
 )دراسة تطبيقية جغرافية( مدينة طــــبرقبالصحية تقييم الخدمات 

ـ جامعة طبرقـ كلية اآلداب قسم الجغرافيا د. بشير محمد عبدالسالم الطيب  عداد:إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : البحثملخص 

ثر في أمما  خيرة ألونة اآلصبحت تعاني في ان الخدمات الصحية في طبرق أإ    

داء أن تقييم إولية والمستشفيات لذا فألاتقديم هذه الخدمة من خالل المراكز الصحية 

هذه المراكز يعد من الضروريات الالزمة للتعرف على اماكن الضعف فيها والعمل 

يهدف البحث إلى تقييم الخدمات الصحية في مدينة على تحسين جودة خدماتها و

مة ءومدى مالطبرق، في إظهار العالقة بين توزيع السكان والمراكز الصحية  

توزيعها الجغرافي للسكان ،كما هدف البحث إلى محاولة وضع تصور مستقبلي 

مرافق الللتوزيع المكاني للمراكز الصحية في المدينة واختيار أفضل موقع إلنشاء 

الصحية ومن هنا جاءت دراسة تقييم الخدمات الصحية في مدينة طبرق باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية .

اعتمد البحث على المنهج الموضوعي في تقنية علمية متطورة في إجراء      

يتم من  ذيال( ARC GIs- 10.3عمليات التحليل المكاني تمثلت في استخدام برنامج )

خالله إدارة قواعد البيانات اآللية لكونها الوسيلة المثلى إلدارة قواعد البيانات المكانية 

لرسم الخرائط وإجراء األساليب اإلحصائية المكانية الخاصة بالتحيل المكاني لتوزيع 

المراكز الصحية بالمدينة

في نقص الخدمات  ظهرت عجزا  أن الزيادة السكانية المتعاقبة أ بين البحث  

 63188) 2019الطبية المفروضة في محلة شاهر روحة  حيث بلغ عدد سكانها للعام 

نسمة( ووفق تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من لجنة تقييم الدراسات الخاصة 

ن اللجنة الشعبية العامة للمرافق )دليل عطات اإلقليمية والمحلية الصادرة بالمخط

لف نسمة ( أ 60 –الف  40دات المجمعة وهو   )ان العيا راني( معايير التخطيط العم

% 75من المرافق الصحية بمدينة طبرق أي  5بينت نتائج البحث أن نحو ، كما 

كم 24.1نحو بتتوزع داخل مسافة تقدر 
2

 2.7و مسافة االنحراف المعياري تقدر بنحو  

كم
2

ها داخل المحال العمرانية يزداد ويقل تشتتنتشار المرافق الصحية اوهذا يعنى أن  

 ARCلمدينة طبرق ، كما بينت الدراسة التعرف على هذه المعايير تم تطبيق برنامج )
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GIs- 10.3 على خارطة المدينة ومعرفة التوزيع الجغرافي لهذه المرافق الصحية )

 االتجاه العام.مثل الوصول إلى 

 : المقدمة

الدعائم الرئيسة التي تحرص الدولة على تقديمها  ىحدإتعد الخدمات الصحية        

ن أوتمويلها وإدارتها بالرغم من اختالف األنشطة االقتصادية بين الدول، باعتبار 

تقديم مثل هذه الخدمات للمواطنين يعني في النهاية المحافظة على الموارد البشرية 

ي أي مجتمع، وقد زاد التي هي الركيزة األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ف

الطلب على الخدمات الصحية في السنوات األخيرة مما يعني زيادة الجهود المبذولة 

من قبل الحكومات والقطاع الخاص والدول لتحسين نوعية هذه الخدمات واالرتقاء بها 

 ( .1فضل المستويات بهدف تحسين نوعية هذه الخدمة لمواطنيها )أ إلى

ن الدراسات أن هناك عالقة بين المستوى الصحي للسكان والبعد أثبتت العديد م     

ن يتحسن المستوى الصحي العام ألذا من المنطقي  ؛ عن مواقع الخدمات الصحية

للسكان بتحسين األداء الكلي لمرافق الخدمات الصحية ويكون ذلك أما بإعادة التوزيع 

اطق ذات الكثافات السكانية كثر قربا  من المنأمكاني لهذه المرافق بشكل يجعلها ال

المرتفعة أو توفير مرافق صحية في مواقع جديدة ومختارة في ظل محدودية الموارد 

 المالية وخاصة  الدول النامية ومنها ليبيا.  

تحمل الخدمات الصحية جانبا  كبيرا  من األهمية للفرد والمجتمع ولذلك تحرص        

مرض، وفرض وفر لهم أسباب الوقاية قبل الالدولة على العناية بصحة أفرادها وت

 تضمن لهم الصحة والسالمة. العالج بعد المرض حتى 

قليم البطنان إوعاصمة  مساحة ، كبر مدن البالدأوتعد مدينة طبرق هي سابع       

كم 22.690(  وتبلغ مساحتها 2) 2006( نسمة عام 138282وقد بلغ عدد سكانها )
2

  

نمت مدينة ، وقد شهدت المدينة معظم عمليات التحول االقتصادي واالجتماعي و 

بنمو سكاني ملحوظ في الخمس السنوات الماضية طبرق كغيرها من مدن ليبيا  

وخاصة لوجود المجلس التشريعي للبالد بها )مجلس النواب( فضالُ عن األحداث 

افقا  مع الخدمات الصحية المتوفرة السياسية التي مرت بالبالد األمر الذي يتطلب تو

بالمدينة .
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( الموقع الجغرافي لمدينة طبرق1شكل )
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 عداد الباحث استنادا  على :إالمصدر  -1

 . 2010ساسي لمدينة طبرق ألالمخطط ا -2

 . GIS 10.3ستخدام برنامج امرئية فضائية ب -3

 مشكلة البحث : 

هم ركائز تحقيق رفاهية أجهزة الحكومية الخدمية من ألتُعد الخدمات التي تقدمها ا    

يمانا  منها بأن تحسين إالحكومات شعوبها بتوفيرها. وذلك المجتمع التي تعد جميع 

وتعمل ، الخدمات الحكومية له فوائده اقتصادية واجتماعية على جميع شرائح المجتمع 

ن أذلك بالتأكيد من  دمية سواء  كانجهزتها الخأاداء الحكومات على تقييم معظم 
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خدمات ن معظم المستفيدين قد تلقوا الأمحتاجيها و الخدمات المقدمة قدوصلت فعليا  إلى

