بمصراتة ك 

جراحة العظاـ، ك الجراحة العامة، ك فيك يضـ التخصصات التالية قسـ الحكادث، 
 المستشفياتكتشكؿ  ان طبيب 126كيشتغؿ بو المسالؾ البكلية، كقسـ األشعة.ك كف، العيك 

 . ةبالمدين% مف المرافؽ الصحية 3ما نسبتو 
 ـ 2013عاـ  قسـ الحكادث كالطكارئ بمستشفى مصراتة المركزم (3) صكرة

 
 2013-11-21المصدر: عدسة الباحثة بتاريخ 

 المستشفيات المتخصصة: -
عف التدرج  ع مف الخدمات الصحية عمى مستكل الدكلة بعيدان كيخدـ ىذا النك    

لو كىذه المستشفيات تتخصص  اليرمي المذككر كيتخذ مف العاصمة في الغالب مقران 
 في عالج نكع معيف مف األمراض كالقمب كالسرطاف كالسكرم ...الخ.

 
 

                                                 

-21الطكارئ بمستشفى مصراتة المركزم،مقابمة شخصية بتاريخ،ك قسـ الحكادث  سالـ اسكيب، مدير  - 1
 ـ.7-2013
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 و2013ػبو  ( لسى انؾٕادس ٔانطٕاسئ ثًسزشفٗ يظشارخ انًشكض9٘خشٚطخ )

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج    

 
يككف انتشار بعض األمراض في منطقة معينة أدل إلى إنشاء ىذه قد 

 (1)المستشفيات.
كلكف تكجد بيا أقساـ  كلة عف تكفير عناية مخصصة لمنزالء،ؤ ه المؤسسات مسذكى

بؿ فقط الحاالت المحكلة مف المستشفيات اإلقميمية أك لممرضى الخارجييف، كىي تتق
 (2)العيادات المجمعة ، كما يتكفر  بيا أيضا تسييالت التعميـ كالتدريب لطمبة الطب.

                                                 

 .160مرجع سابؽ،ص عاطؼ حمزة حسيف، - 1
 .411بارؾ .ج.ا. كآخركف، مرجع سابؽ،ص - 2
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نيا مؤىمة مف أمستشفى متخصص.عمى الرغـ مف  أمحيث اليكجد بمدينة مصراتة 
في الفصؿ كسيتـ تكضيح ذلؾ ، ياحيث عدد السكاف بإقامة مستشفيات متخصصة ب

 الرابع. 
 المراكز المتخصصة: - 5

يكجد بمدينة مصراتة عدد ثمانية مراكز متخصصة كما ىي مكضحة بالجدكؿ    
منيا  يختص بتقديـ خدمات صحية معينو كىذا النكع  (. ككؿه  10( كبالخريطة ) 9)

مف الخدمات ال يندرج ضمف ىـر مستكيات الخدمات الصحية في ليبيا.كال يخضع 
 % مف المرافؽ الصحية بالمدينة. 26ايير تخطيطية. كىي تشكؿ ما نسبتو مع ةألي
 

 م2013مصراتة عام ( المراكز المتخصصة ب10خريطة )

 

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج  

 



89 

 

 ـ 2013( المراكز الصحية المتخصصة بمدينة مصراتة عاـ 9دكؿ )ج
 الممرضكف االطباء  2المساحة ـ المحمة المرفؽ الصحي

 18 36 2350 الغيراف المعيد القكمي لعالج األكراـ
المركز المتخصص لعالج السكر كالغدد 

 21 11 15628 رأس الطكبة الصماء

 18 3 800 الزركؽ المركز المتخصص لمكمية الصناعية
 31 14 1000 قصر احمد المركز الكطنى لتشخيص كعالج العقـ

العيادة المركزية لطب كجراحة الفـ 
 28 18 700 رأس الطكبة كاألسناف

 2 3 1899 ذات الرماؿ مراضاأل مكافحةالمركز الكطنى ل
مستشفى ل عالتاب الطبيعيقسـ العالج 

 مصراتة المركزم
 - - 100 يكليك 9

عادة تأىيؿ  مركز التضامف لتأىيؿ كا 
 - - - يكليك 9 ذكم اإلعاقة

   المصدر:        
-7-26زيارة بتاريخ  ،،إدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب تنمية المكارد البشرية، بيانات غير منشكرة -1

 ـ.2013
 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،ات غير منشكرة، بيانالمشركعاتإدارة الخدمات الصحية مصراتة،مكتب  -2

 
 د الصماء:المركز المتخصص لتنظيـ كعالج مرض السكرم كالغد -أ

يقع المركز المختص لعالج السكر كالغدد الصماء  في منطقة تجمع سكني بمحمة    
 ان حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبعمى أرأس الطكبة كىك يطؿ 

ـ حيث يحتؿ مساحة قدرىا  1982سنة  لو كمرفؽ صحي. كقد افتتح
كتعد حالة البناء  ةغرف 32مف  نى مف طابؽ كاحد يتألؼ.كيتككف المب2ـ15628

ف عمميات الصيانة ال تقاـ بشكؿ دكرم لكافة المرافؽ الصحية إكمع ذلؾ ف .جيدة
عيادة -مراض النساءأىي: عيادة  ان طبي تخصصان  عشر يثنأيضـ المركز  بالمنطقة.

عيادة  -عيادة العيكف-عيادة الجراحة-مراض الجمدية كالتناسميةعيادة األ-سنافاأل
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عيادة ك -عيادة الغيارات كالحقف-طفاؿعيادة السكر كغدد األ-ادة الغدديع-السكر
كتقدـ  خدماتو  ،حيث يختص المركز بخدمة مرضي السكر فقط ،التغذية العالجية
أىـ المشكالت التى يعانى منيا ك  ان إداري 14كيدار مف قبؿ المدير ك  ،عمى مدار اليكـ

 :(1) ىي
س الطكبة يشترؾ أالمركز الصحي ر  فأل ،لممركزمستقؿ  مدار إعدـ كجكد مبنى  -

 في المبنى. معو

 العيادات . مكاتب ادارية سبب في نقصإلى ؿ بعض الغرؼ تحكي -
 نقص في الككادر الطبية ك التمريضية المتخصصة كالتجييزات الطبية. -
 المركز الكطني لتشخيص كعالج العقـ: -ب

لسكنية لمحديد كالصمب نة ايقع المركز الكطنى لتشخيص كعالج العقـ في المدي   
حمد ، حيث كاف يتبع قسـ النساء كالكالدة لمستشفى مصراتة المركزم أبمحمة قصر 

كيعد ىذا المكقع  ىذا المكقع بتأجير مف شركة الحديد كالصمب،إلى بعد ذلؾ تـ نقمو 
ـ حيث يحتؿ مساحة مسقكفة  2012-6-13 فؽ صحي. كقد افتتحلو كمر  ان سبمنا

غرفة. حالة البناء  22يتككف المبنى مف طابؽ كاحد يتألؼ مف .ك 2ـ 1000قدرىا 
المبنى في  صيانة تك ذلؾ لخضكعو لعمميات الصيانة بشكؿ دكرم حيث تم ؛جيدة

 . 2012شير مايك مف عاـ 
 اداريإ 12مف قبؿ المدير ك  كيدار ،الصباحية فقط ةيقدـ المركز خدماتو في الفتر 

 (2)كىك يتبع كزارة الصحة. 
 :مركزية لطب كجراحة الفـ كاألسنافادة الالعي -ج

تقع العيادة المركزية لطب كجراحة الفـ كاألسناف  في منطقة تجمع سكني في    
كىي تطؿ عمى احد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد  ،الركيصات بمحمة رأس الطكبة

حتؿ مساحة تـ حيث  1986سنة  حتكقد افتت ،ليا كمرفؽ صحي ان ىذا المكقع مناسب
عيادات كمعمؿ  كتعد  10كيتككف المبنى مف طابؽ كاحد يتألؼ مف  2ـ700قدرىا 

                                                 

 دالسكر كالغدمرض  كعالجسامة ابراىيـ بادم،المدير المساعد لممركز المتخصص لتنظيـ أ - 1
 .2013-3-25الصماء، مقابمة شخصية بتاريخ 

 .31/3/2013بتاريخ مقابمة شخصية  فكزم عيسى، مدير المركز الكطني لتشخيص كعالج العقـ، - 2
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تقدـ يخضع لعمميات الصيانة بشكؿ دكرم ف المبنى ال إدة، كمع ذلؾ فيحالة البناء ج
، داريفإ 7العياده خدماتيا في الفترتيف الصباحية كالمسائية، كتدار مف قبؿ المدير ك 

ؽ الصحي ىي عدـ تكفر ميزانية مستقمة لمعالجة ىـ المشكالت التى يعانى المرفأك 
 .(1)المشاكؿ السريعة كحاالت الطكارئ

 

 ـ 2013عاـ  العيادة المركزية لطب كجراحة الفـ كاألسناف( 4)صكرة 

 
 .2013-3-25المصدر: عدسة الباحثة بتاريخ

 
 :كراـالمعيد القكمي لعالج األ-د

غيراف كىك ة تجمع سكني بمحمة الاـ  في منطقكر يقع المعيد القكمي لعالج األ   
لو كمرفؽ  ان حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، كيعد ىذا المكقع مناسبعمى أيطؿ 
ـ حيث يحتؿ مساحة  2002-6-1 . كقد افتتح،ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليوصحي
.كيتككف المبنى مف طابؽ 2ـ10.000مسقكفة كالمساحة الكمية لممعيد  2ـ2350قدرىا 

                                                 

-25بتاريخمقابمة شخصية  ،عمى محمد الصالحي مدير العيادة المركزية لطب كجراحة الفـ كاألسناف  - 1
3-1013. 
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جريت عمميات أحيث ، شاء كتعد حالة البناء جيدة بقيف اتنيف قيد اإلنكاحد كيكجد طا
لمركز سبع تخصصات طبية . يضـ ا2013-1-23الصيانة لممعيد بتاريخ 

مراض عيادة األ-سنافة األعياد -مراض الباطنيةعيادة األ-مراض النساءأىي:عيادة 
، المسالؾ البكلية عيادة -كالحنجرةنؼ كاألذف عيادة األ -عيادة الجراحة -لجمديةا
كىك . ان داريإ 14كيدار مف قبؿ المدير ك  ،يقدـ المعيد خدماتو في عمى مدار اليكـك 

(1)يتبع كزارة الصحة كاليتبع مكتب الخدمات الصحية بالمدينو 
 

 مراض:ألالمركز الكطني لمكافحة ا -ق

ماؿ مراض في منطقة تجمع سكني بمحمة ذات الر يقع المركز الكطني لمكافحة األ   
لو كمرفؽ  ان كيعد ىذا المكقع مناسب ،كىك يطؿ عمى الطريؽ الدائرم الثاني

حيث تـ تأسيسو ـ ،  1993 ح عاـ. كقد افتت،ألنو سيؿ عممية الكصكؿ إليوصحي
يحتؿ مساحة ك في ىذه الفترة كمركز كطني لألمراض السارية كالمتكطنة كمكافحتيا، 

 .كيتككف المبنى مف طابؽ كاحد.2ـ 1899قدرىا 
مراض الصدرية مثؿ الدرف مراض في عالج األكيختص المركز الكطني لمكافحة األ

كيدار المركز مف قبؿ المدير  ،يقدـ المركز خدماتو في الفترة الصباحية فقطك الرئكم 
 ( 2)داريف.كىك يتبع المركز الكطني لمكافحة األمراضإ 5ك
 :قسـ العالج الطبيعى التابع لمستشفى مصراتة المركزم -ك
يقع قسـ العالج الطبيعى التابع لمستشفى مصراتة المركزم ، في منطقة تجمع    

يكليك،  كىك يطؿ عمى الطريؽ الدائرم الرابع، كيعد ىذا المكقع  9سكنى بمحمة 
كتبمغ مساحة المبنى  ،ـ 2011يكنيك في  فتتحا دلو كمرفؽ صحي. كق ان مناسب
 غرؼ.  6بؽ كاحد مؤلؼ مف البناء جيده، كىك يتككف مف طا ةكتعد حال .2ـ100

يقدـ  خدماتو في الفترتيف ، ك ي تقديـ العالج الطبيعى لممرضىكيختص المركز ف
  (1)الصباحية ك المسائيو. 

                                                 

بتاريخ  مقابمة شخصية كراـ ،رئيس قسـ المعمكمات كاإلحصاء بالمعيد القكمي لعالج األ عمي محمد، - 1
11-5-2013. 

