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 لمستخمصا
قير   7002تهدف الدراسة التعررف لىرو قا رل الاردالص ال ري ة يرة ادمررة سرلارا  لعرل  

بلاللتارررلد لىرررو ت ر رررلص التيىمررر   الايررردده لهرررل قتط   هرررلالاكلر رررة قال ررري ة الاؤشرررراص الاعرررلممر ق 
ل  رلن درجرة  ( قالاعرلممر التاط ط رة الاعتاردهGISالاكلرة ضان  مئة رظ  الاعىقالص الجغراي رة  

التيىمرر  ان الارردالص ال رري ة يررة ارط ررة الدراسررة  ق ررد اظهررر رتررلئ يررة الادمرررة  كفلمتهررل قكفل تهررل
تعررلرة اررن سررق  التقزمررل قلررد  كفلمتهررل ااررل  سرر   ضررغم لىررو الاداررة الا داررة قمررؤ ر سررىبل  لىررو 

ارر  اررن الاؤ ق ررد اى ررص الدراسررة  جاىررة اررن االسررترتلجلص قالتق رر لص الاسررتقا ال ررية لىسرركلن 
أسلسررل  ل  ررلس تطررقر  بللتبلرهررل ال رري ة ارظقاررة الاداررةاررذ  هررل لتعرردم  ال غررراص التررة ترتررل  األ

 بشك  لل .ية الادمرة  قت د  الاجتاعلص قتيسمن رقل ة الي له اليضرمة
الكمماااات المفتاحياااةا الكفااااءة المكانياااةو الكفااااءة الوظيفياااةو المعاااايير التخطيطياااةو الخااادمات 

 الصحيةو مدينة سامراء
Analysis of Spatial and Functional Efficiency of Health Services in 

the City Samarra For the year 2017 

Abstract 

        The study aims to identify the reality of the health services in Samarra for 

the year 2017 according to the specific spatial and health criteria and indicators 

and to apply them based on the techniques of spatial analysis within the GIS 

environment and the approved planning standards to show their degree of 

efficiency and efficiency in the city. The study area suffers from poor 

distribution and inadequate, which causes pressure on the service provided and 

negatively affects the health level of the population. The study concluded with a 

set of conclusions and recommendations that are hoped to be adopted to modify 

gaps in the service system As a basis for measuring the development and 

progress of communities and improving the quality of urban life in the city in 

general. 

أيرردا اعررلممر ت ررد  الدقلررة يررة اجررلص الرلل ررة ال رري ة ألرهررل  الارردالص ال رري ةتا رر    -االمقدمااة 
تعرد جرز   اهارل  قاسلسر ل  يرة و وتشك  الركمزه األسلس ة لىترا ة اال ت لد ة قاالجتالل ة ية أي اجتارل

ن دقره  الرظل  ال ية ألي  ىد السر ال يرة العرلل  الررلاة ألرهرل تارد  الغلل  رة العظارو ارن السركلنة قا 
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ي ررله تاطرر م الارردالص ال رري ة تسررعو دائاررل إلررو زمررلده الاراشررز ال رري ة قالاستشررف لص قزمررلده ألررداد 
ال رري ة باررل مترلسرر  اررل الزمررلده يررة ألررداد  العررلاىمن يمهررل اررن األطبررل  قأطبررل  األسرررلن قذقي الاهررن

السكلن بغ ة تي م  استقا االئ  ان الادالص ال ي ة قمدا  هذا االستعداد ضان اجلص التاط م 
ة اررل تجهمررز هررذس الاؤسسررلص باسررتىزالتهل الاطىقبررة اررن الت ر ررلص التررة تسررللد الاؤسسررلص (0 ال ررية

أها رة دراسرة الاردالص ال ري ة ق الششرم لرن اردا ال ي ة لىو أدا  اهلاهل القظ ف ةة لرذل  ت ررز 
االئاررة قتررقازن تقزمعهررل الجغرايررة اليررللة لىررو جهررلص الادمرررة الااتىفررة ضرررقره  اهاررة اررل   ررلن ارردا 
ترلسرر  هررذا التقزمررل قيلجررلص السرركلن لهررذس الارردالص التررة تهرردف بللدرجررة األقلررو إلررو ترر امن الق ل ررة 

قاسرت بال  ارن ارالص الترقزان   ة لسركلن الادمررة قا  ى اهرل يرلال  ال ي ة قت د   الادالص العالج ة قالق لئ
ية التاط م ال ية لتي م  االئاة اكلر رة لعرلاىة الرزان قالاسرلية لىق رقص إلرو يللرة ارن الريله رة 
ال رري ة الشررلاىة قالاتشلاىررة لشرر  أيررراد اجتاررل الادمرررة قا  ى اهررل التررة اررلتزاص يررة اريىررة الطاررق  يررة 

 .القضل الراهن
ال ري ة  لىاردالصالتقزمرل الاكرلرة  ال قا رلبللسؤاص االتة  تتايقر اشكىة الدراسة  -البحثا مشكمة 

  (ع لر السكلن قالاسليةا  قاليلجة لهل بيس قكفل تهل تهلقال ادا كفلم ية الادمرةقاؤشراتهل 
يررررة الادمرررررة ارررردالص ال رررري ة الاكررررلرة لىقا ررررل الان  االتررررة تفترررررض الدراسررررة   -فرضااااية البحااااثا 

قاكلر رررل   رررد  شرررك  لجرررزا  لررردد ل  قاسرررلي ل   اارررلقاتبلمررررة كفل رررة قكفرررل ه ارافضرررة تت رررم باؤشرررراتهل ق 
 .(ية الادمرةلىقا ل ال ية ققظ ف ل  

ال ررري ة يرررة الادمررررةة لىاررردالص  الاكرررلرةالتقزمرررل  قا رررلتيىمررر  الدراسرررة الرررو  تهررردف - ىااادل البحاااثا
التارررلدا  لىرررو الاعرررلممر التاط ط رررة  ةكارررل  قرقلرررل  قتيدمرررد اررردا كفل تهرررل قكفلمتهرررل الاكلر رررة قالقظ ف رررة 

ادالتهل الا داة لىسكلن  ية اكلان الاى   هدف اعللجة (GISقت ر لص التيىم  الاكلرة ضان  مئة  
   .لىرهقض  قا عهل قادا تجلرس تقزمعهل قا دار الر ص اليل   ية الدادهل

لررن الاررره  االسررت رائة الررذي م رردأ  لىررو الاررره  الق ررفة يضررال  الدراسررة  التارردص - منيجيااة البحااثا
الاررردالص التيىمررر  الشارررة يرررة تفسرررمر كفرررل ه تقزمرررل  قبلسرررتادا  أسرررىق بللجزئ رررلص قمرتهرررة بللشى رررلص 

رظرر  الاعىقاررلص الجغراي ررة  بلالسررتعلرة  ت ر ررة قايررددسةق ررقص إلررو رتررلئ  د   رر  لىيررة الادمرررة ال رري ة 
 GIS ) بلسررتادا   ررررلا   قArc GIS 10.3 جرررا  لاى ررلص التيىمرر  ( يررة لاى ررة ر سرر  الارررائم قا 

قارعكلسرررلتهل  هررذس الاررردالص أرارررل  قط  عررة لشرررة تعررمن البليررر  يررة يهررر  قتيىمرر  ا رررلئص الاكررلرةة
   القظ ف ة قي  الاعلممر التاط ط ة.

 تعد ارط ة الدراسة ان أه  ادن ايليظة  ال  الدمن قتيتر  اكلررة إدارمرة -موقع منطقة الدراسةا 
اهارررة لشقرهررررل تا ررر  اركرررزا  ل ضررررل  لررررف بلسررراهل قالرررذي تتبررررل لررر   رررال  رررررقاية  قتلرما رررة قسررركلر ة
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أ ض ة ايليظة  ال  الدمن الاهاة  قايد ( ق يت  اق عل  اركزمل  قرلي ة الاركز الاعت  ق  دجىةقهة 
اق رر ( ضرران  ضررل  سررلارا  يررة الجررز  األقسررم اررن  –قت ررل الادمرررة لىررو الطرمرر  الرررئ س  بغررداد 

( كررر  لرررن ادمررررة 720( كررر  قباسرررلية  070ايليظرررة  رررال  الررردمن شرررالص العل ررراة بغرررداد باسرررلية  
الاق رر  ااررل زاد اررن ازا ررل اق عهررلة  يرردهل اررن الشررالص رلي ررة دجىررة التلبعررة ل ضررل  سررلارا  باسررلية 

( كرررر  قاررررن الجرررررق  رلي ررررة 40باسررررلية  ( كرررر  قادمرررررة الرررردقر30( كرررر  قادمرررررة تشرمررررص باسررررلية  70 
( كر  قارط رة 70( كر  قارن الشررا رلي رة الاعت ر  باسرلية  70اإلسيل ة التلبعة ل ضل   ىد باسلية 

لررذا  اكرررن (  0الجررال  التلبعررة ل ضرررل  الرردقر أاررل ارررن رلي ررة الغررر  يتيررردهل ارط ررة الجزمررره الارمطرررة 
ة ن العل راة بغرداد قاركرز الايليظرة تشرمرصالتبلر الادمرة أه  اركرز ارن اراشرز التجارل اليضرري  رم

 04 -ً   00ق  °43-ً   00 -ً   00  لرررض يىش ررل  ررمن دائرتررة( يررلن الادمرررة ت ررل 0قتبعررل لىالرطررة  
قت ىررر  ة شرررر ل  (°34 -ً   32 -ً   00ق   °34 -ً   37-ً   00( شرررالال ق رررمن اطرررة طرررقص 43°-ً  

( 72ارن   اكقررةة 7كر ( 3303  %( ان اسلية ال ضرل  البللغرة0تشك  رسبة  7( ك 33 اسليتهل 
  .     (0اىي   (7 7002( رساة لعل  030702ية سكرة ق سكرهل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجمة آداب الفراىيدي                  أ.د. نعمان حسين عطية             تحميل الكفاءة المكانية والوظيفية
 م.م. عمي لطيف محمود         7102لمخدمات الصحية في مدينة سامراء لعام 

 م7102( آذار 72العدد )                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

402 

 ( موقع منطق الدراسة0خريطة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث 
 األولالمبحث 

 7102في مدينة سامراء لعام  المكاني لمخدمات الصحية التوزيع 
 
 
 

( اؤسسرلص 3ىاردالص ال ري ة يرة ادمررة سرلارا  لىرو التقزمل الجغرايرة لتشتا  دراسة  
 ة( اراشز  ي ة قل لده شع  ة يكقا ة قايده3( ق 0اتا ىة باستشفو يكقا ة  يكقا ةة  ي ة

اشتركة ال  رل ة اركز الرلل ة ال ي ة األقل ة الاعىامن يرة يرة السرك   ردقا  اسرلئة ة قتشرغ  
( ة كارل تيرقي الاؤسسرلص ال ري ة يرة 7  44730الادالص ال ي ة ية الادمررة اسرلية  ىغرص  

 033(  مدلة ق 34( ط م  لمقن ق 0( ط م  أسرلن ق 70  ق ( ط م  لل001الادمرة لىو 
( شاص للاىمن ية الجقارر  370( ان ذقي الاهن التارمض ة قال ي ة قلىو التقالة ق 433ة

( اراجرررل لعرررل  733137اإلدارمرررة يرررة يرررمن  ىررر  لررردد الارررراجعمن السررررقي لىاؤسسرررلص ال ررري ة  

 ، 2007الباحث اعتماداً على خريطة العراق وصالح الدين اإلدارية لعام  -المصدر: 

 .ARC GIS V10.3، برنامج  2010خريطة التصميم األساسي لمدينة سامراء لعام 
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ة قالتلرما ة قل  ىهل السكلرة قااتداد إ ى اهرل (ة  ق عزا ذل  لاكلرة الادمرة الدمر 0الجدقص  7002
الررقظ فة ل  رر  إلررو اررلرل يرردقد الايليظررة ة قلتيىمرر  ال ررقره التقزمع ررة لىارردالص ال رري ة يررة 

  -الادمرة رترلقلهل بللشك  اآلتة:
الاستشررف لص تيترر   اررة الهررر  الترات ررة لىاؤسسررلص ال رري ة يررة الادمرررة  -ا (7)ا المستشاافياتاولا 

قهرة  ت رد  قظررلئم قاردالص رقل ررة ذاص ط  عرة اركزمررة قبللترللة تيررت  ط  عتهرل تىرر   ىرة ألرردادهل 
ة تقجد ية ادمرة (3 قتري ر تقاجدهل ية اراشز اال ض ة أي ية الارلط  اليضرمة الرئ س ة يمهل

تعررد اررن أهرر  الاؤسسررلص  (3  بلسرر   استشررفو سررلارا  العررل ( ( ايرردس سررلارا  استشررفو  يكقا ررة ق 
 -ال ي ة ية الادمرة قال ضل  لىو يٍد سقا ة ت رل الاستشرفو يرة اركرز ال ضرل   ادمررة سرلارا  