كانت  اذإذلك حاجة الحكومات لمعرفة  ضافة إلىإالضرورية وبخدمات ممتازة و

 م ال .أداء هذه الخدمات فعالة آسياساتهم حيال 

خيرة بسبب تعدد ألونة اآلتعاني في اصبحت أن الخدمات الصحية في البالد إحيث  

ولية ألخدمة ومن خالل المراكز الصحية اثر في تقديم هذه الأالبالد مما  الحكومات في

داء هذه المراكز يعد من الضروريات الالزمة للتعرف أن تقييم إلذا ف ؛ والمستشفيات

يمكن تحديد  نهُ إف اليتالماكن الضعف فيها والعمل على تحسين جودة خدماتها وبأعلى 

 في التساؤالت التالية :مشكلة البحث 

 ــ ما مدى مالءمة المرافق الصحية للكثافة السكانية بمدينة طبرق ؟1

ــ كيف يبدو التحليل المكاني لتوزيع المرافق الصحية مقارنة بالمسافات التي يقطعها 2

 السكان للوصول إلى هذه المراكز ؟

  من المرافق الصحية ؟ــ ما معايير االحتياج المستقبلي 3

 أهمية البحث: 

إن النقص في الدراسات المتخصصة في مجال الخدمات الصحية بمنطقة الدراسة قد    

جعل االهتمام بهذا الموضوع الشغل الشاغل من قبل الباحثين الجغرافيين ونظرا  

 ألهمية الموضوع فقد تم اختياره للدراسة والبحث وتتمثل أهمية الدراسة في : 

يرى الباحث أن أهمية دراسة الخدمات الصحية تتمثل في حجم وتردد المرضى  -1

 على المراكز الصحية . 

وجود سياسات واستراتيجيات تبنتها الحكومات الليبية المتعاقبة والتي تختلف عن  -2

 بعضها البعض في نوعية المرافق الصحية المتوفرة في منطقة الدراسة.

هي األكبر في إقليم البطنان من حيث السكان وكثافتهم إن أهمية مدينة طبرق و -3

 وهي بتالي تحتاج إلي دراسات جغرافية متنوعة .

يمكن لذوي االختصاص االستفادة من النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها  -1

 في هذه الدراسة وخاصة  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 أهداف البحث:

إلى استخدام األساليب الكمية في تقييم الخدمات الصحية يهدف هذا البحث       

والكفاءة اإلنتاجية للمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في مدينة طبرق و تسعى 

 هذه الدراسة إلى محاولة تحقيق األهداف التالية: 
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دراسة وتحليل التطور المكاني للمراكز الصحية في مدينة طبرق ومعرفة طريقة  -1

 . انتشارها

تحديد مناطق خدمة المراكز الصحية وتحليل المسافات التي يقطعها السكان  -2

 . للوصول إلى هذه المراكز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

محاولة وضع تصور مستقبلي للتوزيع المكاني للمراكز الصحية في المدينة  -3

  . واختيار أفضل موقع إلنشاء مرافق الصحية

 مجاالت البحث: 

 المجال المكاني:  -أ

تقع منطقة الدراسة )طبرق( في الجزء الشمالي الشرقي لليبيا على ساحل البحر          

المتوسط، ويحدها من الشمال والشرق البحر المتوسط ومن الجنوب الحافة الشمالية 

لهضبة البطنان، ويحدها من الغرب منطقة كروم الخيل التاريخية وهي إحدى المناطق 

دت أحداث الحرب العالمية الثانية، وهي منطقة صغيرة تبعد عن مركز المدينة التي شه

شماال  مع خط  32،  4َ، 5ًكم  وتقع فلكيا  مدينة طبرق عند التقاء دائرة العرض 20بـ

شرقا  وبهذا الموقع تعد مدينة طبرق أصلح موقع تتجه إليه    23َ،  58 27طول 

المناطق المجاورة لتصريف شؤونها من حيث خدماتها االجتماعية و التجارية 

 (. 3واإلدارية مما أهلها بأن تصبح مركزا  لبلدية البطنان سابقا  )

  المجال الزمني: -بـ 

وذلك لتوفر  2019 – 1980من الحدود الزمنية للدراسة كانت من خالل الفترة    

البيانات خالل هذه الفترة المتاحة ، وقد تفيد الباحث بالفترة الزمنية المتاحة في هذا 

 .البحث 

 منهجية البحث ومصادر البيانات:

اعتمد البحث على منهج تحليل النظم في تحليل البيانات وإنشاء الخرائط وتحليلها     

ليل المكاني و خاصة  التح ARC GIs 10.3)باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

ن يشمالن اإلجراءات الكمية المستخدمة في تحليل المواقع، بهدف يوالتحيل الشبكي اللذ

لمكانية وإيجاد حل لمشكلة ما من خالل معرفة وفهم فهم التنظيم المكاني للظواهر ا

 وتفسير األنماط والعالقات للظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية.

كما تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل مجاالته المتعددة المتمثلة    

ق أهداف في دراسة العالقات المتبادلة والعالقات السببية والترابط وغيرها لتحقي
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هم المشكالت المترتبة في توزيع الخدمات الصحية أجل الوقوف على أمن  البحث

 وعالقاتها المكانية مع الظواهر الجغرافية المحيطة بها 

ولعل من اإلشارة إلى أن البحث استند على البيانات الرسمية الصادرة للبالد   

د والصحة إضافة إلى كالتعدادات وسجالت السجل المدني وبيانات وزارة االقتصا

الكتب والدراسات العربية لما وفرته من بيانات شكلت المدخالت الرئيسية للبحث، 

إضافة إلى خارطة التصميم األساسي للمدينة معدة من قبل التخطيط العمراني للمدينة 

موضح عليها مواقع الخدمات الصحية وشبكات الطرق وحدود المحال العمرانية 

 الثالث. 

