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 الممخص

 الخدمات الطبية  كتكزيع التعرؼ عمى مدل كفاية كجكدة، بيدؼ2014ُأجريت الدراسة في العاـ 
 فقد تـ ىداؼ ىذه اال كلتحقيؽالمقدمة لممكاطف في المراكز الصحية المكزعة جغرافيان في محافظة جنيف،

تصميـ تبني المنيج الكصفي كالتحميمي كاستخدمت األدكات التحميمية كالميدانية االحصائية حيث تـ 
إستبانتيف، األكلى استبانة متمقي الخدمة، كالثانية استبانة مقدمي الخدمة في المراكز الصحية كتـ تكزيع 

كزعت عمى ؼاالكلى عمى عينة عشكائية لمتمقي الخدمة، اما الثانية حيث كزعت اإلستبانتيف، 
 لمتحميؿ االحصائي GIS   كتقنيات الػ SPSS ، إعافة الى استخداـ برنامجعينةلمقدمي الخدمة

 .كالمكاني لممراكز الصحية

أما  بخصكص المستشفيات، كجكد نقص في عدد االسرة،  التي خمصت الييا الدراسة أىـ النتائجكمف
 كجكد نقص في عدد االطباء العاميف  فكانت اىـ نتائج الدراسة تتركز حكؿلمراكز الصحية،بالنسبة ؿ

، باالعافة الى نقص عدد المختبرات كاالشعة  كاألقؿ مستكل خدمةة االكؿمفي مستكل الرعاية الصح
كالصيدلة، كاطباء االختصاص، كافتقار التجمعات السكانية لممراكز الصحية في الفئة الثانية، كنقص 

، باالعافة لعدـ تكفر  األكثر مستكل خدمة مقدمةفي عدد المراكز الصحية في المستكل الثالث كالرابع
تركز معظـ الخدمات الصحية في المدينة تسيارات اسعاؼ، كاثاث مناسب الستقباؿ المرعى، كما 

، كعدـ تكفر االدكية كاممة حيث يتـ صرفيا في المراكز الصحية، ككاف مف أىـ ككسط المحافظة
النتائج بخصكص درجة الرعا عف سمكؾ الكادر الطبي مع المراجعيف بدرجة ممتازة، كقد تبيف اف الفئة 

االكثر زيارة لممراكز الصحية كاالكثر رعا عف مستكل تمبية احتياجات المريض ىـ مف الفئة ذات 
الدخؿ المحدكد، ككاف مف أىـ النتائج الخاصة بالتكزيع الجغرافي لممحافظة كجكد نقص في 

 .المستشفيات في كؿ مف المنطقة الشرقية كالمنطقة الغربية

،  في المستشفياتتعييف اطباء اختصاص مف باطني كقمب كاطفاؿ كجمديةكقد أكصت الدراسة ب
زيادة عدد االسرة بالمستشفى كبناء مستشفييف كاحد في المنطقة الشرقية ككاحد في باإلعافة الى 

نشاء مراكز صحية مف  فقد أكصت الدراسة بإالمنطقة الغربية، اما التكصيات المتعمقة بالمراكز الصحية
 مثؿ عرانة كالتجمعات التي المستكل االكؿ في التجمعات السكانية التي ال يكجد فييا مراكز صحية،

 تقع غرب يعبد كإـ دار كخربة المنطار كظير العبد كغيرىا، كايعان قرية الكفير كالمنصكرة كغيرىا،
 كتعييف عدد كافي مف االطباء ،كرفع مستكل الرعاية مف المستكل االكؿ الى الثاني كمف الثالث لمرابع

العاميف كاالختصاص، كزيادة عدد المختبرات كاالشعة كالصيدليات، كتكفير كسائؿ راحة كمكاقؼ 
 .كحدائؽ عامة



 

 

 
 

 ح

Abstract 

This study was conducted in 2014. The main objective is to identify the 

quantitativeandqualitative distribution of the health services in Jenin Governorate. The study of 

the qualitative and quantitative distribution of health services is important in filling the gaps by 

previous studies, in addition to the need toassist decision makers in choosing locations for new 

health centers based on population, geographic distribution, and health requirements.  

Information on health services were collected from different sources Such as published 

literaturesand the preparation of two questionnaires; the first questionnaire was randomly 

distributed at172 Palestinian health service beneficiaries, while the second questionnaire was 

distributed at172 Palestinian health- service providers, resulting in a total of 344 questionnaires. 

Spatial distribution of health centers was assigned using GIS, and both questionnaires were 

analyzes using SPSS programs. 

Results with regard to hospitals revealed that the overall number of general practitioners 

and nurses in the Palestinian hospitals are within the local and international standards; however 

there is a scarcity in the numberofpediatricians,surgeons,dermatologists,dentists, and 

ophthalmologists. In addition, there is a shortage in the number of hospital beds. On the other 

hand, and concerning health centers, the results indicated that there is a scarcity in the number 

of GPS in the primary health care, in addition to the shortage of laboratories, radiology centers, 

pharmacies, and specialized doctors. There is a shortage in the number of health centers of the 

second, the third and the fourth service levelof health care. Besides, the number of ambulances 

serving health centers areinsufficient, furniture at the health centers is unsuitable, as most of the 

health center services focus on the major city centers. 

The main recommendations of the study with respect to hospitals are:i) hire more 

pediatricians, surgeons, dermatologists, dentists, etc.; increase the number of beds; ii) build two 

hospitals in one the eastern and the other in western part of the Governorate; iii) and provide 

better facilities with regards to parkingandrecreational areas (gardens). The main 

recommendations concerning health centers are: i)build primary health centers in highly 

populated areas; ii) increasethe level of health care from the primary level to the secondary and 

from the third to the fourth level; iii) hire sufficient number of general practitioners and 

specialists; iv) raise the number of laboratories, radiology centers, and pharmacies; v) provide 

better facilities; and vi) coordinate the distribution of medicine between governmental 

institutions and donor communities. 
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الفصل االول 

 

 :المقدمة .1.1

يقاس مدل تقدـ المجتمعات كرقييا كحعاراتيا، بما حققتو مف تقدـ كازدىار عممي كاجتماعي 

يشمؿ كافة مناحي الحياة، لكف مؤشر ىذه الحعارات كاإلزدىار الحقيقي ينبع مف اىمية 

االعتناء بالفرد اك االنساف، النو ىك الذم يبني الحعارات كىك مف يرفع لكاء الرقي 

ف أكلكية اإلىتماـ بالفرد أك أإلنساف تتجمى باإلىتماـ الصحي بما يشمؿ إكاالزدىار، لذا ؼ

الجسدم اك العقمي اك النفسي ليككف مؤىال لما سيحمؿ عمى عاتقو مف تطمعات نحك 

االفعؿ، ذلؾ ألف العقؿ كالقمب السميـ يكمناف في الجسـ السميـ القادر عمى العطاء كالتفكير 

.  ككعع الخطط كاالستراتيجيات بمختمؼ حقكليا

كحسبما تظير معطيات تاريخية كاجتماعية كعممية فمسطينية، فاف بعض المدف كالمناطؽ 

الفمسطينية شيدت تفاكتا بشأف المشافي كدكر كاماكف العالج، كتقديـ الخدمات الصحية 

كالطبية لمحتاجييا، كىنا ال بد مف اإلشارة إلى المدف الفمسطينية الساحمية خصكصا، كمدف 

القدس كالناصرة كنابمس كراـ اهلل كصفد كبيساف كالخميؿ التي كانت تستحكذ اكثر مف غيرىا 

.  عمى المقاصد الصحية كالعالجية

  كمع ذلؾ فقد كانت مدف اخرل مثؿ مدينة جنيف ال تخمك مف مركز صحي كعيادة ىنا اك 

ىناؾ، كما ككانت البعثات الطبية تفد الى " العطارة "مكاف عالجي لمتداكم باالعشاب 

ك شيريا مف قبؿ المؤسسات أالمدينة إما مكسميا مف قبؿ بعض الييئات المحمية اكالكنسية، 
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المحتمة اك "حيانا كانت سمطات الحكـ أكالمشافي الكبيرة  المقامة في المدف االخرل،  ك

تقـك بتكفير بعثات طبية لممدينة في حاؿ إنتشار كباء اك مرض معدم " المنتدبة اكالغازية 

ليس حرصا مف ىذه السمطات عمى السكاف بقدر حرصيا عمى عدـ انتشار المرض ليطاؿ 

 . أفرادىا أك عناصرىا

خمؿ في تكزيع الخدمات الصحية كالعالجية في المدف يمكف القكؿ بكجكد مف ىنا 

م مف السمطات أستفحالو عبر قركف كعقكد كثيرة، لـ يكف خالليا إكالمحافظات الفمسطينية ك

التي حكمت فمسطيف معنية باالستقرار ليذه البالد، تمامان كماىي ىذه السمطات الغاصبة 

ك المكاطف أمعنية بطمس معالـ ىذا الكطف كتدمير كؿ مقكمات الحياة،التي تمنح الفرد 

الفمسطيني الصمكد كمقاكمة األمراض كي ال يقاـك المحتؿ كيتفرغ لبناء كتطكير مؤسساتو 

 . كصركحو الصحية كالعممية

 

 :مشكمة الدراسة. 2.1

ىتماـ الحككمات كالمؤسسات المعنية بالرعاية الطبية كالصحية لممكاطف، كالتطكر إبالرغـ مف 

ختراع األدكات، كالتقنيات، كاالجيزة، إالعممي الذم حصؿ في العقكد الماعية، كالتقدـ في 

كانتشار االدكات الطبية الحديثة، كالتقدـ في العمـك الطبية، كبناء كفتح الجامعات، كالمعاىد، 

كالكميات الطبية، كبناء المراكز الصحية كالمستشفيات، كانتشار مصانع االدكية، كمشاركة 

 كزيادة عدد ،القطاع الخاص، كالمؤسسات االىمية، كتعدد الجيات المقدمة لمخدمات الطبية

تساع التجمعات السكانية،كالكعع أإلقتصادم لمسكاف، إال اننا في فمسطيف نعاني  السكاف، كا 

مف كعع صحي خاص، يختمؼ تمامان عف الدكؿ كالشعكب األخرل، بسبب قمة المكازنات 
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الخاصة بالقطاع الصحي في فمسطيف، باالعافة الى االحتالؿ االسرائيمي الذم اعاؽ الكثير 

 نتيجة لمقيكد االسرائيمية المفركعة عمى بعض انكاع الخدمات ،مف التقدـ في ىذا المجاؿ

قامة المبانيالصحية، كالعالجات الطبية، كاالدكية المشعة المعالجة لمسرطاف كزارة الصحة ) كا 

، كقد انعكست ىذه اآلثار عمى زيادة  المشاكؿ المرتبطة بالقطاع الصحي في العفة (2012

بنقص المعمكمات عف مشكمة الدراسة عمكمان كفي محافظة جنيف عمى كجو التحديد، كتتمثؿ 

كتكزيعيا الجغرافي، كبالتالي خمؽ مشكمة أعداد كأنكاع الخدمات كالتجييزات الصحية المتكفرة

كالتي قد تؤدم الى ،مف ناحية القدرة عمى التخطيط السميـ لقطاع الصحة في المحافظة

 مما ينعكس عمى الخدمات ،ععؼ التكزيع الجغرافي المناسب كالصحيح لممراكز الصحية

المقدمة لممكاطنيف، كتكزيعيا الجغرافي، كمان كنكعان، كينعكس سمبانعمى قدرة المكاطنيف في  

 .كبالتالي التاثير سمبان عمى مستكاىـ الصحي، الكصكؿ الى ىذه الخدمات
 

 :أسئمة الدراسة. 3.1

ىؿ التكزيع : تتمثؿ أسئمة الدراسة في سؤاؿ رئيس كأسئمة فرعية، أما السؤاؿ الرئيس فيك

الجغرافي لمخدمات الصحية المقدمة في محافظة جنيف كما كنكعا، يمبي كيالئـ كيناسب 

حاجات المكاطنيف؟  

: أما األسئمة الفرعية فتتمثؿ في االتي

  ما اآلثار الناجمة عف عدـ التكزيع المناسب كالصحيح لممراكز الصحية، كالخدمات الطبية

المقدمة لممكاطنيف في محافظة جنيف؟  

  ما مدل كفاية الكادر الطبي كالعامميف في المراكز الصحية بالنسبة العداد السكاف؟
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  ىؿ الخدمات الصحية المقدمة ىي حسب المعايير الكطنية كالدكلية؟

 ىؿ تتناسب اعداد المراكز الصحية مع عدد السكاف في التجمعات السكانية؟ 

 ىؿ التجييزات كاالدكات الطبية مناسبة مف حيث النكع كالعدد لممراكز الصحية؟ 

 ؟(تحاليؿ، اشعة، استقباؿ المرعى، كغيرىا)ما ىي اىـ الخدمات الطبية المقدمة 

 ىؿ الخدمات الطبية المقدمة تمبي احتياجات المكاطف؟ 
 

 :فرضيات الدراسة. 4.1

 ة بيف تكزيع الخدمات الصحية كتكزيع التجمعات السكانيةؽيكجد عال. 

 يؤثر عدـ التكزيع المناسب عمى نكعية الخدمات الصحية المقدمة. 

 الخدمات الصحية ال تتبع المعايير الكطنية كالدكلية. 

 ال يكجد عالقة ألعداد الككادر الطبية بأعداد السكاف. 
 

 :أىداف الدراسة.5.1

تتمثؿ أىداؼ الدراسة في ىدؼ رئيسي كاحد، كعدة أىداؼ فرعية، أما اليدؼ الرئيسي فيك 

التعرؼ عمى مدل كفاية كجكدة الخدمات الطبية المقدمة لممكاطف في المراكز الصحية 

 . جغرافيان في محافظة جنيف

: أما األىداؼ الفرعية فتتمثؿ فيما يمي

 التعرؼ عمى التكزيع الجغرافي الحالي لممراكز الصحية، سكاءن كانت عامة اك خاصة .

 التعرؼ عمى  نكعية كمدل جكدة الخدمات الصحية المقدمة لمسكاف مف حيث :
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o عدد االطباء المتكاجديف في المراكز الصحية كتخصصاتيـ . 

o عدد الممرعيف المتكاجديف في المراكز الصحية طكؿ الفترة التي تقدـ فييا الخدمة. 

o  نكعية كعدد األجيزة كالمعدات الطبية المتكفرة في المراكز الصحية كمالءمتيا

 .الحتياجات السكاف

o (مثؿ التحاليؿ الطبية، كاالشعة، كالصيدلة)تكفر الخدمات الطبية المساندة المختمفة 

 .داخؿ المراكز الصحية

 مقارنة مستكل الخدمات الصحية المحمية المقدمة، مع المعايير الكطنية، كالعالمية . 

 (حككمية، أك أىمية، اك ككالة)تحديد جية اإلشراؼ عمى المراكز الصحية المختمفة ،

 .كربطيا مع مستكل الخدمات المقدمة

  ىـ المعكقات التي تؤثر عمى تكزيع المراكز كالخدمات الصحيةأالتعرؼ عمى . 

  الكصكؿ إلى نتائج تساىـ في اقتراح تكصيات مناسبة، تساعد في التغمب عمى المشكالت

 . كالمعيقات في التكزيع الجغرافي كالخدماتي لممراكز الصحية
 

 :مبررات الدراسة. 6.1

 قمة الدراسات المتكفرة عف ىذا المكعكع في محافظة جنيف في حدكد عمـ الباحث. 

  ،اظيار مدل كحجـ ىذه المشكمة في محافظة جنيف، كمحاكلة كعع الحمكؿ المناسبة ليا

مف خالؿ دراسة الكعع بشكؿ عممي متعمؽ، كمف ثممحاكلةطرح تكزيع مناسب لتمؾ 

. المراكز الصحية، كالخدمات الصحية المقدمة لممكاطف
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  الحاجة ليذا النكع مف األبحاث، مف أجؿ الكقكؼ عمى المعكقات التي تسيـ في عدـ

 .تكزيع المراكز الصحية بشكؿ سميـ، كتقديـ خدمة صحية تميؽ بالمكاطف

  الرغبة في الحصكؿ عمى خدمات طبية محمية، تتالئـ مع المعايير الدكلية كالعالمية، قدر

 . االمكاف
 

: أىمية الدراسة. 7.1

: ىمية الدراسة فيما يميأتتمثؿ منطمقات 

  تساعد مخرجات ىذه الدراسة أصحاب القرار، في كعع أسس سميمة إلنشاء مراكز

صحية، مكزعة بشكؿ يتناسب مع عدد السكاف كتكزيعيـ الجغرافي،كاحتياجاتيـ الصحية 

. في التجمعات السكانية

  تناكؿ آثار التكزيع الخدماتي كالجغرافي العشكائي عمى التجمعات السكانية، كما تسببو مف

 .تكاليؼ مالية، كصعكبات عمى المكاطنيف، لمكصكؿ إلى المراكز الصحية

  ،التعرؼ عمى احتياجات المراكز الصحية مف تخصصات نادرة كفاعمة في العمـك الطبية

كأجيزة طبية حديثة، كذلؾ بسب كجكد التخصصات الطبية العركرية في المراكز الرئيسة 

 .فقط

 ىمية ايالء أزيادة تكعية المجتمع في التجمعات السكانية، كالمسؤكليف، كالحككمة، ب

 .الخدمات الصحية تكزيعان عادالن 
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 :منيجية الدراسة. 8.1

اعتمدت ىذه الدراسة عمى عدة مناىج عممية، كالتي مف خالليا تـ الكصكؿ الىداؼ ىذه 

الدراسة، بأفعؿ طريقة ممكنة، حيث تـ استخداـ المنيج التاريخي كذلؾ الىميتو، في اظيار 

منطقة الدراسة، كتطكر القطاع الصحي عبر الزمف، كالتكزيع الجغرافي لممراكز الصحية، 

كما اعتمدت الدراسة عمى استخداـ المنيج الكصفي ، باالعافة لمخدمات الصحية المقدمة

االيعاحي، كذلؾ لمتعريؼ بحالة المراكز الصحية، كتكثيقيا مف خالؿ المالحظة كالتصكير، 

. كتكزيع تمؾ المراكز كتحديد الخدمات الطبية المقدمة لمسكاف فييا

كتـ استخداـ المنيج الميداني التحميمي كاالحصائي، كجمع البيانات الطبية الميدانية، مف 

خالؿ المالحظات الشخصية، كالمقابالت مع المسؤكليف، كاالطباء، كالممرعيف، كالمرعى، 

كالسكاف، كمف ثـ اسقاطيا جغرافيان عمى خرائط لممنطقة، كحساب كتحميؿ معدؿ كثافة بعض 

مثؿ عدد المراكز، عدد االجيزة، كنكعيا، كالمسافة بيف الخدمة الصحية )العكامؿ الصحية 

كالسكاف، كتكفر ىذه الخدمات لممكاطنيف، كنسبة االطباء كالممرعيف بالنسبة لعدد لمسكاف، 

، كذلؾ ألىميتو في تحميؿ البيانات، كالمعمكمات التي تـ (كمقارنتيا بمعايير محمية كدكلية

جمعيا مف خالؿ العمؿ الميداني، كمقارنتيا مف حيث كفايتيا، اك عدـ كفايتيا كذلؾ نسبة 

لمناطؽ كاقاليـ كدكؿ اخرل، كما سيتـ جمع معمكمات مفصمة، عف جميع المراكز الصحية، 

مف حيث تكزيعيا الجغرافي، كعدد األطباء كالكادر الطبي العامؿ فييا،كاكقاتالعمؿ، كعدد 

المراجعيف ليا، كعدد كنكعية االجيزة، كالفحكصات المتكفرة، كنكعية االمراض التي يتـ 

التعامؿ معيا، كالتجمعات السكانية التي تخدميا ىذه المراكز كبعدىا عنيا، جميع ىذه 
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المعمكمات سيتـ التعامؿ معيا باستخداـ قكاعد بيانات جغرافية، كتخزينيا كاسقاطيا، باستخداـ 

، كذلؾ الجراء بعض التحميالت الجغرافية عمييا، مف حيث (GIS)نظـ المعمكمات الجغرافية 

اظيار التكزيع السكاني، كالكمي، كالنكعي المكجكد فييا، كمدل مالءمتو لمسكاف، كقربو اك 

بعده عف مراكز التجمعات السكانية، كبالتالي المساعدة عمى تحديد السمبيات في ىذا التكزيع، 

 .     كاقتراح تكزيع انسب
 

: ادوات الدراسة. 9.1

تـ تصميـ استمارة خاصة، تعـ بيانات حكؿ المراكز  (االستبياف)عداد االداة إلغرض 

الصحية، في محافظة جنيف، كالخدمات الصحية المقدمة لمسكاف، بحيث يككف مجتمع 

،اما عينة الدراسة االثناف كتسعكف تجمعالدراسة ىك سكاف محافظة جنيف بتجمعاتيا السكانية 

 ككذلؾ مراجعة االدبيات ،(مقدمي كمتمقي الخدمة )فيي االطباء، كالممرعيف، كالمرعى، ام

ذات العالقة، اعافة الى الزيارات الميدانية لبعض المراكز الصحية في منطقة الدراسة، 

كالمالحظات، كالمقاءات، كالمقابالت االستطالعية، مع اصحاب العالقة، مف ادارات، 

كمكاطنيف، كعمؿ لقاءات مع المؤسسات المحمية، مثؿ كزارة الصحة، كمديرياتيا، كالمؤسسات 

، كالجياز المركزم (االكنركا)االىمية كالخاصة، كككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

الخدمات الصحية المقدمة لممكاطنيف، كعمى كؿ مف لالحصاء الفمسطيني، لالطالع عمى 

تكزيع المراكز الصحية في المحافظة، كجمع البيانات كالمعمكمات التي تيـ الدراسة، كما 

ستكفر اإلستبانة معمكمات عف مكاقع الععؼ الطبي، كالتي تحتاج الى متابعة كتعديؿ 

.  حسب المعايير الكطنية كالدكلية
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كما تـ استخداـ الصكر الجكية، كالصكر الفكتكغرافية، كالبرامج الحاسكبية، مثؿ برنامج 

SPSS لتحميؿ االستبياف، كبرنامج اؿ GISARC ،لعمؿ الخرائط الالزمة، لمنطقة الدراسة ،

كالتكزيع الجغرافي لممراكزالصحية، كذلؾ السقاط كمعالجة البيانات كتحميميا، كعمؿ بعض 

الجداكؿ، كاالشكاؿ البيانية الالزمة، كالتي تكعح نسب مئكية كارقاـ كعالقات تقاطعية بيف 

العكامؿ المختمفة كالسكاف، كعدد األطباء، ككذلؾ تكعح تكزيع المراكز كالخدمات الصحية، 

كنسبة تكفر كنكع الخدمات الصحية حسب المناطؽ، كالجية المسؤكلة، التي ستممىء 

االستبانة منيا، كما ستكفر االستبانة معمكمات عف مكاقع الععؼ الطبي، كالتي تحتاج الى 

 .متابعة كتعديؿ حسب المعايير الكطنية كالدكلية

رسـ خرائط تبيف مكاقع المراكز الصحية، كالخدمات ؿكتـ استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، 

الصحية المقدمة لممكاطف، كمتكسط بعد المراكز الصحية، كالتجمعات السكانية، كمعدؿ 

المسافة، كالزمف الالـز لمكصكؿ لمخدمة، كمقارنة ذلؾ مع متكسط المسافة، كمعدؿ الكقت 

الالـز لمكصكؿ لمخدمة، حسب المعايير االقميمية اك الدكلية، كبالتالي اقتراح مكاقع جديدة 

 . لمخدمات لتحقيؽ تكزيع جيد كمناسب
 

: طرق جمع البيانات ومصادرىا. 10.1

تـ جمع البيانات الالزمة كالعركرية لمدراسة، مف خالؿ المصادر االكلية ذات العالقة، 

خاصة مف كزارة الصحة، كمديرياتيا، كالمراكز الصحية، كمف الجياز المركزم 

لالحصاءالفمسطيني،كما تـ جمع المعمكمات مف المكتبات العامة، كالخاصة، كمف رسائؿ 



 

 

 
 

11 

الماجستير، كاالبحاث، كالدراسات السابقة، كالمجالت كالكتب، كام مصدر لو عالقة 

. بالدراسة

كتـ جمع المعمكمات مف خالؿ الميداف، بطرؽ كأدكات مختمفة، منيا الزيارات الميدانية، 

. كالمقابالت، كالمالحظات، كاالستبياف

، تـ فرز االستمارات، SPSSدخاؿ البيانات الى برنامج  التحميؿ االحصائي إقبؿ البدء ب

كاستبعاد ما لـ يكف منيا صالحا، مثؿ نسبة مرتفعة مف االسئمة غير المجابة، عدـ جدية 

االحصائي، كاجراء التحاليؿ  (SPSS)المبحكث في االجابة، ثـ حكسبتيا الى برنامج 

االحصائية، التي تمـز لمتاكد مف الفرعيات السابقة، كعمؿ الجداكؿ، كاالشكاؿ، كالخرائط 

. التي تساعد في تحديد النتائج التي تمبي اىداؼ الدراسة

كما تـ اسقاط المعمكمات الحيزية الخاصة عمى خرائط لممنطقة، كذلؾ بغية الحصكؿ عمى 

تكزيع المراكز كالخدمات الصحية، كذلؾ بيدؼ رسـ عدة خرائط لممحافظة، كالتجمعات 

 .السكانية كالمراكز كالخدمات الصحية فييا
 

: عينة الدراسة.11.1

بسبب كبر مجتمع الدراسة في محافظة جنيف، كصعكبة مسح المراكز الصحية كاممة،  تـ 

، كتـ  التجمع حيث يكجد المركزتقسيممحافظة جنيف الى خمسة فئات، حسب عدد سكاف

مف مجتمع % 20 بحيث تغطي العينة ما ال يقؿ عف  مركز صحي كعينة دراسية45اختيار 

ستبانةمتمقي الخدمة كىـ إ:ستبانتيفإتـ تصميـ الدراسة،كلتحقيؽ األىداؼ المذككرة سابقا 

م المراكز الصحية، كالثانيةىـ مقدمي  ؼالمكاطنيف الذيف يتمقكف خدمة الرعاية الصحية
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الخدمة، كىـ مف الكادر الطبي، حيث كانت عينة الدراسة لمقدمي الخدمة عينة طبقية، 

ك رعاية أك صيدلي أشعة أك أكتتشكؿ مف طبيب عاـ، كممرض، كادارم، كفني مختبر 

ستبانات لكؿ مركز صحي لمقدمي إربع أاألمكمة كالطفكلة كتنظيـ األسرة، ككاف عدد العينة 

ختيار العينة العشكائية لتكزيع إالخدمة، بينما كانت عينة متمقي الخدمة عشكائية، تـ 

ف مجمكع عينة أم أربع استمارات لمتمقي الخدمة لكؿ مركز صحي، أاالستمارات بكاقع 

ستمارات لكؿ مركز صحي، كقد كاف العدد الكمي لكال إالدراسة لإلستمارتيف ثمانية 

ثنيف غير إستبانة كذلؾ عف مركزيف إ استبانو، يستثنى منيا ست عشرة 360اإلستبانتيف ىك 

. عامميف حتى اآلف

كتـ تحديد عدد اإلستمارات باإلعتماد عمى عدد السكاف كعدد التجمعات السكانية، حيث اف 

كتـ اخذ الحد االدنى % 20الى % 10معظـ الدراسات الميدانية تعتمد عمى عينة تغطي مف 

 .بسبب العدد الكبير لمسكاف% 10
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 :السابقةالدراسات . 12.1

االنتشار المكاني لممراكز الصحية، كاالحتياجات "دراسة بعنكاف (: 2006)أبو طويمة

، كىدفت الدراسة الى معرفة التخطيط كالتكزيع لممراكز الصحية "المستقبمية في العفة الغربية

حسب التجمعات السكانية، كمدل التكافؽ بينيما، كالتأكد مف تقديـ اك عدـ تقديمالخدمة 

جؿ تطكيرىا، كمف أالطبية المناسبة، كالتبايف بيف المحافظات في عدد المراكز الصحية مف 

ىـ المناىج المستخدمة فيالدراسة المنيج التحميمي، كالمنيج المقارف، كاإلستقرائي، أ

 .كاإلستنتاجي، كالكارتكغرافي

ف الباحث يستخدـ تقنيات أ ب دراسةأبك طكيمة محافظة جنيف عف حكؿكتختمؼ ىذه  الدراسة

كالخدمات الصحية في المحافطة، كتكفير لتحميؿ اإلنتشار الحيزم لممراكز ، GISاؿ 

مقترحات إلقامة مراكز صحية جديدة في المناطؽ الميممة كالبعيدة، كالتركيز عمى المناطؽ 

 ، لتقديـ الخدمة الصحية لممكطنيف، ككذلؾ يستخدـ الفصؿ العنصرمالقريبة مف جدار

يستخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كما صحاب العالقة، أ اإلستبانة كالمقابالت مع الباحث

 عممان أف دراسة أبك طكيمة عف عافة الى المنيج الميداني،إللى جانب المنيج التاريخي، باإ

 . محافظة جنيفعففقط العفة الغربية بينما ىذه الدراسة 
 

التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة طكلكـر "دراسة بعنكاف : (2009 )استيتة

،كىدفت الدراسة الى معرفة تكزيع "GISكعكاحييا باستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 

الخدمات الصحية الحالية كمدل مالئمتيا لمعايير التخطيط، كتحديد مشكالت تكزيع 

كثر مناسبة لتكزيع مراكز الخدمات أالخدمات الصحية المكانية، ككعع بدائؿ افعؿ، ك
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، بسبب سكء تكزيع الخدمات الصحية، كتمركزىا في كسط  الصحية، في مدينة طكلكـر

المدف، كعدـ مراعاة معايير تكزيع ىذه الخدمات، مع زيادة السكاف، كالتطكر العمراني، 

كغياب التخطيط كععفو، كغياب التنسيؽ بيف المؤسسات المعنية بذلؾ، كمف اىـ نتائج ىذه 

ما أالدراسة بالنسبة لممستشفيات كالمراكز الصحية، اف حالة البناء جيدة، كتصميميا مناسب، 

