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 ملخص ال

مع،والتيتوفيرهاألفرادالمجتيجبتعتبرالخدماتالصحيةواحدةمنأهمالخدماتالتي
المعاييرالتصميميةوالتخطيطيةالصحيحةلتلبياحتياجاتاألفراديجبأنيراعىفيتصميمها

متكاملةفيالمجتمع الشفامستشفىالوالدة.بصورة الطبي(المركزي)بمجمع منأهمء واحد
والذييقدمخدماتعالجالنساءوالوالدةلكافةمحافظاتقطاعبقطاعغزةالخدماتالصحية

و يغزة، انهياراتالمستشفىعاني عدةبأماكنمن إنشائيةأقسامهمن ومشاكل تخطيطية،،
ى،ولذلككانتصميميةوتشغيليةتحولدونتقديمالخدمةفيهبالصورةالمرضيةللعاملينوالمرض

 بناء بإعادة الصحة وزارة مستشفىقرار جديد من بالصورةالمجتمعحتياجاتاليلبيالوالدة
الوضعالحاليلمستشفىمبتقيي.الهدفمنهذهالدارسةهومساعدةأصحابالقرارالمتكاملة

الحتياجاتهبحيثيراعياؤانشاالذيسيتمالوالدةومحاولةاختيارموقعمناسبللمبنىالجديد
 والتخطيطية تموالعلميةالتصميمية ولقد ومتكاملة. صحيحة وظيفية عالقات ويحقق للمبنى

التطبيقيةلتحليلالبيئةالمحيطةلمبنىمستشفىالوالدةالقائموتحليلنتائجاستبيانالدراسةاماستخد
وتحديدمدىلمستشفىلتمتوزيعهعلىالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةلدراسةالوضعالقائم

.األخرىمستشفياتالتخصصاتعالقةمستشفىالوالدةب

 أنمبنىمستشفىالوالدةالحاليالكانأهمهاخلصتالدراسةالىمجموعةمنالنتائج

مدىقوةعالقةمستشفىالوالدةتحديديحققالمعاييرالتخطيطيةوالتصميمة،كذلكخلصتإلى
ولتحقيقكفاءةتشغيل.لمركزة،وضعفالعالقةمعمستشفياتاألطفالمعأقسامالجراحةوالعنايةا

.ةمناسبةهناكحاجةماسةإلعادةبناءمستشفىوالدةيحققالمعاييرالتخطيطيةوالتصميمي

وخلصتالدراسةالىوضعمجموعةمنالتوصياتأهمهاإعادةبناءمستشفىوالدة
نيتمأمركزوالدةآخريخدمالمحافظاتالجنوبية،وجديدمركزييخدممحافظتيغزةوالشمال،و

المستشفىمعبعضهاتخصصاتإعادةبناءالمستشفىداخلمجمعالشفاءالطبيلتكاملأعمال
البعض،كماوشددتالدارسةعلىضرورةتشكيلفريقطبيوهندسيمتخصصومتكاملللعمل

 ميميةوتخطيطيةوتشغيليةعالية.إعادةتصميمالمستشفىللوصوللكفاءةتصعلىواالشراف



 ث  

 

Abstract   

 

Health services are considered one of the most important services that should be 

available to all community members. During the design process of these services, 

proper design and planning standards need to be taken into account in order to meet 

community needs in an integrated manner. The central maternity hospital (at Al-Shifa 

Medical Complex) is one of the most important health services in the Gaza Strip which 

provides gynaecology and maternity services for all governorates of the Gaza Strip.    

Unfortunately, several departments within the hospital suffer from building collapse 

as well as operational, structural, and schematic design problems which prevent it from 

providing satisfactory services to staff and patients. This led to the decision of the 

ministry of health to rebuild the maternity hospital to meet community needs in an 

integrated manner. The purpose of this study is to assist decision makers in evaluating 

the current situation of the maternity hospital. Also, assist in the choice of a suitable 

location for the new building which will be constructed such that the design, planning 

and scientific needs of the building are taken into account and proper and integrated 

functional relationships are achieved. The methodology taken in this applied study is 

as follow: analyze the surrounding environment of the existing maternity hospital 

building, analyze the questionnaire results which had been distributed to the working 

staff there to study the current situation of the hospital and determine the extent relation 

of the maternity hospital to hospitals in other disciplines. 

 

The study concluded with a set of results the most important of which is that the current 

maternity hospital building does not achieve planning and design standards. The study 

also determined the strength of the relationship of the maternity hospital with the 

departments of surgery and intensive care, and poor relationship with children's 

hospitals. The study also concluded that to achieve proper operating efficiency, there 

is an urgent need to rebuild a maternity hospital that meets planning and design 

standards. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which is 

the reconstruction of a new central maternity hospital serving the Gaza and northern 

governorates, the reconstruction of another maternity center serving the southern 

provinces, and the reconstruction of the hospital inside the Al-Shifa Medical Complex 

to integrate hospital specialties with each other. 

The study also stressed the need for an integrated and specialized medical and 

engineering team to work and supervise the redesign of the hospital in order to achieve 

high design, planning and operational efficiency. 
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 وتقديرٌ شكٌر 

لِٗحا ر  قال تعالى ) ل  ص ٰ أ ۡن أ ۡعم  يَّ و  لِد  ل ٰى و ٰ ع  ل يَّ و  ۡمت  ع  ت ك  ٱلَِّتٓي أ ۡنع  بِّ أ ۡوِزۡعِنٓي أ ۡن أ ۡشُكر  ِنۡعم 

اِدك  ٱلصَّٰ  ِتك  فِي ِعب  ۡحم  أ ۡدِخۡلِني ِبر  ٰىُه و   }19النمل { (لِِحين  ات ۡرض 

 

يوسف محمود الدكتورحثمشرفالبعامة،والىاإلسالميةكلالشكروالعرفانألسرةالجامعة
،اللذينأجادابوقتهماهأطالاهللعمروالدكتور عبد الكريم محسنأطالاهللعمرهوعافاه،المنسي

وعلمهماوتوجيهاتهماالبناءةمماجعلهذاالبحثأكثرنفعَاوفائدة.

لمتواضعكماأتقدمبخالصالشكروالعرفانلكلمنأعطانيمنوقتهوجهدهليكونهذاالعملا
.والداي الحبيبان وزوجي سنديوأخصبالذكر

 عبد الرحمن مصطفىوالدكتورعبد الكريم محسن كماأتقدمبالشكرالجزيلالىكلمنالدكتور
ابمناقشةهذهالرسالة.ماللذينتكرالفرا


لكممنيكلالشكروالتقدير
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة 1 الفصل

فيالتركيبةالداخليةاامهماامنأهممنشآتالخدماتالصحيةالتيتلعبدورالمستشفياتتعتبر     
للمدينة،ألنهاتقومبتقديمخدماتجليلةفيمساعدةالناسللشفاءوالتمتعبالصحةالجيدة،وال

التيالتصورالحياةبدونأطباءأوممرضين،لذلكتعتبرالمستشفياتمنأهمالخدماتيمكن
لضمانالصحةالجيدةوالحصول،يواجهالناسصعوبةكبيرةدونهاومنمدينةنىعنهافيكلغ

تتعدد.وعلىاإلسعافاتاألوليةوحتىإجراءعملياتجراحيةهامةلمنيحتاجهاألسبابمتعددة
والتيمستشفىالوالدة،أنواعالمستشفياتوذلكحسبنوعالطبالتيتتوجهلهأوتعالجهمثل

الخدجالذينلميكتملنموهمويمكثوناألطفالخصصبرعايةالنساءواالمهاتالحواملورعايةتت
لذلكالبدمناالهتمامبتصميممستشفىعلىأسسعلميةتخطيطيةصحيحةلفترةفيالمستشفى،

تلبيكافةاالحتياجاتالخاصةبالمرضىوالطاقمالطبيومراعاةخصوصيةالمجتمعوالظروف
ةالمتعلقةبمنطقةالمشروعالمنويإقامتهفيه،وعلىاألخصالظروفالمتعلقةبقطاعغزةالمختلف

ويعانيمستشفىالوالدةالمركزيفي،ممايؤديالىاقتراحبدائلمتنوعةإلنشاءالمبانيالطبية
ةمجمعالشفاءالطبيبغزةالعديدمنالمشاكلالتشغيليةالتيتعودأسبابهاالىمشاكلتصميمي

نشائيةتحولدونتقديمالخدمةالصحيةالمتكاملةفيهوتخطيطية ،وعليهستقومالباحثةبدراسةوا 
ثم للمستشفىومن القائم الوضع الوالدةوتحليل مستشفى بناء المناسبإلعادة الموقع تحديد

الجديد.

  للمعاييروبالتالي دراسة من وتطالبد الوالدة بمستشفيات الخاصة ،بيقهاالتخطيطية
األمثل.للبديلوالخروجبتوصياتتساعدوزارةالصحةباختيارالقرارالمناسبالختيار

 أهمية الدراسة  1.1
تكمنأهميةالدراسةفيكونهاتتناولأحدأهمالقضايافيوزارةالصحةفيقطاعغزةوهي

نأضراروتصدعاتمشكلةمبنىمستشفىالوالدةالمركزيالذييخدمقطاعغزة،والذييعانيم
حيثتمإغالقبعضأجزاءمنالمبنىتمنعهمنتقديمالخدماتفيهواستخدامهبالصورةالمناسبة

،وبالتاليتتضحأهميةالدراسة(1.1بسببخطورةالوضعاالنشائيفيهكماهوموضحبالصورة)
في:
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 فيقطاعغزة.قلةالدراساتالتيتهتمبمستشفىالوالدةعلىوجهالخصوصوتطويرها -

 


 (:صورةتوضحأجزاءالمبنىالمغلقة11.صورة)

أهداف الدراسة 1.2
تهدفالدراسةالبحثيةالىتقييمالوضعالحاليلمبنىقسمالوالدةفيمستشفىالشفاء
الطبيمنالناحيةالتخطيطيةوالتشغيليةوتحديدأهمالمشاكلوالمعوقاتالتيتقللمنتقديم

فيهبالشكلالمتكامل،ومنثماقتراححلولوبدائللحلمشكلةالمبنىوذلكمنالخدمات
المختصين األطباء أراء واستطالع المختصين مع والمقابالت الميدانية الدراسات خالل

والعاملينفيمجالالنساءوالوالدة.

 ويمكنتحديدأهدافالدراسةفيمايلي:

والتصميم - التخطيطية المعايير خاللدراسة وذلكمن الوالدة، لمستشفى الصحيحة ية
 الدراسةالنظريةلهذاالموضوعتمهيداالتطبيقهعلىالموقعالبديلاألكثرمالئمة.

 رصدأهمالمشاكلالتخطيطيةفيمبنىمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيبغزة -

باألقساموالالعملعلىدراسة - مستشفياتاألخرىوتحديدمدىعالقةمستشفىالوالدة
 داخلمجمعالشفاءالطبي.

المركزيالذييلبي - الوالدة مبنىمستشفى إلنشاء األفضل الموقع البحثفياختيار
 احتياجاتالمجتمع.

المناسبواألمثللمعالجة - القرار فياتخاذ الصحة وزارة لمساعدة الدراسة تسعىهذه
 مشكلةمبنىقسمالوالدةفيقطاعغزة.
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 مشكلة البحثيةال 1.3
تتمثلمشكلةالدراسةفيمبنىمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيبغزةحيثوضحت

بوزارةالصحةعنضرورةالحاجةالىإعادةبناءمستشفىالوالدةالهندسةوالصيانةتقاريرمكتب
و بناءالمستشفىفالصحةوزارةفياآلراءاختلفتقدالمركزيمنجديد، ينفسحولإعادة

وسلبياتوجودالمستشفىداخلإيجابياتومامدىالمكانأوخارجحدودمجمعالشفاءالطبي
لمبنىمستشفىالوالدةالحاليودراسةةتحليلي،ممايلزمعملدراسةمجمعالشفاءالطبياوخارجه

المعايير تطبيق عادة وا  وخارجه، المجمع داخل األخرى واألقسام المستشفيات مع عالقته
التيتلبياحتياجاتالمستشفىفيلموقعأكثرمالئمةإلعادةبناءالمستشفىالجديد.ةالتخطيطي

 فرضية الدراسة 1.4
منوضعفرضياتيسعى كانالبد فقد البحثيةومحاولةتحليلها المشكلة دراسة بعد

البحثالبحثالىتحقيقهاسواءباإليجابأوالسلب،وبالتاليالتوصلللنتيجةاألساس يةلهذا
مبنى مستشفى الوالدة المركزي في مجمع الشفاء الطبي بغزة يعاني من مجموعة وهيأنهناك

 تحدمن المشاكل التشغيلية التي تعود أسبابها لمشاكل تخطيطية وتصميمية وأضرار في المبنى 
دةيخدمقطاعوبالتاليمحاولةإيجادحلولبديلةإلعادةبناءمستشفىوالمن تقديم الخدمات فيها

غزة.

 حدود الدراسة  1.5
:تتمثلفيالفترةالتيتمخاللهاإعدادخطةالدراسةالنظريةودراسةالبدائلالحدودالزمنية -

جراءالتحليالتالالزمةللوصولالىالنتائجوالتوصياتوالتيتمثلتفيالفترة المقترحةوا 
 .2018سنةالى2016الواقعةمنمنتصفشهرأغسطس

الحدودالمكانية:تتحددحدودالدراسةالمكانيةفيمجمعالشفاءالطبيبشكلخاص، -
 وفيقطاعغزةبشكلعام.
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(:توضحموقعقطاعغزةبالنسبةلفلسطين2.1صورة)
(August 5,2017wikipedia ,)المرجع:





(توضحمحافظاتقطاع3.1صورة)
 غزة

يالوطن المرجع:)مركزالمعلومات
(2017أغسطس,8وفا،-الفلسطيني

(توضحموقعمستشفىالشفاءبمدينةغزة4.1صورة)
(2007المرجع:)المنسي،
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خطة ومنهجية الدراسة 1.6
تتضمنهذهالدراسةدراسةنظرية،ودراسةعمليةتحليلية،حيثيتمتقسيم :منهجية الدراسة 

 منهجيةالعملفيهاالىقسمينكمايلي:

لجزءالنظريأوال:ا

يعتبرتحديدالمشكلةالبحثيةوالفرضيةهيالمرحلةاألولىمنمراحلالمنهجيةالمتبعة -
 فيهذهالدراسةالبحثيةوقدتمتحديدهافيالفقراتالسابقة

 المرحلةالثانيةمنالدراسةتتضمنعمليةتجميعالمعلوماتوتتضمنمايلي: -

 المشكلةالبحثيةتعرضتلموضوعساتالسابقةوالتيعملمسحشاملللدرا •

واألبحاث • والنشرات والمجالت والمخططات والكتب المراجع الى الرجوع
 المختلفةالتيتتناولمثلهذاالموضوع.

استخدامالمنهجالوصفيفيدراسةالمعاييرالتصميميةوالتخطيطيةلقسم •
بالمبا المتعلقة والنظريات المفاهيم على والتعرف الصحيةالوالدة ني

 المتخصصة

ثانيا:الجزءالعملي

تحليلمبنىمستشفىالوالدةالقائموتحديدمدىعالقةالتحليليفيالوصفياعتمادالمنهج
حتياجاتاالالمستشفىالقائمبمستشفياتوأقسامالمجمعالشفاءالطبي،وكذلكتحديدمدى

والخروججودةفيالمبنىالقائم،المطلوبةلمبنىالوالدةالجديدوتفاديأيمشاكلكانتمو
ببعضالنتائجوالتوصياتالتييسعىإليهاالبحث،لمساعدةأصحابالقرارفياتخاذالقرار

المناسببناءااعلىأسسعلميةصحيحة.

 مصادر المعلومات وأدوات الدراسة 1.7
.الدراسةالكتبوالمراجعالتيتناولتبعضأوأجزاءمنموضوع -
 وكذلكالمجالتواالنترنت.الدراسةموضوعتخدمالتي،اقالعملأوراألبحاثو -

حصائياتمختصةب -  موضوعمنالمؤسساتالحكوميةوغيرالحكومية.التقاريروا 

 .الدراسةفيمجالوذويالخبرةالشخصيةمعالمختصينلمقابالتاوالزياراتالميدانية -

 عملاستبيانللفئاتالمستهدفةذاتالعالقة. -
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راسة )المشاكل والصعوبات( الد 1.8

تباينأراءاألطباءوأصحابالرأيبشدةحولإعادةالبناءبداخلاوخارجالمجمع -
 صعوبةتصويربعضمناطقالمستشفىنظرااللخصوصيةالشديدةللمكان. -

 قلةالمراجعالمتخصصةبمستشفىالوالدة. -

 الدراسات السابقة  1.9
ا كان ســواء- معاييرالتصــميميةللمســتشــفياتال موضــوع دراســات عدة تناولت لقد  موضــوعا

ا ام الدراسة رئيسياافي منها. لالستفادة الدراسات هذه على االطالع تم وقد -ثانوياا موضوعا

 البحث: ذات العالقة بموضوعوهنا عرض ألهم الدراسات 

 األسس التصميمية لردهات وصاالت الوالدة في المستشفياتجاسم،جمالعبدالواحد. •
 2008ورقةبحثيةمنشورة.معهدالفنونالتطبيقية.االهلية في العراق.

تهدفهذهالدراسةإلىتسليطالضوءعلىتصميمالمستشفياتاألهليةفيالعراق،والتي
تقومبتقديمالخدمةالصحيةحيثتعانيهذهالمستشفياتمنمشاكلوسوءفيالتصميملذلك

يحةوالحدمناإلسراففياستغاللالمساحاتفيهاالبدمنتحقيقعالقاتوظيفيةصح
حيثيضمنأداءوظيفيلهابطريقةفعالةوتحقيقتصميمذاتكفاءةمنالناحيةاالقتصادية
الجهدوالوقت.وقدركزتالدراسةعلىاألسسالتصميميةلمستشفياتالوالدة ومنناحية

اإلبعادوالمساحاتالمالئمةتشملخاصةحيثأوصتالدراسةللتوصلإلىأسستصميمية
للفعالياتوعـدداألسرةفيالردهةوصالةالوالدةواعتمادالغرفةالمفردةبسريرواحد،واقتراح

 بدائلأربعةلغرفةالمريضواختياراألنسبمنهاحسبخصوصيةالتصميم.

اال تم بمعرفة منالدراسة دواألسسستفادة بردهاتالوالدة المتخصصة نالتصميمية
التخطيطيةللمستشفياتالوالدةوالحديثعنالموقع،حيثفيدراسةاألسسالتطرقالى

التخطيطيةوالتصميميةللمستشفياتعامةوباألخصاألسسسيتمالتطرقالىدراسةالباحثة
مستشفياتالوالدة.
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 دراسة تأثير عناصر البيئة المبنية لمجمع الشفاء الطبي وأثرها علىخضر.رسمية. •
 2010.رسالةماجيستيرمنشورة.الجامعةاإلسالمية.الحركة فيه

تهدفهذهالدراسةإلىدراسةالبيئةالمبنيةلمجمعالشفاءالطبيبغزةكجزءمنعملية
التخطيطالحضري،ودراسةللفراغاتالداخليةوالخارجيةللبيئةالمبنيةودراسةعناصرهامن

امعبعضهاالبعضوهذابدورهيحققعمليةاإلدراكأجلإيجادبيئةمبنيةتتآلفعناصره
البصريللبيئةالمبنيةوذلكمنخاللاستخدامالعناصرالتخطيطيةوالمعماريةبشكلمتجانس
والتيتساهمفيوضوحالمكوناتالتخطيطيةللبيئةالمبنيةفيالمستشفياتوكذلكمنخالل

بع مع العناصر مجمع تربط التي للعالقات ومعدراسة بينها فيما البعضوتتآلف ضها
المستخدمينوتؤثرعليهمبشكلايجابي،كذلكيهدفالبحثإلىتعزيزفهممستخدميفراغ
المستشفياتوارتباطهمبهذهالبيئةمنخاللتحسينورفعالقيمالبصريةللبيئةالعمرانيةفي

تالمستشفىالمختلفة،المستشفيات،والسعيلتحقيقوضوحالصورةالذهنيةلمرافقوفراغا
وتوصيالدراسةإلىاالهتمامبتوفيرهذهالعناصربطريقةمنظمةتتناسبمعتلبيةاحتياجات
المستخدمينحيثأنهاتتكاتفبالشكلالمطلوبمعبعضهاالبعضلتساهمفيإنجازعملية

توجيهداخلإدراكووضوحالفراغالمحيطبالمستخدمبشكلأفضلوبالتاليتسهيلالحركةوال
.الفراغ

 فيدراسة الباحثة دراسة مع الدراسة للمستشفياتاألسستتكامل المكونة التخطيطية
وتحليلمبانيمجمعالشفاءالطبيبمافيهممستشفىالوالدة،حيثركزتهذهالدراسةعن

مستشفىالوالدةالمقامداخلمجمعالشفاءالطبيودراسةالبدائلحولإعادةتخطيطه.

أفناحم • أحمدندان. بين التطوير  . واقع المستشفيات في مدينة نابلس مامحمد
 2008رسالةماجيستيرمنشورة.جامعةالنجاحالوطنية.نابلس.والتخطيط.

تهدفهذهالدراسةإلىدراسةواقعالمستشفياتسواءالحكوميةأوالخاصةفيمدينة
المستشفياتفيبعضتعانيمنهوالذي،نابلسحيثتعانيمنغيابالتخطيطالعلميالسليم

مدنمحافظاتالضفةالغربيةوقطاعغزة،ولهذاالسببيجـبأنيكونهناكاهتمامبدراسة
كذلك،واقعهذهالمستشفياتعندالحديثعنأيتخطيطمستقبليلهافيمحافظاتالوطن

نابلسبتطـور إلىربطتطويرالمستشفياتفيمدينة السكانيهدفتالدراسة المدينـةونموهـا
لىتحليلواقعالمستشفياتفيمدينةنابلسمنناحيةتخطيطية،وتحليللمناطق والعمراني،وا 
إلى منها.وأوصتالدراسة ومساحتها الخدماتالعامةونصيبالمستشفياتباختالفأنواعها
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بمافيهامستشفياتةفـيكافـةمستشـفياتالوطنحضرورةتطبيقالمعاييرالتخطيطيةالصحي
المستشفياتلقوانينترخيص خضـاعهـذه نابلسللنهوضبالواقعالحاليللمستشـفياتوا  مدينة

ةلضـمانعـدماسـتفحالالمشاكلالقائمةوتكرارهافيحتتناسبمعالمعاييرالتخطيطيةالصحي
لطبيةوالمساندةالموجودةأيمستشفىقديتمإنشاؤهمستقبالا،كمـاتوصـيبزيـادةعـددالكوادرا

حاليااوالالزمةمستقبالا،والعملالجادلتزويدالمستشـفياتالخاصةمنهاوالحكوميةبأحدثاألجهزة
.الطبيةالمتطورةوالمتابعةالدائبةلذلك

بالخدمات الخاصة التخطيطية المعايير دراسة في الدراسة من االستفادة الصحيةتم
الخاصةفيالمدينةوموتوزيعها التخطيطية المعايير إضافة وسيتم فيالمجتمع، دىأهميتها

بالمستشفياتبشكلعامومستشفياتالوالدةبشكلخاص.
المعايير التخطيطية والتصميمة للمنشآت العالجية بقطاع المنسي.يوسفمحمود، •

2002،كليةالهندسة،جامعةاألزهر،القاهرة،دكتوراهرسالةغزة.

الضوءعلىالواقعالصحيلسكانقطاعغزةومعرفةالمؤثراتوالمحدداتالتيالدراسةألقت
تنعكسعلىتصميمتلكالمنشآتوبالتاليتنعكسعلىأداءتلكالمنشآتلمهامالرعايةالصحية،
ومنثماستخالصالنتائجوترتبيهاعلىهيئةمعاييرتخطيطيةوتصميميةللمنشآتالعالجية

التعرضألقسامومكوناتالمستشفىوالتطرقلمعاييرالتخطيطيةوخاللالد،بالقطاع تم راسة
والتصميميةالخاصةبمستشفىالوالدةوعالقةقسمالوالدةمعاألقساماألخرىوأسلوبالعملفي

قسمالوالدة.

