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الملخص
تعتبرالخدماتالصحيةواحدةمنأهمالخدماتالتييجبتوفيرهاألفرادالمجتمع،والتي
يجبأنيراعىفيتصميمهاالمعاييرالتصميميةوالتخطيطيةالصحيحةلتلبياحتياجاتاألفراد
في المجتمع بصورة متكاملة .مستشفى الوالدة المركزي (بمجمع الشفاء الطبي) واحد من أهم
الخدماتالصحيةبقطاعغزة والذييقدمخدماتعالجالنساءوالوالدةلكافةمحافظاتقطاع
غزة  ،ويعاني المستشفى من انهيارات بأماكن عدة من أقسامه ومشاكل إنشائية ،تخطيطية،
تصميميةوتشغيليةتحولدونتقديمالخدمةفيهبالصورةالمرضيةللعاملينوالمرضى،ولذلككان
قرار و ازرة الصحة بإعادة بناء مستشفى الوالدة من جديد ليلبي احتياجات المجتمع بالصورة
المتكاملة.الهدفمنهذهالدارسةهومساعدةأصحابالقراربتقييم الوضعالحاليلمستشفى
الوالدةومحاولةاختيارموقعمناسبللمبنىالجديدالذيسيتم انشاؤهبحيثيراعياالحتياجات
التصميمية والتخطيطية والعلمية للمبنى ويحقق عالقات وظيفية صحيحة ومتكاملة .ولقد تم
استخدامالدراسةالتطبيقيةلتحليلالبيئةالمحيطةلمبنىمستشفىالوالدةالقائموتحليلنتائجاستبيان
تمتوزيعهعلىالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةلدراسةالوضعالقائم للمستشفى وتحديدمدى
عالقةمستشفىالوالدةبمستشفياتالتخصصاتاألخرى .
خلصتالدراسةالىمجموعةمنالنتائجكانأهمهاأنمبنىمستشفىالوالدةالحاليال
يحققالمعاييرالتخطيطيةوالتصميمة،كذلكخلصتإلىتحديدمدىقوةعالقةمستشفىالوالدة
معأقسامالجراحةوالعنايةالمركزة،وضعفالعالقةمعمستشفياتاألطفال.ولتحقيقكفاءةتشغيل
مناسبةهناكحاجةماسةإلعادةبناءمستشفىوالدةيحققالمعاييرالتخطيطيةوالتصميمية .
وخلصتالدراسةالىوضعمجموعةمنالتوصياتأهمهاإعادةبناءمستشفىوالدة
الدةآخريخدمالمحافظاتالجنوبية،وأنيتم

جديدمركزييخدممحافظتيغزةوالشمال ،ومركزو
إعادةبناءالمستشفىداخلمجمعالشفاءالطبيلتكاملأعمالتخصصاتالمستشفىمعبعضها
البعض،كماوشددتالدارسةعلىضرورةتشكيلفريقطبيوهندسيمتخصصومتكاملللعمل
واالشرافعلىإعادةتصميمالمستشفىللوصوللكفاءةتصميميةوتخطيطيةوتشغيليةعالية.


ت

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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اإلطار العام للدراسة



الفصل األول
الفصل  1اإلطار العام للدراسة
منأهممنشآتالخدماتالصحيةالتيتلعبدورمهمافيالتركيبةالداخلية
تعتبرالمستشفيات
ا

للمدينة،ألنهاتقومبتقديمخدماتجليلةفيمساعدةالناسللشفاءوالتمتعبالصحةالجيدة،وال

يمكنتصورالحياةبدونأطباءأوممرضين،لذلكتعتبرالمستشفياتمنأهمالخدماتالتيال
غنىعنهافيكلمدينةومندونهايواجهالناسصعوبةكبيرة،لضمانالصحةالجيدةوالحصول

علىاإلسعافاتاألوليةوحتىإجراءعملياتجراحيةهامةلمنيحتاجهاألسبابمتعددة.وتتعدد
أنواعالمستشفياتوذلكحسبنوعالطبالتيتتوجهلهأوتعالجهمثل مستشفىالوالدة،والتي

تتخصصبرعايةالنساءواالمهاتالحواملورعايةاألطفالالخدجالذينلميكتملنموهمويمكثون

لفترةفيالمستشفى،لذلكالبدمناالهتمامبتصميممستشفىعلىأسسعلميةتخطيطيةصحيحة
تلبيكافةاالحتياجاتالخاصةبالمرضىوالطاقمالطبيومراعاةخصوصيةالمجتمعوالظروف

المختلفةالمتعلقةبمنطقةالمشروعالمنويإقامتهفيه،وعلىاألخصالظروفالمتعلقةبقطاعغزة
ممايؤديالىاقتراحبدائلمتنوعةإلنشاءالمبانيالطبية،ويعانيمستشفىالوالدةالمركزيفي
مجمعالشفاءالطبيبغزةالعديدمنالمشاكلالتشغيليةالتيتعودأسبابهاالىمشاكلتصميمية

وتخطيطيةوانشائيةتحولدونتقديمالخدمةالصحيةالمتكاملةفيه،وعليهستقومالباحثةبدراسة
وتحليل الوضع القائم للمستشفى ومن ثم تحديد الموقع المناسب إلعادة بناء مستشفى الوالدة
الجديد .
 وبالتالي البد من دراسة للمعايير التخطيطية الخاصة بمستشفيات الوالدة وتطبيقها،
والخروجبتوصياتتساعدو ازرةالصحةباختيارالقرارالمناسبالختيارللبديلاألمثل .

 1.1أهمية الدراسة
تكمنأهميةالدراسةفيكونهاتتناولأحدأهمالقضايافيو ازرةالصحةفيقطاعغزةوهي
مشكلةمبنىمستشفىالوالدةالمركزيالذييخدمقطاعغزة،والذييعانيمنأضراروتصدعات

تمنعهمنتقديمالخدماتفيهواستخدامهبالصورةالمناسبةحيثتمإغالقبعضأجزاءمنالمبنى
بسببخطورةالوضعاالنشائيفيهكماهوموضحبالصورة(،)1.1وبالتاليتتضحأهميةالدراسة
في :
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 -قلةالدراساتالتيتهتمبمستشفىالوالدةعلىوجهالخصوصوتطويرهافيقطاعغزة.


صورة(:)1.1صورةتوضحأجزاءالمبنىالمغلقة

 1.2أهداف الدراسة 
تهدفالدراسةالبحثيةالىتقييمالوضعالحاليلمبنىقسمالوالدةفيمستشفىالشفاء
الطبيمنالناحيةالتخطيطيةوالتشغيليةوتحديدأهمالمشاكلوالمعوقاتالتيتقللمنتقديم

الخدماتفيهبالشكلالمتكامل،ومنثماقتراححلولوبدائللحلمشكلةالمبنىوذلكمن
خالل الدراسات الميدانية والمقابالت مع المختصين واستطالع أراء األطباء المختصين

والعاملينفيمجالالنساءوالوالدة .
ويمكنتحديدأهدافالدراسةفيمايلي:
 دراسة المعايير التخطيطية والتصميمية الصحيحة لمستشفى الوالدة ،وذلك من خاللالدراسةالنظريةلهذاالموضوعتمهيدالتطبيقهعلىالموقعالبديلاألكثرمالئمة.

 -رصدأهمالمشاكلالتخطيطيةفيمبنىمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيبغزة

 العملعلىدراسةوتحديدمدىعالقةمستشفىالوالدةباألقساموالمستشفياتاألخرىداخلمجمعالشفاءالطبي.

 البحث في اختيار الموقع األفضل إلنشاء مبنى مستشفى الوالدة المركزي الذي يلبياحتياجاتالمجتمع.

 تسعى هذه الدراسة لمساعدة و ازرة الصحة في اتخاذ القرار المناسب واألمثل لمعالجةمشكلةمبنىقسمالوالدةفيقطاعغزة.
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 1.3المشكلة البحثية
تتمثلمشكلةالدراسةفيمبنىمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيبغزةحيثوضحت

تقاريرمكتبالهندسةوالصيانةبو ازرةالصحةعنضرورةالحاجةالىإعادةبناءمستشفىالوالدة
المركزيمن جديد  ،وقد اختلفت اآلراء في و ازرة الصحة حول إعادة بناءالمستشفى في نفس
المكانأوخارجحدودمجمعالشفاءالطبيومامدىإيجابيات وسلبياتوجودالمستشفىداخل

مجمعالشفاءالطبياوخارجه،ممايلزمعملدراسةتحليليةلمبنىمستشفىالوالدةالحاليودراسة
عالقته مع المستشفيات واألقسام األخرى داخل المجمع وخارجه ،واعادة تطبيق المعايير
التخطيطيةالتيتلبياحتياجاتالمستشفىفيلموقعأكثرمالئمةإلعادةبناءالمستشفىالجديد .

 1.4فرضية الدراسة
بعد دراسة المشكلة البحثية ومحاولة تحليلها فقد كان البد من وضع فرضيات يسعى



البحثالىتحقيقهاسواءباإليجابأوالسلب،وبالتاليالتوصلللنتيجةاألساسيةلهذاالبحث

وهيأنهناكمبنى مستشفى الوالدة المركزي في مجمع الشفاء الطبي بغزة يعاني من مجموعة

من المشاكل التشغيلية التي تعود أسبابها لمشاكل تخطيطية وتصميمية وأضرار في المبنى تحد

من تقديم الخدمات فيهاوبالتاليمحاولةإيجادحلولبديلةإلعادةبناءمستشفىوالدةيخدمقطاع

غزة .

 1.5حدود الدراسة
 الحدودالزمنية:تتمثلفيالفترةالتيتمخاللهاإعدادخطةالدراسةالنظريةودراسةالبدائلالمقترحةواجراءالتحليالتالالزمةللوصولالىالنتائجوالتوصياتوالتيتمثلتفيالفترة

الواقعةمنمنتصفشهرأغسطس2016الىسنة.2018

 الحدودالمكانية:تتحددحدودالدراسةالمكانيةفيمجمعالشفاءالطبيبشكلخاص،وفيقطاعغزةبشكلعام.
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صورة(:)2.1توضحموقعقطاعغزةبالنسبةلفلسطين 
المرجع )wikipedia, August 5,2017(:





صورة()3.1توضحمحافظاتقطاع

صورة()4.1توضحموقعمستشفىالشفاءبمدينةغزة 

غزة

المرجع(:المنسي )2007،

المرجع(:مركزالمعلومات الوطني
الفلسطيني-وفا8،أغسطس )2017,
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 1.6خطة ومنهجية الدراسة 
منهجية الدراسة :تتضمنهذهالدراسةدراسةنظرية،ودراسةعمليةتحليلية،حيثيتمتقسيم
منهجيةالعملفيهاالىقسمينكمايلي:
أوال:الجزءالنظري 
 يعتبرتحديدالمشكلةالبحثيةوالفرضيةهيالمرحلةاألولىمنمراحلالمنهجيةالمتبعةفيهذهالدراسةالبحثيةوقدتمتحديدهافيالفقراتالسابقة

 المرحلةالثانيةمنالدراسةتتضمنعمليةتجميعالمعلوماتوتتضمنمايلي:• عملمسحشاملللد ارساتالسابقةوالتيتعرضتلموضوعالمشكلةالبحثية
• الرجوع الى المراجع والكتب والمخططات والمجالت والنشرات واألبحاث
المختلفةالتيتتناولمثلهذاالموضوع.

• استخدامالمنهجالوصفيفيدراسةالمعاييرالتصميميةوالتخطيطيةلقسم
الوالدة والتعرف على المفاهيم والنظريات المتعلقة بالمباني الصحية

المتخصصة
ثانيا:الجزءالعملي 
اعتمادالمنهج الوصفي التحليليفيتحليلمبنىمستشفىالوالدةالقائموتحديدمدىعالقة
المستشفىالقائمبمستشفياتوأقسامالمجمعالشفاءالطبي،وكذلكتحديدمدىاالحتياجات

الدةالجديدوتفاديأيمشاكلكانتموجودةفيالمبنىالقائم،والخروج

المطلوبةلمبنىالو

ببعضالنتائجوالتوصياتالتييسعىإليهاالبحث،لمساعدةأصحابالقرارفياتخاذالقرار

المناسببناءاعلىأسسعلميةصحيحة .

 1.7مصادر المعلومات وأدوات الدراسة
 -الكتبوالمراجعالتيتناولتبعضأوأجزاءمنموضوعالدراسة .

أوراقالعمل،التيتخدمموضوعالدراسةوكذلكالمجالتواالنترنت.
األبحاثو 

-

 تقاريرواحصائياتمختصةبالموضوعمنالمؤسساتالحكوميةوغيرالحكومية. الزياراتالميدانيةوالمقابالتالشخصيةمعالمختصينوذويالخبرةفيمجالالدراسة. -عملاستبيانللفئاتالمستهدفةذاتالعالقة.
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 1.8الدراسة (المشاكل والصعوبات) 
 تباينأراءاألطباءوأصحابالرأيبشدةحولإعادةالبناءبداخلاوخارجالمجمع  صعوبةتصويربعضمناطقالمستشفىنظ ارللخصوصيةالشديدةللمكان. -قلةالمراجعالمتخصصةبمستشفىالوالدة.

 1.9الدراسات السابقة
ـوعا
لقد تناولت عدة د ارســات موضــوع المعاييرالتصــميميةللمســتشــفيات -س ـواء كان موضـ ا

ثانويا -وقد تم االطالع على هذه الدراسات لالستفادة منها .
ئيسيافي الدراسة ام
موضوعا ا
ا
ر ا
وهنا عرض ألهم الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث:

• جاسم،جمالعبدالواحد.األسس التصميمية لردهات وصاالت الوالدة في المستشفيات
االهلية في العراق.ورقةبحثيةمنشورة.معهدالفنونالتطبيقية2008.

تهدفهذهالدراسةإلىتسليطالضوءعلىتصميمالمستشفياتاألهليةفيالعراق،والتي
تقومبتقديمالخدمةالصحيةحيثتعانيهذهالمستشفياتمنمشاكلوسوءفيالتصميملذلك

البدمنتحقيقعالقاتوظيفيةصحيحةوالحدمناإلسراففياستغاللالمساحاتفيها

حيثيضمنأداءوظيفيلهابطريقةفعالةوتحقيقتصميمذاتكفاءةمنالناحيةاالقتصادية

ومن ناحية الجهدوالوقت.وقدركزت الدراسة علىاألسس التصميميةلمستشفيات الوالدة

حيثأوصتالدراسةللتوصلإلىأسستصميميةخاصةتشملاإلبعادوالمساحاتالمالئمة

للفعالياتوعـدداألسرةفيالردهةوصالةالوالدةواعتمادالغرفةالمفردةبسريرواحد،واقتراح
بدائلأربعةلغرفةالمريضواختياراألنسبمنهاحسبخصوصيةالتصميم.
تم االستفادة من الدراسة بمعرفة األسس التصميمية المتخصصة بردهات الوالدة د ون

التطرقالىاألسس التخطيطيةللمستشفياتالوالدةوالحديثعنالموقع،حيثفيدراسة

الباحثةسيتمالتطرقالىدراسةاألسسالتخطيطيةوالتصميميةللمستشفياتعامةوباألخص
مستشفياتالوالدة .
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• خضر.رسمية.دراسة تأثير عناصر البيئة المبنية لمجمع الشفاء الطبي وأثرها على
الحركة فيه.رسالةماجيستيرمنشورة.الجامعةاإلسالمية2010.

تهدفهذهالدراسةإلىدراسةالبيئةالمبنيةلمجمعالشفاءالطبيبغزةكجزءمنعملية

التخطيطالحضري،ودراسةللفراغاتالداخليةوالخارجيةللبيئةالمبنيةودراسةعناصرهامن
أجلإيجادبيئةمبنيةتتآلفعناصرهامعبعضهاالبعضوهذابدورهيحققعمليةاإلدراك
البصريللبيئةالمبنيةوذلكمنخاللاستخدامالعناصرالتخطيطيةوالمعماريةبشكلمتجانس

والتيتساهمفيوضوحالمكوناتالتخطيطيةللبيئةالمبنيةفيالمستشفياتوكذلكمنخالل

دراسة للعالقات التي تربط مجمع العناصر مع بعضها البعض وتتآلف فيما بينها ومع

المستخدمينوتؤثرعليهمبشكلايجابي،كذلكيهدفالبحثإلىتعزيزفهممستخدميفراغ
المستشفياتوارتباطهمبهذهالبيئةمنخاللتحسينورفعالقيمالبصريةللبيئةالعمرانيةفي

المستشفيات،والسعيلتحقيقوضوحالصورةالذهنيةلمرافقوفراغاتالمستشفىالمختلفة،
وتوصيالدراسةإلىاالهتمامبتوفيرهذهالعناصربطريقةمنظمةتتناسبمعتلبيةاحتياجات

المستخدمينحيثأنهاتتكاتفبالشكلالمطلوبمعبعضهاالبعضلتساهمفيإنجازعملية

إدراكووضوحالفراغالمحيطبالمستخدمبشكلأفضلوبالتاليتسهيلالحركةوالتوجيهداخل
الفراغ .
تتكامل الدراسة مع دراسة الباحثة في دراسة األسس التخطيطية المكونة للمستشفيات

وتحليلمبانيمجمعالشفاءالطبيبمافيهممستشفىالوالدة،حيثركزتهذهالدراسةعن
مستشفىالوالدةالمقامداخلمجمعالشفاءالطبيودراسةالبدائلحولإعادةتخطيطه .

• حمدان .أفنان محمد أحمد .واقع المستشفيات في مدينة نابلس ما بين التطوير
والتخطيط.رسالةماجيستيرمنشورة.جامعةالنجاحالوطنية.نابلس2008.

تهدفهذهالدراسةإلىدراسةواقعالمستشفياتسواءالحكوميةأوالخاصةفيمدينة

نابلسحيثتعانيمنغيابالتخطيطالعلميالسليم،والذي تعانيمنهبعض المستشفياتفي
مدنمحافظاتالضفةالغربيةوقطاعغزة،ولهذاالسببيجـبأنيكونهناكاهتمامبدراسة
واقعهذهالمستشفياتعندالحديثعنأيتخطيطمستقبليلهافيمحافظاتالوطن ،كذلك

هدفت الدراسة إلى ربط تطوير المستشفيات في مدينة نابلس بتطـور المدينـة ونموهـا السكاني

والعمراني،والىتحليلواقعالمستشفياتفيمدينةنابلسمنناحيةتخطيطية،وتحليللمناطق

الخدماتالعامة ونصيبالمستشفيات باختالفأنواعها ومساحتهامنها .وأوصتالدراسة إلى
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ضرورةتطبيقالمعاييرالتخطيطيةالصحيحةفـيكافـةمستشـفياتالوطن بمافيهامستشفيات

مدينة نابلس للنهوض بالواقع الحالي للمستشـفيات واخضـاع هـذه المستشفيات لقوانين ترخيص
تتناسبمعالمعاييرالتخطيطيةالصحيحةلضـمانعـدماسـتفحالالمشاكلالقائمةوتكرارهافي

أيمستشفىقديتمإنشاؤهمستقبالا،كمـاتوصـيبزيـادةعـددالكوادرالطبيةوالمساندةالموجودة

حالي اوالالزمةمستقبالا،والعملالجادلتزويدالمستشـفياتالخاصةمنهاوالحكوميةبأحدثاألجهزة
الطبيةالمتطورةوالمتابعةالدائبةلذلك .

تم االستفادة من الدراسة في دراسة المعايير التخطيطية الخاصة بالخدمات الصحية

وتوزيعها في المدينة ومدى أهميتها في المجتمع ،وسيتم إضافة المعايير التخطيطية الخاصة
بالمستشفياتبشكلعامومستشفياتالوالدةبشكلخاص .