ن اق عهرررل هرررذا  عرررد ارلسررربل  ارررن الرلي رررة الادا رررة ت رررد  7يرررة الاستشرررفو تيدمررردا ( الارمطرررة  (ة قا 
لبرررررلل  لررررردده  الاستشرررررفو اررررردالتهل الط  رررررة قالعالج رررررة لتشرررررا  جا رررررل سررررركلن ال ضرررررل  قالادمررررررة ا

ة قبعض اال ض ة الاجرلقره إضرلية إلرو ذلر    رد  ادالتر   لرزقار 7002( رسا  لعل  733371 
اإلاررررلامن لىررررة الهررررلدي قاليسررررن العسرررركري لىمهاررررل السررررال ة األجهررررزه االار ررررة( قلىا ررررل من اررررن 

الاق رررر  ضرررران الر عررررة  –اليررررقاد  الارقرمررررة التررررة ت ررررل لىررررو الشررررلرع العررررل  الررررذي مررررر م بغررررداد 
اي ررة لارط ررة الدراسررةة ااررل ألطلهررل ذلرر  بعرردا  إ ى ا ررل  ااررر اررن الرلي ررة الادا ررة ة قمقجررد يررة الجغر 

الاستشررفو لررده أ سررل  ط  ررة  جرايررة للاررة قيرقلرر ة البلطر ررةة األطفررلص قيرردم ة الررقالدهة االشررعة 
يضررال  لررن  (قالسررقرلر قالررررممن(  ررللة العاى ررلص الش رررا قال ررغرا ةقجهررلز افررراسة ا رررف د 

( غرية إلو غمر ذل  ان الادالص األسلس ة التة تسه  يرة ادارة 37طبل   يتقي لىو سكن األ
 السكلن قاألطبل  لىو يد سقا . 
%( اررن إجاررللة 33.30(  الارتبررة األقلررو  رسرربة  7 01230تيترر  اسررلية الاستشررفو البللغررة  

%( ارن 10.31( ط مبرل   رسربة   11اسلية الادالص ال ي ة بللادمررةة ق ىر  لردد األطبرل  يمهرل 
( 44اجارررقع األطبرررل  الشىرررة العرررلاىمن يرررة الاررردالص ال ررري ة ة يرررة يرررمن  ىررر  لررردد ال ررر لدلة  

%( اررن اجاررقع ال رر لدلة الشىررة يررة الادمرررةة ق ررد اىررص الاستشررفو اررن 37.74 ررمدلة  رسرربة 
( ط مرر  قهررق 0قجرقد ط مرر  أسررلن اتا ررص يرة الق ررص الرذي  ىرر  ي ر  لرردد أطبرل  العمررقن يمهرل 

تقا الاؤسسرررلص ال ررري ة يرررة الادمررررةة  مرارررل  ىررر  لررردد ذقي الاهرررن التارمضررر ة القيمرررد لىرررو اسررر
%( ان اجاقله  الشىرة يرة الاؤسسرلص ال ري ة 10.37(  رسبة  073العلاىمن ية الاستشفو  

%(  اررن 24.73(  رسرربة  737يررة الادمرررةة كاررل  ىرر  لرردد ذقي الاهررن ال رري ة يررة الاستشررفو  
( 700ال رري ةة  مراررل  ىرر  لرردد األسرررسه  يررة الاستشررفو   الاجارقع الشىررة لىعررلاىمن يررة الاؤسسررلص
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%( 11.20(  رسربة  433سرمر(ة ق ى  لردد الشرقادر اإلدارمرة   013سرمر قالاه  ه لىر قد ارهل  
 (.0ان اجاقع الشقادر اإلدارمة العلاىمن بللاؤسسلص ال ي ة كك  ية الادمرة الجدقص 

قتعرررردد تا  ررررلت  قاكلرررررة الادمرررررة الدمر ررررة قلشقررررر  الاستشررررفو اليكررررقاة القيمررررد يررررة ال ضررررل ة  
 ة شررركىقا ارررل رسررربة 7002( اراجرررل لعرررل  030327قالتلرما رررة لرررذا  ىررر  لررردد الارررراجعمن السررررقي  

%( ان إجاللة ألداد الاراجعمن لىادالص ال ي ة ية الادمررةة أارل لردد الرا ردمن لررفس 34.33 
 ( را د ان ااتىم ارلط  العراا.  02310العل   د  ى   

ترر تة بللارتبررة الترات  ررة ال لر ررة لىاؤسسررلص ال رري ة إذ ت ررد  ارردالتهل  -يااااا المراكااز الصااحيةا ثان
ل طرررلع أش رررر ارررن طرررلل ة الادارررة ال ررري ةة قترتشرررر اكلر رررل  ب رررقره أقسرررل ارررن اؤسسرررلص الارتبرررة 
األقلررو قت ررد  قظررلئم ذاص رقل ررة ايرردقده قايرردده  رري ل  قتيرردد ارردالتهل لىسرركلن يررة الارررلط  

 تة الع رلداص الط  رة الشرع  ة الترة ت رد  اردالتهل ل ررا  ارل زمرلده الاتبللده اكلر ل ة  ر  بعرد ذلر  تر
 ىمىة ية تشىفة الاداة الا داة قأامرا  ل لداص الت امن ال ي ة قتركز ادالتهل يرة جلرر  الطفقلرة 

ة قادمرة سلارا  تيتقي لىو أر عة اراشز  ي ة ت ق   ت د   ادالص الرلل ة ال ري ة (3 قاألاقاة
تة ال تتطى  اراجعة الاستشف لص العلاة ان االص ت د   العالل العل  لااتىرم األقل ة لىيلالص ال

ة اررل قجررقد تبررلمن يررة تىرر  الاراشررز اررن يمرر  اكقرررلص الاداررة ال رري ة (2 الفئررلص العارمررة لىسرركلن
( 0قاسررررليتهل قلرررردد األي ررررل  الاادقاررررةة قلتيىمرررر  ال ررررقره التقزمع ررررة لهررررل اررررن   لرررررلص الجرررردقص  

 -  تة: ( رسترت  ال7قارمطة  
%( ارن إجارللة 33.33( اراشز  ي ة تيتر  الارتبرة األقلرو  رسربة  3تض  ادمرة سلارا    -0

( ادالص  ري ة يكقا رةة تترقزع الاراشرز ال ري ة 3ألداد الادالص ال ي ة ية الادمرة البللغة  
اكلر ررررل لىررررو أر عررررة أي ررررل  سرررركر ة  السررررك ة الاعىاررررمنة االيرررررازة ال ىعررررة( متركررررز  هررررل اررررل رسرررر ت  

( ي رل  سركر ل  تشرك  ارل 74  اارل  عررة اىرق  7002%( ان إجاللة سكلن الادمرة لعرل  70.31 
%( ارن يجر  سركلن 21.37%( ان اجاقع أي ل  الادمررة متركرز  هرل ارل رسر ت   13.01 رس ت  

الادمرة رتمجة لعقاا  تاط ط ة قاست الرمة اال  عرة زملده ية الاسلية الا طقلة قالشىفة لىق قص 
اركز  ية ة اال متطى  إلرلده الرظرر يرة تقزمرل اقا رل الاراشرز ال ري ة لىرو أي رل   إلو أ ر 

الادمرة قي ل  لتقزمل السكلن بطرم ة أش ر لدالة قأش رر تقازررل  قطب رل  لاعرلممر اات رلر الاق رل الاالئر  
 تى  ة ليلجلص السكلن اليللة يس  الاعلممر التاط ط ة. 
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 7102 لعامسامراء في مدينة الحكومية  ( التوزيع المكاني لمخدمات الصحية 7خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تبلمن ك مر ية تقزمل اسرلية الاراشرز ال ري ة ي رد  ىغرص اسرلية اركرز الاعىارمن القا رل  هرل -7
%( ق ذل   يت  الارتبة ال لر ة ارن إجارللة اسرلية 03.30(  رسبة   7 3341ية ية السك   

الادالص ال ي ة ية الادمرة قالارتبرة األقلرو ا لرررة  باسرلية الاراشرز ال ري ة األاررا يرة يرمن 
( اشرررررركىة اررررررل 7 7331ة قالرشررررررمد7 7313ة قال ىعررررررة7 4022راشررررررز  االيررررررراز ىغررررررص اسررررررلية ا

%( قلىررو التررقالة اررن إجاررللة اسررلية الارردالص ال رري ة يررة 2.30% ة1.31%ة 3.73رسرربة 
الادمررررةة اارررل  عكرررس أ رررر ذلررر  لىرررو تبرررلمن يجررر  الادارررة ال ررري ة الا دارررة قالطل رررة االسرررت عل  ة 

اكلر ة التقسل الاست  ىة.     قا 
( أي ررررل  سرررركر ة  رسرررربة 00يمرررر  ت ررررد   الاداررررة يرررر ن اركررررز الاعىاررررمن ال ررررية ماررررد    اررررن-4
%( اررن إجاررللة 33%( اررن الاجاررقع الشىررة لاي ررل  السرركر ة يررة الادمرررة متركررز  هررل  42.04 

%( ارن 44.44 ( أي رل  سركر ة  رسربة 3سكلن الادمرةة مى   اركرز االيرراز ال رية قالرذي مارد  
%( ارن إجارللة سركلن الادمررة ة 73.44كر ة يرة الادمررة متركرز  هرل  الاجاقع الشىة لاي ل  الس

 .ARC GISV10.3 10.3)( الدراسة الامدار ة  ررلا   0 الجدقص البلي  بلاللتالد لىو -الا در: 
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%( اررن الاجاررقع 01.30( أي ررل  سركر ة  رسرربة  3قارن  رر  مى رر  اركررز الرشرمد ال ررية إذ ماررد   
%( اررن إجاررللة سرركلن الادمرررةة ق يترر  74.03الشىررة لاي ررل  السرركر ة يررة الادمرررة متركررز  هررل  

 (. 4قالذي ماد  سكلن ية ال ىعة ي م الارمطة اركز ال ىعة ال ية الارتبة األامره 
 7102( حدود تقديم الخدمة المراكز الصحية في مدينة سامراء لعام 7خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( 1اركررز الاعىاررمن ال ررية يررة الادمرررة الشررقادر الط  ررة ي ررد  ىرر  لرردد األطبررل  ي رر   مت رردر -3
%(  ررذل   يترر  الارتبررة ال لر ررة اررن لرردد األطبررل  الشىررة يررة الادمرررة قاألقلررو 2.30أطبررل   رسرربة  

( أطبرل  أدررو لردد 3( أطبل  قاركرز الرشرمد 2بللرسبة لىاراشز ال ي ةة مى   اركز االيراز  قا ل  
%( اررن إجاررللة لرردد األطبررل  0.34( ط مرر   رسرربة  0اركررز ال ىعررة ال ررية البررلل   سررج  يررة 

 العلاىمن ية الاؤسسلص ال ي ة ية الادمرة.  
لىو الرغ  ان اىرق استشرفو سرلارا  العرل  ارن تقاجرد أطبرل  األسررلن اال ان الاراشرز ال ري ة -3

( ط مررر  أسررررلن متقزلرررقن ب لرررداد اتبلمررررة لىرررو الاراشرررز ال ررري ة ق رسررر  70يرررة الادمررررة تضررر   
%(ة مى   اركز  الرشرمد( 30( أطبل  أسرلن  رسبة  00اتفلقتة مت درهل اركز  الاعىامن(  قا ل  

 .ARC GISV10.3 10.3)البلي  بلاللتالد لىو الدراسة الامدار ة  ررلا   -الا در: 
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( أطبررل  أسرررلن 3%(ة قاررن  رر  اركررز  االيررراز( متقاجررد ي رر   73( أطبررل  أسرررلن  رسرربة  3 قا ررل 
( ط م  أسرلن ي م  رسربة 0%(ة بلست رل  اركز  ال ىعة( ال ية قالذي كلن ر مبة  70 رسبة  

 (. 0%( ان إجاللة أطبل  األسرلن ية الادمرةة الجدقص 3 
ت ررر  أها رررة ال ررر لدلة لرررن أها رررة األطبرررل  قتقاجرررده  ي رررد  ىررر  لررردد ال ررر لدلة العرررلاىمن يرررة  ال-3

%( اررن إجاررللة ألررداد ال رر لدلة العررلاىمن يررة 42.23(  ررمدالرة  رسرربة  70الاراشررز ال رري ة  
الادالص ال ي ة كك  ية الادمرةة متقزلقن ب لداد اتسلق ة لىو الاراشز ال ي ة بللادمرة  قا ل 

%( لىاراشز ال ري ة  الاعىارمنة قااليررازة قالرشرمد(ة بلسرت رل  اركرز 00.47ة  رسبة  (   لدل3 
%( اررن إجاررللة ألررداد ال رر لدلة 4.22(  ررمدالرة  رسرربة  7ال ىعررة ال ررية الررذي كررلن ر ررمب   

