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الى ینا سع إذ، خرائطیاً الكرمة  الخدمات الصحیة في ناحیةالى تمثیل  البحث هدفی

، والمعلوماتدقة عالیة في الرسم والتصمیم بالمعلومات والبیانات في اعداد خرائط  توظیف

داة هامة للجغرافي تمكنه  أرطة وسیلة و ا، اذ تعد الخعن االستنباط والتحدیث والتحلیل فضال

وضح وایسر في الفهم من ایصال المعلومات والبیانات التي تمثل علیها بصورة اسرع وا

د ساعدت وق. رطة (قارئها)اواالدراك من االرقام المطلقة والجداول المطولة لمتلقي هذه الخ

) التي اصبحت وسیلة Geographic information systems( نظم المعلومات الجغرافیة

اعداد ثیل المناسبة في مساعدة مهمة في اعداد الخرائط لسهولة التطبیق واستخدام طریقة التم

فضًال  ،للمدیریة العامة لصحة االنبار فرةاعلى البیانات المتو  ة. وقد اعتمد الباحثأیه خریطة

لتحدید مواقع  G.P.S)( فیها نظام تحدید المواقع العالميعن الدراسة المیدانیة والتي استخدم 

تصحیح مصادر خرائط والعمل على  فضًال عن البیانات الفضائیة ،بدقة المراكز الصحیة

من  ،بالمراكز الصحیةثم انشاء قاعدة البیانات الخاصة  ،لهااالساس للناحیة ورسم شیب فایل 

 . هافیرسیم وانجاز خرائطالدراسة وتحلیلها ومن ثم الوصول الى نتائج ثم العمل على ت

 
Abstract  

The study aimed to represent healthy services in terms of karma 

Kartokrava, where the researcher sought to employ information and data in the 

preparation of maps with high accuracy in drawing and design, as well as the 

elicitation and update and analysis, as the map is considered as a means and an 

important tool for the geographerthat enables him to deliver the information and 

data that is represented in the map more faster, clearer and easer in the 

understanding and perception than absolute figures and extended tables to the 

recipient of this map (the reader), and GIS (Geographic information systems), 
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which has become a helping means, have helped in the preparation of maps for  the 

ease of application and the use of a suitable way of representation. The researcher 

adopted on data available at the Directorate of Education and government 

departments as well as the field study, which used a Global Positioning System 

(GPS) to locate schools accurately. Well as space-based. 

 

  :ا

لغة البصریة ، وهناك اختالف بین هذه اللغات فهناك العنهالكل ظاهرة لغة تعبر 

، لیس لهما نفس الخصائص او القدرات، فاللغتان البصریة والصوتیة وكذلك اللغة الصوتیة

، وذلك آلن العین تسجل في تلك منیا تكون اقوى من اللغة الصوتیةوان قدرة اللغة البصریة ز 

، وتحظى الدراسات الكارتوكرافیة رة بمدة زمنیة قلیلةاللحظة التي تمت فیها قراءة تلك الظاه

عند دراسة اي ظاهرة جغرافیة والتعرف على خصائصها  للقارئین بأهمیة كبیرة كونها خیر مع

، ذلك ألن الخرائط خیر وسیلة لتمثیل ظواهر االخرى وانماطها التوزیعیةوتأثیراتها وعالقتها بال

المعلومات المسندة مكانیا او احصائیا فضال عن انها تعد قاعدة للبیانات التي ینطلق منها 

ة ضمن التصمیم العلمیة والعملیة ولتحدید المشاریع المستقبلی حاجتهالجغرافي لیسهم في اشباع 

الظواهر البشریة  تمثیل الخدمات الصحیة وهي احد. تم اختیار موضوع او المخطط االساسي

 لهذه الظاهرة.اساسا للتطبیق لتعدد هذه الظواهر واختالفها لتحدید طریقة التمثیل المناسبة 

 ا :  

تمثیل الخرائطي في الدراسات الجغرافیة محدود جدًا رغم دقته في تحدید ان استخدام ال

وهذا ما سیتم التطرق له من خالل التساؤالت  المشاكل الناتجة عن سوء توزیع الخدمات،

 االتیة:

 ،بتمثیل الخدمات الصحیةهل هناك امكانیة ألنشاء قاعدة بیانات رقمیة خاصة  -١

  ؟ موضوع الدراسة في ناحیة الكرمة

 ؟طةار على الخ الخدماتكیف یتم اختیار الطریقة المناسبة لتمثیل  -٢

  ؟للتوصل الى افضل النتائجما هي الوسائل واألسالیب التي تستخدم   -٣
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  :ا ت

فهم وادراك المعلومات یساعد على على الخرائط  لخدمات الصحیةالمكاني ل التوزیعان  -١

  البیانات.یسهل عملیة تحلیل و 

خطوة في منطقة الدراسة  بالخدمات الصحیةانشاء قاعدة بیانات رقمیة خاصة یعد  -٢

 . اساسیة في تحلیل البیانات

ان استخدام تقنیات الحاسوب والبرمجیات یسهم في اعداد خرائط واشكال بیانیة  -٣

 .حیة في منطقة الدراسة بدقة عالیةالص للخدمات

ف ا : 

ها توزیع( في منطقة الدراسة تشملللخدمات الصحیة بیانات رقمیة  انشاء قاعدة -١

   .) وامكانیة تحدیثها مستقبالالمكاني واعداد العاملین فیها

 .التي یمكن اعتمادها في طرائق التمثیل الخرائطي التقنیاتاختیار  -٢

ا ا : 

اهر، مع امكانیة تحدیثها لظو ا بهذه خاصةرقمیة الدراسة قاعدة بیانات وخرائط  تقدم -١

  . مستقبال

طرائق التمثیل المناسبة ووسائلها واسالیبها والرموز المناسبة التي ومن خالل استخدام  -٢

تستخدم معها بالشكل الذي یعطي أفضل ادراك بصري وقیاسي للمعلومات التي 

  .الخدمات الصحیةتتضمنها خرائط 

 ا:   

تباع االتحلیل الخرائطي باعتمدت الدراسة المنهج الجغرافي القائم على اساس 

  :عدة خطوات هي البحثوقد تطلب موضوع  ،السلوبین الوصفي والكميا

وهي الدوائر الحكومیة والمكتبات والدراسات  ،البیانات والمعلومات من مصادرها جمع -١

وهي البحوث العلمیة  ،لكرمة الصادرة من الجهات الرسمیةالتي تناولت ناحیة ا

شرات والبیانات المنشورة وغیر المنشورة والخرائط والصور واالحصاءات الرسمیة والن

  . للخرائط االساس مصدر للمعلومات ومصدركالفضائیة التي اعتمدت علیها الدراسة 
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 ،واسالیب انجازها البحثاختیار طریقة ووسیلة التمثیل لكل خارطة من خرائط  -٢

  . المناسبة لكل ظاهرة على الخارطة واختیار الرموز وااللوان

عملیة الترمیز والتلوین والتصنیف للظواهر وتمثیلها ورسم االشكال البیانیة وعملیات  -٣

االخراج النهائي للخرائط كأنشاء شبكة االحداثیات وادراج المفتاح ومقیاس الرسم 

واتجاه الشمال ورسم االطار والكتابة على الخرائط واعدادها بشكل نهائي للطباعة 

 .   ARC GIS ٩,٣ستعمال برنامج اب

،  polygonوالمساحیة ،Lineوالخطیة  ،point رسم الطبقات بكل انواعها النقطیة -٤

لبیانات التي ومن ثم انشاء قاعدة بیانات لها اي اعطاء قیم لكل طبقة بحسب ا

ستعمال برنامج ا، بالظاهرة بجدول یوضح خصائصها)(ربط  حصلت علیها الباحثة

٩,٣ ARC GIS ایضا . 