 السابقة : الدراسات 

هم االتجاهات الحديثة في علم الجغرافيا هو االهتمام بدراسة التوزيع المكاني أمن   

للخدمات الصحية العامة ، و تعتبر الدراسات السابقة التي تخص هذا الموضوع 

 محدودة ومن أهمها: 

رسالة ماجستير بعنوان الوظيفة الصحية لمدينة الزاوية   2000كريمة عمار سنة  -1

حيث تناولت الوضع الصحي في ليبيا وما مرت به من مراحل متباينة منذ بداية 

والتحسن الذي طرأ على األوضاع الصحية بعد  1996االحتالل اإليطالي حتى عام 

كما تناولت  ، همت في تطوير الخدمات الصحيةسأاكتشاف النفط وما وفره من مبالغ 

أيضا  مظاهر التطور الصحي وعوامله األساسية التنموية التي أعدت للنهوض بقطاع 

الصحة في المدينة بشكل خاص وليبيا بشكل عام، وأوضحت أن المرافق الصحية 

اتخاذ التدابير المناسبة  ستشهد ارتفاعا في عدد المترددين عليها األمر الذي يتطلب

 هذه االحتياجات ةلمواجه

لعيدادات المجمعدة ( دراسة العبيددي  التوزيدع غيدـر العــدـادل للخددمات الصدحية ) ا  -2

خددمات العيدادات المجمعدة المتركدز  ىاالزدحام غير الطبيعي علــ ىإل ىاألمر الذي أد

كم 5غالبيتها في منطقة ال تزيد عن 
2

مدن وسدط المديندة، ولمعرفدة طدرق االنتفداع مدن  

وفي متناول الجميدع حتدى  ةومعرفة ما أذا كانت كافية وكفوء خدمات العيادات المجمعة

مدن  ةي، قام الباحـث بتجميع عيندة مكونديمكن وضع تصور التجاهات التوسع المستقبل

م اختيارهددا مددن مندداطق سددكنية قريبدده مددن خمسددة عيددادات مجمعددة بمدينددة تددأسددرة  400

 هدذه ة، ولقدد خلصدت بنغازي، وقد اسدتخدم الباحدث طريقدة العيندات العشدوائية المنتظمد

أن نسبة التردد علدي خددمات العيدادات المجمعدة تقدل بدرجدة ملحوظده مدع  ىالدراسة إل

فقدد وصدل فدي هدذه  ةسدرألأمدا فيمدا يتعلدق بحجدم ا زيادة دخل األسرة والعكس صحيح،
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م  1984بكثير مدن المعددل الدوطني حسدب إحصداء عدام  ىعلأوهو   7.5 الدراسـة إلي

اقترح الباحث انه يجب علي المخططين ومتخذي القرار إيجداد  . هذا وقد5.8الذي كان 

حلول مناسبة للمشاكل التي قد تترتب علي زيادة األطفال واألمهات وما يحتاجونده مدن 

 مرافق صحية وأطباء ومعدات طبية.

التباين المكاني للخدمات الصحية في مدينة (  رسالة ماجستير 2008دم )آفايز  -3

الدراسة حصة الفرد من األرض المخصصة للخدمات الصحية، طبرق حيث تناولت 

فقد اتضح أنه ال يوجد لها عالقة بتدني مستوي الخدمات الصحية، حيث كان معدل 

كبر من المعدل أالمدينة أو المحالت  ىمستو ىفرد الصحي الفعلي سواء  علحصة ال

الصحة، وذلك زيادة عدد القوة العاملة في قطاع ب التخطيطي كما أوصت الدراسة 

لتغطية العجز الذي تعاني منه المدينة بصفة عامة ومحالتها بصفة خاصة في هذه 

 . العناصر

 :  سكان منطقة الدراسة طبرق المحور األول ــ

البلددان التدي شددهدت زيدادة سدكانية كبيدرة خدالل األربعدين سددنة  ىحددإتعدد ليبيدا      

األخيرة، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي شهدته البالد بعدد اكتشداف الدنفط  ومدا ترتدب 

عليددة مددن تحسددن فددي األحددوال االقتصددادية، والتددي أثددرت فددي زيددادة معدددل المواليددد 

مدن الدبالد وتطدور عددد  وانخفاض معدل الوفيات، وتناقص عدد المهداجرين المغدادرين

ثر كبيدر فدي البي دة الديموغرافيدة للدبالد أوافدين، ولقد كان لهذه التطورات المهاجرين ال

مرت مدينة طبرق بمرحلة نمو سريعة نتيجة عوامدل ديموغرافيدة ( ، 4نموا  وتوزيعا  )

 تتمثل في الزيادة الطبيعية للسكان من جهة، وكل من الهجرة الداخليدة، والخارجيدة مدن

االجتماعيدة واالقتصدادية التدي  ويرجدع هدذا النمدو السدريع إلدى التحدوالت ناحية أخدرى

فددي المدينددة  اثددرأعددل مددن أهددم هددذه التحددوالت وأكثرهددا بهددا الددبالد بوجدده عددام، ول تمددر

الهجرة المتواصلة  من الحياة الريفية والرعوية البسديطة إلدى الحيداة الحضدرية المعقددة 

لحركة نمو و زيادة مطدردة  فدي حجدم مديندة طبدرق(، وقد صاحب هذه ا5التركيب)
()

 

بشكل أوسع من الحجم المتوقدع، والمخطدط مدا أدى إلدى اسدتحالة قددرة البنيدة األساسدية 

 والخدمية الحالية للمدينة من استيعاب هذه األعداد المتزايدة من السكان على وجه فعدال

نمدو السدكان تماعيدا ، ويدؤثر ويعد نمو سكان أي منطقة دليال  علدي نموهدا اقتصداديا  واج

خصددائص السددكان ويتددأثر بمجموعددة مددن العوامددل تتمثددل فددي المواليددد والوفيددات  ىعلدد

والهجرة، وعلى مسدتوى الخددمات الصدحية البدد مدن األخدذ باالعتبدار المعدايير إلقامدة 
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المرافق الصحية بمختلدف أنواعهدا ونمدط التوزيدع المناسدب لهدا بمدا يتماشدى مدع كثافدة 

كان حيث يالحظ تزايد أعداد السكان بمنطقدة الدراسدة خدالل الفتدرة مدا بدين وتوزيع الس

بلدغ عددد  2006نسمة( ففي عام  32848بمقدار زيادة سكانية بلغت ) 2014 – 2006

( وتزايدد عددد سدكان 1نسمة( كمدا هدو موضدح فدي الجددول ) 105434سكان المدينة )