نقص في مساحة المستشفى،  مف مساحة المستشفى فكجد أف ىنالؾ بالنسبة لنصيب السرير

ختناقات إ يعاني مف  في مدينة طكلكـرف مدخؿ المستشفىأكعدد السكاف المخدكميف، كما 

مركرية دائمة، كما يكجد نقص في المساحات الخعراء، كالمكاقؼ، كىناؾ عغط عمى مراكز 

ف معظـ الصيدليات متركزة في كسط منطقة الدراسة،كمف اىـ أالرعاية الصحية، ك

كلية كطكارئ بشكؿ مخطط، كليس أكز صحية اقامة مرإانشاء مشفى جديد، ك: التكصيات

قامة صيدليات في إعشكائي، كتطكير المراكز الصحية، العمرانية،كالطبية، كالحكسبة، ك

المناطؽ المحركمة كالميمشة، كتقميؿ اعطاء رخصة لفتح الصيدليات، في المناطؽ التي 

. تتكفر فييا صيدليات في منطقة الدراسة

كتختمؼ الدراسة الحالية عف محافظة جنيف عف الدراسة السابقة، في مكاف كمكقع المحافظة، 

حيث كانت الدراسة السابقة في مدينة طكلكـر كعكاحييا، بينما ىذه الدراسة في محافظة 

حدل عشرة تجمع سكاني، بينما إجنيف، كتعـ الدراسة السابقة المدينة كعكاحييا كىي 

ثناف كتسعكف تجمع سكاني، كتختمؼ ايعان في االىداؼ، حيث التعرؼ إمحافظة جنيف تعـ 

عمى جكدة الخدمات الصحية في المحافظة، كمقارنة الخدمات الصحية المقدمة مع الخدمات 

ستخداـ تطبيقات نظـ إستخداـ االستبانة، كالمقابالت، الى جانب إاالقميمية كالدكلية، مع 



 

 

 
 

15 

 المعمكمات الجغرافية، كالدراسة السابقة تتحدث عف التخطيط بينما ىذه الدراسة تتحدث عف

 .التكزيع لمخدمات كالمراكز الصحيةالتخطيط ك
 

التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في محافظة سمفيت "دراسة بعنكاف (: 2013)قرع أ

كىدفت الدراسة الى تحميؿ كاقع التكزيع ، "GISباستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية 

المكاني لمخدمات الصحية، كتحميؿ مدل الكفاءة كالمالئمة لمعايير التخطيط المكاني التي 

تمبي االحتياجات الصحية في المحافظة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج 

: خرجت ىذه الدراسة بنتائج منيا كGISكSPSSالتحميمي، كمف األدكات التي استخدمت 

كجكد مشفى كاحد في المحافظة، مع كجكد نقص في مساحة المشفى، كعدـ كفاية عدد 

االسرة، مع كجكد نقص في الكادر الطبي المتخصص، كالعادم، كالكادر التمريعي، 

كالقابالت، مع زيادة في عدد فنيي االشعة كالمختبرات، كعدـ  كجكد سيارة اسعاؼ لدل 

مديرية الصحة،كمف اىـ التكصيات، زيادة مساحة المستشفى، كعدد االسرة، كتعييف الككادر 

الطبية المطمكبة المتخصصة، كتكفير سيارة اسعاؼ لمديرية الصحة، مع اعادة تكزيع المراكز 

. كالخدمات الصحية، لتغطية المحافظة

، في مكاف كمكقع المحافظة،  أقرعكتختمؼ الدراسة الحالية عف محافظة جنيف عف دراسة

 في تسعة عشرة تجمع (19)عدد التجمعات السكانية  حيث أف كعدد التجمعات السكانية

، ك تختمؼ في اثناف كتسعيف تجمع سكاني (92)سمفيت  بينما في محافظة جنيف محافظة 

 .األىداؼ كاألدكات
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كفاءة التكزيع المكاني لمراكز الصحة العامة في مدينة "دراسة بعنكاف (: 2009)الكبيسي 

لدراسة الى التعرؼ عمى كفاءة  ا، ىدفت"GISستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية إالفمكجة ب

،كتدني مستكل كفاءة الخدمات الصحية، GISالتكزيع المكاني لممراكز الصحية بإستخداـ

. كالعدالة في التكزيعمع كثافة السكاف

 كالمنيج  المتبعة، بالمنيجيةدراسة الكبيسيكتختمؼ الدراسة الحالية لمحافظة جنيف عف 

التاريخي، الى جانب المنيج الميداني، كاختالؼ االىداؼ في التعرؼ عمى جكدة الخدمات 

الصحية، كمقارنتيا مع المعايير العالمية الصحية، الى جانب تكزيع المراكز الصحية في 

 إمكانيات الجميكرية المحافظة، كتحديد جية االشراؼ عمى المراكز الصحية، عممان اف

 المالية يفكؽ االمكانيات الفمسطينية، حيث جية االشراؼ في العراؽ ىي الحككمة يةالعراؽ

العراقية، بينما في فمسطيف، ىناؾ عدة جيات لالشراؼ عمى ىذه المراكز الصحية، كالتعرؼ 

 .جيزةأحتياجات الطبية، مف ككادر كإلعمى ا
 

التحميؿ المكاني لمخدمات الصحية في الجميكرية اليمنية، "دراسة بعنكاف : (2006)مين أ

كىدفت الدارسة الى الكشؼ عف حجـ مككنات الخدمة ، "دراسة في جغرافية الخدمات

صكرة تحميمية ليا، مف خالؿ التحميؿ المكاني ليذه كتقديـ الصحية كتكزيعياالجغرافي، 

الخدمات، كذلؾ الرتباطيا بالتنمية كالتخطيطكالتطكير، كتحقيؽ الجكدة الصحية المقدمة 

لممكاطف، بسبب المشاكؿ كالعكائؽ التي تكاجو قطاع الصحة في اليمف، كمنياقمة المكارد 

نخفاض كفاءة الخدمات إرتفاع الكمفة الطبية، كإالمالية، كسكء تكزيع الخدمات الصحية، ك

فتقار بعض إالصحية في المستشفيات، كخمصت ىذه الدراسة الى عدة نتائج، منيا 
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المحافظات الى المراكز كالمستشفيات الصحية، كالعيادات، كاختالؼ حجـ الخدمات 

الصحية، حسب الكحدة االدارية، كمحافظة اك مديرية، مع عدـ كجكد مخططات صحية، 

 .كزيادة عدد المراكز الصحية، الى جانب عدد المديريات، كالمحافظات

، GIS، باستخداـ تقنيات اؿ دراسة اميف محافظة جنيف عف عفكتختمؼ الدراسة الحالية 

كرسـ عدة خرائط عف المراكز الصحية المكجكدة في محافظة جنيف، كعف الخدمات الصحية 

في المحافطة، كتكفير مقترحات القامة مراكز صحية جديدة في المناطؽ الميممة كالبعيدة، 

، لتقديـ الخدمة الصحية  الفصؿ العنصرمكالتركيز عمى المناطؽ القريبة مف جدار

 المنيج اإلعتماد عمىلممكاطنيف، ككذلؾ استخداـ االستبانة كالمقابالت مع اصحاب العالقة، ك

تختمؼ مف الكصفي التحميمي، الى جانب المنيج التاريخي، باإلعافة الى المنيج الميداني، ك

 .دكات الدراسةأ المشكمة، كطبيعةالمكاف ، كحيث 
 

التخطيط االقميمي كأثره في تحسيف االداء الكمي لممرافؽ " دراسة بعنكاف (:1994)المومني 

، تناكلت الدراسة "دراسة تحميمية لممرافؽ الصحية في محافظة الطفيمة: كالخدمات العامة

لى دراسة اإلختالفات إنماط التكزيع الجغرافيممخدمات الصحية في محافظة الطفيمة، كىدفت أ

ىـ التكصياتكعع أالمكانية لمتكزيع الجغرافي، كمعرفة المكاقع المثالية لتمؾ المراكز، كمف 

فتراعات شاممة لحؿ المشاكؿ المكجكدة في الكاقع التخطيطي، كذلؾ لغياب المعايير إالباحث 

. المناسبة
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ف نتائج كتكصيات ىذه الدراسة عامة، كال تفصؿ اإلحتياجات، كما ىي األسس المطمكبة أكما

ختيار المكاقع المناسبة لممراكز الصحية، كعدـ كجكد معايير في إفي عممية التخطيط، ك

 .عممية اإلختيار

، اف المكمني استخدـ نظرية المكمني عف دراسة  الحالية عف محافظة جنيفدراسةاؿكتختمؼ 

االماكف المركزية، كالمسافة، كلـ يستخدـ المنيج التاريخي، كالكصفي، الذم يستخدمو الباحث 

  دراسةفي دراستو الحالية لمحافظة جنيف، عدا عف االىداؼ المختمفة في ىذه الدراسة، كمنيا

اعداد ككفاية الكادر الطبي المتخصص في جميع المراكز الصحية في المحافظة، 

دكات الدراسة أكالتجييزات الطبية المتكفرة، كمقارنتيا مع المعايير الكطنية، كالدكلية، ك

 .في العرض كالتحميؿستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، إك
 

بعنكاف التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في لكاء ناعكر "دراسة (: 2010)الوخيان

تناكلت ىذه الدراسة التخطيط المكاني لمخدمات ،"GISستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية إب

، كعدالة تكزيعيا كمناسبتيالتكزيع السكاف، كسيكلة الكصكؿ GISستخداـ اؿ إالصحية ب

يجاد إكىدفت الدراسة الى التعرؼ كتحديد تكزيع الخدمات الطبية كتكزيعيا المكاني، كلييا،إ

: ىمياألى عدة نتائج إكخمصت ىذه الدراسة، العالقة المناسبة بيف المكاقع كتكزيعيا الجغرافي،

سكء تكزيع الخدمات الصحية، كععؼ الكفاءة كالفعالية في المراكز الصحية، كعدـ التخطيط 

ف أالسميـ في عممية التكزيع، كيتـ تكزيع الخدمات الصحية فقط عمى تجمع سكاني كاحد، ك

ىناؾ عدد مف االقعية ال يكجد فييا اإل مركز صحي كاحد، كصيدلية كاحدة، كعدـ كجكد 

 .مستشفى في المكاء
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، في مكقع المحافظة دراسة الكخيافكتختمؼ الدراسة الحالية عف محافظة جنيف عف 

الجغرافي، كمكانيا، كعدد التجمعات السكانية، كاألىداؼ، ككفاية الككادر الطبية كالتمريعية، 

معرفة مدل إلتزاـ الخدمات عدالة تكزيع الخدمات الصحية، كعف مدل كالمتخصصيف، ك

 مكاقع مناسبة لممراكز الصحية لتكفير تكفيركما تقترح الدراسة المعايير الدكلية، الصحية ب

 .تجمعات السكانيةخدمة افعؿ لؿ

 

رعا المراجعيف عف مستكل الخدمة في مراكز "دراسة بعنكاف (:1999)بو حمرا والزيد 

، كىدفت الدراسةالى التعرؼ عمى رعا المراجعيف عف "الرعاية الصحية األكلية لدكلة الككيت

عدا أستخدـ الباحثاف المنيج الميداني كإمستكل الخدمة الصحية االكلية بدكلة الككيت، ك

إستمارة بيذا الخصكص لجمع البيانات، كالدراسات اإلستطالعية كالمالحظات، ككانت العينة 

: عشكائية، كاظيرت ىذه الدراسة عدة نتائج بالنسبة لمراكز طب العائمة كتقسـ الى قسميف

 متمثمة في نتيجة الخدمة، كالعيادة كالمرافؽ، كالرعا العاـ،  كىيرعااألكؿ مستكل اؿ

عف كجكد رعا اؿ عدـ الثاني ىككالطبيب، كاالختيار كاالستمرارية، كالطبيب الككيتي، كالقسـ 

. طبيب مف الجنس االخر

ف الباحث يستخدـ المنيج أ ب دراسةبك حمرا كالزيد،كتختمؼ دراسة محافظة جنيف عف

ستخداـ اإلستبانة، إالتاريخي، كالمنيج الكصفي، كالمنيج التحميمي االحصائي، عدا عف 

، كرسـ الخرائط، كدراسة تكزيع المراكز الصحية GIS، كتقنيات اؿ SPSSدكات التحميؿ أك

 .في المحافظة
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التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في منطقة عكاحي "دراسة بعنكاف : (2003 )سامر

، كىدفت الدراسة الى "((GISستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية إالقدس الشرقية ب

يجاد تخطيط سميـ إالكصكؿ الى تكزيع عادؿ لمكاقع الخدمات الصحية، كرفع مستكاىا، ك

نشاء نظاـ معمكمات جغرافي كمكاني لمخدمات الطبية، إلتكزيع الخدمات كالمراكز الصحية، ك

في محافظة القدس كالعكاحي الشرقية، لما تعانيو مف سكء تكزيع لمخدمات الصحية، 

كصعكبة الكصكؿ الييا، كالسياسات كالعمؿ عمى رفع مستكل الخدمات الطبية المقدمة 

ف ىذه الخدمات أىـ نتائج الدراسة، كجكد سكء تكزيع في الخدمات الصحية، كألمسكاف،كمف 

تعاني مف الععؼ كقمة الكفاءة كخاصة في الريؼ، كعدـ تكفر مراكز صحية في بعض 

سس تخطيطية أف بعض المراكز الصحية لـ تقـ عمى  إلىأالتجمعات السكانية،باإلعافة

 لتزاـ بأكقات الدكاـ في المؤسسات الصحية، اما أىـ التكصيات فيي إف ىناكعدـأسميمة، كما 

 ايصاؿ الخدمات الصحية الى التجمعات السكانية المحركمة كالميمشة، كدعـ عركرة

المراكز الصحية بالكادر الطبي، كالتمريعي، كاالجيزة كاالدكات، كتقديـ الدعـ المادم، 

نشاء كدعـ كتطكير عمؿ العيادات إعادة النظر بساعات الدكاـ في المؤسسة الصحية،  كإك

. المتنقمة

بأنيا تركز فقط عمى تكزيع دراسة سامر، كتختمؼ الدراسة الحالية عف محافظة جنيف عف 

المراكز كالخدمات الصحية في محافظة جنيف، في المكقع كالمكاف، كعدد التجمعات 

السكانية، كاستخداـ االستبانة، كالمقابالت مع اصحاب العالقة، كاستخداـ المنيج التاريخي 
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لمنطقة الدراسة، كتحديد جية االشراؼ عمى المراكز الصحية، كمقارنة الخدمات الصحية مع 

 .كفاية الككادر كاالجيزة الطبيةتقييـ مدل المعاييرالكطنيةكالعالمية، ك
 

،ىدفت "بعنكاف تقكيـ كفاءة الخدمات الصحية في مدينة العامرية"دراسة (: 2010)فرحان 

ماكف الخمؿ لتحسيف الخدمات الصحية المقدمة لممرعى، بسبب معاناة أالدراسة الى تحديد 

السكاف منتذبذب كفاءة الخدمات الصحية، مما يؤدم الى مشاكؿ اجتماعية، كاقتصادية، كبما 

 عمييا تزكيد المراكز الصحية بما لذا يتكجب،  الدكلةمسؤكليةىي مف اف الخدمات الصحية 

دكات، كككادر طبية، كتمريعية، كقابالت، كذلؾ بسبب التبايف أجيزة، كأتحتاجو مف 

كاإلختالؼ في الخدمات الصحية المقدمة لممكاطف في المناطؽ المختمفة، كخمصت الدراسة 

المناطؽ كجكد تبايف في التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية، بيف : الى عدة نتائج اىميا

، كقمة عدد المراكزالصحية في المدينة، مع كجكد تذبذب كاختالؼ في الخدمات المختمفة

الصحية المقدمة، حسب المعايير المعتمدة، كصعكبة الكصكؿ الى المراكز الصحية، كالرعا 

. لعيادات الخاصةعف ا

، في األىداؼ مف حيث معرفة دراسة فرحافكتختمؼ الدراسة الحالية لمحافظة جنيف عف 

حتياجات المراكز لألجيزة كاألدكات، كالحصكؿ عمى خدمات صحية تتالئـ إالككادر الطبية، ك

 عمى المكاطف،  لمعالجثار التكاليؼ الماديةأمع المعايير الصحية العالمية، كالتعرؼ عمى 

ستخداـ تقنياتستخداـ التحميؿ االحصائي، إكتحديد جية اإلشراؼ عمى المراكز الصحية، ك  كا 

 . الخدمات كالمراكز الصحية تكزيع فيGISاؿ 
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قياس الخدمات الصحية مف كجية نظر العامميف كالمرعى "دراسة بعنكاف (:2012)عطية

، كىدفتالدراسة الى التعرؼ عمى مستكل جكدة "في المستشفيات العاممة في مدينة قمقيمية

الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العاممة في مدينة قمقيمية، ككانت حسب المتغيرات 

 الكظيفة،، المستشفى، الجنس، العمر، المبحكث، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي: التالية

تكفير  التي خمصت الييا الدراسةستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كمف اىـ التكصياتحيث إ

طاقـ طبي مؤىؿ، كحديقة لنقاىة المرعى،باإلعافةلتكفير العالجات الالزمة داخؿ 

. نظمة معمكماتأالمستشفى، كتكفير 

ستخداـ المنيج التاريخي، الى جانب إب محافظة جنيف عف دراسة عطية، كتختمؼ دراسة

 في ، كيتناكؿ الباحثGISستخداـ تقنية اؿ إالمنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج الميداني، ك

  جميع المراكز الصحية كالمستشفيات في المحافظة، كالخدمات الصحية المقدمةىذه الدراسة

 كالميممة، مثؿ المناطؽ القريبة مف الجدار، في تجمعات مختمفة مف بينيا االماكف البعيدة

كمقارنة جكدة الخدمات الصحية مع المعايير المحميةكالعالمية، بينما في الدراسة السابقة ركز 

 . مدينة قمقيمية فقط المستشفيات العاممة فيعمى
 

ثر مستكل الخدمة عمى رعى المستفيديف مف أ"دراسة بعنكاف : (1995)طعامنة والحراحشة 

، كىدفت ىذه الدراسة الى التعرفعمى مستكل "خدمات المراكز الصحية في محافظة المفرؽ

نطباعات إثرىا عمى متمقي الخدمة، كاعتمدت منيجية الدراسة عمى أراء كأالخدمات الصحية ك

المتمقيف لمخدمة في المحافظة، كمف نتائج ىذه الدراسة عدـ رعا افراد العينة عف البيئة 

 ببناء مراكز صحية مناسبة، أكصت الدراسةالخارجية كالداخمية لممراكز الصحية، حيث 
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كالتخمص مف االبنية القديمة كالمستأجرة، حسب امكانيات كزارة الصحة، كتصميـ مراكز 

صحية تكفرالخدمةكالراحة لممرعى، كأما بالنسبة الجراءات العمؿ فكانت ايجابيةكبسيطة 

لتكفير الكقت كالجيد، كاما بالنسبة لمرعا عف تعامؿ الطبيب كالممرعيف مع المرعى فكاف 

يجابي، كذلؾ بالتأكيد عمى المعاممة الجيدة مع المراجعيف، لتكفير الطمأنينة كالراحة إ

 .لممرعىكتكفير الكقت كاإلستماع ليـ

يركز  عمى مدل فعالية الخدمات المقدمة لممرعى، كبينما دراسة طعامنة كالحراحشة ركزت

الخدمات بؿ عمى التكزيع الجغرافي ايعان،  عمىمستكل  ليس فقطةدراس ىذىاؿالباحث في

ما تناكلت يفبالباحث يستخدـ االستبانة مع المرعى كالكادر الطبي، ك، GISستخداـ اؿ إبك

 الكعع الصحي في المحافظة، فقط،كما يتناكؿ الباحث المرعى إستبانةطعامنة كالحراحشة

 .   في المكقع كالمكافختالؼ  عدا عناإلشعة، كمختبرات كغيرىا،أدكات، كتحاليؿ، كأجيزة، كنأـ
 

تحميؿ كتقييـ تكزيع الخدمات الصحية كالتعميمية كالثقافية "دراسة بعنكاف : (2008)مشاقي 

لى التخطيط المكاني كاالقميمي لمخدمات إ، كىدفت ىذه الدراسة "كالترفييية في محافظة نابمس

 العامة، كالصحية، كمقارنة المكاقع الحالية ليا مع المعايير الدكلية كالمحمية بشكؿ عاـ،

عتمد الباحث في منيجية الدراسة، المنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي، كالمنيج التحميمي، إ

عشكائية في تكزيع  إالشارة الى اؿككاف مف نتائج ىذه الدراسةالخاصة بالقطاع الصحي،

مف ىذه  الدراسة ة ستفاد يمكف اإلالعيادات المركزية الصحية، كتكزيع الصيدلياتكالخدمات،ك

 .تكزيع المراكز كالخدمات الصحية عممية في كعع خطط سميمة كمناسبة، في 
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كما  في مكقع كمكاف المحافظة، دراسة مشاقيكتختمؼ الدراسة الحالية لمحافظة جنيف، عف 

 جميع الخدمات، سكاءن كانت صحية، اك تعميمية، اك ثقافية، اكترفييية، بينما تناكؿ مشاقي

يعان ألمراكز كالخدمات الصحية فقط،كتختمؼ الجغرافيؿتكزيعاؿ عمىتـ التركيزفي ىذه الدراسة 

 المقدمة، كالتجييزات، كاالدكات، ككفاية الكادر الطبي، في  الصحيةالخدماتؾ:في االىداؼ

 بينما في دراسة مشاقي لـ يتـ شراؼ عمى المؤسسات الصحيةإلالمؤسسات الصحية، كجية ا

. تناكؿ ىذه الخدمات
 

االمراض كالخدمات الصحية في مناطؽ مختارة مف محافظة "دراسة بعنكاف : (2008 )نجار

، كىدفت الدراسة الى معرفة العكامؿ الطبيعية "راـ اهلل كالبيرة، دراسة في الجغرافيا الطبية

كالبشرية المسببة لالمراض، كمستكل الخدمة الطبية المقدمة، كالجية المشرفة عمى عالجيا 

بحيث تناكلت انتشار االمراض كالخدمات الصحية، في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كما درست 

عراعيا، أسبابيا، كأالعكامؿ البيئية في المحافظة، كالمناخ كالتمكث، كتناكلت االمراض، ك

سباب انتشار االمراعالطبيعية أىمية ىذه الدراسةالتعرؼ عمى أكطرؽ الكقاية منيا، كمف 

نتشاران ىي مرض القمب، كاف إالمراض أكثر أ الدراسة اف  ىذهىـ نتائجأكالبشرية، كمف 

ف المكاطنيف يحصمكف عمى المعمكمات الصحية، مف كسائؿ أتكاليؼ العالج عالية جدان، ك

 .االعالـ

نشر الكعي الصحي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المسمكعة عركرة : ىـ التكصياتأكمف 

ض الكراثية، كتقديـ النصح كاإلرشاد لمعامميف باإلمراض اكالمرئية، كالمكتكبة، لمتقميؿ مف األمر

المينية،  كىي األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ المعالجة الطبية، كالكقاية منيا، كتنقية المياه، 
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جيزة، كتفعيؿ دكر القطاع الخاص ألكتحسيف الخدمات الصحية، كتزكيدىا بالكادر الطبي، كا

في تحمؿ مسؤكلياتو، في دعـ كتطكير الخدمات الصحية، كخاصة في المناطؽ البعيدة 

. كالميممة

نيا تدرس التكزيع الجغرافي أ، دراسة نجاركتختمؼ الدراسة الحاليةعف محافظة جنيف عف 

 كأسبابيا كالخدمات  األمراضتناكلتالسابقة بينما الدراسة كالخدماتي لممراكز الصحية، 

.  كاألدكاتتختمؼ في المنيجية، كاألىداؼكما، الصحية
 

تكزيع المراكز كالخدمات الصحية في مقاطعة كانك في "دراسة بعنكاف(:2013)كيبون واحمد 

 في GISستخداـ اؿ إ، حيث تناكلت الدراسة "ستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافيةإنيجيريا ب

ستخداـ نظـ إبراز جكدة إلى إظيار كإتكزيع المراكز كالخدمات الصحية، كىدفت الدراسة 

نشاء قاعدة بيانات خاصة  المعمكمات الجغرافية في التمثيؿ الحيزم لممراكز الصحية، كا 

ستخدـ الباحث المنيج الكصفي كجمعت البيانات مف ابالمراكز الصحية في منطقة الدراسة، ك

 GLOPAL POSITIONINSستخداميا اؿ إ كمف أىـ األدكات التي تـ ،مصادرىا المختمفة

SYSTEMS ستخداـ تقنيات اؿ إ لتحديد اإلحداثيات لمكاقع المراكز الصحية، كما تـGIS ،

 مركز صحي مكزعة بشكؿ متكتؿ في منطقة الدراسة، 69ىـ نتائج ىذه الدراسة كجكد أكمف 

فراد المجتمع، مع كجكد مناطؽ ال يتكفر فييا مراكز صحية، كما أحيث ال تمبي حاجات 

ستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية يساىـ في تحديد مكاقع جديدة إستنتج الباحث ايعان اف إ

نو يجب أىـ التكصيات أفراد المجتمع مف ذكم الدخؿ المتدني كالمتكسط، كجاءت أتخدـ 

جؿ تحسيف نكعية أف يقكمكا بدراسة الكعع الصحي مف أصحاب القرار أعمى المخططيف ك
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يعان تحديد مكقع المراكز أفراد المجتمع، الفقيرة كالمتكسطة كالغنية، كأالخدمات الصحية لكافة 

. الصحية بإستخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية

كتختمؼ الدراسة الحالية عف محافظة جنيف عف دراسة كيبكف كأحمد، في مكاف كمكقع 

الدراسة، حيث السابقة في نيجيريا، كالحالية في فمسطيف، كما تختمؼ في األىداؼ، كجية 

 .اإلشراؼ عمى المراكز الصحية، كتختمؼ في المنيج التاريخي كاألىداؼ كاألدكات
 

منيجية تطكير المكاقع المثالية لممراكز الصحية في "دراسة بعنكاف (: 2006)فرانك تانسر

، حيث تناكلت الدراسة "منطقة الريؼ كحالة دراسية في مقاطعة ككازكلك في جنكب افريقيا

لى تطكير إمنيجية تطكير المكاقع المثالية لممراكز الصحية في الريؼ، كىدفت الدراسة 

جؿ الكصكؿ بسيكلة الى الخدمات أالمنيج الكمي إلنشاء مكاقع جديدة لممراكز الصحية، مف 

نشاء مراكز صحية جديدة في منطقة الدراسة، كتـ  الصحية ألكبر عدد ممكف مف السكاف، كا 

قرب مركز صحي لكؿ بيت أإستخداـ المنيج التحميمي في تحديد المدة الزمنيةلمكصكؿ الى 

كمكاطف، كمف خالؿ المنيجية المستخدمة مف قبؿ الباحث يمكف تحديد مكاقع جديدة لممراكز 

ستخدميا الباحث تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية، حيث قاـ االصحية، كمف األدكات التي 

الباحث بتحميؿ البيانات كالمعمكمات التي جمعت مف المركز االفريقي لنظـ المعمكمات 

 Travel Timeالجغرافية، كاستخداـ المدة الزمنية في الكصكؿ الى المراكز الصحية بتقنية 

Model كىي تعتمد عمى عنصرم الزمف كالمسافة، كمف نتائج الدراسة اف زيادة عدد السكاف 

يؤثر عمى نكعية الخدمات الصحية المقدمة، كما يكجد سكء تكزيع في استخداـ المراكز 

مف السكاف % 5مف السكاف مركز صحي، بينما يستخدـ % 95الصحية حيث يستخدـ 
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جؿ تحسيف الخدمات أمركز صحي اخر، كذلؾ لقرب مسافة المركز مف السكاف، كمف 

فراد المجتمع في منطقة أكبر عدد ممكف مف أف يخدـ أالصحية لممركز الصحي الذم يمكف 

ستخداـ نفس المنيجية في تحديد مكاقع جديدة لمراكز صحية في مناطؽ إالدراسة، يمكف 

 .اخرل

كتختمؼ الدراسة عف محافظة جنيف عف سابقتيا في استخداـ المنيج التاريخي كالكصفي، كما 

 .تختمؼ باألىداؼ، كاأادكات، كمنطقة الدراسة، كجية اإلشراؼ عمى المراكز الصحية
 

بعنكاف التكزيع الحيزم لمخدمات الصحية االكلية في جنكب اكجمييمي "(: 2012)اجاجا

، حيث تناكلت الدراسة التكزيع المكاني لممراكز كالخدمات "كجنكب كارم في دلتا نيجيريا

الصحية في منطقتيف في دكلة نيجيريا، كىدفت الدراسة الى تكفير معمكمات عف التكزيع 

الجغرافي كامكانية الكصكؿ الى الخدمات الصحية في منطقة الدراسة، حيث تـ استخداـ 

المنيج الكصفي الميداني لجمع المعمكمات عف المراكز كالخدمات الصحية في منطقة 

 لتحديد احداثيات المراكز الصحية في GPSالدراسة، كمف االدكات التي تـ استخداميا اؿ 

منطقة الدراسة، كما تـ استخداـ المنيج التحميمي، لتحميؿ البيانات كالمعمكمات التي تـ 

كمف أىـ نتائج الدراسة اف التكزيع الحالي لممراكز الصحية عنقكدم الشكؿ، كسبب ىا، عجـ

ذلؾ طبكغرافية السطح في المنطقة، النيا منطقة مائية ذات بحيرات متعددة، ككانت نسبة 

، ككاف مف اىـ التكصيات تكجو الحككمة كالمؤسسات االىمية إلنشاء %60الماء الى اليابسة 

مراكز صحية عممية لممكاطنيف، كاف صحة افراد المجتمع تتحسف اذا تـ تصحيح التكزيع 
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الحالي لممراكز كالخدمات الصحية المقدمة، كانشاء مراكز صحية مكزعة بشكؿ يتالئـ مع 

. عدد السكاف في المنطقة

كتختمؼ دراسة محافظة جنيف عف الدراسة السابقة في استخداـ المنيج التاريخي، كاالستبانة، 

 .كمكاف كمكقع الدراسة، كفي االىداؼ، كعينة الدراسة
 

اقتصاديات المحددات "تناكلت ىذه الدراسة : (2013)(أ) منظمة الصحة العالمية

، كىدفت الدراسة "االجتماعية لمصحة، كعدـ العدالة كالمساكاة الصحية في القطاع الصحي

الى تكفير نظرة عامة كتقييـ المحفزات االقتصادية مف اجؿ استثمارىا في المحددات 

اإلجتماعية في قطاع الصحة كالكفاية الصحية، مف قبؿ اإلقتصادييف، كتحقيؽ فيـ شامؿ 

، (العماف االجتماعي)كاسع لممحددات الصحية الثالث كىي التعميـ، كالحماية االجتماعية 

تصادية كاإلستثمار في المحددات ؽ، كما تؤكد عمى اف اإلتفاقياتاإل(التمدف)كالتطكر الحعرم

