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***************** 
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 الشكر والتقدير

بعد حمد اهلل العمي القدير الذم كفقني في إنجاز ىذه الدراسة يخمؽ بي في ىػذا المقػاـ أف أتقػدـ 
 لعبيـديسـالم فـرج ابجزيؿ الشكر كأسمى آيات التقدير كالعرفػاف لسسػتاذ الفا:ػؿ: ااسػتاذ الػدكتكر/ 

السػػديد الػػذم تف:ػػؿ مشػػككران بقبػػكؿ اىشػػراؼ عمػػى ىػػذا البحػػث ف كلػػـ يػػنؿ جيػػدان فػػي تقػػديـ النصػػح 
كالتكجيو المفيد كالنقد البنػاء ف طيمػة فتػرة جمػع المػادة ككتابػة الرسػالة ف ممػا كػاف لػو عظػيـ اا ػر فػي 
خراجيػػا بيػػذه الصػػكرة ف كمػػا كػػاف صػػبره كسػػعة صػػدره خيػػر عػػكف لمباحػػث فػػي  إنجػػاز ىػػذه الدراسػػة كاا

 مكاجية الظركؼ القاسية كالصعكبات التي كاجيت إنجاز ىذا البحث. 

جزيؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ إلى كافة أع:اء ىيئة التدريس بقسـ الجغرافية بكميػة كما أتقدـ ب
لػػػى زمرئػػػي كعمػػػى رأسػػػيـ ااسػػػتاذ:  ـــاخرياآلداب بجامعػػػة بنغػػػازم ف كاا ـــل ألر  فـــرج: ف كااسػػػتاذ خمي

ف عمى ما بذلكه معي مف جيكد جسيمة فػي سػبيؿ إنجػاز ىػذا  السنوسي الربيعيف كااستاذ: الكوشي
 البحث المتكا:ع .

        عـــــــجء الررجــــــــاني أتقػػػػػػػدـ بخػػػػػػػالص الشػػػػػػػكر كالتقػػػػػػػدير إلػػػػػػػى ااسػػػػػػػتاذ: أف ال يفػػػػػػػكتني  كمػػػػػػػا 
 . لي في الجانب اىحصائي ماعمى مساعدتيف  العزيز مأمون عبدكااستاذ: 

اف إلػػى كػػؿ مػػف  ػػدـ لػػي يػػد العػػكف كالمسػػاعدة مػػف كمػػا يطيػػب لػػي أف أتقػػدـ بػػكافر الشػػكر كاالمتنػػ
    الجنػػكد المجيػػكليف الػػذيف ال يتسػػع المجػػاؿ لػػذكر أسػػمائيـ جميعػػانف الػػذيف لػػكال ف:ػػؿ اهلل  ػػـ جيػػكدىـ

 لما كاف ليذا العمؿ أف يظير إلى حيز الكجكد بيذا المظير.

كأخيران أتقدـ بالشكر كالتقدير سمفان لكؿ مف يطمع عمػى ىػذا البحػث كي ريػو بػرأم أك نصػح أك نقػد 
 بناءف كأختـ بالصرة عمى خير ااناـ المصطفى عميو أف:ؿ الصرة كأزكى السرـ. 

 كختامان اشكر كؿ مف ك ؼ معي كلك بكممة طيبة
 النجاز ىذه الرسالة

 الباحث ،،،
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 ممخص الدراسة
 

إف اليػػدؼ مػػف ىػػذه الدراسػػة ىػػك تسػػميط ال:ػػكء عمػػى خػػدمات الرعايػػة الصػػحية ااكليػػة فػػي 

 منطقة زليتف ف مف حيث تكزيعيا كمدل تبايف خدماتيا بما في ذلؾ القكل العاممة الصحية بيا .

تػػػـ اسػػػتخداـ عػػػػدد السػػػكاف بمنطقػػػة زليػػػػتف كالمعيػػػار الػػػكطني لممراكػػػػز الصػػػحية ف كااطبػػػػاء 

ع:اء ىيئة التمريض كالصيادلة كالفنييف كمقياس لمػدل كفايػة ك كفػاءة الخػدمات الصػحية كالقػكل كأ

العاممة الصحية بالمنطقة ف كما استخدـ الباحث االختبار اىحصائي  ) مربع كام (  لقياس بعػض 

العر ػػػات ذات الصػػػمة بمك:ػػػكع الدراسػػػة ف كمػػػف خػػػرؿ ذلػػػؾ تبػػػيف أف التكزيػػػع الجغرافػػػي لمخػػػدمات 

صػػحية ال يجػػارم التطػػكر العػػددم لمسػػكاف بالمنطقػػة ف كأف ىنػػاؾ خمػػر كا:ػػحا فػػي تكزيػػع المراكػػز ال

بعض المراكػز الصػحية  بػكفرة ااطبػاء تحظي الصحية كااطباء كىيئة التمريض كالصيادلة ف حيث 

كالممر:ػػػيف م ػػػؿ مركػػػز القصػػػبة ف فػػػي الك ػػػت الػػػذم تفتقػػػر لػػػذلؾ مراكػػػز صػػػحية أخػػػرل م ػػػؿ مركػػػز 

 كات:ح أف معدؿ ااطباء لكؿ مكاطف ال يتكافؽ مع المعيار الكطني.  القزاحية ف

كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة أف منطقػػة زليػػتف ال تػػزاؿ تعػػاني مػػف مشػػكمة نقػػص القػػكل 

العاممػػػة المتخصصػػػة ف كنقػػػص فػػػي المعػػػدات الطبيػػػةف ككػػػذلؾ نقػػػص اادكيػػػة كخاصػػػة بالصػػػيدليات 

ؿ نتائج الدراسة أف أىـ أسباب الذىاب إلى المراكػز البعيػدة التابعة لممراكز الصحية ف كتبيف مف خر

عف محؿ السكف ىك البحث عف عرج أف:ؿ ككجػكد ااطبػاء المتخصصػيف فػي تمػؾ المراكػز . أمػا 

أىػػـ أسػػػباب تف:ػػػيؿ العػػػرج خػػػارج المدينػػػة أك الدكلػػة بصػػػفة عامػػػة فيػػػك :ػػػعؼ الخػػػدمات الصػػػحية 

 بالمنطقة .

رء تػدني مسػتكل أداء ااطبػاء كىيػنة التمػريضف كانعػداـ كما أف نتػائج الدراسػة أك:ػحت بجػ

كجكد خدمات االتصاؿ لطمب الطبيب أك العرج في المراكز الصحية بمنطقة الدراسة عمى غرار ما 



 س
  

 0202حتػى عػاـ الدراسة  نتائجالمتك ع حسب عدد السكاف أف كما . ىك مكجكد في الدكؿ المتقدمة 

سػػػػمة ف كىػػػػذا ال يتناسػػػػب مػػػػع تكزيػػػػع الخػػػػدمات الصػػػػحية ن 002,908بمػػػػ  مػػػػف المػػػػرجح أف يفالػػػػذم 

كمعاييرىا  التخطيطية ف مما جعؿ منطقة الدراسة في حاجة ماسة إلى خػدمات صػحية أك ػر انتشػارا 

 كعدالة في التكزيع.

كفي الختػاـف أكصػى الباحػث فػي نيايػة الدراسػة ب:ػركرة خمػؽ نػكع مػف التػكازف بػيف خػدمات 

السػػكاني الػػذم تم مػػو محػػرت المنطقػػة ف باى:ػػافة إلػػى زيػػادة عػػدد  الرعايػػة الصػػحية ااكليػػة كالحيػػز

القكل العاممة فػي  طػاع الصػحة ف كاالىتمػاـ برفػع كفػاءة العػامميف بيػذا القطػاعف كتػكفير اادكيػة فػي 

الصيدليات العامة بحيث يستطيع جميع المكاطنيف الحصكؿ عمييا متى احتاجكا إلييا.  كمػا أكصػى 

ااخذ في االعتبار النمك المستقبمي لممنطقػة ف كمػا يتعمػؽ بيػذا النمػك مػف  انو يجب عمى المخططيف

خػػػدمات صػػػحية فػػػي المسػػػتقبؿ . كأخيػػػرا اامػػػر ااك ػػػر أىميػػػة ىػػػك :ػػػركرة االلتػػػزاـ بممكيػػػة الكتيػػػب 

 الصحي الخاص بااسرة كالذم مف خرلو يمكف متابعة أحكاؿ أفراد ااسرة صحيا طيمة السنة.
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 -المقدمة:

إف جغرافية الخدمات لـ تكف مك:كعا أك مجاال أك منيجا حسب رأم الك ير مف الجغرافييفف فيي 

الميػداف التطبيقػيف كتعػددت إلػى  ف فقػد اتجيػت الدراسػات الجغرافيػة فرع حػديث مػف فػركع الجغرافيػة البشػرية

 ىمكا:يع الدراسة في مجاؿ الخدمات تبعػا لتنػكع كتعػدد الخػدماتف فنجػد أف بعػض الدراسػات ا تصػرت عمػ

مبػػدأ إلػػى  دراسػػة خدمػػة كاحػػدة أك أك ػػر فػػي إطػػار مكػػاني محػػدد . فػػي حػػيف أف الدراسػػات ااحػػدث أشػػارت

 الشامؿ لجميع الخدمات في منطقة محددة .المسح الجغرافي 

ف ككنيػػا تحتػػؿ مكانػػة مرمك ػػة  ك  ػػد ف:ػػمت فػػي ىػػذا النػػكع مػػف الدراسػػة ت دراسػػة الخػػدمات الصػػحية

 فف لدكرىا الكبير في حياة الفرد كالمجتمع. كىسياميا في رفاىيتو كاستقراره بيف الخدمات التي تقدـ لممجتمع

كبيران في تطكير ىذه الخدماتف كتكجو الدكؿ المتقدمة جزءان كبيػران مػف  كلذلؾ شيدت السنكات ااخيرة تطكران 

تكفير ىذه الخدمات إلى  است ماراتيا لقطاع الصحةف كمف ىنا كانت نظرة الدكؿ الحدي ةف كمف :منيا ليبيا

 ف إذ يمعب  طاع الخدمات الصحية فييا دكران بارزان كمممكسان في الحفاظ عمى الصحة . بصكرة جيدة

د  طاع الخدمات الطبية مف القطاعات الرئيسة كالمؤ رة فػي إحػداث التنميػة االجتماعيػةف حيػث كيع

تنتشػػػر الرعايػػػة الصػػػحية الك ائيػػػة كالعرجيػػػة ااكليػػػة كال انكيػػػة أفقيػػػاف كتتػػػكفر بجميػػػع المنػػػاطؽ اف النظػػػاـ 

ؿ الجميعف حيث تت:مف مبدأ الرعاية الصحية الك ائية كالعرجية لتككف في متناك  ىالصحي الميبي يقكـ عم

 مدينة السير في مساريف مترزميف: ةدراسة الخدمات الصحية اي

المسػػار ااكؿ : ىػػك جغرافيػػة المػػدف حيػػث يتحػػتـ إبػػراز أىميػػة عامػػؿ اسػػتعماؿ اارا:ػػي لمكظيفػػة الصػػحية 

 كمقارنتيا باالستعماالت ااخرل.
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حاجػػة  االعتبػػارت الصػػحية مػػع ااخػػذ فػػي بجغرافيػػة التسػػييرإليػػو  فيم ػػؿ فيمػػا يشػػار أمػػا المسػػار ال ػػاني :

 :كفقا لممعايير التالية حسب عدد سكانيا إنشاء المرافؽ الصحية إلى  كاا ميميا دينةالم

 . عدد المر:ى 

  كسكاف اى ميـ كأنكاع حرفيـ . المنطقةعدد سكاف 

 . عدد المستشفيات كالعيادات كدكر النقاىة كالعجزة كدكرىا في تقديـ الخدمات 

 لف كبيػػػاف مػػػد أىميػػػة التكزيػػػع المتػػػكازف لممؤسسػػػات الصػػػحية ىالدراسػػػات عمػػػبعػػػض حيػػػث أكػػػدت 

كمػا تناكلػت ك يػر مػف البحػكث مػا  ف العر ة بيف المر:ي كمشاكؿ الصحةف كاستخداـ التسػييرت الصػحية

ات المػدف يسمى بعبء المؤسسات الصحية داخؿ المناطؽ مف خرؿ دراسة حركػة المر:ػى داخػؿ مخططػ

 .د المناطؽ أك حدك 

كمػػا تػػن ر تكزيػػع الخػػدمات الصػػحية بالمنطقػػة ىػػك اآلخػػر بعػػدد مػػف العكامػػؿ التػػي أ ػػرت بػػدكرىا فػػي 

حجػػـ السػػكاف المتزايػػد سػػنكيان الػػذم إلػػى  ف باى:ػػافة تحديػد مسػػتكم الخػػدمات الصػػحية التػػي تقػػدميا المنطقػػة

 لممنطقة.يتطمب كفاءةن في حجـ الخدمات التي تقدميا المرافؽ كالمؤسسات الصحية 

حيث احتكل البحث عمى خمسة فصكؿ ف ففي الفصؿ ااكؿ تـ منا شة اىطار النظرم ف بينما تػـ 

التركيز في الفصؿ ال اني عمػى العكامػؿ الطبيعيػة كالبشػرية لممنطقػة ف  ػـ تنػاكؿ الباحػث فػي الفصػؿ ال الػث 

قػػد تمػػت دراسػػة الخػػدمات مفيػػـك الخػػدمات الصػػحية كتطكرىػػا عمػػى مسػػتكل ليبيػػا . أمػػا فػػي الفصػػؿ الرابػػع ف

الصػػحية بمنطقػػة زليػػتف كالتكزيػػع الجغرافػػي ليػػذه المراكػػز . أمػػا الفصػػؿ الخػػامس فقػػد تػػـ تخصيصػػو لتحميػػؿ 

 بيانات الدراسة .       
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 منطقة الدراسة :
 ىف بجانػب البحػر عمػة تقع منطقة زليتف في الساحؿ الشمالي الغربي مف ليبيا :مف سػيؿ مصػرات

كـ( غرب مدينة مصراتة .أما 62كـ( شرؽ طرابمس كحكالي )562ينة  الخمس ك) كـ( شرؽ مد42مسافة )

30عػرض  ) دائػرةفيػي تقػع عنػد التقػػاء كليسػػت المنطقػة لمدينػة ا لمخطػط عػف اىحػدا يات الجغرافيػة
0
 31' )

34شماال كخط طكؿ )
0
دىا مػف الشػماؿ البحػر المتكسػط كمػف كيحػ  (1)( شػر ا كىػي عمػى سػيؿ مسػطح '14 

كما ىك  مدينة بني كليد كمف الشرؽ مصراتة كمف الغرب كؿ مف الخمس كمسرتة  كترىكنةحدكد الجنكب 

 .(5.0مك:ح عمى الخريطة )

 -مشكمة الدراسة :

بعػػض المراكػػز الصػػحية دكف غيرىػػا ي يػػر تسػػاؤالن  ىإف االزدحػػاـ الممحػػكظ مػػف  بػػؿ المػػكاطنيف عمػػ

دكد منطقػػػة الدراسػػػةف حيػػػث تكمػػػف مشػػػكمة حػػػكؿ عػػػدـ كجػػػكد عدالػػػة فػػػي تكزيػػػع الخػػػدمات الصػػػحية داخػػػؿ حػػػ

زليػػتفف مػػف حيػػث التكزيػػػع الجغرافػػيف كالعكامػػؿ التػػي تػػتحكـ فػػػي  منطقػػةالدراسػػة فػػي المراكػػز الصػػحية فػػػي 

 إنشائياف كالدكر الذم تقكـ بو المراكز الصحية تحت الطمب المتزايد عمييا .

المكػػاني كسػػكء  عتكزيػػالكء سػػ يبػػدك عمييػػاكنجػػد أف المراكػػز الصػػحية ااساسػػية فػػي منطقػػة الدراسػػة 

بعػض العيػادات   ىتكزيع ااطباء كذكم الميف الطبية . حيث لكحظ أف ىناؾ حركة كا:حة لممتردديف عمػ

ف ممػػػا ي:ػػطر ك يػػػر مػػف السػػػكاف أف يقطعػػكا مسػػػافات كالتغا:ػػػي عمػػى الػػػبعض اآلخػػر  كالمراكػػز الصػػحية

مراكػز صػحية  ريبػة مػف أمػاكف سػكنيـف عػدـ كجػكد إلى  في ذلؾ كربما يعزل السببطكيمة لمكصكؿ إليياف 

ف  أك عدـ تكزيعيا بشػكؿ متكػاف ف بحيػث تشػمؿ كػؿ سػكاف المدينػةف أك  ػد تكػكف مكجػكدة لكنيػا غيػر كافيػة

 كال تتكافر فييا شركط الجكدة المناسبة التي يرغبيا السكاف .
                                                           

.54-50،ص5982ًهعيشفظاىج٘ىْذيخ،طشاثيظ،،اىزقشيشاىْٖبئيششمخث0222ًَ٘خطظاىشبٍوىَذيْخصىيزِ،اى(5)
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 -مبررات الدراسة :
فػي  تطبيقػي ع ذات الطػابع اليمكا:ػرغبة الباحث في دراسة مك:كع الخدمات الصػحية باعتبػاره مػف ال .5

 .داف الجغرافية الطبيةالتي تجسد االتجاه الحديث لمي تطبيقيةالبحكث كالدراسات ال

  مة الدراسات كالبحكث العممية في الخدمات الصحية عمى منطقة زليتف. .0

 ناتبياالمعمكمات ك الأمامو ك ير مف الصعاب كيمكنو جمع  يذلؿككف المنطقة ىي مكطف الباحث مما  .0

 بد ة أك ر كتسيؿ عميو مشقة العمؿ الميداني. المطمكبة

القطػػػاع الخػػػاص مجػػػاؿ  الخػػػدمات الصػػػحية فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة بعػػػد دخػػػكؿ ىالتطػػػكر الػػػذم طػػػرأ عمػػػ .4

المرافػؽ الصػحية اىيكائيػة كالعرجيػةف كالمسػاىمة  االست مار فػي الخػدمات الصػحيةف بانشػاء العديػد مػف

 يػػػة اامػػػر الػػػذم زاد مػػػف انتشػػػار كتنػػػكع مسػػػتكيات ىػػػذه الخدمػػػة فػػػيكالمعػػػدات الطب فػػػي تػػػكفير اادكيػػػة

 المنطقة .

 -تساؤالت الدراسة :
خػر داخػػؿ منطقػػة الدراسػة بفعػػؿ عكامػػؿ مختمفػػةف آل مكػػافتتبػايف المراكػػز كالمؤسسػػات الصػحية مػػف 

كتػتمخص كىي غير متكازنة مع حاجة السكافف كىذا ماال يحقؽ تكازنػات الخػدمات الصػحية بػيف المنػاطؽف 

 تساؤالت الدراسة فيما يمي :

  ىؿ ىناؾ تكافؽ أك عدالة بيف التكزيع المكاني لمراكز الخدمات الصػحية كتكزيػع السػكاف فػي فػركع

 المنطقة ؟

  تكزيعا عادال عمي المؤسسات الصحية؟ كااطقـ الطبية المساعدة ىؿ يتكزع ااطباء 

 تنديػة  عػفعجػز المرافػؽ الصػحيةف إلػى  ىؿ نقػص الخػدمات الصػحية مػف حيػث الكػـ كالنػكع يػؤدم

 دكرىا بالشكؿ المطمكب ؟
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  البحػث عػف إلػى  دفػع سػكاف المنطقػةإلػى  الخدمات الصحية مما يػؤدم لىؿ ىناؾ تدني في مستك

 ف أك الػػذىاب مدينػة أخػرلإلػى  ف أك الػذىاب مراكػز عرجيػة أف:ػؿف سػكاء أكانػت خاصػة أـ عامػة

 الخارج لتمقي خدمات صحية أف:ؿ ؟إلى 

 لخػػدمات كالمراكػػز الصػػحيةمػػف ا كاحتياجػػاتيـسػػكاف المنطقػػة  عػػددالتك عػػات المسػػتقبمية ل لمػػد مػػا 

 ف ككفاءتيا ؟ااساسية 

 -أىمية الدراسة :
السػاحؿ  ىالمراكز الصحية لمنطقة الدراسة الكا عة عم ىأىمية الدراسة في تسميط ال:كء عم تم ؿت

ف ككػكف منطقػة الدراسػة تشػيد تطػكران  لمنػاطؽ المجػاكرةا ىتن يرىػا عمػ لالشمالي الغربػي لميبيػاف ىي:ػاح مػد

كبيران في اامكر اىدارية كالخدمية مع زيادة حجـ السكاف كالقياـ بالعديد مف الصناعات. اامر الذم يعزز 

تطػكير كتحسػيف  ىتعمػؿ عمػ ػد أىمية دراسة خدماتيا الصحيةف كمف أىميتيا أي:ا كجكد حمكؿ كمقترحات 

 الك:ع الصحي بالمنطقة.

مػػف كجيػػة  نظػػر  زليػػتف نطقػػةم فدراسػػة المراكػػز الصػػحية فػػيف  ككػػذلؾ حدا ػػة المك:ػػكع بالمنطقػػة

ف لػذلؾ كػاف  مػيرن ال إعتبر مػف المكا:ػيع التػي لػـ يػتـ التطػرؽ إلييػا الجغرافية الطبية )الخدمات الصحية( ت

 الطبيػػػة المسػػػاعدة فػػػي أم مركػػػز عمرانػػػي ف كااطقػػػـؤسسػػػات مػػػف الميػػػـ إدراؾ مغػػػزل التكزيػػػع المتػػػكازف لمم

 التفػػػاعرتبحيػػث يكػػكف متكازنػػا مػػع عػػدد السػػكافف كمػػف ىنػػا جػػاءت ىػػذه الدراسػػة محاكلػػة لمعرفػػة طبيعػػة 

 ت.المكانية التي تخمقيا مكا ع تمؾ المؤسسا
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 -أىداف الدراسة :
 -في :الدراسة  ىذه إف لكؿ دراسة أىداؼ تسعي لتحقيقيا كتتم ؿ أىداؼ

 تمبيتيا الحتياجات السكاف. لكمد ااساسية  ممراكز الصحيةي لتكزيع المكانالالتعرؼ عمي  .5

إعطػػػاء صػػػكرة جغرافيػػػة عػػػف سػػػكاف المنطقػػػة مػػػف حيػػػث النمػػػك كالتكزيػػػع كالتركيػػػب بكصػػػفيـ ىػػػدؼ  .0

 الخدمات الصحية كغايتيا.

كعي لمخدمات الصحية كالتطكر الكمي كالن نطقةالتكازف بيف نمك عدد سكاف الم لمد ىالتعرؼ عم .0

 بيا.

معرفة المشكرت التي تكاجو المرافؽ كالمراكز الصحية كالبحػث عػف سػبؿ تحسػيف أدائيػا كتطػكيرهف  .4

ف كىػػػؿ ىنػػػاؾ  صػػػكر فػػػي المراكػػػز الصػػػحية  معرفػػػة الك:ػػػع الػػػذم عميػػػو المراكػػػز الصػػػحية لكمػػػد

 كتكزيعيا ؟

 خػػػدمات حصػػػكؿ المػػػكاطف عمػػػى ىتػػػذليؿ العقبػػػات التػػػي تػػػؤ ر عمػػػ فػػػي تخفيػػػؼ أك دكلػػػةمسػػػاىمة ال .1

المرفػػػؽ الخػػػدمي الصػػػحي بالشػػػكؿ المناسػػػب . كذلػػػؾ بتػػػكفير السػػػبؿ التػػػي تسػػػيؿ حركػػػة المػػػكاطنيف 

كطػرؽ  العامػة كالخاصػة فالمراكػز الصػحية م ػؿ الػدعـ المػادم كتػكفير كسػائؿ النقػؿ إلػى  لمكصكؿ

 المكاصرت كغيرىا .

  -منيجية الدراسة :
أسػػس كمنػػاىج  عػػدة ىف ك ػػد اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػة عمػػ لبحػػثبمكجبيػػا ا لكىػػي الطريقػػة التػػي جػػر 

 أىميا : 

 األسموب الوصري : .1
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ف ال سػػيما اامػػاكف التػػي  كىػػك المػػنيج الػػذم ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو فػػي دراسػػة الظػػاىرة الجغرافيػػة

ز ف كيستخدـ ىذا المنيج لكصؼ الحالة التػي تكجػد عمييػا المراكػ البيانات الكمية ىيتعذر فييا الحصكؿ عم

 الصحية .

 المنيج التاريخي : .2

ف كتكزيعيػا فػي  سػابقةالفتػرات الخرؿ ااساسية حيث يتم ؿ في تتبع نمك كتطكر المراكز الصحية 

 مناطؽ الدراسة .

 األسموب التحميمي : .3

ف حيػػػػث يسػػػػتخدـ  ف كخاصػػػػة البحػػػػكث الجغرافيػػػػة مػػػػف أىػػػػـ المنػػػػاىج المتبعػػػػة فػػػػي البحػػػػكث العمميػػػػة

لتحميػػؿ البيانػػات المتعمقػػة بمك:ػػكع الدراسػػة مػػف اسػػتبياف كتطبيػػؽ العديػػد مػػف ااسػػمكب الكمػػي أك التحميمػػي 

كالمتكسط الحسابيف كذلػؾ لغػرض الكشػؼ  كمنحنى لكرنز ف المعايير كالمقاييس اىحصائية م ؿ مربع كام

 .كاختبار فرك:ياعف العر ات المختمفة بيف المتغيرات التي شممتيا الدراسة 

 وسائل جمع البيانات :
 جمع المعمكمات في ىذه الدراسة كاف لو جانباف ىما: فحيث إ

 : الجانب النظري 

التعػػدادات العامػػة لمسػػكاف م ػػؿ ف  كفيػػو يػػتـ جمػػع المعمكمػػات مػػف المصػػادرف كاىحصػػاءات الرسػػمية

البيانػػػات المدكنػػػة إلػػػى  ف إ:ػػػافةسػػػابقا الصػػػحةف كأمانػػػة التخطػػػيط كزارةف  كالخػػدمات الصػػػحية المعػػػدة لمدكلػػػة

ت الرعايػػػة الصػػػحية بػػػالمراكزف ككػػػذلؾ المخططػػػات كالتقػػػارير المعػػػدة مػػػف  بػػػؿ الشػػػركات بسػػػجرت مؤسسػػػا

ف  ف كالمجػػػرت العمميػػػة ف كالػػػدكريات كعػػػركة عمػػػى ذلػػػؾ الكتػػػب كالمؤسسػػػات االستشػػػارية بمنطقػػػة الدراسػػػة ف

عمػى ف كجغرافيػة الخػدمات خػدمات الصػحية التػي تناكلػت مك:ػكع جغرافيػة الكالػدكتكراه كرسائؿ الماجسػتير 

 ف كالعالمي ىعداد اىطار النظرم لمدراسة . الصعيد المحمي
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 : الجانب الميداني 
خػػرؿ تصػػميـ  كالػػذم يعتبػػر مػػف أىػػـ خطػػكات البحػػث العممػػيف كبػػو يػػتـ جمػػع البيانػػات ميػػدانيا مػػف

ف م ؿ معرفة الخصائص تجيب عمي تساؤالت البحث استمارة استبياف تحتكم عمى العديد مف ااسئمة التي 

عمػػى المراكػػز الصػػحية كالعديػػد مػػف ااسػػئمة ااخػػرل التػػي  ف كاالجتماعيػػة لممر:ػػى المتػػردديف اال تصػػادية

 المقدمة كمستكياتيا. تدكر حكؿ نكعية الخدمات

لمحصػػكؿ عمػػػى معمكمػػػات أك ػػػر كأدؽ عػػف اسػػػتخداـ المراكػػػز الصػػػحية كالتػػي تعتبػػػر مػػػف الخطػػػكات 

ف بػالرغـ مػف أف حجػـ العينػة  اسػتمارة اسػتبياف 022لعينػة فقػد  ػاـ الباحػث بتحديػد حجػـ اف الميمة لمباحػث 

اسػتمارة اسػتبياف ف ليػذا اختػار الباحػث حجػـ عينػة  502ىػك  (1)( Kregcie and Morganحسػب جػدكؿ ) 

أساسػياف كىنػاؾ سػبب آخػر أي:ػا مركػزا صػحيا  54مكزعة عمػى اكبر لمحصكؿ عمى معمكمات أك ر د ة ف 

ف كمػػف خػػرؿ ـ0226الػػذم أخػػذه الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة كىػػك تعػػداد الختيػػار حجػػـ العينػػة كىػػك التعػػداد 

ف مجتمػع العينػة )المحػرت( يتميػز بتبػايف إ( حيػث Stratified Sample) اسػتخداـ العينػة العشػكائية الطبقيػة

انو  ف لذلؾ اخترنا ىذا النكع مف العينات مجمكعات أك طبقاتإلى  نكعيات مفرداتياف كالتي يمكف تقسيميا

 : (2) أك ر د ة كتم ير لمجتمع العينة كىك يساكم يعتبر

 حجـ الطبقة ) عدد سكاف كؿ محمة (  ×حجـ العينة   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حجـ المجتمع ااصمي ) عدد سكاف منطقة زليتف(
 

ا ػػرب مركػػز إلػػى  حيػػث إف ىنػػاؾ بعػػض المحػػرت ال يكجػػد فييػػا مركػػز صػػحي فقػػد رحمػػت عينػػتيـ

المنطقػػة مركػز القزاحيػة آلف سػكاف ىػذه إلػى  ف م ػؿ محمتػي كعػاـ ك القزاحيػة حيػث ان:ػمت عينػتيـ لممحمػة

                                                           
(1  ( Kregcie and Morgan. D. Determing size for research activities Educational and Psychological 

Measurement vol.(30) 1970, P. 607-610. 

70(ص5997)اإلعنْذسيخ:داساىَؼشفخاىغبٍؼيخ.ٍقذٍخاألعبىيتاىنَيخفياىغغشافيب،(فزؾيػجذاىؼضيضأث٘ساضي،2)
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مركػػز القصػػبة ف إلػػى  يتػػرددكف عمػػى مركػػز القزاحيػػة ف ككػػذلؾ محمتػػي القصػػبة ك مغرغػػريف ان:ػػمت عينػػتيـ

مركػػز سػػيدم عبػػد النػػكر ف كمحمتػػي الغػػكيرت كأبػػك جريػػدة إلػػى  كمحمتػي السػػبعة ك كػػادكش ان:ػػمت عينػػتيـ

مركػز سػكؽ ال ر ػاء  إلػى مركز الغكيرت ف كمحمتي الظييرة كالجيػاد ان:ػمت عينػتيـإلى  ان:مت عينتيـ

مركز حي المعمميف كىذا نفس ك:ع محمتي كعاـ كالقزاحية ف إلى  ف كمحمتي البازة كالشيخ ان:مت عينتيـ

في حيف أف ىناؾ محرت بيا مركزيف فنحدىما اخذ عينة نفس المحمة كااخر أخذ عينػة ا ػرب محمػة لػو ف 

ؿ لمركػز انػس بػف مالػؾ الػذم اخػذ عينػة محمػة م ؿ مركز المالحة الذم أخذ عينة محمة إدكاكف ككػذلؾ الحػا

  .(5.5أبكر ية كما ىك مك:ح بالجدكؿ )

أمػػا بالنسػػبة لطريقػػة الحصػػكؿ عمػػى حجػػـ العينػػة طبقػػا لممراكػػز الصػػحية ااساسػػية فقػػد تمػػت باتبػػاع 

 -: (1)المعادلة اآلتية

50590     ×522              

 6.0ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       =   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=    ػػػػػػػػػػػػػػػ  مركز رأس سرمة .5
594840 

مفػردة ف فػاف نصػيب كػؿ مركػز صػحي مػف ىػذه  022فاذا كػاف عػدد مفػردات العينػة المطمكبػة ىػك 

  -المراكز يساكم :

6.0 
 59=       022×  ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=    ػػػػػػػ  مركز رأس سرمة  .5

522 

كمػف ىػذه المعادلػة تػـ الحصػػكؿ عمػى عػدد اسػتمارات االسػتبياف لكػػؿ مركػز صػحي طبقػا لممحػػرت 

 ( يك:ح ذلؾ5.5السكانية بالمنطقة ف كالجدكؿ )

  

                                                           
، جامعة الملك عبد العزٌز بمكة ،كلٌه التربٌةالجغرافٌة الكمٌة واإلحصائٌة "أسس وتطبٌقات"( ناصر عبد هللا الصالح، محمد محمود السرٌانً، 1)

 . 44_ 44م، ص ص 9191، المكرمة
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 ( حجم العينة طبقا لممحجت1.1جدول )

 حجم العينة عدد السكان المحمة اسم المركز ت

 59 50590 ازدك الشمالية رأس سرمة 5
 50 8620 ازدك الجنكبية ازدك الجنكبية 0
 8 4907 أبك ر ية انس بف مالؾ 0
 08 57999 كعاـ +  القزاحية القزاحية 4
 06 56646 ماجر طبطبت 1
 01 56009 القصبة  + مغرغريف القصبة 6
 04 00069 السبعة + كادكش النكرسيدم عبد  7
 04 51401 الغكيرت +  أبك جريدة الغكيرت 8
 08 58019 + الجياد الظييرة سكؽ ال ر اء 9
 54 9099 المنطرحة المنطرحة 52
 07 57084 البازة  +الشيخ حي  المعمميف 55
 50 8448 ادكاك المالحة 50
 58 55858 القاعة القاعة 50
 00 51241 الدافنية  ار الشيداء 54

 022 594840 محمة 02 مركز54 اىجمالي

 ـ 0256المصدر :_ فركع مكتب السجؿ المدني زليتف بيانات غير منشكرة لسنة 

 . * العمكد الرابع مف إعداد الباحث 

باشػػػراؼ الباحػػػث شخصػػػيا ف حيػػػث بػػػدأت الدراسػػػة الميدانيػػػة   تكزيػػػع اسػػػتمارات االسػػػتبياف ك ػػػد تػػػـ 

 يـك كاحد بيفف أم تقريبان سبعة أسابيع ف فقد اخذ الباحث ما  07/50/0256ـ ف كانتيت في 1/55/0256

حجـ مفردات العينة المخصصة لممركػز الصػحي الكاحػد إلى  أياـ لكؿ مركز صحي ف كىذا يعكدأربعة إلى 

مفػردات  8ف فبعض المراكز تمت تعبئة استماراتيا خرؿ يـك كاحد فقط م ػؿ مركػز انػس بػف مالػؾ كعػددىا 

أياـ نظرا لكبر حجـ مفردات العينة م ؿ مركز سيدم عبد النكر الذم حػاز  4ف كبعض المراكز أخذت مدة 

 مفردة .    04عمى 
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  -ت السابقة :الدراسا
الػػػرغـ مػػػف حدا ػػػة نشػػػنة جغرافيػػػة الخػػدمات كفػػػرع مسػػػتقؿ مػػػف فػػػركع الجغرافيػػػا البشػػػرية إال إف  ىعمػػ

بدراسة الخدمات بشكؿ عاـ  اىتمتفمنيا ما  فالدراسات الحدي ة  د تناكلت مك:كع خدمات ك يرة كمتنكعة 

خدمتيف معا في دكلػة معينػة أك تدرس  لدكلة معينة أك إ ميـ محددف كىناؾ دراسات أخر  لمستك  ىسكاء عم

دكلػة  لمسػتك  ىذات خدمة كاحدة فقط عمػ لإ ميـ محدد داخؿ حدكدىاف في حيف ىناؾ دراسات جغرافيا أخر 

فػػي ىػػذا المقػػاـ سػػرد بعػػض اام مػػة عػػف الدراسػػات التػػي أجريػػت داخػػؿ  أحػػاكؿأك إ مػػيـ محػػدد منيػػاف كسػػكؼ 

 -:ليبيا كخارجيا كمف ىذه الدراسات 

 -المستوي العالمي : ىأوال : عم
إلػى  ـ( كالتػي أشػار فييػا5967كانتر( عف الجغرافيػا الطبيػة فػي ليبيػا سػنة ) الدراسة التي  اـ بيا )

إحصػاء لممستشػفيات كااطبػاء كتكزيػع اامػراض فػي  ىأك ر اامػراض انتشػاران فػي ليبيػاف كالتػي اشػتممت عمػ

 (1)المنػػػطقة .

 الميػػة كاليكنيسػػيؼ عػػف المػػؤتمر العػػالمي الػػذم عقػػد فػػي كالتقريػػر الػػذم أصػػدرتو منظمػػة الصػػحة الع

ـ( حػكؿ الرعايػة الصػحية ااكليػة كك:ػع فمسػفة الرعايػة  5978بدكلة كازاخسػتاف  )سػنة  ( ألما آتا ) مدينة

سػػػتراتيجيات عالميػػة لتػػػكفير الصػػػحة لمجميػػػع بحمػػػكؿ ) سػػػنة الصػػحية ااكليػػػة ك   عػػػدادات كاا ك:ػػػعت خطػػػط كاا

ف ك:ػػػماف الخػػػدمات  حية ااكليػػػة تعتبػػػر إسػػتراتيجية تػػػكفير الصػػػحة لمجميػػعـ( كمػػا أف الرعايػػػة الصػػ0222

 ىف ككفاءتيػػا كاسػػتمراريتياف كالحصػػكؿ عمييػػا عمػػ ف ككفالػػة جػػكدة ىػػذه الخػػدمات الصػػحية ااساسػػية لمجميػػع

 .(2)أساس مف العدالة كاىنصاؼ 

                                                           
اعدبداىزبسيخيدخ،.ٍطجؼدخٍشمدضعٖدبداىييجيديِىيذس5)رشعَخ(ػجدذاىقدبدسٍظدطالاىَؾيشدي.طىيجيبدساعخفياىغغشافيباىطجيخمبّزش،دٕيَ٘(5)

.0220ًػبً

، فً المؤتمر الدولً عن الرعاٌة الصحٌة األولٌةآتا، عاصمة كازاخستان آنذاك،صدر  -( منظمة الصحة العالمٌة والٌونٌسٌف، إعالن آلما2)

 م .   9191سبتمبر 
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 لمخػػدمات الصػػحية كالرعايػػة الصػػحية ة نظػػر ال" ألمػػا آتػػا " تحػػكال اسػػتراتيجيا جػذريا فػػي مػػؤتمر كيم ػؿ

عمػػي  ىػػائر اـ ( تػػن ير  5978. ك ػػد كػػاف لمسػػيرة الرعايػػة الصػػحية ااكليػػة منػػذ عػػاـ )  ااكليػػة بصػػفة عامػػة

 طريقػة تقػديميا لمخػدمات الصػحية ىف كعمػ النظـ الصحية الكطنية في إ ميـ شرؽ المتكسط لمتنمية الصحية

ة مكاتيػة لمعديػد مػف المبػادرات كالبػرامج الناجحػة التػي نشػيدىا فػي ف ك د ىيػنت الرعايػة الصػحية ااكليػة بيئػ

ف تسنح الفرصة ىجراء مراجعػة جذريػة لمػنظـ  ( لمرعاية الصحية ااكلية 01كبحمكؿ الذكرل ) ىذه اآلكنة ف

فقػػػػد آف ااكاف لتكػػػػكيف فكػػػػرة جديػػػػدة أك رؤيػػػػة جديػػػػدة تنخػػػػذ فػػػػي االعتبػػػػار التحػػػػديات ف الصػػػػحية الكطنيػػػػة 

كاالستفادة مػف الخبػرات السػابقة  ف كاالستراتيجيات الجديدة عمى صعيد العالـ اجمع ف كالمبادرات كالتغيراتف

(1)في مجاؿ الرعاية الصحية ااكلية.
 

عػػف التحميػػؿ المكػػاني امػػراض متكطنػػة فػػي العػػراؽ ـ (5979 ف سػػنةككػػذلؾ دراسػػة )محسػػف المظفػػر

اامراض في المنطقةف متتبعا تاريخيػا كمراحػؿ كىي دراسة عف التخطيط الصحيف حيث  اـ بدراسة بعض 

خمسػػة أ ػػاليـ كلكػػؿ إ مػػيـ خصائصػػو الطبيعيػػة إلػػى  ـ( ك ػػد  سػػـ العػػراؽ5991 -5974تطكرىػػا مػػف الفتػػرة )

 (2)كالصحية المميزة . ىذا ك د  اـ با تراح ىيكمية جديدة لمخدمات الصحية في العراؽ .

كؿ ر:ػػا المػػراجعيف عػػف مسػػتكم الخدمػػة فػػي حػػـ ( 5999سػػنة  فبػػك حمػػرا كالزيػػد كفػػي دراسػػة لػػػ )

ر:ػا المػريض لعنصػر مك ػكؽ بػو لػو  ىمراكز الرعاية الصػحية ااكليػة بدكلػة الككيػت . فقػد تػـ التعػرؼ عمػ

الخػدماتف كأنػو أداة ميمػة لتقيػيـ نتيجػة ىػذه الخػدماتف كانػو يكجػد فػي كػؿ منطقػة مركػز  لحكـ عمي مسػتك 

 -نكعيف : إلى  صؼ سابقا( كتنقسـلمرعاية الصحية ااكلية يعرؼ باسـ )مستك 

 مراكز طب العائمة . -

                                                           
،اىدذٗسحاىخَغدُ٘،ردبػدبًثؼدذأىَدب 01اى٘سيدخاىزقْيدخ:اىشػبيدخاىظدؾيخاألٗىيدخ:يشدشقاىَز٘عدظ.ىٍْظَخاىظؾخاىؼبىَيدخ،اىَنزدتاإليييَدي(5)

0220.ً

،5،ٍطجؼدخاإلسشدبدثغدذاد،طاىزؾييدواىَندبّيألٍدشاعٍز٘طْدخفدياىؼدشاق.دساعدخفدياألعدظاىغغشافيدخىيزخطديظاىظدؾيَظاش،اىٍؾغِ(0)

5979.ً
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 الخدمات الك ائية .إلى  مراكز الرعاية ااكلية التقميديةف باى:افة -

ااكؿ كىػي المستكصػفات  لكبينت ىذه الدراسة أنو تكجػد  ر ػة مسػتكيات لمنظػاـ الصػحيف المسػتك 

( أمػا 6العامػة كعػددىا )   ي المستشػفيات( كفػي المسػتكم ال ػان68الصحية ااكلية ككاف عددىا اىجمالي )

كأي:ػػػا ت:ػػػمنت  (.50) المسػػػتكم ال الػػػث كالػػػذم يعنػػػي بػػػو المراكػػػز كالمستشػػػفيات المتخصصػػػة بمػػػ  عػػػددىا

مف  بؿ بدكؿ الخميج الشػقيقة كىػي الر:ػا عػف أحد حسب عمـ الباحث  أبعادان جديدة لمر:ا لـ يتطرؽ إلييا

نتائج أىميػا أف  ر ػة أربػاع العينػة إلى  باحثنيف تكصؿ الالطبيب الكطني كالر:ا عف الطبيب غير الكط

مػرات أك أك ػر فػي  6إلػى  المراكز الصحية حيث تصؿ عدد زيػاراتيـ ىبصحة جيدة كالبا ي منيـ يتردد عم

الباح ػػاف أف ىنػػاؾ خمػػرن فػػي السػػمكؾ الصػػحيف كمػػا تبػػيف مػػف النتػػائج أف المػػراجعيف را:ػػكف  لالسػػنة . كيػػر 

 (1)بشكؿ عاـ عف الخدمات المقدمة ليـ .

التي جػاءت بعنػكاف الر:ػا عػف الخدمػة ـ ( 5999سنة  فدراسة ) معصكمة احمد كغانـ سمطاف ـ 

حيػث اسػتيدفت الدراسػات معرفػة مسػتكم كؿ مف الجميكر المستفيد كااطباء .  لالصحية بدكلة الككيت لد

التقبػػؿ لػػدم الجميػػكر  لالر:ػػا عػػف المجػػاالت الصػػحية بالككيػػت لممسػػتفيديف كالعػػامميف بيػػا كمعرفػػة مسػػتك 

 ىتحمػػس العػػامميف فػػي المجػػاؿ الصػػحي فػػي أداء عمميػػـ . كأي:ػػا التعػػرؼ عمػػ للمعػػرج المقػػدـف كأي:ػػا مػػد

نتػػػػائج مػػػػف أىميػػػػا أف إلػػػػى  ف كتكصػػػػمت الدراسػػػػةالمشػػػػكرت التػػػػي تكاجػػػػو الجميػػػػكر أ نػػػػاء طمػػػػب الخػػػػدمات

المستفيديف مف الذككر كػانكا أك ػر ر:ػا مػف اىنػاثف عػف بعػض مجػاالت الخػدمات الصػحية بالدكلػة. ففػي 

ف  مجاالت العر ات اىنسانية ات:ح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بػيف متغيػرات الجػنس كالجنسػية كالكظيفػة

ىماؿ المسعفيف  كما بينت الدراسة أف ىناؾ تنخيران في إجراء العمميات في مكاعيدىا ااصمية  بالمستشفي كاا

ف كالمطالبة بزيادة عدد المراكز الصحية نظرا لزيػادة  تجييزات حدي ةإلى  الطبييف كحاجو سيارات اىسعاؼ
                                                           

ٗثذسٍؾَذاىضيذ)سضباىَشاعؼيِػٍِغز٘ياىخذٍدخفديٍشامدضاىشػبيدخاىظدؾيخثذٗىدخاىن٘يدذ(،دساعدخٍيذاّيدخ،–عْبءطبىؼأث٘ؽَشا(5)

.18=50،صص5999ً.اىغْخاىشاثؼخ،91.اىؼذدٍغيخاىخييظٗاىغضيشحاىؼشثيخ
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عػػػدد السػػػكاف كطػػػكؿ فتػػػرة انتظػػػار المر:ػػػيف كعػػػدـ تػػػكفير اادكيػػػة بالشػػػكؿ المطمػػػكبف كعػػػدـ كفايػػػة أعػػػداد 

ف كانتيػػت الدراسػػة  فػػي بعػػض المنػػاطؽف كعػػدـ كفايػػة عيػػادات ااسػػناف بػػبعض المنػػاطؽ الصػػحيةااطبػػاء 

بتنكيػػدىا أف ىنػػاؾ فرك ػػا كا:ػػحةن ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مجػػاؿ الر:ػػا عػػف الخػػدمات الصػػحية بالنسػػبة 

:ا عف ف فتبيف انو ال يكجد فركؽ كا:حة بينيـ في مجاؿ الر  لجميكر المستفيديف منياف كبالنسبة لسطباء

 (1)الخدمات الطبية كتقارب كجيات نظرىـ فيما يتعمؽ بالمشكرت .

عف التحميػؿ المكػاني لتكزيػع الخػدمات الصػحية فػي  (0220ف لمظفرلمحسف اكىناؾ دراسة أي:ا )

لي أم  مدينة بغداد . حيث تناكلت ىذه الدراسة أسباب اختبار كتكزيع المؤسسات الصحية بيذه المدينة ف كاا

 ( مربعا مساحة كؿ مربػع16)إلى  ا التكزيع المتجانسف كلقد  اـ الباحث بتقسيـ مدينة بغدادمدم يتحقؽ ىذ

يتسػػػنى لػػػو التكزيػػػع المكػػػاني لمخػػػدمات الصػػػحية بالتفصػػػيؿف طبقػػػا الختبػػػار بكاسػػػكف  ى(ف كذلػػػؾ حتػػػ²كػػػـ56)

االختبػػارات التػػي مركػػز  لكػػؿ مربػػعف كلقػػد أكػػدت نتػػائج  5.8(  كىػػك  poisson distributionاىحػػػػػػػػػػػصائي )

ف بينما تميؿ العيادات  المدينة اتأجريت في البحث أف تكزيع المؤسسات الصغيرة غير متجانسة مع  طاع

ف كمػػا تبػػيف أي:ػػا أف التكزيػػع الجغرافػػي لسطبػػاء كذكم الميػػف الطبيػػة كالصػػحية فػػي  التجػػانسإلػػى  الشػػعبية

 طاعػات إلػى  حركػة السػكاف مػف  طاعػاتيـ اشػتدادإلػى  ل طاعات المدينػة ال يتفػؽ كحجػـ السػكافف ممػا أد

 (2)تتكفر فييا المطالب الصحية. لأخر 

 
 ثانيا : عمي المستوي المحمي :

كمف أىميا دراسة ) العبيدم( التي تناكلت الخػدمات فػي العيػادات المجمعػة بمدينػة بنغػازم كآفا يػا 

انتفػاع السػكاف بخػدماتيا كمػا تطر ػت  لـ ( مػف حيػث سػيكلة االتصػاؿ بيػا ف كمػد 0220المستقبمية )سنة 
                                                           

اىَغيدخاىؼشثيدخاىظدؾيخىذٗىدخاىن٘يدذىدذيمدوٍدِاىغَٖد٘ساىَغدزايذٗاألطجدبء(ٍؼظٍ٘خأؽَذاثشإيٌ،غبٌّعيطبُ)اىشضبػِاىخدذٍبد(0)

.570-554صص،5999ًؼذداىغبثغٗاىغزُ٘،،اىىيؼيً٘اإلّغبّيخ

.0220ًخاىطجؼخاألٗىي،داساىشَ٘عاىضقبفياىغغشافيباىطجيخٍؾز٘يٍْٖٗظٗرؾييالدٍنبّيخاىظبؽتاىَظاش، ٍؾغِػجذ(5)
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تػكافر اادكيػة لسمػراض المتفشػية فػػي  لسػمكؾ ااطبػاء كالممر:ػيف اتجػاه المر:ػيف كمػدإلػى  ىػذه الرسػالة

 (1)عدد المر:ي في العيادات المجمعة . ىالمدينةف كتن ير المك ع كالحالة اال تصادية عم

ؼ( عػف التعمػيـ كالصػحة فػي  0222سنة ف كمف :مف الدراسات السابقة دراسة لػ)كنيس الشركسي

ىػػذه الخػػدمات . ك ػػد تبػػيف منيػػا أف إلػػى  ف حيػػث اىتمػػت بمشػػكمة صػػعكبة كصػػكؿ المػػكاطف بمديػػة مصػػراتة

حػد كبيػرف مػع اسػت ناء إلػى  التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية متفؽ مع تكزيع الك افة السكانية في البمدية

ك ػد تنػاكؿ  عيػادات السػكر كااسػناف(.إلػى  فػي الكصػكؿبعض حاالت الخمؿ م ؿ )عجز بعض المكاطنيف 

الباحػث مكا:ػيع متعػددة لعػػؿ أىميػا جغرافيػة ديمكغرافيػػة سػكاف بمديػة مصػػراتة كالتطػكر العمرانػي الجغرافػػي 

ف كمكانتيا في ليبياف كانتيي بتتبع العيادات العامة في :ػكء بعػض متغيػرات الدراسػة  اىـ العيادات العامة

نتػػػائج لعػػؿ أىميػػا أف التكزيػػػع الجغرافػػي لمخػػػدمات الصػػحية فػػػي إلػػى  فػػػي نيايػػة الدراسػػػةالميدانيػػةف كخمػػص 

 (2)المنطقة يبدك مر:يا .

ـ( عػػػف الكظيفػػػة الصػػػحية لمدينػػػة الزاكيػػػة   0220سػػػنة ف كمػػػا أجريػػػت دراسػػػة لػػػػ )كريمػػػة مصػػػطفي

تعتبػر رابػع مػدف ليبيػا كالتػي  فتناكلت فييا التطكر التاريخي لمخدمات الصحية في ليبيػا كفػي مدينػة الزاكيػة 

فػػي عػػدد السػػكافف كمػػا تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة تكزيػػع المرافػػؽ الصػػحية  بػػؿ كبعػػد المخطػػط الح:ػػرم لممدينػػةف 

الحػػػػدكد اى ميميػػػػة لممرافػػػػػؽ إلػػػػى  الدراسػػػػػة نتػػػػائج ـ( ىػػػػػذا ك ػػػػد أشػػػػارت 0201كاالحتياجػػػػات الطبيػػػػة سػػػػنة )

 (3)مات الصحية بالمنطقة .مستقبؿ الخدإلى  ف كما أشارت كالمؤسسات الصحية في الزاكية

                                                           
فديجيدخ،عبىٌفشطاىؼجيذي،اىز٘صيغاىغغشافيىخذٍبداىؼيبداداىَغَؼخفيٍذيْخثْغبصيٗ فبيٖباىَغدزقجييخ،دساعدخرطجيقيدخفدياىغغشافيدخاىط(0)

،5،رؤىيف:ػ٘عي٘عفاىؾذاد،عبىٌفشطاىؼجيذي،ثْغبصي،ٍْش٘سادعبٍؼدخيدبسيّ٘ظ،طدساعبدرطجيقيخفيعغشافيخىيجيباىجششيخمزبة:

..99-71،صص0220ً

ّٗيظػجذاىقبدساىششمغي،اىزؼييٌٗاىظؾخفيثيذيخٍظشارٔ،دساعخفيعغشافيدخاىخدذٍبد،سعدبىخدمزد٘سآ)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌاىغغشافيدخ،(0)

0222ًمييخاآلداة،عبٍؼخاىقبٕشح

٘سح(يغدٌاىغغشافيدخ،مييدخاآلداة،عبٍؼدخاىغدبثغٍدِاثشيدو،مشيَخٍظدطاي،اى٘ييادخاىظدؾيخىَذيْدخاىضاٗيدخ،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد(5)

ً.0220اىضاٗيخ
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عف الخدمات الصحية في مدينة الزاكية حيث  فـ( 0220سنة  كفي دراسة أخرل  لػػػ)محمد الر يبي

أىـ المرافؽ الصحية في المدينةف كمستكم ىذه المرافؽ كالخدمات التي تقدمياف كما تحدث عف  ىركزت عم

(1)التكزيع المكاني لممرافؽ كالخدمات الصحية في المدينة كاا ميميا .
 

ـ ( عػػف الكظيفػػة الصػػحية فػػي  0224سػػنة  فككػػذلؾ الدراسػػة التػػي  ػػاـ بيػػا )عمػػار سػػرمة إمحمػػد 

ف  مػػػى  ػػػدرة  المدينػػػة عمػػػى تمبيػػػة احتياجػػػات سػػػكانيا مػػػف الخػػػدمات الصػػػحيةمدينػػػة يفػػػرفف كذلػػػؾ لمتعػػػرؼ ع

ف كطبيعػػة  معرفػػة طبيعػػة المكازنػػة المكانيػػة فػػي تكزيػػع المرافػػؽ الصػػحية بػػيف أحيػػاء المدينػػةإلػػى  باى:ػػافة

كجػكد  نقػػص كبيػر فػػي إلػػى  المصػاعب كالتسػييرت التػػي تخمقيػا مكا ػػع تمػؾ المرافػػؽف ك ػد خمصػػت الدراسػة

عػػػدـ كجػػػكد تكافػػػؽ فػػػي التكزيػػػع المكػػػاني لمخػػػدمات إلػػػى  ف باى:ػػػافة صػػػحية تعػػػاني منػػػو المدينػػػةالمرافػػػؽ ال

عدـ مراعاة االعتبارات التخطيطيػة كالجغرافيػة فػي تكزيػع الخػدمات  ىالصحية مع تكزيع السكافف عركة عم

(2)الصحية.
 

يف المكاني لمخدمات فتناكلت التبا فـ (  0224سنة ف أسامة البرعصي  أما الدراسة التي  اـ بيا )

الصػػحية كالتعميميػػة لمدينػػة المػػرج الجديػػدة كمعرفػػة ااسػػباب التػػي تجعػػؿ السػػكاف يقطعػػكف مسػػافات طكيمػػة 

متػردداف كأك:ػحت نتػائج الدراسػة  412ىذه الخدماتف فقد  اـ الباحث بنخذ عينة بم  حجميا إلى  لمكصكؿ

ف كذلػػؾ إمػػا  راكػػز الصػػحية البعيػػدة عػػنيـالعيػػادات كالمإلػػى  % مػػف إجمػػالي السػػكاف يػػذىبكف 94أف نسػػبة 

                                                           
اثشيدو،اىضاٗيدخٍؾَذاىشييجي،اإليييٌاى٘ييايىَذيْخاىضاٗيخ،سعبىخٍبعغزيش)غيشٍْش٘سح(يغٌاىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼدخاىغدبثغٍدِ(0)

0220ً.

اىظؾيخىَذيْخيادشُ،دساعدخفديعغشافيدخاىَدذُ،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌاىغغشافيدخ،مييدخاآلداة،،اى٘يياخاٍؾَذػَبسعالٍخ(0)

ً.0224عبٍؼخاىغبثغٍِاثشيو،اىضاٗيخ
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لكفاءة العيادات البعيدةف أك لمبحث عف تخصػص طبػي غيػر مكجػكد بالعيػادات أك المركػز الصػحي القريػب 

(1)مف سكنيـ .
 

 لـ( عػػػف الكحػػػدات الصػػػحية فػػػي منطقػػػة أك بػػػارم كمػػػد 0224سػػػنة  ف كبالنسػػػبة لدراسػػػة ) الػػػدادة

حياة فقد تناكلت ىذه الخدمات مف حيث تطكيرىا كعر تيا بتكزيع كفايتيا ككفاءتيا لمتطمبات سكاف كادم ال

ف كازدياد السعة السريرية ككفايتيا لسكاف المنطقةف كما أك:حت المشػاكؿ التػي تكاجػو سػكاف كادم  السكاف

بػػراز آرائيػػـ عػػف مػػد الحيػػاة فػػي البحػػث عػػف الخػػدمات الصػػحية ف كمػػدم ر:ػػا  كفػػاءة مكا عيػػا الحاليػػة لف كاا

ف  ف كعػػف مػػدم تػػكفر اادكيػػة كالخػػدمات السػػريرية عػػف ااطبػػاء كالعػػامميف بػػالمرافؽ الصػػحية سػػكاف المنطقػػة

ف  ك د شممت ىذه الدراسة عينػة مػف سػكاف كادم الحيػاة كأسػرىـ كالكشػؼ عػف الحالػة الصػحية افػراد العينػة

المرافػؽ  مربػع كػام(ف كمػا اسػتخدـ خػرائط تكزيػعم ؿ ككذلؾ استخدـ الباحث بعض ااساليب اىحصائيةف )

 نتائج أىميا :إلى  الصحية بالمنطقة كتكصؿ

 يميمػكف لمر:ػا عػف كفػاءة ااطبػاء العػامميف  أف نسبة كبيرة مف مستخدمي المرافؽ الصحية بالمنطقة ال

 بيذه المرافؽ .

  فػي أف الذككر أك ر ر:ػا مػف اىنػاث فيمػا يتعمػؽ بمعاممػة أطقػـ التمػريضف كىػـ أ ػؿ ر:ػا مػف اىنػاث

 طباء .كفاءة اا تقييـ

 . أنو كمما كاف عدد أفراد ااسرة أكبر كانكا أك ر عر:ة لممرض 

 (2)اامراض ااك ر شيكعا في المنطقة ىي أمراض الجياز التنفسي .  أف
 

                                                           
سعدبىخٍبعغدزيشأعبٍخخيشهللااىجشػظي،اىزجبيِاىَنبّيىيخذٍبداىظؾيخٗاىزؼييَيخفيٍذيْخاىَدشطاىغذيدذح،دساعدخفديعغشافيدخاىخدذٍبد(4)

ً.0224مييخاآلداة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصي،)غيشٍْش٘سح(يغٌاىغغشافيخ،

اٗخدِػَدشاىدذادح،اى٘ؽدذاداىظدؾيخفديٍْطقدخأٗثدبسيٍٗدذيمابيزٖدبٗمابءرٖدبىَزطيجدبدعدنبُٗادياىؾيدبح،دساعدخفدياىغغشافيدخاىطجيددخ،(5)

ً.0224مييخاآلداة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصيسعبىخٍبعغزيش)غيشٍْش٘سح(،يغٌاىغغشافيخ،
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عف الكظيفة الصحية لمدينة صرمافف متناكلة تحمػير  (ـ  0221 سنةف كتنتي دراسة )غادة محمد 

ف كتكزيػع المرافػؽ الصػحية  بػؿ كبعػد المخطػط  لمخػدمات الصػحيةكامر لممدينة كتطكرىػا التػاريخي بالنسػبة 

الحػػػػدكد اى ميميػػػػة لممرافػػػػؽ إلػػػى  ـ(. ك ػػػػد أشػػػػارت الباح ػػػػة 0201سػػػنة )لف كاالحتياجػػػػات الطبيػػػػة  الح:ػػػرم

لي مستقبؿ الخدمات الصحية في المدينة . كالمؤسسات الصحية (1)ف كاا
 

كفي دراستيا لمتكزيع الجغرافي لخدمات الرعايػة الصػحية ااكليػة بمدينػة بنغػازمف تناكلػت الباح ػة ) 

ـ(:التقيػػيـ الحػالي لمخػػدمات الصػحية العامػػة مػف حيػػث التكزيػع الجغرافػػيف كالكفػػاءة 0221سػنة  فىالػة لنقػػي 

يػدة حاليػا كمسػتقبر ف كذلػؾ بيػدؼ تقػديـ خػدمات صػحية ج الخدمات مقارنة بالعيادات الخاصة لفي مستك 

مري:ا(  412كتتككف مف ) /اختيار عينتيف: ااكلي ىكرفع مستكاىا كما ككيفا . كاعتمدت ىذه الدراسة عم

 ىمري:ػا( مكزعػةن عمػ 022تتكػكف مػف ) /مركزا صحيا( باستخداـ العينة الطبقيةف كال انية 55) ىمكزعة عم

 -ئؽ التالية :الحقاإلى  ف ك د تكصمت ىذه النتائج عيادات خاصةأربع 

 ( ف 0252التنبؤ بعدد السكاف حتى عاـ)مقارنة ذلؾ مع الخدمات الصحية القائمة )كحدة صحية  ـ

ف ككجػػػكب إعػػػادة تكزيػػػع ىػػػذه  مركػػػز صػػػحيف عيػػػادة مجمعػػػة( مػػػف خػػػرؿ المعػػػايير التخطيطيػػػة ف

 الخدمات جغرافيانف كبياف عدـ كجكد القكم العاممة الكافية .

 لخدمات الصحية العامة كالخاصة .سيكلة الكصكؿ كاالتصاؿ با 

ك د خمصت الدراسػة بػبعض النتػائج كالتبػايف فػي سػمكؾ المر:ػي فػي البحػث عػف مصػادر العػرج 

داريػػػة كماديػػػة ممػػا يجعػػػؿ المػػػريض يتجػػػو لخدمػػػة دكف ااخػػػرل ف  نتيجػػة العتبػػػارات ا تصػػػادية كاجتماعيػػػة كاا

 كجكد عدالة بيف السكاف في تمقي الخدمػة ككذلؾ التبايف في تكزيع الخدمات الصحية مما يترتب عميو عدـ

                                                           
غدددبدحػجدددذاىٕ٘دددبةاىطدددبٕشٍؾَدددذ،اى٘ييادددخاىظدددؾيخىَذيْدددخطدددشٍبُ،دساعدددخفددديعغشافيدددخاىَدددذُسعدددبىخٍبعغدددزيش)غيدددشٍْشددد٘سح(يغدددٌ(0)

 ً.0221اىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخاىغبثغٍِاثشيو،اىضاٗيخ،
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ف  ف ككجػػكد خمػػؿ فػػي عمميػػة التخطػػيط لمخػػدمات الصػػحية بسػػبب القصػػكر فػػي البيانػػات كالمعمكمػػات المتػػكفرة

كتركز معظػـ الخػدمات الصػحية فػي نطػاؽ خمسػة كيمػكمترات  كالتفاكت في كفاءة الخدمات الصحية العامة

 (1). عف مركز المدينة

معرفػة  ػدرة إلػى  ـ( بتقديـ دراسة تيدؼ 0226سنة  ف )ابتساـ الفيتكرم عمرافكذلؾ  امت الباح ة 

تمبية احتياجات سكانياف كسكاف إ ميميا مف الخدمات الصحيةف كدراسة طبيعة المكازنػة  ىمدينة صبراتو عم

 ف كمػػػا تناكلػػت مسػػػتكم ااداء الحػػالي لمخػػػدمات أحيػػػاء المدينػػة ىالسػػكانية فػػي تكزيػػػع المرافػػؽ الصػػػحية عمػػ

الصػػحية . كأكػػدت نتػػائج الدراسػػة إف الك:ػػع الصػػحي فػػي ليبيػػا  ػػد مػػر بعػػدة مراحػػؿ متباينػػة حيػػث تحسػػنت 

الدراسػة أي:ػا نتائج  ااك:اع الصحية بعد ال مانينات كتطكر الك:ع الصحي في مدينة صرماف . كأكدت

السػػػعة السػػػريرية ـف بشػػػنف زيػػػادة 0222أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ تقيػػػد بتكصػػػيات الييئػػػة االستشػػػارية البكلنديػػػة لسػػػنة 

لممستشفيف كأنو ليس ىناؾ تكافػؽ بػيف تكزيػع المرافػؽ الصػحية كالتجمعػات السػكانيةف كأف اسػتعماؿ اارض 

(2)ىكتار داخؿ التخطيط. 2.26لسغراض الصحية لـ يزد عف 
 

ـ( عػػف التبػػايف المكػػاني لمخػػدمات  0228سػػنة ف  كمػػا نػػذكر الدراسػػة التػػي أجراىػػا )يعقػػكب صػػبره 

ف كالمعيػػار الػػكطني لسطبػػاء  عػػدد السػػكاف بشػػعبية درنػػة الباحػػثبية درنػػة حيػػث اسػػتخدـ الصػػحية فػػي شػػع

كااسرة كمقياس لمدم كفاية ىذه الخدماتف كما استخدـ الباحث )مربػع كػال( لقيػاس بعػض العر ػات ذات 

الصػػػمة بمك:ػػػكع الدراسػػػة. كمػػػف خػػػرؿ ذلػػػؾ تبػػػيف أف التكزيػػػع الجغرافػػػي لمخػػػدمات الصػػػحية كالتخصصػػػات 

ية كعدد ااسّرة ال يجارل التطكر العددم لمسكاف بالشعبيةف كأكد أف ىناؾ خمر كا:حا في تكزيع ىػذه الطب

ف لبعض المناطؽ بكفرة ااطباء كالصيادلة في الك ت الذم تفتقر لػذلؾ منػاطؽ أخػر  ىالخدمات حيث تحظ
                                                           

ىخذٍبداىشػبيخاىظدؾيخاألٗىيدخثَذيْدخثْغدبصيٗ فبيٖدباىَغدزقجييخ،سعدبىخٍبعغدزيش)غيشٍْشد٘سح(،يغدٌٕبىخػ٘عىْقي،اىز٘صيغاىغغشافي(5)

ً.0221اىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصي،

اآلداة،عبٍؼخاىغدبثغٍدِيغٌاىغغشافيخ،مييخاثزغبًػبٍشاىايز٘سيػَشاُ،اى٘يياخاىظؾيخىَذيْخطجشارٔ،سعبىخٍبعغزيش)غيشٍْش٘سح((0)

ً.0226اثشيواىضاٗيخ،
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ىنػػػاؾ نقصػػػان فػػػي كات:ػػػح أف معػػػدؿ ااطبػػػاء لكػػػؿ مػػػكاطف ال يتفػػػؽ مػػػع المعيػػػار الػػػكطنيف ككػػػذلؾ تبػػػيف أف 

اادكيػػة كالمعػػدات الطبيػػة كخاصػػة فػػي مدينػػة القبػػةف كىػػي أكبػػر مدينػػة فػػي الشػػعبية . كتبػػيف أي:ػػا أف أىػػـ 

أسباب تف:يؿ مرفؽ صحي دكف آخر ىك القرب مف محؿ السكفف ككشفت نتائج الدراسة أي:ا عػف تػدني 

التصػػػاؿ لطمػػػب الطبيػػػب أك مسػػػتكل ااطبػػػاء كىيػػػنة التمػػػريض كبػػػااخص فػػػي مدينػػػة القبػػػة كانعػػػداـ خدمػػػة ا

 (1).العرج في المرافؽ الصحية

ـ( عف الخدمات الصحية كالتعميمية في منطقة زليتف فقد  0228سنة ف أما عف دراسة )عمي التير 

تنػػاكؿ الباحػػث جغرافيػػة الخػػدمات كالتػػي مػػف أىميػػا الخػػدمات الصػػحية فػػي منطقػػة زليػػتفف كذلػػؾ مػػف خػػرؿ 

ف كالقطػاع  ف كمرافؽ الخدمات الصػحية التابعػة لقطػاع الدكلػة ذه الخدماتالتكزيع العددم كالنكعي لمرافؽ ى

المتػػردديف عمييػا حسػػب  ىف كحجػـ المر:ػ أىػػـ التخصصػات الطبيػػة ىف كالتعػرؼ عمػ الخػاص فػي المنطقػػة

ف كخمػػص الباحػػث فػػي نيايػػة  كفػػاءة الخدمػػة الصػػحية العرجيػػة اىيكائيػػة بالمنطقػػة لف ك يػػاس مسػػتك  النػػكع

 نتائج لعؿ أىميا أف التكزيػع الجغرافػي لمخػدمات  الصػحية بالمنطقػة يبػدك مر:ػيا حيػث تكصػؿإلى  دراستو

كفػاءة الخػدمات الصػحية فػي المنطقػة  لبعض التكصيات يمكف أف تمخصػيا فػي التنكػد مػف رفػع مسػتك إلى 

 (2)بتكفير المتطمبات المادية كالبشرية الرزمة داخؿ مرافؽ ىذه الخدمة. 