 العلاىة ية الادالص ال ي ة ية الادمرة. 
لرسرر  اتبلمرررة  ررمن الاراشررز أاررل اررن إذ تقاجررد الشررقادر التارمضرر ة قال رري ة قاالدارمررة يكلرررص ا-2

( شرراص اررن ذقي الاهررن ال ررري ة 32ال رري ة يررة الادمرررة مت رردرهل اركررز  الاعىارررمن(  قا ررل  
( ان الشقادر اإلدارمةة بلست رل  ذقي الاهن التارمض ة  د است  ر  هل اركرز  االيرراز(  قا رل 73ق 
ا  ان إذ تقاجد الاهن %( لذا ايت  الارتبة ال لر ة بعد استشفو سلار 2.23 ( شاص  رسبة 07 

التارمض ةة ارل تسرجم  اركرز  ال ىعرة( أدررو لردد قرسربة ارن تقاجرد الشرقادر التارمضر ة قال ري ة 
( اشرالص لشر  ارهارل قلىرو الترقالة اارل مردص أن هررل  لرد  ترقازن 00ق 2ق 3قاإلدارمة ق قا رل  

 ية تقزمل تى  الشقادر لىو الاراشز ال ي ة.  
ة اراجرررل ( (34020السررررقي لىاراشرررز ال ررري ة يرررة الادمررررة البرررلل    تبلمررررص ألرررداد الارررراجعمن -1

ة بللرسررربة  7002%( ارررن ألرررداد الارررراجعمن لىاررردالص ال ررري ة ككررر  لعرررل  43.33شررركىقا رسررربة  
لتقزمل ألداد الاراجعمن ي رد كلررص الرسربة األش رر ارن الارراجعمن يرة اركز االيرراز( إذ  ىر  لردده  

عرردس رسرر  ل لررن استشررفو سررلارا  العررل  قالاراشررز ال رري ة ( ق اكررن إرجررلع سرر   ذلرر  لب43123 
( اراجرررل يرررة يرررمن  ىررر  لررردد الارررراجعمن السررررقي لاركرررز 73003األارررراة مى ررر  اركرررز الاعىارررمن  

( اراجل قذل  ل ر رة رسر  ل ارن اركرز الاعىارمنة يرة يرمن سرج  اركرز ال ىعرة أ ر  70331الرشمد 
لررة الاكلر ررة ليررة ال ىعررة إضررلية إلررو  ىررة ( ق عررزا سرر   ذلرر  لىعز 2343لرردد اررن الاررراجعمن  ىرر   

ترررقع الارردالص ال رري ة التررة   ررداهل الاركررز قا ت ررلرس لىررو ت ررد   ادالترر  لسرركلن اليررة بللدرجررة 
 األسلس اال سله  ية ارافلض رسبة الاراجعمن ي  .  

ت ررد  هررذس الاؤسسررلص ال رري ة التررة أقجرردتهل الدقلررة  هرردف  -ثالثااااا العيااادات الشااعحية الحكوميااةا
سرررلد الاؤسسرررلص ال ي ة الاستشرررف لص قالاراشرررز ال ررري ة( قتررقيمر اررردالص  ررري ة لىسررركلن بارررل ا

مرررتال   قااكلر رررلته  اال ت رررلد ة قاالجتالل رررةة قارررل ذلررر  يررر ن الادمررررة تيترررقي لىرررو ل رررلدس شرررع  ة 
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( ضررران  رل رررة الاركرررز  ال رررية الاعىارررمن( ق  اكلر رررلص 7قايرررده ت رررل يرررة يرررة السرررك  ارمطرررة  
 اتطىبلص سكلن الادمرة الاتزامده. اتقاضعة ال تفة ب

( يحن التوزيع المكاني لممؤسسات الصحية ومتغيراتيا في مدينة سامراء لعام 0)الجدول 
7102 

الاؤسسة ال ي ة 
 قاتغمراتهل

 استشفو
 سلارا  العل 

اركز 
 الاعىامن

اركز 
اركز  اركز الرشمد االيراز

 الاجاقع ال ىعة

 االيراز السك  الاستشفو الاق ل الاكلرة
الج مرمة 
 ال لر ة

 *6 ال ىعة

 44373 3237 2037 7333 07003 3330 لدد سكلن ك  ية
 70.31 3.03 3.33 0.33 2.33 4.34 % ان سكلن الادمرة

 001 0 3 2 1 11 األطبل 
% 10.31 2.30 3.31 4.20 0.34 000 

 70 0 3 3 00 0 لدد أطبل  األسرلن
% 0 30 70 73 3 000 
 0 0 0 0 0 0 العمقن لدد أطبل  
% 000 0 0 0 0 000 

 34 7 3 3 3 44 لدد ال  لدل 
% 37.73 00.47 00.47 00.47 4.22 000 

 033 3 3 07 1 073 لدد الاهن تارمض ة
% 10.37 3.03 2.23 4.30 7.30 000 

 000 0 0 0 0 700 لدد االسره
% 000 0 0 0 0 000 

 433 2 71 00 32 737 لدد الاهن ال ي ة
% 24.73 04.33 7.30 1.03 7.04 000 

 370 00 77 03 73 433 لدد الشقادر االدارمة
% 10.20 3.13 4.10 3.74 7.41 000 

اسلية الاؤسسة 
 44730 7313 7331 4022 3341 01230 7ال ي ة  
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البلي  بلاللتالد لىو الدراسة الامدار ة اداره استشفو سلارا  العل  ق طلع الرلل ة -الا در: 
 (.ARC GIS V10.3ال ي ة األقل ة  ررلا   

 *(قايد ان هذس الاؤسسلص ل لده شع  ة اشتركة ال  رل ة اركز  ية الاعاىمن ية ية 
 السك  قت  ذكرهل ي م دقن ان تدا  ية تيىم  الاتغمراص ال ي ة.   

المبحث الثانيا تحميل خصائص وكفاءة التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة سامراء 
 7102لعام 

ته رل  باجررد الي رقص لىرو ال  لررلص قالاعىقارلصة قتقزمعهرل إن البي  الجغراية ال  عرد ار
ية يئلص قتفرمغهل ية جداقص تشرارمةة قلرضهل ية رسق    لر ةة أق ارائم تقزمع ةة  ر  ال رد ارن 
ظهلر الترابم  من اتغمراتهلة قبلات لر رتفيص ال ترطقي  تيىم  هذس ال  لرلصة ق  لن ادلقلهلة قا 

السررتربل  رق   رعرررف الا ررلئص األسلسرر ة لىظررلهره الجغراي ررة لى ررة األر ررل  اررن اؤشررراصة يتررو
ة هررل  اؤشرراص إي رلئ ة لق رم قتيىمر  ال  لررلص (1 الاكلن قال ترطقي لى ة ان اعلن تقزمع رة

لىظررلهراص اررن يمرر  ا لئ ررهل قط  عررة ارتشررلرهل الاكررلرة قرطررلا  (الاكلر ررة  الاقا ررل الجغراي ررة
ت  مرهرررل لىرررو اليمرررز اليضرررري لىادمررررةة كارررل ان تيىمررر  اتجرررلس البعرررد الاكرررلرة لىظرررلهره  عرررد اكارررال  

 -ة قلتيىم  ذل  ت  التركمز لىو ايقرمن:(3 أسلس ل  لتيىم      الظلهره ذاتهل
 رررد اسرررتادارل اؤشرررراص اعمررررة إلظهرررلر  -ةا طحيعاااة التوزياااع المكااااني لمخااادمات الصاااحي -اولا 

اؤشررراص ا ررلئص الترظرر   الاكررلرة لىارردالص ال رري ة يررة الادمرررة اررن يمرر  ارردا تجاعهررل اق 
تاركزهل يقص ر طة اعمرة قط  عة تشتتهل ان الاركز قاتجلس هذا التشتص لىبي  يرة أسربل  ذلر ة 

 standardمررررةقالاسررررلية الاع لر   (Mean center) 00قيرررر  ا  ررررلس اركررررز الاتقسررررم  
distance)) 00)  قاتجرررررلس التقزمرررررلDirectional distribution) 07 )  ضررررران  مئرررررة رظررررر

   -( قارهل رسترت  االتة:7( قالجدقص 3( التة ت من رتلئجهل الارمطة GISالاعىقالص الجغراي ة 
اارل مردص لىرو اردا الجلذ  رة الترة   ل الاركز الاتقسم لىادالص ال ي ة يرة يرة الاعىارمن  -0

لررن اررل  يضررال  الارردالص ال رري ة اليكقا ررةة بررلل ر  اررر  يررة تق  ررل  القا عررةتفرضررهل األي ررل  
ااررل أسرره   تررقير قاالرتشلزمررة  تررقير ارردالص ال رررو التيت ررة  الاتا ىررةتاتىشرر  اررن لقاارر  جررذ  

 .يمهل قبلل ر  ارهل الاجتاع ة الادالص

% 33.30 02.13 3.73 2.30 1.31 000 
 733137 2343 70331 43123 73003 030327 لدد الاراجعمن السرقي 

% 34.33 00.37 04.31 1.30 7.33 000 



 مجمة آداب الفراىيدي                  أ.د. نعمان حسين عطية             تحميل الكفاءة المكانية والوظيفية
 م.م. عمي لطيف محمود         7102لمخدمات الصحية في مدينة سامراء لعام 

 م7102( آذار 72العدد )                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

403 

( اترررر 0333 عرررة ضررران الررردائره الاع لرمرررة البرررلل    امتهرررل   ىررر  لررردد الاررردالص ال ررري ة القا -7
%( ارررن الاررردالص ال ررري ة قمررردص ذلررر  لىرررو ان تقزمرررل هرررذس الاؤسسرررلص دااررر  الررردائره 30 

الاع لرمرررة تقزمرررل غمررررر ط  ع رررل ة قامىهررررل ريرررق التشرررتصة ألررررر  ارررن الافترررررض ان تضررر  الرررردائره 
  ع ررل  لرردا ذلرر  يررلن التقزمررل %( اررن لرل ررر الظررلهره إذا كررلن التقزمررل ط31.72الاع لرمررة  

ااررل مجعرر  الاسررلية الا طقلررة ألغىرر  الارردالص ال رري ة اررن األي ررل   مترر  ر بعقاارر  أاررراة
قترتبم الاسلية الاع لرمة بعال ة طرد رة ارل تشرتص تقزمرل الر رل ة بيمر  كىارل  األارا ك مرهة 

رل ررر الظرررلهره ك رررص   ارررة الاسررلية الاع لرمرررة لررن اركرررز   رر  التقزمرررل زاد التبررلمن قتشرررتص ل
قالعكررس  ررري ي إذ مرررزداد تركررز الر رررل  يرررقص الاركررز الاتقسرررم كىارررل  ررغرص   ا رررة الاسرررلية 

 الاع لرمة.  
 اترد ارن الشراللة اكلر رل  قاضريل   ل  يرة الادمررة أتجلهر الاكلرة لىاردالص ال ري ة  اذ التقزمل  -4

( درجرررة بلتجرررلس الشرررالص    32.13  داللرررة ترررراق    ارررة الررردقران  الغر رررةريرررق الجررررق   الشرررر ة
داللرة لىرو اردا الجلذ  رة ذلر  مررتبم %( ان الداد الاردالص ال ري ةة ق 30الشر ة اطق ل   

الجهلص لشقرهل ان األي ل  اليدم رة يضرال  لرن أن ااترداد الادمررة قتقسرعهل التة تفرضهل هذس 
ادمرررة قسرر   العارارررة   اررذ بلتجررلس الشرررا رتمجررة لقجررقد الايرردداص اال لرمررة شررالص قجرررق  ال

 اريرراف اتجررلس التقزمررل ريررق الجرررق  الغر ررة لشررقن هررذس الجهررلص رررقاه رشرر ه ادمرررة سررلارا  التررة
قهرررذا  مؤكرررد اريسرررلر تقزمرررل الاررردالص ال ررري ة  يرررة اتجرررلس اعرررمن ارررن تا ررر  األي رررل  ال د ارررة 

 الادمرة لىو الرغ  ان  ىة الدادهل .
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 7102مات الصحية في مدينة سامراء لعام ( مؤشرات التنظيم المكاني لمخد4خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7102( خصائص التنظيم المكاني لمخدمات الصحية في مدينة سامراء لعام 7)الجدول 

 .ARC GISV10.3 10.3)(  ررلا   3 الارمطة  البلي  بلاللتالد لىو-الا در: 

 (Mean centerخصائص المركز المتوسط)
 موقع المركز المتوسط ضمن أحياء المدينة yقيمة  xقيمة  نوع الخدمة 

 حي المعممين 7244407 722427 الخدمات الصحية
 ((standard distance خصائص المسافة المعيارية 

