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 :الممخص
 الن الجغرافيا عمم جوىر ىو االرض سطح عمى ظاىرة اي توزيع ان

 كل ان اذ االرض سطح عمى لمظواىر المكاني بالتوزيع تيتم الجغرافيا
جغرافية  ظاىرة ىي الصحية والخدمات البعض بعضيا مع مرتبطة الظواىر
 الصحية الخدمات التنمية، وتتمثل خطط في وضرورية ميمة بشرية

 من جزء كونو الفرد وصحة العامة بالصحة تيتم التي الصحية بالمؤسسات
المجتمع ان التوقيع االمثل لمخدمات الصحية يسيم في ايجاد سيولة 
الوصول وزيادة كفاءة االستفادة منيا ألغمب سكان القضاء ىدف يسعى 

 البحث الى تحقيقو وفقا لمتقنيات الجغرافية .
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Abstract: 

The distribution of any phenomenon on the surface of 

the earth is the essence of geography because geography 

is concerned with the spatial distribution of phenomena 

on the surface of the earth as all phenomena are linked to 

each other and health services are an important and 

necessary human geographic phenomenon in 

development plans, and health services are represented 

by health institutions that are concerned with public 

health and health The individual being part of the 

community that the optimal signature of health services 

contributes to finding ease of access and increasing the 

efficiency of using them for the majority of the 

population of the judiciary, a goal that the research seeks 

to achieve according to geographical technologies. 
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 المقدمة
تعد الخدمات الصحية من ابرز مرتكزات المجتمعات المعاصرة، ويقاس تقدم أي  

المؤشرات الميمة لتقدم البمد وتعد دراسة مجتمع حضري بالخدمات الصحية بوصفيا احدى 
الخدمات من الموضوعات الميمة في مجال الجغرافية الحديثة التي تستخدم التقنيات الجغرافية 
في عممية التحميل المكاني والتي تتمثل في توزيع مواقع الخدمات في المناطق الجغرافية 

لخدمات حيث تعالج مراكز الخدمات المختمفة وذلك عن طريق التوزيع الجغرافي لمواقع تمك ا
من  مكانية لمتأكد من سالمة التوزيع ومدى كفايتو لحاجات السكان جغرافية من وجية نظر

وتقديم المقترحات والحمول المناسبة من اجل الحصول عمى توزيع افضل  خالل الموقع االمثل
 يجعل الخدمات في متناول السكان بكل يسر وسيولو. 

خالل مالحظة النظام الصحي في قضاء ىيت وجد الباحث من  مشكمة البحث:
ىنالك قصور في التوزيع الجغرافي تعاني منو الخدمات الصحية في قضاء ىيت، ومن ىذه 

 المشكمة تتفرع المشكالت الفرعية ومنيا: 
 ما ىو واقع التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية في قضاء ىيت؟  -1
 ؟ التخطيطيةمعايير ىل تم التوزيع الجغرافي وفقا ل -2
ىل تسيم التقنية الجغرافية في معالجة مواقع الخدمات المستقبمية بما يتوافق مع  -3

 االستفادة القصوى لمسكان من الخدمات
 سكان عمى انعكست الصحية الخدمات في خمل من القضاء يعاني . البحث فرضية

 تتفرع الفرضية ىذه ومن. المكاني التوقيع في او الجغرافي التوزيع في خمل كان سواء القضاء
 : ومنيا لفرضيات عدة

 .التخطيطية المعاير عن كثيرا ابتعد الصحية لمخدمات الجغرافي التوزيع ان  -1
بين المعايير التخطيطية وبين التوقيع المكاني لمخدمات اذ لم تسقط  تناقض ىناك -2

 واقتصادية وسياسية .الخدمات وفقا لمحاجة الفعمية وانما وفقا لعوامل اجتماعية 
تسيم التقنية الجغرافية الخاصة بالتحميل المكاني في معالجة التوقيع االفضل  -3

 لمخدمات المستقبمية بما يحقق بيئة امنو لمخدمات والسكان .
 هدف البحث : 

 معرفة الواقع الفعمي لمخدمات الصحية في قضاء ىيت   -1
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 اجراء المقارنات العممية وفقا لممعاير التخطيطية حول كفاءة الخدمات الصحية -2
 :  المكانية لمنطقة الدراسة  حدود
 العراق من الغربي الجزء في الواقعة االدارية ىيت قضاء حدود الدراسة منطقة تشمل

 و( 0Nʼ38,°33) عرض دائرتي بين الرمادي قضاء من الغربي الشمال وفي
(20Nʼ39,°33 )طول وخط شماال (40Nʼ48, °42 )و (20Nʼ51, °42 )يحدىا. شرقا 

 قضاء) مركز الشرقي الجنوب من اما عنو قضاء من وجزء حديثة قضاء الغربي الشمال من
 ومن الدين صالح ومحافظة الثرثار منخفض من أجزاء فتحدىا الشرقي الشمال ومن( الرمادي
 لعدد بالنسبة اما (1) رقم خريطة في كما  عنو وقضاء الرطبة قضاء يحدىا الغربي الجنوب
 مديرية - لإلحصاء المركزي الجياز التخطيط وزارة احصائية حسب النواحي مع ىيت سكان