( عػػػػف الخػػػػدمات الصػػػػحية لعيػػػػادة ـ0220ف سػػػػنة أي:ػػػػا دراسػػػػة )العبيػػػػدم كمػػػػف الدراسػػػػات الميمػػػػة

عينػة عشػكائية بمػ   ىالعقكريةف حيث استخدـ في ىذه الدراسة ااسمكب الكصػفيف  ك ػاـ باسػتبياف مػكزع عمػ

شػػػػخصف كأجريػػػػت بيػػػػا مقػػػػابرت شخصػػػػية كباسػػػػتخداـ )مربػػػػع كػػػػام( لتطبيػػػػؽ ىػػػػذه البيانػػػػات  022عػػػػددىا 

 أفنتػػائج د يقػةف كىػػي إلػى  الرئيسػة كالػػدكريات المتخصصػة لغػرض الكصػػكؿ كباالسػتعانة بػبعض المصػػادر
                                                           

يؼق٘ةػجذاىنشيٌطجشٓ،اىزجبيِاىَنبّيىيخذٍبداىظؾيخفيشؼجيخدسّخ،دساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،سعبىخٍبعغزيش)غيشٍْشد٘سح(يغدٌ(5)

ً.0228اىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصي،

ش،اىزؼييٌٗاىظؾخفيٍْطقخصىيزِدساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،سعبىخدمزد٘سآ)غيدشٍْشد٘سح(عبٍؼدخاىدذٗهاىؼشثيدخ،ػييٍؾَذاثشإيٌاىزي(0)

 .0228ًاىَْظَخاىؼشثيخىيزشثيخٗاىؼيً٘ٗاىضقبفخ،ٍؼٖذاىجؾ٘سٗاىذساعبداىؼشثيخ،يغٌاىجؾ٘سٗاىذساعبداىغغشافيخ،عْخ
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العرج في المدف الكبرل م ؿ طرابمس كبنغازم أف:ؿ  أف% مف حجـ العينة المدركسة يركف 80.1حكالي 

نقػػص ااطبػػاء المتخصصػػيف كنقػػص المعػػدات إلػػى  باى:ػػافةف بك يػػر ممػػا يحصػػمكف عميػػو فػػي منطقػػتيـ 

كانعػػداـ النظافػػة كانعػػداـ خػػدمات اىسػػعاؼ السػػريع كعػػدـ االىتمػػاـ بصػػيانة الطػػرؽ  الطبيػػة كنقػػص اادكيػػة

ف  المرافػؽ الصػحيةإلى  كجكد صعكبة في كصكؿ الك ير مف المر:ىإلى  مما يؤدمف ككسائؿ النقؿ العاـ 

 (1)كمف  ـ إيجاد الحمكؿ لمك ير مف المشاكؿ الصحية بمنطقة الدراسة.

ـ( عػػف التبػػايف المكػػاني فػػي الخػػدمات  0228سػػنة  ف)فػػايز البرعصػػيكمػػا أجريػػت دراسػػة أخػػرل لػػػ 

الصحية بمدينة طبرؽف فقد بيف الباحث في ىذه الدراسة أف التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية في منطقػة 

الدراسػػػة ال ينسػػػجـ مػػػع التكزيػػػع السػػػكاني كالقػػػكم العاممػػػة التػػػي تم ميػػػا محػػػرت المدينػػػةف كتػػػدني الخػػػدمات 

نقػػػص إلػػػى  لمحػػػرت كػػػالمراكز الصػػػحية كالعيػػػادات المجمعػػػة كالمراكػػػز الطبيػػػة كباى:ػػػافةالصػػػحية بيػػػذه ا

ف كأي:ػػا ك:ػػػح الباحػػث أف المسػػافةف كمسػػػتكم الخػػدماتف ككسػػػيمة  ااطبػػاء البشػػرييف كااسػػػناف كالصػػيادلة

م المكاصرتف ليا أ ر كبير في التردد عمػي المرافػؽ الصػحية فػي الك ػت الػذم يت:ػح فيػو بننػو ال يكجػد  أ

 (2)عدد مرات التردد. ىالتعميمي كنكع المرفؽ الصحي كالدخؿ الشيرم عم لنكع مف التن ير لممستك 

ـ( فػػػػي دراسػػػػتيا عػػػػف التخطػػػػيط الصػػػػحي بمدينػػػػة  0228سػػػػنة  فكمػػػػا أف الباح ػػػػة )كريمػػػػة الحاسػػػػي

كفػػاءة المرافػػؽ  لمعرفػػة الػػدكر الػػذم يمعبػػو التخطػػيط الصػػحي فػػي رفػػع مسػػتك  ىشػػحاتف سػػمطت ال:ػػكء عمػػ

الصػػحية العامػػة فػػي منطقػػة شػػحات ك:ػػكاحيياف حيػػث يت:ػػمف التخطػػيط تػػكفير الخػػدمات الصػػحية لجميػػع 

 المكاطنيف  ت بيػدؼ بمػكغ المسػتكم الصػحي المطمػكب سػكاء كػاف لمفػرد أك لممجتمػع . ك ػد تكصػمت الباح ػة

 اليكنانيػػةكة دككسػػيادس أف منطقػػة الدراسػػة لػػـ تحػػظ بتخطػػيط شػػامؿ فػػي جميػػع  طاعاتيػػاف مػػف  بػػؿ شػػر إلػػى 
                                                           

دساعدبدفديمزدبةزادبعثبىخدذٍبداىظدؾيخثؼيدبدحاىؼق٘سيدخاىخبسعيدخ:دساعدخرطجيقيدخفدياىغغشافيدباىطجيدخ،عبىٌفشطاىؼجيدذي،ٍؾدذدادا ّ(5)

.024-511صص.ٍشعغعبثقرطجيقيخفيعغشافيخىيجيباىجششيخ،

)غيددشٍْش٘سح(،يغددٌفددبيض دًاىجشػظددي،اىزجددبيِاىَنددبّيىيخددذٍبداىظددؾيخفدديٍذيْددخطجددشق،دساعددخفدديعغشافيددخاىخددذٍبدسعددبىخٍبعغددزيش(0)

ً.0228اىغغشافيخ،مييخاآلداةعبٍؼخيبسيّ٘ظ
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ـ( كأي:ػػا بالنسػػبة لممراكػػز الصػػحية لممنطقػػة حيػػث لػػـ تكػػف كافيػػة لسػػد االحتياجػػات الصػػحية  5980سػػنة )

حيػث  لمبحث عف رعاية صػحية أف:ػؿ ف لمدف أخر إلى  ذىاب المكاطنيفإلى  للجميع المكاطنيفف مما أد

حػػػكالي إلػػػى  اف الخدمػػػة الصػػػحيةيتػػػكفر فػػػي المدينػػػة مركػػػزيف صػػػحييف فقػػػط ككحػػػدة صػػػحية كاحػػػدةف كيقػػػدم

المنػػاطؽ الريفيػػة المجػػاكرة فانيػػا تقػػدـ  ىنسػػمة مػػف السػػكاف . أمػػا الكحػػدات الصػػحية المكزعػػة عمػػ 05,225

إسعافات أكلية فقط في خرؿ الفترة الصباحية كباستخداـ المقيػاس اىحصػائي )مربػع كػام( لدراسػة العر ػة 

ينقصػػيا العديػػد مػػف الخػدمات أكليػػا التخصصػػات الطبيػػةف اىحصػائيةف تبػػيف أف المراكػػز الصػػحية المكجػكدة 

إلػػى  كااطبػػاء كاادكيػػة كالمعػػدات الطبيػػةف كمػػا أف المدينػػة ال تشػػمؿ ىرميػػة فػػي الخػػدمات الصػػحيةف إ:ػػافة

(1)عدد مراكزىا ال يتماشي مع الزيادة السكانية المستمرة بمنطقة الدراسة .
 

كزيػػع الخػػدمات الصػػحية بمنطقػػة ترىكنػػػةف ـ( عػػف ت 0228سػػػنة  فدراسػػة )سػػمية عقيػػؿإلػػى  كنػػنتي

حيػػػث تحػػػد ت فػػػي البدايػػػة عػػػف الظػػػكاىر الطبيعيػػػة كالبشػػػرية المػػػؤ رة فػػػي المنطقػػػةف كتناكلػػػت بعػػػدىا الك:ػػػع 

الك ػت الحا:ػػرف كالك:ػع الصػحي فػػي ترىكنػة أي:ػاف مػػف إلػى  الصػحي فػي ليبيػا مػػف أيػاـ الحكػـ الع مػػاني

تػػكفر خػػدماتيا  لانتشػػارىاف كمػػد لفػػي المنطقػػةف كمػػد حيػػث تكزيػػع المراكػػز كالمرافػػؽ كالمؤسسػػات الصػػحية

سػػػكاف منطقػػػة الدراسػػػةف  ىشػػػكؿ اسػػػتبيانات مكزعػػػة عمػػػ ىلمنطقػػػة الدراسػػػةف كاسػػػتخدمت بيانػػػات معػػػدة عمػػػ

كباسػػػتخداـ )مربػػػع كػػػام( ااسػػػمكب اىحصػػػائي لقيػػػاس العر ػػػات تبػػػيف أف ىنػػػاؾ خمػػػرن فػػػي التػػػكازف بالنسػػػبة 

يجاد الحمكؿ ليا. (2)لتكزيع الخدمات الصحية في المنطقةف كمف  ـ حددت كيفية عرجيا كاا
 

تحميػػػؿ الجغرافػػػي لكا ػػػع (ف عػػػف ال 0229سػػػنة  فكمػػػف الدراسػػػات الحدي ػػػة : دراسػػػة لػػػػ )سػػػالمة الجبػػػك

بيانػات رسػمية كبيانػات  ىالخدمات الصحية في شعبية النقاط الخمػسف حيػث اعتمػدت فػي ىػذه الدراسػة عمػ
                                                           

خشدؾبدٗضد٘اؽيٖب،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشمشيَخٍؾَذػطيخاىؾبعي،اىزخطيظاىظؾيٗ صشٓفيرؾغيِاألداءاىنييىيَشافقاىؼبٍخثَْطقد(5)

ف.0228ٍْش٘سح(يغٌاىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصي،

عددَيخػيددياىجشدديشػقيددو،اىز٘صيددغاىَنددبّيىيخددذٍبداىظددؾيخثَْطقددخرشّٕ٘ددخ،سعددبىخٍبعغددزيش)غيددشٍْشدد٘سح(يغددٌاىغغشافيددخ،مييددخاآلداة(0)

ف.0228تٗاىؼيً٘رشّٕ٘خ،عبٍؼخاىَشي
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 -العجػػػيرت  –صػػػبراتو  - زكاره أربعػػػة منػػػاطؽ )إلػػػى  أسػػػاس تقسػػػيـ الشػػػعبية ىميدانيػػػة  ػػػـ معالجتيػػػا عمػػػ

عبية فػػي مجػػاؿ حجػػـ اىمكانيػػات الصػػحية الجميػػؿ(. كمػػا تناكلػػت الباح ػػة التبػػايف المكػػاني بػػيف منػػاطؽ الشػػ

ـ (ف ك ػػػد اسػػػتخدمت الباح ػػػة فػػػي دراسػػػتيا كحػػػدات  يػػػاس عػػػبء المؤسسػػػات 0228-0226كالممتػػػدة مػػػف) 

التطكر   لمستك إلى  كاستخداـ برامج الرـز اىحصائية كالتكزيعات التكرارية كاختبار )مربع كام(ف فتكصمت

ف كالتكزيػػػػع الجغرافػػػػي لممؤسسػػػػات الصػػػػحية  الدراسػػػػة الػػػػذم طػػػػرأ عمػػػػي الخػػػػدمات الصػػػػحية بميبيػػػػا كبمنطقػػػػة

نتشػار الكالخدمات كالعامميف فيياف كخدماتيا بحسب منػاطؽ الشػعبية . ك ػد  امػت الباح ػة بتحميػؿ تفصػيمي 

أسػػمكب  الباح ػػةف كاختبػػار إمكانيػػات المؤسسػػات فػػي مكاجيتيػػاف كاسػػتخدمت  اامػػراض فػػي منػػاطؽ الشػػعبية

صحة الفركض المك:كعة كمف  ـ أكد التحميؿ تماـ صحة ىذه الفركض  العرض كالتحميؿ ت لإلجابة عمى

.(1)  

 

  

                                                           
عددبىَخػددبٍشث٘ػغييددخاىغجدد٘،اىزؾييددواىغغشافدديى٘ايددغاىخددذٍبداىظددؾيخفدديشددؼجيخاىْقددبطاىخَددظ،سعددبىخٍبعغددزيش)غيددشٍْشدد٘سح(يغددٌ(0)

ً.0229اىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخاىغبثغٍِاثشيو،اىضاٗيخ
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 :الخجصة
تحد ت اغمب الدراسات السابقة سكاء كانت عمى المستكل العالمي اك المستكل المحمي عف 

الخدمات الصحية بشكؿ عاـ ف كبع:يا عمى خدمتيف الصحية كالتعميمية معان ف ككؿ الدراسات السابقة 

حٍد ما مف حيث دراستيا العامة لمخدمات الصحية دكف تك:يح انماطيا كمستكياتيا إلى  متشابيةنجدىا 

الخدمية ف حيث بينت ىذه الدراسات مدل كفاءتيا ككفايتيا لمسكاف ف كأي:ان تكزيع كتطكر الخدمات 

نتاجات متشابية إستإلى  الصحية بمناطؽ دراستياف كتقديراتيا المستقبمية ف حيث تكصمت الدراسات السابقة

منيا نقص تكفر اادكية كالمعدات الطبية ككذلؾ ااطباء كذكم الميف الطبية كالطبية المساعدة ف كالفنييف 

سمطت ال:كء عمى المستكل ال اني مف الخدمات أنيا  ىذه الدراسة إالإليو  ما تكصمتأي:ان  ف كىذا

فااكؿ منيا ىي الكحدات الصحية كالتي مستكيات لمخدمات الصحية ف أربع  الصحية ف كالتي تتككف مف

تعرؼ بكحدات الرعاية الصحية ااكلية  كالمستكل ال اني ىك المراكز الصحية ااساسية ف كالمستكل ال الث 

العيادات المجمعة .أما المستكل الرابع كااخير فيي العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة سكاء كانت 

شفيات المركزية الطبية  ف حيث ركزت ىذه الدراسة عمى المراكز الصحية المستشفيات القركية أك المست

ااساسية في منطقة زليتف كالتي كاف عددىا أربعة عشر مركزان صحيان ف فقد تكصؿ الباحث في ىذه 

أف ىناؾ نقص في تكفير المعدات الطبية كمف أطباء كىيئة تمريض ف كالفنييف ككذلؾ سكء إلى  الدراسة

المتردديف عمى ىذه المراكز الصحية ااساسية ف  وبعض المشاكؿ العامة التي تكاجك:ح أي:ان كأ اىدارة ف

عدة تكصيات كحمكؿ ليذه المشاكؿ ف ككذلؾ بينت التقديرات المستقبمية لسكاف منطقة إلى  كتكصؿ الباحث

  ر:يف كغيرىـ .   زليتف كمدل احتياجيـ لممراكز الصحية ااساسية كالعاممكف بيذه المراكز مف أطباء كمم
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 ثانيالرصل ال

 الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة 
 

 أواًل: الخصائص الطبيعية -
o الموقع 
o مظاىر السطح 
o المناخ 

 ثانيًا: الخصائص البشرية -
o نمـو الـسكـــان 
o كثافة الـسكــان 
o تركيب السكان 
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 تمييد:
تكفير الظركؼ المرئمة إلى  الدراسة كييدؼكيت:مف ىذا الفصؿ البيئة الطبيعية كالبشرية لمنطقة 

 لسكاف المنطقة في أداء كظيفتيـ الخدمية كالتن مـ فيياف حيػث تمتػاز الظػركؼ الطبيعيػة بتباينيػا مػف منطقػة

 أخرلف كتتكفر في كؿ منيا ما يميزىا عمى المنطقة ااخرل.إلى 

 أواًل : الخصائص الطبيعية :
 الموقع :

ؿ الشمالي الغربي مف ليبيا :مف سيؿ مصراتة بمحػاذاة البحػر عمػى تقع منطقة زليتف عمى الساح

32)كمػػـ( غػػػرب مصػػراتة كبػيػػف دائػػػرتي عػرض) 62كمػـ( شػػرؽ العاصػمة طػػرابمس كحػكالي )562مسػافة )
0
 

32ف '00
0
15)شماالن كبػيػف خطي طكؿ) '30 

0
14ف '00 

0
شػر ان كيحػدىا مػف الشػماؿ البحػر المتكسػط كمػف  '15 

الجنػػكب منطقػػة بنػػي كليػػد كمػػف الشػػرؽ منطقػػة مصػػراتة . أمػػا مػػف ناحيػػة الغػػرب فتحػػدىا كػػؿ مػػف الخمػػس 

% مػف مسػاحة 2.54ف كىػي تم ػؿ نسػبة 0كـ0472كمسرتو كترىكنةف كتشمؿ منطقة الدراسة مساحة  درىا 

 ( .5.0يطة )ف أنظر الخر (1) 0كـ 5,719,142البرد البال  

                                                           
،مييدخا داةبعغزيش)غيشٍْش٘سح(،يغدٌاىغشافيدؼيثَْطقخصىيزِ،سعبىخٍب(ػجذاىشؽَِػيغلاىغبف٘د،أصشاىَْبؿٗاىغطؼػيلاىْجبداىطجي1)

00ً،ص0250،عبٍؼخطشاثيظ،
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 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة  1.2خريطة )

 

 .  12ج. ع . ؿ . ش . أف المجنة الشعبية لمتعميـف ااطمس التعميميف ص  -المصدر :

 ( 52222:   5مكتب التخطيط العمراني زليتفف خريطة بمقياس رسـ )  
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 مظاىر السطح :
المنػاطؽ عػف بع:ػيا الػبعضف فالجبػاؿ كالسػيكؿ كالي:ػاب تعد مف المظاىر الطبيعيػة التػي تميػز 

ف حيػػػث تتصػػػؼ منطقػػػة  كااكديػػة كميػػػا مظػػػاىر ت:اريسػػػية تعطػػي المنطقػػػة المكجػػػكدة فييػػػا طابعيػػا المميػػػز

الدراسػػة بسػػيكلة ت:اريسػػيا كأنيػػا عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف االسػػتكاءف اامػػر الػػذم يسػػاعد عمػػى شػػؽ الطػػرؽ 

نشاء العديد مػف المؤسسػات الخدميػة الشػماؿف إلػى  ف حيػث نجػد أف سػطحيا يػنخفض تػدريجيان مػف الجنػكبكاا

متػػران شػػماالن ف باسػػت ناء كجػػكد الك بػػاف الرمميػػة الشػػاطئية  02أف يصػػؿ إلػػى  متػػران  62حيػػث يمػػر خػػط كتنػػكر 

التي تم ؿ الركاسب الرياحية لمزمف الػػرابع فيي تتنلؼ مف تربة بي:اء ناصعة كذات حبيبات كبيرة كخشنةف 

متػران( 01)إلػى  نػػػاعمة كمتجانسػة أعيػد ترسػيبياف كارتفاعيػا  ػد يصػؿإلػى  يػتػككف مػف رماؿ متكسطةكأحيانان 

ذلؾ أف سطح المنطقة ينخذ في االرتفاع كمما اتجينػا جنكبػان خاصػة إلى  في:اؼ( 1)كتمتد بمحػاذاة الػبحر. 

 .(2)ـ 82نحك الجية الجنكبية الغربيةف حيث يمر خط الكنتكر 

متػرف حيػث  022إلػى  سطح منطقة زليػتف نجػد أف خػط الكنتػكر فػي تمػؾ الجيػة يصػؿأما بالنسبة ل

نرحػػػظ ارتفاعػػػات عمػػػى ىيئػػػة تػػػرؿ ف ككػػػذلؾ انتشػػػار بعػػػض مػػػف المجػػػارم كااكديػػػة الجافػػػة كػػػكادم كعػػػاـ 

كمػػاجر. فمظػػاىر السػػطح ليػػا تػػن ير عمػػى تكزيػػع الخػػدمات كالمراكػػز الصػػحيةف حيػػث تعيػػؽ الحافػػات الجبميػػة 

ع فػػي إنشػػاء المرافػػؽ كاختيػػار مكا عيػػا المناسػػبةف فالمنػػاطؽ الػػكعرة كالشػػاىقة االرتفػػاع يكػػكف كعمميػػة التكسػػ

دراسة مظاىر السطح اية منطقة  بػؿ إلى  التكسع فييا غاية في الصعكبة كباىظة التكاليؼف كىذا ما أدل

صػكؿ إلييػا سػيؿ البدء في تنفيذ أم مشركع بالتكسع العمراني فييا كخاصة الخدمات التػي يجػب  يكػكف الك 

.  

                                                           
ٍؾَددذاىؾشددبّي،اىزظددؾشٗاىزددذػيٌٗاىشع٘ػيددخفددياىَْطقددخاىغددبؽييخٍظددشارخاىخَددظ،سعددبىخٍبعغددزيش)غيددشٍْشدد٘سح(يغددٌػجددذاىغددالً(1)

.49ً،ص0222،عبٍؼخّبطش،اىغغشافيب،مييخاآلداةثضىيزِ،ىيجيب

اى٘ييايىيَذيْخ،سعبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌاإليييٌ:دساعخفيرؾذيذايييَٖباىايز٘سي،دٗسٍذيْخصىيزِفي(عبىَخفشطػبش٘س2)

58ً،ص0252،مييخا داة،عبٍؼخيبسيّ٘ظ،ثْغبصي،اىغغشافيخ
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 المناخ :
فػػػػرض المك ػػػػع الجغرافػػػػي عمػػػػى منطقػػػػة الدراسػػػػة ظركفػػػػان مناخيػػػػة اختمطػػػػت فييػػػػا المػػػػؤ رات البحريػػػػة 

بػػالمؤ رات القاريػػة ف فكممػػا تغمبػػت المػػؤ رات البحريػػة تكغمػػت بتن يرىػػا نحػػك الػػداخؿف ككممػػا تغمبػػت المػػؤ رات 

ة المػػؤ رات البحريػػة كممػػا ا تربنػػا مػػف البحػػر السػػاحؿف كطبيعػػي أف تت:ػػح صػػكر إلػػى  القاريػػة كصػػمت بتن يرىػػا

 (1)حيث اعتداؿ الحرارة كارتفاع نسبة الرطكبة صيفان كدؼء الجك كىطكؿ المطر شتاءن. 

كلممنػػاخ تػػن ير بػػال  عمػػى صػػحة اىنسػػاف كسػػرمتو كحركتػػو كتنقرتػػوف كعػػركة عمػػى ذلػػؾ يؤخػػذ فػػي 

عامػػػة كاتجاىاتيػػػاف فمنػػػذ القػػػدـ أدرؾ اىنسػػػاف أف االعتبػػػار عنػػػد اختيػػػار المك ػػػع ىنشػػػاء المبػػػاني كالمرافػػػؽ ال

 الطقس كالمناخ ليما تن ير مباشر عمى صحة اىنساف كنشاطوف حيث ربط الفيمسكؼ اىغريقي ىيبك راط )

Hippocrates بيف اامػراض المكسػمية التػي يتعػرض إلييػا اىنسػاف كتغييػر الظػركؼ المناخيػة مػف فصػؿ ) 

أنػػكاع اامػراض الصػػيفية كالشػػتكية كك:ػػع حجػر ااسػػاس لعمػػـ المنػػاخ آخػػرف حيػػث ميػز ىيبػػك راط بػػيف إلػى 

 (2)الطبي كعرج اامراض المتنكعة لممناخات المختمفة.

كمػػف خػػرؿ دراسػػة بعػػض اامػػراض كمنيػػا الكبائيػػة نجػػدىا تتػػكزع مػػع أنػػكاع معينػػة مػػف المنػػاخ دكف 

ككليراف كشمؿ ااطفػاؿف ك:ػربات غيرىاف كما ينتشر بع:يا في فصكؿ معينة ف فاامراض المعكية )م ؿ ال

 الحػػرارة الشمسػػيةف كحمػػى التيفػػكد( تنتشػػر فػػي فصػػؿ الصػػيؼف ك)االلتيػػاب الرئػػكمف كاانفمػػكنزا( تنتشػػر فػػي

 ( 3)فصؿ الشتاءف ك) الربك الربيعيف كالحمى القرمزية كااللتياب السحائي ( فتنتي في فصؿ الربيع.

                                                           
،رؾشيشاىٖبديأث٘ىقَخ،عؼذاىقضيشي،اىطجؼخاألٗىل،عدشد،اىدذاساىغَبٕيشيدخاىغَبٕيشيخدساعخفياىغغشافيب"اىَْبؿ"(أٍؾَذػيبداٍقييي،1)

.510،ص5991ىيْششٗاىز٘صيغٗاإلػالُ،

.10–12ً،ص5981،داساىْٖضخاىؼشثيخ،ثيشٗد،0،،طأط٘هاىغغشافيخاىَْبخيخ(ؽغيِأؽَذأث٘اىؼيْيِ،2)

.60،ص5991جبةاىغبٍؼخ،ثذُٗطجؼخ،،اإلعنْذسيخ،ٍئعغخشاىجيئخٗطؾخاإلّغبُفياىغغشافيخاىطجيخطشيؼششف،اىؼضيضػجذ(3)
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خ عمػػى صػػحة اىنسػػاف فتتم ػػؿ فػػي مرءمػػة المنػػاخ أمػػا الطريقػػة غيػػر المباشػػرة التػػي يػػؤ ر بيػػا المنػػا

فحيػػػث تتػػػن ر منطقػػػة الدراسػػػة بمنػػػاخ البحػػػر ( 1)لحيػػػاة الحشػػػرات النا مػػػة لسمػػػراض كالميكركبػػػات كالفيركسػػػات

إلػػى  ذات منػػاخ معتػػدؿ كممطػػر شػػتاءن كحػػار جػػاؼ صػػيفانف بػػذلؾ فيػػي تتمتػػع بجػػك يميػػؿأنيػػا  المتكسػػط فأم

رصاد جكية بالمنطقة فقد تـ االعتمػاد عمػى البيانػات المناخيػة المتػكفرة االعتداؿف كنظران لعدـ كجكد محطة ا

 بمحطة أرصاد مصراتة باعتبارىا  ريبة مف منطقة الدراسة كفيما يمي دراسة اىـ عناصر المناخ:

 الحرارة: -1
آخػػر تبعػػان لممك ػػع الجغرافػػي كحركػػة الشػػمس الظاىريػػة إلػػى  حيػػث تختمػػؼ درجػػة الحػػرارة مػػف فصػػؿ

مػدىا بػيف شػماؿ كجنػكب خػط االسػتكاءف فكجػكد المنطقػة بػالقرب مػف البحػر يسػاعد عمػى تمطيػؼ كتبادؿ تعا

درجػػػات الحػػػرارة عمػػػى طػػػكؿ شػػػريطيا السػػػاحميف أمػػػا عػػػف الجيػػػات الداخميػػػة فتصػػػؿ فييػػػا التػػػن يرات البحريػػػة 

 (2)كيغمب عمييا المناخ الصحراكم.

صػػمي كالسػػنكم لػػدرجات الحػػرارة ( يك:ػػح المتكسػػط الشػػيرم كالف5.0بيانػػات الجػػدكؿ )إلػػى  كبػػالنظر

بالمنطقػةف كيسػػجؿ اخترفػػان كا:ػحان فػػي درجػػات الحػػرارة الفصػمية لمنطقػػة الدراسػػة بػيف الصػػيؼ كالشػػتاء ففػػي 

درجػة مئكيػةف  ػـ تبػدأ باالرتفػاع لتصػؿ فػي  54.5أ ػؿ معػدالتيا نحػك إلػى  فصؿ الشتاء تصؿ درجة الحػرارة

درجػػػػة مئكيػػػةف كتبػػػػدأ  06.5إلػػػى  الصػػػيؼ فتصػػػػؿدرجػػػػة مئكيػػػةف أمػػػػا فػػػي فصػػػػؿ  58.6إلػػػى  فصػػػؿ الربيػػػػع

 درجة مئكية. 04.8إلى  باالنخفاض التدريجي لتصؿ في فصؿ الخريؼ

                                                           
.07ف،ص5997،اىَْيب،اىطجؼخاألٗىل،اىغغشافيخاىطجيخ:ٍْبٕظاىجؾشٗأعبىيتاىزطجيق(ٍؾَذّ٘ساىذيِاىغجؼبٗي،1)

.61،ص5998،اىطجؼخاىضبىضخ،ٍْش٘سادعبٍؼخيبسيّ٘ظ،بىيجيباىجششيخعغشافي(ٍؾَذاىَجشٗكاىَٖذٗي،2)
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درجة مئكية كذلؾ في شير أغسػطس.  07.4في حيف تسجؿ أعمى معدؿ لدرجة الحرارة في السنة 

السػنكم لدرجػة درجة مئكيػةف أمػا عػف المتكسػط  50.6أما عف أ ؿ درجة حرارة فتتم ؿ في شير يناير بنحك 

 درجة مئكية. 02.9الحرارة بالمنطقة فقد سجؿ 

 (1.2جدول )
 م2118 – 1981المعدالت الشيرية والرصمية والسنوية لدرجات الحرارة بالمنطقة لمرترة من 

 البيان

 فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

مبر
يس

د
 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
أب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
 

 01.5 00.9 06.1 07.4 06.4 04.6 05.4 58.4 56.2 54.2 50.6 54.8 المعدل الشيري
 04.8 06.5 58.6 54.5 المعدل الرصمي
 02.9 المعدل السنوي

 

 ـ 0229المصدر :ػػػ الباحث بتصرؼ استنادا عمى البيانات مف محطة اارصاد الجكيةف مصراتةف بيانات غير منشكرة.

فممحػرارة تػن ير عمػػى صػحة اىنسػاف فانخفػػاض الحػرارة يػػؤ ر عمػى اىنسػاف كخاصػػة عمػى ااطفػػاؿف 

م ممػػػا يحػػػدث فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة ف فقػػػد يصػػػاب ااطفػػػاؿ بنكبػػػات البػػػرد الشػػػديدة ف كبالتػػػالي فػػػاف التخطػػػيط 

ي لمخػػػػدمات كالمراكػػػػز الصػػػػحية ف يجػػػػب أف ينخػػػػذ فػػػػي االعتبػػػػار منػػػػاخ المنطقػػػػة مػػػػف حيػػػػث تصػػػػميـ المبػػػػان

 كالمستشفيات كالمراكز الصحية بشكؿ يترءـ مع مناخ المنطقة كاختيار المكا ع المناسبة ليا.

 
 
 
 األمطار: - 2
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 تعػػد أمطػػار ليبيػػا أمطػػار شػػتكية السػػقكطف كغالبػػان مػػا تبػػدأ فػػي شػػير أكتػػكبر كحتػػى شػػير أبريػػؿف كمػػا

ااعاصػػير الجكيػػةف كتمعػػب الريػػاح أخػػرلف كمكعػػد سػػقكطيا غيػػر منػػتظـ لمػػركر إلػػى  متذبذبػػة مػػف سػػنةأنيػػا 

 (1)العكسية دكران رئيسيان في ذلؾ.

كمنطقػػة الدراسػػة تعػػد مػػف المنػػاطؽ التػػي تتمقػػى كميػػة ال بػػنس بيػػا مػػف اامطػػارف حيػػث نرحػػظ مػػف 

( الػػػػذم يك:ػػػح المتكسػػػػط الشػػػػيرم كالفصػػػمي كالسػػػػنكم امطػػػػار المنطقػػػةف حيػػػػث إف كميػػػػات 0.0الجػػػدكؿ )

الشػػتاء خاصػػة فػػي شػػيرم ) ديسػػمبرف ينػػاير( فقػػد بمػػ  معػػدؿ اامطػػار  اامطػػار السػػا طة تتركػػز فػػي فصػػؿ

مميمتػػرف كذلػػؾ بسػػبب الريػػاح الشػػمالية كالشػػمالية الغربيػػة المسػػببة فػػي سػػقكط اامطػػار الشػػتكيةف  ػػـ  544.7

مميمتػػرف كانخفػػاض ىػػدا المعػػدؿ فػػي  96.6يميػػو فصػػؿ الخريػػؼف حيػػث بمػػ  المعػػدؿ الفصػػمي لسمطػػار نحػػك 

مميمتػػرف أمػػا عػػف فصػػؿ الصػػيؼ تكػػاد تكػػكف معدكمػػة كميػػة اامطػػار  07.0إلػػى  ؿفصػػؿ الربيػػع حيػػث كصػػ

 مميمتر. 0.0فيوف حيث سجمت نسبتيا 

مميمتػػر كأ ػػؿ معػػدؿ يسػػجؿ فػػي شػػير يكليػػك  19.8كيبمػ  أعمػػى معػػدؿ فػػي السػػنة فػػي ديسػػمبر بنحػك 

تصػػػنيؼ دم مميمتػػػرف كباتبػػػاع  075.7مميمتػػػر. أمػػػا عػػػف المتكسػػػط السػػػنكم لسمطػػػار فقػػػد بمػػػ   2.4بنحػػػك 

 (.0.0مارتكف يمكف تصنيؼ نكع المناخ السائد بالمنطقة المك:ح بالجدكؿ )

  

                                                           
.72،ٍشعغعبثق،صعغشافيخىيجيباىجششيخ(ٍؾَذاىَجشٗكاىَٖذٗي،1)
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 (2.2جدول )
 م2118 – 1981المعدالت الشيرية والرصمية والسنوية لألمطار بالمنطقة )ممم( لمرترة من 

 البيان
 فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

مبر
يس

د
 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
أب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

سط 
أغ مبر س
سبت

وبر 
أكت

مبر 
نوف

 

المعدل 
 الشيري

19.8 16.9 08.2 04.0 52.5 0.9 5.8 2.4 5.2 9.8 02.0 16.6 

المعدل 
 الرصمي

48.0 50.4 5.5 00.0 

المعدل 
 السنوي

00.1 
 

 ـ.0229منشكرةف البيانات مف محطة اارصاد الجكمف مصراتةف بيانات غير إلى  المصدر: عمؿ الطالب استنادا  

 ( القيمة الرعمية لألمطار حسب تصنيف دي مارتون3.2جدول )
 نوع المناخ والحياة النباتية القيمة الرعمية لألمطار

 مناخ جاؼ صحراكم فن ؿ 1
 أعشاب فقيرة –مناخ شبو جاؼ  52 – 6
 أستبس –مناخ شبو رطب  02 – 55
 حشائش عشبية كأشجار –مناخ رطب  02 – 05
 مناخ شديد الرطكبة غابات فنك ر 02

 

ف 09العػػددف ف جامعػػة الػػدكؿ العربيػػةف القػػاىرةمجمػػة كميػػة اآلداب كالتربيػػةالمصػػدر: عبػػد العزيػػز طػػريح شػػرؼف مشػػكمة اامطػػار فػػي ليبيػػاف 

 .026ف ص 5998

 (1)كبتطبيؽ المعادلة اآلتية:
P 

y = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

T + 10 

 = القيمة الفعمية لممطر )ممـ( yحيث أف 

                                                           
(

1
 799، مرجع سابق ، ص  أصول الجغرافٌة المناخٌة( حسٌن احمد أبو العٌنٌن ، 
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 P  )المعدؿ السنكم لسمطار )ممـ = 

 T  (2= المعدؿ السنكم لدرجات الحرارة )ـ 

 = معدؿ  ابت 52 

 ممـ 085.7بما أف المعدؿ السنكم لسمطار = 

 2ـ 02.9المعدؿ السنكم لمحرارة = 

 نجد أف :
285.7 

y = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

20.9 + 10 

   y = 9.50 

ممػػا يجعميػػا :ػػمف نطػػاؽ  9.50فمػػف خػػرؿ المعادلػػة السػػابقة يت:ػػح أف معامػػؿ الجفػػاؼ يسػػاكم 

 المناخ شبو الجاؼ حسب تصنيؼ دم مارتكف.

تكزيع الخدمات كالمراكز الصحية مف حيػث كجػكد ااكديػة ف كمف ىنا نجد أف لسمطار تن ير عمى 

الخػدمات الصػحية إلى  كالتي تسبب عائؽ في التنقؿ داخؿ المنطقةف مما يجعؿ ىناؾ صعكبة في الكصكؿ

كتكزيعياف كتزداد الصعكبة إذا كانت أماكف السكف بعيدة عػف مكا ػع الخػدمات الصػحية فػي ظػؿ عػدـ تػكفر 

مػػر الػػذم يجعػػؿ االنتقػػاؿ إلييػػا لػػيس فػػي متنػػاكؿ الجميػػع ف كىػػذا مػػا يحػػدث فػػي كسػػائؿ النقػػؿ المناسػػبةف اا

 منطقة الدراسة كخاصة في محمة ماجر.    

 الرطوبة النسبية: -3
% كخصكصػان فػي 82إلػى  تمتاز الرطكبة النسبية في المنطقة الساحمية مف البرد بارتفاعيا أحيانػان 

مػػف البحػػر كىبػػكب الريػػاح الشػػمالية القادمػػة مػػف البحػػر فصػػؿ الصػػيؼ كأكائػػؿ الخريػػؼ بسػػبب  ػػرب المنطقػػة 
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كالمشػػػبعة بكميػػػات كبيػػػرة مػػػف الرطكبػػػةف ككػػػذلؾ نشػػػاط عمميػػػة التبخػػػرف حيػػػث تػػػنخفض فػػػي بعػػػض ااحيػػػاف 

أم الرطكبػػة  (1)% 52أ ػػؿ مػػف إلػػى  خاصػػة عنػػد ىبػػكب ريػػاح القبمػػي الجافػػة اآلتيػػة مػػف الصػػحراء إذ تصػػؿ

  ؿ ىذا المعدؿ.تزيد كمما زاد معدؿ التبخر كتقؿ كمما 

( 4.0حيث تشيد منطقة الدراسػة معػدؿ عػاٍؿ لمرطكبػة طػكاؿ العػاـ كىػذا نرحظػو فػي الجػدكؿ ر ػـ )

الذم يبيف المتكسط الشػيرم كالمعػدؿ الفصػمي كالسػنكم لمرطكبػة بالمنطقػة ف إذ سػجؿ فصػؿ الصػيؼ أعمػى 

ا الفصػػؿ إذ يبمػػ  % ف كيعتبػػر شػػير يكليػػك أ صػػى متكسػػط شػػيرم ليػػذ70متكسػػط فصػػمي لمرطكبػػة بحػػكالي 

ارتفػػاع درجػػة الحػػرارة الػػذم يترتػػب عميػػو زيػػادة نسػػبة إلػػى  %ف كيرجػػع ارتفػػاع الرطكبػػة خػػرؿ ىػػذا الفصػػؿ74

التبخرف كما أف الرياح القادمة مف البحر في ىذا الفصؿ غالبان مػا تكػكف متشػبعة بكميػات مػف بخػار المػاءف 

% كتبػدأ ىػذه النسػبة 68.0الشػتاء تسػجؿ  % كفي فصؿ69التي تبدأ باالنخفاض مع حمكؿ الخريؼ بنسبة 

% كتقتصػػر أعمػػى نسػػبة رطكبػػة خػػرؿ السػػنة فػػي شػػير 69.0إلػػى  باالرتفػػاع فػػي فصػػؿ الربيػػع حيػػث تصػػؿ

فحيػػػػث إف ارتفػػػػاع  (2)%69.8إلػػػػى  %ف أمػػػػا عػػػػف المتكسػػػػط السػػػػنكم لمرطكبػػػػة فيصػػػػؿ66.7نػػػػكفمبر بنحػػػػك 

تكػػػا ر الحشػػػرات ال:ػػػارة إلػػػى  ؾ يػػػؤدمتحمػػػؿ المػػػكاد الع:ػػػكية كتعفنيػػػا كذلػػػإلػػػى  معػػػدالت الرطكبػػػة تػػػؤدم

كالميكركبػػات التػػي تػػؤ ر عمػػى صػػحة اىنسػػاف كانتشػػار العديػػد مػػف اامػػراض كااكبئػػة ف كىػػذا مػػا نػػراه فػػي 

منطقة الدراسة تحديدا في محمة ماجر بالقرب مف مصنع االسمنت حيث يكجد مك ع خػاص ىلقػاء القمامػة 

 . بو كىك ال يبعد ك يرا عف بعض ااحياء السكنية

  

                                                           
.97،ص5996:ٍشمضاإلعنْذسيخىينزبة،ٍْش٘ساد،اإلعنْذسيخ،0،طعغشافيخىيجيبطشيؼششف،ػجذاىؼضيض(1)

،ص0222،ٍْشد٘ساداىشدشمخا شدزشاميخىيَد٘اّي،ٍظدشارخ،5(ؽغيٍِغؼ٘دأثٍ٘ذيْخ،اىَ٘اّياىييجيخ،دساعخفياىغغشافيخا يزظدبديخ،ط2)

.67،69ص
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 (4.2جدول )
 المعدالت الشيرية والرصمية والسنوية لمرطوبة الجوية بالمنطقة )%(

 م2118 – 1981لمرترة من 

 البيان
 فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

مبر
يس

د
 

اير
ين

راير 
فب

رس 
ما

ريل 
أب

ايو 
م

نيو 
يو

ليو 
يو

س 
سط

أغ
مبر 

سبت
وبر 

أكت
مبر 

نوف
 

المعدل 
 الشيري

67.4 69.0 67.9 68.9 68.6 72.4 75.8 74.2 70.0 75.0 69.0 66.7 

المعدل 
 الرصمي

68.0 69.0 70.2 69.2 

المعدل 
 السنوي

69.8 
 

 ـ.0229المصدر: الباحث بتصرؼ استنادا  عمى بيانات مف محطة اارصاد الجكمف مصراتةف بيانات غير منشكرةف 

 الضغط الجوي والرياح: -4
لميبيا خرؿ فصؿ الشتاء لمركر االنخفا:ات الجكيةف كتكػكف الريػاح فػي تتعرض ااجزاء الشمالية 

مقدمػػة ىػػذه االنخفا:ػػات كىػػي الريػػاح الجنكبيػػة كالجنكبيػػة الغربيػػة القادمػػة مػػف الصػػحراء تكػػكف حػػارة كجافػػة 

لمركرىا بالمنػاطؽ الصػحراكيةف كعنػد مػركر ااعاصػير كفػي مؤخرتيػاف تكػكف الريػاح بطبيعػة الحػاؿ شػمالية 

ة غربية كىػي ريػاح  ادمػة مػف منطقػة بػاردة كتسػبب سػقكط اامطػار الشػتكية فػي تمػؾ ااجػزاء . أمػا كشمالي

في فصؿ الصيؼ فتيب الرياح التجارية الشمالية فتسػاعد عمػى تمطيػؼ درجػة الحػرارةف اف منطقػة ال:ػغط 

 (1)المرتفع في ىذا الفصؿ تتزحزح نحك الشماؿ.

في ال:غط الجكم بحيث تتناسب تناسبان عكسيان مع درجػة  كتعد الحرارة مف أىـ العكامؿ التي تؤ ر

حرارة اليكاءف أم كمما كانت درجة الحرارة منخف:ة ارتفع ال:ػغط الجػكمف كبػدكره يػؤ ر عمػى حركػة الريػاح 

 ( يت:ح ذلؾ.1.0البيانات في الجدكؿ ر ـ )إلى  كاتجاىاتياف كبالنظر
                                                           

19_17صصعبثق،ٍشعغ،عغشافيخىيجيباىجششيخ(ٍؾَذاىَجشٗكاىَٖذٗي،1)
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 (5.2جدول )

 م2118 – 1981االتجاه السائد لمرياح وسرعتيا بالكيمومتر في المنطقة لمرترة من 

 شمالية البيان
شمالية 
 شرقية

 شرقية
جنوبية 
 شرقية

 جنوبية
جنوبية 
 غربية

 غربية
شمالية 
 غربية

 سكون

 2.4 1.0 06.8 52.1 05.2 1.0 2.2 1.0 51.7 يناير
 2.0 52.1 05.2 2.2 06.0 52.1 52.1 1.0 51.7 فبراير
 2.4 1.0 1.0 52.1 05.2 1.0 1.0 52.1 06.8 مارس
 2.1 51.7 1.0 2.2 51.7 1.0 52.1 51.7 05.1 أبريل
 2.0 52.1 52.1 2.2 51.7 52.1 51.7 52.1 06.0 مايو
 2.0 52.1 1.0 1.0 52.1 52.1 52.1 1.0 40.5 يونيو
 2.0 52.1 1.0 2.2 2.1 1.0 52.1 1.0 10.6 يوليو

 2.1 51.7 1.0 2.2 51.7 1.0 1.0 1.0 47.0 أغسطس
 2.4 51.7 2.2 1.0 51.7 2.2 51.7 52.1 06.8 سبتمبر
 2.0 52.1 1.0 52.1 06.0 2.2 1.0 51.7 05.2 أكتوبر
 2.4 52.1 1.0 52.1 05.0 51.7 52.1 1.0 52.1 نوفمبر
 2.1 1.0 05.2 51.7 05.2 2.2 51.7 1.0 51.7 ديسمبر
 2.0 52.4 52.4 1.6 58.4 6.5 9.6 8.0 09.0 المتوسط

 

 ـ.0229المصدر: الباحث بتصرؼ استنادا  عمى بيانات مف محطة اارصاد الجكمف مصراتةف بيانات غير منشكرةف 

كتقػػع المنطقػػة فػػي فصػػؿ الشػػتاء تحػػت تػػن ير ال:ػػغط المرتفػػع اازكرم الػػذم يمتػػد عمػػى الصػػحراء 

المنخفض النسبي اّلذم يتككف عمى البحر المتكسط بسبب الكبرل كبذلؾ تتن ر المنطقة بنطاؽ مف ال:غط 

 (1)دفئو إذا ما  كرف بالكتؿ اليابسة المحيطة بوف فتصبح المنطقة أبرد مف البحر في ىذا الفصؿ.

كىذا التكزيع في مناطؽ ال:غط الجكم سػاعد عمػى حركػة الريػاح مػف نطػاؽ ال:ػغط المرتفػع نحػك 

كسػػط فػػي ىػػذا الفصػػؿ يكػػكف عر:ػػة لمػػركر االنخفا:ػػات ال:ػػغط المػػنخفضف كمػػا أف حػػكض البحػػر المت

الشػػرؽ كتكػػكف الريػػاح فػػي مقدمػػة ىػػذه االنخفا:ػػات ريػػاح جنكبيػػة كريػػاح إلػػى  الجكيػػة المتحركػػة مػػف الغػػرب

                                                           
521،ٍشعغعبثق،ص،عغشافيخىيجيبطشيؼششفػجذاىؼضيض(1)
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ف (1)جنكبية غربية  ادمة مف الصحراءف كفي مػؤخرة االنخفػاض الجػكم تكػكف الريػاح شػمالية كشػمالية غربيػة

سػقكط إلػى  متكسط الدافئة نسبيان حيث تزداد نسبة تشبعيا بالرطكبة  فتػؤدمكعند مركرىا عمى مياه البحر ال

 اامطار الغزيرة.

كفػػي فصػػؿ الربيػػع تتزحػػزح االنخفا:ػػات الجكيػػة نحػػك الشػػماؿ بحيػػث تكػػكف ىػػذه االنخفا:ػػات أ ػػؿ 

عمقػػان كتػػن يران عػػف االنخفا:ػػات السػػنكية التػػي تصػػاحبيا ا:ػػطرابات جكيػػة تسػػتمر لمػػدة  صػػيرة كتيػػب ريػػاح 

إلػػى  القبمػػي التػػي تتميػػز بشػػدة حرارتيػػا كجفافيػػا كمحممػػة بااتربػػة كالغبػػار كعنػػد تك ػػؼ ىبكبيػػا تتحػػكؿ الريػػاح

 شمالية غربية يصاحبيا انخفاض كبير في درجة الحرارة كصفاء الجك كارتفاع ال:غط الجكم .

التػػي أمػػا فػػي فصػػؿ الصػػيؼ فتتػػن ر المنطقػػة بال:ػػغط المػػنخفض المتكػػكف عمػػى الصػػحراء الكبػػرل 

تجذب إلييا الرياح التجارية الشمالية الشر ية كالتي تساعد عمى تمطيؼ درجة الحػرارة فػي ااجػزاء السػاحمية 

حيػث ترفػع نسػبة الرطكبػػة النسػبية كيقػؿ ظيػكر االنخفا:ػػات الجكيػة كالتػي تظيػر فػػي بدايػة الفصػؿ أك فػػي 

لخريػػؼ فيػػزداد التبػػايف بػػيف خصػػائص نيايتػػو فتسػػبب ىبػػكب الريػػاح الجنكبيػػة الجافػػة أحيانػػان. أمػػا فػػي فصػػؿ ا

 (2)الكتؿ اليكائية بظيكر االنخفا:ات الجكية فتسبب ىبكب رياح  كية كسقكط اامطار.

كممػػػا سػػػبؽ يت:ػػػح لنػػػا أف لممنػػػاخ بعناصػػػره المختمفػػػة تػػػن ير كبيػػػر عمػػػى السػػػكاف كتػػػنقرتيـ داخػػػؿ 

 المنطقة طمبان لمخدمات أم كاف نكعيا كعمى رأسيـ الخدمات الصحية.

  

                                                           
.61صٍشعغعبثق،(ؽغيٍِغؼ٘دأثٍ٘ذيْخ،اىَ٘اّياىييجيخفياىغغشافيخا يزظبديخ،1)

.529طشيؼششف،عغشافيخىيجيب،ٍشعغعبثقصػجذاىؼضيض(2)



45 
  

 ثانيًا: الخصائص البشرية :
تشػػكؿ دراسػػة خصػػائص السػػكاف ايػػة منطقػػة أىميػػة كبيػػرة إذ إف نمػػط تكزيػػع كتركيػػب السػػكاف مػػف 

اامػػكر البالغػػة ااىميػػػة فػػي تخطػػيط كتطػػػكير التنميػػة كالنشػػاط اال تصػػػادم كاالجتمػػاعيف فعنصػػر السػػػكاف 

 (1)كالسياسي كاالجتماعي اية منطقة. يعتبر  كة مف حيث أنو كاف ااداة الفعالة في البناء اال تصادم 

كتعػػد دراسػػة السػػكاف أحػػد العناصػػر الرئيسػػة التػػي يسػػتعيف بيػػا الدارسػػكف فػػي جغرافيػػة الخػػدمات لمػػا 

تسػػػاىـ بػػػو فػػػي اسػػػتكماؿ البنػػػاء المنيجػػػي ليػػػذا الحقػػػػؿ مػػػف الدراسػػػات الجغرافيػػػةف حيػػػث يؤكػػػد العديػػػد مػػػػف 

 (2)دراسة جغرافية.  ةبركنو أحد العناصر اليامة ايالمتخصصيف عمى أىمية دراسة التحميؿ المكاني كيعت

كتبػػػػرز أىميػػػػة دراسػػػػة السػػػػكاف بصػػػػفتيا أىػػػػـ العكامػػػػؿ المػػػػؤ رة فػػػػي تكزيػػػػع الخػػػػدمات بصػػػػفة عامػػػػة 

كالخدمات الصحية بصفة خاصةف كذلؾ مف حيث التكزيع كالحجـ كالنشاط الػذم يقػكـ بػو السػكافف الرتبػاط 

تكفير خدمات صحية إلى  ركيزف فالك افة السكانية العالية تحتاجىذه الخدمات بتكزيع السكاف مف حيث  الت

أك ػػػر سػػػكاء كانػػػت عامػػػة أك خاصػػػة ف كمػػػا تتػػػن ر الخػػػدمات بخصػػػائص السػػػكاف مػػػف حيػػػث السػػػف كالنػػػكع 

 كالمستكل اال تصادم كاالجتماعي .

 نمو السكان :
يعػػػػد نمػػػػك السػػػػكاف ايػػػػة منطقػػػػة دلػػػػيرن عمػػػػى نمكىػػػػا اال تصػػػػادمف كني:ػػػػتيا االجتماعيػػػػة كسػػػػماتيا 

الح:ارية كفكرىا السياسيف بػؿ إف نمػك السػكاف يػؤ ر عمػى خصػائص السػكاف كميػا كبيػذا فػاف دراسػة نمػك 

                                                           
.551،ٍظذسعبثق،صيخعغشافيخىيجيباىجشش(ٍؾَذاىَجشٗكاىَٖذٗي،1)

(2( Clarke  J. Population Geography Pregamon Press, London, 1969, P2 
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السػػػػػكاف أمػػػػػر ميػػػػػـ كأساسػػػػػي لفيػػػػػـ العر ػػػػػات ال:ػػػػػمنية بػػػػػيف الظػػػػػاىرات الديمكجرافيػػػػػة كالظػػػػػاىرات غيػػػػػر 

 (1)ديمكجرافية.ال

الك كؼ عمى مدل التطكر العػددم لسػكاف منطقػة الدراسػة خػرؿ إلى  كتيدؼ دراسة النمك السكاني

فترة زمنية محددة ف كما تك:ح المستقبؿ العددم لسكاف ىذه المنطقػة بغيػة التنبػؤ بحاجاتيػا المسػتقبمية مػف 

ت التػػي تناكلػػت الخػػدمات مػػف الناحيػػة الخػػدمات المختمفػػةف كتكمػػف أىميػػة دراسػػة النمػػك السػػكاني فػػي الدراسػػا

الجغرافيػػةف فػػي أنػػو يتكجػػب أف يتػػزامف نمػػك الخػػدمات مػػع نمػػك السػػكافف بمعنػػى أف التخطػػيط لتنميػػة المرافػػؽ 

 (2)الخدمية كمان كنكعان يتركز بالدرجة ااكلى عمى تك عات نمك السكاف في المستقبؿ.

ما )الزيادة الطبيعية كاليجرة( كيرحػظ كمف المعركؼ أف النمك السكاني يخ:ع لعامميف رئيسييف ى

أف الزيػػادة الطبيعيػػة ىػػي المسػػئكلة عػػف نمػػك السػػكاف بشػػكؿ عػػاـف أمػػا اليجػػرة فيػػي بقػػدر مػػا تزيػػد مػػف أعػػداد 

 (3)السكاف في مكاف ماف فانيا تنقص أعدادىـ في مكاف آخر كأماكف أخرل. 

بمنطقػة زليػتف خػرؿ الفتػرة مػف ( الذم يبيف النمػك السػكاني 6.0كمف خرؿ تحميؿ بيانات الجدكؿ )

% كالتي كاف 0.87ـ 5970ـ يت:ح أف معدؿ النمك السكاني بمنطقة الدراسة في سنة 0226إلى  ـ5970

ـ  كػاف عػدد سػكاف 5984% مف جممة سكاف ليبيا ف كفي عاـ  0.60نسمةف بنسبة  18,985عدد سكانيا 

أف إلى  ليبياف ك د ارتفع  معدؿ النمك % مف إجمالي سكاف0.76أم بما يعادؿ  522,122المنطقة حكالي 

 تحسف ااك:اع الصحية كاالجتماعية كاال تصادية في البرد. إلى  % كيرجع ىذا االرتفاع4.81كصؿ 

                                                           
.505،ص0225،داساىَؼشفخاىغبٍؼيخ،اإلعنْذسيخ،أعظعغشافيخاىغنبُ(فبيضٍؾَذاىؼيغ٘ي،1)

.01،صٍشعغعبثقاىششمغي،اىزؼييٌٗاىظؾخفيثيذيخٍظشارخ،دساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،ػجذاىقبدس(ّٗيظ2)

.54،ص5989،داساىضقبفخاىقبٕشح،7،طأعظػيٌاىغنبُٗرطجيقبرٔاىغغشافيخ(أؽَذػيياعَبػيو،3)
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نسػػمة أم مػػا  509,109إلػػى  فقػػد ازداد عػػدد سػػكاف منطقػػة الدراسػػة حيػػث كصػػؿ 5991أمػػا سػػنة 

% حيػػث أنخفػػض عمػػا كػػاف عميػػو فػػي 0.99% مػػف مجمػػكع سػػكاف الػػبرد كبمعػػدؿ نمػػك 0.92يعػػادؿ نسػػبة 

انخفػػػاض معػػػدؿ المكاليػػػد إلػػػى  ـف كيرجػػػع ذلػػػؾ5991ك 5984السػػػابؽ أم بالنسػػػبة لمفتػػػرة الممتػػػدة مػػػا بػػػيف 

 بالمنطقة.

ـ فقد كاصمت الزيادة السػكانية فػي عػدد السػكاف إذ 0226إلى  ـ5991أما الفترة التعدادية مف سنة 

% ف 0.0مف سكاف البرد كبمعدؿ نمك سكاني بمػ  % 0.08نسمة أم ما يعادؿ  582,245سجمت حكالي 

كنجد معدؿ النمك في ىذه الفتػرة  ػد انخفػض عػف غيػره مػف السػنكات السػابقة كالرحقػة ف كذلػؾ لعػدة أسػباب 

ربمػػا أىميػػا ارتفػػاع نسػػبة انخػػراط اىنػػاث فػػي التعمػػيـ المتكسػػط كالجػػامعي فكانخفػػاض معػػدؿ نسػػبة مشػػاركة 

تػػنخر سػػػف الػػزكاج كبالتػػػالي إلػػػى  متطمبػػػات الحيػػاة الزكجيػػػة ف ممػػا أدل الػػذككر فػػػي سػػكؽ العمػػػؿ ف كارتفػػاع

 انخفاض معدالت المكاليد.  

 (6.2جدول )
 (2116_1973سكان ليبيا)إلى  في منطقة زليتن ونسبتيم والكثافة السكانيةتطور النمو السكاني 

عدد سكان  السنة
 المنطقة

 الكثافة 
 سنة/ كمم

 عدد سكان ليبيا
نسبة سكان 

إلى  المنطقة
 سكان ليبيا

 معدل النمو %

1973 18,985 00.9 0,049,007 0.60 0.87 
1984 522,122 42.7 0,640,176 0.76 4.81 
1995 509,109 16.1 4,799,261 0.92 0.99 
2116 582,245 70.8 1,000,995 0.08 0.0 

 

 (.0226-5991-5984-5970لمسنكات )نتائج التعداد السكاني إلى  مف إعداد الباحث استنادا   -المصدر:
 الك افة كالنسب كمعدؿ النمك مف حساب الباحث. - 
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 (1)المعادلة اآلتية:إلى  تـ حساب معدؿ النمك استنادان  
  (        

   
  
  

 
   )     

 = معدؿ النمك السكاني. Rحيث 
P1 .التعداد السابؽ = 
P2 التعداد الرحؽ = 
N .عدد السنكات الفاصمة بيف التعداديف = 

 (2)معدالت المواليد والوفيات:
بنػػػاءن عمػػػى إحصػػػائيات السػػػجؿ المػػػدني التػػػي استخمصػػػنا منيػػػا المعػػػدالت العامػػػة لمكفيػػػات كالمكاليػػػد 

 يت:ح لنا ما يمي:

 (7.2جدول )
 م(2116 –م 1995معدالت المواليد والوفيات خجل الرترة )

 السنة
 معدل الوفيات المواليد

الزيادة 
 الطبيعية

 
 الزيادة 
 الطبيعية

عدد 
 السكان

عدد 
 المواليد

معدل المواليد 
 باأللف

عدد 
 الوفيات

معدل الوفيات 
 باأللف

1995 15896 5409 07.1 045 4.6 00.9 5588 
2111 65740 5608 06.4 002 0.7 00.7 5098 
2111 62500 5478 04.6 059 0.6 05 5019 
2112 64576 5646 01.6 050 0.0 00.0 5404 
2113 61144 5822 07.1 041 0.7 00.8 5111 
2114 66922 5854 07.5 004 0.1 00.6 5182 
2115 68400 5940 08.4 066 0.9 04.1 5676 
2116 70660 0291 08.8 014 0.4 01.4 5845 

                                                           
(

1
غرافٌة السكان "، رسالة دكتوراه )غٌر منشورة (، مقدمة إلى ( ماجدة إبراهٌم عامر محمد ،التركٌب االقتصادي للسكان فً لٌبٌا " دراسة فً ج

  37م، ص 9114قسم الجغرافٌة ،البحوث والدراسات األفرٌقٌة ، جامعة القاهرة ،
(

2
 14،81،98صص،0220ىيجيب:ٍْش٘سادعبٍؼخيبسيّ٘ظ،–،،ثْغبصيعغشافيخاىغنبُأعغٖبٗٗعبئيٖبٍْظ٘سٍؾَذاىنيخيب،(

 عدد الموالٌد خالل السنة                                       

 9111× ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام للموالٌد = ــــــخمعدل الال 

 السنة منتصفمجمل السكان فً                                  
 عدد الوفٌات خالل سنة معٌنة                                   

 9111× ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام للوفٌات = ــــــخمعدل الال

 السنة منتصفمجمل السكان فً                                      
 فً سنة معـٌنةوفٌات ـالعـدل م  – الموالٌد  عدلم  = الزٌادة الطبٌعٌة 
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 55905 00.0 0.7 5925 07.2 50800 155467 المجموع
 اعتمادان عمى بيانات السجؿ المدني زليتف.المصدر: مف عمؿ الباحث 

ـف أف ىنػاؾ تذبػذبات فػي اتجػاه معػدالت المكاليػد 0221إلى  ـ5991يرحظ في الفترة ما بيف سنة 

فػػػي االػػػؼف  ػػػـ أخػػػذ  07.1ـ بمػػػ  المعػػػدؿ العػػػاـ لممكاليػػػد 5991بػػػيف السػػػنة كالسػػػنة التػػػي تمييػػػا ففػػػي سػػػنة 

فػػػي االػػػؼ عمػػػى التػػػكاليف  ػػػـ أخػػػذ فػػػي  04.1ف 06.0ـ حيػػػث بمػػػ  0225ف 0222باالنخفػػػاض فػػػي سػػػنتي 

فػػػي االػػػؼف كمػػػا نرحػػػظ أف ىػػػذا المعػػػدؿ يرتفػػػع عػػػف  08.8إلػػػى  0226أف كصػػػؿ فػػػي سػػػنة إلػػػى  االرتفػػػاع

 في االؼ. 07المتكسط العاـ لمعدؿ المكاليد خرؿ تمؾ السنكات 

فػي االػؼ  ػـ  4.6 إلػى ـ5991أما بالنسبة لمعدالت الكفياتف فقػد بمػ  المعػدؿ العػاـ ليػا فػي سػنة 

فػي االػؼ فػي  0.0ـ ككاصؿ االنخفاض حتى كصؿ 0222في االؼ سنة  0.7أخذ ينخفض حتى كصؿ 

 في االؼف كيرجع انخفاض المعدؿ العاـ لمكفيات 0.4ـ حيث كصؿ 0226ـف كاستقر في عاـ 0220عاـ 

 تحسف ااك:اع الصحية.إلى 

نسػػػػػمة  5588إلػػػػػى  ـ5991مغػػػػػت عػػػػػاـ إف معػػػػػدؿ الزيػػػػػادة الطبيعيػػػػػة ينخػػػػػذ فػػػػػي االرتفػػػػػاع حيػػػػػث ب

فػي االػؼ  00.7نسػمة كبمعػدؿ  5098ـ بمغت الزيادة الطبيعية 0222في االؼ ف كفي عاـ  00.9بمعدؿ

ـ 0226فػػي االػػؼ .أمػػا فػػي عػػاـ  00.8نسػػمة بمعػػدؿ  5111ـ بمغػػت الزيػػادة الطبيعيػػة 0220ف كفػػي عػػاـ 

 ؼ.في اال 01.4نسمة بمعدؿ  5845إلى  كصمت الزيادة الطبيعية

 كثافة السكان :
تعػػد الك افػػة إحػػدل طػػرؽ  يػػاس تكزيػػع السػػكاف التػػي تعبػػر عػػف درجػػة تركػػزىـ فػػي منطقػػة مػػاف كمػػف 

ااىمية بمكاف دراسة ك افة السكاف باعتبارىا تك:ح مدل العر ة بينيـ كبيف المنطقة التي يعيشكف عميياف 
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جانػػب اسػػتخداميا فػػي إلػػى  انياف ىػػذاكمقػػدار التفاعػػؿ بينيمػػاف فيػػي تعػػد مقيػػاس لدرجػػة تشػػبع بقعػػة مػػا بسػػك

 (1) ياس مستكل معيشة السكاف. 

( المشػػار إليػو سػػابقا يت:ػح لنػػا أف تكزيػع السػػكاف فػي منطقػػة زليػتف غيػػر 5.5كبنػاء عمػػى الجػدكؿ )

متجػانس بػيف المحػرت السػكنية ف كلتحديػد شػكؿ ىػذا التفػاكت فػي التكزيػع تكجػد عػدة أسػاليب لقيػاس تكزيػػع 

العر ة بيف السكاف كالمساحة التي يعيشكف عمييا مم مة في مقياس الك افػة العامػة كالك افػة السكاف كتحديد 

الصػػافيةف كنسػػبة التركػػز السػػكانيف كمقيػػاس درجػػة التػػزاحـف إال أف اختيػػار أنسػػب المقػػاييس لتطبيقيػػا عمػػى 

عػدد المسػاكف ـف كخاصػة ب0226المنطقة تكاجػو مشػكمة الػنقص الكا:ػح فػي بيانػات التعػداد السػكاني لسػنة 

أك عػدد الغػػرؼ كاافػراد فػػي كػػؿ غرفػة كالػػذم يقػػاس عمػى أساسػػو درجػة التػػزاحـ فػػي المنطقػةف حيػػث إف ىػػذه 

البيانات حتى في حالة تكافرىا فانيا  اصرة عمى مسػتكل منطقػة زليػتف ممػا يصػعب اعتبارىػا مؤشػران حقيقيػان 

مقيػاس الك افػػة العامػة كالصػػافيةف  ػػـ  لرخترفػات داخػػؿ أجػزاء المنطقػػةف كمنيػا سػػكؼ تقتصػػر دراسػتنا عمػػى

نسبة التركز السكاني كذلؾ عمى مسػتكل المنطقػة كعمػى مسػتكل محرتيػا السػكنية كلمػا كانػت دراسػة تكزيػع 

السكاف عدديان تيتـ فقػط بتكزيػع الحجػـ السػكاني المجػرد دكف اعتبػار المسػاحةف فالك افػة تعػد أحػد ااسػاليب 

العر ة بيف السػكاف كالمسػاحة التػي يعيشػكف عمييػاف فيػي تمقػي ال:ػكء  اليامة لقياس تكزيع السكاف كتحديد

  عمى مدل التزاحـ السكاني عمى الر عة المساحية.