( سوف 1لبيانات الجدول) نسمة( ووفقا   138282حتى وصل إلى ) 2014المدينة عام 

نسمة بزيادة  242033حتى يصل إلى   2040يتزايد عدد سكان المدينة في حلول عام 

نسمة األمر الذي أدى إلى دراسدة  103751( تصل إلى 2014سكانية عن آخر تعداد )

 تقييم الخدمات الصحية في المدينة 

 السكنية( تقديرات السكان لمدينة طبرق طبقاً لمحالتها 1جدول )

 م2040م إلى 2006من عام 

 المحــلة
 التعدادات السكانية

2006 2014 2019 2030 2040 

 77141 53809 44557 40895 27205 المدينة

 90587 76309 63188 57995 46461 شاهر روحة

 74305 51831 42919 39392 31768 سوق العجاج

 242033 181949 150664 138282 105434 المجموع

 :المصدر: حسابات الباحث استناداً على           

 ( صفحات متعددة 2006النتائج النهائية للتعدادات العامة ) -

مكتب صندوق موازنة األسعار طبرق)  –مكتب وزارة االقتصاد طبرق  -

 .2015األرقام الوطنية لسكان المدينة(   بيانات غير منشورة 

 المرافق الصحية في مدينة طبرق :

 لقددد نالددت دراسددة توزيددع الخدددمات وخصددائص التوزيددع وكفاءتدده وأنماطدده اهتمامددا       

كثير من الباحثين الجغرافيين والمخططين، والواقع أن  ىكبيرا  خالل الفترة األخيرة لد

لسددكان وتددرتبط بالمكددان، البحددث الجغرافددي لهددذه الظدداهرة ينبددع مددن أن الخدددمات تقدددم ل

التوجيدده بتحديددد مواقددع الخددمات فددي األمدداكن المناسددبة،   ن إلدىوالجغرافيدد ىولهدذا يسددع

( يتضح لنا التوزيدع غيدر العدادل للمرافدق الصدحية بدين محدالت 1ومن خالل الجدول )

ج، التدي بلدغ عددد المدينة، نجد أن معظم المرافق الصحية تتركز في محلدة سدوق العجدا

جهداد المجمعدة(، أمدا بداقي في ) المركز الطبي، عيدادة ال النتمثيفقين  المرافق فيها مر
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المحالت فقد كان نصيب كل واحدة منها عيادة مجمعة، ففي محلة المدينة توجد )عيدادة 

المنارة(، بينما توجدد ) عيدادة المختدار المجمعدة( فدي محلدة شداهر روحده وهدي األكبدر 

ذا ما رجعنا إلى توزيع السكان بين المحالت في المحدال العمرانيدة ، إساحة  وسكانا  .وم

نجددد أن التوزيددع الجغرافددي للمرافددق الصددحية ال يتفددق والكثافددات السددكانية التددي تمثلهددا 

، م 2019عام  ةنسم 63,188روحة  بلغ عدد سكانها المحال العمرانية ، فمحلة شاهر 

نسدمة، أمدا محلدة المديندة فقدد بلدغ عددد  63,188ويوجد بها عيادة واحددة تخددم حدوالي 

نسدمه، و يوجدد بهدا عيدادة المندارة المجمعدة وفقدا  للمعيدار الدوطني أن  44,557سكانها 

نسمة( فدي الوقدت الدذي بلدغ فيده عددد سدكان  60 –الف  40عيادة واحدة مجمعة تخدم )

 انتقدددمينسددمة، نجددد أندده يوجددد بهددا مركددزان صددحيان  42,919محلددة سددوق العجدداج 

ا وفقا  للمعيار الوطني من خالل ما تقدم يتضح التركز الكبير للمرافق الصحية متهخدما

في محلة سوق العجاج، وكذلك محلة المديندة مدن حيدث ندوع المرفدق، فدي الوقدت الدذي 

 يظهر فيه العجز واضحا  في محلة شاهر روحه.

 * الكثافة السكانية لمدينة طبرق: 

واع المقاييس المستعملة في دراسات السكان ويقصد بها ما تعد الكثافة السكانية من أسهل أن   

(، وتعد دراسة كثافة السكان بالمدينة هي 6بين السكان، ومساحة المدينة التي يعيشون عليها )

عبارة عن تباين درجة ازدحام المحال بالسكان وقياس درجة توزيع السكان على المحال 

دارية الصغيرة كانت صادقة التعبير عن كثافة وكلما كانت الكثافة على مستوى الوحدات اإل

السكان الحقيقية، ولذلك فقد وزعت كثافة السكان بمدينة طبرق على مستوى المحال ومع 

معرفة االختالف في الكثافة من منطقة إلى منطقة أخرى بالمدينة نتيجة الختالفات حركة 

ف الكثافة في المدينة إذا السكان ويتضح ذلك بدرجة كبيرة في دراسة كثافة المدن، فتختل

حسبت على اعتبار الحدود اإلدارية وعلى العكس منها إذا حسبت على اعتبار المنطقة 

 السكنية.   

 م  2014 -2006(الكثافة السكانية لمدينة طبرق ما بين 2جدول )

المساحة  كم المحلة 
2

الكثافة  كم عدد السكان 
2

 

2006 2014 2006 2014 2006 2014 

 4359 5334 40895 27205 9,380 5,100 المدينة 

 3314 4043 57995 46461 17,500 11,490  هشاهر روح

 2896 3832 39392 31768 13,600 8,290 سوق العجاج

 3416 4237 138282 105434 40,480 24,880 المجموع

 :المصدر إعداد الباحث استنادا  على  -
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 . GIS 10.3برنامج  -

 .2006والمخطط األساسي للمدينة  2006التعداد السكاني  -

 . 2014مرئية فضائية  -

ثافة سكانية والتي ( أن محلة المدينة أكبر ك2شكل ) من تدرج األلوان فييتضح    

كم 9.380ومسحاتها تبلغ حوالي 2لكل كم وتقدر 4359بلغت 
2

، ويليها محلة شاهر  

كم17.500كبر مساحة بمساحة أوهي  هروح
2

نسمة لكل  3314ية وبمعدل كثافة سكان 

كم
2

نسمة  2896وتأتي محلة سوق العجاج في المرتبة األخيرة بمعدل كثافة سكانية  

لكل كم
2

كم 13.600وبمساحة  
2
  

 لمدينة طبرق 2014( الكثافة العامة لتوزيع السكان لكل كم سنة 2شكل)           
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 : التحليل المكاني لتوزيع المرافق الصحية ني ـــالمحور الثا

