كفاءة التوزيع املكاني للمراكز الصحية وعالقتها بتوزيع السكان يف مدينة اربيل
املدرس املساعد  .عمر حسن حسني الرواندزي
قسم اجلغرافية  ،فاكليت االداب  ،جامعة سوران  ،اقليم كوردستان العراق
Email: omar.hussein@soran.edu.iq
Tel : +6940074977469
اخلالصة
تعد اخلدمات الصحية من ابرز اخلدمات اليت تقدمها املدينة لسكانها الرتباا ييااتهب بهاا يتالايت ازااا العلاه ليهاا
خاصة يف االيتنة االخرية  ،يتذلك بسبه زيااة دا السكان الذي يؤثر يف كفاءة التوزيع املكاني هلذا النو من اخلدمات ييث يارتب
تقدم الشعوب يت تعورها لى تعور مستوى مثل هذا النو من اخلدمات .
يتنايتل البحث اراسة يت حتليل كفاءة االنتشار املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيال ماع تقيايب كفااءة هاذا التوزياع يت
مدى توافقها مع توزيع السكان  ،بهدف الكشف ن أيتجه اخللل يت حتديد جوانه النقص يف التوزيع احلاىل  ،يتذلك من خالل االجابة
ن سؤالني اساسيني يت هما :
ايتال /ما طبيعة التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل .
ثانيا  /ما العالقة بني طبيعة توزيع السكان يتاملراكز الصحية .
يتذالك لوضع املقرتيات يت التوصيات امل ناسبة للههات املعنية مان أجال النهاوذ بهاذا الناو مان اخلادمات ا يتمعياة يف منعقاة
الدراسة.
يتقد ا تمد الدراسة لى البيانات املتوافرة يف مديرية العامة لصحة حمافظة اربيل يتالديتائر املعنية مبوضو الدراسة فضالً ن الدراسة
امليدانية يت املقابلة الشخصية يت املصاار املكتبية .
يتقد مت تقسيب البحث اىل مبحثني اساسيني  ،متثل املبحث االيتل يف اراسة من التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مديناة
اربيل  ،فيما متثل املبحث الثاني يف ابراز العالقة بني توزياع الساكان يتاملراكاز الصاحية يف املديناة  ،باساتخدام ادا مان الوساائل
االيصائية املكانية ضمن بيئة الربنامج  arcgis01من اجل الوصول الي تصور ملا ينبغي ان يكون ليه املراكز الصحية يف منعقة
الدراسة .

ثوختة
كارايي دابةشبووني شويَنجيَيى بنكة تةندروستيةكانء ثةيوةندييان بةدابةشبووني دانيشتوان لةشاري هةوليَر
خزمةتطوزاريية تةندروستيةكان لةديارترين ئةو خزمةتطوزارييانةن كة شارةكان ثيَشكةشي دانيشتوانييان دةكةنء داواكارى لةسةر
ئةم خزمةتطوزارييانةش لةزيادبوونداية ,بةتايبةت لةم ساالنةي دواييد بةهؤي زيادبووني ذمارةى دانيشتوان كةة كاردةكاتةة سةةر
كارايي دابةشبووني شويَنجيَيي ئةم جؤرة خزمةتطوزاريانة ,بةجؤريَك ثيَشكةوتين طةالنء برةوسةةنديان ثةيوةسةتة بةثيَشةكةوتين
ئاستى ئةو خزمةتطوزاريانة.
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ئةم باسة ليَكؤلينةوةية دةربارةى شيكردنةوةيةكي شويَنجيَيي بؤ ئاسيت كارايي بآلوبوونةوةي بنكة تةندروستيةكاني شاري هةوليَر
 بةةئاما ي ديزينةةوةي اليةنةة الوازةكةانء دةسة,لةطةأل هةلسةنطاندني كارايي ئةو دابةشبوونة لةطةل دابةشبووني دانيشةتوان
-:نيشانكردني كةمءكورتيةكاني دابةشبووني ئيَستاي ئةمةش لةميانةي وةآلمي دوو ثرسيارى سةرةكي كةبريتني لة
 ئايا سروشيت دابةشبووني بنكة تةندروستيةكاني شارى هةوليَر ضؤنة؟/يةكةم
 ئايا ثةيوةندي نيَوان دابةشبووني دانيشتوانء دابةشبووني بنكة تةندروستيةكان ضؤنة؟/دووةم
بة ئاما ي داناني راسثاردةى طو او بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةمةبةسيت ثيَشخسةتين ئةةم جةؤرة خزمةتطوزارييةة لةناوضةةي
.ليَكؤلينةوة
ئةم باسة لةدوو تةوةر ثيَكهاتووة تةوةرى يةكةم يةكةم تةرخان كراوة بؤ تويَذينةوة دةربارةى تةرزى دابةشةبووني شةويَنجيَي بنكةة
 تةوةرى دووةميش تايبةتة بة دةرخستين ثةيوةندي نيَوان دابةشبووني دانيشةتوانء دابةشةبووني,تةندروستيةكان لةشارى هةوليَر
) بةئاما يArcGIS 01(  بةبةكارهيَناني ذمارةيةك هؤكارى ئامارى شويَنجيَي لةناو ثريطرامي,بنكة تةندروستيةكاني شارةكة
.طةيشنت بةثيَشبيين كردن بؤ شيَوازى دابةشبووني بنكة تةندروستيةكان لةداهاتوودا

Abstract
The efficiency of the spatial distribution of health centers and their relation to
the population distribution in the Erbil city.
The health services of the most prominent services offered by the city for its
residents to link their lives and which has increased the demand for them, especially in
recent times, due to the increase in population, which affects the efficiency of the spatial
distribution of this type of service as linked to the progress of peoples and their
development on the evolution of the level of this type of services. This research deals with
the study and analysis of the efficiency of the spatial spread of the health centers in the
Erbil city, with an evaluation of the efficiency of the distribution and their compatibility
with the distribution of the population, in order to detect anomalies and identify
deficiencies in the current distribution, through to answer two basic questions and are:
First / what is the nature of the spatial distribution of health centers in the Erbil city.
Second / what is the relationship between the nature of the population distribution and
health centers.
The spectrum for the development of proposals and appropriate recommendations to the
relevant authorities in order to promote this kind of community-based services in the
study area. The study was based on data available in the Directorate General of Erbil
Health and circles on the subject of study and as well as a field study and a personal
interview and office sources.
The research is divided into two sections, representing First sections to study the pattern
of spatial distribution of health centers in the Erbil city, while representing the second
section to highlight the relationship between the distribution of the population and health
centers in the city, using a number of statistical methods of spatial within the program
arcgis01 in order to reach to visualize what should be the health centers in the study area.
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املقدمة :