• المنسي.يوسفمحمود،المعايير التخطيطية والتصميمة للمنشآت العالجية بقطاع
غزة.رسالةدكتوراه،كليةالهندسة،جامعةاألزهر،القاهرة 2002،

ألقتالدراسةالضوءعلىالواقعالصحيلسكانقطاعغزةومعرفةالمؤثراتوالمحدداتالتي

تنعكسعلىتصميمتلكالمنشآتوبالتاليتنعكسعلىأداءتلكالمنشآتلمهامالرعايةالصحية،
ومنثماستخالصالنتائجوترتبيهاعلىهيئةمعاييرتخطيطيةوتصميميةللمنشآتالعالجية

بالقطاع ،وخالل الدراسة تمالتعرض ألقسام ومكوناتالمستشفىوالتطرقلمعاييرالتخطيطية

والتصميميةالخاصةبمستشفىالوالدةوعالقةقسمالوالدةمعاألقساماألخرىوأسلوبالعملفي

قسمالوالدة .
تؤكددراسةالبحثعلىأهميةهذهالمعاييرالتخطيطيةوالتصميميةالمذكورةفيهذاالبحث،
كماتتناولجزءمناألسسالتصميميةالمكونةلمستشفىالوالدةبشكلخاص،حيثتشملدراسة
المنسيمعاييرتخطيطيةوتصميميةلجميعالمنشآتالعالجيةداخلقطاعغزة .

• المقرن.عبد العزيز بن سعد بن حمد .الحركة الرئيسية ونظام معرفة الطريق من

وجهة نظر المرضى والزوار.ورقةبحثية.كليةالعمارةوالتخطيط.جامعةالملكسعود.

المملكةالعربيةالسعودية.بدونتاريخنشر

تهدفالورقةالبحثيةالىضرورةاالهتمامبتصميمالمستشفياتالعامةوخاصةالكبيرةمنها

والتييتعاملمعهاالمعماريبصعوبةكبيرةنظ ارلطبيعتهاالتصميميةالمعقدةوذلكبسببالتوسع

المطردفيعالمالطبوفنونه،والتقدمالتكنولوجيالمتطورفيعالمالطبوتخصصاتهوحساسيته
ممايتطلبابتكارأجهزةوأدواتعاليةالتخصص.حيثهدفتالدراسةالىالتعرفعلىوجهة
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نظرالمرضىوالزواروتقيميهملعناصرالحركةالداخليةفيمستشفىالملكخالدالجامعيومدى

قدرتهمفيالتعرفعلىتحديداألقسامواألماكنالتييرغبونفيالوصولاليهاومدىأهميةتوافر
نظاممعرفةالطريق WFSالمعمولبهفيالمستشفى،وبالتاليأوصتالدراسةبضرورةاالهتمام
باالحتياجاتالنفسيةللمستخدمينبجانباالحتياجاتالوظيفيةوالفنية،كذلكالتعرفعلىكيفية

التقليلمنإحساساالنسانبالقلقوالرهبةواالرتباكمندخولالمستشفىوخاصةفيمايتعلق
بتحديدمداخلالمستشفىوتحديدالوصولالىاألماكنالمطلوبةومدىقربهاله،وطريقةترتيب
الفراغاتوتسلسلهابمايلبياحتياجاتالمستخدمينورغباتهم .
تماالستفادةمنالدراسةفيمعرفةالعناصرالداخليةالتصميميةالمكونةللمستشفياتالعامة،

ومامدىأهميةوضوحهاللزواروالمرضىممايلعبدوراهام افينفسيةالمريضوالزائروالتقليل
منالخوفوالرهبةمندخولالمستشفىوبالتاليإضافةذلكضمنالعناصرالتصميمالداخلية

للمستشفياتوباألخصاالهتمامبالتصميمالداخليلدىمستشفياتالوالدة .
وقد خلصت هذه الدراسات الى دراسة المنشآت العالجية بتقسيماتها والتركيز على دراسة

المستشفياتبوجهالخصوص،ودراسةللمعاييرالتخطيطيةوالتصميميةالتييجبأنتقومعليها
المستشفياتوالمنشآتالعالجية .
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الفصل الثاني
المستشفيات والخدمات الصحية

الفصل الثاني
الفصل 2

المستشفيات والمراكز الصحية

لقدخلقاهللالبشربالصحةوابتالهم باألمراض وجعللكلداءدواء،وقداختلفتعامل

البشرعلىمرالعصورمعهذهاالمراضوعالجهافمنسحروشعوذةالىتنجيموخرافةالى

تحرياألسبابوازالةالمسبب،وقدعرفتبعضالحضاراتطريقالتداويبشكلمنظمنسبي اوفق
إمكانيات كل عصـر فقد عرف المصريون القدماء منذ آالف السنين صـناعة الطـب ،وعـرف
السـامريون والبابليون الذين عاشوا في منطقة ما بين النـهرين بعـض العلـوم الطبيـة ،ثم توالت

العصورعلىالمستشفياتوانتشراستحداثهاوتطورتهندسةعماراتهالتالئمراحةالمرضى
وتطبيقأصولالمعالجةالطبية .

 2.1الخدمات العامة في المدينة
يختلفتعريفالخدماتالعامة منتوجهالىآخروذلكالرتباطهذهالخدماتبالحاجات

اإلنسانيةحيثتتشاركفيتعريفهاالعديدمنالعلوماألخرىحيثيمكنتعريفالخدماتالعامة
بأنهاإحدىاألنشطةالتيتلعبدو ارهام افيالتركيبالداخليللمدينةوعالقتهااإلقليمية،وذلك
لوجودتفاعلبينهاوبيناألنشطةاإلنسانيةاألخرىفيالمدينة،وهيظاهرةجغرافيةتشغلمساحة

أرضيةكباقياالستخداماتاألخرىمثلالسكنوالصناعة والتجارة،ولقدبرزالعديدمنالعلوم
التياهتمتبالخدماتالعامةمثلعلماالقتصادوعلماالجتماعوالصحة،كماويختلفتقسيم

هذهالخدماتمنتوجهالىآخرحيثيشملتقسيمهاالىخدماتصحيةوتعليميةواداريةودينية،
حيثأنهعندتخطيطالمدينةالبدمندراسةجميعهذهالخدماتومواقعهاوتوزيعهاوالنشاطالتي
تؤديهكلخدمةونسبةالقوىالعاملةفيهذهالخدماتكماويجبدراسةنسبةالسكانالمستفيدة
منهذهالخدماتوالخصائصالعمرانيةلمبانيهذهالخدمات).الدليمي)2002،
ونظ ار ألهمية الخدمات الصحية وارتباطها المباشر بحياة االنسان أصبح من الضروري

االهتمام بها واعتبارها من أهم األولويات التي يجب االعتناء بها وتخطيطها ضمن معايير
تخطيطيةسليمة،وكذلكاالهتمامبدراسةهذهالخدماتبشكلمفصلودقيقحيثتعتبرالصحة
مناألولوياتالتييجباالهتمامبهالرفعمستوىالمعيشةلدىالسكانفيالمجتمع.وأيضا

يعتبرالقطاعالصحيمؤش ارمهم ا وواضح ا لتحضرأمةمناألممأومجتمـعمنالمجتمعات.

(البكري )2005،
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 2.1.1تعريف الخدمات الصحية
منالمالحظأنهليسهناكاتفاقجماعيبينالعاملينفيهذاالمجالعلىتعريفواحد

فقديرىالبعضأنهالبدمناعتبارنوعمعينمنالخدماتكجزءمنالرعايةالطبيةبينمايرى
البعضنقيضذلك.وعمومايمكنتعريفالخدمةالصحيةأوالرعايةالطبيةعلىأنها :

التعريف االول :الرعايةالطبيةتعنيالخدمةأوالخدماتالعالجيةأواالستشفائيةأوالتشخيصية
التييقدمهاأحدأعضاءالفريقالطبيإلىفردواحدأو أكثرمنأفرادالمجتمع،مثلمعالجة
الطبيبلشخصمريضسواءكانذلكفيعيادتهالخاصةأوفيالعياداتالخارجيةللمستشفى

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

التشخيصيةالتييقدمهافيالمختبرلشخصماأولعدةأشخاصغيرأنالرعايةالطبيةقدتقدم
رعاية صحية وقائية ،حيث أن الطبيب الذي يعالج شخص ا ما يمكن أن يقدم له توضيحات

ومعلوماتحولمرضماوطرقانتشارهوطرقالوقايةمنهلتجنبالوقوعفيهفيالمستقبل،وبذلك

يقومالطبيببدورالرعايةالصحيةإلىجانبالرعايةالطبية(.الشاعروآخرون )2000،

التعرف الثاني :تعرفالخدماتالصحيةبأنهاالمنفعةالتيتقدمللمستفيدبمايضمنلهتحقيق
حالة مكتملة من السالمة الجسمانية والبدنية والعقلية واالجتماعية وتتضمن الخدمات الصحية

العالجمناالمراضوالعللوالخدماتالوقائيةالتيتشملمكافحةكافةاالمراضوصحةالبيئة
ومراقبةاألغذيةوالتخلصمنالتلوثوالضجيجوالتخلصمنالدخانواألتربة،وكذلكالخدمات

العالجية والتي تشمل العالج من االمراض المختلفة في العيادات الخارجية العامة والخاصة
والمستشفياتالمتخصصةوالرعايةبالمنازلوالتأهيلالمهنيوعياداتاألطباء(.عالم )1998،
 2.1.2تقسيم الخدمات الصحية

يتم تقسيمالخدمات الصحية على أسس عدةمنهاعلىحسب نوع الخدمة وعلىحسب
الموقعوعلىأساسالجهةالمقدمةللخدمة،وأشهرهاالتصنيفالعالميللخدماتالصحيةالتي
تقومعلىنوعالخدمةومقسمالىثالثمستوياترئيسية،يوجدمنخاللهاتصنيفاتوتخصصات

أكثردقةوتختلفهذهالمستوياتطبق الألنظمةالصحيةوالرسميةالمعمولفيهبكلدولةوالشكل
الهرميالتالييوضحهذهالمستويات :
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الرعاية
الصحية
الثالثية




الرعاية الصحية الثانوية



الرعاية الصحية األولية




شكل(:)2.1الشكلالهرميالذييوضحمستوياتالرعايةالصحية 
المرجع(:المنسي2002،م) 

 الرعايةالصحيةاألوليةوهيتشملالرعايةالصحيةفيمجالالطبالوقائيوالتثقيفيواالجتماعيوالصحيلسكان،
حيث تعملعلىمشاركةجميع االفرادفي المجتمعباألنشطة الصحية علىأساسمنالفهم

الواضحألهمالمشكالتالصحيةوالقيامبدورالتوعيةمنالمشاكلالصحية(علي،)2008،

وتعتمدحجمخدماتالرعايةالصحيةاألوليةالىحدكبيرعلىالموقعوعالقتهالحضريةوالكثافة
السكانيةالتيتقومهذهالمراكزبخدمتها،واليتطلبفيالرعايةالصحيةاألوليةتجهيزاتطبية

متخصصةوكادرطبيمتخصصوانمايستلزمرعايةصحيةأوليةتقومعلىالفحصاالولي
والرعايةالصحيةالشاملةللتشخيصوالعالجاالوليواإلشرافالصحيوادارةالخدماتالصحية

الوقائيةوالحاالتالمزمنة،حيثتعتبرهذهالخدماتبأنهانقطةالتماساألولىالتصالأفراد

المجتمعبالنظامالصحي(.المنسي .)2002،
 الرعايةالصحيةالثانوية يقدمهذاالمستوىمنالرعايةالصحيةبشكلرئيسيالخدماتالعالجيةوقدتساهمفيالطب
الوقائيوهيتمثلالمستشفياتبكافةتصنيفاتها(علي،)2008،حيثتقدمنوعينمنخدمات

الرعايةالصحيةوهيخدمةالفحصوخدمةالتشخيص(عيادات،معامل،األشعة)باإلضافةالى
خدمةتوفيرقسمداخليإلقامةالمرضىسواءاالقامةبعدالعملياتالجراحيةاوإقامةالرعاية

الطبيةلبعضاالمراضمثلامراضالباطنةوالوالدةوغالباتقدمخدمةاستقبالالحوادثوالحاالت
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الطارئةوالعاجلة،وتقومهذهالمنشآتبتقديمالخدماتتبع ا لحجمالمستشفىوتقومالمستشفيات
عايةالصحيةالثانويةباستقبالالمرضىفيتخصصواحدفقطمنتخصصات

التخصصيةفيالر
الطبالرئيسيةأوالتخصصاتالفرعيةوذلكلمراعاةظروفالمرضالذيتتخصصفيهوترعاه

المستشفىمثال:مستشفىأمراضالصدرية،مستشفىأمراضنفسيةوعصبية...،الخ.وغالباما

تتصفهذهالنوعيةمنالمستشفياتبطولفترةاإلقامةللمريضوكذلكض رورةأواستحبابعزل

المريضعنالمرضىمنباقيالتخصصاتالطبيةاألخرى(.المقرن،بدونتاريخنشر) 
 تخدممستشفياتهذاالمستوىحجممنالسكانيتراوحبين100ألفو250ألفنسمة،
وتتميز هذه النوعية من المستشفيات بارتفاع مستوى طاقم األطباء ووضوح التخصص الطبي

لألطباء  وذلك مقارنة بمنشآت المستوى األولي .وكذلك األمر بالنسبة لباقي الطاقم الصحي
(التمريضوالفنيين)(علي،)2008،ويتوجهاليهاالمرضىللتشخيصوالعالجعنطريقالتحويل

منمراكزالرعايةالصحيةاألولية،واحيانا عنطريقالعياداتالخارجيةفيتلكالمستشفيات

(المنسي .)2002،

 الرعايةالصحيةالثالثية وهي الرعاية الصحية عالية التخصص في مجال الطب العالجي والتشخيصي من خالل
مستشفياتكبيرةومركزيةمتخصصة(علي،)2008،ويتمتزويدهذهالمستشفياتبكافةالتجهيزات
الطبيةوالتقنياتالمتطورةالالزمةلعملهاوهيتتضمنمراكزرعايةصحيةأوليةوثانويةفينفس

الوقت(المنسي،)2002،وتخدمهذهالمستشفياتحجممنالسكانيتجاوزالمليوننسمة،تتميز
هذهالنوعيةمنالمستشفياتبارتفاعمستوىتخصصطاقماألطباءبشكلكبيروذلكمقارنة
بمنشآتالمستوىالثانوي.وكذلكاألمربالنسبةلباقيالطاقمالصحي(التمريضوالفنيين( .
 2.1.3منشآت الرعاية الصحية
وهيعبارةعنالمنشآتالتيتهتمبصحةالسكانورعايتهموتقدمالخدماتالصحيةلهم
وهيعلىقسمين :
 -منشآت تقدم الرعاية صحية مباشرة للسكان:حيثيذهباليهاالسكانلتلقيالعالجوالرعاية

الصحية وهي تتمثل في كافة مستويات الرعاية الصحية من مراكز وعيادات ومستشفيات

بأنواعها .

13

 منشآت تقدم الرعاية الصحية بشكل غير مباشر:أياليذهباليهاالمريضلتلقيالعالجوانماتساهمفيخدمةصحةالسكانبشكلغيرمباشرمثلمحطاتتنقيةالمياهوالمراقبة

علىاألغذية(.علي)2008،
جدول ( )2.1يوضح منشآت الرعاية الصحية

مسلسل 

تصنيفمستوىالرعاية
الصحية 

1

الرعايةالصحيةاألولية 

2

الرعايةالصحيةالثانوية 

3

الرعايةالصحيةالثالثية 

المنشآتالعالجيةالتيتقدمها 
النقطالصحية/العيادات

الصحية/المستوصفات/العياداتالخاصة/المراكز

الصحية 

المستشفياتبأنواعهاالمختلفة 
بعض

المستشفيات

العامة

أو

التخصصية/المستشفيات الجامعية /المراكز
والمدنالطبية 

المرجع(:المنسي،م )2002

 2.2لمحة عامة عن المستشفيات وتصنيفها
 2.2.1تعريف المستشفى
إنكلمةمستشفىهيكلمةمشتقةمنالمصدرشفاء(استشفاء)فاسمالمكانمنهاهومشفى

أومستشفى،وحسبماتعارفعليهاأنهمكانالعالجوالرعايةالطبيةبمختلفمستوياتهاإضافة
لكونالمستشفىيحتويعلىجميعالخدماتالصحيةالتييمكنللمريضأنيحتاجهامنعالج

ورعايةوعملياتواناحتاجاألمرللنوملتلقيالعالجلفترةزمنيةمحددةفإنالمستشفىيقومبتوفير
هذهالخدمةأيضا ،وبالتاليفإنارتباطهبالمجتمعأكبرمنعمليةتقديمعالجفقط،لذلكلميعد

دورالمستشفىيقتصرعلىكونهامنشأةصحيةفقطوانمااصبحتالمستشفىتقومبوظائف

مستحدثةوالتيتتمثلبدورالمستشفىاالجتماعيودورهاالتعليميحيثتعدالمستشفىمرك از
للتعليموالتدريبوتعرفمنظمةالصحةالعالميةالمستشفىبأنهاجزءأساسيمنتنظيمطبي
واجتماعي ،وظيفته تقديم رعاية صحية كاملة للسكان عالجا ووقاية ،وتمتد خدمات عياداته

الخارجيـةإلـىاألسرةفيبيئتهاالمنزلية،والمستشفىهوأيضا مركزلتدريبالعاملينالصحيين
وللقيامببحوثاجتماعيةوبيولوجية(.كيخياوآخرون)2006،
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 2.2.2تاريخ المستشفيات
أ .مستشفياتعصورماقبلالتاريخ 
منذانخلقاهللاالنسانومعبدايةوجوداالنسانعلىاالرضتعرضاالنساناالولالى
ظروفالطبيعةالقاسيةوالجسيمةوالتيكانتتسببلإلنسانبأضراربدنيةوجسديةدفعتهالى

التفكير وا يجاد الحلول لتعامل مع هذه االالم وتطبيب جسده ،حيث تشير بعض االحافير ان

االنسان البدائي كان على درجة من المعرفة الطبية .وغالبا كان يجد االنسان البدائي الدواء
لألمراضالتييعرفأسبابها،اماتلكالتييعجزعنمعرفةعلتهافكانيلجأالىقوىالطبيعة

الخارقةالتيتسببهااالرواحالشريرة،والتييقابلهاقوىأرواحالخيروالتيتستطيعشفائه،لذاكان
يستعينبالسحرةوالكهنةلمحاربةاالرواحالشريرةوتساعدعلىشفائه،ومنهنابرزدورالكهنة

فياالدعاءعلىالمقدرةعلىشفاءالمرضىلهذافإنالطبفيعصرماقبلالتاريخكانمغلفا
بالخرافاتوالسحروالمعتقداتالدينية(.وهب )1991،
ب .مستشفياتعصرالحضارةالمصريةالقديمة 
بدأتاريخالطبفيالحضارةالمصريةالقديمةمنحوالي2900ق.م.وتممعرفةذلكمن
خاللالكتاباتوالصورالمسجلةعلىأوراقالبرديوعلىجدرانالمعابدواآلثارالمصريةالقديمة،

وكانتبدايةالطبعنطريقالتجاربالتياقتضتهاضروراتالحياةاليومية،ولكنظلاعتقاد
سائدبأنسببالمرضهواالرواحالشريرةوكانأغلباالطباءمنالكهنةالذينكانوايعالجون

المرضىبالسحروالشعوذةفيالمعابدولمتكنهناكمبانيصحيةمستقلة،بلكانتفيداخل

غرفواروقةالمعابد.وقداستخدمتالحضارةالمصريةالقديمةآالتوأدواتفيالتداويوتحضير

الدواء،والرسوماتالموجودةعلىجدرانالمعابدتبينمعرفةالمصريينالقدامىللطبوالدواء.
(وهب )1991،
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شكل(:)2.2يوضحالرسوماتللتداويفيالمعابدالمصريةالقديمة