 :  خطــوات العمل أوالــ

 : إدخال البيانات المكانية -1

-ARC GIs)تحميل المرئيات الفضائية داخل برنامج نظم المعلومات الجغرافية ) -أ

    (. Vectorمن الصيغة الخلوية إلى الصيغة االتجاهية )تحويلها  لغرض 10.3

مطابقة خرائط مواقع الخدمات الصحية المعتمدة من مجلس التخطيط العمراني  -ب

 .العمرانيةللمدينة مع المرئيات الفضائية من صحة رسم شبكات الطرق وحدود المحال 

التحليل المكاني المراد  أدواتتحديد المراكز الهندسية لكل محلة عمرانية من خالل  -ج

 Calculateومن خالل األمر )لجغرافي للسكان دراسته الحقا  وممثال  للموقع ا

Geometry.)  

 :إدخال البيانات الوصفية  -2

الوصفية في نظم المعلومات الجغرافية مرتبطة بفتح قاعدة  البيانات إدخال ن عمليةإ

مجموعة جداول كل منها مرتبط بموضوع محدد ، وعند  تتألف منبيانات مجدولة 

لمكانية الممثلة على شكل طبقات البيانات مع البيانات ا ربط البيانات الوصفية في قاعدة

فعالة وقوية تجعل استعمال قاعدة البيانات مدعوما   أداةتكوين  إلىن ذلك يؤدي فإ

رتبط بعنصر محدد من العناصر ن كل سجل للبيانات الوصفية مإذ أبالتمثيل المكاني . 

ليا  والعكس به يتميز آ المرتبطن السجل وعند تمييز هذا العنصر المكاني فإالمكانية 

وبيانيا   إحصائيافي معالجة البيانات  إمكاناتصحيح ويوفر نظم المعلومات الجغرافية 

البيانات التي سيتم االستفادة منها الحقا  في حسابات سهولة الوصول  إدخالوقد تم ، 

ومساحتها وعدد السكان لكل محله  ، وعلى مستوى المحال العمرانية للمدينة كأسمائها

لي إضافة إواتجاهاتها  وأنواعها وأطوالهاالطرق  وأسماء ة ،المرفق الصحي وإحداثيات

ويمكن إضافة حقول أخرى تمثل نتائج لعمليات حسابية أو ، وغيرها الصحية  المراكز

    إحصائية تخدم أهدف البحث .

 :تصميم خريطة المرافق الصحية -3

كل أداة تحليل له عملها  إذتطبيق التحليل المكاني لها  اأساسي اتعد المرافق الصحية ركن

باستخدام نظم المعلومات تعتمد عليها بشكل رئيسي وباالعتماد على خريطة التصميم 

 :  تي، وتم إجراء اآل توزيعالاألساسي لمواقع 

 .  (Arc Catalog)داخل برنامج  (Geodatabasa)بيانات  تصميم قاعدة -أ
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 ( . Topologyصحيح المكاني )تطبيق قواعد الت –ب 

 جمع البيانات الوصفية الخاصة بالمرافق الصحية  -ج

 : لمرافق الصحيةلالتحليل المكاني  ثانياً ــ

جل تقييم الخدمة المدروسة أتحليل المكاني للبيانات وذلك من تحت مسمى ال تندرج    

حصائية إلالتحليالت اب معرفة  مجموعة من فلدينا خارطة مدينة طبرق والمطلو، 

 :  في وتمثل( ARC GIs- 10.3)ستخدام برنامج االمكانية ب

 :التوزيع االتجاهي للمرافق الصحية  -1

نحراف إلة مكانيا  ، ) الشكل البيضاوي لأي االتجاه العام الذى تتجه إليه الظاهر   

من المرافق  3أن نحو   2019للعام  المعياري(  يتضح لنا في ذلك التحليل اإلحصائي

% منها  يتجه توزيعها الجغرافي من الجنوب الشرقي 45الصحية بمدينة طبرق أي 

كم 19.4الشمال الغربي  ، وتتوزع داخل مسافة تقدر بنحو  إلى
2

)مساحة الشكل  

( لمركز هذا الشكل وزاوية الميل ) x, yالبيضاوي(. هو عبارة عن قيمة )

Rotationألنها تعبر عن االتجاه العام للظاهرة ، وتكون  ؛ ( ، هي ما تهمنا هنا

أن االتجاه العام ناحية الجنوب  يدرجة أ 91ثال وجدنا زاوية الميل بالدرجة ، ففي الم

 . الشرقي أو الشمال الغربي

 .م 2019للعام  ( التوزيع االتجاهي لمرافق الصحية   لمدينة طبرق 3شكل)

 
 .2019للعام  تجاهي لمرافق الصحية   لمدينة طبرق 
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أي االتجاه العام الذى يتجه إليه الظاهرة مكانيا  ، ) الشكل  م2030ما عن أ   

   Geodatabase Feature Class fileالبيضاوي لالنحراف المعياري(  معلومات 

( ، هي Rotation( لمركز هذا الشكل وزاوية الميل ) x, yالجديد عبارة عن قيمة )

ما تهمنا هنا ألنها تعبر عن االتجاه العام للظاهرة ، وتكون بالدرجة ، ففي المثال 

درجة أى أن االتجاه العام ناحية الجنوب الغربي أو الشمال  87زاوية الميل  وجدنا

 .  الشرقي

 العمرانيةالمحال ( التوزيع االتجاهي لمرافق الصحية  داخل 4شكل)

 2030للعام  لمدينة طبرق  

 

 
ن االتجاه العام الذى يتجه إليه الظاهرة مكانيا  ، ) الشكل أ م2040عن عام  أما

   Geodatabase Feature Class fileالبيضاوي لالنحراف المعياري(  معلومات 

( ، هي Rotation( لمركز هذا الشكل وزاوية الميل ) x, yالجديد عبارة عن قيمة )