تؤكددراسةالبحثعلىأهميةهذهالمعاييرالتخطيطيةوالتصميميةالمذكورةفيهذاالبحث،
التصميميةالمكونةلمستشفىالوالدةبشكلخاص،حيثتشملدراسةاألسسناولجزءمنكماتت

المنسيمعاييرتخطيطيةوتصميميةلجميعالمنشآتالعالجيةداخلقطاعغزة.

عبد العزيز بن سعد بن حمد. الحركة الرئيسية ونظام معرفة الطريق من المقرن. •
كليةالعمارةوالتخطيط.جامعةالملكسعود.ورقةبحثية.وجهة نظر المرضى والزوار.

 المملكةالعربيةالسعودية.بدونتاريخنشر

تهدفالورقةالبحثيةالىضرورةاالهتمامبتصميمالمستشفياتالعامةوخاصةالكبيرةمنها
لطبيعتهاالتصميميةالمعقدةوذلكبسببالتوسعوالتييتعاملمعهاالمعماريبصعوبةكبيرةنظراا

لمطردفيعالمالطبوفنونه،والتقدمالتكنولوجيالمتطورفيعالمالطبوتخصصاتهوحساسيتها
ممايتطلبابتكارأجهزةوأدواتعاليةالتخصص.حيثهدفتالدراسةالىالتعرفعلىوجهة
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نظرالمرضىوالزواروتقيميهملعناصرالحركةالداخليةفيمستشفىالملكخالدالجامعيومدى
مفيالتعرفعلىتحديداألقسامواألماكنالتييرغبونفيالوصولاليهاومدىأهميةتوافرقدرته

،وبالتاليأوصتالدراسةبضرورةاالهتمامالمعمولبهفيالمستشفى WFSاممعرفةالطريقظن
باالحتياجاتالنفسيةللمستخدمينبجانباالحتياجاتالوظيفيةوالفنية،كذلكالتعرفعلىكيفية
يتعلق التقليلمنإحساساالنسانبالقلقوالرهبةواالرتباكمندخولالمستشفىوخاصةفيما
بتحديدمداخلالمستشفىوتحديدالوصولالىاألماكنالمطلوبةومدىقربهاله،وطريقةترتيب

الفراغاتوتسلسلهابمايلبياحتياجاتالمستخدمينورغباتهم.

عرفةالعناصرالداخليةالتصميميةالمكونةللمستشفياتالعامة،تماالستفادةمنالدراسةفيم
مدىأهميةوضوحهاللزواروالمرضىممايلعبدوراهاماافينفسيةالمريضوالزائروالتقليلوما

ذلكضمنالعناصرالتصميمالداخليةإضافةمنالخوفوالرهبةمندخولالمستشفىوبالتالي
مبالتصميمالداخليلدىمستشفياتالوالدة.للمستشفياتوباألخصاالهتما

والتركيزعلىدراسة بتقسيماتها المنشآتالعالجية الدراساتالىدراسة خلصتهذه وقد
ةالتييجبأنتقومعليهايالمستشفياتبوجهالخصوص،ودراسةللمعاييرالتخطيطيةوالتصميم

.المستشفياتوالمنشآتالعالجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الثاني  الفصل 

 ةالمستشفيات والخدمات الصحي
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 الفصل الثاني

 المستشفيات والمراكز الصحية  2 الفصل

وجعللكلداءدواء،وقداختلفتعاملباألمراضبالصحةوابتالهملقدخلقاهللالبشر
البشرعلىمرالعصورمعهذهاالمراضوعالجهافمنسحروشعوذةالىتنجيموخرافةالى

زالة المسبب،وقدعرفتبعضالحضاراتطريقالتداويبشكلمنظمنسبيااوفقتحرياألسبابوا 
وعـرف الطـب، آالفالسنينصـناعة منذ القدماء عرفالمصريون فقد إمكانياتكلعصـر
توالت ثم الطبيـة، بينالنـهرينبعـضالعلـوم ما فيمنطقة السـامريونوالبابليونالذينعاشوا

لتالئمراحةالمرضىالعصورعلىالمستشفياتو انتشراستحداثهاوتطورتهندسةعماراتها
وتطبيقأصولالمعالجةالطبية.

 في المدينة  العامةالخدمات  2.1
منتوجهالىآخروذلكالرتباطهذهالخدماتبالحاجاتالعامةيختلفتعريفالخدمات

مكنتعريفالخدماتالعامةاإلنسانيةحيثتتشاركفيتعريفهاالعديدمنالعلوماألخرىحيثي
بأنهاإحدىاألنشطةالتيتلعبدورااهاماافيالتركيبالداخليللمدينةوعالقتهااإلقليمية،وذلك
لوجودتفاعلبينهاوبيناألنشطةاإلنسانيةاألخرىفيالمدينة،وهيظاهرةجغرافيةتشغلمساحة

والتجارة،ولقدبرزالعديدمنالعلومأرضيةكباقياالستخداماتاألخرىمثلالسكنوالصناعة
التياهتمتبالخدماتالعامةمثلعلماالقتصادوعلماالجتماعوالصحة،كماويختلفتقسيم
داريةودينية، هذهالخدماتمنتوجهالىآخرحيثيشملتقسيمهاالىخدماتصحيةوتعليميةوا 

خدماتومواقعهاوتوزيعهاوالنشاطالتيحيثأنهعندتخطيطالمدينةالبدمندراسةجميعهذهال
تؤديهكلخدمةونسبةالقوىالعاملةفيهذهالخدماتكماويجبدراسةنسبةالسكانالمستفيدة

 (2002الدليمي،(منهذهالخدماتوالخصائصالعمرانيةلمبانيهذهالخدمات.

أصب االنسان بحياة المباشر وارتباطها الخدماتالصحية ألهمية الضروريونظراا من ح
معايير ضمن وتخطيطها بها يجباالعتناء التي األولويات أهم من واعتبارها بها االهتمام
تخطيطيةسليمة،وكذلكاالهتمامبدراسةهذهالخدماتبشكلمفصلودقيقحيثتعتبرالصحة

لرفعمستوىالمعيشةلدىالسكانفيالمجتمع.وأي ضاامناألولوياتالتييجباالهتمامبها
.يعتبرالقطاعالصحيمؤشراامهمااوواضحاالتحضرأمةمناألممأومجتمـعمنالمجتمعات

(2005)البكري،
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 تعريف الخدمات الصحية  2.1.1
منالمالحظأنهليسهناكاتفاقجماعيبينالعاملينفيهذاالمجالعلىتعريفواحد

ماتكجزءمنالرعايةالطبيةبينمايرىفقديرىالبعضأنهالبدمناعتبارنوعمعينمنالخد
البعضنقيضذلك.وعموماايمكنتعريفالخدمةالصحيةأوالرعايةالطبيةعلىأنها:

الرعايةالطبيةتعنيالخدمةأوالخدماتالعالجيةأواالستشفائيةأوالتشخيصية: التعريف االول
أكثرمنأفرادالمجتمع،مثلمعالجةالتييقدمهاأحدأعضاءالفريقالطبيإلىفردواحدأو

الطبيبلشخصمريضسواءكانذلكفيعيادتهالخاصةأوفيالعياداتالخارجيةللمستشفى
التحاليل أو للمريض، الممرضة تقدمها التي الحكمية أو التمريضية العناية أو الحكومي،

نالرعايةالطبيةقدتقدمالتشخيصيةالتييقدمهافيالمختبرلشخصماأولعدةأشخاصغيرأ
توضيحات له يقدم أن يمكن ما الطبيبالذييعالجشخصاا حيثأن وقائية، صحية رعاية
ومعلوماتحولمرضماوطرقانتشارهوطرقالوقايةمنهلتجنبالوقوعفيهفيالمستقبل،وبذلك

(2000رون،يقومالطبيببدورالرعايةالصحيةإلىجانبالرعايةالطبية.)الشاعروآخ
تعرفالخدماتالصحيةبأنهاالمنفعةالتيتقدمللمستفيدبمايضمنلهتحقيق:التعرف الثاني

الجسمانيةوالبدنيةوالعقليةواالجتماعيةوتتضمنالخدماتالصحية مكتملةمنالسالمة حالة
حةالبيئةالعالجمناالمراضوالعللوالخدماتالوقائيةالتيتشملمكافحةكافةاالمراضوص

ومراقبةاألغذيةوالتخلصمنالتلوثوالضجيجوالتخلصمنالدخانواألتربة،وكذلكالخدمات
والخاصة العامة العياداتالخارجية في االمراضالمختلفة من العالج والتيتشمل العالجية

(1998والمستشفياتالمتخصصةوالرعايةبالمنازلوالتأهيلالمهنيوعياداتاألطباء.)عالم،

 تقسيم الخدمات الصحية  2.1.2
علىحسبنوعالخدمةوعلىحسب منها الخدماتالصحيةعلىأسسعدة تقسيم يتم
الموقعوعلىأساسالجهةالمقدمةللخدمة،وأشهرهاالتصنيفالعالميللخدماتالصحيةالتي

فاتوتخصصاتتقومعلىنوعالخدمةومقسمالىثالثمستوياترئيسية،يوجدمنخاللهاتصني
أكثردقةوتختلفهذهالمستوياتطبقاالألنظمةالصحيةوالرسميةالمعمولفيهبكلدولةوالشكل

الهرميالتالييوضحهذهالمستويات:
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(:الشكلالهرميالذييوضحمستوياتالرعايةالصحية2.1شكل)
م(2002المرجع:)المنسي،

 الرعايةالصحيةاألولية -

تشملالرعايةالصحيةفيمجالالطبالوقائيوالتثقيفيواالجتماعيوالصحيلسكان،وهي
حيثتعملعلىمشاركةجميعاالفرادفيالمجتمعباألنشطةالصحيةعلىأساسمنالفهم

(،2008الواضحألهمالمشكالتالصحيةوالقيامبدورالتوعيةمنالمشاكلالصحية)علي،
ايةالصحيةاألوليةالىحدكبيرعلىالموقعوعالقتهالحضريةوالكثافةوتعتمدحجمخدماتالرع

السكانيةالتيتقومهذهالمراكزبخدمتها،واليتطلبفيالرعايةالصحيةاألوليةتجهيزاتطبية
متخصصةوكادرطبيمتخصصوانمايستلزمرعايةصحيةأوليةتقومعلىالفحصاالولي

دارةالخدماتالصحيةوالرعايةالصحيةالشاملة للتشخيصوالعالجاالوليواإلشرافالصحيوا 
الوقائيةوالحاالتالمزمنة،حيثتعتبرهذهالخدماتبأنهانقطةالتماساألولىالتصالأفراد

(.2002المجتمعبالنظامالصحي.)المنسي،

الرعايةالصحيةالثانوية -

يالخدماتالعالجيةوقدتساهمفيالطبيقدمهذاالمستوىمنالرعايةالصحيةبشكلرئيس
(،حيثتقدمنوعينمنخدمات2008الوقائيوهيتمثلالمستشفياتبكافةتصنيفاتها)علي،

الرعايةالصحيةوهيخدمةالفحصوخدمةالتشخيص)عيادات،معامل،األشعة(باإلضافةالى
اتالجراحيةاوإقامةالرعايةخدمةتوفيرقسمداخليإلقامةالمرضىسواءاالقامةبعدالعملي

الطبيةلبعضاالمراضمثلامراضالباطنةوالوالدةوغالبااتقدمخدمةاستقبالالحوادثوالحاالت

 الرعاية الصحية األولية 

 الرعاية الصحية الثانوية  

الرعاية 

الصحية 

 الثالثية
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الطارئةوالعاجلة،وتقومهذهالمنشآتبتقديمالخدماتتبعاالحجمالمستشفىوتقومالمستشفيات
ضىفيتخصصواحدفقطمنتخصصاتالتخصصيةفيالرعايةالصحيةالثانويةباستقبالالمر

الطبالرئيسيةأوالتخصصاتالفرعيةوذلكلمراعاةظروفالمرضالذيتتخصصفيهوترعاه
المستشفىمثال:مستشفىأمراضالصدرية،مستشفىأمراضنفسيةوعصبية،...الخ.وغالبااما

ورةأواستحبابعزلتتصفهذهالنوعيةمنالمستشفياتبطولفترةاإلقامةللمريضوكذلكضر
المريضعنالمرضىمنباقيالتخصصاتالطبيةاألخرى.)المقرن،بدونتاريخنشر(

ألفنسمة،250ألفو100تخدممستشفياتهذاالمستوىحجممنالسكانيتراوحبين
األطباءووضوحالتخصصالطبي النوعيةمنالمستشفياتبارتفاعمستوىطاقم وتتميزهذه

و الصحيلألطباء الطاقم لباقي بالنسبة األمر وكذلك األولي. المستوى بمنشآت مقارنة ذلك
(،ويتوجهاليهاالمرضىللتشخيصوالعالجعنطريقالتحويل2008)التمريضوالفنيين()علي،

منمراكزالرعايةالصحيةاألولية،واحيانااعنطريقالعياداتالخارجيةفيتلكالمستشفيات
(.2002)المنسي،

الرعايةالصحيةالثالثية -

خالل من والتشخيصي العالجي الطب مجال التخصصفي عالية الصحية الرعاية وهي
(،ويتمتزويدهذهالمستشفياتبكافةالتجهيزات2008مستشفياتكبيرةومركزيةمتخصصة)علي،

وثانويةفينفسالطبيةوالتقنياتالمتطورةالالزمةلعملهاوهيتتضمنمراكزرعايةصحيةأولية
(،وتخدمهذهالمستشفياتحجممنالسكانيتجاوزالمليوننسمة،تتميز2002الوقت)المنسي،

النوعيةمنالمستشفياتبارتفاعمستوىتخصصطاقماألطباءبشكلكبيروذلكمقارنة هذه
 ) .ينبمنشآتالمستوىالثانوي.وكذلكاألمربالنسبةلباقيالطاقمالصحي)التمريضوالفني

 منشآت الرعاية الصحية  2.1.3

وهيعبارةعنالمنشآتالتيتهتمبصحةالسكانورعايتهموتقدمالخدماتالصحيةلهم
وهيعلىقسمين:

:حيثيذهباليهاالسكانلتلقيالعالجوالرعايةمنشآت تقدم الرعاية صحية مباشرة للسكان -
الصحي ةمنمراكزوعياداتومستشفياتالصحيةوهيتتمثلفيكافةمستوياتالرعاية

بأنواعها.
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أياليذهباليهاالمريضلتلقيالعالجمنشآت تقدم الرعاية الصحية بشكل غير مباشر: -
وانماتساهمفيخدمةصحةالسكانبشكلغيرمباشرمثلمحطاتتنقيةالمياهوالمراقبة

 (2008علىاألغذية.)علي،
 حية( يوضح منشآت الرعاية الص2.1جدول )

تصنيفمستوىالرعايةمسلسل
الصحية

المنشآتالعالجيةالتيتقدمها

النقطالصحية/العياداتالرعايةالصحيةاألولية1
الصحية/المستوصفات/العياداتالخاصة/المراكز

الصحية
المستشفياتبأنواعهاالمختلفةالرعايةالصحيةالثانوية2
االرعايةالصحيةالثالثية3 أوبعض العامة لمستشفيات

المراكز الجامعية/ التخصصية/المستشفيات
والمدنالطبية

(2002مالمنسي،المرجع:)

 لمحة عامة عن المستشفيات وتصنيفها 2.2

 تعريف المستشفى 2.2.1
المكانمنهاهومشفىفاسمإنكلمةمستشفىهيكلمةمشتقةمنالمصدرشفاء)استشفاء(

رفعليهاأنهمكانالعالجوالرعايةالطبيةبمختلفمستوياتهاإضافةأومستشفى،وحسبماتعا
لكونالمستشفىيحتويعلىجميعالخدماتالصحيةالتييمكنللمريضأنيحتاجهامنعالج
ناحتاجاألمرللنوملتلقيالعالجلفترةزمنيةمحددةفإنالمستشفىيقومبتوفير ورعايةوعملياتوا 

بالتاليفإنارتباطهبالمجتمعأكبرمنعمليةتقديمعالجفقط،لذلكلميعدهذهالخدمةأيضاا،و
نمااصبحتالمستشفىتقومبوظائف دورالمستشفىيقتصرعلىكونهامنشأةصحيةفقطوا 
مستحدثةوالتيتتمثلبدورالمستشفىاالجتماعيودورهاالتعليميحيثتعدالمستشفىمركزاا

منظمةالصحةالعالميةالمستشفىبأنهاجزءأساسيمنتنظيمطبيللتعليموالتدريبوتعرف
عياداته خدمات وتمتد ووقاية، عالجاا للسكان كاملة صحية رعاية تقديم وظيفته واجتماعي،
الخارجيـةإلـىاألسرةفيبيئتهاالمنزلية،والمستشفىهوأيضاامركزلتدريبالعاملينالصحيين

 (2006يولوجية.)كيخياوآخرون،وللقيامببحوثاجتماعيةوب
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 تاريخ المستشفيات  2.2.2

مستشفياتعصورماقبلالتاريخ .أ

منذانخلقاهللاالنسانومعبدايةوجوداالنسانعلىاالرضتعرضاالنساناالولالى
ظروفالطبيعةالقاسيةوالجسيمةوالتيكانتتسببلإلنسانبأضراربدنيةوجسديةدفعتهالى

حيثتشيربعضاالحافيرانالتفكيروا االالموتطبيبجسده، الحلوللتعاملمعهذه يجاد
البدائيالدواء االنسان كانيجد وغالباا الطبية. المعرفة من البدائيكانعلىدرجة االنسان
لألمراضالتييعرفأسبابها،اماتلكالتييعجزعنمعرفةعلتهافكانيلجأالىقوىالطبيعة

تسببهااالرواحالشريرة،والتييقابلهاقوىأرواحالخيروالتيتستطيعشفائه،لذاكانالخارقةالتي
يستعينبالسحرةوالكهنةلمحاربةاالرواحالشريرةوتساعدعلىشفائه،ومنهنابرزدورالكهنة
فياالدعاءعلىالمقدرةعلىشفاءالمرضىلهذافإنالطبفيعصرماقبلالتاريخكانمغلفا

(1991بالخرافاتوالسحروالمعتقداتالدينية.)وهب،

مستشفياتعصرالحضارةالمصريةالقديمة .ب

ق.م.وتممعرفةذلكمن2900بدأتاريخالطبفيالحضارةالمصريةالقديمةمنحوالي
خاللالكتاباتوالصورالمسجلةعلىأوراقالبرديوعلىجدرانالمعابدواآلثارالمصريةالقديمة،

انتبدايةالطبعنطريقالتجاربالتياقتضتهاضروراتالحياةاليومية،ولكنظلاعتقادوك
سائدبأنسببالمرضهواالرواحالشريرةوكانأغلباالطباءمنالكهنةالذينكانوايعالجون
المرضىبالسحروالشعوذةفيالمعابدولمتكنهناكمبانيصحيةمستقلة،بلكانتفيداخل

روقةالمعابد.وقداستخدمتالحضارةالمصريةالقديمةآالتوأدواتفيالتداويوتحضيرغرفوا
الدواء،والرسوماتالموجودةعلىجدرانالمعابدتبينمعرفةالمصريينالقدامىللطبوالدواء.

(1991)وهب،
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 (:يوضحالرسوماتللتداويفيالمعابدالمصريةالقديمة2.2شكل)
م(1991المرجع:)واهب،

مستشفياتعصرالحضارةاالغريقية .ت

400لقدبلغالطباالغريقيذروةتقدمهخاللالعصرالذهبيفيالحضارةاالغريقيةحوالي
الطب آلهة معابد ظهرت عندما م، ق. اول(Aesculapius) سنة المعابد تلك ،واعتبرت

ابوقراط الطبيباإلغريقيالالمعالمستشفياتالتيظهرتفياليونانوالرومانومازالاسم
حولغيرالمفاهيموهوالذيصاحباألثرالكبيرفيميدانالطبآنذاكوالمسمىبأبوالطب،

المعيشةأسبابالمرضوالذييرجع الغذاءوطريقة مثلطريقة الىاسبابمعيشيةوسلوكية
قدتركاالغريق(،و1990والطقسوالظروفالعائليةوليستبسبباالرواحالشريرة،)حرستاني،

تراثااضخماافيالطب،وجعلوهمنالعلومبدالامنالسحروظهرتالمدارسالطبيةوقاموابإنشاء
معابدإللهالطب،واختاروالهااالماكنالدافئةالجيدةالبعيدةعنالضوضاء،حيثترويالمصادر

واتباع والهـواءالطلـق،التاريخيةإنتلكالمعابدقدركزتعلىتعريضالمريضألشعةالشمس
الطبية العيادات عرف من أول االغريق ويعتبر والطعام. واالستجمام والتمرين للراحة نظام
االكلينيكيةللفحوصاتالمتخصصةالالزمةلعالجالمرضى،وكانتعبارةعنحوشمكشوفله

قامةالمرضىمداخلللمرضىواالطباءوالخدماتوغرفللكشفوالعملياتالجراحيةوصاالتا
( رقم الحضارة2.3والشكل في الصحية المباني عليه كانت لما توضيحي مخطط يوضح )

(1991االغريقية.)وهب،
 . مدخل رئيسي 1
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(:توضحشكلالمستشفياتعنداالغريق2.3صورة)

(1991المرجع:)وهب،م

مستشفياتعصرالحضارةالرومانية .ث

توق الكثيرللعلومأكملالرومانما علىالدربلكنلميضيفوا االغريقوساروا فعنده
الطبية،االانأكبرانجازاتهمهيهندسةالمبانيالصحيةحيثقامواببناءمبانيودورصحية
لعالجالصفوةمنالشعبوالمعابدلعالجالمرضىمنعامةالشعب،وزودهابنظامالمياهعبر

الطرقوظهرت العياداتالخاصةلألطباء.ومعاتساعاالمبراطوريةالرومانيةالقنواتوأسسوا
أقامواالمستشفياتفيالمستعمراتوعلىطولالحدودوالطرقللعالج.وكانتالمشافيفيتلك
الفترةتتكونمنحوشداخليكبيرتحيطبهغرفالمرضىومحطاتالتمريضوغرفللفحص

فناء،وتتكونمنمدخلرئيسيومدخلثانوي،والخدماتالتشخيصيةوممرداخلييؤديالى
ومعأوائلالقرنالرابعميالديبدأتسيطرةالكنيسةعلىالمشافيوبخاصةالملحقةوالتابعةلها

(2.4وظهرتاالديرةالتياشتملتعلىدورالضيافةوالعالجوغرفإقامةالمرضىوالشكل)
(1991يوضحالمشافيفيالحضارةالرومانية.)وهب،

 رئيسي . مدخل 1

 . مدخل الخدمات2

 . حوش داخلي 3

 . غرف المرضى4

 . غرف العالج 5

 

4 

5 

3 

2 

1 
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(:وضحشكلالمستشفياتعندالرومان2.4صورة)

م(1991)وهب،المرجع:

المستشفىفيالعصراالسالميوبدايةظهورقيمالحضارةاالسالمية .ج

فيالعصراالسالمينجدأنالرسولمحمدصلىاهللعليهوسلمقدجعلمنخيمةرفيدة
ريضالجرحىوالمقاتلينفيالحروبضدمشركياالسالميةأولمستشفىفياالسالممنأجلتم

التمريضمن في عمل من اول بأنها عرفت حتى الجراح بتضميد تقوم كانت قريشحيث
)الطنطاوي، ظهرت(1999المسلمات. حتى التطور، في المستشفيات أخذت ذلك وبعد

الفتوحاتاالسالميةالمستشفياتفيالحضارةاالسالميةبشكلهاالثابتوالمتعارفعليهاليوم،ومع
المصادر من العديد وترجموا الطبوالصيدلة علوم في طوروا بالغربفقد العرب ومخالطة
االجنبية.وأسهموافيتطويرالعلومالطبيةفيكافةمجاالتها،وظهرتاولمعالمهذاالتطورفي

 وهيبمثابة )البيمارستانات( المستشفياتالعصراالمويحيثظهرتالمستشفياتتحتاسم
العامةالتيتعالجفيهاجميعاالمراضالباطنيةوالجراحيةوالرمديةوالعقلية.وقدأقيمأولمبنى

هـفي193(،وفيعام1992ه)سلمان،88مستشفىعامفيعهدالوليدبنعبدالملكعام
االكاملعهدهارونالرشيدتمبناءمستشفىفيبغدادتشبهالىحدكبيرالمستشفياتبمعناه