لقد اصبح ايتر اخلدمات الصحية مبستوياتها املخت لفة يتاضح ًا يف ييااة الفارا يت ا يتماع  ،فهاي تاؤاي ايترًا باارزًا يف جعال
السكان قاارين لى ان يكونوا يف يالة منتهة يت يؤمن ندهب يالة من االستقرار الصحي يت النفسي  ،يت جيعل ييااتهب ذات قيماة
كبرية )1( .كما يعد مؤشر الصحة بالنسبة للسكان من اكثر املؤشرات التنموية يساساية  ،الناه يتعلاا باحلالاة اةسادية لالنساان يت
قدرته لى البقاء  ،اذ تشري فلسفة اخلدمات الصحية اىل العديد من احلقائا يت االهداف التنموية منها تكامل الشخصاية الفراياة
لالنسان جبوانبها االربعة اةسمية يت النفسية يت العقلية يت االجتما ية  )2( .لاذلك متثال اخلادمات الصاحية مؤشارًا مهما ًا يت يتاضاح ًا
لتحضر امة من االمب ايت جممتمع من ا يتمعات يف معظب ايتل العامل يتذلك يسه مستوى ما تقدمه هذه الديتل من اخلدمات الصحية
لسكانها  )3( .يت توليها الديتلة اهمية كبرية لكونها ذات القة حبياة السكان بصورة مباشرة من جهة يت لغرذ ضمان صحة االنسان
يت سالمته من االمراذ من جهة اخرى  .يت ميكن تعريف اخلدمات الصحية لى انهاا يياع االنشاعة املوجهاة للحفاا لاى صاحة
االنسان يت سالمته من خالل معاجته من االمراذ يت الوقاية منها  ،يت هذا يعين ان اخلدمات الصحية تتمثل يف ييع االنشعة اليت
تعمل لى ر اية االنسان يت احلفا لى سالمته  )4(.يتمن ضمنها املراكز الصاحية با تبارهاا اياد املؤسساات االساساية املكوناة
للخدمات الصحية .يتاليت تعد اكثر املؤسسات الصحية انتشاراً  ،ييث توجد يف املناطا الريفية يت النائية يت كذلك يف املدن  ،يت تقدم
اخلدمات العالجية االيتلية يت حتال احلاالت الصعبة اىل املستشفيات  )5( .يت يعد مفهوم الكفاءة من اهب املفاهيب املستخدمة لتقيايب
اااء ايت مل يقوم به الكائن البشري  ،)6( .كما يفسر مفهوم الكفاءة لغوي ًا لى انه اجناز مل ما باقل جهد يت باقل فاقد  ،مبعناى
اخر تعين نسب ة العاقة املستخدمة من قبل النظام الديناميكي اىل العاقة املتوفرة له خالل ايترة العمل  )7( .يتمن هذا املنعلا فاان
البحث ن كفاءة ال توزيع املكاني للمراكز الصحية من اةوانه الضريترية اليت جيه االملام بها ملا تصرف من املبالغ لتوفري مثل هذه
اخلدمات للسكان .
ركز البحث لى اراسة املراكز الصحية ايتن غريها من موسسات اخلدمات الصحية لكونها اكثرها انتشارًا يف املدن يت ذات
رب مباشر بالسكان يت متثل مراكز العالج االيتلية  ،لذلك تعله اراسة يتافية لكفاءة توزيعها يت مدى تالئب هذا التوزيع ماع توزياع
السكان.
تكمن اهمية البحث يف ان مد ينة اربيل من املدن اليت تشهد زيااة مستمرة يف يهمها السكاني يت منو مركزهاا يت توساع يت
ازاياا اييائها السكنية مما يتعله ا ب املراكز الصحية كماً يت نو اً مبا يتناسه مع توزيع الساكان  .ادا كاون هاذه الدراساة مان
الدراسات القليلة اليت تنايتلت كفاءة التوزيع املكاني للمراكز الصحية من منظورٍ جغرايف يف املدينة املذكورة  .يتمن منعلا اهمياة
البحث يدات اهدافه يف هدفني اساسيني :
ايتهلما بارة ن ابراز من التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل .
ثانيهما التعرف لى مدى التوافا بني التوزيع احلالي للمراكاز الصاحية يت االيهاام يت الكثافاة الساكانية  ،مان اجال رفاع كفااءة
التوزيع املكاني هلذه املراكز يف منعقة الدراسة.
يت ان الديتافع الرئيسية الختيار البايث ملوضو البحث تكمن اساساً يتراء ييثيات مشكلة البحث يتاليت ميكن يصرها يف جانبني :
ايتهلما مرتب بعبيعة توزيع املراكز الصحية يف منعقة الدراسة يت دم انسهامها مع توزيع السكان بسبه دم مواكبتهاا للتوساع
املسايي للمدينة .
يت اةانه الثاني تتمثل يف غياب االاراك احلقيقي الهمية يت امكانيات ال( )GISيف اراسة يت تقيب كفاءة التوزيع اةغارايف للخادمات
يف البيئة احلضرية بشكل ام يت املراكز الصحية بشكل خاص  .يتاستنااًا لى ذلك تفرذ الدراسة ان :
 .0ان من االنتشار املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل هو من شوائي يت القريه من العشوائي متهمع .
()3

 .2ان ا داا املراكز الصحية يف منعقة الدراسة قليلة جدًا يت ال تنسهب مع يهب السكان .
 .3يتجوا خلل يف التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل يت دم توز ها بصورة االة لى ايياء املدينة .
منهج الدراسة  .يعرف املنهج بانه العريا املؤاي اىل الكشف ن احلقائا  ،فاملنههية متثل جممو ة من االساليه اليت يتبعهاا
البايث لتحليل مشكلة اراسته  ،فالدراسات اةغرافية تبدأ من املاليظة يت التهربة متهيداً لصياغة الفرضية يت التاكاد مان صادقها
()8
للتوصل اىل نتائج .
يت ليه اتبع الدراسة املنهج الوصفي يت التحليلي ال هار كفاءة التوزيع اةغرايف للمراكز الصحية يت القتها مع التوزيع اةغارايف
للسكان ضمن يديتا منعقة الدراسة  .يت لتحقيا ذلك مت االستعانة مبا يلي :
 .0املرئية الفضائية ملنعقة الدراسة امللتقعة من قبل القمر الصنا ي االمريكي  IKONOSيف شهر أب لسنة 2103يت بدقاة
متييزية  0مرت  ،من يتزارة التخعي القليب كوراستان العراق شعبة نظب املعلومات اةغرافية  .النه ميكننا يع املعلومات
يت الب يانات الضريترية ن منعقة الدراسة من خالل حتليل املرئيات الفضائية يت بيانات االقمار الصانا ية باقصار يت قات يت
اقل كلفة يت اكرب جواة  )9( .كما ميكننا االستفااة من هذه املرئيات لغرذ بيان يت التأكد مواقع املراكز الصاحية يف مديناة
()10
اربيل .
 .2احلصول لى خرائ موضو ية يت تفصيلية ملنعقة الدراسة مان يتزارة البلاديات يت الساياية القلايب كوراساتان العاراق يت
مبقياس رسب 0:01111سب .
 .3احلصول لى بيانات اخلاصة باملراكز الصحية يف مدينة اربيل من ييث ايداثياتها يت مساياتها  ،من رئاسة صحة حمافظة
اربيل شعبة االيصاء .
 .4ا لقيام بالدراسة امليدانية لغرذ التاكد من صحة البيانات  ،يت سد النقص احلاصل يف البيانات من فرتة  2104-0-7اىل
. 2104-2-27
يتقد جاءت الدراسة ضمن مبحثني  ،استهل املبحث االيتل بالتعرق اىل التوزيع املكاني للمراكز الصحية يت منعها يف مدينة اربيل
يت ذلك من خالل اساتخدام تقنياات التحليال االيصاائي املكااني ضامن بيئاة برناامج  Arc map01بغياة الكشاف ان بعا
اخلصائص املكانية لتوزيع املراكز الصحية  ،بينما اهتب املبحث الثاني بابراز العالقة بني توزيع الساكان يتاملراكاز الصاحية يف مديناة
اربيل .
بالنسبة حلديتا منعقة الدراسة  :تقع من النايية االاارية ضمن قضاء مركز احملافظة الذي تعد من ايد االقضية التابعة
حملافظة اربيل يف اقليب كوراستان العراق  ،يت حيدها من الشمال نايييت ينكايتة يت حبركة يت من اةنوب نايية اارةتو كما حيدها من
الشرق نايية كسنزان يت من الغرب نايية رزكاري ،يتان املوقع اةغرايف للمدينة ا عى له ميزة خاصة متيزه ن باقي املدن يف اقليب
كوراستان العراق  ،لكونه يشكل اصمة القليب كوراستان العراق  .كما حتتل مدينة اربيل موقعاً متميزاً ند اقدام جبال
كو راستان  ،يت تشرف لى سهل فسيح  ،يت يتمثل بسهل اربيل  ،يت ند ملتقى العديد من العرق املهمة اليت تربعها باملراكز
الرئيسية يف حمافظات اقليب كوراستان يت بوس يت جنوب البالا من جهه  ،يت باالقعار ا يايترة من جهه ثانية  ،ان هذا املوضع اكسه
()11
املدينة جممو ة من مقومات منوها احلالية يت كان هذا امالً مسا داً لى توسع املدينة مرانياً  ،ايتن راقيل طوبوغرافية .
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كما يبديت ان املدينة تتوس اقليم ًا سهلياً غنياً خصب ًا لى هضبة مستوية يبلغ معدل ارتفا ها يوالي ()391
يت تنحصر املدينة فلكياً بني اائرتي رذ( )ْْ 33 ، َ 04 ، ً 44 -ْ 33،َ 7،ً 02مشاالً يت خعي طول (-ْ 43 ، َ 33 ،ً 33
 ) ْ 44 ،َ 7 ، ً 41شرقاً  )13(.كما تبلغ مسايتها (  )04044كيلومرتاً مربعاً  )14(.اخلارطة رقب ()0
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اخلارطة رقب ( )0موقع اةغرايف يت الفلكي ملنعقة الدراسة
الموقع الجغرافي لمدينة اربيل

اقليم كوردستان العراق االدارية

الموقع الفلكي لمدينة اربيل و احيائها السكنية لسنة 2013

املصدر  :من مل البايث باال تماا لى  .1 :هاشم ياسني محدامنيني ددامو س سدرومم عدا لردامورمحو س ه شددام عدامنيني  ،شد اس
ئةتلَةسي هةريَمي كوردستاني عرياق  ،عرياق و جيهان  ،كؤمثانياي تيَ نوس بؤ ضاثةمةني و كاري هونةري  ،ض ، 1هةوليَر ، 2009 ،ال.39
 .2اقليب كوراستان العراق  ،يتزارة التخعي  ،اهليئة العامة اليصاء اقليب كوراستان  ،شعبة نظب املعلومات اةغرافية .
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املبحث االيتل  /التوزيع املكاني للمراكز الصحية يت منعها يف مدينة اربيل :