 حسب النواحي عمى موزعة نسمة 166314 سكانيا عدد يبمع حيث االنبار محافظة احصاء
 (.1) رقم الجدول

الوحدات االدارية والبيئية لعام  (التوزيع الجغرافي لسكان قضاء هيت حسب1جدول رقم )
  ريف( -)حضر الوحدة االدارية م2020

 :عمى اعتمادا الباحث عمل من:  المصدر
 2020 لعام االنبار محافظة إحصاء مديرية – لإلحصاء المركزي الجياز - التخطيط وزارة:   أوال

الوحدة 
 االدارية

 المجموع ريف حضر
 المجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

مركز 
 القضاء

3354
2 

3145
4 

6499
6 6287 5525 

1181
2 

3982
9 

3697
9 76808 

 3145 1522 1623 الفرات
1452

3 
1374

9 
2825

2 
1614

6 
1525

1 31397 

 4407 2095 2312 البغدادي
1325

5 
1303

3 
2628

8 
1556

7 
1512

8 30695 

 8186 8723 كبيسة
1690

9 874 831 1705 9597 9017 18614 

المحمد
 8800 4540 4260 5685 2922 2763 3115 1618 1497 ي

 المجموع
4769

7 
4487

5 
9257

2 
3770

2 
3604

0 
7374

2 
8539

9 
8091

5 
16631

4 
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التموينية، بيانات بأعداد االسر في منطقة الدراسة ، بيانات غير منشورة  البطاقة التجارة وزارة:  ثانيا
 ،2020 

 2020والمحافظة لعام  من العراق الدراسة(موقع منطقة 1خارطة رقم )

 
المصدر: جميورية العراق، وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة 

  1/1000000العراق االدارية، مقياس 
 2020التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية في قضاء هيت لعام 

 -)المستشفيات(:اوال : التوزيع المكاني لممؤسسات الصحية الكبيرة 
ويقصد بالمؤسسات الصحية الكبيرة بالمستشفيات وىي انواع منيا العامة ومنيا 
الخاصة، وتعرف عمى انيا مؤسسة صحية فييا مجموعة من التخصصات والميارات والمين 

 . (1)الطبية وغير الطبية تقدم الخدمات واالدوية والمواد اليادفة الي خدمة المرضى 
يخدم البحث فان المستشفى مؤسسة صحية تحتوي عمى مجموعة  اما التعريف الذي

من الوحدات والتخصصات الطبية والفنية وتعد مأوى لممرضى والراقدين ويحتوي عمى 
تضم منطقة الدراسة مستشفى حكومي واحدة تسمى  ، مجموعة من االسرة الستيعاب الراقدين
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 تبمغ مساحتو 1972نشأ عام مركز القضاء  :يقع وسط مدينة ىيت (مستشفى ىيت العام)
جناح االداري الوالبناية الرئيسية تتكون من ( 2م 2000)فيو حديقة تبمغ مساحتيا ( 2م1800)

 واقسام الباطنية والصدرية والنسائية، االطفال والخدج والوالدة ويقدم خدمة لسكان مدينة ىيت
لمحمدي وما يجاورىا من قرى وناحية الفرات وناحية البغدادي وناحية كبيسة وناحية ا واطرافيا

يحتوي المستشفى عمى مئة اذ  ،وتجمعات سكانية وىو ذات امكانيات مادية وتقنية محدودة
 ( ردىات فضالً 6من مجموع اسرة مستشفيات المحافظة موزعة عمى ) (%6,1 )سرير بنسبة

  .(2)عن الطوارئ واالستشارية
ى المراكز الصحية في بعض وتسم : ثانيا : المراكز الصحية الرئيسية والفرعية

، تقوم ىذه المراكز بتقديم خدمات اولية مثل الحصبة والجدري وشمل (3)الدول بصحة المجتمع
االطفال وتنظيم وتجييز االدوية لألمراض المزمنة وفرض الرقابة الصحية عمى المطاعم 

ة التي واصحاب معامل الحمويات والخبازين وتوعية المتجمع من مخاطر االمراض واالوبئ
تواجو المجتمع وىذه المراكز تقدم الرعاية الطبية والصحية والتربية والمعمومات الصحية التي 

، وتعد المراكز الصحية جزء اصغر من المستشفى من حيث (4)تتعمق باألمراض وتشخيصيا
المساحة ونوعية الخدمة المقدمة والكفاءات الطبية والصحية وتقسم مراكز الرعاية الصحية الي 
المراكز الصحية الرئيسية وتخدم المراكز الصحية الرئيسية مجموعة من السكان وتقديم العالج 
الالزم ليم ويعتمد عدد ىذه المجموعة كمعيار في انشاء ىذه المراكز وىذا العدد تختمف من 
دولة الي اخرى حسب عدد السكان والنظام السياسي والحالة االقتصادية من حيث الدخل 

  .(5)يشة والتحصيل العمميومستوى المع
( ان 2التوزيع المكاني لممراكز الصحية في منطقة الدراسة يتضح من تحميل الجدول)