اإلجتماعية لمصحة تحدث العدالة، كالثركة المالية، مف خالؿ عالقتيا بالقطاع الصحي 

كاظيرت مقارنة بيف النظرة االقتصادية القديمة، كالحديثة فيما يتعمؽ بالجانب الصحي ، 

حيث ترل النظرة االقتصادية القديمة اف ىناؾ عالقة عكسية بيف الفعالية كالمساكاة، ألف 

ىتمامو بالمساكاة، ك تككف النتيجة الرئيسية في زيادة إاإلقتصاد ييتـ بالفعالية اكثر مف 

 بينما الربح، اما في حالة التكزاف في السكؽ فينتج اكبر حالة مف االستغالؿ الفعاؿ لممكارد،

الدالئؿ كالدراسات الجديدة تقترح اف عدـ المساكاة في الدخؿ يمكف اف يككف ليا نتائج عكسية 

كعارة، كغير مفيدة في تكزيع المكارد، كالتي مف شانيا اف تؤدم الى عرر في النمك 

.  االقتصادم، المؤثر عمى القطاع الصحي
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كتختمؼ ىذه الدراسة عف محافظة جنيف عف الدراسة السابقة اف دراسة منظمة الصحة 

العالمية تناكلت قطاع الصحة مف ناحية اقتصادية سكاءن القديمة كالحديثة، بينما الدراسة 

الحالية تتحدث عف التكزيع الجغرافي لممراكز الصحية كمنيجيتيا كاىدافيا كادكاتيا، كما 

تناكلت دراسة منظمة الصحة العالمية الدراسة بشكؿ عاـ، في حيف الدراسة الجديدة تناكلت 

 .الصحة كتكزييا الجغرافي كالخدماتي
 

بعنكاف عدـ المساكاة في الرقابة الصحية، "دراسة :(2013)(ب)منطمة الصحة العالمية 

، حيث تناكلت الدراسة "كالتركيز بشكؿ خاص عمى البمداف ذات الدخؿ المتدني كالمتكسط

كىي عممية مالحظة متكررة لكعع ما : مؤشرات الكععالصحي كالتي تتعمف المراقبة

لمراقبة التغيرات التي تطرأ عميو مع الكقت، كمراقبة عمى مستكىالسكاف، ممايساعدعمىإظيار 

ماإذا كانالكعع الصحيفي تحسف اك تدىكر اك باؽ عمى حالو، كالمراقبة الصحيةعممية 

دكريةكتسمى عمميةالرصدكيمكف تقسيميا إلىخمس خطكات عامة مف تحديد المؤشرات 

الصحيةذات الصمة، كالحصكؿ عمى بيانات حكاللمؤشرات، كتحميؿ البيانات، كاإلبالغ عف 

 رصد عدـ ىالدراسةكشؼ ىذتستنادان إلى النتائج، ك إالنتائج، باالعافة إلى تنفيذ التغييرات

المساكاة في الرقابة الصحية عمى كجو التحديد، كاف عدـ المساكاة في الصحة ىك المقياس 

 .الذم يمكف مف خاللو تقييـ المساكاة الصحية

 كتختمؼ ىذه الدراسة عف محافظة جنيف عف سابقتيا، اف منظمة الصحة العالمية تحدثت 

عف عدـ المساكاة في الرقابة الصحية، بينما ىذه الدراسة تتحدث عف تكزيع المراكز 
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كالخدمات الصحية، في محافظة جنيف كالمنيجية كالتاريخي كالكصفي كالتحميمي، كاالدكات، 

 . كالمكقع كالمكاف
 

، حيث " سياسات الصحة العامة كالتنمية المجتمعية"تناكلت ىذه الدراسة (:2005)لو آن

تتكامؿ سمككيات الصحة العامة مع الدعـ االجتماعي، كاالستراتيجيات المستيدفة، كالتي 

مثؿ التمييز العنصرم، كالكعع : تيدؼ الى التعامؿ مع قعايا المجتمع الرئيسية

االقتصادم، كمكاف السكف، كالتمييز الميني، كظركؼ الحياة الخطرة، كنمط السمع 

مثؿ الكحكؿ كالكجبات السريعة، كالنقص في الرعاية الصحة، : المستيمكة

تحقيؽ االىدافالصحية الكطنية،كالحد مف الفكارؽ منخالؿ التطكرالصحي المجعتمي كيتحقؽ

ناس اصحاء في مجتمعات "الصحية،كيرل الكاتب اف الصحة العامة تتحقؽ في مقكلة 

 كقد قاـ معيد الطبكلجنة الدراسات ،، كذلؾ يتحقؽ مف خالؿ التنمية المجتمعية"صحية

، حيث حددت ثالثة عكامؿ لمصحة العامة مف "مستقبؿ الصحة العامة"بدراسة تحت مسمى 

خالؿ تقييـ كمراقبة الصحة في المجتمعات كتحديد المخاطر كالمشاكؿ الصحية، كتحديد 

سياسات التنمية ك السياسات العامة، بالتعاكف مع المجتمعات كمسؤكلي الحككمة، كحؿ 

المشاكؿ الصحية الكطنية كاتخاذىا كأكلكيةباإلعافة لعماف حصكؿ كافة المكاطنيف عمى 

رعاية صحية مناسبة، تتعمف التنمية الصحية، كخدمات الكقاية مف االمراض، كتطكير 

ىيؿ أعادة تإتقـك السياسات الحككمية في القطاع الصحي عمى ثحيج، كفعالية العنايةالصحية

الصحة العامة، مف خالؿ عماف الميارات الطبية، كقدرات ككفاءة العامميف في القطاع 

الصحي، كتدريب الككادر الطبية كالتمريعية، كتتعمف ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ، كتشكيؿ 
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شبكات معمكمات كبيرة عف متمقي الخدمة الصحية، كعف الككادر الطبية المكجكدة، كتكفير 

، لشراء أألجيزةكالمعدات الطبية الحديثة، كمكاكبة التقدـ التقني، كتطكير نظاـ  التمكيؿ الالـز

التاميف الصحي، كتعزيز التعاكف بيف جميع العناصر في نظاـ الصحة العامة، كتشجيع 

. البحكث الطبية

انيا لـ تتطرؽ الى التكزيع  (لك آف)كتختمؼ ىذه الدراسة عف محافظة جنيف عف دراسة 

الجغرافي كاالنتشار المكاني لممراكز كالخدمات الصحية، كانيا كانت دراسة عامة تتحدث عف 

سياسات الصحة العامة كالتنمية المجتمعية، بينما دراسة محافظة جنيف تناكلت التكزيع 

الجغرافي كالخدمات الصحية، كاالىداؼ كالمنيجية، كاالدكات، كمنطقة الدراسة، كاالستبانة، 

 .  كخصكصية دراسة محافظة جنيف (لك آف)كعمكمية دراسة 
 

تناكلت ىذه الدراسة طرؽ اإلدارة في التطبيقات كاألساليب الصحية كركزت (:2005)يسار

مشاركة : الدراسة عمى الخصائص المميزة لمخدمات الصحية بخمس خصائص كىي 

ىـ مدخالت الخدمات الصحية، كبعد اتماـ عممية العالج يصبح مف أالمريض كىك 

 كما ،المخرجات، حيث يتفاعؿ المريض مع المؤسسة الصحية أثناء تقديـ الخدمة الصحية

اف عمميات اإلستيالؾ كاإلنتاج لمخدمة الصحية تتـ في نفس الكقت، ام اف انتاج الخدمات 

حد أالصحية كاستيالكيا تتـ في نفس المحظة بالتزامف، كىي غير منتج كال يتـ تخزينيا، كاف 

مساكئ ىذه الخاصية ىك تحديد جكدة الخدمة، حيث ال يكجد عممية عبط ليذه الجكدة، كمف 

حسناتيا انو يمكف تحسيف الخدمة الصحية لفترات قادمة اخرل، كما اف الطاقة االستيعابية 

إلنتاج الخدمات الصحية ىي عممية محدكدة، كاف ناتج الخدمات الصحية ذات طبيعة غير 
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 )كمقدمي الخدمة (المريض)مممكسة، كغير متجانسة، كيككف ىناؾ تفاعؿ بيف متمقي الخدمة

، كتككف حسب الحالة الجسدية كالنفسية لممريض، بخصكص معايير اختيار (الكادر الطبي

التكمفة كالربح، كتشمؿ التكمفة سعر كثمف المكقع، : معايير ىياؿىـ أالمكقع فاف مف 

رض المراد شرائيا لبناء المؤسسة الصحية، كتكمفة البناء، كما يشمؿ األكاالجيزة، كثمف 

مستكل الدخؿ لمسكاف في المكاف، كمستكل التعميـ في المنطقة، كعدد السكاف ألمؤمنيف، كأف 

تتـ عممية إختيار المكقع أك ألمكاف لجميع السكاف مف حكلو كتمتاز بسيكلة الكصكؿ، كتكفير 

الكمفة المادية، لمسكاف كلممؤسسة الصحية، كاف تتكفر في المؤسسة الصحية عمميات 

التسجيؿ السميمة سكاءن كاف ذلؾ لممرعى، اك لمتكظيؼ كذلؾ حسب التخصصات الطبية 

.  كاإلدارية

كتختمؼ دراسة محافظة جنيف عف الدراسة السابقة، اف دراسة يسار تناكلت طرؽ االدارة في 

التطبيقات كاالساليب الصحيةكالخصائص المميزة لتمؾ الخدمات، بينما دراسة محافظة جنيف 

تناكلت التكزيع الجغرافي كالخدماتي لممراكز الصحية، عدا عف اإلختالؼ في مناىج الدراسة 

 .الكصفي كالتاريخي كالتحميمي، كاالدكات، كطرؽ التحميؿ كاالستبانة، كاالىداؼ
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 :خالصة

 تناكلت الدراسات السابقة االنتشار كالتكزيع المكاني كالجغرافي لممراكز كالخدمات  الصحية، 

كمدل كفاءة كفاعمية ىذا التكزيع، كمستكل الرعى عف الخدمة الصحية،  كمحاكلة كعع 

نشاء مراكز صحية حسب الحاجة مف جية،  خطط سميمة كمناسبة لتكزيع المراكز الصحية، كا 

كحسب عدد السكاف مف جية اخرل، كتطكير مكاقع مثالية لممراكز الصحية، كاستخداـ 

 كمناىج كادكات مختمفة، كتناكلت بععيا الرقابة SPSS كاؿ GISتقنيات مختمفة كاؿ 

كالسياسات كاالساليب الصحية كالتنمية المجتمعية، كاقتصاديات المحددات االجتماعية 

 . لمصحة

تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا اشتممت عمى جميع المراكز الصحية 

المكجكدة في المحافظة كنكعية ككمية الخدمات الصحية المتكفرة فييا بينما تناكلت بعض 

الدراسات السابقة التي تـ عرعيا المراكز الصحية، كالبعض االخر تناكؿ الخدمات 

الصحية، كدرجات الرعا عف الخدمات الصحية،كبععيا تناكؿ كامؿ المحافظة، كالبعض 

االخر تناكؿ المدينة كبعض االحياء فييا، كبعض التجمعات السكانية، كاحيانان الدكلة، 

 .كاختمفت في االدكات كاالساليب كالتقنيات كالمناىج كاألىداؼ كالمبررات

باالعافة الى ذلؾ، فإف الدراسة الحالية تميزت بعرض الخدمات كالمراكز الصحية عمف 

اطار جغرافي عف طريؽ الخرائط مما سيؿ عمؿ تحميالت حيزية كاحصائية ليذه الخدمات 

 .كتحميؿ معامؿ مكراف كتحميؿ النقاط الساخنة كالباردة لمخدمات الصحية كتحميؿ مربع كام
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اعافة لذلؾ، فإف ىذه الدراسة ستساىـ فيمساعدة الجيات المختصة كاصحاب القرارعمى 

اختيار مكاقع المراكز الصحية كتكزيعيا المناسب، كعمى تكزيع الخدمات الصحية كالكادر 

الطبي مف اطباء كممرعيف كفنيي مختبر كاشعة كصيادلة كاطباء اختصاص، كما تحتاج 

مف مراكز صحية جديدة، كرفع مستكيات الرعاية الصحية بكافة مستكياتيا، بشكؿ يتالئـ مع 

عدد السكاف كالتجمعات السكانية، كحاجات السكاف الصحية، كما ستساىـ ىذه الدراسة في 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمراكز كالخدمات الصحية مما قد يساعد عمى التخمص مف 

سكء التكزيع المكجكد كذلؾ حسب معايير صحية مكحدة كحديثة تتالءـ مع المعايير الكطنية 

كؿ ىذه األىداؼ التي تطمح الدراسة لتحقيقيا تعطي ىذه الدراسة ميزة عف غيرىا . كالدكلية

 .مف الدراسات االخرل
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 نيالفصل الثا

________________________________________________ 

:  الحدود المكانية لمدراسة1.2

 : الموقع2.2

تقع محافظة جنيف في الجزء الشمالي مف فمسطيف، شماؿ العفة الغربية، جنكب مدينة 

لى الجنكب الشرقي مف مدينة حيفا، عمى بعد 25الناصرة عمى بعد  لى 50 كـ، كا   كـ، كا 

 250-150 كـ، كترتفع عف مستكل سطح البحر مف 40الشماؿ مف مدينة نابمس عمى بعد 

 شمااَل، كخط طكؿ 32,28تفع مدينة جنيف عند التقاء دائرة عرض ،(2011خطيب )ـ

:  شرقان، كتطؿ عمى سيؿ مرج بف عامر مف الشماؿ، كتجمع بيف ثالث بيئات ىي35,18

السيمية، كالجبمية، كالغكرية، كىي ممتقى لطرؽ المكاصالت، مف نابمس، كالعفكلة، كبيساف، 

الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني  )كتربط بينحيفا كالناصرة شماالن، كنابمس كالقدس جنكبان 

2011.) 
 

:  جنين عبر التاريخ. 3.2

 : والبيزنطي جنين في العيد الروماني

ـ كقعت المدينة تحت حكـ الركماف، كفي عيد يكليس قيصر ظير نفكذ .  ؽ64في عاـ 

عميو اسرة ىيركد الييكدية، حيث ساد الفساد كالفكعى في تمؾ الفترة، كمطاردة السيد المسيح 

 (. 2011الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني)السالـ 



 

 

 
 

37 

بنا البيزنطيكف كنيسة سمكىا جينا، كىي بالقرب مف جامع جنيف الكبير، في القرف السادس 

الجياز )الميالدم، كاستمر حكميـ، الى اف جاء الفتح االسالمي في القرف السابع الميالدم 

 (. 2011المركزم لالحصاء الفمسطيني
 

: جنين في العيد الفرنجي

ـ، حيث بنكا القالع كاالسكار، 1103كقعت المدينة تحت الحكـ الصميبي كالفرنجة عاـ 

ـ حررىا القائد االسالمي 1187كاىتمك بيا، كذلؾ لقربيا مف سيؿ مرج بف عامر، كفي عاـ 

صالح الديف االيكبي، كتـ تسميميا خالؿ فترة حكـ الكامؿ االيكبي باالتفاؽ مع فريدريؾ 

الجياز المركزم )ـ1244ـ الى عاـ 1229الثاني، حيث اعيدت لمحكـ الصميبي ثانية عاـ 

 (. 2011لالحصاء الفمسطيني 
 

 :جنين في العيد العثماني

ـ بمساعدة امير جنيف، كاقامك فييا جامع، كاثناء 1516قدـ العثمانيكف الى مدينة جنيف عاـ 

الحممة الفرنسية بقيادة نابميكف تعرعت المدينة لحممة عسكرية، فتعاكف العثمانيكف كاىؿ 

جنيف كنابمس عد نابميكف، ككادكا يفتككف بالجيش، فارسؿ نابميكف تعزيزات عسكرية الى 

 لمعثمانييف ة السكافالمدينة ادت الى حرب كتدمير كنيب لممدينة، كذلؾ بسبب مساعد

(.  2011 الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني)

: جنين في عيد االنتداب البريطاني

ـ ظيرعز الديف 1935اثناء فترة االنتداب البريطاني كانت مركزا لقعاء جنيف، كفي عاـ 

القساـ، كحارب عد االنجميز كالييكد، كخالؿ فترة االنتداب تعرعت المدينة لمعديد مف 
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التخريب كاليدـ كالتنكيؿ، نتيجة لبعض االحداث مثؿ قتؿ حاكـ جنيف مكفيت عاـ 

(. 2011الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني )ـ1938
 

 :جنين في العيد االردني

 اتبعت العفة الغربية الى االردف، كمف عمنيا جنيف، كاستمر حكـ االردف 1948في عاـ 

ـ، حتى سقكط العفة الغربية بيد االحتالؿ 1967لمعفة الغربية، كلمدينة جنيف حتى عاـ 

 (. 2011الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني)االسرائيمي 
 

: جنين تحت االحتالل االسرائيمي

كنـ لبناء المستكطنات، بعد د (100,000 )ـ، كصادرت1967احتمت اسرائيؿ العفة عاـ 

 اقيـ اكؿ مكقع اسيطاني عمى ارض المحافظة، بمغ عدد 1977تدميرستة قرل، كفي عاـ 

 الى عاـ 1977ـ،اباف حكـ الميككد مف عاـ 1999عاـ ت مستكطنا( 10 )المستكطنات

 (.2011 المركزم لالحصاء الفمسطينيالجياز )ـ1984
 

: جنين في عيد السمطة الوطنية

 جنيف مف االحتالؿ االسرائيمي، كتـ تسميميا الى السمطة  مدينةـ، تحررت1996في عاـ 

ك ، كذلؾ حسب ما نصت عميو اتفاقية اكسؿ في ذلؾ العاـالفمسطينية، كدخمت مناطؽ السمطة

 (.2011الجياز الفمسطيني لالحصاء المركزم )بينمنظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ 
 

 

المساحة .4.2
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مف مساحة العفة الغربية % 9,7، كتمثؿ حكالي 2 كـ583تبمغ مساحة المحافظة حكالي 

 (. 2011الجياز المركزيمالحصاء الفمسطيني )
 

:   المناخ.5.2  

 مئكم، كتبمغ 21يعتبر مناخ المحافظةىك مناخ البحر المتكسط، كيبمغ معدؿ درجة الحرارة 

 ممـ، كاما الرياح التي تيب عمييا فيي الرياح الغربية، كالجنكبية 600كمية االمطار حكالي 

 (.؛ االرصاد الجكية2011الجياز المركزيمالحصاء الفمسطيني )الغربية 
 

 :السكان.6.2

 ـ، حسب تكقعات  الجياز المركزيمإلحصاء 2014يبمغ عدد سكاف المحافظة في عاـ 

ـ حكالي 2011نسمة، كبمغ عدد السكاف في منتصؼ عاـ 303,565الفمسطيني حكالي

مف اجمالي سكاف % 10,9 نسمة، كيشكؿ عدد السكاف في المحافظة ما نسبتو 281,156

 138,329 نسمة، كبمغ عدد االناث 142,827العفة الغربية، كبمغ عدد الذككر حكالي 

، مف مجمكع سكاف المحافظة، %32,8نسمة، كما بمغ عدد السكاف الالجئيف في المحافظة 

 لكؿ كـ مربع، كجميع ىذه االحصاءات في منتصؼ عاـ 482كبمغت الكثافة السكانية 

 (.2011الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني  ) ـ 2011
 

 

: الصحة.7.2
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 في المحافظة  ثالثة مستشفيات، كاحد حككمي، كاالخريف غير  العاممةبمغ عدد المستشفيات

 لكؿ الؼ نسمة، كحسب 0.6 سرير، ام 160حككمييف، ام اىمييف، ككاف عدد االسرة 

 غير 15 مركز حككمي، ك43 ـ، كاف عدد مراكز الرعاية الصحية 2008احصائيات عاـ 

الجياز  ) (نركاكاال)حككمي كاىمي، كاربعة تتبع لككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

 (.2011المركزم لالحصاء الفمسطيني 
 

 :التجمعات السكانية في محافظة جنين. 8.2

 لمتجمعات السكانيةحيث تظيراف التكزيع الجغرافي  (1)كالخريطة رقـ (1) رقـ بالنظر لمجدكؿ

تـ تقسيـ في محافظة جنيف، ككذلؾ فئات السكاف المختمفة في التجمعات السكانية، حيث 

لجياز المركزم  اإلداريةؿتقسيماتاؿذلؾ بناءن  عمى كىذه التجمعات الى خمسة فئات، 

إظيار التجمعات كمف أجؿ لإلحصاء الفمسطيني، مدينة، كبمدة، كقرية، كخربة، كمخيـ، 

 بشكؿ عاـ، كالخدمات الصحية  العامة كمدل إفتقارىا الى الخدمات كالتركيز عمييا،الصغيرة،

.  بشكؿ خاص
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: لمتجمعات السكانية في محافظة جنين: (1)جدول رقم 

-3001 3000-1001 1000-501 500-1 فئات عدد السكان

10000 

>10000 

 8 17 25 7 35 عدد التجمعات

مجموع عدد السكان 

 في الفئة

5036 5392 49036 94573 149548 

عدد المراكز الصحية 

 في كل فئة

1 2 20 17 9 

. 2014الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني - مديرية صحة جنيف

 

 :كيظير الجدكؿ السابؽ الفئات التالية

-1 التي تحتكم عمى عدد سكاف يتراكح ما بيف التجمعات السكانيةكىي: الفئة االكلى -1

نسمة، كمجمكع السكاف فييا خمسة آالؼ كست كثالثكف نسمة كتعـ التجمعات  500

: التالية

، عابة، كاد  اـ الريحاف، خربة عبد اهلل اليكنس، ظير المالح، طكرة الشرقية، الطـر

العبع، ظير العبد، امريحة، المطمة، تمفيت، فحمة الجديدة، خربة دعكؽ، المنصكرة، 

 .كغيرىا مف التجمعات الصغيرة

 501 التي تحتكم عمى عدد سكاف يتراكح ما بيف التجمعات السكانيةكىي: الفئة الثانية -2

ثناف كتسعكف نسمة 1000- نسمة، كمجمكع السكاف فييا خمسة آالؼ كثالثمائة كا 

 :التاليةكتعـ التجمعات 
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. العصاعصة، صير، الزاكية، عربكنة، نزلة الشيخ زيد، اـ دار، الخمجاف

 التي تحتكم عمى عدد سكاف يتراكح ما  التجمعات السكانيةكىي: الفئة الثالثة -3

 نسمة، كمجمكع السكاف فييا تسع كاربعيف الفان كست كثالثكف نسمة 3000- 1001بيف

 :التاليةكتعـ التجمعات 

زبكبا، تعنؾ، الطيبة، الجممة، عرانة، دير غزالة، العرقة، بيت قاد، طكرة الغربية، 

الياشمية، جمبكف، كفر قكد، زبدة، كفيرت، اـ التكت، الشيداء، جمقمكس، المغير، بير 

. الباشا، مركة، مسمية، عنزة، الرامة، العطارة، فحمة

 التي تحتكم عمى عدد سكاف يتراكح ما  التجمعات السكانيةكىي:  الفئة الرابعة -4

 نسمة، كمجمكع السكاف فييا اربعة كتسعكف الفان كخمسمئة كثالث 10000- 3001بيف

 :التاليةكسبعكف نسمة كتعـ التجمعات 

رمانة، عانيف، فقكعة، كفر داف، برطعة الشرقية، دير ابك ععيؼ، برقيف، رابا، 

. الزبابدة، كفر راعي، عجة، صانكر، ميثمكف، الجديدة، سيريس، الفندقكمية، سيمة الظير

 التي تحتكم عمى عدد سكاف يزيد  التجمعات السكانيةكىي: الفئة الخامسة -5

اآلؼ نسمة، كمجمكع السكاف فييا مئة كتسع كاربعكف الفان كخمسمئة (10,000)عف

 :التاليةكثمانية كاربعيف نسمة كتعـ التجمعات 

 .سيمة الحارثية، اليامكف، جنيف، مخيـ جنيف، يعبد، قباطية، عرابة، جبع

 

 التجمعات السكانية في محافظة جنيف(: 1)خريطة رقم 
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كيالحظ اف تجمعات الفئة الثالثة كالرابعة ىي أألكثر عددان مف حيث عدد التجمعات كمجمكع 

السكاف، مما يشير الى حاجة ىذه التجمعات الى خدمات صحية اكثر مف حيث الكـ 

كالنكعية، كتاتي تجمعات الفئة االكلى في المقاـ الثالث كالتي تحتاج الى خدمات صحية 

 .تكائـ عدد سكانيا كتصنيفيا، مف حيث رتبتيا بيف التجمعات

 اف ىناؾ زيادة في ، حيث تبيفعداد مراكز الرعاية الصحيةأتطكر ( 2) رقـ  جدكؿيكعح

، ما عدا عيادات أإلختصاص 2013 كحتى عاـ 2010عداد المراكز الصحية منذ عاـ أ

غالؽ بعض العيادات إكالعيادات العامة، حيث تناقصت كال الخدمتيف، كقد يعكد ذلؾ الى 

في بعض التجمعات السكانية، كذلؾ بسب تناقص عدد السكاف، اك قد يككف تحكيؿ عالج 
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بعض التجمعات السكانية الى عيادات اخرل، اك بسبب ععؼ  القدرات المالية لإلستمرار 

في تشغيؿ تمؾ العيادات، اك بسب نقص طكاقـ الكادر الطبي المتكفر،اك عدـ تكفر الكقت 

. الكافي لمككادر الطبية لمعمؿ في تمؾ العيادات

محافظة  جنين – تطور اعداد مراكز الرعاية الصحية االولية حسب الخدمات : (2)الجدول رقم 

(2010-2013 )

عيادات  عيادات اسناف مختبرات تنظيـ االسرة السنة
 اختصاص

عيادات عامة 
 كمراكز امكمة

امكمة 
 كطفكلة

عيادات 
 عامة

2010 11 13 3 18 41 2 3 
2011 11 14 4 18 42 3 3 
2012 27 15 4 14 43 3 2 
2013 27 17 5 14 43 3 2 

. 2014مديرية صحة جنيف 

 تطكر اعداد مراكز الرعاية الصحية حسب المستكل، فكاف عدد (3)كيظير جدكؿ رقـ 

، كارتفعت الى ثالثة مراكز في 2010المراكز الصحية ذات المستكل االكؿ مركزيف في عاـ 

، كىذا يدؿ عمى اىتماـ المؤسسات التي تقدـ الخدمة الصحية 2013 ك2012 ك2011اعكاـ 

في تمؾ التجمعات، بينما المراكز ذات المستكل الثاني فكانت احدل كثالثكف مركزان في عامي 

، ثـ قؿ عدد المراكز الصحية ذات المستكل الثاني الى ثالثيف مركزان صحيان 2011 ك 2010

، كالسبب في ذلؾ 2013في عاـ ، كتناقص العدد الى ثمانية كعشركف مركزان 2012في عاـ 

يعكد الى إنتقاؿ مستكل بعض المراكز الصحية مف المستكل الثاني الى المستكل الثالث، اما 

  اثنا عشر مركزان، ارتفع الى ثالثة عشر مركزان 2010بالنسبة لممستكل الثالث فكاف في عاـ 

، كزاد الى ستة عشر مركزان في 2012، ثـ ارتفع الى اربعة عشر مركزان في عاـ 2011عاـ 

ذا نظرنا الى الالحقةفي االعكاـ االربعة  كماىك ، اما المستكل الرابع فبقي 2013عاـ  ، كا 
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المستكل الثاني كالثالث نجد اف مراكز صحية انتقمت مف المستكل الثاني الى الثالث، ألف 

المستكل الثاني تناقص في عدد المراكز الصحية، كزاد في المستكل الثالث، كىذا امر جيد 

لممستكيات الثانية كالثالثة ألنو أصبح ىنالؾ تقدـ في نكعية الخدمات المقدمة لممرعى، اك 

احتماؿ زيادة االىتماـ الحككمي برعاية نكعية الخدمات المقدمة في المستكييف المذككريف، 

كاما بالنسبة لممستكل الرابع فمـ يتـ عميو ام تغيير كذلؾ لكجكده في مركز المدينة، حيث 

. تتكفر المستشفيات المقدمة لمخدمة الصحية طكاؿ اليـك ، كباستمرارية العمؿ اليكمي

جنيف  –  الصحية األربعة تطكر أعداد مراكز الرعاية الصحية االكلية حسب المستكل(:3)الجدول رقم 

( 2010 – 2013 )

المجموع  4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى السنة 

2010 2 31 12 1 46 
2011 3 31 13 1 48 
2012 3 30 14 1 48 
2013 3 28 16 1 48 

. 2014مديرية صحة جنيف 

 الخاص بتطكر اعداد القكل العاممة في مديرية صحة جنيف الى تطكر (4) رقـيشير الجدكؿ

 .2013 كحتى العاـ 2010كزيادة ىذه االعداد منذ عاـ 
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( 2013 – 2010)جنين – يبين تطور اعداد القوى العاممة في مديرية الصحة : (4)الجدول رقم 

مفتشوالسنخ

صحخ

الجيئخ

مرشذاد

صحيبد

االدارح

والخذمبد

مسبعذوالفنيون

صيبدلخ

اطجبءصيبدلخ

اسنبن

اطجبء

اختصبص

اطجبء

عبمون

المجموع

2010919482510125546254

201192046279135544250

2012920513011136545260

2013920513312146547269

. 2014مديرية صحة جنيف
 

:  انواع التجمعات السكانية1.8.2

 حسب التقسيمات االدارية لمجياز تـ تصنيؼ التجمعات السكانية الفمسطينية الى ثالثة اقساـ

: ىيك(2009)الفمسطيني لإلحصاء المركزم 

ىك كؿ تجمع سكاني يبمغ عدد السكاف فيو عشرة اآلفنسمةاك يزيد عف ذلؾ، : "الحعر

كجميع مراكز المحافظات، بغض النظر عف حجميا، كجميع التجمعات السكانية التي يبمغ 

 عناصر مناؿ نسمة، مع تكفر اربعة(9,999)عدد السكاف فييا ما بيف اربعة اآلؼ الى 

كىي شبكة كيرباء عامة، كشبكة مياه عامة، كمكتب بريد، كمركز : رئيسية التاليةالخدماتيةاؿ

". صحي بدكاـ كامؿ لطبيب طيمة اياـ االسبكع، كمدرسة ثانكية تمنح شيادة الثانكية العامة

كىك كؿ تجمع سكاني يككف عدد السكاف فيو اقؿ مف اربعة اآلؼ نسمة، اك كؿ : الريؼ

تجمع يبمغ عدد السكاف فيو مف اربعة اآلؼ الى تسعة اآلؼ كتسع ماية كتسع كتسعكف 

. المذككرة اعالهنسمة، بدكف تكفر اربعة مف عناصر الخدمات 
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 التي لجأ الييا السكاف بسبب الحركب االسرائيمية عد  التجمعات السكانيةتمؾكىي : المخيـ

 ـ، كالتي ىجركا مف بيكتيـ 1967 اك عاـ 1948الشعب الفمسطيني سكاءن كاف ذلؾ عاـ 

كقراىـ كبمداتيـ، كتـ تسكينيـ في مناطؽ قريبة مف مدف العفة الغربية كمدف قطاع غزة، اك 

 (األكنركا) تسمى مخيـ، كتشرؼ عمية ككالة الغكث الدكلية في الدكؿ المجاكرة، كاصبحت

(.  2009الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني )

 : كىناؾ تقسيمات اخرل حسب الزككة كحامد منيا

كىي عبارة عف مكاف سكني اكبر مف القرية كاصغر مف المدينة كيتكفر فيو خدمات : البمدة

(. 1991الزككة كحامد )مثؿ االطباء كالمحامكف كغيرىا مف الخدمات

كىي عبارة عف عدة مباني مقامة عمى اراعي زراعية تيدؼ الى زراعة : العزبة اك الخربة

االرض، تككف لممزارعيف الفالحيف كبعض المكظفيف، كلصاحب العزبة اك الخربة، كيككف 

(. 1991الزككة كحامد )عدد سكانيا اقؿ مف مف سكاف القرية 

  ليعيشكا فيياف مف القرل كالبمدات التي ينزؿ الييا السكا المنخفعةكىي تمؾ االماكف: النزلة

 .(1991الزككة كحامد )كيمارسكا فييا حياتيـ الزراعية كالمعيشية كتربية المكاشي 
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 الفصل الثالث

 

 اإلطار والخمفية النظرية
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  لمدراسةاإلطار النظري

 :المقدمة1.3

 محافظة جنيف كتكزيع  التجمعات السكانية فييعكس التكزيع الجغرافي لممراكز الصحية في

 في عدد السكافحيث أف لخدمات الصحية المقدمة،  عدالة التكزيع ؿالكادر الطبي

ات مختبراؿكفنيي م كاألطباء كالممرعيف ؼامشية كاؿصحالتجمعنسبة الى عدد المراكز اؿ

تكفير الخدمات العالجية الصحية مدل مف المؤشرات عمى  تعتبر جميعيا ،ةدؿاصياؿشعة كألك

 .لجميع السكاف في المحافظة

 

 :التخطيط2.3

 يعتبر التخطيط مف العركريات الميمة لكافة أمكركمناحي الحياة،سكاءن كانمف قبؿ 

المؤسسات الحككمية كأألىمية، كأألفراد،كالجماعات، كىك عبارة عف التنبؤ بالمستقبؿ، كييدؼ 

عمى انو التنبؤ :الى معرفة التحديات المستقبمية، كالعمؿ عمى حميا، كيعرؼ التخطيط

(. 2008الصيرفي  )بالمستقبؿ، بأفعؿ الطرؽ كالكسائؿ، لتحقيؽ ىدؼ معيف

حد العناصر الميمة كالحيكية لالدارة، الىتمامو  اعمى انيا: ((Hussy 1983كعرفو

بني حمداف  )بالمستقبؿ، كتكفير كافة الظركؼ لحؿ جميع الصعاب كالمشاكؿ المستقبمية

دريس  (.  2007كا 
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بانو عممية متكاممة كشاممة تحتكم عمى االىداؼ كجميع االنشطة : كقد عرفو حساـ العربي

(. 2009العربي )كمخططاتيا لتمؾ العممية 

كالتخطيط يعتمد عمى سبؿ كطرؽ كادكات، لتحقيؽ االىداؼ المستقبمية المنشكدة، كاالبتعاد 

 .عف االخطاء لتحقيؽ ىذه االىداؼ
 

 :اسباب التخطيط1.2.3

 تكفير الجيد كالكقت كاالمكانيات بالتنسيؽ بيف جميع القطاعات المختمفة. 