حيتل التوزيع املكاني أهمية كبرية يف الدراسات اةغرافية  ،يتبشكل خاص ندما ال يتوقف األمر لى بيان التوزيع فقا
يتإمنا إىل حتليل ذلك التوزيع يتتغريه يتبيان العالقات املكانية بني املراكز من النو الوايد أيت بني مراكز من أنوا متعداة ثب ا ب ذلك
بأشكال يتخرائ ملواضع الظواهر اةغرافية  )03(.لذلك فان توزيع اية اهرة جغرافية لى سعح االرذ سواء كانت طبيعية ايت بشرية
منتظمة ايت ايتن انتظام ميكن اراستها ضمن مناهج لب اةغرافية ( ، )03بذلك اصبحت مهمة اةغارافيني حتدياد االقااليب املتبايناة يت
اراستها يت الكشف ن شخصيتها يتصفاً يت تفسرياً ( )17يتمن هنا نلتقي مع تعريف هارتشورن للهغرافية بوصفها لب يبحث اساساً
يف التباين املكاني  ،يت يعين ارجة التشابه يت االختالف بني اجزاء سعح االرذ يت العالقات املكانية اليت تقرتن بهذا التشابه ايت ذلاك
االختالف )18(.يتان دم هور التباين املكاني لتوزيع الظاهرات يت دم تشكيله لنم حمدا بعد توزيعها يصبح توزيعها غري جمد يتال
يهتب اةغرايف بدراستها  )19(.الن ملية البحث ن خصائص التوزيع املكاني للظواهر من صميب مل اةغرايف يتلكن ليس بصورتها
الوصفية التهريدية فق  ،بل يتمن خالل حتليل يتتفسري مركه هاذه اخلصاائص مان يياث طبيعاة التوزياع جاو التهماع أيت التشاتت
يتترتيبها ضمن من معني( .)20يت النم

ند اةغرافيني هو الشكل الذي يتب مبوجباه تنظايب العناصار فاوق ساعح األرذ ( (21يت ميثال

منظومة تصنيفية مؤلفة من ناصر كثرية مرتابعة بعضها مع بع

()22

 . .فاذا كان التوزيع يشكل منعاً  Patternحمدااً  ،فاان

ذلك يعين ان هناك قوى يت وامل يتراء تشكيل هذا النم  ،يسعى الباياث للكشاف نهاا  ،يت الوقاوف نادها  ،اماا اذا كاان
التوزيع شوائياً فان ذلك يشري اىل قوى الصدفة يت احلظ اليت من الصعه تفسريها  ،يتملا كانت االمنا احملداة نتيهة وامل يت قوى
اائمة التغري  ،ف ان ذلك يعين ان اهتمامنا باالمنا سيقوانا اىل االهتمام بالعمليات املؤاية اىل تكوينها  ) 23(.يتنظراً ألهمياة هاذا
املوضو فسيتب يف سياق هذا املبحث معاةة املمراكز الصحية يف منعقة الدراسة ،من ييث توزيعها املكاني يت منعها  ،كما يلي :

ايتالً  /التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل لى مستوى االيياء السكنية :

لكونهااا متثاال
لااى الاارغب ماان تنااو البيانااات اةغرافيااة فااان معظمهااا يشاارتك يف اااهرة التوزيااع املكاااني .
نقعااة البدايااة يف الدراسااات اةغرافيااة ،يتماان هنااا اارف (مااارأ) اةغرافيااة لااى أنهااا اراسااة أياان توجااد االشااياء .
يتكنتيهااة هلااذا التوزيااع تظهاار التباااين املكاااني هلااذه البيانااات ماان مكااان الخاار يت ماان يتقاات الخاار  .يت لغاارذ بيااان كفاااءة
التوزيااع املكاااني للمراكااز الصااحية يف مدينااة اربياال البااد ماان اراسااة يت حتلياال يتاقااع املراكااز الصااحية يت توزيعهااا اةغاارايف  ،اذ
تتااوز هااذه املراكااز البااالغ ااداها (  )23مركاازاً صااحياً  ،لااى ايياااء املدينااة يت البااالغ ااداها ( )44يي ا ًا سااكني ًا يت البااالغ
مسايتها معاً (  )04044كيلومرتاً مربعاً  ) 26( .يتمن اةديتل رقب ( )0اخلارطة رقب ( )2يتبني مايلي :
() 24

()25

 .0من جممو ( ) 44يياً سكنياً يف مدينة اربيل تفتقر ( ) 33يياً اىل املراكز الصحية يت مل تقب فيها مثل هذه املراكز.

 .2ان ماان جممااو ( )44يي ا ًا سااكنيَاً تتااوز املراكااز الصااحية يت البااالغ ااداها ( )23مركاازاً صااحياً لااى ()04
يي ا ًا سااكنياً منهااا يتهااي االيياااء ( مسااتويف  ،ساايعاقان  ،ساايدايتة  ،زانياااري  ،رابااةرين  ،خبااات  ،ريتناااكي ،
ئاااازااي ، 0ئاااازااي ، 2رزكااااري ، 2كااااني  ،نااااز  ،ناااوريتز  ،كوراساااتان  ،مهابااااا  ،جناااار  ،ساااةريتةران ،
سفني. )2
 .3تقااع اكثريااة املراكااز الصااحية احلاليااة يف االيياااء القدميااة ماان املدينااة يت لااى يتجااه التحديااد يف االيياااء الاايت
تشااكل مركااز املدينااة يت املناااطا احمليعااة القريبااة منهااا  ،يف يااني ان اكثريااة االيياااء الاايت هاارت يف االيتنااة
االخرية تفتقر اىل مثل هذه املؤسسات .
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 .4تتباااين ا ااداا يت نسااه املراكااز الصااحية بااني االيياااء الاايت تظهاار فيهااا  .تاااتي حملااة مهاباااا جبنااوب املدينااة يف
املرتباة االيتىل مان ييااث ادا يت نسااه املراكاز الصااحية الواقعاة فيهاا  ،حبيااث بلاغ ااداها ( )3مراكاز صااحية ،
بااذلك اسااتحوذ لااى نساابة ( )%00443ماان يهااب املراكااز الصااحية يف مدينااة اربياال  ،يت تليهااا االيياااء
(مسااتويف  ،ازااي ،2كاااني ،نااةيتريتز ،ريتناااكي  ،ساافني )2يف املرتبااة الثانيااة يت الاايت يتوز ااون يف ييااع ارجاااء
املدينااة  ،يت اسااتحوذ كاال يااي لااى مركاازين صااحيني  ،يت اسااتحوذ االيياااء املااذكورة لااى نساابة ()%4342
ماان يهااب املراكااز الصااحية يف منعقااة الدراسااة  ،يتان النساابة املتبقااة ماان يهااب املراكااز الصااحية يت البالغااة
( )% 4243يتاااوز لاااى االييااااء (سااايعاقان  ،سااايدايتة  ،زانيااااري  ،راباااةرين  ،خاااةبات  ،ئاااازااي، 0
رزكاااري ،2ناااز  ،كراسااتان  ،جنااار  ،سااةريتةران ) ييااث تاااتي يف املرتبااة الثالثااة ماان ييااث ا ااداا املراكااز
الصحية فيها يت بواقع ( )0مركز صحي يف كل يي .
اةديتل رقب ()0
التوزيع العداي يت النسيب للمراكز الصحية حبسه االيياء السكنية يف مدينة اربيل لسنة ()2103
نسبتها من يهب املراكز الصحية %
دا املراكز
احلي
ت
00443
3
مهاباا
0
747
2
مستويف
2
747
2
ازااي2
3
747
2
كاني
4
747
2
نةيتريتز
3
747
2
ريتناكي
3
747
2
سفني2
7
3443
0
سيعاقان
4
3443
0
سيدايتة
9
3443
0
زانياري
01
3443
0
رابةرين
00
3443
0
خةبات
02
3443
0
ئازااي2
03
3443
0
رزكاري2
04
3443
0
ناز
03
3443
0
كراستان
03
3443
0
جنار
07
3443
0
سةريتةران
04
011
23
ا يمو
اةديتل من مل البايث  :باال تماا لى  ،يكومة اقليب كوراستان العراق  ،يتزارة الصحة  ،مديرية العامة لصحة حمافظة اربيل ،
شعبة التخعي  ،بيانات ن ا داا املراكز الصحية يت مواقعها لسنة  ، 2103بيانات غري منشورة
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اخلارطة رقب ( )2التوزيع العداي يت النسيب للمراكز الصحية حبسه االيياء السكنية يف مدينة اربيل لسنة ()2103