المرجع(:واهب1991،م) 
ت .مستشفياتعصرالحضارةاالغريقية 
لقدبلغالطباالغريقيذروةتقدمهخاللالعصرالذهبيفيالحضارةاالغريقيةحوالي400

سنة ق .م ،عندما ظهرت معابد آلهة الطب)، (Aesculapiusواعتبرت تلك المعابد اول
المستشفيات التي ظهرت في اليونان والرومان ومازال اسم ابو قراط الطبيب اإلغريقي الالمع

صاحباألثرالكبيرفيميدانالطبآنذاكوالمسمىبأبوالطب،وهوالذيغيرالمفاهيمحول
أسباب المرض والذي يرجع الى اسباب معيشية وسلوكية مثل طريقة الغذاء وطريقة المعيشة
والطقسوالظروفالعائليةوليستبسبباالرواحالشريرة(،حرستاني ،)1990،وقدتركاالغريق

تراث اضخم افيالطب،وجعلوهمنالعلومبدالامنالسحروظهرتالمدارسالطبيةوقاموابإنشاء
معابدإللهالطب،واختاروالهااالماكنالدافئةالجيدةالبعيدةعنالضوضاء،حيثترويالمصادر
التاريخيةإنتلكالمعابدقدركزتعلىتعريضالمريضألشعةالشمسوالهـواءالطلـق ،واتباع
نظام للراحة والتمرين واالستجمام والطعام .ويعتبر االغريق أول من عرف العيادات الطبية

االكلينيكيةللفحوصاتالمتخصصةالالزمةلعالجالمرضى،وكانتعبارةعنحوشمكشوفله

مداخلللمرضىواالطباءوالخدماتوغرفللكشفوالعملياتالجراحيةوصاالتاقامةالمرضى

والشكل رقم ( )2.3يوضح مخطط توضيحي لما كانت عليه المباني الصحية في الحضارة
االغريقية(.وهب )1991،
 .1مدخل رئيسي
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 .1مدخل رئيسي

4

 .2مدخل الخدمات
3

1

 .3حوش داخلي
 .4غرف المرضى

5

 .5غرف العالج
2

صورة(:)2.3توضحشكلالمستشفياتعنداالغريق 

المرجع(:وهب،م )1991
ث .مستشفياتعصرالحضارةالرومانية 
أكملالرومان ماتوقف عندهاالغريقوساروا على الدربلكنلم يضيفوا الكثيرللعلوم
الطبية،االانأكبرانجازاتهمهيهندسةالمبانيالصحيةحيثقامواببناءمبانيودورصحية

لعالجالصفوةمنالشعبوالمعابدلعالجالمرضىمنعامةالشعب،وزودهابنظامالمياهعبر

القنواتوأسسواالطرقوظهرتالعياداتالخاصةلألطباء.ومعاتساعاالمبراطوريةالرومانية
أقامواالمستشفياتفيالمستعمراتوعلىطولالحدودوالطرقللعالج.وكانتالمشافيفيتلك

الفترةتتكونمنحوشداخليكبيرتحيطبهغرفالمرضىومحطاتالتمريضوغرفللفحص
والخدماتالتشخيصيةوممرداخلييؤديالى فناء،وتتكونمنمدخلرئيسيومدخلثانوي،
ومعأوائلالقرنالرابعميالديبدأتسيطرةالكنيسةعلىالمشافيوبخاصةالملحقةوالتابعةلها

وظهرتاالديرةالتياشتملتعلىدورالضيافةوالعالجوغرفإقامةالمرضىوالشكل()2.4
يوضحالمشافيفيالحضارةالرومانية(.وهب )1991،
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 .1مدخل رئيسي
 .2حوش داخلي
 .3ساحة

2

3

 .4غرف المرضى
4

 .5غرف العالج

5

 .6مدخل الخدمات
1


صورة(:)2.4وضحشكلالمستشفياتعندالرومان 
المرجع(:وهب1991،م) 

ج .المستشفىفيالعصراالسالميوبدايةظهورقيمالحضارةاالسالمية 
فيالعصراالسالمينجدأنالرسولمحمدصلىاهللعليهوسلمقدجعلمنخيمةرفيدة
االسالميةأولمستشفىفياالسالممنأجلتمريضالجرحىوالمقاتلينفيالحروبضدمشركي
قريش حيث كانت تقوم بتضميد الجراح حتى عرفت بأنها اول من عمل في التمريض من

المسلمات( .الطنطاوي )1999،وبعد ذلك أخذت المستشفيات في التطور ،حتى ظهرت
المستشفياتفيالحضارةاالسالميةبشكلهاالثابتوالمتعارفعليهاليوم،ومعالفتوحاتاالسالمية

ومخالطة العرب بالغرب فقد طوروا في علوم الطب والصيدلة وترجموا العديد من المصادر

االجنبية.وأسهموافيتطويرالعلومالطبيةفيكافةمجاالتها،وظهرتاولمعالمهذاالتطورفي
العصر االموي حيث ظهرت المستشفيات تحت اسم(البيمارستانات) وهي بمثابة المستشفيات
العامةالتيتعالجفيهاجميعاالمراضالباطنيةوالجراحيةوالرمديةوالعقلية.وقدأقيمأولمبنى

مستشفىعامفيعهدالوليدبنعبدالملكعام88ه(سلمان،)1992،وفيعام193هـفي
عهدهارونالرشيدتمبناءمستشفىفيبغدادتشبهالىحدكبيرالمستشفياتبمعناهاالكامل

والقريبمماهواالن،وقدتمتعتتلكالمستشفىبالموقعالصحيالجميلوكانذلكفيالعصر
العباسيحيثكانيتمفيهاهتمامبالغفياختيارموقعالمستشفى(حرستاني .)1990،
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ح .المستشفىفيالعصورالوسطىفياوروبا 
فينفسفترةازدهارالحضارةاالسالميةفيالعالماإلسالمي،كانتأوروباتعيشفيفترة

العصورالوسطىحيثلمتكنالمستشفياتفيداخلالمعابدأوالكنائسوانماكانتأقربالى
دورالرعايةالنفسيةوالمواساةالروحية،وكانتالمستشفياتفيالعالمالغربيمؤسسةتحترعاية
الكنيسةحيثاقتصرفيهاالعالجعلىرجالالدينوالحكاموصفوةالمجتمع(.حرستاني )1990،
خ .المستشفياتفياوروبافيعصرالنهضة 
بحلولعصرالنهضةفياوروبافيالقرنالثامنعشر،حدثتطفرةكبيرةفيمجالالرعاية

الصحية في الغرب ،أثرت أث ار كبي ار على مباني الخدمات الصحية من الناحية المعمارية
والتخطيطية.وكاننتاجذلكتخطيطهذهالمبانيإماكجزءمنالكنيسةاومبنىمنصلومستقل
عنها.وكانشكلالمسقطاالفقيلهذهالمستشفياتذاتالشكلالصليبيفيالغالبتتمثلفيها

غرف الرضى وصاالت مفتوحة تطل على مصلى الكنيسة .والشكل ( )2.5وضح مستشفى
ماجيوربميالنوفيايطاليامثالعلىمستشفياتعصر النهضةفياوروباحيثتحتوىعلى

صالةكبيرةذاتشكلصليبييرتكزفيالقلبمصلىومذبحيطلعليهغرفالمرضىويحدد

أضالعالمبنىالخارجيةغرفالخدماتوالعالجوتحصربينهاأربعةأحواشداخلية،ويجاور

جناح المرضى كنيسة صغيرة ألداء الصالة على الموتى وصالة لحفظ جثث الموتى

(حرستاني،)1990،وبعدذلكأخذتالمستشفياتبالتطورأثرعواملعدةأثرتعلىتكوينها
حيثأصبحتالمستشفياتذاتالمساقطاالفقيةالممتدةوالمتماثلةذاتالدورأوالدورينوكذلك
تم فصل أجنحة االقامة للمرضى النساء عن المرضى الرجال والفصل الرئيسي بين االقسام

والوظا ئف،كماركزواعلىضرورةاالهتمامبتحقيقالتهويةواالضاءةالطبيعيةالجيدةووجود
المساحاتالخضراءفيالمستشفى(.وهب .)1991،
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2

 .1مدخل رئيسي
 .2مدخل ثانوي
 .3حوض التعميد

7
8

6
8

3
3

9

 .4جناح االطباء

8

 .5جناح الخدمة
 .6جناح النساء

5

.7جناح الرجال

4

 .8كنيسة



 .9مدفن

صورة(:)2.5توضحالمسقطاالفقيعلىشكلالصليبفيالعصورالوسطى 
المرجع(:حرستاني )1990،

د .المستشفياتفيالقرنالعشرين 
خاللالقرنالعشرينحدثتطفرةكبيرةوتطورهائلفيأسستخطيطمبانيالرعايةالصحية،

وذلكنتيجةالتطورالكبيرفينظرياتتخطيطالمدنوالتقدمالصناعيوطرقاالنشاءواستخدام
مواد االنشاء الحديثة ،مما جعل الحوائط الخارجية والداخلية عبارة عن حواجز للفصل بين

الفراغات،اضافةالىذلكالتطورالعلميوالتكنولوجيالكبيرفياالجهزةالطبيةوالعلومالطبية
والتصميمالمعماريوظهورنظرياتمختلفةتراعياالعتباراتالوظيفيةفيالتصميم،لذاظهرت
المستشفياتالضخمةذاتالتصميماالفقيومستشفياتذاتالتصميمالرأسي،والتيساعدعلى

ظهورهااستخدامتقنياتالمصاعدوظهرلذلكأثرعلىالجوانبالتصميمية،ومعتطورالطب
واتساعتخصصاتاالطباءوالتطورفيمفهومالرعايةالصحيةفقداحتوتالمستشفياتعلى

اقسامتشخيصيةوتخصصيةوعالجيةجديدةوالفصلالتامبينالوظائفالمختلفة.ومعارتفاع
مستوياتالمعيشةوازديادالكثافةالسكانيةأصبحهناكزيادةللطلبعلىمبانيالمستشفياتمما
أدىإلىمرونةتصميمالمستشفياتلالمتدادالمستقبليوابتكارطرقمختلفةفيتصميموتجميع

اقسامالمستشفياتفيالنظاميناالفقيوالرأسيوظهورالخدماتالفندقيةفيمبانيالمستشفيات،

وبذلكتصبحالمستشفياتأكثرالمبانيتعقيدافيالتصميمنظ ارلتنوعمستخدميالفراغاتوتعدد
المساراتوالحركةداخلالمبنىوكثرةتعقيدوتقنيةالتجهيزاتوالمعداتالطبية(وهب )1991,
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 2.2.3تصنيفات المستشفى
يمكنتصنيفاوتقسيمالمستشفياتعلىأسسومعاييرعدةمنهاكماهومبينفي
المخطط()2.6والذييبينتصنيفالمستشفياتعلىأسسمختلفة :


تصنيف المستشفيات
على أساس




سرسريا ً (أكليلينكيا)
المستشفى العام
المستشفى التخصصي

الملكية
المستشفى الحكومي



المستشفى الخاص


المستشفى العام التخصصي

طول فترة اإلقامة
مستشفى ذات فترة إقامة
طويلة



على أساس الموقع



المستشفى المحلي

المستشفى المركزي
المستشفى ذات فترة إقامة
قصيرة

المستشفى الجمعيات
الغير حكومية

المستشفى اإلقليمي

صورة(:)2.6مخططيوضحتصنيفالمستشفيات 

يا(أكلينيكا)وتشمل :
ا
ا.التصنيفالمستشفياتسرير
 المستشفىالعام وهيعبارةعنالمستشفياتالمركزيةوالتيتخدمالمدنالرئيسيةوتحتويعلىاختصاصات

طبيةمتنوعة(رؤوف)2007،فيكافةالمجاالتالطبيةالتشخيصيةوالعالجيةوتشخيصمختلف

الحاالت العامة (المنسي )2002،وتعتمد اعدادها وحجومها وسعتها السريرية على الحجوم
السكانية وطبيعة الطلب الصحي للمناطق المخدومة منها (رؤوف )2007،وتتوفر فيها كافة

التجهي ازتوالكوادرالبشريةالمتخصصةلتشخيصومعالجةمختلفالحاالتالمرضية(.مخيمر
والطعامنة،بدونتاريخنشر) 
 المستشفىالتخصصي وهوالمستشفىالمتخصصفيعالجنوعمعينمناألمراض،كـأمراضالعظـامأوأمراض
األورام(السـرطان)أواألمـراضالنفسـيةأواألمـراضالمعديـةمثل(مرضااليدز)،أوالمستشـفى

المتخصص في عالج فئة معينة في المجتمع مثل النسـاء واألطفـال أو أن يكـون المستشـفى
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التخصصي متخصص في عالج أمراض جزء معين مـن جسـم اإلنسـان ،مثـل المستشـفى
التخصصيألمراضالعظام(.مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر) 
 المستشفىالعامالتخصصي وهي عبارة عن تطور المستشفيات العامة من خالل الخدمات التي تقدمها في بعض

التخصصات(مستوىالرعايةالصحيةالثالثية)مثلعملياتالمتخصصةكجراحةالقلبالمفتوح
وجراحةالدماغحيثتحتاجهذهالعملياتالىإمكاناتعلميةوبشريةمتميزةومتخصصةوينفرد

هذا النوع من المستشفيات بتقديم العناية المتخصصة في كافة الحاالت المرضية المعقدة أو
الصعبةوالتيالتستطيعالمستشفياتاألخرىتقديمهابسببضعفاإلمكانياتالماديةوالبشرية
والتجهيزاتالطبية(المنسي )2002،
ب.تبعاللملكيةوتشمل:

المستشفىالحكومي :وهيعلىأنواعمتمثلةفي • المستشفى الحكومي العام:ويطلقعلىهذاالنوعمنالمستشفياتمسمياتمختلفةفي
معظمالدولالعربيةمنهاالمستشفىالعاموالمستشفىالمركزيوالمستشفىاالميريوغيرها
وقدتسمىبأسماءبعضالقياداتالعليافيالدولةأوبأسماءبعضاألماكن التيتوجد

بهاأوبأسماءبعضالمناسباتأواألحداثالوطنيةفيالدولة،وأهمالخصائصالمميزة
لهذهالمستشفياتتتلخصفيأنهاتكونمملوكةللدولةأوإحدىالهيئاتأوالمؤسسات
الرسميةالتيتقومعلىتوفيرمتطلباتهاورعايةشؤونهاوتنظيمالعملبهاوماتقدمهمن

خدماتيكونوفقنظمولوائححكوميةمحددة .ويتمتقديمالخدمةفيهذهالمستشفيات

لكافةفئاتمواطنيالمجتمعبالمجان،أومقابلرسومرمزيةتحددهااللوائحالمنظمةلهذه
المستشفيات،حيثأنالهدفمنإنشائهاهوتقديمخدمةاجتماعيةعامةلجميعأفراد

المجتمع.كماتتميزهذهالمستشفياتبأنهاتضممختلفالتخصصاتالطبيةواالقسام

العالجية والتشخصية المختلفة ومعالجة الحاالت المرضية المختلفة وغالبا تتبع و ازرة
الصحة(.مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر) 

• المستشفيات الحكومية الخاصة بفئات معينة:ويطلقعلىهذاالنوعمنالمستشفياتفي
كثيرمناألحيانالمستشفياتالحكوميةالفئويةأيالتيتختصبفئةمعينةمنالسكان،
وتمتلك هذهالمستشفيات نفسمواصفاتالمستشفيات الحكوميةالعامةمن حيث تقديم

الخدماتالصحيةوالعالجيةفيالتخصصاتالمتنوعة،لكنتختلفهذهالمستشفياتعنها
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فيملكيتهالفئةحكوميةمحددةتخدمهاوتقتصرعلىتقديمالخدماتفيهاللعاملينداخل

هذهالفئةوأسرهممثلالمستشفىالعسكري .

• المستشفيات الحكومية التخصصية:وتتشابههذهالمستشفياتمعباقيأنواعالمستشفيات
الحكومية من حيث الملكية للدولة أو بعض الهيئات الرسمية ،لكنها تختلف في تقديم

الخدمات الطبية التشخيصية والعالجية في تخصص معين مثل مستشفيات العيون

ومستشفىالسرطانوغيرها(.مخيمروالطعامنة،بدونتاريخنشر)
 -المستشفياتالخاصة 

وهيالمستشفىالمملوكلشخصأومجموعةأشخاصوهيذاتمكسبربحيمنخالل

تقديمالخدماتالصحيةالمقدمةوهيتقدمخدماتمتخصصةفيمجاالتطبيةمحددةوقديتسع
نشاطها ليشمل مختلف المجاالت الطبية والحاالت المرضية المتنوعة أو معظمها طبقا لحجم
المستشفىونوعيةالتجهيزاتوالتخصصاتالتييحتويها(.روؤف )2007،
 -مستشفياتالجمعياتالخيريةوالغيرحكومية 

وهي عبارة عن المستشفيات التي يتم بناؤها بواسطة جمعيات أهلية غير حكومية ممثلة

بالجمعيات الخيرية والدينية من خالل التبرعات والهبات والهدايا ،وتقدم هذه المستشفيات
خدماتها لمختلف فئات المواطنين مقابل رسوم محدودة نسبيا تستخدم في تغطية النفقات

المتعلقةبتطويرخدماتهذهالمستشفياتوتشغيلها،وقدتأخذمستشفياتالجمعياتاألهلية
غيرالحكوميةشكلالمستشفىالعامأوالمستشفىالتخصصيمنحيثالخدماتالتشخيصية

أوالعالجيةالتيتقدمها(.روؤف)2007،
ج .تبع الطولفترةاإلقامة :

 مستشفياتذاتفترةعنايةقصيرة :وهيالمستشفياتالتيتكونفيهامتوسطفترةالرعايةواقامةالمريضالتزيدعن30يومامثلمستشفياتالوالدةومستشفياتاألطفال 

 مستشفياتذاتفترةعنايةطويلة:وهيالمستشفياتالتيتكونفيهامتوسطفترةالرعايةواقامةالمريضتزيدعن30يوم امثلمستشفياتالصحةالنفسية(المنسي)2002،

د .المستشفياتحسبالموقع

 -المستشفياتالمحلية:وهيعبارةعنالمستشفياتالتيتخدمتجمعات سكنيةقليلةوتتراوح

سعتهاالسريريةمن100-50سريروتقدمخدماتطبيةوتمريضيةبمستوىمتوسطفيكافة

المجاالت (نساءووالدة،أطفال،جراحاتعامةومتوسطة،اشعةومختبراتوعياداتخارجية)
(عالم .)1998،
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 المستشفياتالمركزية :وهيالمستشفياتالتيتخدمتجمعاتسكنيةمتوسطةالكثافةوتوجدفيمراكزالمدنوتشبهفيطبيعتهاالمستشفياتالمحليةوتتراوحسعتهاالسرسريةمن-150

1500سرير،وتتميزهذهالمستشفياتبوجوداختصاصاتمتنوعةإضافيةعنالمستشفيات
المحليةمثلالجراحاتالكبرىوالحروقواالشعةوالمختبراتوخدماتالقسطرةالتشخيصية

والعالجية(روؤف )2007،
-

المستشفياتاإلقليمية:وهيالمستشفياتالتيتوجدفيالمدنالكبرىأيتخدممناطقصحية
بأكملهاوتحتويعادةهذهالمستشفياتعلىخدماتصحيةتخصصيةغالبايصعبتوفرها

فيالمستشفىالمحليوالمركزي،والسعةالسريريةلهاتعتمدالىحدكبيرعلىاالحتياجات
الصحيةألفرادالمجتمع(.المنسي)2002،
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•

الخالصة

تناولالفصلالثانيمفهومالخدماتالعامةوأهميتهافيالتركيبالداخليللمدينةوعالقتها
اإلقليمية ،وذلك لوجود تفاعل بينها وبين األنشطة اإلنسانية األخرى في المدينة ،ويختلف