والقريبمماهواالن،وقدتمتعتتلكالمستشفىبالموقعالصحيالجميلوكانذلكفيالعصر
(.1990العباسيحيثكانيتمفيهاهتمامبالغفياختيارموقعالمستشفى)حرستاني،

 



 . مدخل رئيسي 1

 . حوش داخلي2

 . ساحة  3

 . غرف المرضى4

 . غرف العالج5

 . مدخل الخدمات  6

 

 

1 

2 3 

4 5 
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المستشفىفيالعصورالوسطىفياوروبا .ح

سالمي،كانتأوروباتعيشفيفترةفينفسفترةازدهارالحضارةاالسالميةفيالعالماإل
نماكانتأقربالى العصورالوسطىحيثلمتكنالمستشفياتفيداخلالمعابدأوالكنائسوا 
دورالرعايةالنفسيةوالمواساةالروحية،وكانتالمستشفياتفيالعالمالغربيمؤسسةتحترعاية

(1990حرستاني،)موصفوةالمجتمع.الكنيسةحيثاقتصرفيهاالعالجعلىرجالالدينوالحكا

المستشفياتفياوروبافيعصرالنهضة .خ

بحلولعصرالنهضةفياوروبافيالقرنالثامنعشر،حدثتطفرةكبيرةفيمجالالرعاية
المعمارية الناحية من الصحية الخدمات مباني على كبيرا أثرا أثرت الغرب، في الصحية

يطهذهالمبانيإماكجزءمنالكنيسةاومبنىمنصلومستقلوالتخطيطية.وكاننتاجذلكتخط
عنها.وكانشكلالمسقطاالفقيلهذهالمستشفياتذاتالشكلالصليبيفيالغالبتتمثلفيها

( والشكل الكنيسة. علىمصلى تطل مستشفى2.5غرفالرضىوصاالتمفتوحة وضح )
النهضةفياوروباحيثتحتوىعلىماجيوربميالنوفيايطاليامثالعلىمستشفياتعصر

صالةكبيرةذاتشكلصليبييرتكزفيالقلبمصلىومذبحيطلعليهغرفالمرضىويحدد
أضالعالمبنىالخارجيةغرفالخدماتوالعالجوتحصربينهاأربعةأحواشداخلية،ويجاور

الم جثث لحفظ وصالة الموتى على الصالة ألداء صغيرة كنيسة المرضى وتىجناح
(،وبعدذلكأخذتالمستشفياتبالتطورأثرعواملعدةأثرتعلىتكوينها1990)حرستاني،

حيثأصبحتالمستشفياتذاتالمساقطاالفقيةالممتدةوالمتماثلةذاتالدورأوالدورينوكذلك
االقسام بين الرئيسي والفصل الرجال المرضى عن النساء للمرضى االقامة أجنحة فصل تم

الطبيعيةالجيدةووجودوالوظا علىضرورةاالهتمامبتحقيقالتهويةواالضاءة ئف،كماركزوا
(.1991المساحاتالخضراءفيالمستشفى.)وهب،
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(:توضحالمسقطاالفقيعلىشكلالصليبفيالعصورالوسطى2.5صورة)

(1990المرجع:)حرستاني،

المستشفياتفيالقرنالعشرين .د

لقرنالعشرينحدثتطفرةكبيرةوتطورهائلفيأسستخطيطمبانيالرعايةالصحية،خاللا
وذلكنتيجةالتطورالكبيرفينظرياتتخطيطالمدنوالتقدمالصناعيوطرقاالنشاءواستخدام

االنشاء بينمواد للفصل حواجز عن عبارة والداخلية الخارجية الحوائط جعل مما الحديثة،
ةالىذلكالتطورالعلميوالتكنولوجيالكبيرفياالجهزةالطبيةوالعلومالطبيةالفراغات،اضاف

والتصميمالمعماريوظهورنظرياتمختلفةتراعياالعتباراتالوظيفيةفيالتصميم،لذاظهرت
المستشفياتالضخمةذاتالتصميماالفقيومستشفياتذاتالتصميمالرأسي،والتيساعدعلى

متقنياتالمصاعدوظهرلذلكأثرعلىالجوانبالتصميمية،ومعتطورالطبظهورهااستخدا
واتساعتخصصاتاالطباءوالتطورفيمفهومالرعايةالصحيةفقداحتوتالمستشفياتعلى
اقسامتشخيصيةوتخصصيةوعالجيةجديدةوالفصلالتامبينالوظائفالمختلفة.ومعارتفاع

ثافةالسكانيةأصبحهناكزيادةللطلبعلىمبانيالمستشفياتممامستوياتالمعيشةوازديادالك
أدىإلىمرونةتصميمالمستشفياتلالمتدادالمستقبليوابتكارطرقمختلفةفيتصميموتجميع
اقسامالمستشفياتفيالنظاميناالفقيوالرأسيوظهورالخدماتالفندقيةفيمبانيالمستشفيات،

أكثرالمبانيتعقيداافيالتصميمنظراالتنوعمستخدميالفراغاتوتعددوبذلكتصبحالمستشفيات
(1991المساراتوالحركةداخلالمبنىوكثرةتعقيدوتقنيةالتجهيزاتوالمعداتالطبية)وهب,

 . مدخل رئيسي 1

 . مدخل ثانوي2

 تعميد. حوض ال3

 . جناح االطباء4

 . جناح الخدمة5

 . جناح النساء6

 .جناح الرجال7

 . كنيسة 8

 . مدفن 9

7  8 

5 

8 

4 

9 

6  8 

2 

3
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 تصنيفات المستشفى  2.2.3
يمكنتصنيفاوتقسيمالمستشفياتعلىأسسومعاييرعدةمنهاكماهومبينفي

(والذييبينتصنيفالمستشفياتعلىأسسمختلفة:2.6المخطط)















(:مخططيوضحتصنيفالمستشفيات2.6صورة)
وتشمل: ا.التصنيفالمستشفياتسريريا)أكلينيكا(ا

المستشفىالعام -

اختصاصاتوهيعبارةعنالمستشفياتالمركزيةوالتيتخدمالمدنالرئيسيةوتحتويعلى
(فيكافةالمجاالتالطبيةالتشخيصيةوالعالجيةوتشخيصمختلف2007طبيةمتنوعة)رؤوف،

)المنسي، العامة الحجوم2002الحاالت على السريرية وسعتها وحجومها اعدادها وتعتمد )
)رؤوف، منها المخدومة للمناطق الطلبالصحي وطبيعة كافة2007السكانية فيها وتتوفر )

توالكوادرالبشريةالمتخصصةلتشخيصومعالجةمختلفالحاالتالمرضية.)مخيمرالتجهيزا
والطعامنة،بدونتاريخنشر(

المستشفىالتخصصي -

وهوالمستشفىالمتخصصفيعالجنوعمعينمناألمراض،كـأمراضالعظـامأوأمراض
)مرضااليدز(،أوالمستشـفىاألورام)السـرطان(أواألمـراضالنفسـيةأواألمـراضالمعديـةمثل

أنيكـونالمستشـفى واألطفـالأو النسـاء مثل فيالمجتمع معينة المتخصصفيعالجفئة

المستشفى الجمعيات 

 الغير حكومية   

تصنيف المستشفيات 

 على أساس

 سرسرياً )أكليلينكيا( الملكية طول فترة اإلقامة على أساس الموقع

 المستشفى العام

 المستشفى التخصصي 

 المستشفى العام التخصصي 

 المستشفى الحكومي 

 المستشفى الخاص  

مة مستشفى ذات فترة إقا

 طويلة 

المستشفى ذات فترة إقامة 

 قصيرة   

 المستشفى المحلي 

 المستشفى المركزي  

 المستشفى اإلقليمي 
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المستشـفى مثـل اإلنسـان، جسـم مـن معين أمراضجزء عالج في متخصص التخصصي
التخصصيألمراضالعظام.)مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر(

صصيالمستشفىالعامالتخ -

بعض في تقدمها التي الخدمات خالل من العامة المستشفيات تطور عن عبارة وهي
التخصصات)مستوىالرعايةالصحيةالثالثية(مثلعملياتالمتخصصةكجراحةالقلبالمفتوح
وجراحةالدماغحيثتحتاجهذهالعملياتالىإمكاناتعلميةوبشريةمتميزةومتخصصةوينفرد

ال النوعمن أوهذا المعقدة الحاالتالمرضية فيكافة المتخصصة العناية مستشفياتبتقديم
الصعبةوالتيالتستطيعالمستشفياتاألخرىتقديمهابسببضعفاإلمكانياتالماديةوالبشرية

(2002والتجهيزاتالطبية)المنسي،

 :ب.تبعااللملكيةوتشمل
وهيعلىأنواعمتمثلةفي :المستشفىالحكومي-

:ويطلقعلىهذاالنوعمنالمستشفياتمسمياتمختلفةفيمستشفى الحكومي العامال •
معظمالدولالعربيةمنهاالمستشفىالعاموالمستشفىالمركزيوالمستشفىاالميريوغيرها

التيتوجد وقدتسمىبأسماءبعضالقياداتالعليافيالدولةأوبأسماءبعضاألماكن
ناسباتأواألحداثالوطنيةفيالدولة،وأهمالخصائصالمميزةبهاأوبأسماءبعضالم

لهذهالمستشفياتتتلخصفيأنهاتكونمملوكةللدولةأوإحدىالهيئاتأوالمؤسسات
الرسميةالتيتقومعلىتوفيرمتطلباتهاورعايةشؤونهاوتنظيمالعملبهاوماتقدمهمن

ويتمتقديمالخدمةفيهذهالمستشفياتخدماتيكونوفقنظمولوائححكوميةمحددة.
لكافةفئاتمواطنيالمجتمعبالمجان،أومقابلرسومرمزيةتحددهااللوائحالمنظمةلهذه
المستشفيات،حيثأنالهدفمنإنشائهاهوتقديمخدمةاجتماعيةعامةلجميعأفراد

تضممختلفالتخصصاتا المستشفياتبأنها تتميزهذه لطبيةواالقسامالمجتمع.كما
وزارة تتبع وغالباا المختلفة المرضية الحاالت ومعالجة المختلفة والتشخصية العالجية

الصحة.)مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر(
ويطلقعلىهذاالنوعمنالمستشفياتفي:المستشفيات الحكومية الخاصة بفئات معينة •

ةأيالتيتختصبفئةمعينةمنالسكان،كثيرمناألحيانالمستشفياتالحكوميةالفئوي
المستشفياتنفسمواصفاتالمستشفياتالحكوميةالعامةمنحيثتقديم وتمتلكهذه
الخدماتالصحيةوالعالجيةفيالتخصصاتالمتنوعة،لكنتختلفهذهالمستشفياتعنها
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عاملينداخلفيملكيتهالفئةحكوميةمحددةتخدمهاوتقتصرعلىتقديمالخدماتفيهالل
هذهالفئةوأسرهممثلالمستشفىالعسكري.

وتتشابههذهالمستشفياتمعباقيأنواعالمستشفيات:المستشفيات الحكومية التخصصية •
تختلففيتقديم لكنها أوبعضالهيئاتالرسمية، للدولة منحيثالملكية الحكومية

مث معين تخصص في والعالجية التشخيصية الطبية العيونالخدمات مستشفيات ل
 ومستشفىالسرطانوغيرها.)مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر(

المستشفياتالخاصة -

وهيالمستشفىالمملوكلشخصأومجموعةأشخاصوهيذاتمكسبربحيمنخالل
تقديمالخدماتالصحيةالمقدمةوهيتقدمخدماتمتخصصةفيمجاالتطبيةمحددةوقديتسع

لي لحجمنشاطها طبقا أومعظمها المتنوعة والحاالتالمرضية شملمختلفالمجاالتالطبية
(2007المستشفىونوعيةالتجهيزاتوالتخصصاتالتييحتويها.)روؤف،

مستشفياتالجمعياتالخيريةوالغيرحكومية -
ممثلة حكومية غير جمعياتأهلية بواسطة بناؤها يتم المستشفياتالتي عن وهيعبارة

المستشفياتبالج هذه وتقدم التبرعاتوالهباتوالهدايا، منخالل والدينية معياتالخيرية
النفقات فيتغطية تستخدم نسبيا محدودة مقابلرسوم لمختلففئاتالمواطنين خدماتها
المتعلقةبتطويرخدماتهذهالمستشفياتوتشغيلها،وقدتأخذمستشفياتالجمعياتاألهلية

المستشفىالعامأوالمستشفىالتخصصيمنحيثالخدماتالتشخيصيةغيرالحكوميةشكل
 (2007)روؤف،.أوالعالجيةالتيتقدمها

تبعاالطولفترةاإلقامة: .ج
وهيالمستشفياتالتيتكونفيهامتوسطفترةالرعاية:مستشفياتذاتفترةعنايةقصيرة -

قامةالمريضالتزيدعن ةومستشفياتاألطفاليوماامثلمستشفياتالوالد30وا 
متوسطفترةالرعاية - مستشفياتذاتفترةعنايةطويلة:وهيالمستشفياتالتيتكونفيها

قامةالمريضتزيدعن  (2002يوماامثلمستشفياتالصحةالنفسية)المنسي،30وا 
 المستشفياتحسبالموقع .د
سكنيةقليلةوتتراوحالمستشفياتالمحلية:وهيعبارةعنالمستشفياتالتيتخدمتجمعات -

سريروتقدمخدماتطبيةوتمريضيةبمستوىمتوسطفيكافة100-50سعتهاالسريريةمن
)نساءووالدة،أطفال،جراحاتعامةومتوسطة،اشعةومختبراتوعياداتخارجية( المجاالت
(.1998)عالم،
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طةالكثافةوتوجدوهيالمستشفياتالتيتخدمتجمعاتسكنيةمتوس المستشفياتالمركزية: -
-150فيمراكزالمدنوتشبهفيطبيعتهاالمستشفياتالمحليةوتتراوحسعتهاالسرسريةمن

سرير،وتتميزهذهالمستشفياتبوجوداختصاصاتمتنوعةإضافيةعنالمستشفيات1500
المحليةمثلالجراحاتالكبرىوالحروقواالشعةوالمختبراتوخدماتالقسطرةالتشخيصية

(2007لعالجية)روؤف،وا
المستشفياتاإلقليمية:وهيالمستشفياتالتيتوجدفيالمدنالكبرىأيتخدممناطقصحية -

بأكملهاوتحتويعادةهذهالمستشفياتعلىخدماتصحيةتخصصيةغالبايصعبتوفرها
جاتفيالمستشفىالمحليوالمركزي،والسعةالسريريةلهاتعتمدالىحدكبيرعلىاالحتيا

 (2002الصحيةألفرادالمجتمع.)المنسي،
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 الخالصة •

مفهومالخدماتالعامةوأهميتهافيالتركيبالداخليللمدينةوعالقتهاالفصلالثانيتناول
 ويختلفاإلقليمية، اإلنسانيةاألخرىفيالمدينة، وبيناألنشطة تفاعلبينها وذلكلوجود

نتوجهالىآخرحيثيشملتقسيمهاالىخدماتصحيةوتعليميةتقسيمهذهالخدماتم
داريةودينية،حيثأنهعندتخطيطالمدينةالبدمندراسةجميعهذهالخدماتومواقعها وا 
وتوزيعهاوالنشاطالتيتؤديهكلخدمةونسبةالقوىالعاملةفيهذهالخدماتكماويجب

دماتوالخصائصالعمرانيةلمبانيهذهالخدمات.دراسةنسبةالسكانالمستفيدةمنهذهالخ

بحياةاالنسان، مباشرة تناولالفصلمفهومالخدماتالصحيةوأهميتهاالرتباطها كما
كماتناولالفصلتقسيماتاالعتناءبهاوتخطيطهاضمنمعاييرتخطيطيةسليمة،وضرورة

 في المتمثلة الصحية ا3الخدمات )الرعاية رئيسية والثالثية(مستويات الثانوية ألولية،
الثانوية والمنشآتالخاصةبهم،حيثيجبأنتحققالمستشفىمستوىالرعايةالصحية

والثالثية.

ثمالتطرقالىتعريفالمستشفىوتاريختطورهاعبرالعصورالمختلفةمنعصورما
الىمستشفياتالقرنالعشرين)مستشفياتالعصرالحالقب تناولالتاريخوصوالا ثم لي(،

الفصلأهمتصنيفاتالمستشفياتالمختلفة)التصنيفعلىأساسالسريرية،الملكية،طول
مدةإقامةالمريض،التخصصوعلىأساسالموقع(وبناءااعلىنوعالمستشفىيتمتحديد

 حجمهاوموقعها.
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 الفصل الثالث

 المحددات التخطيطية لبيئة المستشفيات 3 الفصل

تعتبرالمستشفياتمنأهمالخدماتالصحيةوالبيئاتالحضريةالتيتتعاملمعالمجتمع
بشكلدائم،وتتحددعالقةالمستشفىبالمجتمعتبعااألموركثيرة،وبالتاليفإنالمستشفىتمتاز

الجزءمنوسيتناولهذااالحتياجاتوالخدماتالتيتلبيوظائفها،بمعاييرومحدداتتتناسبمع
البحثالمحدداتالتخطيطيةالتييجبأخذهابعيناالعتبارعندتصميمالمستشفى:

 تخطيط الخدمات الصحية  3.1
المؤسساتالصحيةالتيتقومعلىرعايةالمواطنومتابعةأمورهالصحيةفيثالثتندرج

ذكرهفيالفصلالسابقوتندرجتحتهذهالمستوياتكافةالمؤسساتالصحيةمستوياتكماتم
والمركزية المحلية والمستشفيات الصحية والوحدات والعيادات األولية الرعاية مراكز من
والتخصصيةوالصيدلياتوالمختبراتالطبية،حيثيقاسمدىتقدمالدولةفيالمجالالصحي

نفيهاومدىالتخطيطالجيدلهذهالمؤسساتوالذيينتجعنهنجاحبعددهذهالمؤسساتوالعاملي
واعتمدتالمعاييرالعالميةلمواقعالخدماتالصحيةشروط(1998عملهذهالمؤسسة،)عالم،
حاطتهابالحدائقوالمساحاتالخضراء،وتوزعالهدوءوالبعدعـنالضوضـاء والتلوثالبيئي،وا 

جاورةالسكنيةأومجموعالمجاوراتوالحيأوالمدينةأوعلىمسـتوىالممواقعالخدمـةبنـاءعلـى
فهناكخدماتصحيةتعتمدعليهاالمجاورةفيحينأنهناكخدماتصـحية.اإلقلـيموالدولـة
المدينةوأخرىخاصةباإلقليم،فمراكزاإلسعافومراكزاألمومةوالطفولةوكـذلكتعتمـدعليهـا

لوحداتالصحيةيجبأنتتوافرفيكلمجاورةسكنيةآخذينبعيناالعتبارالخاصةواالعيـادات
سكانالمجاورة،فيحينأنالمستشفياتالمركزيةوالعامةهيخاصةبمجموعةكبيـرةمـنعـدد

المجاوراتأوحتىالمدينة،وتتصاعدالخدمةفيالمستشفياتالتخصصيةألمراضالسـرطان
 (2011)غنيم، منالتخصصاتلتخدمشريحةأكبرعلىمسـتوىاإلقلـيم.والباطنيوالعيونوغيرها

 تحديد نطاق خدمة المستشفى  3.1.1
نسمةمن1000متوسطسريرلكل2.5يتمتحديدحجمالمستشفىالعامعلىأساس

علىمستوى(حيثتخدمالمستشفىالعام2002،اجماليالسكانداخلدائرةالتخديم)المنسي
المد مناقليم أقصـىحـولكـم30إلى20ينة وفيالنظرالى2011المستشفى)غنيم،كحـد ،)
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المتتالي تعرضةالجداول والتي والمستشفياتالعامة، الصحية، للمراكز المعدالتالتخطيطية
فيالمملكةالعربيةالسعودية.والمستشفياتالتخصصية

 .(: المعدالت التخطيطية للمراكز الصحية3.1جدول )

مالحظاتالىمنانالبي

عددالسكان
المخدومين

مستوىمجاورةسكنية400015000
اوأكثرمنمجاورة

أوحيسكني

800نطاقالخدمةبالمتر

نصيبالفردمن
(2)مالمساحةالكلية

0.120.15

)2005وزارةالشؤونالبلديةوالقروية،(المرجع:

 فيات العامة(: المعدالت التخطيطية للمستش3.2)جدول 

مالحظاتالىمنالبيان

علىمستوىالمدينة20000250000عددالسكانالمخدومين
والتجمعاتالعمرانيةالمحيطة

20نطاقالخدمةبالكيلومتر

عدداألسَرةلكلألف
نسمة

24


مننصيبالسريرالواحد
(2)ممساحةالموقع

150250


)2005ةوالقروية،وزارةالشؤونالبلدي(المرجع:
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 (: المعدالت التخطيطية للمستشفيات التخصصية3.3)جدول 
مالحظاتالىمنالبيان

علىمستوىالمدينة150000300000عددالسكانالمخدومين
والتجمعاتالعمرانية

المحيطة

30نطاقالخدمةبالكيلومتر

0.52عدداألسَرةلكلألفنسمة

مندنصيبالسريرالواح
(2)ممساحةالموقع

150250


)2005وزارةالشؤونالبلديةوالقروية،(المرجع:

من الواقعفيالمدينةعلىحسبالخدماتالتييقدمها المستشفىالعام ويحددحجم
للمدينةوالتجمعاتالسكنيةاألصغرخارجالمدينةالواقعينداخلدائرةخدماتعالجيةووقائية

 المستشفى، 3.1(وفيالشكلتخديم سكانها بمدينةعدد يبينمثاللمستشفىعام )35000
نسمة،عندتحديدحجمالمستشفىيتمحسابحجمالمستشفىعلىأساسانهيخدمعددسكان

التخديم.45500 فينفسدائرة قادمة السكانلعشرينسنة وذلكبحسابمعدلنمو نسمة
(2002)المنسي،


مالمستشفىالعامبالمدينةونطاقخدمتها(:يوضححج3.1الشكل)

)2002المنسي،(المرجع:

 نطاق خدمة المستشفى العام 
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وفيحالوقوعمدينتينعلىمسافةمتقاربةتقلعنالحداألقصىلنطاقخدمةالمستشفى
العاموبحيثيكونعددسكانكلمدينةكبيربدرجةتسمحبوجودمستشفىعام،فيتمتزويدكل

جمهعلىأساسعددسكانالمدينةذاتهاالواقعبهامدينةبمستشفىعامخاصبها،ويحددح
المستشفىوعلىأساسأنهيقدمخدماتعالجيةووقائيةللتجمعاتالسكنيةاألخرىالواقعةداخل
نطاقخدمته،وفيحالتداخلنطاقخدمةالمستشفياتيتمتحديدحجمالمستشفىقياسااعلى

رأوسبطبالمدينةالواقعبهاالمستشفىبسهولةويعددسكانالتجمعاتالسكنيةاألخرىوالتيترت
أصغر يوضحأنحجمالمستشفى)أ()3.2(بأقصرطريقممكنوفيالمثالالتاليفيالشكل

منحجمالمستشفى)ب(معأنالمستشفى)أ(يقعفيمدينةأكبرحجماالكنالمستشفى)أ(يقوم
نسمةوبالتاليهيأكبر54800بخدمةنسمةفقطبينماالمستشفى)ب(تقوم43100بخدمة
(2002)المنسي، بالحجم.