 العمؿ عمى تنمية كتطكير جميع المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالصحية .

  اتماـ كانجاز جميع الخطط باالعتماد عمى دقة البيانات كالمعمكمات المتكفرة كالذم يؤدم

. الى حؿ كافة المشاكؿ

 االستغالؿ النمكذجي كاالمثؿ لجميع المكارد المتكفرة بطريقة مثالية .

 العربي )التخطيط يساعد عمى عدـ التركيز عمى قطاع كاحد بؿ عمى جميع القطاعات

2009.) 

 

: مراحل التخطيط2.2.3

: كيمر التخطيط بعدة مراحؿ كمنيا

  كعع االىداؼ كتحديدىا، عمى اف تككف محددة كيمكف قياسيا، كاف تككف كاقعية

 .ككاعحة، كمفيكمةمنقبؿ إالدارةكالعامميف، كفي فترة زمنية محددة
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  اف تتكفر عدة خطط كبدائؿ، كيختار االفعؿ كاالنسب منيا، مف حيث السيكلة كاالىمية

(. 2003الحامد )كالتكمفة

 دراسة المتغيرات الخارجية كالداخمية المؤثرة، مثؿ طبيعة العمؿ في المركز الصحي، 

كالمستشفى،كالعامميف، كالمكقع الجغرافي، كطبيعة المرعى كغيرىا، كالعكامؿ الخارجية 

. مثؿ العكامالالقتصادية، كالسياسية، كاالجتماعية، كالتكنكلكجية

 لتزاـ اإلدارة كالعامميف، كتييئة الظركؼ، كالمعمكمات، إتنفيذ الخطة المختارة، ب

. كالدافعية،كالحكافز، كالتقييـ الدائـ

  كىي مرحمة تقييـ النتائج، كعمؿ مراجعة شاممة لجميع المراحؿ، لمتعرؼ عمى نقاط

 (.1993عبد العزيز )الععؼ كالقكة، كىي مف خالؿ مراحؿ التنفيذ

 

:  مستويات التخطيط3.2.3

: تقسـ مستكيات التخطيط الى

 كيككف عمى مستكل الدكلة اك القطر: المستكل القكمي .

 كيككف بشكؿ جزئي الحد القطاعات كالصحة كالتعميـ كغيرىا: المستكل القطاعي .

 كتككف خاصة لمنظمة ما، لفترة زمنية معينة: مستكل المنظمة اك المؤسسة. 

 خاصة بمنطقة معينة اك إقميـ معيف، كتككف اقؿ مف مساحة الدكلة، : المستكل االقميمي

 .كلكنيا اكبر مف مساحة المدينة

 (.2009العربي  )كيككف عمى مستكل المدينة اك البمدة اك القرية: المستكل المحمي 
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:  التخطيط الصحي3.3

: كىناؾ عدة تعريفات لمتخطيط الصحي مف اىميا

عمى انو تحميؿ البيانات كالمعمكمات، :  عرفت منظمة الصحة العالمية التخطيط الصحي

كمف ثـ العمؿ عمى تحديد كافة االحتياجات،كدراسة كافة المكارد المتكفرة، كاستخداـ ما ينتج 

 (.2009ذياب )منتحميؿ لمبيانات كالمعمكمات لتحقيؽ اىداؼ محددة 

عبارة عف كسيمة كأداة مف اجؿ استخداـ االساليب العممية :  بأنوالتخطيط الصحيكما عرؼ 

الحديثة كالمتطكرة في عمميات عبط المكارد المتكفرة كالعمؿ عمى استغالليا بطريقة متميزة، 

(. 2014قطيشات )مف اجؿ تطكير كتحديث الخدمات الصحية

بذؿ كافة الجيكد لتحقيؽ اليدؼ :  عمى انوالتخطيط الصحيكفي تعريؼ آخر يعرؼ 

الصحي المنشكد الفرادالمجتمع، مع تحديد حاجاتيـ الصحية كتطكيرىا، اعافة الى الحصكؿ 

عمى الككادر الطبية المؤىمة كالمتخصصة، مع االخذ بعيف االعتبار المكارد المتكفرة، 

(. 2003الحامد )كالسياسات، كاالجراءات، لتحقيؽ ىذا اليدؼ
 

 : اىمية التخطيط الصحي1.3.3

: كمف اىمية التخطيط الصحي مايمي

 المساىمة ، كيساعد التخطيط الصحي عمى تحديد اتجاه المؤسسات الصحية في المستقبؿ

. في تحقيؽ كافة االىداؼ المرجكة
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 ر الرعا لمعامميف مف خالؿ المساىمة في التخطيط ككعع الخطط، كاالىداؼ، كرسـ متكؼ

. السياسات الصحية

  االرتقاء بمستكل الخدمات الصحية، كالعمؿ عمى استمرارية الخدمات في جميع

. المؤسسات الصحية

  تحديد كتقييـ معايير مستكيات انجاز كافة العامميف في القطاع الصحي، كتقييـ

(. 1993عبد العزيز)ادائيـ

  الماديةتكاليؼ الخطةعمى كيركز التخطيط عمى رأم اإلدارت العميا لممؤسسات الصحية، ك

ف تغطيكافة المناطؽ كيجب أ جميع  مستكيات الرعاية الصحية، كتشمؿ الخطةكتنفيذىا، 

.     عمى جميعالسكاف الصحيثيرىاأتيككف الجغرافية، ك
 

 : مراحل التخطيط الصحي2.3.3

، حيث يجب تحديد جميع (1981كاركؿ)كيمر التخطيط الصحي بعدة مراحؿ كما تراىا 

االىداؼ 

الصحية المنكم كالمطمكب تحقيقيا، كيتطمب ذلؾ تكجيو كافة الجيكد مف اجؿ تحقيؽ 

اليدؼ، مف ادارييف كفنييف كعامميف، كاف حجـ اليدؼ كنكعو كمستكاه كطبيعتو تختمؼ مف 

مركز الى اخر، كيككف ذلؾ حسب نكع المستشفى كالمركز، خاص اك عاـ، كنكع 

التخصصات الطبية، كمستكياتيا، كمكقعو الجغرافي، كعدد المكظفيف فيو، كحجـ السكاف 

 . المقدـ ليـ الخدمة الصحية
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يجب اف يككف اليدؼ محدد، كقابؿ لمقياس كالتحقؽ، ككاقعي، كمكتكب، كينفذ خالؿ فترة 

زمنية، مع كجكد افعؿ البدائؿ لتحقيؽ ىذه االىداؼ، مع دراسة جميع المتغيرات الصحية 

. الخارجية كالداخمية
 

:  انواع التخطيط الصحي3.3.3

يقسـ التخطيط الصحي الى عدة انكاع، كيككف حسب اليدؼ المراد تحقيقو، كمف ىذه االنكاع 

: مايمي

:  التخطيط الصحي حسب الفترة الزمنية: اوالً 

: كتقسـ الى ثالثة اقساـ ىي

 التخطيط طكيؿ االجؿ كيككف لفترة زمنية طكيمة بحيث ال تقؿ عف خمس سنكات .

 التخطيط متكسط االجؿ كيككف لفترة زمنية قصيرة اكثر مف سنة كاقؿ مف خمس سنكات .

  (. 1999عبد الفتاح )التخطيط قصير االجؿ كيككف لمدة سنة اك اقؿ

: التخطيط الصحي حسب الشمولية: ثانياً 

: كيقسـ ىذا التخطيط الى قسميف ىما

كيككف شامؿ لجميع الخدمات كالنشاطات الصحية المقدمة لممؤسسات  : خطيط الشامؿالت

الصحية، كيككف ايعان شامالن لجميع المكارد المادية كالبشرية، كشامؿ لجميع فئات المجتمع  

. الحاصمة عمى الخدمة الصحية، كيككف مقدـ مف الييئات العميا

كيككف مخطط لخدمة اك نشاط معيف كأنشطة الرعاية الصحية أألكلية، : التخطيط الجزئي

(. 1987الطمساكم)كذلؾ لحؿ مشكمة معينة
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: (الوسيمة)التخطيط الصحي حسب الغاية او اليدف: ثالثاً 

: كيقسـ ىذا النكع الى قسميف ىما

 كييدؼ الى تحقيؽ كافة االىداؼ المنشكدة: التخطيط اليدفي اك السياسي .

 الطمساكم )كيعتمد عمى الكسيمة المتبعة لتحقيؽ االىداؼ المكعكعة : التخطيط المنيجي

1987 .)

:  التخطيط الصحي حسب المركزية والالمركزية: رابعاً 

: كىك نكعيف ىما

 كتقكـ بو االدارة العميا المركزية، كذلؾ بسبب تكاليفو : التخطيط الصحي المركزم

 .المرتفعة كاىميتو

 كيككف مف خالؿ فركع كاقساـ المؤسسة الصحية : التخطيط الصحي الالمركزم

. المختمفة، كيجب اف ال تتعارض مع االىداؼ العامة لممؤسسة الصحية

: التخطيط الصحي الموضوعي: خامساً 

 كأكيككف حسب مكعكع الخطة، فمثالن يككف ىذا التخطيط لمصيانة، اك لألمراض الباطنية، 

(. 2009ذياب )ك لمخدمات الطبية المساندةأمراض القمب، أ
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: التخطيط حسب المستويات االدارية: سادساً 

: كيقسـ الى ثالثة اقساـ

 كتككف الخطط شاممة لجميع المؤسسة الصحية، : دارة العمياإلالتخطيط الصحي حسب ا

. ىمية، كتأثير، كيككف ايعان طكيؿ المدل كاستراتيجيأكثر كمفة، كأكيككف 

 كيككف عمى مستكل االقساـ كالفركع، كيككف : التخطيط الصحي حسب االدارة الكسطى

. اقؿ كمفة، كاىمية، كالزاـ، كيككف متكسط المدل

 كيككف ذلؾ مف قبؿ االدارة التنفيذية، كمف أىـ : التخطيط الصحي حسب االدارة الدنيا

سماتو انو يككف دقيقان، كركتينيان، ذك كمفة كاىمية متدنية، كالخطط منسجمة مع الخطط 

(. 1989منظمة الصحة العالمية )العميا، مف مستكل االدارة الكسطى كالدنيا

عقد أصعب كأتعتبر عمميات التخطيط بشكؿ عاـ كالتخطيط الصحي بشكؿ خاص مف 

ف تتكافر جميع الجيكد كتكاتفيا لتطبيؽ الخطة الصحية أالعمميات، لذلؾ تحتاج الى 

.  كتنفيذىا، لنجاح ىذه الخطط، كالحصكؿ عمى نتائج مميزة
 

: أىداف المؤسسات الصحية4.3

: تسعى  جميع المؤسسات الصحية لتقديـ كافة الخدمات الطبية كالصحية كالتي تشمؿ

 مثؿ تثقيؼ المجتمع بالصحة الشخصية، كالصحة : خدمات الرعاية الصحية االكلية

. العامة، كتكفير الغذاء كالماء الصالح لالستخداـ البشرم

 كالجراحة، كاالطفاؿ كالتكليد كغيرىا: تقديـ الخدمات الطبية .
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  خدمات الرعاية الطبية الدقيقة، كالخدمات التأىيمية، كخدمات التدريب كالتعميـ، كالتثقيؼ

. الصحي،كالكقاية مف االمراض، كالتطعيـ، كاجراء البحكث كالتجارب

  تكفير الخدمات الطبية لممرعى، كتدريب الككادر الطبية، كتكفير الخدمة الطبية كالرعاية

(. 2010؛ ذياب 1990حرستاني )الصحية،كاجراء االبحاث كالدراسات الصحية

ف مف اىداؼ ككظائؼ المؤسسة الصحية تقديـ افعؿ الخدمات الصحية كالطبية لمسكاف، إ

كارشادىـ بكيفية التعامؿ مع الكاقع المكجكد، كتنمية كعي المكاطف، كذلؾ حسب االمكانيات 

المتكفرة، المالية كالعممية، كمحاكلة انشاء المؤسسات الطبية، كالجامعات، كالمعاىد، 

كالكميات، لتخريج كادر طبي متخصص، يجارم التطكرات الطبية العالمية الحديثة، لتكفير 

. فعؿ خدمة صحية لممكاطفأ
 

: العوامل الطبيعية المؤثرة في الصحة.5.3

كىك مف العكامؿ الميمة إلنتشار االمراض، خاصة : المكقع الجغرافي كطرؽ المكاصالت-1

التي تككف عمى طرؽ التجارة، كتككف عمى الحدكد التي يكجد بيا تحركات بشرية، دكف 

رقابة، كخاصة في المناطؽ المدارية، كالصحارم، ككذلؾ مكقع الدكلة بالنسبة لدكائر 

. العرض كخاصة مايتعمؽ بالمناخ

، مف  كصحتواالنساف المناخ، ك مف ثـ عمى كيككف تأثيرىا عمى: العكامؿ الطبيعية-2

 حارة بيئة باردة) كتأثيرىا عمى صحة االنساف،المناطؽ العميا كالسفمى مف الجباؿ

(. 2013قرع أ)(رطبةجافة

: مستويات الخدمة الصحية في االردن.3.6
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ىي الرعاية الطبية لجميع المكاطنيف : عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنيا

في المجتمع، بتقنيات عممية متقدمة، كمقبكلة اجتماعيان، كتكمفة حسب قدراتكامكانياتالسكاف، 

 .(2009ذياب )كبمشاركة الفرد كالمجتمع جميعان 

: كىناؾ عدة مستكيات صحية في االردف منيا

. الرعاية الصحية االولية1.6.3.

كىي تقديـ العالج الطبي كمعالجة المريض، كتقديـ كافة االسعافات الالزمة لو، دكف نكمو 

. في المستشفى

: مميزات الرعاية الصحية االولية

. كتشمؿ كافة الخدمات، كجميع السكاف، كالمناطؽ: الشمكلية- 1

. كىي االستمرار في تقديـ الخدمة بدكف انقطاع: االستمرارية-2

. ام اف تقدـ افعؿ مستكل لمخدمات الصحية: النكعية الجيدة-3

. ام اف تالئـ الظركؼ البيئية كالخاصة لمدكلة: المالئمة-4

(. 1991سيد )تكفر االمكانيات المادية كالبشرية، كامكانيةالكصكؿ لجميعالخدمات الصحية-5
 

: الرعاية الصحية الثانوية2.6.3.

كىي العالج الصحي المقدـ لممريض، خالؿ اقامتو في المستشفى، سكاءن كاف ىذا العالج 

. جراحي اك مكثؼ

:  الرعاية الصحية التخصصية.3..36
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ال تختمؼ مستكل الرعاية الصحية التخصصية عف مستكل الرعاية الثانكية، اال في 

ىـ ميزاتيا طكؿ أالتخصصات الطبية الرئيسية، ككذلؾ في فترة االقامة في المستشفى، كمف 

مدة اإلقامة، كالكمفة العالية لمعالج، كالكادر الطبي المتميز، كاألدكات الطبية المتقدمة 

(. 2009ذياب )كالمتكفرة 
 

: الرعاية الصحية طويمة أألمد4.6.3.

كىي الخدمة الطبية الطكيمة المقدمة لممرعى، الذيف ال أمؿ بشفائيـ، كتأىيميـ لمعيش في 

(. 2009ذياب  )المجتمع، كالتعايش مع المرض، كاإلعتماد عمى نفسو، في قعاء حاجاتو

لعؿ المستكيات الصحية تعتمد عمى نكعية االمراض، كنكع العالج المقدـ، ككمما كاف 

المرض ععكيان قكيان، حيث يتـ عالجو بناءن عمىاحداالنكاع االربعة السابقة، بكادر طبي 

. متمكف كادكات مناسبة متطكرة
 

: مستويات الخدمة الصحية الفمسطينية.7.3

: الخدمة الصحية الفمسطينية تتكفر عمى اربع مستكيات كما يمي

كىك مرفؽ صحي تتكفر فيو مرشدة صحية كاحدة، اك ممرعة لخدمة :المستوى االول: اوالً 

 نسمة، يقدـ ىذا المستكل الخدمات الكقائية، كصحة 2000تجمع سكاني يعيش فيو اقؿ مف 

كرعاية االـ كالطفؿ، كيقدـ الخدمة العالجية كاالسعاؼ االكلي، كتتـ زيارتو مرة اك مرتيف 

. اسبكعيان 
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 كىك المرفؽ الصحي الذم يعمؿ فيو طبيب عاـ، كممرعة كقابمة، :المستوى الثاني: ثانياً 

 نسمة، كيقدـ 6000 الى 2001كيقدـ الخدمة الصحية لتجمع سكاني يعيش فيو مف 

الخدمات الكقائية االساسية، كالخدمات العالجية، كبعض الفحكص المخبرية، كيككف العمؿ 

. فيو طكاؿ اياـ االسبكع

 كىك مركز صحي يقدـ جميع الخدمات الصحية في المستكل الثاني، :المستوى الثالث: ثالثاً 

الى جانب االستشارات التخصصية لرعاية االمكمة كالطفكلة، باإلعافة الى الخدمات 

.   نسمة12000 الى 6001المخبرية، لتجمع سكاني يعيش فيو مف 

 كىك المستكل الذم يحتكم عمى الخدمات الصحية التالية كىي :المستوى الرابع: رابعاً 

المختبرات، كعيادة االختصاص، كاالسناف، كالطب الكقائي، كصحة البيئة، كالمجاف الطبية، 

كترخيص الميف الطبية، كشيادات التالسيميا، كفحص النظر، كخدمات االرشاد النفسي، 

كخدمات التغذية، كخدمات الصحة السنية،كخدمات االشعة، كخدمات اخرل، كىك مركز 

(. 2014مديرية صحة جنيف  ) نسمة12000شامؿ، لتجمع سكاني يعيش فيو اكثر مف 

بمغ عدد المستشفيات في  فقدعدد المستشفيات في العفة الغربية كقطاع غزةأما بالنسبة ؿ

 مستشفى، كبمغ عدد االسرة (76) ـ، حكالي 2009العفة الغربية كقطاع غزة  في عاـ 

 لكؿ (1,74) سرير لكؿ الؼ مريض، ككاف معدؿ االطباء (1,3)م حكالي أ سرير، (5058)

(. 2011عيتاني كدغمس )الؼ مريض 
 

 

: الجيات التي تقدم الخدمات الصحية. 8.3
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: الجيات التي تقدـ الخدمات الصحية في فمسطيف ىي

  كالعياداتالمراكزكىي الخدمات الصحية التي تقدميا :الخدمات الصحية الحكومية: اوالً 

 . ، كىي متكفرة في غالبية التجمعات السكانية في المحافظةكالمستشفيات الصحية الحككمية

 كىي الخدمات الصحية التي تقدميا ككالة غكث (االونروا)وكالة الغوث الدولية : ثانياً 

كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، في العيادات الصحية في مخيـ جنيف، كاربع تجمعات سكانية 

في المحافظة، كىي مسؤكلة عف جميع الخدمات الطبية في جميع المخيمات الفمسطينية في 

 .الداخؿ كالشتات

 كىي الخدمات الصحية التي يتـ تقديميا لمتمقي الخدمة في :قطاع المنظمات االىمية: ثالثاً 

المحافظة، مف المؤسسات الصحية التي تتبع لقطاع المنظمات االىمية، كاليالؿ األحمر، 

كاإلغاثة الطبية، كجمعية اصدقاء المريض، كلجاف الزكاة كغيرىـ، كتدفع تكاليؼ العالج مف 

 .قبؿ المرعى

 كىي الخدمة الصحية التي تقدـ لممرعى، مف خالؿ مؤسسات :القطاع الخاص: رابعاً 

صحية خاصة، كالعيادات كالمشافي، كتككف مممككة لشخص اك عدة اشخاص مف القطاع 

(. 1996معيد االعالـ كالسياسات الصحية كالتنمكية ) الخاص، كىي عالية التكاليؼ

مف اجؿ تمبية كافة االحتياجات الصحية لممكاطف، كتحقيؽ تنمية صحية، يجب التعاكف 

كالتنسيؽ بيف كافة الجيات االربعة السابقة، لتحقيؽ خدمة مميزة، كتطكير سياسات صحية 

. سميمة

: العوامل المؤثرة في تطور المستشفيات. 9.3
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 ظيكر التطكر كالتقدـ العممي، كإكتشاؼ التخدير، كنظرية الجراثيـ، كالتعقيـ .

 تطكير التقنيات الطبية، كظيكر المختبرات، فصائؿ الدـ، كتخطيط الدماغ، كالقمب .

 ظيكر المدارس كالكميات التمريعية، كالتدريبية، كالتعميمية .

  التعميـ الطبي، كانتشار الجامعات، كاكتشاؼ النظريات الطبية، مثؿ نظرية الجرثكمة

. كغيرىا

  نصيرات )الدعـ المادم لممستشفيات، كالتأميف الصحي، كالدعـ الحككمي، كاالىمي

2014 .) 

بسبب التطكر العممي كالتقني الذم حصؿ، كظيكر الجامعات كالكميات كالمدارس الطبية، 

كاكتشاؼ االدكية، كتطكر المصانع،كؿ ىذا ساىـ في تطكر الخدمة الصحية لممكاطف، كمف 

.  ثـ الحصكؿ عمى نتائج جيدة في العالج الطبي المقدـ لممرعى
 

: مدخالت المستشفى. 10.3

 كىـ اكثر مدخالت المستشفى اىمية، يجب اإلىتماـ بالجانب النفسي، كالبيئي، :المرضى 

نساف كليس كمريض، إكاالجتماعي، كالثقافي، كالزمني  لممريض، كالتعامؿ معو ؾ

. كاإلىتماـ بعالجو كرعايتو

 ما العامميف كالمتفرغيف في المستشفى، اك اصحاب العيادات الخارجية، إ كىـ :االطباء

. كيعممكف جزئيان في المستشفى

 كىـ مف الممرعيف كالممرعات، المقدميف لمخدمة الطبية، كرعاية المريض :نوالممرض 

 .كاالىتماـ بو
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 كىي مككنة مف مدير المستشفى، كالمساعديف، كجميع رؤساء االقساـ الفنييف :االدارة 

. كاالدارييف،المينييف كالمستخدميف الصحييف

 مثؿ االجيزة كاالالت كالمعدات الطبية:التكنولوجيا  .

 كتشمؿ االدكية كالتحاليؿ الطبية، كالخيكط كاالبر كغيرىا، كمكاد غير طبية مثؿ :المواد 

. االغذية كالشراشؼ، كالمكاد الكيماكية، كالماء كالزيكت كغيرىا

 نصيرات ) كىي جميع المباني التي تتبع لممستشفى، كعياداتو كمختبراتو :االبنية والمنشآت

2014 .)

اف ىذه المككنات كالمدخالت ىي التي تعمؿ عمى تقديـ الرعاية الطبية كالصحية لممرعى، 

كتكفيرجكعالجي مريح، يساعد المرعى في التغمب عمى كافة االمراض، كالمساىمة في 

ىـ، كيعتبر تطكر التكنكلكجيا كاألدكات كالمكاد المتطكرة مف اىـ العكامؿ التي تساعد في ئشفا

.  تقديـ الخدمة الصحية لمتمقييا
 

 :انواع الخدمات الصحية.11.3

 كتعمؿ عمى خدمة المجتمع بشكؿ عاـ، مثؿ االىتماـ بصحة :خدمة الصحة العامة 

. اليكاء كالماء كالغذاء، كالمسكف الصحي، كالسالمة العامة، كغيرىا

 كتيتـ بصحة الفرد، مثؿ عالج االمراض، كتكفير الخدمات :خدمة الصحة الشخصية 

 (.2014نصيرات  )الصحية، كالعمؿ عمى الكقاية مف االمراض كغيرىا 

: التأمين الصحي. 12.3
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مساىمة كافة مكظفي القطاع العاـ كالخاص بدفع جزء مف ركاتبيـ، : يعني التأميف الصحي

كزارة )لقاء شراء الخدمات الصحية، كتككف ىذه الخدمة لكافة المرعى، بعدالة كشفافية

(. 2013الصحة الفمسطينية 
 

 

 :انواع التأمين.1.12.3

 : لتأميف لو انكاع منياا

 ميف اإللزامي، الذم يككف لجميع مكظفي القطاع العاـ المدني، أتاؿ كىك :التأمين الحكومي

كالعساكر في الدكلة،كمنو التاميف االجباريمجميع المكظفيف، كالتاميف الطكعي كىك مدفكع 

مف العائالت طكعان، كذلكمتمقي العالج في المؤسسات الصحية الحككمية، كتاميف العماؿ 

، كىك التأميف الذم جاء في انتفاعة االقصى: ميف االقصىأداخؿ الخط االخعر، كت

ميف جميع العاطميف عف العمؿ، أبقرار مف الرئيس الراحؿ ابك عمار رحمو اهلل، تـ ت

مف دخؿ المكظؼ الشيرم عمى عقد سنكم % 5قتطاع ما نسبتو إميف العقكد، كىك أكت

ميف، كتأميف الشؤكف االجتماعية، حيث تقـك الكزارة بدفع مبمغ أعمف مساىمتيـ في الت

.  شيقؿ عف كؿ مؤمف40

 كىك شراء خدمات التاميف الخاصة مف المؤسسات الحككمية:التامين الخاص  .

 كىك تكفير المؤسسات الغير الحككمية خدمات التأميف :تأمين المنظمات الغير الحكومية 

. الم شخص في المؤسسة
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 ميف الصحي لكافة مكظفييا، كتككف ىذه أ تكفير خدمات الت:خدمات تأمين االونروا

 (.2013كزارة الصحة الفمسطينية )الخدمة مجانية

 

:  في التخطيط الصحيGISدور نظم المعمومات الجغرافية 13.3.

بسب تزايد حاجات كرغبات االنساف، كاالىتماـ بيا، كتطكر العمـك الحديثة لتكفيرىا، اىتـ 

، ألنيا  كاظيار التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية المختمفة كمان كنكعان الجغرافييف بدراستيا

رغبات كخدمات يكمية، كتعتبر معيار لتطكر كتقدـ الشعكب كالمجتمعات، كتصنؼ الخدمات 

 :الى نكعيف حسب التخطيط ىما

 كىي الخدمات التي تشمؿ الصحة، كالتعميـ، :الخدمات االجتماعية او المجتمعية 

. كالخدمات الترفييية، كالدينية كغيرىا، كىذه خدمات مساحية تشغؿ حيزا مف المكاف

 كىي تمؾ الخدمات التي تحتكم عمى خدمات الطرؽ، كاليكاتؼ، :خدمات البنية التحتية 

قطيشات )كالماء، كخدمات الصرؼ الصحي، كالكيرباء كغيرىا، كىي خدمات خطية

2014.) 