المسافة المعيارية  نوع الخدمة 
 )م(

مساحة الدائرة 
ألحنية الخدمات  نسبة الحتواء% متر Yقيمة مترX قيمة ىكتار

 الصحية
الخدمات 
 61 7244022 722767 0704 0262 الصحية

 (Directional distribution)خصائص اتجاه التوزيع

نسبة الحتواء% ألحنية الخدمات  اتجاه التوزيع قيمة الدوران متر Yقيمة مترX قيمة نوع الخدمة
 الصحية

الخدمات 
 41 شمال شرق  62.46 7272 0021 الصحية
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إن تيىمررر  لاى رررة سرررهقلة  -الخااادمات الصاااحيةا (04 (Buffering تحميااال نطااااق تااا ثير) -7
( السركلن إلرو الاردالص ال ري ة ارن األارقر الضررقرمة  يرة ت مر   كفرل ه Accessibilityق رقص 

اقا عهل الاكلر ة بال متالئ  ك لية السكلن قتقزمعه  ية الادمرة يكىال كلن اق ل الاردالص ال ري ة 
ارن طرلل ة الادارة ال ري ة بسرهقلة قبشرك   ارلس  لىيرة السركرة كىارل أاكرن ق رقص أش رر لردد

إذ إنس ريىة العالل ال ترتبم بعلا  ال ر  ي م    ية الزان الذي  ي   ا ردأ  ة(03 ارمي قارلس  
الجهررد األ رر  يررة الق ررقص إلررو الاؤسسررلص ال رري ة قالسرر ال بلليررلالص التررة ترررتبم بسرررلة اتاررلذ 

اسررلية رطررلا ترر  مر الاالئاررة   التغط ررة اإلجرررا اص ال رري ةة ق ررذل  يررددص الجهررلص التاط ط ررة 
اتررر  (  (3000-4000اتررر  لىاراشررز ال رري ة قاررن   (03 (100الاكلر ررة( لىارردالص ال رري ة  

بللرسرربة لىاستشررف لص داارر  الارردن قاررن اررالص تط مرر  هررذس الاسررلية رطلا ترر  مر( ضرران  مئررة رظرر  
  7002ل ي ة ية الادمررة لعرل  (لىو قا ل التقزمل الاكلرة لىادالص اGISالاعىقالص الجغراي ة  

( اراشرررز  ررري ة قاستشرررفو يكرررقاة  قلت  رررلن  اررردا االئارررة اقا عهرررل الاكلر رررة يسررر  3البللغرررة  
  -( رسترت  االتة:4( قالجدقص 3الاسليلص الايدده  ان   لرلص الارمطة 

(هكترررلر 233ضررران اع ررلر الاسرررلية الارميررة     ىغررص اسررلية رطرررلا ترر  مر الاراشرررز ال رري ة -0
%( ارررررررن جاىرررررررة اسرررررررلية الادمررررررررة 03.30 سرررررررلية  ىمىررررررر  قال تشرررررررك  سرررررررقا ارررررررل رسررررررربة قهرررررررة ا
%(  17.24 %( اررررررن الاسررررررت ار ارهررررررل ااررررررل مرررررردص ذلرررررر  لىررررررو أن اررررررل   ررررررلر  73.30قيررررررقالة 

%( ان إجاللة اسلية الادمرة قالاست ار ارهل الرل رطرلا تر  مر التغط رة الا رللة قال 20.33ق 
ة اال ان رطرلا تر  مر الاستشرفو بيسر  اع رلر الاسرلية تى ة يلجلص سكلن الادمرة  قا عهل اليللة

%( اررن جاىررة اسررلية الادمرررة قيررقالة 37.14( هكتررلر تا رر  اررل رسرربة  0230الارميررة  ررد  ىرر   
%( ان الاست ار ارهل اادقا  بشك  يعىة لررد تط مر  اليرد األدررو ارن اع رلر اسرلية 32.00 

   (.3300التغط ة الاكلر ة الاعتاد تاط طل  قالبلل   
المقجد تداا  ية رطل لص ت  مر الاراشز ال ي ة بلست رل  اركز  ية الاعىامن قالرشرمد يرة  -7

أي ررل  السررك  قالج مرمررة ال لر ررة تررداا  رسرر ة  ررغمر(   رر  لىررو العكررس اررن ذلرر   اكررن االيظررة 
قجررقد تبللررد ك مررر  ررمن ارط رر  ترر  مر أيررقاض التغط ررة الا لل ررة قهررق دلمرر  لىررو قجررقد اىرر  اكررلرة 

يررة ط  عررة االئاررة تقزمررل هررذا الرررقع اررن الارردالص ال رري ةة ل ىررة ألرردادهل قبعررد اقا عهررل  ققظ فررة
الاكلر ررة لىش مررر اررره  قهررذا اررل مؤكرردس  ىررة لرردد السرركلن الاشرراقلمن  رطررلا ترر  مر الاراشررز ال رري ة 

%( اررن يجرر  سرركلن الادمرررة ي ررم ت ررل ضرران رطررلا 73( رسررا ة  رسرربة  41230الا ررللة البررلل  
قالاسلية الارمية قهذا القا ل ال مى ة يلجلص السركلن ال ري ة  قا عهرل اليرللة اارل الزان الا  قص 

مؤكررد سررعة اإلطررلر الاسررلية الررذي متركررز لى ررة السرركلن غمررر الاشرراقص بللاسررلية الارميررة قالبررلل  
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%( اررن يجرر  السرركلن ا لررررة  تقزمررل اقا عهررل اليلل ررة ة 23.33( رسررا   رسرربة 070473لرردده  
%( اررن يجر  سركلن الادمررة القا ررل 37.31  ي رر  رطرلا اردالص الاستشرفو يرة الق رص الرذي  شرا

 ضان الاسلية الارمية قهذا رلت  لش ر الاع لر الاسلية الايدد لاداة الاستشف لص. 
 مررص الرترلئ  قجرقد لجرزا  قاضريل  يرة التق  رل الاكرلرة لاراشرز هرذس الادارة الاراشز ال ري ة(  -7

يللة الر ص قلد  التقازن ية الترظ   الاكلرة لهلة قارن ارالص ية اعظ  أي ل  الادمرة اال مؤكد 
ت سرر   أي ررل  الادمرررة لىررو أسررلس اسررتقا الاداررة ال رري ة الاشرراقلة بللاسررلية الارميررة لىق ررقص 

( ارهرل تتقاجرد 7( أي رل  سركر ة ي رم  3لىاراشز ال ي ةة  اليظ ان الترظ   الارق عة لهرل قجرقد  
%( ك ي ل  االيرازة الج مرمة ال لر رة( رتمجرة 000لاالئاة يمهل  يمهل الاراشز ال ي ة تشقن رسبة ا

التالذ الاراشز ال ي ة يمهل اقا ل اركزمة ارهل إلو جلر   ىة االتسلع الاسلية لهلة ال استفلده 
ية  الاعىامن( بشك  كلا  ان الاداة لاجلقره لية السك  قارضقائ  تيص رطلا تر  مر الاركرز 

فلده الرسرررربة العظاررررو اررررن أي ل  الج مرمررررة األقلررررو ة ال لدسرررر ة( اررررن ال ررررية الاقجررررقد ي رررر ة قاسررررت
( أي ررررل  3أيررررقاض الاداررررة الا لل ررررة لاجلقرتهررررل أي ررررل  تقاجررررد الاراشررررز ال رررري ة ة  مراررررل هرررررل   

( ارهل تتقاجد  هل الاراشز ال ي ة  السك ة ال ىع ( تشقن اادقاة جزئ رل  ق سر  ارهرل يرة 7سكر ة 
فرررررل اصة الج مرمرررررة ال لل رررررةة الاضررررررا ة العراقشررررر ةة الشرررررهدا ة هرررررلاش الاداة  رررررال  الررررردمنة الش

( 00الضررربل (  اارررل مؤشرررر ارافرررلض درجرررة االئاتهرررل لىسررركلن ة قجا رررل األي رررل  األاررررا البللغرررة 
أي ررررل  سرررركر ة  اإلاررررل ة ال ررررقريانة ال ررررلطقصة الزرالررررةة الهررررلدية الاستشررررفوة الشرررررطةة الاعارررر ة 

 اراشز ت د   الاداة باسليلص اتبلمرة  قهذا مؤكد الاعت  ة الا رو( غمر اادقاة قت تعد لن 
يلجررة الادمرررة قأي لئهررل السرركر ة إلررو تق  ررل ألررداد ارهررل لتى ررة يلجررة السرركلن ب ررقره ا ىررو يسرر  

الايرردد  لاق ررل  الاع ررلر الايررددة أاررل بللرسرربة لت رر   يعلل ررة الاداررة لىررو أسررلس الاع ررلر الاسررلية
( يرة سركرة قالاادقارة جزئ رل  قغمرر 70الاستشفو ة  ظهر أن لدد األي ل  الاادقاة كى ل   ىر   

( أي ل   ررال  الرردمنة الا ررروة الج مرمررة ال لل ررةة ال ىعرر ( قت ررل يررة األجررزا  الشررر  ة 3الاادقاررة  
 قالجرق  ة الغر  ة ان الادمرة.
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لعام  (Buffering)حية حسب تحميل المسافة المطمقة ( نطاق ت ثير الخدمات الص2)خريطة 
7102 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7102( يحين انطقو ت ثير الخدمات الصحية في مدينة سامراء لعام 7جدول)
 بالنسبة المسافة المطمقة (Buffering)نطاق الت ثير

 نوع 
الخدمات 
 الصحية

اسلية 
 الت  مر
 هكتلر

 رسبة العجز % % ان اسلية
لدد األي ل  
السكلن  الاادقاة

  *(الاادق 
 الادمرة

الاست ار 
 ارهل

 الادمرة
الاست ار 
 ارهل

 جزئ ل   كى ل  
غمر 
 اادق 

 30114 00 1 4 20.33 14.41 73.30 03.30 233 الاراشز ال ي ة
 033303 0 4 70 47.13 32.3 32.00 37.14 0230 الاستشف لص

 .ARC GISV10.3 10.3) ررلا    (0الارمطة البلي  بلاللتالد لىو -الا در: 



 مجمة آداب الفراىيدي                  أ.د. نعمان حسين عطية             تحميل الكفاءة المكانية والوظيفية
 م.م. عمي لطيف محمود         7102لمخدمات الصحية في مدينة سامراء لعام 

 م7102( آذار 72العدد )                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

470 

ترر  (.  *( ARC GIS V10.3 ( ق ررررلا  3 البليرر  بلاللتاررلد لىررو الارمطررة -الا رردر: 
( overlayاستارال لردد السركلن الااردقامن  رطرلا التر  مر ارن ارالص اسرتادا  قظ فرة التطرل    

 (.    ARC GIS V 10.3ضان  مئة  ررلا    intersect)قالت لطل  من الطب لص  
 تحميل معايير ومؤشرات المالئمة الوظيفية لمخدمات الصحية ا المبحث الثالث

تعررد الارردالص ال رري ة ذاص أها ررة ك مررره ألرهررل تتعىرر  ب ررية الفرررد قالاجتاررلة قتا رر  اعررلممر     
ة لررذل  يرر ن (03  ل  ررلس ارردا ت ررد  الدقلررة قاإل ىرر   أق الادمرررة يررة اجررلص العرل ررة قالرلل ررة ال رري ة
ان   رلس كفررل ه و تقزمعهرل ال رد ارن ان  كرقن قيرر  أسرس تي ر  العدالرة االجتالل ررة لجا رل السركلن

متطىررر  تيىمررر  القا رررل  7002الاالئارررة القظ ف رررة لارظقارررة الاررردالص ال ررري ة يرررة الادمررررة لعرررل  
اليررللة لشفررل ه أدا  هررذا الرررقع اررن الارردالص الاجتاع ررة قا لررررة  ذلرر  باعررلممر قاؤشررراص الشفررل ه 

 ف ة الايدده لتى  الاردالص قالاتا ىرة بللاؤشرراص  البشررمةة قالاسرلي ةة السركلر ة( كارل م مرهرل القظ
( بغ ررررة تي مرررر  اهرررداف الاداررررة ال رررري ة قبررر لىو درجررررة اررررن الا  قل رررة قأش ررررر االئاررررة 3الجررردقص 

لاتطىبررلص السرركلن اليررللةة اررن اررالص ت  ررلن أقجررر  ال ررقس قاررقاطن الضررعم يررة ارظقاررة الادارررة 
الادمرررة اررن اررالص تيىمرر  اؤشررراص الاؤسسررة ال رري ة قكفررل ه لاىهررل ق ل ىمتهررل لىررو ال رري ة يررة 

العطرررل  قالترررة تعرررد هرررديل  أسلسررر ل  يرررة تيسرررمن رقل رررة الاررردالص ال ررري ة الا دارررة لىسررركلن لتي مررر  
   -استداا   ي ة ارهل ة قالتة سرترلقلهل بللشك  اآلتة:

 -اءة العاممين في المؤسسات الصحية(ا المؤشرات البشرية )المعايير الخاصة بقياس كف-اولاا
تعتاررررد لىررررو الاعرررردالص االرتبلط ررررة  ررررمن ا ررررداة الارررردالص ال رررري ة تعررررد هررررذس الاعررررلممر أسلسرررر ة 

قبيسر  االات ل رلص الط م  ةال رمدلةة الااررضة  باستق لته  أق  تردرجلته  الط  رة الااتىفرة
ارن جهررة قالسركلن الاسررتفمدمن  قلال رلته  الاتبلدلررة ي ارل  مررره  ارن ذقي الاهرن ال رري ة قريرقه ( 

ألن اررن االلهرل  اكرن التعرررف لىرو كفررل ه اسرتادا  العررلاىمن  ارن تىر  الارردالص ارن جهررة أارراة
يرررة جا رررل الاؤسسرررلص ال ررري ة قتا ررر  درجرررة التفللررر  الاكرررلرة الرررقظ فة قالارررداة الاالئررر   رررمن 

قتتا رر  تىرر  و (02  الاؤسسررة ال رري ة قالسرركلن بشررك  ابلشرررة لىررو قيرر  اعررلممر ايى ررة قلللا ررة
   -الاؤشراص الاستاداة بللدراسة بلآلتة: 

م رمن هرذا الاع رلر العال رة  رمن لردد السركلن قلردد األطبرل  لتيدمرد  -معدل األطباء لمسكانا  -0
( ط مرررر  001ارررردا العجررررز أق كفل ررررة األطبررررل ة قيررررة ادمرررررة سررررلارا   ىرررر  لرررردد األطبررررل  الشىررررة 

زلمن لىرررو الاراشرررز ال ررري ة ق رررذل   كرررقن ( ارررره  ارررق 70( ط مررر  يرررة الاستشرررفو ق 11متركرررز 
رسررررررررراة(ة قهررررررررق دقن اعرررررررردص الايليظرررررررررة  0/0337ر ررررررررم  اعرررررررردص لررررررررردد األطبررررررررل  لىسرررررررركلن  

( رسراة يرة يرمن  ىغرص 0000رساة( قلشر  مزمد لن الاع لر الايدد ط م  قايرد لشر  0/7024 
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قهذا %( ة 07.30قية الاراشز ال ي ة   ( %(33.30رسبة كفل ه هذا الاؤشر ية الاستشفو  
مدص لىو ا دار الر ص اليل ر  يرة لردد األطبرل    لسرل  بعردد السركلن قارل  عكسر  ذلر  ارن ا رلر 
سررى  ة يررة اسررتقا الاداررة ال رري ة الا داررة اررن يمرر  التشررا ص قالعررالل ة ق ررذل  يرر ن الادمرررة 

( ط مبرل  030اضرلف إلرو العردد اليرللة ل  ربي اجارقله    7002( ط مبل  لعرل  34بيلجة إلو  
 (.   3لىو كفل ه إمجل  ة ية الادمرة قا  ى اهل لىارضو قاألطبل  لىو يد سقا  الجدقص لىي قص 
( المعايير والمؤشرات التخطيطية المستخدمة لقياس كفاءة الخدمات الصحية في 4)جدول 

 (02)المدينة

( ط مرر  70 ىرر  لردد أطبرل  األسررلن يرة ادمررة سرلارا    -معادل أطبااء األسانان لمساكانا  -7
( رسررا  ةاال ان يررة الادمرررة  ىغررص 70000قان الاع ررلر الايىررة يرردد ط مرر  أسرررلن قايررد لشرر   

( رسا  ة 07342( رساة قأ   ان اعدص الايليظة البلل   1030ي ة ط م  األسرلن القايد  
و ر ررم الاع ررلر التاط طررة الايىرررة ااررل مؤشررر يللررة إمجل  ررة اررن يمرر  العررردد  لشقررر    رر  إلرر

 المعيار التخطيطي المالئم لمخدمات الصحية المؤشر
 000000-0/30000 مستشفى/ نسمة

 0/00000 /نسمةمركز صحي 
 0/0000 طحيب/ نسمة

 0/70000 طحيب أسنان /نسمة
 4/0 مينة صحية/ لمطحيب
 300-0/300 مين صحية/ لمسكان

 0/700 سرير/ نسمة
 3-3 عدد األسرة/طحيب

 0/70000 أطباء عيون /نسمو
 0/3 الممرضين /لمطحيب

 0/70 طحيب/لممرضى الراقدين
 0/70000 الصيادلة /لمسكان

 الخدمات الصحية مساحة
 لىاركز ال ية 7 3000

 لش  سرمر 7 000رساة قان تا ص اسلية  700سرمر/0
 /رساة اع لر لللاة(7 0  /رساة اع لر ايىة( 7 0.1  من الخدمات الصحية ككل7حصة الفرد م
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الايدد ية است عل  الارضو ة لشن ان يم  الشفل ه ي ن أطبل  األسررلن   ت رر ترقزمعه  لىرو 
 (.   3الاراشز ال ي ة ي م يضال  لن ال تعلر   ان ر ص ية الاعداص قاألجهزه الجدقص 

( ط مر  لمرقن ق ررد 0 ىر  لردد أطبررل  العمرقن يرة الادمرررة   -معادل أطباااء العياون لمسااكانا  -7
رسا ( قي ل  إلجاللة سكلن  70000ط م  لمقن/ 0يدد الاع لر الايىة ي ة هذا التا ص  

رسا (ة قهق قا ل غمر ا  قص اال مجعر   رعقبة  030702الادمرة تشقن ي ة الط م  القايد  
للة تقجر  ت د   إاكلر ة هذس الاداة قلد  ترلس هل لىسكلن اال أدا إلو زملده زار  الارراجعمن قبللتر

السكلن ريق الع رلداص الال رة قبكىرم الد رة ارتفعرةة قالسر ال ان الت مر   لر    ارذ  رظرر االلتبرلر 
( أطبررل  لمررقن 2العرردد الاتق ررل اررن الاررراجعمن لسرركلن إ ىرر   الادمرررة ق ررذل  يرر ن العجررز  شررمر إلررو 
تاط طة الايدد لىو أ   ت دمر لمترلس  ذل  ال القا ل السكلرة اليللة قالق قص إلو الاع لر ال

ة كال إن تركز أطبل  العمقن مزمرد ارن الاسرلية الا طقلرة ال ت رلر ادارة أطبرل  العمرقن ي رم يرة 
 (.  3استشفو سلارا  العل  الجدقص 

 ا   ال  لدلة ركرل  أسلس ل  ية الادالص ال ي ة قه  الذمن   ل  -معدل الصيادلة لمسكانا  -4
لىررو لررلت ه  تررقيمر الرردقا  لىارررمض بعررد ان  شرراص الط مرر  الارررض ق يرردد العررالل الارلسرر  لرر  

 ىر  لردد ال ر لدلة يرة الادمررة و قال د ان تقير لدد كلف اره  بللرسبة لىسكلن لى  ل   تى  الاهاة
( اررقزلمن لىررو الاراشررز ال رري ةة ق ررد 70زقن يررة الاستشررفو ق ( اررره  متركرر44(  ررمدلة  34 

رسرراة( اررن السرركلن قلررررد  70000يرردد الاع ررلر التاط طررة ضرررقره قجررقد  رررمدلة قايررد لشرر   
رسرا (  4037ا لررة الاع رلر الايردد برللقا ل اليرللة لادمررة سرلارا  ي رر  م ىر   رمدلة قايرد لشر  

لررو رسررا (  3113لعاررق  الادمرررة قت رر  الرسرربة إلررو  رسررا ( يررة الاراشررز  1030يررة الاستشررفو قا 
رسا ( اارل  1323( كال ان هذس الرس  أ   ان الاعدص العل  لىايليظة البلل  3ال ي ة الجدقص 

 عررررة ذلررر  لرررد  يلجرررة الادمررررة قا  ى اهرررل إلرررو ألرررداد إضرررلي ة ارررره  لىق رررقص إلرررو إاكلر رررة الريرررلس 
 ع لر.ال ية كاداة لريل استقا األدا  القظ فة يس  هذا الا

 ىر  لردد العرلاىمن ارن ذقي الاهرن ال ري ة يرة   -نسبة ذوي المين الصحية إلى السكانا  -2
( ية الاراشرز ال ري ةة 37( شاص اره  للاىمن ية الاستشفو ق 737( شاص 433الادمرة  

 300-300قبللرجقع إلو الاع لر التاط طة الايدد ارتس  قايد ان ذقي الاهرن ال ري ة لشر  
رجرد أن   ارة هرذا الاعردص يرة الادمررة  ىغرص  السكلن قت د   الرلل ة ال ري ة لهر ةرسا ( ة لاداة 

(ة اارل مؤشرر يللرة إمجل  رة لاجتارل الادمررة يسر  0/314( قأ   ان اعردص الايليظرة  0/331 
الاع ررلر قلرررد ا لررررة بللاع ررلر التاط طررة الايرردد رجررد أن هررذا الاؤشررر ال  عطررة ارافلضررل  رسرر  ل  
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ال ررررري ة الا دارررررة لىارضرررررو لىرررررو اسرررررتقا الاستشرررررفو قالاراشرررررز ال ررررري ة يرررررة كفرررررل ه الادارررررة 
 (.   3الجدقص 

إن ت د   الادالص ال ي ة بشرك  كفرق  قاترقازن  -نسبة ذوي المين الصحية إلى األطباءا  -6
ان ذقي الاهن ال ي ة لش  ط م (  بيسر  الاعرلممر التاط ط رة الايى رة ة ق رد  4  ضة تقير 

( قيررة 0:3.3(   مراررل  ىرر  يررة الاراشررز ال رري ة  0:4.3يررة الادمرررة  ظهررص   اررة  هررذا الاؤشررر 
( قق ىص الرسربة 3( ان ذقي الاهن ال ي ة لش  ط م  الجدقص 0:7.3الاستشفو كلرص الرسبة 

(ة قهذا متقاي  ال الاع لر الايردد قمؤشرر يللرة إمجل  رة لىرو ال رعمد العرل  0:4.3ية الايليظة 
قاتلبعررة الارررمض جمررده ة اررن اررالص تي مرر  رسرربة التررقازن يررة  لىادمرررة قا  ى اهررل ااررل مجعرر  اداررة

 ا دار ر م  ك  ط م  ان ذقي الاهن ال ي ة.
( ااررررض 033 ىررر  لررردد الاارضرررمن يرررة الادمررررة  -نسااابة عااادد الممرضاااين لكااال طحيااابا  -2

( لىاراشز ال ي ة ق رذل  ت ىر  رسربة لردد الاارضرمن/ط م  يرة 40( ية الاستشفو ق 073اره  
ارن ذقي الاهرن التارمضر ة  0:3( قهق  اعدص اطل   لىاع لر التاط طة الايدد  رر 0:3الادمرة  

( ة ااررل مؤشررر ذلرر  قا عررل  3( الجرردقص 0:3لشرر  ط مرر ( قأ رر  اررن الاعرردص العررل  لىايليظررة البررلل   
 ي ل  كفق   مجع  ارن الط مر    رد  ادالتر  الط  رة باهر رة للل رةة  مرارل   رق  ذقي الاهرن الط  رة 

 الاستىزالص الط  ة لىط م  قالاستىزالص العالج ة لىارمض لىو يٍد سقا . تقيمر 
 ا ر  لردد األسرره اؤشررا  لىرو يجر  أق سرعة الشفل رة لىاردالص  -نسبة عدد األسرة لمسكانا  -4

 0ال ررررري ة يرررررة اسرررررت بلص الارضررررروة ق رررررد يررررردد الاع رررررلر الايىرررررة رسررررربة لررررردد األسرررررره لىسررررركلن  
( رسررا  لشرر  سرررمر قهررق اررل  فررقا 103 ىرر  هررذا الاعرردص   رسررا ( قيررة ادمرررة سررلارا  700سرررمر/

الاع رررررلر الايىررررررة ب ر عررررررة أضررررررعلف لىرررررو الرررررررغ  اررررررن أررررررر  أ ررررر  اررررررن الاعرررررردص العررررررل  لىايليظررررررة 
( قارررل  عكسررر  هرررذا القا رررل ارررن داللررر  سرررى  ة لىرررو تررردرة 3رسرررا ( الجررردقص  0073سررررمر/ 0البرررلل  

و  لسرركلن الاسررتفمدمن اررن األسررره%( قأ ضررل  لىررو رسرربة ا73.10الاداررة الط  ررة الا داررة لىسرركلن 
( سرررمرا   اضررليل  لاررل اقجررقد لسررد يررلالص العجررز التررة تعررلرة 303ااررل متطىرر  تررقيمر اررل   ررلر   

بعردد سركلن الادمررة قاتالشر ل  ارل ايردداص الاع رلر الا رللة اارل  ارهل الاؤسسرلص ال ري ة ا لرررة  
    السكلرة اليللة.مؤشر ذل  يلجة الادمرة إلو استشفو يكقاة أارا الست عل  اليج