تقسيمهذهالخدماتمنتوجهالىآخرحيثيشملتقسيمهاالىخدماتصحيةوتعليمية

واداريةودينية،حيثأنهعندتخطيطالمدينةالبدمندراسةجميعهذهالخدماتومواقعها
وتوزيعهاوالنشاطالتيتؤديهكلخدمةونسبةالقوىالعاملةفيهذهالخدماتكماويجب

دراسةنسبةالسكانالمستفيدةمنهذهالخدماتوالخصائصالعمرانيةلمبانيهذهالخدمات .
كماتناولالفصلمفهومالخدماتالصحيةوأهميتهاالرتباطهامباشرةبحياةاالنسان،
وضرورةاالعتناءبهاوتخطيطهاضمنمعاييرتخطيطيةسليمة،كماتناولالفصلتقسيمات
الخدمات الصحية المتمثلة في  3مستويات رئيسية (الرعاية األولية ،الثانوية والثالثية)
والمنشآتالخاصة بهم ،حيث يجبأن تحققالمستشفىمستوىالرعاية الصحية الثانوية
والثالثية .
ثمالتطرقالىتعريفالمستشفىوتاريختطورهاعبرالعصورالمختلفةمنعصورما
قبل التاريخوصوالا الى مستشفيات القرن العشرين (مستشفيات العصر الحالي) ،ثم تناول
الفصلأهمتصنيفاتالمستشفياتالمختلفة(التصنيفعلىأساسالسريرية،الملكية،طول

مدةإقامةالمريض،التخصصوعلىأساسالموقع)وبناءا علىنوعالمستشفىيتمتحديد

حجمهاوموقعها.
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الفصل الثالث
المحددات التخطيطية والتصميمية لبيئة
المستشفيات












الفصل الثالث
الفصل  3المحددات التخطيطية لبيئة المستشفيات
تعتبرالمستشفياتمنأهمالخدماتالصحيةوالبيئاتالحضريةالتيتتعاملمعالمجتمع

بشكلدائم،وتتحددعالقةالمستشفىبالمجتمعتبع األموركثيرة،وبالتاليفإنالمستشفىتمتاز

بمعاييرومحدداتتتناسبمعاالحتياجاتوالخدماتالتيتلبيوظائفها،وسيتناولهذاالجزءمن
البحثالمحدداتالتخطيطيةالتييجبأخذهابعيناالعتبارعندتصميمالمستشفى :

 3.1تخطيط الخدمات الصحية
تندرجالمؤسساتالصحيةالتيتقومعلىرعايةالمواطنومتابعةأمورهالصحيةفيثالث
مستوياتكماتمذكرهفيالفصلالسابقوتندرجتحتهذهالمستوياتكافةالمؤسساتالصحية
من مراكز الرعاية األولية والعيادات والوحدات الصحية والمستشفيات المحلية والمركزية
والتخصصيةوالصيدلياتوالمختبراتالطبية،حيثيقاسمدىتقدمالدولةفيالمجالالصحي

بعددهذهالمؤسساتوالعاملينفيهاومدىالتخطيطالجيدلهذهالمؤسساتوالذيينتجعنهنجاح
عملهذهالمؤسسة(،عالم)1998،واعتمدتالمعاييرالعالميةلمواقعالخدماتالصحيةشروط

الهدوءوالبعدعـنالضوضـاء والتلوثالبيئي،واحاطتهابالحدائقوالمساحاتالخضراء،وتوزع

مواقعالخدمـةبنـاءعلـىالمجاورةالسكنيةأومجموعالمجاوراتوالحيأوالمدينةأوعلىمسـتوى
اإلقلـيموالدولـة .فهناكخدماتصحيةتعتمدعليهاالمجاورةفيحينأنهناكخدماتصـحية
تعتمـدعليهـا المدينةوأخرىخاصةباإلقليم،فمراكزاإلسعافومراكزاألمومةوالطفولةوكـذلك

العيـاداتالخاصةوالوحداتالصحيةيجبأنتتوافرفيكلمجاورةسكنيةآخذينبعيناالعتبار
عـددسكانالمجاورة،فيحينأنالمستشفياتالمركزيةوالعامةهيخاصةبمجموعةكبيـرةمـن

المجاوراتأوحتىالمدينة،وتتصاعدالخدمةفيالمستشفياتالتخصصيةألمراضالسـرطان

والباطنيوالعيونوغيرهامنالتخصصاتلتخدمشريحةأكبرعلىمسـتوىاإلقلـيم( .غنيم)2011،
 3.1.1تحديد نطاق خدمة المستشفى
يتمتحديدحجمالمستشفىالعامعلىأساس 2.5متوسطسريرلكل 1000نسمةمن
اجماليالسكانداخلدائرةالتخديم(المنسي)2002،حيثتخدمالمستشفىالعامعلىمستوى

اقليم المدينة من 20إلى 30كـم كحـد أقصـى حـول المستشفى(غنيم ،)2011،وفي النظر الى
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الجداول المتتالية ،والتي تعرض المعدالت التخطيطية للمراكز الصحية ،والمستشفيات العامة
والمستشفياتالتخصصيةفيالمملكةالعربيةالسعودية .
جدول ( :)3.1المعدالت التخطيطية للمراكز الصحية.

البيان 

من 

الى 

مالحظات 

عددالسكان

 4000

 15000

مستوىمجاورةسكنية
اوأكثرمنمجاورة

المخدومين 

أوحيسكني 
نطاقالخدمةبالمتر 



 800



نصيبالفردمن

 0.12

 0.15



المساحةالكلية(م )2
المرجع):و ازرةالشؤونالبلديةوالقروية (2005،
جدول ( :)3.2المعدالت التخطيطية للمستشفيات العامة
البيان 

من 

الى 

مالحظات 

عددالسكانالمخدومين 

 20000

 250000

علىمستوىالمدينة

نطاقالخدمةبالكيلومتر 



 20

2

4

 150

 250

عدداألسرةلكلألف
َ
نسمة 

نصيبالسريرالواحدمن
مساحةالموقع(م )2

المرجع):و ازرةالشؤونالبلديةوالقروية (2005،
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والتجمعاتالعمرانيةالمحيطة 





جدول ( :)3.3المعدالت التخطيطية للمستشفيات التخصصية
البيان 

من 

الى 

مالحظات 

عددالسكانالمخدومين 

 150000

 300000

علىمستوىالمدينة

نطاقالخدمةبالكيلومتر 



 30



عدداألسرةلكلألفنسمة 
َ

 0.5

2



 150

 250

والتجمعاتالعمرانية

المحيطة 

نصيبالسريرالواحدمن
مساحةالموقع(م )2



المرجع):و ازرةالشؤونالبلديةوالقروية (2005،

ويحدد حجم المستشفى العام الواقعفي المدينةعلى حسبالخدمات التييقدمهامن
خدماتعالجيةووقائيةللمدينةوالتجمعاتالسكنيةاألصغرخارجالمدينةالواقعينداخلدائرة
تخديم المستشفى ،وفي الشكل ) )3.1يبين مثال لمستشفى عام بمدينة عدد سكانها 35000
نسمة،عندتحديدحجمالمستشفىيتمحسابحجمالمستشفىعلىأساسانهيخدمعددسكان

 45500نسمة وذلك بحساب معدل نمو السكان لعشرين سنة قادمة في نفس دائرة التخديم.
(المنسي )2002،

نطاق خدمة المستشفى العام


الشكل(:)3.1يوضححجمالمستشفىالعامبالمدينةونطاقخدمتها 
المرجع):المنسي (2002،
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وفيحالوقوعمدينتينعلىمسافةمتقاربةتقلعنالحداألقصىلنطاقخدمةالمستشفى

العاموبحيثيكونعددسكانكلمدينةكبيربدرجةتسمحبوجودمستشفىعام،فيتمتزويدكل
مدينةبمستشفىعامخاصبها،ويحددحجمهعلىأساسعددسكانالمدينةذاتهاالواقعبها

المستشفىوعلىأساسأنهيقدمخدماتعالجيةووقائيةللتجمعاتالسكنيةاألخرىالواقعةداخل

نطاقخدمته،وفيحالتداخلنطاقخدمةالمستشفياتيتمتحديدحجمالمستشفىقياس اعلى
عددسكانالتجمعاتالسكنيةاألخرىوالتيترتبطبالمدينةالواقعبهاالمستشفىبسهولةويسرأو

بأقصرطريقممكنوفيالمثالالتاليفيالشكل)(3.2يوضحأنحجمالمستشفى(أ) أصغر

منحجمالمستشفى(ب)معأنالمستشفى(أ)يقعفيمدينةأكبرحجم الكنالمستشفى(أ)يقوم
بخدمة 43100نسمةفقطبينماالمستشفى(ب)تقومبخدمة54800نسمةوبالتاليهيأكبر

بالحجم( .المنسي )2002،



الشكل(:)3.2يوضححجمالخدماتالصحيةبالمدن 
المرجع):المنسي (2002،
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 3.2المعايير التخطيطية العامة للمستشفيات
تلعب مباني المستشفيات دو ار هام ا في تركيب البيئة الداخلية للبيئة المحيطة وذلك

الرتباطهاالشديدفيالمجتمعلماتقدمهمنخدماتمختلفةألفرادالمجتمع،إضافةالىالتفاعل
اإلنسانيواالجتماعيالذييتمبينهاوبينأفرادالمجتمع،وحيثأنالمستشفياتتعملعلىتقديم

الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتعليم والتدريب والبحوث الطبية واالجتماعية والتنظيمية

للمجتمع(و ازرةالشؤونالبلديةوالقروية)2005،لذافقدأصبحتعالقتهامعالبيئةالمحيطةعالقة
قويةمترابطة فيكافةالمجاالتاالجتماعيةوالصحيةواالقتصاديةوثقافيةفهينموذجمتكامل
يلبيحاجاتالمجتمع،وبالتاليتحديدموقعها بالنسبةللمدينةأمريحتاجإلىدراسةواهتمام،

وعليهفإناختيارموقع المستشفىلهبعضالمحدداتالهامة التييجبأخذهابعيناالعتبار
عندتخطيطالمستشفيات(دياب )2009،
أوالا:المعيارالثقافياالجتماعي 
فيبدايةنشأةالمستشفياتكانمفهومالمستشفىيقتصرفيكونهامبنىللعالجوتقديم
الخدماتالطبيةفقطومعزيادةالتفاعلبينالمستشفىوأفرادالمجتمعأصبحللمستشفىوظيفة

اجتماعيةضرورية(،دياب)2009،وبماأنالمستشفىمبنىمعقدالتصميموالتركيبةالداخليةحيث
يحتويعلىطاقموظيفيكبيرمنكافةالتخصصاتالمتنوعةالصحيةمنأطباءمتخصصون

المختبرات والمعامل واالشعة وممرضون في كافة األقسام ،وكذلك كادر

وصيادلة وفنيون في
وظيفيإداريمتكاملمنإداريينومحاسبينومعاونيين...الخفالتنوعالوظيفيفيالمستشفى
متعددبكثرتهومهماتهمثيرةلالهتمامولعدموجوددليلكافيمكننامنالتعميمالشاملوالتنبؤعن

عالقاتالموظفينداخلالمستشفياتكييستفيدمنهاالمصممفيتكوينالمستشفىوتخطيطها،
لذافإنأضمنوسيلةلنجاحالعمليةالتخطيطيةوالتصميميةللمستشفىهيمشاركةالطاقمالوظيفي

مباشرة في عملية تطوير البرنامج التصميمي للمستشفى وكذلك مشاركة المريض ليكون جزءا

وظيفيامهمافيالرعايةالصحيةبدالامنكونهمجردعنصرسلبيغيرفعالليحققذلكالوظيفة

االجتماعيةوالثقافيةللمستشفىوالتيتزيدمناإلحساسبالراحةواألمانلدىالمريضوالمساعدة

علىرفعمعنوياته(.المنسي )2002،
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ثاني ا:المعياراالقتصادي 
إنانتعاشاالقتصادأليدولةتؤثرفيعمليةتخطيطالمستشفياتحيثتزدادفرص
العمل وفرصة الحصول على مستشفيات ذات تجهيزات متطورة وحديثة بسبب توفر القدرة

االقتصاديةعلىالبناءوالتعميرواستحضارالطواقمالطبيةواإلداريةالمطلوبةواألدواتوالمعدات
والمستلزماتالخاصة بالعمليةالعالجيةوذلكالستكمالجميعأركان النظامالعالجيالصحي.
(البكري)2005،
وأن التخطيط السليم للمستشفى من الناحية االقتصادية البد وأن يأخذ بعين االعتبار

تحقيقالعالقاتالوظيفيةالصحيحةوالحدمناالسراففياستغاللالمساحاتالىالشكلالذي
يضمنأداءوظيفتهبصورةعمليةوعدمتجاوزالتكلفةالمخصصةلهالتحقيقتصميماقتصادي
متوازنالتكاليف(.المنسي )2002،
ثالثا:المعياراإلنساني 
إنالمستشفىهيالمكانالذييلجأاليهالمريضلتلقيالعالجوالرعايةالصحيةالالزمة
فالبدوأنيراعيالمصممفيتصميموتخطيطالمستشفياتضرورةإنسانيةالتصميممنحيث

تصميمالفراغات الداخليةوالخارجيةبحيثتعطياإلحساسبالراحةواألمان،مثلذلكاستخدام
األلوانومراعاةالمقياساإلنسانيوتنسيقالحدائق...الخ(.الخلوصي)1999،وكذلكاالهتمام

بالبيئةالخارجيةبتصميمقريبمنالطابعالعامللبيئةالعامةللمكانوالتقليلمنالحديةالصارمة

فياستخدامالخطوطوالعالماتاالرشادية،ممايجعلالبيئةالمكانيةالداخليةللمستشفىأكثرألفة
وانسجامامعالبيئةالطبيعيةللمكان(.المنسي )2002،
وكماهومعروفأناألساسفيتصميمالمستشفىالتركيزعلىتحقيقاالحتياجات

الطبيةوالمعنويةللموظفينالمسئولينعنتوفيرالرعايةالصحيةلجميعأشكالهاللمرضىطوال
اليوم،حيثيجبالعملبجدوبسرعةودقةوسهولةفيالتعاملمعالمريض.وبماأنالمريض
يعدفيالمستشفىضمنمرحلةانتقاليةتنقلهمنحالةالمرضالىحالةالشفاءواستعادةلقواه

الشخصيةواالعتمادعلىالنفسلذلكالبدللمصممبأنيركزبدرجةكبيرةعلىالمريضواحتياجاته
وحاجاتهمنالدعمالمعنويومراعاةالوضعالنفسيللمريض -فيكثيرمنالحاالت -بجانب
الوضعالصحيحيثيعدعامالامهماوفيالوقتنفسهدافع اللعالج(.مروان،د.ت) 
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رابعا:المعيارالصحيوالسكاني 
إنالزيادةالسكانيةالعدديةتستلزمالحاجةفيالتوسعالخدماتالصحية،حتىيكونلكل
إنسانحقالتمتعبأعلىالمستوياتالممكنةمنالصحةالبدنيةوالعقلية،كماأنإمكانيةالحصول

علىالرعايةالصحيةاألساسيةتعتبرمطلب ااستراتيجيالجميعبلدانالعالممنأجلخفضمعدل

الوفياتالناتجةعناالمراض.ومنهناينبغيتخصيصمواردكافيةبحيثتغطيخدماتالرعاية
الصحيةلكافةالسكانوبالتالييجبعلىالمصمممراعاةتخطيطالمنشآتالصحيةبمايضمن

تحقيقالرعايةالصحيةللجميعبكافةمستوياتها(.أبوزينة )2011،
خامس ا:المعيارالتكنولوجي 
يظنكثيرمنالناسأنالتكنولوجياهيكلمةوليدةالعصورالحديثةوخاصةفيالقرن

العشرين ،ولكن في حقيقة االمر أن لفظة التكنولوجيا هي الجديدة بينما الظاهرة موجودة منذ
العصورالبشريةالقديمةوتعنيالمخترعاتالحديثةوتعنيالوسيلةالمستخدمةفيالعملالبشري،

وبعدعصرالثورةالصناعيةبدأتالتكن ولوجياتتطورمنجيلالىجيلحتىأصبحتذاتأهمية

عظمىفيحياةاالنسانوأصبحتتؤثرفيكافةمجاالتالحياة(.القضاة )2013،
وفيعالمالطبوالمستشفياتأصبحتأثيرالتكنولوجياواضحا فيالعملياتالتصميمية

وفياألدواتوالطرقالعالجية،حيثأنالمستشفىالمصمماليومقديتغيربعدعشرسنواتإثر

مايحدثمنتطويرفيوظيفةبعضاألقسامقبلالتشغيلأوبعده،ويؤثرهذاالتطوير من

الناحيةالطبيةعلىالمعداتواألجهزةفيتصميمالفراغاتالالزمةلعالجالمرضى،وكذلكيؤثر
منالناحيةاإلداريةفيتحديدالعالقاتالوظيفيةبيناألقساممنناحيةوبينهذهاألقساممن
ناحيةأخرى(.البكري )2005،
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شكل(:)3.3يوضحصورةللتطورالتكنولوجيفيالمستشفياتواالعتمادعلىاألجهزة 
المرجع:المرجع)wikipedia, August 20,2017(:

سادسا:المعيارالنفسي(السيكولوجي) 
منالمعروفأنالذهابالىالمستشفىدائمامصحوببالخوفوالرهبةمنالتفكيربوضع

المريضسواءمنالمريضنفسهأومناالهلواألصدقاء،وهذايزيدمنالضغوطالنفسيةعلى

المريض بجانب المشكالت الصحية التي يعاني منها ،وبالتالي يلجأ المصممون عند تصميم

يضبدايةمنتنظيمالمداخلالى
ا
المستشفىمنتخفيفحدةالخوفوالتوترالذييصاحبالمر
المبانيوحتىتنظيمالحركةداخلالمبنىبكلمايحتاجهالمريض(.المنسي)2002،وهذهبعض
منالتوصياتالهامةواالساليبالمتبعةفيتخطيطمبانيالمستشفياتلتقليلمنالضغوطالنفسية

علىالمريض :
• البحثعنالمالمح:إنمعرفةالطريقمنوالىالمستشفى،يمكنأنتكونتجربة
مروعةومثبطةللمهمةالعالجية،حيثتوجدجميعالمشكالتالطبيعيةالمتعلقةبمعرفة
الطريق،والتعرفعلىالموقعووضوحالمداخلوتحديدهاحتىاليحدثأيشكوارتباك
عند المريض لعدم معرفة الطريق ،وليس عند المريض فحسب بل الزوار واالهل

واألصدقاءأيض ا وبالتاليالبدوأنتكونهذهالمداخلواضحةللجميع،وبالتاليالبدمن

التميز بإظهار التكوين المعماري للمداخل ،كذلك عندما يكون موقع المستشفى كبي ار
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ويحتوىالعديدمنالمباني،البدمنوضعالفتاتإرشاديةتوضحالمداخلبإشارات

الفتةومضيئةعلىالمداخل(.المقرن ،بد ونتاريخنشر)

• التأكيدعلىدوراالسرةواألهلفيالرعايةالصحيةللمريض:حيثأنلألهلواألصدقاء
دورمهمفيتكميلالعمليةالعالجيةللمريض،وذلكلتخفيفمنحدةالضغوطالنفسية

والخوفمنالمستشفىوالمرضوبالتاليالبدمنتوفيرخدماتللزواروالتشجيععلى

الدعمالمعنويللمريضلمالذلكدورمهمفيإنجاحالعمليةالعالجية(.دياب)2009،

وفيمراكزالوالدةتأكيدعلىأهميةالمساعدةوالدعمالمعنويمنقبلاألسرة

واألصدقاء نحو الحوامل،لذافإنالخدمات وتوزيعهاتشجعاألب على بقائه معاألم

خاللعمليةالوالدةمنذبدايتهاحتىنهايتها،كذلكاالهتمامباألمبعدعمليةالوالدةوزيادة
التفاعلبيناألسرةوالمولودالجديد(.المنسي )2002،
سابعا:المعيارالتصميمي 
من المعروف أن المستشفى مبنى معقد التصميم وله اتجاهات هامة في تصميم
المستشفياتومنأهمهذهاالتجاهات(المنسي .)2002،
• كلاألقسامممكنانتت وسعاويتغيرفيتصميمهابسببالتطوراتالتكنولوجيةوالتقنية
فيالطبمنذلكغرفالعملياتواقساماالشعةوغيرها.