 .2013-5-19بتاريخ  مقابمة شخصية ،حمد محمد الشريؼ،مدير المركز الكطني لمكافحة األمراضأ - 2
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عادة كتأىيؿ ذكم اإلعاقة : -ز  مركز التضامف لتأىيؿ كا 
عادة تأىيؿ     يذكم اإلعاقة، في منطقة تجمع سكن يقع مركز التضامف لتأىيؿ كا 

حد الشكارع الفرعيو بالمنطقو، كيعد ىذا المكقع أك،  كىك يطؿ عمى يكلي 9بمحمة 
، كىك ةالبناء ممتاز  ة،كتعد حال 2011-7-2 د افتتحلو كمرفؽ صحي. كق ان مناسب

عاقة في تقديـ العالج الطبيعى لذكم اإلكيختص المركز ، يتككف مف طابؽ كاحد
داريف إ 5ك  ،قبؿ المدير كيدار المركز مف ،يقدـ  خدماتو في الفترة الصباحية فقطك 

 .(2)طرابمسبكىك يتبع لصندكؽ التضامف االجتماعي 
 :المركز المختص لمكمية الصناعية الزركؽ -ح
يقكـ المركز المتخصص لمكمية الصناعية ـ كاف 2001عند افتتاح المركز    

ألبحاث ذات العالقة بتشخيص كعالج حاالت الفشؿ الكمكم كالقياـ بالدراسات كا
حدث أكقد تـ تجييز المركز بعدد ثمانية أجيزة غسيؿ كمكم تستخدـ ، الكمىبأمراض 

نعاش لمحاالت الطارئة إكما يتكفر بالمركز حجرة تقنيات الحاسكب في الغسيؿ 
نو تـ تكفير سيارة اسعاؼ ألى إسعافات كطكارئ حديثو باإلضافة إه بأجيزة مجيز 

 (3)طيمة فترات العمؿ.
الصناعية في منطقة تجمع سكنى بمنقطة الزركؽ يقع المركز المختص لمكمية ك 

المبنى عبارة عف ك حد الشكارع الفرعية بالمنطقة، أبمحمة الزركؽ، كىك يطؿ عمى 
 كقدلى مركز مختص لمكمية الصناعية إجزء مف المركز الصحي الزركؽ تـ تحكيمو 

 (4). 2ـ800، كيحتؿ مساحة مسقكفو قدرىا ـ 2001-4-29 فتتحا
 
 

                                                                                                                                            

محمكد عمر المجدكب، رئيس قسـ العالج الطبيعي التابع لمستشفى مصراتة المركزم ، مقابمة شخصيو  - 1
 .2013-6-10بتاريخ 

عادة تأىيؿ ذكم االعاقو، نضاؿ ابراىيـ ابك  - 2 شيبو، رئيس كحدة الشؤكف الطبية، بمركز التضامف لتأىيؿ كا 
 .2013-6-15مقابمة شخصيو بتاريخ 

، العدد  يكمية_شيريةالنشرة الصحية  ة،اعى بشعبية مصراتالمجنة الشعبية لمصحة كالضماف االجتم - 3
 .7، ص 2002الشيرل مايك 

 ـ.2013-7-2حثة، بتاريخ ،البانتائج الدراسة الميدانية - 4
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 بعانراانفصم 
حتليل واقع اخلذمات الصحية يف 

 مذينة مصراتة
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 الفصؿ الرابع
 تحميؿ كاقع الخدمات الصحية في مدينة مصراتة

 
يعرض ىذا الفصؿ كاقع التكزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة مصراتة    

لى جانب إز الصحية ككحدات الرعاية الصحية كالتي تشمؿ العيادات المجمعة كالمراك
كاقع تـ إجراء التحميؿ كالتقييـ مف المراكز المتخصصو ،عمى ضكء استعراض ىذا ال

خالؿ المقارنة بالمعايير المحمية لتخطيط المرافؽ الصحية أكال ، ثـ التحميؿ باستخداـ 
نظـ المعمكمات الجغرافية عف طريؽ إجراء مجمكعة تحميالت باستخداـ برنامج 

ARC GIS  متمثمة في )المركز الجغرافي المتكسط، المسافة المعيارية، صمة
 ر، القطاع الناقص المعيارم، نطاؽ تأثير الخدمة(.الجكا
كاليدؼ مف إجراء ىذه التحميالت التعرؼ عمى كاقع تكزيع المرافؽ الصحية    

بالمدينة كمف ثـ الخركج بمقترح لتكزيع مكاني أفضؿ يراعي احتياجات المجتمع 
 المحمي.

 : التحميل باستخدام المعايير التخطيطية لممرافق الصحية. أوال  
خبراء بإدارة الصحة العامة بأف التخطيط لمخدمات الصحية العامة النصت لجنة    

كتمبية االحتياجات  ،لنتائج العمـ الحديثة يعني التطكير الدقيؽ كالذكي ليا طبقان 
يصاؿ العناية الطبية لكؿ االؿ مكاردىا خدمة لمصالح العاـ بالصحية لمدكؿ مف خ

الصحية  ةكقد بدأت الخدم ة،ف قبؿ الدكلؿ كقت كبأحسف مستكل مكفي ك ،الناس
نساف عالف العالمي لحقكؽ اإلة الدكليو اإلقرت المجمكعأف أتشغؿ مكانو متميزه منذ 

كبذلؾ  ،فراد الشعكبألجميع  يه ساسأ ف الصحة حؽه أعتبر االذم  ،ـ1948عاـ 
ف أساسية لمحككمات البد ألخدمات الصحية المتطكرة مسؤكلية جعمت عمميو تكفير ا

 (1)كفرىا لمكاطنييا.ت

                                                 

 بيف التكزيع الفعمي كالمثالي ةدراسة مقارن الصحة في مدينة المكصؿ، لمياء حسيف عمى السبعاكم - 1
 .335، ص2008، 3، العدد15باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، مجمة التربية كالعمـ،المجمد
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يمكف قبكلو، سكاء مف  طبقا لممستكل الذم ةير التخطيطية ىي الكحدات المعاير المعاي
 يك ىي الكحدات المعايره التأكذلؾ حسب نكع كؿ خدمة  ،أك العدد ةحيث المساح
 (1). أك سكانية أك اقتصادية ةمطمق ةلعمرانية بما فييا مف نكاحي بيئيتتحكـ بالبيئة ا

لمعدالت كالمعايير التخطيطية بكضع كاقتراح المقاييس الفنية التي يتـ عمى ُتعنى ا
 (2)أساسيا تحديد عدد كحجـ كنطاؽ تأثير الخدمات العامة بأنكاعيا المختمقة

ف معايير تخطيط الخدمات العامة ترتكز عمى مجمكعة مف إكبشكؿ عاـ ف   
كيمكف كمكاقعيا، مات تمؾ الخد ية التي تساعد في تحديد حجـالمتطمبات األساس

 ما يمي:في تمخيص ىذه المتطمبات
  متطمبات المكاف)المكقع(: كيتـ تحديدىا مف خالؿ االعتماد عمى أساليب التحميؿ

كيقصد بو تحديد  ،(Effect zoneالمكاني التي مف أىميا أسمكب نطاؽ التأثير)
قطعيا مف خالؿ تحديد المسافة الممكف  ةلمنطقة التي تستفيد مف خدمة معينا

3))لمكصكؿ إلى مكقع تمؾ الخدمة.
 

  متطمبات المساحة: حيت يتـ تحديد مساحة معينة لكؿ خدمة مف المساحة الكمية
لمتجمع السكني، كعمى الرغـ مف كجكد معايير دكلية تحدد المساحات المطمكبة 
لكؿ خدمة إال أف غالبية الدكؿ تتبع معايير خاصة بيا، كذلؾ نظرا الختالؼ 

(4)الكثافات السكانية مف دكلة ألخرل.المساحات ك 
 

عميمية أك كيتطمب تحديد مكاقع الخدمات العامة بمختمؼ أنكاعيا سكاء كانت ت   
 م تجمع سكني معيف بعض األمكر:ألخ عند إنشائيا في إصحية أك ترفييية .....

  أف تككف األماكف المخصصة ليا مناسبة في حجميا كمكقعيا مع ما تؤديو مف
 مع السكني.خدمات لمتج

                                                 

 .3ىػ،ص1426يو لمخدمات ،الرياض،دليؿ المعايير التخطيط،  الشؤكف البمدية كالقركيةكزاره  - 1

 .35مرجع سابؽ، ص، حمد سميـ استيتة سميـ أ -2

تكزيع الخدمات العامة كتخطيطيا في بمدة طمكف "محافظة طكباس"باالستعانة  ،كفاح صالح محمد عبدهلل -3
،جامعة ،قسـ الجغرافية،كمية الدراسات العميا"منشكرة" غير ،رسالة ماجستيرGISبنظـ المعمكمات الجغرافية

 .53ص ،2007النجاح الكطنية،نابمس فمسطيف،
 54، صنفسو المرجع  - 4
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 تجمع السكنى مف استعماؿ ىذه المكاقع لتمؾ بال محؽدراسة المشاكؿ التي قد ت
 األنكاع مف الخدمات .

 مثؿ  ،( في المنطقةتكمنشآتجة عف حركة المركر )مركبات دراسة اآلثار النا
يقاؼ السيارات عمييا بسبب                          ،حدكث ازدحاـ                                                                                               أك اعتداء عمى األرصفة كا 

1))ضيؽ مثال. ان االختيار الخاطئ لمكقع مؤسسة خدمية عامة كأف يككف الطريق
 

إف المعايير التي سيتـ االعتماد عمييا في التحميؿ ىي معايير التخطيط     
 ،ة في ليبيا مف حيث متطمبات مكقع الخدمةالعمرانى لمخدمات الصحي
كالجدكؿ  ،كعدد السكاف المخدكميف لكؿ مرفؽ صحي ،كالمساحات الكاجب تكفرىا

 . في ليبيا ( يكضح معايير التخطيط العمراني لممرافؽ الصحية10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .53ص المرجع السابؽ،، كفاح صالح محمد عبدهلل - 1
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 ( المعايير المحمية لتخطيط المرافؽ الصحية في ليبيا10جدكؿ )

، دليؿ 2جنة الشعبية العامة لممرافؽ، لجنة تقييـ الدراسات الخاصة بالمخططات اإلقميمية كالمحمية،التقرير رقـ المصدر : أمانة الم
 . 14،ص ـ1966، معايير التخطيط العمراني

 
 
 
 
 

مستشفى  عيادة مجمعة مركز صحي ةكحدة صحي البياف
 عاـ

مستشفى 
 خاص

عدد 
السكاف 
 لكؿ مرفؽ

فما 30000 60000-40000 30000-15000 5000-3000
 فكؽ

فما  150000
 فكؽ

 المكقع

بالقرل الكبيرة 
المختارة بالمناطؽ 

الريفية 
كبالمجاكرات 

 لممناطؽ الحضرية

بالقرل الكبيرة المختارة 
ريفية كباألحياء بالمناطؽ ال

ا كاف عدد إذالسكنية كالمدف 
يف تقدـ ليـ ذال السكاف

حجـ الخدمات لـ يصؿ 
السكاف المناسب لعيادة 

 مجمعة

بالمدف التي يككف عدد 
- 400السكاف بيا مف

 أنشتكما  600000
عيادة مجمعة بيدا 
 المتكسط بالمدف الكبيرة

بالمدف التي 
يزيد عدد 
السكاف فييا 

 30000عف 

بالمدف التي يزيد 
سكاف فييا عدد ال
 150000عف 

نصيب 
الفرد مف 
 المساحة
 المسقكفة

 2ـ 0.1 2ـ 0.1 2ـ0.08
إلى 6 مف 

أسرة لأللؼ 8
 نسمة

سرير لأللؼ  2
 نسمة

نصيب 
الفرد مف 
المساحة 
 الكمية

 2ـ 0.3 2ـ 0.2 2ـ 0.5 - 0.2

 2ـ 0.6
لممكاطف أك 

 2 ـ80
 لمسرير

 2ـ 0.16
لممكاطف أك 

 لمسرير  2ـ80
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  :كل مرفق صحي المطموب إلقامةالموقع وعدد السكان  -1
نجد أف بناء أية مرفؽ ، بالنظر إلى المعايير التخطيطية المحمية التى كضعتيا الدكلة

صحي يتطمب عدد معيف مف السكاف كمعيار أساسي إلنشاء ىذا المرفؽ كفيما يمى 
 شرح لذلؾ:

 :نسمة 5000إلى  3000مف  كحدات الرعاية الصحية - أ

مكاطف،  5000إذا أخذ الحد األعمى مف السكاف مقابؿ كؿ كحدة رعاية صحيو كىك 
كحدة رعاية صحية . في حيف  18فيفترض أف يصؿ عددىا في مدينة مصراتة إلى 

يكضح ذلؾ  (11)كحدات رعاية صحية فقط، كالجدكؿ  3أف عددىا الحالي ىك 
 بالتفصيؿ.