(:يوضححجمالخدماتالصحيةبالمدن3.2الشكل)

)2002المنسي،(المرجع:
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 المعايير التخطيطية العامة للمستشفيات 3.2
وذلكتلعب المحيطة للبيئة الداخلية البيئة تركيب في هاماا دوراا المستشفيات مباني

اطهاالشديدفيالمجتمعلماتقدمهمنخدماتمختلفةألفرادالمجتمع،إضافةالىالتفاعلالرتب
وحيثأنالمستشفياتتعملعلىتقديماإلنسانيواالجتماعيالذييتمبينهاوبينأفرادالمجتمع،

والتدريب والتعليم الطبية والرعاية الصحية والتنظيمالخدمات واالجتماعية الطبية يةوالبحوث
عالقةلذافقدأصبحتعالقتهامعالبيئةالمحيطة(2005)وزارةالشؤونالبلديةوالقروية،للمجتمع

فيكافةالمجاالتاالجتماعيةوالصحيةواالقتصاديةوثقافيةفهينموذجمتكاملقويةمترابطة
ةواهتمام،بالنسبةللمدينةأمريحتاجإلىدراساتحديدموقعهيلبيحاجاتالمجتمع،وبالتالي

التييجبأخذهابعيناالعتبارالمستشفىلهبعضالمحدداتالهامةوعليهفإناختيارموقع
(2009عندتخطيطالمستشفيات)دياب،

أوالا:المعيارالثقافياالجتماعي

فيبدايةنشأةالمستشفياتكانمفهومالمستشفىيقتصرفيكونهامبنىللعالجوتقديم
قطومعزيادةالتفاعلبينالمستشفىوأفرادالمجتمعأصبحللمستشفىوظيفةالخدماتالطبيةف

(وبماأنالمستشفىمبنىمعقدالتصميموالتركيبةالداخليةحيث2009اجتماعيةضرورية،)دياب،
يحتويعلىطاقموظيفيكبيرمنكافةالتخصصاتالمتنوعةالصحيةمنأطباءمتخصصون

وفنيونفيالمختبر وكذلككادروصيادلة األقسام، وممرضونفيكافة اتوالمعاملواالشعة
...الخفالتنوعالوظيفيفيالمستشفىإداريينومحاسبينومعاونيينوظيفيإداريمتكاملمن

متعددبكثرتهومهماتهمثيرةلالهتمامولعدموجوددليلكافيمكننامنالتعميمالشاملوالتنبؤعن
ستشفياتكييستفيدمنهاالمصممفيتكوينالمستشفىوتخطيطها،عالقاتالموظفينداخلالم

لذافإنأضمنوسيلةلنجاحالعمليةالتخطيطيةوالتصميميةللمستشفىهيمشاركةالطاقمالوظيفي
المريضليكونجزءاا فيعمليةتطويرالبرنامجالتصميميللمستشفىوكذلكمشاركة مباشرة

يةبدالامنكونهمجردعنصرسلبيغيرفعالليحققذلكالوظيفةفيالرعايةالصحمهمااوظيفياا
االجتماعيةوالثقافيةللمستشفىوالتيتزيدمناإلحساسبالراحةواألمانلدىالمريضوالمساعدة

(2002علىرفعمعنوياته.)المنسي،
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ثانياا:المعياراالقتصادي

يطالمستشفياتحيثتزدادفرصإنانتعاشاالقتصادأليدولةتؤثرفيعمليةتخط
القدرة توفر بسبب وحديثة متطورة تجهيزات ذات مستشفيات على الحصول وفرصة العمل

البناءوالتعميرواستحضارالطواقمالطبيةواإلداريةالمطلوبةواألدواتوالمعداتاالقتصاديةعلى
الصحي.النظامالعالجيبالعمليةالعالجيةوذلكالستكمالجميعأركانوالمستلزماتالخاصة

 (2005البكري،)

بعيناالعتبار وأنيأخذ البد االقتصادية للمستشفىمنالناحية وأنالتخطيطالسليم
تحقيقالعالقاتالوظيفيةالصحيحةوالحدمناالسراففياستغاللالمساحاتالىالشكلالذي

هالتحقيقتصميماقتصادييضمنأداءوظيفتهبصورةعمليةوعدمتجاوزالتكلفةالمخصصةل
(2002متوازنالتكاليف.)المنسي،

ثالثاا:المعياراإلنساني

يلجأاليهالمريضلتلقيالعالجوالرعايةالصحيةالالزمةالذينالمستشفىهيالمكانإ
فالبدوأنيراعيالمصممفيتصميموتخطيطالمستشفياتضرورةإنسانيةالتصميممنحيث

الداخليةوالخارجيةبحيثتعطياإلحساسبالراحةواألمان،مثلذلكاستخدامتصميمالفراغات
(وكذلكاالهتمام1999األلوانومراعاةالمقياساإلنسانيوتنسيقالحدائق...الخ.)الخلوصي،

بالبيئةالخارجيةبتصميمقريبمنالطابعالعامللبيئةالعامةللمكانوالتقليلمنالحديةالصارمة
دامالخطوطوالعالماتاالرشادية،ممايجعلالبيئةالمكانيةالداخليةللمستشفىأكثرألفةفياستخ

(2002وانسجامامعالبيئةالطبيعيةللمكان.)المنسي،

وكماهومعروفأناألساسفيتصميمالمستشفىالتركيزعلىتحقيقاالحتياجات
يةالصحيةلجميعأشكالهاللمرضىطوالعنتوفيرالرعاالمسئولينالطبيةوالمعنويةللموظفين

اليوم،حيثيجبالعملبجدوبسرعةودقةوسهولةفيالتعاملمعالمريض.وبماأنالمريض
يعدفيالمستشفىضمنمرحلةانتقاليةتنقلهمنحالةالمرضالىحالةالشفاءواستعادةلقواه

بدرجةكبيرةعلىالمريضواحتياجاتهالشخصيةواالعتمادعلىالنفسلذلكالبدللمصممبأنيركز
بجانب-فيكثيرمنالحاالت-وحاجاتهمنالدعمالمعنويومراعاةالوضعالنفسيللمريض

(د.توفيالوقتنفسهدافعااللعالج.)مروان،الوضعالصحيحيثيعدعامالامهماا
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:المعيارالصحيوالسكانيرابعاا

تلزمالحاجةفيالتوسعالخدماتالصحية،حتىيكونلكلنالزيادةالسكانيةالعدديةتسإ
إنسانحقالتمتعبأعلىالمستوياتالممكنةمنالصحةالبدنيةوالعقلية،كماأنإمكانيةالحصول

لجميعبلدانالعالممنأجلخفضمعدلعلىالرعايةالصحيةاألساسيةتعتبرمطلباااستراتيجياا
ومنهناينبغيتخصيصمواردكافيةبحيثتغطيخدماتالرعايةالوفياتالناتجةعناالمراض.

الصحيةلكافةالسكانوبالتالييجبعلىالمصمممراعاةتخطيطالمنشآتالصحيةبمايضمن
(2011أبوزينة،).تحقيقالرعايةالصحيةللجميعبكافةمستوياتها

خامساا:المعيارالتكنولوجي

ياهيكلمةوليدةالعصورالحديثةوخاصةفيالقرنأنالتكنولوجيظنكثيرمنالناس
 موجودة الظاهرة بينما هيالجديدة التكنولوجيا االمرأنلفظة ولكنفيحقيقة منذالعشرين،

العصورالبشريةالقديمةوتعنيالمخترعاتالحديثةوتعنيالوسيلةالمستخدمةفيالعملالبشري،
أهميةذاتتطورمنجيلالىجيلحتىأصبحتتلوجياوبعدعصرالثورةالصناعيةبدأتالتكنو

(2013)القضاة،ؤثرفيكافةمجاالتالحياة.تتعظمىفيحياةاالنسانوأصبح

وفيعالمالطبوالمستشفياتأصبحتأثيرالتكنولوجياواضحاافيالعملياتالتصميمية
يتغيربعدعشرسنواتإثروفياألدواتوالطرقالعالجية،حيثأنالمستشفىالمصمماليومقد

منالتطويرويؤثرهذا،مايحدثمنتطويرفيوظيفةبعضاألقسامقبلالتشغيلأوبعده
الناحيةالطبيةعلىالمعداتواألجهزةفيتصميمالفراغاتالالزمةلعالجالمرضى،وكذلكيؤثر

قساممنحيةوبينهذهاألمنالناحيةاإلداريةفيتحديدالعالقاتالوظيفيةبيناألقساممننا
(2005)البكري،ناحيةأخرى.
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(:يوضحصورةللتطورالتكنولوجيفيالمستشفياتواالعتمادعلىاألجهزة3.3شكل)

 (August wikipedia ,201720,)المرجع:المرجع:

سادساا:المعيارالنفسي)السيكولوجي(

الخوفوالرهبةمنالتفكيربوضعمصحوببمنالمعروفأنالذهابالىالمستشفىدائماا
المريضسواءمنالمريضنفسهأومناالهلواألصدقاء،وهذايزيدمنالضغوطالنفسيةعلى
تصميم المصممونعند وبالتالييلجأ التييعانيمنها، المريضبجانبالمشكالتالصحية

من المداخلالىتنظيمالمستشفىمنتخفيفحدةالخوفوالتوترالذييصاحبالمريضبدايةا
بعضوهذه(2002)المنسي،المريض.المبانيوحتىتنظيمالحركةداخلالمبنىبكلمايحتاجه

منالتوصياتالهامةواالساليبالمتبعةفيتخطيطمبانيالمستشفياتلتقليلمنالضغوطالنفسية
علىالمريض:

لىالمستشفى،يم • كنأنتكونتجربةالبحثعنالمالمح:إنمعرفةالطريقمنوا 
مروعةومثبطةللمهمةالعالجية،حيثتوجدجميعالمشكالتالطبيعيةالمتعلقةبمعرفة
الطريق،والتعرفعلىالموقعووضوحالمداخلوتحديدهاحتىاليحدثأيشكوارتباك
واالهل الزوار بل المريضفحسب عند وليس الطريق، معرفة المريضلعدم عند

بالتاليالبدوأنتكونهذهالمداخلواضحةللجميع،وبالتاليالبدمنواألصدقاءأيضااو
يكونموقعالمستشفىكبيراا كذلكعندما التميزبإظهارالتكوينالمعماريللمداخل،
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ويحتوىالعديدمنالمباني،البدمنوضعالفتاتإرشاديةتوضحالمداخلبإشارات
 نتاريخنشر(بدو )المقرن،الفتةومضيئةعلىالمداخل.

تأكيدعلىدوراالسرةواألهلفيالرعايةالصحيةللمريض:حيثأنلألهلواألصدقاءال •
دورمهمفيتكميلالعمليةالعالجيةللمريض،وذلكلتخفيفمنحدةالضغوطالنفسية
والخوفمنالمستشفىوالمرضوبالتاليالبدمنتوفيرخدماتللزواروالتشجيععلى

 (2009دياب،)للمريضلمالذلكدورمهمفيإنجاحالعمليةالعالجية.الدعمالمعنوي
وفيمراكزالوالدةتأكيدعلىأهميةالمساعدةوالدعمالمعنويمنقبلاألسرة
تشجعاألبعلىبقائهمعاألم فإنالخدماتوتوزيعها لذا واألصدقاءنحوالحوامل،

كذلكاالهتمامباألمبعدعمليةالوالدةوزيادةخاللعمليةالوالدةمنذبدايتهاحتىنهايتها،
(2002)المنسي،التفاعلبيناألسرةوالمولودالجديد.

سابعاا:المعيارالتصميمي

 المعروف تصميمأمن في هامة اتجاهات وله التصميم معقد مبنى المستشفى ن
(.2002)المنسي،لمستشفياتومنأهمهذهاالتجاهاتا

سعاويتغيرفيتصميمهابسببالتطوراتالتكنولوجيةوالتقنيةكلاألقسامممكنانتتو •
 فيالطبمنذلكغرفالعملياتواقساماالشعةوغيرها.

عالقاتالمنفعةوالوظيفيةبيناألقسامالتشخيصيةوالعالجيةممايسهلتنسيقالعمل •
 مابينهذهاألقسام.

ى،سواءداخلالمبنىأوخارجهضرورةالفصلبينأنواعالحركةالمختلفةفيالمستشف •
حركةالمريضالمنوم،حركةالمرضالمراجع،تمثلأنواعالحركةفيالمستشفى)وت

حركةاالهلواألصدقاءالزوار،حركةالفريقالطبيمنأطباءواإلداريينوالفنين(.

 موقع المستشفى 3.3
تشفىوبينالمنـاطقيحاطموقعالمستشفىعادةبسوريفصلبينالمناطقالتابعةللمس

بينالمناطقالتابعةللمستشفىما)،ويفضلأنتزيدهذهالمسافةالمدخلالسكنيةماعدامنطقة
كمايجب(.1999)الخلوصي،عنضعفارتفاعالمبنىالمجاور(السكنيةالمجاورةلهوالمنـاطق

بـين التاليةاألحيان،وفيبعضالمستشفىواألبنيةالمجاورةأنتالحظالمسـافة العالقة تؤخذ
المناسبة المسافة المطلوبةحيثL ≥ 2 – 2.5 H)):لدراسة L = المسافة مبنى، ارتفاع

(1990الحرستاني،)H ى=المستشف
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الخاصةباختيارموقعالمستشفى:االعتباراتوفيمايليبعض

فىاالعتباراتالخاصةباختيارموقعالمستش



اعتباراتبيئيةاعتباراتتصميميةاعتباراتتخطيطية

 اعتباراتتخطيطية: .أ

عندتخطيطالمستشفىالبدمنمراعاةبعضاألمورالتخطيطيةالتالية:

 طبيعةالموقع •
كما(،قالجبليةكالمناط)بتباينمنسوباألرضواالنحدارواالرتفاعوهويتعلق

حتاجإلىأماكنالمستشفىيتخطيطوأنعلىتخطيطالمستشفى،وتؤثرالعواملالمناخية
نظيفةممايوفرالراحةللمريض.إضافةإلىأهميةوجودذاتتهويةجيدةوهدوءوبيئة

لتحقيقالراحةالنفسيةفيمراحلالراحةحدائقمخصصةفيمحيطالمستشفىوذلك
ضرورةتوفرساحاتيالمستشفىممايسرعفيعمليةالعالج.إضافةإلىواالستجمامف

(2007)رؤوف،.واسعةتكفيإلقامةوتخطيطمبانيالمستشفىعليها
 إمكانيةالوصولالىالمستشفىبسهولة •

في لكلاالفراد وميسوراا ينبغيأنيكونالوصولالىموقعالمستشفىسهالا
أيضالمركباتالنقلالعاموسياراتإطفاءالمنطقةالتييخدمهاكمايكون ذلكميسرا

(1999)خلوصي،الحريقومركباتتوصيلالخدماتالمختلفةوغيرذلك.
 عددالسكان •

يشملهمالمستشفىبخدماتهوذلكعنطريقأنيجبمعرفةعددالسكانالمتوقع
إذاالمنطقةهامجدرسمالحدودالجغرافيةللقاعدةالسكانيةالمرادخدمتهاوتحديدهذها

المستشفىوعدداألسرةفيهونطاقخدماتالتشخيصوالعالجعلىضوئهيتمتحديدحجم
ولمعرفةالالزمينلهذهالمنطقةبعدتقريرعدداألفرادالمحتملأنيستفيدوامنالمستشفى

 لتخطيطالمستشفى:عددالسكانالالزم
ينعنموطنإقامتهموعنالجهاتوتعتمدعلىسؤالالمواطن:الطريقة المباشرة -

 التيتوفرلهمخدماتالرعايةالصحيةوأماكنها.
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المستشفياتفيوتعتمدعلىالسجالتالطبيةالموجودة:الطريقة غير المباشرة -
عدادهاومعرفةنوعيةاألمراضألمعرفةإقامةالمرضىالقادمينلهذهالمستشفياتو

 ستشفىفيها.المنتشرةفيالمنطقةالمرادإقامةم
المجاورة - المناطق في الصحية الخدمات مقدمي على االستبيانات تساعد كما

وتحليلسجالتالوالدةوالوفاةعلىالتعرفعلىأماكنتجمعالسكانوتقديرحجم
 أن يمكن التي تخطيطهالرعاية المراد المستشفى لهم )كليةتقدمها .

 (2012التمريض،
  السياراتالطرقومواقف •

 رقالط -
يسهلبحيثللمستشفىيجبتوفيرالطرقالمرصوفةداخلالمنطقةالمخصصة

للشاحنات والتفريغ التحميل أرصفة ذلك فى بما المداخل جميع الى الوصول
تصلالىأسوارالمنشأةالخارجية.ويراعىأنيتملكيمكافحةالحريقولمعدات

التيمنالطرقليهإولالوصعمليةلتسهيلمميزةالطوارئبعالمةتوضيحمدخل
اتجاهأيالطوارئمنحظةأاليتعارضالوصولالىمدخلمالتخدمالموقعمع
يكونأنينبغيفإنهالعاديةللسياراتوالمشاة،وعالوةعلىذلكمعحركةالمرور

نشأعنالكوارثالطبيعيةأضرارقدتبأيمنالتأثرالطوارئمحميااخدماتمدخل
 ،حدوثهاعند الىجميعكما المشاة مرور لحركة يجبتوفيرممراتمرصوفة

(2011)غنيم،.المداخل
  السيارات مواقفأماكن  -

 أماكن توفير والموظفينلمواقفيجب وللمرضى الخارجية للعيادات السيارات
للمعاقين،كذلكالحاجةالىمواقفسياراتالمستشفىوبمايتناسبمعسعة،والزوار
 للمستشفى:المواقفالمطلوبةحساباتانةبالنسبأدناهفييمكناالستعهكماأن
o موقفواحدلكلثالثأسرةخاصةللزوار 
o موقفواحدلكلثالثموظفينمناوبين
o موقفواحدلكلطبيبينمناوبين
o الخارجيةموقفواحدلكلمريضينللعيادات.
o (د.تمروان،).المركزةموقفواحدلكلعشرةأسرةلزوارالعناية 
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تقليلالىتهدفوالتييلزممراعاةالقوانينوالنظمالخاصةبحمايةالبيئة:اعتباراتبيئية .ب
الىالحداألدنىيالبيئيةالمعاكسةالت التأثيرات وبالتالي،تقععلىالمناطقالمجاورة

 بالقربمن:يحظرإقامةالمستشفى
المناطق،لسيولالنشطةامنحدرات:ذاتالطبيعةالخطرةوغيرالمستقرةمثلاألراضي -

الزلزالي،مناطقالنشاط،المناجموالمحاجر،ذاتاالرتفاعاتالشاهقةوالميولالشديدة
 البترولالتيالمناطق ومستودعات البترول نقل أنابيب خطوط بها تمر مناطق،

المناطقالرطبةالعالي،مناطقخطوطالضغط ،الصدوعوالتشققاتوالكهوفاألرضية
 .سبخاتومناطقال

التيالمناطق - معدالتمنالضوضاءأعلىمنالمسموحبها الوالتيينتجعنها
ممرات،محطاتوخطوطالسككالحديدية،المناطقالصناعية :اإلنسانمثليتحملها

  .إقالعوهبوطالطائرات
 (خ....الأسواقالجملة)األسواقالتجاريةالكبيرة -
ملوثاتبيئيالتيالمناطق - علىالبيئةوصحةتنتجعنها تمثلخطورة يمكنأن ة

مناطقتركزصناعاتاألسمنت،حوافالمصارفالرئيسةالمكشوفة:اإلنسانمثل
 .المقالبالعموميةومدافنالمخلفات ،والرخاموالبتروكيماوياتوغيرها

حرق..( - قمائن البنزين، )محطات الحرائق والمرافقمصادر اإلسكان )وزارة
 (2011رانية،والمجتمعاتالعم

 اعتباراتتصميمية .ج
يجبمراعاةاألمورالتصميميةالتاليةعندانشاءالمستشفى:

يجبأنيعملالتصميمعلىتحقيقالتهويةالطبيعيةالجيدةمعالعملعلىتقليل -
المبنىبحرارةالشمسحتىتحافظعلىمستوىحرارةاألجزاءالمبنيةعندالحدتـأثر
.نسانيحققراحةاإلالـذي

يراعيأنتكونمساح - لتحقيقمساحاتخضراءوعناصرتنسيقة الموقعكافية
.المختلفةالتيتسمحللمرضىبممارسةاأللعابالرياضيةالخفيفةمثلالمشيالموقع

المستشفىاحتمالالتوسعالمستقبليلمواكبةطلبات - يجبأنيراعيفيتصميم
(.Leibrock,2000).علىالخدمةالسـكان
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توجيه المستشفى 3.4
أما،أفضلتوجيهبالنسبةلصاالتالخدمةوالمعالجةالشمالالشرقيإلىالشمالالغربي

الصباح أوجنوبيااغربيااحيثتكونالشمسلطيفةعند توجيهغرفالمرضىفيكونجنوبياا
كافيااكماأنهناكعددمناألقسامتحبذوجودعدداا،وتجمعالحرارةضعيفمعتوفيرالشمس

(1999خلوصي،)منغرفهاموجودةنحوالشمال.


توجيهالمستشفى(:شكليوضح3.4شكل)

(1999المرجع:)خلوصي،

 مستشفى الوالدة  3.5
فترات خالل الحاملورعايتها باألم والعناية هيمستشفىمتخصصبأمراضالنساء

طفالحديثيالوالدة.الحملوماقبلالوالدةومابعدها،كذلكاالهتمامبرعايةاأل

 منطقة الوالدة 3.5.1
تنقسممراحلالوالدةالىمرحلةماقبلالوالدة،مرحلةاالفاقة،ثممرحلةمابعدالوالدة،وقديتغير

اتبكلمرحلة،وذلكالنتشارالوالداتالطبيعيةفيالمستشفياتغحالياامفهوماالحتياجالىالفرا
يكونعددغرفالوالدةأنينبغيوالوالدة.دمابعفيمرحلةالمستشفىولقصرمدةالمكوثفي

قةلمتطلباتاالستشفاءومقاساتالمناطقالخدميةمطابوأسرة(،آالمالوالدة)وغرفالمخاض
وفيمايلياألنواعالثالثةللمكوناتالفراغيةاألساسيةلمنطقةالوالدةحيثأعباءعملالوالدة،

المركزالقومي) :لمختلفةأودمجهمكلهمأوبعضهمفيفراغواحديمكنفصلمراحلالوالدةا
بدونتاريخنشر(لبحوثاإلسكان،
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تمرالمرأةالحاملبالمرحلةاألولىمرحلة،التقليدي:فيظلالنموذجالتقليديالنموذج .أ
المخاضفيغرفةخاصة)غرففرديةأوزوجيةأوعنبر(ثمتنتقلالىغرفةالوالدة
فيمرحلةالوالدةأوالىمنطقةالعملياتإلجراءعمليةقيصرية،وبعدالوالدةأوالعملية

اويخصصمكانلمهدتنتقلالىعنبراالفاقة،ويجوزأنيرفقبهحضانةللمواليد،
(يوضح3.5والشكل)المولودبجوارسريراالم،ثمتنتقلالوالدةالىوحدةتمريضالوالدة

العملانموذجالتقليدي الية المستشفياتوالمراكز). نشاء وا  لتصميم االرشاداتالعامة
 (1998الصحية،

النموذجالمعدل .ب قبلالوالدةوالوالدةواالفاقة: تدمجفينفسالغرفةوهوأنمرحلةما
وبالتاليتخصصعدةغرفمجهزةتجهيزااخاصااللوالدةماعدافيحالةإجراءالقيصرية
فتنقللغرفةالعمليات.وبعدمرحلةالوالدةواالفاقةفيعنبراالفاقةتنقلاالمومولودها

 القسم. خارج بالوالدة تمريضالخاصة وحدة نش)الى وا  لتصميم العامة اءاالرشادات
 (1998المستشفياتوالمراكزالصحية،

 .ت الشامل: للوالدةالنموذج خاصاا تجهيزاا مجهزة واحدة غرفة في تتم الخطوات جميع
إذاواحتماالت أو الحاالتالصعبة ماعدا واألدواتالالزمة، األجهزة طوارئبإدخال

والشكلوالدةتدهورتحالةالحاملالطبية،فتنقلالىغرفةعملياتالقيصريةإلتمامال
.)المركز(يوضحغرفالنموذجالشاملالذيتحدثفيهجميعمراحلعمليةالوالدة3.6)

 د.ت(القوميلبحوثاإلسكان،


(:يوضحالنموذجالشامللغرفالوالدة3.6شكل)

 (Gedy,2014)المرجع:
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ذجالتقليدييوضحاليةالعملفيالنمو(:شكل3.5شكل)

 (Nawawi ,2011المرجع:)
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 عالقة قسم الوالدة مع بقية األقسام  3.5.3
عندتصميمقسمالوالدةالبدمناألخذبعيناالعتبارالعالقاتالوظيفيةالتيتربطبين
قسمالوالدةواالقساماألخرى،حيثتربطعالقةقويةبينمستشفىالوالدةوقسمالجراحةحيث

عمليةجراحيةكالوالداتالقيصرية،كذلكالعالقةالقويةإلجراءالحاالتالدخولتستلزمبعض
األقسامفيلهذافإنالعالقةبينقسمالوالدةوبقيةالتيتربطقسمالوالدةمعالمختبراتواألشعة،