• عالقاتالمنفعةوالوظيفيةبيناألقسامالتشخيصيةوالعالجيةممايسهلتنسيقالعمل
مابينهذهاألقسام.

• ضرورةالفصلبينأنواعالحركةالمختلفةفيالمستشفى،سواءداخلالمبنىأوخارجه
وتتمثلأنواعالحركةفيالمستشفى(حركةالمريضالمنوم،حركةالمرض المراجع،
حركةاالهلواألصدقاءالزوار،حركةالفريقالطبيمنأطباءواإلداريينوالفنين) .

 3.3موقع المستشفى
يحاطموقعالمستشفىعادةبسوريفصلبينالمناطقالتابعةللمستشفىوبينالمنـاطق
السكنيةماعدامنطقةالمدخل،ويفضلأنتزيدهذهالمسافة(مابينالمناطقالتابعةللمستشفى

والمنـاطقالسكنيةالمجاورةله)عنضعفارتفاعالمبنىالمجاور(الخلوصي.)1999،كمايجب
أن تالحظ المسـافة بـين المستشفى واألبنيةالمجاورة،وفي بعض األحيان تؤخذ العالقة التالية

لدراسة المسافة المناسبة(L ≥ 2 – 2.5 H ( :حيث المسافة المطلوبة ، = Lارتفاع مبنى

المستشفى=( Hالحرستاني )1990،
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وفيمايليبعضاالعتباراتالخاصةباختيارموقعالمستشفى :
االعتباراتالخاصةباختيارموقعالمستشفى 

اعتباراتتخطيطيةاعتباراتبيئيةاعتباراتتصميمية 
أ .اعتباراتتخطيطية:
عندتخطيطالمستشفىالبدمنمراعاةبعضاألمورالتخطيطيةالتالية :
• طبيعةالموقع
وهويتعلقبتباينمنسوباألرضواالنحدارواالرتفاع(كالمناطقالجبلية)،كما

وتؤثرالعواملالمناخيةعلىتخطيطالمستشفى،وأنتخطيطالمستشفىيحتاجإلىأماكن
ذاتتهويةجيدةوهدوءوبيئةنظيفةممايوفرالراحةللمريض.إضافةإلىأهميةوجود

حدائقمخصصةفيمحيطالمستشفىوذلك لتحقيقالراحةالنفسيةفيمراحلالراحة

واالستجمامفيالمستشفىممايسرعفيعمليةالعالج.إضافةإلىضرورةتوفرساحات
واسعةتكفيإلقامةوتخطيطمبانيالمستشفىعليها(.رؤوف )2007،

• إمكانيةالوصولالىالمستشفىبسهولة

ينبغي أن يكون الوصول الى موقع المستشفى سهالا وميسو ار لكل االفراد في

المنطقةالتييخدمهاكمايكونذلكميسراأيضالمركباتالنقلالعاموسياراتإطفاء

الحريقومركباتتوصيلالخدماتالمختلفةوغيرذلك(.خلوصي )1999،
•

عددالسكان

يجبمعرفةعددالسكانالمتوقعأنيشملهمالمستشفىبخدماتهوذلكعنطريق

رسمالحدودالجغرافيةللقاعدةالسكانيةالمرادخدمتهاوتحديدهذهالمنطقةهامجدا إذ

علىضوئهيتمتحديدحجمالمستشفىوعدداألسرةفيهونطاقخدماتالتشخيصوالعالج
الالزمينلهذهالمنطقةبعدتقريرعدداألفرادالمحتملأنيستفيدوامنالمستشفىولمعرفة

عددالسكانالالزملتخطيطالمستشفى:
 الطريقة المباشرة:وتعتمدعلىسؤالالمواطنينعنموطنإقامتهموعنالجهاتالتيتوفرلهمخدماتالرعايةالصحيةوأماكنها.
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 الطريقة غير المباشرة:وتعتمدعلىالسجالتالطبيةالموجودة في المستشفياتفةإقامةالمرضىالقادمينلهذهالمستشفياتوأعدادهاومعرفةنوعيةاألمراض

لمعر

المنتشرةفيالمنطقةالمرادإقامةمستشفىفيها.

 كما تساعد االستبيانات على مقدمي الخدمات الصحية في المناطق المجاورةوتحليلسجالتالوالدةوالوفاةعلىالتعرفعلىأماكنتجمعالسكانوتقديرحجم

الرعاية التي يمكن أن تقدمها لهم المستشفى المراد تخطيطه( .كلية
التمريض)2012،

• الطرقومواقفالسيارات
 -الطرق

يجبتوفيرالطرقالمرصوفةداخلالمنطقةالمخصصةللمستشفى بحيثيسهل
الوصول الى جميع المداخل بما فى ذلك أرصفة التحميل والتفريغ للشاحنات

ولمعداتمكافحةالحريقلكيتصلالىأسوارالمنشأةالخارجية.ويراعىأنيتم
توضيحمدخلالطوارئبعالمةمميزةلتسهيلعمليةالوصولإليهمنالطرقالتي
تخدمالموقعمعمالحظةأاليتعارضالوصولالىمدخلالطوارئمنأياتجاه

معحركةالمرورالعاديةللسياراتوالمشاة،وعالوةعلىذلكفإنهينبغيأنيكون
مدخلخدماتالطوارئمحميامنالتأثربأيأضرارقدتنشأعنالكوارثالطبيعية
عند حدوثها ،كما يجب توفير ممرات مرصوفة لحركة مرور المشاة الى جميع

المداخل(.غنيم )2011،
 -أماكن مواقف السيارات

يجب توفير أماكن لمواقف السيارات للعيادات الخارجية وللمرضى والموظفين

والزوار،وبمايتناسبمعسعةالمستشفىكذلكالحاجةالىمواقفسياراتللمعاقين،
كماأنهيمكناالستعانةبالنسبأدناهفيحساباتالمواقفالمطلوبةللمستشفى :
 oموقفواحدلكلثالثأسرةخاصةللزوار 
 oموقفواحدلكلثالثموظفينمناوبين 
 oموقفواحدلكلطبيبينمناوبين 

 oموقفواحدلكلمريضينللعياداتالخارجية .
 oموقفواحدلكلعشرةأسرةلزوارالعنايةالمركزة(.مروان،د.ت)
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ب .اعتباراتبيئية:يلزممراعاةالقوانينوالنظمالخاصةبحمايةالبيئةوالتيتهدفالىتقليل
التأثيرات البيئيةالمعاكسةالتي تقععلىالمناطقالمجاورةالىالحداألدنى،وبالتالي
يحظرإقامةالمستشفىبالقربمن:

 األراضيذاتالطبيعةالخطرةوغيرالمستقرةمثل:منحدراتالسيولالنشطة،المناطقذاتاالرتفاعاتالشاهقةوالميولالشديدة،المناجموالمحاجر،مناطقالنشاطالزلزالي،

المناطق التي تمر بها خطوط أنابيب نقل البترول ومستودعات البترول ،مناطق

الصدوعوالتشققاتوالكهوفاألرضية ،مناطقخطوطالضغطالعالي،المناطقالرطبة

ومناطقالسبخات.

 -المناطق التي  ينتج عنها معدالت من الضوضاء أعلى من المسموح بها والتي ال

يتحملهااإلنسانمثل :المناطقالصناعية،محطاتوخطوطالسككالحديدية،ممرات

إقالعوهبوطالطائرات .

 األسواقالتجاريةالكبيرة(أسواقالجملة....الخ) المناطق التي تنتج عنها ملوثات بيئية يمكن أن تمثل خطورة على البيئة وصحةاإلنسانمثل :حوافالمصارفالرئيسةالمكشوفة،مناطقتركزصناعاتاألسمنت
والرخاموالبتروكيماوياتوغيرها ،المقالبالعموميةومدافنالمخلفات.

 مصادر الحرائق (محطات البنزين ،قمائن حرق( )..و ازرة اإلسكان والمرافقوالمجتمعاتالعمرانية)2011،

ج .اعتباراتتصميمية

يجبمراعاةاألمورالتصميميةالتاليةعندانشاءالمستشفى :

 يجبأنيعملالتصميمعلىتحقيقالتهويةالطبيعيةالجيدةمعالعملعلىتقليلتـأثرالمبنىبح اررةالشمسحتىتحافظعلىمستوىح اررةاألجزاءالمبنيةعندالحد

الـذييحققراحةاإلنسان .

 -يراعي أن تكون مساحة الموقع كافية لتحقيق مساحات خضراء وعناصر تنسيق

الموقعالمختلفةالتيتسمحللمرضىبممارسةاأللعابالرياضيةالخفيفةمثلالمشي .

 يجبأنيراعي في تصميمالمستشفى احتمالالتوسعالمستقبليلمواكبةطلباتالسـكانعلىالخدمة .)Leibrock,2000(.
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 3.4توجيه المستشفى 
أفضلتوجيهبالنسبةلصاالتالخدمةوالمعالجةالشمالالشرقيإلىالشمالالغربي،أما

توجيهغرف المرضى فيكون جنوبي ا أو جنوبي ا غربي ا حيث تكون الشمس لطيفةعند الصباح

وتجمعالح اررةضعيفمعتوفيرالشمس،كماأنهناكعددمناألقسامتحبذوجودعدداكافي ا

منغرفهاموجودةنحوالشمال(.خلوصي )1999،


شكل(:)3.4شكليوضحتوجيهالمستشفى 
المرجع(:خلوصي )1999،

 3.5مستشفى الوالدة
هي مستشفى متخصص بأمراض النساء والعناية باألم الحامل ورعايتها خالل فترات
الحملوماقبلالوالدةومابعدها،كذلكاالهتمامبرعايةاألطفالحديثيالوالدة .
 3.5.1منطقة الوالدة
تنقسممراحلالوالدةالىمرحلةماقبلالوالدة،مرحلةاالفاقة،ثممرحلةمابعدالوالدة،وقديتغير

حالي امفهوماالحتياجالىالف ارغاتبكلمرحلة،وذلكالنتشارالوالداتالطبيعيةفيالمستشفيات
ولقصرمدةالمكوثفيالمستشفىفيمرحلةمابعدالوالدة .وينبغيأنيكونعددغرفالوالدة

وغرفالمخاض (آالمالوالدة) ،وأسرة االستشفاءومقاساتالمناطقالخدميةمطابقةلمتطلبات

أعباءعملالوالدة  ،وفيمايلياألنواعالثالثةللمكوناتالفراغيةاألساسيةلمنطقةالوالدةحيث
يمكنفصلمراحلالوالدةالمختلفةأودمجهمكلهمأوبعضهمفيفراغواحد (:المركزالقومي

لبحوثاإلسكان،بدونتاريخنشر) 
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أ .النموذجالتقليدي:فيظلالنموذجالتقليدي،تمرالمرأةالحاملبالمرحلةاألولىمرحلة
المخاضفيغرفةخاصة(غرففرديةأوزوجيةأوعنبر)ثمتنتقلالىغرفةالوالدة

فيمرحلةالوالدةأوالىمنطقةالعملياتإلجراءعمليةقيصرية،وبعدالوالدةأوالعملية

تنتقلالىعنبراالفاقة،ويجوزأنيرفقبهحضانةللمواليد،اويخصصمكانلمهد

المولودبجوارسريراالم،ثمتنتقلالوالدةالىوحدةتمريضالوالدةوالشكل()3.5يوضح

الية العمل انموذج التقليدي( .االرشادات العامة لتصميم وانشاء المستشفيات والمراكز

الصحية)1998،

ب .النموذجالمعدل:وهوأنمرحلةماقبلالوالدةوالوالدةواالفاقة تدمجفينفسالغرفة
وبالتاليتخصصعدةغرفمجهزةتجهي ازخاصاللوالدةماعدافيحالةإجراءالقيصرية
فتنقللغرفةالعمليات.وبعدمرحلةالوالدةواالفاقةفيعنبراالفاقةتنقلاالمومولودها

الى وحدة تمريض الخاصة بالوالدة خارج القسم( .االرشادات العامة لتصميم وانشاء

المستشفياتوالمراكزالصحية)1998،

ت .النموذج الشامل :جميع الخطوات تتم في غرفة واحدة مجهزة تجهي از خاص ا للوالدة
واحتماالت طوارئ بإدخال األجهزة واألدوات الالزمة ،ماعدا الحاالت الصعبة أو إذا
تدهورتحالةالحاملالطبية،فتنقلالىغرفةعملياتالقيصريةإلتمامالوالدة والشكل

()3.6يوضحغرفالنموذجالشاملالذيتحدثفيهجميعمراحلعمليةالوالدة(.المركز
القوميلبحوثاإلسكان،د.ت)


شكل(:)3.6يوضحالنموذجالشامللغرفالوالدة 
المرجع(Gedy,2014):
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 .1تنظيف الغرفة

 .3انتقال االم والطفل الى غرف المرضى

 .2استكمال جراحة االم (الغرز)

 .5استالم االم للطفل

 .7تنظيف االم
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 .4تنظيف الطفل

المرجع)Nawawi ,2011(:

 .6والدة الطفل

شكل(:)3.5شكليوضحاليةالعملفيالنم وذجالتقليدي 

 .8التحضير لعملية الوالدة



 3.5.3عالقة قسم الوالدة مع بقية األقسام
عندتصميمقسمالوالدةالبدمناألخذبعيناالعتبارالعالقاتالوظيفيةالتيتربطبين

قسمالوالدةواالقساماألخرى،حيثتربطعالقةقويةبينمستشفىالوالدةوقسمالجراحةحيث
تستلزمبعض الحاالتالدخولإلجراء عمليةجراحيةكالوالداتالقيصرية،كذلكالعالقةالقوية

التيتربطقسمالوالدةمعالمختبراتواألشعة،لهذافإنالعالقةبينقسمالوالدةوبقيةاألقسامفي

المستشفىيمكنتوضيحهابالشكلالتالي(كليةالتمريض )2012،










 

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

شكل(:)3.8شكليوضحالعالقاتالوظيفيةبينفراغاتقسمالوالدة 
المرجع):المركزالقوميلبحوثاإلسكان،د.ت( 
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 3.5.4أسلوب العمل داخل قسم الوالدة
أناالمالحاملقبلالوالدةوعنداقت اربموعدوالدتهاتمكثفيغرفةالمخاض،حيث

يجبتوفيرالخصوصيةالتامةلألمهات الحواملفيهذاالقسم،وتسهيلخطوطحركةكممر
للزواراومدخلالقسمالىغرفةالمخاض،ثمتنتقلاالمالحاملالىصالةالوالدةفيالقسموالتي

يكونموقعهابالقربمنغرفالمخاضوتكونحركةالدخولإليهاوالخروجمنهااليتعارضمع

الحركةمنوالىغرفالمخاض،أيبحيثيكونالتقاطعوالتداخلبينالحركتينسهالا قدر
اإلمكان،كمايجباالهتمامبتوفيرالخصوصيةالتامةداخلصالةالوالدةوتوفيرعزلصوتي

جيد،والشكل()3.9يوضحاألسلوبالمتبعفيالتنظيمالداخليلقسمالوالدة .

شكل(:)3.9يوضحاألسلوبالمتبعفيالتنظيمالداخليلقسمالوالدة 



المرجع):المنسي (2002،

 3.5.2معايير تخطيطية خاصة بمستشفى الوالدة
أن التطور في العلوم الطبية والتطور التكنولوجي السريع في عالم الطب يحتم على

المهندسالمعماريضرورةدراسةالعلومالطبيةمعفريقطبيمتكامللدراسةآخرماتوصلت
له العلوم الطبية والتكنولوجية والبحث في تأثير هذه التقنية المتغيرة على التخطيط والتصميم

المعماريللمستشفى،معاألخذبعيناالعتباركافةالمعاييرالتصميميةوالتخطيطيةاألخرىمن
الحفاظعلىالبيئةواالقتصادوالتصميمالمتكاملللمستشفى).(Goldfinch,1961
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وتنطبق على مستشفى الوالدة نفس المعايير العامة التي تنطبق على المستشفيات،

باإلضافةعليهابعضاألمورالتصميميةالخاصةبعالقةمستشفىالوالدةمعالمختبراتوغرف
العملياتوكذلكقربمستشفىالوالدةمنالعنايةالمركزةلألطفالحديثيالوالدة(المركزالقومي
لبحوثاإلسكان،د.ت)،كمايجبأنتهدفاالعتباراتالتصميميةالخاصةبقسمالوالدة :
أ .توفيرتسهيالتلالمالحاملقبلوبعدالوالدة.

ب .توفيربيئةمريحةومالئمةلوضعاالمالحامل.