كبالتالي فاف مك:كع تكزيع السكاف لو عر ة مباشرة بتكزيػع الخػدمات كالمراكػز الصػحيةف  ك كممػا 

يرة كانػت معبػرة أك ػر عػف صػكرة الك افػة كانت دراسة الك افة السكانية عمى مستكل الكحدات اىدارية الصػغ

الحقيقية لمسكافف كعمى ىذا ااساس فقد تـ دراسة الك افة السكانية بمنطقة زليتف عمى مستكل أصغر كحدة 

 ( كما ينتي:0.0فييا كىي المحرت السكنية كالمك:حة في الخريطة )
                                                           

ً،ص5967،اىطجؼدخاىضبّيدخ،ٍنزجدخاألّغيد٘اىَظدشيخ،اىقدبٕشح،،اىغدنبُديَ٘غشافيدبٗعغشافيدب(ٍؾَذاىغديذغدالة،ٍؾَدذطدجؾيػجدذاىؾني1ٌ)

001.
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  ( التقسيم اإلداري لممحجت اإلدارية لمنطقة زليتن2.2خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ0226المصدر:ػ الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى مكتب التخطيط العمراني زليتف عاـ
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 الكثافة العامة: -1
مف المعركؼ أف الك افة السكانية العامة ىي عر ة نسبية بيف عدد سكاف منطقػة محػددة كمسػاحة 

نسبيان في الجيات السػيمية السػاحمية ف كفي منطقة زليتف يرحظ تكزيع السكاف بشكؿ ك يؼ (1)تمؾ المنطقة 

التي تمتاز بقرب منسكب المياه الجكفية مف سطح اارض ف ككذلؾ اعتداؿ مناخيػا نسػبيان مقارنػة بالجيػات 

الجنػػكب مػػف الشػػريط السػػاحمي كالتػػي تشػػيد تخمخػػرن فػػي الك افػػة السػػكانية بسػػبب سػػيطرة الطػػابع إلػػى  الكا عػػة

عػدـ تػكفر مصػادر سػيمة إلػى  درجات الحرارة كالجفػاؼف إ:ػافة شبو الصحراكم عمى مناخيا المتطرؼ في

 (2)لممياه.

نسػػمة ف  594,840ـ 0226ف بينمػػا بمػ  حجػـ سػػكانيا عػاـ 0كمػـ 0472تبمػ  مسػاحة منطقػػة زليػتف 

كىػػي  0نسػػمة/كـ 79ممػػا يك:ػػح التفػػاكت بػػيف عػػدد السػػكاف كالمسػػاحةف حيػػث بمغػػت الك افػػة العامػػة حػػكالي 

 0كػػـ 10نػػت بمتكسػػط الك افػػة العامػػة لمدينػػة زليػػتف التػػي  ػػدرت مسػػاحتيا بحػػكالي ك افػػة منخف:ػػة إذا مػػا  كر 

ف مما جعميا مف أك ر أجزاء  0نسمة/كـ 5060نسمةف حيث بمغت الك افة فييا  66,922كعدد سكانيا نحك 

المنطقػػة ك افػػةف كباسػػتخداـ اليكتػػار ككحػػدة مسػػاحية فػػي دراسػػة الك افػػة فػػي المنطقػػة نجػػد أف ك افػػة منطقػػة 

 .(3)نسمة/ىكتار  79يتف بمغت زل

( كالخريطػة 8.0حيث نجد في منطقة الدراسة تكزيع السػكاف عمػى مسػتكل محرتيػا حسػب الجػدكؿ)

ـف إذ سػػجمت محمػػة الشػػيخ أعمػػى 0226( المػػذاف يك:ػػحاف الك افػػة العامػػة لسػػكاف منطقػػة زليػػتف لسػػنة 0.0)

ير عف المتكسػط العػاـ لمك افػة العامػة نسمة/ىكتارف كىي بذلؾ تزيد بشكؿ كب 47ك افة لمسكاف حيث بمغت 

                                                           
خىيْشددشرؾشيددشاىٖددبديث٘ىقَددخٗعددؼذاىقضيددشي،اىطجؼددخاألٗىددل،ثددذاساىغَبٕيشيدداىغَبٕيشيددخدساعددخفددياىغغشافيددب،"اىغددنبُ"(ٍْظدد٘ساىنيخيددب،1)

.042ً،ص5991ٗاىز٘صيغٗاإلػالُ،عشد،

،يغدٌاىغغشافيدبمييدخاآلداةٗاىؼيدً٘صىيدزِ،(غيدشٍْشد٘سح)(ٍازبػٍؾَذاىجشطبع،ٍْطقخصىيزِدساعدخفديعغشافيدخاىغدنبُ،سعدبىخٍبعغدزيش2)

.80،ص0225عبٍؼخاىَشيت،

80اىزيش،اىزؼييٌٗاىظؾخفيٍْطقخصىيزِ:دساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،ٍشعغعبثق،صاثشإيٌ(ػييٍؾَذ3)
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نسمة/ىكتارف كذلؾ بسبب صغر مساحتيا مف ناحية كارتفاع عػدد سػكانيا  2.79في المنطقة كالذم يتجاكز

مقارنة بمساحتيا مف ناحية أخػرلف فيػي تعػد مػف أبػرز مكا ػع الجػذب السػكاني فػي المنطقػة لمػا يتػكفر فييػا 

تم ؿ الجزء ااىػـ مػف المركػز الح:ػرم لمنطقػة زليػتف. مف خدمات ح:رية كفرص عمؿ متنكعة بكصفيا 

( أف الك افة السكانية العامة في معظػـ المحػرت السػكانية تزيػد عػف 8.0ككذلؾ يرحظ مف بيانات الجدكؿ)

المتكسط العاـ لمك افة عمى مستكل المنطقػة فػي حػيف تػنخفض الك افػة السػكانية العامػة عػف المتكسػط العػاـ 

ت سػكنية فقػػط كىػي محمػة مػػاجر كمحمػة أدكاك كمحمػة الجيػػادف كتم ػؿ أدنػى معػػدؿ لممنطقػة فػي  ػػرث محػر

إلػػى  نسػػمة/ىكتارف كيعػػزل ىػػذا االنخفػػاض 2.5لمك افػػة السػػكانية العامػػة فػػي محمػػة مػػاجرف حيػػث لػػـ تتعػػد 

االتساع المساحي الكبير ليذه المحمة السكنية التػي تسػتحكذ عمػى أك ػر مػف نصػؼ مسػاحة المنطقػةف كذلػؾ 

تم ؿ المرتبة الرابعة مف حيث الحجـ السكاني عمى مستكل منطقة الدراسةف كال شؾ أف أنيا  ـ مفعمى الرغ

ىػػذا االتسػػاع المسػػاحي الكبيػػر ليػػذه المحمػػة ىػػك المسػػئكؿ عػػف انخفػػاض معػػدؿ الك افػػة العامػػة لمسػػكاف عمػػى 

 (1)مستكل منطقة الدراسة بشكؿ عاـ.

  

                                                           
بططدغيش(رٌؽغبةمضبفخاىغنبُثَْطقخاىذساعخػيلأعبطاىٖنزبسثذ ًٍِاىنييٍ٘زشاىَشثغ،ثبػزجبسأّٔميَبمبّذاىنضبفخٍؾغ٘ثخػيدلأعد1)

،اىطجؼدخدساعبدفيعغشافيخاىَذُ،اعَبػيوأؽَذػيياىؾقيقيخىيغنبُ،أّظشمزبةاىنضبفخظ٘سحرؼجيشاًىٍضواىٖنزبسٗاىاذاُمبّذأمضش

009_008،صص5988اىشاثؼخ،داساىضقبفخٗاىْششٗاىز٘صيغ،اىقبٕشح،
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 (8.2جدول )
 م2116المحجت السكنية بمنطقة زليتن لسنة الكثافة العامة لمسكان عمى مستوى 

 البيان
 نسمة / ىكتار المساحة باليكتار عدد سكان  المحمة

 50.6 690 9099 المنطرحة
 50.7 441 6295 أبوجريدة
 54.7 144 7975 البازة

 6.7 5001 8021 كادوش
 47.5 022 9450 الشيخ
 59.9 047 4907 أبورقية

 54.1 190 8620 أزدو الجنوبية
 9.1 5081 50590 أزدو الشمالية

 6.5 0097 54264 السبعة
 5.6 7589 55858 القاعة
 2.0 04889 8448 أدواو
 2.5 512277 56646 ماجر

 5 54071 51241 الدافنية
 2.7 52854 7407 الجياد
 00.1 482 52800 الظييرة
 8.0 5081 52174 القصية
 1.8 988 1711 مغرغرين

 2.9 51088 50552 كعام
 0.0 5480 4889 القزاحية
 0.7 0491 9004 الغويجت
 1.79 247111 194842 اإلجمالي

 

ف كبيانػات مكتػب التخطػيط العمرانػيف زليػتفف بيانػات 0226التعػداد السػكاني اعتمادان عمػى بيانػات بتصرؼ المصدر: الباحث 
 غير منشكرة
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 م2116زليتـن سنة ( الكثافة العامة في محجت منطـقة 3.2) خريطة

 

 ( 8.0اعتمادا عمى الجدكؿ ر ـ )  بتصرؼ المصدر: الباحث

 

 الكثافة الصافية: -2
 : (1)كتحسب الك افة الصافية بالمعادلة اآلتية 

عديمة القيمػة كال تعبػر عػف العر ػة أنيا  فمف خرؿ العرض السابؽ لمك افة السكانية العامة يرحظ

الحقيقية بيف السكاف كالمساحةف حيث ت:ػـ المحػرت بالمنطقػة مسػاحات كبيػرة مػف اارا:ػي الخاليػة غيػر 
                                                           

(
1

  41م ،ص3117، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، جغرافٌة المدن( عبد هللا عطوة ، 
 سكان العدد                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          =    الكثافة الصافٌة للسكان                
 المساحة السكنٌة                                                          
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المنىكلػػة بالسػػكاف المتم مػػة فػػي المحػػرت السػػكنية ذات الطػػابع الريفػػيف كذلػػؾ ف:ػػرن عػػف المسػػاحات غيػػر 

المحػرت السػكنية بمػا فييػا المحػرت السػكنية الداخمػة فػي  المستغمة التي تتخمؿ النسيج الح:رم في جميع

إطار المركز الح:رم لممنطقةف لتنخر تنفيذ العديد مف المشػاريع السػكنية الػكاردة فػي مخطػط المدينػةف ممػا 

يعطينا صكرة غير صحيحة عف الك افة السكانية بالمنطقةف كليذا سكؼ تتـ دراسة الك افة السػكانية لسػكاف 

( 4.0( كالخريطة )9.0ة بعد استبعاد المساحات غير المنىكلة بالسكافف كمف خرؿ الجدكؿ )منطقة الدراس

 المذاف يك:حاف الك افة السكانية الصافية عمى مستكل المحرت السكنية بمنطقة زليتف يت:ح ااتي:

نسػمة/ىكتار كسػجمت محمػة الشػيخ  6ـ حػكالي 0226بمغت الك افة الصافية في منطقة زليتف عػاـ 

 505مػػػى معػػػدؿ الك افػػػة السػػػكانية الصػػػافية عمػػػى مسػػػتكل المحػػػرت السػػػكنية بالمنطقػػػةف حيػػػث كصػػػمت أع

اتسػاع الر عػة المبنيػة داخػؿ ىػذه المحمػة إلػى  نسمة/ىكتارف كيرجع ذلؾ كمػا أشػرنا سػابقان فػي الك افػة العامػة

مقارنة بعدد  مما  مص مف حجـ المساحة غير المست مرة داخؿ نسيجيا الح:رم مف ناحية كصغر المحمة

 سكانيا بكصفيا تم ؿ أىـ مراكز الجذب السكاني في المنطقة مف ناحية أخرل.

 60تػػنتي بعػػدىا محمتػػػي أبكر يػػة كالظييػػػرة فػػي المرتبػػػة ال انيػػةف حيػػػث بمغػػت الك افػػػة الصػػافية فييػػػا 

نسػػمة/ىكتارف كيرجػػع ذلػػؾ التصػػاليا بالنسػػيج الح:ػػرم حيػػػث تقػػؿ مسػػاحة اارا:ػػي الشػػاغرة داخػػؿ ىػػػذه 

ارتفػاع إلػى  محمة كىي محمة أبكر ية . أما فيما يتعمؽ بمحمة الظييرة فيرجع ارتفاع معدؿ ك افتيا الصافيةال

أنيػا  نسمة ف كرغـ 52,222إلى  عدد سكانيا مقارنة بمساحتيا فيي مف المحرت التي تجاكز عدد سكانيا

دكره انعكػػس عمػػػى معػػػدؿ تعػػد مػػػف أصػػػغر المحػػرت السػػػكنية مسػػػاحة بعػػد محمتػػػي الشػػػيخ كأبكر يػػةف كىػػػذا بػػػ

تصػػنؼ مػػف :ػػمف المحػػرت السػػكنية ذات الطػػابع أنيػػا  الك افػػة العامػػة كالصػػافية داخػػؿ ىػػذه المحمػػة ف رغػػـ
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الريفػػيف إال أنػػػو كممػػا صػػػغرت المسػػػاحة اىجماليػػة لممحمػػػة تقمصػػت عمػػػى أ رىػػػا المسػػاحات البينيػػػة الشػػػاغرة 

 بغض النظر عمى مدل تطكر المساحة العمرانية فييا.

ؿ مف محمتي البازة كازدك الجنكبية في المرتبة ال ال ة مف حيث الك افة السػكانية الصػافية كجاءت ك

نسػػمة/ىكتار فػػي كػػر  المحمتػػيفف كال شػػؾ أف صػػغر مسػػاحة ىػػاتيف المحمتػػيف كك كعيمػػا  10كالتػػي بمغػػت 

 :مف إطار المركز الح:رم لممدينة كىي أبرز ااسباب الكامنة كراء ىذا االرتفاع.

 5مػػػاجر أ ػػػؿ معػػػدؿ لمك افػػػة السػػػكانية الصػػػافية لمسػػػكاف حيػػػث ال تتجػػػاكز          كسػػػجمت محمػػػة

نسػػػمة/ىكتار كتمييػػػا كػػػؿ مػػػف محمػػػة أدكاك كمحمػػػة الجيػػػاد كمحمػػػة الدافنيػػػة ككعػػػاـف حيػػػث تػػػنخفض الك افػػػة 

السػػػكانية الصػػػافية فػػػي جميػػػع ىػػػذه المحػػػرت عػػػف المعػػػدؿ العػػػاـ لمك افػػػة السػػػكانية الصػػػافية عمػػػى مسػػػتكل 

ك ػػد كػػاف لتطػػكر الطػػرؽ فػػي منطقػػة زليػػتفف ف:ػػرن عػػف تػػكفر كسػػيمة مكاصػػرت سػػيمة متم مػػة فػػي المنطقػػةف 

مناطؽ ذات ك افة سكانية منخف:ة م ؿ المحرت إلى  استخداـ السيارات بصفة عامة كدكرىا في الكصكؿ

المفػردة  السكنية التي تتميز بالطابع الريفي كالكا عػة عمػى مسػافات بعيػدة عػف مركػز المدينػة حيػث المسػاكف

جانػػب أف محػػرت ىػػذه الفئػػة ت:ػػـ الك يػػر مػػف المنشػػرت العامػػة كالمشػػاريع الزراعيػػة إلػػى  كالمتباعػػدة ف ىػػذا

بالمنطقػة ف كمػػف  ػـ كػػاف لكػؿ ذلػػؾ دكره الكا:ػح فػػي انخفػاض ك افتيػػا السػكانية العامػػة كالصػافية عمػػى حػػد 

 سكاء.
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 (9.2جدول )
 م2116المبنية بمنطقة زليتن لسنة الكثافة الصافية لمسكان عمى مستوى المساحات 

 البيان
 نسمة / ىكتار المساحة باليكتار عدد السكان  المحمة

 42 006 9099 المنطرحة
 00 589 6295 أبوجريدة
 10 510 7975 البازة

 09 050 8021 كادوش
 505 78 9450 الشيخ
 60 79 4907 أبورقية

 10 564 8620 أزدو الجنوبية
 07 007 50590 أزدو الشمالية

 02 688 54264 السبعة
 7 5746 55858 القاعة
 0 4201 8448 أدواو
 5 50155 56646 ماجر

 4 0601 51241 الدافنية
 4 5714 7407 الجياد
 60 570 52800 الظييرة
 04 409 52174 القصبة
 00 047 1711 مغرغرين

 1 0760 50552 كعام
 00 004 4889 القزاحية
 02 460 9004 الغويجت
 6.47 31,197 194,842 اإلجمالي

 

ف كبيانػػػات مكتػػػب التخطػػػيط 0227اعتمػػػادان عمػػػى بيانػػػات فػػػركع مكتػػػب السػػػجؿ المػػػدني زليػػػتف حتػػػى نيايػػػة بتصػػػرؼ المصػػػدر: الباحػػػث 
 العمرانيف زليتفف بيانات غير منشكرة.
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 م2117( الكثافة الصافية  في محجت منطـقة زليتـن سنة 4.2خريطة )

 

 ( 9.0المصدر :  الباحث بتصرؼ  اعتمادا عمى الجدكؿ ر ـ ) 

 التركز السكاني بمنطقة الدراسة: .3
 يرتبط بدراسة التكزيع محاكلة التعرؼ عمى نمط التركز السكاني في اى ميـف أم مػدل ميػؿ السػكاف

التركػػز فػػي منطقػػة كاحػػدة داخػػؿ حػػدكد اى مػػيـ أك التشػػتت داخػػؿ ىػػذه الحػػدكدف ذلػػؾ اف دراسػػة التكزيػػع إلػػى 
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السػكاني ال تيػتـ بػالتكزيع العػددم المطمػػؽ لمسػكاف فػي أ سػاـ اى مػيـ فحسػػبف بػؿ بدراسػة تكزيػع الك افػة فػػي 

 (1)الر عة المنىكلة .  ىذه اا ساـف كالتي تمقي ال:كء عمى مدل العر ة بيف التكزيع العددم كمساحة

كلمعرفة مدل التركز أك التبع ر في تكزيع السكاف داخػؿ منطقػة زليػتفف كمػف  ػـ تحديػد 

صكرة العر ة القائمة بيف السػكاف كالمسػاحةف فقػد كػاف البػد مػف اسػتخداـ مقيػاس نسػبة التركػز 

نطقػة يكػػكف كمؤشػر لدراسػة ىػذه العر ػةف كبػدييي أف التكزيػع الم ػالي لمسػكاف عمػى مسػاحة الم

متساكيان إذا كانػت كػؿ مػف نسػبة المسػاحة كنسػبة السػكاف متسػاكية تمامػانف أم أف الفػرؽ بينيمػا 

كبتطبيػؽ ذلػؾ  ف(2)يساكم صفرانف ككمما كبرت النسبة كاف ذلػؾ دليػؿ عمػى تركػز سػكاني كالعكػس

:ػػح نسػػبة ( كالػػذم يك 52.0ر ميػػان عمػػى المحػػرت السػػكنية بمنطقػػة الدراسػػة كمػػا ىػػك مك:ػػح فػػي الجػػدكؿ )

 التركز في المنطقة عمى مستكل المحرت السكنية يت:ح اآلتي:

)بمغػػت نسػػبة التركػػز
3

ـ كىػػذا يعنػػي أف تكزيػػع 0226% خػػرؿ عػػاـ 60فػػي منطقػػة زليػػتف حػػكالي  *(

 التركز كليس نحك التشتت كالتبع ر.إلى  السكاف في المنطقة يميؿ

  

                                                           
021،026ً،صص5986،اىطجؼخاىضبىضخ،داساىْٖضخاىؼشثيخ،ثيشٗد،غشافيخاىغنبُع(فزؾيأث٘ػيبّخ،1)

.92،95ً،صص5982،ٍْشؤحاىَؼبسفاإلعنْذسيخ،دساعبدفيعغشافيخاىغنبُ(ػجبطفبضواىغؼذي،2)

(ّغجخاىزشمض=*)
 

 
ٍغبؽخاىَْطقخط=اىْغجخاىَئ٘يخىَغبؽخاىَؾيخاىلعَيخص(ؽيش:،ٍغَ٘ع)ط

ص=اىْغجخاىَئ٘يخىؼذدعنبُاىَؾيخاىلعَيخعنبُاىَْطقخ.
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 م2116عام زليتن سكان منطقة لنسبة التركز ( 11.2جدول )
 البيان

 المحمة
النسبة المئوية من مجموع 

 السكان )س(
النسبة المئوية من 
 الررق )س ، ص( المساحة الكمية )ص(

 4.14 2.08 4.80 المنطرحة
 0.91 2.58 0.50 أبوجريدة
 0.87 2.00 4.29 البازة

 0.76 2.12 4.06 كادوش
 4.71 2.28 4.80 الشيخ
 0.40 2.52 0.10 أبورقية

 0.9 2.04 4.54 الجنوبيةأزدو 
 1.74 2.10 6.06 أزدو الشمالية

 6.09 2.90 7.00 السبعة
 0.56 0.95 6.27 القاعة
 9.79 54.50 4.04 أدواو
 10.04 62.90 8.68 ماجر

 5.9 1.80 7.70 الدافنية
 2.1 4.00 0.80 الجياد
 1.06 2.59 1.11 الظييرة
 4.95 2.10 1.40 القصبة
 0.12 2.42 0.92 مغرغرين

 2.12 6.00 6.70 كعام
 5.95 2.62 0.15 القزاحية
 0.96 5.25 4.97 الغويجت
 124.96 %111 %111 اإلجمالي

 % 62.5نسبة التركز = 
 

ف كبيانػات التخطػيط العمرانػيف 0227اعتمادان عمى بيانات فركع السجؿ المػدني زليػتف حتػى نيايػة بتصرؼ المصدر: الباحث 
 منشكرة.زليتفف بيانات غير 

 ػػػرث مجمكعػػػاتف إلػػى  حيػػث انقسػػػمت المحػػرت السػػػكانية فػػي المنطقػػػة مػػف حيػػػث تكزيػػع السػػػكاف

المجمكعة ااكلى ت:ـ المحرت السكنية التي يزيد فييا تركز السكاف بالنسبة لممساحةف كالمجمكعػة ال انيػة 
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كعػػػة ال ال ػػػة فيػػػي يقػػػؿ فييػػػا تركػػػز السػػػكاف بالنسػػػبة لممسػػػاحة أم عكػػػس المجمكعػػػة ااكلػػػىف أمػػػا عػػػف المجم

 تتعادؿ فييا تقريبان نسبة السكاف مع نسبة المساحة.

ك ػد م مػػت المجمكعػػة ااكلػى معظػػـ المحػػرت السػكنية كتظيػػر بشػػكؿ كا:ػح فػػي المحػػرت الكا عػػة 

في الجزء الشمالي كااكسطف كالتػي تػدخؿ :ػمف إطػار المركػز الح:ػرم لمنطقػة زليػتفف كتتم ػؿ فػي محمػة 

حمة أبكر يةف كما تدخؿ :مف ىذه المجمكعة بعض المحػرت السػكنية ااخػرل ذات الشيخ كمحمة البازة كم

الك افة السكانية المتكسطة كالكا عة في أطراؼ المدينة كىػي محمػة ازدك الشػمالية كازدك الجنكبيػة ك كػادكش 

حة محػػرت سػػكنية أخػػرل يزيػػد فييػػا تركػػز السػػكاف بالنسػػبة لممسػػاإلػػى  ك المنطرحػػة ك أبكجريػػدةف باى:ػػافة

بسػػبب صػػغر مسػػاحتياف كارتفػػاع معػػدؿ ك افتيػػا رغػػـ بعػػدىا عمػػى المركػػز الح:ػػرم لممدينػػةف كالمتم مػػة فػػي 

محمة الظييرة كمحمة مغرغريف كمحمة القصبة كمحمة القزاحية كمحمة السبعة كمحمػة الغػكيرتف كىكػذا نجػد 

لمسػاحة التػي تم ميػا ال % في حيف أف ا61.1أف المحرت السكنية السابقة ت:ـ نحك  م ي سكاف المنطقة 

 % مف إجمالي مساحة المنطقة.1.8تتجاكز 

كىنػػػاؾ مجمكعػػػة أخػػػرل تقػػػؿ فييػػػا نسػػػبة تركػػػز السػػػكاف بالنسػػػبة لممسػػػاحةف كىػػػي  تم ػػػؿ المحػػػرت 

السكانية التي ت:ـ مساحات كاسعة مف اارا:ي الخاليةف كبالتالي يقؿ فييا تركز السكافف كىػي المحػرت 

كجنكبيا الشر ي كالمتم مػة فػي محمػة مػاجر كمحمػة أدكاك كمحمػة القاعػة كتم ػؿ  التي تقع في جنكب المنطقة

% فػػي حػػيف أف سػػكانيا ال يتجػػاكز 78ىػػذه المحػػرت نسػػبة كبيػػرة مػػف مسػػاحة المنطقػػة حيػػث تصػػؿ حػػكالي 

 % مف جممة سكاف المنطقة.56
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ف ىػذه المحػرت كىناؾ مجمكعة  ال ة كالتي تتساكل فييا تقريبان نسبيان المساحة كالسكافف كمف :م

محمة الجياد كمحمة كعاـ كمحمة الدافنيةف كبذلؾ يعتبػر تكزيػع السػكاف فػي ىػذه المحػرت السػكنية أ ػرب مػا 

 يككف لمك:ع الم الي.

 التوزيع الرعمي لسكان منطقة الدراسة .4
لتك:يح صكرة التكزيع الفعمي لسكاف منطقة زليتف كمعرفة مدل التكازف فييا تـ رسـ منحنى لكرنز 

( الػػذم يم ػػؿ العر ػػة بػػيف تكزيػػع التكػػرار 5.0( كالمتم ػػؿ فػػي الشػػكؿ )55.0اعتمػػادان عمػػى بيانػػات الجػػدكؿ )

ـف كمػػف خػػرؿ تحميػػؿ صػػكرة 0226المتجمػػع الصػػاعد لمسػػاحة المحػػرت كالسػػكاف فػػي المنطقػػة خػػرؿ سػػنة 

 ىذا المنحنى تت:ح لنا عدة نقاط أىميا ما يمي:

غيػػر متسػػاٍك كىػػك مػػا يؤكػػد مػػا جػػاء فػػي الفقػػرة المتعمقػػة بنسػػبة  أف تكزيػػع السػػكاف عمػػى مسػػاحة المنطقػػة .5

التركػػػز السػػػكانيف إذ يكػػػكف التكزيػػػع متتاليػػػان كمتسػػػػاكيانف إذ سػػػار المنحنػػػى الػػػذم يم ػػػؿ التكزيػػػع النسػػػػبي 

المتجمػػع الصػػاعد لمسػػكاف كالمسػػاحة منطبقػػان عمػػى المحػػكر القطػػرم الػػذم يم ػػؿ التكزيػػع الم ػػالي لسػػكاف 

أف الكحدة السكانية تقابميػا كحػدة مسػاحية بػنفس النسػبةف إذ نرحػظ شػكؿ المنحنػى المنطقةف كىذا يعني 

 ىنا أنو ينحرؼ بشدة عف خط التكزيع الم اليف مما يؤكػد أف تكزيػع الك افػة السػكانية فػي المنطقػة يميػؿ

 التركز في مساحة محددة.إلى 

كا:ػحان فػػي الجػزء الشػػمالي  يت:ػح مػف دراسػػة منحنػى لػػكرنز حقيقػة أخػرل كىػػي أف ىنػاؾ تركػػزان سػكانيان  .0

ااكسػػطف كىػػك يم ػػؿ المركػػز الح:ػػرم لممنطقػػة كالػػذم تم مػػو  مػػاف محػػرت سػػكنيةف حيػػث يتركػػز نحػػك 

% 0% مف سػكاف المنطقػة أم مػا يزيػد عػف  مػث السػكاف عمػى مسػاحة مػف اارض ال تم ػؿ سػكل 01

نسػػبتيا عمػػػى  % مػػػف السػػكاف يتركػػػزكف عمػػى مسػػاحة ال تزيػػػد92مػػف إجمػػالي المسػػػاحة كأف أك ػػر مػػف 

% مف مسػاحة المنطقػة كالمتم مػة فػي 62.8% مف مجمكع المساحة الكمية بالمنطقةف في حيف نجد 42
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% مػف مجمػكع السػكافف كىػك مؤشػر كا:ػح عمػى مػدل انخفػاض 8.1محمة ماجر ال يعيش فييا سػكل 

 الك افة السكانية في ااطراؼ الجنكبية لممنطقة.

ع السكاف في المنطقة غير متحقؽ بصكرتو الم اليةف كيدؿ ذلػؾ كالخرصة ىنا نجد أف التكازف في تكزي .0

 عمى عدـ تطابؽ خط التكزيع الفعمي مع خط التكزيع الم الي في منحنى لكرنز.

 (11.2جدول )
 م )منحنى لورنز(2116التوزيع المئوي التراكمي لمسكان والمساحة في منطقة زليتن لمعام 

 البيان
 المحمة

الكثافة السكانية 
 ةالصافي

 نسمة/ىكتار
 السكان

 % 
التكرار المتجمع 
 الصاعد لمسكان %

 المساحة
% 

التكرار المتجمع 
 الصاعد لممساحة %

 2.28 2.28 4.80 4.80 505 الشيخ
 2.58 2.52 7.06 0.10 60 أبورقية

 2.06 2.58 52.49 0.50 00 أبو جريدة
 2.11 2.59 56.24 1.11 60 الظييرة
 2.77 2.00 02.50 4.29 10 البازة

 5.25 2.04 04.07 4.54 10 ازدو الجنوبية
 5.09 2.08 09.29 4.80 42 المنطرحة
 5.69 2.42 05.99 0.92 00 مغرغرين
 0.59 2.12 06.01 4.06 09 كادوش

 0.75 2.10 40.15 6.06 07 ازدو الشمالية
 0.00 2.10 47.94 1.40 04 القصبة
 0.80 2.62 12.41 0.15 00 القزاحية
 4.76 2.90 17.67 7.00 02 السبعة
 1.77 5.25 60.64 4.97 02 الغويجت
 8.68 0.95 68.75 6.27 7 القاعة
 50.6 4.08 70.10 0.80 4 الجياد
 58.88 1.80 82.01 7.70 4 الدافنية
 01.55 6.00 86.98 6.70 1 كعام
 09.04 54.50 95.00 4.04 0 إدواو
 %522 62.76 %522 8.68 5 ماجر
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 - %111 - %111 629 اإلجمالي
 ف كبيانات مكتب التخطيط العمرانيف زليتفف بيانات غير منشكرة.ـ 0226التعداد السكاني بتصرؼ اعتمادان عمى بيانات الباحث المصدر: 

 م)منحنى لورنز(2116( العجقة بين المساحة والسكان في منطقة زليتن سنة 1.2) شكل رقم
 

 
 

 

 ( 55.0المصػػدر: الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى بيانات الجدكؿ ر ـ ) 

% مػف 72ف إفػي تكزيػع السػكاف عمػى المسػاحة ف حيػث  اكبير  خمرن ىذا المنحنى أف ىناؾ  مف يرحظ

% مػػف 50% مػػف السػػكاف يتركػػزكف 82حػػكالي % مػػف مسػػاحة المنطقػػة ف كاف 1السػػكاف يتركػػزكف فػػي حػػكالي 

 .% مف مساحة المنطقة01% مف السكاف يتركزكف في حكالي 92مساحة المنطقة فكاف 

 :تركيب السكان
يعد التركيب السكاني أحد المظاىر الديمكغرافية الميمة انو نػاتج عػف مجمكعػة مػف العكامػؿ التػي 

اف لتك:ػيح مرمػح التبػايف المكػاني كدراسػة العكامػؿ تتبادؿ معوف حيث ييػتـ الجغرافػي بدراسػة تركيػب السػك

 %نسبة المساحة 

 منحنى التوزٌع المثالً

 

 الفعلًمنحنى التوزٌع 

 

 % نسبة السكان
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كمعرفة ما يممكو المجتمع مف مكارد  (1)التي تؤ ر في ىذا التبايف كارتباطيا بالظركؼ الديمكغرافية ااخرل 

 (2)بشرية كتصنيفيا حسب  طاعات النشاط اال تصادم المختمؼ. 

 :حيث نتناكؿ دراسة التركيب السكاني في منطقة الدراسة حسب

 التركيب العمري والنوعي: -1
مف المعركؼ أف ىناؾ عر ة ك يقة متبادلة بيف التركيب العمرم مف جية كالخدمات الصػحية مػف 

جية أخرلف أما مف ناحية التركيب النكعي يعتبر مف ااساسيات التي يجب ك:عيا في االعتبار مػف  بػؿ 

كلةف كذلؾ مخططي المجاؿ الصحيف اف ىذا التركيب ىك الذم يحدد الخدمات التي تقدميا الجيات المسئ

 (3)بتكفير القكل العاممة في القطاع الصحي. 

( الػػذم يك:ػػح التكزيػػع النسػػبي كالتركيػػب النػػكعي لسػػكاف منطقػػة 50.0كمػػف خػػرؿ دراسػػة الجػػدكؿ )

 ـ( يت:ح اآلتي:0226 –ـ 5991الدراسة حسب فئات السف كالنكع لعامي )

 (12.2جدول )
 م2116م و1995والنوع لسنتي التوزيع النسبي لسكان منطقة زليتن حسب فئات السن 

 التعداد
 جممة المنطقة فأكثر 65 64 – 15 14 – 1 السن
 % العدد % العدد % العدد % العدد النوع

1995 
 12.18 72705 0.61 0182 01.46 01625 00.16 05142 ذكور
 49.40 69286 0.87 4227 04.60 04404 05.90 02641 إناث

 522 509827 1.40 7187 12.52 72201 44.47 60581 المجموع

2116 
 12.14 98479 0.94 7670 04.25 46770 00.62 44204 ذكور
 49.46 96060 4.20 7842 00.04 41094 00.59 40009 إناث

                                                           
يغٌاىغغشافيب،مييخا داة،،دساعخفيعغشافيخاىؼَشاُ،سعبىخٍبعغزيش)غيشٍْش٘سح(:ضبؽيخاىَؼبديػجذٓ،(أششفػيي1)

.526،ص5994،عبٍؼخاىقبٕشح

.097ً،ص5989داساىَؼشفخاىغبٍؼيخ،اإلعنْذسيخ،عغشافيخاىغنبُ،فزؾيٍؾَذأث٘ػيبّخ،(2)

مييدخاآلداة،عبٍؼدخاىقدبٕشح،،،يغدٌاىغغشافيدخ،(ػابفعديذٍؾَدذعديذ،اىغغشافيدباىطجيدخىَؾبفظدخاىقيي٘ثيدخ،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(3)

.529ً،ص5991
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 522 594840 7.96 51150 47.01 90267 44.97 87060 المجموع
 

 ـ منطقة مصراتة.5991 مصمحة اىحصاء كالتعدادف النتائج النيائية عاـ  . 5  المصدر:   
 ـف بيانات غير منشكرة.0227بيانات مكتب السجؿ المدني زليتف حتى نياية عاـ  .0

 النسب مف حساب الباحث. .0

( مػػع انتظػاـ تنا صػػياف حيػث تقػؿ كػػؿ فئػة عمريػػة عمػى الفئػػة 54 – 2يرحػظ تميػز صػػغار السػف )

% مػف جممػة 44.1التي تسبقياف كذلؾ يرحظ  بػات نسػبة ىػذه الفئػة نكعػان مػا فػي كػر التعػداديفف إذ م مػت 

% مػػف 00.0% مػػف الػػذككرف 00.6ـ مػػنيـ 0226% فػػي عػػاـ 44.8ـ مقابػػؿ 5991سػػكاف المنطقػػة عػػاـ 

اىناث عف نسبة الذككر في كؿ مرحمة داخؿ ىذه الفئة العمرية . أمػا  اىناثف كبصفة عامة تنخفض نسبة

% مػػف جممػػة سػػكاف منطقػػة 12.5( فقػػد كصػػمت نسػػبتيا 64 – 51بالنسػػبة لمفئػػة العمريػػة المتكسػػطة مػػف )

% نظػران الرتفػاع نسػبة ااطفػاؿ 47.0ـ إذ كصػمت 0226ـف في حيف انخف:ػت فػي عػاـ 5991زليتف عاـ 

السػػف خػػرؿ الفتػػرة الفاصػمة بػػيف التعػػداديفف كبصػػفة عامػػة تػػنخفض نسػػبة اىنػػاث  فػي الفئػػة العمريػػة لصػػغار

 عف الذككر داخؿ ىذه الفئة.

فمػػا فػػكؽ( فانيػػا تم ػػؿ أ ػػؿ الشػػرائح بالمنطقػػة إذ لػػـ تتجػػاكز نسػػبتيا  61أمػػا عػػف نسػػبة كبػػار السػػف )

% 8الي ـ حيػث كصػمت حػك 0226ـف  ـ ارتفعت بشكؿ كا:ح خػرؿ سػنة 5991% خرؿ تعداد سنة 1.4

مف مجمكع السكافف كال شؾ أف تطكر المستكل الصحي ىك السبب الكامف كراء زيادة أمد الحياةف كبالتػالي 

ارتفاع نسبة فئة كبار السف في المنطقةف كيرحظ في ىذه الفئة ارتفاع نسبة اىناث عف نسػبة الػذككر كىػك 

ران لمػا يتعػرض لػو الػذككر مػف إجيػاد عكس ما الحظنا في الفئات العمرية المتكسػطةف كىػك أمػر متك ػعف نظػ

 كأخطار إصابات أ ناء العمؿ في العديد مف الميف.
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كمف ىذا التحميؿ لفئات السف كالنكع الرئيسة ال رث في المنطقة نجد أف الفئة العمرية الصغرل بشػكؿ عػاـ 

ف ىػذه القاعػدة الػداخؿ كممػا ازدادت فئػات ااعمػارف كأإلػى  تتميز بقاعدة عري:ة كاسعة أخذة في التنػا ص

تتجػػدد باسػػتمرار بسػػبب الزيػػادة فػػي ااطفػػاؿف كأف صػػكرة عػػدـ التػػكازف العمػػرم تبػػدك كا:ػػحةف حيػػث تصػػؿ 

% لمفئػة العمريػة المتكسػطة 47.0% مف حجـ سكاف المنطقػة مقابػؿ 10.8فئات صغار السف ككبار السف 

الفئػػة العمريػػة الصػػغيرة  ممػػا يزيػػد فػػي معػػدؿ اىعالػػة ف حيػػث نػػرل ارتفػػاع فػػي معػػدالت فئػػات السػػف كخاصػػة

كىنػػا نتسػػاءؿ عػػف ماىيػػة الخػػدمات التػػي يمكػػف تقػػديميا ليػػذه الفئػػة بحيػػث تمبػػي احتياجاتيػػا مػػف الخػػدمات 

 الصحية .

 نسبة اإلعالة: - 

ترتبط نسبة اىعالة بالتركيب العمرم لمسكاف كتقكـ عمى أساس أف كؿ فرد في المجتمػع مسػتيمؾف 

ف كتتفػؽ معظػػـ الدراسػات السػكانية عمػى اعتبػػار مػف تقػؿ أعمػارىـ عػػف أمػا المنتجػكف فيػـ بعػػض أفػراده فقػط

سػنة معػكليف كبػارف كأمػا  طػاع السػكاف البػا ي الػذم  64سنة معكليف صغار كمػف تزيػد أعمػارىـ عمػى  51

( سنة فيم مكف القطاع النشط ا تصاديان مف السكافف كالذم يقع عميو عػبء 64 – 51تتراكح أعمارىـ بيف )

 (1).إعالة المجتمع

كمػػف دراسػػة الفئػػات الػػ رث يسػػتخرج معػػدؿ اىعالػػة كفيػػو نسػػب السػػكاف فػػي الفئػػات المعالػػة كىػػي 

فئػػات السػػف العائمػػة أك النشػػطة إلػػى  عامػػان فػػنك ر( 61كبػػار السػػف )ك عامػػا(  54 –الصػػغار )صػػفر  اطفػاؿا

 (2)ا تصاديا. 

                                                           
.455عبثق،صٍشعغ،5989عغشافيخاىغنبُ،(فزؾيأي٘ػيبّخ،1)

.89صٍشعغعبثق،،5976،اىطجؼخاألٗىل،أعظاىغنبُٗرطجيقبرٔاىغغشافيخ(أؽَذػيياعَبػيو،2)
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فػاف نسػبة اىعالػة فػي  ( كبتطبيػؽ معادلػة نسػبة معػدؿ اىعالػة ف50.0كمف خرؿ بيانات الجدكؿ )

( نسمة ف كىذه النسبة تزيد عمى الك:ع السائد في ليبيا حيث 550ـ تم ؿ )0226منطقة زليتف خرؿ عاـ 

 .(1)ـ 0226( خرؿ 11بمغت نسبة اىعالة حكالي )

كمف ىنا نجد أف لنسبة اىعالة دكر كا:ح فػي الطمػب عمػى الخػدمات الصػحية ف أم كممػا  كانػت 

 ره كاف ليا تن ير سمبي عمى رب ااسرة كمعاناتو لتكفير العرج .نسبة اىعالة كبي

 التركيب التعميمي: -2
تعػػد الحالػػة التعميميػػة مؤشػػران لمسػػتكل المعيشػػة كمقياسػػان لمحكػػـ عمػػى التطػػكر ال قػػافي كاالجتمػػاعيف 

فػػرص كذات أىميػػة خاصػػة فػػي التنبػػؤ باالتجاىػػات التعميميػػة المسػػتقبمية كفقػػان لخطػػط مك:ػػكعة كتك:ػػيح ال

 (2)اال تصادية كمدل إمكانية المجتمع لإلفادة منيا كتحديد أ ر عامؿ التعميـ في ك ير مف السكاف. 

كيرتبط التركيب التعميمي بتكزيع السكاف حسب درجة التحصيؿ العممي كبعض المتغيرات ااخرلف 

التعميميػة فػي كالتحصيؿ العممي كمػا تعرفػو اامػـ المتحػدة ىػك ) أعمػى صػؼ أكممػو الشػخص :ػمف الػنظـ 

 (3)البمد (.

( الحالػة التعميميػة لجممػة سػكاف منطقػة زليػتف خػرؿ الفتػرة مػا بػيف تعػدادم 50.0كيك:ح الجدكؿ )

% 02.0حيث يرحػظ انخفػاض فػي نسػبة ااميػة بشػكؿ كا:ػح بػيف التعػداديفف إذ سػجمت  0226ك 5991

% مػػػف 55.5سػػػكل  ـ(0226ـف فػػػي حػػػيف  لػػػـ تسػػػجؿ خػػػرؿ عػػػاـ)5991مػػػف جممػػػة سػػػكاف المنطقػػػة عػػػاـ 

مػػف إجمػػالي  58.69إجمػػالي سػػكاف المنطقػػة ف بينمػػا سػػجمت نسػػبة ااميػػة فػػي ليبيػػا بػػيف التعػػداديف حػػكالي 
                                                           

 44 ً،ص0226اىٖيئخاىؼبٍخىيَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،اىْزبئظاىْٖبئيخىيزؼذاداىؼبًىيغنبُ،ىغْخ(1)

فؤمضش(61(+)54–)طاشاىغنبُ

522×*)ّغجخ(اإلػبىخاىنييخ=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64–51اىغنبُ)

.040،ٍشعغعبثق،ص،دساعخفيعغشافيخاىغنبُػجبطفبضواىغؼذي(2)

.548ً،ص5980ػَبُخ،اىطجؼخاىضبىضخ،اىَطجؼخاألسدّيٍجبدةاىذيَ٘غشافيب،(ف٘صيعٖبّٗخ،3)
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مػف إجمػالي سػػكاف  55.1ـ حتػى كصػػمت 0226ـ كانخف:ػػت ىػذه النسػبة فػػي عػاـ 5991سػكاف ليبيػا عػاـ 

ـف كفػػي مقابػػؿ 5991ـ % مػػف جممػػة الػػذككر فػػي منطقػػة الدراسػػة عػػا9.4ف ك ػػد شػػكمت نسػػبة ااميػػة (1)ليبيػػا

% مػػف مجمػػكع اىنػػاث فػػي 05.9ـ(. أمػػا اىنػػاث فقػػد شػػكمت ىػػذه النسػػبة حػػكالي 0226% فقػػط عػػاـ )4.8

 ـ.0226في عاـ  56.9إلى  ـف كانخف:ت5991المنطقة عاـ 

كنرل أف لمتركيب التعميمي أىمية كبيرة عمى السػكاف كلػو تػن ير عمػى الخػدمات الصػحيةف كتتصػؼ 

كل التعميمػػي المرتفػػع بارتفػػاع مسػػتكل المعيشػػة كانتشػػار كتطػػكر الخػػدمات الصػػحية المجتمعػػات ذات المسػػت

زيػػػادة التػػػردد عمػػػى إلػػػى  ف ككػػػذلؾ ارتفػػػاع المسػػػتكل التعميمػػػي يػػػؤدم( 2)كبالتػػػالي انخفػػػاض معػػػدالت الكفيػػػات

 الخدمات الصحية كاخذ التطعيمات الرزمة في ك تيا لمحفاظ عمي سرمة السكاف .

 

  

                                                           
10،صٍشعغعبثق(اىٖيئخاىؼبٍخىيَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،اىْزبئظاىْٖبئيخىيزؼذاداىؼبًىيغنبُ،1)

.029صٍشعغعبثق،،عغشافيباىغنبُأعغٖبٗٗعبئيٖب(ٍْظ٘سٍؾَذاىنيخيب،2)
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 (13.2جدول )
 م2116م و1995التوزيع النسبي لسكان منطقة زليتن حسب الحالة التعميمية خجل عامي 

 الحالة
 النوع

 اإلجمالي ما فوقجامعي ف ثانوي إعدادي ابتدائي يقرأ ويكتب أمي
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 م1995
 522 11562 1.9 0094 05.5 55656 59.4 52690 00.9 50604 05.0 55707 9.4 1027 ذكور
 522 15295 2.4 050 1.8 0946 9.5 4657 00.0 55847 09.0 51568 05.9 56022 إناث

 522 526,015 0.0 0,127 50.7 54,160 54.4 51,029 00.5 04,475 01.0 06,891 02.0 05,127 المجموع
 م2116

 522 70885 8.0 6500 58.7 50795 57.4 50872 06.9 59817 00.9 57750 4.8 0158 ذكور
 522 82775 6.4 1510 50.9 52402 50.1 52294 02.9 56810 02.1 04605 56.9 50605 إناث

 522 514,610 7.0 55,086 51.7 04,055 54.8 00,964 00.7 06,729 07.4 40,040 55.5 57,509 المجموع
 

 ـ.0226لتعداد  النيائيةالنتائج ـ منطقة مصراتةف 5991لسنة المصدر:. مصمحة اىحصاء كالتعداد السكاني العاـ 
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% مػف جممػػة سػكاف المنطقػػة 01.0إلػػى  ؿ السػػكاف المممػكف بػػالقراءة كالكتابػة نسػػبة تصػؿشػكّ 

% مػػف جممػػة سػػكاف 07.4ـف حيػػث سػػجمت 0226النسػػبة فػػي عػػاـ ـ كارتفعػػت ىػػذه 5991فػػي تعػػداد 

المنطقػػةف كذلػػػؾ عمػػػى الػػػرغـ مػػػف ارتفػػػاع نسػػػبة الحاصػػميف عمػػػى الشػػػيادات بيػػػذا التعػػػدادف كمػػػا يفسػػػر 

ارتفاع نسبة الممميف بالقراءة كالكتابة دكف الحصكؿ عمى شيادة تعميمية فػي ىػذا التعػداد ىػك انقطػاع 

 بػؿ إتمػاـ المرحمػة االبتدائيػة كخاصػة مػف اىنػاث فػي المحػرت  عدد كبيػر مػف الترميػذ عػف الدراسػة

جػدان فػي تعػداد  مػنخفض اىنػاثص بالمنطقةف في حيف كاف تعمػيـ السكنية الريفية عمى كجو الخصك 

ف بػػالقراءة كالكتابػػة ا الحظنػػا فػػي ىػػذه الفتػػرة أف المممػػيكمػػف كىػػك مػػا رفػػع نسػػبة ااميػػةف ـ5991عػػاـ 

إلػى  ـ كارتفعػت ىػذه النسػبة لتصػؿ5991الػذككر فػي المنطقػة عػاـ مػف جممػة  05.0كصمت نسػبتيـ 

إلػى  ـ  ػـ ارتفعػت5991% في سػنة 09.0 اىناثفي حيف شكمت نسبة ف ـ0226% في عاـ 00.9

ـف كىػذا يؤكػد مػا ذكػر فػي السػػابؽ عػف مسػؤكلية اىنػاث فػي ارتفػاع نسػبة المممػػيف 0226عػاـ  02.1

 ية خرؿ ىذا التعداد.بالقراءة كالكتابة كدكف الشيادة االبتدائ

نسبتيـ بيف التعػداديف فػي المنطقػةف كعمػى  تفقد ارتفع االبتدائيةأما بالنسبة لترميذ المرحمة 

مسػػتكل كػػؿ مػػف الػػذككر كاىنػػاثف حيػػث ارتفعػػت  ىػػذه النسػػبة عمػػى مسػػتكل المرحمػػة االبتدائيػػة مػػف 

ـف 0226% بحمػػػػكؿ عػػػػاـ 00.7إلػػػػى  ـ لتصػػػػؿ5991% مػػػػف جممػػػػة سػػػػكاف المنطقػػػػة 00.4حػػػػكالي 

% عػػاـ 06.9إلػػى  ـ5991% فػػي عػػاـ 00.9المرحمػػة االبتدائيػػة مػػف  :ػػمفكارتفعػػت نسػػبة الػػذككر 

إلػػػى  ـ5991% خػػػرؿ عػػػاـ 00.0ـف كعمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ انخف:ػػػت نسػػػبة اىنػػػاث مػػػف 0226

د فقػػػف ف ككػػػذلؾ الحػػػاؿ بالنسػػػبة لحػػػاممي الشػػػيادات اىعداديػػػة كال انكيػػػةـ0226% بحمػػػكؿ عػػػاـ 02.9

ارتفعت نسبتيـ بشكؿ ممحكظ بيف التعداديف في عمـك سكاف المنطقة كعمى مسػتكل كػؿ مػف الػذككر 

إلػى  ـ5991% فػي عػاـ 54.4كاىناثف حيث ارتفعت نسبة الحاصميف عمػى الشػيادة اىعداديػة مػف 



 

70 
 

إلػى  ـ5991% عػاـ 59.4مف جممتيـ كانخف:ػت نسػبة الػذككر مػنيـ مػف  0226% في عاـ 54.8

 ـ.0226ة الذككر عاـ % مف جمم57.4

% مػف جممػة 50.1إلػى  ـ5991% خػرؿ سػنة 9.5كفي المقابػؿ ارتفعػت نسػبة اىنػاث مػف 

% مػف جممػة 50.7ـف كما ارتفعت نسبة الحاصميف عمى الشيادة ال انكية مف 0226عاـ  اىناث في

نسػػبة  تـ كارتفعػػ0226% مػػف مجمػػكعيـ  خػػرؿ 51.7ـ لتسػػجؿ 5991السػػكاف مػػف المنطقػػة عػػاـ 

ـف كبالم ػؿ ارتفعػػت 0226% خػرؿ عػاـ 05.5إلػى  ـ لتصػػؿ5991% لعػاـ 58.7كر مػنيـ مػف الػذك

% مف 50.9حكالي إلى  ـ5991% عاـ 1.8نسبة اىناث خرؿ التعداديف حيث سجمت نسبتيـ مف 

 ـ.0226جممة اىناث لعاـ 

فعػػت فقػػد ارت أك مػػا يعادليػػافمػػا فػػكؽ ادة الجامعيػػة أمػػا بالنسػػبة لمسػػكاف الحاصػػميف عمػػى الشػػي

% 7.0إلػى  ـ كارتفعػت لتصػؿ5991% في عاـ 0.0حيث سجمت ف نسبتيـ  ميرن فيما بيف التعداديف

% مػػف جممػػة الػػذككر عػػاـ 1.9ك ػػد شػػكمت ىػػذه النسػػبة ف ـ مػػف جممػػة سػػكاف المنطقػػة0226فػػي عػػاـ 

فػػي حػػيف لػػـ تسػػجؿ إال نسػػبة ف ـ0226% مػػف جممػػة الػػذككر عػػاـ 8.0حػػكالي إلػػى  ـ كارتفعػػت5991

% خرؿ تعداد عاـ 6.4إلى  ارتفعتف 2.4ـ كىي 5991ىناث خرؿ عاـ جدان في جممة ا منخف:ة

 .ـف كىذا يتفؽ مع التكزيع التعميمي لميبيا بصفة عامة 0226

 التركيب االقتصادي: -3
منطقة ف فيناؾ مف السكاف مف ليس ليػـ دخػؿ  ةلمتركيب اال تصادم تن ير كبير عمى السكاف في أي

اال تصػػادم حتػػى  ـأخػػرل لتحسػػيف مسػػتكاىكميػػة ممػػا يجعميػػـ يبح ػػكف عػػف حػػرؼ كػػافي لحيػػاتيـ الي

عكػػػس  مػػػف الخػػػدمات الصػػػحية كغيرىػػػا مػػػف الخػػػدمات ااخػػػرل ىػػػذا عمػػػى ـر احتياجػػػاتييتػػػكفيمكػػػنيـ 

يعػػػػػد تركيػػػػػب السػػػػػكاف حسػػػػػب النشػػػػػاط اال تصػػػػػادم أحػػػػػد العناصػػػػػر الػػػػػدخؿ المرتفػػػػػع ف  ذكمالسػػػػػكاف 
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اليامة في دراسة السكافف نظران انو يمقي ال:كء عمى حجـ القكل العاممػة فػي المجتمػع  الديمكغرافية

كما أف دراسة القكل العاممػة كنسػبتيا التكزيعيػة مػف  ف (1)ف القطاعات اال تصادية المختمفةكتكزيعيا بي

 نشػاط تساعد بسيكلة فػي المقارنػة سػكاء مػفأنيا  خرؿ ىذه القطاعات تعد أنسب كسائؿ القياسف إذ

 (2)آخر. إلى  آخر أك مف عاـإلى 

( كالػػذم يك:ػػح التركيػػب اال تصػػادم لمسػػكاف فػػي منطقػػة زليػػتف 54.0كمػػف خػػرؿ الجػػدكؿ )

بم  إجمػالي عػدد السػكاف ذكم النشػاط اال تصػادم خػرؿ ـ حيث 5991حسب النكع في التعداد عاـ 

ا كالبػال  عػددىـ خػرؿ ىػػذنطقػة زليػػتف نسػمة مػػف إجمػالي عػدد سػكاف م 01,515تعػداد حػكالي الىػذا 

% مػػػف 58.4نسػػػمة كىػػػذا يعنػػػي أف نسػػػبة ذكم النشػػػاط اال تصػػػادم تشػػػكؿ نحػػػك  509,827التعػػػداد 

فيشػػػكؿ الػػػذككر نسػػػبة ف  جممػػػة سػػػكاف المنطقػػػة كترتفػػػع ىػػػذه النسػػػبة بػػػيف الػػػذككر عنيػػػا بػػػيف اىنػػػاث

فػػػػي  تصػػػػادم % مػػػػف جممػػػػة السػػػػكاف ذكم النشػػػػاط اال7.6% بينمػػػػا ال تشػػػػكؿ اىنػػػػاث سػػػػكل 90.4

ف  عى االنتباه ليذه النقطة ىك انخفاض نسبة السكاف ذكم النشاط اال تصادمالمنطقةف كأىـ ما يستر 

% عمػػى أنػػو ينبغػػي ااخػػذ فػػي 85.6كالتػػي بمغػػت  غيػػر النشػػطيف ا تصػػاديا كبالمقابػػؿ ارتفػػاع نسػػبة 

عميميػػػة شػػػمكليا لسطفػػػاؿ كالطػػػرب بمختمػػػؼ مسػػػتكياتيـ التإلػػػى  االعتبػػػار ارتفػػػاع ىػػػذه النسػػػبة يرجػػػع

العػػػاطميف عػػػف إلػػػى  باى:ػػػافةف كالمسػػػنيف كغيػػػر القػػػادريف عمػػػى العمػػػؿ مػػػف ذكم العاىػػػات المختمفػػػة

العمػػؿف ككػػذلؾ مػػف المرحػػظ عمػػى صػػعيد المقارنػػة أف نسػػبة ذكم النشػػاط اال تصػػادم تػػنخفض فػػي 

:ػعؼ إلػى  ـ عػف بقيػة المػدف السػاحمية المجػاكرة ليػاف كيرجػع ذلػؾ5991منطقة زليػتف خػرؿ تعػداد 

 منطقة زليتفف مقارنة بالمناطؽ الساحمية المجاكرة. اىمة المرأة في  كة العمؿ داخؿمس

  

                                                           
(ّ٘ساي٘عفٍجبسكاىن٘اسي،ٍذيْخاىذٗؽخ،دساعخفيعغشافيدخاىَدذُ،سعدبىخدمزد٘سآ)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌاىغغشافيدب،مييدخاآلداة،1)

506ً،ص5994عبٍؼخاىقبٕشح،

550اىزيش،اىزؼييٌٗاىظؾخفيٍْطقخصىيزِ:دساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،ٍشعغعبثق،صاثشإيٌػييٍؾَذ (5)
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 (14.2جدول )
 م 1995التركيب االقتصادي لسكان منطقة زليتن لعام 

 النشاط االقتصادي
 اإلجمالي إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد
 59.0 4819 2.8 07 99.0 4800 الزراعة كالصيد البحرم

 5.6 452 - - 522 452 التعديف
 9.7 0442 8.0 020 95.7 0007 الصناعات التحكيمية

 0.7 900 - - 522 900 شبكات المرافؽ
 6.6 5661 2.5 0 99.9 5660 النقؿ كالمكاصرت

 5.0 002 1.0 57 94.8 050 المصارؼ كمؤسسات التمكيؿ
 6.5 5108 2.6 9 99.4 5159 اانشطة التجارية

 45.6 52411 54.0 5480 81.8 8970 االجتماعيةالخدمات 
 2.5 07 - - 522 07 ميف أخرل غير مصنفة

 9.9 0491 6.4 519 90.6 0006 يبح كف عف عمؿ اكؿ مرة
 111 25151 7.6 1911 92.4 23241 المجموع

 

 -0 -10مصػػراتةف جػػدكؿ ر ػػـ )ـف منطقػػة 5991تعػػداد السػػكاف العػػاـ ف المصػػدر: مصػػمحة اىحصػػاء كالتعػػدادف النتػػائج النيائيػػة
 .015ف 012(ف ص 4

 

يػػػنتي نشػػػاط الخػػػدمات االجتماعيػػػة فػػػي المرتبػػػة ااكلػػػى بػػػيف النشػػػاطات اال تصػػػادية بمنطقػػػة 

% مػػػف إجمػػػالي عػػػدد السػػػكاف ذكم النشػػػاط 45.6نسػػػبة العػػػامميف بيػػػذا القطػػػاع  تزليػػػتفف حيػػػث بمغػػػ

% مػػػف جممػػػة 54.0كاىنػػػاث % 81.8كمعظميػػػـ مػػػف الػػػذككر حيػػػث يشػػػكمكا ف اال تصػػػادم بالمنطقػػػة

رحػػظ ىنػػا االرتفػػاع النسػػبي لمسػػاىمة اىنػػاث فػػي ىػػذا القطػػاع كمػػا ترتفػػع كيف العػػامميف بيػػذا النشػػاط

صػػػناعة المربػػػس كجػػػكد صػػػناعات خفيفػػػة م ػػػؿ إلػػػى  كىػػػذا يرجػػػعف نسػػػبتيف فػػػي النشػػػاط الصػػػناعي 

أف القطاع الخاص يسػاىـ  الجاىزة كالتي تم ؿ اىناث معظـ القكل العاممة فيياف كالجدير بالذكر ىنا

بقدر كبير في ىذا النشاط حيػث تمػنح ااجيػزة اىداريػة الحككميػة التابعػة لقطػاع الصػناعة تػراخيص 

ى امة ما تعػرؼ بالتشػاركيات الصػناعيةف كتمػنح ليػا القػركض كالتسػييرت المصػرفية :ػمف سياسػة 
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عديد مف اانشطة الصناعية م ؿ خيص الاىنتاجف كبذلؾ يزاكؿ المستفيدكف مف ىذه التراإلى  التحكؿ

 صناعة المدائف كمكاد التنظيؼ كالمربس الجاىزة كااحذية كغيرىا مف اانشطة الصناعية ااخرل.

كم النشػػاط % مػػف جممػػة ذ59.0لصػػيد البحػػرم بنسػػبةكاحتػػؿ المرتبػػة ال انيػػة نشػػاط الزراعػػة كا

ف المشػػتغميف بيػػذا القطػػاع %مػػف99.0اال تصػػادم كيم ػػؿ الػػذككر النسػػبة ااكبػػر حيػػت تصػػؿ نسػػبتيـ 

 ا القطاع.% مف إجمالي السكاف المشتغميف بيذ2.8إلى  كاىناث تصؿ نسبتيف

كم النشػػػػػاط % مػػػػػف جممػػػػػة ذ9.7ت التحكيميػػػػػة بنسػػػػػبة المرتبػػػػػة ال ال ػػػػػة فتػػػػػاتي الصػػػػػناعا أمػػػػػا

نػػاث إ 8.0% ذكػػكر ك95.7نسػػبة اىنػػاث حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ كفييػػا تفػػكؽ نسػػبة الػػذككر  اال تصػػادم

 ا القطاع . المشتغميف بيذ مف جممة

% مػف جممػة السػكاف 6.6كينتي في المرتبة الرابعة نشاط النقؿ كالمكاصرت إذ يشكؿ نسبة 

 ذكم النشاط اال تصادم بالمنطقة كيم ؿ الذككر معظـ المشتغميف بيػذا القطػاعف حيػث تصػؿ نسػبتيـ

طبيعة ىذا النشاط التي % كلعؿ 2.5% كال تم ؿ اىناث سكل نسبة :ئيمة ال تكاد تذكر 99.9إلى 

ال تترءـ مع طبيعػة المػرأة ككػذلؾ عػدـ كجػكد مؤسسػات خدميػة ليػذا النشػاط بالمنطقػة م ػؿ ككػاالت 

السفر كالسياحة كنحكىا كالتي بدكرىا تتيح لممرأة فرصة العمػؿ داخػؿ ىػذا القطػاعف كانػت السػبب فػي 

 النقؿ كالمكاصرت.انخفاض إف لـ نقؿ انعداـ مساىمة المرأة بمنطقة زليتف في نشاط 

كفػػي المرتبػػة الخامسػػة يػػنتي نشػػاط التجػػارة عمػػى مسػػتكل اانشػػطة اال تصػػادية فػػي زليػػتف إذ 

% مف جممة ذكم النشاط اال تصادم بالمنطقةف إذ تصؿ نسبة الذككر بو 6.5تبم  نسبة العامميف بو 

% 2.6كل فػػي حػػيف ال تشػػكؿ اىنػػاث سػػف ا النشػػاطف إجمػػالي السػػكاف المشػػتغميف فػػي ىػػذ% مػػ99.4

القيػكد التػي تفر:ػيا العػادات كالتقاليػد إلػى  سػاىمة المػرأة فػي ىػذا النشػاط كيرجػع نسػبة تػدني مف فقط

كبالتػػالي فػػاف مسػػاىمة اىنػػاث فػػي النشػػاط التجػػارم مقتصػػرة عمػػى ف  المػػرأةعمػػى  السػػائدة فػػي المنطقػػة
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باسػػػـ الصػػػاالت مجمكعػػػة محػػػددة مػػػف المحػػػاؿ التجاريػػػة الخاصػػػة ببيػػػع مسػػػتمزمات المػػػرأة كالمعػػػركؼ 

 النسائية.

% مػػػف إجمػػػالي 6.7فتبمػػػ  نسػػػبتيـ ف أمػػػا بالنسػػػبة لممشػػػتغميف فػػػي اانشػػػطة التجاريػػػة ااخػػػرل

%كيميػػو كػػؿ مػػف نشػػاط 0.7شػػبكات المرافػػؽ بنسػػبة   ػػـالسػػكاف ذكم النشػػاط اال تصػػادم بالمنطقػػةف 

كؿ أف بيانػػػات ىػػػذا الجػػػد أك:ػػػحت% عمػػػى التػػػكاليف كمػػػا 5.0ف %5.6التعػػػديف كالمصػػػارؼ بنسػػػبة  

% مػػػػف جممػػػػة القػػػػكل العاممػػػػة بمنطقػػػػة زليػػػػتف 9.9إلػػػػىنسػػػػبة البػػػػاح يف عػػػػف العمػػػػؿ اكؿ مػػػػرة تصػػػػؿ 

( كالػػذم يك:ػػح التركيػػب اال تصػػادم لسػػكاف منطقػػة زليػػتف 51.0كبػػاالطرع عمػػى  بيانػػات الجػػدكؿ )

 ـ يت:ح اآلتي:5991ـ كبالمقارنة بالبيانات الكاردة في تعداد عاـ 0226لعاـ 

مات االجتماعية يحتؿ المرتبة ااكلػى بػيف نسػب المشػتغميف فػي اانشػطة ال يزاؿ نشاط الخد

% مػف إجمػالي عػدد 09.5اال تصادية المختمفة في المنطقةف حيث بمغت نسبة مساىمة ىػذا النشػاط 

ـف كىػػي بػػذلؾ تػػنخفض  مػػيرن عػػف النسػػب التػػي 0221السػػكاف ذكم النشػػاط اال تصػػادم خػػرؿ عػػاـ 

التكزيع النكعي لممشتغميف في  طػاع الخػدمات االجتماعيػة نجػد أف ى إل كبالنظرف سجميا ىذا النشاط

% مػػف مجمػػكع المشػػتغميف فػػي ىػػذا 02.9% فػػي حػػيف تم ػػؿ اىنػػاث 79.5إلػػى  نسػػبة الػػذككر تصػػؿ

النشػاط كال شػؾ أف انتشػػار الخػدمات االجتماعيػة بكافػػة مسػتكياتيا فػي المنطقػػة كالمسػاىمة االيجابيػػة 

 يفسر ارتفاع نسبة المشتغميف داخؿ ىذا القطاع.لممرأة في ىذا النشاطف ىك ما 

% مػػػػف جممػػػػة السػػػػكاف ذكم النشػػػػاط 54.6كاحتػػػػؿ المرتبػػػػة ال انيػػػػة النشػػػػاط التجػػػػارم بنسػػػػبة 

المرتبػة إلػى  اال تصادم في المنطقةف كذلؾ عمى حساب نشاط الزراعة كالصيد البحرم كالذم تراجػع

ذا ما بح نا عػف ااسػباب الكامنػة كراء ذلػؾ ف نجػدىا تتم ػؿ فػي إ بػاؿ عػدد كبيػر مػف سػكاف ال ال ةف كاا

المنطقة عمى مزاكلة ىذه المينة لما تحققو مف عائد مالي يرفػع مػف مسػتكل معيشػة اافػراد المػزاكليف 
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ليذا النشاطف كخاصة بعد تبني البرد لسياسة االنفتاح عمى ااسكاؽ الخارجيػة كفػتح المجػاؿ لمقطػاع 

ت كمػػػنح القػػػركض االسػػػت مارية كتخفػػػيض ال:ػػػرائب الخػػػاصف ف:ػػػرن عػػػف إعطػػػاء بعػػػض التسػػػيير

غميف فػي ىػذا تةف أما مف حيث التكزيع النكعي لمسكاف المشػدالجمركية عمى العديد مف السمع المستكر 

% لإلناث حيث 0.7% في مقابؿ 97.0فنرحظ أف معظميـ مف الذككر حيث تبم  نسبتيـ ف النشاط

 لنسائية التي زادت أعدادىا في السنكات ااخيرة.تقتصر مساىمة اىناث في البيع داخؿ الصاالت ا

% كمعظـ 50.9نشاط الزراعة كالصيد البحرم المرتبة ال ال ة خرؿ ىذا التعداد بنسبة  شكؿ

% مػػػف 2.4% كبالتػػػالي ال تم ػػػؿ اىنػػػاث سػػػكل 99.6المشػػػتغميف فيػػػو مػػػف الػػػذككر إذ بمغػػػت نسػػػبتيـ 

مرتبػة ىػذا القطػاع عمػا كػاف عميػو فػي التعػداد مجمكعػة المشػتغميف بيػذا القطػاعف ك ػد الحظنػا تراجػع 

ـف كلعػػؿ اسػػػتمرار التكسػػػع الح:ػػرم عمػػػى حسػػػاب اارا:ػػي الزراعيػػػة كعػػػزكؼ 5991السػػابؽ لسػػػنة 

الشػػػباب عػػػف مزاكلػػػة ىػػػذه المينػػػة كتف:ػػػيميـ لسنشػػػطة ااخػػػرل ذات الطػػػابع الح:ػػػرمف ف:ػػػرن عػػػف 

 جع.انخفاض نسبة مساىمة اىناث بيذا النشاط كانت كراء ىذا الترا

أمػػػا نشػػػاط الصػػػػناعات التحكيميػػػة فقػػػػد جػػػاء خػػػػرؿ ىػػػذا التعػػػػداد فػػػي المرتبػػػػة الرابعػػػة بنسػػػػبة 

الػػػذككر مػػػنيـ عمػػػى  نشػػػاط اال تصػػػادم فػػػي المنطقػػػةف كيسػػػتن ر% مػػػف مجمػػػكع السػػػكاف ذكم ال52.5

% فػي المرتبػة ال انيػة مػف 55.0% فػي حػيف تشػكؿ اىنػاث 88.7إلػى  النصيب ااكفػر بنسػبة تصػؿ

 رأة بعد  طاع الخدمات االجتماعية.حيث مساىمة الم
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 (15.2جدول )
 م 2116التركيب االقتصادي لسكان منطقة زليتن لعام 

 النشاط االقتصادي
 اإلجمالي إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد
 50.9 1275 2.4 05 99.6 1212 الزراعة كالصيد البحرم

 5.6 187 - - 522 187 التعديف
 52.5 0618 55.0 454 88.7 0044 الصناعات التحكيمية

 0.7 5047 - - 522 5047 شبكات المرافؽ
 54.6 1058 0.7 546 97.0 1570 التجارية اانشطة

 1.1 0250 - - 522 0250 النقؿ كالمكاصرت
 5.7 650 1.7 01 94.0 177 المصارؼ كمؤسسات التمكيؿ

 09.5 54009 02.9 0257 79.5 55050 الخدمات االجتماعية
 9.7 0108 54.5 497 81.9 0205 يبح كف عف عمؿ اكؿ مرة

 111 36363 11.4 4131 88.6 32233 المجموع
 

 منشكرة.ـف بيانات 0226السكاف العاـ  تعدادف المصدر: مصمحة اىحصاء كالتعدادف النتائج النيائية
 

ذا ما أردنا إيجاد مبرر كا:ح لتراجع ىذا القطاع اسػتمرار تشػجيع  المرتبة الرابعة رغـإلى  كاا

اىنتاج كك:ع التسييرت الرزمة لػذلؾ كالتػي أشػرنا إلييػا سػابقانف نجػد أف إلى  البرد لسياسة التحكؿ

ااسػاليب كامنػة كراء تف:ػيؿ السػكاف لنشػاط التجػارة الػذم يػدر المكسػب المػادم السػريع كفػي الك ػت 

ات المحمية عمى منافسة السكؽ عدـ  درة الصناعإلى  باى:افة فرأس ماؿ كبيرإلى  نفسو ال يحتاج

 الخارجي الذم يقدـ السمعة بجكدة أف:ؿ كسعر أ ؿ.