 (26م بمغ )2020( في منطقة الدراسة لعام الرئيسية والفرعية)د المراكز الصحية اعداجمالي ا
توزيعيا توضح  مركزا صحيا فرعياً  (13)مركزا صحيا رئيسيا و  (13)منيا  ًا صحياً مركز 

 ( يتضح االتي:2( وفي الجدول )3( و)2الخارطة )
 م2020توزيع المراكز الصحية والفرعية لمنطقة الدراسة لعام ( 2جدول رقم )

الوحدة 
 االدارية

مركز صحي 
 رئيسي

مركز صحي 
 فرعي

مجموع 
 المراكز

 % السكان %

 46.2 76808 30.8 8 3 5 مركز القضاء
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ناحية 
 البغدادي

5 5 10 38.5 30695 18.5 

 18.9 31397 15.4 4 2 2 ناحية الفرات
 11.2 18614 7.7 2 1 1 ناحية كبيسة

ناحية 
 المحمدي

0 2 2 7.7 8800 5.3 

 %100 166314 %100 26 13 13 المجموع
 25/11/2020المصدر : الدراسة الميدانية لمباحث بتاريخ 

  ،دائرة صحة االنبار 2020قسم االحصاء في القطاعات بيانات غير منشورة ، 
 .قسم االحصاء في المراكز الصحية الرئيسية في قضاء ىيت، بيانات غير منشورة 

يتصدر توزيع المراكز الصحية في منطقة الدراسة )ناحية  الفئة األولى: -1
( 4( مراكز صحية رئيسة )5) ( مراكز صحية موزعة بواقع10البغدادي( اذ استحوذت عمى )

وبقية المراكز الصحية البالغة  ،الناحية يقع في ريف وواحدقع في المنطقة الحضرية ت منيا
( مراكز ىي مراكز صحية فرعية تتوزع في ريف الناحية، وبذلك فقد استحوذت ناحية 5)

راسة عممًا %( من الجممة العددية لممراكز الصحية في منطقة الد38.5)البغدادي ما نسبتو 
 %( من سكان منطقة الدراسة.18.5) وانو يتركز بيا ما نسبت

( اذ بمغ عدد مركز قضاء ىيتيمي ناحية البغدادي ناحية ) الفئة الثانية: -2
عمى المنطقة ( مراكز صحية رئيسة توزعت 5( مراكز صحية منيا )8) المراكز الصحية فييا

( منيا في المنطقة 2)توزعت مراكز ( 3ىا )عددفقد بمغ اما المراكز الفرعية  الحضرية فييا،
ما نسبتو مركز القضاء فقد استحوذت ناحية  وبذلكالريفية وواحد في المنطقة الحضرية، 

نصف %( من الجممة العددية لممراكز الصحية في منطقة الدراسة عممًا انو يتركز بيا 30.8)
 %(.46.2) سكان منطقة الدراسة

يمي ناحية مركز قضاء ىيت )ناحية الفرات( اذ استحوذت عمى  الفئة الثالثة: -3
( مركز صحي فرعي، وبمغت 2( مركز صحي رئيس و)2( مراكز صحية موزعة بواقع)4)

%( من الجممة العددية لممراكز الصحية في منطقة 15.4)نسبة تواجد المراكز الصحية فييا 
كان منطقة الدراسة وىي اعمى من %( من س18.9) والدراسة، عممًا انو يتركز بيا ما نسبت
 نسبة تركز السكان في ناحية البغدادي.
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( 2والمحمدي( بواقع ) كبيسة)ناحية  يمي ناحية الفرات كل من الفئة الرابعة: -4
مركز صحي لكل منيا وعمى التوالي اال انيا تختمف من ناحية توزيع المراكز الصحية حسب 

ز صحي رئيس واخر فرعي بينما ناحية المحمدي النوع فمثاًل ناحية كبيسة يتواجد بيا مرك
%( 7.7) الناحيتين وبمغت نسبة تواجد المراكز الصحية فيتضم مراكز صحية فرعية فقط، 

 في ناحية كبيسةمن الجممة العددية لممراكز الصحية في منطقة الدراسة، عممًا انو يتركز 
 م.2020لعام  راسةسكان منطقة الدجممة ( من %5.3( وفي ناحية المحمدي )11.2%)

 م2020 لعام الدراسة منطقة في الرئيسة الصحية المراكز توزيع( 2)خارطة

 
الباحث اعتمادًا عمى وزارة الصحة، دائرة صحة قضاء ىيت، قسم التخطيط المصدر: 

 (.ARC GIS V10.3، وبرنامج )م2020بيانات غير منشورة، 
 م2020الدراسة لعام ( توزيع المراكز الصحية الفرعية في منطقة 3خارطة)
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الباحث اعتمادًا عمى وزارة الصحة، دائرة صحة قضاء ىيت، قسم التخطيط المصدر: 

 (.ARC GIS V10.3، وبرنامج )م2020بيانات غير منشورة، 
 اتجاهات التوزيع المكاني لمخدمات الصحية