أسره / ط مر (ة  3 – 3يدد الاع لر الايىة لهذا الاؤشر   -نسبة عدد األسرة لكل طحيب ا -2
ن الزملده ية هذا العدد ل  أ لرس السى  ة ية لا  الط مر ة ق ىغرص   ارة هرذا الاؤشرر يرة الادمررة  قا 

يررة الاستشررفو يررة هررذا ( سرررمرا  لشرر  ط مرر  اررل أاررذ  رظررر االلتبررلر لرردد األطبررل  الاتقاجرردمن 7 
الاع لر ة قهق اعدص إمجل ة ق ىم  جدا   يس  الاع لر الايددة ق عقد س   ذلر  إلرو زمرلده لردد 
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 1األطبل  ق ىة األسره ية الادمرةة لىو الرغ  ان أن الاعدص العل  لىايليظة مزمد لن ذلر  لم ىر  
 (. 3سرمر/ط م ( الجدقص 

يدد الاع لر الايىة ي ة هذا الاؤشرر ط مر  -الراقدينا نسبة عدد األطباء إلى المرضى -01
( ارررمضة يررة الق ررص الررذي  ىرر  ي رر  لرردد الارضررو الرا رردمن يررة استشررفو سررلارا  70قايررد لشرر  

( اررمض قهرة رسربة ارتفعرة ت رل 707ق رذل   ىغرص ي رة الط مر    7002( را د لعل  02130 
لا ادارة الاستشرف لص اارل مررعكس لىو لرلت  الط مر  ق عرزا ذلر  التسرلع اإلطرلر اإل ى ارة لرطر

  (. 3 سىبل لىو كفل ه الط م  ق ية الارمض قط  عة العالل الا د  الجدقص 
( تحميل معايير ومؤشرات الوظيفية لكفاءة الخدمة الصحية في مدينة سامراء 2جدول)

 7102والمحافظة لعام 

  .(3ق (0البلي  التالدا  لىو الجدقص   -الا در: 
قزاره ال يةة دائره  ية  ال  الدمنة  س  التاط م قترا ة الاقاردة شعبة الس لسلصة  *( 

 المؤشر

المعيار 
التخطيطي 

المالئم 
لمخدمات 
 الصحية

واقع حال  الصحيةنوع الخدمة 
المدينة حسب 

المعيار 
التخطيطي 

 المحدد

واقع حال 
المحافظة حسب 

المعيار 
التخطيطي 
 المحدد)*(

الفائض والعجز 
في المدينة 

حسب المعيار 
 المحدد

المراكز  المستشفى
 الصحية

 27- 0/7127 0/0427 0/4161 0/0470 0/0111 طحيب/ نسمة
 07+ 0/07272 0/4161 0/4161 - 0/71111 طحيب أسنان/ نسمة
 2- - 0/060712 - 0/060712 0/71111 طحيب عيون/ نسمو
معدل الصيادلة/ 

 لمسكان
0/71111 0/4442 0/4161 0/7147 0/4622 +42 

مين تمريضية/ 
 1 0/7.2 7.4/0 0/4.6 0/7.46 7/0 لمطحيب

 1 0/247 0/464 0/227 0/672 211-0/411 مين صحية/ لمسكان
 614- 0/0072 0/416 - 0/416 0/711 سرير/ نسمة

 4+ 4 7 - 7 6-2 عدد األسرة/ طحيب
 1 0/2 0/4 0/2 0/4 0/4 األطباء/ممرضات
األطباء/المرضى 

 غير مطاحق - 0/717 - 0/717 0/71 الراقدين
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ة تشرمص 7002ألداد قأرقاع العلاىمن ية الادالص ال ي ة ية ايليظة  ال  الدمن لعل  
    لرلص غمر ارشقره(.

تا رر  الاسرررلية لررلاال  اهارررل  ل  رررلس كفررل ه الاؤسسرررلص ال ررري ة  -المؤشااارات المسااااحيةا ا ثانيااااا 
قاألسلس الذي ت ق  لى ةة قان االلهل مت  ت د   أيض  قأقسل اداة  ي ة لىسركلن يكىارل كلررص 
اسلية الاؤسسلص ال ي ة قاسعة قك مره أدا إلو زملده ية يج  الاداة الا داة بال يمهل األ ر ة 

ة بغ رررة الق رررقص (01 راص يضرررال  لرررن إاكلر رررة التقسرررل الاسرررت  ىةالاشرررمده قاليررردائ  قاقا رررم السررر ل
بللاؤسسرررلص ال ررري ة إلرررو للاررر  التشلاررر  الارررداة قالرررقظ فة يرررة ت رررد   الادارررة ال ررري ة الا ىرررو 

 -لىسكلنة قسمت  تيىم      هذا الاؤشر لىو الريق اآلتة:
لشرر  سرررمر  7 000يررددص الاعررلممر التاط ط ررة الايى ررة اسررلية   -مساااحة المستشاافياتا  -0

( قتضرر  7 01230لىاررل  أن ادمرررة سررلارا  تقجررد يمهررل استشررفو قايررده يكررقاة  ت ىرر  اسررليتهل  
( قهرة 3( الجردقص 7 34.10سرمر  ق هذا ي ن ي ة السرمر القايد ارن الاسرلية   ىغرص   700

/ سررمر(ة اارل مردص لىرو يلجرة الادمررة  7 000 أ   ان الاع لر الايدد ان الرلي ة التاط ط رة 
لاسليلص إضلي ة لهذا الرقع ان الاردالص لتفرة باتطىبلتهرل الادارة ال ري ة الااتىفرةة يرة الق رص 

( سرررمر أي 013( ارن األسررره الاه رر ه لىر رقد البللغررة  0/120الرذي  ىرر  ي رر  ي رة سرركلن الادمرررة 
ذا ارررل أضرررمم سررركلن ال ضرررل  70.74إن كفرررل ه اؤشرررر األسرررره تعاررر  يرررة الادمررررة  رسررربة   %(  قا 

%(  اكررن لرردس ذلرر  دلمرر  04.33( رسررا  يرر ن رسرربة كفررل ه هررذا الاؤشررر ت ىرر   733371البررلل   
 لىو يج  العجز ية الاداة الط  ة الا داة لىسكلن ان الرلي ة االست عل  ة .

( 7 03333 ىر  إجارللة اسرلية الاراشرز ال ري ة يرة الادمررة   -مساحة المراكز الصاحيةا  -7
( ق هذا  كقن الاعدص العرل  لاسرلية الاركرز ال رية القايرد 3( الجدقص 3قلدد الاراشز ال ي ة  

/اركررز ال ررية(ة ااررل  عرررة ان 7 3000( قهررة أ رر  اررن الاع ررلر التاط طررة الايرردد 7 4373 
( لىتالئ  ال الاع لرة ية الق ص الرذي 7 3300يلجة الاراشز ال ي ة إلو اسلية إضلي ة ت ى   

( 3( الجرردقص 7  1.33ي رر  ي ررة الفرررد القايررد اررن السرركلن اررن اسررلية الاراشررز ال رري ة    ىرر 
لىفرد( اارل مؤشرر  7 04قهة ي ة  ىمىة إذا ال  قررص بللاع لر الايىة الايدد لىاراشز ال ي ة 

يللة سى  ة لىو الشفل ه الاسلي ة لهذا الاؤشر قالش  إن هذا االرافلض  عكس ضعم التاط م 
  ل ية قل  تراِع الراق السكلرة قالاسلية الذي شهدت  الادمرة االص الع قد األامره.اإلداري  قا

يرددص الاعرلممر   -حصة الساكان مان إجماالي مسااحة الخادمات الصاحية باالمتر المرباعا  -7
( ايى ررررررل  7 0.1( لللا ررررررل  ق 7 0التاط ط ررررررة ي ررررررة الفرررررررد اررررررن الارررررردالص ال رررررري ة ككرررررر   ررررررر 

( لىررررررو لرررررردد السرررررركلن 7 44730لارررررردالص ال رررررري ة البللغررررررة  (ة ق ت سرررررر   اسررررررلية ا0الجرررررردقص 
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/ يرررد( اررن 7 0.70ة مترر ن ان الاعرردص العررل  لهررذا الاؤشررر  ىرر   7002( رسرراة لعررل  030702 
(ة قهذا سر ب  3السكلن قهق اؤشر اتدن قبشك  قاضي ا لررة  بللاع لر العللاة قالايىة الجدقص 

 ال ي ة ية الادمرة.  الر ص العددي قالاسلية الذي تعلرة ار  الادالص
( يحين مدى مطابقة المعايير المساحية المخصصة لمخدمات الصحية في مدينة 6جدول)

 7102سامراء لعام 

 (.73البلي  بلاللتالد لىو الجدقص -الا در: 
 عتاد هذا الاع رلر يرة   رلس كفرل ه الاردالص ال ري ة لىرو أسرلس  -المؤشرات السكانيةا  اثالثاا 

قاركزمتهرل الاتبعرة تاط ط رل  يار ال  اليج  السكلرة الاالئر   لترقيمر الادارة ال ري ة يسر  رقلهرل 
رسا (ة ال ارالله 000000-30000رسا ( ق استشفو لل /00000مىز  تقيمر  اركز  ية/

تالؤ  العدد قالاق ل ال اليلجة الفعى ة لىق قص إلو اؤشراص  ي ة قسكلر ة ا ىو ق تط م  هرذس 
   -الاعلممر لىو قا ل يلص الادالص ال ي ة ية الادمرة مت ن اآلتة:

  - 30000يررررردد الاع رررررلر التاطررررر م ضررررررقره ترررررقير استشرررررفو لرررررل  لشررررر   -المستشااااافياتا -0
( رسررا  اررن السرركلنة ققا ررل يررلص ادمرررة سررلارا   شررمر إلررو قجررقد استشررفو لررل  قايررد 000000

أي ان الادمرة بيلجة  7002( رسا  لعل  030702قبللرجقع إلو اليج  السكلرة لىادمرة البلل   
( رسرا  باعررو ان 30000تر  أارذ اليرد األدررو ارن الاع رلر التاط طرة ( استشرفو إذا ارل 4إلرو 

( استشرفو قالاقجرقد ارهرل قايردس لىق رقص لىيرد األا ر  الرذي مى رة يلجرلص 4الادمرة بيلجة إلو  
الادمرة قا  ى اهل ان الرلي ة السكلر ةة أال ان يم  السع  السرمرمة ير ن لردد األسرره يرة استشرفو 

( رسرا  قالاترقير 0/103لررد ا لرررة ذلر  بعردد السركلن اليرللة  ىر   ( سرمر 700سلارا   ىغص  
( استشفو أق 7( سرمر هق ال  علدص يج  303( يذل   عرة ان الادمرة بيلجة إلو  700ارهل  

 لىسرررررمر القايررررد 7 000( بررررليتراض اسررررلية 7 30300استشررررفو ك مرررررة قباسررررلية ت رررر  إلررررو  
 . (3الجدقص 

 

المساحة  نوع الخدمة الصحية
 7م

واقع الحال مقارنة بالمعيار 
 المحدد

من المؤسسة 7حصة السكان م
 الصحية

 - 7م27.41 04261 (0مستشفى حكومي العدد )
 7م 4.22 7م7674 04422 (4الصحية العدد )المراكز 

 7م 1.71 - 77761 (2المجموع)
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الخدمات الصحية مع المعيار السكاني والحاجة والمساحة ( يحين مدى تطاحق عدد 2)جدول 
 7102المخصصة لعام 

 (.73 البلي  بلاللتالد لىو الجدقص -الا در: 
 7002( رسرررا  لعرررل  030702قي رررل  لىيجررر  السررركلرة لىادمررررة البرررلل     -المراكاااز الصاااحيةا -7

( اراشرررز  ررري ة ال  يظرررو بللا  قل رررة ارررن الرلي رررة التاط ط رررة الايررردده  ترررقير اركرررز 3يقجرررقد  
ل  لاررل مادار  الاركررز ال ررية رسرا  يررة الق ررص الرذي  ىرر  ي رر  الاعردص العرر 00000 رية قايررد /

لشرررر  اركررررز  ررررية  (03 ( رسررررا  إذ اسررررت رمرل يرررردقد التغط ررررة الفعى ررررة30400القايررررد يررررة الادمرررررة 
( رسرررراة اررررن 04413( يررررة يررررمن  ىرررر  هررررذا الاعرررردص بللايليظررررة اركررررز  ررررية لشرررر  1الجرررردقص 
اركررزا   (03ة قان الادمرررة قي ررل  لىاع ررلر التاط طررة قيجرر  السرركلن اليررللة بيلجررة إلررو  (70 السرركلن

( اركز  رية يسر  07( اراشز  ي ةة اال متطى  تقيمر ال   لر   3 ي ل  قالاقجقد ارهل  
الاع لر التاط طة  لتالؤ  يلجلص سكلن الادمرة قالرهقض برللقا ل ال رية قباسرلية ت ر  إلرو 