ت .بما أن حاالت الوالدة تكون على مدر  24ساعة وهذا يتطلب التعامل مع الحوامل
والمرافقينوالزواربصورةدائمة.
ث .توفيرالخصوصيةالتامةفيقسمالوالدة(.جاسم)2008،
وفيمايليبعضاالعتباراتالتصميميةالخاصةبالفراغاتاألساسيةلمستشفىالوالدة :
• غرفالمرضى
وهيالغرفالتيتقيمفيهااألمقبلالوالدةأثناءمرحلةالمخاضوبعدالوالدةمرحلةاالفاقة
وينبغي أنتكونفيجميع التسهيالتالخاصةبالمرأة فيالمرحلتين،أما فيما يخص بأعداد

األسرةفإنالوحدةالتمريضيةفيالتصاميمالمختلفةيتراوحبين()30-36سري اروبسببالتطور
ّ
الطبيوكفاءةالكوادرالطبيةواالتجاهنحوتوزيعالمرضىعلىمجاميعأصغرفحاليايتمالتصميم

علىأساس()26-30سري ارومقسمةالىردهاتتحتويالواحدةعلى 6أسرةوهنالكردهات
أسرةوسريرواحدفيحاالتالعزلالخاصة،علم ا بأناألطفالحديثيالوالدة
تحتويعلىّ  4

يرافقوناألمهاتفيالردهةفيكونبذلكفيكلردهة6أسرةلألمهاتو6حاضناتلألطفال
حديثيالوالدةوتكونالمرافقالصحية مشتركةلردهاتوحدةالتمريضمعوجودحماماتلكل

تيبالمسافةبيناالسرة
،وفيحالةعددأكبرلألسرةفيالغرفةالواحدفإنهيتمتر
وحدةتمريض
ّ
ّ
مسافة1.5م،وأنيحققالخصوصيةالتامةلكلمريضكمايجبأنهناكمساحةكافيةلتنقل
األسرةداخلوخارجالغرفة ) Symon et al,2008(.
ّ

وتحتويغرفةالمريضعلىسريرالمريضوسريرالطفل(الشكل)3.10ومكانلجلوس

الضيوفوخزاناتللمالبسواحتياجاتاالموالطفلوحمامخاصيحتويعلىمغسلةومرافق
صحيةومكانلغسيلحاجياتالطفل(.جاسم)2008،
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الشكل(:)3.10شكليوضحالمقاساتالخاصةبسريراالموالطفل 
المرجع:جاسم 2008،

• صاالتالوالدة
يجب أن تحقق صاالت الوالدة األهداف العامة المرجوة للعملية التصميمية في مستشفى
الوالدةمنتسهيالتوعنايةفائقةلالمالحاملأثناءالوالدة،وتحقيقالخصوصيةالتامةللمرأة
فيجميعالحاالت،وتقعصاالتالوالدةبالقربمنصالةالعملياتكيتكونالخدمات

مشتركةوغرفالمرضىوفيالوقتنفسهيجبأنيكونهناكعزلصوتيتمامالصاالت

الوالدةعنغرفالمرضىوعنممراتالقسمإلبعادالضوضاءالتيتحصلوهذايعتمد

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

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

العملداخلصالةالوالدةالىخروجاألممعطفلهامنصالةالوالدةالىغرفالمرضى .
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شكل ( :)3.11يوضح صاالت الوالدة وآلية العمل فيها

المرجع )Nawawi ,2011(:

• المختبر
من الضروري أن يحتوي مستشفى الوالدة لمختبر خاص في وحدة التوليد وأن يكون ذو

مساحةكافية،ويكونسهلالوصولاليه،كمايجبأنتكونخدماتالمختبرعلىمدار24
ساعةوذلكألهميةإمدادالقسمبوحداتالدموعملالفحوصاتالمجهريةالمختلفةمندموبول

والسائلالذييحيطبالجنين،حيثيجبأنتكوننتائجاالختباراتمتاحةلطبيبخاللمااليزيد

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

يقعقسمالعلمياتفيموقعيحققأقصىدرجةمنالخصوصيةوالهدوءبالمستشفىويجب

أنيتماختيارموقعقسمالعملياتبحيثيكونوسائلاالتصالمباشرةبينهوبينأقسامالمستشفى
ذاتالعالقةمثلقسمالطوارئ(االستقبال)ووحداتالعنايةالمركزةوبنكالدموالمختبر،ويتم
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وضعقسمالعملياتوالخدمات العالجيةالداخليةفيمستوىيعلواألقساماألخرىمعاحتفاظه
بعالقةاتصالرأسيةمباشرةباألخصمعقسماالستقبالبواسطةالمصاعدالكهربائيةالتيتتسع

ألسرةالمرضى(.موسىوالسراج)1991،







شكل(:)3.12يوضحعالقةقسمالوالدةبقسمالعمليات(نظامالتوزيعالرأسي) 
المرجع(:موسىوالسراج )1991،

ويراعى في قسم العمليات أن يحقق العالقات الوظيفية التالية بأقسام المستشفى األخرى ذات
العالقةعلىأنيكونالقسمفيموقعذيعالقةقويةبتلكاألقسام :
 -أنيكونقريب اجدامنالعنايةالمركزةويفضلأنيكونالقسمينمتالصقين

 قريبمنعنابرالمرضىويفضلأنتكونأقسامالجراحةفينفسالدورالذيبهجناحالعمليات

اليشترطانيكون

 يمكنالوصولاليهبأسرعمايمكنمنقسماالستقبال،وانكانتواجدهمفينفسالطابقفي هذهالحالةيكوناالرتباطبينهمعنطريقمصعد

كهربائيلنقلالمرضى

 يفضل فصلمساراتحركةالمريض ذيالحالةالحرجةإلى قسم العمليات عنممراتالحركةالعامةبالمستشفىإنأمكنذلك.
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 يجبأنيتصلقسمالعملياتبشكلمباشربوحدةالتعقيمالمركزيللمستشفىككل،االفيحالةوجودوحدةللتعقيمملحقةبقسمالعملياتأوفيحالةاستخداموسائل

نقل محكمة ومخصصة لنقل المهمات المعقمة من التعقيم المركزي الى قسم

العمليات(.المركزالقوميلبحوثاالسكان)2009،

 أماعنقسمالوالدةفالبدمنوجودمكانلفحصاألطفالالخدجوتجهيزرعايةأوليةلمنيحتاجفيغرفةالعملياتواتصالهامباشرةمعالحضانة (Minimum

Standards for the Organization and Delivery of Care in Labor
) ,2007
ويعتبر قسم النساء والتوليد ذو جناحين هما جناح التوليد والعمليات ،وجناح اإلقامة
الداخليةللنساءويجبأنيكونكالالجناحينمتجاورين .
نظ ارألنجناحالتوليدوعملياتالنساءمتشابهاإلىحدكبيرمعقسمالعملياتالجراحية

فيالمتطلباتالوظيفيةفإنهفيكثيرمنالمستشفياتالصغيرةالحجميدمجكالالقسمينفيقسم

واحدبمعنىأنحاالتالوالدةالتيتحتاجالىعمليةجراحية(القيصرية)وحاالتعملياتجراحة
النساءيتمإجراؤهابقسمالعملياتالجراحيةبينماحاالتالتوليدالطبيعيةتتمفيصاالتالوالدة

التابعةلجناحاإلقامةالداخليةللنساء .
فيحالةانفصالجناحالتوليدوعملياتالنساءعنقسمالعملياتالجراحيةوذلكفي

المستشفياتالكبيرةفإنهيفضلتجاورهماإذاكانافيدورواحدوفيهذاالحالةيستفيدكالاكمهما
منالعنايةالمركزةوالتعقيمالمركزي،أمافيحالتعذرذلكفأفضلموقعلجناحالتوليدوعمليات

النساءفيالدورالذييليقسمالعملياتالجراحيةمباشرة(علي )1997،
• العياداتالخارجية
فيالعياداتالخارجيةالخاصةبمستشفىالوالدةالبدمنضرورةإقامةعالقاتواضحة
بين قسم العيادات الخارجية ومرافق التشخيص المتخصصة ووحدة التوليد ووحدات

المرضىالداخليين،كذلكضمانحركةمروريةسهلةبيناألقسامتحققالوظيفةبشكل
متكامل ،كما أنه من الضرورة أن يلبي احتياجات كل من المرضى والطاقم الوظيفي
والطاقماإلداريالمسؤولعناالرشفةوسجالتالمرضى،كمايجبعلىالمهندسالربط

بين وظائف األقسام المختلفة الخاصة بالنساء والتوليد بما في ذلك فراغات التصوير
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التلفزيوني األلترساوند واألقسام الباثولوجية واألقسام العالجية والتشخيصية.
) .(Goldfinch,1961
• الخالصة
اهتمالفصلالثالثبأهمالمعاييرالتخطيطيةللخدماتالصحية،حيثاعتمدتالمعاييرالعالمية
لمواقعالخدماتالصحيةشروطالهدوءوالبعدعـنالضوضـاءوالتلوثالبيئي،واحاطتهابالحدائق

والمساحاتالخضراء ،وتوزعمواقع الخدمـة بنـاءعلـى المجاورةالسكنيةأومجموعالمجاورات

والحيأوالمدينةأوعلىمسـتوىاإلقلـيموالدولـة،طبق الحاجةالمجتمعوعددالسكان .
كما تناول الفصل المعايير التخطيطية العامة للمستشفيات والتي أصبحت عالقتها مع البيئة
المحيطةقويةومترابطةفيكافةالمجاالتاالجتماعيةوالصحيةواالقتصاديةوثقافيةفهينموذج

متكامل يلبي حاجات المجتمع ،وبالتالي تحديد موقعها بالنسبة للمدينة أمر يحتاج إلى دراسة

واهتمام ،وأهم هذه المعايير (المعيار االقتصادي ،المعيار الثقافي واالجتماعي ،المعيار
السيكولوجي والمعيار التكنولوجي والمعيار التصميمي) وتحديد المعايير الخاصة بتحديد موقع
المستشفىمناعتباراتتخطيطيةوبيئيةوتصميمية،ودراسةلتوجيهالمستشفىالتوجيهالصحي

والمناسبللفراغاتالمكونةللمستشفى .
أهميتهاوأسلوب العمل داخلالقسم ،كما تناولعالقة

وتناول الفصل مفهوم مستشفى الوالدة و
مستشفىالوالدةمعبقيةاألقساماألخرىمنغرفالعمليات،والمختبراتوالعيادةالخارجيةوقسم
العمليات،كماتناولالفصلالمعاييرالتخطيطيةالخاصةبمستشفىالوالدةوأهماألهدافالتي

تضمنهاهذاالمعاييرمنالحفاظعلىخصوصيةالمريضومراعاةالتسهيالتوالراحةفيرعاية
األمالحاملـودراسةلألسسالتصميميةالخاصةلبعضالفراغاتالتصميميةاألساسيةالمكونة
لمستشفىالوالدة،منغرفمرضىوصالةوالدةوغرفالعملياتوالمختبروالعيادةالخارجية .
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الفصل الرابع
الفصل  4الدراسة التحليلية لمستشفى الوالدة في مجمع الشفاء الطبي
 4.1مجمع الشفاء الطبي 
يعتبر مجمع الشفاء الطبي المؤسسة الصحية األكبر في و ازرة الصحة على مستوى
فلسطين،وقدوضعحجراألساسللمجمعفي1946م(قسمالعالقاتالعامة-مجمعالشفاء

الطبي،)2015،فيعهدالملكفاروقوكانعلىهيئةأكشاكصغيرةلعالجالمرضى،وكان
يدارالعملفيالمستشفىبواسطةأطباءمصريون،تتابعتعملياتتطويرونموالمستشفىعلى

مرالسنينوفقالماتستدعيهالحاجةوماتتوفرمنميزانياتللتطويرالمستشفى ،وقدأثرسلب ا
على تخطيطالمستشفىمما نتج عنهالعشوائية الواضحةفي المباني واالختالط الوظيفي في

استخدامالمباني،وسوءالعالقاتالوظيفيةبيناألقسامالمختلفةبالمستشفى(.المنسي )2002،
يقعمجمعالشفاءالطبيفيالجهةالغربيةلمدينةغزةفيحيالرمالوسطتجمعسكاني
كبيرويحيطبهعددمنالشوارعالرئيسيةالهامةوالمراكزالخدماتيةالهامةفيالمنطقة،وتتوزع

المداخلعلىهذهالطرقاتوأهمهاهوالمدخلالرئيسيالذييقعفينهايةشارعالوحدةبالتقاطع
معشارعالشفاء،والمداخلالفرعيةاألخرىتقععلىالشوارعالفرعيةالمتفرعةمنشارعالشفاء

حسبالمخططفيالصورةرقم(،)4.1يقامالمجمععلىمساحة 42ألفمترمربع،ويتكون
المستشفىبشكلعاممنمجموعةمنالخدماتاإلداريةوالفنيةوالعالجيةحيثيمكنتصنيفها

الىاألقسامالطبيةوالخدماتاإلداريةوالعامة،وقسمالتشغيلوالصيانة(.محسن )2012،
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صورة(:)4.1توضحالشوارعالمحيطةبمجمعالشفاءالطبي
المرجع(:خضر )2010،

 4.2مستشفى الوالدة
تعدمستشفىالوالدةأكبرمستشفىللوالدةفيقطاعغزة،وقدأنشأتأقسامالوالدةعام

  1982م،حيثكانتمستشفىالوالدةتقدمخدماتهافيمبنىقسمالكليةالصناعيةحالياَوهو
عبارةعنطابقين :

الطابق األرضي:وكانيتمثلفيغرفةاستقبالوغرفةتمريضوغرفةوالدة .

والطابق األول:يمثلقسممابعدالوالدةالطبيعيةوالقيصريةوقسممتابعةالحمل .

ولميكنفيذلكالوقتأطباءتخديرللعملياتالقيصريةوكاناالعتمادعلىأطباء

تخدير العمليات الكبرى يتم استدعائهم عند العمليات القيصرية ،حيث كانت تجرى العمليات
القيصريةفيغرفةالعملياتالكبرىفيمستشفىالجراحةوذلكلعدمتوافرغرفةعملياتفي

مستشفىالوالدة،ثميتمنقلالحاالتبعدانتهاءالعمليةالقيصريةالىقسممابعدالوالدةالقيصرية

اضالنساءالمنوماتفيأقسامالمبيت
فيمبنىالصدرية،كماكاناألطباءيتابعونحاالتأمر
ّ
فيقسمالجراحة،ثمتمنقلأقسامالوالدةالىمبناهاالحاليفينهايةعام1986محيثكان

عدداألسرةفيذلكالوقت 104سريرموزعينعلىعدةأقسام:غرفةاستقبالوغرفلمتابعة
الحاالتالصعبة(ضغط،سكري،أمراضأخرى)وغرفةالمرحلةاألولىوغرفالتوليد(الكشك)،
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وغرفةالتوليدبالشفط.وغرفةعملياتواحدةيتممنخاللهااجراءالعملياتالجراحيةالقيصرية،

كماتمفتحقسمحضانةبإمكانياتمتواضعةالستيعابالحاالتالتيتحتاجالىرعايةومعالجتهم
بدالَمننقلهمالىمستشفىالنصرلألطفال .

ولم يطرأأي تغير علىالوضعمنذ اإلنشاء حتىعام1994محيثتم البدء بالتطوير

والترميمفيهذاالمبنىبالتنسيقمعو ازرةالصحةوالمؤسساتالصحيةوالجهاتالمانحةعام
1997م،واستمرالتطويرفيالمستشفىحيثتمإضافةطوابقوتركيبجسورعام2009م،
حتىأصبحشكلالمبنىعلىشكلهالحالي(:موقعالشفاءالحكوميااللكتروني )2014،
 oتمترميممبنىالنساءوالوالدةوجميعاألقسامالداخلية .

 oتمانشاءمبنىالحضانةبالتعاونمعاليونيسفومكونمنطابقينيقدمالخدماتلألطفال
الخدجالذينيحتاجونلرعايةخاصةبعدالوالدة.

 oانشاءمبنىجديدبالتنسيقمعالصحةاإلنجابية(صحةالمرأة)ويتكونمن3طوابق.
 4.2.1وصف الوضع الحالي لمستشفى الوالدة
تقعمستشفىالوالدةفيالجزءالجنوبيالغربيلمجمعالشفاءالطبي،ولهامدخلخاص

بهاوالصورة()4.2توضحموقعالمستشفىبالنسبةلمجمعالشفاءالطبي .
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صورة(:)4.2توضحموقعمستشفىالوالدةبالنسبةلمجمعالشفاءالطبي 
المرجع(:المنسيبتصرف )2007،

يستقبلمبنىالوالدةحاالتالوالدةالطبيعيةبمعدلحالةوالدةطبيعيةلكلنصفساعة،

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

المستشفىالحاالتالمحولةمنالمستشفياتاألخرىوهيحاالتمعقدةوخطرةوتحتاجالىتدخل
جراحيأومتابعةخاصةواليتمالتعاملمعهااالفيمستشفىالشفاء،ممايفوقمنطاقتها

االستيعابية السريرية المصممة لها .وفيما يلي جدول ( )4.1يوضع عدد حاالت الوالدة في
مستشفىالشفاءوالحاالتالمحولةمنالمستشفياتاألخرىالخاصةوالحكومية .
جدول ( :)4.1يوضح عدد حاالت مستشفى الوالدة حسب إحصائية 2017

اسمالمستشفى 
مستشفىالشفاءالطبي 

عددالحاالت(سنويا) 
 20332

مستشفىالعودة 

 83

مستشفىالخدمةالعامة 

 232

أصدقاءالمريض 

 42

مستشفىبلسم 

 39

مجمعالصحابةالطبي 

 36

مستشفىالكرامة 

 50
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مستشفىالقدس 

 11

مستشفىاألهلي(المعمداني) 

 15

مستشفىالح ارزين 

 1382

مستشفىاألقصى 

 176

مستشفىكمالعدوان 

 29

مستشفىبيتحانون 

4

الوكالة 

 35

مستشفىاألوروبي 

3

مستشفىاالندونيسي 

6

المرجع(:مقابلةشخصية/11،أكتوبر2017/م ).


 4.3تحليل البيئة المحيطة بمستشفى الوالدة 
يتكونمستشفىالوالدةمن 3أجزاءمبنىالحضانةومبنىالوالدةالقديمومبنىالوالدة

الجديدكماهوموضحبالمخططالتالي :














صورة(:)4.3مخططيوضحمكوناتمستشفىالوالدة
المرجع:مكتبالهندسةوالصيانةو ازرةالصحةبتصرف 2018،
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 4.3.1استخدامات المناطق المحيطة بالمجمع
يغلبعلىالمنطقةالطابعالسكنيباإلضافةالىالخدماتطبيةمنصيدلياتومختبر

ادالغذائية،وموقفسيارات

تحاليلوعياداتخاصةإضافةالىوجودمطاعمومحالتلبيعالمو
الجنوبومحطةبنزين،إضافةلبعضالمبانيالحكوميةمثلسلطةالطاقةوسلطةالمياهوالصورة
()4.4توضحمجاوراتمستشفىالوالدة .

صورة(:)4.4توضحمجاوراتمستشفىالوالدة 
المرجع(:خضر )2010،

 4.3.2الوصولية للموقع ومداخل المستشفى
يتمتعموقعمستشفىالوالدةالواقعفيمجمعالشفاءالطبيبوص وليةموقعواضحةلكافة
السكانفيقطاعغزةحيثأنهبالقربمنموقفسياراتالخاصبسكانمحافظاتقطاعغزة،
كمايتمتعالموقعبسهولةالوصولإليهمنخاللالشوارعالرئيسيةالتيتؤديالىالمستشفى،

حيثيقعالمجمعفيوسطتقاطعاترئيسيةمهمةحيثيتقاطعشارعالوحدةمعشارععزالدين
القسامفيمفترقمرتبطبالمدخلالرئيسيكذلكيمكنالوصولللمستشفىمنشارععمرالمختار

عندتقاطعهمعشارععزالدينالقسامشرقا،أوعندتقاطعهمعشارعأبوبكرالرازيغرباوهكذا

فإن الوصولية للموقع ممكنة من جميع االتجاهات المحيطة بالمجمع والصورة ( )4.5توضح
مخططالوصوليةلمستشفىالوالدةوكماوتوضحاتجاهاتالشوارعالمحيطةبالمستشفى .
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شارع أبوبكر الرازي












صورة()4.5توضحالوصوليةالىمجمعالشفاءالطبي 

أمابالنسبةلمداخلالمستشفىيتمالدخولالىمستشفىالوالدةمنخاللمدخلثانوي

للمستشفىخاصبهاومدخلأخرثانوييصلالىالعيادةالخارجيةالخاصةبمستشفىالوالدة،
كمايمكنالوصولالىالمستشفىمنخاللمداخلالرئيسيةللمجمعالواقعفيالجهةالشرقية

للمجمعوالجهةالشمالية،والصورة()4.6توضحمداخلالمستشفىواليةالوصولالىمستشفى
الوالدةمنخاللها .














صورة(:)4.6توضحمداخلالمستشفىالرئيسيةوالفرعيةواليةالوصولالىمستشفىالوالدةمنها
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 4.3.3مواقف السيارات
يعانيمستشفىالوالدةمنقلةوجودمواقفسياراتخاصةبالمستشفىحيثيبلغعدد

مواقفالسياراتالحالي12موقفلألطباءوالعاملينوالزوار،الصورة()4.7توضحموقعموقف
السياراتالخاصبالمستشفى،كماتشكلالمنطقةاالماميةلمبنىمستشفىالوالدةالىمناطق

انتظارللرجالوالنساءكماهوموضحبالصورة( .)4.8







مواقف السيارات




أماكن انتظار




صورة(:)4.7توضحمواقفالسياراتالخاصةبمستشفىالوالدةوأماكناالنتظار 
المرجع:مكتبالهندسةوالصيانةبتصرفالباحثة 2018،



صورة(:)4.8توضحأماكنانتظارالرجالوالنساء

 4.3.4المساحات الخضراء
يعانيالمجمعمنقلةوجودالمساحاتالخضراءالمفتوحةوالموزعةبطريقةغيرمنظمة

فيانحاءالمجمعنظ ارلعملياتالتطويرالغيرمخططةفيالمجمع ،ويستفيدمستشفىالوالدةمن
56

المساحاتالخضراءالموجودةالمجمعدونوجودمساحةخضراءمخصصةللمستشفىوالمخطط

( )4.9يوضح توزيع المساحات الخضراء الموجودة بالمجمع وموقع مستشفى الوالدة منها.
(خضر )2010،








صورة()4.9توضحالمساحاتالخضراءفيمجمعالشفاءالطبي وموقعمستشفىالوالدةمنها.
المرجع:المنسي 2008،

ويتمتوزيعاألقساممستشفىالوالدةكمايلي :
 الطابقاألرضي:ويضمالعيادةالخارجيةومكاتباإلدارةوالسكرتاريةوالمختبرالخاصبالمستشفى وقسماالستقبالوالصيدلية .