% مػف إجمػالي السػكاف ذكم 1.1ينتي نشاط النقؿ كالمكاصرت في المرتبػة الخامسػة بنسػبة 

ـف كذلػؾ 0226كتنعدـ مشاركة المػرأة فػي ىػذا القطػاع خػرؿ تعػداد ف النشاط اال تصادم في المنطقة

كال مع تقاليد مجتمػع منطقػة زليػتف بصػفة ف يتناسب مع طبيعة المرأة بصفة عامة اف ىذا النشاط ال

 خاصة.
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بحيػػث ال يم ػػؿ  طػػاع شػػبكات المرافػػؽ سػػكل ف تم ػػؿ بقيػػة اانشػػطة اال تصػػادية نسػػب :ػػئيمة

أمػػا  % عمػػى التػػكالي.5.6% ك5.7تعػػديف عػػف % كال تزيػػد نسػػبة كػػؿ مػػف نشػػاطي المصػػارؼ كال0.7

ف الذككر بنسبة % كأك رىـ م9.7إلى  الباح كف عف عمؿ اكؿ مرة فتصؿ نسبتيـ خرؿ ىذا التعداد

أف ذلؾ يعني كجكد طا ات بشرية معطمة بالمنطقة مف المفتػرض االسػتفادة  % كال شؾ81.9حكالي 

احيػػة مػػف  ػػدراتيا فػػي دعػػـ اال تصػػاد المحمػػي مػػف ناحيػػة كتجنػػب المشػػاكؿ الناجمػػة عػػف البطالػػة مػػف ن

أخػػرلف كبالفعػػؿ شػػرعت مػػؤخران الجيػػات اىداريػػة ذات االختصػػاص فػػي ك:ػػع الحمػػكؿ الحاسػػمة ليػػذه 

الظاىرةف كذلؾ بمنح القركض الشبابية لمباح يف عف العمؿ مف الشباب كتشترط عمى المستفيديف مف 

 ىذه القركض إ امة مشاريع ا تصادية مناسبة بحيث تساىـ في سد حاجات المنطقة.

 الخجصة:
لعكامؿ فاالخدمات الصحية ف بيف البشرية ك الطبيعية ك  ىناؾ ارتباط كبير بيف العكامؿ 

تن ير عمى تكزيع الخدمات الصحية ف فالمناطؽ الجبمية عادةن ما يككف فييا تبايف في ليا الطبيعية 

كالحصكؿ عمى  تكزيع المراكز الصحية ف ككذلؾ لسمطار تن ير أي:ا عمى صعكبة كصكؿ السكاف

كىذا ما يعيؽ حركة السكاف ت التي تسببيا  المائية لمراكز الصحية بسبب ااكدية كالمجارماخدمات 

 داخؿ المنطقة.

فم ر حجـ السكاف لو دكر كبير ف تن ير عمى الخدمات الصحية ليا أي:ا  ةالعكامؿ البشريككذلؾ 

 ة فيعمى الخدمات الصحزاد الطمب  المنطقةكمؤ ر عمى ىذه الخدمات ف أم كمما ازداد عدد سكاف 

خدمات إلى  يحتاج ز السكاف كك افتيـ ف فالريؼ عادةن تختمؼ ىذه الخدمات في تكزيعيا حسب تركك 

عمى الخدمات الصحية في أية  كا:ح صحية ا ؿ مف المدف ف كما أف لممستكل التعميمي ا ر

منطقة ف فالمناطؽ النائية تنتشر فييا بعض اامراض بسبب عدـ كعييـ الصحي كعدـ اىتماميـ 

كمف ىنا نجد أف تدني المستكل ف ب الطبيعية اااعشبعرج الكانتشار السحر ك الشعكذة ك  بصحتيـ
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لمناطؽ المتح:رة ف ككذلؾ عمى عكس ا مة التردد عمى الخدمات الصحية ف إلى  التعميمي يؤدم

الفئة  تكفر خدمات صحية مرئمة ليـ كخاصةإلى  بالنسبة لمنكع كالعمر لمسكاف فيـ يحتاجكف

ناث( انيـ أك ر الفئات العمرية التي تتعرض لسمراض  العمرية الكبيرة منيـ لكر النكعيف )ذككر كاا

معركؼ  بكف بيا ف كما ىكصال:عؼ بنيتيـ كعدـ  درتيـ عمى التحمؿ ف كمف اامراض التي ي

كغيرىا. أما بالنسبة لتركز السكاف أي:ا لو ا ر عمى  ملدينا مرض :غط الدـ ف كمرض السكر 

يسبب   د يككنكا أك ر ازدحاما مف اارياؼ ف مما الخدمات الصحية فسكاف المدف عادةن طمب 

مف مداخف كالغازات السامة المنبع ة  جراء استنشاؽ اابخرةانتشار بعض اامراض كااكبئة 

اليكاء داخؿ المدف ف عمى عكس سكاف اارياؼ الذيف غالبا ما يتميزكف  تغيركعدـ  السيارات

بصحة جيدة ف ككذلؾ يختمؼ السكاف كك:عيـ الصحي بحسب مينتيـ كمكاف عمميـ ف فالعاممكف 

الصاعدة كالغبار كالكيماكيات  في المصانع أحيانا يعانكف مف اامراض الصدرية ف بسبب الغازات

كز الخدمية اف في المر يمكاد التنظيؼ ف عمى عكس ااطباء كالمكظفاالسمنت ك كخاصة في مصانع 

رحظ أف لمعكامؿ البشرية عر ة في تكزيع كتكفير الخدمات الشركات الخاصة ف كمف ىنا يك  العامة

 الصحية بكؿ مستكياتيا .   
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 الثالثالرصل 

 الصحية في ليبياالخدمات 
 

 مريوم الخدمات الصحية . -

 أىمية الخدمات الصحية. -

 التطور التاريخي لمخدمات الصحية في ليبيا. -

 م(1999-1969اإلستراتيجية العامة لقطاع الصحة خجل ثجثين عام ) -

 ا.ـيـبـيـمستويات الرعاية الصحية في ل -

 م(2116-1996من )ا خجل الرترة ـيـبـيـفي لوتطورىا الصحية  الخدمات نماطأ -

 القوى العاممة الطبية بالمرافق العامة في ليبيا. -

 المصروفات عمى قطاع الصحة. -

 المشاكل التي تواجو قطاع الصحة في ليبيا. -
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 مريوم الخدمات الصحية :

مػػػف اامػػػراض أك  جميػػػع اانظمػػػة المكجيػػػة نحػػػك الك ايػػػة : تعػػػرؼ الخػػػدمات الصػػػحية بننيػػػا

ف (1)عرجيػػا بعػػد حػػدك ياف  ػػـ اانشػػطة التنىيميػػة التػػي يتطمبيػػا اسػػتكماؿ الػػتخمص مػػف آ ػػار المػػرض 

كالتخطػػيط الصػػحي كتتحمػػؿ الدكلػػة خػػدمات تنظػػيـ ااسػػرة كرعايػػة اامكمػػة كالطفكلػػة إلػػى  باى:ػػافة

لقريبػة كالنائيػة عمػى حػد كلية تكفير ىذه الخدمات لكافة أفراد المجتمػع فػي مختمػؼ أنحػاء الػبرد امسؤ 

لدكلػػػة كفقػػػان لسياسػػػة ا إنمػػػاك  ة فسػػػكاءف حيػػػث ال يخ:ػػػع تكزيػػػع ىػػػذه الخػػػدمات ام اعتبػػػارات فرديػػػ

 خدمة لمسكاف بن ؿ التكاليؼ كأيسر السبؿ.تقدميا بكصفيا أنيا  الصحيةف بحكـ

فػي يقكـ النظاـ الصحي في ليبيػا عمػى مبػدأ الرعايػة الصػحية ااكليػة لمجميػع بحيػث تكػكف ك 

متنػػػاكؿ كافػػػػة ااسػػػر كاافػػػػراد فػػػي المجتمػػػػعف كبسػػػػبب المسػػػاحة الشاسػػػػعة لمػػػبرد كالتكزيػػػػع الجغرافػػػػي 

المتفػػاكت لمسػػكافف فقػػد ركػػزت السياسػػات كالخطػػط كالبػػرامج الصػػحية عمػػى التكسػػع اافقػػي لمخػػدمات 

كافػة أ رب نقاط ممكنة مف السكاف في جميػع المنػاطؽف كلإلى  تقديـ الرعاية الصحية غيةبف الصحية

 (2)الشرائح االجتماعية.

تػػكفير الخػػدمات الصػػحية لممػػكاطنيف فػػي كافػػة أ ػػاليـ إلػػى  كعمػػى ىػػذا ااسػػاس سػػعت الدكلػػة

ة البدنيػة كؼ ميسػرةف كممػا الشػؾ فيػو أف الصػحالبردف بحيث تككف في متناكؿ الجميػع فػي ظػؿ ظػر 

ماعيػػػػة كاال تصػػػػادية كالنفسػػػػية لإلنسػػػػاف ىػػػػي اليػػػػدؼ ااكؿ كااخيػػػػر لكافػػػػة مجيػػػػكدات التنميػػػػة االجت

 (3)كخططيا.

لسػػكاف بالدرجػػة د ايػػكتتميػز الخػػدمات الصػػحية بالعديػػد مػػف الخصػػائص  نظػػران انيػػا خدمػػة تف

مػع عػدـ كجػػكد  فيػي تتم ػؿ فػي إمكانيػػة خدمػة عػدد كبيػر مػػف أفػراد المجتمػع فػي ك ػػت كاحػدف ااكلػى
                                                           

.4ً،ص61،5980،اىغْخاىؼبششح،اىؼذد،ٍغيخدساعبدعنبّيخ،رق٘يٌاىخذٍبداىظؾيخ،اطبسّظشيػجذاىٖبديؽغِػجذاىغالً(1)

.52ً،ص80،عبٍؼخاىَيلعؼ٘د،اىشيبع،ٍغيخمييخاآلداةاىغبٍذي،اىغغشافيباىظؾيخمَْ٘رطىيغغشافيخاىزطجيقيخ،ػجذاىؼضيض(2)

521-524ً،صص5999ْيخىيز٘صيقٗاىَؼيٍ٘بد،رقشيشاىزَْيخاىجششيخ،طشاثيظ،(اىٖيئخاى٘ط3)



 

80 
 

اختمفػت الحالػة اال تصػادية يػا ميمػا صعكبة منعيا عػف الػراغبيف فيإلى  ةكذلؾ باى:افبينيـ  تنافس

(1)ليـ.
 

 :أىمية الخدمات الصحية

لمخػػدمات الصػػحية أىميػػة كبيػػرة لحيػػاة اىنسػػاف فيػػي مػػف الخػػدمات ااساسػػية لكػػؿ فػػرد كأسػػرة 

ف كالحاجػػة مػػف الخػػػدمات رجػػاالن أك نسػػاءن أك أطفػػػاالن  ااريػػػاؼف سػػكاء فػػػي المػػدف أك فػػي فػػي المجتمػػع

ف كانت الحالػة المر:ػية لمسػكاف ىػي أك ػر تعبيػران عػف مػدل  الصحية يصعب تحديدىا أك  ياسياف كاا

 (2)حاجة السكاف لمخدمات الصحية. 

 (3)كتصنؼ الخدمات الصحية :مف خدمات المستيمؾ انيػا فػي ااسػاس خػدمات سػكانية.

 ةالخػدمات تتميػز بعػد يسػر كانتظػاـف كىػدهب خػدمات الصػحية ال ىػده بتقػديـ حيث عمى الدكلة االلتػزاـ

 خصائص مف أىميا:

 خاصية االستيجك الجماعي: -
بمعنػػػى أنػػػو مػػػف الممكػػػف أف يسػػػتفيد منيػػػا جميػػػع السػػػكاف دكف أف يخمػػػؽ ذلػػػؾ منافسػػػة بيػػػنيـ 

 كبدكف تكاليؼ إ:افية.

 خاصية عدم االستبعاد: -
 في ىذه الخدمة. أم فرد مف المجتمعأك إ صاء أم عدـ است ناء 

مجيكدات كبيرة مف أجؿ تكفير الحد اادنى مف الخػدمات الصػحية ؿ معظـ دكؿ العالـ كتبذ

مستكل الرعاية الصػحية فػي ارتفاع لسكانيا عمى اخترؼ مكا عيـ كطبقاتيـف ككما ىك معركؼ فاف 

                                                           
(1) Pinsh.S. Cities and Services. The Geography of Collective Consumption London , 1985, P7. 

.021(ّٗيظاىششمغي،ٍظذسعبثق،ص2)

،يغدٌاىغغشافيدب،ٍؼٖدذاىجؾد٘سٗاىذساعدبد(غيدشٍْشد٘سح)ي،سعبىخدمزد٘سآ(خبىذٍؾَذثِػَ٘س،عغشافيخاىخذٍبدفيايييٌثْغبص3)

.057ً،ص0226،اىقبٕشح،اىؼشثيخ



 

84 
 

يا مسػػتكل فالػػدكؿ المتقدمػػة اسػػتطاعت أف تػػكفر لشػػعكبف أم بػػرد ىػػك مقيػػاس لمػػدل تقػػدـ ذلػػؾ البمػػد

 كسػائؿ لمتخفػيضإلػى  ف اامػراض كتكصػمتمتقدـ مف الرعاية الصحيةف حيث  :ت عمى العديػد مػ

مف اامراض ااخرلف كالخدمات الصحية عمى أىميتيػا لػيس ليػا مػردكد ا تصػادم مباشػر فػي حػيف 

 ف فيػػي تعػػدت اال تصػػادية ذات العائػػد المباشػػرأف مردكدىػػا اال تصػػادم غيػػر المباشػػر يفػػكؽ النشػػاطا

 (1).مار طكيؿ اامد في الجانب البشرماست 

بشػكؿ رئيسػي فػي تمكػيف السػكاف مػف  الصػحية الطبيػة كجغرافيػة الخػدمات الجغرافيػا كتساىـ

الكصكؿ كالحصكؿ عمى الخػدمات الصػحية أك إيصػاليا ليػـف فالجغرافيػا مػف أىػـ العمػكـ االجتماعيػة 

التػػػي دخمػػػت ميػػػداف التخطػػػيط منػػػذ نيايػػػة السػػػتينات كبدايػػػة السػػػبعينات مػػػف القػػػرف الما:ػػػيف كبػػػدأت 

حيػػث  (2)خطػػيط القػػكمي كاى ميمػػي.بالتكجػػو المك ػػؼ نحػػك الميػػاديف التطبيقيػػة خاصػػة فػػي مجػػاالت الت

ـ مػػف خػػرؿ تحميػػؿ كدراسػػػة 5962أنمػػاط التخطػػيط لمرعايػػة الصػػحية منػػذ  اىتمػػت الجغرافيػػا بدراسػػة

 مكا ع الخدمات الصحيةف كمناطؽ الكفرة كالعجز كعر تيا بالسكاف.

كمف المؤشرات الدالػة عمػى الك:ػع الصػحي الجيػد فػي أم مجتمػع ارتفػاع مسػتكل الخػدمات 

كتػكافر المعػدات كااجيػزة  فكعدد ااطباء بالنسبة لعدد السػكافدؿ بيف السكاف كتكزيعيا العاالصحية 

(3)الحدي ة كانخفاض معدؿ الكفيات لدل السكاف في فئات العمر المختمفة.
 

  

                                                           
.057(خبىذٍؾَذثِػَ٘س،ٍشعغعبثق،ص1)

مييدخ،يغدٌاىغغشافيدب،(غيدشٍْشد٘سح)(ٍيشفذأؽَدذخدالف،يدشاءحرؾييييدخىخشيطدخاىخدذٍبدفديٍؾبفظدخاىشدشييخ،سعدبىخٍبعغدزيش2)

.4،ص5992اآلداة،عبٍؼخاىضيبصيق،

،األٍشاعٗاىخذٍبداىظؾيخفيٍؾبفظخّبثيظ،دساعخفياىغغشافيخاىطجيخ،سعبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(طجشٓ(سّبأٍيٍِؾَذ3)

.79،ص0220يغٌاىغغشافيب،مييخاىذساعبداىؼييب،عبٍؼخاىْغبػ،
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 لتاريخي لمخدمات الصحية في ليبيا:التطور ا

كمككنػػان أساسػػيان لمككنػػات  أم مجتمػػع فػػي تعتبػػر الخػػدمات الصػػحية حقػػان مػػف حقػػكؽ اىنسػػاف

فػاه ف أىػداؼ المجتمػع فػي رفػع مسػتكل الر تكفير الحالة االجتماعية ااساسػية لمجميػعف كىػدفان ىامػان مػ

 بػػػدأ حيػػػث بعػػػادهأاالجتمػػػاعي كالق:ػػػاء عمػػػى التخمػػػؼ كػػػالمرض كالجيػػػؿ كالفقػػػر بمختمػػػؼ تجمياتػػػو ك 

 ك تنا الحا:ر.إلى  الحكـ الع ماني كاىيطالي ذمنبميبيا  الباحث في دراسة الخدمات الصحية 

 أثناء الحكم العثماني:في الوضع الصحي في ليبيا  -
لـ تكف ليبيا بمننل عف الرككد العممي كالتخمؼ الذم ساد الػبرد العربيػة فػي القػركف ااخيػرة 

بقيػة عندما كانت تحت سيطرة الع مانييفف كلـ يكف الك:ع الصحي يختمؼ عػف الك:ػع الشػائع فػي 

البمداف المجاكرةف بؿ عمى العكس مف ذلؾف بينما كانت البمداف العربية تكجد بيا نكاة عمميػة كحكمػاء 

لمعالجة المر:ىف كانت ليبيا تفتقر لكؿ مقكمات الصحةف كلـ يكف بيا منشرت صحية أك أطبػاء أك 

 .(1) حكماء يمكنيـ مرا بة الك:ع الصحي في البرد

يا ميبيػػػػا كطبيعتيػػػػا الصػػػػحراكية كجفػػػػاؼ طقسػػػػيا ك مػػػػة سػػػػكانكمػػػػا سػػػػاعد الك:ػػػػع الجغرافػػػػي ب

تخمػػػؼ الك:ػػػع إلػػػى  انعػػػداـ المػػػكارد اال تصػػػادية أدلإلػػػى  كتبع ػػػرىـ فػػػكؽ أر:ػػػيا الشاسػػػعة إ:ػػػافة

الصحي بياف فسارت البرد في طريؽ الجيؿ كالتخمؼ كانعداـ الك:ع الصحي السميـف حتى صػارت 

مػف مراحػؿ التخمػؼ  مرحمػة اافراد في كؿ مئات كآالؼ مراض شتى تساىـ في كفاةمكطنان لسكبئة كأ

إلػػػى  كأدت أي:ػػػاعمميػػػة صػػػحيحة لمك ايػػػة منيػػػاف  كسػػػيمة ةسػػػكانيا الػػػذيف ال يعرفػػػكف أيػػػ التػػػي أجبػػػرت

انقػػراض السػػكاف فػػي بعػػض إلػػى  ااطفػػاؿ بصػػكرة مذىمػػة حتػػى كػػاد أف يػػؤدم ارتفػػاع معػػدالت كفيػػات

 (2).البشرية التجمعات

                                                           
داىخدذٍبداىطجيدخاىؼبٍدخثَذيْدخطجدشق،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌآاىَندبّيىَْشدٍشعبهخَيظٍؾَذ،اىز٘صيدغأّ٘س(1)

45ًص0255اىييجيخ،طشاثيظ،األمبديَيخاىغغشافيخ،

.79،ص5998داساىنزتاى٘طْيخ،ثْغبصي،رط٘ساى٘ضغاىظؾيفيىيجيب،(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،2)
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ف كانػت المستشػفيات العاممػة فػي ليبيػا 5950-5955اني لميبيػا عػاـ عند انتياء الحكػـ الع مػ

إلى  إ:افةف سريران  512 ميمة جدانف أحدىما عسكرم كآخر مدني في طرابمس يحتكم كؿ منيما عمى 

ذلؾ تكجد ب:ػع دكر لمعػرج فػي بنغػازم كفػي طػرابمس تنفػؽ عمييػا القنصػمية اىيطاليػة أك الجاليػات 

إلػػػػى  ككانػػػػت جميعيػػػػا تفتقػػػػرف عسػػػػكرية صػػػػغيرة تتبػػػػع الحاميػػػػات الع مانيػػػػةالدينيػػػػة ااخػػػػرلف كأخػػػػرل 

 (1)المعدات كالمستمزمات ال:ركريةف كغالبان ما كاف يعمؿ فييا طبيب كاحد كممرض.

 :الوضع الصحي في ليبيا أثناء الحكم اإليطالي -
فػي ليبيػا اىيطاليكف بننو كاف ليـ السبؽ في تكفير الخدمات الطبية لمسكاف المحمييف  يدعي

د يطالية بغزك كاستعمار ليبيػاف كأيػكتقديـ المساعدات ليـ أك ر مف دكلة أخرل  بؿ أف تقـك الدكلة اى

ك يػػركف بح ػػكا فػػي تػػاريخ ليبيػػا  بػػؿ االحػػترؿ اىيطػػالي ىػػذه اىدعػػاءات بطريقػػة غيػػر مباشػػرة عنػػدما 

أكػػدكا أف إيطاليػػا كانػػت تسػػعى دائمػػان لبسػػط نفكذىػػا كىيمنتيػػا عمػػى ليبيػػا تحػػت سػػتار تنميػػة اال تصػػاد 

كػػػز عرجيػػػة الميبػػػيف كتػػػدخمت المؤسسػػػات اىيطاليػػػة فػػػي الحيػػػاة اليكميػػػة لميبيػػػيفف فقامػػػت بانشػػػاء مرا

بينمػا لممر:ى كبذلؾ خمقت جكان مف القبكؿ كالتعاطؼ معيـ في أكبر مدينتيف عمػى السػاحؿ الميبػيف 

عػػاـ  كزارة الخارجيػػة اىيطاليػػة مستكصػػفيف ليبيػػيف أحػػدىما فػػي طػػرابمس كاآلخػػر فػػي بنغػػازم أنشػػنت

 عمييما بسخاء.ـ كعينت ليما أطباء إيطالييف كزكدتيما بالمعدات الرزمة كاادكية كصرفت 5910

" الػػذم شػػغؿ منصػػب مػػدير الخػػدمات الطبيػػة فػػي طػػرابمس أف ااطبػػاء  لتشػػيكتكال ك ػػد أكػػد "

يعممػػكف فػػي العيػػادة اىيطاليػػة )جكيػػدك تشػػيمي( بطػػرابمسف  ػػامكا بمجيػػكدات  كػػانكااىيطػػالييف الػػذيف 

االحػترؿف كمػا  بػؿ  ـ5952كبيرة جدان في مكافحة كباء الككليرا عندما ظير بيف سكاف المدينة عػاـ 

 امػػت بك:ػػع أسػػس ىدارة تشػػرؼ عمػػى تسػػيير كمرا بػػة الك:ػػع الصػػحي بيػػاف ك امػػت بتعيػػيف طبيػػب 

مؤىؿ لإلشراؼ عمى الصحة العامةف كاستقدـ ىك كمساعدكه مف إيطاليا ىيكاء المر:ىف كما أصدر 
                                                           

.540اىَظذس،ص(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،ّاظ1)
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نيػػة فػػي طػػرابمس ؤكف الصػػحية العسػػكرية كالمدالحػػاكـ العسػػكرم )كانيفػػا(  ػػراران بانشػػاء إدارة عامػػة لمشػػ

برئاسػة جنػراؿ كطبيػب كع:ػكية منػدكب الصػميب ااحمػر المحمػيف كالطبيػب المشػرؼ عمػى الصػػحة 

 (1)العامة.

ي مػدن مستشػفى ـ5955غزك اىيطالي في أكتكبر عاـ عند الفي مدينة طرابمس ككاف يكجد 

ف الحتياجػات المدينػةكػف كافيػان يتسػع لحػكالي مائػة كخمسػيف مري:ػان كلػـ يكاحد كىك مستشػفى البمديػة 

ك:ػػع حجػػر  ـ5906أمػػا فػػي عػػاـ  . الجميكريػػةسػػي تػػـ إنشػػاء مستشػػفى بنغػػازم الرئي ـ5958ي كفػػ

أطمػؽ عميػو مستشػفى )الممػؾ ف بمدينػة طػرابمس ااساس لممستشفى الحالي الكبير فػي منطقػة المنشػية

ة م ػؿ كاحتػكل عمػى جميػع اا سػاـ الرئيسػ (ف حيث كاف يتسع لستمائة سريرف ال الث ايمانكيؿ فكتكر

أمراض النساء كالكالدةف كعيادات خارجية عديدة مجانيػة لعػرج  فكاامراض الباطنةف كالرمدف الجراحة

مستكصػػؼ فػػي مدينػػة طػػرابمس خػػاص بالنسػػاء المسػػممات   المتػػردديف عميػػو مػػف المر:ػػىف كمػػا أنشػػ

 .(2)  باالن كبيران مف العائرت المسمماتال ى ىذا المستكصؼ إحيث  أطفاليف دكف سف العاشرةفك 

منطقػة مستشفى خاص لسمراض النفسػية فػي  بانشاءصدر  رار حككمي  ـ5909كفي عاـ 

المستشػػػػفيات الصػػػػغيرة فػػػػي التجمعػػػػات إلػػػػى  فشػػػػمـك بطػػػػرابمس لعػػػػرج اامػػػػراض النفسػػػػيةف باى:ػػػػافة

 السكانية في كؿ المدف كالقرل.

   1969_  1951الخدمات الصحية في عيد المممكة  -
ال  ـ5918فػػي سػػنة فػي ىػػذه الفتػػرة حػد ت نقمػػة نكعيػػة فػي الخػػدمات الصػػحية  فػي ليبيػػا ف ف 

طبيبػػان كيكجػػد أك ػػر مػػف  70بمػ  عػػدد ااطبػػاء الميبيػػيف فقػػد  ـ5968جػد أطبػػاء ليبيػػكف أمػػا فػػي سػػنة يك 

                                                           
.502(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،ٍظذسعبثق،ص1)

(عٖبًٍازدبػثبىؾدبط،اىز٘صيدغاىغغشافديىيخدذٍبداىطجيدخثَذيْدخطدشاثيظاىَشمدض،سعدبىخٍبعغدزيش)غيدشٍْشد٘سح(يغدٌاىغغشافيدخ2)

01ًص0250اىييجيخ،طشاثيظ،األمبديَيخ
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فيمػا يتعمػؽ بالطػب الك ػائي فقػد  أمػا (1)طبيبان تحت التدريب الطبي في الخػارج فػي تمػؾ الفتػرة.  582

 امػػػت الحككمػػػة بتنميػػػة الػػػكعي الصػػػحي بػػػيف السػػػكاف كتحسػػػيف ااك:ػػػاع الصػػػحية كالقيػػػاـ بحمػػػرت 

تمكيف  كأزالت كؿ ما مف شننوف لتطيير البرد مف ااكبئة كاامراض المعدية التي كانت منتشرة فييا

عديػة ىذه ااكبئة مف االستيطافف كما أنشنت الك ير مف المشاريع الصحية الك ائية مف اامػراض الم

إلػى  يػة كمراكػز لتكزيػع الػدكاء فػي كػؿ مػف المػدف كالقػرلف كباى:ػافةكعددان مف المستكصفات العرج

 كافػؿ ي:ػان أ د مػف بنغػازمالسػمطات الصػحية تكفػ كانػتكز صحية تشرؼ عمػى الصػحة العامػةف فمرا

عطػػاء تطعيمػػات ك ائيػػة لسػػكاف اامػػاكف النائيػػة عنػػد الحػػدكد  صػػحية لتقػػديـ خػػدمات طبيػػة عرجيػػة كاا

 (2). الشر ية منيا كالغربية الميبية

 :1969الخدمات الصحية بعد سنة  -
قد اىتمت ليبيا اىتمامان بالغان بتكفير الخدمات الصحية كتطكيرىا كاعتبارىا ىدفان أساسيان مف ل

ف 5969يػاـ  ػكرة أىداؼ التغيػر االجتمػاعي كاال تصػادم ك:ػركرة مػف :ػركرات التنميػة كذلػؾ منػذ  

سػػتراتيجية مفادىػػا أف الرعايػػة الصػػحية حػػؽ يكفمػػو  كصػػارت عمػػى ىػػذا الػػنيج لتحقيػػؽ أىػػداؼ  ابتػػة كاا

ىك التمتع بنعمى مستكل صحيف كتحقيؽ ذلؾ  المجتمع لجميع المكاطنيفف كأف أحد حقك و ااساسية

ف خرؿ إنشاء المرافؽ الصحية المتطكرة كتػكفير اادكيػة كالعػرج المجػاني كغيرىػا مػف التسػييرت م

كمػػػف زاكيػػػة أخػػػرل فقػػػد رأت ليبيػػػا أف االىتمػػػاـ بصػػػحة  بصػػػحة المػػػكاطنيف . كالمميػػػزات ذات العر ػػػة

اامػاـف إلػى  مكاطنييا يعتبر عػامرن أساسػيان فػي دفػع عجمػة التنميػة كالتطػكر اال تصػادم كاالجتمػاعي

                                                           
.542ً،ص5972ٍغَغاىابرؼىيغبٍؼبد،اىطجؼخاىضبّيخ،،ىيجيباىغذيذح،أىؾغبعي(عبىٌػيي1)

.509،صٍظذسعبثق(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،2)
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حيػػث كممػػا تكاممػػت صػػحة المػػكاطف العقميػػة كالجسػػمية أصػػبح أك ػػر  ػػدرة عمػػى العمػػؿ كالعطػػاء كبػػذؿ 

 (1)المزيد مف الجيد كاىنتاج.

كبعد مركر فترة زمنية عمى  ياـ ال كرة صدرت العديد مف النشرات تظير مدل التطكر الذم 

التقػارير التقػدـ فػي  طػاع ككشػفت ىػذه النشػرات أك ف طرأ عمى  طاع الصحة في ليبيا منذ  ياـ ال ػكرة

مػػػػا كػػػػاف عميػػػػو  بػػػػؿ  يػػػػاـ ال ػػػػكرة حيػػػػث زادت أعػػػػداد المرافػػػػؽ الصػػػػحية بجميػػػػع أنماطيػػػػاف ع الصػػػػحة

كالمؤسسات التعميمية الصحية بجميع مستكياتياف كاختفت أنكاع ك يرة مف اامراضف كتحسف الك:ع 

حة العالميػػػة بػػػرد ذات ك:ػػػع منظمػػػة الصػػػ الصػػػحي لممػػػكاطنيف فػػػي ليبيػػػا بشػػػكؿ عػػػاـ حتػػػى صػػػنفتيا

مػػػا ىػػػك مكجػػػكد فػػػي جنػػػكب ع لسػػػارية كال تختمػػػؼ ك يػػػران خاليػػػة مػػػف اامػػػراض المعديػػػة كا صػػػحي جيػػػد

 (2)أكركبا.

تطػكران ممحكظػان  ميبػي خػرؿ العقػكد الخمسػة الما:ػية شػيدكالجدير بالذكر ىنا أف المجتمع ال

لسكاف البرد يعكػس تحسػف  كاىر الديمكغرافيةفالتغير في الظف في المستكل االجتماعي كاال تصادم

 المؤشػػػرات الصػػػحية بصػػػكرة عامػػػةف حيػػػث ارتفػػػع متكسػػػط عمػػػر اافػػػراد كانخف:ػػػت كفيػػػات ااطفػػػاؿ

فػػػي االػػػؼ فػػػي منتصػػػؼ التسػػػعينات  0.1إلػػػى  فػػػي بدايػػػة السػػػبعينات االػػػؼفػػػي  01.0مػػػف  الر:ػػػع

 ـ0220مستشػػفى خػػرؿ سػػنة  80إلػػى  فقػػطمستشػػفيات  8كتطػػكر عػػدد المستشػػفيات فػػي الػػبرد مػػف 

ف ـ0220مركزان صحيان في عاـ  575إلى  مراكز بداية الستينات 1كتطكر عدد المراكز الصحية مف 

 988إلػػى  كمػا تطػػكر عػدد الكحػػدات الصػػحية ااساسػية مػػف  ػرث كحػػدات فػػي منتصػؼ الخمسػػينات

                                                           
،اىدذاساىغَبٕيشيدخىيْشدشٗاىز٘صيدغ0،طىيجيبفيصالصيِػبٍبً،اىزؾ٘ داىغيبعديخٗا يزظدبديخٗا عزَبػيدخٗ خشُٗ،ْ٘صي(طجؾي1)

111،ص5999ً–5969ٗاإلػالُ،

.507،508ؾَذثِػبٍش،ٍظذسعبثق،صص(سإٗف2ٍ)
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منتصػػػػؼ  كحػػػػدة صػػػػحية أساسػػػػيةف كزاد عػػػػدد العيػػػػادات المجمعػػػػة فػػػػي ليبيػػػػا مػػػػف عيػػػػادة كاحػػػػدة فػػػػي

 (1).0220عيادة مجمعة في عاـ  02إلى  الخمسينات

سريران في  02,109إلى  اتفي منتصؼ الخمسين سريران  5960ة مف ااسرّ عدد كعميو تطكر 

 اطبيبػ 6,676إلػى  السػتيناتفػي بدايػة  اطبيبػ 050كتطكر عدد ااطباء في البرد مػف ف 0220عاـ 

إلػػػى  فػػػي بدايػػػة السػػػتينات كممر:ػػػةن  ان ممر:ػػػ 900كتطػػػكر عػػػدد ىيئػػػة التمػػػريض مػػػف  ـ0220سػػػنة 

 (2).ـ0220في سنة  كممر:ةن  ان ممر: 00,915

كاستنادان عمى البيانات السابقة نجد أف الخػدمات الصػحية فػي ليبيػا  ػد ارتفػع مسػتكاىا بشػكؿ 

 . كا:ح كمممكس

 :م( 1999 -1969)اإلستراتيجية العامة لقطاع الصحة خجل ثجثين عام 

 لقد تبمكرت إستراتيجية التنمية في ىذا القطاع الياـ في تحقيؽ ااىداؼ ااساسية التالية:

اتخػػػاذ الكسػػػائؿ التنظيميػػػة كاىداريػػػة كالتشػػػريعية التػػػي تكفػػػؿ التػػػرابط بػػػيف الخػػػدمات الصػػػحية  .5

حمايػة البيئػة كالخدمات ااخرل ذات العر ة المباشرة كالمكممة ليػاف م ػؿ التغذيػة كاىسػكاف ك 

 كمرا بة المحرت العامة كتكفير اامف الصناعي كغيرىا.

معػدالت م مػى تنػافس إلػى  تكفير الخدمات الصحية كالرفع مػف مسػتكاىا كمػان ككيفػان لمكصػكؿ .0

 بيا الدكؿ ااخرل في عدد ااسّرة كالمرافؽ الطبية كالفئات الطبية المختمفة كغيرىا.

مػع إعطػاء  ليبيػا ية منيا كالك اية بػيف منػاطؽ ية العرجمراعاة عدالة تكزيع الخدمات الصح .0

 أكلكية تمؾ الخدمات لممناطؽ النائية.

                                                           
(

1
  341( علً محمد إبراهٌم التٌر ، التعلٌم والصحة فً منطقة زلٌتن ، دراسة فً جغرافٌة الخدمات مرجع سابق ص 

ّاظاىَشعغ(2)
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مشػػػركعات الصػػػحية الك ائيػػػة بتحصػػػيف مختمػػػؼ اافػػػراد فػػػي المجتمػػػع :ػػػد الالتركيػػػز عمػػػى  .4

 كنشر الكعي الصحي الغذائي السميـ بينيـ كاتخاذ اىجراءات الرزمة لمنع التمػكث اامراض

إلػى  ف كك:ع النظـ الد يقة لحماية البرد مف اامراض الكبائيػة كمنػع تسػربيا بجميع أنكاعو

 51أك ػػر مػػف ف ـ5988-5969الفتػػرة الممتػػدة مػػابيف  الػػداخؿ ك ػػد أ ػػيـ مػػف أجػػؿ ذلػػؾ خػػرؿ

 الحدي ػػة فػػي جميػػع أنحػػاءبنحػػدث التقنيػػات العمميػػة  مختبػػران طبيػػان مػػدت 540ك ان طبيػػان محجػػر 

 .ليبيا

ف كالبميارسػػػػيا كالتراككمػػػػا ر أمػػػػراض الػػػػدعمػػػػى اامػػػػراض السػػػػارية كالمسػػػػتكطنة م ػػػػؿ الق:ػػػػاء  .1

 كغيرىا.

تػػدعيـ المؤسسػػات الصػػحية كالطبيػػة القائمػػة بػػنك ر ااجيػػزة حدا ػػة كفعاليػػة ك ير ك تجييػػز كتطػػ .6

 كتطكران.

التكسع في إيفاد البع ات العممية كالتدريبية لتكفير احتياجػات المرافػؽ الصػحية مػف الميػارات  .7

لػذيف انيػكا دراسػتيـ حتػى عػاـ طنية الرزمة لتحؿ محؿ ااجانب ك ػد بمػ  عػدد المكفػديف االك 

 مكفدان في مختمؼ التخصصات الطبية. 5072حكالي 5998

بمػ   بحيػثرأسػيان كأفقيػان  كالتكسػع فػي تشػييدىا االىتماـ بالمعاىد الصػحية كمػدارس التمػريض .8

ـ 5998حتػػػػى عػػػػاـ  ليبيػػػػاداخػػػػؿ  عػػػػدد الخػػػػريجيف كالخريجػػػػات فػػػػي ىػػػػذه المعاىػػػػد كالمػػػػدارس

 خريجان في مختمؼ التخصصات الفنية كالفنية المساعدة. 8,141حكالي

كاىرشػػػاد الصػػػحي عمػػػى جميػػػع المسػػػتكيات كبالكسػػػائؿ اىعرميػػػة  االىتمػػػاـ ببػػػرامج الت قيػػػؼ .9

 يف ك ػػػد تطػػػػكر ىػػػػذاالمختمفػػػة مقػػػػركءة كمسػػػمكعة كمرئيػػػػة لػػػتعـ الفائػػػػدة عمػػػػى جميػػػع المػػػػكاطن

 .العائمة  طبيبجتمع كالممؼ الطبي ك االىتماـ عف طريؽ كحدات صحة ااسرة كالم
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االىتمػػػاـ بػػػالبحكث كالدراسػػػات العمميػػػة المتعمقػػػة بالخػػػدمات الصػػػحية كالعكامػػػؿ اال تصػػػادية . 52

كالنفسػػية كاالجتماعيػػػة التػػي تػػػؤ ر عمػػى المسػػػتكل الصػػػحيف كذلػػؾ لرسػػػتفادة منيػػا كتطػػػكير نػػػكع 

 (1)الخدمات كتحسينيا.

 : في ليبيا األولية مستويات الرعاية الصحية

ف ليػػذه الخػػدمات يلمرعايػػة الصػػحية فػػي ليبيػػا عػػدة مسػػتكيات حسػػب تعػػداد السػػكاف المحتػػاج

 كمف أىـ ىذه المستكيات ىي:ف كك افتيـ

 المستوى األول: وحدات الرعاية الصحية األساسية -
تقػديـ إلػى  الخػدمات الصػحية إذ تسػعىتعد كحدات الرعاية الصحية الخطكة ااكلى في سمـ 

الرعاية الصحية ااساسػية عػف طريػؽ تكامػؿ كافػة المؤسسػات التػي تػؤ ر فػي الك:ػع الصػحي عمػى 

(2)المستكل المحمي. 
 

نسػمة  1222بتجمعػات يصػؿ عػددىا السػكاف إلػى  حيث تقكـ ىػذه الكحػدات بتقػديـ خػدماتيا

كالباطنػػة ككػػادر  كااسػػناففػػي ااطفػػاؿ كف كاختصاصػػيكف عػػام   أطبػػاء بيػػا تػػكفرأ صػػىف حيػػث ي كحػػد

مراحػؿ التمريض الذم بدكره يقكـ برعاية ااميػات الحكامػؿ كرعايػة ااطفػاؿ عنػد الػكالدة كحتػى أ نػاء 

الحدي ة كالتزكيد بالتطعيـ المنظـ لدل ااطفاؿ  المعدية الدراسة كاالكتشاؼ المبكر لحاالت اامراض

الت قيػػػؼ إلػػى  باى:ػػافةف اامػػػراض كأخػػذ التػػدابير الرزمػػة لمكافحػػػة اامػػراضلكسػػبيـ المناعػػة :ػػد 

الصحيف كمتابعة كعرج اامراض المزمنة كالكعي الغذائي كمرا بة مياه الشرب كنظافة الشكارع فػي 

 ااماكف القائمة بيا.

 

                                                           
اىددذاساىغَبٕيشيددخىيْشددش،5،طػبٍددب02ًفددياىزؾدد٘ داىغيبعدديخٗا يزظددبديخٗا عزَبػيددخ،ىيجيددباىضدد٘سحٗ خددشُٗ،ْدد٘صي(طددجؾي1)

.119،162ً،صص5999ٗاىز٘صيغٗاإلػالُ،

.080،ص5976(ط.ع.ه.أ.اىيغْخاىشؼجيخاىؼبٍخىقطبعاىظؾخ،اىظؾخثبىغَبٕيشىيغَبٕيش،اىذاساىؼشثيخىينزبة،2)
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  األساسية المراكز الصحية المستوى الثاني: -
المرحمة ال انية مف سمـ الخدمات الصحية كالفرؽ بػيف مراكػز تعد المراكز الصحية ااساسية 

يراعى في إ امة ىذه  ماتف حيثالرعاية ككحدات الرعاية الصحية سالفة الذكر ىك مستكل أداء الخد

إلػػػى  المراكػػز الك افػػة السػػكانية كمػػا يترتػػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف احتياجػػات لمقيػػػاـ بيػػذا الػػدكر حتػػى تصػػؿ

صػػحاح المفيػػـك الجديػػد لمرعايػػة الصػػحي ة ااساسػػية كدكره فيمػػا يتعمػػؽ بالجكانػػب العرجيػػة كالك ائيػػة كاا

 (1)البيئة.

 مفكتقكـ ىذه المراكز بدكرىا تقديـ الخدمات الصحية لمتجمعات السكنية التي يصؿ عددىا 

كتػػػكفر بيػػػا كػػػؿ االختصاصػػػات الطبيػػػة المختمفػػػة ككػػػادر التمػػػريض ف نسػػػمة 02,222إلػػػى  52,222

حيػػػث تقػػػـك باتخػػػاذ اىجػػػراءات الك ائيػػػة مػػػف اامػػػراض المعديػػػة ف المر:ػػػىة مرحظػػػة لحػػػاالت كأسػػػرّ 

ف لطمبػػػة كغيػػػرىـكا لسطفػػػاؿ المتكطنػػػة كاىشػػػراؼ عمػػػى ميػػػاـ الصػػػحة المدرسػػػية كتنظػػػيـ التطعيمػػػات

كاىشػراؼ عمػػى أعمػػاؿ صػػحة البيئػػةف كالػػكعي الغػذائي كاىشػػراؼ الصػػحي عمػػى المصػػانع كالمحػػرت 

 الكا عة في نطا يا.

 جمعةمالعيادات ال الثالث:المستوى  -
كالتػػػػػػي ليػػػػػػا دكر كبيػػػػػػر فػػػػػػي المػػػػػػدف بتقػػػػػػديـ الرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية لعػػػػػػدد مػػػػػػف السػػػػػػكاف يصػػػػػػؿ 

كتقػػدـ خػػدمات تخصصػػية بالمػػدف تخفي:ػػا لمعػػبء ف نسػػمة كحػػد أم ػػؿ 62,222إلػػى  42,222مػػابيف

 كتكجد بيا جميع التخصصات الطبية ككادر التمريض كااسػّرة لممرحظػة لفتػراتف عمى المستشفيات

رعايػة اامكمػة كالطفكلػة إلى  باى:افةف حيث تقدـ نكعية متخصصة مف الخدمات العرجيةف طكيمة

كالػػػكعي  إشػػػرافياخػػػدمات تخصصػػػية عرجيػػػة لمكحػػػدات الكا عػػػة تحػػػت  كأي:ػػػاف كالصػػػحة المدرسػػػية

                                                           
.084(ّاظاىَظذس،ص1)
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كيككف العمؿ بكحدات  كاى امة اىنعاشلغرض  إيكاءسريع كمركز  إسعاؼكىي تعد مركز ف الغذائي

 . كاستقباؿ الحاالت المر:ية المحكلة مف المستكييف السابقيفساعة  (04فييا طكاؿ ) اؼاىسع

 والعيادات الخارجية المستشريات  المستوى الرابع: -
تجمعػػات إلػػى  حيػػث تقػػـك بتقػػديـ خػػدماتياف التػػي ت:ػػـ العيػػادات المجمعػػة الكبػػرل فييػػاكىػػذه 

 .م ؿ مستشفى الجميكرية ببنغازم  نسمة 5,222,222إلى  سكانية يصؿ عدد سكانيا

 سػػػريريو ػػػرث أ سػػػاـف مستشػػػفيات  ركيػػػة كتقػػػـك بتقػػػديـ خػػػدمات إلػػػى  تنقسػػػـ المستشػػػفياتك 

ف لممر:ػػػى المحػػػكليف إلييػػػا مػػػف كحػػػدات كمراكػػػز الرعايػػػة الصػػػحية كمػػػف كحػػػدات العيػػػادات المجمعػػػة

 .لناحية العرجية فقطنشاطيا عمى انصب دة كالباطنة كالجراحة كااطفاؿ كيكخاصة في حاالت الكال

سػػػػػػريران كتكجػػػػػػد بيػػػػػػا جميػػػػػػع  022- 502سػػػػػػريرية الكمستشػػػػػػفيات مركزيػػػػػػة كتقػػػػػػـك بتقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات 

القمب  تخصصية م ؿ مستشفى سريريوكالمستشفيات التخصصية كالتي تقدـ خدمات ف  التخصصات

 (1)تحكؿ إلييا مف المستشفيات المركزية. ف كتقبؿ الحاالت التي بتاجكراء

المستشفيات كؿ التخصصات الطبيػة ككػكادر التمػريض كالمعػدات الطبيػة الرزمػة تتكفر في 

تػكفر فييػا  غػرؼ العمميػات المجيػزة إذإلػى  افةباى:ػف لممر:ػى كأسػّرة لممرحظػة لفتػرات طكيمػة جػدان 

تقػػديـ الخػػدمات إلػػى  كباى:ػػافةف  لممر:ػػى المحػػكليف إلييػػا مػػف المسػػتكيات السػػابقة سػػريريوخػػدمات 

كغيرىػاف كالسػكر  كااكراـ ادث كالحػركؽ كالكمػىالصػدرية كالقمػب كالعيػكف كالحػك السريرية ااخرل م ؿ 

 تكفير أ ساـ ااشعة كالمختبرات كالتصكير الممكف كغيرىا.ب تقـك 

أمػػػا العيػػػادات الخارجيػػػة فتعتبػػػر مػػػف أىػػػـ اا سػػػاـ الرئيسػػػة فػػػي المستشػػػفى ف نظػػػران لمخػػػدمات 

التػػػي فػػػي الصػػػدارة  السػػػتقباؿ الحػػػاالت  اامػػػاكفمػػػف أنيػػػا  قػػػدميا لممػػػكاطنيف ف حيػػػثتتػػػي الجميمػػػة ال

                                                           
.084،081(ّاظاىَشعغاىغبثق،صص1)
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 ؿالطبيػػػة ف كتحتػػػكم عمػػػى كػػػ ااصػػػعدةالمر:ػػػية ف كىػػػذه العيػػػادات تقػػػدـ خػػػدمات متميػػػزة عمػػػى كافػػػة 

لمتشػخيص الطبػي ف كمػا يكجػد كالمعػدات الطبيػة الرزمػة  ااجيػزةحػدث التخصصات الطبية كتػكفر أ

عطػاء الحقػف حسػب إرشػادات الطبيػب بيا غرؼ  لمتمريض تقكـ باستقباؿ حاالت العيادات اليكميػة كاا

   ككذلؾ عمؿ الفحكصات الرزمة .
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 ( 1.3) شكل
 ظيرية لمستويات الرعاية الصحية في ليبياو البنية الييكمية وال

 
الصػحة بالجمػاىير لمجمػاىيرف الػدار ف ؿ. ـ. المجنػة الشػعبية العامػة اعتمػادان عمػى: ج. ع.بتصرؼ مف الباحث  نقمت المصدر:

ف التكزيػع الجغرافػػي لخػدمات الرعايػػة الصػحية ااكليػػة بمدينػة بنغػػازمف نقػػيلىالػػة عػكض  ك.085ـف ص 5976العربيػة لمكتػابف 
 526ص مرجع سابؽفكآفا يا المستقبميةف 

 

 

  - -. 

  .. 

   . 

 

 .رعاٌة األمهات والحوامل 

  رعاٌةةة األطفةةال عنةةد الةةوالدة

الدراسةةةة مةةةن خةةةالل  وأثنةةةا 

 إعطا  التطعٌمات الالزمة

 .ًالتثقٌف الصح 

 .ًالوعً الغذائ 

  مراقبةةةةةةةةةة مٌةةةةةةةةةاه الشةةةةةةةةةرب

 علةةةةةةى عٌنةةةةةةات والحصةةةةةةول

 وإرسالها للتحلٌل

  ًمراقبةةةة نظةةةام الشةةةوار  فةةة

المنطقةةةة الكائنةةةة بهةةةا الوحةةةدة 

الصةةةةةحٌة وإزالةةةةةة تجمعةةةةةات 

 القمامة

وحدة الرعاٌة 

 الصحٌة األولٌة

 أ ، ب ، ج

تقدٌم الخدمات العالجٌة للمرضى التابعٌن له والمحولٌن من وحدت الرعاٌة  -

 الصحٌة األولٌة.

 اتخاذ اإلجرا ات الوقائٌة فً حاالت األمراض الحدٌثة. -

تقدٌم نوعٌة متخصصة من الخدمات العالجٌة باإلضافة إلى رعاٌة األمومة  -

الجٌة للوحدات والطفولة والصحة المدرسٌة وفً نفس الوقت تقدم خدمات ع

 الواقعة تحت إشرافها وتهتم بالوعً الغذائً.

المستشفٌات العامة تقوم بتقدٌم خدمات سرٌرٌه للمرضى المحولٌن من  -

 العٌادات المجمعة ووحدات ومراكز الرعاٌة الصحٌة األساسٌة.

المستشفٌات التخصصٌة تقوم بتقدٌم خدمات سرٌرٌه تخصصٌة مثل  -

 ة والقلب والحوادث والعٌون والسكر واألورام.مستشفٌات األمراض الصدرٌ

مراكز الرعاٌة 

 الصحٌة

 العٌادات المجمعة

 المستشفٌات 

 مستشفى مركزي

 مركز تخصصً

 مستشفى عام

 مستشفى قروي

 وسمة وجقىم باآلجي 5111جخذم مىاطق سكىية ال جزيذ عه 

 ( وسمة21,111 -11,111جخذم مىاطق سكىية يحراوح عذد سكاوها )

 ( وسمة60,000 -40,000جخذم مىاطق سكىية يحراوح عذد سكاوها )

 المسحشفيات والعيادات الخارجية                      
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 (2116-1996)في ليبيا خجل الرترة من وتطورىا الصحيةالخدمات  نماطأ
 وحدات الرعاية الصحية األساسية: -

تعتبػػػر الكحػػػدات الصػػػحية ااساسػػػية الخطػػػكة ااكلػػػى فػػػي سػػػمـ الخػػػدمات الصػػػحية كالمرتبػػػة 

حيػػث ف ااساسػػيةالرابعػػة فػػي مػػدل كفاءتيػػا بعػػد المستشػػفيات كالعيػػادات المجمعػػة كالمراكػػز الصػػحية 

اك عػػدد  ئيػػة لسػػكاف أم منطقػػة كيراعػػي فػػي تكزيعيػػا الك افػػة السػػكانيةمبدتقػػدـ ىػػذه الكحػػدات خػػدمات 

كحػدةف  ػـ ارتفػع  409كػاف عػدد الكحػدات الصػحية حػكالي  5970ففػي عػاـ  السكاف في كػؿ محمػة ف

كحػػدة صػػحية أساسػػيةف  ػػـ ازداد عػػددىا  507بزيػػادة  ػػدرىا  5971كحػػدة فػػي عػػاـ  476إلػػى  لتصػػؿ

كحدة في  5208ع حتى كصؿ صؿ عددىا في االرتفااف ك 5982عاـ  808شيئان فشيئان حتى كصمت 

كازدادت فػػي االنخفػػاض  5998كحػػدة عػػاـ  905كمػػف  ػػـ انخفػػض عػػددىا كأصػػبحت ف 5981عػػاـ 

كاسػػتمرت فػػي االنخفػػاض حتػػى كصػػمت ف 0221كحػػدة رعايػػة صػػحية فػػي عػػاـ  886حتػػى كصػػمت 

 المسػػتكم االعمػػي إلػػى  ح فػػي ذلػػؾ ىػػك تطػػكر ىػػذه الكحػػداتكاارجػػ (1) 0226كحػػدة رعايػػة عػػاـ  708

( يك:ػػػح 0.0المراكػػػز الصػػػحية ااساسػػػيةف كالشػػػكؿ ) ارتفػػػع مسػػػتكاىا الخػػػدمي كأصػػػبحت :ػػػمف مأ

 ذلؾ.

  

                                                           
.07،80،صص0226ىز٘صيق،اىزقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ،(ٍشمضاىَؼيٍ٘بدٗا1)
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 م2115 –1972 وحدات الرعاية الصحية األساسية خجل الرترة (2.3) شكل

 
 :استنادان عمى بتصرؼ المصدر: الباحث

 – 5976الجميكريػػػة العربيػػػة الميبيػػػةف كزارة التخطػػػيط كالبحػػػث العممػػػيف خطػػػة التحػػػكالت اال تصػػػادية كاالجتماعيػػػةف  -
 .015ـف ص  5982

الجماىيريػػػػػة العربيػػػػػة الميبيػػػػػة الشػػػػػعبية االشػػػػػتراكيةف المجنػػػػػة الشػػػػػعبية العامػػػػػة لمتخطػػػػػيطف خطػػػػػة التحػػػػػكؿ اال تصػػػػػادم  -
 .052ف ص5981ـ-5985كاالجتماعيف 

 .529ـف ص 5999ية لممعمكمات كالتك يؽف تقرير التنمية البشريةف ليبياف الييئة الكطن -
المجنػػة الشػػػعبية العامػػة لمصػػحة كالبيئػػػةف التقريػػر اىحصػػائي لقطػػػاع ف الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػػعبية االشػػتراكية -

 .00ف ص 0221ف الصحة
 .80ف 07ص ـف  0226التقرير اىحصائي لقطاع الصحةف ف مركز المعمكمات كالتك يؽ -

 

 مراكز الرعاية الصحية األساسية: -
كىػػي المسػػتكل ال ػػاني فػػي سػػمـ الخػػدمات الصػػحية حيػػث تقػػدـ خػػدمات لعػػدد مػػف المػػكاطنيف 

كتقـك بتقديـ العرج ااخصائي لحاالت المحكلة إلييا مف ف نسمة 02,222-52,222يتراكح ما بيف 

اتخػػاذ اىجػػراءات الك ائيػػة فػػي حػػاالت إلػػى  كحػػدات الرعايػػة الصػػحية ااساسػػية التابعػػة ليػػاف إ:ػػافة

تقػػـك أنيػػا  اامػػراض المعديػػة المتكطنػػة ناىيػػؾ عػػف ذلػػؾ فيػػي تشػػرؼ عمػػى الصػػحة المدرسػػيةف كمػػا

 (1)ببرامج الت قيؼ الصحي كتنظيـ التطعيمات بكؿ أنكاعيا.

                                                           
–5985(،0(اىغَبٕيشيخاىؼشثيخاىييجيخاىشؼجيخا شزشاميخ،اىيغْخاىؼبٍدخىيزخطديظ،،خطدخاىزؾد٘ها يزظدبديٗا عزَدبػي،اىغدضء)1)

.051ً،ص5981
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كتػػػنتي مراكػػػز الرعايػػػة الصػػػحية ااساسػػػية فػػػي المرتبػػػة ال ال ػػػة بعػػػد المستشػػػفيات كالعيػػػادات 

منطقػػة أك أم مدينػػة فقػػد ازداد عػػدد ىػػذه المراكػػز تبعػػان  ةخارجيػػة فػػي كفػػاءة خػػدماتيا لػػدل سػػكاف أيػػال

( مركػػزان بينمػػا كانػػت عػػاـ 556) 5971حيػػث بمػػ  عػػددىا عػػاـ ف لتطػػكر  طػػاع الصػػحة بصػػفة عامػػة

إلػػى  5982كمػػف  ػػـ ارتفػػع عػػدد المراكػػز الصػػحية حتػػى كصػػؿ فػػي عػػاـ ف (1)( مركػػزان فقػػط61) 5970

5981مركػػػزان صػػػحيان عػػػاـ  048أف كصػػػؿ إلػػػى  كاسػػػتمر فػػػي االرتفػػػاع مركػػػزان  548
أمػػػا فػػػي عػػػاـ . (2)

كمػػع تطػػكر خطػػط ف (3)مركػػزان  060عػػدد المراكػػز الصػػحية ااساسػػية حتػػى كصػػؿ  فقػػد ازدادـ 5998

مركػػػزان فػػػي عػػػاـ  026إلػػػى  التنميػػػة ارتفػػػع عػػػدد ىػػػذه المراكػػػز ارتفاعػػػان ممحكظػػػانف حيػػػث كصػػػؿ عػػػددىا

( يك:ػػح ذلؾ.أمػػا فػػي مجػػاؿ خػػدمات 0.0كالشػػكؿ ) (5)ـ 0226عػػاـ مركػػزان فػػي  010ف ك(4)ـ 0221

 90كارتفػع عػددىا حتػى كصػؿ  5970مركزان عػاـ  75رعاية اامكمة كالطفكلة فقد كاف عدد المراكز 

كػز المتخصصػة لمكافحػة كأمػا بالنسػبة لممرا مركػزان صػحيان. 00ـ كبزيػادة  ػدرىا 5971مركزان في عاـ 

إلػى  ـ5970مركػزان عػاـ  56م ػؿ الػدرف كالبميارسػيا كالمرريػا فقػد زاد عػددىا مػف  ةنػكطاامراض المت

  ػـ ازدادف (6)ـ 5979عػاـ  امركػز  00أف كصػمت إلػى  ـف كاستمرت ىذه الزيادة5971مركزان عاـ  58

5998مركزان عاـ  08 أف كصؿإلى  عددىا
(7). 

  

                                                           
.015ً،ص5982–5976خطخاىزؾ٘ دا يزظبديخٗا عزَبػيخ،(اىغَٖ٘سيخاىؼشثيخاىييجيخ،ٗصاسحاىزخطيظٗاىجؾشاىؼيَي،1)

(،0(اىغَبٕيشيدخاىؼشثيددخاىييجيددخاىشددؼجيخا شددزشاميخ،اىيغْددخاىشددؼجيخاىؼبٍددخىيزخطدديظ،خطددخاىزؾدد٘ها يزظددبديٗا عزَددبػي،اىغددضء)2)

.052ً،ص5985-5981

..529،ص5999ىجششيخ،ىيجيب،(اىٖيئخاى٘طْيخىيَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،رقشيشاىزَْيخا3)

(اىغَبٕيشيددخاىؼشثيددخاىييجيددخاىشددؼجيخا شددزشاميخاىؼظَددل،اىيغْددخاىشددؼجيخىيظددؾخٗاىجيئددخ،اىزقشيددشاإلؽظددبئيىقطددبعاىظددؾخٗاىجيئددخ،4)

.00ً،ص0221

.07،80ً،ص0226(ٍشمضاىَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،اىزقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ5)

اىغَبٕيشيخاىؼشثيخاىييجيخاىشؼجيخا شزشاميخاىؼظَل،اىيغْخاىشؼجيخاىؼبٍدخىيزخطديظ،خطدخاىزؾد٘ها يزظدبديٗا عزَدبػي،اىغدضء(6)

.021،ص5985-5981(،0)

.180،صىيجيبفيصالصيِػبً،اىزؾ٘ داىغيبعيخٗا يزظبديخٗا عزَبػيخ(طجؾييْ٘صٗ خشُٗ،7)
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 م2116 – 1972 مراكز الرعاية الصحية األساسية خجل الرترة( 3.3) شكل

 
 :اعتمادان عمىبتصرؼ المصدر: الباحث 

 – 5976الجميكريػػػة العربيػػػة الميبيػػػةف كزارة التخطػػػيط كالبحػػػث العممػػػيف خطػػػة التحػػػكالت اال تصػػػادية كاالجتماعيػػػةف  -
 .015صف 5982

اال تصػػػػػادم حػػػػػكؿ الجماىيريػػػػػة العربيػػػػػة الميبيػػػػػة الشػػػػػعبية االشػػػػػتراكيةف المجنػػػػػة الشػػػػػعبية العامػػػػػة لمتخطػػػػػيطف خطػػػػػة الت -
 .052ف ص5981-5985(ف 0)كاالجتماعيف الجزء

 .529ف ص 5999ليبياف تقرير التنمية البشريةف ليبياف  -
ف المجنػػة الشػػعبية لمصػػحة كالبيئػػةف التقريػػر اىحصػػائي لقطػػاع الصػػحةف الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االشػػتراكية -

 .00ف ص0221
 .80ف 07ف  ص 0226ئي لقطاع الصحةف التقرير اىحصاف مركز المعمكمات كالتك يؽ -

 

 العيادات المجمعة: -
لمعيادات المجمعة دكر كبير في المناطؽ السكنيةف كذلػؾ بتقػديـ الرعايػة ااساسػية لعػدد مػف 

الخػػػدمات التخصصػػػية إلػػػى  نسػػػمة باى:ػػػافة  62,222-42,222السػػػكاف يتػػػراكح عػػػددىـ مػػػا بػػػيف 

العيػػادات المجمعػػة مػػف المراكػػز الميمػػة كالتػػي ليػػا دكران ف كتعتبػػر (1)تخفيفػػان لمعػػبء عمػػى المستشػػفيات

رئيسيان فػي تنديػة الخػدمات ايػة منطقػةف حيػث تػنتي فػي المرتبػة ال انيػة فػي الكفػاءة بعػد المستشػفيات 

العامة لممدينةف ك د شيد  طاع الصحة في ليبيا تطكران ممحكظان لكؿ الخػدمات كلػـ تقتصػر عمػى نػكع 

 مؿ كؿ المؤشرات الصحية.معيف مف الخدمات فقط بؿ تش
                                                           

.529ً،ص5999ٍشعغعبثق٘طْيخىيَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،خاى(اىٖيئ1)
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بنسػػػبة  5970عيػػادة عػػاـ  18إلػػى  5969عيػػادة عػػاـ  00حيػػث ارتفػػع عػػدد العيػػادات مػػف 

عيػػادة عػػاـ  72أف كصػػمت إلػػى  عيػػادة مجمعػػة خػػرؿ  ػػرث سػػنكات كبػػدأت فػػي االرتفػػاع 01زيػػادة 

كازدادت ف 0224عيػادة عػاـ  09عيػادة .  ػـ انخفػض عػددىا حتػى كصػمت  50بزيادة  ػدرىا  5971

عػػدـ اىتمػػاـ إلػػى  ف كىػػذا يعػػكد فػػي ااسػػاس(1) 0226عيػػادة عػػاـ  07ي االنخفػػاض حتػػى كصػػمت فػػ

يفػػة الػػبعض منيػػا مػػف المسػػػتكل تحكيػػؿ كظك  ـ5979عػػاـ   آتـــا ألمــاالدكلػػة كااللتػػزاـ بنتػػائج مػػؤتمر 

 (.4.0)الشكؿكليذا تقمص عددىا كما ىك مك:ح بف )المراكز الصحية(  المستكل ال انيإلى  ال الث

 م2116 – 1969  العيادات المجمعة( 4.3) شكل

 
 المصدر: 

 – 5985ف (0خطػػػػة التحػػػػكؿ اال تصػػػػادم  كاالجتمػػػػاعيف الجػػػػزء )الجماىيريػػػػة العربيػػػػة الميبيػػػػة الشػػػػعبية االشػػػػتراكيةف  -
 .051ف ص 5981

ص ف 5971 – 5970ة لمتنميػػة اال تصػػادية كاالجتماعيػػةف يػػ الخطػػة ال رف الجميكريػػة العربيػػة الميبيػػةف كزارة التخطػػيط -
071. 