ال البیانیة والجداول بواسطة التحلیل والمقارنة البصریة تحلیل الخرائط واالشك -٥

 . ومعلومات تناولت الجوانب البشریةباالستعانة بما حصلت علیه الباحثة من مصادر 

القیام بعملیة و یعد االنتهاء من الخطوات االنفة الذكر تأتي الخطوة االخیرة من البحث  -٦

المدروسة البحث من معطیات شملت الجوانب  هالكتابة على وفق ما توصل الی

 . (المعروضة على الخرائط)

ود ا :  

اذ ) ١( طةر ا(ناحیة الكرمة) كما تشیر الخ لدراسة الحیز المكاني الذي تشغلهشملت ا

تقع منطقة الدراسة ضمن محافظة االنبار قضاء الفلوجة یحدها من الشمال محافظة صالح 

الفلوجة ومن الشرق  الصقالویة اما من الجهة الجنوبیة مركز قضاءالدین ومن الغرب ناحیة 

صمة بغداد وتبعد عنها مسافة . تقع ناحیة الكرمة الى الشمال الغربي من العامحافظة بغداد

فتقع بین دائرتي  ،موقعها الفلكي فیما یخصاما  ،٢) كم١٠٣٨( مساحة، شغلت كم ٥٠

شرقا  )٤٤،١١º –٤٣ º،٣٤( طولوبین خطي  ،) شماالº٣٣،٤٤ – ٣٣ º،٠٦( عرض

 .) مقاطعة٢٥( لى عدة مقاطعات موزعة علىاتقسم منطقة الدراسة من الناحیة االداریة و 
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  موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار: )١خریطة (
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   ات وا - ا اول :

  :الجغرافیة المعلومات نظمأوًال: 

المعلومات الجغرافیة على تطویر مجموعة من الوسائل لتنظیم بیانات تقوم فكرة نظم 

مكانیة وتخزینها ثم استعادتها وتحلیلها ومن ثم عرضها، إذ تمثل مجموعة من الوسائل لتنظیم 

إذ تركز  ).Campbell,j,1998,p320( بیانات مكانیة وتخزینها ثم استعادتها وتحلیلها

لى ربط الظواهر المنتشرة على سطح األرض بنظام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة ع

إحداثیات ممیز وتخزینها في ذاكرة الحاسوب وربط البیانات الوصفیة بتلك الظواهر من خالل 

قواعد البیانات وتحلیلها وٕاظهار العالقات فیما بینها ومن ثم عرض المعلومات المكانیة 

 وتعد نظم ).٣ ص ،٢٠١٢ (داود، د على الشاشة وطباعتها على الورقبمقیاس محد

) في مقدمة التقنیات الحدیثة التي دخلت في مجال المعالجة G.I.Sالمعلومات الجغرافیة (

والتحلیل وٕاعداد النماذج، إذ أن لنظم المعلومات الجغرافیة مجموعة من البرامج التي یمكن من 

النماذج لمختلف الظواهر خاللها إنجاز عملیات التحلیل والربط والمطابقة والتمثیل وٕاعداد 

ومراقبة التطورات الحاصلة علیها والسیما الدراسات الحضریة، إذ أن المعروف أن الدراسات 

ٕامكانیة الحذف والتعدیل الحضریة تكون في تغیر وبذلك تستطیع هذه البرمجیات إعادة الرسم و 

ت الجغرافیة لمعلوما(التحدیث) فضًال عن عرض الظاهرة الجغرافیة على نظم ا واإلضافة

 ,kraak. 2003( ) وهذا تعجز عنه األسالیب التقلیدیةDynamic Maps( بأسلوب متحرك

p. 56(ز برامج نظم المعلومات الجغرافیة. والجدیر بالذكر أن أهم ما یمی )G.I.S هو (

قدرتها التحلیلیة للمعلومات والبیانات إلى جانب اشتراكهما مع النظم األخرى في ربط 

مباشرة بمواقعها على الخرائط المساحیة أو الجغرافیة أو التخطیطیة مع سهولة المعلومات 

التعدیل والتحدیث وتحویل البیانات لصور مكانیة على هیئة خرائط وتهتم هذه بمعالجة وتحدید 

مجموعة من المعاییر التخطیطیة، وتحلیلها بمجموعة من المعادالت البیانیة التي یحتویها 

ي والجداول سیة الربط مع برامج النظم األخرى مثل برامج الرسم الهندالبرنامج مع إمكان

 ). .٢٠٠٩Gretchen، (p. 115 اإللكترونیة وقواعد البیانات وبرامج معالجة الصور

وتتضح األهمیة لنظم المعلومات الجغرافیة في مجال التخطیط، إذ توفر شبكة من المعلومات 