إن البحث الجغرافي ال يعد منتييًا بمجرد الحصول عمى البيانات والمعمومات،  
وتوزيعيا في فئات وتفريغيا في جداول تكرارية، وعرضيا في رسوم بيانية، أو خرائط توزيعية، 
ظيار الترابط بين متغيراتيا، وباختصار  بل البد من تحميل ىذه البيانات، وبيان مدلوليا، وا 
نتفحص ما تنطوي عمية األرقام من مؤشرات، حتى نعرف الخصائص األساسية لمظاىرة 

تعمل الدراسات ، (6)الستنباط روح المكان وما تنطوي عمية من معان توزيعية الجغرافية
الجغرافية التطبيقية لممكان إلى إيجاد التفسيرات المناسبة لخصائص الظاىرات من خالل 
تحميل مواقعيا ومقارنتيا مع بعضيا من اجل التعرف عمى أنماط توزيعيا المكاني عمى إقميميا 

ويفترض في مثل ىذه الدراسات إن توزيع الظاىرات الجغرافية  المحدد مساحيًا ووظيفياً 
نما يعكس وجود عالقات مكانية محدده تحكميا أ)طبيعية وبشرية(  ن ال يكون عشوائيًا وا 

،،كما ان (7)العالقات الوظيفية لمظاىرات المجاورة ليا وفقًا لقوانين التنظيم المكاني ليا
م عمى اساسين اثنين وىما التوزيع والعالقات، ويعد األول الدراسات التحميمية في الجغرافية تقو 
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التوزيع ىو الثمرة النيائية  وبما انامتدادًا افقيًا والثاني امتدادًا رئيسا، كما أشار كارل ريتر 
، من لمخدمات الصحية لمعالقات المكانية، فال بد من التعرف اواًل عمى صورة التوزيع الحالية

ييس المعروفة التي تحدد خصائص توزيع الظاىرة الجغرافية خالل استخدام بعض المقا
من حيث التجمع والتشتت حول قيمة المكانية اتجاىاتيا كثافتيا، وطبيعة تركزىا و و المدروسة 

( ومركز Mean Center)س المركز المكاني يوفق مقاي، (8)وقياس نمطية توزيعيامعينة 
التوزيع واتجاه  (Standard Distance)والمسافة المعيارية  (Central feature)الظاىرة 

(standard Deviational Ellipse( وتحميل نطاق التأثير )Buffering  ) ضمن بيئة
    -والتي سنتناوليا تباعًا وكاآلتي:  (Arc GIS 10.3)برنامج 

  (: Mean centerالمركز المتوسط )-اوالا 
ومنيا الخدمات  التوزيعات المكانية لمظواىر الجغرافيةييتم الجغرافيون في دراسة 

بتحديد مركز الثقل المكاني أو المركز الجغرافي لمتركيز أو نقطة الجذب الرئيسي  الصحية
، قضاء، محافظةومقارنتو بالتوزيع الواقعي ضمن إطار مكاني معين ) لتمك التوزيعات

ل التوزيع( لمخدمات الصحية في منطقة مركز المتوسط)ثقوتم التوصل الى تحديد ، (9)مدينة(
( ومنيا 4والتي تبين نتائجة الخارطة) (GIS) الدراسة ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية

  -نستنتج االتي:
يقع المركز المتوسط لمخدمات الصحية ككل او حسب نوعيا مراكز صحية  -1

اء ىيت وذلك )رئيسة وفرعية( في موقع متوسط من القضاء ضمن حدود ناحية مركز قض
 ألنيا نواة نشأة قضاء ىيت ومركزىا اإلدارية والخدمي.

( كم عن مركز 1.895يقع مركز ثقل توزيع الخدمات الصحية ككل بمسافة ) -2
( كم عن 1.163ثقل توزيع المراكز الصحية الرئيسة الواقع الى الشمال الغربي وبمسافة )

ب الشرقي عنة وىذا مؤشر واضح عمى مركز ثقل المراكز الصحية الفرعية الواقعة الى الجنو 
الى جانب تباين مسافات توزيعيا من تقارب توزيع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة 

وتركز اغمبيا ضمن  منطقة الى أخرى في ضوء تأثير العامل اإلداري والتخطيطي والحاجة
 مراكز الوحدات االدارية.

تقع مراكز ثقل توزيع الخدمات الصحية ككل وحسب نوعيا مراكز صحية  -3
)رئيسة وفرعية( بالقرب من نير الفرات وىذا يدل ان توزيع الخدمات الصحية ينسجم مع توزيع 
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مراكز الوحدات اإلدارية والقرى وانتشارىا ضمن امتداد نير الفرات وعمى جانبيو من شمال الى 
 جنوب منطقة الدراسة. 