(2012المستشفىيمكنتوضيحهابالشكلالتالي)كليةالتمريض،













يوضحالعالقةالوظيفيةبينقسمالوالدةوأقسامالمستشفىشكل(:3.7)شكل
 )2002المنسي،(المرجع:


(:شكليوضحالعالقاتالوظيفيةبينفراغاتقسمالوالدة3.8شكل)

)د.تالمركزالقوميلبحوثاإلسكان،(المرجع:
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 أسلوب العمل داخل قسم الوالدة 3.5.4
بموعدوالدتهاتمكثفيغرفةالمخاض،حيثأناالمالحاملقبلالوالدةوعنداقترا

الحواملفيهذاالقسم،وتسهيلخطوطحركةكممرلألمهاتيجبتوفيرالخصوصيةالتامة
للزواراومدخلالقسمالىغرفةالمخاض،ثمتنتقلاالمالحاملالىصالةالوالدةفيالقسموالتي

خولإليهاوالخروجمنهااليتعارضمعيكونموقعهابالقربمنغرفالمخاضوتكونحركةالد
قدر لىغرفالمخاض،أيبحيثيكونالتقاطعوالتداخلبينالحركتينسهالا الحركةمنوا 
اإلمكان،كمايجباالهتمامبتوفيرالخصوصيةالتامةداخلصالةالوالدةوتوفيرعزلصوتي

لقسمالوالدة.(يوضحاألسلوبالمتبعفيالتنظيمالداخلي3.9جيد،والشكل)


(:يوضحاألسلوبالمتبعفيالتنظيمالداخليلقسمالوالدة3.9شكل)

)2002المنسي،(المرجع:

 معايير تخطيطية خاصة بمستشفى الوالدة 3.5.2
على الطبيحتم فيعالم السريع التكنولوجي والتطور الطبية العلوم في التطور أن

تلطبيةمعفريقطبيمتكامللدراسةآخرماتوصلالمهندسالمعماريضرورةدراسةالعلوما
علىالتخطيطوالتصميم المتغيرة التقنية والبحثفيتأثيرهذه والتكنولوجية الطبية العلوم له
المعماريللمستشفى،معاألخذبعيناالعتباركافةالمعاييرالتصميميةوالتخطيطيةاألخرىمن

 .(Goldfinch,1961)المتكاملللمستشفىالحفاظعلىالبيئةواالقتصادوالتصميم
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المستشفيات، على تنطبق التي العامة المعايير نفس الوالدة مستشفى على وتنطبق
باإلضافةعليهابعضاألمورالتصميميةالخاصةبعالقةمستشفىالوالدةمعالمختبراتوغرف

)المركزالقومييثيالوالدةالعملياتوكذلكقربمستشفىالوالدةمنالعنايةالمركزةلألطفالحد
كمايجبأنتهدفاالعتباراتالتصميميةالخاصةبقسمالوالدة:،(د.تلبحوثاإلسكان،

 توفيرتسهيالتلالمالحاملقبلوبعدالوالدة. .أ
 توفيربيئةمريحةومالئمةلوضعاالمالحامل. .ب
 .ت مدر على تكون حاالتالوالدة أن 24بما يتطلبالتعامل وهذا الحواملساعة مع

 والمرافقينوالزواربصورةدائمة.
 (2008توفيرالخصوصيةالتامةفيقسمالوالدة.)جاسم، .ث

وفيمايليبعضاالعتباراتالتصميميةالخاصةبالفراغاتاألساسيةلمستشفىالوالدة:

 غرفالمرضى •

ةمرحلةاالفاقةوهيالغرفالتيتقيمفيهااألمقبلالوالدةأثناءمرحلةالمخاضوبعدالوالد
فيالمرحلتينوينبغي يخصبأعدادأنتكونفيجميعالتسهيالتالخاصةبالمرأة فيما أما ،

(سريرااوبسببالتطور36-30األسّرةفإنالوحدةالتمريضيةفيالتصاميمالمختلفةيتراوحبين)
فحاليايتمالتصميمالطبيوكفاءةالكوادرالطبيةواالتجاهنحوتوزيعالمرضىعلىمجاميعأصغر

أسرةوهنالكردهات6(سريرااومقسمةالىردهاتتحتويالواحدةعلى30-26علىأساس)
بأناألطفالحديثيالوالدةأسّرةوسريرواحدفيحاالتالعزلالخاصة،علماا4تحتويعلى

لألطفالحاضنات6أسرةلألمهاتو6بذلكفيكلردهةيرافقوناألمهاتفيالردهةفيكون
مشتركةلردهاتوحدةالتمريضمعوجودحماماتلكلحديثيالوالدةوتكونالمرافقالصحية

،وفيحالةعددأكبرلألسّرةفيالغرفةالواحدفإنهيتمترتيبالمسافةبيناالسّرةوحدةتمريض
تنقلم،وأنيحققالخصوصيةالتامةلكلمريضكمايجبأنهناكمساحةكافيةل1.5مسافة

(Symon et al,2008 األسّرةداخلوخارجالغرفة.)
لجلوس(ومكان3.10وتحتويغرفةالمريضعلىسريرالمريضوسريرالطفل)الشكل

الضيوفوخزاناتللمالبسواحتياجاتاالموالطفلوحمامخاصيحتويعلىمغسلةومرافق
 (2008)جاسم،نلغسيلحاجياتالطفل.اصحيةومك
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(:شكليوضحالمقاساتالخاصةبسريراالموالطفل3.10الشكل)
2008جاسم،المرجع:

 صاالتالوالدة •

فيمستشفى التصميمية للعملية المرجوة األهدافالعامة يجبأنتحققصاالتالوالدة
مرأةالوالدةمنتسهيالتوعنايةفائقةلالمالحاملأثناءالوالدة،وتحقيقالخصوصيةالتامةلل

فيجميعالحاالت،وتقعصاالتالوالدةبالقربمنصالةالعملياتكيتكونالخدمات
مشتركةوغرفالمرضىوفيالوقتنفسهيجبأنيكونهناكعزلصوتيتماماالصاالت
الوالدةعنغرفالمرضىوعنممراتالقسمإلبعادالضوضاءالتيتحصلوهذايعتمد

 يجب كما التصميم، طبيعة لكافةعلى الوظيفية االحتياجات الوالدة صاالت تلبي أن
المستخدمينمنالمرضىواألطباءوالقابالت،ويفضلأنيكونالتصميمالداخليلصاالت

لكثيرمنالنساءوخلقأجواءأكثرمالئمةالوالدةأكثرتشبيهاابالمنزلوبالتاليأقلإجهاداا
الفسيولوجية. الطبيعية الوالدة عملية ألية(Gedey,2014)أثناء يوضح التالي والشكل

العملداخلصالةالوالدةالىخروجاألممعطفلهامنصالةالوالدةالىغرفالمرضى.
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(: يوضح صاالت الوالدة وآلية العمل فيها.113شكل )  
(Nawawi ,2011المرجع:)

 المختبر •

ا لمختبرخاصفيوحدة وأنيكونذومنالضروريأنيحتويمستشفىالوالدة لتوليد
24مساحةكافية،ويكونسهلالوصولاليه،كمايجبأنتكونخدماتالمختبرعلىمدار

ساعةوذلكألهميةإمدادالقسمبوحداتالدموعملالفحوصاتالمجهريةالمختلفةمندموبول
دلمااليزيوالسائلالذييحيطبالجنين،حيثيجبأنتكوننتائجاالختباراتمتاحةلطبيبخال

 Minimum Standards for the Organization and) .عنساعتينمنسحبالعينة
Delivery of Care in Labour ,2007) 

غرفةالعملياتوالعنايةالمركزة •
يقعقسمالعلمياتفيموقعيحققأقصىدرجةمنالخصوصيةوالهدوءبالمستشفىويجب

ثيكونوسائلاالتصالمباشرةبينهوبينأقسامالمستشفىأنيتماختيارموقعقسمالعملياتبحي
ذاتالعالقةمثلقسمالطوارئ)االستقبال(ووحداتالعنايةالمركزةوبنكالدموالمختبر،ويتم
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احتفاظهالعالجيةالداخليةفيمستوىيعلواألقساماألخرىمعوالخدماتوضعقسمالعمليات
بواسطةالمصاعدالكهربائيةالتيتتسعصمعقسماالستقبالبعالقةاتصالرأسيةمباشرةباألخ

 (1991)موسىوالسراج،ألسرةالمرضى.









(:يوضحعالقةقسمالوالدةبقسمالعمليات)نظامالتوزيعالرأسي(3.12شكل)

(1991المرجع:)موسىوالسراج،

بأ التالية العملياتأنيحققالعالقاتالوظيفية المستشفىاألخرىذاتويراعىفيقسم قسام
العالقةعلىأنيكونالقسمفيموقعذيعالقةقويةبتلكاألقسام:

 أنيكونقريبااجداامنالعنايةالمركزةويفضلأنيكونالقسمينمتالصقين -
قريبمنعنابرالمرضىويفضلأنتكونأقسامالجراحةفينفسالدورالذيبه -

 جناحالعمليات
انيكونطاليشترمنقسماالستقبال،وانكاننمايمكليهبأسرعيمكنالوصولا -

هذهالحالةيكوناالرتباطبينهمعنطريقمصعدالطابقفيتواجدهمفينفس
 لنقلالمرضىكهربائي

العملياتعن - يفضلفصلمساراتحركةالمريضذيالحالةالحرجةإلىقسم
 ك.ممراتالحركةالعامةبالمستشفىإنأمكنذل
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يجبأنيتصلقسمالعملياتبشكلمباشربوحدةالتعقيمالمركزيللمستشفىككل، -
االفيحالةوجودوحدةللتعقيمملحقةبقسمالعملياتأوفيحالةاستخداموسائل
قسم الى المركزي التعقيم من المعقمة المهمات لنقل ومخصصة محكمة نقل

 (2009،االسكانالقوميلبحوثالعمليات.)المركز
أماعنقسمالوالدةفالبدمنوجودمكانلفحصاألطفالالخدجوتجهيزرعاية -

 Minimum)أوليةلمنيحتاجفيغرفةالعملياتواتصالهامباشرةمعالحضانة
Standards for the Organization and Delivery of Care in Labor 

,2007)

جن هما جناحين ذو والتوليد النساء قسم ويعتبر التوليد اإلقامةوالعمليات،اح وجناح
الداخليةللنساءويجبأنيكونكالالجناحينمتجاورين.

إلىحدكبيرمعقسمالعملياتالجراحيةمتشابهاانظرااألنجناحالتوليدوعملياتالنساء
قسمفيالمتطلباتالوظيفيةفإنهفيكثيرمنالمستشفياتالصغيرةالحجميدمجكالالقسمينفي

واحدبمعنىأنحاالتالوالدةالتيتحتاجالىعمليةجراحية)القيصرية(وحاالتعملياتجراحة
النساءيتمإجراؤهابقسمالعملياتالجراحيةبينماحاالتالتوليدالطبيعيةتتمفيصاالتالوالدة

التابعةلجناحاإلقامةالداخليةللنساء.

اتالنساءعنقسمالعملياتالجراحيةوذلكفيفيحالةانفصالجناحالتوليدوعملي
انافيدورواحدوفيهذاالحالةيستفيدكالاكمهمانهيفضلتجاورهماإذاكإالمستشفياتالكبيرةف

منالعنايةالمركزةوالتعقيمالمركزي،أمافيحالتعذرذلكفأفضلموقعلجناحالتوليدوعمليات
(1997عملياتالجراحيةمباشرة)علي،النساءفيالدورالذييليقسمال

 العياداتالخارجية •

حةضفيالعياداتالخارجيةالخاصةبمستشفىالوالدةالبدمنضرورةإقامةعالقاتوا
ووحدات التوليد ووحدة التشخيصالمتخصصة ومرافق الخارجية العيادات قسم بين

تحققالوظيفةبشكلالمرضىالداخليين،كذلكضمانحركةمروريةسهلةبيناألقسام
متكامل الوظيفي، أنيلبياحتياجاتكلمنالمرضىوالطاقم أنهمنالضرورة كما

والطاقماإلداريالمسؤولعناالرشفةوسجالتالمرضى،كمايجبعلىالمهندسالربط
فيذلكفراغاتالتصوير بما بالنساءوالتوليد الخاصة المختلفة بينوظائفاألقسام
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 والتشخيصيةالتلفزيوني العالجية واألقسام الباثولوجية واألقسام .األلترساوند
(Goldfinch,1961).

 الخالصة  •

المعاييرالعالميةاعتمدتللخدماتالصحية،حيثالفصلالثالثبأهمالمعاييرالتخطيطيةاهتم
حاطتهالمواقعالخدماتالصحيةشروطالهدوءوالبعدعـنالضوضـاء بالحدائقوالتلوثالبيئي،وا 

بنـاءعلـى وتوزعمواقعالخدمـة السكنيةأومجموعالمجاوراتوالمساحاتالخضراء، المجاورة
،طبقاالحاجةالمجتمعوعددالسكان.والحيأوالمدينةأوعلىمسـتوىاإلقلـيموالدولـة

ا مع للمستشفياتوالتيأصبحتعالقتها العامة التخطيطية المعايير الفصل تناول لبيئةكما
فيكافةالمجاالتاالجتماعيةوالصحيةواالقتصاديةوثقافيةفهينموذجمترابطةالمحيطةقويةو

وبالتالي موقعهمتكامليلبيحاجاتالمجتمع، أمريحتاجإلىدراسةاتحديد للمدينة بالنسبة
اواهتمام، واالجتماعي، الثقافي المعيار االقتصادي، )المعيار المعايير هذه لمعياروأهم

موقع المعاييرالخاصةبتحديد وتحديد السيكولوجيوالمعيارالتكنولوجيوالمعيارالتصميمي(
المستشفىمناعتباراتتخطيطيةوبيئيةوتصميمية،ودراسةلتوجيهالمستشفىالتوجيهالصحي

والمناسبللفراغاتالمكونةللمستشفى.

 وىمستشفوتناولالفصلمفهوم وأهميتها تناولعالقةالوالدة كما أسلوبالعملداخلالقسم،
وقسممنغرفالعمليات،والمختبراتوالعيادةالخارجيةخرىالوالدةمعبقيةاألقساماألىمستشف

العمليات،كماتناولالفصلالمعاييرالتخطيطيةالخاصةبمستشفىالوالدةوأهماألهدافالتي
المريضومراعاةالتسهيالتوالراحةفيرعايةتضمنهاهذاالمعاييرمنالحفاظعلىخصوصية

ودراسةلألسسالتصميميةالخاصةلبعضالفراغاتالتصميميةاألساسيةالمكونة األمالحاملـ
لمستشفىالوالدة،منغرفمرضىوصالةوالدةوغرفالعملياتوالمختبروالعيادةالخارجية.









 
 









 الفصل الرابع

الوالدة في  الدراسة التحليلية لمستشفى
 مجمع الشفاء الطبي
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 الفصل الرابع

 الدراسة التحليلية لمستشفى الوالدة في مجمع الشفاء الطبي 4 الفصل

مجمع الشفاء الطبي  4.1
علىمستوى الصحة وزارة في األكبر الصحية المؤسسة الطبي الشفاء مجمع يعتبر

مجمعالشفاء-اتالعامةم)قسمالعالق1946فلسطين،وقدوضعحجراألساسللمجمعفي
(،فيعهدالملكفاروقوكانعلىهيئةأكشاكصغيرةلعالجالمرضى،وكان2015الطبي،

العملفيالمستشفىبواسطةأطباءمصريون،تتابعتعملياتتطويرونموالمستشفىعلىيدار
وقدأثرسلباامرالسنينوفقالماتستدعيهالحاجةوماتتوفرمنميزانياتللتطويرالمستشفى،

الواضحةفيالمبانيواالختالطالوظيفيفي نتجعنهالعشوائية علىتخطيطالمستشفىمما
(2002استخدامالمباني،وسوءالعالقاتالوظيفيةبيناألقسامالمختلفةبالمستشفى.)المنسي،

كانييقعمجمعالشفاءالطبيفيالجهةالغربيةلمدينةغزةفيحيالرمالوسطتجمعس
كبيرويحيطبهعددمنالشوارعالرئيسيةالهامةوالمراكزالخدماتيةالهامةفيالمنطقة،وتتوزع
المداخلعلىهذهالطرقاتوأهمهاهوالمدخلالرئيسيالذييقعفينهايةشارعالوحدةبالتقاطع

منشارعالشفاءمعشارعالشفاء،والمداخلالفرعيةاألخرىتقععلىالشوارعالفرعيةالمتفرعة
ألفمترمربع،ويتكون42(،يقامالمجمععلىمساحة4.1حسبالمخططفيالصورةرقم)

المستشفىبشكلعاممنمجموعةمنالخدماتاإلداريةوالفنيةوالعالجيةحيثيمكنتصنيفها
(2012الىاألقسامالطبيةوالخدماتاإلداريةوالعامة،وقسمالتشغيلوالصيانة.)محسن،
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 (:توضحالشوارعالمحيطةبمجمعالشفاءالطبي4.1صورة)

(2010خضر،)المرجع:

 مستشفى الوالدة   4.2
تعدمستشفىالوالدةأكبرمستشفىللوالدةفيقطاعغزة،وقدأنشأتأقسامالوالدةعام

حاليَاوهوم،حيثكانتمستشفىالوالدةتقدمخدماتهافيمبنىقسمالكليةالصناعية1982
عبارةعنطابقين:
:وكانيتمثلفيغرفةاستقبالوغرفةتمريضوغرفةوالدة.الطابق األرضي
:يمثلقسممابعدالوالدةالطبيعيةوالقيصريةوقسممتابعةالحمل.والطابق األول

ولميكنفيذلكالوقتأطباءتخديرللعملياتالقيصريةوكاناالعتمادعلىأطباء
ال حيثكانتتجرىالعملياتتخدير العملياتالقيصرية، عند استدعائهم عملياتالكبرىيتم

القيصريةفيغرفةالعملياتالكبرىفيمستشفىالجراحةوذلكلعدمتوافرغرفةعملياتفي
مستشفىالوالدة،ثميتمنقلالحاالتبعدانتهاءالعمليةالقيصريةالىقسممابعدالوالدةالقيصرية

نىالصدرية،كماكاناألطباءيتابعونحاالتأمراضالنساءالمنّوماتفيأقسامالمبيتفيمب
محيثكان1986فيقسمالجراحة،ثمتمنقلأقسامالوالدةالىمبناهاالحاليفينهايةعام

سريرموزعينعلىعدةأقسام:غرفةاستقبالوغرفلمتابعة104عدداألسرةفيذلكالوقت
لصعبة)ضغط،سكري،أمراضأخرى(وغرفةالمرحلةاألولىوغرفالتوليد)الكشك(،الحاالتا
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وغرفةالتوليدبالشفط.وغرفةعملياتواحدةيتممنخاللهااجراءالعملياتالجراحيةالقيصرية،
كماتمفتحقسمحضانةبإمكانياتمتواضعةالستيعابالحاالتالتيتحتاجالىرعايةومعالجتهم

مننقلهمالىمستشفىالنصرلألطفال.بداَل
اإلنشاءحتىعام أيتغيرعلىالوضعمنذ يطرأ البدءبالتطوير1994ولم محيثتم

المبنىبالتنسيقمعوزارةالصحةوالمؤسساتالصحيةوالجهاتالمانحةعام والترميمفيهذا
م،2009جسورعامم،واستمرالتطويرفيالمستشفىحيثتمإضافةطوابقوتركيب1997

(2014حتىأصبحشكلالمبنىعلىشكلهالحالي:)موقعالشفاءالحكوميااللكتروني،
o .تمترميممبنىالنساءوالوالدةوجميعاألقسامالداخلية
o تمانشاءمبنىالحضانةبالتعاونمعاليونيسفومكونمنطابقينيقدمالخدماتلألطفال

 اصةبعدالوالدة.الخدجالذينيحتاجونلرعايةخ
o طوابق.3انشاءمبنىجديدبالتنسيقمعالصحةاإلنجابية)صحةالمرأة(ويتكونمن 

 وصف الوضع الحالي لمستشفى الوالدة  4.2.1
تقعمستشفىالوالدةفيالجزءالجنوبيالغربيلمجمعالشفاءالطبي،ولهامدخلخاص

لمجمعالشفاءالطبي.(توضحموقعالمستشفىبالنسبة4.2بهاوالصورة)
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(:توضحموقعمستشفىالوالدةبالنسبةلمجمعالشفاءالطبي4.2صورة)
(2007المرجع:)المنسيبتصرف،

يستقبلمبنىالوالدةحاالتالوالدةالطبيعيةبمعدلحالةوالدةطبيعيةلكلنصفساعة،
ساعة لكل حالة بمعدل القيصرية الوالدة تستقبل فيما تستقبل(2016حصيرة،)أبو كذلك ،

المستشفىالحاالتالمحولةمنالمستشفياتاألخرىوهيحاالتمعقدةوخطرةوتحتاجالىتدخل
جراحيأومتابعةخاصةواليتمالتعاملمعهااالفيمستشفىالشفاء،ممايفوقمنطاقتها

( جدول يلي وفيما لها. المصممة السريرية 4.1االستيعابية عدد يوضع في( الوالدة حاالت
مستشفىالشفاءوالحاالتالمحولةمنالمستشفياتاألخرىالخاصةوالحكومية.