ما تهمنا هنا ألنها تعبر عن االتجاه العام للظاهرة ، وتكون بالدرجة ، ففي المثال 

درجة أي أن االتجاه العام ناحية الجنوب الغربي أو الشمال  87وجدنا زاوية الميل 

 الشرقي
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 ( التوزيع االتجاهي لمرافق الصحية  داخل المحال العمرانية5شكل)

 م2040للعام  لمدينة طبرق  

 
 :  Standard Distance المسافة المعيارية  -2

و درجة التي تتركز بها المعالم أـياس الـمتشابها للتوزيع االتجاهي وتقوم بقهي و 

المركز ولكن اداة التوزيع االتجاهي تختلف في كونها توفر قدرا  في  التشتت حول

تقابل االنحراف المعياري في Dataset (7 ))االتجاهية في مجموعة البيانات )

 البيانات الوصفية )غير المكانية( أي معرفة مدى التشتت أو االنتشار لظاهرة معينة

يتضح و العمرانية لمدينة طبرق المحالوهنا الظاهرة هي المرافق الصحية داخل ( 8)

للعام  طبرق من المرافق الصحية بمدينة 5التحليل اإلحصائي أن نحو  من لنا في ذلك

كم 24.1 داخل مسافة تقدر بنحو  % تتوزع 75أي   م2019
2

)مساحة الشكل  

كم 2.7البيضاوي( و مسافة االنحراف المعياري تقدر بنحو 
2

وهذا يعنى أن أنتشار  

طبقا لهذا العمرانية لمدينة طبرق  المحالالمرافق الصحية بيزيد ويقل تشتتها داخل 

 التحليل اإلحصائي. 
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 م2019للعام  العمرانية لمدينة طبرق  المحالداخل المسافة المعيارية ( 6كل)ش

 

 : 2030مللعام Standard Distance  المسافة المعيارية

العمرانية لمدينة ال نتشار المرافق الصحية داخل المحلقياس مدى التشتت أو ا    

من المرافق  5التحليل اإلحصائي أن نحو من يتضح لنا في ذلك .2030للعام  طبرق

كم 24.8% ، تتوزع داخل مسافة تقدر بنحو 65الصحية بمدينة طبرق أي 
2 

)مساحة 

كم 2.8المعياري تقدر بنحو  االنحرافالشكل البيضاوي( و مسافة 
2

وهذا يعنى أن  

طبقا العمرانية لمدينة طبرق  المحاليزيد ويقل تشتتها داخل نتشار المرافق الصحية ا

 (.7كما هو في الشكل )لهذا التحليل اإلحصائي 

 :  م2040للعام Standard Distance المسافة المعيارية 

نتشار المرافق الصحية داخل المحال العمرانية لمدينة لقياس مدى التشتت أو ا    

من المرافق  6ذلك التحليل اإلحصائي أن نحو  منيتضح لنا  2040للعام  طبرق

كم 22.1% ، تتوزع داخل مسافة تقدر بنحو 70الصحية بمدينة طبرق أي 
2

)مساحة  

كم 2.6الشكل البيضاوي( و مسافة االنحراف المعياري تقدر بنحو 
2 

يعنى أن  وهذا

 المدينة .يزيد ويقل تشتتها داخل أنتشار المرافق الصحية 
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 م2030مللعام  لمدينة طبرق   العمرانية المحال( داخل 7شكل)

 
 (.8كما هو في الشكل )المحال العمرانية لمدينة طبرق تطبقا لهذا التحليل اإلحصائي 

 2040مللعام  لمدينة طبرق   العمرانية المحال( داخل 8شكل)
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  Central Feature المركزية:أو الظاهرة  المركزيةالمعالم  -4
هي نفس الوظائف والمميزات حيث تنشئ كل ف ة ميزة تمثل مركزية مجموعة    

( متوسط االتجاه Linear Directonal Mean) أداةالبيانات الجغرافية تحدده 

والمركز الجغرافي لمجموعة من الخطوط وإخراج هذه األداة هو ف ة مميزة والطول 

حت مسمى التحليل المكاني هناك تحليالت أخرى تندرج تو( 9) مع ميزة خطية واحدة

لمعرفة أي من هذه المرافق الصحية  هي المرفق للبيانات ؛ ومنها معرفة المركز 

لنا على الخريطة موقع المرفق الصحي الذى يتوسط جميع  المركزي و يظهرالصحي 

 هيعيادة المختار المجمعة  مدينة طبرق ويظهر لنا الجدول أنالمرافق الصحية ب

 . المرفق الصحي

( الظاهرة المركزية للمرافق الصحية داخل المحال العمرانية لمدينة طبرق 9شكل)

 م2019للعام 
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 : معايير االحتياج المستقبلي بالمرافق الصحية ثالث ـــ المحور ال

لتحديددد االحتيدداج المسددتقبلي البددد مددن معرفددة عدددد المرافددق الصددحية والسددكان للعددام     

وفقددا  ، الحددالي والمعددايير الصددحية وتوزيعهددا مكانيددا  داخددل المحددال العمرانيددة بالمدينددة 

لتقدير عدد السكان، والتي تم تقديرها عدن طريدق معددل النمدو كمدا مدا هدو موضدح فدي 

، 2040بحلدول عدام  نسدمه( 242033) إلدىن سكان المديندة سيصدل إ، فالثانيالمحور 

وضددع تصددور  إلددىالصددحية فددي ليبيددا ، فقددد توصددل الباحددث  المعدداييروباالعتمدداد علددي 

مستقبلي لعناصر الخدمات الصحية في منطقة الدراسة بحيث تتمشي مع ما هو موجود 

طدة لوضدع منطقدة وباستخدام أسدلوب اإلحا (3كما هو موضح في الجدول ) المدينةفي 

التأثير حسب كل مستوى خدمي واستنادا  للمعايير الصحية لمعرفة المناطق التي تحتاج 

زيادة في الخدمات الصحية وكذلك الغير مخدومة فتم االعتماد على أداه من أدوات  إلى

( (Arc Box  GIS 10.3أفضل المواقع إلنشاء مرافق صحية. 