  (.2( الجدقص 7 30000 
 

 البلي  بلاللتالد لىو دائره  ية سلارا . -الا در: 
 
 
 
 

 

نوع الخدمة 
 الصحية

حجم سكان المدينة 
 الحالي

العدد الحالي 
 لمخدمات الصحية

الحاجة لمخدمات 
 الصحية حسب المعيار

المساحة المطموبة 
 7م

 7م 61411 7 0 060712 مستشفى
 7م61111 07 4 060712 مراكز صحية

 ة %نسبة التغطية الفعمي حجم السكان المخدوم لكل مركز اسم المركز الصحي
 07.40 42167 المعممين
 72.46 72776 الفراز
 76.20 72022 الرشيد
 042.44 6267 القمعة

 707.16 060712 المجموع

 2017( يبين نسبة التغطية الفعلية لكل مركز صحي في المدينة لعام 8)جدول 
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  (والتوصياتالستنتاجات )
 -ا الستنتاجاتاولاا 

كشررفص الدراسررة لررن قجررقد اىرر  ق  ررقر قاضرريمن يررة التقزمررل الاكررلرة لىارردالص ال رري ة يررة  -0
لتقاجرد الاردالص تف ر %( ان يج  سكلن اي ل  الادمرة 21.33الادمرةة ي د ت من ان ال رس ت   

(ة قهررذا اؤشررر قاضرري لىررو سررق  التاطرر م الاكررلرة لرقل ررة الارردالص ال رري ة الاراشررز ال رري ة 
قلرررد  ارالرررله تقزمعهرررل بللشرررك  الرررذي  ي ررر  االئارررة اكلر رررة اتقازررررة ارررل ألرررداد السررركلن  ال ررري ة

 .قاسلية االي ل  السكر ة ية الادمرة
( أي رررررل  سررررركر ة  رسررررربة 00ارررررن يمررررر  ت رررررد   الادارررررة يررررر ن اركرررررز الاعىارررررمن ال رررررية مارررررد    -7

%( اررن إجاررللة 33ن الاجاررقع الشىررة لاي ررل  السرركر ة يررة الادمرررة متركررز  هررل  %( ارر42.04 
%( ارن 44.44( أي رل  سركر ة  رسربة  3سكلن الادمرةة مى   اركز االيراز ال ية قالذي مارد  
%( ارن إجارللة سركلن الادمررة ة 73.44الاجاقع الشىة لاي ل  السكر ة ية الادمرة متركز  هل  

%( ارن الاجارقع 01.30( أي رل  سركر ة  رسربة  3شرمد ال رية إذ مارد   قان    مى   اركز الر 
%( اررن إجاررللة سرركلن الادمرررةة ق يترر  74.03الشىررة لاي ررل  السرركر ة يررة الادمرررة متركررز  هررل  

 .اركز ال ىعة ال ية الارتبة األامره قالذي ماد  سكلن ية ال ىعة ي م 
يرة ارتفرلع ي رة الط مر   أ ررلدراسرة  رد ارط رة ااتسلع اإل ى   القظ فة لىاؤسسلص ال ي ة ية  -7

قالطل ررررة  القايرررد اررررن السرررركلن قهرررذا  رررردقرس  ررررد ا ررررر سرررىبل  لىررررو ط  عررررة العرررالل ق ررررية الارضررررو
 .التاط ط ةادالص ال ي ة قالتة جل ص ي ة الفرد ا   ان الاعلممر ىاالست عل  ة ل

ت ررمن ان اركررز   رر   (GISضرران  مئررة  قيرر  تيىمرر  ا ررلئص ط  عررة تقزمررل الارردالص ال رري ة  -4
لشقررر  اركررز ادمرررة سررلارا  بللق ررص اليررللة    ررل يررة يررة الاعىاررمن (Mean centerتقزمعهررل   
 الاردالص ال ري ةاالن ان ارتشلر تقزمل  ال د اة ذاص الش لية السكلر ة العلل ة  بلألي ل قايلطت  

( مؤكرد لرد  لدالرة التقزمرل لشقرهرل لر  (standard distance يقلر  قير  أداه الاسرلية الاع لرمرة
%( قكرررذل  اليرررلص 31.72ت ررر  الرررو رسررربة التقزمرررل الط  ع رررة دااررر  الررردائره الاع لرمرررة البللغرررة  

 -( الرررذي   ارررذ اتجرررلس الشرررالص الشرررر ةDirectional distributionبللرسررربة التجرررلس تقزمعهرررل  
 ان الادمرة . مؤكد اريسلر تقزمل الادالص ال ي ة  ية اتجلس اعمن جرق ة غر ة

(هكتررلر قهررة 233ضرران اع ررلر الاسررلية الارميررة     ىغررص اسررلية رطررلا ترر  مر الاراشررز ال رري ة -2
%( 73.30%( ان جاىة اسلية الادمرة قيقالة 03.30اسلية  ىمى  قال تشك  سقا ال رسبة  

%( اررن إجاررللة 20.33%(  ق 17.24الاسررت ار ارهررل ااررل مرردص ذلرر  لىررو أن اررل   ررلر    اررن
اسلية الادمرة قالاست ار ارهل الرل رطلا ت  مر التغط ة الا للة قال تى ة يلجلص سكلن الادمرة 
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( 0230 قا عهرل اليررللةة اال ان رطررلا تر  مر الاستشررفو بيسرر  اع ررلر الاسرلية الارميررة  ررد  ىرر   
%( ارن الاسرت ار 32.00%( ان جاىة اسلية الادمرة قيرقالة  37.14ال رسبة   هكتلر تا  

ارهرل اادقار  بشرك  يعىررة لررد تط مر  اليررد األدررو ارن اع رلر اسررلية التغط رة الاكلر رة الاعتاررد 
   (.3300تاط طل  قالبلل   

 رسربة  ( رسرا ة41230ان لدد السكلن الاشاقلمن  رطلا ت  مر الاراشز ال ري ة الا رللة البرلل   -6
%( اررن يجرر  سرركلن الادمرررة ي ررم ت ررل ضرران رطررلا الررزان الا  ررقص قالاسررلية الارميررة قهررذا 73 

القا ررل ال مى ررة يلجررلص السرركلن ال رري ة  قا عهررل اليررللة ااررل مؤكررد سررعة اإلطررلر الاسررلية الررذي 
( رسررررررا  070473متركررررررز لى ررررررة السرررررركلن غمررررررر الاشرررررراقص بللاسررررررلية الارميررررررة قالبررررررلل  لرررررردده  

ان يج  السكلن ا لررة  تقزمل اقا عهرل اليلل رة ة يرة الق رص الرذي  شرا  ي ر   %(23.33 رسبة 
%( ان يج  سكلن الادمرة القا ل ضان الاسلية الارمية قهذا 37.31رطلا ادالص الاستشفو 

 رلت  لش ر الاع لر الاسلية الايدد لاداة الاستشف لص.
لىارردالص ال رري ة إلررو إمجل متهررل  أظهرررص الاؤشررراص البشرررمة الاسررتاداة ل  ررلس الشفررل ه القظ ف ررة -2

بللرسرربة لعرردد أطبررل  األسرررلن قال رر لدلة قبعررض الاؤشررراص األاررراة  مراررل كلرررص الرتررلئ  سررى  ة 
 بللرسبة لعدد األطبل  قاالسره قأطبل  العمقن لىسكلن ا لررة بللاعلممر الايدده.

لىاردالص الاجتاع ررة  قير  الاع رلر السركلرة التاط طرة الايردد لشر  ادارة ا لرررة برللقا ل اليرللة -4
( اركرررز 07إلرررو   لت ررر  7002 ارهرررل لعرررل يررر ن الادمررررة بيلجرررة يعى رررة اضرررلف إلرررو ارررل اقجرررقد 

 الاع لر.لتى ة يلجة سكلن الادمرة اليللة قتتالئ  ال  يكقاةة( استشفو 7-0 ية ق 
 -ا التوصيات ثانيااا

( كقسمىة ت ر ة ية لاى ة التاطر م GISضرقره االستفلده ان تط م  رظ  الاعىقالص الجغراي ة  -0
ية الادمرة ققضل الدراسلص الت م ا ة ب قره ت رهن أهامتهل كجز  ان  ال ي ةقتقزمل الادالص 

 اتطىبلص التاط م السى   لهذس الادالص ية الادمرة.  
لىرررو األي رررل  السررركر ة ب رررقره تشفررر  تي مررر   الاررردالص ال ررري ةإلرررلده الرظرررر يرررة تقزمرررل اقا رررل  -7

لاسررلقاه قتى ررة ايت لجررلص السرركلن الاتزامررده لهررل قان تؤاررذ  رظررر االلتبررلر لرررد تقزمعهررل العدالررة قا
باع ررلري  السرركلن  الارردالص ال رري ة قاتغمراتهررل قالاتا ىررةالاعررلممر التاط ط ررة الاتعى ررة  تق  ررل 

  (. قالاسلية قالشقادر الط  ة قال ي ة قالاسلية
لىششررم لررن  قاعررلمرس التاط ط ررة ص الجغراي ررةإ ررراز ت ر ررلص التيىمرر  الاكررلرة يررة رظرر  الاعىقاررل -7

 . ي ةاشلش  التقزمل اليللة لىادالص ال
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األارررذ  رظرررر االلتبرررلر التطرررقر العاراررررة قالرارررق السررركلرة لىادمررررة لررررد اات رررلر أيضررر  األارررلشن  -4
   .ال ي ةإل لاة اؤسسلص 

 -ا واليوامشالمصادر 
الاسرت  ى ة ارن الاردالص ال ري ة يرة ايليظرة دمحم مقسم يلج ة أسرا  هم   أيادة االيت لجلص  .0

 .303ة ص7003ة اجىة د للوة العدد القايد قالستقنة7070د للو يتو لل  
دائرررره اي رررل  ايليظرررة  رررال   قزاره التاطرر م قالتعرررلقن االرارررلئةة الجهرررلز الاركرررزي ل ي رررل ة .7

  ( لادمرة سلارا .7002ة ت دمراص  الدمن
لريص ارظاة ال ية العللا ة الاستشفو ب ر  جز  أسلسة ارن  رظرل  اجتارللة ق رية قظ فرة  .7

ت ررد   الرلل ررة ال رري ة الشلاىررة لىسرركلن قتشررا  هررذس الرلل ررة  رقلمهررل الق لئ ررة قالعالج ررة قارردالص 
الع ررلداص الال ررة قالالرج ررة قالتررة تسررترد إلررو االسررر يررة  مئتهررل الارزل ررة كاررل  كفرر  الاستشررفو 

ض ا قا متى و ي   الرلل ة الط  ة قكال  عد اركزا  لتردرم  العرلاىمن يرة الاجرلالص ال ري ة لىارم
همرررقا  ررلدا سرررى  ة اامررر  رررلدر لزمررزة تيىمررر  الشفررل ه الاكلر رررة قالقظ ف ررة لىاررردالص  -الا رردر:

ة 4ة العرردد 00ال رري ة يررة ادمرررة كقسرررج ة اجىررة جلاعررة كركررق  لىدراسررلص اإلرسررلر ة ةالاجىررد 
 .737ةص7003

لىرررة كررررم  العارررلرة قسرررل   ررردر كرررلظ ة التيىمررر  الاكرررلرة لىاررردالص ال ررري ة يرررة ايليظرررة قاسرررم  .4
  .1ة ص7000ة 74 دراسة ية التاط م الاكلرة لىادالص( اجىة الااطم قالترا ةة العدد 

قهق الاستشفو الذي   د  رلل رة ط  رة قتارمضر ة ألش رر ارن يررع ارن الفررقع الط  رة كللاستشرفو  .2
جريررررة اا  ررررة لااررررراض البلطر ررررة قأاررررراض األطفررررلص قالجرايررررة العلاررررة الررررذي  يتررررقي لىررررو ا

 بل  يسن لىةة يسمن جعلز رل رة قا ل الادالص  -قاألاراض الرسلئ ة قغمرهلة الا در: 
ة اجىرررة البيرررق  الجغراي رررةة 7000ال ررري ة يرررة ادمررررة السرررالقه قكفرررل ه تقزمرررل اؤسسرررلتهل لعرررل  

 .  010ة ص7000ة  03العدد
يسرررنة التيىمررر  الاكرررلرة لىاررردالص ال ررري ة يرررة الجاهقرمرررة ال امررررة  دراسرررة يرررة أارررمن لىرررة دمحم  .6

 .3ة ص7000جغراي ة الادالص(ة بي  ارشقر بلألرتررمصة كى ة اآلدا ة جلاعة لدنة
ت رررد  الاراشرررز ال ررري ة اررردالص رلل رررة القلمرررد قالطفررر  قاال  قاررردالص التي رررمن قاالرقا  الفارررقي  .2