 

: وظائف نظم المعمومات الجغرافية في الجانب الصحي.1.13.3

 عمؿ قاعدة بيانات جغرافية لجميع المؤسسات في القطاع الصحي .

  المناطؽ لمخدمات الصحية في المناطؽ المدركسةحاجةالقياـ بتحديد  .

  االمراض في المنطقة في المجاالت الصحيةكؿمالحقة كمتابعة  .

  تخاذ القراراتإجؿ دعـ أعمؿ خرائط لكافة المؤشرات الصحية مف .
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  المراكز الصحية، حسب تكزيعيا المكاني في المنطقة لمعرفة انتشارىا كافةتحديد مكاقع 

. كارتباطاتيا المكانية

  جؿ تحديد اكثرىا نشاطأن كدعميا، كلكي أ، مف ةصحياؿكز امراؿتحديد مدل تأثير كؿ

 (.2014قطيشات )نحدد اختالؼ المراكز الصحية في تقديـ الخدمة

 

: معايير الرعاية الصحية األولية الفمسطينية. 14.3

عمى انيا مقاييس صحية ذات مستكياتعاليةكمثالية االداء، كيتـ تطكيرىا :  تعرؼ المعايير

بإستمرار، كتطبيؽ كتفحص كتقاس مالءمتيا لكاقع الخدمات الصحية المقدمة، كيتـ كعع 

ىذه المعايير مف خالؿ كزارة الصحة بكاسطة لجاف ذات اختصاص، كمشاركة خبراء محمييف 

(. 2012كزارة الصحة )كدكلييف 
 

 :كيفية تصنيف المعايير وترميزىا.1.14.3

: تصنؼ المعايير بناءن عمى درجة تاثيرىا، كاىميتيا، كتصصنؼ عالميا الى

  ىي معايير اذا لـ تتحؽ كلـ تطبؽ كلـ تنفذ تسبب (:46)معايير اساسية وعددىا 

 اك ،اك لمكادرالطبي، لزائر ؿاك،ىاليلأل اك ،المكت، اك العرر الخطير لممرعى

لمكظفيف، كىي تتناكؿ جميع القكانيف كالمكائح، كالتعميمات كأألنظمة، كمثاؿ ذلؾ تكفر ؿ

 .االشعة داخؿ المركز

  كىي معايير صحية تككف في حالة االلتزاـ بيا بشكؿ (:97)معايير جوىرية وعددىا 

جزئي، ال تسبب عرر اك مكت لممرعى، كالزكار، كاالطباء، كالممرعيف، ك كافة 
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العامميف في الصحة، كىي عبارة انظمة، كقكانيف، كسياسات، كاجراءات كعمميات، لحماية 

 .المرعى، كمثاؿ ذلؾ تفسير نتائج فحكصات االشعة

  كىي معايير صعبةالتطبيؽ بسبب قمة المكارد المفركعة، (:11)معايير متقدمة وعددىا 

اك الكقت، اك ثقافة المجتمع، كنظرتو، كتقبمو ليا، كمثاؿ ذلؾ تكفر اجراءات مكتكبة 

 (.2012كزارة الصحة )عنمشاكؿ االدكية

كيتـ ترميز ىذه المعايير بأخذ اكؿ حرفيف مف اسـ المجاؿ باالنجميزية، كالرقـ المتسمسؿ لكؿ 

(. 2012كزارة الصحة  )مجاؿ، ثـ الرقـ المتسمسؿ لكؿ معيار، باالعافة لمستكل المعيار 
 

 :كيف يتم تقييم المعيار. 2.14.3

تختمؼ عمميات التقييـ مف معيار الخر، اال انو في غالبية المعايير يتـ اعتماد المحاكر 

: التالية

 تحقيؽ متطمبات التكثيؽ . 

 استغالؿ المكارد، كتطبيؽ المياـ بفاعمية. 

 جكدة مخرجات العمميات كما كنكعا. 

 تحقيؽ شركط السالمة العامة، كتجنب المخاطر. 

 كزارة )فعالية المراكز الصحية بالتعامؿ مع المخاطر، كأثاره، كادراة العمميات ذات العالقة

 (.2012الصحة 
 

 :اما درجات التقييم. 3.14.3 
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:  فكانت درجات التقييـ كالتالي

   (.0)معيار غير مطابؽ 

  (.1)معيار مطابؽ جزئيا 

   (.2)معيار مطابؽ كميا 

  (.2012كزارة الصحة )ينطبؽ المعيار اذا كاف ال ينطبؽ عمى حاؿ المؤسسة 
 

: المعايير الفمسطينية لممراكز الصحية. 15.3

  حسب معايير كزارة الصحة الفمسطينية لمراكز الرعاية الصحية كحسب المستكيات فاف

.   نسمة2000المركز الصحي في المستكل االكؿ يخدـ تجمع سكاني اقؿ مف 

  حسب معايير كزارة الصحة الفمسطينية لمراكز الرعاية الصحية كحسب المستكيات فاف

.  نسمة6000 الى 2001المركز الصحي في المستكل الثاني يخدـ تجمع سكاني مف 

  حسب معايير كزارة الصحة الفمسطينية لمراكز الرعاية الصحية كحسب المستكيات فاف

.  نسمة12000 الى 6000المركز الصحي في المستكل الثالث يخدـ تجمع سكاني مف 

  حسب معايير كزارة الصحة الفمسطينية لمراكز الرعاية الصحية كحسب المستكيات فاف

 . نسمة12000المركز الصحي في المستكل الرابع يخدـ تجمع سكاني اكثر مف 
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 الفصل الرابع

 

 نتائج تحميل الدراسة ومناقشتيا
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 الفصل الرابع 

_________________________________________________ 

 :تحميل الدراسة ومناقشتيانتائج 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرعان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة باستخداـ األدكات البحثية 

: المختمفة

 .تحميل استبانة متمقي الخدمة. 1.4

( 1)، ككما يظيره الشكؿ رقـ مف خالؿ تحميؿ الرعا عف طكؿ مدة اإلنتظار لمدخكؿ لمطبيب

جاب عشركف مبحكثان مف بعالقة متغير الجنس بمدة انتظار المرعى لمدخكؿ لمطبيب،أ

جابت تسع كثالثكف مبحكثة مف النساء بانيا جيدة، ككانت أالذككر بانيا ععيفة، بينما 

جابات خمسة كخمسكف مبحكثان مف الجنسيف بانيا جيدة، كاجاب خمسة عشرة بانيا ععيفة إ

 .جدان 

 :عالقخمتغيرالجنسثمذحانتظبرالمرضىللذخولعنذالطجيت:(1)شكل رقم 

 



 

 

 
 

71 

 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لرأم المبحكثيف عف الرعا Chi Squareكيظير تحميؿ 

لطكؿ مدة اإلنتظار لمدخكؿ الى الطبيب، بناءن عمى عامؿ الجنس، كيرجع ذلؾ اما الى تقديـ 

تماـ المعالجة بسرعة، اك لقمة عدد المراجعيف، اك ألف المركز ال  ممؼ المريض لمطبيب كا 

يقدـ اال خدمات كقائية كليست عالجية، اك لميارة األطباء في تقديـ العالج، اك إلف المركز 

 .ال يقدـ اال نكعان كاحدان مف الخدمات الطبية كاالمكمة كالطفكلة

ككما اإلىتماـ المناسب بالمريض مف قبؿ المركز الصحي، عند سؤاؿ المبحكثيف حكؿ أما 

، جاءت إجابة عالقة متغير الجنس بتمقي االىتماـ المناسب لممريضب (2)يظير بالشكؿ رقـ 

ربعكف مبحكثة مف النساء أجابت ثمانية كأنيا جيدة، بينما أستة كعشركف مبحكثان مف الذككر ب

جاب سبعة أنيا جيدة، كأربعة كسبعكف مبحكثان مف الجنسيف بأجابات إنيا جيدة، ككانت أب

 .مبحكثيف بانيا ععيفة جدان 
 

 المناسب عالقة متغير الجنس بتمقي االىتماـ: (2)شكل رقم 

 :بالمريض
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لرأم المبحكثيف عف االىتماـ Chi Squareكيظير تحميؿ 

ظيرت نسبة أالمناسب  بالمريض مف قبؿ المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ الجنس، حيث 

ناث رعا بشكؿ جيد، كقد يعكد ذلؾ الى اف غالبية العينة مف اإلناث حيث اف حكالي إلا

ثمثي العينة مف االناث مما يؤثر عمى االجابة، باالعافة اف معظـ المراكز التي تـ بحثيا، 

االىتماـ االكؿ كالخدمة التي تقدميا كانت رعاية االمكمة كالطفكلة، بحيث تقـك النساء 

بمراجعة المركز الصحي اكثر مف الرجاؿ ليا كالطفاليا، اك اىتماـ الكادر الطبي بإظيار 

 .صكرة طيبة كمتميزة ليذا المركز عف بقية المراكز

متغير الجنس كمناسبة تكاليؼ العالج الطبي لدخؿ بعالقة  (3)ككما يظير الشكؿ رقـ 

 .عند سؤاؿ المبحكثيف عف تكاليؼ العالج الطبي كمناسبتو لدخؿ المريض، ؼالمريض

جابت ست كثالثكف مبحكثة مف أنيا جيدة، بينما أعشركف مبحكثان مف الذككر بجاءت اجابة 

جاب أنيا جيدة، كأثناف كخمسكف مبحكثان مف الجنسيف بإجابات إنيا ممتازة، ككانت أالنساء ب

. ربعة عشر مبحكثان بانيا ععيفة جدان أ

 :عالقة متغير الجنس كمناسبة تكاليؼ العالج الطبي لدخؿ المريض: (3)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لرأم المبحكثيف عف تكاليؼ Chi Squareكيظير تحميؿ 

ظيرت نسبة اإلناث رعا أالعالج كمناسبتو لدخؿ المريض، بناءن عمى عامؿ الجنس، حيث 

ميف الصحي الحككمي، ككف التػأميف يخدـ جميع أبدرجة ممتازة، كقد يعكد ذلؾ الى نظاـ الت

 ميف صحي بسيكلةأستطاعتيـ عمؿ تإف العديد مف المكاطنيف بأمكظفي القطاع العاـ، ك

ك لتكفر مراكز صحية ترعى أكثر مف الرجاؿ، أ، كذلؾ إلف عددالمراجعينمف النساء كيسر

 .االمكمة كالطفكلة بعالجشبو مجاني

ككما عند سؤاؿ المبحكثيف عف تكفر كسائؿ الراحة لمتمقي الخدمة في المركز الصحي،ك

،  جاءت إجابة عالقة متغير العمر بتكفير كسائؿ الراحة لممريضفي  (4)يظير بالشكؿ رقـ 

جاب كاحد كعشريف مبحكث مف أنيا جيدة، بينما أ ب40- 21سبعة كثالثكف مبحكثان مف فئة 

جابات تسعة كخمسكف مبحكثان مف جميع الفئات إ  بدرجة متكسطة، ككانت 60- 41فئة 

. جاب اربعة مبحكثيف بانيا ععيفة جدان أبدرجة جيدة، ك

 :عالقة متغير العمر بتكفير كسائؿ الراحة لممريض: (4)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لتكفر كسائؿ الراحة لمتمقي Chi Squareكيظير تحميؿ 

ف الفئة األكثر رعا ىـ أظيرت أالخدمة في المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ العمر، حيث 

 كذلؾ ككف النسبة األكبر مف المراجعيف مف الشباب الذيف ال ييتمكف 40- 21مف فئة 

ف معظـ مشاكميـ أبكجكد كسائؿ راحة، كقد يككف ذلؾ لقصر مككثيـ في المركز حيث 

.  الصحية تككف مف النكع البسيط

عند سؤاؿ المبحكثيف عف عالقة متغير العمر بتكفر االدكية، ك (5)ككما يظير الشكؿ رقـ 

 40- 21جاب تسعة كعشركف مبحكثان مف فئة أتكفر جميع االدكية في المركز الصحي،

  بدرجة ععيفة 60- 41جاب ستة عشر مبحكث مف فئة أنيا جيدة الى ممتازة، بينما أب

جاب ثمانية أربعكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة، كأجابات تسعة كإجدان، ككانت 

.نيا ععيفة جدان أكثالثكف مبحكثان مف جميع األعمار ب
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بتكفر عالقة متغير العمر : (5)شكل رقم

:االدكية

 

جميع االدكية في  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف تكفر Chi Squareكيظير تحميؿ 

ظيرت اف الفئة االقؿ رعا ىـ مف فئة أ، بناءن عمى عامؿ العمر، حيث المركز الصحي

ف أكعاع اإلقتصادية السيئة التي يعانكف منيا حيث أل، كذلؾ يككف إما بسبب ا40- 21

 اك ،الكثير مف ىذه الفئة الشابة التعمؿ، اك لععؼ خدمة تقديـ االدكية في المراكز الصحية

عدـ اىتماـ كزارة الصحة بتكفير االدكية في المراكز، اك إلف المركز الصحي ال يقدـ خدمات 

. عالجية بؿ كقائية

( 6) ككما يظير بالشكؿ رقـعند سؤاؿ المبحكثيف عف رعاىـ عف سمكؾ الكادر الطبي،ك

ربعيف مبحكثان مف فئة أجاب كاحد كأبعالقة متغير الدرجة العممية بسمكؾ الكادر الطبي،

جاب تسعة عشرة مبحكثان مف فئة حممة شيادة البكالكريس أنيا ممتازة، بينما أقؿ بأتكجييي ؼ
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جاب أجابات سبعة كستكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ممتازة، كإبدرجة ممتازة، ككانت 

. ستة مبحكثيف بانيا ععيفة جدان 

 :عالقة متغير الدرجة العممية بسمكؾ الكادر الطبي: (6)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف الرعا عف سمكؾ الكادر Chi Squareتحميؿ كيظير 

الطبي، بناءن عمى الدرجة العممية، حيث اظيرت اف فئة التكجييي اك اقؿ كالبكالكريس ىـ 

الفئتاف األكثر رعا عف سمكؾ الكادر الطبي، كذلؾ قد يككف بسبب القكانيف كالتشريعات 

كالمكائح التي تعبط عمؿ الكادر الطبي، كما تتطمبو اخالؽ المينة، كالعقاب كالثكاب، اك الى 

.التعامؿ الحسف المتبادؿ بيف الكادر الطبي كالمراجعيف خاصة ذكك مستكيات التعميـ الجيدة

، ككما عند سؤاؿ المبحكثيف عف التمبية السريعة لجميع المتطمبات الطبية الرئيسية لممرعىك

 اجاب تسعة بعالقة متغير الدخؿ الشيرم بتمبية احتياجات المرعى، (7)يظير بالشكؿ رقـ

كعشركف مبحكثان مف فئة الؼ كخمسمايةشيقؿ فأقؿ بانيا جيدة، بينما اجاب سبعة عشر 

مبحكث مف فئة الؼ كخمسماية ككاحد الى ثالثة االؼ شيقؿ بدرجة متكسطة، ككانت اجابات 

خمسة كخمسكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة جيدة كاجاب ثالثة عشرة مبحكثان بانيا 

 .ععيفة جدان 

 :عالقة متغير الدخؿ الشيرم بتمبية احتياجات المرعى السريعة: (7)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف التمبية السريعة لجميع Chi Squareكيظير تحميؿ 

المتطمبات الطبية الرئيسية لممرعى، بناءن عمى عامؿ الدخؿ الشيرم، حيث اظيرت اف فئة 

الؼ كخمسمايةشيقؿ فما دكف ىـ الفئة االكثر رعا عف التمبية السريعة لجميع المتطمبات 

الطبية الرئيسية لممرعى، كذلؾ قد يككف بسبب أف زيارة تمؾ الفئة ىي االكثر لممركز 

الصحي بسبب الكعع المادم الصعب ليا، كعدـ قدرتيـ عمى تمقي العالج في المؤسسات 

الصحية الخاصة، كارتباطيـ بالمراكز الصحية العامة،  اك رغبة الكادر الطبي في مساعدة 

.تمؾ الفئات عمى العالج

بعالقة  (8) كما يظيره الشكؿ رقـعند سؤاؿ المبحكثيف عف سمكؾ الكادر الطبي كلطافتو،ك

 اجاب اربعكف مبحكثان مف سكاف القرل بانيا متغير السكف بسمكؾ الكادر الطبي، حيث

ممتازة، بينما اجاب كاحد كعشركف مبحكثان مف سكاف البمدات بأنيا ممتازة، ككانت اجابات 

سبعة كستكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ممتازة، كاجاب ستة مبحكثيف بانيا ععيفة 

. جدان 

عالقة متغير مكاف السكف بسمكؾ الكادر الطبي : (8)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف سمكؾ الكادر الطبي Chi Squareكيظير تحميؿ 

كلطافتو، بناءن عمى عامؿ مكاف السكف، حيث اظيرت اف معظـ سكاف القرل كالبمدات كانت 

درجة الرعا لدييـ ممتازة، كذلؾ بسبب اف اىالي الريؼ كالبمدات يعرفكف الكادر الطبي منذ 

فترة طكيمة، اك الف سكاف ىذه التجمعات يمتازكف بالمطافة كاالخالؽ الحميدة، كبالتالي 

يؤثركف عمى سمكؾ الكادر الطبي في المعاممة، كيقكـ الكادر الطبي بالمعاممة بالمثؿ، اك إلف 

 .القكانيف كالمكائح كالتشريعات تجعؿ مف الكادر الطبي يتسـ بالمطافة
 

:  تحميل استبانة مقدمي الخدمة.2.4

 ككما يظير بالشكؿ عند سؤاؿ المبحكثيف عف كفاية العالج المقدـ لممريض في المركز،

 اجاب سبعة كثالثكف مبحكثان مف الذككر بعالقة متغير الجنس بكفاية العالج المقدـ، (9)رقـ

بدرجة جيدة، بينما اجاب ثماني كثالثكف مبحكثان مف االناث بدرجة متكسطة، ككانت اجابات 

خمسة كستكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة جيدة، كاجاب ستة مبحكثيف بانيا ععيفة 

. جدان 

 : عالقة متغير الجنس بكفاية العالج المقدـ(:9)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف كفاية العالج المقدـ Chi Squareكيظير تحميؿ 

لممريض في المركز، بناءن عمى عامؿ الجنس، كيرجع ذلؾ كالى تكفر االجيزة كاالدكات 

الطبية، كخدمات المختبر كاالشعة كالصيدلة كالى كجكد مراكز صحية مؤىمة لعالج 

. المرعى، كالى تكفر االدكية في المراكز الصحية، اك الى تكفر التخصصات الطبية

عالقة متغير الجنس بكفاية التدفئة كالتكييؼ بعند سؤاؿ المبحكثيف ( 10)ككما يظير بالشكؿ 

 اجاب خمسة عف كفاية التدفئة كالتكييؼ في المركز الصحي،داخؿ المركز الصحي 

كعشركف مبحكثان مف الذككر بدرجة جيدة، بينما اجاب خمسة كعشركف مبحكثان مف االناث 

عيفة جدان، ككانت اجابات  ضبدرجة جيدة، كخمسة كعشركف مبحكثان مف االناث بدرجة

خمسيف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة جيدة، كاجاب اربعة كثالثكف مبحكثان بانيا ععيفة 

. جدان 

 : عالقة متغير الجنس بكفاية التدفئة كالتكييؼ داخؿ المركز الصحي(:10)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف كفاية التدفئة كالتكييؼ Chi Squareكيظير تحميؿ 

في المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ الجنس، كيرجع ذلؾ الى اما الى تكفر ادكات التدفئة 

كالتكييؼ فعالن، اك الى ععؼ ىذه الخدمة في  مستكيات الرعاية االكلى اك الثانية، عممان اف 

غالبية النسبة الععيفة جدان ىي مف االناث، كذلؾ بحكـ المراجعة المستمرة لممركز الصحي 

. ليا كالطفاليا، اك يعكد لممباني كعدـ التاسيس الصحيح لمتدفئة كالتكييؼ

ككما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف عف عدد الممرعيف في المركز الصحي،ك

 اتاجاببعالقة متغير الجنس بكفاية عدد الممرعيف في المركز الصحي، جاءات  (11)

اثناف كثالثكف مبحكثان مف الذككر بدرجة جيدة، بينما اجاب اثناف كثالثكف مبحكثان مف االناث 

بدرجة جيدة، كاجاب اربعة كستكف مف الفئتيف بدرجة جيدة، ككانت االجابات متساكية اثناف 

كاربعكف مبحكثان كاحد كعشريف مبحكثان بدرجة ععيفة جدان، ككاحد كعشريف مبحكثان بانيا 

. ممتازة

 : عالقة متغير الجنس بكفاية عدد الممرعيف في المركز الصحي(:11)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف عدد الممرعيف في Chi Squareكيظير تحميؿ 

المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ الجنس، كبرجع ذلؾ الى اعداد الممرعيف المالئمة لعدد 

المرعى في المراكز الصحية، أما بالنسبة لمذيف اجابك بدرجة ععيفة فقد يككف ذلؾ لعدـ 

تكفر كظائؼ شاغرة، اك لعمميـ في مؤسسات خاصة، اك لعدـ كجكد حكافز مالية في العمؿ، 

.عمىألقمة عدد المتقاعديف، اك لسفرىـ الى دكؿ ذات دخؿ 

الذم يظير رام المبحكثيف في تكفر االجيزة الطبية بناء عمى  (12)ككما في الشكؿ رقـ 

 عند سؤاؿ المبحكثيف عف تكفر االجيزة كاالدكات الطبية في المركز الصحي،متغير الجنس، ؼ

اجاب ثالثة كثالثكف مبحكثان مف الذككر بدرجة جيدة، بينما اجاب اثناف كثالثكف مبحكثان مف 

االناث بدرجة جيدة، ككانت اجابات خمس كستكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة جيدة، 

. كاجاب ثالث كعشركف مبحكثان بانيا ععيفة جدان 

 : رأم المبحكثيف في تكفر االجيزة الطبية بناء عمى متغير الجنس(:12)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف تكفر االجيزة كاالدكات Chi Squareكيظير تحميؿ 

الطبية في المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ الجنس، كقد يرجع ذلؾ الى تكفر االمكانيات 

المادية لتكفير االجيزة كاالدكات الطبية لممراكز الصحية، اك لصغر المراكز الصحية 

. كمستكياتيا كحاجتيا القميمة لالجيزة البسيطة

ككما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف عف عدد مرات التنظيؼ في المركز الصحي،ك

جاب ثمانية كثالثكف أعالقة متغير الجنس في رأييـ بمستكل نظافة المركز الصحي، (13)

جاب كاحد كخمسكف مبحكثان مف االناث بدرجة جيدة، أمبحكثان مف الذككر بدرجة ممتازة، بينما 

جاب اربعة مبحكثيف أجابات سبعة كسبعكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة جيدة، ك إككانت

. بانيا ععيفة جدان 

 : رأم المبحكثيف في مستكل نظافة المركز الصحي بناء عمى متغير الجنس(:13)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف عدد مرات التنظيؼ في Chi Squareكيظير تحميؿ 

المركز الصحي، بناءن عمى عامؿ الجنس، كقد يرجع ذلؾ الى تكفر عدد كافي مف عاممي 

النظافة، اك بسبب الكعع المالي الجيد لممراكز الصحية، اك الى اىتماـ الجيات المختصة 

بتمؾ المراكز ككنيا تقدـ خدمات صحية لتجمعات صغيرة كقميمة السكاف، اك لكجكد عكابط 

كقيكد عمى النظافة، اك لمتعاكف بيف الكادر الطبي كاالدارم كالمراجعيف لممركز الصحي، اك 

. لمقيـ االخالقية الفراد المجتمع كالعامميف في المركز

كما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف عف اتاحة الكقت الكافي لالستماع لممريض،ك

 خمسة عشر ةاجاببعالقة متغير العمر بالكقت المتاح الستماع الطبيب لو، جاءت  (14)

مبحكثان مف فئة ثالثيف سنة فاقؿ بدرجة جيدة، بينما اجاب ثمانية كثالثكف مبحكثان مف فئة مف 

كاحد كثالثيف الى اربعيف بدرجة جيدة، ككانت اجابات تسعة كستيف مبحكثان مف جميع الفئات 

. بدرجة جيدة، كاجاب ستة مبحكثيف بانيا ععيفة جدان 

  عالقة متغير العمر بالكقت المتاح لالستماع لو مف قبؿ الطبيب(:14)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف اتاحة الكقت الكافي Chi Squareكيظير تحميؿ 

لمطبيب لإلستماع لممريض، بناءن عمى عامؿ العمر، كقد يرجع ذلؾ الى إعطاء الكقت الكافي 

مف قبؿ الطبيب لإلستماع لممرعى بسبب قمة عدد المراجعيف، اك بسبب زيادة الكادر الطبي 

. كعدده المالئـ في المركز، اك لصغر المركز الصحي كصغر عدد سكاف التجمع

كما يظير بالشكؿ رقـ سعار المركز لممراجعيف أعند سؤاؿ المبحكثيف عف مدل مالئمة ك

بعالقة متغير العمر برأم المبحكثيف حكؿ عدد األطباء المتخصصيف في المركز  (15)

 اجاب كاحد كستكف مبحكثان مف فئة كاحد كثالثيف الى اربعيف سنة بدرجة ممتازة، ،الصحي

جاب كاحد كعشركف مف فئة كاحد كاربعيف الى خمسف سنة بدرجة ممتازة، ككانت أبينما 

جاب مبحكث كاحد بانيا أجابات مئة كستة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ممتازة ، كإ

. ععيفة جدان 

 :يو حكؿ مالئمة األسعار لممرعىأ عالقة متغير العمر في ر(:15)شكل رقم
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 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف مدل مالئمة اسعار Chi Squareكيظير تحميؿ 

المركز لممراجعيف، بناءن عمى عامؿ العمر، كقد يرجع ذلؾ الى نظاـ التاميف الصحي 

الحككمي، لمكظفي القطاع العاـ سكاءن كاف لممدنييف اك العساكر، اك لقدرة المكاطف العادم 

عمى شراء خدمات التأميف الصحي باسعار زىيدة، اك لكجكد عدة جيات تقدـ الخدمات 

ك بأسعار رمزية، كاألكنركا، كالخدمات الطبية االردنية، كاليالؿ أالصحية لممكاطف بالمجاف 

 كغيرىا، اك لتكفر دعـ مالي لألدكية بإستمرار لكي تصؿ ، كاإلغاثة الطبيةاالحمر الفمسطيني

.    لممكاطف بسيكلة كيسر، كأالمراض المزمنة كالخطيرة مثؿ السكرم كالعغط كغيرىا

ككما يظير عند سؤاؿ المبحكثيف عف اعداد االطباء المتخصصيف في المركز الصحي،ك

م المبحكثيف حكؿ عدد االطباء المتخصصيف في أمتغير العمر بربعالقة  (16)بالشكؿ رقـ

اجاب ثمانية كاربعكف  مبحكثان مف فئة كاحد ثالثيف الى اربعيف سنة بدرجة ،المركز الصحي

ععيفة جدان، بينما اجاب ثمانية عشرة مبحكثان مف فئة كاحد كاربعيف الى خمسيف سنة بدرجة 

ععيفة جدان، ككانت االجابات لخمسة كثمانيف مبحكثان مف جميع الفئات  بدرجة ععيفة جدان،  

 .كاجاب تسعة مبحكثيف بانيا ممتازة

يرجع ذلؾ الى عدـ دكاـ االطباء المتخصصيف في المراكز الصحية كخاصة في التجمعات 

السكانية قميمة العدد، اما لقمتيـ اك لعدـ كجكد حكافز مادية ليـ في القطاع الحككمي، اك 

نتيجة الرتباطيـ مع مراكز صحية خاصة ربحية، اك الف الجيات المختصة ال تكفر االطباء 

المتخصصيف في المراكز الصحية خارج المدف الكبرل، باعتبار اف المستشفيات  
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م المبحكثيف حكؿ عدد األطباء المتخصصيف في أ عالقة متغير العمر بر(:16)شكل رقم

 :المركز الصحي

 

 



 

 

 

 

ىي مف يجب اف تتكفر فييا الككادر الطبية المتخصصة، اك لعدـ تكفر ميزانية خاصة 

.لتكظيؼ أطباء مف قبؿ الجيات المختصة

كبعد سؤاؿ قدرة المركز عمى تكفير جميع العالجات لممرعى، ( 17)ككما يظير الشكؿ رقـ 

ربعيف سنة بدرجة أجاب خمسة كثالثيف مبحكثان مف فئة كاحد كثالثيف الى أالمبحكثيف 

قؿ بمتكسطة، ككانت اإلجابات لثالثة كستكف مبحكثان مف جميع أمتكسطة، كفئة ثالثيف سنة ؼ

. جاب ثمانية مبحكثيف بانيا ممتازةأالفئات  بدرجة متكسطة، ك

 قدرة المركز عمى تكفير  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى عامؿ العمر، فجاءت غالبية المبحكثيف بدرجة متكسطة جميع العالجات لممرعى

كقد يرجع ذلؾ الى عدـ قدرة المركز عمى تكفير العالجات الالزمة لممرعى مف 
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 : عالقة متغير العمر عمى قدرة المركز بتكفير جميع العالجات لممرعى(:17)شكل رقم

 

قبؿ كزارة الصحة، كقد يعكد ذلؾ  لعدـ اىتماـ الجيات المختصة بالمراكز الصحية في 

تكفير العالجات المتنكعة في المراكز الصحية االرياؼ، خاصة القرل قميمة عدد السكاف، ك

 . الحعرية

طباء متخصصيف  حسب أعف تحديد ( 18)كما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف ك

 ثالثكف مبحكثان مف اتاجابجاءت ،  كعالقتيا بمتغير الدرجة العمميةالحالة الصحية لممريض

حممة البكالكريس بدرجة جيدة، بينما كانت االجابات لثالثيف مبحكثان مف نفس الفئة بدرجة 

ععيفة جدان، ككانت االجابة لخمسيف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان، كاجاب 

. سبعة كعشركف مبحكثان مف جميع الفئات بانيا ممتازة
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  متخصصيف عالقة متغير الدرجة العممية لممبحكثيف عمى تحديد اطباء(:18) شكمرقم

 :حسبحالة المريض الصحية

 

 تخصيص اطباء  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى الدرجة العممية لممبحكثيف، فجاءت غالبية متخصصيف حسب الحاالت المرعية

المبحكثيف بدرجة متكسطة كقد يرجع ذلؾ الى تركيز دكاـ األطباء المتخصصيف في 

المستشفيات كالمراكز الصحية مف المستكل الرابع في المدف، اك لصغر حجـ التجمعات كقمة 

عدد السكاف كقمة المراجعيف، بحيث ال يتـ فرز اطباء ليـ في تمؾ المراكز، اك لقمة الحاالت 