 ـ2013( كحدات الرعاية الصحية المكجكدة كالمفترضة عاـ 11جدكؿ)

 عدد السكاف نسمة المحمة
 كحدات الرعاية الصحية

 المفترضو* المكجكدة
 3 - 16085 حمدأقصر 
 5 1 23930 الزركؽ
 6 - 27837 الغيراف

 4 - 22000 زاكية المحجكب
 - 1 32705 يكليك 9

 - 1 22356 رأس الطكبة
 - - 35162 ذات الرماؿ

 - - 39120 شيداء الرميمة
 18 3 219195 اإلجمالي

 المصدر:       
-5-15زيارة   بتاريخ  ،كرةبيانات غير منش ،مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ةسكاف كالمرافؽ بمنطقاإل ةكزار  -1 

 .ـ2012
 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،غير منشكرة بيانات دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية المكارد البشرية،إ -2
 * عمؿ الباحثة.     
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ف مكاقع كحدات الرعاية الصحية يجب أف يككف بالقرل الكبيرة أعمى الرغـ مف 
. نجد أف ضكاحي (1)مجاكرات لممناطؽ الحضريةكالمختارة بالمناطؽ الريفية كال

بيا مف كحدات الرعاية الصحية بما يتناسب مع عدد سكانيا ينص ؿالمدينة لـ تن
رعاية صحية،  ةل كحدأراف كزاكية المحجكب ال تكجد بيا فمحمة قصر أحمد كالغي

ف محمة الزركؽ ىي الكحيدة التي يكجد بيا كحدة رعاية صحية كاحدة فقط إحيث 
طمكب. قؿ مف العدد المأالصحية رأس السايح، كمع ذلؾ فيى كحدة الرعاية  كىي

ف ىناؾ ة أعداد أخرل مف كحدات الرعاية أللى إضافإعميو ىذه المحالت في حاجة 
 عجز كاضح في ىذا المستكل مف الخدمات بالمنطقة.

س الطكبة، ذات الرماؿ، شيداء أمحالت التى تمتؿ مركز المدينة )ر بينما ال   
يكليك( غير مؤىمة مف حيث المكقع بأف تحظى بيذا النكع مف الخدمات 9لرميمة، ا

الكثافة السكانية بيا، بمعنى أف ىرمية الخدمات الصحية تتفؽ مع ىرمية  الرتفاع
  (2)الكثافة السكانية ارتفع مستكل الخدمات الصحية. ارتفعتالكثافة السكانية أم كمما 

س الطكبة كىي كحدة أعاية صحية بمحمة ر دة ر ( كجكد كح12نالحظ مف الجدكؿ)   
عايير تقع بمنطقة تجمع سكاني كثيؼ كىذا مخالؼ لممك الرعاية الصحية الركيصات 

ينبغى تطكيرىا ك استبداليا بمركز صحي لالستفادة مف مكقع ىذه  ذاالتخطيطية، ل
 الكحدة. 
 :نسمة 30000إلى  15000مف  المراكز الصحية -ب

مركز صحي كىك  بار الحد األدنى لمسكاف المخدكميف مقابؿ كؿإذا أخد في االعت   
ف عددىا المكجد يفكؽ العدد المفترض بالمدينة، حيث نالت أمكاطف، نجد  15000

محمة قصر أحمد نصابيا مف المراكز الصحية بما يتناسب مع عدد السكاف، بينما 
كع الخدمات. لكف ذات الرماؿ لـ تنؿ نصابيا مف ىذا النك يميك، 9ك محالت الغيراف،

                                                 

لجنة تقييـ الدراسات الخاصة بالمخططات اإلقميمية  ،أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ - 1
 . 14،ص ـ1966، ، دليؿ معايير التخطيط العمراني 2كالمحمية،التقرير رقـ 

 .218مرجع سابؽ، ص ،كنيس الشركسي كحسيف ابكمدينو - 2
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ا عدد المراكز كشيداء الرميمة زاد فيي ،كرأس الطكبة ،كال مف محمة المحجكب
 (. 12كما ىك مكضح بالجدكؿ ) ، الصحية عف المفترض

كالمختارة بالمناطؽ الريفية ىا بالقرل الكبيرة ؤ كمراكز الرعاية الصحية يتـ إنشا
  يف تقدـ ليـ الخدمات لـ يصؿحياء السكنية كالمدف إذا كاف عدد السكاف الذكباال

 كبذلؾ فيى مطابقة لممعيار مف حيث المكقع.  (1)حجـ السكاف المناسب لعيادة مجمعة
 

 ـ2013( المراكز الصحية المكجكدة كالمفترضة عاـ 12جدكؿ )

 عدد السكاف نسمة المحمة
 المراكز الصحية

 المفترضو * المكجكدة
 1 1 16085 حمدأقصر 
 2 3 23930 الزركؽ
 2 - 27837 الغيراف

 1 3 22000 المحجكب
 2 1 32705 يكليك 9

 1 2 22356 رأس الطكبة
 2 1 35162 ذات الرماؿ

 3 4 39120 شيداء الرميمة
 14 15 219195 اإلجمالي

 المصدر:          
-5-15بتاريخ   زيارة  ،بيانات غير منشكرة ،مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ةسكاف كالمرافؽ بمنطقاإل ةكزار  -1

 .ـ2012
 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،غير منشكرة بيانات دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية المكارد البشرية،إ -2
 * عمؿ الباحثة.   

 
 
 

                                                 
 . 14ص دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ، أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، - 1
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 :60000إلى  40000مف  العيادات المجمعة - ج

 42222إذا أخد الحد األدنى لمسكاف المخدكميف مقابؿ كؿ عيادة مجمعة كىك
يفترض أف يككف في المدينة عيادة مجمعة كاحدة في حيف أف عددىا الحالي  مكاطف،

 (. 02عيادات مجمعة كما ىك مكضح بالجدكؿ )  2بمغ 
 ـ 2013( العيادات المجمعة المكجكدة كالمفترضة عاـ 13جدكؿ )

 عدد السكاف نسمة المحمة
 العيادات المجمعة

 المفترضو * المكجكدة
 - - 16085 حمدأقصر 

 - - 23930 لزركؽا
 - 1 27837 الغيراف

 - 1 22000 المحجكب
 - - 32705 يكليك 9

 - - 22356 رأس الطكبة
 - - 35162 ذات الرماؿ

 1 1 39120 شيداء الرميمة
 1 3 219195 اإلجمالي

 المصدر:        
زيارة بتاريخ  ،رةبيانات غير منشك  ،مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ةسكاف كالمرافؽ بمنطقاإل ةكزار  -1

 .ـ15-5-2012
-26زيارة بتاريخ  ،غير منشكرة بيانات دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية المكارد البشرية،إ -2

 ـ.7-2013
 * عمؿ الباحثة.

ة غير مؤىمة مف حيث أف جميع محالت المدين السابؽيتضح مف بيانات الجدكؿ    
الخدمات. ألف مكقعيا يجب أف يككف  ف تحظى بمثؿ ىذا النكع مفأعدد السكاف ب

. لكف نالحظ أف (1)نسمة  60000إلى  40000بالمدف التي يتراكح عدد سكانيا مف 

                                                 
 . 15دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،ص ،أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ - 1
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طمكب بشكؿ كبير لذلؾ محمة شيداء الرميمة يقترب فييا عدد السكاف مف المعيار الم
ف يقاـ بيا ىذا النكع مف الخدمات الصحية، باإلضافة إلى أف مكقع أفيى مؤىمة ب

ار، لكف مجمع لممعي مطابؽ كفي كسط المدينة كبذلؾ في ديع ع عيادات مصراتةمجم
عدد السكاف كالمكضع  ثمف حي ه في مكقع غير مناسبؤ نشاإعيادات المحجكب تـ 

ألف زاكية المحجكب تعتبر ضاحية سكنية مككنة مف مجمكعة قرل كبرل كىذا 
مف المعيار المطمكب قؿ أباإلضافة إلى أف عدد سكانيا  يحممناقض لممعيار الم

بعد محمة قصر أحمد. كذلؾ مجمع عيادات  قؿ المحالت سكانان أفيي  بدرجة كبيرة.
 الغيراف غير مطابؽ لممعايير مف حيث عدد السكاف كالمكقع.

 :نسمة فما فكؽ 30000 المستشفيات العامة - د

يكجد بمدينة مصراتة مستشفى عاـ كاحد فقط كىك مستشفى مصراتة المركزم،    
يكليك، كالمستشفى متكقؼ عف الخدمة  9قع بمنطقة القكشي في محمة الكا

 سنكات. 4نظرا لخضكعو لعمميات الصيانة كالتطكير منذ أكثر مف  ـ،0202حاليا
ـ، في انتضار 0202-6-06كقد افتتح قسـ الحكادث كالطكرال التابع لممستشفى يـك 
 استكماؿ عمميات الصيانة كافتتاح باقي أقساـ المستشفى.

كلكف في حاؿ تطبيؽ المعايير المحمية عمى المستشفى مف حيث عدد السكاف    
المخدكميف، نجد أف ىذا النكع مف الخدمات يجب أف يتكفر بالمدف التي يزيد عدد 

( نجد أف  04. كبالنظر إلى الجدكؿ ) (1)نسمة فما فكؽ 220222سكانيا عف 
ف يقاـ بيما ىذا أدد السكاف بيمة مؤىمتاف مف حيث عمحمتي ذات الرماؿ كشيداء الرم

 النكع مف الخدمات كبالتالي فاف المدينة بحاجة إلى ثالثة مستشفيات عامة .
 
 
 
 
 

                                                 
 .15دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،ص ،انة المجنة الشعبية العامة لممرافؽأم - 1
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 ـ 2013( المستشفيات العامة المكجكدة كالمفترضة عاـ 14جدكؿ )

 المحمة
 عدد السكاف نسمة

 المستشفيات العامة

 المكجكدة
المفترضو 

* 
 - - 16085 حمدأقصر 
 - - 23930 الزركؽ
 - - 27837 الغيراف

 - - 22000 المحجكب
 1 1 32705 يكليك 9

 - - 22356 رأس الطكبة
 1 - 35162 ذات الرماؿ

 1 - 39120 شيداء الرميمة
 3 1 219195 اإلجمالي

 مصدر:ال             
-5-15زيارة   بتاريخ  ،بيانات غير منشكرة ،مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ةسكاف كالمرافؽ بمنطقاإل ةكزار  -1

 .ـ2012
 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،غير منشكرة بيانات دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية المكارد البشرية،إ -2

 * عمؿ الباحثة.
 

 :نسمة فما فكؽ 50000 المستشفيات المتخصصة -ق

نسمة  1500000تقاـ المستشفيات المتخصصة بالمدف التي يزيد فييا السكاف عف    
ف أكبما ىذا النكع مف الخدمات الصحية، .كمدينة مصراتة اليكجد بيا ( 1)كحد أدنى

قاـ تف أفالمدينة مؤىمة ب إذان  نسمة، 219195إجمالي عدد سكاف مدينة مصراتة ىك 
 . كافةن  التخصصات مستشفيات متخصصة فيبيا 
 

                                                 

 .15دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ ، ص ،أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ - 1
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 نصيب الفرد من المساحة المسقوفة: -3
المساحة المسقكفة لممرافؽ الصحية مف خالؿ قسمة  تـ حساب نصيب الفرد مف   

 التي  ةالمنطق سكافالمساحة المسقكفة لممبنى عمى عدد السكاف المخدكميف، أم عدد 
 يقع بيا المبنى.

 كحدات الرعاية الصحية: - أ

يجب أف يككف نصيب الفرد مف المساحة المسقكفة لكحدة الرعاية الصحية حسب    
عاية الصحية بمنطقة تطبيؽ ىذا المعيار عمى كحدات الر . كب0ـ2020المعيار المحمي 
ابقة لممعيار ف جميع كحدات الرعاية الصحية بالمنطقة غير مطأالدراسة نجد 

 :اليبكثير كما ىك مكضح في الجدكؿ الت قؿ مف المعيارأكنصيب الفرد فييا  
 

 ـ 2013عاـ ( نصيب الفرد مف المساحة المسقكفة لكحدات الرعاية 15جدكؿ)

 عددالسكاف 2المساحة ـ حدة الرعاية الصحيةك 
 نصيب الفرد

 المفترض* الحالى
 2ـ 0.08 0.007 23930  190 س السايحأر 

 2ـ 0.08 0.006 32705  220 قزيرإ

 2ـ 0.08 0.006 22356  150 الركيصات
 المصدر:    

 ـ.2013-7-26بتاريخ  زيارة ،كتب المشركعات،بيانات غير منشكرةدارة الخدمات الصحية مصراتة، مإ -1
زيارة بتاريخ  ،منشكرة سكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ، بيانات غيركزاره اإل -2

 ـ.15-5-2012

 .15أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،ص -3
 * عمؿ الباحثة.  