 2017(: يوضح عدد حاالت مستشفى الوالدة حسب إحصائية 4.1جدول )
)سنوياا(عددالحاالتاسمالمستشفى

20332مستشفىالشفاءالطبي
83مستشفىالعودة

232مستشفىالخدمةالعامة
42أصدقاءالمريض
39مستشفىبلسم

36مجمعالصحابةالطبي
50مستشفىالكرامة
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11مستشفىالقدس
15مستشفىاألهلي)المعمداني(

1382مستشفىالحرازين
176مستشفىاألقصى

29مستشفىكمالعدوان
4مستشفىبيتحانون

35الوكالة
3مستشفىاألوروبي

6مستشفىاالندونيسي
م.(2017أكتوبر//11المرجع:)مقابلةشخصية،


تحليل البيئة المحيطة بمستشفى الوالدة 4.3
أجزاءمبنىالحضانةومبنىالوالدةالقديمومبنىالوالدة3يتكونمستشفىالوالدةمن

الجديدكماهوموضحبالمخططالتالي:










 

 


 لوالدة(:مخططيوضحمكوناتمستشفىا4.3صورة)
2018المرجع:مكتبالهندسةوالصيانةوزارةالصحةبتصرف،
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 استخدامات المناطق المحيطة بالمجمع 4.3.1
يغلبعلىالمنطقةالطابعالسكنيباإلضافةالىالخدماتطبيةمنصيدلياتومختبر

اتتحاليلوعياداتخاصةإضافةالىوجودمطاعمومحالتلبيعالموادالغذائية،وموقفسيار
الجنوبومحطةبنزين،إضافةلبعضالمبانيالحكوميةمثلسلطةالطاقةوسلطةالمياهوالصورة

(توضحمجاوراتمستشفىالوالدة.4.4)


(:توضحمجاوراتمستشفىالوالدة4.4صورة)

(2010المرجع:)خضر،

 الوصولية للموقع ومداخل المستشفى 4.3.2
ليةموقعواضحةلكافةوقعفيمجمعالشفاءالطبيبوصيتمتعموقعمستشفىالوالدةالوا

السكانفيقطاعغزةحيثأنهبالقربمنموقفسياراتالخاصبسكانمحافظاتقطاعغزة،
منخاللالشوارعالرئيسيةالتيتؤديالىالمستشفى،إليهكمايتمتعالموقعبسهولةالوصول

يثيتقاطعشارعالوحدةمعشارععزالدينحيثيقعالمجمعفيوسطتقاطعاترئيسيةمهمةح
القسامفيمفترقمرتبطبالمدخلالرئيسيكذلكيمكنالوصولللمستشفىمنشارععمرالمختار
عندتقاطعهمعشارععزالدينالقسامشرقا،أوعندتقاطعهمعشارعأبوبكرالرازيغرباوهكذا

االتجاهات منجميع للموقعممكنة )فإنالوصولية بالمجمعوالصورة توضح4.5المحيطة )
مخططالوصوليةلمستشفىالوالدةوكماوتوضحاتجاهاتالشوارعالمحيطةبالمستشفى.
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(توضحالوصوليةالىمجمعالشفاءالطبي4.5صورة)


أمابالنسبةلمداخلالمستشفىيتمالدخولالىمستشفىالوالدةمنخاللمدخلثانوي

تشفىخاصبهاومدخلأخرثانوييصلالىالعيادةالخارجيةالخاصةبمستشفىالوالدة،للمس
كمايمكنالوصولالىالمستشفىمنخاللمداخلالرئيسيةللمجمعالواقعفيالجهةالشرقية

(توضحمداخلالمستشفىواليةالوصولالىمستشفى4.6للمجمعوالجهةالشمالية،والصورة)
لها.الوالدةمنخال















 (:توضحمداخلالمستشفىالرئيسيةوالفرعيةواليةالوصولالىمستشفىالوالدةمنها4.6صورة)

 شارع أبو بكر الرازي 
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 مواقف السيارات 4.3.3
يعانيمستشفىالوالدةمنقلةوجودمواقفسياراتخاصةبالمستشفىحيثيبلغعدد

(توضحموقعموقف4.7ر،الصورة)موقفلألطباءوالعاملينوالزوا12مواقفالسياراتالحالي
الىمناطق تشكلالمنطقةاالماميةلمبنىمستشفىالوالدة السياراتالخاصبالمستشفى،كما

(.4.8انتظارللرجالوالنساءكماهوموضحبالصورة)





 







(:توضحمواقفالسياراتالخاصةبمستشفىالوالدةوأماكناالنتظار4.7صورة)

2018ع:مكتبالهندسةوالصيانةبتصرفالباحثة،المرج


 
 (:توضحأماكنانتظارالرجالوالنساء4.8صورة)

 المساحات الخضراء  4.3.4
يعانيالمجمعمنقلةوجودالمساحاتالخضراءالمفتوحةوالموزعةبطريقةغيرمنظمة

يستفيدمستشفىالوالدةمنفيانحاءالمجمعنظراالعملياتالتطويرالغيرمخططةفيالمجمع،و

 مواقف السيارات

 أماكن انتظار 
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المساحاتالخضراءالموجودةالمجمعدونوجودمساحةخضراءمخصصةللمستشفىوالمخطط
منها.4.9) الوالدة مستشفى وموقع بالمجمع الموجودة الخضراء المساحات توزيع يوضح )

(2010)خضر،













 موقعمستشفىالوالدةمنها.(توضحالمساحاتالخضراءفيمجمعالشفاءالطبيو4.9صورة)
2008المرجع:المنسي،

 
ويتمتوزيعاألقساممستشفىالوالدةكمايلي:

الطابقاألرضي:ويضمالعيادةالخارجيةومكاتباإلدارةوالسكرتاريةوالمختبرالخاص -
وقسماالستقبالوالصيدلية. بالمستشفى

رضىماقبلالعمليةوماالطابقاألول:ويحتويعلىغرفالقيصيرياتوغرفللم -
الى يؤدي وممر المركزة العناية جناح ويضم كما األطباء، سكن ويضم بعدها،

 الحضانة.
الطابقالثاني:يضمكشكالوالدةوقسمالوالدةاآلمنةوقسمالوالدةالطبيعية،وقسم -

 الحملالخطر.
تيحتويعلىالطابقالثالث:يحتويعلىقسمعملياتالنساء،وقسمتابعللعمليا -

 غرفتينعملياتوسريرإفاقة.
 الطابقالرابع:يحتويعلىمركزعمرالشوا. -

وفيمايليجداولتوضحأقسامومكوناتمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيحيثتوضح
 الجداولمساحةووظيفةكلقسمودراسةألراءالعاملينوالمنتفعينمنالقسم.



58 
 

أوال:قسماالستقبال

رية
سري

ةال
سع
ال

يفة
وظ
ال



وهوالقسمالذييتممنخاللهاستقبالالحاالتالطارئةعلىمدارالساعةالتيتصلالى
المستشفىويتمالتعاملمعالحاالتالمختلفةوتقديمالخدماتاألوليةمنفحوصاتمختلفة

.وصورالترساوندثمتحويلهاالىاألقسامالمختلفة

8



(:صورتوضحقسماالستقبالفيمستشفىالوالدة4.10صورة)






(:مخططيوضحموقعاالستقبالفيمستشفىالوالدة4.11صورة)
المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة

الحاجةالىتوسعةالقسم -المالحظات
 الحاجةالىغرفخاصةبالتصويرالتلفزيوني -
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 :المختبرثانياا

رية
سري

ة ال
سع

ال
 

يفة
وظ
ال

 

يعدمختبرمستشفىالوالدةمرفقاامهمامنمرافقالمستشفىوهومفصول
عنالمختبرالمركزيلمستشفىالشفاءويقدمجميعالتحاليلالمخبريةالتي

زائريوميامابينداخل100تحتاجهاالمستشفىويستقبلمايعادل
1 المستشفىوخارجها.   

(:صورتوضحالمختبرفيمستشفىالوالدة4.12صورة)
  

(:مخططيوضحموقعالمختبرفيمستشفىالوالدة4.13صورة)
 2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،

يفتقرالىوجودمخازنخاصةللمعداتواألدوات. -المالحظات
قلةللعاملينيحتاجالمختبرالىغرفمست -
نقصفيالكوادرالطبيةوالمعداتواآلالتالالزمة -
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 ثالثاا:العيادةالخارجية

رية
سري

ةال
سع
ال

 

يفة
وظ
ال

 

استقبال خطالتماساألول حيثأنه مستشفىالوالدة اقسام أهم من يعد
الحاالتالمرضيةالمحولةمنكافةالمحافظاتفيقطاعغزة،ويضمأقسام

ةالحملالطبيعي،وعيادةالحملالخطر،وعيادةالكشفالمبكرعدة:عياد
وعيادةالمنظارالجوفيوعيادةالنساء،والمنظارالجوفي،وتخطيطالجنين،
وعيادةرسمالقلبوغرفالتخديرومكاتباألرشيفومكاتباشعاراتالوالدة.

حالةحسبإحصائيةقسمالوالدةلعام55336وتماستقبالحوالي
2017. 

12
 

  

  

(:صورتوضحالعيادةالخارجيةفيمستشفىالوالدة4.15صورة)
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 (:مخططيوضحموقعالعيادةالخارجيةفيمستشفىالوالدة4.16صورة)
 2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،

) -المالحظات رقم صورة في هناك4.16يالحظ ان يتم( ال مغلق جزء
استخدامهيظهرباللوناألحمر

 سوءالحالةاالنشائيةللمبنىوتسريبالمياهفيالجدرانواالسقف -
والحاجةالىوجودغرفالمرضىوجودفراغاتصغيرةلعالج -

 أكبرلمراعاةالتخصصاتالجديدةمنالمناظير.
(يوضحعددحاالتدخولالعيادةالخارجيةحسب3ملحقرقم) -

 لمستشفىالوالدة.2017إحصائية

 

 











 

 



62 
 



رابعاا:العنايةالمركزة

رية
سري

ةال
سع
ال

يفة
وظ
ال



تمإنشاؤهلتحويلالحاالتمتوسطةالخطورةالتيتحتاجالىرعايةخاصةلمتابعتهابسبب
صعوبةحالتهمالصحيةبدالامنتحويلهمقسمالعنايةالمركزةالخاصبمستشفىالجراحة

متحويلالحاالتالصعبةعليهمنمستشفىالوالدة.والتييت

10


(:صورتوضحالعنايةالمركزةفيمستشفىالوالدة4.17صورة)




(:مخططيوضحموقعالعنايةالمركزةفيمستشفىالوالدة4.18صورة)

2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،
مساحةالعنايةالمركزةغيركافيةالستيعابباقيالحاالتحيثيلجأالىاستخدام -اتالمالحظ

العنايةالمركزةالخاصةبمجمعالشفاءالطبي.
الخاصة - المياه دورات مثل بها الخاصة الخدمات قلة من المركزة العناية تعاني

 بالمرضى
 لمبنىباللوناألحمر.(الجزءالمغلقوالمتهالكمنا32يالحظفيالمخططأعاله) -
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خامساا:كشكالوالدة

رية
سري

ةال
سع
ال

يفة
وظ
ال



وهوالقسمالذيتحدثفيهحالةالوالدةحيثيتعاملاألطباءوالممرضونالموجودونمع
كلحالةعلىحدةفيالقسم،ويجبأنيراعىفيهذاالقسمجميعالمتطلباتالتصميمية

منحيثاالحتياجاتالنفسيةإلعطاءالحاملالشعوربعدموالمعاييرالتصميميةالسليمة
الخوفوالراحةمناأللمالمخاض،كماويجبأنيراعىالخصوصيةالتامةفيتصميم

دارةهذاالقسم. وا  10


 (:صورةتوضحكشكالوالدةفيمستشفىالوالدة4.19صورة)






فيمستشفىالوالدة(:مخططيوضحموقعكشكالوالدة4.20صورة)
2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،

عدممراعاةخصوصيةالمريضفيهذاالجناححيثالبدمنمراعاةالخصوصية -المالحظات
الشديدةفيتصميمهذاالقسم

 عدممراعاةوجودخدماتكافيةمندوراتمياهمناسبةللمرضىوالعاملين -
 صعوبةفيوصولخدماتالمغسلةوالتعقيممباشرةللقسم -
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سادساا:غرفالعمليات

رية
سري

ةال
سع
ال

يفة
وظ
ال



عن إجراء6وهيعبارة منخاللها يتم بالوالدةالغرفعمليات، عملياتالخاصة
عمليةفيهذاالقسمخاللعام8585القيصريةوعملياتأمراضالنساء،وقدتمعمل

سبإحصائيةمستشفىالوالدة.ح2017

6


(:صورتوضحغرفعملياتمستشفىالوالدة4.21صورة)


(:مخططيوضحغرفعملياتمستشفىالوالدة4.22صورة)

2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،
لعملياتمعبقاءغرفالعملياتعلىعددها(الذييوضحازديادعددا4فيملحقرقم) -المالحظات

وبنفسالتجهيزاتوالمعداتوبالتاليالحاجةالىزيادةعددغرفالعمليات.
 هيغيرمفصولةعنالتعقيمالمركزيلمجمعالشفاءالطبي. -
 الحاجةالىتوسعةالمخازنغرفخاصةلحفظالموادوالمعدات. -
غرفةالعملياتمهيأالستقبالهوفحصهمنالحاجةالىانيكونمكانللطفلفيداخل -

 خاللطبيبأطفال.
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سابعاا:غرفالمرضى

رية
سري

ةال
سع
ال

يفة
وظ
ال



،ومابعدهايضمقسمالقيصيرياتنساءماقبلالعمليةاألولوهيموزعةعلىطابقين
اضوالذييضمحاالتالوالدةاالمنةوحاالتالحملالخطروحاالتأمرالثانيوالطابق

النساءوقسمالمرحلةاألولىالخاصةبالعنايةالحثيثةأثناءالطلق.

18
7




(:صورتوضحغرفالمرضىفيمستشفىالوالدة4.23صورة)
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(:مخططيوضحموقعغرفالمرضىمستشفىالوالدة4.25صورة)

2018،المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة
تعانيغرفالمرضىمنالخدماتوصيانتهاوموقعهاوعددها. -المالحظات

 كماتعانيمنضيقالممراتبينالغرفوالتنقلفيمابينها. -
عدممراعاةالمعاييرالتصميميةفيتخفيفاالالمواحساسالمريضبالراحةوتخفيف -

 االمالطلقوالوالدة.
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واثامناا:مركزعمرالش

رية
سري

ةال
سع
ال



يفة
وظ
ال



هوقسمحديثاالنشاء،وهوقسممخصصللعملاإلداريوالثقافيمنعقداجتماعات
الدورات عقد ويتم خاصة عناية الى تحتاج التي الحاالتوالحاالت ومناقشة األطباء

المختلفةفيهحسباحتياجالمستشفى

0


شوافيمستشفىالوالدة(:صورتوضحمركزعمرال4.26صورة)

 




(:مخططيوضحموقعمركزعمرالشوامستشفىالوالدة4.27صورة)
2018المرجع:المكتبالهندسيلوزارةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة،

هومبنىحديثاالنشاءوجيدالتصميم. -المالحظات
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اسيةالمكونةلمستشفىالوالدةمعالمعاييروفيمايليجدوليلخصالمشاكلالخاصةبالغرفاألس
التخطيطيةوالتصميميةالالزمة.

(: جدول يلخص المشاكل الخاصة بالغرف األساسية المكونة لمستشفى الوالدة مع المعايير 4.2جدول )
 التخطيطية والتصميمية الالزمة

المعاييرالتخطيطيةالالزمة -مالحظاتالمستشفى -الفراغ -
قسم -

الاالستقب
الحاجةالىتوسعةالقسم -
خاصة - غرف الى الحاجة

 بالتصويرالتلفزيوني
- 

الخدمات - من جزء يقدم أن
 العالجيةوالتشخيصية

للعالج - غرف على يحتوي أن
انتظار وصاالت والتشخيص
 مناسبةلعددواحتياجاتالمرضى

العيادة - مع متقاربّا يكون أن
من لالستفادة الخارجية

وخدمات العيادةالفضاءات
والمعدات والكادر الخارجية

 الكوارثأوقاتوخاصة
مثل - فيه تشخيصية أقسام وجود

تصوير غرف االشعة، غرف
المختبر. تلفزيوني،

(1999)الخلوصي،
مخازن -المختبر - وجود الى يفتقر

خاصةللمعداتواألدوات.
غرف - الى المختبر يحتاج

مستقلةللعاملين
الطبية - الكوادر في نقص

المعداتواآلالتالالزمةو

على - المختبر يكون أن يجب
عالقةمباشرةمعغرفالمرضى
في يكون وأن العمليات وقسم

 ساعة24الخدمةعلىمدار
العيادة - مع قوية المختبر عالقة

 الخارجية
عدد - المختبر يستوعب أن

لهوتصميم الفحوصاتالمصمم
االحتياجاتالمتعددةللفحوصات
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وراتمياهوفراغاتالمختلفةمند
 الفاقةالمرضى

اللجهزة - بأحدث المختبر تجهيز
والتقنياتومواكبةالتطورالطبي

 والتكنولوجي
أنيكونفراغاتخاصةللعاملين -

واستراحة مالبس تغير من
 والخدماتودوراتمياه.

الفنيتكون - الكادر عمل منطقة
مفصولةتمامااعنالمريضعدا

عينات يأخذ الذي الدمالكادر
يستلم أو المريض من مباشرة

 منه.األخرىالعينات
غرف - المختبر في يكون أن

واالدوات المعدات لتخزين
الالزمة.

غرف -
العمليات

المخازن - توسعة الى الحاجة
حفظالموادبخاصةالغرفوال

 والمعدات.
مكان - يكون ان الى الحاجة

غرفة داخل في للطفل
الستقباله مهيأ العمليات

طبيبوفح خالل من صه
 أطفال.

المطردة - تستوعبالزيادة أن
 لعددالسكان

- 

العمليات - غرفة تجهيز يتم أن
 بأحدثاالجهزةوالمعدات

وظيفياا - العمليات قسم يرتبط
غرف تخدم التي باألقسام
وقسم الطوارئ ووحدة المرضى
الوالدةمنناحيةوأنيكونقريباا

 غرفاألقساممن تخدم التي
المركزيالعمليات كالتعقيم
 والمغسلة.

مناسبا - العمليات غرف حجم
لحجموطبيعةالعملية،حيثيقدر
متوسطحجمغرفةالعملياتمن
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وتكونذاتأشكال2م25-30
مختلفةممكنأنتكونبيضاوية

 أومستطيلةأومربعة.
يلغرفاألساسمتوسطاالرتفاع -

 م4العملياتيبلغ
والتصميم - التخطيط مراعاة

المغلقالم النظام لتحقيق تكامل
 وحسن والعنايةاإلدارةوالمعقم
 وعدمالتلوث.

وفحص - لرعاية مكان يكون أن
االطفالالخدجفيحالوجودأي

 مشاكلأثناءالعملية.
العمليات - غرف عدد مراعاة

المصمم العمليات للعدد مناسب
 واستيعاب لعددأيله زيادة

السكان.
غرف -

المرضى
-  غرف منتعاني المرضى

وموقعها وصيانتها الخدمات
 وعددها.

من - المرضى غرف تعاني
الغرفة في االسّرة تكدس
الحركة يعيق مما الواحدة

ويقللمنراحةالمرضى.
كماتعانيمنضيقالممرات -

 بينالغرفوالتنقلفيمابينها.
المعايير - مراعاة عدم

التصميميةفيتخفيفاالالم

غرف - تصميم عند يراعى
الغرفة حجم يكون أن المرضى
بحيث فيها األسّرة لعدد مناسبة
وانتقال بالحركة بالحرية يسمح

 االسّرةداخلوخارجالغرفة
المخصصة - االجمالية المساحة

لتشملالسرير2م8.3لكلسرير
أشخاص4-3ومنضدةجانبيةو
عارضالسريرحولالسريردونت

 مع المجاور السرير إمكانيةمع
 استعمالستارةمتحركة
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بالراحة المريض واحساس
مالطلقوالوالدة.آالوتخفيف

أنيراعىتوزيعالخدماتودورات -
الغرفومناسبة من قريبة المياه

 لعددها.
أنيكونعرضالممراتمناسب -

لحركة ومراعياا األسّرة لتنقل
حيث والقابالت، الممرضات

 الممرإاليجب عرض يقل
 عن إلعطاء2.4)الرئيس م(

ومرور المريض لحركة مجال
فيعربة الزيادة مع المريض

 عرضالممرعندتغييراالتجاه
في - الداخلي التصميم مراعاة

يوحي بما التصميمية العملية
بالتفاؤل الحامل األم بشعور

 والراحة.
وجودغرفعزلللمرضىممن -

المرضى عن بعزلهم يستلزم
 االخرين

- 
كشك -

الوالدة
خصوصية - مراعاة عدم

المريضفيهذاالجناححيث
الخصوصية البدمنمراعاة
الشديدةفيتصميمهذاالقسم

خدمات - وجود مراعاة عدم
كافيةمندوراتمياهمناسبة

 للمرضىوالعاملين
خدمات - وصول في صعوبة

 المغسلةوالتعقيممباشرةللقسم

كغرفة - تعتبر الوالدة صالة
 المعداتوتستلزمعمليات نفس

 للمعداتوعمليات التعقيم
اتصالها يستلزم مما واالدوات

 المركزيممباشرة التعقيم ع
 والمغسلةالمركزية

في - التامة الخصوصية مراعاة
 قسمالوالدة
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غرف - - على قريب يكون أن
 المرضىومجاورله

الي - الوالدة كشك مساحة تصل
من2م40 مقربة على وتكون

 ووحداتاألطفالحضانة
 التمريض

للنساءالواضعاتوجودحمامات -
 بمساحة مرحاضوبانيو 6مع

 2م
خارجية - انتظار صالة وجود

 لآلباءمجهزةبتجهيزاتكافية.
وجودالخدماتالكافيةمندورات -

 مياهوتغييرمالبسللعاملين
مراعاةأنيكونعزلصوتيجيد -

بينصالةالوالدةوالممراتوكذلك
صالة بين جيد صوتي عزل

ضىالوالدةوغرفالمر
العيادة -

الخارجية
للمبنى - االنشائية الحالة سوء

الجدران في المياه وتسريب
 واالسقف

لعالج - فراغاتصغيرة وجود
غرف وجود الى والحاجة
التخصصات لمراعاة أكبر

 الجديدةمنالمناظير.
- 

-  التشخيصتصميمغرفأنيتم
حيثالعدد من مناسبة والعالج

 والحجم
تظارأنيراعىتصميممناطقان -

وكافية بالمرضى خاصة
المتوقعومجهزة الستيعابالعدد

 بالخدماتالالزمة
بأحدث - مجهزة غرف يكون أن

التطور ومواكبة التقنيات
تلبي متطورة بأجهزة التكنولوجي

 احتياجاتالمستخدمين
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أنيراعىفتحأيغرفعالجية -
غرف مثل استحدثت قد جديدة

 المناظير
المناسبة - الخدمات التيتوزيع

المرضى من كل تخص
تغيير من العاملين والخدمات
وخدمات مياه ودورات مالبس

 أخرى.
السجالت - غرف تصميم يتم أن

سهولة يضمن بما واالرشفة
التواصلبيناالداريينوالمرضى

 المراجعين.
متكاملة - وظيفية عالقات يحقق

وقسم الخارجية العيادة قسم بين
 األشعةوالمختبرات

العال - بينتحقيق المتكاملة قة
دارةالعيادةالخارجية المستشفىوا 
 والسجالتالطبية

20-15تبلغمساحةغرفةالطبيب -
تبلغ2م األطباء رئيس وغرفة

 2م25-20مساحاتهامن
الفحوصات - غرفة مساحة تبلغ

 .2م25الطبية
2م6تبلغمساحةحجرةالتشخيص -

توزيع بصالة متصلة وتكون
أ وجود ويراعى ماكنالمعامل

للراحة وغرف المالبس لتغيير
 بأجهزة2م6بمساحة ومجهزة
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كجهاز ومتحركة متطورة
القلب، رسم وجهاز االلترساوند

وفحوصاتاالستقبالاألساسية.
غير - العناية المركزة  المركزة العناية مساحة

باقي الستيعاب كافية
الى يلجأ حيث الحاالت
المركزة العناية استخدام

بمجم الشفاءالخاصة ع
الطبي.

تعانيالعنايةالمركزةمنقلة -
مثل بها الخاصة الخدمات
الخاصة المياه دورات

 بالمرضى
 

بيناألسّرةإلمكانكافتركحيز -
وجودعدةأفرادمنالفريقالجراحي
لوجود وكذلك المريض، لرعاية
في المتحركة والمناضد األجهزة

 حاالتالطوارئ
في - مريض كل فصل يستحسن

والعنايةالمركزةفياإلنعاشةوحد
كابينةخاصةبحيثيبقىالمرضى
التأثير عن بعيجين اآلخرون
تأوهات تحدثه الذي النفسي

 المرضى.
بما - للعاملين خاص قسم وجود

المياه ودورات الخدمات يشمل
وأماكنتغيرالمالبس.
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 الخالصة •

الوالدة،وتاريخبناءىراسةتحليليةلمستشفيهتمالفصلالرابعبتعريفبمجمعالشفاءالطبيود
لسكانقطاعغزةحيثيعتبرةمستشفىالوالدةعلىمراحلمختلفةوأهميةهذاالمستشفىبالنسب

المستشفىالمركزيلجميعسكانالقطاع.

كمايتناولالفصلتحليلالبيئيةالمحيطةبمستشفىالوالدةداخلمجمعالشفاءالطبيودراسة
تستشفىبالنسبةلمجمعالشفاءالطبيوبالنسبةللبيئةالمحيطةودراسةألهماستخداماموقعالم

منخدماتتجاريةوصحيةومواقفسياراتومحطةوقود،ودارسةىالبيئةالمحيطةللمستشف
لمداخلمجمعالشفاءالطبيومداخلمستشفىالوالدةودراسةالوصوليةالىمستشفىالوالدةمن

رئيسةالمحيطةبالمجمعوالطرقالداخليةداخلمجمعالشفاءالطبي.خاللالطرقال

كمايتناولالفصلدراسةألماكنانتظارالزوارومواقفالسياراتالقليلةبالنسبةلعددالعاملين
فيالمستشفىوعددالزواروالمرضى،ودراسةالمساحاتالخضراءالتيتكادتكونمعدومةفي

لعملياتالتطويرالمختلفةلمجمعأنحاءالمجمعوتوزيعها بطريقةغيرمنتظمةوعشوائيةنظراا
الشفاءالطبي.

المكونة الفراغاتالتصميمية أهم التيتعانيمنها المشاكل الىأهم الفصل يتطرق كما
التخطيطية بالمعايير ومقارنتها فيها والمنتفعين العاملين آراء على بناءاا الوالدة لمستشفى

الصحيحةوالالزمةلتكاملاالعمالفيهابصورةتشغيليةجيدةوكفاءةتصميميةعالية.والتصميمية















 
 















 الفصل الخامس 

 الدراسة التحليلية الستبيان الدراسة 
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 الفصل الخامس

 الدراسة التحليلية الستبانة الدراسة 5 الفصل

محور جراءاتها الدراسةوا  لهانجازالجانبالتطبيقيمنيتممنخالاارئيسااتعتبرمنهجية
الدراسة،وعنطريقهايتمالحصولعلىالبياناتالمطلوبةإلجراءالتحليلاإلحصائيللتوصل
إلىالنتائجالتييتمتفسيرهافيضوءأدبياتالدراسةالمتعلقةبموضوعالدراسة،وبالتاليتحقق

األهدافالتيتسعىإلىتحقيقها.