. المرعية التي تحتاج الى اطباء متخصصيف

عف تكفر األجيزة كاألدكات الطبية في ( 19) كما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيفك

جاب ثمانية كثالثكف مبحكثان مف حممة أ،  كعالقتيا بمتغير الدرجة العمميةالمركز الصحي
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جابات خمسة كستكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة إالبكالكريس بدرجة جيدة، بينما كانت 

. جاب ثالثة كعشريف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان أجيدة، ك

 : تكفر األجيزة الطبية بناءن عمى الدرجة العممية لممبحكثيف(:19)شكل رقم

 

 تكفر االجيزة كاالدكات  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى الدرجة العممية، كقد يرجع ذلؾ الى تكفر االجيزة الطبية في المركز الصحي

كاالدكات الطبية في بعض المراكز الصحية الكبيرة، بسبب اىتماـ الحككمة بتكفير االجيزة 

في المراكز الصحية الكبيرة، كأف عدـ تكفرىا في بعض المراكز ناتج عف قمة الدعـ المالي 

لشراء االدكات الطبية، اك ناتج عف المعيقات  التي تفرض عمييا، اك لقمة عدد الخريجيف 

العامميف عمى تشغيميا كصيانتيا، اك لعدـ تكفر مراكز مييئة كمناسبة ليا، اك لعدـ كجكد 

.  خطط كبرامج لتكفير ىذه االجيزة
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عف اإللتزاـ باألنظمة كالقكانيف ( 20) ككما يظير بالشكؿ رقـعند سؤاؿ المبحكثيف ك

اجاب كاحد كخمسكف مبحكثان مف ،  كعالقة إجابات المبحكثيف بالدرجة العممية ليـكالتعميمات

حممة البكالكريس بدرجة جيدة، بينما كانت اجابات ثمانكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة 

. جيدة، كاجاب اربعة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان 

: االلتزاـ بقكانيف العمؿ حسب الدرجة العممية لممبحكث(:20)شكل رقم

 
 االلتزاـ باالنظمة  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى الدرجة العممية، كقد يرجع ذلؾ الى الدراسة كالتعميـ في كالقكانيف كالتعميمات

الجامعات كزيادة معرفتيـ بالقكانيف كالتعميمات، اك قد يرجع ذلؾ الى التشديد مف قبؿ الجيات 

حتراـ المينة إالمختصة لتطبيؽ القكانيف كالتشريعات كالثكاب كالعقاب، اك بسبب حب العمؿ ك

. الطبية
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كعالقتو بالدرجة العممية دكاـ األطباء المتخصصيف  مدىمالءمة عند سؤاؿ المبحكثينعفك

جاب ستة كاربعيف مبحكثان مف حممة البكالكريس بدرجة ععيفة أ، (21الشكؿ رقـ )لممبحكثيف 

جاب أجابات ثالثة كسبعكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان، كإجدان، بينما كانت

كاحد كعشركف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ممتازة 

 : مالءمة دكاـ األطباء المتخصصيف بناء عمى الدرجة العممية لممبحكثيف(:21)شكل رقم

 

 دكاـ بعض  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف مناسبةChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى الدرجة العممية، كقد يرجع ذلؾ الى عدـ اإللتزاـ بدكاـ األطباء المتخصصيف

االطباء المتخصصيف في المراكز الصحية، بسبب صغر التجمعات السكانية كقمة السكاف، 

اك عدـ تكفر حكافز مادية، اك لتركز األطباء المتخصصيف في المدف كالمستشفيات الحككمية 

.  كالخاصة كالمراكز الصحية مف المستكل الرابع
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عداد األطباء المتخصصيف في أعف ( 22)كما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف ك

 كاحد اتجابإجاءت ، ، كأراء المبحكثيف بناءن عمى الدرجات العممية ليـ المركز الصحي

جابات خمسة إكخمسكف مبحكثان مف حممة البكالكريس بدرجة ععيفة جدان، بينما كانت 

جاب تسعة مبحكثيف مف جميع أكثمانيف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان، ك

. الفئات بدرجة ممتازة

 درجات عممية مختمفة أراء اعداد االطباء المتخصصيف بناء عمى (:22)شكل رقم

 :لممبحكثيف

 

 االطباء  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف اعدادChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى الدرجة العممية، كقد يرجع ذلؾ الى محدكدية المتخصصيف في المركز الصحي
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تصادية خاصة في التجمعات السكانية قميمة العدد ؽالتعيينات الحككمية بسبب االكعاع اإل

. ككذلؾ في المراكز الصحية ذات المستكيات المتدنية

 بناءن عداد األطباء المتخصصيفأعف ( 23)كما يظير بالشكؿ رقـعند سؤاؿ المبحكثيف ك

جاب اربعة كعشريف مبحكثان مف فئة أ، عمى متغير التخصص العممي المتكفرة بالمركز

جابات سبعة كعشريف مبحكثان مف فئة التمريض إاألطباء بدرجة ععيفة جدان، بينما كانت 

بدرجة ععيفة  (اإلدارييف)بدرجة ععيفة جدان، كاجاب ثمانية كعشريف مبحكثان مف فئة االخرل

جاب أجدان، ككانت إجابات خمسة كثمانكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة، بينما 

. تسعة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ممتازة

عداد األطباء المتخصصيف بناء عمى متغير التخصص العممي المتكفرة في أ(:23)شكل رقم

 :المركز الصحي
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 االطباء  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف اعدادChi Squareكيظير تحميؿ 

، بناءن عمى التخصص العممي، كقد يرجع ذلؾ الى قمة االطباء الخريجيف المتخصصيف

المتخصصيف في ىذه المراكز خارج نطاؽ المدف كالمستشفيات، اك الى عدـ كجكد شكاغر 

ككظائؼ لدل الجيات الحككمية لمثؿ ىذه التخصصات، اك لصغر التجمعات كقمة عدد 

. السكاف، اك لعدـ تكفر ميزانيات خاصة لتعييف اطباء متخصصيف في المراكز الصحية

بناء ( 24الشكؿ رقـ ) عند سؤاؿ المبحكثيف عف مناسبة دكاـ بعض األطباء المتخصصيفك

اجاب خمسة مبحكثيف مف المستشفى بدرجة ممتازة، بينما ، عمى متغير نكع مؤسسة العمؿ

كانت اجابات ثمانية كعشريف مبحكثان مف المراكز الصحية بدرجة جيدة، ككانت إجابات ثالثة 

كسبعكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان، اجاب كاحد كعشريف مبحكثان جميع 

. الفئات بدرجة بدرجة ممتازة

 : مالئمة دكاـ االطباء المتخصصيف بناء عمى متغير نكع مؤسسة العمؿ(:24)شكل رقم
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مناسبة دكاـ بعض  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف Chi Squareكيظير تحميؿ 

بناءن عمى عامؿ مؤسسة العمؿ، اجاب ثالثة كسبعكف مبحكثان بدرجة األطباء المتخصصيف، 

ععيفة جدان، كاجاب كاحد كعشريف مبحكثان بدرجة ممتازة، كقد يرجع ذلؾ الى اف المراكز 

الصحية ال يداـك فييا اطباء متخصصيف، بإعتبارىا مراكز تقدـ خدمات طبية بسيطة 

بالمقارنة مع المستشفيات، كدكاميا محدد بكقت معيف،بينما يككف داـك األطباء المتخصصيف 

في المستشفيات، كذلؾ لتكفر االجيزة كاالدكات الطبية فيو، كلمتجييزات المتكفرة كأالشعة 

كالمختبرات كغيرىا، كالمجكء الييا في الحاالت الطارئة، عدا عف الدكاـ طكاؿ اليـك لتقديـ 

. خدمة صحية مستمرة

 ككما يظير بالشكؿ عند سؤاؿ المبحكثيف عف عدد مرات التنظيؼ في المركز الصحي،ك

جاب ستة مبحكثيف مف أباإلىتماـ بالنظافة بناء عمى متغير مؤسسة العمؿ، (25)رقـ

المستشفى بدرجة ممتازة، بينما كانت اجابات اثناف كستكف مبحكثان مف المراكز الصحية 

ربعيف مبحكثان بدرجة ممتازة، ككانت إجابات سبعة كسبعكف مبحكثان مف أبدرجة جيدة، كسبعة ك

جاب اربعة مبحكثيف مف أربعة كستيف مبحكثان بدرجة ممتازة، كأجميع الفئات بدرجة جيدة،  ك

. جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان 

عدد مرات التنظيؼ في  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف Chi Squareكيظير تحميؿ 

جاب سبعة كسبعكف مبحكثُا بدرجة جيدة،  أبناءن عمى عامؿ مؤسسة العمؿ، المركز الصحي، 

ف اإلىتماـ بالنظافة مف  أكاربعة كستيف مبحكثان بدرجة ممتازة، كقد يرجع ذلؾ الى 
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 : االىتماـ بالنظافة بناء عمى متغير مؤسسة العمؿ(:25)شكل رقم

 

قبؿ ادارة المراكز الصحية، كالجيات المختصة، اك بسبب القكانيف كالتشريعات التي تيتـ 

. ستثناء، كما يصاحبو مف ثكاب كعقابإبالنظافة في جميع المراكز الصحية بال 

عف اعداد االطباء المتخصصيف في ( 26)ككما يظير بالشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف ك

ثني عشر مبحكثان مف ، كانت درجة الرعا ال بناء عمى نكع مؤسسة العمؿ المركز الصحي

جابات ثمانية إالمستشفى متساكية بدرجة ممتازة كجيدة كمتكسطة عمى التكالي، بينما كانت 

كستكف مبحكثان في المراكز الصحية ن بدرجة ععيفة جدان، ككانت إجابات خمسة عشرة 

مبحكثان مف العيادات الصحيةععيفة جدان، بينما اجاب خمسة كثمانكف مبحكثان مف حميع 

 .جاب تسعة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ممتازةأالفئات بدرجة ععيفة جدان، ك

 اعداد االطباء  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

بناءن عمى نكع مؤسسة العمؿ، كقد يرجع ذلؾ الى اف المتخصصيف في المركز الصحي، 

اسباب الععؼ في اعداد االطباء المتخصصيف في المراكز كالعيادات الصحية، الناالطباء 

 المتخصصيف ال يتكاجدكف في المراكز الصحية الصغيرة، قميمة العدد، كالتجمعات
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 : اعداد االطباء المتخصصيف بناء عمى نكع مؤسسة العمؿ(:26)شكل رقم

 

الصغيرة، بينما يتكاجدكف في مراكز المدف كالمستشفيات، كذلؾ قد يككف بسبب قمة الشكاغر 

. الحككمية، اك بسبب قمة الدارسيف المتخصصيف في الجامعات

ككما يظير بالشكؿ عند سؤاؿ المبحكثيف عف عدد المرافؽ العامة كالحدائؽ كالمكاقؼ، ك

كانت درجة الرعا عف عدد المرافؽ العامة حسب نكع مؤسسة العمؿ،  (27)رقـ

جابات ثمانية كخمسكف مبحكثان في إ مف المستشفى بدرجة ععيفة، بينما كانت إلربعةمبحكثيف

المراكز الصحية بدرجة ععيفة جدان، ككانت إجابات تسعة عشرة مبحكثان مف العيادات 

جاب ثالثة كثمانكف مبحكثان مف حميع الفئات بدرجة ععيفة أالصحية ععيفة جدان، بينما 

. ربعة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ممتازةأجاب أجدان، ك

 عدد المرافؽ العامة  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عفChi Squareكيظير تحميؿ 

بناءن عمى عامؿ مؤسسة العمؿ، كقد يرجع ذلؾ الى عدـ تكفر كالحدائؽ كالمكاقؼ، 
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 :حسب نكع مؤسسة العمؿ (حدائؽ كاستراحات) عدد المرافؽ العامة (:27)شكل رقم

 

سعار األراعي، اك لعدـ تكفر أمساحات مف االرض اليجاد مرافؽ عامة، اما إلرتفاع 

عداد السكاف أمكازنات مالية لشراء االراعي، اك لصغر المراكز الصحية في االرياؼ ذات 

. القميمة، كىي ليست بحاجة ليذه المرافؽ

 حسب متغير  دكاـ بعض االطباء المتخصصيفالءمةعف ـ( 28)ككما يظير بالشكؿ رقـ 

 مف فئة، كانت درجة الرعا  لخمسة عشر مف المبحكثيفسنكاف الخبرة لممبحكثيف كبعد سؤاليـ

جابات سبعة عشرة مبحكثان مف فئة اكثر إ سنة بدرجة ععيفة جدان، بينما كانت ( 10- 6 )

(  20-16) بدرجة ععيفة جدان، ككانت إجابات تسعة عشرة مبحكثان مف فئة (15-11)مف 

جاب ثالثة كسبعكف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان، أبدرجة ععيفة جدان، كقد 

. جاب كاحد كعشركف مبحكثان مف جميع الفئات بدرجة ممتازةأك

مناسبة دكاـ بعض  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف Chi Squareكيظير تحميؿ 

بناءن عمى عامؿ سنكات الخبرة لممبحكثيف، كقد يرجع ذلؾ الى االطباء المتخصصيف،  
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 : مالءمة دكاـ االطباء المتخصصيف حسب متغير سنكات الخبرة لممبحكثيف(:28)شكل رقم

 

عامؿ سنكات الخبرة المكتسبة في الحكـ عمى مناسبة دكاـ االطباء المتخصصيف، كغالبية 

جاباتيـ بدرجة ععيفة كععيفة جدان، حيث لـ يكف ىنالؾ رعا عف دكاـ إالمبحكثيف كانت 

 6االطباء المتخصصيف خاصة لممبحكثيف ذكك سنكات الخبرة الطكيمة نسبيا كالتي تزيد عف 

سنكات كذلؾ قد يككف اما لعدـ تكفر ىؤالء االطباء لعدـ حرفيتيـ في العالج، اك لعدـ 

. ىتماميـ بعمميـإ

 كاالىتماـ بالنظافة عند سؤاؿ المبحكثيف عف عدد مرات التنظيؼ في المركز الصحيك

 كانت درجة الرعالسبعة ،(29شكؿ رقـ)باالعتماد عمى متغير سنكات الخبرة لممبحكثيف 

جابات سبعة كعشركف إ سنة بدرجة جيدة، بينما كانت 10-6مف فئة فعشر مف المبحكثي

جاب سبعة كسبعكف مبحكثان مف جميع الفئات أ بدرجة جيدة، كقد 15-11مبحكثان مف فئة 

. ربعة مبحكثيف مف جميع الفئات بدرجة ععيفة جدان أجاب أبدرجة جيدة، ك



 

 

 
 

101 

 : االىتماـ بالنظافة حسب متغير سنكات الخبرة لممبحكثيف(:29)شكل رقم

 

عدد مرات التنظيؼ في  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف Chi Squareكيظير تحميؿ 

 حيث حصمت سنكات بناءن عمى عامؿ سنكات الخبرةالمركز الصحي كاالىتماـ بالنظافة،  

، كقد يرجع ذلؾ الى عامؿ سنة عمى إعمى تقدير لإلىتماـ بالنظافة  (15-11)الخبرة مف 

، كغالبية  مف قبؿ اإلدارةسنكات الخبرة المكتسبة في الحكـ عمى نظافة كعدد مرات النظافة

جاباتيـ بدرجة جيدة، حيث يكجد رعا عف عدد مرات النظافة، اك بسب إالمبحكثيف كانت 

كثر مف أتشديد العقكبات عمى مسؤكلي النظافة، اك لتكفر ميزانيات لشراء مكاد تنظيؼ 

. السابؽ

عف كجكد اختصاصي نفسي كاجتماعي ( 30)كما يظيره الشكؿ رقـ عند سؤاؿ المبحكثيف ك

، كانت درجة المكافقة عمى  حسب متغير المسمى الكظيفي لممبحكثيففي المركز الصحي

جتماعيخمسة كعشريف مبحكثان إكجكد  مف فئة المكظفيف، بينما كانت ختصاصي نفسي كا 

جابات ستة كتسعيف مبحكثان مف فئة المكظفيف بالمعارعة، ككانت إجابات مئة كستة إ
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جاب سبعة كثالثكف مبحكثان مف جميع أكثالثكف مبحكثان مف جميع الفئات  بالمعارعة، بينما 

جتماعي في المركز الصحي  .الفئات بالمكافقة عمى كجكد اختصاصي نفسي كا 

 تكفر اخصائييف نفسييف كاجتماعييف حسب متغير المسمى الكظيفي (:30)شكل رقم

لممبحكثيف 

 
 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عف كجكد اختصاصي نفسي Chi Squareكيظير تحميؿ 

جتماعي بناءن عمى عامؿ المسمى الكظيفي، كقد يرجع ذلؾ الى عدـ كجكد اختصاصي ،  كا 

جتماعي في المراكز الصحية ذات التجمعات السكانية قميمة العدد، بينما يتركز ىؤالء  نفسي كا 

االختصاصييف في مراكز المدف اك المستشفيات، اما لعدـ تكفر شكاغر حككمية، كقمة 

. الكظائؼ الحككمية

:  المراكز الصحية في محافظة جنين الحيزيإلنتشارتحميلال. 3.4
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يكجد في محافظة جنيف اثناف كتسعكف تجمع سكاني، حيث يبمغ عدد سكاف المحافظة حكالي 

 يعيشكف في تمؾ التجمعات حسب ،ة كثالثة اآلؼ كخمسمئة كخمس كستكف نسمةئثالثما

، كقد تـ تقسيـ ىذه التجمعات الى 2014 لعاـ بيانات الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني

، الفئة االكلى مف ( 2)ـ  خريطة رؽ كما يبدك فيخمس فئات حسب عدد السكاف في كؿ فئة

كاحد الى خمسمئة نسمة، عددىا خمسة كثالثيف تجمع سكاني،  يعيش فييا خمسة آالؼ 

 7كست كثالثكف نسمة، كالفئة الثانيةمف خمسمئة ككاحد الى الؼ نسمة، كعدد تجمعاتيا 

تجمعات سكنية، كيعيش فييا خمسة آالؼ كثالثمائة كاثناف كتسعكف نسمة، كالفئة الثالثة مف 

الؼ ككاحد الى ثالثة أالؼ كعدد تجمعاتيا خمسة كعشركف تجمع، كيقطف فييا تسع كاربعكف 

ما الفئة الرابعة يتراكح عدد سكانيا مف ثالثة االؼ ككاحد الى أالفان كست كثالثكف نسمة، 

عشرة آالؼ نسمة كتعـ سبعة عشرة تجمع سكاني، كيسكف فيو اربعة كتسعكف الفان كخمسمئة 

كثالث كسبعكف نسمة، كالفئة االخيرة اكثر مف عشرة آالؼ نسمة كفييا ثماني تجمعات 

سكانية، كيعيش فييا مئة كتسع كأربعكف الفان كخمسمئة ك ثمانية كاربعيف نسمة، كتـ التقسيـ 

بناءن عمى تقسيمات الجياز الفمسطيني لإلحصاء المركزم لممراكز العمرانية، كايعان بيدؼ 

برازىاإظيار التجمعات الصغيرة ، كمدل إفتقارىا الى الخدمات بشكؿ عاـ، كالخدمات  كا 

. الصحية بشكؿ خاص
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 : التجمعات السكانية كمستكل الفئات في محافظة جنيف(:2)خريطة رقم 

 
مستكل فئة السكاف الخمسة مع مستكيات الرعاية الصحية الحككمية (3)كتظير الخريطة رقـ 

االربعة، فمثال لك اننا نظرنا الى المستكل االكؿ لمتجمعات الغير مغطية بخدمة الرعاية 

ف ىناؾ عدة تجمعات ال تتكفر فييا خدمات الرعاية كالعيادات أالصحية لكجدنا 

ف مستكل الرعاية االكؿ يخدـ مف كاحد كحتى الفي نسمة، اما المستكل الثاني أالصحية،عممان 

 لكجدنا بانو يغطي ثمانية كعشريف مركزان، ،الذم يخدـ مف الفينسمة كحتى ستة اآلؼ نسمة

كانو يكجد عدة تجمعات ال يتكفر فييا خدمات رعاية صحية، كاما المستكل الثالث فيك يخدـ 

ما المستكل أالؼ نسمة، كىي خمسة عشرة مركزان، كر مف ستة اآلؼ نسمة الى اثني عش

 كحسب تصنيؼ مستكل الرعاية الصحية فإف ىذا المستكل يخدـ ،الرابعفيكجد مركز كاحد
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اكثر مف اثني عشر الؼ نسمة، لذا ىناؾ نقص في عدد المراكز الصحية في المحافظة، 

كعميو اقترح فتح مراكز صحية مف المستكل االكؿ في التجمعات السكانية التي ال يتكفر فييا 

مراكز صحية، اك العمؿ عمى تجميع عدة تجمعات سكانية كفتح مراكز صحية ليا، كرفع 

مستكل الخدمة مف المستكل االكؿ الى المستكل الثاني، كرفع المستكل الثاني الى المستكل 

الثالث، كرفع مستكل الخدمة الصحية مف الثالث الى الرابع، كزيادة عددىا عممان اف ىناؾ 

عدة تجمعات سكانية يقطف فييا اكثر مف اثني عشر الؼ نسمة، كىي بحاجة لرفع مسكياتيا 

. الى المستكل الرابع مثؿ قباطية، كيعبد، كاليامكف، كالسيمة الحارثية، كجبع كعرابة

 كـ لممراكز الصحية الحككمية في محافظة جنيف 2 نطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر (:3)خريطةرقم 

 
 كـ حيث تـ أخذ معدؿ المسافة بيف 2قد تـ أخذ منطقة تأثير لمتجمعات السكانية لمسافة ك

مستكل 2km (Buffer)عند عمؿ منطقة تأثير بنصؼ قطر التجمعات السكانية المختمفة، ك
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الفئة مع مستكل الخدمة تبيف لنا اف جميع المحافظة مغطاة بخدمات الرعاية الصحية 

الحككمية ذات المستكيات االربعة، كلكف بحاجة كما اسمفنا سابقان الى فتح مراكز جديدة في 

التجمعات الصغيرة التي ال يتكفر فييا مراكز صحية تقدـ خدمة طبية، كذلؾ مف المستكل 

.  كالثاني الى الثالث، كالثالث الى الرابع،االكؿ، كرفع المستكيات االكؿ الى الثاني

ثالثمائة كثالث اآلؼ  (303,565)كبقسمة عدد السكاف في المحافظة البالغ عددىـ 

 طبيبان لكاف نصيب 46كخمسمئة كخمس كستكف نسمة عمى عدد االطباء العاميف، كعددىـ 

نسمة، كبما اف المعايير الفمسطينية كالدكلية عشرةاآلؼ نسمة لكؿ  (6600)كؿ طبيب عاـ 

طبيب، فإف المحافظةمغطاة بشكؿ جيد،كال يكجد نقص في عدد االطباء العاميف، كاما عدد 

الممرعيف في المحافظة يبمغ خمسة كسبعكف ممرض كبقسمة عدد السكاف عمى عدد 

الممرعيف يتعح لنا اف كؿ ممرض يقـك بخدمة اربعة االؼ كسبعة كاربعكف نسمة، كىي 

. عمف المستكيات المقبكلة

عتمد فقط عمى المراكز إكمف الجدير بالذكر اف التحميؿ السابؽ لممراكز الصحية كاالطباء 

 كمراكز صحية ،الصحية الحككمية، لكف ىنالؾ ايعان يكجد مراكز صحية اىمية كخاصة

لككالة الغكث في بعض التجمعات السكانية كالمخيمات كالبمدات كالقرل، كىي تساىـ في حؿ 

في  كحدىاجزء معيف مف المشكالت الطبية في المحافظة، اال انيا ال يمكف االعتماد عمييا

 كالتخفيؼ مف العغط عمى المراكز الصحية ،حؿ مشكمة الرعاية الصحية في المحافظة

 .الحككمية
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 عمى سبعة عشر  فإنيا تشتمؿ المحافظةكالخاصة بالمختبرات في (4)بالنظر لمخريطة رقـ ك

تجمع سكاني، حيث تتكاجد في القرل كالبمدات التي يزيد عدد سكانيا عف عشرة اآلؼ نسمة، 

ام انيا تقع في الفئة السكانية الخامسة، مثؿ مدينة جنيف كيعبد كقباطية كاليامكف كالسيمة 

 مختبرات في التجمع، كما  فيوالحارثية كسيمة الظير كعرابة، كاحيانان يكجد اكثر مف مركز

انيا تتكاجد في بعض مناطؽ الفئة الرابعة مثؿ فقكعةكجبع، كال تتكفر خدمة المختبرات في 

الفئات السكانية الثالثة االخرل، الثالثة كالثانية كاالكلى، كيرجع ىذا اما لقمة عدد السكاف، اك 

لقرب ىذه التجمعات مف المناطؽ التي تتكفر فييا خدمة المختبرات، اك لقربيا مف مركز 

المدينة حيث يتكفر فييا المستشفيات الحككمية كالخاصة، كمراكز المختبرات الخاصة، اك 

لقمة عدد فنيي المختبرات في النظاـ الحككمي، اك لقمة االدكات كالتقنيات الطبية لدييا، اك 

لعدـ تكفر المباني الخاصة لذلؾ اليدؼ، حيث نرل عدـ تكفر مختبرات في المناطؽ الشرقية 

كالجنكبية، كىناؾ عدد كبير مف السكاف في تمؾ التجمعات لذا ىي بحاجة الى عدد مف 

. مراكز خدمات المختبرات

لممختبرات الحككمية في المراكز 2km (Buffer)كعند عمؿ منطقة تأثير بنصؼ قطر 

الصحية في المحافظة، تبيف انيا ال تغطي جميع المحافظة، فمثالن المنطقة الشمالية كعربكنة 

كدير غزالة كالمنطقة الجنكبية الشرقيةكجمبكف كالمغير كالمطمة كجمقمكس كاـ التكت كالجديدة 

كسيريس كبعض التجمعات الصغيرة، كالمنطقة الشمالية الغربيةكزبكبا كالطيبة، كبعض 

التجمعات السكانية قميمة العدد غرب بمدة يعبد ال يشمميا تغطية خدمة المختبرات الحككمية، 

كلكف يكجد مؤسسات اخرل تقدـ ىذه الخدمة، لذا يجب اف تككف ىناؾ اربع مختبرات تغطي 
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، كمختبر في  كبيت قادالتجمعات السكانية؛ االكؿ يغطي قرية عربكنة كدير غزالة كجمبكف

المنطقة الجنكبية الشرقية يغطي المغير كجمقمكس كاـ التكت كالمطمة،كمختبر يغطي المنطقة 

الجنكبية مثؿ الجديدة كسيريس، كمختبر رابع يغطي المنطقة الغربية كىي خمسة عشرة تجمع 

عافة إكزبكبا، كالطيبة كعانيف كبرطعة الشرقية، كالتجمعات التي تكجد غرب منطقة يعبد، ك

لممختبرات الحككمية، تتكفر ايعان مراكز اىمية كخاصة كككالة غكث تغطي جزء مف 

 .المحافظة

 كـ  لممختبرات الطبية 2التكزيع الجغرافي كنطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر (:4)خريطة رقم 

 : الحككمية في محافظة جنيف

 
تشتممخريطة عيادات طب االختصاص في المحافظة عمى احد (:5)بالنظر لمخريطة رقـ ك

 كالسيمة ، كاليامكف،عشر تجمع سكاني، حيث تتكاجدفي الفئة الخامسة، مثؿ مدينة جنيف
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 كعرابة، كما انيا تتكاجد في بعض مناطؽ الفئة ، كقباطية،كيعبد،  كسيمة الظير،الحارثية

 كصانكر، كال تتكفر خدمة عيادات طب االختصاص في الفئات الثالثة ،الرابعة مثؿ الزبابدة

االخرل، الثالثة كالثانية كاالكلى، كقد يرجع ذلؾ اما لصغر عدد التجمعات كقمة عدد السكاف، 

اك لقرب ىذه التجمعات مف المناطؽ التي تتكفر فييا خدمة عيادات طب االختصاص، اك 

لقربيا مف مركز المدينة حيث يتكفر فييا المستشفيات الحككمية كالخاصة، كعيادات 

االختصاص، اك لعدـ تكفر المباني الخاصة بذلؾ، حيث نرل عدـ تكفر عيادات اختصاص 

في المناطؽ الشرقية كالجنكبية كالغربية، لذا فيي بحاجة لعيادات طب االختصاص، حيث 

. يتكفر عدد كبير مف التجمعات السكانية كعدد كبير مف السكاف في تمؾ المناطؽ

لعيادات طب االختصاص في 2km (Buffer) كعند عمؿ منطقة تأثير بنصؼ قطر 

المنطقة الشرقيةال تغطييا عيادات طب في ىا ستة عشرة تجمع سكانيانفيالمحافظة تبيف 

 ، كدير ابك ععيؼ،كجمبكف،  كفقكعة، كدير غزالة،، كعربكنة(5)االختصاص خريطة رقـ 

 كالمطمة كغيرىا، كيكجد ايعان المنطقة الجنكبية ال تغطييا ايعان عيادات ، كاـ التكت،كالمغير

 كالجديدة، كالمنطقة الغربية ككسط المحافظة كيكجد فييا ستة ،طب االختصاص كسيريس

 كبعض ، كعانيف، كالطيبة،عشرة تجمع سكاني ال تغطييا عيادات طب االختصاص كزبكبا

 كاـ الريحاف كغيرىا مف التجمعات، ،التجمعات السكانية غرب بمدة يعبد، مثؿ برطعة الشرقية

بعيادات طب اة مغطاؿلذا يجب اف تتكفر ثالثة مراكز صحية تغطي التجمعات غير 

 ،كؿ مركز صحي في المنطقة الشرقية يمكف انشاؤه في دير ابك ععيؼأف أاالختصاص، ك

 كسيرس، ،كبذلؾ يككف قد غطى المنطقة الشرقية، كمركز في المنطقة الجنكبية يخدـ الجديدة
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كمركز ثالث يخدـ التجمعات السكانية غرب بمدة يعبد مف الممكف اف يككف مقره في اـ 