لخطط العمرانیة على قطاعات مختلفة من جهة، المكانیة التي یمكن أن یتمحور حولها ا

وتركیز واضعي االستراتیجیات وصانعي القرارات التنفیذیة ذات الصلة باألمور التنمویة 
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والعمرانیة والتخطیطیة من ناحیة أخرى ویمكن أن نجمل فوائد نظم المعلومات الجغرافیة ذات 

  الصلة بالبحث في:

قابلـــة للتحـــدیث، فهـــي تســـهل إنشـــاء خلفیـــة تـــوفر قاعـــدة بیانـــات مكانیـــة وصـــفیة ورقمیـــة   .١

 .معلوماتیة عن المكان

 Select by( واالســتعالم عــن البیانــات الوصــفیة معلومــة مــن خــالل البحــثتــوفر   .٢

attributesأو المكانیة ( )Select by location فضًال عن إمكانیة اسـتبدال المعلومـات (

 وتحریرها.وتحدیثها 

 بناء نظام رقمي للخدمات یمكن معه عمل عالقة  بین استعماالت األرض.  .٣

إمكانیة معرفة العجـز والقصـور فـي توزیـع الخـدمات ممـا یفیـد فـي مشـاریع إعـادة التنمیـة   .٤

 الحضریة وتطویر المخططات من مطابقة المعاییر بتطبیقات هذه البرمجیات.

ة والتنفیذیــة فــي اتخــاذ القــرارات علــى أســس علمیــة تعــد وســیلة لمســاعدة اإلدارة التخطیطیــ  .٥

 سلیمة مع تفادي األخطاء.

إمكانیــة عمــل نمــاذج خرائطیــة تســاعد علــى تحســین العالقــات بــین المؤسســات الخدمیــة   .٦

 واتخاذ القرارات المناسبة.

 والكلفة.البیانات والمعلومات والجهد زمن إعداد  قتصارباتقوم   .٧

المختلفــة التــي لهــا عالقــة بــإدارة المعلومــات واتخــاذ أفضــل یتعامــل مــع كافــة النشــاطات   .٨

 القرارات.

والوصــفیة معــًا وفهــم العالقــات وعرضــها  كمیــة تنفــرد بقــدرتها علــى تحلیــل المعلومــات ال  .٩

بهیئة رقمیة تمكن القارئ االستفسار عن بیاناتها وهذا مؤشر واضح على استیعاب الجغرافیا 

 للتكنلوجیا المتقدمة.

أداء هیئــات التخطــیط واألجهــزة الحكومیــة  رفــع كفــاءة معلومــات الجغرافیــةنظــم ال تعمــل .١٠

 وغیرها التي تتخصص بدورها في عملیات التخطیط والتنمیة الحضریة واإلقلیمیة.

تمكن نظم المعلومات الجغرافیة ان تقدم إجابات سریعة محـددة علمیـة ودقیقـة وتحلیلیـة  .١١

رار والمخططین لكي یتم التعامل مع هذا النمو لظواهر النمو السكاني والعمراني لمتخذي الق

ممــا یتــیح االطــالع یومیــًا علــى حركــة التغیــر والتــي ترفــد مواقعهــا ومؤشــراتها دینامیكیــًا ممــا 

 یسهل اتخاذ ما هو مناسب حیالها.
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ما ا:- ا م  ت اا:  

   تعریف الخدمات الصحیة -١

، وتمثل ألنها تتعلق بصحة الفرد والمجتمعتعد الخدمات الصحیة ذات اهمیة كبیرة 

، وتقدیم الخدمات في مجال العنایة والرعایة الصحیةاحدى معاییر قیاس مدى تقدم الدولة 

، والبشریةالصحیة بواسطة مؤسسات معدة لهذا الغرض تضم جمیع متطلبات الخدمة المادیة 

عالقة بحیاة االنسان بصورة مباشرة لذا تولیها الدولة اهمیة كبیرة  وبما ان تلك الخدمة ذات