للمنهجالمتبعومجتمعوعينةالدراسة،وكذلكأداةهذاالفصلوصفااعلىذلكتناولااوبناء
،ومدىصدقهاوثباتها،وينتهيالفصلوكيفيةبنائهاوتطويرهاالدراسةالمستخدمةوطريقةإعدادها

واستخالصالنتائج،وفيمايليوصفبالمعالجاتاإلحصائيةالتياستخدمتفيتحليلالبيانات
لهذهاإلجراءات.

 منهج الدراسة 5.1
الذي التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 مكوناتهاواآلراء بين بياناتها،والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من يحاول

.تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي

"المنهجالذييسعىلوصفالظواهرأواألحداث بأنه التحليلي وصفيال المنهج ويعرف
المعاصرة،أوالراهنةفهوأحدأشكالالتحليلوالتفسيرالمنظملوصفظاهرةأومشكلة،ويقدم
بياناتعنخصائصمعينةفيالواقع،وتتطلبمعرفةالمشاركينفيالدارسةوالظواهرالتي

 (2006)الحمداني، الجمعالبيانات".ندرسهاواألوقاتالتينستعمله

وقداستخدمتالباحثةمصدرينأساسينللمعلومات:

:حيثاتجهتالباحثةفيمعالجةاإلطارالنظريللدراســــــةإلىمصــــــادرالمصــــادر الثانوية .1
البياناتالثانويةوالتيتتمثلفيالكتبوالمراجعالعربيةواألجنبيةذاتالعالقة،والدوريات

والتقارير،واألبحاثوالدراســــــاتالســــــابقةالتيتناولتموضــــــوعالدارســــــة،والبحثوالمقاالت
والمطالعةفيمواقعاإلنترنتالمختلفة.

:لمعالجةالجوانبالتحليليةلموضــــــــــوعالدراســــــــــةلجأتالباحثةإلىجمعالمصــــــادر األولية .2
لهذا  الغرض.البياناتاألوليةمنخاللاالستبانةكأداةللدراسة،صممتخصيصاا
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مجتمع وعينة الدراسة 5.2
 ,Saunders) مجتمعالدراسةيعرفبأنهجميعمفرداتالظاهرةالتييدرسهاالباحث

Lewis, & Thornhill, 2009)علىمشكلةالدراسةوأهدافهافانالمجتمعالمستهدفاا,وبناء
 نأصحابالقرار.وبعضماألطباءالمختصينوالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةيتكونمن

اســــتبانةعلى120وقدقامتالباحثةباســــتخدامطريقةالعينةالعشــــوائية،حيثتمتوزيع
.%83.3استبانة،بنسبةاسترداد100مجتمعالدراسةوقدتمالحصولعلى

 أداةالدراسة5.3
ربعةأقسام"،حيثتتكونمنأبناءمستشفىالوالدةالجديدفيقطاعغزةتمإعداداستبانةحول"

رئيسةوهي:

الجنس،المؤهلالعلمي،للمستجيبين)المعلوماتالشخصيةوهوعبارةعنالقسم األول:  -
المهنة،الخبرة،مكانالعمل(.

عالقةمستشفىالوالدةالجديدمعالمستشفياتواألقسام وهوعبارةعنالقسم الثاني: -
 .قرات(ف3ويتكونمن) األخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه،

عالقةمستشفىالوالدةالجديدبالمستشفياتخارجمجمع وهوعبارةعنالقسم الثالث: -
(فقرات.3الشفاءالطبي،ويتكونمن)

.(أسئلة5)،ويتكونمنموقعالمستشفىالجديدوهوعبارةعنالقسم الرابع: -
عندإقامةاالقتراحاتوالتوصياتالتييتماالخذبهاوهوعبارةعنالقسم الخامس: -

 .مستشفىالوالدةالجديد

مقياسليكرتالخماسيلقياساستجاباتالمبحوثينلفقراتاالستبيانحسب استخدام تم وقد
(:5.1جدول)

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي5.1جدول )
قويةجداقويةمتوسطةضعيفةضعيفةجدااالستجابة

12345الدرجة

 خطوات بناء اإلستبانة 5.4
"،واتبعت بناءمســتشــفىالوالدةالجديدفيقطاعغزة لدراســة"قامتالباحثةبإعدادأداةالدراســة

الباحثةالخطواتالتاليةلبناءاالستبانة
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الدراســاتالســابقةذاتالصــلةبموضــوعالدراســة،واالســتفادةاألدبالهندســيواالطالععلى -1
منهافيبناءاالستبانةوصياغةفقراتها.

رتالباحثةعدداامنأســــــــاتذةالجامعاتوالمشــــــــرفينفيتحديدمجاالتاالســــــــتبانةاســــــــتشــــــــا -2
.وفقراتها

 تحديدالمجاالتالرئيسةالتيشملتهااالستبانة. -3
 تحديدالفقراتالتيتقعتحتكلمجال. -4
 تمتصميماالستبانةفيصورتهااألولية. -5
 تممراجعةوتنقيحاالستبانةمنقبلالمشرف. -6
منالمحكمينمنأعضــاءهيئةالتدريسفيالجامعةاإلســالمية4علىتبانةتمعرضاالســ -7

 منمكتبالهندسةوالصيانةللوزارةالصحة.1و
فيضــــــــوءأراءالمحكمينتمتعديلبعضفقراتاالســــــــتبانةمنحيثالحذفأواإلضــــــــافة -8

 (.1والتعديل،لتستقراالستبانةفيصورتهاالنهائية،ملحق)
 بانةصدق االست 5.5
صدقاالستبانةيعني"أنيقيساالستبيانماوضعلقياسه"كمايقصدبالصدق"شمول 

االستقصاءلكلالعناصرالتييجبأنتدخلفيالتحليلمنناحية،ووضوحفقراتهاومفرداتها
وقدتمالتأكد.(Thatcher, 2010)منناحيةثانية،بحيثتكونمفهومةلكلمنيستخدمها"

منصدقاالستبانةبطريقتين:

صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1
مجال في المتخصصين المحكمين من عدداا الباحث يختار أن يقصدبصدقالمحكمين"هو

حيثتمعرضاالستبانةعلىمجموعة(2010الدراسة")الجرجاوي، موضوع المشكلة الظاهرةأو
متخصصينفيهندسةالعمارةوتصميمالمستشفياتوالتخطيط،وأسماء5منمنالمحكمينتألفت

(،وقداستجابتالباحثةآلراءالمحكمينوقامتبإجراءمايلزممنحذف2المحكمينبالملحقرقم)
انظرالملحق-وتعديلفيضوءالمقترحاتالمقدمة،وبذلكخرجاالستبيانفيصورتهالنهائية

(.1رقم)
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 Internal Validityاق الداخلي االتس -2
يقصدبصدقاالتساقالداخليمدىاتساقكلفقرةمنفقراتاالستبانةمعالمجالالذي
بحساباالتساقالداخليلالستبانةوذلكمنخالل قامتالباحثة وقد الفقرة، هذه تنتميإلية

رجةالكليةللمجالنفسه.حسابمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجاالتاالستبانةوالد

عالقةمستشفىالوالدة(معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"5.2جدول)يوضح
"والدرجةالكليةللمجال،الجديدمعالمستشفياتواألقساماألخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه

وبذلكيعتبرالمجال α≤0.05والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية
 صادقاالماوضعلقياسه.

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات 5.2جدول )
 واألقسام األخرى بمجمع الشفاء الطبي وخارجه " والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
ة االحتمالي

(Sig). 

 0.000 *824.عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحة .1

 0.000 *858.عالقةمستشفىالوالدةمعقسمالعنايةالمركزة  .2

 0.000 *523.عالقةمستشفىالوالدةمعحضانةاألطفالالخدج  .3

.α≤0.05االرتباطدالإحصائيااعندمستوىداللة*

معاملاالر5.3جدول)يوضح منفقراتمجال"( عالقةمستشفىتباطبينكلفقرة
بالمستشفياتخارجمجمعالشفاءالطبي الجديد والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنالوالدة "

وبذلكيعتبرالمجالصادقاالماوضع α≤0.05معامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية
لقياسه.
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تباط بين كل فقرة من فقرات مجال " عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات االر  ل( معام5.3جدول )
 خارج مجمع الشفاء الطبي " والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000 *823.عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفالالتخصصي)الرنتيسي( .1

 0.000 *861.مستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال)مستشفىالدرة(عالقة  .2

 0.000 *729.عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال)مستشفىالنصر(  .3

.α≤0.05االرتباطدالإحصائيااعندمستوىداللة*

Reliabilityثبات االستبانة  5.6
سالنتيجةلوتمإعادةتوزيعاإلستبانةيقصدبثباتاإلستبانةأنتعطيهذهاإلستبانةنف

نفسالظروفوالشـــروط،أوبعبارةأخرىأنثباتاإلســـتبانةيعنياالســـتقرارأكثرمنمرةتحت
فينتائجاإلســــــــــــتبانةوعدمتغييرهابشــــــــــــكلكبيرفيمالوتمإعادةتوزيعهاعلىأفرادالعينةعدة

(وقدتبينأنقيمةمعاملألفاكرونباخ2014مراتخاللفتراتزمنيةمعينة)البحروالتنجي،
(.1(.وبذلكتكوناإلستبانةفيصورتهاالنهائيةكماهيفيالملحق)0.827مرتفعةوهي)

(.وتكونالباحثةقد1وبذلكتكوناإلســـتبانةفيصـــورتهاالنهائيةكماهيفيالملحق)
صحةاإلستبانةوصالحيتهاللتحليلاستبانةالدراسةممايجعلهاعلىثقةتامةبتأكدتمنثبات

اإلحصائي.

:Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   5.7
 K-S) )Kolmogorov-Smirnovســــــــــمرنوف-اختباركولمجوروفتماســــــــــتخدام

Testحيـــثتبينأنقيمـــةالختبـــارمـــاإذاكـــانـــتالبيـــانـــاتتتبعالتوزيعالطبيعيمنعـــدمـــه،
مســـــــــتوى(وهيأكبرمن0.310تســـــــــاوي)(.Sig)(والقيمةاالحتمالية0.965اوي)االختبارتســـــــــ

حيـثتماســــــــــــــتخـداماالختبـاراتوبـذلـكفـإنتوزيعالبيـانـاتيتبعالتوزيعالطبيعي0.05الـداللـة
 .المعلميةلتحليلبياناتاالستبانة



81 
 

األساليب اإلحصائية المستخدمة 5.8
 Statistical Packageبرنامجالتحليلاإلحصـــائيتمتفريغوتحليلاإلســـتبانةمنخالل

for the Social Sciences (SPSS 25):حيثتماستخداماألدواتاإلحصائيةالتالية،

الرسمالبيانيوالعرضالجدولي. .1
 (.Frequencies & Percentages)النسبالمئويةوالتكرارات .2

 .واالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيوالوزنالنسبي .3

 .(Pearson Correlation Coefficientمعاملارتباطبيرسون) .4

 (.Cronbach's Alphaاختبارألفاكرونباخ) .5

 .K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختباركولمجوروف .6

.(T-Test)فيحالةعينةواحدةTاختبار .7
 تحليل بيانات االستبانة  5.9

،وذلكمنخاللاإلجابةعنأسئلةياناتومناقشتهاتحليلالبيتضمنهذاالجزءعرضاال
الدراسةواستعراضأبرزنتائجاإلستبانةوالتيتمالتوصلإليهامنخاللتحليلفقراتها،والوقوف

لذاتمإجراءالمعالجاتاإلحصائيةللبياناتالمتجمعة،للمستجيبينالمعلوماتالشخصيةعلى
استخدام تم إذ الدراسة، استبانة من االجتماعية للدراسات اإلحصائية الرزم (SPSS)برنامج

للحصولعلىنتائجالدراسةالتيتمعرضهاوتحليلهافيمايلي:

 المعلومات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق  5.9.1

المعلوماتالشخصيةوفيمايليعرضلخصائصعينةالدراسةوفق

 ستوزيع عينة الدراسة حسب الجن -
 : توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(5.4)جدول 

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 67.0 67 أنثى

 33.0 33 ذكر

 100.0 100 المجموع
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%33.0%منعينةالدراســـــةاناث،بينما67.0(أنمانســـــبته5.4يتضـــــحمنجدول)
لخصوصيةهذاذكور.وذلكيفسرأنغالبيةالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةمناالناثذلك
 المجالمنكشفعوراتالنساءوبالتاليالبدمنمراعاةكاملالخصوصيةفيه.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
 : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 28.0 28 دبلوم

 36.0 36 بكالوريوس

 36.0 36 دراساتعليا

 100.0 100 المجموع

،دبلوم%منعينةالدراســـــةمؤهلهمالعلمي28.0(أنمانســـــبته5.5يتضـــــحمنجدول)
%مؤهلهمالعلميبكالوريوسودراساتعليا.36.0

 عينة الدراسة حسب المهنة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المهنة5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المهنة

 23.0 23 أخصائيوالدة

 5.0 5 أخصائيجراحة

 4.0 4 طبيبأطفال

 4.0 4 فنيمختبرات

 28.0 28 ممرض

 20.0 20 قابلة

 16.0 16 أخرى
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 100.0 100 المجموع

 

%منعينةالدراسةمهنتهمأخصائيوالدة،23.0(أنمانسبته5.6يتضحمنجدول)
%قابلة،20.0ممرض،%28.0%طبيبأطفالوفنيمختبرات،4.0%أخصائيجراحة،5.0

%مهنتهمغيرذلك)إداريفيمستشفىالشفاء،أطباءتخدير،فنيتحاليلطبية،16.0بينما
 (5.7جدول) مهندسينفيمجاالتعدةكمايظهر

 ( أخرى5.7جدول: )
أخصائيتحاليلطبية 1

إداري 2

 أمن 1

 تخدير 1

 طبتخدير 1

 فنيتخدير 1

 مهندس 1

 معماريمهندستصميم 1

 مهندسمعماري 2

 مهندسةكهرباء 1

 مهندسةمدنية 1
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 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة5.8جدول )
 النسبة المئوية % العدد الخبرة

 14.0 14 سنوات5أقلمن

 21.0 21 سنوات10-5من

 65.0 65 سنوات10أكثرمن

 100.0 100 المجموع

 

سنوات،5%منعينةالدراسةخبرتهمأقلمن14.0(أنمانسبته5.8يتضحمنجدول)
 .سنوات10%خبرتهمأكثرمن65.0سنوات،بينما10-5%تتراوحخبرتهممن21.0

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل5.9) جدول
بة المئوية %النس العدد مكان العمل  

 70.0 70 داخلمجمعالشفاءالطبي

 30.0 30 خارجمجمعالشفاءالطبي

 100.0 100 المجموع

 

%منعينةالدراســــــةيعملونداخلمجمع70.0(أنمانســــــبته5.9يتضــــــحمنجدول)
%يعملونخارجمجمعالشــــــفاءالطبي،كماتمتوزيعاالســــــتبانةعلى30.0الشــــــفاءالطبي،بينما

عةمنالمســـــــتشـــــــفياتالخاصـــــــةوعددمنالعياداتالخاصـــــــةالتيتقدمخدماتفيمجالمجمو
 (التالي:5.10) النساءوالوالدةكمافيجدول
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 ( مكان العمل خارج مجمع الشفاء الطبي5.10) جدول
االدارةالعامةللمستشفيات 1

 االدارةالعامةللهندسةوالصيانة 5

 الخدمةالعامة 4

 ألوليةالرعايةا 3

 عيادةخاصة 7

 مجمعالصحابةالطبي 2

 مجمعكمالعدوانالطبي 2

 مستشفىالنصرلألطفال 3

 مستشفىمهديللوالدة 3

 

 تحليل فقرات االستبانة 5.10
عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات واألقسام األخرى بمجمع الشفاء الطبي  -

 وخارجه 
لمعرفةدرجةTواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيواختبارتماستخدامالمتوسطالحسابي

 (.5.11النتائجموضحةفيجدول).الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال "  T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار 5.11جدول )
 “لشفاء الطبي وخارجه عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات واألقسام األخرى بمجمع ا

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 

1. 
مع الوالدة مستشفى عالقة

مستشفىالجراحة
3.68 0.99 73.60 6.84* 0.000 3 
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2.  

عالقةمستشفىالوالدةمعقسم
 العنايةالمركزة

3.98 0.88 79.60 11.19* 0.000 2 
 

3.  

مع الوالدة مستشفى عالقة
 حضانةاألطفالالخدج

4.47 0.73 89.40 20.11* 0.000 1 
 

   0.000 *16.03 80.87 0.65 4.04 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤0.05 المتوسطالحسابيدالإحصائيااعندمستوىداللة* 

،وأن4.04لبشكلعاميساويالمتوسطالحسابيللمجا(يتضحأن5.11منجدول)
0.000تساوي(Sig).القيمةاالحتماليةوأن,16.03%،قيمةاالختبار80.87الوزنالنسبييساوي

وهذايعنيأنهناكموافقةمن،α≤0.05 لذلكيعتبرالمجالدالإحصائيااعندمستوىداللة
الدراسةعلىفقراتمجال اقبلعينة معالمستشفياتواألقسام"عالقةمستشفىالوالدة لجديد
وهذايوضحمدىالعالقةالقويةبين%،80.87"بنسبةاألخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه

مستشفىالوالدةومستشفياتالجراحةوأقسامالعنايةالمركزةوحضانةاألطفالالخدجومدىارتباط
هذهالمستشفياتمعبعضهاالبعضوعملهابشكلمتكامل.

لتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعحضانةاألطفالالخدج"علىأعلىدرجاتالموافقةوقدحص
أنتكونحضانةاألطفالالخدججزءالأهميةوهذايوضحمدى%،89.40فيالمجالبنسبة

يتجزأمنمستشفىالوالدة.

لمرتبةالثانيةبينماحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعقسمالعنايةالمركزة"علىا
%،وأخيراحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحة"79.60فيالمجالبنسبة

يوضحالعالقةالقويةالتيتربطمستشفىوهذا%.73.60علىأقلدرجةموافقةفيالمجالبنسبة
حاجةالقسمالمطلوبة.والحاجةالىوجودعنايةمركزةمحدثةومتطورةتلبيالوالدةمعقسمالجراحة

واتفقتهذهالنتائجمعأغلبالمقابالتمعالمختصينفيهذاالمجالوالذيأعطتنتائج:

مدىالعالقةالقويةالتيتربطمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحةوالحاجةالىأخصائيين .أ
الحاجةحسبالحاجةالىأطباءباطنةاوماتستدعيلهوجراحةفيكافةعملياتالقسم

حالةالمريض.
مدىالعالقةالقويةفيوجودعنايةمركزةتحتضنالنساءفيالحاالتالخطرةمنحاالت .ب

 ضغطالدم،حاالتأمراضاألورام،حاالتالوالدةالمبكرة.......()ارتفاع



87 
 

 مدىالعالقةالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةوحضانةاألطفالالخدج. .ت

 ى الوالدة الجديد بالمستشفيات خارج مجمع الشفاء الطبي "عالقة مستشف -
لمعرفةدرجةTتماستخدامالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيواختبار

 (.5.12النتائجموضحةفيجدول).الموافقة

 

من فقرات مجال "  لكل فقرة T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار 5.12جدول )
 عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات خارج مجمع الشفاء الطبي "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى
األطفالالتخصصي)الرنتيسي(

2.39 1.10 47.88 -5.50* 0.000 2 

2.  

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى
 األطفال)مستشفىالدرة(

1.97 0.97 39.39 
-

10.53* 
0.000 3 

3.  

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى
 األطفال)مستشفىالنصر(

2.87 1.18 57.37 -1.10 0.272 1 

  0.000 *6.76- 48.22 0.87 2.41 جميع فقرات المجال معاا  

 .α≤0.05 توسطالحسابيدالإحصائيااعندمستوىداللةالم* 

،وأن2.41المتوسطالحسابيللمجالبشكلعاميساوي(يتضحأن5.12منجدول)
0.000تساوي(Sig).القيمةاالحتماليةوأن,6.76-%،قيمةاالختبار48.22الوزنالنسبييساوي

وهذايعنيأنهناكموافقةمن،α≤0.05 لةلذلكيعتبرالمجالدالإحصائيااعندمستوىدال
عالقةمستشفىالوالدةالجديدبالمستشفياتخارجمجمع "قبلعينةالدراسةعلىفقراتمجال

.وهذايوضحالىأنالحاجةالىمستشفياتاألطفالالمتخصصة%48.22"بنسبة الشفاءالطبي
ذاتعالقةضعيفةمعمستشفىالوالدة.

قرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال)مستشفىالنصر("علىوقدحصلتالف
وهينسبةمتوسطةتشيرالىقلةالحاجة%،57.37أعلىدرجاتالموافقةفيالمجالبنسبة
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الىمستشفىالنصرلألطفالحيثيتماللجوءاليهافيحالةعدمكفايةحضانةمستشفىالشفاء
.الطبيلألطفالالخدج

حصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفالالتخصصي)الرنتيسي(بينما
وهينسبةضعيفةحيثاليوجدعالقةمباشرة%،47.88"علىالمرتبةالثانيةفيالمجالبنسبة

ومستشفىالرنتيسيلألطفالوذلكأل نمستشفىالرنتيسيهيمستشفىبينمستشفىالوالدة
ومرحلةعمريةمحددة.متخصصةألمراضمعينة

وأخيراحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال)مستشفىالدرة("على
وهينسبةضعيفةوتشيرالىعدمحاجةمستشفى%.39.39أقلدرجةموافقةفيالمجالبنسبة

الوالدةالىمستشفىالدرةالواقعةفيمحافظةالشمالبغزة.

جمعمقابالتالمختصينفيالمجالحيثخلصتهذهالمقابالتالىعدمواتفقتهذاالنتائ
حاجةمستشفىالوالدةبمجمعالشفاءالطبيالىمستشفياتاألطفالاألخرىوانماتكتفيبوجود
حضانةاألطفالالخدجفيالمستشفىوانطرأوأصبحهناكأيحالةطارئةمنعدماالكتفاء

النصرلألطفالوقليالامايحدثذلك.يتمتحويلالطفلالىمستشفى

 موقع المستشفى الجديد -
 مكان مستشفى الوالدة الجديد .1

 (: مكان مستشفى الوالدة الجديد5.13جدول )
 النسبة المئوية % العدد مكان مستشفى الوالدة الجديد

 26.0 26 محافظاتقطاعغزةمستشفىوالدةمركزيلكافة

،ومستشفىمركزياخريغزةوشمالغزةمحافظتمستشفىوالدةمركزييخدم
 وخانيونسورفحالوسطىمحافظاتيخدم

74 74.0 

 100.0 100 المجموع

 

مستشفى%منعينةالدراسةيفضلونأنيكون26.0(أنمانسبته5.13يتضحمنجدول)
مســتشــفىوالدةمركزي%يفضــلونأنيكون74.0،بينماوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزة

يخدممحافظتيغزةوشـــــمالغزة،ومســـــتشـــــفىمركزياخريخدممحافظاتالوســـــطىوخانيونس
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هذامنوجهةنظرتخفيفضــــغطالعملوتكديسحاالتالمرضــــىفيمســــتشــــفىواحد،وورفح
عطاءكل وانمايتمتوزيعخدماتالمســــتشــــفىالىمركزينممايقللمناالزدحامداخلالمبنىوا 

 راحة.مريضحقهمنالعالجوال

إذا كان المســـتجيب يفضـــل بناء مســـتشـــفى والدة مركزي لكافة محافظات قطاع غزة  مكان  .2
 بناء المستشفى

مســـتشـــفى%منالذينيفضـــلونأنيكون88.5(أنمانســـبته5.14يتضـــحمنجدول)
،بينماوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزةيفضـــــــــــلونبنائهداخلمجمعالشـــــــــــفاءالطبي

،بنائهخارجمجمعالشــفاءالطبيمنأماكنقريبةمنمجمعالشــفاءالطبي%يفضــلون11.5
وذلكبناءااعلىمدىالحاجةالىمســــتشــــفىالوالدةالىالتخصــــصــــاتاألخرىالموجودةفي

المجمع.