. الريحاف

 : كـ لعيادات االختصاص الحككمية في محافظة جنيف2نطاؽ التأثير نصؼ قطر (:5)خريطة رقم 

 
ثالثماية كثالث اآلؼ  (303,565)كبقسمة عدد السكاف في المحافظة البالغ عددىـ 

كخمسمئة كخمس كستكف نسمة عمى عيادات طب االختصاص البالغ عددىا اثنتي عشرة 

 نسمة لكؿ عيادة اختصاص،حيث يداـك فييا خمسة (25,297)عيادة يككف المعدؿ الناتج 

، كطبيب اطفاؿ، كطبيب امراض جمدية، (2)اطباء اختصاص، ىـ طبيب سكرم عدد 

 نسمة طبيب سكرم، فنحف بحاجة الى عشرة 30,000كطبيب امراض نفسية، فمك كاف لكؿ 

اطباء كبما انو يتكفر طبيباف فالمحافظة بحاجة الى ثمانية اطباء سكرم، كاما اطباء االطفاؿ 
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نسمة، حسب المعايير الدكلية، فالمحافظة بحاجة الى عشرة ( 30,000)يخدـفكؿ طبيب 

اطباء كبما انو يتكفر طبيب كاحد فقط اذان نحف بحاجة الى تسعة اطباء في المحافظة 

مكزعيف بشكؿ يتناسب مع عدد السكاف فييا، كاما بالنسبة لالمراض الجمدية فإف كؿ طبيب 

يخدـ مئة الؼ نسمة حسب المعايير الدكلية، كيتكفر طبيب كاحد لذلؾ فالمحافظة بحاجة الى 

ما األمراض النفسية فييكاألمراض الجمدية يتكفر طبيب كنحف بحاجة أ، كإعافييفطبيبيف 

الى طبيبيف اعافييف في المحافظة، بشكؿ يتالئـ مع التكزيع الجغرافي فييا، حيث ال يتكفر 

فييا اطباء اختصاص كالباطني، كالمسالؾ البكلية، كاالمراض النسائية، كالعظاـ، كالعيكف، 

 كالحنجرة، كاالعصاب، كتتكفر مراكز صحية كمستشفيات خاصة كاىمية ، كاالذف،كاالنؼ

كمراكز تابعة لككالة الغكث تقدـ بعض خدمات طب االختصاص كلكنيا ال تسيـ في حؿ 

. المشكمة، بؿ في جزء بسيطمف حؿ المشكمة

 عمى  كالتي تحتكم الخاصة بعيادات طب االسناف في المحافظة(:6) رقـ خريطةبالنظرلؿك

ربع تجمعات سكانية، حيث تتكاجد في الفئة الخامسة التي يزيد عدد سكانيا عف عشرة اآلؼ أ

 كيعبد، كىي تتكاجد في منطقة كسط المحافظة تقريبان، كانيا ، كاليامكف،نسمة، مثممدينة جنيف

ال تتكاجد في مناطؽ الفئة الرابعة كالثالثة كالثانية كاالكلى، كالمناطؽ البعيدة كالحدكدية، 

بالرغـ مف عدد السكاف الكبير في غالبية التجمعات السكانية، كقد يككف ذلؾ اما لقرب ىذه 

التجمعات مف المناطؽ التي تتكفر فييا خدمة عيادات طب االسناف، اك لقربيا مف مركز 

  عيادةالمدينة حيث يتكفر فييا العيادات الحككمية كالخاصة مثؿ العيادة المركزية اك

 اك لقمة عدد اطباء االسناف في العيادات الحككمية، اك لعدـ تكفر المباني الخاصة ،البساتيف
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بذلؾ، حيث نرل عدـ تكفر عيادات طب اسناف في المناطؽ الشرقية كالجنكبية كالغربية 

كالشمالية، لذا فيي بحاجة لعيادات طب االسناف مكزعة عمى تمؾ التجمعات، حيث يتكفر 

. عدد كبير مف التجمعات السكانية مف فئات مختمفة كعدد كبير مف السكاف في تمؾ المناطؽ

 ككما يظير في  لعيادات طب 2km (Buffer) كعند عمؿ منطقةتاثير بنصؼ قطر 

  تبيف لنا اف عيادات طب االسناف ال تغطي جميع المحافظة، حيث اف (6)الخريطة رقـ 

المنطقة الشمالية الشرقية كالجنكبية كاممة التغطييا خدمة عيادات طب االسناف، كالمنطقة 

لذلؾ نقترح اقامة خمسة مراكز صحية، االكؿ في .الغربية ال تتكفر فييا عيادات طب االسناف

 ،كجمبكف،  كفقكعة، كدير غزالة،مشركع بيت قاد يخدـ التجمعات المحيطة بيا كىي عربكنة

 ، كرابا، كعابا، كمركز صحي ثاني في قرية جمقمكس يخدـ المغير،كدير ابك ععيؼ

 ، كصانكر، كسيريس، كالزبابدة، كمركز ثالث في ميثمكف يخدـ الجديدة، كمسمية،كالمطمة

 كالزاكية كغيرىا مف التجمعات المكجكدة، كمركز رابع في بمدة عرابة كيخدـ ، كعجة،كعنزة

 كالعرقة كغيرىا، كمركز خامس في ، كبير الباشا، كفحمة الجديدة، كفحمة،البمدة ككفر راعي

 كجميع ، كبرطعة الشرقية، كرمانة،المنطقة الغربية غرب بمدة يعبد في قرية عانيف يخدـ زبكبا

. التجمعات السكانية الصغيرة غرب بمدة يعبد

 كـ لعيادات طب االسناف الحككمية في 2نطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر :(6)خريطة رقم 

 :المراكز الصحية في محافظة جنيف
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فإنيا ال تكجد إال الخاصة بعيادات خدمة االشعة في المحافظة ك: (7)بالنظر لمخريطة رقـ ك

  تجمع سكاني كاحد، في مدينة جنيف، كاف ىذه الخدمة ال تتكاجد في مناطؽ الفئةفي

 كاالكلى، كالمناطؽ البعيدة كالحدكدية، بالرغـ مف كثرة ، كالثانية، كالثالثة، الرابعةالخامسة،

ما لقرب ىذه التجمعات مف مركز إعدد السكاف في التجمعات السكانية، كقد يككف ذلؾ 

المدينة حيث يتكفر فييا عيادات االشعة الحككمية كالخاصة،  مثؿ العيادة المركزية اك 

المستشفيات الحككمية كالخاصة، اك لقمة عدد فنيي االشعة العامميف لدل الحككمة، اك لعدـ 

تكفر المباني كاالدكات كالتقنيات الخاصة بذلؾ، حيث نرل عدـ تكفر عيادات مراكز لتقديـ 
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خدمات االشعة في جميع مناطؽ المحافظة، لذا فيي بحاجة لبعض المراكز في خدمة 

. االشعة مكزعة بشكؿ يناسب التجمعات السكانية حسب المعايير الكطنية كالدكلية

االشعة الحككمية في المراكز الصحية مراكز كـ ؿ2نطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر (:7)خريطة رقم 

 :في محافظة جنيف

 
يتبيف اف المحافظة ال  لمركز االشعة 2km (Buffer) كعند عمؿ منطقة تاثير بنصؼ قطر 

يغطييا مركز االشعة المكجكد فقط في مدينة جنيف، كانيا بحاجة لخمسة مراكز صحية تتكفر 

فييا االشعة، االكؿ في بمدة السيمة الحارثية يخدميا كالتجمعات المجاكرة ليا، كالثاني في بمدة 

يعبد يخدميا كالتجمعات السكانية المحيطة فييا، كالثالث في بمدة عرابة 

يخدمياكالتجمعاتالمحيطة بيا، كالرابع في ميثمكف يخدمياكالمناطؽ المحيطة كالمجاكرة، 

 .كالخامس في ديرابك ععيؼ يخدميا كالتجمعات السكانية المحيطة فييا
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 خدمة الصيدلةفي المحافظة عمى خمسة عشر تجمع سكاني، حيث (8)رقـ خريطةاؿكتحتكم 

تتكاجد في القرل كالبمدات التي يزيد عدد سكانيا عف عشرة اآلؼ نسمة، التي تقع في الفئة 

 ، كسيمة الظير، كالسيمة الحارثية، كاليامكف، كقباطية، كيعبد،الخامسة، مثؿ مدينة جنيف

كعرابة، كما انيا تتكاجد في بعض مناطؽ الفئة الرابعة ، كال تتكفر خدمة الصيدلة في الفئات 

الثالثة االخرل، الثالثة كالثانية كاالكلى، اما لقمة عدد السكاف كصغر عدد التجمعات، اك 

لقرب ىذه التجمعات مف المناطؽ التي تتكفر فييا خدمة الصيدلة، اك لقربيا مف مركز 

المدينة حيث يتكفر فييا المستشفيات الحككمية كالخاصة، كالصيدليات الخاصة، حيث نرل 

 كالجنكبية كالغربية، كىناؾ عدد كبير مف السكاف ،عدـ تكفر صيدليات في المناطؽ الشرقية

. في تمؾ التجمعات، لذا ىي بحاجة الى عدد مف  مراكز خدمة الصيدلة

لخدمة الصيدلة في المراكز الحككمية 2km (Buffer) كعند عمؿ منطقة تاثير بنصؼ قطر 

تبيف انيا ال تغطي جميع التجمعات السكانية في المحافظة، فيي بحاجة الى عدة مراكز 

 ،صحية تقدـ خدمة تكزيع األدكية كالصيدلة، االكؿ في قرية بيت قاد يخدميا كقرية عربكنة

 كاـ التكت، ،كالمطمة، كالمغير، كرابا،كجمبكف، كالثاني في قرية جمقمكس يخدميا،كدير غزالة

 كيخدـ جميع ، كميثمكف، كالرابع في اـ الريحاف، كالجربة، كسيريس،كالثالث يخدـ الجديدة

 . كعانيف، كالطيبة، كزبكبا،التجمعات المكجكدة غرب بمدة يعبد

 كـ لمصيدليات الحككمية في المراكز الصحية في 2نطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر :(8)خريطة رقم 

 :محافظة جنيف
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ثالثماية كثالث اآلؼ  (303,565)كبقسمة عدد السكاف في المحافظة البالغ عددىـ 

كخمسمئة كخمس كستكف نسمة عمى المراكز الصحية لخدمة الصيدلة كتكزيع االدكية البالغ 

 نسمة لكؿ مركز مقدـ لخدمة الصيدلة 18972عددىا ستة عشرة مركزان يككف المعدؿ الناتج 

كتكزيع االدكية، كحسب المعايير الفمسطينية فإف الصيدلية تخدـ خمسة اآلؼ نسمة في 

 46,139 كاف 2014المدينة، كعشرة اآلؼ في القرل فثالن مدينة جنيف عدد سكانيا في عاـ 

 اذان ىي بحاجة الى سبعة مراكز لتكزيع خدمات ،نسمة فييا مركزيف يقدماف خدمة الصيدلة

 الؼ نسمة، 257الصيدلة كاالدكية، كعدد سكاف التجمعات السكانية خارج المدينة حكالي 

المحافظة فإف  كلكف يتكفر اربعة عشرة مركز، لذا ،كىي بحاجة الى ستة كعشركف مركز

 كتكزيع االدكية في الريؼ،كمف الجدير ذكره اف لمصيدلةبحاجة الى اثني عشرة مركز مقدـ 
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ىنالؾ مراكز صحية تتبع لككالة الغكث، كمراكز صحية خاصة كاىمية تساىـ في حؿ جزء 

. مف المشكمة، كلكنيا ال تعمؿ عمى حميا بالكامؿ

، الخاصة بخدمة تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة في المحافظةك: (9)بالنظر لمخريطة رقـ 

 عمى كاحد كاربعيف تجمعان سكانيان، حيث تتكاجد  في غالبية تجمعات المحافظة، فإنيا تشتمؿ

مف جميع الفئات السكانية، مف االكلى كحتى الخامسة، االاف ىناؾ بعض التجمعات 

السكانية مف الفئة االكلى ال يكجد فييا ىذه الخدمة، اما بسبب قمة السكاف في التجمعات 

في ذه الخدمة السكانية، اك لقربيا مف التجمعات التي تقدـ ىذه الخدمة، كيعكد سبب تكفره

فيي تدار ، الخدماتمعظـ التجمعات  الى عدـ الحاجة الى اطباء عاميف كاخصائييف ليذه 

 التي تتكفر لدييـ الخبرة في التعامؿ ، كالقابالت، كالممرعات، عدد مف الممرعيفمف قبؿ

دكات كتقنيات طبية عالية الجكدة، كىي ليست أ ليست بحاجة الى كما أنيامع ىذه الحاالت، 

لنساء كاالطفاؿ، كتككف ىي تخدـ عادة ابحاجة الى خدمات األشعة كالمختبرات كالصيدلة، ك

.  مف السكاف العكنمقطاعكاسعتكاليفيا بسيطة عمى الحككمة، كىي تقدـ

 

 كـ لعيادات تنظيـ االسرة كاالمكمة 1نطاؽ التأثير عمى نصؼ قطر : (9)خريطة رقم 

 :كالطفكلة في المراكز الصحية الحككمية في محافظة جنيف
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لعماف كصكؿ الخددمات الصحية االساسية كاألكلية لجميع السكاف، فقد تـ أخذ الحد ك

كـ، حيث يعمف ىذا 1األدنى مف المسافة بيف التجمعات السكانية المختمفة كالذم يساكم 

عند عمؿ منطقة تكفر ىذه الخدمات بسيكلة كيسر كقدرة عمى الكصكؿ لمسكاف، ك

لعيادات تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة في المراكز 1 km (Buffer) تاثيربنصؼ قطر

 اال ،الحككمية في المحافظة، تبيف اف عيادات األمكمة كالطفكلة تغطي جميع المحافظة

 كبعض التجمعات ، جدان مثؿ الجربة كصير كظير العبد كقيقسةبعض التجمعات الصغير

السكانية قميمة العدد غرب بمدة يعبد، كغيرىا مف التجمعات الصغيرة، حيث يمكف ربطيا مع 

مراكز صحية في مناطؽ مجاكرة كقريبة، كبيذا نستنتج اننا لسنا بحاجة الى عيادات تنظيـ 

 .االسرة كاالمكمة كالطفكلة في المحافظة، حيث اف عددىا كتكزيعيا الجغرافي كافي لممحافظة
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المستشفيات التي تكجد في المحافظة، حيث يتكفر فييا ثالثة  (10)تبيف الخريطة رقـ 

مستشفيات مستشفى كاحد حككمي، كاآلخريف اىمييف، كيقع المستشفى الحككمي في الجزء 

الغربي مف المدينة، بينما يقع المستشفياف اآلخراف شرقي المستشفى الحككمي، كيبمغ عدد 

أألسرة في المستشفى الحككمي مئة كثالثة كستكف سريران، اما مجمكع عدد أسرة المستشفييف 

 .االىمييف فيك كاحد كستكف سريران 

 :  المستشفيات الحككمية كاالىمية في محافظة جنيف:(10)خريطة رقم 

 
حيث ال يستطيع المستشفى الحككمي اف يغطي الخدمات الصحية لمحافظة جنيف بكامميا، 

 . الف عدد االسرة ال تغطي اال لمئة كثالثة كستكف الؼ نسمة حسب المعايير المحمية كالدكلية
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كحسب المعيار المحمي كالدكلي فإف كؿ سرير يغطي عشرة اآلؼ مريض، لذا نحف بحاجة 

الى مئة كاربعيف سريران اعافيان، يتـ تغطيتيا مف قبؿ المستشفيات االىمية المكجكدة في 

المحافظة، كمستشفيات محافظات اخرل، حيث تغطي كاحد كستيف الؼ نسمة، كنككف 

بحاجة الى حكالي ثمانيف سريران اعافيان، حيث ال يمكف االعتماد عمى المشافي االىمية، ألنيا 

 .مشافي ربحية، كإلرتفاع تكاليؼ العالج فييا، كعدـ تغطية المرعى بالتأميف
 

: تحميل البيانات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة. 4.4

بعد السؤاؿ كاالستفسار عف المعايير الفمسطينية مف المؤسسات الطبية الحككمية كالخاصة، 

كالمستشفيات الحككمية كالمستشفيات الخاصة كجد اف المعيار الفمسطيني لمطب العاـ 

،بالنظر الى الجدكؿ طبيبنسمة لكؿ  (10,000)كالمختبرات كاالشعة كالتمريض، ىك 

المستشفى الحككمي يقـك بخدمة جميع السكاف في المحافظة، كتقـك يظير أف ،(5)

المستشفيات الخاصة كاألمؿ كالرازم بتقديـ العالج الطبي الى جانب المستشفى الحككمي، 

تماـ كافة الخدمات إكتغطي جزءان مف الخدمات، كلكنيا ال يمكف االعتماد عمييا في 

ف العالج المقدـ مف المستشفيات الخاصة كاالىمية مكمؼ بالمقارنة مع المستشفى ألالصحية، 

.  الحككمي

 طبيبان عامان، كبما اف المعيار الفمسطيني كالدكلي (58) الحككميحيث يتكفر في المستشفى

ىك طبيب لكؿ عشرة اآلؼ نسمة، فإف عدد االطباء المتكفر ال يكجد فيو نقص كىك اقؿ مف 

 يككف لكؿ طبيب (58) عمى (303,000)المعيار، كبقسمة عدد السكاف عمى عدد األطباء 

، أما  مريعان، كىك اقؿ مف المعيار، ك نستنتج اف معدؿ االطباء العاميف مقبكؿ5224
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بالنسبة لمتمريض كالقابالت كاالشعة كالصيدلة كالمختبرات، فإنيا جميعان ال تتكافؽ مع 

المعايير المحمية كالدكلية، كىناؾ نقص في عدد الممرعيف كالقابالت، كالصيدلة كالمختبر 

 نسمة يقكـ عمى خدمتيـ صيدلي،  ككؿ 5000كاالشعة، فإنو حسب المعايير المحمية كؿ 

فني مختبر، كأشعة، كممرض، كحسب المعايير المحمية كالدكلية فإف كؿ عشرة اآلؼ نسمة 

ليـ فني كاحد، لذا نستنج اف التمريض كاالشعة كالمختبرات كالصيدلة كالقابالت ال تمبي 

 . المعايير المحمية كالدكلية

: الكادر الطبي المتوفر في المستشفيات الحكومية واألىمية:(5)جدول رقم 

 الرقم

 

مستشفى األمل مستشفى الرازي المستشفيات الحكومية الكادر الطبي 

 5 4 58االطباء العاميف — 1

 15 6 21االطباء المتخصصكف - 2

 50 14 180الممرعيف كالقابالت - 3

 1 1 34فنيي المختبر كاالشعة - 4

 1 1--- اطباء االسناف - 5

 1 1 10صيادلة - 6

 37 24 160عدد االسرة - 7

 .مصدر المعمكمات المستشفى الحككمي ػ األمؿ ػ الرازم

 :التجمعات السكانية حسب المنطقة. 5.4

 تـ التقسيـ بناءن عمى عدد التجمعات السكانية، كعدد السكاف فييا، كعمى طبكغرافية المنطقة، 

ك كثافة كتنكع كطبيعة طرؽ المكاصالت، كسيكلة الكصكؿ، كالبعد كالقرب عف مركز الكسط 

كالذم يعـ مركز المدينة، كالمراكز الصحية، فقد تـ تقسيـ المنطقة الى ثالثة أقساـ طكلية 
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كالخاصة بالتجمعات السكانية في  (11الخريطة رقـ )الكادر الطبي في محافظة جنيفلتحميؿ 

 :المحافظة كىذه المناطؽ ىي

كىي مناطؽ تختمؼ بطبيعتيا الغكرية كبعدىا عف المدينة كطبيعة : المنطقة الشرقية:أوالً 

ككثافة طرؽ المكاصالت، كشممت ستة عشر تجمع سكاني ىي الجممة كعرانة كدير غزالة 

عابا كاـ التكت كجمقمكس  ككعربكنةكبيت قاد كفقكعةكجمبكف كدير ابك ععيؼ ككادم العبع

كالمغير كالمطمة كرابا كالكفير كتمفيت ككاف عدد سكاف تمؾ التجمعات حكالي ثالثيف الؼ 

(. 11)طة رقـ منسمة الخر

 حيث يكجد ، االطباءفي المراكز الصحية عدد عمى، ىذه المنطقة فيكبقسمة عدد السكاف

حد عشر مركزان صحيان سبعة منيا مف المستكل الثاني، كاثناف مف المستكل االكؿ، أفييا 

كمركزيف مف المستكل الثالث، كيكجد في ىذه المراكز عشريف طبيب عاـ في االسبكع، 

 نسمة لمطبيب الكاحد كحسب (7500)ة جكبقسمة عدد السكاف عمى االطباء تككف النتي

 اآلؼ نسمة لكؿ (10,000)المعايير الفمسطينية كالدكلية فإف المعيار لكؿ طبيب عاـ ىك 

طبيب اذان ىك عمف المعايير، كال يكجد نقص في االطباء العاميف، لكف ال يتكفر مركز 

صحي كاحد في المنطقة يخدـ السكاف اربعة كعشريف ساعة، لذا نكصي بإستحداث مركز 
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 : التجمعات السكانية حسب المنطقة(:11)خريطة رقم 

 

صحي في المنطقة الشرقية يقدـ الخدمة الصحية لتمؾ التجمعات اربعة كعشريف ساعة، اما 

بالنسبة الطباء االسناف كاالشعة فإف جميع المراكز الصحية في تمؾ المنطقة تخمك منيا 

بالكامؿ، لذا يجب تكفير خدمة طب االسناف بمعدؿ طبيييف اثنيف في المركز الصحي 

المقترح، كاما بالنسبة لعيادات تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة فيي متكفرة في جميع 

التجمعات اال في تجمع كاحد ىك قرية عرانة، كاما بالنسبة لمصيدلة فيي تكجد في مركزيف 

، ةدؿا صي(3) تككف النتيجة (10,000)ىما دير ابكععيفكفقكعة، كبقسمة عدد السكاف عمى 

كحسب المعايير الفمسطينية فإف الريؼ لو كؿ عشرة اآلؼ نسمة صيدلي كاحد، اذان نحف 
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بحاجة الى صيدلي اخر في مركز صحي في ىذه المنطقة، كاما بالنسبة ألطباء االختصاص 

فيي تخمك تمامان منيـ، كىي بحاجة الطباء اختصاص في المنطقة، لذا نكصي بأف يككف 

 عمى اطباء عاميف، كاختصاصييف، يحتكمىناؾ مركز صحي كامؿ مف المستكل الرابع  

كيخدـ كؿ ، سناف، كعيادات امكمة كطفكلة، كصيدلة، كتنظيـ االسرةأشعة، كأكمختبر، ك

 .في مركز متكسطك،  الشرقيةسكاف المنطقة

 كال ىي سيمية قميمة المرتفعات ككىي منطقة تمتاز بسيكلة االرض:  المنطقة الوسطى:ثانياً 

 الى  نسبيااقرب،كما انيا كثيفة بسبب شبكة الطرؽ اؿتتميز بسيكلة الكصكؿ لياك، إنحدارات

 المنطقة الكسطى شممتقد الشرقية كالغربية، كفي المنطقتيف مركز المدينة مف التجمعات 

زبكبا كتعنؾ كالسيمة الحارثية كاليامكنككفرداف :  اربعة كعشريف تجمع سكاني كىيعمى

كالياشمية ككفرقكد كبرقيف كمدينة جنيف كمخيـ جنيف كالشيداء كقباطية كبير الباشا كمركة 

كمسمية كالزبابدة كصير كالزاكية كالجربا كصانكر كميثمكف كسيريس كالجديدة ككادم دعكؽ، 

. ككاف عدد سكاف ىذه التجمعات حكالي مئة كاربعة كثمانيف الؼ نسمة

 في المراكز الصحية (53) البالغ كبقسمة عدد السكاف في ىذه المنطقة عمى عدد االطباء

 مف المستكل الثاني،  مراكزالمختمفة، حيث يكجد فييا ثمانية عشر مركٍز صحي  منيا ثمانية

كمركز كاحد مف المستكل االكؿ، كثمانية مراكز مف المستكل الثالث، كمركز كاحد مف 

 كحسب المعايير الفمسطينية ، نسمة لمطبيب الكاحد(17,358)المستكل الرابع،تككف النتيجة 

 اآلؼ نسمة اذان ىك ليس عمف المعايير(10,000)كالدكلية فإف المعيار لكؿ طبيب عاـ ىك 

 بحاجة  ىذه المنطقةككفت، حيث يكجد نقص في عدد االطباء العاميف، كالدكلية بؿ أقؿ منيا
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 طبيب في (7,8) طبيب كبيذا نككف بحاجة الى(10,6) طبيب يتكفر منيا (18,4)الى 

اطباء االسناف فيي تتكفر في ثالث تجمعات لخدمات اما بالنسبة .  أك ثمانية أطباءالمنطقة

اليامكف كالعيادة المركزية كالبساتيف في مدينة جنيف، بعدد اربعة اطباء اسناف، ىي سكانية 

 يككف (4) عمى (184,000)كبقسمة عدد السكاف في المنطقة عمى عدد اطباء االسناف 

فإف  كحسب المعايير الدكلية كالكطنية ، نسمة(46,000)نصيب طبيب االسناف الكاحد 

، اذان نككف بحاجة الى ستة  لكؿ طبيب الؼ نسمة(30,000)المعيار ال يجب أف يزيد عف 

 بحاجة الى طبيبي اسناف اعافييف، كاما كتككف المنطقة الكسطىاطباء يتكفر منيا اربعة، 

بالنسبة لالشعة فال يكجد اال مركز كاحد ىك العيادة المركزية في مدينة جنيف، كمركز االشعة 

بحاجة الى مركز اخر حسب المعايير كنككف حسب المعايير الدكلية يخدـ مئة الؼ نسمة، 

الدكلية، كاما بالنسبة لعيادات تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة فيي متكفرة في جميع 

التجمعات، كال يكجد نقص فييا، كاما بالنسبة لمصيدلة فيي تكجد في سبعة مراكز، كبقسمة 

المعيار في  مراكز، كحسب المعايير الفمسطينية فإف (7) عمى (184,000)عدد السكاف 

لمدينة كؿ خمسة اآلؼ نسمة ليـ كؿ صيدلي كاحد،  لكؿعشرة اآلؼ نسمةالريؼ ىك 

 نسمة كيكجد اربعة صيادلة في (46,000)كحيث أف عدد سكاف المدينة ىك صيدلي، 

البساتيف كالمركزية، اذان نككف بحاجة الى تسعة صيادلة يتكفر منيـ اربعة صيادلة، اذان نحف 

بحاجة الى خمسة صيادلةفي المدينة،  كاما في الريؼ فعدد السكاف في ىذه المنطقة حكالي 

  كلك قسمنا عدد ادلة، صي صحية يكجد فييا الؼ نسمة، كيكجد خمسة مراكز(138,000)

نسمة لكؿ (  27,600)مراكز يككف الناتج (  5) عمى (138,000)السكاف في ىذه المنطقة 
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، اذا نحف  كاحدصيدلي، كحسب المعايير الفمسطينية كؿ عشرة اآلؼ نسمة ليـ صيدلي

 صيدلي (8,8) صيادلة، نككف بحاجة الى 5 ـ صيدلي، يتكفر منو(13,8)بحاجة الى 

 كبمعدؿفي سبعة مراكز، ممكجكدكف اكتسعة صيادلة، كاما بالنسبة الطباء االختصاص فو

 (50,000) حسب المعايير الدكلية ىكيكميان، كمعدؿ االطباء االختصاصييفطبيب  5,5

،  كبعد قسمة عدد السكاف عمى عدد االطباء االختصاص  لكؿ يكـنسمة لكؿ طبيب

ليس كلذلكؼ نسمة لكؿ طبيب اختصاص، (33,450) يككف الناتج (5,5) عمى (184,000)

ىناؾ حاجة الى اطباء اختصاص في المنطقة، عممان اف ىذه المنطقة تحكز عمى غالبية 

الخدمات الطبية الحككمية، كذلؾ بسبب اتساع المساحة الجغرافية، ككثرة عدد السكاف، 

. كقربيا مف مركز المدينة

 كتتميز بسيكليا الكاسعة الساحمية، كسيكلة الكصكؿ لمركز المدينة، :المنطقة الغربية: ثالثاً 

كشكارعيا السيمة كالكثيفة كالكاسعة، كانعداـ الجباؿ في تمؾ المنطقة، كشممت ستة كثالثيف 

رمانة كالطيبة كعانيف كالسعادة كاـ الريحاف كخربة المركج كالعرقة كظير : تجمعا سكانيان ىي

المالح كالطـر ككنزلة الشيخ زيد كطكرة الشرقية كطكرة الغربية ككخربة عبداهلل اليكنس كبرطعة 

الشرقية كخربة المنطار الغربية كزبدة كاـ دار كالخمجاف كخربة مسعكد كظير العبد كيعبد 

 ، كعجة كعنزة، كالرامة، ككفر راعي، كالجديدة، كفحمة،كامريحةككفيرت كعرابة كالمنصكرة

 كالعطارة، ككاف عدد سكاف تمؾ التجمعات ، كسيمة الظير،كالفندقكمية،كجبعكالعصاعصة

. حكالي تسعة كثمانيف الؼ نسمة
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 في ىذه المنطقة عمى عدد االطباء في المراكز (89,000)كبقسمة عدد السكاف البالغ 

الصحية المتكفرة كالبالغ ثمانية كاربعيف طبيبان، حيث يكجد فييا سبعة عشر مركزان صحيان، 

منيا احد عشر مركزان مف المستكل الثاني، كستة مراكز مف المستكل الثالث، تككف النتيجة 

 كحسب المعايير الفمسطينية كالدكلية فإف ،تسعة اآلؼ كمئتيف كسبعيف نسمة لمطبيب الكاحد

اآلؼ نسمة اذان ىك عمف المعايير، حيث ال يكجد (10,000)المعيار لكؿ طبيب عاـ ىك

نقص في عدد االطباء العاميف، اما بالنسبة ألطباء االسناف فيي تتكفر في تجمعيف اثنيف 

ىما يعبد كسيمة الظير، بمجمكع طبيبيف،كبقسمة عدد السكاف في المنطقة عمى عدد اطباء 

 نسمة، كىك (44,500)يككف نصيب طبيب االسناف الكاحد  (2 عمى 89,000)االسناف 

 الؼ نسمة، اذان نككف بحاجة الى ثالثة اطباء (30,000)حسب المعايير الدكلية كالكطنية 

ا اثناف، اذان نحف بحاجة الى طبيب اسناف كاحد، كاما بالنسبة لالشعة فال يكجد ـيتكفر منو

ام مركز في المنطقة، اذان نحف بحاجة الى مركز اشعة في المنطقة، كاما بالنسبة لعيادات 

تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة فيي متكفرة في جميع التجمعات، كال يكجد نقص فييا، كاما 