 المراكز الصحية: -ب

الميبي  المعيار فرد مف المساحة المسقكفة لممراكز الصحية  حسبنصيب ال   
ية اعف جميع مراكز الر أضع الراىف بالمعيار المحمى تبيف كعند مقارنة الك  ،2ـ0.1

الصحية غير مطابقة ليذا المعيار كنصيب الفرد أقؿ مف المعيار بكثير كما ىك 
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فيك مقفؿ لغرض  بالنسبة لممركز الصحي رأس فريدغ ،(16)مكضح في الجدكؿ 
 لى المركز الصحي شيداءإىدمو كنقؿ جميع عياداتة كككادره زالة كسيتـ إلا

(1)الرميمة.
 

 ـ 2013عاـ  ( نصيب الفرد مف المساحة المسقكفة لممراكز الصحية16جدكؿ)

 عدد السكاف 2المساحة ـ المركز الصحي
 نصيب الفرد

  2المفترض ـ 2ـ الحالى
 0.1 0.02 16085 400 قصر أحمد
 0.1 0.02 23930 700 السكيرات
 0.1 0.006 23930 150 الزركؽ
 0.1 0.02 32705 700 القكشي

 0.1 0.01 22356 400 س الطكبةأر 
 0.1 0.01 22356 250 سكاؾاأل

 0.1 0.03 22000 700 سيدم مبارؾ
 0.1 0.03 22000 800 المحجكب

 0.1 0.02 35162 950 مرباط
 0.1 0.04 39120 1750 س فريدغأر 

 0.1 0.008 39120 350 سيدم مسعكد
 0.1 0.008 39120 340 شيداء الرميمة

 0.1 0.005 39120 220 الجزيرة
 0.1 0.008 23930 200 المرسى

 0.1 0.01 22000 300 شيداءالسكاكة
 ـ.2013-7-26،كتب المشركعات،بيانات غير منشكرةدارة الخدمات الصحية مصراتة، مإ-1 المصدر:

-5-15زيارة بتاريخ  ،لسجؿ المدني ، بيانات غير منشكرةسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتة، مصمحة ااره اإلكز  -2
 ـ.2012

 .15أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،ص-3

                                                 
1
 .ـ2013-8-17،الباحثة، بتاريخ نتائج الدراسة الميدانية  - 



107 

 

 العيادات المجمعة: - ج

حسب المعيار  2ـ 0.1عة نصيب الفرد مف المساحة المسقكفة لمعيادات المجم   
ف العيادات المجمعة  أالمحمي، كعند مقارنة الكضع الراىف بالمعيار المحمى تبيف 

قؿ مف المعيار بكثير كما ىك مكضح أكنصيب الفرد فييا  ،غير مطابقة ليذا المعيار
 . (17)في الجدكؿ 

 
 ـ 2013عاـ  ( نصيب الفرد مف المساحة المسقكفة لمعيادات المجمعو17جدكؿ)

عدد  2المساحة ـ العيادات المجمعة
 السكاف

 نصيب الفرد
 *2ـ المفترض 2ـ الحالى

 0.1 0.06 39120 2400 مجمع عيادات مصراتة
 0.1 0.07 22000 1620 مجمع عيادات المحجكب

 0.1 0.03 27837 950 مجمع عيادات الغيراف

 المصدر:
 ـ.2013-7-26زيارة بتاريخ  ،ات غير منشكرةكتب المشركعات،بياندارة الخدمات الصحية مصراتة، مإ -1
-5-15زيارة بتاريخ  ،لسجؿ المدني ، بيانات غير منشكرةسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتة، مصمحة اإلاة كزار  -2

 ـ.2012

 .15أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،ص -3
 * عمؿ الباحثة. 
 

ؽ يتضح أف معظـ المرافؽ الصحية بمدينة مصراتة نصيب الفرد فييا مف مما سب   
كالسبب في ذلؾ أف ىذه المعايير  ،المساحة المسقكفة أقؿ مف المعيار المحدد بكثير

جمالى عدد إالى جانب أف  ،كيمة كلـ يتـ تعديميا أك تطكيرىاكضعت منذ فترة ط
كير المعايير التخطيطية بشكؿ لذلؾ يجب عمى الدكلة تط ؛السكاف في ازدياد مستمر

 ك الصحية يلى جانب تطكير المبانإ مستمر بما يتكافؽ مع التطكرات الحاصمة،
 .ياحتياجات المجتمع المحم يلكي تمب ياكتكسيع
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 :الممرضين مقابل السكان المخدومينطباء و عدد األ -2
ف معدؿ ف يكك أ يلمحميو المعمكؿ بيا حاليا ينبغحسب المعايير التخطيطية ا   

 1000ممرض لكؿ  2.6نسمة، كمعدؿ الممرضيف 1000طبيب لكؿ  0.8االطباء 
 يكضح ذلؾ. (18)كالجدكؿ  (1)مكاطف.

 ـ 2013عاـ طباء كالممرضيف مقابؿ السكاف المخدكميفعدد األ( 18جدكؿ)

 السكاف العدد الكصؼ
 نصيب الفرد

 المفترض* يالحال
 0.8 1.6 219195 368 طباءاأل

 2.6 2.4 219195 546 الممرضيف

 المصدر:
-7-26زيارة بتاريخ  ،مكارد البشرية،بيانات غير منشكرةدارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية الإ -1

 ـ.2013
زيارة بتاريخ  ،نات غير منشكرةسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتة، مصمحة السجؿ المدني ، بياكزاره اإل -2

 ـ.15-5-2012

 .15مة لممرافؽ، دليؿ معايير التخطيط العمراني ، المرجع السابؽ،صأمانة المجنة الشعبية العا -3
 * عمؿ الباحثة.   

الحد المطمكب  اكثر مفبتطبيؽ المعايير عمى الككادر الطبية كالتمريضية نجد أنيا 
كتقترب مف المعيار المطمكب بالنسبة لممرضيف، حيث يمكف سد ، بالنسبة لالطباء

ممرض  21متكسط خريجي كمية التمريض ىك  فالنقص خالؿ سنتيف قادمتيف أل
 كما ىك مكضح بالجدكؿ التالى.سنكيا.

 ـ 2013-2010خريجي كمية الطب كالتمريض (19جدكؿ ) 
 كلية الطب كلية التمريض الفصل الدراسي

2010/2011 16 

100 2011/2012 16 

2012/2013 32 

 100 64 المجموع
 .165ص 81ص،2012/2013الخريجيف دليؿ ،المصدر:  جامعة مصراتة         

                                                 

المكتب الكطنى االستشارم مشركع الجيؿ الثالث ،  ،امة مصمحة التخطيط العمرانىالمجنة الشعبية الع -1
 .67مصراتة، ص –مسكدة المخطط النطاؽ الفرعي 
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 :مقابل السكان المخدومين ةد األسر عد -4
   ةسر ف يككف عدد األأ يينبغ المعمكؿ بيا حاليان  ةحسب المعايير التخطيطية المحمي   
 10سرة كىك قصى مف األخدنا بالحد األألك  (1)مكاطف. 1000لكؿ  سريران  8-10
 ان سرير  2190ف يتكفر بيا أجب صراتة يف مدينة مأمكاطف لكجدنا  1000سرة مقابؿ أ

كما ىك مكضح بالجدكؿ  .ان سرير  170 ال يتجاكز يف عددىا الحالأ إال ،األقؿعمى 
(19.) 

 ـ 2013عاـ  (عدد األسرة مقابؿ السكاف المخدكميف20دكؿ)ج

 المرفؽ الصحي
عدد 

 السكاف سرةاأل
 سرة المطمكبعدد األ
 المفترض الحالى

 120 زممستشفى مصراتة المرك
219195 170 2191 

 50 س الطكبةأر 
 المصدر:

زيارة بتاريخ  ،لسجؿ المدني ، بيانات غير منشكرةسكاف كالمرافؽ بمنطقو مصراتة، مصمحة ااإل ةكزار  -1
 ـ.15-5-2012

 .نتائج الدراسة الميدانية -2

 :GISثانيَا / التحميل باستخدام نظم المعمومات الجغرافية 
تعرؼ عمى بعض المؤشرات اإلحصائية المكانية التي تفيدنا في البداية يجب أف ن    

ظيارىا بشكؿ دقيؽ  نتاجيا كا  في فيـ الظكاىر الجغرافية كطرؽ تفسيرىا كتحميميا كا 
 (2)كىي:
قؿ قيمة أالنتشار كىك عبارة عف الفرؽ بيف حد مقاييس التشتت كاأىك  :المدل -

يع الحساب كيستخدـ كأعمى قيمة في المتغيرات، كيمتاز بأنو مقياس سيؿ كسر 
كىك غير حساس بالنسبة لممتغيرات  ،قيمتيف فقط كيتأثر بالقيـ المتطرفة

 الفردية.

                                                 

 .65ص المرجع نفسو، - 1

مكة المكرمة ، 1ط ،GISجمعة محمد داككد، أسس التحميؿ المكانى في اطار نظـ المعمكمات الجغرافية - 2
 .21ص-13ص ،2012المممكة العربية السعكدية،،
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كيعتبر أكثر أنكاع  ،حد مقاييس النزعة المركزيةأىك  :المتكسط الحسابي -
المتكسطات استعماال كأسيميا فيمان بالنسبة لعامة الناس، كتعريفو ىك عبارة عف 

 دركسة مقسكما عمى عددىا.مجمكع قيـ الظاىرة الم

كذلؾ ؛ استخدامان ىك مف أىـ  مقاييس التشتت كأكثرىا  :االنحراؼ المعيارم -
س اإلحصائية األخرل، كنحصؿ عميو مقاييالكثير مف لدخكلو في حساب 

بتربيع انحرافات القيـ عف كسطيا الحسابي كقسمتيا عمى عدد القيـ، كمف 
 لمعركفة.يعد مف أدؽ مقاييس التشتت اأنو مزاياه 

لقياس كفاءة المكقع  GISاستعانت الدراسة بتقنية نظـ المعمكمات الجغرافية   
المكاني لممرافؽ الصحية بمدينة مصراتة، لما ليا مف أىمية كبيرة في الدراسات 
الجغرافية، كما اىتمت الدراسات الجغرافية الحديثة باستخداـ األساليب الكمية التي 

لكصؼ شكؿ  Point Pattern Analysisكزيع النقطي مف أىميا تحميؿ أنماط الت
 التكزيع العاـ لمظكاىر الجغرافية.

كنظران لما تتمتع بو تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في تحميؿ البيانات لمختمؼ    
فقد اقتصر البحث عمى تحميؿ كفاءة التكزيعات المكانية التي ليا عالقة  ،المجاالت

 انية مف خالؿ المعادالت كالمقاييس اآلتية:كطيدة بكفاءة المكاقع المك
 Central Featureتحميؿ المركز الجغرافي المتكسط  -1

ىتـ الجغرافيكف بدراسة التكزيعات المكانية كمدل مالءمتيا لمظكاىر الجغرافية ا   
لثقؿ كذلؾ بتحديد مكاقع متكسطة ليا، تمثؿ مركز الجذب لتمؾ التكزيعات كمركز ا

 نقطة التمركز الفعمي أك الكاقعي  كضح(  ت11الخريطة ) ك  قاط. لمتكزيع المكاني لمن

Central Feature، سافة الفاصمة بينو كبيف أل مكقع كىك المكقع الذم تككف الم
، إذ أظيرت نتائج (1) خرآ أقؿ مف المسافة  التي تفصؿ بيف المكاقع كأم مكاف خرآ

ي النقطة التي يتحقؽ فييا التحميؿ إنشاء نقطة تمثؿ مكقع مركز المعدؿ لمنقاط كى
التكازف بيف تكزيع النقاط )المرفؽ الصحية( في منطقة الدراسة، كتقع ىذه النقطة 

                                                 

سس كتطبيقات باألساليب أ كاإلحصائيةالجغرافية الكمية ، ناصرعبداهلل صالح كمحمد محمكدالسريانى - 1
 .212ص ،2000الحاسكبية الحديثة، مكتبة العبيكات، الرياض، 
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يكليك. كبذلؾ يتبيف أف في المركز الصحي القكشي ىك المكقع  9بالتحديد في محمة 
 فؽ الصحية بمنطقة الدراسة.االذم يتكسط جميع مكاقع المر 

ذا المكقع المركزم مف المفترض أف يستغؿ في ف ىفإكمف كجية نظر الباحثة    
إنشاء مستشفى عاـ أك مركزم لكي يتمكف جميع سكاف المنطقة مف االستفادة مف 

خاصة كأف بالخدمات التي يقدميا ، كذلؾ بإمكانية الكصكؿ إليو بكؿ سيكلة كيسر، ك 
فيى كبذلؾ  ةنسم 32705عدد سكانيا فكثر المحالت السكانية كثافة أيكليك  9محمو 

 إلنشاء مثؿ ىذا النكع مف الخدمات الصحية.  يمطابقة لممعيار المحم
 

 و 2013ػبو ًظشارخ ٙ انًزٕسظ نهًشافك انظؾٛخ ث( انًشكض انغغشاف11خشٚطخ )

 
 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج ال
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 تحميؿ المسافة المعيارية  -2

أحد مقاييس التشتت المكاني لمتكزيعات الجغرافية، كتشبو في مفيكميا كىي    
كتستعمؿ لقياس مدل انتشار الظاىرة عف مركزىا الفعمي، كتمثؿ  ،االنحراؼ المعيارم

 .(1)بدائرة يككف مركزىا المكقع الجغرافي المتكسط لمتكزيع
ني لمظاىرة، أما ككمما صغرت الدائرة المرسكمة يدؿ ذلؾ عمى تركز التكزيع المكا   

بمعنى أف مساحة دائرة المسافة  ان،إذا كانت الدائرة كبيرة فالتكزيع المكاني يككف متشتت
ذا كقع ) ،المعيارية تتناسب طرديا مع انتشار التكزيع المكاني %( مف النقاط 68كا 

داخؿ الدائرة يككف بذلؾ مكقع أم نقطة قريب مف المركز المتكسط باحتمالية 
0.068
(2). 