المجنػػػة العامػػة لمتخطػػيطف خطػػة التحػػكؿ اال تصػػادم  كاالجتمػػػاعيف الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االشػػتراكيةف  -
 .015ف ص 5981 – 5985

 .80ف 07ف ص ص 0226ف مركز المعمكمات كالتك يؽف التقرير اىحصائي لقطاع الصحة -

 

                                                           
.07،80صصٍشعغعبثق،(ٍشمضاىَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،اىزقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ،1)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1969 1972 1975 2004 2006 

23 

58 

70 

دة 37 39
ٌا
ع

 

 السنوات

 العٌادات المجمعة



 

520 
 

 المستشريات: -
مرت ليبيا في جميع مجاالت الحياة بظركؼ  اسية كذلؾ حيف كاف اال تصاد الميبي منيارانف 

 إبػػاف الخمسػػينات فػػر يكجػػد أم نػػكع مػػف مقكمػػات الحيػػاة الطبيعيػػةف فقػػد كػػاف الك:ػػع الصػػحي العػػاـ 

 مؽ لممسئكليف كخاصة في شرؽ ليبيػا كمػع تػكالي السػنيف أخػذ الك:ػع  متدنيان لدرجة أنو كاف مصدر

 عمميػات النػزاع المسػػمح ت جػراء ت:ػػّرر ف تػدريجيان كتػـ تػػرميـ المستشػفيات القميمػة التػي صػحي بتحسػال

عمػى أرض ليبيػاف كتػـ إنشػاء مستكصػفات خارجيػة جديػدة فػي مبػاني مؤ تػة كمسػتنجرة كمػا تػـ الػدائرة 

ف المستكصػػفاتك  اسػتيراد بعػض ااجيػزة كالمعػدات كاالحتياجػات ال:ػركرية لتشػغيؿ ىػذه المستشػفيات

 (1)ـ.5961مستشفى عاـ  08إلى  ـ5919مستشفى في عاـ  59فقد ارتفع عدد المستشفيات مف 

كذلؾ تبعان لتدفؽ العكائد النفطية التي عممػت  بعد السبعيناتتطكر الك:ع الصحي في ليبيا 

تطػػكر كافػػة إلػػى  سػػعت ليبيػػا السػػبعينات عمػػى تحسػػيف الك:ػػع اال تصػػادم فػػي الػػبردف فمنػػذ بدايػػة 

كلػػت  طػػاع الصػػحة اىتمامػػان كبيػػران حيػػث صػػرفت عميػػو بسػػخاء كحػػد ت طفػػرة ىائمػػة فػػي كأالقطاعػػات 

عبر خطط التنمية المتكالية في إنشػاء العديػد مػف  ليبياالخدمات الصحية فا ت كؿ التك عات فنخذت 

المستشػػفيات كالعيػػادات كالمراكػػز الصػػحية ككحػػدات الرعايػػة الصػػحية كالتكسػػع فػػي إنشػػاء الجامعػػات 

ـ الخاص بتطكير خػدمات الرعايػة الصػحية 5979 " ألما آتا "تناغما مع مؤتمر  الصحية كالمعاىد 

 (2)ناىيؾ عف بث الكعي الصحي بيف طبقات الشعب الميبي.في العالـ 

عػػػاـ  فػػػي مستشػػػفى 58إلػػػى  مستشػػػفيات 52ـ مػػػف 5969عػػػدد المستشػػػفيات عػػػاـ  ازداد فقػػػد

مستشػػفيات كمستشػػفى العيػػكف كالجػػرء كالػػكالدة كمستشػػفى ااطفػػاؿ كمعيػػد  8ـ بزيػػادة  ػػدرىا 5970

مستشػػفى العظػػاـ كالحػػكادث م ػػؿ ف أمػػا فػػي بنغػػازم شػػمؿ ااطفػػاؿ كمركػػز عػػرج السػػكر فػػي طػػرابمس

                                                           
.524صٍشعغعبثق،ً،5999(اىٖيئخاى٘طْيخىيَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،ىيجيب،رقشيشاىزَْيخاىجششيخ،ىيجيب،1)

.074ٍشعغعبثق،ص(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،2)
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مستشػػػفى الػػرازم لسمػػػراض النفسػػية فػػػي مستشػػفيات الخاصػػػة بػػالعرج النفسػػػي م ػػؿ الإلػػػى  باى:ػػافة

 5991مستشػػػفى عػػػاـ  77أف كصػػػمت إلػػػى  أمػػػا المستشػػػفيات العامػػػة فقػػػد كاصػػػمت زيادتيػػػا بمس.طػػػرا

ف ك د أخذ عدد المستشفيات في الزيادة 5961كذلؾ عما كانت عميو عاـ ف ىمستشف 09بزيادة  درىا 

 (1)ف عػػاـ مستشػػفى 91إلػػى  ـ0226ككصػػمت فػػي  ـ0224مستشػػفى عػػاـ  84عػػددىا حػػكالي  ليصػػؿ

أمػا عػف  ( يك:ػح ذلػؾ .1.0ف كالشػكؿ )(2) 5961مستشػفى عمػا كانػت عميػو عػاـ  17بزيادة  ػدرىا 

بزيػادة ف 5970سػريران عػاـ  8,802إلى   5969سريران عاـ  6,405ف ة فقد ارتفع عددىا معدد ااسرّ 

 01% كلػػذلؾ ارتفػػع معػػدؿ ااسػػّرة لكػػؿ ألػػؼ مػػف السػػكاف مػػف 07.1سػػريران أم بنسػػبة  0429 ػػدرىا 

5970سريران عاـ  40إلى  5969اـ سريران ع
(3). 

 سػػػريران عػػػاـ 54,470نحػػػك إلػػػى  ـ5971سػػػريران عػػػاـ  52,282اسػػػّرة مػػػف  ػػػـ ارتفػػػع عػػػدد ا

سػكاف السػريران لكػؿ ألػؼ مػف  08ة مػف % كبذلؾ ارتفػع عػدد ااسػرّ 40.6كبنسبة زيادة  درىا  ـ5982

5982يران لكػػػؿ ألػػػؼ مػػػف السػػػكاف عػػػاـ سػػػر  41إلػػػى  5971عػػػاـ 
ة فػػػي االرتفػػػاع ككاصػػػمت ااسػػػرّ  ف(4)

العددم ليا تبعان لتطكر القطاع بشكؿ عاـ كأخذت الدكلة تتطكر بشػكؿ عػاـ كخاصػة فػي المؤسسػات 

أف إلػػػى  دف كازدادت فػػػي العػػػد سػػػريران  56,961حػػػكالي  5986ة عػػػاـ الصػػػحية حيػػػث بمػػػ  عػػػدد ااسػػػرّ 

 81ان مكزعػة عمػى سػرير  59,199كاستمرت الزيػادة حتػى كصػمت  ـ0222في عاـ  58,641كصمت 

ف كالجػػدكؿ (6)ـ 0226فػػي عػػاـ  سػػريران  02,009إلػػى  كارتفػػع عػػددىا حتػػى كصػػمت .(5)مستشػػفى عػػاـ 

 ( يك:ح ذلؾ.5.0)

  
                                                           

.07،68،80صص،ٍشعغعبثق،0226زقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ،(ٍشمضاىَؼيٍ٘بدٗاىز٘صيق،اى1)

.501(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،ٍشعغعبثق،ص2)

.074ً،ص5970(اىغَٖ٘سيخاىؼشثيخاىييجيخ،ٗصاسحاىزخطيظ،اىخطخاىضبىضخىيزَْيخا عزَبػيخ،3)

.024ً،ص5981-5985،ٍشعغعبثقشيخاىؼشثيخاىييجيخا شزشاميخ،اىيغْخاىشؼجيخاىؼبٍخىيزخطيظ،(اىغَبٕي4)

.42،صٍشعغعبثق(اىغَبٕيشيخاىؼشثيخاىييجيخا شزشاميخ،اىيغْخاىؼبٍخىيظؾخ،5)

يئددخ،اىزقشيددشاإلؽظددبئيىقطددبعاىظددؾخٗاىجيئددخ،(اىغَبٕيشيددخاىؼشثيددخاىييجيددخا شددزشاميخاىؼظَددل،اىيغْددخاىشددؼجيخاىؼبٍددخىيظددؾخٗاىج6)

.06ً،ص0226
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 م2116 – 1969 من العامة المستشريات( 5.3) شكل

 
 بناءن عمى: بتصرؼ الباحث المصدر: 

 .524صف ـ5999فة الكطنية لممعمكمات كالتك يؽف ليبياف تقرير التنمية البشريةف ليبيا ييئال -

 .80ف 68ف 07ف ص ص ـ0226قرير اىحصائي لقطاع الصحةف الت مركز المعمكمات كالتك يؽ -

 .501رؤكؼ محمد بف عامرف مرجع سابؽ ذكرهف ص  -

حصػائي لقطػاع الصػحة المجنػة الشػعبية العامػة لمصػحة كالبيئػةف التقريػر اىالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمػىف  -
 .06ف ص ـ0226كالبيئةف 

 م(2116 – 1969( تطور أعداد األسّرة خجل الرترة )1.3جدول )
 نسبة الزيادة عدد األسرة السنوات
5969 6405 - 
5970 8802 0429 
5971 50045 0455 
5982 54070 0505 
5986 56961 0190 
5992 57101 162 
5998 02001 1822 
0222 58641 5682 
0221 59199 914 
0226 02009 602 

 

 المصدر: 
 .074ص ف 5971 – 5970اعيةف الخطة ال ال ة لمتنمية اال تصادية كاالجتمف الجميكرية العربية الميبيةف كزارة التخطيط -
ف ص 5982 – 5976صػػػادية كاالجتماعيػػػةف العممػػػيف خطػػػة التحػػػكالت اال تالجميكريػػػة العربيػػػة الميبيػػػةف كزارة التخطػػػيط كالبحػػػث  -

015. 
 .552ص5999ف الكطنية لممعمكمات كالتك يؽف ليبياف تقرير التنمية البشريةف ليبياالييئة  -

صػػحة عػػاـ ر اىحصػػائي لقطػػاع الالجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االشػػتراكية العظمػػىف المجنػػة الشػػعبية لمصػػحة كالبيئػػةف التقريػػ -
 .01ص ف 0221

صػائي لقطػاع الصػحة الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمػىف المجنػة الشػعبية العامػة لمصػحة كالبيئػةف التقريػر اىح -
 .0ف ص 0226ف كالبيئة
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 : الطبية بالمرافق العامة في ليبياالقوى العاممة 

فػػػي  طػػػاع الصػػحةف كىػػػك أحػػػد  المؤىمػػة مػػف اامػػػكر المسػػمـ بيػػػا ىػػػي نقػػص اايػػػدم العاممػػػة

ااسباب كراء التخمؼ الصحي الذم كانت تعاني منو ليبياف كتعتبػر القػكل العاممػة الفنيػة الطبيػة ىػي 

ف ىنػاؾ شػكؿ كبيػر عمػى العمالػة ااجنبيػة كأالعمكد الفقرم لمخدمات الصحيةف فكانت الدكلػة تعتمػد ب

فكانػت المػدف الكبيػرة ليػا نصػيب ااسػد مػف عػدد  عدـ عدالة في تكزيع ااطباء عمػى منػاطؽ الػبردف

كغالبان مػا تركػت ف أما المناطؽ الصغيرة فمـ تحظ إال بنعداد  ميمة جدان مقارنة بالمدف الكبيرةف ااطباء

 أمػاكف أسػباب ك يػرة منيػا: عػدـ تػكفرإلػى  القرل بدكف خدمات طبيةف كيعزل سبب سكء التكزيػع ىػذا

أك عدـ تكفر المكاصرتف غيػر أف ىػذا الك:ػع لػـ يػدـ  اطؽ الصغيرةلسطباء في القرل كالمن إ امة 

تشجيع الككادر الكطنية مف خرؿ فتح المجاؿ ليػـ لمكاصػمة دراسػتيـ إلى  طكيرن حيث بادرت الدكلة

 .(1)في الخارج عمى شكؿ بع ات دراسية لدراسة العمـك الطبية 

ف  ػكة ف الطبيػة تعتبر القػكل العاممػة الطبيػة الركيػزة ااساسػية لمخػدمات طبػي تقػـك النظػاـ الكاا

يػػا كاالنتفػػاع منيػػاف كتتم ػػؿ المػػكارد الطبيػػة كطبيعػػة تكطنف عمػػى أسػػاس كميػػة كنكعيػػة المػػكارد المتاحػػة

كالطبيػػة المسػػاعدةف ف البشػرية فػػي ااطبػػاء بمختمػؼ تخصصػػاتيـف كىيئػػة التمػػريض كالفئػات المسػػاعدة

( 0.0كالجػػدكؿ )ف سػػمبي عمػى مسػػتكل أدائيػاكأف أم نقػص فػي إحػػدل ىػذه العناصػػر يكػكف لػػو تػن ير 

 .ـ0252 – 5969في ليبيا خرؿ  في المجاؿ الصحي يبيف تطكر أعداد القكل العاممة

  

                                                           
.596،599(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،ٍشعغعبثقرمشٓ،صص1)
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 م(2111 – 1969( تطور القوى العاممة الطبية في ليبيا خجل الرترة )2.3جدول )

 الرنيون الصيادلة نالممرضو األطباء السنوات
5969 794 0650 68 458 
5970 5860 7090 060 5209 
5978 0091 50220 071 5856 
5980 1800 51028 124 0174 
5988 1772 58588 165 4877 
5994 1106 57450 098 4905 
5998 7296 00915 158 6851 
0252 54,499 42906 5525 56642 

 

 اعتمادان عمى:بتصرؼ الباحث المصدر: 
 .528ف ص 5999التقرير الكطني لمتنمية البشريةف ليبياف  -
 ـ0252 – 5969مركز المعمكمات كالتك يؽف المنجزات في مجاؿ الصحة خرؿ أربعيف عاـ  -

( حيػػث بمػػ  عػػدد  ـ 0252-5969ان خػػرؿ الفتػػرة مػػف )تطػػكران كبيػػر  ( يبػػيف 0.0) لجػػدكؿ اك 

 54,499إلػػى   0252بينمػػا كصػػؿ عػػددىـ فػػي عػػاـ ف ـ5969 طبيبػػان فػػي عػػاـ 794ااطبػػاء حػػكالي 

 ذم كػػافكالّػف ـ0252ممر:ػان عػاـ  42,906إلػى  عػددىـكصػؿ فقػد ر:ػيف مطبيبػانف كأمػا بالنسػبة لمم

صػيدليف  68حػكالي  ـ5969كبم  عدد الصيادلة فػي عػاـ ف ـ5969ممر:ا في عاـ 0,650عددىـ 

 حيػػثأي:ػػان  عػػدد الفنيػػيف صػػيدليف كارتفػػع 5,525أف كصػػؿ إلػػى   ـ0252كارتفػػع عػػددىـ فػػي عػػاـ 

 ـ5969فنػػي فػػي سػػنة  458عػػددىـ حػػكالي بينمػػا كػػاف ف ـ0252فنػػي عػػاـ  56,642ىـ كصػػؿ عػػدد

طالمػا ىنػاؾ زيػادة فػي أعػداد السػكاف كر القكل العاممة في ليبيػا مسػتمر فػي الزيػادة كمف ىنا نجد تط

 كتكفر الخدمات الصحية كاستخداميا كتطكرىا بشكؿ مستمر.

 المصروفات عمى قطاع الصحة :
لـ عػػػف صػػػرؼ المبػػػال  الطائمػػػة مػػػف ميزانيتيػػػا السػػػنكية لتقػػػديـ دكلػػػة فػػػي العػػػا ةال تتك ػػػؼ أيػػػ

طبيػػة متطػػكرة كرعايػػة صػػحية لمسػػتكل أف:ػػؿ لجميػػع مكاطنييػػاف كتػػكفر مػػا يحتاجكنػػو لرفػػع  خػػدمات

المسػػػتكل المعيشػػػي الصػػػحي كاالجتمػػػاعي لمسػػػكافف فقػػػد سػػػجمت ليبيػػػا معػػػدالت طبيػػػة عظيمػػػة جػػػدان 

ركزت الدكلة   ـ5969كؿ ااك ر تقدمان فمع بداية لدت:اىي معدؿ الخدمات المتكفرة في العديد مف ا
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ف حيػث صػرفت عميػو بسػخاءف فػة القطاعػات كأنفقػت عمػى  طػاع الصػحة بشػكؿ خػاصعمى تنميػة كا

لفػػرد مػػف النفقػػات النفطيػػة ازداد الصػػرؼ عمػػى  طػػاع الصػػحة حيػػث بمػػ  نصػػيب ا كائػػدعكمػػع تػػدفؽ ال

 ػػػـ زاد ف 5969ـد.ؿ فػػػي عػػػاـ  8.0بعػػػد أف كػػػاف  د.ؿ كذلػػػؾ 00.0حػػػكالي   ـ5979الصػػػحية عػػػاـ 

انخفاض نسبة الكفيػات إلى  مما أدلف 5980د.ؿ في عاـ  14حكالي إلى  صؿنصيب الفرد حتى ك 

أف كصػػؿ إلػػى  كازداد االنخفػػاضف ـ5979 فػػي االػػؼ عػػاـ 1إلػػى  ـ5969عػػاـ  فػػي االػػؼ 6.8مػػف 

 .(2)ـ0226في االؼ عاـ  0.6ر حتى كصؿ ف كانخفض أك (1) 5980ـفي االؼ في عاـ  4.6

 م(2115–1991)التغير في نصيب الررد من األدوية في ليبيا خجل الرترة ( 3.3جدول )

 القيمة بالدينار الميبي السنوات
5992 8.8 
5995 7.9 
5990 9.1 
5990 6.8 
5994 0.1 
5991 6.1 
5996 55.4 
5997 56.2 
5998 51.54 
5999 50.7 
0222 54 
0225 51 
0220 09 
0220 44 
0224 46 
0221 49 

 

 اعتمادان عمى: بتصرؼ الباحثالمصدر: 
الجماىيريػػػة العربيػػػة الميبيػػػة الشػػػعبية االشػػػتراكية العظمػػػىف المجنػػػة الشػػػعبية لمصػػػحة كالبيئػػػةف التقريػػػر اىحصػػػائي لقطػػػاع الصػػػحةف  -

 .66ـف ص0221

حيػػث كػػاف نصػػيب ف ( يت:ػػح مػػدل تطػػكر نصػػيب الفػػرد مػػف اادكيػػة0.0بػػالنظر لمجػػدكؿ )

فقد تراكح نصيب الفرد مف اادكيػة فييػا   ـ5991إلى  ـ5992بذبان في السنكات ااكلى مف الفرد متذ

                                                           
.580،589(سإٗفٍؾَذثِػبٍش،ٍشعغعبثق،صص1)

.51،صٍشعغعبثق(اىغَبٕيشيخاىؼشثيخاىييجيخاىشؼجيخا شزشاميخاىؼظَل،اىيغْخاىؼبٍخىيظؾخ،2)
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ارتفع مستكل نصيب الفرد ارتفاعان  ـ0225- 5996دينار ليبيف كفي السنكات  9.5 – 6.5ما بيف 

كال يم ػؿ ف ـ0221دينػار عػاـ  49أف كصػؿ إلػى  فـ0220دينار ليبػي عػاـ  09إلى  فكصؿف مفاجئان 

صاتف بؿ ناتجة عف زيادة في المخص  ـ0220في نصيب الفرد بداية مف عاـ  ىذا التغير المفاج 

 صرؼ الدينار الميبي مقابؿ العمرت ااجنبية.التغير في سعر 

 (.4.0أما عف المخصصات لقطاع الصحة فيي مك:حة في الجدكؿ )

 ( المخصصات المالية لقطاع الصحة ونسبة الصرف فييا 4.3جدول )
 م(2116– 1969خجل الرترة )

المخصصات بالمميون  ةــالسن
 دينار

 المصروفات 
 نسبة الصرف % بالمميون دينار

5969 6.9 0.9 40 
5972 9.8 4.9 12 
5975 57 0.7 05.8 
5970 04 51.4 64.0 
5970 57 9.8 17.6 
5974 00.9 51.9 69.4 
5971 06.6 02.9 17.5 
5976 01.8 08.0 79.5 
5977 47.5 06.0 77.5 
5978 48.5 10.1 555.0 
5979 90.5 69.8 74.9 
5982 90 69.5 74.0 
5985 526.5 84 79.0 
5980 90.7 68.7 70.0 
5998 512 512 522 
0222 500.4 527.4 85.5 
0226 096.1 074.0 94.4 

 

 اعتمادان عمى:بتصرؼ  الباحث المصدر: 
)الػػػدار  ف0طف ـ5998-5969عامػػػان  02ليبيػػػا ال ػػػكرة ف نػػػكص كآخػػػركفف التحػػػكالت السياسػػػية كاال تصػػػادية كاالجتماعيػػػةصػػػبحي   -

 .161الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاىعرف(ف ص 
 .97ـف ص 0226التقرير اىحصائي لقطاع الصحة مركز المعمكمات كالتك يؽف  -

المخصصػػات الماليػػة بػػيف عػػامي  ؾ فػػرؽ كبيػػر كشاسػػع فػػييت:ػػح مػػف ىػػذا الجػػدكؿ أف ىنػػا

  ـ5969مميػػػكف دينػػػار لسػػػنة  6.9اع عػػػف حيػػػث لػػػـ تتجػػػاكز ميزانيػػػة ىػػػذا القطػػػف ـ0226ك  ـ5969
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 ف ـ5969 عمػػػا كػػػاف عمييػػػا فػػػي عػػػاـ 086.1رىا  ػػػد بزيػػػادة   ـ0226مميػػػكف دينػػػار لعػػػاـ  096.1ك

مػػف ميزانيػػات ىػػذا القطػػاع  بػػؿ رحػػظ أنػػو يكجػػد اخػػترؼ كبيػػر بػػيف نسػػبة الصػػرؼ الفعمػػي ككػػذلؾ ي

مميػػكف دينػػارف  0.9مميػػكفف لػػـ يصػػرؼ منيػػا إال  6.9بمغػػت مخصصػػات ىػػذا القطػػاع  ـ حيػػث5969

بػػيف ىػػذا العػػاـ كااعػػكاـ  اكبيػػر كػػاف % بينمػػا نجػػد أف الفػػارؽ 40إلػػى  أم أف نسػػبة التنفيػػذ لػػـ تصػػؿ

 ااخرل.

ككصػػمت نسػػبة الصػػرؼ ف ميػػكف دينػػارم 57بمغػػت المخصصػػات لمقطػػاع   ـ5970ففػػي عػػاـ 

و نسػػبة الصػػرؼ منػػػ حيػػث كصػػمتف ـ5985المعػػدؿ منخف:ػػان مقارنػػة بعػػاـ % كىػػذا 17.6إلػػى  ومنػػ

  ـ0222أما في عػاـ  .%74.9حكالي إلى  والذم كصمت نسبة الصرؼ من  ـ5979% كعاـ 79.0

 096.1حة فقد بمغت ميزانية  طاع الصف ـ0226كفي عاـ ف %85.5الصرؼ فيو  فقد كصمت نسبة

  5969االرتفاع في نسبة الصرؼ مف )ك د يرجع ىذا ف %94.4إلى  كصمتمميكفف كنسبة الصرؼ 

 (1)(.ـ5981-5985استيدفتيا خطة التحكؿ )تنفيذ العديد مف المشاريع التي إلى  ( ـ0226إلى 

 التي تواجو قطاع الصحة في ليبيا : المشاكل
مف التطكر الكبير الذم شيده  طاع الصحة في ليبيا في كافػة مجاالتػوف إال أنػو  عمى الرغـ

تكجػػػد بعػػػض المشػػػاكؿ التػػػي تعيػػػؽ ىػػػذا القطػػػاعف كلعػػػؿ أىػػػـ ىػػػذه المشػػػاكؿ :ػػػعؼ آليػػػة التخطػػػيط 

إلػػػى  إسػػػناد ميػػػاـ تسػػػيير المرافػػػؽ الصػػػحيةكعػػػدـ  عػػػدـ ال بػػػات اىدارمفإلػػػى  الصػػػحيف كذلػػػؾ راجػػػع

عر مػػػػة خطػػػػط التحػػػػكؿ السياسػػػػية كاال تصػػػػادية إلػػػػى  ف اامػػػػر الػػػػذم أدلالمػػػػؤىميف فػػػػي مجػػػػاؿ اىدارة

كذلػػػؾ ف عػػػدـ االىتمػػػاـ باىحصػػػاء الحيػػػكم لقطػػػاع الصػػػحةإلػػػى  كاالجتماعيػػػة كمتابعتيػػػاف باى:ػػػافة

كمحاكلة معالجتيا مػف خػرؿ جمػع كتحميػؿ ف لمك كؼ عمى أكجو النقص الذم يعاني منو ىذا القطاع

عػػدـ كجػػكد دكرات تدريبيػػة ت قيفيػػة مسػػتمرة لمعناصػػر الطبيػػة أي:ػػان  . البيانػػات عمػػى مسػػتكل المنػػاطؽ
                                                           

.165،160طجؾييْ٘صٗ خشُٗ،ٍشعغعبثقرمشٓ،صص(1)
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لكي تككف مؤىمة كذلؾ لرفع مسػتكل كفػاءة العػامميف بيػذا القطػاعف كمػا يم ػؿ نقػص المعػدات الطبيػة 

ا تػػن ير كبيػػر امػػة ليػػظػػاـ النقػػؿ كالتحكيػػؿ الطبػػي عككػػذلؾ اادكيػػة فػػي الصػػيدليات العامػػة كتطػػكير ن

ىػػذا القطػػاع  ركيػػة كالعيػػادات المجمعػػةف ككػػذلؾ نقػػص القػػكل العاممػػة فػػيكخاصػػة فػػي المستشػػفيات الق

في عمميات التطكير كالصيانة  ىناؾ بطءأي:ان  . كف كااطباء المتخصصكفمكخاصة ااطباء العام

بػيف مختمػؼ  ذلػؾ تكزيػع الخػدمات الصػحيةإلػى  إ:ػافةف لممباني كالمنشرت الطبية كالمرافػؽ الصػحية

 كبالتػالي تكجػد مػدف تتركػز فييػا مرافػؽ الخػدماتف ال تتػكزع تكزيعػان عػادالن أنيػا  المدف في ليبيػاف حيػث

كػؿ ىػذه المشػاكؿ ليػا أ ػر كبيػر فػي ف قؿ فييا الخدمات الصحيةالصحية بجميع مستكياتياف كأخرل ت

 المستكيات العالمية.إلى  تطكير ىذا القطاع كالكصكؿ بو
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 :الخجصة
 مػركراالعيػد الع مػاني  الصحية  كتطكرىػا فػي ليبيػا مػفمات مما سبؽ يت:ح لنا مفيكـ الخد

أربعػػة إلػػى  العيػػد االيطػػالي ف كعيػػد المممكػػة حتػػى ك تنػػا الحا:ػػرف ك ػػد انقسػػمت الخػػدمات الصػػحيةب

العيػػػػػادات الخارجيػػػػػة أنمػػػػاط كىػػػػػي الكحػػػػػدات الصػػػػػحية فكالمركػػػػػز الصػػػػػحيةف كالعيػػػػػادات المجمعػػػػػة ف ك 

معػػيف مػػف السػػكاف حسػػب المعػػايير التػػي ك:ػػعتيا المستشػػفيات كالتػػي تقػػـك كػػؿ منيػػا بخدمػػة عػػدد ب

 .الدكلة

 5969القػػػػكم العاممػػػػة كتطكرىػػػػا فػػػػي ليبيػػػػا مػػػػف إلػػػػى  ث فػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػؿالباحػػػػ أشػػػػاركمػػػػا 

.كالتي تعتبر الركيزة ااساسية لمخدمات الطبية كاف  ػكة النظػاـ الطبػي تقػكـ عمػى أسػاس  0226حتى

المصػػركفات عمػػى  طػػاع الصػػحة إلػػى  ؾ أشػػاركميػػة كنكعيػػة المػػكارد المتاحػػة كاالنتفػػاع منيػػاف ككػػذل

ذلؾ المشاكؿ التي تكاجػو القطػاع الصػحي بميبيػا كالتػي تػؤ ر إلى  (ف كأ:اؼ 0221_ 5992خرؿ)

عػدـ تػردد السػكاف عمػى مراكػز الخػدمات إلػى  عمى السكاف عامةن حيث تدني مستكل الخدمات يػؤدم

 بيف السكاف .   اامراضانتشار إلى  يؤدل بالتاليالصحية ك 
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 الرصل الـرابع

 الخدمات الصحية في منطقة زليتن
 

 أوال الخدمـات الصحية التابعة لمقطاع العــام -
 ثانيًا الخدمات الصحية التابعة لمقطاع الخاص -

 المراكز الصحية األساسية في منطقة زليتن
o التوزيع الجغرافي لممراكز الصحية األساسية في منطقة زليتن 
o  القوى العاممة الطبية داخل المراكز الصحية األساسية 
o المرضى المترددون عمى المراكز الصحية األساسية 
o مدى كراءة الخدمات الصحية داخل المراكز الصحية األساسية 
o  االحتياجات الحالية والمستقبمية من الخدمات الصحية بالمراكز الصحية تقدير

 األساسية
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 : منطقة زليتنالخدمات الصحية في 
مػػف البػػاح يف الجغػػرافييف فػػي الفتػػرة  باىتمػػاـ العديػػددراسػػة تكزيػػع الخػػدمات الصػػحية  حظيػػت

ذلؾ يسػػػػعى لػػػػااخيػػػػرةف بحكػػػػـ أف دراسػػػػة التكزيػػػػع الجغرافػػػػي لمخػػػػدمات الصػػػػحية مػػػػرتبط بالسػػػػكافف ك 

 تحديػػػػد مكا ػػػػع الخػػػػدمات الصػػػػحية فػػػػي اامػػػػاكف المناسػػػػبةف كيعػػػػد تكزيػػػػع كتصػػػػنيؼ إلػػػػى  الجغرافيػػػػكف

تحقيقػوف ككمػا أف التكزيػع إلػى  الظاىرات احػد ااىػداؼ التػي تسػعى الجغرافيػا فػي ك يػر مػف دراسػاتيا

المكاني يم ؿ نقطة البداية لدراسة أم ظاىرة جغرافيػة كذلػؾ مػف اجػؿ إبػراز االخترفػات المكانيػة فػي 

    (1)ىذا الجانب الجغرافي الياـ.

تم ػػػؿ فػػػي سػػػكء التكزيػػػع مات الصػػػحية تكلعػػػؿ مػػػف ابػػػرز المشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو تخطػػػيط الخػػػد

مما ينػتج عنػو حرمػاف المػدف ف ه الخدمات كتركزىا في مراكز التجمعات السكانية الكبيرةالجغرافي ليذ

الصغيرة كالمناطؽ الريفيػة مػف تمػؾ الخػدماتف كمػف ىنػا تبػرز :ػركرة ااخػذ بمبػدأ التكزيػع الجغرافػي 

زليػػػػتف العديػػػػد مػػػػف الخػػػػدمات الصػػػػحية منيػػػػا  تنتشػػػػر فػػػػي منطقػػػػةف ك  (2)المتػػػػكازف لمخػػػػدمات الصػػػػحية

 الخدمات التابعة لمقطاع العاـف كالخدمات التابعة لمقطاع الخاص .

 أوال : الخدمات الصحية التابعة لمقطاع العام :
تتكزع المؤسسػات الصػحية العامػة فػي منطقػة زليػتف تكزيعػا مختمفػا حسػب تركػز السػكاف فػي 

ىػػػي عميػػػو فػػػي ك تنػػػا  مػػػاإلػػػى  ان فشػػػيئان حتػػػى كصػػػمتالمنطقػػػةف حيػػػث تطػػػكرت ىػػػذه المؤسسػػػات شػػػيئ

مؤسسػػػاتف كىػػػي  د المؤسسػػػات الصػػػحية العامػػػة حػػػكالي سػػػبعـ بمػػػ  عػػػد5982الحا:ػػػرف ففػػػي سػػػنة 

ف كمركػز صػحي أساسػي كاحػدف كعيػادة مجمعػة كاحػدةف سػريرا 002 السػريريةالمستشفى العػاـ كسػعتو 

                                                           
(ػجذاىَْؼٌػييػجذاىٖبدي،عغشافيخاىخذٍبداىظؾيخٗاىزؼييَيخفيٍؾبفظخاىغيضح،سعبىخدمز٘سآ)غيشٍْش٘سح(يغدٌاىغغشافيدخ1)

 512ً،ص5996مييخاآلداةعبٍؼخاىقبٕشح،

،،ٍغيدخدساعدبداىخيديظٗاىغضيدشحاىؼشثيدخ(ي٘عفيؾيلطؼَبط،اىز٘صيغاىَنبّيىيخذٍبداىظؾيخفياىََيندخاىؼشثيدخاىغدؼ٘ديخ2)

 90ص،47،5986اىؼذد
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ك ػػػرث إلػػى  باى:ػػافةف أكليػػػةكمحطػػة إسػػعاؼ ف ككحػػدة تمػػريض كاحػػػدةف ككحػػدتاف لمرعايػػة الصػػػحية

 .  (1)صيدليات عامة ن 

كحػدات  عػددىا سػبعـ أصبحت المؤسسات الصحية أك ػر تطػكرا حيػث بمػ  0222كفي سنة 

لمرعاية الصحية ااكليةف كمركز صػحي أساسػي كاحػدف كعيػادة مجمعػة كاحػدةف كمستشػفى عػاـ جديػد 

المستشػػفى إلػػى  سػػريراف كذلػػؾ باى:ػػافة 482إلػػى  سػػريرا مػػع إمكانيػػة التكسػػع 582 السػػريريةسػػعتو 

 كازداد عػػدد المؤسسػػات الصػػحية بالمنطقػػة كأصػػبحت أك ػػر تطػػكراف (2) سػػريرا 002القػػائـ الػػذم ي:ػػـ 

ـ تتبايف فيما بينيا مف حيث العدد كمستكل الخدمة الصحية 0227مؤسسة عاـ  07أف كصمت إلى 

 . (3)التي تقدميا لمسكاف

مؤسسة تتبايف فيما بينيا  00إلى  المؤسسات الصحيةـ  فقد كصؿ عدد 0256أما في سنة 

مستشفيات احدىما يعرؼ باسـ مستشػفى زليػتف التعميمػي كسػعتو  0مف حيث مستكل خدماتياف كىي 

سريراف كال الث  62 السريريةسريراف كال اني يعرؼ باسـ مستشفى إدكاك القركم كسعتو  482 السريرية

عيػادات مجمعػةف فػي  0أي:ان  سبة لمعيادات فقد بم  عددىايعرؼ بمستشفى نعيمة لمحكادث. أما بالن

مركػزا صػحيا أساسػيان كالتػي سػكؼ يػتـ التحػدث عنيػا فػي جانػب آخػػر  54حػيف أف عػدد المراكػز بمػ  

كحدات لمرعاية الصحيةف كجياز اىسعاؼ كالطكارئف كأخيػرا مركػز  52إلى  مف ىذا الفصؿف إ:افة

 ( .5.4( كالشكؿ )5.4مك:حة عمى الخريطة)ف كما ىي (4)عرج السكر كالغدد الصماء

                                                           
09ص،ٍشعغعبثقاىزقشيشاىْٖبئي،ً،0222(اىَخطظاىشبٍوىَذيْخصىيزِ،1)

80ثق،ص(اىَخطظاىشبٍوىَذيْخصىيزِ.ٍشعغعب2)

065(ػييٍؾَذاىزيش،اىزؼييٌٗاىظؾخفيٍْطقخصىيزِدساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،ٍشعغعبثقص3)

 0256ً(ٗصاسحاىظؾخ،اداسحاىخذٍبداىظؾيخصىيزِ،ٍنزتاإلؽظبءٗاىز٘صيق،ثيبّبدغيشٍْش٘سح،4)
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كػػػؿ ىػػػذه المرافػػػؽ كالمؤسسػػػات الصػػػحية خا:ػػػعة ىشػػػراؼ الدكلػػػة عػػػف طريػػػؽ كزارة الصػػػحة 

بالمنطقػػةف كالجػػدير باىشػػارة ىنػػا أف جميػػع ىػػذه المرافػػؽ الصػػحية كاىيكائيػػة كالعرجيػػة تقػػدـ خػػدماتيا 

 الطبية لمسكاف بدكف مقابؿ مادم بما في ذلؾ صرؼ اادكية .

نسػمة مقابػؿ كػؿ مؤسسػة صػحية عامػة  194,842عدد سػكاف المنطقػة كالبػال  إلى  كبالنظر 

كذلػػؾ بغػػض النظػػر عػػف التكزيػػع النػػكعي لمخػػدمات الصػػحية كباسػػت ناء المؤسسػػات ف داخػػؿ المنطقػػة

الصحية التابعة لمقطاع الخػاص كالتػي سػكؼ يػتـ التطػرؽ إلييػا خػرؿ جانػب آخػر مػف ىػدا الفصػؿف 

نسػمة مقابػؿ كػؿ مؤسسػة صػحيةف أم  6289السكاف مف الخػدمات الصػحية  ػد بمػ  نجد أف نصيب 

 نسمة مف سكاف المنطقة . 6289أف المؤسسة الصحية الكاحدة تقـك بخدمة 
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 م2116توزيع الجغرافي لممؤسسات الصحية العامة في منطقة زليتن لسنة ال( 1.4خريطة )

 

 ـ0256الخدمات الصحية زليتفف مكتب اىحصاء كالتك يؽف بيانات غير منشكرةف الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى إدارة  -المصدر : 
 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية لسنة  -     
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 م2116( التوزيع العددي والنوعي لممؤسسات الصحية العامة بمنطقة زليتن سنة 1.4شكل )

 

 (5.4المصدر: بتصرؼ الباحث اعتمادا عمى الخريطة )

 العاممة الطبية داخل منطقة زليتن :القوي 
تعتبر القكل العاممة الطبية ىي العمكد الفقرم لمخدمات الصحية في أم زماف كمكػاف حيػث 

كالنػكاة التػي يػػتـ عمػى أساسػيا تقػػديـ الخػدمات الصػػحية ف يعػد ذكم الميػف الطبيػػة الفئػة ااك ػر فاعميػػة

ظيفي لمصػػػحة فػػػي إجمػػػالي عػػػدد الكػػػادر الػػػك فقػػػد بمػػػ  . (1)كتمتػػػؼ حكليػػػا الػػػركابط الصػػػحية لمسػػػكاف 

مكظفػػا تتبػػايف فػػي تكزيعيػػا عمػػي كػػؿ المؤسسػػات كالمرافػػؽ الصػػحية حسػػب  0,741المنطقػػة حػػكالي 

كىي ت:ـ كؿ مف ااطباءف كالممر:يفف كاىدارييفف كالفنيػيفف كالصػيادلةف كمػا ف مستكياتيا الصحية

 (.5.4ىي مك:حة بالجدكؿ )

  

                                                           
،5989عبٍؼدخثغدذاد،اد،سعبىخٍبعغزيش)غيشٍْش٘سح(،مييخاىزشثيخ،اىؼغييي،اىخذٍبداىظؾيخفيٍذيْخثغذسثيغ(ٍؾَذطبىؼ1)
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 وحدة رعاٌة صحٌة  مركز صحً اساسً عٌادة مجمعة مستشفٌات 
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 م2115العاممة الطبية عمى مستويات الخدمات الصحية سنة ( توزيع القوى 1.4جدول )

 البيان
 اإلجمالي الصيادلة نوالرني نواإلداري نوالممرض األطباء المؤسسات الصحية

 5204 81 564 008 014 020 المستشفيات
 120 69 81 569 502 19 العيادات المجمعة
 708 86 89 007 559 527 المراكز الصحية
 445 11 10 007 95 46 الكحدات الصحية

 0741 091 092 5265 184 451 اإلجمالي
 

 المصدر: الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى : 
 ـ0251كزارة الصحة زليتفف مكتب اىحصاء كالتك يؽف بيانات غير منشكرةف لسنة -
 ـ0251مكتب اىحصاء كالتك يؽف مستشفى زليتف التعميميف بيانات غبر منشكرةف سنة  -
  ـ 0251مكتب اىحصاء كالتك يؽف مستشفى ادكاك القركم بيانات غير منشكرةف سنة  -

 

تفاكتػػػا فػػػي أعػػداد الطػػػا ـ الطبػػػي داخػػؿ كػػػؿ المؤسسػػػاتف  ( يرحػػظ5.4)مػػف خػػػرؿ الجػػػدكؿ 

طبيبػػػان كىػػػك أىػػػـ كػػػادر طبػػػي  يقػػػدـ  451حيػػػث بمػػػ  اىجمػػػالي العػػػاـ لسطبػػػاء لكػػػؿ المرافػػػؽ حػػػكالي 

ممر:ػػان عمػػى  184منطقػػةف كيميػػو كػػادر التمػػريض حيػػث بمػػ  عػػددىـ  ةالخػػدمات الصػػحية لسػػكاف أيػػ

إداريا عمى مسػتكل  5265مستكم المؤسسات الصحية بالمنطقةف كأما عف اىدارييف فقد بم  عددىـ 

 صيدليا .    091ذلؾ بم  عدد الصيادلة إلى  فنيا فإ:افة 092ىذه الخدماتف ك

 .ثانيا: الخدمات الصحية التابعة لمقطاع الخاص 
كيقصد بيا المؤسسات العرجيػة كالعيػادات الخاصػةف حيػث تعتبػر المستشػفيات التخصصػية 

مؤسسة عرجية بنحد فركع الطب أك أك رف أك المركز العرجػي بنحػد فػركع الطػبف كيعمػؿ بػو أك ػر 

مف طبيب في نفس التخصصف كيقتصر العمؿ فػي أم منيمػا عمػى العناصػر الكطنيػة فقػطف كيجػب 

ص لمزاكلػػػة المينػػػة كاف يكػػػكف العػػػاممكف بػػػالمرفؽ الصػػػحي شػػػركاء فػػػي النشػػػاط الحصػػػكؿ عمػػػى تػػػرخي

 . (1)الطبي 

                                                           
،019،ػذدخبص،اىَدبدحاىغشيذحاىشعَيخًثبطذاساىالئؾخاىزْايزيخىيقبُّ٘اىظؾي،5971،ىغْخ614(يشاسٗصيشاىظؾخسي1ٌ)

 561ً(ص5976)ىيجيب:ٍطبثغٗصاسحاىؼذه،
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لمزاكلػػة مينػػة الطػػب طبقػػان لشػػركط كمكاصػػفات محػػددةف  أمػػاكف أمػػا العيػػادات الخاصػػة فيػػي 

م ػػػػؿ عػػػػدـ احتكائيػػػػا عمػػػػى أسػػػػّره ىيػػػػكاء المر:ػػػػى كعػػػػدـ إجػػػػراء أم عمميػػػػات فييػػػػاف باسػػػػت ناء بعػػػػض 

كفر في العيادة ااجيزة كالمعدات اداء الطبيب مينتػو حسػب تخصصػوف كال الجراحات البسيطةف كتت

الطبية  التشاركياتك  تعتبر كؿ مف المؤسسات العرجية. ك (1)تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة عرجية 

كالمراكػػػػز كالعيػػػػادات الخاصػػػػة مكممػػػػة لمخػػػػدمات الصػػػػحية التػػػػي تقػػػػدـ مػػػػف خػػػػرؿ الرعايػػػػة الصػػػػحية 

تقػػـك بتقػػديـ خػػدماتيا الطبيػػة بالمقابػػؿ المػػادم أك النقػػدم المباشػػر طبقػػا لتسػػعيرة أنيػػا  ف إال(2)ااكليػػة

 .(3)تحددىا المجنة الشعبية العامة لمتخطيط كاال تصاد كاىدارة 

تعتبػػػػر منطقػػػػة زليػػػػتف حتػػػػى ك تنػػػػا الحا:ػػػػر حدي ػػػػة العيػػػػد بػػػػدخكؿ القطػػػػاع الخػػػػاص مجػػػػاؿ 

خػػػرؿ الفتػػػرة  ولقديمػػػة الخاصػػػةف إال أنػػػاالسػػػت مار فػػػي  طػػػاع الصػػػحةف كالػػػذم يعتبػػػر مػػػف المجػػػاالت ا

السػػابقة كػػاف مقتصػػرا عمػػى خػػدمات محػػدكدة تم ميػػا بعػػض العيػػادات الطبيػػة الخاصػػة كعػػدد  ميػػؿ مػػف 

المختبرات الطبية كالصيدليات التجاريةف  ـ شيدت خدمات القطاع الخاص تطكرا كا:حا فػي مجػاؿ 

مجػاؿ الخدمػة الطبيػة  خؿ القطاع الخاصالما:يةف بعد أف دالرعاية الصحية خرؿ السنكات القميمة 

اىيكائيػػػة الخاصػػػةف التػػػي ت:ػػػـ معظػػػـ التخصصػػػات الطبيػػػةف كمػػػا تنسسػػػت فػػػي المنطقػػػة عػػػدد مػػػف 

الشركات الخاصة باستيراد اادكية كالمعدات الطبيةف كالتي سػاىمت فػي تػكفير ىػذه المتطمبػات كرفػع 

( يت:ػح 0.4الػكاردة فػي الجػدكؿ ) مستكل كفاءة الخدمػة الصػحية فػي المنطقػةف كمػف خػرؿ البيانػات

التكزيػػع العػػددم كالنػػكعي لمرافػػؽ الخػػدمات الصػػحية التابعػػة لمقطػػاع الخػػاص عمػػى مسػػتكل محػػرت 

 .ـ 0256منطقة الدراسة خرؿ سنة 

                                                           
،اىؼدذداىغشيذحاىشعدَيخًثق٘اػذاىزشخيضىألطجبءثؼق٘داىؼَواىخبصٗفزؼاىؼيبداد،5970(،.ىغْخ80(يشاسٗصيشاىظؾخسيٌ)1)

)ىيجيب:ٍطبثغٗصاسداىؼذه(18،اىَبدح40

.6يغَيغٗثبىغَيغ،ٍبدحثبػزَبداإلعزشاريغيخاى٘طْيخىز٘فيشاىظؾخى5404ىغْخ049يشاساىيغْخاىشؼجيخاىؼبٍخسيٌ(2)

ثشددؤُرْظديٌٍضاٗىدخاألّشدطخاىطجيدخثبىْظددب5406ً(ىغدْخ48(يدشاسأٍديِاىيغْدخاىشدؼجخاىؼبٍدخىيظددؾخٗاىضدَبُا عزَدبػي،سيدٌ)3)

.7أىزشبسميٍبدح
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 ( التوزيع العددي والنوعي لمرافق المؤسسات الصحية التابعة لمقطاع الخاص 2.4جدول )
 م2116سنةعمى مستوى محجت منطقة زليتن 

 البيان
 المحمة

 مستشري
 أو مصحة طبية

 عيادة طبية
 أو مركز طبي

 مختبرات
 شركات طبية صيدليات طبية

 0 7 0 0 5 الشيخ
 0 1 0 0 5 أبكر ية

  6 5 5  أبك جريدة
  7 0 5 5 الظييرة
 0 8 4 4 0 البازة

  4 5  5 أزدك الجنكبية
 4 8 4 0 0 المنطرحة
  4  5  مغرغريف
 0 7 0  0 كادكش

  6 5 5  أزدك الشمالية
 5 1 5 5  القصبة
  1    القزاحية
  6    السبعة

  1 5 5  الغكيرت
  1    القاعة
  6    الجياد
  1    الدافنية
  4    كعاـ
  4    إدكاك
  6 0  5 ماجر

 56 550 01 58 55 اىجمالي
 

 ـ0256الميدانية الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى الدراسة  -المصدر: 

أف إجمػػالي عػػدد المصػػحات الطبيػػة العرجيػػة  ( يرحػػظ0.4)مػػف البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ 

مصػحات تقػدـ خػدمات إيكائيػة  4مصػحة طبيػة منيػا  55ـ 0256كاىيكائية في منطقة زليػتف خػرؿ 

لممر:ػػػى ف:ػػػر عػػػف خػػػدماتيا العرجيػػػةف كتتػػػكطف اغمػػػب ىػػػذه المصػػػحات داخػػػؿ المركػػػز الح:ػػػرم 
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ينػػػة :ػػػمف محمػػػة الشػػػيخف كمحمػػػة المنطرحػػػةف كمحمػػػة البػػػازةف كمحمػػػة أبكر يػػػةف كمحمػػػة كػػػادكشف لممد

كتحتػػػكم ىػػػذه المصػػػحات عمػػػى معظػػػـ التخصصػػػات الطبيػػػةف كالتػػػي أىميػػػا أمػػػراض النسػػػاء كالػػػكالدةف 

ف كااذف كاانػؼ كالحنجػرةف ف كالمناظيرف كالعيػكفف كااسػناف كعرج العقـف كااطفاؿ كالجراحة العامة

 يز ىذه المرافؽ الصحية بتقديـ خدمة طبية متكاممة لسكاف المنطقة.كتتم

تعػػػد العيػػػادات الطبيػػػة المتخصصػػػة ابػػػرز أنػػػكاع المرافػػػؽ الصػػػحية الخاصػػػة بسػػػبب انتشػػػارىا 

عيػادة طبيػة فػي مختمػؼ التخصصػات  58كتنكع التخصصات الطبية بياف حيث ت:ـ منطقة زليػتف 

النسػػاءف كاامػػراض الباطنيػػةف كااسػػناف كالػػذم يعتبػػر  الطبيػػةف كتتم ػػؿ فػػي عيػػادة ااطفػػاؿف كأمػػراض

أك ػر أنػػكاع التخصصػػات الطبيػػة انتشػػارا داخػػؿ ىػذه العيػػادات الخاصػػةف كتتػػكزع اغمػػب ىػػذه العيػػادات 

داخػػؿ المحػػرت الكا عػػة :ػػمف المركػػز الح:ػػرم لممدينػػة كىػػي محمػػة البػػازةف كمحمػػة أبكر يػػةف كمحمػػة 

 الشيخف كمحمة المنطرحةف كمحمة كادكش .

مختبػران طبيػاف  01أما بالنسبة لممختبرات الطبية التابعة لمقطاع الخاص فت:ػـ منطقػة زليػتف 

مجيزة بالمعدات الرزمة ىجراء معظـ التحاليؿ الطبية التي يحتاجيا الطبيب عادةن لتشخيص الحالػة 

ا المر:ػػيةف كتتركػػز معظميػػا أي:ػػا  فػػي المحػػرت التػػي تقػػع داخػػؿ المركػػز الح:ػػرم لممدينػػةف كفيمػػ

يتعمػػؽ بالصػػيدليات التجاريػػة الخاصػػة التػػي تقػػدـ خدمػػة تػػكفير اادكيػػة ف:ػػر عػػف الخػػدمات ااخػػرل 

الدراسػة  أظيػرتالتي ليا عر ة بالرعاية الصحيةف م ؿ إعطاء الحقفف ك ياس ال:ػغط كنحكىػاف فقػد 

نجػػػػد أف عػػػػدد ف (0.4الجػػػػدكؿ )إلػػػػى  تتػػػػكزع فػػػػي جميػػػػع محػػػػرت المنطقػػػػة كبػػػػالرجكعأنيػػػػا  الميدانيػػػػة

مكزعػػة فػػي كػػؿ المحػػرت إذ تتركػػز معظميػػا خاصػػة صػػيدلية  550لصػػيدليات فػػي المنطقػػة حػػكالي ا

 داخؿ اىطار الح:رم بالمدينة . 
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كمػػا يشػػمؿ نشػػاط القطػػاع الخػػاص فػػي مجػػاؿ الخػػدمات الصػػحية الشػػركات الطبيػػة الخاصػػة 

شػػػركة طبيػػػة  56باسػػػتيراد اادكيػػػة كالمعػػػدات كالمسػػػتمزمات الطبيػػػة كالتػػػي بمػػػ  عػػػددىا فػػػي المنطقػػػة 

خاصةف كتزاكؿ ىذه الشركات الطبية نشاطان تجاريا مرخصان مف الجيػات اىداريػة ذات العر ػة كذلػؾ 

فػػي مجػػاؿ تػػػكفير اادكيػػة كالمعػػدات كالمسػػػتمزمات الطبيػػة المختمفػػة لممرافػػػؽ التابعػػة لمقطػػاعيف العػػػاـ 

مت ىػذه الشػركات كالخاصف كتتكطف معظـ ىذه الشركات داخؿ المركز الح:رم لممدينػةف ك ػد سػاى

في رفع مستكل كفاءة الخدمة الصحية بتكفيرىا لكافة المتطمبات في مجػاؿ الرعايػة الصػحية كالشػكؿ 

 ( يك:ح التكزيع النسبي ليذه المؤسسات .0.4)
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 م2116( التوزيع النسبي لممؤسسات الصحية التابعة لمقطاع الخاص في منطقة زليتن لسنة 2.4شكل )

 

 (0.4اعتمادا عمى الجدكؿ )ف ـ0256الدراسة الميدانية بيانات  -المصدر : 

      -:المراكز الصحية األساسية في منطقة زليتن 
المرتبػػة ال انيػػة فػػي مسػػتكم خػػدمات المراكػػز الصػػحية ااساسػػية تحتػػؿ كمػػا سػػبؽ اىشػػارة ف 

  20,000إلى 10,000الرعاية الصحيةف كالتي تقدـ خدماتيا لعدد مف المكاطنيف يتراكح عددىـ ما بيف 

كالتي تقكـ بتندية الخدمات العرجية لممر:ى التابعيف كالمحػكليف مػف الكحػدات التابعػة ليػاف  نسمة ف

ككػػذلؾ اتخػػاذ اىجػػراءات الك ائيػػة فػػي حػػاالت اامػػراض المعديػػة كالمسػػتكطنةف كاىشػػراؼ عمػػى ميػػاـ 

يؼ الصػحيف كاىشػراؼ عمػى الصحة المدرسيةف كتنظيـ التطعيـ بالنسبة لسطفاؿف كالقياـ بمياـ الت ق

 أعماؿ صحة البيئةف كأعماؿ رعاية اامكمة كالطفكلة كالكعي الغذائي .

لقػػد تػػـ التخطػػيط ليػػذا الػػنمط مػػف خػػدمات الرعايػػة الصػػحية بشػػقييا الك ػػائي كالعرجػػي عمػػى 

ف ىنػػاؾ بعػػض المحػػرت ال ف إال إ أسػػاس تقػػديـ خػػدمات محميػػة فػػي نطػػاؽ الحػػدكد اىداريػػة لممحمػػة

مستشفى او مصحة 
 طبٌة
6% 

عٌادة طبٌة او مركز 
 طبً
10% 

 مختبرات طبٌة
13% 

 صٌدلٌات 
62% 

 شركات طبٌة 
9% 
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ا مركز صحي أساسيف كىنػاؾ مػف المحػرت بيػا مركػزيف صػحييف ا نػيفف كفيمػا يمػي سػكؼ يكجد بي

 ندرس جانب خاص بتكزيع ىذه المراكز الصحية ااساسية بالمنطقة .

 ففي منطقة زليتف بم  عدد المراكز الصحية ااساسية حكالي أربعة عشر مركزا صحيا كىي . 

 . المركز الصحي ااساسي رأس سرمة 

 لصحي ااساسي أزدك الجنكبية .المركز ا 

 .المركز الصحي ااساسي انس بف مالؾ 

  . المركز الصحي ااساسي القػزاحػية 

 . المركز الصحي ااساسي طػبػطػبػت 

 . المركز الصحي ااساسي القصبة 

 . المركز الصحي ااساسي سيدم عبد النكر 

 . المركز الصحي ااساسي الػغػكيػرت 

  سكؽ ال ر اء .المركز الصحي ااساسي 

 . المركز الصحي ااساسي المنطرحة 

  . المركز الصحي ااساسي حي المعمميف 

 . المركز الصحي ااساسي المالحة 

      . المركز الصحي ااساسي  ار الشيداء 

  . المركز الصحي ااساسي القػػاعة 

صػػممت ىػػذه المراكػػز بشػػكؿ م ػػاؿف يراعػػى فييػػا تػػكفر صػػاالت االنتظػػارف كغػػرؼ الكشػػؼف ك 

كمعامؿ التحاليؿف كااشعةف كمف خرؿ الدراسة الميدانية كجد أف بعض المراكز تنقصيا المقاعد في 
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صاالت االنتظارف كاف المقاعد المتػكفرة ال تكفػي لعػدد المتػردديف عمػى المراكػز م ػؿ مركػز القزاحيػةف 

كز رأس سرمةف كمركز سيدم عبد النكرف كمركز ازدك الجنكبيةف كمركػز حػي المعممػيفف كىنػاؾ كمر 

مبػػػاني خاصػػػة ذات طػػػابقيف م ػػػؿ مركػػػز القصػػػبةف بسػػػبب الصػػػيانة إلػػػى  بعػػػض مػػػف المراكػػػز انتقمػػػت

المقامة بمركزه ااصميف حيث ال تكجد أم معالـ تدؿ عمى كجكدهف مما يسبب صعكبة في الكصػكؿ 

خرؿ سكاف المنطقة المجاكرة لو لعمميـ بكجكدهف كىناؾ مػف المراكػز لػيس عمييػا إ بػاؿ  إليوف إال مف

ك ير مف المتردديفف كعند االستفسار تبيف أف المركز ينقصو تخصصاتف م ؿ العيكف كااسناف في 

مركزم المالحة كطبطبتف ككذلؾ  سػـ ااطفػاؿ فػي مركػز القاعػةف ك سػـ الباطنيػة كااطفػاؿ كالعيػكف 

ز القزاحيةف كأما بالنسػبة لمتطعػيـ فيػك متػكفر فػي كػؿ المراكػك  غير متكفرة في مركزم المنطرحة أي:ا

أياـ ااسبكعف فمنيا مف ليا يكمي السبت كال ر اءف  عمىمكزعة أنيا  الصحية ااساسية بالمنطقة إال

التفتػػػػيش كمنيػػػا يػػػػكمي ااحػػػد كااربعػػػػاءف كمنيػػػا يػػػػكمي اال نػػػيف كالخمػػػػيسف كىػػػك نظػػػػاـ حددتػػػو إدارة 

  الصحية بالمنطقة .

نتظػػػػارف االكشػػػػؼ كصػػػػاالت الغػػػػرؼ  فػػػػي المتػػػػكفرة فػػػػي المراكػػػػز الصػػػػحيةف تتػػػػنلؼ اا سػػػػاـ

طبػيف فاننػا نجػد أف ىػذه العناصػر الطػا ـ السػياراتف ك التحاليؿف كمكا ؼ الشعةف كمعامؿ ااككحدات 

عمػػػى حػػػدة مػػػف خػػػرؿ الزيػػػارة  كػػػؿ عنصػػػرإلػػػى  متػػػكفرة فػػػي اغمػػػب ىػػػذه المراكػػػز الصػػػحية كبػػػالتطرؽ

 ما ينتي: الميدانية ليذه المراكز نرحظ

 غرف الكشف :
ف معظميػػا ال يكجػػد بيػػا أدكات لمكشػػؼ أك انػػو ر غػػرؼ الكشػػؼ فػػي ىػػذه المراكػػز إال إتتػػكف

يكجد بيا كلكنيػا ال تعمػؿف م ػؿ مركػز القاعػة كمركػز طبطبػت كمركػز الغػكيرت ال يكجػد بيػـ أجيػزة 

الشػيداءف  د جياز لمكشؼ كلكنػو ال يعمػؿ م ػؿ مركػز رأس سػرمة كمركػز  ػارلمكشؼف كمنيا ما يكج

نػو ال يكجػد بيػا أدكات لمعػرج كجػد بيػا غػرؼ لعيػادة ااسػناف إال إكمركز المالحػةف كبعػض المراكػز ي
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م ؿ مركز سيدم عبد النكرف كمركػز انػس بػف مالػؾف إذ تسػتغؿ الغرفػة لمكشػؼ  فقػط عمػى المر:ػى 

كبعػض المراكػز بيػا مركز آخػر أك مستشػفى عػاـ أك عيػادة خاصػةف إلى  يـككصؼ اادكيةف كتحكيم

نقصػػػيا عػػػدد ااسػػػّرة التػػػي يػػػتـ كشػػػؼ المػػػريض عمييػػػا م ػػػؿ مركػػػز القزاحيػػػة يأنيػػػا  غػػػرؼ لمكشػػػؼ إال

كمركز رأس سرمة كمركز ازدك الجنكبية كمركز انس بف مالؾف ناىيؾ عف الغرفة التي يكشؼ فييا 

د مقعػد أحيانػا لػيجمس عميػو المػريض كمػا ىػكا الحػاؿ فػي مركػزم سػكؽ كىي مفتكحة اابكاب كال يكج

 ال ر اء كطبطبت .

 صاالت االنتظار :
ف معظميػػا ال يكجػػد فييػػا فػػي المراكػػز الصػػحية ااساسػػية إال إكىػػي شػػيء مشػػترؾ كمتػػكفر 

المتػػػردديف مػػف الرجػػػاؿ كالنسػػاءف فػػػر يكجػػد عػػػادةن مكػػاف النتظػػػار الرجػػاؿ بسػػػبب  الفصػػػؿ بػػيفعمميػػة 

ازدحاـ النساء مما يجعؿ الرجاؿ ينتظركف خارجانف إما بسياراتيـف أك الجمكس أماـ المركز بعيػدا عػف 

دكف عػرجف م ػؿ مركػز القزاحيػةف كمركػز حػي  المغػادرةإلػى  أشعة الشمس الحار ةف كأحيانا ي:طركا

ف كمركػػز القصػػبةف كمركػػز ازدك الجنكبيػػةف كذلػػؾ بسػػبب تػػزاحـ المتػػردديف داخػػؿ ممػػرات ىػػذه المعممػػيف

 .  المراكز

 وحدة األشعة :
كىي مف شركط المركز الصحي ااساسػيف كلكػف كػؿ المراكػز بالمنطقػة ال تتػكفر بيػا كحػدة 

ال  يػزةأشػعة كغػرؼ خاصػة لمتصػكير إال أف ااجآالت ف أم تكجػد معطمػةأشعةف أك إذا كجدت فيػي 

 .تعمؿ

 معامل التحميل :
فاغمب المراكز الصػحية  ااساسػية بالمنطقػة ال تكجػد بيػا معامػؿ تحميػؿ  كجػدت فيػي ال  كاا

م ػػؿ مركػػز سػػيدم عبػػد النػػكرف كمركػػز ازدك الجنكبيػػةف  الصػػحية فػػي بعػػض المراكػػز تعمػػؿ أي:ػػا إال

 كمركز القزاحيةف كمركز حي المعمميف .
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 موقف السيارات :
كفر فيػو مك ػؼ خػاص المراكز الصحية ااساسية عمى أساس مك ػؼ صػحي تتػفقد صممت 

ف بعػػػض المراكػػػز الصػػػحية بالمنطقػػػة ال يتػػػكفر بيػػػا المك ػػػؼ الكػػػافي لمسػػػياراتف م ػػػؿ لمسػػػياراتف إال إ

مركػػػز المنطرحػػػةف كمركػػػز سػػػيدم عبػػػد النػػػكرف كمركػػػز رأس سػػػرمةف كمركػػػز  ػػػنر الشػػػيداءف كمركػػػز 

حػي المعممػيف كمركػز ازدك الجنكبيػة كمركػز القصػبةف فيػي تتميػز  القاعةف أمػا مركػز المالحػة كمركػز

أمػػػا عػػػف بػػػا ي  لمتػػػردديف يػػػنتكف مشػػػيا عمػػػى اا ػػػداـ.ىنػػػاؾ بعػػػض مػػػف اك  ف باتسػػػاع مكا ػػػؼ سػػػياراتيا

المراكز الصحية ااساسػية بالمنطقػة فتعتبػر ذات مكا ػؼ متكسػطة لسػياراتيا يختمػؼ ازدحاميػا خػرؿ 

منيػػا مػػ ر كجػػكد دكتػػكر متخصػػص كمشػػيكرف أك مكسػػـ التطعػػيـ  كذلػػؾ لعػػدة أسػػبابف أيػػاـ ااسػػبكع

 لسطفاؿف أك مف اجؿ التحاليؿ كخاصةن تحميؿ إعداد الشيادة الصحية .

مػػف خػػرؿ اال تراحػػات السػػابقة كالدراسػػة الميدانيػػة التػػي  ػػاـ بيػػا الباحػػث لػػكحظ بعػػض النقػػاط 

 السمبية كىي:

ا مػػػك الجنكبيػػػة يتميػػػزاف بازدحاميأف المركػػػز الصػػػحي حػػػي المعممػػػيف كالمركػػػز الصػػػحي ازد .5

نػػػػد االستفسػػػػار عػػػػف بػػػػالمتردديفف رجػػػػاؿف كنسػػػػاءف كأطفػػػػاؿف كع كاالكتظػػػػاظداخػػػػؿ الممػػػػرات 

ا  االزدحاـ مف اجػؿ تطعػيـ ااطفػاؿ كالػذم يػتـ حجػزه بنر ػاـ متسمسػمةف السبب تبيف أف ىذ

 كجػػػكدإلػػػى  مػػػع كجػػػكد الكسػػػاطة كىػػػي تعتبػػػر السػػػبب الرئيسػػػي ليػػػذا االزدحػػػاـف باى:ػػػافة

 ا التزاحـ .لعرجف فيـ أي:ا ليـ تن ير عمى ىذمتردديف آخريف مف اجؿ ا

تبػػيف أف سػػبب ىػػذا  ىنػػاؾ تػػزاحـ كبيػػر جػػدا فػػي المركػػز الصػػحي القزاحيػػة كعنػػد االستفسػػار .0

عينػػات لمتحاليػػؿ المعػػدة لمشػػيادة الصػػحية لممػػكاطنيف ااجانػػب مػػف اجػػؿ  االزدحػػاـ ىػػك أخػػذ

جنبيػػػة مػػػف الجنسػػػيات العربيػػػةف مصػػػرف كسػػػكرياف اى امػػػة داخػػػؿ المنطقػػػة م ػػػؿ العمالػػػة اا
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كتشادف كنيجيرياف كغيرىاف خكفػا مػف نقػؿ العػدكل لػبعض اامػراض داخػؿ منطقػة  كالسكداف

 زليتف .

كجد بو تخصصات طبية عدا ااسناف كتطعيـ في مركز المنطرحة الصحي انو ال ت لكحظ .0

لػؾ لعػدـ دكف عػرجف كذ رجػكفااطفاؿ فقطف مما جعؿ اغمب المتردديف ينتكف المركز كيخ

 تكفر التخصصات المطمكبةف كعند االستفسار تبيف انو ال يكجد بو أطباء متخصصكف .

لكحظ أي:ا في المركز الصػحي القصػبة أف مك عػو فػي مبنػى خػاص ذك طػابقيف أم لػيس  .4

كمعرفتو إال بعػد مشػقة كسػؤاؿ إليو  في مقره الرئيسيف حتى إف الباحث لـ يستطع الكصكؿ

 متػػػر022حػػػكالي بالف مك عػػػو الحػػػالي بعيػػػدا عػػػف الطريػػػؽ المعبػػػدف ف لمنطقػػػةاحػػػد سػػػكاف ا

 بيف ااحياء السكنية بالمنطقة . كمختفيا 

المتػػردديف بشػػكؿ كبيػػرف بػػالرغـ مػػف كجػػكد اغمػػب  فػػي مركػػزم المالحػػة كطبطبػػت  مػػةلػػكحظ  .1

 التخصصات بيذيف المركزيفف كذلؾ لك كعيما في منطقة ريفية  ميمة السكاف .

صػػحي آخػػر لػػكحظ انػػو ال تسػػتطيع فيػػو التمييػػز بػػيف المػػريض كالطبيػػب لعػػدـ ىنػػاؾ مركػػز  .6

ذلؾ أنيػـ يػدخنكف فػر تسػتطيع التفر ػة بػيف مػا إذا إلى  التزاـ ااطباء بالزل الطبيف إ:افة

 مترددان كما ىك الحاؿ في مركز سكؽ ال ر اء . أككاف ىذا الشخص طبيبا 

ؽ المعبد كطريقو ترابية كغيػر كا:ػحة متر مف الطري 122ىناؾ مركز آخر يقع عمى بعد  .7

انيػػػػػا متفرعػػػػػة كمتداخمػػػػػةف ممػػػػػا يجعػػػػػؿ المتػػػػػرددكف القػػػػػادمكف مػػػػػف المحػػػػػرت ااخػػػػػرل ال 

نس بػف بعد البحث أك السؤاؿ عنوف كما ىك الحاؿ في مركز أإال إليو  يستطيعكف الكصكؿ

 مالؾ الكا ع في محمة ازدك الشمالية . 



 

509 
 

ليػػػا مك ػػػػؼ لمسػػػياراتف ممػػػػا يسػػػبب التػػػػزاحـ بعػػػض مػػػػف المراكػػػز الصػػػػحية بالمنطقػػػة لػػػػيس  .8

لمسػػػػيارات  ان رئيسػػػػي ان بػػػالطريؽ التػػػػي أمامػػػػو حتػػػػى كػػػادت أف تغمػػػػؽ أحيانػػػػا كالتػػػػي تعتبػػػر ممػػػػر 

 المتجية لممدينةف م ؿ المركز الصحي رأس سرمة .