، وعلى هذا االساس یمكن تعریف من االمراض هلغرض ضمان صحة االنسان وسالمت

من  هالخدمات الصحیة على انها جمیع االنشطة الموجهة للحفاظ على صحة االنسان وسالمت

   .)١٤٥ص ،٢٠٠٩ ،یميالدل(، من االمراض والوقایة منها هخالل معالجت

   خرائط التوزیع المكاني للمراكز الصحیة في ناحیة الكرمة . -٢

تعد الخدمات الصحیة المقدمة من قبل مراكز صحة عامة جزءا مهما واساسیا في 

ن دراسة التوزیع المكاني لمراكز إ، لذا فتقدم الى غالبیة السكان العمل الصحي للبلد كونها

تعد من االمور المهمة التي ینبغي اخذها باالعتبار عند التخطیط  هالصحة العامة وتحلیل

على تطویر الخدمات الصحیة وزیادة كفاءتها واعادة توزیعها  هالصحي الذي ینصب اهتمام

، الى تلك المراكز ، مع ضرورة توفیر سهولة الوصوللة اجتماعیة ألكبر عدد من السكانبعدا

) بالسعي لتوفیر الخدمات الصحیة ١٩٧٧یة عام (مؤتمرات الصحة العالم هوهذا ما اكدت

 ،القحطاني(ى لإلنسانلجمیع السكان لتحقیق الهدف االساس بتكوین حیاة اكثر فاعلیة 

اقتصرت الخدمات الصحیة في ناحیة الكرمة على المراكز الصحیة فقط و . )٤- ٣ص ،١٩٩٤

منتظم حسب توزیع زعة بشكل والتي لم تكن مو  )١( جدول رقم) وكما في ال٢( طةخار 

  . السكان

المكاني  ستخدام رموز االشكال التصویریة لتمثیل التوزیعاخریطة بال هذه وتم اعداد

 لخریطة ان عدد المركز الصحیة بلغ) ویتضح من تحلیل هذه ا٢( لهذه المراكز خریطة رقم

) ٢( من المراكز منها، تنقسم الى نوعین موزعة على ثالثة عشر مقاطعة فقط ) مركز١٤(

) الباقیة هي مراكز ثانویة وهذه المراكز هي مركز الصبیحات في مقاطعة ١٢( مراكز رئیسة

الصبیحات ومركز الشهابي في مقاطعة الشهابي ومركز الكرمة والكرمة النموذجي في مقاطعة 

  حجاجة وام كبیر ومركز ام الخنازیر في مقاطعة البكعة وام الخنازیر ومركز الدوایة في 
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  .٢٠١٢التوزیع المكاني للمراكز الصحیة في ناحیة الكرمة لسنة : )٢خریطة (

 
  .)GPSبیانات نظام تحدید المواقع العالمي ( على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر
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  .التوزیع المكاني للمراكز الصحیة في ناحیة الكرمة: )١جدول (

  اسم المقاطعة  نوعه  المراكز الصحیة في ناحیة الكرمة  ت

 حجاجة وام كبیر رئیسي مركز الكرمة النموذجي  ١

 حجاجة وام كبیر رئیسي مركز الكرمة  ٢

 الكشاشي والبوركیبة ثانوي مركز الكشاشي والبوركیبة  ٣

 البكعة وام الخنازیر ثانوي مركز ام الخنازیر  ٤

 العیساویة ثانوي مر كز العیساویة  ٥

 المشیحنیة ثانوي مركز المشیحنیة  ٦

 المویلحة واالصیبح ثانوي السجرمركز   ٧

 محیسن الشرقي ثانوي الرشاد  ٨

 الكیفیة ثانوي مركز الدوایة  ٩

 الشهابي ثانوي مركز الشهابي  ١٠

 اللهیب ثانوي مركز بني زید  ١١

 بنات الحسن ثانوي بیت صحي الماللي  ١٢

 الشیحة والبوفهد ثانوي بیت صحي النحالة  ١٣

 الصبیحات ثانوي مركز الصبیحات  ١٤

  :: من عمل الباحثة باالعتماد علىلمصدرا

  .٢٠١٢سجالت غیر منشورة لعام  وزارة الصحة، المدیریة العامة لصحة االنبار، - ١

 .)١٣/٦/٢٠١٣-٧/٦) من تاریخ ((GPS الدراسة المیدانیة، واستخدام تقنیة - ٢

 