 يالمكف الت خضراء( نالحظ نتائج تحميؿ البرنامج برسـ دائرة 12كمف الخريطة )   
عف المكقع الجغرافي المتكسط لكؿ المرافؽ الصحية  ان معياريا كاحد انحرافان تمثؿ 

كـ(عف المركز المتكسط، كيقع ضمنيا  6.553بالمدينة، يبمغ نصؼ قطرىا)
، 30مف مجمكع  ةطنق 20ع اط )المرافؽ الصحية( بكاق(* مف إجمالي النق%67)

مصراتة ىك نمط  الجغرافي لممرافؽ الصحية فيمما يشير إلى أف نمط التكزيع 
متجمع يتجو الى التكزيع العشكائي، كأنو كمما ارتفعت ىذه النسبة كمما اتجو التكزيع 

شكائي. كيتضح أيضا أف في حيف يشير انخفاضيا إلى االنتشار الع ،إلى التكتؿ
ف لطمب الخدمو الصحية تتمثؿ في المراكز نك التى يقطعيا المكاطمثؿ المسافة األ

عف مركزية التكزيع  بعيدان  مشتتان  كما يقع خارجيا يعد تكزيعان  ،الدائرةالتى تقع داخؿ 
  المكانى.

 
                                                 

تحميؿ نمط تكزيع الفرص التركيحية كالسياحية لممرأة السعكدية في مدينة جدة  ،اؿ يحيى الشيخمآ - 1
استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية،كرقة بحثية مقدمة لمممتقى الكطني الرابع لنظـ المعمكمات ب

 .11،ص2009مايك  6-4الجغرافية،المممكة العربية السعكدية،
 .101 صمرجع سابؽ،  ،حمد محمد الكبيسىأ - 2

ط في منطقة الدراسة * تـ استخراج ىذه النسبو بقسمة عدد النقاط الكاقعة داخؿ الدائرة عمى عدد النقا
×100. 
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 و2013( انًسبفخ انًؼٛبسٚخ نهًشافك انظؾٛخ ثًظشارخ ػبو 12خشٚطخ )

 

 2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج  
 

 Nearest Neighborالتحميؿ باستخداـ  صمة الجكار  -3

مف المعايير القميمة التي تعتمد عمى معيار كمي  ان يعد معامؿ صمة الجكار كاحد   
(،في تحميؿ النقاط كتكزيعيا، كيبدأ بنقطة التطرؼ األكلى في continuousمستمر)

، كفييا تتجمع جميع نقاط التكزيع في مكاف كاحد، مارا بجميع سمـ المعيار)صفر(
يع. بينما القيمة لمداللة عمى انتظاـ التكز  (؛2015النقاط، حتى نقطة التطرؼ األخيرة )
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عشكائية التكزيع، كال تخرج التكزيعات المكانية عف احد األنماط  ي( تعن1الكسطى )
 التالية:

فة بيف أم نقطة في التكزيع كأقرب نقطة تكزيع منتظـ؛ كفيو يتضح أف المسا -
 ك أخرل، يكاد يككف متساكيا في كؿ المساحة،كيدؿ ىذا التكزيع في أفضؿ مستكياتو 

 عمى كماؿ االنتشار كانتظامو مع كؿ النقاط.كأعالىا 

؛ كفيو تتقارب المسافات بيف مجمكعة كبيرة مف النقاط،  تكزيع عنقكدم)متجمع( -
، بينما القمة المتبقية)إف كجدت( تنتشر في مساحة كاسعة، كتتجمع في مساحة صغيرة 

(1)فضال عف بعد المسافة بينيما.
 

تكزيع عشكائي؛ كىك نمط ليس لو تكزيع محدد،كيجمع بيف خصائص النكعيف  -
السابقيف في آف كاحد،كبمعنى آخر: نجد فيو نزعة مجمكعة مف النقاط نحك التشتت 

 2))نحك االنتظاـ.كاالنتشار بينما نجد البقية تميؿ 

-0{كيستدؿ مف معامؿ صمة الجكار عمى نمط التكزيع الذم يندرج مدلكليا بيف 
يذا يعنى  قمة ف ان تساكم صفر   (R، فإذا كانت قيمة معامؿ صمة الجكار )}2015

ف كانت تساكم  . كيككف لكؿ قيمو (3)قمة التشتت كاالنتشارفيي تعني  2.15التجمع كا 
 (.6كما في الشكؿ ) تقع في ىذه الفترة مدلكؿ

 
 
 
 
 

                                                 

تحميؿ صمة الجكار في الدراسات الجغرافية بالتطبيؽ  ،البشير الفاركؽ ك نزىة يقظاف الجابرم  عبدالحميـ - 1
ىػ(، مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك 1430عمى المستكطنات البشرية في منطقة مكة المكرمة، )

 ، صاعية، المجمد األكؿ، العدد األكؿاالجتم

تحميؿ نمط تكزيع الفرص التركيحية كالسياحية لممرأة السعكدية في مدينة جدة  ،يحيى الشيخ ماؿآ - 2
 .13باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، مرجع سابؽ، ص 

  .110،صمرجع سابؽ ،حمد استيتة أسميـ  - 3
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 نقاط عمى مساحة كاحدة 10( قيـ درجات صمة الجكار لنمكذج مكاني 6شكؿ )

 
سس كتطبيقات أالجغرافية الكمية كاإلحصائية المصدر: ناصرعبداهلل صالح كمحمد محمكدالسريانى،         

 .229،ص2000، الرياض، فلحاسكبية الحديثة، مكتبة العبيكاباألساليب ا
 

( عمى أساس حساب المسافة بيف (Rقـك ىذه التقنية بحساب قرينة صمة الجكارت   
قرب منيا ثـ يتـ حساب نقطة كالمكقع الجغرافي لمنقطة األالمكقع الجغرافي لكؿ 

بعد ذلؾ يتـ قسمة متكسط المحسكب عمى  ،متكسط المسافات بيف جميع ىذه النقاط
انماط  ةلتتمثؿ النتائج في ثالث المتكسط المتكقع لمجمؿ المسافة بيف ىذه النقاط

 (1)متباعد(. -عشكائي -رئيسية )متجمع
                                                 

كصؿ باستخداـ تحميؿ عالقات التكزيع المكانى لمخدمات الطبية الخاصة في مدينة الم، محمد نكح عدؤ - 1
GIS، 364ص ،2011سنة ،4العدد ،18مجمة التربية كالعمـ ،المجمد. 
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كىي عبارة عف الفرؽ بيف  ،(Zيرمز ليا بالرمز ) تيتـ تحديد القيمة المعيارية كال   
متكسطي المسافتيف الفعمية كالمتكقعة نظريان مقسكمان عمى الخطأ المعيارم لمتكسط 

فإذا كانت  ،( عمى نكع التكزيعZمف إشارة قيمة ) كيستدؿ، (1)المسافة المتكقعة نظريان 
ناسؽ أك متباعد ،أما إذا كانت ف نمط التكزيع متإشارة مكجبة فإ( ذات Zقيمة )

أف النتيجة النيائية مف . كالبد مف التأكيد (2)ان ف النمط يككف متجمعإشارة سالبة فاإل
 ي:لحساب نمط التكزيع تعتمد بصكرة رئيسية عمى مجمكعة متغيرات ى

 عدد النقاط التي تمثؿ الظاىرة المدركسة.ك  متكسط بعد النقاط عف بعضيا البعض -

(3)المساحة التي تتككف منيا منطقة الدراسة. -
 

لممكاقع  Observed Mean الكسط المحسكب ةلى ناتج قسمإ( 7كيشير الشكؿ )   
ىك رقـ قريب مف الكاحد ك  0.76كاف ف،  Expected Meanعمى الكسط المتكقع

العشكائية. كمما لى إلى نمط التكزيع  المتجمع المتجو إمر الذم يشير يح األالصح
 ف النمط يككف متجمع.إشارة سالبة فإكىي ذات Z  =(-2.5  ) ةيؤكد ذلؾ أف قيم

 
 Standard Deviational Ellipseتحميؿ القطاع الناقص المعيارم  -1
غرافية، كما يعرؼ ىذا يستخدـ ىذا التحميؿ لقياس اتجاه انتشار الظاىرة الج   

 Xاألسمكب بقطاع االنحراؼ الف ىذه الطريقة تحسب االنحراؼ المعيارم لإلحداثي 
 لمظاىرة، لتحديد محاكر Central Featureمف المركز المتكسط   Yكاإلحداثي
كعادة يككف  ،اتجاه تكزيع الظاىرة بشكؿ بيضاكمكتسمح ىذه الطريقة برؤية ، القطاع

( Y( باتجاه النقاط األكثر أما نصؼ القطر)Xكم الذم يمثؿ )اتجاه الشكؿ البيضا
 (4)كثر نقاط متقاربة.أكعة ميكضح مجف

                                                 

 73مرجع سابؽ،ص ،زياد محمد شحادة - 1
 .75،صنفسو  المرجع - 2
 73،صنفسو  المرجع - 3
 .362ص مرجع سابؽ،، محمد نكح عدؤ - 4
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 ـ 2013( معامؿ صمة الجكار لممرافؽ الصحية بمدينة مصراتة 7شكؿ)ال   

 Arc Mapالمصدر: عمؿ الباحثة باستخداـ برنامج            

الناقص أك االنحراؼ المعيارم، القطع  تجاها( التي تكضح 13كمف خالؿ الخريطة ) 
يمكف أف نقارف بيف المسافة المعيارية كالتكزيع االتجاىي الناقص لممرافؽ الصحية 

اقص الذم يتمثؿ في الشكؿ البيضاكم عمى الخريطة ، حيث نالحظ أف القطاع الن
فقي نحك الشرؽ كالغرب مف المدينة كىذا يعكد إلى الكثافة السكانية يأخذ باالتجاه األ

لمخدكمة مف قبؿ المرافؽ الصحية، كما يكضح المرافؽ األكثر تجاذبا في عالقتيا ا
كىي الكاقعة داخؿ دائرة القطاع الناقص المعيارم التي تتميز بمسافات  ،المكانية

. أما بقية المرافؽ %63كنسبتيا متكسطة كمتقاربة فيما بينيا كىي مثالية في تكزيعيا 
، كال %37كنسبتيا  يي بعيدة عف مركزية التكزيعالكاقعة خارج الشكؿ البيضاكم ف

مما يتطمب إعادة تكزيعيا بالشكؿ الذم يضمف تكزيعان  ؛تحقؽ كظيفتيا بشكؿ مثالي
 مكانيان متكازنان يأخذ بالحسباف كثافة السكاف كمساحة المدينة.