 الطابقاألول:ويحتويعلىغرفالقيصيرياتوغرفللمرضىماقبلالعمليةومابعدها ،ويضم سكن األطباء ،كما ويضم جناح العناية المركزة وممر يؤدي الى

الحضانة.

 الطابقالثاني:يضمكشكالوالدةوقسمالوالدةاآلمنةوقسمالوالدةالطبيعية،وقسمالحملالخطر.

 الطابقالثالث:يحتويعلىقسمعملياتالنساء،وقسمتابعللعملياتيحتويعلىغرفتينعملياتوسريرإفاقة.

 -الطابقالرابع:يحتويعلىمركزعمرالشوا.

 وفيمايليجداولتوضحأقسامومكوناتمستشفىالوالدةفيمجمعالشفاءالطبيحيثتوضح
الجداولمساحةووظيفةكلقسمودراسةألراءالعاملينوالمنتفعينمنالقسم.
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أوال:قسماالستقبال 

السعةالسريرية   8

الوظيفة 

وهوالقسمالذييتممنخاللهاستقبالالحاالتالطارئةعلىمدارالساعةالتيتصلالى

المستشفىويتمالتعاملمعالحاالتالمختلفةوتقديمالخدماتاألوليةمنفحوصاتمختلفة
وصورالترساوندثمتحويلهاالىاألقسامالمختلفة .






صورة(:)4.10صورتوضحقسماالستقبالفيمستشفىالوالدة 








صورة(:)4.11مخططيوضحموقعاالستقبالفيمستشفىالوالدة 
المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 

المالحظات 

 -الحاجةالىتوسعةالقسم 

 -الحاجةالىغرفخاصةبالتصويرالتلفزيوني
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ثانيا:المختبر

الوظيفة

السعة السريرية  1

يعدمختبرمستشفىالوالدةمرفق امهمامنمرافقالمستشفىوهومفصول

عنالمختبرالمركزيلمستشفىالشفاءويقدمجميعالتحاليلالمخبريةالتي

تحتاجهاالمستشفىويستقبلمايعادل100زائريوميامابينداخل
المستشفىوخارجها.

صورة(:)4.12صورتوضحالمختبرفيمستشفىالوالدة 

صورة(:)4.13مخططيوضحموقعالمختبرفيمستشفىالوالدة 
المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة2018،

المالحظات 

 يفتقرالىوجودمخازنخاصةللمعداتواألدوات . -يحتاجالمختبرالىغرفمستقلةللعاملين 

 -نقصفيالكوادرالطبيةوالمعداتواآلالتالالزمة 
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ثالث ا:العيادةالخارجية

الحاالتالمرضيةالمحولةمنكافةالمحافظاتفيقطاعغزة،ويضمأقسام

الوظيفة

السعةالسريرية

يعد من أهم اقسام مستشفى الوالدة حيث أنه خط التماس األول استقبال

عدة:عيادةالحملالطبيعي،وعيادةالحملالخطر،وعيادةالكشفالمبكر
وعيادةالمنظارالجوفيوعيادةالنساء،والمنظارالجوفي،وتخطيطالجنين،

12

وعيادةرسمالقلبوغرفالتخديرومكاتباألرشيفومكاتباشعاراتالوالدة .

وتماستقبالحوالي55336حالةحسبإحصائيةقسمالوالدةلعام
.2017

صورة(:)4.15صورتوضحالعيادةالخارجيةفيمستشفىالوالدة 
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صورة(:)4.16مخططيوضحموقعالعيادةالخارجيةفيمستشفىالوالدة
المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة2018،

المالحظات 

 يالحظ في صورة رقم ( )4.16ان هناك جزء مغلق ال يتماستخدامهيظهرباللوناألحمر 

 -سوءالحالةاالنشائيةللمبنىوتسريبالمياهفيالجدرانواالسقف

 وجودفراغاتصغيرةلعالج المرضى والحاجةالىوجودغرفأكبرلمراعاةالتخصصاتالجديدةمنالمناظير.

-

ملحقرقم()3يوضحعددحاالتدخولالعيادةالخارجيةحسب
إحصائية2017لمستشفىالوالدة.
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رابع ا:العنايةالمركزة 

الوظيفة 

السعةالسريرية   10

تمإنشاؤهلتحويلالحاالتمتوسطةالخطورةالتيتحتاجالىرعايةخاصةلمتابعتهابسبب

صعوبةحالتهمالصحيةبدالا منتحويلهمقسمالعنايةالمركزةالخاصبمستشفىالجراحة
والتييتمتحويلالحاالتالصعبةعليهمنمستشفىالوالدة .





صورة(:)4.17صورتوضحالعنايةالمركزةفيمستشفىالوالدة 



صورة(:)4.18مخططيوضحموقعالعنايةالمركزةفيمستشفىالوالدة 



المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 2018،

المالحظات 

 مساحةالعنايةالمركزةغيركافيةالستيعابباقيالحاالتحيثيلجأالىاستخدامالعنايةالمركزةالخاصةبمجمعالشفاءالطبي .

 تعاني العناية المركزة من قلة الخدمات الخاصة بها مثل دورات المياه الخاصةبالمرضى

 يالحظفيالمخططأعاله()32الجزءالمغلقوالمتهالكمنالمبنىباللوناألحمر.
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خامسا:كشكالوالدة 
كلحالةعلىحدةفيالقسم،ويجبأنيراعىفيهذاالقسمجميعالمتطلباتالتصميمية

الوظيفة 

السعةالسريرية   10

وهوالقسمالذيتحدثفيهحالةالوالدةحيثيتعاملاألطباءوالممرضونالموجودونمع

والمعاييرالتصميميةالسليمةمنحيثاالحتياجاتالنفسيةإلعطاءالحاملالشعوربعدم
الخوفوالراحةمناأللمالمخاض،كماويجبأنيراعىالخصوصيةالتامةفيتصميم

وادارةهذاالقسم .


صورة(:)4.19صورةتوضحكشكالوالدةفيمستشفىالوالدة







صورة(:)4.20مخططيوضحموقعكشكالوالدةفيمستشفىالوالدة 
المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 2018،

 -عدممراعاةخصوصيةالمريضفيهذاالجناححيثالبدمنمراعاةالخصوصية

المالحظات 

الشديدةفيتصميمهذاالقسم 

 عدممراعاةوجودخدماتكافيةمندوراتمياهمناسبةللمرضىوالعاملين صعوبةفيوصولخدماتالمغسلةوالتعقيممباشرةللقسم

63

سادس ا:غرفالعمليات 

الوظيفة 

السعةالسريرية 

وهي عبارة عن  6غرف عمليات ،يتم من خاللها إجراء العمليات الخاصة بالوالدة

القيصريةوعملياتأمراضالنساء،وقدتمعمل8585عمليةفيهذاالقسمخاللعام
2017حسبإحصائيةمستشفىالوالدة .

6




صورة(:)4.21صورتوضحغرفعملياتمستشفىالوالدة 

صورة(:)4.22مخططيوضحغرفعملياتمستشفىالوالدة 



المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 2018،

المالحظات   -فيملحقرقم()4الذييوضحازديادعددالعملياتمعبقاءغرفالعملياتعلىعددها
وبنفسالتجهيزاتوالمعداتوبالتاليالحاجةالىزيادةعددغرفالعمليات .

 -هيغيرمفصولةعنالتعقيمالمركزيلمجمعالشفاءالطبي.

 -الحاجةالىتوسعةالمخازنغرفخاصةلحفظالموادوالمعدات.

 الحاجةالىانيكونمكانللطفلفيداخلغرفةالعملياتمهيأالستقبالهوفحصهمنخاللطبيبأطفال.
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سابع ا:غرفالمرضى 

الوظيفة 

السعةالسريرية   187

وهيموزعةعلىطابقيناألوليضمقسمالقيصيرياتنساءماقبلالعمليةومابعدها،

الدةاالمنةوحاالتالحملالخطروحاالتأمراض

والطابقالثانيوالذييضمحاالتالو
النساءوقسمالمرحلةاألولىالخاصةبالعنايةالحثيثةأثناءالطلق .


صورة(:)4.23صورتوضحغرفالمرضىفيمستشفىالوالدة 
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صورة(:)4.25مخططيوضحموقعغرفالمرضىمستشفىالوالدة 



المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 2018،

المالحظات   -تعانيغرفالمرضىمنالخدماتوصيانتهاوموقعهاوعددها .
 -كماتعانيمنضيقالممراتبينالغرفوالتنقلفيمابينها.

 عدممراعاةالمعاييرالتصميميةفيتخفيفاالالمواحساسالمريضبالراحةوتخفيفاالمالطلقوالوالدة.












66

ثامنا:مركزعمرالشوا 

الوظيفة 

السعةالسريرية   0

هوقسمحديثاالنشاء،وهوقسممخصصللعملاإلداريوالثقافيمنعقداجتماعات

األطباء ومناقشة الحاالت والحاالت التي تحتاج الى عناية خاصة ويتم عقد الدورات
المختلفةفيهحسباحتياجالمستشفى 


صورة(:)4.26صورتوضحمركزعمرالشوافيمستشفىالوالدة 






صورة(:)4.27مخططيوضحموقعمركزعمرالشوامستشفىالوالدة 

المرجع:المكتبالهندسيلو ازرةالصحةالفلسطينيةبتصرفالباحثة 2018،

المالحظات   -هومبنىحديثاالنشاءوجيدالتصميم .
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وفيمايليجدوليلخصالمشاكلالخاصةبالغرفاألساسيةالمكونةلمستشفىالوالدةمعالمعايير
التخطيطيةوالتصميميةالالزمة .
جدول ( :)4.2جدول يلخص المشاكل الخاصة بالغرف األساسية المكونة لمستشفى الوالدة مع المعايير
التخطيطية والتصميمية الالزمة

 -الفراغ 

 -مالحظاتالمستشفى 

 -المعاييرالتخطيطيةالالزمة 

 -قسم

 -الحاجةالىتوسعةالقسم 

 -أن يقدم جزء من الخدمات

االستقبال   -الحاجة الى غرف خاصة
بالتصويرالتلفزيوني

-



العالجيةوالتشخيصية

 أن يحتوي على غرف للعالجوالتشخيص وصاالت انتظار

مناسبةلعددواحتياجاتالمرضى

 أن يكون متقارباّ مع العيادةالخارجية

لالستفادة

من

الفضاءات وخدمات العيادة

الخارجية والكادر والمعدات
وخاصةأوقاتالكوارث

 وجود أقسام تشخيصية فيه مثلغرف االشعة ،غرف تصوير

تلفزيوني،

(الخلوصي )1999،

المختبر.

 المختبر   -يفتقر الى وجود مخازن  -يجب أن يكون المختبر علىخاصةللمعداتواألدوات .

 يحتاج المختبر الى غرفمستقلةللعاملين 

عالقةمباشرةمعغرفالمرضى
وقسم العمليات وأن يكون في

الخدمةعلىمدار24ساعة

 نقص في الكوادر الطبية  -عالقة المختبر قوية مع العيادةوالمعداتواآلالتالالزمة 

الخارجية

 أن يستوعب المختبر عددالفحوصاتالمصممله وتصميم

االحتياجاتالمتعددةللفحوصات
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المختلفةمندوراتمياهوفراغات
الفاقةالمرضى

 تجهيز المختبر بأحدث اللجهزةوالتقنياتومواكبةالتطورالطبي

والتكنولوجي

 -أنيكونفراغاتخاصةللعاملين

من تغير مالبس واستراحة

والخدماتودوراتمياه.

 منطقة عمل الكادر الفني تكونمفصولةتماما عنالمريضعدا
الكادر الذي يأخذ عينات الدم
مباشرة من المريض أو يستلم

العيناتاألخرىمنه.

 أن يكون في المختبر غرفلتخزين

المعدات

الالزمة .
 -غرف

واالدوات

 الحاجة الى توسعة المخازن  -أن يتم تجهيز غرفة العملياتوالغرفالخاصةبحفظالمواد

العمليات 

والمعدات.

 -الحاجة الى ان يكون مكان

 -يرتبط قسم العمليات وظيفي ا

باألقسام التي تخدم غرف

للطفل في داخل غرفة

المرضى ووحدة الطوارئ وقسم

وفحصه من خالل طبيب

من األقسام التي تخدم غرف

العمليات مهيأ الستقباله

أطفال.

 أن تستوعب الزيادة المطردةلعددالسكان

-

بأحدثاالجهزةوالمعدات



الوالدةمنناحيةوأنيكونقريب ا
العمليات

كالتعقيم

المركزي

والمغسلة.

 -حجم غرف العمليات مناسبا

لحجموطبيعةالعملية،حيثيقدر
متوسطحجمغرفةالعملياتمن
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 30-25م 2وتكونذاتأشكال
مختلفةممكنأنتكونبيضاوية

أومستطيلةأومربعة.

 متوسطاالرتفاعاألساسيلغرفالعملياتيبلغ4م

 -مراعاة

التخطيط

والتصميم

المتكامل لتحقيق النظام المغلق
والمعقم وحسن اإلدارة والعناية

وعدمالتلوث.

 أن يكون مكان لرعاية وفحصاالطفالالخدجفيحالوجودأي
مشاكلأثناءالعملية.

 مراعاة عدد غرف العملياتمناسب للعدد العمليات المصمم

له واستيعاب أي زيادة لعدد

السكان .
 غرفالمرضى 

 تعاني غرف المرضى من  -يراعى عند تصميم غرفالخدمات وصيانتها وموقعها

المرضى أن يكون حجم الغرفة

 -تعاني غرف المرضى من

يسمح بالحرية بالحركة وانتقال

وعددها.

األسرة فيها بحيث
مناسبة لعدد
ّ

االسرة في الغرفة
تكدس
ّ
الواحدة مما يعيق الحركة  -المساحة االجمالية المخصصة
ويقللمنراحةالمرضى .

االسرةداخلوخارجالغرفة
ّ

لكلسرير8.3م2لتشملالسرير

 -كماتعانيمنضيقالممرات

ومنضدةجانبيةو 4-3أشخاص

بينالغرفوالتنقلفيمابينها.

حولالسريردونتعارضالسرير

التصميميةفيتخفيفاالالم

استعمالستارةمتحركة

 -عدم

مراعاة

المعايير
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مع السرير المجاور مع إمكانية

واحساس المريض بالراحة  -أنيراعىتوزيعالخدماتودورات
المياه قريبة من الغرف ومناسبة

وتخفيفآالمالطلقوالوالدة .

لعددها.

 أنيكونعرضالممراتمناسباألسرة ومراعيا لحركة
لتنقل
ّ
الممرضات والقابالت ،حيث
يجب إال يقل عرض الممر

الرئيس عن ( 2.4م) إلعطاء

مجال لحركة المريض ومرور

عربة المريض مع الزيادة في
عرضالممرعندتغييراالتجاه

 مراعاة التصميم الداخلي فيالعملية التصميمية بما يوحي
بشعور األم الحامل بالتفاؤل

والراحة.

 وجودغرفعزلللمرضىممنيستلزم بعزلهم عن المرضى

االخرين
 -كشك

الوالدة 



 عدم مراعاة خصوصية  -صالة الوالدة تعتبر كغرفةالمريضفيهذاالجناححيث

عمليات وتستلزم نفس المعدات

الشديدةفيتصميمهذاالقسم 

واالدوات مما يستلزم اتصالها

كافيةمندوراتمياهمناسبة

والمغسلةالمركزية

البدمنمراعاة الخصوصية

 عدم مراعاة وجود خدماتللمرضىوالعاملين

 صعوبة في وصول خدماتالمغسلةوالتعقيممباشرةللقسم
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وعمليات

التعقيم

للمعدات

مباشرة مع التعقيم المركزي
 مراعاة الخصوصية التامة فيقسمالوالدة

-

 -أن يكون قريب على غرف



المرضىومجاورله

 تصل مساحة كشك الوالدة الي 40م 2وتكون على مقربة من
حضانة

التمريض

األطفال

ووحدات

 وجودحمامات للنساءالواضعاتمع مرحاض وبانيو بمساحة 6

م2

 وجود صالة انتظار خارجيةلآلباءمجهزةبتجهيزاتكافية.

 وجودالخدماتالكافيةمندوراتمياهوتغييرمالبسللعاملين

 مراعاةأنيكونعزلصوتيجيدبينصالةالوالدةوالممراتوكذلك

عزل صوتي جيد بين صالة

الدةوغرفالمرضى 

الو
 -العيادة

الخارجية 

 سوء الحالة االنشائية للمبنى  -أن يتم تصميم غرف التشخيصوتسريب المياه في الجدران

والعالج مناسبة من حيث العدد

واالسقف

والحجم

والحاجة الى وجود غرف

خاصة

أكبر لمراعاة التخصصات

الستيعاب العدد المتوقع ومجهزة

 -وجود فراغات صغيرة لعالج  -أنيراعىتصميممناطقانتظار

الجديدةمنالمناظير.
-



بالمرضى

وكافية

بالخدماتالالزمة

 أن يكون غرف مجهزة بأحدثالتقنيات

ومواكبة

التطور

التكنولوجي بأجهزة متطورة تلبي

احتياجاتالمستخدمين
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 -أنيراعىفتحأيغرفعالجية

جديدة قد استحدثت مثل غرف

المناظير

 توزيع الخدمات المناسبة التيتخص كل من المرضى
والخدمات العاملين من تغيير

مالبس ودورات مياه وخدمات
أخرى.

 أن يتم تصميم غرف السجالتواالرشفة بما يضمن سهولة

التواصلبيناالداريينوالمرضى

المراجعين.

 يحقق عالقات وظيفية متكاملةبين قسم العيادة الخارجية وقسم

األشعةوالمختبرات

 تحقيق العالقة المتكاملة بينالعيادةالخارجيةوادارةالمستشفى
والسجالتالطبية

 تبلغمساحةغرفةالطبيب20-15م 2وغرفة رئيس األطباء تبلغ

مساحاتهامن25-20م2

 تبلغ مساحة غرفة الفحوصاتالطبية25م.2

 تبلغمساحةحجرةالتشخيص6م2وتكون متصلة بصالة توزيع

المعامل ويراعى وجود أماكن

لتغيير المالبس وغرف للراحة

بمساحة  6م 2ومجهزة بأجهزة
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متطورة

ومتحركة

كجهاز

االلترساوند وجهاز رسم القلب،
وفحوصاتاالستقبالاألساسية .

العناية المركزة

بيناألسرةإلمكان
 مساحة العناية المركزة غير  -تركحيزكاف ّ
وجودعدةأفرادمنالفريقالجراحي
كافية الستيعاب باقي
الحاالت حيث يلجأ الى

لرعاية المريض ،وكذلك لوجود

الخاصة بمجمع الشفاء

حاالتالطوارئ

استخدام العناية المركزة

الطبي .

األجهزة والمناضد المتحركة في

 -يستحسن فصل كل مريض في

 -تعانيالعنايةالمركزةمنقلة

وحدةاإلنعاش والعنايةالمركزةفي

الخاصة

اآلخرون بعيجين عن التأثير

الخدمات الخاصة بها مثل

دورات

المياه

بالمرضى

كابينةخاصةبحيثيبقىالمرضى

النفسي الذي تحدثه تأوهات

المرضى.