ومركز الرشاد في مقاطعة  واالصیبح مقاطعة الكیفیة ومركز السجر في مقاطعة المویلحة

محیسن الشرقي ومركز بني زید في مقاطعة اللهیب ومركز المشیحنیة في مقاطعة المشیحنیة 

ومركز بیت صحي النحالة في مقاطعة الشیحة والبو فهد ومركز الكشاشي في مقاطعة 

ي ز العیساویة فالبوركیبة ومركز بیت صحي الماللي في مقاطعة بنات الحسن ومرك الكشاشیو

 . مقاطعة العیساویة

   التوزیع العددي للعاملین في المراكز الصحیة في ناحیة الكرمة . -٣

للتعرف على عدد المالكات الطبیة والفنیة العاملة في المراكز الصحیة في ناحیة 

الكرمة حسب كل مركز سنركز على توزیع االطباء واطباء االسنان والصیادلة وذوي المهن 
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 الخرائط رقم) و ٢( الجدول رقم ، فمن خاللالتمریضیة والمالكات الفنیةلمهن الصحیة وذوي ا

) ١٨٤( یة بلغ) نجد ان مجموع المالكات الطبیة والفنیة العاملة في المراكز الصح٥-٤- ٣(

 للمالكات الفنیة وبنسبة ا) موظف٤٢(للمالكات الطبیة و ا) موظف١٤٢( موظفا توزعوا بواقع

  . %) للمالكات الفنیة٢٢,٨٢و(%) للمالكات الطبیة ٧٧,١٧(

 
 

  ذوي المهن الطبیة  - ١- ٣

المهن الطبیة الفئة االكثر فاعلیة والنواة التي تتمحور على اساسها تقدیم  یعد ذوي

. وقد شملت اربع )٩٥ ص ،العجیلي( وتلتف حولها روابط الصحة للسكان الخدمات الصحیة

اول هذه المهن الصحیة التمریضیة وسنتنفئات هم األطباء وأطباء األسنان والصیادلة وذوي 

   -:الفئات على النحو التالي
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 التوزیع العددي للعاملین في المراكز الصحیة في ناحیة الكرمة لسنة: )٣خریطة (

 
 )٢( رقم الجدول على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر
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  ٢٠١٢الكرمة لسنة  التوزیع النسبي للعاملین في المراكز الصحیة في ناحیة: )٤خریطة (

 
 )٢( رقم الجدول على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر   
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التوزیع العددي والنسبي للعاملین في المراكز الصحیة في ناحیة الكرمة لسنة : )٥خریطة (

٢٠١٢  

 
 )٢( رقم الجدول على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر
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  األطباء - :أوال

) طبیبا توزعوا على المراكز بشكل ١٤( كز الصحیةاالعاملین في المر بلغ عدد االطباء 

 ،هما مركز الكرمة النموذجي ،خر انحصر تواجدهم على مركزین فقطآمتباین او بمعنى 

) اطباء ٦(و%)  ٥٧,١٤( وبنسبة ،لمركز الكرمة النموذجي) اطباء ٨( ومركز الكرمة بواقع

   .ما تخلو بقیة المراكز من االطباء. بیناالطباء %) من مجموع ٤٢,٨٥( لمركز الكرمة وبنسبة