رافؽ ر المالسكاف كمقارنتو باتجاه انتشا نتشارا تجاهاكعند استخداـ ىذا المقياس لمعرفة 
ف اتجاه انتشار السكاف متطابؽ مع اتجاه انتشار المرافؽ أالصحية بالمدينة، كجد 

كما ىك  مف المرافؽ. كثر عددان أ( لمسكاف بككنيا Yالصحية،مع اتساع نصؼ القطر)
 (.15( ك )14)مكضح بالخريطة 
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 و2013( انمطبع انُبلض انًؼٛبس٘ نهًشافك انظؾٛخ ثًظشارخ ػبو 13خشٚطخ )

 

 
 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج المص 

 

 و 2006( انمطبع انُبلض انًؼٛبس٘ نهسكبٌ ثًظشارخ ػبو 14خشٚطخ )

 

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapلمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج  ا       

 



119 

 

 و2013لض انًؼٛبس٘ نهًشافك انظؾٛخ ٔانسكبٌ ثًظشارخ ػبو ( انمطبع انُب15خشٚطخ )

 
 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج              

 :Bufferingنطاؽ تأثير الخدمة  -4

 ةطيالتى تقـك خدمة ما بتغ ةيمكف تعريؼ نطاؽ الخدمة بأنو الحدكد المكاني   
مف حيث الحصكؿ عمى الخدمو. كالشكؿ النظرم ليا يككف  ،اف الكاقعيف فيياالسك

قصى لممسافة بيف الخدمو كالسكاف ة مركزىا الخدمو كمحيطيا الحد األعمى ىيئو دائر 
 (1)المخدكميف.

كىك مفيـك أساسي يستند عميو تكزيع الخدمات المختمفة ك ىذا التحميؿ سكؼ يتـ    
لتطبيؽ ة كالعيادات المجمعة، كبناءا عمى نتائج ىذا اتطبيقو عمى المراكز الصحي

 فضؿ ليذا المستكل مف الخدمات.  أ يسيتـ اقتراح تكزيع مكان
تـ االعتماد عمى نطاؽ تأثير الخدمة لممراكز الصحية حسب المعايير التخطيطية    

لمخدمات الصحية في المممكة العربية السعكدية، لعدـ كجكد ىذا المعيار ضمف دليؿ 

                                                 

 .3، مرجع سابؽ ،صدليؿ المعايير التخطيطية لمخدمات ، كزارة الشؤكف البمدية كالقركية - 1
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الميبى كالسعكدم مف حيث  يفكتشابو المجتمع المعايير التخطيطية لمخدمات في ليبيا
ـ حسب دليؿ المعايير  800( تكضح ذلؾ، حيت بمغ النطاؽ 16).كالخريطة البيئة 

ف نطاؽ الخدمة لكافة المراكز الصحية ال أكنالحظ مف الخريطة ( 1)المعتمد عميو.
المكانية كتباعد تكزيعيا الجغرافي، إال  اعيمكاقيكجد بيا تداخؿ مما يدؿ عمى بعد 
بينيما لكف المركز  ان كبير  نالحظ تداخالن  حيث مركزم سيدم مسعكد كرأس فريدغ

زالة كسيتـ ىدمو كنقؿ جميع عياداتو مقفؿ لغرض اإل حي رأس فريدغ حاليان الص
عمى  في تكزيعيا ان يضا تكازنأكككادره الى المركز الصحي شيداء الرميمو. كما نالحظ 

 الخريطة.
 

 و2013( َطبق رأصٛش انخذيخ نهًشاكض انظؾٛخ ثًظشارخ ػبو 16خشٚطخ )

 
  

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج    

 
                                                 

 .11ص  ، السابؽ المرجع، كزارة الشؤكف البمدية كالقركية - 1
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  :التوزيع المكانى المقترح لممرافق الصحية بمدينة مصراتة/  ثالثا  
نتائج التحميؿ كضحت أرافؽ الصحية لمم يالفعم يالمكانمف خالؿ كاقع التكزيع    
ك أ ف تكزيعيا غير متكافئ مكانيا كيتجو نحك التكزيع المتجمع غير المنتظـأب

فؽ الصحية في عداد السكاف كعدد المراألى عدـ التجانس بيف إ، باإلضافة العشكائي
إلعادة تكزيع  مكف استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافيةأبعض المحالت، لذلؾ 

 المرافؽ الصحية مكانيا بما ينسجـ ككثافة سكاف المدينة حسب المحالت السكانية.
لكحدات المقترح  ي( نالحظ التكزيع المكان 18 )( ك 17تيف ) طكمف خالؿ الخري   

الذم اعتمد عمى كثافة السكاف الرعاية الصحية  كالمستشفيات العامة بمدينة مصراتة 
ع، معيار لمتكزيك(  ـعا مستشفى 150000/ 1 -ة صحية كحدة رعاي 1/5000)

كاف عداد السألى تحقيؽ مبدأ التكازف ما بيف إبيدؼ الكصكؿ كلك بشكؿ تقريبي 
عمى الكثافة  المرافؽ الصحية اعتمادان  كزعتذ إكحجـ الخدمات المناسبة ليـ، 

كثافة حياء المدينة بما يتناسب كالأالسكانية لكؿ محمة، فتكزعت المراكز عمى 
 السكانية المخدكمة لكؿ مرفؽ صحي.

ضافة إلى إف المدينة بحاجة ألى إ تكصمت الباحثةفقد ككما تبيف في بداية الفصؿ 
 تى:عمى النحك اآلمحالت بعض اللفؽ الصحية اعدد مف المر 

 :محمة قصر أحمد 

كحدات رعاية صحية عمى شارع خدمة رئيسية ،  3عدد ف يقاـ بيذه المحمة أيجب    
سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالتمكث كاف المقترح يجب أف يككف في منطقة كالم

المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر مف  إلنشاءالمقترحة  كاألرض ،البيئي
ف المساحة المطمكبة كفؽ تحقؽ االحتياج مف المساحة حيث إ يكبالتال(. 2ـ 3217)

كىك  (1)(2ـ0.2كاف المنطقة في )المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد س
نصيب الفرد مف المساحة الكمية لكحدة الرعاية الصحية كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ 

 2ـ 3217=  2ـ 0.2 × (06201عمى النتيجة التالية:عدد سكاف المحمة )
 :محمة الزركؽ 

                                                 

 .14دليؿ المعايير التخطيطية، مرجع سابؽ ، ص أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، - 1
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، ية عمى شارع خدمة رئيسيةكحدات رعاية صح 4ف يقاـ بيذه المحمة عدد يجب أ
لمقترح يجب أف يككف في منطقة سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالثمكت كالمكاف ا

المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر مف  إلنشاءالمقترحة  كاألرض البيئي
ف المساحة المطمكبة كفؽ تحقؽ االحتياج مف المساحة حيث إ يكبالتال(. 2ـ 4786)

كىك  (1)(2ـ0.2منطقة في )المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد سكاف ال
نصيب الفرد مف المساحة الكمية لكحدة الرعاية الصحية كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ 

    2ـ 4786=  2ـ 0.2 × 02922عمى النتيجة التالية:عدد سكاف المحمة 
 :محمة الغيراف 

، خدمة رئيسيةكحدات رعاية صحية عمى شارع  6ف يقاـ بيذه المحمة عدد يجب أ
ف يككف في منطقة سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالثمكت رح يجب كالمكاف المقت

المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر مف  إلنشاءالمقترحة  كاألرض البيئي
ف المساحة المطمكبة كفؽ تحقؽ االحتياج مف المساحة حيث إ يكبالتال(. 2ـ 55674)

كىك  (2)(2ـ0.2ة في )المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد سكاف المنطق
نصيب الفرد مف المساحة الكمية لكحدة الرعاية الصحية كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ 

  2ـ 55674=  2ـ 0.2 × 02022عمى النتيجة التالية:عدد سكاف المحمة 
 محمة المحجكب: 

كحدات رعاية صحية عمى شارع خدمة رئيسية ،  4يجب اف يقاـ بيذه المحمة عدد 
جب أف يككف في منطقة سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالثمكت كالمكاف المقترح ي

المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر  إلنشاءالمقترحة  كاألرض البيئي،
ف المساحة المطمكبة إتحقؽ االحتياج مف المساحة حيث  يكبالتال(. 2ـ 4400مف )

 (3)(2ـ0.2ي )كفؽ المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد سكاف المنطقة ف
كىك نصيب الفرد مف المساحة الكمية لكحدة الرعاية الصحية كبتطبيؽ المعادلة 

 نحصؿ عمى النتيجة التالية:
                                                 

 .14مرجع سابؽ ، ص، دليؿ المعايير التخطيطية،  أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ - 1
 .14، ص نفسو لمرجعا - 2
 .14، ص نفسو المرجع - 3
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 .       2ـ 4400=  2ـ 0.2 × 00222عدد سكاف المحمة 
 :محمة ذات الرماؿ 

كالمكاف  ،، عمى شارع خدمة رئيسية كاحد ف يقاـ بيذه المحمة مستشفى عاـأيجب 
يجب أف يككف في منطقة سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالثمكت البيئي، المقترح 

كاألرض المقترحة إلنشاء المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر مف 
ف المساحة المطمكبة تحقؽ االحتياج مف المساحة حيث إ يكبالتال(. 2ـ 210972)

 (1)(2ـ0.6ة في )كفؽ المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد سكاف المنطق
كىك نصيب الفرد مف المساحة الكمية لممستشفى العاـ كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ 

 .           2ـ 210972=  2ـ 0.6 × 21060عدد سكاف المحمة  عمى النتيجة التالية:
 :محمة شيداء الرميمة 

كالمكاف  ،، عمى شارع خدمة رئيسية كاحد ف يقاـ بيذه المحمة مستشفى عاـأيجب 
مقترح يجب أف يككف في منطقة سكنية ىادئة بعيدة عف الضجيج كالثمكت البيئي، ال

كاألرض المقترحة إلنشاء المبنى الصحي خالية مف البناء كمساحتيا أكثر مف 
ف المساحة المطمكبة كفؽ إ(. كبالتمي تحقؽ االحتياج مف المساحة حيث 2ـ 23472)

كىك  (2)(2ـ0.6منطقة في )المعادالت التخطيطية ىي حاصؿ ضرب عدد سكاف ال
نصيب الفرد مف المساحة الكمية لممستشفى العاـ كبتطبيؽ المعادلة نحصؿ عمى 

            .  2ـ 23472=   2ـ 0.6 × 29002عدد سكاف المحمة  النتيجة التالية:
 ـ 2013ؽ الصحية المكجكدة عاـ ممرافالجغرافي لتكضح التكزيع ( 19كالخريطة )

 مستقبالن.كالمقترح انشائيا 
 
 
 
 
 

                                                 

 .14مرجع سابؽ ، ص، دليؿ المعايير التخطيطية،  أمانة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ - 1
 .14، صنفسو المرجع - 2
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 و2013( ٔؽذاد انشػبٚخ انظؾٛخ انًٕعٕدح ٔانًفزشضخ ثًظشارخ 17خشٚطخ )
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج 

 

 و2013( انًسزشفٛبد انؼبيخ انًٕعٕدح ٔانًفزشضخ ثًظشارخ ػبو 18خشٚطخ )

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2000باالعتماد على مخطط مدينة مصراتة   Arc mapلمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج ا
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 و2013( انًشافك انظؾٛخ انًٕعٕدح ٔانًفزشضخ ثًظشارخ ػبو 19خشٚطخ )

 
 .2000ة باالعتماد على مخطط مدينة مصرات  Arc mapالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج  
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 الدراسة فرضياتالتحقق من 

إف الزيادة المطردة ألعداد سكاف المدينة لـ يقابميا زيادة في  ولى:الفرضية األ  -1
 المرافؽ الصحية.

 ـ 2012-1966تطكر السكاف كالمرافؽ الصحية مف في المدينة  (21)جدكؿ 

 ةالسن
عدد 
 السكاف

المرافؽ 
الصحية 
 بالمدينة

نمك 
 %السكاف

نمك 
مرافؽ ال

 %الصحية
0966 9022 4 - - 
0902 22222 02 0102 009 
0226 009001 01 404 001 
0200* 204402 22 602 2 

 الباحثة باالعتماد عمى: ؿالمصدر عم               
التخطيط كالتنمية، ماؾ جي ماركساؿ ماكيالف كلككس، المخطط الشامؿ لمدينة مصراتة، التقرير  ةكزار  -1

 .49،صالنيائي
مانو المجنو أ (،47-،التقرير النيائي، )رقـ ط ف2000مصراتة المخطط الشامؿ  شركة بكلسيرفيس، -2

 .55ص  ،بكلندا كارسك ، الشعبية العامة لممرافؽ،
 ، السجؿ المدنى، بيانات غير منشكرة. سكاف كالمرافؽ بمنطقة مصراتوكزارة اإل -3

 (1).2012* تقديرات السكاف عاـ  
 

ما يتناسب ف المرافؽ الصحية بمدينة مصراتة لـ تتطكر بنجد أ بالنظر لمجدكؿ السابؽ
بمغ  2006ف عدد سكاف مدينة مصراتة حسب تعداد عاـإحيث .مع الزيادة السكانية

 14كحدة رعاية صحية ك 18ف يككف بيا مف المفترض أ نسمة. كىي بذلؾ 219195
تخصصة في لى المستشفيات الم، باإلضافة إ ةعام ياتمستشفى 3ك ان صحي ان مركز 

 ـ2012 عاـ تقديرات السكافل كبالنظر االت. كىذا يثبت صحة الفرضية،كافة المج
إلى نسمة، كبذلؾ فالمدينة بحاجة  243385مف المفترض أف يصؿ عدد السكاف إلى 

                                                 
PN = PO(1+R) ] [: كفؽ المعادلة االتية   2012تـ تقدير عدد السكاف لعاـ  - 1

N حيث .PO 

 فشق انسُٕاد. Nيؼذل انًُٕ،   Rػذد انسكبٌ انؾبنٙ ،
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أكبر مف المؤسسات الصحية مكزعة عمى المحالت المختمفة حسب الكثافة عدد 
 السكانية طبقان لممعايير التخطيطية.