ن مركز الثقل المكاني لمخدمات الصحية ككل وحسب نوعيا مراكز يقتر  -4
 (.4)صحية )رئيسة وفرعية( في منطقة الدراسة بشكل كبير بموقع الثقل السكاني الخارطة 

 م2020( المركز المتوسط لمخدمات الصحية في منطقة الدراسة لعام 4)خارطة 

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 :(Central feature) مركز الظاهرة-ثانياا 
يشير إلى الموقع األكثر مركزية من بين مجموع المواقع األخرى لمظاىرة، ويمثل  

مركز القمب لتوزيعيا المكاني، ويعتمد في تحديده عمى قيم المسافة التجميعية التي تفصل بين 
المكاني لتوزيع الظاىرة او المركز ىذه المواقع والموقع الذي يحقق أدنى قيمة يمثل الوسيط 

مركز الظاىرة لمخدمات الصحية في منطقة الدراسة وتم التوصل الى تحديد ، (10)الفعمي ليا
( ومنيا نستنتج 5والتي تبين نتائجة الخارطة) (GIS) ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية

  -االتي:
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يمثل مركز صحي )المعممين الرئيس( مركز الظاىرة بالنسبة لتوزيع الخدمات  -1
الصحية ككل والمراكز الصحية الرئيسة، ويمثل مركز صحي )البسطامية الفرعي( مركز 

 م. 2020الظاىرة بالنسبة لتوزيع المراكز الصحية الفرعية في منطقة الدراسة لعام 
حسب نوعيا مراكز صحية يقع مركز الظاىرة لمخدمات الصحية ككل و  -2

)رئيسة وفرعية( في منطقة الدراسة ضمن حدود ناحية مركز قضاء ىيت ولكن شيد مركز 
( كم عن مركز 14.238الظاىرة لممراكز الصحية الفرعية انحراف مكاني واضح بمسافة )

الظاىرة لمخدمات الصحية ككل والمراكز الصحية الرئيسة وىذا مؤشر واضح عمى ان امتداد 
 عيا يأخذ ىذا االتجاه ضمن منطقة الدراسة. توزي

ان مراكز توزيع الظاىرة لمخدمات الصحية ككل وحسب نوعيا مراكز صحية   -3
 (.5))رئيسة وفرعية( يقترن مع فئات توزيع السكان العالية في منطقة الدراسة الخارطة 

 م2020( مركز الظاهرة لمخدمات الصحية في منطقة الدراسة لعام 5خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 :(Standard Distance)ثالثاا: المسافة المعيارية 
بيانيًا برسم دائرة مركزىا المتوسط المكاني المسافة المعيارية عمى الخارطة تمثل  

ونصف قطرىا البعد المعياري، ولمعرفة مدى التشتت يمكن االستفادة من احتماالت التوزيع 
حول المدروسة )الخدمات الصحية( %( من عناصر الظاىرة  68,27المعتدل لتبين تركز )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1555 ) 
 

إن طبيعة التوزيع يتأثر بعوامل المركز المتوسط المكاني، إذا كان التوزيع طبيعيًا عدا ذلك ف
مركز المسافة المعيارية  لمخدمات الصحية في منطقة وتم التوصل الى تحديد ، (11)أخرى

( 7( و)6والتي تبين نتائجيا الخارطة) (GIS) الدراسة ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية
  -( ومنيا نستنتج االتي:8و)

الواقعة ضمن الدائرة البالغ نصف  ككل( لمخدمات الصحيةبمغت النسبة المئوية ) -1
( خدمة صحية 27%( من مجموع )48.14( متر بمغت )20843قطر مسافتيا المعيارية )

البالغة ( وىي بذلك لم تحقق نسبو التوزيع الطبيعي داخل الدائرة المعيارية 4الخارطة )
نطقة الدراسة وتدل عمى انتشار توزيع الظاىرة المدروسة نتيجة لكبر مساحة م %(68,27)

  .2( كم6499)والتي تبمغ 
 التي الدائرة ضمن الواقعة )المراكز الصحية الرئيسة(لعدد  المئوية بمغت النسبة -2

( مراكز صحية رئيسة من 6وقد بمغ ) متر( 20556) يساوي المعيارية مسافتيا قطر نصف
مركزًا صحيًا رئيسيًا موزعة عمى الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة بنسبة  (13اجمالي )

 الطبيعي داخل الدائرة المعيارية البالغة التوزيع نسبو لم تحقق بذلك وىي %(46,15)
المدروسة ولكنيا تنتشر عمى مساحة أقل من  الظاىرة تباعد توزيع عمى وتدل%( 68,27)

   .الخدمات الصحية ككل
 التي الدائرة ضمن الواقعة المراكز الصحية الفرعية() لعدد المئوية سبةالن ان-3

( مراكزا صحية فرعية من 7بمغت) متر( 21462) قيمتو البالغ المعيارية مسافتيا قطر نصف
 (، بنسبة25( مركزًا صحيًا فرعيًا  موزعة في منطقة الدراسة الخارطة)13اجمالي )

ضمن الدائرة المعيارية البالغة  الطبيعي التوزيع نسبو لم تحقق بذلك وىي%( 53,84)
المدروسة عمى مساحة اكثر من المراكز  الظاىرة توزيع انتشار عمى وتدل%( 68,27)

الصحية الرئيسة لكونيا ساندة وتوزع ضمن المناطق التي ال تسمح بفتح مركز صحي رئيس 
  فييا وعمى مساحة أوسع من توزيع الخدمات الصحية ككل.