ىنػػػػاؾ أمػػػػر عػػػػاـ لػػػػكحظ فػػػػي كػػػػؿ المراكػػػػز الصػػػػحية ااساسػػػػية بالمنطقػػػػة كىػػػػك أف معظػػػػـ  .9

خبرة إدارية طبية كال عر ة ليـ بياف كعند االستفسػار عػنيـ  المكظفيف اىدارييف ليس  ليـ

جػػػي آداب ف كمػػػنيـ خريجػػػي  ػػػانكفف كمػػػنيـ خريجػػػي ا تصػػػاد كغيػػػرىـف يتبػػػيف أف مػػػنيـ خر 

حيػػػث تػػـ تػػكظيفيـ مػػف  بػػػؿ ف خريجػػي المعاىػػػد المتكسػػطة كال انكيػػات كغيػػرىـإلػػى  إ:ػػافة

 البطالة . لمحد مف مشكمةالدكلة 

ـ في مداخؿ بعض المراكز الصحية ااساسية بالتحديػد بػالغرؼ لكحظ أي:ا أف ىناؾ تزاح .52

أفراد  1_4الخاصة لحراس المراكز ) الغفارة ( كعند االستفسار تبيف أف لكؿ مركز صحي 

الك ػت كتبػػادؿ الحػػديث فم ػػؿ  أصػد ائيـ الػػذيف يػػنتكف لتم:ػػيةإلػػى  مػف الحػػراسف باى:ػػافة

مركػػز الغػػكيرتف كمركػػز القاعػػةف كمركػػز رأس سػػرمةف كمركػػز القصػػبةف كمركػػز القزاحيػػةف 

 كمركز سيدم عبد النكرف كغيرىـ . 

 التوزيع الجغرافي لممراكز الصحية األساسية في منطقة زليتن .
مركػػػزان  54عػػػددىا تتػػكزع فػػػي منطقػػػة زليػػتف العديػػػد مػػػف المراكػػز الصػػػحية ااساسػػػيةف إذ بمػػ  

صػػحيان أساسػػيانف حيػػث تتبػػايف فػػي تكزيعيػػا عمػػى مسػػتكل محػػرت المنطقػػة بغػػض النظػػر عمػػى عػػدد 

 سكاف كؿ محمة كىذه المراكز ىي :

 المركز الصحي األساسي رأس سجمة : -
كمػػػـ مػػػف مركػػػز المدينػػػةف داخػػػؿ الحػػػدكد  52ـف كيقػػػع عمػػػى بعػػػد 5984تنسػػػس ىػػػذا المركػػػز 

مالية كتحديػػدان فػػي الجػػزء الشػػر ي ليػػا كيحتػػكم عمػػى خمسػػة أ سػػاـ كىػػي  سػػـ اىداريػػة لمحمػػة أزدك الشػػ
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إلى  ااطفاؿف ك سـ الباطنةف ك سـ ااسنافف ك سـ النساءف ك سـ التمريض كالحقف كالغياراتف إ:افة

 الصيدلية الخاصة بالمركز .

 المركز الصحي األساسي أزدو الجنوبية : -
الجنكبيػػةف كيعػػرؼ أي:ػػا بمركػػز )الكنػػادم( كنيػػة سػػمي بيػػذا االسػػـ لك كعػػو فػػي محمػػة أزدك 

كمػـ جنػكب   ر ػةلك كعو بيف أك ر العائرت شػيرة فػي المحمػة كىػي عائمػة آؿ كنػدم كيقػع عمػى بعػد 

ـف كيحتػػكم عمػػى عػػدة تخصصػػات أك أ سػػاـ منيػػا طبيػػب 5997شػػرؽ المدينػػةف ك ػػد تػػـ تنسيسػػو سػػنة 

اليػػؿ كالمختبػػراتف كصػػيدلية خاصػػة التح عػػاـف ك سػػـ النسػػاءف ك سػػـ ااسػػنافف كمػػا يحتػػكم عمػػى  سػػـ

 .مركزبال

 : المركز الصحي األساسي أنس بن مالك -
شػرؽ المدينػة :ػمف محمػة أزدك الشػمالية كتحديػدان  فيكمـ  خمسة يقع ىذا المركز عمى بعد 

فػي أ صػػى الغػػرب مػػف الحػػدكد اىداريػػة لمحمػػة أزدك الشػػمالية   ريػػب جػػدا مػػف الحػػدكد الشػػر ية لمحمػػة 

ـ كيحتػكم عمػى  سػـ طبيػب عػاـف 0226ف حيث تنسس ىذا المركػز الصػحي ااساسػي سػنة أبك ر ية

التطعػيـ الخػاص بااطفػاؿ كالمكاليػػدف إلػػى  كطبيػب ممػارسف ك سػـ ااطفػػاؿف ك سػـ النسػاءف باى:ػافة

 كصيدلية .

 المركز الصحي األساسي القزاحية : -
نة كسمي بيذا االسـ لك كعو كمـ شماؿ غرب المدي  مانيةيقع ىذا المركز الصحي عمى بعد 

ـ كيحتػكل عمػى طبيػب عػاـف ك سػـ ااطفػاؿ 0222داخؿ محمة القزاحيةف ك د تـ تنسيسػو خػرؿ سػنة 

 سػػـ التحاليػػؿف كخاصػػةن  التحميػػؿ المتعمػػؽ بالعمالػػة ااجنبيػػة العربيػػة إلػػى  ك سػػـ لمتطعػػيـف باى:ػػافة

ديػة مػف بمػدىـ لمنطقػة زليػتف خاصػةن اجؿ إعداد الشيادة الصحية ليـف خكفان مف نقؿ اامػراض المع
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التحاليػؿ المطمكبػة لػدل الطمبػة المتخػرجيف مػف مرحمػة اىعداديػة كال انكيػةف إلػى  كليبيا عامةف إ:ػافة

 ككذلؾ صيدلية خاصة بيذا المركز . 

 :  المركز الصحي األساسي طبطبت -
المدينػة فػي كمػـ جنػكب مركػز  02ـ كيقػع عمػى بعػد 5992تنسس ىذا المركز الصػحي سػنة 

الجػزء الغربػػي مػف محمػػة مػاجرف كسػػمي بيػذا االسػػـ كنيػة لممنطقػػة التػي يقػػع فييػا داخػػؿ ىػذه المحمػػةف 

كىي منطقة طبطبت كلو تخصصات متعددة منيا طبيب عػاـف كطبيبػة نسػاءف ك سػـ لمتطعػيـف ك سػـ 

 لمتحاليؿف ك سـ التمريضف كالصيدلية الخاصة بالمركز .

 : صبةالمركز الصحي األساسي الق -
 كمػػـ غػػرب المدينػػة داخػػؿ محمػػة القصػػبة كسػػمي عمػػى أسػػـ المحمػػةف حيػػث 50يقػػع عمػػى بعػػد 

طابقيف في نفس  الك ت الحالي يقع في مبنى خاص ذم نو فيـ إال إ5984تنسس ىذا المركز سنة 

متػر مػف الطريػؽ المعبػدف كيحتػكم  022ااصميف كالذم يبعد  مةف نظران  اجراء الصيانة لمك عوالمح

إلػػػى  ةف ك سػػػـ ااسػػػنافف ك سػػػـ النسػػػاءف باى:ػػػافةمركػػػز عمػػػى عػػػدة تخصصػػػات منيػػػا الباطنػػػلىػػػذا ا

 التطعيـف ك سـ التحاليؿ كالصيدلية الخاصة بو . 

 المركز الصحي األساسي سيدي عبد النور : -
كمػـ جنػكب المدينػةف كتػـ تنسيسػو  سػتةيقع ىذا المركػز الصػحي فػي محمػة السػبعة عمػى بعػد 

ةف ك سػػـ ااسػػنافف ك سػػـ الطبيػػب عمػػى عػػدة أ سػػاـ منيػػاف  سػػـ الباطنػػ المركػػزـف كيحتػػكم 5998سػػنة 

العاـف ك سـ العرج الطبيعيف ك سـ التطعيـف ك سـ التمريض كالحقف كالغياراتف كالصػيدلية الخاصػة 

 بالمركز .
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 المركز الصحي األساسي الغويجت : -
كمػـ مػف مركػز المدينػةف اتجػاه   مانيػةسمي بيذا االسـ لك كعو في محمة الغكيرت عمى بعػد 

 ـ كيتكػكف مػف صػيدلية خاصػة بػوف باى:ػافة5998الجنكب الغربيف حيػث تنسػس ىػذا المركػز سػنة 

عدة أ ساـ منياف  سـ الباطنيةف ك سـ الطبيب العػاـف ك سػـ ااطفػاؿف ككػذلؾ  سػـ النسػاءف ك سػـ إلى 

 ااسنافف ك سـ التطعيـف كالتمريض .

 : سوق الثجثاءالمركز الصحي األساسي   -
كمػـ جنػكب  55ـف كيقع في محمة الظييرة عمػى بعػد 5995تنسس ىذا المركز الصحي سنة 

عػػػدة أ سػػاـ منيػػػاف  سػػـ الطبيػػػب العػػاـف ك سػػػـ إلػػى  شػػرؽ المدينػػػة كيحتػػكم عمػػػى صػػيدليةف باى:ػػػافة

 ااسنافف ك سـ الباطنةف ك سـ المختبراتف ك سـ التطعيـ .

 ة :المركز الصحي األساسي المنطرح -
مػػف مركػػز المدينػػةف :ػػمف محمػػة كيمػػكمتريف ا نػػيف يقػػع ىػػذا المركػػز غػػرب المدينػػة عمػػى بعػػد 

ـ 5998المنطرحةف داخؿ الحػدكد اىداريػة لممركػز الح:ػرم لممدينػةف حيػث تنسػس ىػذا المركػز سػنة 

 كيحتكم عمى صيدلية ك سميف ااسنافف كالتطعيـ .

 : المركز الصحي األساسي حي المعممين -
ـف حيػػػث يقػػػع داخػػػؿ الحػػػدكد اىداريػػػة لممركػػػز 0227تػػػـ تنسػػػيس ىػػػذا المركػػػز الصػػػحي سػػػنة 

شماؿ مركز المدينة في محمة البازة كيحتكم المركػز عمػى  تر كاحدمك ميك الح:رم لممدينة عمى بعد 

عػػػدة أ سػػػاـ منيػػػا  سػػػـ ااسػػػنافف ك سػػػـ النسػػػاء كالػػػكالدةف ك سػػػـ الباطنػػػةف ك سػػػـ التمػػػريض الخػػػاص 

 الصيدلية الخاصة بو . إلى  لحقفف ك سـ المختبرات كالتحاليؿف ك سـ التطعيـف باى:افةبالغيارات كا
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 :  المركز الصحي األساسي المالحة -
كمػـ جنػكب المدينػةف كسػمي بيػذا االسػـ لك كعػو داخػؿ منطقػة  02يقع ىذا المركز عمى بعػد 

اـ منياف  سـ الطبيب العػاـف ـف كيحتكم عمى عدة أ س5998المالحة بمحمة ماجرف كتـ تنسيسو سنة 

 التمريض رجاؿ كنساءف إ:افة عمى الصيدلية الخاصة بو .ك  ك سـ ااطفاؿف ك سـ اىسعافات

 المركز الصحي األساسي القاعة : -
كمػػـ شػػرؽ المدينػػةف حيػػث تنسػػس  51سػػمي بيػػذا االسػػـ لك كعػػو فػػي محمػػة القاعػػة عمػػى بعػػد  

الطبيػػػب العػػػاـف ك سػػػـ طػػػب ااسػػػنافف ك سػػػـ  ـ كيحتػػػكم عمػػػى أربعػػػة أ سػػػاـ كىػػػيف  سػػػـ0227سػػػنة 

 الصيدلية الخاصة بيذا المركز .إلى  ااطفاؿف ك سـ التمريضف إ:افة

 : المركز الصحي األساسي ثأر الشيداء -
كمـ شرؽ المدينةف كلقد تنسس سنة  00يقع ىذا المركز الصحي في محمة الدافنية عمى بعد 

أربعػػة أ سػػاـ كىػػيف  سػػـ النسػػاءف ك سػػـ إلػػى  فةـ كيحتػػكم عمػػى صػػيدلية خاصػػة بػػوف باى:ػػا0227

 ااطفاؿف ك سـ الطبيب العاـف ك سـ التمريض .

كمف خرؿ ما سػبؽ عر:ػة نجػد ىنػاؾ تبػايف فػي تكزيػع ىػذه المراكػز داخػؿ محػرت منطقػة 

محمػة  02زليتف بغض النظر عف عدد السكاف لكؿ محمػةف ففػي منطقػة الدراسػة  بمػ  عػدد المحػرت 

 ( .0.4مركز صحي أساسي  كما ىك مك:ح بالجدكؿ ) 54كعدد المراكز 

كمف خرؿ نتائج الدراسة الميدانية لمباحث كجػد أف بعػض المحػرت لػيس ليػا مركػز صػحي 

أساسي م ؿ محمة كعاـف كمحمة مغرغريفف كمحمة الشيحف كمحمة كادكشف كمحمة أبك جريدةف كمحمة 

ساسييف م ؿ محمة أزدك الشمالية فيػي ت:ػـ أدكارف كمحمة الجيادف بينما ىناؾ محرت بيا مركزيف أ

مركػػػػز رأس سػػػػرمة كمركػػػػز أنػػػػس بػػػػف مالػػػػؾف كمحمػػػػة مػػػػاجر بيػػػػا مركػػػػز طبطبػػػػت كمركػػػػز المالحػػػػةف 

  ( تبيف التكزيع الجغرافي لممراكز الصحية ااساسية في منطقة الدراسة.0.4كالخريطة )
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 ( توزيع المراكز الصحية األساسية مقارنة بتوزيع السكان والمساحة 3.4جدول )
 م.2116داخل محجت منطقة زليتن لعام 

 اسم المركز الصحي األساسي المساحة باليكتار عدد السكان المحمة
 / 022 9,450 الشيخ

 / 047 4,907 أبك ر ية
 / 441 6,295 أبك جريدة
 ال ر اءسكؽ  482 52,800 الظييرة
 حي المعمميف 144 7,975 البازة

 أزدك الجنكبية )الكنادم( 190 8,620 أزدك الجنكبية
 المنطرحة 690 9,099 المنطرحة
 / 988 1,711 مغرغريف
 / 5001 8,021 كادكش 

 رأس سرمة + انس بف مالؾ 5081 50,590 أزدك الشمالية
 القصبة 5081 52,174 القصبة
 القزاحية 5480 4,889 القزاحية
 سيدم عبد النكر 0097 54,264 السبعة

 الغكيرت 0491 9,004 الغكيرت 
 القاعة 7589 55,858 القاعة
 / 52854 7,407 الجياد

  نر الشيداء 54071 51,241 الدافنية 
 / 51088 50,552 كعاـ

 / 04889 8,448 إدكاك 
 طبطبت + المالحة  512277 56,646 ماجر

 مركز 54 047،222 594,840 اىجمالي
 

 ـ0256المصدر : اعتمادا عمى الدراسة الميدانية لسنة 
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 م2116( التوزيع الجغرافي لممراكز الصحية األساسية في منطقة زليتن لسنة 2.4خريطة )

 

 ـ0256الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى الدراسة الميدانية لمباحث لسنة  -المصدر :
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 داخل المراكز الصحية األساسية .القوى العاممة الطبية 
تتكزع القكل العاممة الطبية داخؿ المراكز الصحية ااساسية في منطقة زليػتف بشػكؿ متبػايف 

مكظفػان كمكظفػة  5542كمان كنكعانف حيث بم  اىجمالي العاـ لمكادر الكظيفي بيػذه المراكػز الصػحية 

 ـف كما ىي مك:حة بالجدكؿ التالي . 0256خرؿ سنة 

 ( التوزيع العددي والنوعي لمقوى العاممة الطبية داخل المراكز الصحية األساسية 4.4)جدول 
 م.2116في منطقة زليتن سنة 

 القوى العاممة
 

 المركز الصحي األساسي
 الصيادلة الرنيون اإلداريون ىيئة التمريض األطباء

 اإلجمالي

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 
 75 - 6 - 9 4 00 54 5 4 1 مركز رأس سرمة

 87 0 8 4 9 0 06 52 0 9 4 مركز أزدك الجنكبية
 52 5 6 - 6 - 05 7 0 4 4 مركز انس بف مالؾ

 71 5 8 7 8 - 01 7 0 - 0 مركز القزاحية
 71 0 4 0 1 - 00 50 0 0 6 مركز طبطبت
 149 0 50 52 51 0 49 51 52 57 56 مركز القصبة

 62 0 4 - 0 0 06 4 - 4 7 سيدم عبد النكرمركز 
 114 0 6 4 6 8 44 50 1 52 7 مركز الغكيرت

 116 0 7 5 8 4 10 55 0 - 58 مركز سكؽ ال ر اء
 85 1 4 0 55 0 07 52 5 51 7 مركز المنطرحة

 113 0 52 - 9 55 07 55 4 55 7 مركز حي المعمميف
 83 0 9 6 4 6 00 50 0 6 0 مركز المالحة
 47 0 4 - 1 5 01 4 5 - 1 مركز القاعة

 47 5 4 - 4 - 51 7 0 7 7 مركز  نر الشيداء
 1141 28 92 37 112 43 474 137 39 91 98 اإلجمالي

 

 .ـ(0256( سنة ): اعتمادان عمى سجرت  المراكز الصحية ااساسية بمنطقة زليتفف بيانات )غير منشكرةبتصرؼ الباحث المصدر:

( أف المركػػز الصػػحي ااساسػػي القصػػبة  ػػد أحتػػؿ المرتبػػة 4.4الجػػدكؿ )رحػػظ مػػف خػػرؿ ي

بمػ   فمكظفػان كمكظفػة كعمػى رأسػيـ ااطبػاء كالػذي 549ااكلى فػي عػدد الكػادر الػكظيفيف حيػث بمػ  
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ف كبم  عدد 51كعدد الممر:ات  52إناث كعدد الممر:يف  57ك ذككر 56ان منيـ بطبي 00عددىـ 

إلػػػى  إنػػػاثف إ:ػػػافة 52ذكػػػكر ك 51إنػػػاثف كعػػػدد الفنيػػػيف  0ك ذكػػػكر 49اريػػػان مػػػنيـ إد 15اىداريػػػيف 

 مف اىناث . 0مف الذككر ك50الصيادلة كالذم بم  عددىـ 

ال ر ػاء المرتبػة ال انيػةف حيػث بمػ  إجمػالي الكػادر فػي كأخذ المركز الصحي ااساسي سكؽ 

 55مػف الػذككر ك 0ف طبيبان مف الذككر كال يكجد بػو إنػاثف كعػدد الممر:ػي 58منيـ  526الكظيفي 

 8إلػى  مػف اىنػاثف إ:ػافة 4مػف الػذككر ك 10مف اىناث. كأما عف عدد اىدارييف فقد بم  عػددىـ 

 مف اىناث.  0ذككر ك 7أن ى كاحدة  مف الفنييفف كعدد الصيادلة ك  ذككر

كأمػػا المرتبػػة ال ال ػػة فيػػي لصػػالح المركػػز ااساسػػي الغػػكيرت حيػػث كصػػؿ إجمػػالي الكػػادر 

أطبػػاء. أمػػا اىنػػاث فقػػد  7مكظفػػا كمكظفػػةف فااطبػػاء الػػذككر بمػػ  عػػددىـ  524حػػكالي لػػى إ الػػكظيفي

ممر:ةف كعدد الفنييف  50ممر:يفف كاىناث  1طبيباتف كعدد الممر:يف الذككر  52بم  عددىف 

مف اىناثف عركة عمى ذلؾ عػدد  8مف الذككر ك 44إناث. أما عدد اىدارييف فقد بم   4ك ذككر 6

 مف اىناث . 0ذككر  ك 6الصيادلة 

أمػػا بالنسػػبة لممركػػز الصػػحي ااساسػػي حػػي المعممػػيف فقػػد أحتػػؿ المرتبػػة الرابعػػةف حيػػث بمػػ  

ف كأمػا 7مكظفان كمكظفػةف فقػد بمػ  عػدد ااطبػاء الػذككر  520اىجمالي العاـ لمكادر الكظيفي حكالي 

مف  9ةف كعدد الفنييف إداري 55إداريانف ك 07ممر:ةف ككذلؾ  55ممر:يف ك 4طبيبة ك 55اىناث 

 إناث . 0صيادلة ذككرف ك 52الذككر فقطف ك

الجنكبيػػػة المرتبػػػة الخامسػػػةف حيػػػث بمػػػ  عػػػدد الكػػػادر  ازدكايعتبػػػر المركػػػز الصػػػحي ااساسػػػي 

 52ممر:ػػػػػيفف ك 0ك طبيبػػػػػاتف 9أطبػػػػػاءف ك 4مكظفػػػػػان كمكظفػػػػػةف مػػػػػنيـ  87الػػػػػكظيفي بػػػػػو حػػػػػكالي 
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إنػاثف  4ذكػكرف ك 9باى:افة لعدد الفنييف الذم بمػ  إناثف  0أداريان مف الذككرف ك 06ممر:اتف ك

 صيادلة إناث . 0صيادلة ذككر ك 8ك

أمػػا عػػف المرتبػػة السادسػػة فقػػد أحتميػػا المركػػز الصػػحي ااساسػػي المنطرحػػةف حيػػث بمػػ  عػػدد 

مػػػف اىنػػػاث مػػػف ااطبػػػاء. كأمػػػا  51ذكػػػكر ك 7مكظفػػػان كمكظفػػػةف مػػػنيـ  81الكػػػادر الػػػكظيفي حػػػكالي 

مػػف اىنػػاثف  0مػػف الػػذككر ك 07إنػػاثف كاىداريػػكف  52مػػف الػػذككر ك 5عػػددىـ الممر:ػكف فقػػد بمػػ  

 مف اىناث . 1مف الذككر ك 4إناثف كالصيادلة  0مف الذككر ك 55كالفنيكف

كاحتؿ المرتبة السابعة المركز الصحي ااساسي المالحةف حيث بم  إجمالي الكادر الكظيفي 

      مػػػػػػػػف اىنػػػػػػػػاثف  6ذكػػػػػػػػكر ك 0كعػػػػػػػػددىـ  مكظفػػػػػػػػان كمكظفػػػػػػػػةف مكزعػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى ااطبػػػػػػػػاء 80حػػػػػػػػكالي 

مػػػف اىنػػػاثف كعػػػدد  6مػػػف الػػػذككر ك 00مػػػف اىنػػػاثف كاىداريػػػكف  50مػػػف الػػػذككر ك 0كالممر:ػػػكف 

 مف اىناث . 0صيادلة مف الذككر ك 9مف اىناثف ك 6مف الذككر ك 4الفنييف 

الػكظيفي  ك د احتؿ المركز الصحي ااساسي رأس سرمة المرتبة ال امنةف كبمػ  عػدد الكػادر

مف اىناث بالنسبة لسطباءف كأما عف الممر:ػيف  فيػـ  4مف الذككر ك  1مكظفان كمكظفةف منيـ 71

فقػػط مػػف الفنيػػيف  9كف مػػف اىنػػاث 4مػػف الػػذككر ك 00مػػف اىنػػاثف كاىداريػػكف  54مػػف الػػذككر ك 5

 صيادلة كىـ مف الذككر .  6الذككرف كأي:ا 

المرتبػػة التاسػػعةف ك ػػد بمػػ   يػػة كطبطبػػت فقػػد احػػتركأمػػا المركػػزاف الصػػحياف ااساسػػاف القزاح

ممر:ػيف  0فقػطف ك أطبػاء ذكػكر 0مكظفػان كمكظفػة ف مػنيـ  72حػكالي  بيػا إجمالي الكادر الكظيفي

صػيادلة ذكػكرف كان ػى  8إنػاثف ك 7فنيػيف ذكػكرف ك 8أداريان مف الذككر فقطف ك 01ممر:اتف ك 7ك

أمػػػا عػػػف المركػػػز الصػػػحي طبطبػػػت فقػػػد بمػػػ  عػػػدد كاحػػػدة . ىػػػذا بالنسػػػبة لممركػػػز الصػػػحي القزاحيػػػةف 
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  1ك أداريػػػػان فقػػػػط مػػػػف الػػػػذككرف 00ممر:ػػػػةف ك 50ممر:ػػػػيف ك 0طبيبػػػػاتف ك 0أطبػػػػاء ك 6ااطبػػػػاء 

 مف اىناث .  0صيادلة مف الذككر ك 4مف اىناثف ك 0فنييف ذككرف ك

كأخػػذ المركػػز الصػػحي سػػيدم عبػػد النػػكر المرتبػػة العاشػػرةف حيػػث بمػػ  عػػدد الكػػادر الػػكظيفي 

إدارم  06كاىداريػػكف ف ممر:ػػات فقػػط 4طبيبػػات ك 4أطبػػاء ك 7كمكظفػػةف مػػنيـ  امكظفػػ 60حػػكالي 

 مف اىناث. 0مف الذككر ك 4ذككر فقطف كالصيادلة  0مف اىناثف كالفنيكف  0ك مف الذككر

احتػػؿ المركػػز الصػػحي ااساسػػي أنػػس بػػف مالػػؾ المرتبػػة الحاديػػة عشػػرف حيػػث بمػػ  إجمػػالي 

ممر:ػػاتف  7ممر:ػػيف ك 0طبيبػػاتف ك 4أطبػػاء ك 4ظػػؼ كمكظفػػوف مػػنيـ مك  10الكػػادر الػػكظيفي 

مػف الػذككر كأن ػػى  6فنيػيف مػف الػذككر أي:ػاف كأمػا الصػيادلة فيػـ  6إداريػان فقػط مػف الػذككرف ك 05ك

 كاحدة .

أمػػػا المرتبػػػة ال انيػػػة عشػػػر فقػػػد أحتميػػػا كػػػؿ مػػػف المركػػػز الصػػػحي ااساسػػػي القاعػػػدة كالمركػػػز 

 1مكظػػؼ كمكظفػػة ف كىػػـ  47حيػػث بمػػ  إجمػػالي الكػػادر الػػكظيفي  الصػػحي ااساسػػي  ػػنر الشػػيداءف

داريػػػة كاحػػػدة فقػػػط كك  إداريػػػان  01ممر:ػػػاتف ك 4ك كممػػػرض كاحػػػدأطبػػػاء ذكػػػكر فقػػػطف  فنيػػػيف مػػػف  1اا

مػػف اىنػػاث  بمركػػز القاعػػة. أمػػا المركػػز الصػػحي  ػػنر الشػػيداء  0صػػيادلة ذكػػكر ك 4الػػذككر فقػػطف ك

إدارم مػػف الػػذككر فقػػطف  51ممر:ػػاتف ك 7يف كممر:ػػ 0طبيبػػاتف ك 7أطبػػاء  ك 7 فيحتػػكم عمػػى

أما عف اىجمالي العاـ  مف الذككر كأن ى كاحدة . 4فنييف مف الذككر أي:اف كأما الصيادلة فيـ  4ك

 09طبيبػػةف كعػػدد المر:ػػيف  92ك طبيبػػان  98لكػػؿ كظيفػػة عمػػى حػػدهف فقػػد بمػػ  عػػدد ااطبػػاء حػػكالي 

ف كىػػػـ أك ػػػر عػػػددا مػػػف بػػػا ي المػػػكظفيف  474ممر:ػػػةف كاىداريػػػكف الػػػذككر 507كعػػػدد الممر:ػػػات 

 07مػػف الػػذككر ك 520إداريػػةف كبمػػ  عػػدد الفنيػػيف  40عػػدد اىنػػاث كالػػذم يقػػدر بحػػكالي إلػػى  إ:ػػافة

 . اثمف اىن 08مف الذككر ك 90بم   مف اىناثف كال ننسى عدد الصيادلة الذم
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 المرضى المترددون عمى المراكز الصحية األساسية :
 قػػـ المسػػاعدةااطك  القػػكل العاممػػة داخػػؿ ىػػذه المراكػػز كالمتم مػػة فػػي ااطبػػاءبعػػد اسػػتعراض 

حجػـ المر:ػى المتػردديف عمػى ىػذه المراكػز خػرؿ سػنة الباحث  كاىدارييف كالفنييف كالصيادلةف يبيف

 .( 1.4ـ كما ىي مك:حة بالجدكؿ ) 0256

كز الصحية األساسية بمنطقة زليتن ا( التوزيع العددي والنوعي لممرضى المترددين عمى المر 5.4جدول)
 م .2116حسب المعدل الشيري لسنة 

 المرضى المترددين حسب النوع البيـان
 النسبة المجموع

 إناث ذكور اسم المركز
 %55.1 0122 5022 5022 مركز رأس سرمة

 %9.1 0212 5022 812 مركز أزدك الجنكبية
 %4.0 921 411 412 مركز انس بف مالؾ

 %0.6 872 402 012 مركز القزاحية
 %1 5287 107 162 مركز طبطبت
 %54.0 0292 5622 5492 مركز القصبة

 %7.1 5602 702 922 مركز سيدم عبد النكر
 %6.9 5122 922 622 مركز الغكيرت

 %8.5 5712 922 812 مركز سكؽ ال ر اء
 %0.8 622 072 002 مركز المنطرحة

 %55.0 0412 5022 5512 مركز حي المعمميف
 %0.7 822 442 062 مركز المالحة
 %1.0 5562 602 142 مركز القاعة

 %6.4 5422 822 622 مركز  نر الشيداء
 %111 21692 11462 11231 اإلجمالي
  %111 %52.8 %47.2 النسبة %

 

 ـ بيانات غير منشكرة .0256المراكز الصحية ااساسية بمنطقة زليتف سنة المصدر: مف كا ع سجرت 

رحػػظ أف ىنػػاؾ تبػايف فػػي الكػػـ كالنػكع لػػدل المتػػردديف عمػػى ( ي1.4) مػف خػػرؿ ىػػذا الجػدكؿ

متػرددف مكزعػة عمػى  05690المراكز الصحية ااساسػيةف حيػث بمػ  اىجمػالي العػاـ لعػدد المتػردديف 
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ااساسػػػية بالمنطقػػػةف حيػػػث احتػػػؿ مركػػػز القصػػػبة المرتبػػػة ااكلػػػى فػػػي نسػػػبة كػػػؿ المراكػػػز الصػػػحية 

ر الخػػدمات ااف:ػػؿ عػػف بػػا ي المراكػػز % كذلػػؾ لتػػكف54.0كػػز الصػػحية بنسػػبة المتػػردديف عمػػى المرا

أنػػو احتػػؿ المرتبػػة ااكلػػى فػػي عػػدد الكػػادر الػػكظيفي كخاصػػة ااطبػػاء مػػنيـف إلػػى  ااخػػرلف باى:ػػافة

% مف إجمػالي عػدد المتػردديف عمػى المراكػز الصػحيةف كيػنتي 55.1نسبة كيميو مركز رأس سرمة  ب

%ف كمركػػز سػػكؽ  9.1%ف ككػػذلؾ مركػػز أزدك الجنكبيػػة بنسػػبة  55.0بعػػدىا حػػي المعممػػيف بنسػػبة 

%ف كبعػػػدىا مركػػػز الغػػػكيرت  7.1%ف كيميػػػو مركػػػز سػػػيدم عبػػػد النػػػكر بنسػػػبة  8.5ال ر ػػػاء  بنسػػػبة 

%  1.0لقاعة فقد بمغػت نسػبتو %. كأما عف مركز ا 6.4سبة %ف كمركز  نر الشيداء ب 6.9بنسبة 

% النسبة المتحصؿ عمييا  مركز أنس بف مالؾف كمركز  4.0ك %ف1ـ مركز طبطبت بنسبة كمف  

%. كأما المركز الذم احتؿ المرتبة ااخيرة فيك  0.6%ف كمركز القزاحية بنسبة  0.7المالحة بنسبة 

جمػػػالي عػػػدد المتػػػردديف عمػػػى المراكػػػز الصػػػحية ااساسػػػية %ف مػػػف إ 0.8مركػػػز المنطرحػػػة كنسػػػبتو 

بالمنطقػةف كذلػػؾ لعػػدـ كفػاءة الخػػدمات الصػػحية ك مػة ااطبػػاء المتخصصػػيف بػوف حيػػث ال يتػػكفر فيػػو 

 إال  سـ ااسناف ك سـ تطعيـ ااطفاؿ . 

أمػػا عػػف اىجمػػالي العػػاـ لمػػذككر المتػػردديف عمػػى المراكػػز الصػػحية ااساسػػية بالمنطقػػة فقػػد 

 % مف إجمالي عدد المتردديفف حيػث ال تختمػؼ ىػذه 10.8% كاىناث حكالي  47.0نسبتيـ بمغت 

استمارة االستبياف  بيانات النسبة ك يران عف النسبة المتحصؿ عمييا مف الدراسة الميدانية خرؿ تحميؿ

% مػػػف جممػػػة  14.7%ف أمػػػا نسػػػبة اىنػػػاث فبمغػػػت حػػػكالي  41.0كالتػػػي سػػػجمت نسػػػبة الػػػذككر بيػػػا 

 العينة .   اختيار
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 مدى كراءة الخدمات الصحية داخل المراكز الصحية األساسية :
يتم ػػػؿ مسػػػتكل نشػػػاط ككفػػػاءة الخػػػدمات الصػػػحية فػػػي العديػػػد مػػػف الجكانػػػب منيػػػا مػػػا يخدمػػػو 

مكانيػة الكصػكؿ مػف إليػو  المرفؽ الصحي مف السكاف كالمساحةف حيث يعػد مك ػع المركػز الصػحي كاا

فسػػكاف المنػػاطؽ القريبػػة مػػف المراكػػز الصػػحية العرجيػػة ىػػـ أك ػػر  فوأىػػـ العكامػػؿ المػػؤ رة فػػي نشػػاط

 . (1)م ؿ ىذه الخدمةإلى  السكاف المتردديف عمييا مقارنة بسكاف المناطؽ ااخرلف التي تفتقر

كما أف مدل تكفر ااجيزة كالمعدات الحدي ة كتكفر الككادر الطبية كىيئة التمػريض المؤىمػة 

رعايػػػة الطبيػػػة لػػػو اا ػػػر الكا:ػػػح فػػػي رفػػػع مسػػػتكل كفػػػاءة ىػػػذه كالمتخصصػػػة فػػػي مختمػػػؼ جكانػػػب ال

نظػػػاـ العػػػرج المتبػػػع فػػػي المرافػػػؽ الصػػػحية لػػػو ا ػػػر عمػػػى نشػػػاط الخػػػدمات إلػػػى  باى:ػػػافةف الخدمػػػة

 .   (2)الصحية كمستكل كفاءة الخدمة العرجية داخؿ مرافقيا

 سػيكلة الكصػكؿ ىػدفيف رئيسػييفف أكليمػا إمكانيػة إلى  الدراسة الميدانية لمكصكؿ تأجريك د 

ر إمكانيػػة الكصػػكؿ بعػػدة خػػرؿ الػػزمف المسػػتغرؽ كالكسػػيمة المسػػتخدمة كمسػػافة رحمػػة العػػرجف كتتػػن 

المراكػػػز الصػػػحيةف كدرجػػػة االزدحػػػاـف كالظػػػػركؼ إلػػػػى  الكسػػػيمة المسػػػتخدمة لمكصػػػكؿ أىميػػػاعكامػػػؿ 

ؿ تعكد لممريض نفسوف م ؿ الػدخؿ كالعمػرف كالحالػة الجكيةف كحالة الطرؽ كالشكارعف كما تتن ر بعكام

ف عمى ىذه الخدمة العرجية االجتماعية كمدل تكفر المكاصرت كغيرىاف كال اني فيك حجـ المترددي

ا الجانػب  يػاس مسػتكل نشػاط ساسية بالمنطقةف كسكؼ نحاكؿ في ىذه المراكز الصحية ااداخؿ ىذ

لػػػؾ خػػػرؿ حػػػةف كذاساسػػػية عمػػػى :ػػػكء البيانػػػات المتاككفػػػاءة الخدمػػػة الصػػػحية فػػػي ىػػػذه المراكػػػز ا

 المؤشرات التالية :

 
                                                           

096(ػييٍؾَذاىزيش،اىزؼييٌٗاىظؾخفيٍْطقخصىيزِدساعخفيعغشافيخاىخذٍبد،ٍشعغعبثقص1)

(فزؾديػجدذاىؾَيدذثدداله،ٍغزشدايبداىقدبٕشحدساعددخفديعغشافيدخاىخدذٍبد،سعددبىخدمزد٘سآ)غيدشٍْشدد٘سح(،يغدٌاىغغشافيدب،مييدد2ٔ)

 014ً،ص5989اآلداة،عبٍؼخػيِشَظ،ٍظش،
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 : معدل ما يخدمو المركز الصحي من السكان  -5
ر كافػػة مسػػتكيات الخػػدمات الصػػحية لمسػػكاف فػػي مختمػػؼ أرجػػاء ياىتمػػت الدكلػػة الميبيػػة بتػػكف

البردف بحيث تككف ىذه الخدمات في متناكؿ جميػع أفػراد المجتمػع بمختمػؼ مسػتكياتيـ اال تصػاديةف 

كذلؾ لرفع المستكل الصحي عمى صعيد الفرد كااسرة كالق:اء عمى العديػد مػف اامػراض المتكطنػة 

اب الػكعي الصػحي خػرؿ فتػرات سػابقةف كذلػؾ انطر ػا مػف مبػدأ نتيجة تدني المسػتكل المعيشػي كغيػ

الصحة البدنية كالنفسية لإلنساف ىي اليدؼ ااكؿ لكافة مجيكدات التنميػة االجتماعيػة كاال تصػادية 

( الػػػذم يك:ػػح معػػػدؿ مػػػا يخدمػػػو المركػػػز الصػػػحي 6.4ف كمػػػف خػػػرؿ بيانػػػات الجػػػدكؿ )(1)كخططيػػا 

رحػػػػظ أف عػػػػدد المراكػػػػز الصػػػػحية يف منطقػػػػة زليػػػػتف  ااساسػػػػي مػػػػف السػػػػكاف عمػػػػى مسػػػػتكل محػػػػرت

ا مراكػز صػحية محػرت لػيس بيػ 8محمػة مػنيف  02مركػزا مكزعػة عمػى  54ااساسية بمنطقة زليػتف 

ف بيمػػا مركػػزيف صػػحييف لكػػؿ منيمػػاف كىمػػا محمػػة مػػاجرف كمحمػػة أزدك أساسػػيةف كىنػػاؾ محمتػػاف ا نتػػا

نسػمة مػػف  8,000كػؿ مركػز يقػـك بخدمػة نسػمة / مركػػز أم  8,000الشػماليةف حيػث تبػيف معػدليما 

نسػػمة / مركػػزف مػػف سػػكاف محمػػة أزدك الشػػمالية. أمػػا بػػا ي المحػػرت  6,296ك سػػكاف محمػػة مػػاجرف

فيي ذات معدؿ كاحد كىك مركز صحي أساسي  مقابؿ عدد سكاف المحمة بكؿ منيفف لكجكد مركػز 

اـ لسػػكاف منطقػػة زليػػتف صػػحي كاحػػد فقػػط بكػػؿ محمػػة مػػف ىػػذه المحػػرت. كأمػػا بالنسػػبة لممعػػدؿ العػػ

نسمة /  13,917ـ مقابؿ عدد المراكز الصحية فيك 0226نسمة خرؿ سنة 194,842 كالبال  عددىـ 

بم يمو عمػى مسػتكل إ مػيـ بنغػازمف الػذم لػـ يتجػاكز  مقارنة كىك معدؿ مرتفع فمركز صحي أساسي 

الدكلػػػة كىػػػك مػػػا بػػػيف ف بينمػػػا يتماشػػػى مػػػع المعيػػػار الػػػذم ك:ػػػعتو (2)نسػػػمة / مرفػػػؽ صػػػحي  11,686

 ( نسمة لكؿ مركز صحي 20,000 - 10,000)

  

                                                           
59،صعبثقٍشعغ،(ػجذاىؼضيضاىغبٍذي،اىغغشافيخاىظؾيخمَْ٘رطىيغغشافيخاىزطجيقيخ1)

017،صٍشعغعبثق(خبىذٍؾَذادسيظثِػَ٘س،عغشافيخاىخذٍبدفيايييٌثْغبصي،2)
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( معدل ما يخدمو المركز الصحي األساسي من السكان عمى مستوى محجت منطقة زليتن 6.4جدول )
 م2116خجل سنة

 البيان
 نسمة / مركز عدد المراكز الصحية األساسية عدد السكان اسم المحمة

 / / 9450 الشيخ
 / / 4907 أبك ر ية
 / / 6295 أبك جريدة
 52800 5 52800 الظييرة
 7975 5 7975 البازة

 8620 5 8620 أزدك الجنكبية
 9099 5 9099 المنطرحة
 1711 / 1711 مغرغريف
 / / 8021 كادكش

 6296 0 50590 أزدك الشمالية
 59174 5 52174 القصبة
 4889 5 4889 القزاحية
 54264 5 54264 السبعة

 9004 5 9004 الغكيرت
 55858 5 55858 القاعة
 /  7407 الجياد
 51241 5 51241 الدافنية
 / / 50552 كعاـ
 / / 8448 إدكاك
 8000 0 56646 ماجر

 13917 14 194،842 اإلجمالي
 

 ـ0256المصدر: الباحث بتصرؼ اعتمادا عمى الدراسة الميدانية لسنة 

 من المساحة :معدل ما يخدمو المركز الصحي األساسي   -2
يك:ػػح ىػػدا المعػػدؿ العر ػػة بػػيف تكزيػػع المرافػػؽ الصػػحية كالمسػػاحة المنىكلػػة بالسػػكاف عمػػى 

مسػػتكل الفػػركع اىداريػػة بمنطقػػة الدراسػػةف حيػػث اىتمػػت الجغرافيػػا :ػػمف مجاالتيػػا التطبيقيػػة الحدي ػػة 

بدراسػة تحميػػؿ مكا ػػع الخػػدمات الصػحية كمنػػاطؽ الػػكفرة كالعجػػز كعر تيػا بالسػػكافف كذلػػؾ فػػي :ػػكء 
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العػػرج إلػى  يػة المكػاف المركػػزم كمػا يػػرتبط بيػا مػف محاكلػػة تقميػؿ مسػػافة كزمػف كتكػاليؼ الرحمػػةنظر 

مػػنيـ كم ا كرد عػػف السػػبعاكمػػا المجػػاؿ رافييف بػػالك ير مػػف الدراسػػات فػػي ىػػذك ػػد  ػػاـ العديػػد مػػف الجغػػ

شػػػػػػانكف ك  (Mohanمكىػػػػػػاف )ك  ( Bennettبنيػػػػػػت )ك  ( Mulvihilمالفيييػػػػػػؿ ) ك  (Godlandجكدلنػػػػػػد )

(Shannon)  ك ( ديفػػرDever )(1) كال شػػؾ أف اتسػػاع مػػا يخدمػػو المركػػز الصػػحي مػػف المسػػاحة لػػو .

ـ فيػػك مؤشػػر السػػكاف عمػػى الخػػدمات الصػػحية ف كمػػف  ػػ أ ػػره السػػمبي عمػػى سػػيكلة كصػػكؿ كحصػػكؿ

( 7.4نطقةف كمف خرؿ الجدكؿ )كا:ح عمى مدل ارتفاع أك تدني مستكل كفاءة ىذه الخدمة في الم

معدؿ ما يخدمو المركز الصحي مف المساحة عػؿ مسػتكل محػرت منطقػة زليػتف نجػد م يك:ح كالذ

 التالي :

  

                                                           
(ٍؾَذّ٘ساىذيِاىغجؼبٗي،اىَشنالداىظؾيخىغنبٍُؾبفظخاىَْيب،دساعخفياىغغشافيخاىطجيخ،سعبىخدمزد٘سآ)غيدشٍْشد٘سح(،1)

0ص5990ًيغٌاىغغشافيخ،مييخاآلداة،عبٍؼخاىَْيب،



 

546 
 

 ( معدل ما يخدمو المركز الصحي األساسي من المساحة عمى مستوى 7.4جدول )
 م2116محجت منطقة زليتن لسنة 

 البيان
 ىكتار / مركز المراكز الصحية األساسية المساحة باليكتار اسم المركز

 / / 022 الشيخ
 / / 047 أبك ر ية
 / / 441 أبك جريدة
 482 5 482 الظييرة
 144 5 144 البازة

 190 5 190 أزدك الجنكبية
 690 5 690 المنطرحة
 / / 988 مغرغريف
 / / 5001 كادكش

 640.1 0 5081 أزدك الشمالية
 5081 5 5081 القصبة
 5480 5 5480 القزاحية
 0097 5 0097 السبعة

 0491 5 0491 الغكيرت
 7589 5 7589 القاعة
 / / 52854 الجياد
 54071 5 54071 الدافنية
 / / 51088 كعاـ
 / / 04889 إدكاك
 71208.1 0 512277 ماجر

 17642.9 14 247111 اإلجمالي
 

 اصػػػحي امركػػػز  54إلػػػى  ىكتػػػارف مقسػػػمة 247,000إف إجمػػػالي مسػػػاحة منطقػػػة زليػػػتف حػػػكالي 

حػػػػػكالي إلػػػػػى  مػػػػػف المسػػػػػاحة يصػػػػػؿالصػػػػػحي ف كبالتػػػػػالي فػػػػػاف معػػػػػدؿ  مػػػػػا يخدمػػػػػو المركػػػػػز اأساسػػػػػي

 ف مػػف مسػػاحة المنطقػػة ف أم أف ىػػذا0كمػػـ 57.6كىػػك مػػا يعػػادؿ  ف ىكتػػار /المركػػز الصػػحي176,421

لصػػحيةف كعمػػى معػػدؿ مرتفػػع لمػػا تفتر:ػػو المعػػدالت التخطيطيػػة لنصػػؼ  طػػر خدمػػة المؤسسػػات اال



 

547 
 

/ مرفػػؽ  0كمػػـ 08.9إلػػى  عػػف م يمػػة فػػي إ مػػيـ بنغػػازم كالػػذم كصػػؿا المعػػدؿ ىػػذ سػػبيؿ الم ػػاؿ يقػػؿ

 .(1)ـ0226صحي خرؿ 

كجػكد مسػاحات شاسػعة مػػف ارض المنطقػة غيػر منىكلػة بالسػػكافف إلػػى  كيعػكد ىػذا االرتفػاع

دكاكك  أك ذات ك افػػة سػػكانية منخف:ػػةف كيظيػػر ذلػػؾ بك:ػػػكح فػػي محمتػػي مػػاجرف ف كالمتػػاف يمػػػ رف اا

% أم  ر ػػة أربػػاع مسػػاحة المنطقػػةف كىػػك مػػا انعكػػس بػػدكره عمػػى ارتفػػاع المتكسػػط 71نسػػبة حػػكالي 

 العاـ ليذا المعدؿ عمى مستكل منطقة زليتف . 

أمػػػا عمػػػى صػػػعيد التبػػػايف المكػػػاني ليػػػذا المعػػػدؿ عمػػػى مسػػػتكم المحػػػرتف فنجػػػد أف بعػػػض 

لمحػرت بيػا مركػزيف صػحييفف كىمػا محمتػي المحرت ليس بيا مركػز صػحيف فػي حػيف أف بعػض ا

ىكتػػػػػار/ مركػػػػػز صػػػػػحيف كمػػػػػاجر الػػػػػذم بمػػػػػ  معػػػػػدليا  640.1أزدك الشػػػػػمالية كالػػػػػذم بمػػػػػ  معػػػػػدليا 

أما با ي المحرت كؿ مركز بيا يحتؿ مساحة المحمة نفسػياف  فقط . ىكتار/مركز صحي172,081

زليػػػتف مػػػنخفض جػػػدا كعمػػى :ػػػكء مػػػا تقػػػدـ فػػػاف مسػػػتكل كفػػػاءة خدمػػػة المراكػػػز الصػػػحية فػػػي منطقػػػة 

كبشكؿ كا:ح  فػي كػؿ محػرت منطقػة الدراسػةف كذلػؾ كفقػا لمػا يخدمػو المركػز الصػحي الكاحػد مػف 

 السكاف كالمساحة .

 

 

 

 

 
                                                           

017(خبىذٍؾَذادسيظثِػَ٘س،ٍظذسعبثق،ص1)
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 : معدل ما يخدمو الطبيب من السكان داخل المراكز الصحية األساسية -0
( طبيبػػان 50.1)يم ػؿ ىػػذا المعػدؿ عػػدد ااطبػػاء بالنسػبة لعػػدد السػكاف حيػػث بمػػ  ىػذا المعػػدؿ 

كىذا عمى حسػب المعيػار الػذم ف (1)( مكاطف822( مكاطفف أم ما يعادؿ طبيب لكؿ )10,000لكؿ )

حيث يعكس عدد ااطباء كتكزيعيـ داخػؿ المراكػز الصػحية ااساسػية ـ ف 0224ك:عتو الدكلة عاـ 

ف خػػػرؿ بالمنطقػػػة مسػػػتكل كفػػػاءة الخدمػػػة الصػػػحية كمػػػدل كفايتيػػػا لمسػػػكافف ك ػػػد عانػػػت منطقػػػة زليػػػت

السنكات السابقة مف النقص الكا:ح في الكادر الكظيفي المحمي في معظـ التخصصات نتيجة لقمػة 

عدد ااطباء مف أبناء المنطقةف ككانت الجيات اىدارية المسئكلة عػف ىػذا القطػاع اليػاـ تعػالج ىػذه 

رج الػبردف مػف المشكمة بابراـ عقكد عمؿ مع أطباء مؤىميف في التخصصات الطبية المختمفة مف خا

جميكريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػةف كمػػػػف دكؿ أكركبيػػػػو م ػػػػؿ بكلنػػػػدةف كأككرانيػػػػاف كغيرىػػػػا لسػػػػد الػػػػنقص داخػػػػؿ 

مؤسساتيا الصحيةف إال أف ىػذا الك:ػع  ػد تغيػر فػي اآلكنػة ااخيػرة حيػث ارتفػع عػدد الكػادر الطبػي 

ة فػػي المحمػػي مػػف أبنػػاء المنطقػػة فػػي معظػػـ التخصصػػاتف كأصػػبحت العديػػد مػػف المؤسسػػات الصػػحي

البع ػػػات الدراسػػػية  ؾ بف:ػػؿ تكسػػػع الػػػبرد فػػػي مجػػػاؿا الكػػػادر المحمػػػيف كذلػػػذالمنطقػػة تعتمػػػد عمػػػى ىػػػ

كانتشار كميات الطب البشػرم فػي العديػد مػف المػدف الرئيسػة فػي الػبردف كبػدأت تظيػر بشػكؿ  لمخارج

رم كا:ح مشاركة المػرأة فػي ىػذا المجػاؿ داخػؿ المنطقػةف كخاصػة بعػد أف تنسسػت كميػة الطػب البشػ

فػػػي مدينػػػة الخمػػػس المجػػػاكرة لمنطقػػػة زليػػػتفف ف:ػػػر عػػػف افتتػػػاح كميػػػة طػػػب كجراحػػػة ااسػػػناف داخػػػؿ 

 المنطقة .

أظيػػرت بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة أف عػػدد ااطبػػاء فػػي مختمػػؼ التخصصػػات الطبيػػة داخػػؿ 

ـف كعمػػى ىػػذا ااسػػاس فػػاف معػػدؿ مػػا يخدمػػو 0256طبيبػػا كطبيبػػة خػػرؿ سػػنة  588المراكػػز  ػػد بمػػ  

 نسػػمة/ طبيػػبف كىػػذا المعػػدؿ مرتفػػع مقارنػػة بالمعػػدؿ 5206إلػػى  يػػب الكاحػػد مػػف السػػكاف يصػػؿالطب

                                                           
06ً،ص0224(اىيغْخاىشؼجيخاىؼبٍخىيظؾخ،اىزقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ،1)
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نسػمةف  194,842ـ كالبػال  0226نسمة/طبيبف بالنسػبة لتعػداد السػكاف  822 الكطني العاـ الذم بم 

. كيعػكد سػبب (1)نسػمة/طبيب 086كمرتفع جدا بمقارنتو بالمعػدؿ الػذم سػجؿ فػي إ مػيـ بنغػازم كىػك 

صػػغر حجػػـ المراكػػز الصػػحيةف إلػػى  معػػدؿ مػػا يخدمػػو الطبيػػب مػػف السػػكاف فػػي منطقػػة زليػػتف ارتفػػاع

أف معظػػػـ ااطبػػػػاء ذكم العيػػػادات الخاصػػػػةف أك إلػػػى  كاحتكائيػػػا عمػػػى أ سػػػػاـ طبيػػػة محػػػددةف إ:ػػػػافة

 العامميف داخؿ المصحات الطبية ىـ أنفسيـ العاممكف في ىذه المراكز خرؿ الفترة الصباحيةف 

ارة فػي ىػذا الجانػب أف رفػع مسػتكل كفػاءة الخدمػة الصػحية فػي المنطقػة كفػؽ كالجدير باىش

بػؿ يتطمػب كػذلؾ تػكفير المنػاخ ف ىذا المؤشر ال يتك ؼ عمى تكفير الكادر الطبي كما كنكعػا فحسػب

العممي ليؤالء ااطباءف بحيث تتاح ليـ فػرص المشػاركة فػي المػؤتمرات كالنػدكات العمميػةف كاالطػرع 

العمميػػة فػػي تخصصػػاتيـ المختمفػػةف ككػػذلؾ تزكيػػدىـ بػػااجيزة الطبيػػة الحدي ػػة فػػي عمػػى اىصػػدارات 

 جميع مجاالت التشخيص كالعرج . 

 : معدل ما يخدمو الممرض من السكان داخل المراكز الصحية األساسية -4
ا المعػػػػدؿ عػػػػدد السػػػػكاف لكػػػػؿ ممػػػػرضف كليػػػػذا المعػػػػدؿ أىميػػػػة فػػػػي تقيػػػػيـ عناصػػػػر يم ػػػػؿ ىػػػػذ

لسػنة  حسػب معػدؿ الدكلػة (2)( مكاطنػا028كتخطيطياف حيث بم  ممر:ان لكػؿ )الخدمات التمري:ية 

ف ك ػػػد كصػػػؿ معػػػدؿ الممر:ػػػيف داخػػػؿ المراكػػػز الصػػػحية ااساسػػػية بمنطقػػػة زليػػػتف حػػػكالي ـ 0224

نسػػمة / ممػػرضف كىػػك معػػدؿ مرتفػػع جػػدا مقارنػػة بالمعػػدؿ الميبػػي لعػػدد السػػكاف حسػػب تعػػداد  5527

 ( نسمة. 194,842ـ كالبال  عددىـ )0226

 

 

                                                           
015(خبىذٍؾَذادسيظثِػَ٘س،ٍظذسعبثق،ص1)

 06ً،0224ٍشعغعبثق،(اىزقشيشاإلؽظبئيىقطبعاىظؾخ،2)
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 : معدل ما يخدمو الرنيين داخل المراكز الصحية األساسية -1
كفي منطقػة زليػتف (1)( نسمة 10,000فني صحي كاحد لكؿ )إلى  يصؿ ىذا المعدؿ في ليبيا

فنيػػا فػػي ااشػػعة كالتحاليػػؿ الطبيػػة  509حػػكالي إلػػى  كصػػؿ عػػدد الفنيػػيف بػػالمراكز الصػػحية ااساسػػية

مكاطنان / فنيف كىذا يتماشى 5420الفنييف بالنسبة لسكاف المنطقة حكالي كغيرىاف حيث سجؿ معدؿ 

 مع سكاف منطقة زليتف بحسب المعيار الميبي .

 :االحتياجات الحالية والمستقبمية من الخدمات داخل المراكز الصحية األساسية تقدير
 :أوال : التقديرات الحالية 

مراكػػػػز الحتياجػػػػات منطقػػػة زليػػػػتف مػػػف رؼ عمػػػى افػػػي ىػػػذا الجػػػػزء مػػػف الدراسػػػػة نحػػػاكؿ التعػػػػ

مركػػزا صػػحياف كبحسػػب تعػػداد  54ممر:ػػيفف حيػػث ت:ػػـ منطقػػة زليػػتف الطبػػاءف ك ااصػػحيةف كمػػف ال

احتياجػػات المنطقػػة مػػف المراكػػز الصػػحية كذلػػؾ  تحػػددك نسػػمةف  194,842ـ بمػػ  عػػدد السػػكاف 0226

كز الصحية ااساسية ك ػد االمر إلى  ( كىك عدد السكاف الذيف يحتاجكف15,000بقسمة السكاف عمى )

 مركزا صحيا أساسيا . 50إلى  تبيف أف المنطقة تحتاج

الػذم ك:ػعتو أما عف حاجة المنطقة مف ااطبػاء ليػذه المراكػز كعمػى :ػكء المعيػار الميبػي 

040إلػى  فػاف المنطقػة تحتػاجف مػف السػكافف  ( نسػمة822ىك طبيب لكػؿ )ـ 0224الدكلة سنة 
 *(

2

) 

. أمػػا بخصػػكص ىيئػػة التمػػريض فالمعيػػار الميبػػي ـ0226خػػرؿ عػػاـ  طبيبػػا فػػي جميػػع التخصصػػات

906( نسمةف كبذلؾ تحتاج منطقة زليتف 028يفرض كجكد ممرض لكؿ )
**(

3

ممرض عمػى مسػتكل  (

 .ـ 0226خرؿ ىذه المراكز الصحية 

                                                           
 (ّاظاىَظذس1)

0226ػذدعنبُاىَْطقخىغْخ

:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)*(رٌاىؾظ٘هػيئثبعزخذاًاىَؼبدىخاآلريخ
اىَؼيبساىزيٗضؼزٔاىذٗىخىألطجبء

 
0226ػذدعنبُاىَْطقخىغْخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:)**(رٌاىؾظ٘هػيئثبعزخذاًاىَؼبدىخاآلريخ
 اىَؼيبساىزيٗضؼزٔاىذٗىخىيََشع



 

515 
 

 :ثانيا : التقديرات المستقبمية 
ة نتاجػان ىامػا لمدراسػة الديمكغرافيػة ايػة منطقػةف بػؿ يعد تقػدير عػدد السػكاف لسػنكات مسػتقبمي

ىػػك ىػػدفيا  الرئيسػػي كالمػػتمـ ليػػا فػػي الكا ػػعف كترجػػع التقػػديرات السػػكانية لػػدكرىا المحػػكرم فػػي عمميػػة 

التخطػػيط اال تصػػادم كاالجتمػػاعيف فعػػف طريقيػػا يمكػػف تحديػػد حجػػـ السػػكاف المسػػتقبميف كخصػػائص 

5)ت السكاف ااساسيةالسكاف الرئيسةف كالتعرؼ عمى احتياجا
1

) . 

ذا مػػا أردنػػا التعػػرؼ عمػػى التقػػديرات العدديػػة المسػػتقبمية لسػػكاف منطقػػة زليػػتفف يجػػب عمينػػا  كاا

معرفػػة حجػػـ السػػكاف فػػي السػػنة المػػراد تحديػػد االحتياجػػات فييػػاف كعمػػى ىػػذا ااسػػاس تػػـ حسػػاب عػػدد 

 ـ بالمعادلة اآلتية :0202السكاف لسنة 

 حيث إف :

 5991عدد سكاف سنة  – 0226 عدد سكاف سنة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  = الزيادة السنكية  

 فرؽ السنكات

594,840 – 507,247     
 1014ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  =

   55 
 

   فرؽ السنكات× = عدد السكاف في التعداد ااخير+ الزيادة السنكية   (0202عدد السكاف لسنة )
 ( 0226ػػػ   0202)× + الزيادة السنكية  0226= عدد السكاف لسنة                          

    =594840  +1014  ×04    
  =594840  +506296    
 نسمة .  002,908 = 

(   002,908ـ( حيػث بمػ  حػكالي )0202تـ حساب عػدد السػكاف فػي منطقػة زليػتف لسػنة ) 

ف كالكػكادر الطبيػة فقػد  سػـ عػدد  المنطقػة مػف المراكػز الصػحية ااساسػيةنسمةف كلمعرفة ما تحتاجو 

                                                           
600ً،ص5982غشافيخٍْٖغيخ،ٍئعغخاىضقبفخاىغبٍؼيخ،اإلعنْذسيخ،٘(فزؾيٍؾَذأث٘ػيبّخ،ٍذيْخاإلعنْذسيخدساعخدي1َ)
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( ممر:ػػانف كأمػػا 5140( طبيبػػانف ك)425)إلػػى  ( ك ػػد تبػػيف أف المنطقػػة تحتػػاج10,000السػػكاف عمػػى )

)*(05)إلى  ممراكز الصحية ااساسية فتحتاجبالنسبة ل
1

 مركزان صحيان . (

 :الخجصة 
الذم يتطمب إ:افة المزيد تبايف في المراكز الصحية  بمنطقة زليتف  ىناؾ مف ذلؾ نجد أف

مػػػف المراكػػػز الصػػػحية ااساسػػػية فػػػي المنطقػػػةف كمراعػػػاة المك ػػػع المناسػػػب عنػػػد إ:ػػػافة ىػػػذه المراكػػػز 

ف بحيػػػث يتحقػػػؽ مػػف خػػػرؿ ذلػػػؾ العدالػػػة فػػي تكزيػػػع ىػػػذه المراكػػز عمػػػى المسػػػاحة المعمػػػكرة  الصػػحية

يكفؿ سيكلة الكصكؿ كالحصكؿ عمى ىذه الخدمات لجميع السكاف  بالسكاف مف ارض المنطقةف مما

في مختمؼ أنحاء المنطقةف ككذلؾ العدالة في التكزيع لمخدمات الصػحية ااخػرل  بجميػع مسػتكياتيا 

نستنتج مف دراسػة كفػاءة ك سكاء العامة أك الخاصة لرفع مستكل كفاءة الخدمات الصحية بالمنطقة . 

لقيػاس كفػاءة  حية ااساسػية حسػب المعػايير الكطنيػة المعتمػدةاكػز الصػالخدمات الصػحية داخػؿ المر 

ىنػػاؾ نقصػػان فػػي عػػدد ااطبػػاء كالممر:ػػيفف كالمعػػدات الطبيػػةف بمػػا ال  أفتذبػػذب مؤشػػرات الدراسػػة 

زيػادة عػدد ااطبػاء فػي إلى  كبالتالي فاف منطقة زليتف تحتاج . عدد سكاف منطقة زليتف يتماشى مع

الصػحية كفػؽ ىػذا المؤشػرف اامػر الػذم يتطمػب  اتفع مستكل كفاءة الخػدمالتخصصات المختمفة لر 

زيادة في عدد المؤسسات الصحية العرجية بشكؿ عاـ كاىيكائية عمى كجو الخصكصف كالتعا د مع 

الكػػػكادر الطبيػػػة المؤىمػػػة فػػػي المجػػػاالت المختمفػػػة لمعمػػػؿ فػػػي ىػػػذه المراكػػػز الصػػػحيةف كيتحقػػػؽ ذلػػػؾ 

 سكاف المنطقة .عدد مراكز صحية جديدة بحيث تتكافؽ مع  باىسراع في تنفيذ إنشاء

  
                                                           

0202ػذدعنبُاىَؾزَوىغْخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رٌاىؾظ٘هػيئثبعزخذاًاىَؼبدىخاآلريخ)*(

اىَؼيبساىزيٗضؼزٔاىذٗىخىَبيخذٍٔاىَشمضاىظؾيٍِاىغنبُ

ثبػزجبسٓاىَز٘عظاىؾغبثي51,222(ٗاخزبساىجبؽش02,222_52,222ػيَبثبُاىَؼيبسٕ٘)
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 الرصل الخامس
 الميدانية تحميل بيانات الدراسة

 

 أواًل : خصائص أفراد العينة 

 ثانيا: العوامل المؤثرة في التردد عمى المراكز الصحية األساسية واالنتراع بخدماتيا 
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 أوال خصائص أفراد العينة :
م ػؿ الفئػات العمريػةف  الخصػائص االجتماعيػة كاال تصػاديةإلػى  مجتمع الدراسػةتعني تقسيـ 

كتقسيمو حسب النكعف كالحالة االجتماعيةف كالمستكل التعميميف كحسػب فئػات الػدخؿ الشػيرمف كنػكع 

   -كىي كالتالي: تودراسالمجتمع تفيد الباحث في  المرضف كغيرىاف مما يعطي صكرة عامة عف ىذا

 : أفراد العينة حسب المركز الصحيتوزيع  - 1
( مركزا صحيا أساسياف كما 54( مفردةف مكزعة عمى )022) لقد تـ اختيار عينة بم  حجميا 

( حيث كانت اكبر نسبة مف أفراد العينة أخذت مف المركز الصحي 5.1ىك مك:ح بالجدكؿ )

لقزاحية كسكؽ ال ر اء %(ف مف جممة أفراد العينةف كيميو مركزم ا55.7سيدم عبد النكر كبمغت )

%(ف كمف  ـ مركز طبطبت 9%( لكؿ منيماف بعد ذلؾ مركز حي المعمميف بنسبة )9.0بنسبة )

%(. أما عف مركزم الغكيرت ك نر 8.0%(ف كينتي بعدىا مركز القصبة بنسبة )8.7كنسبتو )

سرمة كالتي %( لكؿ منيماف ككذلؾ نسبة مركز رأس 7.7الشيداء فقد سجمتا نفس النسبة إذ بمغت )

%(ف 4.7%(ف  ـ بعد ذلؾ مركز المنطرحة بنسبة )6%(ف كيميو مركز القاعة بنسبة )6.0بمغت )

%( لكؿ منيماف كأخيرا مركز انس 4.0مركزم ازدك الجنكبية كالمالحة حيث سجمتا نسبة )إلى  كمنو

المراكز الصحية %(ف مف جممة أفراد العينةف كىذا التبايف في حجـ العينة بيف 0.7بف مالؾ بنسبة )

 9ص  5.5أنظر الجدكؿ عدد السكاف الذم يخدمو كؿ مركز صحي. إلى  ااساسية يرجع
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 ( توزيع العينة حسب المركز الصحي األساسي1.5جدول )

 النسبة التكرار المركز الصحي األساسي

 %6.3 19 سرمة رأس

 %4.3 13 الجنكبية ازدك

 %2.7 8 مالؾ بف أنس

 %9.3 28 القزاحية

 %8.7 26 طبطبت

 %8.3 25  القصبة

 %55.0 04 عبد النكر سيدم

 %8 04 الغكيرت

 %9.3 28 ال ر اء سكؽ

 %4.7 14 المنطرحة

 %9.0 27 المعمميف حي

 %4.3 13 المالحة

 %6.0 18 القاعة

 %7.7 23 الشيداء  نر

 %100.0 300 المجموع
 

 .9ص  5.5الجدكؿ بيانات  -المصدر:

 -: العينة حسب العمرتوزيع أفراد  -2
( تم ػؿ 46 -51( أف نسػبة النشػيطيف ا تصػاديا كالػذيف أعمػارىـ بػيف )0.1يك:ح الجػدكؿ )

%(ف بينمػا نسػبة الم عػاليف مػف كبػار السػف )مػف 77أفراد العينةف حيث بمغػت نسػبتيـ )اكبر نسبة مف 

 6الفئتػيف) ا ػؿ مػف كػؿ مػف في أما عف الم عاليف مف صغار السف %(.9.6فنك ر( فقد سجمت ) 61

 %( مف جممة أفراد العينة .6.7( فقد سجمتا نفس النسبة إذ بمغت )54- 6بيف ) ماك  سنكات(
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 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر  2.5جدول )

 النسبة التكرار العمر
 %6.7 02 سنكات 6ا ؿ مف 

 %6.7 02 سنة 51ا ؿ مف إلى  6مف 
 %69 027 سنة 41 أ ممفإلى  سنة 51مف 
 % 8 04 سنة 61 أ ؿ مفإلى  سنة 41مف 

 %9.6 09 سنة فنك ر 61مف 
 %111 311 المجموع

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 : توزيع أفراد العينة حسب النوع -0
( أف نسبة اىناث أعمى مف الذككرف حيث بمغت نسبة اىناث 5.1يت:ح مف خرؿ الشكؿ )

%( كىػذا 41.0العينةف في الك ت الذم بمغت فيو نسبة الػذككر حػكالي ) %( مف إجمالي أفراد14.7)

 أف اىناث أك ر ترددان مف الذككر عمى المراكز الصحية ااساسية .إلى  يشير

 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر 1.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر:

  

 ذكور 

45.30% 
 إناث 

54.70% 
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 : العينة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد  -4
( يت:ح أف اكبر نسبة مف أفػراد العينػة ىػـ المتزكجػكفف حيػث بمغػت 0.1مف خرؿ الشكؿ )

%( ككػذلؾ فئػة 07.0%( مف إجمالي أفراد العينػةف كمػف  ػـ تػنتي فئػة العػزاب بنسػبة )49.4نسبتيـ )

%( مػف 0.0يمة جدا إذ بمغػت )%(ف كأما عف فئة المطمقيف فنسبتيـ  م55اارامؿ فقد بمغت نسبتيـ )

 إجماؿ أفراد العينة .

 ( توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية2.5شكل )

 

 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي -1
العينػػػػة ىػػػػـ مػػػػف ذكم المسػػػػتكل %( مػػػػف نسػػػػبة أفػػػػراد 04.7( نجػػػػد أف )0.1بػػػػالنظر لمشػػػػكؿ )

%(ف كمػف  ػػـ فئػة المعاىػد العميػا بنسػػبة 00الجػامعي كمػا فػكؽف كيمػييـ ذكم الشػػيادة ال انكيػة بنسػبة )

%(ف فػػػي حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة ااميػػػيف 50.7%(ف ككػػػذلؾ بمغػػػت نسػػػبة ذكم التعمػػػيـ ااساسػػػي )02.0)

أفػػراد العينػػة كىػػي ا ػػؿ  %( مػػف جممػػة6%(. كأمػػا ااطفػػاؿ دكف السادسػػة فقػػد بمغػػت نسػػبتيـ )50.0)

 نسبة سجمت في منطقة الدراسة .

 

 متسوج 

49.40% 

 أعسب  

37.30% 

 أرمل  

11.00% 

 مطلق 

2.30% 
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 ( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي3.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة: -6
( 8 - 1( يت:ػػح أف أعمػػى نسػػبة لعػػدد أفػػراد ااسػػرة ىػػي المتكسػػطة مػػابيف)0.1مػػف الجػػدكؿ)

فػردف حيػث بمغػت أ (  8>) كيمييـ ااسر الكبيرةف %(ف مف جممة أفراد العينة01.0أفراد حيث بمغت )

%( مػف جممػة 02.4( أفراد كالتػي بمغػت نسػبتيا )4 - 5%(ف كأخيرا ااسر الصغيرة )04.4نسبتيـ )

 أفراد العينة . 

 ( توزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة3.5جدول )

 النسبة التكرار حجم األسرة

 %02.4 78  4 - 5صغيرة مف أسرة
 %35.2 90 8 - 1 مف متكسطة أسرة

 %34.4 88   فنك ر 8
 %100.0 256 المجمكع

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:
 

  

 أمي 

12.30% 

 أشاشي  

13.70% 

 ثانوي  

23.00% 
 معهد عالي   

20.30% 

 جامعي فما فوق   

24.70% 

 طفل دوى  

 الصادشة

6.00% 
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 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي لرب األسرة : -7
( أف أعمػػى نسػػبة سػػجمت اربػػاب ااسػػر مػػف الجػػامعييف فمػػا فػػكؽ 4.1نرحػػظ مػػف الشػػكؿ )

%( لكػؿ 59الشػيادة ال انكيػة ككػذلؾ المعاىػد العميػا بنسػبة ) ف عمػىالحاصػمك  يمييـ%( 00.7بنسبة )

%(ف كأخيػػرا أربػػاب ااسػػر ذكم التعمػػيـ 58منيمػػاف أمػػا أربػػاب ااسػػر مػػف ااميػػيف فقػػد بمغػػت نسػػبتيـ )

 %( مف جممة أرباب أفراد العينة .  55.0ااساسي كالذيف بمغت نسبتيـ )

 مي لرب األسرة( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعمي4.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري : -8
 - 022بيف نسبة ذكم الػدخؿ الصػغير مػا بػيف ) اؾ تما ؿ( أف ىن4.1رحظ مف الجدكؿ )ي

أمػػا  .%( لكػػؿ منيمػػا 07.7بمغػػت نسػػبيـ ) ( إذ 899 - 625( كذكم الػػدخؿ المتكسػػط مػػابيف )622

 %( مف جممة أفراد العينة.04.6فنك ر( فقد بمغت نسبتيـ حكالي ) 922ذكم الدخؿ المرتفع )

  

 أمي 

18.00% 

 أشاشي  

11.30% 

 ثانوي  

19.00% 
 معهد عالي   

19.00% 

 جامعي فما فوق 

32.70% 
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 ( توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري4.5جدول )

 النسبة التكرار الدخل

 %07.7 550 300622 -  منخفض دخؿ

 %07.7 550  ػػ899 -625 متكسط دخؿ

 %04.6 74   فنك ر 900مرتفع  دخؿ

 %100.0 022 المجمكع
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :
 

 -: توزيع أفراد العينة حسب سبب قدوميم لممركز الصحي األساسي -9
( يت:ػح أف اغمػب المتػردديف عمػى المراكػز الصػحية 1.1مف خرؿ االطرع عمػى الجػدكؿ )

%( مف جممة أفراد العينة في حيف كانت نسػبة المػراجعيف مػنيـ ىػي 41ىـ مف اجؿ العرج بنسبة )

%( مػػف إجمػػالي أفػػراد العينػػة اجػػؿ التطعػػيـ. كأمػػا نسػػبة المتػػابعيف لحػػالتيـ 02%(ف كنسػػبة )02.0)

 %( مف جممة أفراد العينة .54.7فقد بمغت ) لكشؼ الدكرم (الصحية ) ا

 ( توزيع أفراد العينة حسب سبب قدوميم لممركز الصحي األساسي5.5جدول )

 النسبة التكرار سبب القدوم

 %45.0 135 عرج

 %20.3 61 مراجعة

 %14.7 44 ) كشؼ دكرم( حالة متابعة

 %20.0 60 تطعيـ

 %100.0 300 المجمكع

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -: المصدر
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 -توزيع أفراد العينة حسب وسيمة النقل المستخدمة : -11
( نجػػػد أف أعمػػػى نسػػػبة سػػػجمت لممتػػػردديف الػػػذيف يسػػػتخدمكف السػػػيارات 1.1بػػػالنظر لمشػػػكؿ )

اا ػػداـ %( مػػف جممػػة أفػػراد العينػػةف كيمػػييـ اافػػراد الػػذيف يػػنتكف سػػيرا عمػػى 70الخاصػػة حيػػث بمغػػت )

%( فػي حػيف أف ا ػؿ النسػب 50.0سػيارات ااجػرة فقػد بمغػت نسػبتيـ) %(. أما مسػتخدمك54ة )بنسب

 %( مف جممة أفراد العينة .2.7كانت مستخدمي الحافرت بنسبة )

 ( توزيع أفراد العينة حسب وسيمة النقل المستخدمة 5.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب نوع المرض : -11
( نجػد اف ىنػاؾ مػف 6.1شػكؿ)فمػف الف تختمؼ أنػكاع اامػراض التػي يػنتي المتػرددكف بسػببيا

%( مػػف جممػػة أفػػراد العينػػةف كمػػنيـ مػػف 00.0مػػرض :ػػغط الػػدـ كالػػذيف بمغػػت نسػػبتيـ )يعػػانكف مػػف 

يعػاني مػف البػرد كالحػرارة بنسػبة %(ف كمنيـ مف 02يعاني بالتياب في المسالؾ حيث بمغت نسبتيـ )

عػف %(. أما 56.0حيث بمغت نسبتيـ )أمراض باطنة (ف كمف المتردديف أي:ا مف يعاني 57.7%)

%(ف كااسػػػناف بنسػػػبة 50.7أمػػػراض ااذف كاانػػػؼ كالحنجػػػرة فقػػػد بمغػػػت نسػػػبتيـ ) المتػػػردديف بسػػػبب

مراكػػز الصػػحية ااساسػػية ل%(ف مػػف جممػػة أفػػراد العينػػةف كىػػـ ا ػػؿ نسػػبة لػػدل المتػػردديف عمػػى ا55)

 . بالمنطقة

 شيارة خاصة  

72.00% 

 شيارة أجرة  

13.30% 

 حافلة   

0.70% 

 شريًا على األقدام 

14.00% 
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 ( توزيع أفراد العينة حسب نوع المرض 6.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب قرب وبعد المركز الصحي :  - 12

المراكػػػز يسػػػكنكف بػػػالقرب مػػػف % مػػػف جممػػػة أفػػػراد العينػػػة 17( أف 6.1) لجػػػدكؿتبػػػيف مػػػف ا

 .يقطنكف بعيدا عنيا % 40 في حيف البقيةالصحيةف 

 ( توزيع أفراد العينة حسب قرب وبعد المركز الصحي6.5جدول )

 النسبة التكرار قرب المركز

 %57.0 171 كمـ  5مفأ ؿ  ريب 

 %43.0 129 كمـ فاكتر5بعيد 

 %100.0 300 المجمكع

 ـ0256الميدانية بيانات الدراسة  -المصدر:
 

 : السيارةب المركزإلى  توزيع أفراد العينة حسب الزمن المستغرق لموصول – 13
نصػػػؼ سػػػاعة  ذيف يسػػػتغر كف( أف أعمػػػى نسػػػبة بمغػػػت عنػػػد الػػػ7.1تبػػػيف مػػػف خػػػرؿ الشػػػكؿ )

% مػف المسػتغر يف المسػافة 07.7%ف كتمييا نسػبة 44.7القريب منيـ  المركز الصحيإلى  لمكصكؿ

د يقػػة لمكصػػؿ لممركػػز فقػػد بمغػػت  41المسػػافة فػػي  قطعػػكفيف يذف الػػك أمػػا المتػػردد .د يقػػة 51فػػي مػػدة 

 .% مف جممة أفراد العينة57.6نسبتيـ 

 الضغط 

22.30% 

 التهاب املصالك   

20.00% 

 الربد واحلرارة  

17.70% 

 باطين  

16.30% 

أذى وأنف  

 وحهحرة

12.70% 

 األشهاى

11.00% 
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 السيارةب المركزإلى  توزيع أفراد العينة حسب الزمن المستغرق لموصول (7.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -: المركز الصحيإلى  توزيع أفراد العينة حسب المسافة المقطوعة بالكيمو متر لموصول – 14
 ىػيكػز الصػحية ا( نجػد أف أعمػى نسػبة سػجمت عنػد المتػردديف عمػى المر 8.1بالنظر لمشػكؿ )

أمػػا  .%00( كمػػـ حيػػث بمغػػت 0%ف كيمييػػا نسػػبة مػػف ىػػـ أك ػػر مػػف)16.0كمػػـ بنسػػبة  (0-5) مسػػافة 

 .% مف جممة أفراد العينة55.7بتيـ كمـ فقد بمغت نس (5يبعدكف عف المركز ا ؿ مف )ف الديف ك المتردد

 المركز إلى  توزيع أفراد العينة حسب المسافة المقطوعة بالكيمو متر لموصول (8.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر:

 دقيقة15

37.70% 

 دقيقة 30

44.70% 

 دقيقة 45

17.60% 

كيلو  1أقل مو 

 مرت 

11.70% 

كيلو مرت  1مو  

 كيلو مرت  3إىل 

56.30% 

كيلومرت  3مو  

 فأكجر

32.00% 
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 -وضع القطاع الصحي بالمنطقة : فيأفراد العينة رأي  -15
المجػػاكر ليػػـ ( نجػػد أف معظػػـ المتػػردديف ينظػػركف لمقطػػاع الصػػحي 7.1) جػػدكؿبػػالتطرؽ لم

 % منيـ ينظركف لمقطاع انو غير متدني .58.0%ف بينما 85.7نو متدني كنسبتيـ بن

 وضع القطاع الصحي بالمنطقة في أفراد العينةرأي  (7.5جدول )

 النسبة التكرار وضع القطاع

 %81.7 245 متدني

 %18.3 55 متدني غير

 %100.0 300 المجمكع
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -توفر األدوية بالصيدلية التابعة لممركز : فيأفراد العينة  رأي -16
يـ ف عمى المراكز الذيف ال تتكفر ل( أف أعمى نسبة سجمت عند  المترددي8.1) جدكؿيبيف ال

أفراد العينة . أما مف  % مف جممة86.7التابعة لممركزف حيث بمغت نسبتيـ  الصيدلياتاادكية مف 

 % مف جممة أفراد العينة . 50.0يـ اادكية  بالصيدلية التابعة لممركز فقد بمغت نسبتيـ تتكفر ل

 توفر األدوية بالصيدلية التابعة لممركز فيأفراد العينة رأي  (8.5جدول )

 النسبة التكرار األدويةتوفر 

 %13.3 40 نعـ

 %86.7 260 ال

 %100.0 300 المجمكع
 

  ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب ترضيل العجج : -17
( نجػد أف معظػـ المتػردديف عمػى المراكػز الصػحية يف:ػمكف العػرج خػارج 9.1) جػدكؿمػف ال

% مػػف جممػػة أفػػراد 02.0بينمػػا البػػا ي يف:ػػمكف العػػرج داخػػؿ الػػبرد بنسػػبة %ف 69.7الػػبرد بنسػػبة 

 .  اىمكانياتنظرا لعدـ تكفر المعدات الطبية ك مة ف العينة
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 توزيع أفراد العينة حسب ترضيل العجج (9.5جدول )

 النسبة التكرار ترضيل العجج

 %30.3 91 البرد داخؿ

 %69.7 209 البرد خارج

 %100.0 300 المجمكع
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 توزيع أفراد العينة حسب توفر األطباء : -18
يػػػـ ااطبػػػاء بشػػػكؿ ة  عنػػػد المتػػػردديف الػػػذيف يتػػػكفر ل( سػػػجمت أعمػػػى نسػػػب9.1فػػػي الشػػػكؿ )

%ف كتػكفرىـ 40.7% مػف جممػة أفػراد العينػةف بينمػا تػكفرىـ بصػكرة سػيئة بنسػبة 48.7متكسط بنسبة 

 % مف جممة أفراد العينة .8.6جيدة بنسبة بصكرة 

 توزيع أفراد العينة حسب توفر األطباء (9.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

  

 جيدة 

8.60% 

 متوشطة  

48.70% 

 شيئة 

42.70% 
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 -:مستقبل القطاع الصحي بالمنطقة  فيأفراد العينة  رأي -19
مسػػتقبؿ القطػػاع إلػػى  معظػػـ المتػػردديف عمػػى المراكػػز ينظػػركف أف( نجػػد 52.1) جػػدكؿمػػف ال

%ف بينمػا مػف ال يعرفػكف مسػتقبؿ القطػاع 60.7الصحي بالمنطقة بننو سيتدىكر حيث بمغت نسبتيـ 

 بمغت نسبتيـيف ينظركف لمستقبؿ القطاع بننو سكؼ يصبح أك ر تطكرا ذأما ال .%08.7فيـ بنسبة 

 % مف جممة أفراد العينة .7.6

 مستقبل القطاع الصحي بالمنطقة فيأفراد العينة  رأي (11.5)جدول 

 النسبة التكرار مستقبل القطاع

 %7.6 23 تطكرا أك ر

 %63.7 191 سيتدىكر

 %28.7 86 أعرؼ ال

 %100.0 300 المجمكع
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 -توزيع أفراد العينة حسب فترة االنتظار: -02
 ( د يقػة44-51) مػف( نجد أف أعمى فترة انتظار سجمت عند المتردديف ىػي 52.1)مف الشكؿ 

الزمنية مف أما الفترة  .%06.4د يقة فنك ر( بنسبة  41%ف كتنتي بعدىا الفترة الزمنية مف )10.0بنسبة 

 .% مف جممة أفراد العينة 05.0ا ؿ نسبة حيث بمغت  شكمت( د يقة فقد 5-54)

 العينة حسب فترة االنتظار توزيع أفراد (11.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 14إىل  1مو 

 دقيقة  

21.30% 

 44إىل 15مو 

 دقيقة  

52.30% 

دقيقة   45مو  

 فأكجر

26.40% 
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 توزيع أفراد العينة حسب ترددىم لمعجج داخل وخارج الدولة : -21
ة ي:طركف لمسػفر خػارج % مف جممة أفراد العين80نسبة  فإ( نجد 55.1)الشكؿمف خرؿ 

 .  منيـ يتمقكف العرج داخؿ الدكلة% 57الدكلة لتمقي العرجف بينما 

 ( توزيع أفراد العينة حسب ترددىم لمعجج داخل وخارج الدولة11.5شكل )

 
 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

 : ترددىم لمعجج خارج وداخل المنطقةتوزيع أفراد العينة حسب  -22
إلػػى  % مػػف جممػػة أفػػراد العينػػة  ي:ػػطركف لمػػذىاب82نسػػبة  أف( نجػػد 55.1مػػف الجػػدكؿ )

ى المراكػػز % مػػف جممػػة أفػػراد العينػػة يتػػرددكف عمػػ02بينمػػا ف مػػدف أخػػرل لمبحػػث عػػف عػػرج أف:ػػؿ

 .  المكجكدة  داخؿ المنطقة

 نطقةترددىم لمعجج خارج وداخل المفراد العينة حسب أ( توزيع 11.5جدول )

 النسبة التكرار مكان التردد

 %80.0 240 المدينة داخؿ

 %20.0 60 المدينة  خارج

 %100.0 300 المجمكع
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

  

 خارج الدولة  

83.00% 

 داخل الدولة

17.00% 
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 توزيع أفراد العينة حسب أسباب تمقي العجج خارج المراكز الصحية : -23
% مػػف جممػػة أفػػراد العينػػة يعػػالجكف خػػارج المراكػػز 65.0نسػػبة  فأ( 50.1يتػػبف مػػف الشػػكؿ )

% مػػف أفػػراد 00.7ف كبنسػػبة الطبيػػة الخػػدماتالصػػحية بالمنطقػػة إمػػا لبعػػد المسػػافة أك لتػػدني مسػػتكل 

 % ال ينطبؽ ىذا السؤاؿ عمييـ . 1نعداـ الخدماتف أما بنسبة ال العينة يعالجكف خارج المراكز

 ( توزيع أفراد العينة حسب أسباب تمقي العجج خارج المراكز الصحية12.5شكل)

 

 ـ0256الباحث اعتمادان عمى بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:

  

 لضعف اخلدمات  

61.30% 

 النعدام اخلدمات   

33.70% 

 ال يهطبق 

5.00% 
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 -ثانيا: العوامل المؤثرة في التردد عمى المراكز الصحية األساسية واالنتراع بخدماتيا:
 -: العجقة بين متغيري النوع والعمر -5

( نجػػد أف أعمػػى نسػػبة سػػجمت ليػػذيف المتغيػػريف ىػػـ الػػذككر فئػػة  50.1الجػػدكؿ )إلػػى  بػػالنظر

% مػػف جممػػة 11.1%ف فػػي حػيف سػػجمت نسػػبة اىنػػاث 81.0بمغػػت نسػػبتيـ  حيػػث( سػنة 41 – 51)

فػػنك ر( التػػي بمغػػت نسػػبتيف سػػنة  61أفػػراد العينػػةف كتمػػييـ بعػػد ذلػػؾ نسػػبة اىنػػاث لمفئػػة العمريػػة )مػػف 

% مػػف نفػػس الفئػػةف كمػػف  ػػـ تمييػػا نسػػبة اىنػػاث لمفئػػة 1.9أمػػا الػػذككر فقػػد بمغػػت نسػػبتيـ %ف 50.8

%ف بينمػػا سػػجمت نسػػبة الػػذككر ليػػذه الفئػػة حػػكالي 55.6ؿ مػػف سػػتة سػػنكات كالتػػي بمغػػت العمريػػة اا ػػ

% كىي نسبة  ميمة جػدا مػف جممػة أفػراد العينػةف كتػنتي بعػد ذلػؾ نسػبة اىنػاث لمفئػة العمريػة مػف 2.7

%ف 1.5% بينمػػا بمغػػت نسػػبة الػػذككر ليػػذه الفئػػة حػػكالي 52.4( سػػنة كالتػػي بمغػػت حػػكالي 41-61)

( سػػنةف أمػػا 51-6% عنػػد اىنػػاث لمفئػة العمريػػة مػػف )9.8فػػي اليبػػكط حتػى كصػػمت  كتسػتمر النسػػبة

% مػف جممػة أفػراد العينػةف كممػا سػبؽ نجػد أف ىنػاؾ عر ػة  كيػو بػيف 0.9الذككر فقد بمغػت نسػبتيـ 

أف مسػػتكل الداللػػة بمػػ  متغيػػرم النػػكع كالعمػػر حيػػث  بػػت باسػػتخداـ اختبػػار االسػػتقرلية )مربػػع كػػام( 

2.225p<  يعني كجكد عر ة  كية بيف المتغيريف . كىذا 

 ( العجقة بين متغيري النوع والعمر12.5جدول ) 

 النوع
 

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار العمر
 %6.7 02 %55.6 59 %2.7 5 سنكات 6أ ؿ مف 

 %6.7 02 %9.8 56 %0.9 4 سنة 51أ ؿ إلى  سنكات6مف 
 %69 027 %11.1 95 %81.0 556 سنة 41أ ؿ مف إلى  سنة 51مف 
 %8 04 %52.4 57 %1.5 7 سنة 61أ ؿ مف إلى  سنة 41مف 

 %9.6 09 %50.8 05 %1.9 8 سنة فنك ر 61مف 
 %522 022 %522 564 %522 506 المجمكع

2
χ = 04.297            = 2.225القيمة االحتمالية =           4درجة الحرية p< 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :
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 -العجقة بين متغيري النوع والحالة االجتماعية : -2

( نجػػػػػد أف أعمػػػػػى نسػػػػػبة سػػػػػجمت ليػػػػػذيف المتغيػػػػػريف ىػػػػػـ الػػػػػذككر 50.1بػػػػػالتطرؽ لمجػػػػػدكؿ )

%ف كتػػػػنتي بعػػػػدىا نسػػػػبة اىنػػػػاث 40.7%ف كاىنػػػػاث بنسػػػػبة 17.4 نسػػػػبتيـالمتزكجػػػػكف حيػػػػث بمغػػػػت 

%. أمػػػػا النسػػػػبة التػػػػي سػػػػجمت 00.8%ف بينمػػػػا نسػػػػبة الػػػػذككر العػػػزاب بمغػػػػت 42.2العازبػػػات بنسػػػػبة 

% لإلنػػاث 0.7% لمػػذككرف كأخيػػرا سػػجمت نسػػبة المطمقػػيف 8.5% لإلنػػاث ك50.4لسرامػػؿ فقػػد بمغػػت 

% لمذككرف كىي نسبة :ئيمة جداف مف جممة أفراد العينة لدل ىذيف المتغيريف. كمف ىنػا نجػد 2.7ك

كالحالػػػة االجتماعيػػػة حيػػػث بمغػػػت  بػػػيف متغيػػػرم النػػػكع  إحصػػػائيةاللػػػة أف ىنػػػاؾ عر ػػػة  كيػػػة ذات د

2.20p<. 

 ( العجقة بين متغيري النوع والحالة االجتماعية13.5جدول )
 النوع  

 
 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 %49.0 548 %40.7 72 %17.4 78 متزكج
 %07.0 550 %42.0 66 %00.8 46 أعزب
 %55 00 %50.4 00 %8.5 55 أرمؿ
 %0.0 7 %0.7 6 %2.7 5 مطمؽ

 %522 022 %522 564 %522 506 المجمكع
2
χ  =8.724            = 2.20القيمة االحتمالية =           0درجة الحرية p < 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

  -العجقة بين متغيري النوع والمستوى التعميمي  لممبحوث: -3

( نجػػد أف أعمػػى نسػػبة سػػجمت مػػف أفػػراد العينػػة ىػػـ مػػف خريجػػي 54.1مػػف خػػرؿ الجػػدكؿ )

 ـ  %ف51.0%ف أما اىناث فقد بمغت نسبتيف 06الجامعات كما فكؽ حيث بمغت نسبة الذككر فييا 

سػجمت % فػي حػيف أف نسػبة اىنػاث 04.0عميا بنسبة المعاىد ال بعد ذلؾ تنتي نسبة الذككر خريجي

%ف أمػا اىنػاث فقػد بمغػف 00.1الشػيادة ال انكيػة الػذككر مػنيـ  %ف كمف  ـ سجمت نسبة حممػة57.5
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%ف ربمػػا ىػػذا يعكػػس النسػػبة لػػدل مرحمػػة التعمػػيـ ااساسػػيف فقػػد سػػجمت نسػػبة الػػذككر ا ػػؿ مػػف 00.6

مػف اىنػاثف ىػذا أي:ػا نجػده عنػد ااميػيف % 51.0% مػف الػذككر ك55.8نسبة اىناث حيث بمغت 

%ف كعند ااطفاؿ دكف السادسة نجػد نسػبة 0.7% أما الذككر فنسبتيـ 59.1فقد بمغت نسبة اىناث 

كمف ىنػا نػرل ف % مف جممة أفراد العينة2.7% كأما الذككر فقد سجمكا ا ؿ نسبة كىي 52.4اىناث 

يػرم النػكع كالمسػتكل التعميمػي لممبحػكث بمغػت بػيف متغ  إحصائيةذات داللة أف ىناؾ عر ة كطيدة 

2.225 p< . 

 ( العجقة بين متغيري النوع والمستوى التعميمي لممبحوث14.5جدول )
 النوع

 المجموع أنثى ذكر 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المستوى التعميمي لممبحوث
 %50.0 07 %59.1 00 %0.7 1 أمي

 %50.7 45 %51.0 01 %55.8 56 أساسي
 %00 69 %00.6 07 %00.1 00  انكم

 %02.0 65 %57.5 08 %04.0 00 معيد عالي
 %04.7 74 %51.0 01 %06 49 جامعي فما فكؽ

 %6 58 %52.4 57 %2.7 5 طفؿ دكف السادسة
 %111 311 %111 164 %111 136 المجموع

2
χ  =40.055            = 2.225القيمة االحتمالية =           1درجة الحرية p < 

 

 ـ0256المصدر : بيانات الدراسة الميدانية 

 العجقة بين متغيري النوع والمستوى التعميمي لرب األسرة : -4

( أف أعمى نسبة سجمت لممستكل التعميمي ارباب ااسػر 51.1رحظ مف خرؿ الجدكؿ )ي 

 اىنػاث نسػبة%ف بينمػا بمغػت 00.8ىـ الذككر مف خريجػي الجامعػات فمػا فػكؽ حيػث بمغػت نسػبتيـ 

الشػػيادة  بعػػد ذلػػؾ نسػػبة أربػػاب ااسػػر مػػف الحاصػػميف عمػػى % مػػف جممػػة أفػػراد العينػػةف كتػػنتي05.7

المعاىػػد  %. أمػػا أربػػاب ااسػػر خريجػػي57.7ىنػػاث % كا02.6غػػت نسػػبة الػػذككر ال انكيػػةف حيػػث بم

نسبة اىنػاث  أما ااميكف فقد كانت%. 58.9ناث %كاى59.5نسبة الذككر حكالي  سجمتالعميا فقد 
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% لمذككر. ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ارباب 56.9% لإلناث ك58.9اكبر مف نسبة الذككر حيث بمغت 

       %ف كباستخداـ9.6الذككر بنسبة ك  %50.8التعميـ ااساسي إذ سجمت نسبة اىناث ااسر مف ذكم 

بيف متغيرم النكع كالمسػتكل التعميمػي لػرب  إحصائية)مربع كام( تبيف عدـ كجكد عر ة ذات داللة 

 . = p 2.86حيث سجؿ مستكل الداللة  ااسرة

 ميمي لرب األسرة( العجقة بين متغيري النوع والمستوى التع15.5جدول )
 النوع

 المجموع أنثى ذكر 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار لرب األسرة المستوى التعميمي
 %58 14 %58.9 05 %56.9 00 أمي

 %55.0 04 %50.8 05 %9.6 50 أساسي
 %59 17 %57.7 09 %02.6 08  انكم

 %59 17 %58.9 05 %59.5 06 معيد عالي
 %00.7 98 %05.7 10 %00.8 46 فكؽجامعي فما 
 %111 311 %111 164 %111 136 المجموع

2
χ  =1.289            = 1.86القيمة االحتمالية =           4درجة الحرية p = 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

 -العجقة بين متغيري النوع وسبب قدوم المبحوث : -5

( نجػػد أف سػػبب  ػػدـك المبحػػكث لممراكػػز الصػػحية ىػػك مػػف اجػػؿ العػػرجف 56.1مػػف الجػػدكؿ )

% مػف جممػة المتػردديفف 42.0اىناث فقد سجمت نسػبتيف  بينما% 12.7حيث سجمت نسبة الذككر 

% فػػي حػػيف نسػػبة 00.6كيػػنتي بعػػد ذلػػؾ نسػػبة المػػراجعيف كخصكصػػا اىنػػاث حيػػث بمغػػت نسػػبتيف 

% لمػذككرف كمػف 59.5% لإلنػاث ك02.7لمترددكف اجؿ التطعػيـ فيػـ %. أما ا57.6الذككر بمغت 

 ـ نرل أف ىناؾ مف المتردديف المتابعيف لحالتيـ الصحيةف حيث بمغت نسبة اىناث اكبر مػف نسػبة 

م( تبػػػػيف أف مسػػػػتكم % لمػػػػذككر كباسػػػػتخداـ )مربػػػػع كػػػػا50.1ك% لإلنػػػػاث 56.1الػػػػذككر إذ سػػػػجمت 

  .بيف المتغيريف إحصائيةعدـ كجكد عر ة ف كىذا يعني = p 2.05الداللة 
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 ( العجقة بين متغيري النوع وسبب قدوم المبحوث16.5جدول )
 النوع
 

 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار سبب قدوم المبحوث
 %41 501 %42.0 66 %12.7 69 عرج
 %02.0 65 %00.6 07 %57.6 04 مراجعة

 %54.7 44 %56.1 07 %50.1 57 حالةمتابعة 
 %02 62 %02.7 04 %59.5 06 تطعيـ

 %111 311 %111 164 %111 136 المجموع

  2
χ  =3.595            = 1.31القيمة االحتمالية =           3درجة الحرية p = 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

 : ونوع المرض الجنسمتغيري العجقة بين  -6

( نػػػكع المػػػرض بالنسػػػبة لمجػػػنس حيػػػث بمغػػػت أعمػػػى نسػػػبة لإلنػػػاث 57.1يك:ػػػح الجػػػدكؿ ) 

%ف كمػف  ػـ المصػابكف بمػرض 59.5%ف كالػذككر نسػبتيـ 01المصابات بمرض :غط الػدـ بنسػبة 

ف بمػػػػرض البػػػػرد %. أمػػػػا المصػػػػابك 56.1كاىنػػػػاث بنسػػػػبة % 04.0التيػػػػاب المسػػػػالؾ لمػػػػذككر بنسػػػػبة 

% لإلنػػػاثف كيمػػػييـ المتػػػرددكف المصػػػابكف بػػػاامراض 50.8% لمػػػذككر ك00.1بة كالحػػػرارة فيػػػـ بنسػػػ

لمذككرف  54.7% لإلناث ك57.7الباطنية حيث سجمت نسبة اىناث اكبر مف نسبة الذككر إذ بمغت 

% فػي حػيف سػجمت نسػبة 54.6أمراض ااذف كاانؼ كالحنجػرة حيػث بمغػت نسػبة اىنػاث إلى  كمنو

مصػػػابيف بػػػنمراض ااسػػػناف فيػػػـ ا ػػػؿ نسػػػبة مػػػف المتػػػردديف المصػػػابيف %. كأمػػػا عػػػف ال52.0اىنػػػاث 

%. كمػػف ىنػػا نػػرم أف 8.5% أمػػا اىنػػاث فيػػي 50.4بػػاامراض ااخػػرل حيػػث بمغػػت نسػػبة الػػذككر 

ىناؾ عر ة بػيف المتغيػريف حيػث  بػت ذلػؾ باسػتخداـ االختبػار اىحصػائي )مربػع كػام ( فقػد بمغػت 

 بيف المتغيريف . إحصائيةكىذا يعني كجكد عر ة  كية ذات داللة ف >p 2.21نسبة الداللة 
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 ونوع المرضالجنس  بين متغيري ( العجقة17.5جدول )
 نوع المبحوث

 
 المجموع أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض
 %00.0 67 %01 45 %59.5 06 ال:غط

 %02 62 %56.1 07 %04.0 00 التياب مسالؾ
 %57.7 10 %50.8 05 %00.1 00 البرد كالحرارة

 %56.0 49 %57.7 09 %54.7 02 وباطن
 %50.7 08 %54.6 04 %52.0 54 أذف كأنؼ كحنجرة

 %55 00 %50.4 00 %8.5 55 أسناف
 %111 311 %111 164 %111 136 المجموع

2
χ  =11.681            = 1.15 االحتمالية =القيمة           5درجة الحرية p< 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

 المستوي التعميمي ونوع المرض : متغيري العجقة بين -7

المصػػػابيف بمػػػرض :ػػػغط الػػػدـ ىػػػي مػػػف ( نجػػػد أف أعمػػػى نسػػػبة 58.1مػػػف خػػػرؿ الجػػػدكؿ )

%ف كيمػػي 00.4 انكيػػة بنسػػبة الشػػيادة ال %ف كيمػػييـ حممػػة06.9كمػػا فػػكؽ بنسػػبة  الجامعػػات خريجػػي

% لسطفػاؿ دكف السادسػةف 55.9%ف كبعػد ذلػؾ تػنتي نسػبة 59.4المعاىد العميا بنسػبة  ذلؾ خريجي

 % لذكم التعميـ ااساسي .9كأخيرا بنسبة  ف %52.4بنسبة  كاامييف

أمػػا بالنسػػبة لمػػرض التيػػاب المسػػالؾ فقػػد سػػجمت أعمػػى نسػػبة لػػو عنػػد الجػػامعييف كمػػا فػػكؽ 

%ف كمػف تػـ تمػييـ نسػبة ذكم المعاىػد العميػا 01لشيادة ال انكيػة بنسػبة %ف كذكم ا05.7حيث بمغت 

% عنػػد ااميػػيفف كعنػػد ذكم التعمػػيـ ااساسػػي 55.7%ف ك مػػت النسػػبة حتػػى كصػػمت 50.0إذ بمغػػت 

 %. 8.0%ف كسجمت آخر نسبة عند ااطفاؿ دكف السادسة كالتي بمغت 52بمغت 

ى نسػػبة ليػػـ سػػجمت عنػػد ذكم المعاىػػد البػػرد كالحػػرارة أف أعمػػ بػػنمراضتبػػيف مػػف المصػػابيف 

%ف كمػف  ػـ ذكم الجامعػات 00.6%ف كيمػييـ ذكم المسػتكم ال ػانكم بنسػبة 08.0العميا حيػث بمغػت 
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%. أمػػػا ااميػػػكف فقػػػد بمغػػػت 57%ف كبعػػػدىا لػػػذكم التعمػػػيـ ااساسػػػي  بنسػػػبة 58.9كمػػػا فػػػكؽ بنسػػػبة 

 % .5.9 %ف كااطفاؿ دكف السادسة بنسبة  ميمة جدا حيث بمغت55.0نسبتيـ 

كعػػف المصػػابيف بػػاامراض الباطنيػػة  فقػػد بمغػػت أعمػػى نسػػبة عنػػد ذكم المسػػتكيات الجامعيػػة 

% لػػػػذكم المعاىػػػػد العميػػػػاف كااميػػػػيف بنسػػػػبة 00.4بنسػػػػبة  كيمػػػػييـ%ف 00.7فمػػػػا فػػػػكؽ حيػػػػث سػػػػجمت 

%ف بينمػػا سػػجمت نسػػبة ذكم التعمػػيـ 56.0%ف ككػػذلؾ نسػػبة ذكم المسػػتكيات ال انكيػػة إذ بمغػػت 58.4

 %ف كأما عف ااطفاؿ دكف السادسة فمـ تسجؿ ليـ أية نسبة ليذا المرض .52.0 ااساسي

بينمػػا أعمػػى نسػػبة سػػجمت لممصػػابيف بػػنمراض ااذف كاانػػؼ كالحنجػػرة عنػػد ذكم المسػػتكيات 

%ف حيػػث تعادلػػت 05.5%ف كيمػػييـ ذكم التعمػػيـ ااساسػػي بنسػػبة 00.7ال انكيػػة حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ 

معات كما فكؽف كذكم المعاىد العميا حيث سجمتا نفس النسػبة إذ بمغػت النسبة بيف كؿ مف ذكم الجا

% عنػػد ااطفػػػاؿ دكف 52.1%ف كا ػػؿ نسػػبة بمغػػػت 50.0%. أمػػا ااميػػكف فقػػػد بمغػػت نسػػػبتيـ 51.8

 السادسة . 

نسػػػػبة لممصػػػػابيف بمػػػػرض ااسػػػػناف عنػػػػد ذكم الشػػػػيادة ال انكيػػػػة بنسػػػػبة  أعمػػػػىكػػػػذلؾ بمغػػػػت 

%ف كبعػػػدىـ فئػػػة التعمػػػيـ ااساسػػػي حيػػػث بمغػػػت 04.0يػػػا بنسػػػبة %ف كيمػػػييـ ذكم المعاىػػػد العم02.0

%ف كااميػػيف بمغػت نسػػبتيـ 51.0%. أمػػا عػف الجػػامعييف كمػا فػػكؽ فقػد بمغػػت نسػبتيـ 05.0نسػبتيـ 

 %ف كأي:ا لـ تسجؿ أية نسبة عند ااطفاؿ دكف السادسة ليذا المرض .9.5

ة إحصػػائية بػػيف المسػػتكل كبتطبيػػؽ مقيػػاس )مربػػع كػػام(  بػػت انػػو ال تكجػػد عر ػػة ذات داللػػ

  .   = 2.59pالتعميمي كنكع المرضف عند مستكل داللة 
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 المستوى التعميمي لممبحوث ونوع المرضمتغيري ( العجقة بين 18.5جدول )

 نوع المرض
 

 المجموع أسنان أذن وأنف وحنجرة الباطنو البرد والحرارة التياب المسالك الضغط

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المستوى التعميمي لممبحوث
 %50.0 07 %9.5 0 %50.0 1 %58.4 9 %55.0 6 %55.7 7 %52.4 7 أمي

 %50.7 45 %05.0 7 %05.5 8 %52.0 1 %57 9 %52 6 %9 6 أساسي
 %00 69 %02.0 52 %00.7 9 %56.0 8 %00.6 50 %01 51 %00.4 51  انكم

 %02.0 65 %04.0 8 %51.8 6 %00.4 55 %08.0 51 %50.0 8 %59.4 50 معيد عالي
 %04.7 74 %51.0 1 %51.8 6 %00.7 56 %58.9 52 %05.7 59 %06.9 58 جامعي كما فكؽ

 %6 58 %2 2 %52.1 4 %2 2 %5.9 5 %8.0 1 %55.9 8 السادسةطفؿ دكف 
 %111 311 %111 33 %111 38 %111 49 %111 53 %111 61 %111 67 المجموع

2
χ  =31.181                     = 1.19القيمة االحتمالية =                      25درجة الحرية =p

 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :
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 العمر ونوع المرض :متغيري العجقة بين  -8
سػػنكات ( ىػػي  6( نجػػد أف أعمػػى نسػػبة بمغػػت لمفئػػة العمريػػة )اا ػػؿ مػػف 59.1فػػي الجػػدكؿ )

%ف كمػف 01ف بنمراض المسالؾ حيث بمغػت نسػبتيـ ب:غط الدـف كيمييـ المصابك  لممصابيف% 41

% كبالنسػػبة لمر:ػػي الباطنيػػة كالبػػرد كالحػػرارة فقػػد 02 ػػـ تػػنتي نسػػبة ااذف كاانػػؼ كالحنجػػرة بنسػػبة 

 اسناف فمف تسجؿ ليـ أية نسبة.ا% لكؿ منيما . أما 1سجر نفس النسبة حيث بمغت 

ليػػػا عنػػػد المصػػػابيف بػػػااذف  ( سػػػنة  فقػػػد سػػػجمت أكؿ نسػػػبة51-6أمػػػا الفئػػػة العمريػػػة )مػػػف 

%ف كتمييػا النسػبة التػي سػجمت عنػد المصػابيف بمر:ػي ااسػناف ككػذلؾ 42كاانؼ كالحنجػرة بنسػبة 

% لكػػػؿ منيمػػػػاف أمػػػا النسػػػػبة التػػػي سػػػػيطرت عمػػػى  ر ػػػػة أنػػػكاع مػػػػف 51البػػػرد كالحػػػػرارة حيػػػث بمغػػػػت 

 ة . % لكؿ مف :غط الدـ كالتياب المسالؾ كالباطني52اامراض ليذه الفئة فيي 

( سػػػػنة عنػػػػد المصػػػػابيف ب:ػػػػغط الػػػػدـ بنسػػػػبة 41-51سػػػػجمت أعمػػػػى نسػػػػبة لمفئػػػػة العمريػػػػة )

%ف ككػذلؾ المصػابيف بالتيػاب المسػالؾ 59.8%ف كتمييا نسبة المصابيف بػالبرد كالحػرارة بنسػبة00.0

%ف كأخيػػرا 50.5 %ف كااسػػناف58.4 صػػابيف بػػاامراض الباطنيػػةعنػػد الم %ف كسػػجمت58.8 بنسػػبة

 % .7.7نؼ كالحنجرة بنسبة عند ااذف كاا

( سنة عند المصابيف بالتياب المسالؾ بنسػبة 61-41بمغت أعمى نسبة لمفئة العمرية مف )ك 

%ف كتمييػا 02.8%ف كتعادلت النسبة بيف مر:ي ااسػنافف كالبػرد كالحػرارة حيػث سػجمتا نسػبة 09.0

%ف كأخيػرا المصػابيف 8.3%ف كالباطنػو بنسػبة 56.7نسبة المصابيف بااذف كاانؼ كالحنجرة بنسبة 

 % .4.0ب:غط الدـ بنسبة 

سػنة فػنك ر( فقػد احتمػت أعمػى نسػبة  61أما بالنسبة لمفئة ااخيرة كىي فئة كبػار السػف مػف )

%ف  كتمييمػا 04.5عند مر:ي :غط الدـف كالتياب المسالؾ حيث سجمتا نفس النسػبة كالتػي بمغػت 
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اانػػػؼ كالحنجػػػرة عمػػػى حػػػٍد سػػػكاءف كىبطػػػت بػػػاامراض الباطنيػػػةف كااذف ك  لممصػػػابيف% 02.7نسػػػبة 

% عنػػد المصػابيف بمػػرض البػػرد كالحػرارة . فػػي حػيف لػػـ تسػجؿ أيػػة نسػػبة 52.0النسػبة حتػػى كصػمت 

 لممصابيف بااسناف ليذه الفئة العمرية .

بػػيف عمػػر المبحػػكث  إحصػػائيةكمػػف خػػرؿ مػػا سػػبؽ تبػػيف أف ىنػػاؾ عر ػػة  كيػػة ذات داللػػة 

  كنػػػكع المػػػرض كىػػػذا مػػػا  بػػػت مػػػف خػػػرؿ اسػػػتخداـ مقيػػػاس اختبػػػار)مربع كػػػام( عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة

2.225 p < .    
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 نوع المرضو  عمرالبين متغيري العجقة  (19.5جدول )

 العمر
 

 المجموع فما فوق 65من  سنة 65- 45من  سنة 45 -15من سنة 15 - 6من سنوات 6أقل من 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض

 %00.0 67 %04.5 7 %4.0 5 %00.0 48 %52 0 %41 9 ال:غط

 %02 62 %04.5 7 %09.0 7 %58.8 09 %52 0 %01 1 التياب المسالؾ

 %57.7 10 %52.0 0 %02.8 1 %59.8 45 %51 0 %1 5 البرد كالحرارة

 %56.0 49 %02.7 6 %8.0 0 %58.4 08 %52 0 %1 5 وباطن

 %50.7 08 %02.7 6 %56.7 4 %7.7 56 %42 8 %02 4 أذف كأنؼ كحنجرة

 %55 00 %2 2 %02.8 1 %50.5 01 %51 0 %2 2 ااسناف

 %111 311 %111 29 %111 24 %111 217 %111 21 %111 21 المجموع

2
χ  =45.991               = 1.111القيمة االحتمالية =          21درجة الحرية  p <                             

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :
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 غيره:نوع المرض لممبحوث وسبب ترضيمو ليذا المركز عن متغيري العجقة بين  -9
( نجػػػد أف أعمػػػى نسػػػبة لممصػػػابيف ب:ػػػغط الػػػدـ يتػػػرددكف عمػػػى 02.5) الجػػػدكؿمػػػف  خػػػرؿ 

%ف أما المترددكف  لعدـ كجػكد مركػز صػحي  ريػب 62المراكز بسبب كجكد التخصص المراد بنسبة 

 %.8%ف كالمترددكف بسبب كفاءة العامميف فنسبتيـ 00منيـ فقد بمغت نسبتيـ 

ؾ أعمػػى نسػػبة ليػػـ كانػػت بسػػبب كجػػكد التخصػػص المػػراد المسػػال بالتيػػابكػػذلؾ المصػػابكف 

%ف أمػا الػذيف كػاف سػبب تػرددىـ ىػك عػدـ كجػكد مركػز صػحي  ريػب مػنيـ فنسػبتيـ 12كالتي بمغت 

 %ف00.5%ف كلكفاءة العامميف بنسبة 06.9

سجمت أعمى نسبة لممصابيف بنمراض البرد كالحرارة عند المتردديف الذيف كاف سبب  دكميـ 

%ف كيمييػػػا كفػػػاءة العػػػامميف بػػػالمركز بنسػػػبة 07كد التخصػػػص المػػػراد حيػػػث بمغػػػت لممركػػػز ىػػػك لكجػػػ

 %.09.6%ف أما عف سبب عدـ كجكد مركز صحي   ريب فقد بمغت 00.4

بمغػػػػػت أعمػػػػػى نسػػػػػبة لممصػػػػػابيف بػػػػػاامراض الباطنيػػػػػة عنػػػػػد المتػػػػػردديف بسػػػػػبب البحػػػػػث عػػػػػف 

ـ تػكفر مركػز الصػحي %ف كيمييـ المتػرددكف بسػبب عػد40.8التخصص المراد حيث سجمت نسبتيـ 

 % .58.8المترددكف بسبب كفاءة العامميف فقد بمغت نسبتيـ  أما% .07.1 ريب منيـ بنسبة 

يتبػػػػيف أف أعمػػػػى نسػػػػبة متحصػػػػمو لػػػػسذف كاانػػػػؼ كالحنجػػػػرة عنػػػػد المتػػػػردديف بسػػػػبب كجػػػػكد 

إلػػػى  %ف كت:ػػػاءلت النسػػػبة حتػػػى كصػػػمت65.5التخصػػػص المطمػػػكب لػػػدييـ كالتػػػي بمغػػػت نسػػػبتيـ 

لمتردديف الذيف ال يتكفر لػدييـ مركػز  ريػبف ككانػت النسػبة  ميمػة جػدا عنػد المتػردديف % عند ا00.0

 %. 1.6بسبب كفاءة العامميف حيث بمغت نسبتيـ 
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أخيػػرا بمغػػت أعمػػى نسػػبة مػػف المتػػردديف عنػػد المصػػابيف بااسػػناف عمػػى المراكػػز بسػػبب تػػكفر 

مركػػز  ريػػب لػػدييـ حيػػث %ف كيمػػييـ المتػػرددكف بسػػبب عػػدـ كجػػكد 10التخصػػص المطمػػكب بنسػػبة 

 % يترددكف لكفاءة العامميف .57.6%ف كبنسبة 09.4بمغت نسبتيـ 

بػيف المتغيػريف عنػد مسػتكل  إحصػائيةباستخداـ مقياس )مربع كام(  بت عػدـ كجػكد عر ػة 

 .   p= 2.10داللة 
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 ترضيمو ليذا المركز عن غيره ممبحوث وسببلرض المنوع متغيري العجقة بين  (21.5جدول )

 سبب الترضيل
 

 المجموع لكراءة العاممين لعدم وجود مركز قريب لوجود التخصص المراد

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض

 %522 01 %8 0 %00 8 %62 51 ال:غط

 %522 06 %00.5 6 %06.9 7 %12 50 التياب المسالؾ

 %522 07 %00.4 9 %09.6 8 %07 52 البرد كالحرارة

 %522 56 %58.8 0 .%07.1 6 %40.8 7 وباطن

 %522 58 %1.6 5 %00.0 6 %65.5 55 أذف كانؼ كحنجرة

 %522 57 %57.6 0 %09.4 1 %10 9 أسناف

 %111 129 %18.6 24 %31 41 %51.4 65 المجموع

2
χ  =9.119            = 1.53القيمة االحتمالية =           11درجة الحرية p < 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :
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 الحالة االجتماعية ونوع المرض :متغيري العجقة بين  -11

( أف أعمػى نسػبة سػجمت لػدل المتػزكجيف المصػابيف بمػرض :ػغط 05.5نجد في الجػدكؿ )

مصػػػػػابكف بمػػػػػرض التيػػػػػاب المسػػػػػالؾف ال% 02.0. كيمػػػػػييـ بنسػػػػػبة 00.6الػػػػػدـ حيػػػػػث بمغػػػػػت نسػػػػػبتيـ 

ف بػػػػػاامراض الباطنيػػػػػةف كااسػػػػػناف بنسػػػػػبة % مصػػػػػابك 56.0ك ف% مصػػػػػابكف بػػػػػالبرد كالحػػػػػرارة59.6ك

 %.6.8تيـ %ف  كأما ااذف كاانؼ كالحنجرة فقد بمغت نسب50.1

% 05.4أمػا العػػزاب  فقػد بمػػ  أعمػى نسػػبة ليػـ عنػػد المصػابيف بمػػرض :ػغط الػػدـ كنسػػبتيـ 

%ف كبعػدىا تػنتي نسػبة المصػابيف 59.6كتمييـ نسبة المصابيف بمرض التياب المسالؾ حيث بمغػت 

%ف 56.5%ف  ػػـ نسػػبة المصػػابيف بػػااذف كاانػػؼ كالحنجػػرة حيػػث بمغػػت 57بػػالبرد كالحػػرارة إذ بمغػػت 

 %.52.7%ف كااسناف بنسبة 51.0مراض الباطنية بنسبة كاا

بمغػػػػػػت أعمػػػػػػى نسػػػػػػبة ليػػػػػػـ عنػػػػػػد المصػػػػػػابيف بمػػػػػػرض :ػػػػػػغط الػػػػػػدـ  اارامػػػػػػؿفػػػػػػي حػػػػػػيف أف  

%ف كيمييـ المصابكف بمرض التياب المسالؾ كااذف كاانؼ كالحنجرة حيث سجمتا نفس 04.0بنسبة

%فكعػػػف المصػػػابيف بػػػالبرد 58.0% لكمييمػػػاف كاامػػػراض الباطنيػػػة بمغػػػت 05.0النسػػػبة كالتػػػي بمغػػػت 

 % .0%ف كااسناف يشكمكف ا ؿ نسبة كىي 50.5كالحرارة فقد بمغت نسبتيـ 

بينما بمغت أعمى نسبة لممطمقيف الذيف يعانكف مف أمراض ااذف كاانػؼ كالحنجػرة كنسػبتيـ 

%. أمػا عػف المصػابيف بمػرض التيػاب 08.6%ف كيمييـ المصابكف باامراض الباطنية بنسػبة 40.9

%ف كلػػـ يسػػجؿ المطمقػػكف أيػػة نسػػبة مػػف 54.0البػػرد كالحػػرارة فقػػد سػػجمتا نفػػس النسػػبة كىػػي ك  المسػػالؾ

بػيف  إحصػائيةكبتطبيؽ مقيػاس ) مربػع كػام ( تبػيف عػدـ كجػكد عر ػة ف ااسنافك  مرض :غط الدـ

 .  p= 1.21 المتغيريف في مستكل داللة 
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 الحالة االجتماعية ونوع المرض متغيري بين العجقة (21.5جدول )

 الحالة االجتماعية
 

 المجموع مطمق أرمل أعزب متزوج

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض

 %00.0 67 %2 2 %04.0 8 %05.4 04 %00.6 01 ال:غط

 %02 62 %54.0 5 %05.0 7 %59.6 00 %02.0 02 التياب المسالؾ

 %57.7 10 %54.0 5 %50.5 4 %57 59 %59.6 09 البرد كالحرارة

 %56.0 49 %08.6 0 %58.0 6 %51.0 57 %56.0 04 وباطن

 %50.7 08 %40.9 0 %05.0 7 %56.5 58 %6.8 52 أذف كأنؼ كحنجرة

 %55 00 %2 2 %0 5 %52.7 50 %50.1 02 ااسناف

 %111 311 %111 7 %111 33 %111 112 %111 148 المجموع

2
χ  =19.269                 = 1.21  القيمة االحتمالية =        15درجة الحرية  = p 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر:
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 -نوع المرض والدخل الشيري لممبحوث :متغيري العجقة بين  -11

ف بمرض :غط الػدـ لػذكم الػدخؿ المرتفػع )مػف ( نجد أف نسبة المصابي00.5مف الجدكؿ )

%ف تمييػػا نسػػبة المصػػابيف بالتيػػاب المسػػالؾ لػػذكم الػػدخؿ المرتفػػع 09.7دينػػار فػػنك ر( بمغػػت  922

%ف كمػػف تػػـ تػػنتي نسػػبو المصػػابيف ب:ػػغط الػػدـ عنػػد ذكم الػػدخؿ المتكسػػط بػػيف 01.7أي:ػػا بنسػػبة 

البرد كالحػػرارة عنػػد ذكم الػػدخؿ المػػنخفض نسػػبة المصػػابيف بػػ %ف كبعػػدىا04.8( بنسػػبة 625-899)

%ف كيمييػػا نسػػبة المصػػابيف بػػاامراض الباطنيػػة مػػف ذكم الػػدخؿ 00.5( بنسػػبة 622-022مػػابيف )

% عنػػد المصػػابيف بػػالبرد 02.4%ف كاسػػتمرت النسػػبة فػػي اليبػػكط حتػػى كصػػمت 05.6المرتفػػع بنسػػبة 

% مػػف المصػػابيف بااسػػناف عنػػد 51.9إلػػى  كصػػمتكالحػػرارة مػػف ذكم الػػدخؿ المتكسػػطف كمنيػػا حتػػى 

% مػػػػػف المصػػػػػابيف بمػػػػػرض :ػػػػػغط الػػػػػدـ 51أف كصػػػػػمت إلػػػػػى  ذكم الػػػػػدخؿ المػػػػػنخفضف كاسػػػػػتمرت

كاامػػػػراض الباطنيػػػػة عنػػػػد ذكم الػػػػدخؿ المػػػػنخفض لكػػػػؿ منيمػػػػاف كأي:ػػػػا سػػػػجمت نفػػػػس النسػػػػبة عنػػػػد 

المتكسػػػط حيػػػث المصػػػابيف بػػػاامراض الباطنيػػػة كأمػػػراض ااذف كاانػػػؼ كالحنجػػػرة لػػػدم ذكم الػػػدخؿ 

% لكؿ منيماف أما النسبة التي سػجميا المصػابكف بػنمراض ااذف كاانػؼ كالحنجػرة عنػد 54.0بمغت 

%ف كبعد ىذه النسبة ينتي المصػابكف بػنفس المػرض عنػد ذكم الػدخؿ 50.0ذكم الدخؿ المرتفع ىي 

%ف بعػػػػدىا سػػػػجمت نسػػػػبة المصػػػػابيف بػػػػنمراض ااسػػػػناف عنػػػػد ذكم الػػػػدخؿ 55.1المػػػػنخفض بنسػػػػبة 

د كالحػػرارة عنػػد ذكم الػػدخؿ المرتفػػع إذ %ف كيمييػػا نسػػبة المصػػابيف بػػالبر 52.6المتكسػػط حيػػث بمغػػت 

%ف كسجمت آخر نسبة لممصابيف بمرض ااسناف عند ذكم الدخؿ المرتفع حيػث بمغػت 6.8كصمت 

داـ اسػتخ تبػيف مػف% كمف ىنا نجد أف ىناؾ عر ة بيف نكع المرض كمستكل الدخؿ حسػب مػا 4.5

 . p= 2.20داللة ع كام( عند مستكل اختبار)مرب
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 نوع مرض والدخل الشيري بالدينار لممبحوث متغيري ( العجقة بين22.5جدول )

 الدخل الشيري
 

 دخل منخرض
 (311 - 611 ) 

 دخل متوسط
 (611 - 899 ) 

 دخل مرترع
 فأكثر ( 911) من 

 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض
 %00.0 67 %09.7 00 %04.8 08 %51 57 ال:غط

 %02 62 %01.7 59 %51.9 58 %02.4 00 التياب المسالؾ
 %57.7 10 %6.8 1 %02.4 00 %00.5 01 البرد كالحرارة

 %56.0 49 %05.6 56 %54.0 56 %51 57 وباطن
 %50.7 08 %50.0 9 %54.0 56 %55.1 50 أذف كأنؼ كحنجرة

 %55 00 %4.5 0 %52.6 50 %51.9 58 أسناف
 %111 311 %111 74 %111 113 %111 113 المجموع

2
χ  =21.457            = 2.20 =    القيمة االحتمالية          11درجة الحرية=p  

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر:
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 -: الصحي توفر األدوية ورضي المترددين أو اإلقبال عمى المركزالعجقة بين  -12
حد ما بعدـ تكفر إلى  ( نجد أف أعمى نسبة سجمت عند المقتنعيف00.5) الجدكؿمف خرؿ 

التػي بعػدىا عنػد غيػر %ف كتنتي النسػبة 46.1اادكية بالصيدليات التابعة لممراكز ك د بمغت نسبتيـ 

%ف كمػف  ػـ نسػبة غيػر المقتنعػيف بعػدـ تػكفر اادكيػة كالتػي 42المقتنعيف بتكفر اادكية حيث بمغت 

%. أمػػا المقتنعػػكف بتػػكفر 01حػػد مػػا بتػػكفر اادكيػػة كنسػػبتيـ إلػػى  %ف كبعػػدىا المقتنعػػيف07.7بمغػػت 

اادكيػػة بالصػػػيدليات  %ف كآخػػر نسػػبة سػػػجمت عنػػد المقتنعػػيف بعػػػدـ تػػكفر01اادكيػػة بمغػػت نسػػػبتيـ 

التابعػػػة لممركػػػزف كىػػػذا يعنػػػي انػػػو ال عر ػػػة بػػػيف كيفيػػػة تصػػػنيؼ الخػػػدمات المقدمػػػة بػػػالمركزف كتػػػكفر 

اادكيػة بالصػيدلية التابعػة لممركػزف حيػث  بػت ذلػؾ باسػتخداـ االختبػار اىحصػائي )مربػع كػام( فقػد 

 . ف أم انو ال تكجد عر ة بيف المتغيريفp= 2.01 بمغت نسبة الداللة 

 الصحي العجقة بين توفر األدوية ورضي المترددين أو اإلقبال عمى المركز( 23.5جدول )

 توفرا ألدوية بالصيدلية
 الخاصة بالمركز

 تصنيف الخدمات
 بالمركز

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %57 15 %51.8 45 %01 52 مقنعة
 %41 501 %46.1 505 %01 54 حد ماإلى  مقنعة

 %08 554 %07.7 98 %42 56 غير مقنعة
 %522 022 %522 062 %522 42 المجمكع

2
χ  =0.058                  = 2.01القيمة االحتمالية =           0درجة الحرية =p 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

 -شراء األدوية من الصيدليات الخاصة :و  العجقة بين تصنيف الخدمات بالمركز -13
حػػػد مػػػا بشػػػراء إلػػػى  ( نجػػػد أف أعمػػػى نسػػػبة سػػػجمت عنػػػد المقتنعػػػيف04.5بػػػالنظر لمجػػػدكؿ )

راء اادكية حيث بمغت %ف كتنتي نسبة غير المقتنعيف بش47الخاصة بنسبة  الصيدلياتاادكية مف 

مػاف كغيػر المقتنعػيف بعػدـ شػراء حػد إلػى  بػيف المقتنعػيفف كالمقتنعػيف كتساكم النسبة التي% ف 07.8
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%ف كسػػػجمت نسػػػبة المقتنعػػػيف بشػػػراء اادكيػػػة 00.0 يػػػة مػػػف الصػػػيدليات الخاصػػػة حيػػػث بمغػػػتاادك 

%ف كمػػف ذلػػؾ يعنػػي انػػو ال تكجػػد عر ػػة بػػيف تصػػنيؼ الخػػدمات الصػػحية فػػي المركػػز بالنسػػبة 51.5

ـ االختبػار اىحصػائي لمعرج في حالة شػراء اادكيػة مػف الصػيدليات الخاصػة كىػذا مػا أكػده اسػتخدا

 ف أم انو ال تكجد عر ة بيف المتغيريف .= p 2.00)مربع كام( بمستكل داللة 

 ( العجقة بين تصنيف الخدمات بالمركز وشراء األدوية من الصيدليات الخاصة24.5جدول )

 شراء األدوية من الصيدلية
 الخاصة

 الخدمات تصنيف
 بالمركز

 المجموع ال نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %51.8 45 %00.0 0 %51.5 08 مقنعة
 %46.1 505 %00.0 0 %47 558 حد ماإلى  مقنعة

 %07.7 98 %00.0 0 %07.8 91 غير مقنعة
 %111 311 %111 261 %111 41 المجموع

2
χ  =2.221                  = 1.33القيمة االحتمالية =           2درجة الحريةp= 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

 : العجقة بين المشاكل التي تواجو المبحوث وتقييمو لمستوى الخدمات -14
 ىػػـ مقتنعػػكف( نجػػد أف أعمػػى نسػػبة سػػجمت عنػػد المتػػردديف الػػذيف 01.5مػػف خػػرؿ الجػػدكؿ )

بنسػػبة بعػػدـ كجػػكد مشػػاكؿ ف كالمتػػرددكف المقتنعػػكف %12.8حػػد مػػا بعػػدـ كجػػكد مشػػاكؿ بنسػػبة إلػػى 

كتبػػيف أي:ػػا أف أعمػػى نسػػبة عنػػد الػػذيف يعػػانكف مػػف  %.8.0مػػا غيػػر المقتنعػػيف فيػػـ بنسػػبة %ف أ45

% لكػػؿ منيمػػا. أمػػا 01.6حػػد مػػاف كغيػػر المقتنعػػيف بنسػػبة إلػػى  مشػػاكؿ المكاصػػرت كىػػـ المقتنعػػكف

 ت فقد سجمت أعمى %ف ككذلؾ الذيف يعانكف مف :ياع الك 08.8المقتنعكف منيـ فقد بمغت نسبتيـ 

%ف كالمقتنعكف 01بة %ف كيمييـ غير المقتنعيف بنس10.5حد ما بنسبة إلى  نسبة ليـ عند المقتنعيف

 .%05.9نسبتيـ 
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ىناؾ مف المتردديف مػف يعػانكف مػف عػدـ االىتمػاـ داخػؿ المراكػز الصػحية فقػد بمغػت أعمػى 

%ف كالنسػبة القميمػة 04.6نسػبتيـ  حد مػاإلى  %ف كالمقتنعكف60نسبة ليـ عند غير المقتنعيف بنسبة 

%. أما مف يعانكف مف كؿ المشاكؿ السػابقة فقػد سػجمت 0.1جدا سجمت عند المقتنعيف كالتي بمغت 

% عنػػد غيػػر المقتنعػػيفف كأخيػػرا 40%ف كبنسػػبة 10.5حػػد مػػا بنسػػبة إلػػى  أعمػػى نسػػبة عنػػد المقتنعػػيف

ا سػبؽ تبػيف أف ىنػاؾ عر ػة %ف  كمػف خػرؿ مػ4.9سػجمت ا ميػـ نسػبة عنػد المقتنعػيف حيػث بمغػت 

 كيػػػة  بػػػيف المشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو  المبحػػػكث كتقييمػػػو لمسػػػتكل الخػػػدماتف كىػػػذا مػػػا  بػػػت مػػػف خػػػرؿ 

    . > p  2.225 )مربع كام( عند مستكل داللة    استخداـ مقياس اختبار
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 وتقييمو لمستوى الخدماتالعجقة بين المشاكل التي تواجو المبحوث  (25.5جدول )

 المشاكل    
 

 المجموع كل ما سبق عدم االىتمام ضياع الوقت المواصجت ال توجد مشاكل

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار تقييم الخدمات

 %57 15 %4.9 4 %0.1 0 %05.9 7 %08.8 50 %45 01 مقنعة

 %41 501 %10.5 40  %04.6 08 %10.5 57 %01.6 56 %12.8 05 حد ماإلى  مقنعة

 %08 554 %40 04 %60 15 %01 8 %01.6 56 %8.0 1 غير مقنعة

 %111 311 %111 81 %111 81 %111 32 %111 45 %111 61 المجموع

2
χ  =76.151             = 1.111القيمة االحتمالية =          8درجة الحرية  p <                             

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :
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  -ساعة  وترضيل المبحوث مركز صحي عن آخر: 24العجقة بين توفر الخدمات خجل  -15

( نجػػػد أف أعمػػػى نسػػػبة سػػػجمت ليػػػذيف المتغيػػػريف ىػػػـ المتػػػرددكف الػػػذيف  06.5مػػػف الجػػػدكؿ )

%ف كتنتي 90.8( ساعة بنسبة 04يبح كف عمى التخصص المراد كال تتكفر عندىـ الخدمات خرؿ )

( سػاعة 04بعدىـ نسبة الذيف ال تكجد مراكز صحية  ريبػة مػنيـ كال تتػكفر الخػدمات عنػدىـ خػرؿ )

ـ بعػػد ذلػػؾ تمييػػا نسػػبة المتػػردديف بسػػبب كفػػاءة العػػامميف كال تتػػكفر لػػدييـ الخػػدمات %ف  ػػ92بنسػػبة 

% مػػنيـ لكفػػاءة 50.1( سػػاعة بنسػػبة 04%. أمػػا الػػذيف تتػػكفر لػػدييـ الخػػدمات خػػرؿ )87.1بنسػػبة 

% منيـ يبح كف عف التخصص المػراد. 6.0% منيـ لعدـ كجكد مركز  ريبف كنسبة 52العامميفف ك

ال تكجد عر ػة بػيف ىػذيف المتغيػريف حيػث  بػت ذلػؾ مػف خػرؿ تطبيػؽ االختبػار كتبيف مف ذلؾ انو 

 ف أم ال تكجد عر ة بينيما .=p  2.19 اىحصائي )مربع كام( بمستكل داللة

 ساعة  وترضيل المبحوث مركز صحي عن آخر 24( العجقة بين توفر الخدمات خجل 26.5جدول )

 مركز عنترضيل المبحوث 
 مركز آخر

 

التخصص  لوجود
 المراد

لعدم وجود مركز 
 قريب

 المجموع لكراءة العاممين

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار ساعة 24خجل الخدمات توفر
 %8.1 55 %50.1 0 %52 4 %6.0 4 نعـ
 %95.1 558 %87.1 05 %92 06 %90.8 65 ال

 %111 129 %111 24 %111 41 %111 65 المجموع

2
χ  =1.166            = 1.59القيمة االحتمالية =           2درجة الحرية p< 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :

 -: األخرىكز اعجاب المبحوث بالمركز وترضيمو لممركز الصحي عن المر العجقة بين إ -16

الػذيف لػـ يعجػبيـ شػيء كال يكجػد ( نجػد أف أعمػى نسػبة عنػد 07.5باالطرع عمػى الجػدكؿ )

فػػاءة العػػامميف بنسػػبة %ف كبعػػدىـ يػػنتي المعجبػػكف بمطػػؼ ااطبػػاء كك60.1مركػػز  ريػػب مػػنيـ بنسػػبة 

ـ المعجبػػػػكف بمطػػػػؼ ااطبػػػػاء كال يكجػػػػد مركػػػػز  ريػػػػب مػػػػنيـ حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبتيـ %ف كمػػػػف  ػػػػ41.8

ك ػد سػجمت نسػبة %ف 00.0%ف كبعد ذؾ ينتي مف ال يعجبيـ شي مػف كفػاءة العػامميف بنسػبة 01.4
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% مف المعجبيف بتكفر المتخصصيف ككجكدىـف كتمييـ نسبة الذيف لـ يعجبيـ شي بالرغـ مف 06.0

ـ تػػػنتي نسػػػبة الػػػذيف ال تكجػػػد مراكػػػز  ريبػػػة مػػػنيـ %ف كمػػػف  ػػػ05.1التخصػػػص المػػػراد بنسػػػبة كجػػػكد 

%ف كيمييػػػا نسػػػبة المعجبػػػيف بطػػػكؿ مػػػدة الكشػػػؼ ككفػػػاءة 52كمعجبػػػكف بتػػػكفر المتخصصػػػيف بنسػػػبة 

%ف كنفػس ىػذه النسػبة سػجمت عنػد المعجبػيف بتػكفر المتخصصػيف ككفػاءة 8.0العامميف حيث بمغت 

%ف كمػف 7.7العامميفف كبعدىا تػنتي نسػبة المعجبػيف بد ػة المكاعيػد ككجػكد التخصػص المػراد بنسػبة 

% سجمت 1% عند المعجبيف بطكؿ مدة الكشؼ كال يكجد مركز  ريب منيـ. أما نسبة 7.1 ـ نسبة 

معجبػػػيف بد ػػػة المكاعيػػػد كال يكجػػػد مركػػػز صػػػحي  ريػػػب مػػػنيـف كسػػػجمت النسػػػبة ااخيػػػرة عنػػػد لػػػدل ال

المتردديف المعجبيف بد ة المكاعيد ككفاءة العامميف بالمركزف كيستنتج مف ذلؾ أف ىنػاؾ عر ػة  كيػة 

بػػيف الشػػيء الػػذم أعجػػب المبحػػكث كتف:ػػيمو لمركػػز عػػف مركػػز آخػػر حيػػث  بػػت باسػػتخداـ اختبػػار 

ف كىػػذا يعنػػي أف إعجػػاب المبحػػكث لػػو >p 2.224)مربػػع كػػام( أف مسػػتكل الداللػػة بمػػ   االسػػتقرلية

 تن ير عمى تف:يؿ مركز صحي عف آخر .