تتسـ المرافؽ الصحية في منطقة الدراسة بالتمركز كسط  الفرضية الثانية:ـ  3
، مما أدل إلى السميمة في بناء المرافؽ الصحية لـ تراع المعايير التخطيطيةك  ،المدينة

 عدـ كفاءة تكزيعيا.

 قرب صمة الجكار أك ما يسمى بالجار األلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ تطبيؽ تحميؿ 
 R))سمكب صمة الجكار لى أف نتيجة أإشارة يجب اإل R)بالحرؼ ) كالذم يرمز لو

 ان كمحدد ان معنى كاضح Rمدلكؿ الكمي ( حيث يككف لم2.15-0محصكرة بيف )تككف 
ذا  ان تساكم صفر  Rيبيف النمط التكزيعي، فإذا كانت قيمة  فيذا يعنى قمة التجمع كا 

د تطبيؽ ىذا التحميؿ كعنقمة التباعد كاالنتشار،  يذا يعنيف 2.15كانت تساكم 
 Observed حسكبمناتج قسمو الكسط ال كاف باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

Mean لممكاقع عمى الكسط المتكقعExpected Mean  ،فيذه القيمة  0.76ىك
ىك كىذا يشير إلى أف نمط التكزيع  (الكاحد الصحيح كأقؿ مف -0.5محصكرة بيف) 

 .الفرضية  صحة تثبتذه النتيجة متجمع يتجو إلى العشكائية ، كى
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 م 3212( المساحة المسقوفة  لممرافق الصحية بمدينة مصراتة ومدى مطابقتها لممعايير عام 33جدول)
 نصيب الفرد 2المساحة المسقكفة ـ عدد السكاف المرفؽ
 0.007  190 23930 س السايحأكحدة الرعاية ر 

 0.006  220 32705 قزيرإكحدة الرعاية 
 0.006  150 22356 كحدة الرعاية الركيصات

 0.02 400 16085 المركز الصحي قصر أحمد
 0.02 700 23930 المركز الصحي السكيرات
 0.006 150 23930 المركز الصحي الزركؽ
 0.02 700 32705 المركز الصحي القكشي

 0.01 400 22356 س الطكبةأالمركز الصحي ر 
 0.01 250 22356 سكاؾالمركز الصحي األ

 0.03 700 22000 المركز الصحي سيدم مبارؾ
 0.03 800 22000 المركز الصحي المحجكب
 0.02 950 35162 المركز الصحي مرباط

 0.04 1750 39120 س فريدغأالمركز الصحي ر 
 0.008 350 39120 المركز الصحي سيدم مسعكد
 0.008 340 39120 المركز الصحي شيداء الرميمة

 0.005 220 39120 كز الصحي الجزيرةالمر 
 0.008 200 23930 المركز الصحي المرسى

 0.01 300 22000 المركز الصحي شيداءالسكاكة
 0.06 2400 39120 مجمع عيادات مصراتة
 0.07 1620 22000 مجمع عيادات المحجكب
 0.03 950 27837 مجمع عيادات الغيراف

 المصدر: عمؿ الباحثة 
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( خصائص المرافؽ الصحية بمدينة مصراتة كمدل مطابقتيا لممعايير 23جدكؿ )
 ـ 2013التخطيطية عاـ 

 العدد البياف
 نصيب الفرد

 المفترض الحالى
 0.8 1.6 368 االطباء
 2.6 2.4 546 الممرضيف
 2191 170 170 األسرة 

 14 3 3 كحدة رعاية صحية
 14 15 15 مركز صحي 
 1 3 3 عيادة مجمعة

 3 1 1 فى عاـمستش
 المصدر: عمؿ الباحثة          

 
 ( المعايير التخطيطية الميبية لممرافؽ الصحية 24جدكؿ )

 البياف
عدد السكاف 
 المخدكميف

/ فرد أك 2المساحة المسقكفة ـ
 سرير

 /فرد 2ـ 0.08 5000-2000 كحدة صحية أساسية
 /فرد 2ـ 0.1 30.000-15.000 مركز صحي أساسي

 /فرد 2ـ 0.1 60.000-40.000 عيادة مجمعة

 فما فكؽ 30.000 مستشفى عاـ
 /سرير 2ـ 0.42

 /ألؼ نسمة8-6أك
 1000/ 0.8 طبيب / فرد
 1000/ 2.6 ممرض / فرد

نة المجنة الشعبية العامة لممرافؽ، لجنة تقييـ الدراسات الخاصة بالمخططات اإلقميمية اأمالمصدر: 
 .14،صتخطيط العمراني، دليؿ معايير ال2كالمحمية،التقرير رقـ 
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( التى احتكت عمى الخصائص المتعمقة بالمرافؽ 23( ك)22كبتحميؿ بيانات الجداكؿ)
الصحية بمنطقة الدراسة كمدل مطابقتيا لممعايير التخطيطية المدرجة بالجداكؿ     

( تبيف أف أغمب الخصائص ال تنطبؽ مع المعايير مثؿ: عدد السكاف 24)
مف المساحة المسقكفة ، نصيب الفرد مف األطباء  المخدكميف ، نصيب الفرد

كالممرضيف ك إجمالى عدد األسرة بالمدينة. كىذا يدؿ عمى عدـ اتباع المعايير 
التخطيطية عند بناء المرافؽ الصحية بمدينة مصراتة كىذه النتيجة تؤيد صحة 

 الفرضية.
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 الخاتمة
 النتائ  والتوليات

 

 : النتائج  :أوال  
 : تياآلالتى يمكف اجماليا عمى النحك  لى عدد مف االستنتاجاتإتكصمت الدراسة    
بيا مف كحدات الرعاية يف ضكاحي المدينة لـ تنؿ نصأراسة كضحت الدأ -1
ف مكاقع كحدات الرعاية الصحية غير أصحية، حيث تبيف مف خالؿ الدراسة ال

 مطابؽ لممعيار المحمى.
ذ ثـ إاكز الصحية تطابقت مع المعايير المحمية مف حيث العدد كالمكقع المر  -2
 .ةنيالمدبىا بالقرل الكبيرة كالمختارة بالمناطؽ الريفية كباألحياء السكنية ك ؤ نشاإ

لممعيار المحمي، حيث مف ف مكاقعيا غير مطابقة أالعيادات المجمعة كجد  -3
نسمة، لكف  60000ى لإ 40000ف ف تقاـ بالمدف التي يتراكح سكانيا مأالمفترض 

 قيمت بالضكاحي السكنية لممدينة.أمنيا  2ف أكجدت الدراسة 
ف مدينة إمستشفيات العامة بالمدينة، حيث  بينت النتائج كجكد نقص في ال -4

 كفقان ك مصراتة يكجد بيا مستشفى عاـ كاحد فقط )مستشفى مصراتة المركزم(، 
خدنا أ اذإ آخريف يفمستشفيلى عدد إاجة ف المدينة بحأكجد لممعايير المحمية  

 لؼ نسمة.أ 30000مستشفى لكؿ  يلمعيار المحمبا
احة المسقكفة لممرافؽ ف نصيب الفرد مف المسأتبيف مف خالؿ التحميالت  -5

ف ىذه المعايير كضعت أقؿ مف المعيار المحدد بكثير، كذلؾ بسبب أالصحية ىك 
 ف عدد السكاف في زيادة مستمرة.أب لى جانإمنذ فترة طكيمة كلـ يتـ تعديميا 

كضحت النتائج كجكد نقص في الكادر الطبي كالتمريضي بالمدينة حسب أ -6
 0.8طباء ف يككف معدؿ األأنبغي يفالمعايير التخطيطية المحمية المعمكؿ بيا حاليا 

 1000لكؿ  0.001في حيف كجد المعدؿ بعد التحميؿ  ،مكاطف 1000طبيب لكؿ 
مكاطف، كبعد  1000ممرض لكؿ  2.6ف يككف أض ف مف المفتر كالممرضي مكاطف.

 مكاطف. 1000لكؿ  0.002التطبيؽ كجد المعدؿ الحالى 
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 ،بكثيرقؿ مف المفترض أفقط كىي  ان سرير  120سرة بمدينة مصراتة يبمغ عدد األ -7
 .ان سرير  2190لى إف يصؿ عددىا أذ يجب إ

مؾ قدرة عالية عمى تمت GISفية ف تقنية نظـ المعمكمات الجغراأثبتت الدراسة أ -8
عداد قاعدة بيانات جغرافية عف منطقة الدراسة اشتممت عمى المتغيرات البشرية إ

لممرافؽ الصحية كخصائص السكاف، التى تـ تحميميا كفؽ المعطيات المكانية مف 
حصائية كالمسافة ساليب اإلذ تـ استخداـ األإ ARCGIS9.3خالؿ برنامج 

ة الجكار كمقاييس النزعة المركزية في دراسة التكزيع المكانى المعيارية كقرينة صم
ف نمط أحيث تبيف  يشفت عف عدـ كفاءة تكزيعيا المكانلممرافؽ الصحية التى ك

 التكزيع ىك النمط المتجمع المتجو نحك العشكائية.
عمى  تاعتمد تيكز الصحية الاحاجة المدينة الحالية كالمستقبمية مف المر  قدرت -9

 1/40000 ،ان صحي ان مركز  1/15000، كحدة رعاية صحية 1/5000السكاف )كثافة 
مستشفى عاـ(، حيث تـ تقدير حاجة المدينة الحالية  1/150000 ،عيادة مجمعة 

 3كحدة رعاية صحية، ك 15كالمستقبمية مف المراكز الصحية عدد  2013لعاـ 
لمناسبة ليا ماكف افى متخصص كاحد، كما تـ اقتراح األمستشفيات عامة كمستش

كفؽ ماجاءت بو المعايير التخطيطية المحمية إليجاد نكع مف التكازف المكاني بيف 
 السكاف كالخدمات.

 التوصيات: :ثانيا 
 باآلتي :سة السابقة فاف الباحثة تكصي بناء عمى نتائج الدرا   
عادة النظر بصيغ المقارنة بيف عدد السكاف ك نصيب الفرد مف خالؿ إضركرة  -1

 فؽ الصحية بما يتفؽ كالكثافة السكانية.اعدد المر زيادة 

 طباء كالممرضيف في المرافؽ الصحية بالمدينة كتحقيؽ التكزيعزيادة عدد األ -2
سرة داخؿ المستشفيات بما زيادة عدد األ، ك العادؿ ليـ بيف المرافؽ الصحية

 يتناسب كالكثافة السكانية .