 م2020المسافة المعيارية لمخدمات الصحية ككل في منطقة الدراسة لعام (6خارطة)
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 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 م2020المسافة المعيارية لممراكز الصحية الرئيسة في منطقة الدراسة لعام (7خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 
 

 م2020المسافة المعيارية لممراكز الصحية الفرعية في منطقة الدراسة لعام (8خارطة)
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 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 :(standard Deviational Ellipse)التوزيع  هثالثاا: اتجا
تحديد يستخدم مقياس اتجاه التوزيع لتحدد شكل واتجاه االمتداد الجغرافي عن طريق 

ضمن مساحة المنطقة المدروسة  الصحية زاوية االنحراف بالدرجات لمتوزيع المكاني لمخدمات
اتجاه توزيع وتم التوصل الى تحديد  (12)الحقة إلجراءات تخطيطية نتائج ذلك من واالستفادة، 

كما تبين  (GIS) الخدمات الصحية في منطقة الدراسة ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية
  -( ومنيا نستنتج االتي:9نتائجو الخارطة)

يتخذ شكاًل بيضويًا ككل  الخدمات الصحيةان االتجاه الفعمي لنمط انتشار  -1
ضيقًا باتجاه طولي يمتد بين )الجنوب الشرقي والشمال الغربي( في حيز مكاني محدود 

جة من االتجاه الجنوب ( در    138,49( ، بحيث بمغت قيمة دوران اتجاه التوزيع )9الخارطة)
( خدمات صحية ضمن ىذا 10الشرقي، وبانحراف مكاني واضح نحو الشمال الغربي لوجود )

%( من مواقع الخدمات الصحية ككل 66,66االتجاه بذلك طوق الشكل البيضوي )
( خدمة صحية ويرتبط ىذا االتجاه في سمات التوزيع نتيجة لمرور نير الفرات 27البالغة)
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الرئيسة وتوزيع مراكز الوحدات اإلدارية والقرى ضمن ىذا االتجاه لتوفر  وشبكة الطرق
 المقومات الجغرافية لالستقرار السكاني وتوزيع الخدمات.

 شكالً  يتخذ (المراكز الصحية الرئيسة) انتشار لنمط الفعمي االتجاه ان -2
 الشرقي الجنوب) بين طولي )من اتجاه توزيع المستشفيات( يمتد باتجاه اكثر اتساعاً  بيضوياً 
 االتجاه من ( درجة°137,78توزيعيا ) اتجاه دوران قيمة بمغت بحيث (الغربي والشمال
منيا تتركز في ناحية  5االتجاه ) ىذا في ( مراكز صحية رئيسة7) لتواجد الشرقي الجنوب

 لتركز الغربي الشمال نحو واضح مكاني في ناحية الفرات(، وبانحراف 2مركز قضاء ىيت و
 البيضوي الشكل طوق بذلك االتجاه )ناحية البغدادي(، بيذا مراكز صحية رئيسة( 5)
 في االتجاه ىذا )المراكز الصحية الرئيسة( ويرتبط المدروسة الظاىرة مواقع من%( 76,92)

التوزيع لنفس األسباب المذكورة أعاله يضاف اليو التباعد المكاني بين مراكز الوحدات  سمات
  .الحجم السكاني ليا الذي يمزم فتح مراكز صحية الرئيسةاإلدارية وتباين 

 شكالً  يتخذ (الفرعية الصحية المراكز) انتشار لنمط الفعمي االتجاه ان  -3
الخدمات الصحية ككل والمراكز الصحية الرئيسة  توزيع اتجاه من اتساعًا وطوالً  اكثر بيضوياً 

 (،9الخارطة) (الغربي والشمال الشرقي الجنوب) بين طولي باتجاه اذ تمتد في منطقة الدراسة،
 لتواجد الشرقي الجنوب االتجاه من درجة°( 139,46) توزيعيا اتجاه دوران قيمة بمغت بحيث

 ناحية مركز قضاء ىيت، ناحية المحمدي،) تمثمو االتجاه ىذا في صحية فرعية مراكز( 7)
فرعية  مراكز صحية( 6) لتواجد الغربي الشمال نحو واضح مكاني وبانحراف ،(ناحية الفرات

 مواقع من%( 69,23) البيضوي الشكل طوق بذلك ،(ناحية البغدادي)تمثمو  االتجاه بيذا
 المذكورة األسباب لنفس االتجاه تفسير ىذا ويرتبط المدروسة المراكز الصحية الفرعية الظاىرة

بالمقارنة بالمراكز انفًا مضافًا الى انخفاض المعيار السكاني التخطيطي لتواجد ىذه المراكز 
 .الصحية الرئيسة
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 م2020( اتجاه توزيع الخدمات الصحية ككل في منطقة الدراسة لعام 9خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 :  (Buffering)خامساا : نطاق التأثير
( عمى دراسة توزيع GISيعتمد التحميل المكاني ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية )

مواقع خدمات المراكز الصحية )الرئيسة والفرعية( ككل وحسب نوعيا ونطاق تأثير 
(Buffering)   كل خدمة صحية حسب ما مخطط ليا عمى المحيط التابع ليا اعتمادًا عمى

من خاللو ، و (13)معيار المسافة باعتبارىا اساسًا لتوضيح أي تنظيم مكاني في الحيز الجغرافي
)منطقة التأثير تعرف بأنيا  حول كل خدمة صحيةتأثير يتم رسم خرائط تحتوي عمى نطاقات 

ولتقييم مدى فاعمية تقديم مواقع  المنطقة المستفيدة من الخدمة في زمن معين أو مسافة معينة(
سب خدمات المراكز الصحية)الفرعية والرئيسية( ومالئمة مواقعيا ونسبة تغطيتيا المكانية ح

تم تطبيق  ،(15)( لممراكز الصحية10و) (14)( كم لممستشفيات20المعيار التخطيطي المحدد )
وعمى ( عمى واقع التوزيع المكاني الحالي لمخدمات الصحية GISىذه المعايير ضمن بيئة )

وكما  (،12( و)11( و)10( والخرائط)3مستوى الوحدات اإلدارية كما يبين نتائجيا الجدول)
  -يأتي:
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 وتشغل ما نسبت 2( كم1217) المستشفياتغت مساحة تغطية نطاق تأثير بم - أ
، وقد شمل نطاق 2( كم6499)%( من اجمالي مساحة منطقة الدراسة البالغة 18,72)

التأثير جميع مراكز الوحدات اإلدارية باستثناء مركز ناحية )البغدادي( لمي يشمميا نطاق 
المكانية لمخدمة المقدمة عمى أساس المسافة وىذا تأثير ما يؤكد ذلك وجد عجز في الكفاءة 

يؤكد حاجة منطقة الدراسة الى استحداث مستشفى جديدة في ناحية البغدادي لكونيا غير 
  مشمولة بنطاق تأثير خدمة مستشفى ىيت الحالي وحسب المعايير المكانية الموضوعة.

 2( كم1394) المراكز الصحية الرئيسةبمغت مساحة تغطية نطاق تأثير  - ب
منطقة ويالحظ ىنا انفراد بنطاق تأثير المراكز %( من مساحة 21,43تشكل ما نسبتو )

الصحية وخمو الجزء الشمالي من ناحية مركز قضاء ىيت والجزء الجنوبي من ناحية البغدادي 
وىذا  بنطاق تأثير المراكز الصحية الرئيسية الحالية عمى الرغم من تمتعيا بكثافة سكانية عالية

المساحة بشكل مثالي وكفوء ىذه مراكز صحية رئيسة جديدة لتغطية د ضرورة استحداث يؤك
عدم شموليا بنطاق تأثير المراكز الصحية الفرعية  يالمسافة وىذا ال يعنعمى ضوء معايير 

 .ولكن خدماتيا تكون محدودة نوعًا ما
 2( كم1804) الفرعيةالمراكز الصحية بمغت مساحة تغطية نطاق تأثير  - ت

الدراسة، وىذا يعني انيا افضل حال مساحة منطقة جممة %( من 27,75تشكل ما نسبتو )
كنتيجة النخفاض و  بنسبة التغطية عن ما ىو عمية في تغطية المراكز الصحية الرئيسة

المعيار السكاني في توقيعيا، اذ يالحظ شمول جميع مراكز الوحدات اإلدارية في منطقة 
 كز الصحية الفرعية من ناحية المسافة التخطيطية. الدراسة بنطاق تأثير المرا

 2020نطاق تأثير الخدمات الصحية في منطقة الدراسة لعام ( 3جدول)

 .(ARC GIS V10.3الباحث باالعتماد عمى الخرائط أعاله وبرنامج ) -المصدر:
 

 من مساحة منطقة الدراسة % 2مساحة التغطية كم نوع الخدمات الصحية

 18,72 1217 المستشفيات
 21,43 1394 مراكز صحية رئيسة
 27,75 1804 مراكز صحية فرعية
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 م2020( نطاق تأثير مستشفى هيت العام لعام 10خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )  

 م2020( نطاق تأثير المراكز الصحية الرئيسة في منطقة الدراسة لعام 11خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )
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 م2020( نطاق تأثير المراكز الصحية الفرعية في منطقة الدراسة لعام 12خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )

 (:Creates Thiessen polygons) ثيسن لسادساا: تحمي
المساحة المغطاة من قبل كل خدمة بغض النظر عند يستخدم ىذا التحميل لمعرفة 

 (point)مستواىا التخطيطي وىرميتيا المكانية وذلك عن طريق تحويميا من الطبقة النقطية
، بحيث ينتج لنا عن كل موقع مكاني مضمع واحد يبين  (polygonإلى طبقة مساحية )

قدرة اعداد المراكز الصحية في توضح ىذه الطريقة ، و (16)خدماتيا الفعمي)ليس نطاق تأثيرىا(
استيعاب السكان في المكان من خالل تدرج األلوان في قياس الكفاءة، اذ تدل األلوان الداكنة 
عمى عدم التناسب بين المراكز الصحية والمساحة التي تغطييا بخدماتيا، في حين تشير 