()8

ثانياً  /من التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل :
مت تلااك نظااب املعلومااات اةغرافيااة جممو ااة ماان اساااليه االيصاااء املكاااني  ،الاايت يسااتعني بهااا البااايثون يف الكشااف
اان توزيااع الظااواهر يت منعهااا  ،بشااكل يكفاال ا عاااء النتااائج بصااورة اليااة ايتن احلاجااة الجااراء قياسااات ايت تعبيااا املعااااالت
 ،مساااهمة بااذلك يف اختصااار الوقاات يت اةهااد  .باالضااافة اىل ا عاااء فكاارة امااة اان خصااائص الظااواهر حييااث يسااتعيع
القااارت تكااوين فكاارة اان التوزيااع املكاااني للظااواهر اةغرافيااة يت منعهااا  ) 27( .يت ميكاان االسااتعانة بكاال ماان حتلياال صاالة
اةاااوار ( ، )Nearest Neighbor Analysisيت اليااال ماااوران ) ،(Moran iال هاااار خصاااائص التنظااايب
املكاني يت حتديد من توزيع املراكز الصحية يف مدينة اربيل فكانت النتائج كما يأتي :

مسالً  /حتلدل صلة مجل مم(Nearest Neighbor Index) -:

يعددا حتلدددل صددلة مجل د مم نيددو ددني األددر م سدداود مويعدددة هعدددة ب موياددو لددو كردعددة مو ي د م يددا
ولظدد مهر مجلارمةدددة س دده هددة م هعدددة ا لددا نير دددة للددا سددات مياادد وردددات نيددا ادد موظدد مهر ددد
عضددلا س نع ددا ق،ددر الدددات لاالددة اددل ودداهر نيدد موظدد مهر م ،ددر ب مو يدد م يددا س ددةوي عددا نيرداسدداً
مٍدصددااداً والدر داً ولياددو لددو يددا مو ي د م يددا ولظدداهر م امسسددة س د ممن اددات مو ي د يادديل ي داً ني ظع داً م
لاد ماداً ةد كم اددات مو يد يادديل ي داً ني ظعداً ةداٍت كوددي يعددر س د و الد سل منيددل سمممن هددةم مود عا ي ددعا مورادد
ولياددو ل لددا سمو ال د ا ل دداها نيددا اكم اددات ي داً لاد ماداً ة داٍت ب كوددي والوددة للددا لانيددل موصدداةة مو د نيددو موصددع

ف ريها( )28يت من الشكل رقب ( )0اليت تظهر من التوزيع املكاني للمراكز الصحية يف مدينة اربيل يتبني ما يلي :
 .1رد د الددددم مودددام اة م عداميدددة ( )Z Scoreولعرمادددل موصدددبدة موراوادددة (،)26.2-د دامج دددال موردعدددة
موفراددددة
س ددده ري

محلر دددة ( )2658-س( )2658+ي ردد ادددعو ني ردددة صدد دددرةق ةراددددة موعدددا سالردد
مورايلددة مودد دد للدددا ت م رماددل موصدددبدة ب نياي دددة مم ددددل دد و سةدد يدددا ،دددا
رة لاو صل مىل ()29(.)%99
جمع لة نيو موع منيل عدامَ لو لانيل محلظ سموصاةة سن
 .2لددق الدعددة صددلة مجل د مم ولعرماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل ( )0620س ددةوي متددةة ي د ًا ني رام داً لا د ماداً
ب كردعدددة يعلدددا  )00(.س مت مو دددر موراد د د ب كودددي ير د د مىل سالد د و ماألريدددة م رمادددل موصدددبدة ب
مالددددامن مو مالعددة ب الل د م اي ددة س كوددي ورددانيلا س مة رددام مالددددامن م د ددة لددا مىل ه دة م رماددل س كوددي
حلام ة اسد لا .

ا داً  /وودل ني ممت )(Moran i

ي ددرني مت مو د عا م ال د و ي د م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل ه د يددا لا د ما ددا ل فعددل موصدداةة س
ددداودل سالد د و الدعدددة موام دددة م عداميدددة ( )Z Scoreموراوادددة ( )0680ادددعو دددال موردعدددة محلر دددة ( Critical
 . )2658+_2658-( )Valueاعدددا ردددم موردعدددة م ردددة وددددداودل نيد د ممت ( )Moran Iس موراوادددة ( )0619دددات
د موظدداهر د مو رددام ب يعلددا
موظدداهر الدددا مواممسددة اكددة ظ د مهر جمدداسم كمة الدددم ني اددا لة و د  )01( .س
ن رددة مواممسددة الالددمم الدعلددا نيددو (  ) 1+س م عاوهددا لددو (  )02(. ) 1-س ددةوي نيددو موردد ددات يددا مو يدد
م يددا ولعرماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل هدد يددا ني رددام لادد ما ب دد دداال وودددل نيدد ممت  .س ددةوي مل دد
مو بلدل اال ني اا ني حتلدل صلة مجل مم .

()9

موايل مالم ()1
الدم حتلدل صلة مجل مم س وودل ني ممت و ردعة مو ي م يا ولعرمال موصبدة ب نياي ة مم دل

املبحث الثاني  /العالقة بني توزيع السكان يتاملراكز الصحية يف مدينة اربيل

()10

املبحث الثاني  :العالقة بني توزيع السكان يتاملراكز الصحية يف مدينة اربيل :

مت ي د مجلاددرمب ولعرماددل موصددبدة ب م ددات ي د م سة د س د سنيعددايري ه،ددة ظددر مالل رددام دجددم مو دديات
موددةي نألددل هددم م سدد م ع عددا ول خ دددا مجلدددا اعددا مت ولعاالددة ددني دجددم مو دديات س م رماددل موصددبدة مهعدددة
اددرري وي د مألددل نيددا،اً ارمةد داً و بايددا م د فدا نيددو م رماددل موصددبدة  .س نيددو م فددم ة د نيراددل صددب ويددل
()00
( 0800مىل  )12000عة سة م عايري موعرمالدة .
سنيددو م ددل وممسددة سمال د موعاالددة ددني ي د مو دديات س م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل ي ل د دددات ي د
مو دديات موعاويددة س مويألاةدددة ب ني رددة مواممسددة س نيرام لددا نيدد مو يدد مجلاددرمب ولعرماددل موصددبدة االادداةة مىل
رددد نيعددايري مدصدداادة للددا م دد اريمة م ددةا م ت مو دديات هددم مهلدداا م س م دد فدا نيددو مخلددانياة م رماددل
موصددبدة االادداةة مىل مت مو خ دددا صددب نيددو دددد م ،دددام ني مالدد م ؤس دداة موصددبدة سجتلدلهددا اويدداوم مو ددي
سموصددب سمو عريضدد سم خ ددتمة مو بلدلدددة سم لددل سم ددةم،ر سم وسيددة يددر را مم راكدداً نيراشددرمً او دديات  .للددد
ي مو يات موعاوية س مويألاةدة ب نياي ة مم دل س دات لاال لا مدصااداً سة نيا يل :
نيو اس ،صاا

مسالً  /مو مة ني مو ي موعاوي ول يات س م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل :

لادد لدداو سدديات نياي ددة مم دددل  201009ددعة وعددا  2010سةدد دا دداة هدحددة مدصددامن ماللدددم ا موسدد ات
موعددرمل س ي رددايو هددةم موعدداو ب يع د م يددا س مويألدداب ددني مددددامن م اي ددة س موردداوق لدداوها  80دد داَس سددي داً .اعددا
ضددم م اي ددة  2.نيراددلمً صددبداً  .س د و هددة م رماددل للددا مددددامن م اي ددة س ادديل ني رددايو سنيددو مخلامكددة مالددم
( ) 0سمودد يرددامت ددني مو يدد موعدداوي ول دديات س م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل ال ددع مددددامن م اي ددة ب دد
ملامو سيا لا مىل مم ةحاة س ني لا ي رني نيا يل :
 .مددددامن اللدلددة مو دديات  :س اددعل مالددددامن مودد يددممسد لدداو سدديا لا نيددا ني (صددفر )10102-ددعة س موردداوق
لددداوها ( )02ددد د ًا سدددي داً س ادددعل مالدددددامن (بريكوووو  ،سو و ن ، 1سو و ن ،2سو و ن ، 3هوووةولريي نووووي ،
سوويَرةردان  ،طاؤوور س  ،وواري ئةنوو اطياران  ،ئاي وو  ، 1ؤروثووي ئةنوو اطياران  ،بووةر بو  ،ئاي وو  ، 2الوان ،
ئا و و  ،هوووريان سو و  ،موووةريوان  ،ؤةالويوووب  ،بابووواؤورؤور  ،رو و و رريي وووار واني  ،طان وووؤ ، 2راسو و ،
ماجي او ،ثيشةسووواطي با ووووور  ،م ت ووواو  ،ئةنو و اطياران  ،رونووواكي  ،ئي و و ان  ،كؤمووواري  ،مامؤسوووتايان1
 ،مامؤسوووتايان ، 2طانيايوووان  ،هوووة االن  ،سوووةرو ران  ،م وووتو  ،ان وووا  ،تعجيووو  ،ال ووووق  ،العووور ،
م ووار  ،طانيوواري  ،بلعووة  ،نوواط  ،وواري ووةون  ،ثر ووان  ،ثووارر  ،مي و يا  ،سةربةس و ،تووور ق )  .ساددعو
مددامن هة مجملع لة ي رني نيايل :
 .1مت ماألرية مددامن هة موفحة مو يعدة ر ب مكرما نياي ة مم دل س ماألري لا لرام لو مددامن دايألة .
 .2س دد و  .نيرماددل صددبدة مالددددامن (سددفني 2مس دداا ني دد ب) س مالدد  2نيراددل ب اددل ددد سمت هددةم
موعاو نيو م رمال موصبدة ب مالددامن م ةا م يليا لو م عدام مو خ د وف م رمال موصبدة.
 .0ول د م م رماددل موصددبدة س مال د نيراددل سمدددا ب اددل نيددو مالددددامن (اددا موي  2م دددامي سددرس ممت ددا )
سمت هة مالددامن ي مة ني نيعدام اسد م رمال موصبدة .
 .0درنيددات مالددددامن مال،ددر س موردداوق لدداوها ( )00ددداً سددي داً نيددو ،انيددة م رماددل موصددبدة  .ب دددني اددات نيددو
م فم م اامن م رمال موصبدة ب عق هة مالددامن س مال نيرال صب للا مالالل .
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 .مددددامن ني س د ة مو دديات  :س اددعل مالددددامن مو د ددممسد ملددامو سدديا لا نيددا ددني ( )20291-10108ددعة س
رلددق لدداوها ( )25دد داً سددي داً سمت هددة مالددددامن ه د (طاؤوور س  ، 2طي و ن  ،ؤوووالن ، 1ؤوووالن ، 2برايووةتي
 ،راثووةري ، ،ووان اد  ،ووؤر ، ،سووي او  ،سوويتابان  ،توورياو  ،كوي ووتان  ،كوووراني ع وواو  ،تيوواري ،
نيشووتمان  ،رطؤوواري ، 1رطؤوواري ، 2بهووار  ،ئوواطادي ، 1مهابوواد  ،طان ووؤ،1محووري ، ،بوواداو  ،ض و ار  ،م و )
س ضم مالددامن م ةا م ( )10نيرمال صبدة س و اشيل مو او :
 .1مس د ب كة د د نيلا دداو ب د م اي ددة للددا  0نيرماددل صددبدة س ددة يليددا لدداو م رماددل موصددبدة ب هددة
مالددامن لو دا ة مو يات .
 .2ر د نيراددليو صددبدني ب د د اددا موي  1ب د م اي ددة س دداورر نيددو د د نيلا دداو  .س ددةوي ي مة د هددةم
س عا هة مالددامن نيي فداً نا ه لا نيو م رمال موصبدة .
محل ني م عدام مو خ د
 .0د و م رماددل موصددبدة س مالدد نيراددل صددب سمدددا ب اددل نيددو مالددددامن ( سوويتابان  ،سووي او  ،راثووةري، ،
رطؤاري  ، 2ض ار ) سمت هة مالددامن رم نيو مو مة ني م عدام مو خ د .
 .0مت  18دددد ًا سددي د ًا اددعو هددة مجملع لددة ف رددر مىل ،انيددة م رماددل موصددبدة .س نيددو م فددم م اددامن نيراددل
صب للا مالالل ب مالددامن م ةا م .
ج .مددددامن لاودددة مو دديات  :س اددعل مالددددامن مودد ددممسد لدداو سدديا لا نيددا ني ( )00000 – 20292ددعة س لددق
لدداو هددة مالددددامن ب م اي ددة ( )5مددددامن سددي دة سهددم ( ووادي  ،كوواري ان  ،ووةبا  ،كوواني  ،ن و ال و ي )،س يظلددر
نيراددليو صددبدني ب د د اددا س ددةوي ي مة د ني د م عدددام االادداةة مىل نيراددل صددب م،ددر ب د د ،ردداة س ددةوي مت
محل م ةا م ه مو ا نيو م عدام ب دني ف رر مالددامن مال،ر مو م رمال موصبدة .
و .مددددامن لاودددة مو دديات ددامً  :س ددامج اددل نيددو مالددددامن ( نووةور ط  ،كوردسووتان  ،ضوارضوورا) حتدد هددة موفحددة
مو يعدددة ول دديات ب نياي ددة مم دددل  .س ددممسد لدداو مو دديات ب مالددددامن م ددةا م نيددا ني ( )00522-00005ددعة
ممددا يعددر م اددامن دداص نيرماددل صددبدة ب اددل د د للددا مالالددل وي د يي د ت ني مةر داً ني د م عددايري مو خ د دددة سويددو ب
مو مالدد ال ي ددا سدد نيراددليو صددبدني ب ددد نووةور ط س نيراددل صددب سمدددا ب ددد ا موسدد ات س عددا س دد و
م رمال موصبدة ب د ضوارضرا للا مورغم نيو مالم فاو موعاوي ول يات ب مالددامن م ةا م .
د ل مت ب ي د م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل ا،ددة ب مالل رددام مو ي د مجلاددرمب
سنيددو ممددا سددر
ددامج
ول دديات س كوددي دداودل س د و ماألددر نيددو نيراددل صددب ب مالددددامن مو د د خفق ةدلددا ملددامو مو دديات س مو د
ددامج اددعو ةحددة مالددددامن لاودددة
اددعو ةحددة مالددددامن اللدلددة مو دديات س لددا ددامن م رماددل موصددبدة ب مالددددامن مو د
مو دديات ددامً اوضدداةة مىل مت ماألريددة مددددامن نياي ددة مم دددل للددا موددرغم نيددو دا لددا مىل م رماددل موصددبدة س ل د لدداو
سدديا لا م عدددام م ع عددا ور ددامن م رماددل موصددبدة ةدلددا مال م لددا عددا نيددو لددا س د و نيألددل هددة مخلددانياة ةدلددا  .س
عددا كوددي مشددام سماددبة للددا لددا مو مةد ددني ،امكددة مو يد مجلاددرمب ول دديات نيد ،امكددة مو يد مجلاددرمب ولعرماددل
موصبدة ب نياي ة مم دل .

()12
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ا داً /مو مة ني

ي مويألاب و يات س م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل :

عددا وممسددة مويألاةددة مو دديا دة وم،ددل محلدددل محلضددري نيددو م ادد لاة م لعددة ب ارمةدددة م ددات و ا ريهددا
م راشدددر ب ني د د مو اد د مخلددداني ب م اي دددة نيدددو ددد د لددداو مو ددددامة مو دددي دة م د د و س د د و مخلدددانياة
ل د ةرهددا وم،ددل مو دددا مو ددي دة س ،ام لددا  )34( .س ب مويددألري نيددو مالددددات ي د ت مالل عدداو للددا
محلضددرية مو د
م رام ددة ددني مو يدد موعدداوي ول دديات س م رماددل موصددبدة غددري ااةدددة وي لددا ع دد دداال نيظللددة س نيرلعددة وددةوي
مالل عدداو للددا م رام ددة ددني مو ي د مويألدداب ول دديات س م رماددل موصددبدة وي لددا ع د دداال ماألددر والددة س
ي د
ملددامو مخلامكددة مالددم ( )0س ةددد ال ددع
لدداا م ددرم مو مةدد ددني مو يدد مويألدداب ول دديات س م رماددل موصددبدة
ل نيا يه :
م اي ة نيو مو اددة مو يا دة مىل مم جمانيد األاةدة سنيو دا ا لا
 .1مددددامن سمكحددة مويألاةددة  :س ي عألددل ب مالددددامن مو د ددممسد األاة لددا مو دديا دة نيددا ني (صددفر ).2-ددعة /
هي ددام س رلددق لدداوها  00دد داً سددي داً ب ني رددة مواممسددة سه د مالددددامن ( بووةال  ،ان ووا  ،طانيوواري ،
م ووار  ،ثووارر  ،مي و يا  ،ثةرلووةمان  ،وواري ووةون  ،نوواط  ،سةربةس و تووور ق  ،ؤورسووتان  ،راس و ،
طان ووؤ ، 2ووار واني  ،طاؤوور س  ،ؤوووالن ، 2طيوو ن  ،هووةوليَري نوووي  ،سوويَرةردان  ،وواري ئةنوو اطياران
 ،ؤروثووي ئةنوو اطياران  ،مووةريوان  ،ئاي وو  ،بووةر بو  ،الوان  ،ئاي وو  ، 2ئا وو  ،هووريان ،ؤةالويووب ،
ر وو رريي  ،بابوواؤورؤور  ،سووة ن ، 2ثيشةسوواطي با وووور) س عددا س دد و م رماددل موصددبدة ب ددد
مالددددامن م ددةا م لددام مالددددامن ( م دددامي س ددا ) سمو د ضددعو اددل ني لعددا نيراددلمً صددبداً سمدددامً س د د
سددفني 2سمودد ضددم نيراددليو صددبدني ممددا يعددر س دد و مم دد نيرماددل صددبدة ب دداص مددددامن اددعو
مددامن سمكحة مويألاةة .
 .2مدددددامن ني سددد ة مويألاةدددة  :سهددد مالدددددامن موددد دددممسد األاة لدددا مو ددديا دة نيدددا دددني ()120-.0
ددعة/هي ام س ددامج  25دددداً سددي داً حتدد هددة موفحددة مو يعدددة س عألددل ب مالددددامن (ئوواطادي، 1
ئووواطادي ، 2ئةنووو اطياران  ،بووواطار  ،تيووواري  ،برايوووةتي  ،بريكوووو  ،تعجيووو  ،راثوووةري ، ،رونووواكي،
سوووةرو ران  ،وووؤر ، ،وووادي  ،نوو الوو ي ، ،ضوارضووورا  ،كؤمووواري  ،كووواري ان  ،كووووراني ع ووواو ،
كوي ووتان  ،ماجيوو او  ،مامؤسووتايان ، 1مهابوواد  ،مووو  ،نيشووتمان  ،هووة االن) س ردد ماألريددة هددة
مالددددامن ب م دداك مو د ادديل الل د م اي ددة س عددا س د و م رماددل موصددبدة ب ماألريددة هددة مالددددامن
لددام مالددددامن ( سووةرو ران  ،ئوواطادي ، 2راثووةري )،س مالدد نيراددلي صددب ب اددل نيدد لم س دددد (
ادددا موي  1مس ددداا ) س مالدد نيرادددليو صدددبدني ب ادددل ني لعدددا س ددد نيلا ددداو س مالدد ددداص نيرمادددل
صبدة ةدلا س ةوي ر  10نيرمال صبدة ب سرعة مددامن سي دة ني س ة مويألاةة .
 .0مدددددامن لاوددددة مويألاةدددة  :دددممسد مويألاةدددة مو ددديا دة ب مدددددامن هدددة موفحدددة نيدددا دددني ()18.-125
ددعة/هي ام س ددامج  21دددد ًا سددي د ًا ب ني رددة مواممسددة اددعو هددة موفحددة مويألاةدددة س عألددل ب
مالددددامن ( اسوو ان  ،بووةهار  ،تووةيراو  ،ووةمري ، ،ووان اد  ،ووةبا  ،رطؤوواري ، 2طاؤوور س ، 2طانايووان
،طان وووؤ ، 1سو و ن ، 1سو و ن ، 3سوووي او  ،سووويتابان  ،ؤووووالن ، 1عوووةر  ،كووواني  ،مامؤسوووتايان، 2
م ت وواو  ،م ووتةو  ،نووةور ط) س ف رددر ماألريددة مددددامن هددة موفحددة مويألاةدددة ول دديات مو د ،انيددة م رماددل
موصددبدة لددام مالددددامن (سوويتابان  ،سووي او  ،ووةبا  ،رطؤوواري ) 2س مال د نيراددل صددب ب اددل د د س
مالددددامن (نووةور ط  ،كوواني  ،م ووتةو ) س مالدد نيراددليو ب اددل ددد س ددةوي دد ب ك هددة مجملع لددة
نيو مالددامن للا  10نيرمال صبدة .
()14

 .0مددددامن لاودددة مويألاةددة  :س اددعل مالددددامن (رطؤوواري  ،بوواداو  ،ضوو ار ،كوردسووتان) س ددممسد مويألاةددة
مو ددديا دة ب هدددة مالدددددامن نيدددا ني ( )208-182دددعة/هي ام س م دددا م رمادددل موصدددبدة ب محلددددني
(كوردسووتان  ،ض و ار ) س عددا ب ددددني (رطؤوواري  ،بوواداو ) س ددةوي ال ظلددر س د نيراددليني صددبدني
ب مددامن هة مجملع لة .
د ل مت مويألاةددة مو دديا دة ؤ،ددة ب ظددر مالل رددام ل ددا يدد م رماددل موصددبدة ب نياي ددة
س ممددا سددر
مم دددل س كودددي ددداودل مة ردددام ماألريدددة مدددددامن لاوددددة مويألاةددة مو ددديا دة مىل م رمادددل موصدددبدة ادددةوي مالدددددامن لاوددددة
مويألاةددة ددامً ب دددني ظلددر نيراددليو صددبدني ب د د سددفني 2للددا موددرغم نيددو مثفددا األاة لددا مو دديا دة س سس د و
 0نيرماددل صددبدة ب دد نيلا دداو للددة موددرغم نيددو م لددا نيددو مالددددامن ني سد ة مويألاةددة ممددا ياددري مىل مخللددل ب يد ،انيددة
م رمال موصبدة ب ني رة مواممسة س لا مةرلا ني مويألاةاة مو يا دة .

اخلارطة رقب ( ) 4التوزيع الكثايف للسكان يتتوافقها مع املراكز الصحية حبسه االيياء السكنية يف مدينة اربيل لسنة ()2103
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اوألاً  :حتلدل لاالة مو يات ا رمال موصبدة مدصااداً:

ي د م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل
واددر نيعرةددة سااددو كردعددة موعاالددة ددني دجددم س األاةددة مو دديات ني د
مالل عددداو للدددا سسددددل ني ادصدددااد ني سهعدددا سدددل نيعانيدددل مالم ردددا ( ريسددد ت) ()Correlationسنيعانيدددل
()35
مال امم مخل ( )Regressionس نيعانيل مالم را ه نيردات مياا واا موعاالة ني ني ارييو اعدني .
العددا مالم دد دجددة مالم رددا نيددو ( )1+و كوددي للددا الدد مالم رددا سم دد األددر ما عدداالً( )36س ادديل لددا
بصددر الدعددة نيعانيددل مالم رددا نيددا ددني ( 1-مىل  )1+دد د ددا موردعددة ( )1-للددا مالم رددا موعي د مو ددا نع ددا
س الدعددة ( )1+للددا مالم رددا مو ددروي مو ددا نع ددا
د م د اري مال،ددر د مالثفددا
مت م ويدداو مدددا م د ارييو
دد م دد اري دد مالم فدداو ام فدداو م دد اري مال،ددر  )37( .نيددا نيعانيددل مال ددامم مخل دد مور دددا يع ددت نيددو مالسدداود
د خا وردددات موعاالددة ددني نيد ارييو للددا هدحددة لاالددة وموددة ي ددعا مدددا م د اريمة (نيد اري ددا ) س
مالدصدداادة مود
()38
مال،ر (ني اري ني رل) سه م ر ب اري م اري مو ا .
سورددا الدددات لاالددة مالم رددا للددا ت اددل نيددو دجددم س األاةددة مو دديات نياي ددة مم دددل م ي د ت نيددو ()80
دد داً سددي داً ه د م د اري م ع عددا نيددا م د اري م د رل ة عأللددلا م رماددل موصددبدة .ي ض د و ددا نيددو مجلدداسوني مالددم ()2
مخلددا ردددم م دد ياة م ع يددة س نيعددانياة مالم رددا س لاالددة مالم رددا ددني اددل نيددو دجددم مو دديات س م رماددل
موصبدة س األاةة مو يات س م رمال موصبدة نيا يل :
 .1ندددا مت الدعدددة م د د م ع يدددة ( )p valueدددني دجدددم مو ددديات س م رمادددل موصدددبدة لدددق ( )06012مي
( )%162سهدد ددةوي مالددل نيددو ( )% 5ةا ددا ددرةق موفرادددة م راادددة مورااددل مت موعاالددة ددني م دد ارييو
محلجددم مو دديات سم رماددل موصددبدة ال ت لددو لددو موصددفر س ود دد كمة والوددة مدصدداادة س ررددل موفرادددة
مورايلددة مورااددل ددات لاالددة مالم رددا ددني م د ارييو (دجددم مو دديات س م رماددل موصددبدة) ت لددو لددو موصددفر
رة موراوق ماألر نيو (. )%95
سم لا لاالة مم را نيع ية س
 .2ه دداا مم رددا كددروي ددني اددل نيددو م د ارييو (دجددم مو دديات س م رماددل موصددبدة ) ب نياي ددة مم دددل سكوددي دداودل
مموردعة م رة عانيل مالم را .
 .0مت لاالددة مالم رددا ددني اددل نيددو م د ارييو (دجددم مو دديات س م رماددل موصددبدة ) ب نياي ددة مم دددل اددعدفة سكوددي
ددداودل سالد د و الدعدددة نيعانيدددل مالم ردددا موراوادددة ( )222+دددني ( )39(. )0609_0601+سهدددةم يدددا للدددا ت لددداو
مو يات األر نيو لاو م رمال موصبدة مما ي ل امن نيرمال ايا و ا موعجل ب م اي ة .
 .0ندددا مت الدعدددة ( )p valueم د د م ع يدددة دددني األاةدددة مو ددديات س م رمادددل موصدددبدة لدددق ( )06050مي
( )%560سه د ددةوي ماألددر نيددو ( )%5ةا ددا ررددل موفرادددة موعانيدددة مورااددل مت موعاالددة ددني م د ارييو األاةددة
مو يات سم رمال موصبدة ال ت لو لو موصفر س ود كمة والوة مدصاادة .
ددةوي صددل مىل مت ه دداا لاالددة مم رددا كرويددة اددعدفة ددني م دد ارييو لدداو مو دديات س م رماددل موصددبدة ب
نياي ددة مم دددل اعددا عددا لاالددة مالم رددا ددني اددل نيددو األاةدداة مو دديا دة س م رماددل موصددبدة ب نياي ددة مم دددل سكوددي
ددر جتدداس م دد م ع يددة هلددةيو م ارييددة م ( )%5س دداودل نيعانيددل مالم رددا ددني م دد ارييو ددرني مودد ر
مواايا ب ملامو م رمال موصبدة مىل ملامو مو يات .
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مجلاس مالم ()2
نيعانيل مالم را مور دا ريس ت ني دجم س األاةة سيات ني م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل و ة 2010
( )p valueنيعانيل مالم را لاالة مالم را
م اري م ع عا م اري م رل
06222
كروي اعدو
( )yلاو مو يات ( )Xم رمال موصبدة 06012
06211
كروي اعدو
( )yدجم مو يات ( )Xم رمال موصبدة 06050
مجلاس نيو لعل موراد االل عاو للا ر انيل محللنية مالدصاادة ولعل مال عالدة .SPSS
ال ددل مل ددامن ص د م لددو م رماددل موصددبدة م اسددرة ولليدداو ب لدداو مو دديات س ال ددل د ددا م رماددل موصددبدة مو م د
عدددا نيدددو ماألدددر كدددرل حتلددددل
مولجدد من مىل مسدد خام مال دددامم مخل دد مور ددددا مودد
االدددا ب ني ردددة مواممسدددة
مالدصدداا مس د خامنياً دد ي د م نيددو ،او د مو رددؤ ردعددة (م د اري مو ددا ) مو د ه د ل داو مو دديات ل ددا الدعددة دداو
()41
اري م رل سمو ه م رمال موصبدة )40( .س مس خرمج نيعانيل مالحتامم مخل نيو ،ا م عاووة مو اودة:
= ( × +ت )
دد :
= م اري مو ا لاو م رمال موصبدة .
ت= م اري م رل لاو مو يات .
& = م جي د ا لم .
()42
مس ًال  :حل ا موألا ( ) مالل عاو للا م عاووة مو اودة :
(

ت

ت1

نيل )ت

نيل ) ت(2

ت

) ت(21

1

دد :
ت =1م سا محل ا ولع اري ت .
 = 1م سا محل ا ولع اري .
ت= م سمج مور ولع ارييو .
ا د ًا  :حل ا موألا ( ) مالل عاو للا م عاووة مو اودة :
= × – 1ت. 1
م ع ية ورر موفرادة موصفرية مس مةضلا مس خام ر انيل محللنية مالدصاادة ولعل مال عالدة
الس خرمج ني
م ع ية موراواة الدع ( )06012و ع كج مال امم ني م ارييو لاو مو يات س م رمال موصبدة س نا
سمولر موت انيل م
م مالل نيو ( )0605ةا ا مةض ا موفرادة موعانيدة مو د للدا لدا س د و لاالدة م دامم دني م د ارييو مودام،لني ب
للا س و لاالة م امم  ،دة ني م ارييو لاو مو يات س م رمال موصبدة ب
مو بلدل س الرل ا موفرادة مورايلة مو
رة موراواة ( ( . )%99مجلاس مالم ( ) )0ب دني لق نيعانيل مال امم مخل هلعا ( )06222سه لاالة
نياي ة مم دل س ن
اعدفة ني هةيو م ارييو سكوي ر اللة ملامو م رمال موصبدة نيرام اً الامو مو يات ب نياي دة مم ددل ممدا مو كودي مىل
درنيات موعايا نيو مو يات نيو محلص للا هة مخلانية ل وة .
()17

نيعانيل مال امم مخل

مجلاس مالم ()0
ني دجم سيات س م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل و ة 2010

( )p valueنيعانيل مال امم لاالة مال امم
م اري م ع عا م اري م رل
06222
كروي اعدو
( )yلاو مو يات ( )Xم رمال موصبدة 06012
مجلاس نيو لعل موراد االل عاو للا ر انيل محللنية مالدصاادة ولعل مال عالدة .SPSS
مو رؤمن عاو م رمال موصبدة م ل ة االا س
مش رااللا نيو م ارييو الدا مواممسة
س نيو نيعانيل مال امم مو
ي مو يات ب نياي ة مم دل
ي م رمال موصبدة ني
مسرا هة موردا اة ب ظم م عل نياة مجلارمةدة و ودا ي كج مة
ل نيا يل :
سنيو مجلاس مالم ( )0س مخلامكة مالم ()5
 .1مولر مو بلدل اال سلردة ب ال نيو مالددامن ( ناط  ،م تو  ،روناكي  ،مهاباد سروران ) س مالد ( 0602-مىل -
 ) 165نع ا مت لاو م رمال موصبدة ب هة مالددامن ماألر نيو دا ة مو يات .
 .2لق الدعة مو رؤمن الامو م رمال موصبدة م ل ة االل عاو للا م اري لاو مو يات اسد خام نيعانيدل مال دامم
مخل مور دا الدم ممسد نيا ني (صفر مىل  ) 060ب ال نيو مالددامن (ئاطادي ، 1ئاطادي ، 2ثرلةمان  ،طاؤور س، 1
 ،رو رريي  ،بةال  ،ؤورستاني با وور  ،هريان  ،مةريوان  ،اري ئةن اطياران  ،بةر بو  ،باطار
ئاي  ، 2ئا
 ،س ن ، 2ثارر  ،اري ةون  ،ؤروثي ئةن اطياران  ،الوان  ،ئاي  ، 1مي يا  ،ماجي او  ،ثيشةساطي با وور
 ،س ن ، 1س ن ، 3سةربةس  ،كؤماري  ،عةر  ،راثةري ، ،باباؤورؤور  ،سيتابان  ،سويرةردان  ،طان وؤ، 2
سي او  ،رطؤاري ، 2مامؤستايان ، 1تعجي  ،تور ق  ،بريكؤ ) س ةوي ةات مالددامن م ةا م ود د با دة مىل
امن م رمال موصبدة السرا لا ني لا  :مو مة ني ملامو م رمال موصبدة س ملامو مو يات ب عق هة مالددامن
مس ر مالثفا مواايا ب ملامو مو يات ب عق مالدددامن مال،در ممدا عدل ني داوة دامن م رمادل موصدبدة ب
دعلا ني اوة صعرة س غري ت د دة .
 .0مولر مو بلدل اال مجيا دة ب مالددامن ( ئةن اطياران  ،اس ان  ،تياري  ،محري ، ،ان ا  ،راس  ،رطؤواري، 1
طانايووان  ،طانيوواري  ،ووور ، ،ووار واني  ،ض و ار  ،ؤةالويووب  ،ؤوووالن ، 1ؤوووالن ، 2كوواني  ،كوووراني ع وواو ،
مامؤستايان  ،م ت او  ،م ار  ،هة االن  ،هةولريي نوي ) س ردم ممسد نيا ني ( ) 160_065س ياري كوي مىل مت
ملامو مو يات ب مالددامن م ةا م مللا نيو ملامو م رمال موصبدة ةدلا سم لا با ة مىل امن نيرمال صدبدة ةدلدا س
مال نيرال صب ب ال د للا مورغم نيو س و نيرمال صبدة ب عق هة مالددامن .
 .0رمسد الدعة مو رؤمن الامو م رمال موصبدة م ل دة نيدا دني ( ) 260 _ 165ب ادل نيدو مالدددامن (بواداو  ،بهوار ،
برايةتي  ،تةيراو  ،ان اد  ،ةبا  ،طاؤر س ، 2طان ؤ ، 1طي ن  ،وادي  ،كوردسوتان  ،كوي وتان  ،موو ،
نةور ط  ،نيشتمان) سياري كوي مىل مت مالدجا مو ديا دة ب مالدددامن م دةا م با دة مىل دامن نيرادليو صدبدني
مااةدني للا مورغم نيو س و م رمال موصبدة ب مالددامن (ا موس ات ،ة اة ةسمؤ ) .
 .5مولر مو بلدل مللا موردم ول ر من سمو ممسد نيا ني ( )069_26.ب ال نيدو مالدددامن (كواري ان  ،نو الو ي، ،
م ا مات ملامو
ضوارضرم) سكوي و و موفج مويرري نيا ني دجم مو يات س ملامو م رمال موصبدة ةدلا  .بد
مو يا دة ب مالددامن م ةا م سب ف مو ال عا س د و م رمادل موصدبدة ةدلدا س دةوي حت داج ادل دد مىل
م اامن ( )0نيرمال صبدة ةدلا .
()18