ل  تتعىرررر  بللارررردالص العالج ررررة قاالسررررعلف الفررررقري قارررردالص ال ررررية الادرسرررر ةة يضررررال لررررن اهرررر
يسرقن ل رقد دل رقن ةكفرل ه التقزمرل الجغرايرة لاراشرز  -قالتسجم  االي لئة ال ية الا ردر:

ة العردد 1الرلل ة ال ي ة ية ادمرة الدمقار ة ةاجىة ال لدس ة ية اآلدا  قالعىق  التر ق ةة الاجىد 
 .  037ة ص7003ة 7
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 .734ة ص7000لهل ارلهجهل أهدايهلة دار الفكرة داش  ة فق  امر الجغراي ة اقضق  .4
( ة ا رردر GISجاعررة دمحم داقدة أسررس التيىمرر  الاكررلرة يررة إطررلر رظرر  الاعىقاررلص الجغراي ررة   .2

 .30سل  ة  ص
مهت  الجغرايمقن ية دراسة التقزمعلص الاكلر ة لىظقاهر الجغراي رة  تيدمرد اركرز ال  ر  الاكرلرة  .01

قا لررتررر  بررررللتقزمل  لىتركمرررز أق ر طررررة الجرررذ  الرئ سررررة لتىررر  التقزمعررررلصأق الاركرررز الجغرايررررة 
دمحم ازهررر السرررال ة  -الا ررردر :الررقا عة ضرران إطرررلر اكررلرة اعررمن  ارط رررةة إ ىرر  ة ادمرررة( 

لىة لبلس العزاقية البي  الجغرايرة  رمن الارهج رة التا   ر ة قاألسرللم  الشا رة قت ر رلص 
ة 7003اال مررر لىطبللررة قالرشررررة جلاعررة الاق ررر  ة( الاعل رررهة دار ا رررن GIS الاعىقاررلص 

 .070ص
تشتص أق تركز لرل ر الظلهره  الاردالص الاجتاع رة( يرقص درجة تستاد  هذس األداه لاعرية  .00

اركزهرل الاكررلرةة بعررد   ررلس الاسرلية الفل ررىة  مرهاررلة قتا رر    لر رل  لىررو الارمطررة  رسرر  دائررره 
الاع ررررلرية قلاعريررررة ارررردا التشررررتص  اكررررن اركزهررررل الاتقسررررم الاكررررلرة قر ررررم  طرهررررل البعررررد 

%( اررن لرل رر الظررلهره  31,72(ة لت رمن تركرز  0االسرتفلده ارن ايتاررلالص التقزمرل الاعترردص 
يررقص الاركررز الاتقسررم الاكررلرةة إذا كررلن التقزمررل ط  ع ررل  لرردا ذلرر  يرر ن ط  عررة التقزمررل مترر  ر 

تيىمىررة لايلشررله الارردالص ادمجررة ل ررد الزهررره يسررمنة  رررل  راررقذل الا رردر:  بعقاارر  أارررا 
التعى ا رررة لىاررردارس ال لرق رررة يرررة ادمررررة الب رررره بلسرررتادا  رظررر  الاعىقارررلص الجغراي رررةة اجىرررة 

 رررفق  امررررة الجغراي رررة ق  .033ة ص7000ة 00دراسرررلص الب ررررهة السررررة الالاسرررةة العررردد 
 . 713ة ص7000اقضقلهل قارلهجهل قأهدايهلة دار الفكرة داش ة 

تقزمل لتيدد شك  قاتجرلس االاترداد الجغرايرة لىتقزمرل الاكرلرة لىاردالص  ستاد  ا  لس اتجلس ال .07
ضرران اسررلية الارط ررة الادرقسررةة لررن طرمرر  تيدمررد زاق ررة االريررراف بللرردرجلص قهررة اسرر لة 

غررر ( قالعقااررر  -جررررق ة شرررا -اهاررة يررة الجغراي رررة لتيدمررد ايررلقر تقزمرررل الظررلهره  شررالص
لىررة ل ررد لبررلس العررزاقية  -الا رردر:اط ط ررة الارتبطررة  هررل  قاالسررتفلده ارهررل إلجرررا اص ت

ة جلاعررة الاق رر ة كى ررة Arc GIS 9.3التيىمرر  الاكررلرة اإلي ررلئة بلسررتادا   ررررلا  
 .270ة ص7000التر  ةة  س  الجغراي ة ة

( ب رهررل اليرردقد التررة تيرر م GISيررة رظررل  الاعىقاررلص الجغراي ررة   (Buffer)   ررد بررلليقاجز  .07
( Polygon ة اسررلية Lineة اررم Pointارمطررة  ر ررم   يرردا الظررقاهر الجغرايررة لىررو ال

قباسليلص اتسلق ة بغض الرظر لن تر  مر شربكة الطررا ارطال رل  ارن تىر  الظرقاهر الجغراي رة 
بيم  تف   الارمطة إلو رقلمن ان الارلط ة إيداهال ت ل ضران اسرلية اا  رة تسراو 
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 -الا ردر: رائهرلقتع رر لرن يرد  اعرمنة قاألاررا ت رل ق  (Buffer Zone)رطرلا اليرقاجز 
أسرس قتط   رلصة دار ا رن اال مرر  GISلىرة ل رد لبرلس العرزاقية رظر  الاعىقارلص الجغراي رة 

 .730ة ص7003لىطبللة قالرشرة جلاعة الاق  ة
اامررره دمحم لىررة االسرردية ريرر  يسررمن رجرر ة كفررل ه ارردالص الاراشررز ال رري ة يررة ادمرررة اليىررة  .04

كى ررة التر  ررةة جلاعررة قاسررمة العرردد ال ررلان  ة اجىررةGISبلسررتادا  رظرر  الاعىقاررلص الجغراي ررة 
 .302ة ص7002قالعشرقن ة

جاهقرمررة العرررااة قزاره االلاررلر قاإلسرركلنة الهمئررة العلاررة ل سرركلنة كررراس اعررلممر اإلسرركلن  .02
 .77ق03ة ص7000اليضرية ر سلنة

دار  ررفل  لىرشررر ة تاطرر م الارردالص الاجتاع ررة قال ر ررة التيت ررةاىررم يسررمن لىررة الرردل اةة  .06
 . 034-030ة ص قالتقزمل ةلالن

 -لىو: جدقص ان لا  البلي  بلاللتالدال*  .02
الجاهقرمة العرا  ةة قزاره التاط مة همئة التاط م اإل ى اةة  سر  اإلسركلن قالاسرتقطرلصة أسرس  - أ

 .40ة ص0322تاط م الادالص العلاةة
 .30ة ص0314قزاره التاط مة ألداد قترفمذ الت لا   األسلس ة لىادنة بغدادة -  
جاهقرمررررة العرررررااة قزاره االلاررررلر قاإلسرررركلنة الهمئررررة العلاررررة ل سرررركلنة كررررراس اعررررلممر اإلسرررركلن  - ص

 .77ق03ة ص7000اليضرية 
ة قزاره الشررؤن ال ىد ررة قال رق رررةة 0يررلز  دمحم إ ررراه  ة الاعرررلممر التاط ط ررة لىارردالص ال ررري ةة   -  

 .01ة ص0323ة الرملضة الااىشة العر  ة السعقد ة
اسرتمرةة التاطر م الاكرلرة لىاردالص ال ري ة يرة طرقلشر  قضرقايمهل بلسرتادا  سى   ايارد سرى    - ل

ة ص 7003رظرر  الاعىقاررلص الجغراي ررةة رسررللة الجسررتمر غمررر ارشررقره جلاعررة الرجررل  يىسررطمنة
43-41. 

 يررة ال رري ة لىارردالص الجغرايررة التيىمرر  يسررمنة رل ررر قيررلش  الزمررلدية رل ررر لىمررقي  يسررمن -  
 أقرق  اجىرة ةGIS بلسرتادا  الاردالص جغراي رة ية دراسة است  ى ةال قايل هل الشمقخ سقا  ادمرة
 .01ص ة7003الا روة جلاعة

ط  ا ي  يسمن الازرجةة ت ق   الشفل ه القظ ف ة ال ي ة ية  ضل   ىدة اجىة جلاعرة  .04
 . 04ة ص7007جلاعة د للوة العدد السلدس قالااسقنة

 ررلدر لزمررزة تيىمرر  الشفررل ه الاكلر ررة قالقظ ف ررة لىارردالص ال رري ة  همررقا  ررلدا سررى  ة اامررر .02
 .737ية ادمرة كق سرج ة ا در سل  ة ص 
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( 00000يررردد اع رررلر ارظارررة ال رررية العللا رررة بضررررقره ترررقيمر اركرررز  رررية قايرررد لشررر    .71
إ رررراه   يرررلج  الز  اليىفرررةة التيىمررر  الاكرررلرة %(ة مرظرررر 000-30رسرررا ة  رسررربة تغط رررة  

 .013الاجتاع ة ية ادمرة العالرهة ا در سل  ة ص لشفل ه الادالص
( 0323337البررلل    7002اسررتارل هررذس الاعرردص اررن ت سرر   يجرر  سرركلن الايليظررة لعررل   .70

قزاره  -:( اركز  ية لرفس العرل ة الا ردر001رساة لىو لدد الاراشز ال ي ة البلل   
الس لسررلصة ألررداد ال ررية دائررره  ررية  ررال  الرردمنة  سرر  التاطرر م قترا ررة الاررقاردة شررعبة 

ة تشرمرررص    لررررلص غمرررر 7002قأررررقاع الاررردالص ال ررري ة يرررة ايليظرررة  رررال  الررردمن لعرررل  
 ارشقره(.

 7002( تقزمل سكلن ادمرة سلارا  لعل  0اىي   

 
 
 
 
 
 
 
 

 % عدد السكان اسم الحي ت % عدد السكان اسم الحي ت
 2.77 4226 اليادي 04 4.71 6274 المام 0
 1.66 0160 الكفاءات 02 2.02 4722 حي المعمل 7
 4.46 2027 الجحيرية الثانية 06 6.72 01772 الضباط الولى 7
 0.47 7744 الشرطة 02 7.47 4247 الحورحمن 4
 0.22 7422 الفراز 04 4.72 6427 القاطول 2
 4.22 2774 الخضراء 02 2.22 2677 الحونيسان 6
 7.26 4221 الجحيرية الثالثة 71 7.64 2424 القادسية 2
 7.12 4240 المثنى 70 2.66 2077 الجحيرية الولى 4
 0.22 7472 صالح الدين 77 0.26 7207 المعممين 2

 4.41 2244 الشيداء 77 2.42 07106 السكك 01
 7.24 2222 العرموشية 74 4.71 6266 الزراعة 00
 4.02 6267 القمعة 72 7.72 2460 المستشفى 07
 011 060712 المجموع 6.20 00077 المعتصم 07

رالئةة الجهلز الاركزي ل ي ل ة دائره اي ل  ايليظة  ال  البلي  بلاللتالد لىو: قزاره التاط م قالتعلقن اإل-المصدرا 
 (. 7002الدمنة ت دمراص سكلن ادمرة سلارا  لعل   

  اعلدلة االس ل  السكلرة.  -7
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 اليوامش
                                                           

  ) ل رررلده ط  رررة 007ق  اهىرررةو استشرررف( 7 قجرررد يرررة الادمررررة مرتمجرررة لرررر ص الاررردالص ال ررري ة اليكقا رررة )
قذلررر  لىششررم لرررن القا رررل  لشقرهرررل تاضرررل لى طررلع الارررلص لتقزمررليرررة الدراسرررة قاقلشرهرررل اسررتبعدص  ال ررة

  . ى ة ة قالاست رالاالئاة ال العدد الفعىة لىسكلن قيلجلت  اآل التاط ط ةالاتطىبلص   ال ية بيس
  اتا ىرة  إلمهرل% ان يج  الاراجعمن لىاراشرز ال ري ة هر  قايردمن 3.2 ( ت من ان الدراسة الامدار ة ان ال رس ت

  .  7003ادمرة سلارا  بعد ايدا  العل   إلوبسكلن بعض ادن الايليظة الرلزية 
 )  لهذا الاع لر ية تط م  رطرلا التر  مر لىرو استشرفو سرلارا  العرل  لىششرم لرن رسربة 3300ت  ااذ الاعدص  

التغط رة الاكلر ررة الفعى ررة لهرذس الارردالص اررل الاراشررز ال ري ة يررة الادمرررة ضران الاسررلية الايرردده تاط طررل  
 لش  اداة.

 لت ربي   ارة هرذا الاؤشرر  ( رسرا ة 733371   (هذا الر ص متفل   أش ر إذا ال اضمم ل  سكلن ال ضل  البلل
يللرررة اتدر رررة قطل رررة اسرررت عل  ة غمرررر االئارررة %( اارررل مؤشرررر 43.17شررراص(  رسررربة   7230ط مررر / 0 

  يس    اة هذا الاؤشر.   ا  ى اهللسكلن الادمرة ق 