   اطباء االسنان - :ثانیا

مركز الكرمة  ،اطباء كذلك انحصر تواجدهم على مركزین فقط )١٠( بلغ عددهم

) ٤( بلغف%) اما عددهم في مركز الكرمة  ٦٠( وبنسبة ،) اطباء٦( بلغ عددهم إذالنموذجي 

   .%) ٤٠وبنسبة ( ،اطباء

   الصیادلة - :ثالثا

لكرمة النموذجي هما مركز ا ،صیادلة، توزعوا على مركزین فقط )١٠( بلغ مجموعهم

   .%) ٤٠( وبنسبة ،) صیادلة لمركز الكرمة٤%) ( ٦٠( وبنسبة ،) صیادلة٦بواقع (

   .ذوي المهن الصحیة والتمریضیة - :رابعا

 ناحیة الكرمةصحیة والتمریضیة في من ذوي المهن ال بلغ مجموع المالكات الطبیة

باینة على المراكز . توزعوا بصورة مت) ممرضا٢٨( ) موظفا صحیا٨٠( ) موظف بواقع١٠٨(

) ٧مرض لمركز الكرمة النموذجي، و(م) ٨(و ینصحی ین) موظف١٠( الصحیة وبواقع

 مرضین) م٥(و ینصحی ین) موظف٧(لمركز الكرمة، و نمریضیم) ٥(و ینصحی ینموظف

 ضینمر م) وال٥( كان عدد موظفیهم الصحییناما مركز ام الخنازیر فقط  ،لمركز الكشاشي

ومركز  ،مرضوال یوجد فیه م ین،صحی ین) موظف٧( ) ومركز العیساویة یوجد فیه٣(

) وال یوجد فیه موظف تمریضي اما مركز السجر ٥المشیحنیة فبلغ عدد موظفیهم الصحیین (

) ومركز الصبیحات یحتوي ٢( فعددهم مرضینم) اما ال٦( فیهفبلغ عدد الموظفین الصحیین 

) وموظف ١( ) موظفین صحیین٥( ومركز الرشاد یوجد فیه ،) موظفین صحیین٥( على

) ١( واحد) اما التمریضین ٣( وظفین الصحیین فیهتمریضي اما مركز الدوایة فبلغ عدد الم

 ین) موظف٤( ففیهاما مركز بني زید  وممرضین اثنین، ین،صحی ین) موظف٦( ومركز الشهابي

 ین) موظف٦) (٤( والنحالة یوجد فیها الليمومركزي ال ،واحد ) موظف تمریضي١(و ینصحی

  . لي وال یوجد فیها اي موظف تمریضيعلى التوا ینصحی
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   المالكات الفنیة- ٢- ٣

ي االدارة والحاسوب وف كاإلحصاءوهم الفئة العاملة في اقسام مراكز الصحة 

 ا) موظف١٦( على المراكز الصحیة بواقع اتوزعو  ا) موظف٤٢( والخدمات وبلغ مجموعهم

ومركز الكشاشي وبواقع  ،) موظفین لكل من مركز الكرمة٥( لمركز الكرمة النموذجي وبواقع

ومركز  ،(مركز ام الخنازیر وهي ،) في كل مركز من المراكز التالیة١( موظف واحد

  ومركز النحالة).  ،ومركز الماللي ،الدوایة، ومركز ومركز الرشاد  ،ومركز السجر ،العیساویة

اثنین  فبلغ عدد موظفي كل مركز ،ومركز بني زید ،ومركز الصبیحات ،اما مركز المشیحنیة

  .)٣( موظفیه. اما مركز الشهابي فبلغ عدد فقط

  ات

  : ستنتاجات یمكن اجمالها بما یأتيتوصل البحث الى مجموعة من اال

الخارطة في الدراسات الجغرافیة وذلك بوصفها الوسیلة االفضل الدراسة أهمیة  أكدت - ١

، ومعرفة العالقات المكانیة بین كاني للظواهر الجغرافیة المختلفةلبیان التوزیع الم

الظواهر بتحلیل الخرائط الموضوعیة المتخصصة ومطابقة بعضها البعض االخر 

یمكن ألیة دراسة جغرافیة لیسنى معرفة اثر كل ظاهرة على الظواهر االخرى، ومن ثم 

  ان تحقق أهدافها بالشكل المطلوب من دون االعتماد على الخارطة.

وذلك لدقة  ؛ات اهمیة كبیرة في اعداد الخرائطان تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ذ -٢

او اضافة بیانات ومعلومات  ،امكانیة تحدیث الخرائط المعدة باستخدامها فضال عن

 . خرائط لها باستخدام هذه التقنیة واعداد للظواهر التي یتم رسم

ة الدراسة بینت انه ال یمكن للدراسات الجغرافیة فضال عن الخرائطیة المعدة بوساط -٣

) أن تحقق اهدافها المرجوة من دون ان یكون GiS( تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة

عدة جوانب اهمها مستعمل هذه التقنیة ملما بالقواعد االساسیة لعلم الخرائط وذلك من 

معرفة انواع الخرائط وتصنیفها، واهمیة مقیاس الرسم وتأثیره على عرض البیانات 

، ومن ثم اثر ة الترمیز الكمي والنوعي للخرائط، وضرورة معرفة على الخرائطالجغرافی

العالقات بین الظواهر  ذلك على ضرورة معرفة المفهوم الجغرافي المنطقي لتحلیل

 . الجغرافیة
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مكان انشاء قواعد بیانات رقمیة خاصة بالظواهر الجغرافیة في ناحیة الكرمة التي باإل -٤

مع امكانیة الحذف واالضافة وامكانیة تحدیثها باستمرار  (بالخدمات الصحیة)، تمثلت

 . الیها

توزیع المكاني یعد االعتماد على مرئیات فضائیة عالیة الدقة ضرورة بالغة في توقیع ال -٥

 .یةألي ظاهرة جغراف

اظهرت الدراسة ان استخدام اكثر من رمز هندسي واحد هو افضل االسالیب في  - ٦

  .في منطقة الدراسة لمراكز الصحیةتمثیل التوزیع لمواقع ا

  -ات :

   -:توصیات التي توصي بها الباحثة هيمن ال

العامـة  مدیریـة الصـحةعلى مسـتوى  المراكز الصحیةقاعدة بیانات رقمیة لجمیع  إعداد -١

 .الصحیةمما یتیح معرفة هیكلیة توزیع الخدمات 

ضـــرورة توجیـــه المخططـــین والمصـــممین المعنیـــین فـــي تحـــدیث المخططـــات األساســـیة  -٢

األخــــذ باالعتبــــار معــــاییر توقیــــع الخــــدمات واســــتعماالت األرض فــــي توقیــــع الخــــدمات 

 ،والحـي ،عتبار التخطیط علـى مسـتوى المحلـةوباقي الخدمات مع األخذ باال الصحیة

 والقطاع السكني.

توصي الدراسة بضرورة فتح مركز نظم معلومات جغرافیة في كافة دوائر الدولة  -٣

وتخصیص كوادر لهذه المراكز او تنظیم دورات تدریبة لموظفي هذه الدوائر وابتداء 

من المستوى االول لبرامج نظم المعلومات الجغرافیة ثم المستوى الثاني وهكذا  

تدریب الموظفین على هذه  من اجل المحافظة على استمراریةوبدورات متقاربة زمنیا 

 . البرامج

ضرورة ادخال مادة نظم المعلومات الجغرافیة مادة اساسیة في اقسام الجغرافیة في  -٤

سها التي تدرس فیها مادة الجامعات العراقیة لمرحلتین على األقل وفي المراحل نف

ول من نظم على المستوى اال، تخصص المرحلة االولى لتدریب الطلبة الخرائط

قدمة في نظم ، بینما تخصص المرحلة الثانیة للمراحل المتالمعلومات الجغرافیة

(المستویین الثاني والثالث) بما یسهم في تخریج طالب قادرین  المعلومات الجغرافیة

 . ه النظم وبإمكانیات وقدرات عالیةعلى التعامل مع برامج هذ
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لرقمیة التي یتم انشاءها في كل محافظة لكل ظاهرة ان تكون قاعدة المعلومات ا -٥

جغرافیة ببیانات على مستوى المقاطعات مع ضرورة التحدیث واالضافة للبیانات 

 . ات والمقارنات بین هذه المقاطعاتسنویا بما یساهم في اجراء الدراس

الدقة تزوید الدوائر الحكومیة ذات العالقة بالظواهر البشریة بمرئیات فضائیة عالیة  -٦

ة على غرار تساعد على انشاء قاعدة البیانات الخاصة بكل ظاهرة من الظواهر البشری

 ) . QuickBird( ) او القمر الصناعيikonos( مرئیات القمر الصناعي

ضرورة المام الطلبة والباحثین ممن یستخدمون نظم المعلومات الجغرافیة او اعداد  -٧

ومبادئ التصمیم واالخراج وطرائق ووسائل الخرائط االلیة بأساسیات علم الخرائط 

 .واسالیبها المختلفة التمثیل الخرائطي
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