اخلارطة رقب ( )3منوذج التنبوء حباجة السكان اىل املراكز الصحية يف مدينة اربيل لسنة ()2103

()19

مالس ا اة  :صل مواممسة مو
.1

.2

.0
.0

.5

..
.2

.8

لة نيو مالس ا اة س نيو م ر ها نيا يل :

مت نيو جمع و ( )80دداً سي داً ب نياي دة مم ددل يف ردر ( )..ددداً مىل م رمادل موصدبدة س ردم ةدلدا نيألدل هدة
م رمال .س و م رمال موصبدة س موراوق لداوها ( )2.نيرادلمً صدبداً للدا ( )18ددداً سدي داً .س رد ماألري لدا ب
مالددامن مورانة نيو م اي ة س للا س مو بايا ب مالددامن مو ايل نيرال م اي ة س م اك م د ة مورريرة ني لا
ب دني مت ماألرية مالددامن مو ولرة ب مالس ة مال،ري ف رر مىل نيألل هة م ؤس اة .
مولر حتلدل صلة مجل مم ات ولعرمال موصبدة ب نياي ة مم دل متةة ي اً ني رام اً لا ماداً ب كردعة يعلا اعدا
مل حتلدل وودل ني ممت اال ني رام ة نيو حتلدل صلة مجل مم س مولر مت يا مو ي م يا م رمال موصدبدة ب
نياي ة مم دل ه يا ني رام لا ما .
لا س و مو مة ني ،امكة مو ي مجلارمب ول يات ني ،امكة مو ي مجلارمب ولعرمال موصبدة ب نياي ة مم دل.
سكوي ر لا مال،ة دج مو يا دة االل رام ب ماألرية مددامن م اي ة ل ا م اامن م رمال موصبدة ةدلا .
مت ماألرية م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل ر ب مالددامن ني س ة س لاوددة مويألاةدة ب ددني ف ردر مالدددامن لاوددة
مويألاةة امً مىل م رمال موصبدة االااةة مىل سال و ملامو ارري نيو م رمال موصدبدة ب مالدددامن ني سد ة س اللدلدة
مويألاةة س ياري كوي مىل لا مال،ة االل رام مويألاةاة مو يا دة ب الد نيرمال موصبدة ب م اي ة .
مولر اال حتلدل لاالة مالم را ني ال نيو م ارييو (دجم مو يات س م رمادل موصدبدة ) ب نياي دة مم ددل لاالدة
اعدفة س عا هةم مشام سمابة مىل ت لاو مو يات األر نيو لاو م رمال موصبدة مما ي ل دامن نيرمادل ايدا
و ا موعجل ب م اي ة .
مولر اال حتلدل مالم را لا س و لاالة ني ال نيو األاةاة مو يا دة س م رمال موصبدة ب نياي ة مم دل سكودي
ر لا مال،ة االل رام مويألاةاة مو يا دة ل ا م اامن م رمال موصبدة .
لق نيعانيل مال امم مخل ني م ارييو دجم مو يات س دجم م رمادل موصدبدة ب نياي دة مم ددل ( )06222س ادري
الدعة م عانيل مىل س و لاالة اعدفة ني هةيو م ارييو سكوي ر اللدة ملدامو م رمادل موصدبدة نيرام د ًا الدامو
مو يات ب نياي ة مم دل مما مو كوي مىل درنيات موعايا نيو مو يات نيو محلص للا هة مخلانية ل وة .
مو ردؤمن عداو م رمادل موصدبدة
مشد رااللا نيدو م د ارييو الددا مواممسدة
االل عاو للا نيعانيل مال امم مود
م ل ة االا ب مددامن م اي ة س رني س و ةااق نيو م رمال موصبدة ب مالددامن ( ناط  ،م وتو  ،رونواكي ،
مهاباد سروران ) سمت ( )09دداً سي داً م،ر ود با ة مىل م رمال موصبدة س نيي فدة نا ه ةدلدا س كودي در
مالثفا مواايا ب ملامو مو يات ب عق مالددامن مال،ر مما عل ني اوة امن م رمال موصبدة ب دعلا ني اوة
صعرة س غري ت د دة  .سمت(  )22دداً سي داً م،ر با ة مىل امن نيرمال صبدة ةدلا س مالد نيرادل صدب ب ادل
د .اعا مشام مو بلدل مىل ارسم امن ( )00نيرالمً صبداً ب ( )15دد ًا سي داً س مال ( )2نيرال صب ب ال د
اعا مولر مو بلدل مللا موردم ول ر من سمو ممسد نيدا ني ( )069_26.ب ادل نيدو مالدددامن (كواري ان  ،نو
م دا
ال ي ، ،ضوارضرم) سكوي و و موفج مويرري نيا ني دجم مو يات س ملامو م رمال موصدبدة ةدلدا  .بدد
مات ملامو مو يا دة ب مالددامن م ةا م سب ف مو ال عا س و م رمال موصبدة ةدلا س دةوي حت داج ادل
د مىل م اامن ( )0نيرمال صبدة ةدلا .
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مو صداة :
.1

.2

.0
.0
.5
..

اوة افامن م رمال موصدبدة سني ا عدة افاي لدا ول ديات ويد ت هدة
م رممن وممساة سمةدة س ني عر
ي
رانلا نيو الرل محلي نية اةضل شيل .
مخلانياة نيو مخلانياة مالسودة س موضرسمية ي
ارسم امن م رمال موصبدة ب مالددامن مو ف رر مىل هة مخلانية سللا س مو بايا مالددامن محلايألة سمو ولدرة
جاس دجعلا مو يا ( )0800دعة سةد م عدايري
ب مالس ة مال،ري س كوي وضرسم ةرها ب د مالددامن مو
موعرمالدة .
ارسم موععل للا امن م رمال موصبدة ايل خم ا ني مال،ة االل رام م عايري مو خ د ة ب ي مخلانياة ب
م ات س كوي وا عاو لو موعا مادة ب الد نيألل هة مخلانياة .
الرل امن م رمال موصبدة نيو موضرسمي مال،ة االل رام محلج س مويألاةاة مو يا دة سكوي ورل مو مة ني دج
مو يا دة س دج م رمال موصبدة ةدلا الت مو يات هم مهلاا نيو ةري نيألل هة مخلانياة هلم .
مويفامن ب م رمال موصبدة ني مو ع مو ي ول يات سكوي ،داً و دا افدامن هدة
نيو موضرسمي ماش ني
م رمال س اعات موممن ةعا هلا .
نيو موضرسمي امن الالا دا اة ارمةدة ولبج مو يا دة س م رمال موصبدة س موععل للدلا س حتايأللا اس عرمم س
مالس فاو نيو مو ر داة محلايألة م عأللة ظم م عل نياة مجلارمةدة سكوي ا عة افامن م رمال موصبدة .
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 )3ناصر ريتفائيل بعرس  ،تقويب فعالية يت انتاج يت كفاءة اخلدمات الصحية يف العراق للمدة ( ، )0977-0931رسالة ماجستري مقدمة اىل رئاسة قساب
االقتصاا بكلية االاارة يف جامعة بغداا  ،بغداا  ، 0979 ،ص . 032غري منشورة .
7)Wbester.Q,Third new dictionary,encyclopedia Britannica,Merrian company,Phillippin,0970 ,p3
 ) 4صفوح خري  ،اةغرافية موضو ها مناههها اهدافها  ،اار الفكر  ،امشا  ، 2111 ،ص. 023-023
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