اقل من قدرة المراكز المناطق ذات األلوان الفاتحة الى المناطق التي تكون فييا المساحة 
أظيرت مخرجات التحميل المكاني لمضمعات ثيسن لممراكز الصحية الصحية عمى تغطيتيا، 

( 14( و)13(  والخرائط )4ككل وحسب النوع )رئيسي فرعي( والموضحة نتائجو في الجدول)
(عن كفاءة توزيع غير جيدة لبعض مواقع المراكز الصحية من حيث تقاسميا لممساحة 15و)
من خالل سيادة األلوان الداكنة ، مما يؤكد عدم وجود حالة من ويبرز ذلك وزعة عمييا الم

التناسب بين المراكز الصحية القائمة والمساحة المخدومة منيا حسب نتائج ىذا التحميل، وقد 
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%( من جممة 39.63بمغت نسبة تغطية مضمعات ثيسن لممراكز الصحية ككل حوالي )
ما حسب نوعيا فنجد ان نسبة تغطية المراكز الصحية الفرعية بمغت مساحة منطقة الدراسة، ا

%( وىي بذلك افضل حال من نسبة تغطية المراكز الصحية الرئيسة 37.62)
%( عمى اساس صفة انتشارىا المكاني وليس عمى أساس نوعية الخدمة 31.80البالغة)

 المقدمة.  
وحسب نوعها )رئيسة وفرعية( لممراكز الصحية ككل  2( مساحة التغطية كم4جدول)

 2020في منطقة الدراسة لعام 

 .(ARC GIS V10.3الخرائط أدناه وبرنامج )الباحث باالعتماد عمى  -المصدر:
 م2020( تحميل ثيسن لممراكز الصحية ككل في منطقة الدراسة لعام 13خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )    

نوع الخدمات 
 الصحية

حسب تحميل  2مساحة التغطية كم
 من مساحة منطقة الدراسة % ثيسن

 39.63 2576 المراكز الصحية ككل
 31,80 2067 مراكز صحية رئيسة
 37,62 2445 مراكز صحية فرعية
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 م2020( تحميل ثيسن لممراكز الصحية الرئيسة في منطقة الدراسة لعام 14خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3باالعتماد عمى برنامج )المصدر: الباحث 

 م2020( تحميل ثيسن لممراكز الصحية الفرعية في منطقة الدراسة لعام 15خارطة)

 
 (.ARC GIS V10.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى برنامج )  
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 االستنتاجات
مركز صحي اغمبيا في البيئة الحضرية  26وصل عدد المراكز الصحية الى  -1
 الدراسة مراكز الوحدات اإلدارية.لمنطقة 

من تحمل صمة الجوار تبين ان توزيع المؤسسات الصحية اتخذ انماطا توزيعية  -2
متباينة ما بين النمط المتقارب العشوائي بالنسبة لممراكز الصحية الفرعية والمتقارب العنقودي 

 بالنسبة لممراكز الصحية الرئيسة والخدمات الصحية ككل.
ص في المساحات المخصصة لممراكز الصحية في عموم القضاء يوجد نق  -3

 / لممركز الصحي(.2م5000وحسب المعايير التخطيطية المعتمدة والمحددة)
ان التوزيع الحالي قد افضى الى خمل مكاني اذ ان ىناك تركز واضح لمخدمات  -4 

الى الخدمة  الطبية في مكان عمى حساب االخر وىو ما انعكس عمى مبدا المسافة لموصول
حيث نالحظ ان التركز قد اسيم في حرمان المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من 

 الخدمات 
كفاءة التوزيع غير جيدة لبعض مواقع من خالل استخدام المؤشر ثيسن وجد ان  -5

من خالل سيادة ويبرز ذلك المراكز الصحية من حيث تقاسميا لممساحة الموزعة عمييا 
وان الداكنة في خرائط التحميل ، مما يؤكد عدم وجود حالة من التناسب بين المراكز األل

 . الصحية القائمة والمساحة المخدومة منيا حسب نتائج ىذا التحميل
 التوصيات

اعادة النظر في بعض المراكز التي ال تتالئم مع موقعيا كما ىو الحال في   -1
ة المحمدي حيث تقع عمى الشارع العام وىو طريق المركز الصحي في ناحية البغدادي وناحي

 خارجي. 
 العناية بالمساحة المخصصة لممستشفى والمركز الصحي وفق المعيار المحمي.   -2
تشجيع االستثمار في نواحي البعيدة عن مركز القضاء خاصة مناطق الضواحي  -3 

 واالرياف ذات تجمعات السكانية المقبولة. 
ىمية في مركز القضاء وناحية الفرات وناحية البغدادي وكبيسة اقامة مستشفيات ا -3 

 وكذلك تشجيع االستثمار في مجال الطب والصحة. 
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استخدام التقنيات الجغرافية لممساىمة في التوقيع االمثل لمخدمات بما يتالءم مع   -4
 الكثافة السكانية ومدى االستفادة وسيولة الوصول الى الخدمة 
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