( 6) عمى (89,000)بالنسبة لمصيدلة فيي تكجد في ستة مراكز، كبقسمة عدد السكاف 

 نسمة لكؿ صيدلي، كحسب المعايير الفمسطينية فإف الريؼ (14,833 )مراكز، تككف النتيجة

لو كؿ عشرة اآلؼ نسمة صيدلي كاحد،  فإذان نحف بحاجة الى تسعة صيادلة، يتكفر منيـ 

ستة صيادلة، اذان يجب تكفير ثالثة صيادلة، كاما بالنسبة الطباء االختصاص فيي تكجد في 

 خمسة مراكز، بمجمكع عشرة اطباء اختصاصييف شيريان،  كمعدؿ االطباء االختصاصييف

 نسمة لكؿ طبيب،  كبعد قسمة عدد السكاف عمى عدد 50,000 حسب المعايير الدكلية ىك
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  نسمة لكؿ طبيب (29,660) يككف الناتج ( 3 عمى89,000)االطباء االختصاص

اف ، مف الجدير ذكره اختصاص، لذلؾ ليس ىناؾ حاجة الى اطباء اختصاص في المنطقة

 يمكف كلكف التقدـ الخدمات الصحية لمسكاف، غير حككمية اخرل صحية ىناؾ مؤسسات 

بحاجة لذلؾ فإف المنطقة الغربية  تقديـ الرعاية الصحية، النقص فياالعتماد عمييا في سد 

الى مركز صحي يفتح ابكابو لمدة اربعة كعشريف ساعة، يشمؿ الطب العامكاالختصاص، 

. كاالشعة كالمختبر كاالسناف كالصيدلة، كاالسرة كاالمكمة كالطفكلة
 

 :تحميل معامل موران المحمي لممراكز الصحية في محافظة جنين. 6.4

، الذم يساىـ GISىي اداة مف أدكات االرتباط الحيزم الذاتي في اؿ : تعريؼ اداة مكراف

 الذم يحسب درجة األرتباط، كىك Iبإستخداـ مقياس مكراف المكانيفي فيـ مدل األرتباط

 نمط انتشار ظاىرة تحديديحاكؿ حيث مقياس مماثؿ لميزة المجاكرة، مثؿ الجار األقرب، 

معينة جغرافيان اك مكانيان، كذلؾ مف خالؿ دراسة التماثؿ في تكزيع مفردات الظاىرة مكانيان 

، فإذا كانت ( ك صفر1+ ك1-)تتراكح قيمة معامؿ مكراف بيف . اكمدل اإلرتباط الذاتي بينو

ف كانت قريبة مف  (1-)قيمتة قريبة مف  ( 1)+فيدؿ عمى النمط المتشتت اك المتباعد، كا 

دلت عمى النمط المتجمع اك المتقارب، بينما إذا كانت القيمة قريبة مف الصفر فتشير لمنمط 

 .المكانيالعشكائي في التكزيع 

 لتقييـ اإلرتباط الذاتي المراكز الصحيةالدراسة تـ تطبيؽ معامؿ مكراف عمى جميع كفي ىذه 

 مستكل الخدمة كالذم تـ تقسيمو  حيث ُقسمت المراكز الصحية بناء عمى، كانتشارهالمكاني

 يبمغ لعالقات المكانية كلمسافة قطرلتحميؿ االى اربع فئات، كتـ إحتساب مسافة ثابتة 



 

 

 
 

129 

 حيث (31شكؿ )،كقد دؿ التحميؿ أف تكزيع المراكز الصحية ىك تكزيع عشكائي (ـ10,000)

 ، كىذه النتيجة قريبة مف الصفر كتشير الى النمط العشكائي(0,008)أف قيمة مكراف ىي 

. لتكزيع المراكز الصحية

:  تحميؿ مكارف المحمي لممراكز الصحية في محافظة جنيف(:31) رقم شكل

 

  

 : لممراكز الصحية في محافظة جنين(HOT SPOT)النقاط الساخنة والباردة تحميل . 7.4

 عبارة عف تركز لحاالت معينة في منطقة جغرافية م ق:((HOT SPOTنقاط الساخنةتعريؼ اؿ

مف خالؿ النقاط كتكرارىا في منطقة  ((HOT SPOTاس اؿ كيقؽمحدكدة لفترة مف الزمف، 

المراكز  بحيث كمما اتجيت (13الخارطة )التدرج في قيـ التركز جغرافية معينة، كمف خالؿ 

، ككمما اتجيت الى ا صغيرة كمبعثرةالى التخصص تقؿ فييا التكتالت كتصبح نقاطالصحية 

التجمعات ذات الخصائص ،كيتـ جمعمتركزة ككبيرةالتعميـ تصبح النقاط اكثر تكتالن كتككف 

 العالقات المكانية ذات الداللة HOT SPOTكيحدد تحميؿ الػ ، ة كاحدة في مجمكعالمتشابية 
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  ذات التركز العالي لممراكز الصحيةكالنقاطالباردة(HOT SPOT )لمنقاطالساخنةاالحصائية 

(COLD SPOT )

 محافظة  جنيف  تحميؿ ىكت سبكت لممراكز الصحية في :(12)يطة رقم خر

 

المناطؽ االكثر سخكنة أف  (12)يالحظ مف الخريطة رقـك.ذات التركز القميؿ لممراكز الصحية

في المحافظة ىي التجمع السكاني في قرية مركة، كذلؾ بسبب مركزىا المتكسط لعدة تجمعات 

 أما المناطؽ األكثر بركدة فيي .سكانية، ككثرة عدد السكاف، كتكفر طرؽ مكاصالت كسيكلتيا

في المنطقة الشرقية مف المحافظة كالتي تقع في قرية جمبكف، كيككف ذلؾ اما لقمة عدد السكاف، 

كقمة عدد التجمعات السكانية المجاكرة، اك لقمة الدعـ الحككمي، اك بسبب التصنيؼ الحككمي 

 .لمتجمعات السكانية، اك لبعدىا عف مركز المدينة
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 الفصل الخامس 

_________________________________________________ 

النتائج والتوصيات 

بعد إجراء ىذه الدراسة كمف خالؿ عرض النتائج كمناقشتيا، خمصت الدراسة إلى النتائج 

 :االتية

 :النتائج 1.5

 :مف خالؿ االجابة عمى االسئمة كانت النتائج عمى كؿ سؤاؿ عمى النحك التالي

ما االثار الناجمة عف عدـ التكزيع المناسبكالصحيح لممراكز الصحية، :السؤال األول

 كالخدماتالطبيةالمقدمة لممكاطنيف في محافظة جنيف؟

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد وجد ما يمي

  مف خالؿ االجابات عمى االستبانة كتحميميا، مف متمقي كمقدمي الخدمة كانت النتيجة

ارتفاع في كمفة العالج الصحي، ألصحاب الدخؿ المحدكد، كخاصة االفراد الغير 

مؤمنيف، كصعكبة الكصكؿ الى المراكز الصحية المجاكرة خاصة لكبار السف، كاالميات 

كاالطفاؿ، كصعكبة المكاصالت، سيما اف الغالبية العظمى لزيارة تمؾ المراكز ىـ مف 

 . ىذه الفئات

 ما مدل كفاية الكادر الطبي كالعامميف في المراكز الصحية بالنسبة العداد :السؤال الثاني

 السكاف؟ 

 ىؿ الخدمات الصحية المقدمة حسب المعايير الكطنية كالدكلية؟:السؤال الثالث
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 :ولإلجابة عن ىذين السؤالين فقد وجد ما يمي

  نقص في عدد االطباء العاميف في مستكل الرعاية الصحية االكؿ كقد كجد أف ىنالؾ

 .في المراكز الصحية في المحافظة، كالذم يخدـ حتى خمسمئة نسمة

  مستكل الرعاية الصحية االكؿ في المراكز يكجد نقص في عدد االطباء العاميف في

 .الصحية في المحافظة، كالذم يخدـ حتى الؼ نسمة

 لجميع يكجد نقص في عدد المختبرات المكجكدة في المراكز الصحية في المحافظة 

 .المستكيات، حسب المعايير المحمية كالدكلية

 يكجد نقص في عدد اطباء االختصاص في المراكز الصحية المكجكدة في المحافظة 

 .حسب المعايير المحمية كالدكلية

 يكجد نقص في عدد اطباء االسناف في المراكز الصحية المنتشرة في المحافظة. 

  يكجد نقص في عيادات االشعة التي تتبع لممراكز الصحية، حيث ال يكجد اال في مركز

 .، حسب المعايير المحمية كالدكليةصحي كاحد

  يكجد نقص في عدد الصيادلة في المراكز الصحية، كالصيدليات التي تقدـ خدمة تكزيع

، حسب المعايير المحمية كالدكلية، في تجمعات المستكل الصحي الثاني، كبعض االدكية

 . تجمعات المستكل الصحي الثالث

  عيادات تنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة تغطي معظـ التجمعات السكانية، لكف ىناؾ

، كخاصة الفئات  صحيةعدة تجمعات سكانية قميمة العدد ال تغطى بمراكز اكعيادات

 .، مثؿ تجمعات غرب بمدة يعبدالسكانية ذات السكاناالقؿ مف خمسمئة نسمة
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 جميع المراكز الصحية  عددىـ المتكفرال يكجد نقص في عدد الممرعيف، كيغطي 

 .، حسب المعايير المحمية كالدكلية، كىي عمف المعاييرالمتكفرة في المحافظة

 ىؿ تتناسب اعداد المراكز الصحية مع عدد السكاف في التجمعات السكانية؟:السؤال الرابع

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد وجد ما يمي

  في مستكل الرعاية الصحية الثاني يكجد عدة تجمعات سكانية مف الفئة الثانية ال يكجد

 .مراكز صحية فييا

  يكجد نقص في عدد المراكز الصحية لمستكل الرعاية الصحية الثالث في التجمعات

، كالتي يبمغ عدد السكاف فييا مف ستة اآلفالى إثني عشر الؼ نسمة، حسب السكانية

 .معيار كزارة الصحة الفمسطينية

 المراكز الصحية لممستكل الرابع، عممان بأنو ال يكجد مركز صحي  أعداديكجد نقص في 

  مف كاحد، كبما انو يخدـ التجمعات السكانية الكثر سكانيذك مستكل رابع اال في تجمع

اثني عشر الؼ نسمة، فأنو مف العركرم ايجاد مراكز صحية مف المستكل الرابع في 

، كالتي يزيد قباطية، كعرابة، كيعبد، كاليامكف، كالسيمة الحارثية، كجبع: التجمعات التالية

 .عدد سكانيا عف إثني عشرة الؼ نسمة، حسب معيار كزارة الصحة الفمسطينية
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ىؿ التجييزات كاالدكات الطبية مناسبة مف حيث النكع كالعدد لممراكز :السؤال الخامس

 الصحية؟

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد وجد ما يمي

 يكجد نقص في عدد االسرة في المستشفى بحيث انو ال يحقؽ المعايير الكطنية كالدكلية ،

حيث يتعح ذلؾ مف عدد االسرة المتكفرة في مستشفى خميؿ سميماف الحككمي، كعددىا مئة 

كستكف سريرا، كحسب المعيار الكطني كالدكلي اف كؿ عشرة اآلؼ نسمة يخدميـ سرير، 

، اذان (160)كمحافظة جنيف حسب عدد السكاف ىي بحاجة الى ثالثمئة سرير، المتكفر منيا 

 .سرير  (140)نحف بحاجة الى 

 االثاث المتكفر في بعض المراكز الصحية غير مالئـ كغير مناسب كليس في حالة جيدة ،

 .كذلؾ في مستكيات الرعاية الصحية االكؿ كالثاني مثؿ مركز صحي المغير

  عدـ تكفر سيارات اسعاؼ تتبع لممراكز الصحية كاممة في جميع التجمعات السكانية في

، في المستكل الثالث كالثاني، عممان اف المستكل الرابع يكجد في داخؿ المدينة، المحافظة

 .كىناؾ يتكفر سيارات اسعاؼ في المستشفيات الحككمية كاالىمية

  قمة كسائؿ الراحة في بعض المراكز الصحية، كانعداـ المكاقؼ كالحدائؽ في بعض المراكز

 .، كخاصة في المراكز الصحية مف المستكل الثاني كاالكؿالصحية في التجمعات السكانية

 كجكد مباني لمراكز صحية كلكنيا غير مفعمة كال تعمؿ مثؿ مركز فحمة الجديدة. 

  تركز معظـ الخدمات الصحية في مركز المدينة، ككسط المحافظة، كالمستشفيات الحككمية

 .كاالىمية كالخاصة، كالمراكز الصحية

 ماىي اىـ الخدمات الطبية المقدمة؟:السؤال السادس
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 :ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد وجد ما يمي

  ،في بعض المراكز الصحية مف المستكل الثالث تقدـ خدمات التمريض، كالمختبرات

كالصيدلة، كاستقباؿ المرعى، كطب االسناف، كفي بعض المراكز الصحية في المستكل 

الثاني كاالكؿ تقدـ جميعيا خدمات رعاية االمكمة كالطفكلة، كالتمريض، كاستقباؿ 

 . المرعى، كاما المستكل الرابع فإنو يقدـ جميع الخدمات الصحية كاممة

 ىؿ الخدمات الطبية المقدمة تمبي احتياجات المكاطف؟:السؤال السابع

 :ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد وجد ما يمي

  عدـ تكفر مراكز صحية في التجمعات الصغيرة التي تقدـ خدمات الرعاية الصحية في

 .، لذلؾ فإنيا ال تمبي احتياجات المكاطفالمستكل االكؿ

  ،في المستكل الثاني كالثالث ىناؾ بعض الخدمات الطبية ال تقدـ لممكاطف كطب االسناف

 . كالصيدلة، كاالشعة كالتحاليؿ الطبية

  ازدكاجية تكزيع االدكية بيف المراكز الصحية الحككمية كمراكز صحة ككالة الغكث

 .، مما يؤثر عمى حظكظ المستفيديف مف خدمة تكزيع االدكية(االكنركا)
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:  التوصيات2.5

: بناًء عمى نتائج الدراسة فإننا نوصي بمايمي

 تعييف عدد كافي مف اخصائيي المختبرات كاالشعة كالصيدلة. 

  زيادة عدد االسرة في المستشفى، اماعف طريؽ تكسيع المستشفى، اك بناء مستشفييف اثنيف، بما

اننا نحتاج الى عدد كبير مف االسرة، فاالفعؿ بناء مستشفى في المنطقة الشرقية، ككنو يخدـ 

عدد كبير مف السكاف، كىي منطقة تخمك مف المستشفيات الحككمية كاالىمية الخاصة، كبناء 

 مف السكاف، كال يكجد ام مستشفيات ا كبيرامستشفى في المنطقة الغربية ككنو ايعان يخدـ عدد

، كاليدؼ مف ذلؾ تخفيؼ العغط كاالزدحاـ عف مركز  في ىاتيف المنطقتيفحككمية اك اىمية

المدينة، كمساعدة السكاف في الكصكؿ بسيكلة كيسر الى ىذه المستشفيات لتمقي العالج الطبي، 

 . عف المكاطنيف الماديةاألعباء كتكفير فرص عمؿ لمككادر الطبية في المستشفيات، كتخفيؼ 

  تكفير اطباء اختصاص في المستشفى الحككمي، كالمراكز الصحية حسب المعايير الكطنية

 .كالدكلية

 تكفير مكاقؼ سيارات كحدائؽ ككسائؿ راحة لممرعى كالزكار .

  فتح مراكز صحية مف مستكل الرعاية االكؿ في التجمعات السكانية التي ال يتكفر فييا مراكز

 .صحية مف الفئة االكلى

  رفع مستكل المراكز الصحية مف المستكل االكؿ الى المستكل الثاني، كايجاد مراكز صحية

 .جديدة في التجمعات السكانية مف الفئة الثانية
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  رفع مستكل المراكز الصحية مف المستكل الثاني الى المستكل الثالث المتكفرة، كفتح مراكز

صحية جديدة في التجمعات السكانية ذات الفئة الثالثة التي ال يكجد فييا مراكز صحية مثؿ قرية 

 .عرانة

 رفع مستكل المراكز الصحية مف المستكل الثالث الى المستكل الرابع في التجمعات السكانية 

مثؿ يعبد كقباطية في تجمعات ، كاقامة مراكز صحية جديدة مف المستكل الرابعالمجكدة فييا

 .كاليامكف كالسيمة الحارثية كعرابة كجبعكالزبابدة

 تعييف عدد كافي مف االطباء العاميف في المراكز الصحية المكجكدة كالجديدة. 

  تعييف عدد مف اطباء االختصاص، كاطباء االسناف، كاالطفاؿ، كاالعصاب كالجمدية، كاالنؼ

دير كمركزىا ية ذات المستكل الرابع خاصة المنطقة الشرقية حكاالذف كالحنجرة في المراكز الص

يث تخدـ التجمعات المجاكرة مثؿ جمبكف كالجممة كعرانة كدير غزالة كعربكنة، حابك ععيؼ ب

 التجمعات  كمركز آخر في يعبد يخدـرابا كالمغير كالمطمة،ككالجديدة كسيريس، كجمقمكس

 .كالتجمعات االخرلالسكانية غرب بمدة يعبدمثؿ ظير العبد كقيقس

  فتح عدد مف المختبرات الجديدة، كمراكز االشعة، كزيادة عدد الصيدليات كالصيادلة في المراكز

الصحية، مثؿ قباطية كاليامكف كيعبد كالسيمة الحارثية كسيمة الظير كجبع، كفقكعة كدير ابك 

ععيؼ بحيث تخدـ المنطقة الشرقية، كاقامة مركز صحي يتكفر فيو خدمة االشعة في قرل 

 .غرب يعبد

  اقامة مراكز صحية جديدة تعنى بتنظيـ االسرة كاالمكمة كالطفكلة، في التجمعات السكانيةقميمة

جمعات السكانية غرب بمدة يعبد تالعدد مثؿ الجربة كالكفير كتمفيت كتنيف كخربة سركج كاؿ

 . كقيقس
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 استمارة مقدمي الخدمة:(1)ممحق رقم

جامعة بيرزيت 

 دائرة الجغرافيا– كمية االداب

 

. استبانة مقدمي الخدمة

: أختي الكريمة، أخي الكريم

:  وبعدةتحية طيب

: يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف

التوزيع الجغرافي لممراكز والخدمات الصحية وعالقتيا بنوعية الخدمات المقدمة في محافظة جنين كحالة دراسية 

– دائرة الجغرافيا -    كمية االداب –كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الجغرافيا

.  جامعة بيرزيت- الدراسات العميا 

لذا يرجى التكـر باإلجابة عف . كلغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ ىذه اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات

. فقراتيا باىتماـ، مع العمـ أف كافة البيانات ستعامؿ بسرية تامة، ككمجاميع إحصائية، كألغراض البحث العممي فقط

 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

فالح أبو الرب 
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: بيانات تعريفية: الجزء األول
 :الرجاء كعع دائرة حكؿ  االجابة المناسبة التي تنطبؽ عميؾ

 A1 الجنس أنثى (2ذكر                                      (1

 سنة         40- 31(2 سنة فأقؿ       30(1   
 فما فكؽ 51(   4سنة              50 -41(   3

 

 A2 العمر

دبمـك عالي                      (3بكالكريكس     (2دبمـك متكسط  فأدنى      (1
 دكتكراه   (5ماجستير                        (4

 A3 الدرجة العممية

 أشعة(3تمريض               (2طبيب              (1

 اخرل  (5مختبرات        (4

 A4 التخصص العممي

عيادة صحية   (3مركز صحي          (2مستشفى           (1     
 أخرل  (5صيدلية                (4     

 A5 مؤسسة العمل

 رئيس قسـ  (3مدير             (2مدير عاـ              (1

 اخرل  (6مكظؼ           (5رئيس شعبة            (4     

 A6 المسمى الوظيفي

 سنة 15- 11( 3 سنكات         10- 6( 2 سنكات فأقؿ        5(1  
  سنة فأكثر21( 5سنة       20- 16(4 

سنوات الخبرة في 
 العمل الحالي

A7 

 
.  درجة رضا مقدم الخدمة عن الخدمات الصحية المقدمة من قبميم في المركز الصحي:  الجزء الثاني

الذم ( ممتازة، جيدة، متكسطة، ععيفة، ععيفة جدا)في المربع ()برجاء االىتماـ باإلجابة عمى األسئمة أدناه، ككعع إشارة 
 . رضاك عن الخدمة الصحية المقدمة  من قبمكميعبر عف 

ما يأتي مف اسئمة حكؿ الرعى عف الخدمات الصحية  درجة الرضا عن الخدمة الصحية 
 المقدمة مف قبمكـ 

 الرقم

ضعيفة 
جدا 

ضعيفة   ممتازة  جيدة متوسطة

 مدل مالئمة اعداد المراجعيف لقدرة المركز الصحي      
 البشرية كالتقنية 

B1 

يتـ تحديد أطباء  متخصصيف حسب حالة المريض      
 الصحية

B2 

 B3 اتاحة الكقت الكافي لالستماع لممريض     

 B4 كفاية العالج المقدـ لممريض في المركز     

 B5 مدل مالئمة اسعار المركز لممراجعيف      

 B6 كفاية التدفئة كالتكييؼ في المركز الصحي      

 B7 عدد الممرعيف في المركز الصحي     
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 B8 كتيرة صيانة االجيزة الطبية المختمفة في المركز الصحي     

 B9 تكفر االجيزة كاالدكات الطبية في المركز     

 B10 مالئمة زيارات المرعى الكقات العمؿ     

 B11 تكفر اليدكء التاـ في جميع اقساـ المركز     

 B12 عدد كجبات الطعاـ المقدمة لممرعى في المستشفى     

 B13 الرعا عف جكدة االثاث في جميع اقساـ المركز     

 B14 اإللتزامبإالنظمة كالقكانيف كالتعميمات     

 B15 دكاـ بعض االطباء المتخصصيف مناسب     

 B16 عدد مرات التنظيؼ في المركز الصحي     

 B17 اعداد أألطباء لممتخصصيف في المركز الصحي     

 B18 عدد المرافؽ العامة كالحدائؽ كالمكاقؼ     

قدرة المركز عمى تكفير جميع العالجات  لممرعى       B19 

حاالت  اؿامتالؾ الكادر الطبي معمكمات تفصيمية عف      
المرعية 

B20 

 
درجة الرضا عن الخدمة الصحية  

 

ما يأتي مف اسئمة حكؿ الرعى عف الخدمات الصحية 
 المقدمة مف قبمكـ 

 الرقم

ال / معارض  نعم / موافق

 C1 يقـك الطبيب بشرح الحالة الصحية لممريض  

يتـ مراعاة العادات كالتقاليد كالخصكصية كالرغبة الدينية   
 لممريض 

C2 

جتماعي في المركز الصحي    C3 يكجد اختصاصي نفسي كا 

يكجد اختصاصي تغذية في المركز الصحي    C4 

 C5 تتكفر رقابة عمى كجبات الطعاـ المقدمة لممرعى  

ىؿ يقبؿ المركز جميع أنكاع التامينات الصحية    C6 

 
 

شاكريف حسف تعاكنكـ 
 

                                                                                           الباحث 
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 استمارة متمقي الخدمة: (2)ممحق رقم

 

 جامعة بيرزيت

  دائرة الجغرافيا–              كمية االداب 

                                              إستبانة متمقي الخدمة

 :أختي الكريمة، أخي الكريم

 

:  وبعدةتحية طيب

: قـك الباحث بإعداد دراسة بعنكافم

التوزيع الجغرافي لممراكز والخدمات الصحية وعالقتيا بنوعية الخدمات المقدمة في محافظة جنين 

 كحالة دراسية

دائرة -    كمية االداب  –الجغرافياكذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 

.  بيرزيتجامعة -  الدراسات العميا –الجغرافيا 

لذا يرجى التكـر . كلغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ ىذه اإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات

باإلجابة عف فقراتيا باىتماـ، مع العمـ أف كافة البيانات ستعامؿ بسرية تامة، ككمجاميع إحصائية، 

. كألغراض البحث العممي فقط

 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

 

 أبو الرب فالح
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: بيانات تعريفية: الجزء األول
:  اإلجابة المناسبة التي تنطبؽ عميؾدائرة حكؿ الرجاء كعع 

 

 A1 الجنس أنثى (2ذكر    ( 1

سنة      40-21( 2  سنة فأقؿ         20( 1
 ر سنة فأكث61( 4 )41 – 60    3 

 A2 العمر

 دبمـك ( 2اقؿ مف تكجييي                     ( 1
 فاعمىماجستير   (4بكالكريكس                          ( 3  

 A3 الدرجة العممية

  شيكؿ 3000- 1501( 2 شيكؿ فاقؿ                1500 (1

  شيكؿ فاكثر 4001( 4  شيكؿ       3001-4000( 3 

 A4 الدخل الشيري 

 A5 مكان السكن  مخيـ  (4قرية         (3بمدة       (2مدينة          (1

 مزارع   (4عامؿ (3تاجر         (2مكظؼ      1) 

 اخرل (5

 A6 المينة 

 A7 نوع التامين الصحي  ال يكجد (4ككالة       (3خاص       (2حككمي         (1

عدد زياراتك لممركز   فاكثر 16( 4         11-15( 3        6-10( 2         1-5(1
 خالل ىذه العام

A8 

ىل تعاني من مرض  ال (2نعـ                                      (1
 مزمن

A9 

توفر سيارات اسعاف  ال (2نعـ                                     (1
 في المركز الصحي

A10 

 

 . درجةرضا متمقي الخدمة عن الخدمات الصحية المقدمة في مناطقيم:الجزء الثاني
، ععيفة متكسطة، ععيفةجيدة، ، ممتازة)في المربع ()كعع إشارة كبرجاء االىتماـ باإلجابة عمى األسئمة أدناه، 

 .رضاك عن الخدمة الصحية المقدمة في منطقتكالذم يعبر عف  (جدا
مف اسئمة حكؿ الرعى عف الخدمات الصحية ما يأتي  درجة الرضا عن الخدمة الصحية 

 :المقدمة في منطقتكـ

 الرقم

 ممتازة  جيدة متوسطة ضعيفة جداضعيفة

 B1 قرب  المركز الصحي مف مكاف سكنؾ      

 B2 تكفر النظافة في المركز الصحي      

 B3 تكفر كسائؿ الراحة لمتمقي الخدمة في المركز الصحي      

طكؿ المدة الزمنية منذ بداية استخدامؾ لممركز       B4 
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 الصحي

مدل رعاؾ عف الفترة الزمنية التي يستمع فييا الطبيب      
 لممريض

B5 

 B6 اىتماـ الطبيب بطمب الفحكصات الكاممة     

 B7 كفاية المدة الزمنية لمطبيب لفحص المريض     

 B8 رعاؾ عف دقة التشخيص مف قبؿ الطبيب لممريض     

 B9  رعاؾ عف طكؿ مدة انتظارؾ لمدخكؿ لمطبيب     

 B10 كفاية ساعات الدكاـ في المركز الصحي     

 B11  مدل تكفر جميع االدكية في المركز الصحي     

 B12  تكفر االجيزة كاالدكات الطبية في المركز الصحي     

 B13 نظافة الكادر الطبي كالعاممكف في المركز الصحي     

مدل مالئمة مكقع المركز بالنسبة لسيكلة كصكؿ      
 المرعى

B14 

تمبية السريعة لجميع المتطمبات الطبية الرئيسية اؿ     
 لممرعى 

B15 

 B16 استعدادؾ لتناكؿ كجبات الطعاـ المعدة في المستشفى     

 B17 كصؼ الطبيب لكمية كافية مف الدكاء لممريض      

 B18 االىتماـ المناسب بالمريض مف قبؿ المركز الصحي     

 B19 سمكؾ الكادر الطبي يتسـ بالمطافة     

 B20 تكاليؼ العالج الطبي مناسبة لدخؿ المريض     

رعاؾ عف سرعة كصكؿ سيارات االسعاؼ لمحاالت      
 الطارئة 

B21 





 
" شكرا لحسن تعاونكم"
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  المعايير الفمسطينية لمخدمات الصحية:(3) رقم ممحق

عدد المخدكميف الكادر الطبي الرقـ 
   قابالت 4كؿ سرير كالدة  1
 فني مختبر 1كؿ سرير  2
  نسمة 6000طبيب اشعة  3
 اسرة 10فني اشعة  4
قرية / 10000-  مدينة /5000قرية /   مدينة/   صيدلي 5
حسب عدد السكاف عدد الممرعيف  6
 2 ـ15نصيب السرير الواحد من مساحة الموقع  7
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معايير منظمة الصحة العالمية لمخدمات الصحية : (4) رقم ممحق

الرقـ  الكادر الطبي  عدد االفراد المخدكميف 

طبيب عاـ  1   نسمة 10000
طبيب باطني  2    نسمة 30000

طبيب اطفاؿ  3   نسمة 30000
طبيب امراض جمدية  4  نسمة 100000
طبيب مسالؾ بكلية  5   نسمة 100000
طبيب امراض نسائية  6   نسمة 20000
طبيب عظاـ  7   نسمة 60000
طبيب عيكف  8   نسمة 60000
طبيب انؼ اذف حنجرة  9  نسمة 60000
طبيب اعصاب  10   نسمة 30000
مكظؼ الصحة العامة كالبيئة  11   نسمة 10000
اختصاصي الصيدلي  12   نسمة 10000
كؿ سرير  13  نسمة 10000
اختصاصي االشعة  14         نسمة 10000
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  خاص بالكادر الطبي في العيادات الصحية في محافظة جنيف:(5) رقم ممحق

 الرقم نوعية الكادر الطبي العدد
 1 االطباء العامكف 46
 2 االطباء المختصكف 5
 3 اطباء اسناف 6
 4 صيادلة 16
 5 مساعدم صيادلة 12
 6 تمريض كقابالت 75
 7 فنيي اشعة كمختبر 35
 8 ادارة كخدمات 52
 9 عاممة صحية 20
 10 صحة البيئة 10
 11 المجمكع 276

 

 الككادر الطبية المتكفرةفي المراكز الصحية الحككمية كاالكنركا: (6) رقم ممحق

 الرقم
 

الكادر الطبي  المراكز الصحية 
الحكومية 

االونروا 

1 — االطباء العاميف  46 6 

2 - االطباء المتخصصكف  5  ---

3 - الممرعيف كالقابالت  75 11 +3 
4 - فنيي المختبر كاالشعة  35 5 + 1 

5 - اطباء االسناف  6  ---
6 - صيادلة  16 3 
7 - مساعدم صيادلة   12 3 
8 - عاممة صحية  20  ---
9 - صحة البيئة  10  ---

10 - عدد االسرة   ----  ---

 االكنركا – مصدر المعمكمات كزارة الصحة المراكز الصحية 