 المستقبلي بالمرافق الصحيةالحتياج لالمعايير الصحية ( 3جدول )

 تصنيف المرفق حجم السكان / نسمة
 المساحة الكلية للموقع

م
2

 لكل مواطن 

 نسمة 5000 -2000
بالقرى وحدة صحية أساسية 

 الكبيرة والمناطق الريفية
0.2 – 0.5 

 نسمة 30000 -15000
أساسي بالقرى مركز صحي 

 الكبيرة والمناطق الريفية
0.2 – 0.5 

 0.3 بالمدن الكبيرة عيادة مجمعة نسمة 60000 -40000

 نسمة 30000
بالمدن التي يزيد مستشفى عام 

 نسمة الف 30 عن عدد سكانها
0.6 

 0.16 مستشفى تخصصي نسمة كحد ادنى 150000

 المصدر تجميع الباحث استنادا  على:

المعايير الصحية المعتمدة من لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات اإلقليمية والمحلية  -

 . 16،  15ص  )دليل معايير التخطيط العمراني( سابقا الصادرة من اللجنة الشعبية العامة للمرافق

أفضل المواقع إلنشاء مرافق صحية  ( 12( و )11و ) (10) األشكاليتضح لنا من 

 لألعوام المقترحة 
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والمواقع المقترحة هنا ثالث عيادات ذلك لالحتياج الشديد إلنشاء عيادات في عام   

لذلك تم اقتراح أماكن  غير كاف يلاألن عدد العيادات الموجودة في الوقت الح م2019

من خالل أدخال ( ARC GIs- 10.3) لكى تصلح أن تكون عيادات بواسطة برنامج

وباقي  تلك البيانات عبارة عن المسافة بين مركز طبرق الطبي ، البرنامج  إلىبيانات 

الوقت محلة المدينة  داخل الطبيمركز طبرق  إلىزمن الوصول  المرافق الصحية و

 25 ) الوقت المستغرق همحلة شاهر روح داخل , (دقيقة (15 – 25المستغرق

الطاقة دقيقة( فضال  عن  15_ 5)الوقت المستغرقسوق العجاج  داخل )دقيقة10_

بالنسبة كما هو مبين في الجدول أعاله لعيادات المجمعة لاالستيعابية  بالنسبة 

 نسمة.150.000نسمة وبالنسبة للمستشفيات 150.000المستشفيات التخصصية 

العمرانية لمدينة  المحالختار البرنامج أفضل المواقع إلنشاء عيادات داخل اولقد    

طبقة الطرق والمرئية ـ أيضا ـ من خالل البيانات المدخلة ومن خالل  م2019طبرق 

نها قريبة من التجمعات أل؛ تلك المواقع  التي تحوى نقاط الكثافة السكانية وأختار

 السكانية وألنها قريبة من شبكات الطرق.

 2019 المقترحة للعام صحيةالإلنشاء مرافق  أفضل المواقع( 10شكل )
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  2030 ( أفضل المواقع إلنشاء مرافق صحية في سنة11شكل )اليتضح لنا من 

والموقع المقترح هنا مستشفى تخصصي ذلك لالحتياج الشديد إلنشاء عيادات في سنة 

لذلك تم اقتراح  ؛ غير كاف لىاألن عدد العيادات الموجودة في الوقت الح؛  2030

من خالل  ((ARCGIS 10.3أماكن لكى تصلح أن تكون عيادات بواسطة برنامج 

تلك البيانات عبارة عن المسافة بين مركز طبرق الطبي  ، البرنامج إلىأدخال بيانات 

محلة المدينة  مركز طبرق الطب داخل إلىزمن الوصول وباقي المرافق الصحية و

 25) الوقت المستغرقو همحلة شاهر روح داخل (دقيقة (15 – 25الوقت المستغرق

 .(دقيقة  15_ 5 )الوقت المستغرقسوق العجاج  داخل )دقيقة10_

 60.000 – 40.000عيادة لكل 1)عيادات المجمعة لبالنسبة ل  االستيعابيةوالطاقة 

 (نسمة

 نسمة.150.00للمستشفيات نسمة وبالنسبة 150.000بالنسبة المستشفيات التخصصية 

العمرانية لمدينة  المحالولقد أختار البرنامج أفضل المواقع إلنشاء عيادات داخل 

  2030طبرق 

من خالل البيانات المدخلة ومن خالل أيضا طبقة الطرق والمرئية التي تحتوى نقاط 

وألنها قريبة  نها قريبة من التجمعات السكانيةأل ؛ وأختار تلك المواقع، الكثافة السكانية

 من شبكات الطرق.

 2030 المقترحة للعام صحيةالمرافق الإلنشاء  أفضل المواقع( 11شكل )
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 2040أفضل المواقع إلنشاء مرافق صحية في سنة أن (12شكل )اليتضح لنا من 

؛  2040والموقع المقترح هنا مركز طبى ذلك لالحتياج الشديد إلنشاء عيادات في سنة 

لذلك تم اقتراح أماكن لكى  ؛ لموجودة في الوقت الحالي غير كافألن عدد العيادات ا

بيانات المن خالل أدخال  ARCGIS 10.4تصلح أن تكون عيادات بواسطة برنامج 

تلك البيانات عبارة عن المسافة بين مركز طبرق الطبي وباقي المرافق  ، إلى البرنامج

الوقت ومحلة المدينة  داخل يطبرق الطبزمن الوصول إلى مركز الصحية و

 25   الوقت المستغرقو همحلة شاهر روح داخل ,دقيقة   15 - 25المستغرق

 دقيقة . 15_ 5الوقت المستغرق وسوق العجاج  , داخل( دقيقة(10_

 نسمة 45.000عيادة لكل 1بالنسبة لعيادات المجمعة   االستيعابيةوالطاقة 

 نسمة.150.00نسمة وبالنسبة للمستشفيات 100.000لمستشفيات التخصصية لبالنسبة 

 ولقد أختار البرنامج أفضل المواقع إلنشاء عيادات داخل المحليات العمرانية لمدينة 

ي من خالل البيانات المدخلة ومن خالل أيضا طبقة الطرق والمرئية الت 2040طبرق 

نها قريبة من التجمعات السكانية أل ؛ تلك المواقعختار اتحتوى نقاط الكثافة السكانية و

 . وألنها قريبة من شبكات الطرق

 م2040 المقترحة للعام صحيةالإلنشاء مرافق  أفضل المواقع( 12شكل )
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 :نتائج البحث 
من خالل تحليل وتقييم البيانات الخاصة بمنطقة الدراسة والمقارنة بينها في    

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:  2019 – 2006الخدمات الصحية للعام 

( نتيجة عدة م2014-2006العددية لسكان المدينة بشكل عام خالل الفترة ) الزيادةــ 1

 عوامل منها 

نسمة( فضال  عن الهجرة من  32848الزيادة الطبيعية حيث زاد عدد سكان المدينة )

المناطق الريفية القريبة من المدينة بسبب نقص الخدمات االجتماعية بها ومنها 

 الخدمات الصحية.  