تكل كفاءة خدمتيا،كذلؾ مف التطكير العمرانى لممرافؽ الصحية لمرفع مف مس -3
 خالؿ تكسيعيا كزيادة مساحتيا.
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ينات المعايير اعدت في عقد السبعتطكير المعايير التخطيطية المحمية الف ىذه  -4
 .يمع متطمبات الكضع الحال تتالءـمف القرف الماضي كال 

يذه التكصيات كالمقترحات التى تسيـ في األخذ ب عمى الجيات المختصة -5
مف أجؿ   ماكف تنفيذ مؤسسات الخدمات الصحية الجديدة.مي ألالتخطيط المستقب

               المدينة.في  ؿ عمى تحسيف كفاءتيا الخدميةالعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

 
 
 
 
 
 

 قائمه المصادر والمرا ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



135 

 

 قائمه المصادر والمرا ع

 الكتب: :أوال  
 الكتب العربية:

، دار المعرفة 2األساليب اإلحصائية كالجغرافيا، طإبراىيـ، عيسى عمى ،  -1
 .1999الجامعية،القاىرة،

، ، دار المعرفة الجامعية 5بكعيانة، فتحي ،جغرافية السكاف أسس كتطبيقات،طأ -2
 .1997اإلسكندرية،

 .2003،، الرياضجامعة الممؾ فيد ،2، طarc GISىك نظاـ ما، األحمد، فيد -3
ح ، تطبيقات عممية في نظـ المعمكمات األزىرم، محمد إيياب صال -4

 .القاىرة ،بدكف تاريخ ، دار المعرفة الجامعية،2الجغرافية،ط
خدمات المدف دراسة في الجغرافية التنمكية، ، إلطيؼ، بشير إبراىيـ ، كآخركف -5

 .2009، لبناف ،المؤسسة الحديثة لمكتاب
الجزء األكؿ،  SPSSج أميف ،أسامة ربيع ، التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنام -6
 . 2007،القاىرة ،، مكتبة األنجمك المصرية2ط
الزركؽ اليكني،كسالـ  (ترجمة)، المكجز في طب المجتمع، بارؾ.ج.ا.كآخركف -7

 .1989 طرابمس،، مجمع الفاتح لمجامعات الحضيرم،
دارة المستشفيات كجية نظر  -8 البياتي حسيف عمى ،المعايير المعتمدة في إقامة كا 

 . 2005،األردف ، رة، دار كائؿ لمنشر كالتكزيعمعاص
، دار الكتب الكطنية، حسف، عاطؼ حمزة ، تخطيط المدف أسمكب كمراحؿ -9

 .1992،قطر
أسس التحميؿ المكانى في اطار نظـ المعمكمات الجغرافية  ،داككد، جمعة محمد-10

GIS،2012،المممكة العربية السعكدية،مكة المكرمة  ،1ط. 
ة ـ القرل،مكة المكرمأ،)جامعة 2، طعة محمد ، الخرائط الرقميةكد، جمدا -11
،2012.) 

د، جمعة محمد ، مقدمة في التحميؿ اإلحصائي كالمكاني في برامج داك  -12
arcgis ، 2009ـ القرل، مكة المكرمة،أجامعة. 
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دار شعاع  ،زقرطة، ىيتـ يكسؼ ، نظـ المعمكمات الجغرافية الدليؿ العممي -13
 .2007،ا سكري، لمنشر

، دار المعرفة 4الزككة، محمد خميس ، التخطيط اإلقميمي كأبعاده الجغرافية، ط -14
 .2003 ،اإلسكندرية الجامعية،

دار  ،عمـ الخرائط، مسعكد حسيف مجاىدنجيب عبدالرحمف ك  ،الزيدم -15
 .2005،، عمافاليازكردم العممية لمنشر كالتكزيع

دار اليازكردم  GISمعمكمات الجغرافيةالزيدم، نجيب عبدالرحمف ،نظـ ال -16
 .2007،، عمافالعممية لمنشر كالتكزيع

القادر كنيس عبد (تحرير)جغرافية مصراتة،  الشركسي، كنيس عبدالقادر، -17
ة كالنشر كالتكزيع، دار كمكتبو الشعب لمطباع، بكمدينةأالشركسي كحسيف 

 .2010مصراتة،
 دار األثير، ، لى النيايةإلبداية ف االشمرم، أحمد صالح ، نظـ المعمكمات م -18

 .2007،المكصؿ 
فية الكمية كاإلحصائية ، الجغراالسريانى  محمد محمكدك  عبداهلل صالح، ناصر -19
 .2000األساليب الحاسكبية الحديثة، مكتبة العبيكات، الرياض، سس كتطبيقات بأ

دار  ،رافيةيقية في نظـ المعمكمات الجغعزيز ،محمد الخزامي ،دراسات تطب -20
 .2007 الككيت، العمـ،

عزيز،محمد الخزامي، نظـ المعمكمات الجغرافية أساسيات كتطبيقات  -21
 .1998، االسكندرية، باإلسكندريةنشأة المعارؼ لمجغرافييف، م

، مشركع دراسة كفاءة الخدمات التعميمة في  القرني قارم ،عالء ك عبداليادم -22
نة مكة المكرمة كحي الشرقية كالكعيكية باستخداـ المممكة العربية السعكدية كمدي

GIS دكف تاريخب ـ القرل ، المممكة العربية السعكدية،أ، جامعة. 
فية السكاف أسسيا ككسائميا، منشكرات جامعة الكيخيا، منصكر محمد ، جغرا -23

 .2003قاريكنس،
    ،صرم محمد ،كساـ الديف ، أساسيات نظـ المعمكمات، جامعة االسكندرية، -24
،2008. 
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 Arc gis9.3دليؿ تعريفي باستخداـ برنامج  كزارة البمديات كاألشغاؿ العامة، -25
، افية دائرة تكنكلكجيا المعمكماتقسـ نظـ المعمكمات الجغر  ،2، ط)المستكل األكؿ(

 .2009الرياض،
ية لنظـ المعمكمات كزارة الشؤكف البمدية كالقركية، دليؿ المصطمحات التخطيط -26
 .ىػ 1426 ،غرافية،الرياضالج

 الرسائل العمميه: :ثانيا  
 :ات الدكتوراةحو ر أط
الصناعات الغذائية في منطقة مصراتة، رسالة دكتكراه  ،مصطفى منصكرجياف، -1

 .2012الدراسات العميا، جامعة طرابمس ،/داباآلقسـ الجغرافيا، كمية "، "غير منشكرة
صحة في بمدية مصراتة دراسة في التعميـ كال ،كنيس عبد القادر ،الشركسي -2

جامعة  كمية اآلداب، ،اقسـ الجغرافي "، "غير منشكرة ةرسالة دكتكرا جغرافية الخدمات،
 .2000،القاىرة 

  

 رسائل الماجستير: 
حمد سميـ ،التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة طكلكـر أسميـ ، استيتة  -1

، "منشكرةر"غي جغرافية، رسالة ماجستيركضكاحييا باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات ال
نابمس فمسطيف،  كمية الدراسات العميا،جامعة النجاح الكطنية، قسـ الجغرافية،

0229. 

ثر التصميـ العمراني عمى تفعيؿ دكر المساجد في قطاع غزة أ ،زياد محمد، شحادة  -2
 كمية سالمية غزة،، الجامعة اإل"منشكرةر"رسالة ماجستير غي ،GISباستخداـ 
 .0202ارية،مقسـ اليندسة المع اليندسة،

مصباح محمد ،استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية كالستشعار عف ، عاشكر -3
رسالة ماجستير "غير  ،التكسع العمراني في مدينة مصراتةبعد في تحديد محاكر 

 .0221،كتكبرأ 2جامعة  كمية اآلداب مصراتة، منشكرة"،

يع الخدمات العامة كتخطيطيا في بمدة طمكف تكز  ،كفاح صالح محمد،عبدهلل  -4
 رسالة ماجستير ،GIS"محافظة طكباس"باالستعانة بنظـ المعمكمات الجغرافية
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نابمس  جامعة النجاح الكطنية، كمية الدراسات العميا، قسـ الجغرافية، ،"منشكرةر"غي
 .0222فمسطيف،

اكز الصحة العامة حمد محمد جياد دليمي ، كفاءة التكزيع المكاني لمر ،أ الكبيسي -5
،رسالة  ماجستير،كمية GISفي مدينة المفمكجة باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية

 .0229اآلداب،جامعة االنبار،العراؽ،

طيؼ ، العكامؿ الطبيعية كأثرىا في نشأة مراكز العمراف مفاطمة عبد ال، المنتصر -6
كمية اآلداب  كنمكىا في شعبية مصراتة،رسالة ماجستير،"غير منشكرة"، مصراتة

 .0220اكتكبر،2جامعة 

فتحية فميح عبدالكريـ ، األمراض كالخدمات الصحية في مناطؽ مختارة مف  نجار، -7
، "منشكرةر"غي "دراسة في الجغرافية الطبية"،رسالة ماجستير محافظة راـ اهلل كالبيرة

، نابمس فمسطيف كمية الدراسات العميا،جامعة النجاح الكطنية، قسـ الجغرافية،
0220. 

 المجالت العممية والدوريات: :ثالثا   
حسيف عمى الصحة في مدينة المكصؿ دراسة مقارنو بيف لمياء  السبعاكم، -1

التكزيع الفعمى كالمثالى باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، مجمة التربية 
 .2008، 3، العدد15كالعمـ،المجمد

تركيحية كالسياحية لممرأة ، تحميؿ نمط تكزيع الفرص اليحيىآماؿ ، الشيخ -2
السعكدية في مدينة جدة باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية،كرقة بحثية مقدمة 

مايك  6-4لمممتقى الكطني الرابع لنظـ المعمكمات الجغرافية،المممكة العربية السعكدية،
2009. 

لمخدمات الطبية الخاصة في  يتحميؿ عالقات التكزيع المكان ،نكحمحمد  ،عدؤ -3
 .2011سنة ،4العدد ،18المجمد ،مجمة التربية كالعمـ ،GISمدينة المكصؿ باستخداـ 

تحميؿ صمة الجكار في  ،البشير ك نزىة يقظاف الجابرمعبد الحميـ ، الفاركؽ -4
الدراسات الجغرافية بالتطبيؽ عمى المستكطنات البشرية في منطقة مكة المكرمة، 

 ىػ(.1430ة، المجمد األكؿ، العدد األكؿ)مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك االجتماعي
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تقكيـ الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفيات  ،أحمدسياـ ، القندم -5
، 32ماعية، المجمد كالتخصصية، لتطكيرىا بدكلة الككيت، مجمة العمـك االجت

 .2004، ،الككيت3العدد
آلداب مجمة كمية ا ،نمك السكاف في مدينة مصراتة ،محمدمنصكر ، الكيخيا -6

يكنس، كمية اآلداب كالتربية جامعة قار  العدد التاسع، منشكرات كالتربية،
  . 1980بنغازم،

 حصائية والتقارير:المصادر اإل : رابعا  
حصاء كالتعداد، لعامة لتخطيط االقتصاد، مصمحة اإلأمانة المجنة الشعبية ا -1

 .1984التعداد العاـ لمسكاف 
فؽ، لجنة تقييـ الدراسات الخاصة بالمخططات نة المجنة الشعبية العامة لممرااأم -2

 ، دليؿ معايير التخطيط العمراني.2اإلقميمية كالمحمية،التقرير رقـ 
، ةكالقركي ة، )كزاره الشؤكف البمدي1دمات ، طدليؿ المعايير التخطيطيو لمخ -3

 ىػ (.1426الرياض،
ط  التقرير النيائي، )رقـ ،2000مصراتة المخطط الشامؿ  شركة بكلسيرفيس، -4
 الشعبية العامة لممرافؽ،كارسك ،بكلندا. ةمانو المجنأ (،47-ف
المجنة الشعبية العامة مصمحة التخطيط العمرانى، المكتب الكطنى االستشارم  -5

 مصراتة. -مشركع الجيؿ الثالث ، مسكدة المخطط النطاؽ الفرعي 
بيعيف ر أة، المنجزات في مجاؿ الصحة خالؿ المجنة الشعبية العامة لمصحة كالبيئ -6

 .2009-1969عاـ 
عبية مصراتة، النشرة الصحية المجنة الشعبية لمصحة كالضماف االجتماعى بش -7

 ك.ر.1370مايك  ملشير ، العدد اةشيري _ةيكمي
 .2009الشعبية العامة لمصحة كالبيئة، ممؼ قطاع الصحة كالبيئة ، المجنة  -8
 .1974مصمحة االحصاء كالتعداد، التعداد العاـ لمسكاف ، -9

ممكة الميبية ، كزاره التخطيط كالتنمية، ماؾ جي ماركساؿ ماكيالف كلككس، الم-10
 المخطط الشامؿ لمدينة مصراتة، التقرير النيائي.
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حصاء كالتعداد، كزارة االقتصاد الكطنى، مصمحة اإلالمممكة الميبية المتحدة ، -11
 النتائج النيائية جداكؿ. 1954التعداد العاـ لسكاف ليبيا 

حصاء كالتعداد، ارة االقتصاد كالتجارة، مصمحة اإلة الميبية المتحدة ، كز المممك -12
 .1964التعداد العاـ لسكاف ليبيا 

 .1995الييأة العامة لممعمكمات كالتكثيؽ،النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف  -13
 .2006 لمسكافلنيائية لمتعداد العاـ الييأة العامة لممعمكمات كالتكثيؽ النتائج ا -14
 السجؿ المدني، بيانات غير منشكرة. سكاف كالمرافؽ بمنطقة مصراتو،كزارة اإل -15
دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب المشركعات، بيانات إالصحة، كزارة  -16

 غير منشكرة.
دارة الخدمات الصحية مصراتة، مكتب تنمية المكارد البشريو، إكزارة الصحة، -17

 بيانات غير منشكرة.
 شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(: : امسا  خ
1-www.GISclub.net  .نادم نظـ المعمكمات الجغرافية 
2- 17.yoo7.com-www.Libya .منتدل جغرافية ليبيا 
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