 ىكز اآلخر ا( العجقة بين إعجاب المبحوث بالمركز وترضيمو لممركز الصحي عن المر 27.5جدول )

 ما أعجب المبحوث 
 في المركز

 

لوجود التخصص 
 المراد

لعدم وجود مركز 
 المجموع لكراءة العاممين قريب

ترضيل المبحوث مركز 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار عن األخر

 %8.1 55 %8.0 0 %7.1 0 %9.0 6 طكؿ مدة الكشؼ
 %05 42 %41.8 55 %51 6 %01.4 00 لطؼ ااطباء
 %6.0 8 %4.0 5 %1 0 %7.7 1 د ة المكاعيد

 57.8 00 %8.0 0 %52 4 %06.0 57 المتخصصيفتكفير 
 %06.4 47 %00.0 8 %60.1 01 %05.1 54 ال شيء مما سبؽ

 %111 129 %111 24 %111 41 %111 65 المجموع

2
χ  =22.579            = 1.114القيمة االحتمالية =           8درجة الحرية  p< 

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :
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 -ترضيل المبحوث لمركز صحي عن آخر :و  العجقة بين كراءة المركز الصحي -17

لمخػػدمات  المتكسػػطة( نجػػد أف أعمػػى نسػػبة سػػجمت عنػػد المراكػػز 08.5مػػف خػػرؿ الجػػدكؿ )

لمخػػػػدمات ككجػػػػكد  ال:ػػػػعيفةـ تمييػػػػا المراكػػػػز %ف كمػػػػف  ػػػػ82ريبػػػػة مػػػػف المبحػػػػكث بنسػػػػبة كليسػػػػت  

أي:ػا مػع كفػاءة  ال:ػعيفةتي بعػدىا نسػبة الخػدمات %ف كتػن60.5التخصص المراد لممبحػكث بنسػبة 

لمخػػػػدمات ككفػػػػاءة  المتكسػػػػطةنسػػػػبة المراكػػػػز إلػػػػى  %ف كمنيػػػػا14.8العػػػػامميف عنػػػػد المبحػػػػكث بنسػػػػبة 

 المتكسػػػطة% عنػػػد المراكػػػز 00.0%ف كسػػػجمت أي:ػػػا نسػػػبة 41.8العػػػامميف لممبحػػػكث حيػػػث بمغػػػت 

لمخػػػدمات فقػػػد سػػػجمت نسػػػبة دة الجيػػػلمخػػػدمات مػػػع كجػػػكد التخصػػػص المػػػراد لممبحػػػكث. أمػػػا المراكػػػز 

% عنػػد المبحػػك يف الػػذيف ال يكجػػد لػػدييـ مركػػز 0.1% عنػػد البػػاح يف عػػف التخصػػص المػػرادف ك4.6

كباستخداـ )مربع كام( تبػيف كجػكد ف ف بكفاءة العامميفبمغت الصفر عند المبحك يف المعجبي ريبف ك 

 .>p   1.111 عند مستكل داللة  عر ة  كية بيف المتغيريف

 ترضيل المبحوث مركز الصحي عن آخرو  ( العجقة بين كراءة المركز الصحي28.5جدول )

 ترضيل المبحوث 
 عن األخر مركز

 

لوجود التخصص 
 المراد

لعدم وجود مركز 
 المجموع لكراءة العاممين قريب

 المركز خدمات
 الصحي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %0.5 4 %2.2 2 %0.1 5 %4.6 0 جيدة
 %49.6 64 %41.8 55 %82 00 %00.0 05 متكسطة
 %47.0 65 %14.0 50 %57.1 7 %60.5 45 :عيفة
 %111 129 %111 24 %111 41 %111 65 المجموع

2
χ  =23.882            = 1.111القيمة االحتمالية =           4درجة الحرية  p< 

 

 ـ 0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر :

  



 

594 
 

 -:التي تواجو المبحوث في المراكز اكلالمشو  الصحيةالعجقة بين أسباب تدني الرعاية  -18
المراكػز الػذيف لػيس أعمػى نسػبة عنػد المتػردديف عمػى  أفت:ػح ( ي09.5مف خرؿ الجػدكؿ )

%ف كتمػييـ  مػة اىنفػاؽ 05.5سجمت تحت مسمى كؿ ااسباب السابقة بنسبة  بالخدماتليـ مشاكؿ 

%ف كأخيػػػرا 50.0%ف كعػػػدـ تػػػكفر ااطبػػػاء بنسػػػبة 57.8%ف كانعػػػداـ التخطػػػيط بنسػػػبة 06.7بنسػػػبة 

%. أمػػػا الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف مشػػػاكؿ المكاصػػػرت فقػػػد بمغػػػت 55.5بنسػػػبة  ذات الكفػػػاءةغيػػػاب اىدارة 

كعػػدـ تػػكفر ف %ف بينمػا تعادلتػػا كػؿ ااسػػباب السػابقة01.8ارة بنسػػبة أعمػى نسػػبة ليػـ عنػػد غيػاب اىد

% النعػػػداـ التخطػػػيطف كأخيػػػرا  مػػػة اىنفػػػاؽ 59.4% لكػػػؿ منيمػػػاف كتمػػػييـ نسػػبة 00.6ااطبػػاء بنسػػػبة 

كمػػف يعػػانكف مػػف :ػػياع الك ػػت أعمػػى نسػػبة ليػػـ احتميػػا كػػؿ مػػف ااسػػباب ال ر ػػة  % ف9.7كنسػػبتيا 

%ف كتمػػييـ نسػػبة انعػػداـ 00.7ااطبػػاءف ككػػؿ ااسػػباب كالتػػي بمغػػت  كىػػي غيػػاب اىدارةف كعػػدـ تػػكفر

%. أمػا بالنسػبة 50.6%ف كأخيرا سجمت آخػر نسػبة عنػد  مػة اىنفػاؽ كنسػبتيا 58.0التخطيط بنسبة 

لمذيف يعانكف مف عدـ االىتماـ فقد سجمت أعمى نسبة ليـ عند عدـ تكفر ااطباء لدييـ كالتي بمغت 

% لدل مف يعانكف مػف كػؿ ااسػبابف كانعػداـ التخطػيط بمغػت نسػبتيـ 00.7%ف كيمييـ نسبة 14.6

%ف ىنػػػػػاؾ مػػػػػف 1.0%ف كأخيػػػػػرا غيػػػػػاب اىدارة بنسػػػػػبة 6.7%ف كعػػػػػدـ تػػػػػكفر ااطبػػػػػاء بنسػػػػػبة 52.7

المتػردديف مػف يعػانكف مػػف كػؿ المشػاكؿ حيػث بمغػػت اكبػر نسػبة ليػـ عنػػد مػف يعػانكف بكػؿ المشػػاكؿ 

%ف كغيػاب اىدارة 9.7ف مػف عػدـ تػكفر ااطبػاء كنسػبتيـ %ف كيمييـ مف يعػانك 68.5السابقة بنسبة 

% لكػػؿ 6.9فػػاؽ حيػػث بمغتػػا مػػف انعػػداـ التخطػػيط ك مػػة اىن كػػؿ%ف كأخيػػرا تعادلػػت نسػػبة 8.4بنسػػبة 

سػػتنتج مػػف ذلػػؾ أف ىنػػاؾ عر ػػة  كيػػة بػػيف أسػػباب تػػدني الرعايػػة الصػػحية كالمشػػاكؿ التػػي منيمػػاف كن

داـ اختبػار االسػتقرلية )مربػع كػام( أف مسػتكل الداللػة تكاجو المبحكث في المركز حيث  بت باسػتخ

 كىذا يعني أف إعجاب المبحكث لو تن ير عمى تف:يؿ مركز صحي عف آخر .ف >2.225pبم  
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 التي تواجو المبحوث في المراكز اكلالمشو  الصحية العجقة بين أسباب تدني الرعاية (29.5جدول )

 المشاكل
 

 المجموع كل ما سبق عدم االىتمام ضياع الوقت المواصجت ال توجد مشاكل

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار أسباب

 %50.7 05 %6.9 1 %52.7 8 %58.0 4 %59.4 6 %57.8 8 انعداـ التخطيط

 %55.4 08 %8.4 6 %1.0 4 %00.7 1 %01.8 8 %55.5 1 غياب اىدارة

 %06.9 66 %9.7 7 %14.6 45 %00.7 1 %00.6 7 %50.0 6 عدـ تكفر ااطباء

 %55.4 08 %6.9 1 %6.7 1 %50.6 0 %9.7 0 %06.7 50  مة اىنفاؽ

 %07.6 90 %68.5 49 %00.7 57 %00.7 1 %00.6 7 %05.5 54 كؿ ما سبؽ

 %111 245 %111 72 %111 75 %111 22 %111 31 %111 45 المجموع

2
χ  =86.523                 = 1.111القيمة االحتمالية =             16درجة الحرية  p < 

 
 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :
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 -العجقة بين نوع المرض والمركز الذي يعالج فيو المبحوث :  -19
( نجد أف أعمى نسبة لممصابيف بمرض :غط الدـ يترددكف عمػى 02.5الجدكؿ )مف خرؿ 

%ف كالمصػػػابكف بػػػنمراض التيػػػاب 02.7%ف كالمراكػػػز العامػػػة بنسػػػبة  06العيػػػادات الخاصػػػة بنسػػػبة 

%ف كعػػف 51.7%ف كالمراكػػز العامػػة بنسػػبة 02.8المسػػالؾ يتػػرددكف عمػػى العيػػادات الخاصػػة بنسػػبة 

% مػػػػف المتػػػػردديف عمػػػػى العيػػػػادات الخاصػػػػةف 57.7د بمغػػػػت نسػػػػبتيـ المصػػػػابيف بػػػػالبرد كالحػػػػرارة فقػػػػ

% مف المتردديف عمى المراكز العامة . أما بالنسبة لممصابيف بػاامراض الباطنيػة فقػد بمغػت 56.1ك

%ف كالمتػػػػػرددكف عمػػػػػى المراكػػػػػز العامػػػػػة فنسػػػػػبتيـ 58.9نسػػػػػبة المتػػػػػردديف عمػػػػػى العيػػػػػادات الخاصػػػػػة 

ت نسػػبة المتػػردديف عمػػى غػػمذف كاانػػؼ كالحنجػػرة فقػػد براض اا%ف كبخصػػكص المصػػابيف بػػنم58.0

%ف 50.0% كىـ ا ؿ نسبة مف المتردديف عمى المراكػز العامػة حيػت بمغػت 52.4العيادات الخاصة 

%ف 51.7ككذلؾ بالنسبة امػراض ااسػناف فقػد ارتفعػت نسػبة المتػردديف عمػى المراكػز العامػة بنسػبة 

اصػػةف كبتطبيػػؽ مقيػػاس )مربػػع كػػام(  بػػت انػػو ال تكجػػد منيػػا عمػػى المتػػردديف بالنسػػبة لمعيػػادات الخ

ف p=2.05عند مستكل داللة عر ة ذات داللة إحصائية بيف نكع المرضف كالمركز الذم يعالج فيو ف

 أك المراكز العامة. الخاصةأم ليس ىناؾ تن ير لنكع المرض عمى المتردديف سكاء كاف بالعيادات 

 عالج فيو المبحوثي( العجقة بين نوع المرض والمركز الذي 31.5جدول )

 المركز الصحي     
 

 المجموع مركز عام عيادة خاصة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نوع المرض

 %00 12 %02.7 01 %06 01 ال:غط

 %58 09 %51.7 02 %02.8 59 التياب المسالؾ

 %57.5 07 %56.1 02 %57.7 57 البرد كالحرارة

 %58.4 42 %58.0 00 %58.9 58 وباطن

 %50 06 %50.0 56 %52.4 52 أذف  أنؼ كحنجرة

 %55.1 51 %51.7 59 %6.0 6 ااسناف

 %111 217 %111 121 %111 96 المجموع

2
χ  =6.113                  = 1.31القيمة االحتمالية =            5درجة الحرية =p  

 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية   -المصدر :
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 ( النتائج المعنوية وغير المعنوية حسب اختيار مربع كاي لمجموعة من المتغيرات31.5جدول )

 المتغيرات ت
درجات 
 الحرية

قيم مربع 
 (xكاي )

مستوى الداللة 
 المحسوبة

 2.225 04.297 4 . العر ة بيف النكع كالعمر 5
 2.225 8.724 0 . التعميميالعر ة بيف النكع كالمستكل  0
 2.225 41.995 02 . العر ة بيف العمر كنكع المرض 0

العر ة بيف المشاكؿ التي تكاجو المبحكث كتقييمو لمستكم  4
 2.225 76.512 8 . الخدمات

 2.225 99.817 51 . العر ة بيف مستكل تعميـ المبحكث كالحالة االجتماعية لو 1

المركز الصحي كتف:يؿ المبحكث لمركز العر ة بيف كفاءة  6
 2.225 00.880 4 . صحي عف آخر

العر ة بيف أسباب تدني الرعاية الصحية كالمشاكؿ التي  7
 2.225 86.100 56 . تكاجو المبحكث في المراكز

العر ة بيف مدل إعجاب المبحكث بالمركز كتف:يمو لممركز  8
 2.224 00.179 8 . الصحي عف المركز اآلخر

 2.20 01.072 02 . العر ة بيف المستكل التعميمي لرب ااسرة كنكع المرض 9
 2.20 05.417 52 . العر ة بيف نكع المرض كالدخؿ الشيرم 52
 2.20 8.724 0 . العر ة بيف النكع كالحالة االجتماعية 55
 2.21 55.685 1 . العر ة بيف نكع المبحكث كنكع المرض 50
 2.02 05.282 01 . المستكل التعميمي كنكع المرضالعر ة بيف  50
 2.02 59.069 51 . العر ة بيف الحالة االجتماعية كنكع المرض 54

العر ة بيف تصنيؼ الخدمات الصحية بالمراكز الصحية   51
 2.01 0.058 0 . بالصيدلية التابعة ليا اادكيةكتكفر 

 2.05 0.191 0 . لممركز الصحيالعر ة بيف النكع كسبب  دـك المبحكث  56
 2.05 6.250 1 .  العر ة بيف نكع المرض كالمركز الذم يعالج فيو المبحكث 57

مف  اادكيةالعر ة بيف تصنيؼ الخدمات بالمراكز كشراء  58
 2.00 0.002 0 . الصيدليات الخاصة

العر ة بيف نكع المرض لممبحكث كسبب تف:يمو ليذا المركز  59
 2.10 9.229 52 . غيره مف المراكزالصحي عف 

ساعة  04العر ة بيف تكفر الخدمات بالمراكز الصحية خرؿ  02
 2.19 5.266 0 . كمدل تف:يؿ المبحكث مركز صحي عف مركز آخر

 2.86 5.089 4 ااسرة .العر ة بيف النكع كالمستكل التعميمي لرب  05
 

 ـ0256بيانات الدراسة الميدانية  -المصدر: 
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عنػػػد  تبػػػدأ( أف ىنػػػاؾ متغيػػػرات ذات عر ػػػة  كيػػػة بينيمػػػا كالتػػػي 05.5رحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )ي

( . أمػػا المتغيػػرات التػػي لػػيس ليػػا  2.21مسػػتكل داللػػة ) إلػػى  ( حتػػى تصػػؿ 2.225مسػػتكل داللػػة ) 

 ( . 2.86( كتنتيي عند مستكل داللة )  2.02عر ة فيي تبدأ عند مستكل داللة ) 
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 -النتائج :
 سعىنمختمفةف كالتي لحصكؿ عمييا مف مصادر دراسة كتحميؿ البيانات التي تـ امف خرؿ 

كػػز االتبػػايف المكػػاني لممر  عمػػى التسػػاؤالت المطركحػػةف كذلػػؾ لتحديػػد مسػػتكل اىجابػػةإلػػى  مػػف خرليػػا

 :  جمكعة مف النتائج تم مت في ااتيمإلى  ت  الصحية ااساسية في منطقة زليتفف فقد تكصم

كاني لممراكز الصحية ااساسية في منطقة الدراسة ال ينسجـ مع التكزيػع السػكاني التكزيع الم إف .5

% مػف محػرت 42 أفالذم يتم ػؿ فػي محػرت المنطقػةف حيػث تبػيف مػف خػرؿ بيانػات الدراسػة 

% مػف جممػة 00.1 مراكز صحية أساسية كالتػي تسػتحكذ عمػى نحػكمنطقة الدراسة ال تتكفر بيا 

 إفمحرت فيتكفر بيا مركز كاحد لكؿ محمة يقكـ بخدمة سكانياف إال سكاف المنطقة. أما با ي ال

 أف ف لكػؿ منيمػاف ك ػد تبػيف مػف خػرؿ تحميػؿ البيانػات اف صػحيامركػز  بيمػاف اا نت افىناؾ محمت

السػػػكافف فػػػي حػػػيف المراكػػػز  محػػػرت سػػػكف% مػػػف المراكػػػز الصػػػحية تقػػػع بعيػػػدة عمػػػى 17نسػػػبة 

ىناؾ تفػاكت فػي تكزيػع المراكػز الصػحية  أف%ف كىذا ما يؤكد 40الصحية القريبة بمغت نسبتيا 

مركػز  54 فـ0226سػكاف منطقػة زليػتف خػرؿ د ف عددىا يتماشى مع عدأبالمنطقة بالرغـ مف 

 .ساؤالت الدراسة لتؿ ااكؿ اؤ ستتتفؽ مع إجابة ال ه النتيجةكىذ ف نسمة 594,840صحي/

ىنػػػاؾ تبػػػايف فػػػي تكزيػػػع ااطبػػػاء كذكم الميػػػف الطبيػػػة عمػػػى المراكػػػز  أفأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة  .0

 01طبيبػػا ك 00ىنػػاؾ مػػف المراكػػز مػػا تحتػػكم عمػػى أفالصػػحية ااساسػػية بالمنطقػػةف حيػػث نجػػد 

ت ىنػاؾ مػف المراكػز مػا تحتػكم عمػى  ممر:ا م ؿ المركز الصحي القصبةف بينما فػي نفػس الك ػ

ىنػػاؾ فػػارؽ كبيػػر فػػي  أفممر:ػػيف م ػػؿ المركػػز الصػػحي القزاحيػػةف مػػف ذلػػؾ نجػػد  9ك طبيبػػيفف

كىذه اىجابة تتفؽ أي:ا تكزيع ااطباء كذكم الميف الطبية عمى المراكز الصحية بمنطقة زليتف 

 .ؿ ال اني مف تساؤالت الدراسة اؤ ستالما ىك مطركح في مع 
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سية بالمنطقة يعتبر مرئما لعدد سكانيا بغض النظر ف عدد المراكز الصحية ااسابالرغـ مف أ  .0

ىنػػػاؾ نقػػػص كبيػػػر فػػػي بعػػػض اىمكانيػػػات كاادكات الطبيػػػة داخميػػػا م ػػػؿ  فإعمػػػى تكزيعيػػػاف إال 

كغيرىػػاف ممػػا ا ػػر ذلػػؾ عمػػى تػػدني  أجيػػزة الكشػػؼف كأجيػػزة التصػػكير بااشػػعةف كأجيػػزة التحاليػػؿ

ا فػي تنديػة دكرىػا عجزىػإلػى  ىػذا مػا أدل الخدمات الصحية بيا كعدـ كفايتيا ككفاءتيػاف مستكل

 .ؿ ال الث مف أسئمة الدراسةاؤ ستتتفؽ مع ال  طعاكىذه اىجابة  بالشكؿ المطمكب

ىناؾ تدني فػي مسػتكل الخػدمات الصػحية فػي المنطقػة كذلػؾ مػف  أف أي:ا الدراسةنتائج أ بتت  .4

كف عػػف بالمعػػايير المعتمػػدة بالدكلػػةف كىػػذا مػػا جعػػؿ نسػػبة كبيػػرة مػػف السػػكاف يبح ػػ رنتيػػاخػػرؿ مقا

% 02% مػػف جممػػػة سػػكاف المنطقػػػة ك82حيػػػث بمغػػت نسػػػبتيـ  العػػرج ااف:ػػؿ خػػػارج المنطقػػة

% مػػف سػػكاف المنطقػػة يبح ػػكف عػػف 80 أفيتػػرددكف داخػػؿ المدينػػة. كبصػػفة عامػػة يمكػػف القػػكؿ 

يـ يتػػػرددكف داخميػػػاف كىػػػذا مػػػا يؤكػػػد تػػػدني مسػػػتكل % مػػػن57العػػػرج ااف:ػػػؿ خػػػارج الدكلػػػةف ك

ؿ اؤ سػػػتال إجابػػػة مػػػع تنسػػػجـكىػػذه اىجابػػػة الخػػدمات الصػػػحية داخػػػؿ المراكػػػز الصػػػحية بالمنطقػػػة 

 .الرابع مف أسئمة الدراسة

يبم  سػبعض التك عات المستقبمية لسكاف منطقة زليتفف حيث  جراءمف خرؿ بيانات الدراسة تـ إ .1

نسػػمة حسػػب نتػػائج اىسػػقاطات السػػكانيةف ممػػا   002,908ـ حػػكالي 0202عػػدد السػػكاف خػػرؿ 

مركزا صحيا  05حكالي إلى  خدمات أف:ؿ كأكفرف فقد تحتاج  حينياإلى  يجعؿ المنطقة تحتاج

ذلػؾ الفنيػيف إلى  ممر:اف مكزعيف عمى ىذه المراكزف باى:افة 5140طبيباف ك 425أساسياف ك

% مػػف 60نتػػائج عينػػة الدراسػػة فقػػد تك ػػع أك ػػر مػػف  كذكم الميػػف الفنيػػة الصػػحية . كبنػػاء عمػػى

بنف الك:ع الصحي في المستقبؿ القريب لف يككف بعدـ التفاؤؿ حيث ذكركا سكاف منطقة زليتف 

مسػتقبؿ الخػدمات سػكؼ يصػبح أك ػر  أف% مػف السػكاف يتك عػكف 7.7ف بينمػا نسػبة مبشران بخيػر
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ف كىػذا مػا يتكافػؽ مػع  ىػذا السػؤاؿ اىجابػة عمػىكا عػف % امتنعػ08.6بة نسػ أفتطكراف في حيف 

 . ؿ الخامس مف أسئمة الدراسةاؤ ستإجابة ال

أظيػػػػرت بيانػػػػات الدراسػػػػة أي:ػػػػا بعػػػػض العر ػػػػات كالعكامػػػػؿ المػػػػؤ رة عمػػػػى التػػػػردد عمػػػػى المراكػػػػز  .6

 الصحية ااساسية كاالنتفاع بخدماتيا كىي كاآلتي :

 -البعض :  ببعضياأواًل : المتغيرات التي ليا عجقة 
  عر ة  كية بيف متغيرم النكعف كالعمر حيث  بت ذلؾ باستخداـ اختبارف مربع كام عند ىناؾ

 .>p 2.225مستكل  داللة 

  مف خرؿ اختبار مربع كام  كالحالة االجتماعيةف كىذا ما تبيفىناؾ عر ة بيف متغيرم النكعف

 . >2.20pعند مستكل داللة  

 ىناؾ عر ة  كية بيف متغيرم النكعف كالمستكل التعميمي  أف مف خرؿ بيانات الدراسة ات:ح

 .>p 2.225لممبحكثف ىذا ما أكده استخداـ مربع كام عند مستكل داللة 

  ىناؾ عر ة بيف نكع المبحكثف كنكع المرضف مف خرؿ استخداـ اختبار  أفبينت الدراسة

 .>2.24pمربع كام عند مستكل داللة 

  ر ة  كية بيف العمرف كنكع المرضف حيث  بت ذلؾ باستخداـ ىناؾ ع أفبينت الدراسة أي:ا

 .>2.225pمربع كام عند مستكل داللة 

  تكجد ىناؾ عر ة بيف نكع المرضف كالدخؿ الشيرم لممبحكثف حيث ات:ح ذلؾ باستخداـ

 .>2.20pمربع كام عند مستكل داللة 

  ىناؾ عر ة  كية بيف المشاكؿ التي تكاجو المبحكثف  أفات:ح مف خرؿ بيانات الدراسة

كتقييمو لمستكل الخدمات بالمراكز الصحية ااساسية بالمنطقةف كىذا ما أ بتو استخداـ مربع 

 .>2.225pكام عند مستكل داللة 
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 ىناؾ عر ة بيف مدل إعجاب المبحكث بالمركزف كتف:يمو  أفأي:ان  أك:حت بيانات الدراسة

صحي اآلخرف كىذا ما أكده استخداـ مربع كام عند مستكل عف المركز اللممركز الصحي 

 . >2.224pداللة 

  ىناؾ عر ة  كية بيف أسباب تدني الرعاية الصحيةف كالمشاكؿ التي تكاجو المبحكث في المراكز

 .>2.225pالصحية ااساسيةف كذلؾ باستخداـ مربع كام عند مستكل داللة 

  مركز صحي عف آخر عند لالمركز الصحي كتف:يؿ المبحكث ىناؾ عر ة  كية بيف كفاءة

 .   >2.225pمستكل داللة

 -:ثانيا : المتغيرات التي ليست ليا عجقة إحصائية 
  أظيرت الدراسة انو ليس ىناؾ عر ة بيف النكعف كالمستكل التعميمي لرب ااسرةف كىذا ما أ بتو

 .p=2.86اختبار مربع كام عند مستكل داللة 

  عدـ كجكد عر ة ذات داللة إحصائية بيف النكعف كسبب  دكـ المبحكث لممركز الصحيف ك د

 .p=2.05تبيف ذلؾ عند استخداـ مربع كام بمستكل داللة  

  عدـ كجكد عر ة بيف المستكل التعميمي لممبحكثف كنكع المرضف مف خرؿ استخداـ مربع

 .p=2.02كام عند مستكل داللة  

 ليست ىناؾ عر ة بيف نكع المرض لممبحكثف كسبب تف:يمو ليذا المركز  أظيرت الدراسة انو

مف خرؿ استخداـ مربع كام عند مستكل  مف المراكز ااخرلف كىذا ما تبيف الصحي عف غيره

 . p=2.10داللة 

  ليس ىناؾ عر ة بيف تصنيؼ الخدمات الصحية بالمراكزف كتكفر اادكية بالصيدلية التابعة

 . p(=2.01)ذلؾ باستخداـ مربع كام عند مستكل داللة لياف حيث ا بت 
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  عدـ كجكد عر ة بيف تصنيؼ الخدمات بالمراكزف كشراء اادكية مف الصيدليات الخاصةف

 .p=2.00باستخداـ اختبار مربع كام عند مستكل داللة  

  ساعةف كمدل تف:يؿ  04عدـ كجكد عر ة أي:ا بيف تكفر الخدمات بالمراكز الصحية خرؿ

مركز صحي عف مركز آخرف كذلؾ باستخداـ اختبار مربع كام عند مستكل داللة لالمبحكث 

2.19=p. 

  بينت الدراسة انو ال تكجد عر ة بيف نكع المرضف كالمركز الذم يعالج فيو المبحكث كذلؾ ما

 .p =2.05خداـ اختبار مربع كام عند مستكل داللة   بت باست

  ليس ىناؾ عر ة بيف الحالة االجتماعيةف كنكع المرض لممبحكث كذلؾ باستخداـ اختبار مربع كام

 . p=2.02داللة  عند مستكل 
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 التوصيات :
كسػميمة البد مف ك:ع خطط تنمكية ىعادة تكزيع المراكز الصحية ااساسية بطريقػة صػحيحة  .5

 حتى يبتعد عف النمط العشكائي السائد في المنطقة .

بجميػػػع عناصػػػرىا مػػػف مراكػػػز صػػػحيةف  محاكلػػػة خمػػػؽ نػػػكع مػػػف التػػػكازف بػػػيف الخػػػدمات الصػػػحية .0

داريػيفف كالحيػز السػكاني الػذم تم مػو محػرت ةف كىيئة التمريضف كالفنيػيفف كاىطباءف كصيادلكأ

 كؿ السكاف بالمنطقة.إلى  صؿ ىذه الخدماتالمنطقةف بحيث تتحقؽ العدالة في التكزيع كت

زيادة عدد القكة العاممة في  طاع الصحةف كذلؾ لتغطية العجز الذم تعاني منو المنطقة بصفة  .0

 عامة كمحرتيا بصفة خاصة في ىذه العناصر .

التقميؿ مف فترة االنتظارف كتكفير اادكيػة بالصػيدليات التابعػة لممراكػز الصػحية بحيػث يسػتطيع  .4

 رمزية مف  طاع الدكلة . أكالمكاطنيف الحصكؿ عمييا بصفة مجانية  جميع

تجييػػز المراكػػز الصػػحية بكػػؿ محػػرت منطقػػة زليػػتف كخاصػػة النائيػػة منيػػا بػػااجيزة كالمعػػدات  .1

 الطبية الحدي ة .

االىتمػػػاـ برفػػػع كفػػػاءة العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػات الصػػػحية كذلػػػؾ مػػػف خػػػرؿ النػػػدكات كالػػػدكرات  .6

 .كالبرامج الت قيفية 

إعطػاء اىتمػاـ اكبػػر امػاكف االنتظػػار المكجػكدة بػالمراكز الصػػحية ااساسػية مػػف حيػث النظافػػة  .7

 كالمقاعد كتكفر المزيد منيا .

العمؿ عمى معاممة المر:ى بالتساكمف كتقديـ خدمات صحية متكافئة لمجميعف كالحد مف تن ير  .8

 الكساطة كالمحسكبية كالك:ع االجتماعي كالمادم في اخترؼ المعاممة . 

ر مكا ػػؼ يتػػكفبمراعػػاة اختيػػار مكا ػػع المراكػػز الصػػحية بحيػػث تتميػػز باليػػدكءف ك مػػة االزدحػػاـف ك  .9

 عف أماكف ال:جيج كحركة مركر المركبات .لمسيارات منظمةف كالبعد 
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يككف المسئكؿ عمػى المركػز الصػحي مػف ذكم الخبػرة الطبيػة حتػى يتسػنى لػو التعامػؿ  أفيجب  .52

 مع مشاكؿ المتردديف عمى المؤسسات الصحية الخدمية بفاعمية عالية .

 عمؿ جكالت تفقدية يقـك بيا فريؽ طبي في كؿ المراكز الصحية بالمنطقة بشكؿ دكرم . .55

:ركرة التقيد بنظاـ تسجيؿ الحاالت المر:ية بالمراكز الصحية بطريقة منظمة كمتطكرة بحيث  .50

 تمكف أم باحث مف االطرع عمييا بطريقة سريعة ككا:حة .      

عمى المخططيف ااخذ في االعتبػار النمػك المسػتقبمي لممنطقػةف كذلػؾ مػف خػرؿ ك:ػع الخطػط  .50

بيػػة مػػا تحتاجػػو المنطقػػة مػػف خػػدمات كالتػػي مػػف بينيػػا كالبػػرامج التػػي يسػػتطيعكف مػػف خرليػػا تم

تتكفر فييا ىذه الخدمات مػف اجػؿ  أفف كمعرفة ااماكف التي يجب ااساسية الخدمات الصحية

 خمؽ نكع مف التكازف بينيا كبيف التجمعات السكانية داخؿ المنطقة .

فػراد ااسػرة أكاؿ حػسػرة كالػذم مػف خرلػو يمكػف متابعػة أبالكتيػب الصػحي لس االلتزاـ:ركرة  .54

 صحيان عبر السنيف .
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 قائمة المصادر والمراجع

 -:الرسمية  أوال : التقارير
 ف 5999التقرير الكطني لمتنمية البشريةف ليبياف  -
 ـ.0256إدارة الخدمات الصحية زليتفف مكتب اىحصاء كالتك يؽف بيانات غير منشكرةف  -

العربيػػػػػػة الميبيػػػػػػةف كزارة التخطػػػػػػيط كالبحػػػػػػث العممػػػػػػيف خطػػػػػػة التحػػػػػػكالت اال تصػػػػػػادية الجميكريػػػػػػة  -
 ـ. 5982 – 5976كاالجتماعيةف 

الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االشػػتراكيةف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتخطػػيطف خطػػة التحػػكؿ  -
 ـ.5981-5985اال تصادم كاالجتماعيف 

االشػػتراكيةف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمصػػحة كالبيئػػةف التقريػػر الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية  -
 .0221اىحصائي لقطاع الصحةف 

الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة االشػػتراكية العظمػػىف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمصػػحة كالبيئػػةف التقريػػر  -
 ـ.0226اىحصائي لقطاع الصحة كالبيئةف 

يةف المجنػػػػػة العامػػػػػة لمتخطػػػػػيطفف خطػػػػػة التحػػػػػكؿ الجماىيريػػػػػة العربيػػػػػة الميبيػػػػػة الشػػػػػعبية االشػػػػػتراك -
 .ـ5981 – 5985 (ف0اال تصادم كاالجتماعيف الجزء)

 ـ.5970الجميكرية العربية الميبيةف كزارة التخطيطف الخطة ال ال ة لمتنمية االجتماعيةف  -
 الجميكريػػػة العربيػػػة الميبيػػػةف كزارة التخطػػػيطف الخطػػػة ال ر يػػػة لمتنميػػػة اال تصػػػادية كاالجتماعيػػػةف -

5970 – 5971. 

سػػابقان(ف الييئػػة الكطنيػػة لمتك يػػؽ كالمعمكمػػاتف تقريػػر التنميػػة  –الدكلػػة الميبيػػة )الجماىيريػػة الميبيػػة  -
 ـ. 5999البشريةف طرابمسف 

 ـ.0224المجنة الشعبية العامة لمصحة ف التقرير اىحصائي لقطاع الصحة ف  -

مػػاؾ مارشػػاؿف مػػاكميرف كلػػككس التقريػػر النيػػائي شػػركة  ف5988المخطػػط الشػػامؿ لمدينػػة زليػػتف  -
 ـ. 5966المحددةفايطاليافطرابمس 

 طػػرابمسف التقريػػر النيػػائي شػػركة بػػكؿ سػػيرفس البكلنديػػةف ف0222المخطػػط الشػػامؿ لمدينػػة زليػػتف  -
 ـ. 5982

 ـ.0226الييئة العامة لممعمكمات كالتك يؽ ف النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف ف لسنة  -
 ـ.5999كمات كالتك يؽف تقرير التنمية البشريةف ليبياف الييئة الكطنية لممعم -

بكليسػػيرفسف ااك:ػػاع القائمػػة كتقيػػيـ إمكانيػػات التطػػكرف إ مػػيـ مصػػراتو الفرعػػيف بمديػػة مصػػراتوف  -
 ـ. 5982( 6تقرير ر ـ ) – 0المخطط الشامؿ كالمخطط العاـف إ ميـ طرابمس المجمد 
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 .ااساسيةلممرحمة  ااطمس التعميميج. ع. ؿ. ش. أف المجنة الشعبية لمتعميـف  -

ج. ع. ؿ. أ. المجنة الشعبية العامة لقطاع الصحةف الصحة بالجماىير لمجماىيرف الدار العربية  -
 ـ.5976لمكتابف 

 ـ(.0256سجرت المراكز الصحية ااساسية بمنطقة زليتفف بيانات )غير منشكرة( سنة ) -

باعتمػاد اىسػتراتيجية الكطنيػة لتػكفير الصػحة  5404لسنة  049 رار المجنة الشعبية العامة ر ـ  -
 .6لمجميع كبالجميع ف مادة 

بشػػنف  5406( لسػػنة 48 ػػرار أمػػيف المجنػػة الشػػعبة العامػػة لمصػػحة كال:ػػماف االجتمػػاعي ف ر ػػـ ) -
 .7تنظيـ مزاكلة اانشطة الطبية بالنظاـ ألتشاركي مادة 

خيص لسطبػػاء بعقػػكد العمػػؿ الخػػاص ـ بقكاعػػد التػػر 5970( ف.لسػػنة 80 ػػرار كزيػػر الصػػحة ر ػػـ ) -
 )ليبيا :مطابع كزارت العدؿ( 18ف المادة  40ف العدد  الجريدة الرسميةكفتح العيادات ف 

الجريدة ـ باصدار الرئحة التنفيذية لمقانكف الصحيف 5971ف لسنة  614 رار كزير الصحة ر ـ  -
 ـ(. 5976 ف )ليبيا: مطابع كزارة العدؿف 019ف عدد خاص ف المادة  الرسمية

 .ـ0229محطة اارصاد الجكيةف مصراتةف بيانات غير منشكرة. -

 ـ.0226مركز المعمكمات كالتك يؽف التقرير اىحصائي لقطاع الصحةف  -

 ـ0252 – 5969مركز المعمكمات كالتك يؽف المنجزات في مجاؿ الصحة خرؿ أربعيف عاـ  -
 (.0226-5991-5984-5970لمسنكات )مصمحة اىحصاء كالتعدادف نتائج التعداد السكاني   -

صػػدر  آتػػا ف عاصػػمة كازاخسػػتاف آنػػذاؾ ف -منظمػػة الصػػحة العالميػػة كاليكنيسػػيؼ ف إعػػرف آلمػػا -
 . ـ5978في سبتمبر ف  " الرعاية الصحية ااكلية "المؤتمر الدكلي عف 

الصػحية الكر ػة التقنيػة : الرعايػة ف المكتػب اى ميمػي لشػرؼ المتكسػطف  منظمة الصحة العالمية  -
  ـ. 0220الدكرة الخمسكف  آتاف -عاـ بعد ألما 01ااكلية : 

إدارة الخػػػػػدمات الصػػػػػحية زليػػػػػتف ف مكتػػػػػب اىحصػػػػػاء كالتك يػػػػػؽ ف بيانػػػػػات غيػػػػػر  كزارة الصػػػػػحة ف -
 .ـ0256منشكرةف 

 ـ.0251مكتب اىحصاء كالتك يؽف مستشفى ادكاك القركم بيانات غير منشكرةف سنة  -

  ـ0251مستشفى زليتف التعميميف بيانات غبر منشكرةف سنة مكتب اىحصاء كالتك يؽف  -

 ـ. 0226مكتب التخطيط العمراني زليتف عاـ  -

ف كبيانػػػات مكتػػػب التخطػػػيط العمرانػػػيف زليػػػتفف 0227مكتػػػب السػػػجؿ المػػػدني زليػػػتف حتػػػى نيايػػػة  -
 بيانات غير منشكرة.

ف منطقػػػة مصػػػراتةف ـ5991مصػػػمحة اىحصػػػاء كالتعػػػدادف النتػػػائج النيائيػػػةف تعػػػداد السػػػكاف العػػػاـ  -
 (.4 -0 -10جدكؿ ر ـ )

 ـ منطقة مصراتة.5991مصمحة اىحصاء كالتعدادف النتائج النيائية عاـ  -
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 ـ0251كزارة الصحة زليتفف مكتب اىحصاء كالتك يؽف بيانات غير منشكرةف لسنة -
 

 -ثانيا : الدوريات:
غانـ )الر:ا عف الخدمات الصحية بدكلة الككيت لدل كػؿ  ف سمطاف ف معصكمة احمدف إبراىيـ -

 ف العػػػدد السػػػابع كالسػػػتكف ف المجمػػػة العربيػػػة لمعمػػػـك اىنسػػػانيةمػػػف الجميػػػكر المسػػػتفيد كااطبػػػاء( 
 . 571_554ف ص  ـ 5999

ف بػػػدر محمػػػد ) ر:ػػػا المػػػراجعيف عػػػف مسػػػتكل الخدمػػػة فػػػي مراكػػػز  ف الزيػػػد ف سػػػناء صػػػالح أبػػػك حمػػػراء -
ف 91ف العػػدد  مجمػػة الخمػػيج كالجزيػػرة العربيػػةاكليػػة بدكلػػة الككيػػت دراسػػة ميدانيػػة ( الرعايػػة الصػػحية ا

 .81_51ص ص فـ 5999السنة الرابعة 

ف  مجمػػػة كميػػػة اآلدابف  ف عبػػػدالعزيزف الجغرافيػػػا الصػػػحية كنمػػػكذج لمجغرافيػػػة التطبيقيػػػة ألغامػػػدم -
 .02_9ف ص ص  ـ5980ف  ف الرياض جامعة الممؾ سعكد

ف جامعػػة  مجمػػة كميػػة اآلداب كالتربيػػةف  ف مشػػكمة اامطػػار فػػي ليبيػػا العزيػػز طػػريحف عبػػد  شػػرؼ -
 .001_020ص صف  ـ5998ف  09العدد ف ف القاىرة الدكؿ العربية

 ف طعمػػاسف يكسػػؼ يحيػػى ف التكزيػػع المكػػاني لمخػػدمات الصػػحية فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية -
 ف5986الككيػػت ف  السػػنة ال انيػػة عشػػرف ف 447ف العػػدد  مجمػػة دراسػػات الخمػػيج كالجزيػػرة العربيػػة

 .529_94ص ص 

ف مجمػػػة دراسػػػات  ف إطػػػار نظػػػرم ف تقػػػكيـ الخػػػدمات الصػػػحية ف عبػػػد السػػػرـ حسػػػف عبػػػد اليػػػادم -
 . 00_5ص ص ف ـ5980 ف القاىرة ف 61ف العدد  ف السنة العاشرة سكانية

 

 -ثالثا : الكتـــــــب :
 ف بيػركت ف دار الني:ػة العربيػة 0ط ف  المناخيػةأصكؿ الجغرافيػة ف  ف حسيف أحمد أبك العينيف -

 ـ.5981ف 

اىسػػػكندرية : دار   ف مقدمػػػة ااسػػػاليب الكميػػػة فػػػي الجغرافيػػػاف فتحػػػي عبػػػد العزيػػػزف  أبػػػك را:ػػػي -
 . 5997ف  المعرفة الجامعية

 ـ.5986ف بيركتف  ف دار الني:ة العربية 0طف  جغرافية السكافف  ف فتحي محمد أبك عيانة -
ف مؤسسػػػػػة ال قافػػػػػة  غرافيػػػػػة منيجيػػػػػةك دراسػػػػػة ديم :مدينػػػػػة اىسػػػػػكندريةف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 ـ.5982 ف ف اىسكندرية الجامعية
 ـ.5989ف  ف اىسكندرية دار المعرفة الجامعية ف جغرافية السكافف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
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ف دار ال قافػػػػػة كالنشػػػػػر  5ط ف  أسػػػػػس السػػػػػكاف كتطبيقاتػػػػػو الجغرافيػػػػػةف  ف أحمػػػػػد عمػػػػػي إسػػػػػماعيؿ -
 ـ.5976ف  القاىرةف كالتكزيع

 ـ.5989ف  ف دار ال قافة القاىرة7ف ط أسس عمـ السكاف كتطبيقاتو الجغرافيةف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -

ف  ف دار ال قافػػة كالنشػػر كالتكزيػػع 4طف الطبعػػة  جغرافيػػة المػػدفدراسػػات فػػي ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 ـ .5988ف  القاىرة

 ـ.5972ف  0طف  ف مجمع الفاتح لمجامعات ليبيا الجديدةف  ف سالـ عمي ألحجاجي -

ف  5ط ف المنيػاف الجغرافية الطبية: مناىج البحث كأسػاليب التطبيػؽف  ف محمد نكر الديف السبعاكم -
 ـ.5997

ف  اىسػػػػكندريةف ف منشػػػػنة المعػػػػارؼ  دراسػػػػات فػػػػي جغرافيػػػػة السػػػػكافف  عبػػػػاس فا:ػػػػؿف  السػػػػعدم -
 ـ.5982

 اكتػػػػكبرف7جامعػػػة  ف أكيػػػا لمكتػػػابف  5ط ف أبحػػػاث فػػػي جغرافيػػػة مصػػػراتةف  ف كنػػػيس الشركسػػػي -
  ـ. 0226 ف مصراتة

الجغرافيػػػة الكميػػػة كاىحصػػػائية "أسػػػس ناصػػػر عبػػػد اهلل ف محمػػػد محمػػػكد السػػػرياني ف ف الصػػػالح  -
 . ـ5979 كميو التربية ف جامعة الممؾ عبد العزيز بمكة المكرمة ف ف كتطبيقات"

التكزيػػع الجغرافػػي لخػػدمات العيػػادات المجمعػػة فػػي مدينػػة بنغػػازم كآفا يػػا ف ف سػػالـ فػػرج  لعبيػػدما -
دراسػات تطبيقيػة فػي جغرافيػا ليبيػا  فػي كتػاب ف ف دراسة تطبيقية فػي الجغرافيػة الطبيػة المستقبمية

ف  ف منشػػكرات جامعػػة  ػػاريكنس ف بنغػػازم ف سػػالـ فػػرج العبيػػدم عػػكض يكسػػؼ الحػػداد ف البشػػرية
 . ـ 0220ف  5ط

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محػػػددات االنتفػػػاع بالخػػػدمات الصػػػحية عيػػػادة العقكريػػػة الخارجيػػػة : دراسػػػة فػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
ف تػنليؼ عػكض  بيقية في جغرافية ليبيا البشريةدراسات تطف في كتاب جغرافية الخدمات الطبية 

 ـ.  0220ف 5يكسؼ الحداد ف سالـ فرج العبيدم فبنغازم فمنشكرات جامعة  اريكنس ف ط

ف دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػة ف  اىسػػػػػكندريةف  أسػػػػػس جغرافيػػػػػة السػػػػػكافف  العيسػػػػػكم ف فػػػػػايز محمػػػػػد -
 ـ.0225

منشػػػكرات جامعػػػة  ف ف بنغػػػازم  ككسػػػائمياجغرافيػػػة السػػػكاف أسسػػػيا ف  ف منصػػػكر محمػػػد الكيخيػػػا -
 ـ.0220ف   اريكنس

ف تحريػػػر اليػػػػادم  دراسػػػػة فػػػي الجغرافيػػػػا : الجماىيريػػػة"السػػػػكاف" ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
ف  دار الجماىيريػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع كاىعػػػرفالػػػف  5طف  القزيػػػرمخميػػػؿ بكلقمػػػة كسػػػعد مصػػػطفى 

 . ـ5991ف  سرت

دراسػػػة فػػػي  :التحميػػػؿ المكػػػاني امػػػراض متكطنػػػة فػػػي العػػػراؽف عبػػػد الصػػػاحب  المظفػػػرف محسػػػف -
 ـ. 5979 ف ف الطبيعة ااكلي ف مطبعة اىرشاد بغداد ااسس الجغرافية لمتخطيط الصحي
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ف " التحميؿ المكاني لتكزيػع الخػدمات الصػحية فػي مدينػة بغػداد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
دار الشػػمكع ال قافيػػة لمطباعػػة ف  الجغرافيػػة الطبيػػة محتػػكل كمػػنيج كتحمػػيرت مكانيػػة" فػػي كتػػاب 

 ـ. 0220ف  ف الزاكية كالنشر كالتكزيع

ف منشػػكرات جامعػػة  ليبيػػا –ف بنغػػازم  0ف ط جغرافيػػة ليبيػػا البشػػريةف  ف محمػػد المبػػركؾ الميػػدكم -
 ـ.5998 اريكنسف 

مصػػطفى ف تحريػػر اليػػادم  دراسػػة فػػي الجغرافيػػا : الجماىيريػػة" المنػػاخ" ف ف أمحمػػد عيػػاد أمقيمػػي -
 سػػرت ف ف ف الػػدار الجماىيريػػة لمنشػػر كالتكزيػػع كاىعػػرف 5طف  القزيػػرمخميػػؿ ف سػػعد  لقمػػةأبػػك 

 ـ. 5991

ف  ف بنغػػازم دار الكتػػب الكطنيػػة ف تطػػكر الك:ػػع الصػػحي فػػي ليبيػػاف  بػػف عػػامرف رؤكؼ محمػػد -
 ـ.5998

منشػكرات ف  5ف ط ف دراسة في الجغرافية اال تصادية ف المكاني الميبية ف حسيف مسعكد بك مدينة -
 ـ.0222ف  ف مصراتة الشركة االشتراكية لممكاني

 .ـ5980 ف ف عماف ف المطبعة ااردنية الطبعة ال ال ة ف مبادئ الديمكغرافياف  ف فكزم سياكنة -

ف  بػػػدكف طبعػػػةف  البيئػػػة كصػػػحة اىنسػػػاف فػػػي الجغرافيػػػة الطبيػػػةف  طػػػريح زعبػػػد العزيػػػف  شػػػرؼ -
 ـ.5991 ف ف مؤسسة شباب الجامعة اىسكندرية

ف مصػػػػػر: مركػػػػػز اىسػػػػػكندرية  ف اىسػػػػػكندرية 0ف ط جغرافيػػػػػة ليبيػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 ـ.5996ف  لمكتاب

 ـ .0220ف دار الني:ة العربية ف بيركت ف جغرافية المدفعطكة ف عبد اهلل ف -

ف مكتبػة  0طف  ف السكاف ديمكغرافيا كجغرافيػا عبد الحكيـف محمد صبحي  غرب ف محمد السيد -
 ـ.5967ف  ف القاىرة اانجمك المصرية

ف التحػػػكالت السياسػػػية كاال تصػػػادية  فػػػي  ر ػػػيف عامػػػان ال ػػػكرة ليبيػػػا ف  ف صػػػبحي كآخػػػركف  نػػػكص -
 .5999ـ – 5969ف  ف الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاىعرف 0ف ط كاالجتماعية

ف عامػان  02ف ليبيػا ال ػكرة  التحكالت السياسػية كاال تصػادية كاالجتماعيػةف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 ـ.5999ف  لمنشر كالتكزيع كاىعرفف الدار الجماىيرية  5ط

 ) ترجمػة ( : عبػد القػادر مصػطفي المحيشػي. ليبيا دراسة في الجغرافيا الطبيػةف  تكانترف ىممك  -
 ـ. 0220مطبعة مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية عاـ ف 5 ط
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 -رابعا الرسائل العممية :
ف رسػػػالة ماجسػػػتير )غيػػػر  كافجغرافيػػػة السػػػف منطقػػػة زليػػػتف دراسػػػة فػػػي  ف مفتػػػاح محمػػػد البرطػػاع -

 ـ.0225ف  ف جامعة المر ب  سـ الجغرافيا كمية اآلداب كالعمـك زليتف ف (منشكرة

ف التبػػايف المكػػاني لمخػػدمات الصػػحية كالتعميميػػة فػػي مدينػػة المػػػرج  ف أسػػامة خيػػر اهلل البرعصػػي -
ف كميػػة  (  سػػـ الجغرافيػػاف رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر منشػػكرة ف دراسػػة فػػي جغرافيػػة الخػػدمات الجديػػدة
 ـ. 0224ف ف بنغازم ف جامعة  اريكنس اآلداب

ف دراسػة فػي  ف التبػايف المكػاني لمخػدمات الصػحية فػي مدينػة طبػرؽ ف فايز آدـ محمػد البرعصي -
ف جامعػػػػة  ف كميػػػػة اآلداب اجسػػػػتير )غيػػػػر منشػػػػكرة(  سػػػػـ الجغرافيػػػػجغرافيػػػػة الخػػػػدمات رسػػػػالة ما

 ـ. 0228ف  ف بنغازم  اريكنس

ف دراسػػة فػػي جغرافيػػة الخػػدمات  ف التعمػػيـ كالصػػحة فػػي منطقػػة زليػػتف التيػػرف عمػػي محمػػد إبػػراىيـ -
معيػػػد البحػػػكث  ف رسػػػالة دكتػػػكراه )غيػػػر منشػػػكرة( جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة لمتربيػػػة كالعمػػػـك كال قافػػػة

 ـ. 0228ف  العربية  سـ البحكث كالدراسات الجغرافية اتكالدراس

ف التخطػػػيط الصػػػحي كأ ػػػره عمػػػي تحسػػػيف ااداء الكمػػػي لممرافػػػؽ  ف كريمػػػة محمػػػد عطيػػػة الحاسػػػي -
ف  ف كميػػػة اآلداب اجسػػػتير )غيػػػر منشػػػكرة(  سػػػـ الجغرافيػػػف رسػػػالة ما شػػػحات ك:ػػػكاحييابالعامػػػة 

 ـ. 0228ف  ف بنغازم جامعة  اريكنس

ف التصػػحر كالتػػػدعيـ كالرجكعيػػة فػػي المنطقػػػة السػػاحمية مصػػػراتة  السػػػرـ محمػػد ف عبػػد الحشػػاني -
ف جامعػة  ف ليبيػا ف كمية اآلداب بزليتف رسالة ماجستير ) غير منشكرة (  سـ الجغرافياف  الخمس

 ـ.0222ناصرف 

ف  ف التحميػؿ الجغرافػػي لكا ػع الخػدمات فػػي شػعبية النقػاط الخمػػس ف سػالمة عػػامر بكعجيمػة الجبػك -
 ف الزاكيػة ف جامعة السابع مف ابريؿ ف كمية اآلداب اجستير )غير منشكرة(  سـ الجغرافيرسالة ما

 ـ.  0229ف 

ف أكخػػف عمػػرف الكحػػدات الصػػحية فػػي منطقػػة أكبػػارم كمػػدم كفايتيػػا ككفاءتيػػا لمتطمبػػات  الػػدادة -
ف اجسػتير )غيػر منشػكرة(  سػـ الجغرافيػف رسػالة ما سكاف كادم الحياة دراسة في الجغرافية الطبية

 ـ. 0224ف  ف بنغازم ف جامعة  اريكنس كمية اآلداب

جسػػػػتير )غيػػػػر منشػػػػكرة(  سػػػػـ ف رسػػػػالة ما  مػػػػيـ الػػػػكظيفي لمدينػػػػة الزاكيػػػػةف اى ف محمػػػػد الر يبػػػػي -
 ـ. 0220ف  ف الزاكية ف جامعة السابع مف ابريؿ ف كمية اآلداباالجغرافي

ف المشػػػػكرت الصػػػػحية لسػػػػكاف محػػػػا فظػػػػة المنيػػػػا ف دراسػػػػة فػػػػي  ف محمػػػػد نػػػػكر الػػػػديف السػػػػبعاكم -
ف كميػة اآلداب ف جامعػة المنيػا ف  اافيػ سػـ الجغر  ية ف رسالة دكتكراه )غيػر منشػكرة(الجغرافية الطب

 ـ.5990
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دراسػػػػة فػػػػي جغرافيػػػػة   ف ف كنػػػػيس عبػػػػد القػػػػادرف التعمػػػػيـ كالصػػػػحة فػػػػي بمديػػػػة مصػػػػراتو الشركسػػػػي -
 ف ف جامعػػػػة القػػػػاىرة ف كميػػػػة اآلداب ف رسػػػػالة دكتػػػػكراه )غيػػػػر منشػػػػكرة(  سػػػػـ الجغرافيػػػػة الخػػػػدمات
 ـ. 0222

د ف رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر الصػػحية فػػي مدينػػة بغػػدا ف الخػػدماتربيػػع ف محمػػد صػػالح  العجيمػػي -
 ـ.5989جامعة بغداد ف ف ف كمية التربية  منشكرة(

ف رسػالة  ف أ ر المناخ كالسطح عمى النبػات الطبيعػي بمنطقػة زليػتف ف عبدالرحمف عيسى الغافكد -
 ـ ف 0250ف  ف كمية االداب ف جامعة طرابمس ااجستير)غير منشكرة (  سـ الجرافيم

الكظيفي  اى ميـ: دراسة في تحديد  إ ميمياف سالمة فرج عاشكر ف دكر مدينة زليتف في  مالفيتكر  -
 ف كميػػػة االداب ف جامعػػػة  ػػػاريكنس ف الجغرافيػػػا(  سػػػـ ينػػػة ف رسػػػالة ماجسػػػتير )غيػػػر منشػػػكرةلممد

 ـ.0252 بنغازم ف

غيػر اه )دكتػكر ف دراسػة فػي جغرافيػة المػدفف رسػالة  ف مدينػة الدكحػة ف نكرا يكسؼ مبػارؾ الككارم -
 . ـ5994ف  ف جامعة القاىرة ف كمية اآلداب منشكرة(  سـ الجغرافيا

ف رسػػػالة  ف دراسػػة فػػي جغرافيػػة المػػدف ف الكظيفػػة الصػػحية لمدينػػػة يفػػرف ف عمػػار سػػرمة إمحمػػد -
ف  ف الزاكيػػة ف جامعػػة السػػابع مػػف ابريػػؿ ف كميػػة اآلداب اجسػػتير )غيػػر منشػػكرة(  سػػـ الجغرافيػػما

 ـ.0224

ف رسػػػالة مات الطبيػػػة بمدينػػػة طػػػرابمس المركػػػزسػػػياـ مفتػػػاح ف التكزيػػػع الجغرافػػػي لمخػػػد ف بالحػػػاج -
 ـ.0250الميبية ف طرابمس ف  ااكاديميةف  ا(  سـ الجغرافيغير منشكرةماجستير)

ف رسػػالة دكتػػكراه  ماتف فتحػػي عبػػد الحميػػد ف مستشػػفيات القػػاىرة دراسػػة فػػي جغرافيػػة الخػػد بػػرؿ -
 ـ.5989ف ف مصر ف جامعة عيف شمس ف كميو اآلداب )غير منشكرة(  سـ الجغرافيا

ف رسالة دكتكراه )غير منشكرة(  سـ  ف جغرافية الخدمات في إ ميـ بنغازم بف عمكرف خالد محمد -
 ـ.0226ف  ف القاىرة ف معيد البحكث كالدراسات العربية الجغرافيا

ف رسػالة ماجسػتير  يةف  راءة تحميمية لخريطة الخدمات في محافظػة الشػر  ف ميرفت أحمد خرؼ -
 ـ.5992ف  ف جامعة الز ازيؽ ف كمية اآلداب )غير منشكرة(  سـ الجغرافيا

( غيػر منشػكرةف رسػالة ماجسػتير ) ف الجغرافيا الطبية لمحافظة القميكبيػة ف عفاؼ سيد محمد سيد -
 ـ.5991 ف جامعة القاىرةبف كمية اآلدا ف ا سـ الجغرافي

ف دراسػػػػة فػػػػي  كالخػػػػدمات الصػػػػحية فػػػػي محافظػػػػة نػػػػابمسف اامػػػػراض  ف رنػػػػا أمػػػػيف محمػػػػد صػػػػبره -
ف  كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا ف  الجغرافيػػػا  سػػػـ (غيػػػر منشػػػكرةف رسػػػالة ماجسػػػتير ) الجغرافيػػػة الطبيػػػة

 ـ.0220ف  جامعة النجاح
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 ف ف التبػايف المكػاني لمخػدمات الصػحية فػي شػعبية درنػة ف يعقكب عبد الكػريـ عبػد الحميػد صبره -
ف كميػػة اآلدابف  اجسػػتير )غيػػر منشػػكرة(  سػػـ الجغرافيػػف رسػػالة ما الخػػدمات ةدراسػػة فػػي جغرافيػػ

 ـ. 0228ف  بنغازم ف جامعة  اريكنس

المػػنعـ عمػػي ف جغرافيػػة الخػػدمات الصػػحية كالتعميميػػة فػػي محافظػػة الجيػػزة ف  ف عبػػد عبػػد اليػػادم -
 ـ.5996جامعة القاىرة ف ف كمية اآلداب ف اتكراه )غير منشكرة(  سـ الجغرافيرسالة دك

ف رسػػالة ماجسػػتير ) غيػػر  ف :ػػاحية المعػػادم دراسػػة فػػي جغرافيػػة العمػػراف ف أشػػرؼ عمػػي عبػػده -
 ـ.5994ف  جامعة القاىرةف  ف كمية اآلداب ا سـ الجغرافيمنشكرة ( 

ف سمية عمي البشيرف التكزيػع المكػاني لمخػدمات الصػحية بمنطقػة ترىكنػة رسػالة ماجسػتير  عقيؿ -
 ـ. 0228ف  ف جامعة المر ب كالعمكـ ترىكنة ف كمية اآلداب )غير منشكرة(  سـ الجغرافية

جسػػػتير )غيػػػر ف رسػػػالة ما ف الكظيفػػػة الصػػػحية لمدينػػػة صػػػبراتو ف ابتسػػػاـ عػػػامر الفيتػػػكرم عمػػػراف -
 ـ. 0226ف  ف الزاكية ف جامعة السابع مف ابريؿ ف كمية اآلداب امنشكرة(  سـ الجغرافي

 –لمنطقػػػػة السػػػػاحمية  مصػػػػراتو الزراعػػػػي فػػػػي اف ظػػػػكاىر التنػػػػكع كالتركػػػػز  ف معتػػػػكؽ عمػػػػي عػػػػكف -
ف جامعػػو  ف كميػػة اآلداب كالعمػػـك زلتػػيف اجسػػتير )غيػػر منشػػكرة(  سػػـ الجغرافيػػ{ رسػػالة ماالخمػػس

 ـ. 0222ف  ناصر ااممية

ف  ف التكزيػػػع الجغرافػػػي لخػػػدمات الرعايػػػة الصػػػحية ااكليػػػة بمدينػػػة بنغػػػازم ف ىالػػػة عػػػكض لنقػػػي -
ف جامعػػػة  ف كميػػػة اآلداب اـ الجغرافيػػػير ) غيػػػر منشػػػكرة (  سػػػكآفا يػػػا المسػػػتقبمية رسػػػالة ماجسػػػت

 ـ. 0221ف  بنغازم ف  اريكنس

ف  مرساؿ خميس ف التكزيع المكاني لمنشرت الخدمات الطبيػة العامػة بمدينػة طبػرؽ أنكرف  محمد -
 ـ.0255ف  ف طرابمس الميبية ااكاديميةف  ا(  سـ الجغرافيرسالة ماجستير )غير منشكرة

 ف دراسة في جغرافية المدف عبد الكىاب الطاىرف الكظيفة الصحية لمدينة صرماف ف غادة محمد -
ف  ف جامعػػػة السػػػابع مػػػف ابريػػػؿ ف كميػػػة اآلداب اجسػػػتير )غيػػػر منشػػػكرة(  سػػػـ الجغرافيػػػف رسػػػالة ما

 ـ. 0221ف  الزاكية

محمػػػد ف ماجػػػدة إبػػػراىيـ عػػػامرف التركيػػػب اال تصػػػادم لمسػػػكاف فػػػي ليبيػػػا "دراسػػػة فػػػي جغرافيػػػػة   -
ف يا ف البحكث كالدراسػات اافريقيػة سـ الجغرافإلى  سكاف"ف رسالة دكتكراه )غير منشكرة( مقدمةال

 ـ.5994. جامعة القاىرة 
جسػػػتير )غيػػػر منشػػػكرة(  سػػػـ ف رسػػػالة ما ف الكظيفػػػة الصػػػحية لمدينػػػة الزاكيػػػة ف كريمػػػة مصػػػطفي -

 ـ. 0220ف  ف الزاكية بريؿإجامعة السابع مف  ف ف كمية اآلداب االجغرافي
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 قصم اجلغرافيا                                                                                        ازيـبهغجامعة 

كلية اآلداب  

 

 

 االستبياناستمارة 

 / خي املواطه أخيت املواطنت أ

 حتيت طيبت وبعد ،،،
ىذه أسئمة عبارة عف استمارة )استبياف( معدة استكماالن لمتطمبات درجة اىجازة العالية 

 الماجستير في الجغرافيا.
 جحث عىىان:

 املراكس الصحية األساسية يف منطقة زلينت

 " دراسة  في جغرافية الخدمات" 

معنا باىجابة عمى أسئمة االستبياف إجابة كا:حة كصريحةف  نرجك التعاكف
 كنؤكد لؾ بنف المعمكمات التي ستدلي بيا مخصصة اغراض البحث العممي.

 

 شاكريه حسه تعاووكم

 الباحث            

 فتحي عطيت امنيدر
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  كعدـ تكفر المتخصصفي حالة اامراض الصحية الخطرة 



 

000 
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     أسباب أخرل

ما مدى توفر األجيزة والمعدات الطبية التي تحتاجيا في إثناء الكشف في المركز الصحي  .24
 الذي تتردد عميو ؟

    جيدة
   متكسطة

    سيئة
   غير متكفرة 
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  طكؿ مدة الكشؼ 

    لطؼ ااطباء
     د ة المكاعيد  

  تكفير المتخصصيف  
 الحدي ةتكفر ااجيزة الطبية 

    ال شيء ما سبؽ
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 الخدمات الطبية التي يقدميا المركز بالمنطقة ؟ .43
   كافية 

  غير كافية 
   لى حد ماإكافية 

 ىل تضطر في بعض األحيان إلى السرر خارج الدولة لتمقي العجج ؟  .44
    ال      نعـ
 

 تضطر أحيانا لمذىاب إلى المستشريات الخاصة لتمقي العجج ؟ ىل  .45
    ال      نعـ

 كانت اإلجابة   بــ ) نعم ( فما ىي األسباب ؟ اذا **  
  ل:عػؼ الخدمات
 النعداـ الخدمات 
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Abstract 

 

The aim of this study is to shed light on the primary health care services in 

Zliten area in terms of their distribution and the extent of their services, including the 

health workforce. 

The population of Zliten , the national standard for primary health care services, 

doctors, nursing staff, pharmacists and technicians were used as a measure of the 

adequacy and efficiency of health care services and health workforce in the area.  

 The statistical test (Chi-square) was used to measure some of the relevant 

relationships. The statistical analysis showed that the geographical distribution of health 

care services does not correspond to the numerical development of the population in the 

region. Some health care centers have a large number of doctors and nurses such as    

Al-Kasbah, while other health care centers lack such characteristics as the center of  

Al-Khazahia, and thus it turns out that the rate of doctors for every citizen is not 

consistent with the national standard.  Also, the results of the field study showed that the 

area of Zliten is still suffering from the problem of lack of specialized manpower, 

shortage of medical equipment, as well as lack of medicines in the  public pharmacies 

and health care centers.  

It was also found from the results of the study that the most important reasons to 

go to health care centers away from the place of residence is to seek better treatment and 

the presence of doctors specialized in those centers. The main reasons for preference for 

treatment outside the city or the state in general is attributed to the weakness of health 

care services in the area. 

The results of the field study clearly showed the low level of performance of 

doctors and nursing staff and the lack of communication services for the request of a 

doctor or treatment in the health care centers in the study area as is the case in 

developed countries. The results of the  study predicted that the population will reach 

002,908 by the year 2030. This is not in line with the distribution of primary health care 

services and their planning criteria, which made the study area in dire need for  more 

widespread and equitable distribution of primary health care services. 



 

008 
  

In conclusion, the researcher recommended at the end of the study the need to 

create a balance between the health care services and the demographic space 

represented by the shops of the area, in addition to increasing the number of manpower 

in the health sector, and to draw attention to raising the efficiency of workers in this 

sector and the provision of medicines in public pharmacies so that all citizens can get 

them when they are needed.  

Further, the future growth of the region and the consequent increase in the 

number of health care services should also be taken into account. What is more 

important is the need to adhere to the ownership of the family health booklet, through 

which the health of family members can be monitored throughout the year 
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