(: إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي لكافة محافظات قطاع غزة  مكان بناء 5.14جدول )
 المستشفى

إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة 
 مركزي

 لكافة محافظات قطاع غزة  مكان بناء المستشفى
 النسبة المئوية % العدد

 88.5 23 داخلمجمعالشفاءالطبي

 11.5 3 خارجمجمعالشفاءالطبي

 100.0 26 المجموع

 

 غزة ة وشــمال اذا كان المســتجيب يفضــل بناء مســتشــفى والدة مركزي يخدم محافظتي غز  .3
 ومستشفى مركزي اخر يخدم محافظات الوسطى وخانيونس ورفح  مكان بناء المستشفى

مســتشــفىوالدة%منالذينيفضــلونأنيكون64.9(أنمانســبته5.15) يتضــحمنجدول
مركزييخدممحافظتيغزةوشــــــــمالغزة،ومســــــــتشــــــــفىمركزياخريخدممحافظاتالوســــــــطى

%يفضــــــلونبنائهخارج35.1بينما،ئهداخلمجمعالشــــــفاءالطبيوخانيونسورفحيفضــــــلونبنا
ولكنمجمعالشــــــــــفاءالطبيكوجودهفيوســــــــــطمحافظةغزةأومحاوالتوجودهفيالشــــــــــمال،
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الغــالبيــةتظهربمــدىالحــاجــةالىوجودهفيداخــلمجمعالشــــــــــــــفــاءالطبيبنــاءااعلىالعالقــة
.المترابطةمعالتخصصاتاألخرى

: إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي يخدم محافظتي غزة وشمال غزة  (5.15جدول )
 ومستشفى مركزي اخر يخدم محافظات الوسطى وخانيونس ورفح  مكان بناء المستشفى

إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي يخدم 
محافظتي غزة وشمال غزة  ومستشفى مركزي اخر يخدم 

 سطى وخانيونس ورفح  مكان بناء المستشفىمحافظات الو 
 النسبة المئوية % العدد

 64.9 48 داخلمجمعالشفاءالطبي

 35.1 26 خارجمجمعالشفاءالطبي

 100.0 74 المجموع

 

 الخالصة •

يتلخصالفصلالخامسبعرضنتائجاستبانةالدراسةالتيتمتوزيعهاعلىطاقمالعمل
،كذلتمتوزيعهاأطباءوقبالةوممرضينوفنييعملياتمنفيمستشفىالشفاءالطبي

علىبعضالمستشفياتالخاصةالعاملةفيمجالالنساءوالوالدةلدراسةأهمالمشاكل
إيجابياتوسلبياتوجودومامدىالتخطيطيةالتييعانيمنهامستشفىالوالدةالحالية

المستشفىداخلمجمعالشفاءالطبي.
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس 

 النتائج والتوصيات
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 لسادسالفصل ا

 النتائج والتوصيات   6 الفصل

 مقدمة ❖

يتناولهذاالفصلالنتائجالتيتمالتوصللهامنخاللالدراسةالنظريةلموضوعالدراسة
والنتائجالتيتمالتوصللهامنخاللالمسحالميدانيللباحثةلعينةالدراسةوتحليلأداة

بناءالمستشفىالجديد.الدراسة)االستبانة(كماويتناولوضعتوصياتومقترحإلعادة

 نتائج الدراسة  6.1
القائممستشفىيعانيمنالعديدمنالمشاكلعلىأكدتالنتائج أنمستشفىالوالدة

التخطيطيةوالتصميميةوالتشغيليةوالتيتسببالعديدمنالمشاكلللمرضىوالعاملينفيها
وبالتالي جديد بناءمستشفىوالدة الىإعادة الحاجة يلبياحتياجاتالمستخدمينضرورة

بموقع التفكير الىإعادة بحاجة وهذا الصحيحة والتصميمية التخطيطية المعايير ويحقق
اختيارالموقعالمناسبوالذي معالمستشفياتاألخرىوضرورة المستشفىومدىعالقته

يحققنجاحالعمليةالتصميميةوالتشغيليةللمبنى.

ساعدةأصحابالقرارفيوزارةالصحةباختيارالموقعلذلكسعتهذهالدراسةالىم
بالتعاونمعكافة لمعاييرتصميميةصحيحةومتطورة وفقا المبنى، بناء المناسبإلعادة

الطواقمالهندسيةالمتخصصةفيتخطيطوتصميمالمستشفيات.

هم النتائج التي توصلت لها الدراسة كالتالي أ

يعانيمنالعديدمنالمشاكلالتخطيطيةوالتصميميةمستشفىالوالدةالقائممستشفى -
 والتشغيليةوالتيتسببالعديدمنالمشاكلللمرضىوالعاملينفيها.

 العالقةالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةومستشفىالجراحة. -
 حضانةاألطفالالخدجهيجزءاليتجزأمنمستشفىالوالدة. -
عنايةمركزةكافيالستيعابالمرضىومجهزبأفضلحاجةمستشفىالوالدةالىقسم -

 التجهيزاتالحديثةوالمتطورة.
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فيالعملية - السكانالمتزايد بعيناالعتبارعدد الىاألخذ حاجةمستشفىالوالدة
 .التصميميةبالتوسعالمستقبليواستيعابهذهالزيادةمنعددالسكان

ساحاتخضراءكافيةخاصةبالمستشفىمستشفىالوالدةالقائميعانيمنعدموجودم -
 وقلتهابالنسبةللمجمع.

بعيناالعتبارمواقفسياراتللمستشفىكافيةللمستشفىحيثيعانياألخذعدم -
 العاملينواألطباءمنقلةوجودمواقفالسيارات.

بعيناالعتبارعندتصميمالمستشفىمنتصميمأماكنانتظارللمستشفىاألخذعدم -
ستشفىالوالدةهيمنأكثرالمستشفياتالتيتحتاجالىانتظار،وخاصةحيثانم

منالرجالوذلكلمنعهممندخولالمستشفىاالفيأوقاتمعينةوذلكنظراللحفاظ
 علىخصوصيةالمريضداخلالمستشفى.

داخل - االفقية االتصال وعناصر الممرات ضيق من الحالي المستشفى يعاني
 مشاكلفيعمليةحركةاالسر ةداخلالقسم.المستشفىممايشكل

فياستخدام - يعانيالمستشفىالحاليمنتكدسالمرضىداخلالغرفوصعوبة
 خدماتدوراتالمياهوقلتها.

%26بلغتالموافقةعلىانشاءمستشفىوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزة -
مركزييخدممحافظتيغزةمستشفىوالدةيفضلونأنيكونبينماالموافقةعلىبناء

بلغتومستشفىمركزياخريخدممحافظاتالوسطىوخانيونسورفحغزة،وشمال
 (.6.1)التالي%،كمافيالمخططالبياني74


(:مخططيوضحنسبموقعمستشفىالوالدةالجديد6.1شكل)

26.0

74.0

مكان مستشفى الوالدة الجديد

مستشفى والدة مركزي لكافة محافظات قطاع غزة مستشفى والدة مركزي يخدم محافظتي غزة وشمال غزة
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مجمعبلغتالموافقةعلىبناءمستشفىمركزييخدمقطاعغزةبأكملهويكونداخل -
 الطبي بلغت88.5الشفاء الطبي الشفاء المجمع خارج على الموافقة بينما %

 (6.2%كمافيالمخططالبيانيالتالي)11.5


اذاكانالمستجيبيفضلبناءمستشفىوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاع:مخططيوضحنسب 6.2شكل

غزة،مكانبناءالمستشفى
 

يجابياتوسلبياتوجودمستشفىالوالدةداخلمجمع(يوضحإ6.1)التاليجدولال -
 الشفاءالطبي.












 

88.5

11.5

افة اذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي لك
محافظات قطاع غزة، مكان بناء المستشفى

داخل مجمع الشفاء خارج مجمع الشفاء
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إيجابيات وجود مستشفى الوالدة 
 الجديد داخل مجمع الشفاء الطبي

سلبيات وجود مستشفى الوالدة الجديد 
 داخل مجمع الشفاء الطبي

التي - التخصصات جميع وجود
من الوالدة مستشفى يحتاجها
ومستشف الجراحة ىمستشفى

 الباطنة.

الذي - المركزي الدم بنك وجود
 يحتاجهالمستشفى.

وجودحضانةاألطفالالخدجالتي -
مع ربطها وتم حديثاا إنشاؤها تم

 المبنىالقديممنخاللممر.

مكانيسهلالوصولاليهمنكافة -
وجود بسبب القطاع محافظات
موقفسياراتالخاصللمحافظات

 الجنوبية.

اس - على الضغط تخدامتقليل
نقل او المريض لنقل اإلسعاف
األطباءالىالمريضفيمستشفى

 خارجية.

الوصول - في والجهد الوقت تقليل
أطباء استدعاء او المريض، الى

 خارجمجمعالشفاءالطبي.

تاريخ - على حفاظا ذلك يعتبر قد
وهويةمجمعالشفاءالطبيوالحفاظ
مع الزمن عبر اصالته على

 تطويره.



بانيداخلمجمعتكدسالم -
الشفاءالطبيداخلنفس

 المساحة.

الضغطعلىمرافقالمستشفى -
منبنيةتحتيةوخدماتصحية
متنوعةمن)المطبخ،مغسلة،

 تعقيم..(

قلةوجودمساحاتخضراءكافية -
 للمرضىداخلالمجمع.

االزدحامالمروريوالسيرفي -
 مجمعالشفاءالطبي.

 تعددالمداخلفيالمجمع. -





95 
 

 التوصيات 6.2 
اقتراحأرضداخلمجمعالشفاءالطبييقامعليهامستشفىالوالدةتحققالعالقةالقوية
الدم وبنك األخرى المستشفيات وأقسام الجراحة ومستشفيات الوالدة مستشفى بين تربط التي

ةالمقترحةإلقاماألرض(يوضحموقع6.3،والشكل)والمختبرالمركزيلمجمعالشفاءالطبي
المشروععليهابمايتضمنمساحاتخضراءومواقفسياراتومبنىالوالدةوأماكنانتظار.


المقترحةداخلمجمعالشفاءالطبياألرض(:يوضحموقع6.3شكل)

 المقترحة   األرض

مباني لمستشفى 

 الوالدة قائمة 
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(يوضحالعالقاتالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةومستشفياتمجمعالشفاءالطبي6.6شكل)

 توصيات مستقبلية  6.3
الحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةمركزييخدممحافظتيغزةوالشمال،ومستشفى -

مركزييخدمالمحافظاتالجنوبيةوذلكلتخفيفضغطالعملوتكدسالمرضىداخل
مستشفىواحدممايقللمنفرصراحةالمريضواستخدامهللمرافقوتلقيهالخدمات

 لمطلوبة.الصحيةبالكفاءةا

الحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةمركزيداخلمجمعالشفاءالطبيوذلكنظراا -
لوجودالتخصصاتالطبيةالمساندةمنعملياتجراحيةوعنايةمركزةمتخصصة

 ووجودحضانةلألطفالالخدجوالمختبرالمركزي.

ت - وذلكلعدم خارجالمجمع الىخروجمستشفىالوالدة الحاجة شتيتالطاقمعدم
الطبيذوالكفاءةمنالمجمعمنأطباءوممرضينوقبالةوغيرهممنالعاملينفي

 المجال.

ضرورةالحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةيلبياالعتباراتالتصميميةوالتخطيطية -
 ويحققالوظيفةبشكلمتكامل.الصحيحة

مستشفى الوالدة 

 يدالجد

 اإلداريالمبنى 

 الوالدة  ىلمستشف

 األطفالحضانة 

 الخدج

 بنك الدم المركزي 

مستشفى الجراحة 

 التخصصي 
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كفريقطبيمتكاملبجانبأخذبعيناالعتبارعندتصميمالمستشفىانيكونهنا -
التخصصاتالهندسيةالمتخصصة،وذلكألخذكافةاالعتباراتالعمليةوالتشغيلية

 بالتصميملتعملعلىنجاحالعمليةالتصميمية.

أقسام - فيتصميم الخاصة المتطلباتالتصميمة يراعيفيعملياتالتصميم أن
 قسم آمنة، والدة من)أقسام الخاصة الوالدةمستشفىالوالدة قسم الحملالخطر،

القيصيرية،وأمراضالنساء،غرفعزلمرضى،سكناالطباء..(واحتياجاتكل
 قسممنفراغاتخاصة.

بعيناالعتبار - المستقبليآخذاا عملياتالتوسع الجديد أنيراعىمستشفىالوالدة
 التمددالسكانيفيقطاعغزة.

 شفى.أنيراعيبشدةلخصوصيةالمريضداخلالمست -

أنيأخذبعيناالعتباروجودمواقفسياراتكافيةتخدمالعاملينوالزواروالمرضى -
 فيالمستشفى.

بالخدمات - الىوجودصاالتانتظاركافيةومجهزة حاجةمستشفىالوالدة مراعاة
 الالزمة.

مراعاةالعواملالبيئيةفيتصميمالمستشفىمنالتهويةوالتشميسواالطاللةووجود -
 احاتخضراءتخدمالمستشفى.مس

مراعاةتوفيرأنظمةبناءمستدامةمنحيثموادالبناءواالضاءةوالتهويةووجود -
 المساحاتالخضراء.

مراعاةاستخدامنظامالفندقةللمريضمنحيث)توسعةالغرفوقلةعددالمرضى -
 الموجودةبالغرفكذلكوجوددوراتمياهخاصةبالغرف(

-  يسّمى ما النفسيةحفاظ المريض احتياجات مراعاة حيث المريضمن بكرامة
والسيكولوجيةبمايوحىباألملوالتفاؤلممايسهلمنعمليةشفاؤه،إضافةالىتلبية

،وذلكمنخاللاالهتماماحتياجاتهمنالراحةبالغرفوالمرافقالصحيةاألخرى
 االحتياجات ومراإلنسانيةبتحقيق التصميمية العملية الداخليفي التصميم اعاة

 التيتوحيبالتفاؤلواألملبالشفاء.األلوانواستخدام

تحقيقانسيابيةالحركةفيالمجمعوتحقيقالعالقاتالوظيفيةالصحيحةبيناألقسام -
 والمستشفياتاألخرىداخلالمجمع.
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التساعاالهتمامبتصميمعناصرالحركةالرأسيةواالفقيةبمايحققانسيابيةالحركةوا -
 بمايلبيحاجةالمستشفىوحركةالعاملينوالمرضىفيها.

بالعالم - المستشفى تصل بالمستشفى خاصة مداخل تصميم عملية في االهتمام
الخارجيوتصلالمستشفىمعالمستشفياتاألخرىداخلالمجمع،وسهولةوصول

 اإلسعافاوالمركباتلنقلالحاالتالحرجةالىالمستشفى.

ةالمستمرةللتطورالحاصلفيهذاالمجالمنناحيةالتصميمالمعماريوموادالمواكب -
البناءوالتجهيزاتالطبيةوالتقنيةومنهناتدعوالباحثةكافةالمهندسينعلىكافة

 تخصصاتهمإيجادالبيئةالمناسبةللعمل.

ستشفىمراعاةالتطوروالتقنياتالحديثةفيتطويرواستحداثاقسامجديدةفيالم -
 مثل)المنظارالجوفي،وعملياتالليزر..(وتصميمالفراغاتالالزمةلها.

االشرافالجيدوالمتابعةفيعمليةتنفيذالمبنىلتقليلمنأيأخطاءتشغيليةتختص -
بالتمديداتالكهربائيةاوالصحيةالخاصةبتصميمالمستشفياتحيثأنهاعمليات

 كفاءةعاليةومتخصصبإنشاءالمبانيالصحية.معقدةتحتاجالىطاقمهندسيذو
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 المصادر والمراجع 7 الفصل

 أوالا:المراجعالعربية
.مؤسسة1ط .تحليلخدماتقطاعالصحةالحكوميمنمنظوراجتماعيم(.2010أبوزينة.محمد.) .1

 مفتاح
2.  ميساء. حصيرة. 2016)أبو منظمةمعاييرحسبالحكوميةالصحيةالمؤسساتأداءجودةتقييم(.

.رسالةماجيستير)غيرمنشورة(.كليةالطبيالشفاءبمجمعالوالدةمستشفى:دراسيةالعالميةحالةالصحة
التجارة.الجامعةاإلسالمية.غزة.
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 .معهدالمجتمع.(.إدارةالمستشفياتم2001الشرماني،أحمد.) .9
 (.264،المجلةالعربية،العدد)المستشفياتفيالحضارةاإلسالميةم(.1999الطنطاوي،ممدوحإبراهيم.) .10
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15. ( يوسف. 2002المنسي، غزة،المم(. بقطاع العالجية للمنشآت والتصميمية التخطيطية رسالةعايير
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األسسالتصميميةلردهاتوصاالتالوالدةفيالمستشفياتاالهليةم(.2008جاسم،جمالعبدالواحد.) .16
 .ورقةبحثيةمنشورة.معهدالفنونالتطبيقية.فيالعراق
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اسةتأثيرعناصرالبيئةالمبنيةعلىمجمعالشفاءالطبيوأثرالحركةدرم(.2010)رسمية.خضر. .19

 رسالةماجيستير.كليةالهندسة.الجامعةاإلسالمية.غزة.فلسطين.عليه،
 .عمان.دارالفكر.(.ادارةالمستشفياتوالمراكزالصحيةالحديثة:منظورشاملم2009دياب،صالح.) .20
 لإلىاالعتباراتالتخطيطيةالعامةللمستشفياتالحكوميةضمنمدخم(.2007رؤوف،آزادمحمد.) .21

 (.9(.العدد)25مجلةالهندسةوالتكنولوجيا.المجلد)هيكلالخدماتالصحيةفيالعراق.
المجلةالطبيةالسعودية،العددالدورالحضاريللبيمارستاناتاإلسالمية،م(.1992سلمان،محمدعودة.) .22
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 .جامعةأسيوط.مصر.(.تخطيطوتنسيقالمستشفياتم2004علي.هشام.) .25
مستشفيات.محاضراتفيتصميمالمستشفيات.جامعة(.اعتباراتتصميمال1997علي.هشامحسن.) .26

 أسيوط.مصر
27. ( عثمان. فيمجال م(.2011غنيم. وتطبيقاتها اعدادها ومنهجية وانواعها فلسفتها التخطيط: معايير

 عمان.دارالصفاء.التخطيطالعمراني.
مجلةجامعةدمشق.االستدامةوخصوصيتهافيأبنيةالمستشفياتم(.2006كيخيا.طحالوي.وآخرون.) .28
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 ورقةبحثية.غزة.فلسطين. .“ مجمعالشفاءالطبيبقطاعغزة
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 القاهرة.المنظمةالعربيةللتنميةاإلداريةالمستشفيات)المفاهيموالتطبيق(.
تاريخ(.المحافظاتالفلسطينية)الفلسطينيةاإلداريةالتقسيماتوفا،-الوطنيالفلسطيني مركزالمعلومات .31
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 المالحق        8 الفصل

 (1ملحق )

 استبانةالدراسة

 غزة-الجامعة اإلسالمية 

 قسم الدراسات العليا 

 هندسة معمارية ماجيستيركلية الهندسة / 

  2018لعام 

 األخ الفاضل،،،،،  األخت الفاضلة ،،،،، 

  ,تحية طيبة وبعد,

 استكماالً وذلك في قطاع غزة"  الجديد لوالدة" بناء مستشفى ا حول تقوم الباحثة بدراسة

 غزة -الماجيستر في الهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالميةلمتطلبات الحصول على درجة 

قرار المناسب لموقع بناء مستشفى الحيث تهدف هذه الدراسة مساعدة الجهات المعنية في اتخاذ 

ومدروسة تلبي حاجة  طيطية صحيحةالوالدة الجديد بناءاً على أسس ومعايير تصميمية وتخ

مع الباحثة في تعبئة فقرات  لذلك نرجو من سيادتكم التعاون، المجتمع من مستشفى الوالدة

االستبانة، حيث أن المعلومات الواردة في االستبانة هي ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل 

مات وتحليلها وتقديم نتائجها معها بمنتهى الخصوصية التامة، كما وتهدف الباحثة لجمع المعلو

 للجهات المعنية لعلها تساعد في اتخاذ القرار المناسب الختيار موقع مستشفى الوالدة الجديد. 

 وشكرا لحسن تعاونكم

 

 أروى سمير ياسين  م.الباحثة /

 يوسف المنسي دالمشرف/ ا.

 

 

 

 8/1/2018التااريخ:
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 : المعلومات الشخصية أوالا 

 الجنس  .1
 ذكر                            أنثى       

 المؤهل العلمي  .2
 دبلوم                   بكالوريوس                  دراسات عليا        

 المهنة  .3
والدة               أخصائي جراحة            طبيب أطفال         فني  أخصائي

أخرى                  مختبرات     ممرض                    قابلة     

 حدد.............. 

 الخبرة  .4
 سنوات  10سنوات               أكثر من  10- 5سنوات                من  5أقل من  

 مكان العمل  .5
 داخل مجمع الشفاء الطبي  

 خارج مجمع الشفاء الطبي حدد ..........................................................

المستشفيات انياً: عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع ث

 وخارجه:  األخرى بمجمع الشفاء الطبي  واألقسام

قوية 

 جدا 

ضعيفة  ضعيفة  متوسطة قوية 

 جدا 

      عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى الجراحة 

      عالقة مستشفى الوالدة مع قسم العناية المركزة

      حضانة األطفال الخدجعالقة مستشفى الوالدة مع 

 

عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات  ثالثاً:

 خارج مجمع الشفاء الطبي

قوية 

 جدا 

ضعيفة  ضعيفة  متوسطة قوية 

 جدا 

عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال 

 التخصصي )الرنتيسي( 

     

عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال 

 ة()مستشفى الدر

     

عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال 

 )مستشفى النصر(
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 موقع المستشفى الجديدرابعاا: 

 هل تفضل أن يكون مستشفى الوالدة الجديد.  .1

 غزةوالدة مركزي لكافة محافظات قطاع ا. مستشفى          

محافظات ومستشفى مركزي أخر يخدم ب. مستشفى والدة مركزي يخدم محافظتي غزة وشمال غزة،          

 ورفح. وخانيونسالوسطى 

 إذا كانت اإلجابة )أ( هل تفضل بناء المستشفى  .2

 داخل مجمع الشفاء الطبي 

 ...............(الموقع المناسب من وجهة نظركخارج مجمع الشفاء الطبي )     

 إذا كانت اإلجابة )ب( هل تفضل بناء المستشفى  .3

 الشفاء الطبي داخل مجمع 

 ...............(الموقع المناسب من وجهة نظركخارج مجمع الشفاء الطبي )     

وجود المستشفى الجديد داخل  ايجابياتبرأيك ماأهم 

 مجمع الشفاء الطبي 

............................................................... 

............................................................... 

................................................................ 

 

 

برأيك ماأهم سلبيات وجود المستشفى الجديد داخل 

 مجمع الشفاء الطبي 

............................................................... 

............................................................... 

................................................................ 

 

 

خامساً :هل لديك مقترحات أو توصيات ترى ضرورة األخذ بها عند اقامة مستشفى الوالدة الجديد ؟ من 
 فضلك أذكرها / أذكريها: 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 
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 (2ملحق )

 أسماءالمحكمينألداةاالستبانة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المحكم  الدرجة العلمية 

 د.محمدالكحلوت الجامعةاإلسالمية–دكتوراهفيالتخطيط

 د.أحمدمحيسن الجامعةاإلسالمية–ةالمعماريةدكتوراهفيالهندس

 د.يوسفالمنسي الجامعةاإلسالمية–دكتوراهفيالهندسةالمعمارية

 م.سلوىعبدالعال وزارةالصحة-دائرةالمكتبالهندسي-رئيسقسمالهندسةالمعمارية

 د.نافذبركات الجامعةاالسالمية-دكتوراهفياإلحصاء
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م2017(إحصائيةالعملياتخالل4ملحق)

 



109 
 

 

 