ظهرت عجزا  في نقص الخدمات أن الزيادة السكانية المتعاقبة أبينت الدراسة  -2

 63188) 2019حيث بلغ عدد سكانها للعام  ه طبية المفروضة في محلة شاهر روحال

 لف نسمة (. أ 60 –لف أ 40الصحي للعيادات المجمعة وهو )وفقاُ للميعار نسمة( 

والمدينة على حد سواء  هشاهر روح لخدمات الصحية في محلتيوجود نقص في ا -3

ن هذا النقص في توفير العناية الموجودة من المراكز االولية زاد من العبء إحيث 

على كاهل المريض والمواطن بشكل عام من خالل تحويلهم إلى المستشفى العام 

عباء المسافة التي يقطعها سكان المحلتين أينة )مركز طبرق الطبي( فضال  عن بالمد

 ول إلى المستشفى .للوص

ن التوزيع المكاني أ GISبين البحث بعد اعتماد التحليالت الخاصة ببرنامج  -4

 في الوقت الراهن   اللمراكز الصحية  الموجودة بمدينة طبرق توزيعا  عشوائيا  ومبعثر

من المرافق الصحية بمدينة طبرق  4أن نحو  2019بين التحليل اإلحصائي للعام  -5

كم 24.1داخل مسافة تقدر نحو  % تتوزع75أي 
2

و مسافة االنحراف المعياري تقدر  

كم 2.7بنحو 
2

يزداد ويقل تشتتها داخل المحال نتشار المرافق الصحية اوهذا يعنى أن  

 العمرانية لمدينة طبرق. 

  : توصيات البحث

في الوقت الحالي تعيش مدينة طبرق  قصورا  في الرعاية الصحية  مما يتطلب منا  -1

نشاء عيادات متخصصة في عالج حاالت الحوادث فلقد تم اقتراح إ الفترة الحالية  فى

 GIsنشاء عيادات متخصصة لعالج حاالت الحوادث بواسطة برنامج)إلمواقع  ةثالث

 ( وذلك من خالل دراسة مرئية فضائية تحتوى على نقاط الكثافة السكانية . 10.3
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الدراسات ميدانيا  لتوفير المعلومات الدقيقة  االستمرار في إجراء مثل هذا النوع من -2

 لصانعي القرار في المجاالت المختلفة 

النظر في تصنيف مراكز الرعاية الصحية األولية لمختلف المحال العمرانية  ادةإع -3

 في المدينة عما كانت عليه سابقا  وتحسين مستويات الخدمات التي تقدمها

الخطوط التي بين النقط و العيادات  2م100احة تمثل عدد السكان في مسكل نقطة  -4

بتبين العالقة بين السكان الذين يقدرون أن يستفيدوا من اقرب خدمة طبية ليهم اعتمادا 

 .على شبكة الطرق الموجودة في نطاق )معيار أقصى مسافة(

كل ما زاد عدد الخطوط التي تتجه للخدمة الطبية ، كلما كان المرفق الطبي او  -5

يكون في  2030اكبر من السكان على نطاق أوسع بينما في سنة  االعيادة تخديم عدد

ستشفى أنشاء مذلك منا  يب زيادة عدد سكان المدينة ويستدعزيادة متوقعة بس

لعالج كل األمراض من أجل تحقيق الرعاية  همتخصصة داخل محلة شاهر روح

 ي وهى محلة شاهر روحة.الشاملة لسكان أكبر محلة في المساحة والعدد السكان

ي بأنشاء وهنا نوص 2040هناك زيادة سكانية متوقعة في مدينة طبرق في عام  5

طبى كبير من أجل تحقيق أفضل مستوى رعاية صحية  مستشفى تخصصي ومركز 

 لسكان مدينة طبرق. 
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 : الهوامش
الجمعية الجغرافية الكويتية، سليمان ابو خرمة ، التوزيع االمثل للخدمات الصحية في االردن،  -1

 3، ص  2004، 294العدد 

 .2014مكتب السجل المدني طبرق، قسم االحصاء بيانات غير منشورة  -2

 . 2013وزارة المواصالت والنقل ، فرع طبرق بيانات غير منشورة  -3

مصطفي ، )تح(، الهادي ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيةمنصور الكيخيا، "السكان"، في كتاب -4

ف( ص ص  1995بولقمه، سعد خليل القزيري، ) سرت، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، 

335_337 . 

( دراسات تطبيقية في جغرافية ليبيا البشرية، دار الكتب 2002عوض الحداد، سالم فرج سالم) -5

 . 219الوطنية، بنغازي، ص 

 105434إلى حوالي  1954ة نسمه سن 5000)*( تضاعف عدد سكان مدينة طبرق من حوالي 

وهذه  الزيادة تعد من أعلى معدالت النمو التي سجلت في المدن الليبية المشابهة  2006نسمه سنة 

 لظروف مدينة طبرق

( العالقات المكانية بين السكان واستعماالت األرض من ناحيتي الكرمة 1996إبراهيم تركي ) -6

قدمت إلى قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة بغداد،  والصقالوية، رسالة ماجستير " غير منشورة "

 .87ص 

( مقرر تحليالت إحصائية ومكانية متقدمة ، معهد البحوث 2018جمعة محمد داوود ) -7 

 .38والدراسات العربية ، القاهرة ، دبلومة نظم المعلومات الجغرافية ، ص 

الجزء األول ،  (ARC Gis Desktop 10.3)رشا صابر عبدالقوي ، الرسم والتحليل لبرنامج   -8

 .135، ص  2017منشورات جامعة المنوفية ، 

رشا صابر عبدالقوي ،التحليالت المكانية في نظم المعلومات الجغرافية تطبيقات على  برنامج  -9

(ARC Gis)   ، 125، ص  2019منشورات جامعة المنوفية . 

 

 

 

 

144