 -وجود قسم خاص للعاملين بما

يشمل الخدمات ودورات المياه

وأماكنتغيرالمالبس .
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• الخالصة
يهتمالفصلالرابعبتعريفبمجمعالشفاءالطبيودراسةتحليليةلمستشفىالوالدة،وتاريخبناء
مستشفىالوالدةعلىمراحلمختلفةوأهميةهذاالمستشفىبالنسبةلسكانقطاعغزةحيثيعتبر
المستشفىالمركزيلجميعسكانالقطاع .
كمايتناولالفصلتحليلالبيئيةالمحيطةبمستشفىالوالدةداخلمجمعالشفاءالطبيودراسة

موقعالم ستشفىبالنسبةلمجمعالشفاءالطبيوبالنسبةللبيئةالمحيطةودراسةألهماستخدامات
البيئةالمحيطةللمستشفى منخدماتتجاريةوصحيةومواقفسياراتومحطةوقود،ودارسة
لمداخلمجمعالشفاءالطبيومداخلمستشفىالوالدةودراسةالوصوليةالىمستشفىالوالدةمن

خاللالطرقالرئيسةالمحيطةبالمجمعوالطرقالداخليةداخلمجمعالشفاءالطبي .
كمايتناولالفصلدراسةألماكنانتظارالزوارومواقفالسياراتالقليلةبالنسبةلعددالعاملين
فيالمستشفىوعددالزواروالمرضى،ودراسةالمساحاتالخضراءالتيتكادتكونمعدومةفي

أنحاءالمجمعوتوزيعها بطريقةغيرمنتظمةوعشوائيةنظ ار لعملياتالتطويرالمختلفةلمجمع

الشفاءالطبي .

كما يتطرق الفصل الى أهم المشاكل التي تعاني منها أهم الفراغات التصميمية المكونة
لمستشفى الوالدة بناءا على آراء العاملين والمنتفعين فيها ومقارنتها بالمعايير التخطيطية

والتصميميةالصحيحةوالالزمةلتكاملاالعمالفيهابصورةتشغيليةجيدةوكفاءةتصميميةعالية .
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الفصل الخامس
الدراسة التحليلية الستبيان الدراسة










الفصل الخامس
الفصل  5الدراسة التحليلية الستبانة الدراسة
محور رئيسا يتم منخاللهانجاز الجانب التطبيقيمن
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها
ا

الدراسة،وعنطريقهايتمالحصولعلىالبياناتالمطلوبةإلجراءالتحليلاإلحصائيللتوصل
إلىالنتائجالتييتمتفسيرهافيضوءأدبياتالدراسةالمتعلقةبموضوعالدراسة،وبالتاليتحقق

األهدافالتيتسعىإلىتحقيقها .
وبناءاعلىذلكتناولهذاالفصلوصفاللمنهجالمتبعومجتمعوعينةالدراسة،وكذلكأداة

الدراسةالمستخدمةوطريقةإعدادهاوكيفيةبنائهاوتطويرها،ومدىصدقهاوثباتها،وينتهيالفصل
بالمعالجاتاإلحصائيةالتياستخدمتفيتحليلالبياناتواستخالصالنتائج،وفيمايليوصف

لهذهاإلجراءات .

 5.1منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي
يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها،والعالقة بين مكوناتهاواآلراء
التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها .
ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهجالذييسعىلوصفالظواهرأواألحداث

المعاصرة،أوالراهنةفهوأحدأشكالالتحليلوالتفسيرالمنظملوصفظاهرةأومشكلة،ويقدم
بياناتعنخصائصمعينةفيالواقع،وتتطلبمعرفةالمشاركينفيالدارسةوالظواهرالتي
ندرسهاواألوقاتالتينستعملهالجمعالبيانات".

(الحمداني)2006،

وقداستخدمتالباحثةمصدرينأساسينللمعلومات :
 .1المصــــادر الثانوية:حيثاتجهتالباحثةفيمعالجةاإلطارالنظريللد ارس ـ ــةإلىمصــ ــادر

البياناتالثانويةوالتيتتمثلفيالكتبوالمراجعالعربيةواألجنبيةذاتالعالقة،والدوريات

والمقاالتوالتقارير،واألبحاثوالد ارســ ــاتالســ ــابقةالتيتناولتموض ـ ــوعالدارسـ ـ ــة،والبحث
والمطالعةفيمواقعاإلنترنتالمختلفة .

 .2المصــــــادر األولية:لمعالجةالجوانبالتحليليةلموض ـ ـ ـ ــوعالد ارس ـ ـ ـ ــةلجأتالباحثةإلىجمع
اسة،صممتخصيصالهذاالغرض.
ا
البياناتاألوليةمنخاللاالستبانةكأداةللدر
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 5.2مجتمع وعينة الدراسة 
مجتمعالدراسةيعرفبأنهجميعمفرداتالظاهرةالتييدرسهاالباحث (Saunders,

),Lewis, & Thornhill, 2009وبناءاعلىمشكلةالدراسةوأهدافهافانالمجتمعالمستهدف
يتكونمناألطباءالمختصينوالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةوبعضمنأصحابالقرار.

وقدقامتالباحثةباس ــتخدامطريقةالعينةالعشـ ـوائية،حيثتمتوزيع120اس ــتبانةعلى
مجتمعالدراسةوقدتمالحصولعلى100استبانة،بنسبةاسترداد .%83.3

5.3أداةالدراسة
تمإعداداستبانةحول"بناءمستشفىالوالدةالجديدفيقطاعغزة"،حيثتتكونمنأربعةأقسام
رئيسةوهي :
 القسم األول :وهوعبارةعنالمعلوماتالشخصيةللمستجيبين(الجنس،المؤهلالعلمي،المهنة،الخبرة،مكانالعمل) .

 القسم الثاني :وهوعبارةعن عالقةمستشفىالوالدةالجديدمعالمستشفياتواألقساماألخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه ،ويتكونمن()3فقرات.

 القسم الثالث :وهوعبارةعن عالقةمستشفىالوالدةالجديدبالمستشفياتخارجمجمعالشفاءالطبي،ويتكونمن()3فقرات .

 -القسم الرابع:وهوعبارةعنموقعالمستشفىالجديد،ويتكونمن()5أسئلة.



 القسم الخامس :وهوعبارةعناالقتراحاتوالتوصياتالتييتماالخذبهاعندإقامة

مستشفىالوالدةالجديد.

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب

جدول( :)5.1

جدول ( :)5.1درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة 
الدرجة 

ضعيفةجدا 

ضعيفة 

متوسطة 

قوية 

قويةجدا 

1

2

3

4

5

 5.4خطوات بناء اإلستبانة
قامتالباحثةبإعدادأداةالد ارســةلد ارســة" بناءمســتشــفىالوالدةالجديدفيقطاعغزة "،واتبعت
الباحثةالخطواتالتاليةلبناءاالستبانة 
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ـيوالد ارســاتالســابقةذاتالصــلةبموضــوعالد ارســة،واالســتفادة
 -1االطالععلىاألدبالهندسـ 
منهافيبناءاالستبانةوصياغةفقراتها .

 -2اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارتالباحثةعددامنأس ـ ـ ــاتذةالجامعاتوالمشـ ـ ـ ـرفينفيتحديدمجاالتاالس ـ ـ ــتبانة
وفقراتها .

 -3تحديدالمجاالتالرئيسةالتيشملتهااالستبانة.
 -4تحديدالفقراتالتيتقعتحتكلمجال.

 -5تمتصميماالستبانةفيصورتهااألولية.
 -6تممراجعةوتنقيحاالستبانةمنقبلالمشرف.

 -7تمعرضاالسـتبانةعلى4منالمحكمينمنأعضــاءهيئةالتدريسفيالجامعةاإلســالمية
و1منمكتبالهندسةوالصيانةللو ازرةالصحة.

 -8فيضـ ـ ـ ــوءأراءالمحكمينتمتعديلبعضفقراتاالسـ ـ ـ ــتبانةمنحيثالحذفأواإلضـ ـ ـ ــافة
والتعديل،لتستقراالستبانةفيصورتهاالنهائية،ملحق(.)1

 5.5صدق االستبانة
صدقاالستبانةيعني"أنيقيساالستبيانماوضعلقياسه"كمايقصدبالصدق"شمول
االستقصاءلكلالعناصرالتييجبأنتدخلفيالتحليلمنناحية،ووضوحفقراتهاومفرداتها

منناحيةثانية،بحيثتكونمفهومةلكلمنيستخدمها") .(Thatcher, 2010وقدتمالتأكد
منصدقاالستبانةبطريقتين :
 -1صدق المحكمين "الصدق الظاهري" :

عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصدبصدقالمحكمين"هو أن يختار الباحث ا

الظاهرةأو المشكلة موضوع الدراسة"(الجرجاوي )2010،حيثتمعرضاالستبانةعلىمجموعة
منالمحكمينتألفتمن5متخصصينفيهندسةالعمارةوتصميمالمستشفياتوالتخطيط،وأسماء

المحكمينبالملحقرقم(،)2وقداستجابتالباحثةآلراءالمحكمينوقامتبإجراءمايلزممنحذف
وتعديلفيضوءالمقترحاتالمقدمة،وبذلكخرجاالستبيانفيصورتهالنهائية-انظرالملحق
رقم( .)1
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 -2االتساق الداخلي Internal Validity

يقصدبصدقاالتساقالداخليمدىاتساقكلفقرةمنفقراتاالستبانةمعالمجالالذي

تنتمي إلية هذه الفقرة ،وقدقامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل

حسابمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجاالتاالستبانةوالدرجةالكليةللمجالنفسه .
يوضحجدول()5.2معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتمجال"عالقةمستشفىالوالدة
الجديدمعالمستشفياتواألقساماألخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه "والدرجةالكليةللمجال،

والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنويةα ≥0.05وبذلكيعتبرالمجال

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

معامل

م

بيرسون

الفقرة

القيمة

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

 .1عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحة 

*.824

0.000

 .2عالقةمستشفىالوالدةمعقسمالعنايةالمركزة 

*.858

0.000

 .3عالقةمستشفىالوالدةمعحضانةاألطفالالخدج 

*.523

0.000

*االرتباطدالإحصائياعندمستوىداللة .α≥0.05

معاملاالرتباط بينكلفقرة منفقراتمجال"عالقةمستشفى

يوضح جدول()5.3

الوالدةالجديدبالمستشفياتخارجمجمعالشفاءالطبي "والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأن
معامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنويةα ≥0.05وبذلكيعتبرالمجالصادق الماوضع

لقياسه .



79

جدول ( )5.3معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات
خارج مجمع الشفاء الطبي " والدرجة الكلية للمجال

معامل

م

بيرسون

الفقرة

القيمة

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفالالتخصصي(الرنتيسي) 

.1

*.823

0.000

 .2عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال(مستشفىالدرة) 

*.861

0.000

 .3عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال(مستشفىالنصر) 

*.729

0.000

*االرتباطدالإحصائي اعندمستوىداللة .α≥0.05

 5.6ثبات االستبانة  Reliability
يقصدبثباتاإلستبانةأنتعطيهذهاإلستبانةنفسالنتيجةلوتمإعادةتوزيعاإلستبانة
أكثرمنمرةتحتنفسالظروفوالش ــروط،أوبعبارةأخرىأنثباتاإلس ــتبانةيعنياالس ــتقرار
فينتائجاإلس ـ ـ ـ ـ ــتبانةوعدمتغييرهابش ـ ـ ـ ـ ــكلكبيرفيمالوتمإعادةتوزيعهاعلىأفرادالعينةعدة

مراتخاللفتراتزمنيةمعينة(البحروالتنجي)2014،وقدتبينأنقيمةمعاملألفاكرونباخ
مرتفعةوهي(.)0.827وبذلكتكوناإلستبانةفيصورتهاالنهائيةكماهيفيالملحق( .)1

وبذلكتكوناإلس ــتبانةفيص ــورتهاالنهائيةكماهيفيالملحق(.)1وتكونالباحثةقد

تأكدتمنثباتاستبانةالدراسةممايجعلهاعلىثقةتامةب صحةاإلستبانةوصالحيتهاللتحليل
اإلحصائي .

 5.7اختبار التوزيع الطبيعي  : Normality Distribution Test
تماسـ ـ ـ ـ ــتخداماختباركولمجوروف-سـ ـ ـ ـ ــمرنوف )Kolmogorov-Smirnov )K-S

  Testالختبــارمــاإذاكــانــتالبيــانــاتتتبعالتوزيعالطبيعيمنعــدمــه،حيــثتبينأنقيمــة
االختبارتسـ ـ ـ ـ ـاوي()0.965والقيمةاالحتمالية)(Sig.تس ـ ـ ـ ــاوي()0.310وهيأكبرمنمس ـ ـ ـ ــتوى

الـداللـة0.05وبـذلـكفـإنتوزيعالبيـانـاتيتبعالتوزيعالطبيعيحيـثتماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـداماالختبـارات
المعلميةلتحليلبياناتاالستبانة.
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 5.8األساليب اإلحصائية المستخدمة 
تمتفريغوتحليلاإلســتبانةمنخاللبرنامجالتحليلاإلحصــائي Statistical Package
،(SPSS 25)for the Social Sciencesحيثتماستخداماألدواتاإلحصائيةالتالية :
 .1الرسمالبيانيوالعرضالجدولي .

 .2النسبالمئويةوالتك اررات(.)Frequencies & Percentages
 .3المتوسطالحسابيوالوزنالنسبيواالنحرافالمعياري.

 .4معاملارتباطبيرسون(.)Pearson Correlation Coefficient
 .5اختبارألفاكرونباخ(.)Cronbach's Alpha

 .6اختباركولمجوروف-سمرنوف ).Kolmogorov-Smirnov Test)K-S
 .7اختبارTفيحالةعينةواحدة( .)T-Test

 5.9تحليل بيانات االستبانة
يتضمنهذاالجزءعرض التحليلالبياناتومناقشتها،وذلكمنخاللاإلجابةعنأسئلة

الدراسةواستعراضأبرزنتائجاإلستبانةوالتيتمالتوصلإليهامنخاللتحليلفقراتها،والوقوف
علىالمعلوماتالشخصية للمستجيبين،لذاتمإجراءالمعالجاتاإلحصائيةللبياناتالمتجمعة
من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )(SPSS

للحصولعلىنتائجالدراسةالتيتمعرضهاوتحليلهافيمايلي :
 5.9.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات الشخصية
وفيمايليعرضلخصائصعينةالدراسةوفقالمعلوماتالشخصية 
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ( :)5.4توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

أنثى

67

67.0

ذكر

33

33.0

المجموع

100

100.0

81

يتضـ ــحمنجدول()5.4أنمانسـ ــبته%67.0منعينةالد ارسـ ــةاناث،بينما%33.0

ذكور.وذلكيفسرأنغالبيةالعاملينفيمجالالنساءوالوالدةمناالناثذلكلخصوصيةهذا
المجالمنكشفعوراتالنساءوبالتاليالبدمنمراعاةكاملالخصوصيةفيه.
 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دبلوم

28

28.0

بكالوريوس

36

36.0

دراساتعليا

36

36.0

المجموع

100

100.0

يتض ـ ــحمنجدول()5.5أنمانس ـ ــبته%28.0منعينةالد ارس ـ ــةمؤهلهمالعلميدبلوم،
%36.0مؤهلهمالعلميبكالوريوسودراساتعليا .
 -عينة الدراسة حسب المهنة

جدول ( :)5.6توزيع عينة الدراسة حسب المهنة

المهنة

العدد

النسبة المئوية %

أخصائيوالدة

23

23.0

أخصائيجراحة

5

5.0

طبيبأطفال

4

4.0

فنيمختبرات

4

4.0

ممرض

28

28.0

قابلة

20

20.0

أخرى

16

16.0
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المجموع

100.0

100

يتضحمنجدول()5.6أنمانسبته%23.0منعينةالدراسةمهنتهمأخصائيوالدة،
%5.0أخصائيجراحة%4.0،طبيبأطفالوفنيمختبرات%28.0،ممرض%20.0،قابلة،
بينما%16.0مهنتهمغيرذلك(إداريفيمستشفىالشفاء،أطباءتخدير،فنيتحاليلطبية،
مهندسينفيمجاالتعدةكمايظهر جدول()5.7
جدول )5.7( :أخرى

أخصائيتحاليلطبية 

1

إداري 

2

أمن

1

تخدير

1

طبتخدير

1

فنيتخدير

1

مهندس

1

مهندستصميممعماري

1

مهندسمعماري

2

مهندسةكهرباء

1

مهندسةمدنية

1
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 -توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

جدول ( :)5.8توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقلمن5سنوات

14

14.0

من10-5سنوات

21

21.0

أكثرمن10سنوات

65

65.0

المجموع

100

100.0

يتضحمنجدول()5.8أنمانسبته%14.0منعينةالدراسةخبرتهمأقلمن5سنوات،
%21.0تتراوحخبرتهممن10-5سنوات،بينما%65.0خبرتهمأكثرمن10سنوات.
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العملجدول ( :)5.9توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل

مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

داخلمجمعالشفاءالطبي

70

70.0

خارجمجمعالشفاءالطبي

30

30.0

المجموع

100

100.0

يتضـ ـ ــحمنجدول()5.9أنمانسـ ـ ــبته%70.0منعينةالد ارسـ ـ ــةيعملونداخلمجمع
الش ـ ــفاءالطبي،بينما%30.0يعملونخارجمجمعالش ـ ــفاءالطبي،كماتمتوزيعاالس ـ ــتبانةعلى

مجموعةمنالمسـ ـ ــتشـ ـ ــفياتالخاصـ ـ ــةوعددمنالعياداتالخاصـ ـ ــةالتيتقدمخدماتفيمجال

النساءوالوالدةكمافيجدول ()5.10التالي:
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جدول ( )5.10مكان العمل خارج مجمع الشفاء الطبي

االدارةالعامةللمستشفيات 

1

االدارةالعامةللهندسةوالصيانة

5

الخدمةالعامة

4

الرعايةاألولية

3

عيادةخاصة

7

مجمعالصحابةالطبي

2

مجمعكمالعدوانالطبي

2

مستشفىالنصرلألطفال

3

مستشفىمهديللوالدة

3

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

تماستخدامالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيواختبارTلمعرفةدرجة

الموافقة.النتائجموضحةفيجدول(.)5.11
جدول ( )5.11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  Tلكل فقرة من فقرات مجال "
عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات واألقسام األخرى بمجمع الشفاء الطبي وخارجه “

م

الفقرة

عالقة مستشفى الوالدة مع

 .1
مستشفىالجراحة 

المتوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

االختبار

3.68

0.99

73.60

*6.84
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القيمة

االحتمالية

الترتيب

().Sig
0.000

3

عالقةمستشفىالوالدةمعقسم

 .2العنايةالمركزة

عالقة مستشفى الوالدة مع

 .3حضانةاألطفالالخدج

جميع فقرات المجال مع ا

3.98

0.88

79.60

*11.19

0.000

2

4.47

0.73

89.40

*20.11

0.000

1

4.04

0.65

80.87

*16.03

0.000

* المتوسطالحسابيدالإحصائي اعندمستوىداللة.α≥ 0.05

منجدول()5.11يتضحأنالمتوسطالحسابيللمجالبشكلعاميساوي،4.04وأن

الوزنالنسبييساوي،%80.87قيمةاالختبار,16.03وأنالقيمةاالحتمالية()Sig.تساوي0.000
لذلكيعتبرالمجالدالإحصائيا عندمستوىداللة0.05

≥ ،αوهذايعنيأنهناكموافقةمن

قبل عينة الدراسة على فقرات مجال "عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات واألقسام

األخرىبمجمعالشفاءالطبيوخارجه"بنسبة،%80.87وهذايوضحمدىالعالقةالقويةبين
مستشفىالوالدةومستشفياتالجراحةوأقسامالعنايةالمركزةوحضانةاألطفالالخدجومدىارتباط

هذهالمستشفياتمعبعضهاالبعضوعملهابشكلمتكامل .
وقدحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعحضانةاألطفالالخدج"علىأعلىدرجاتالموافقة

فيالمجالبنسبة،%89.40وهذايوضحمدىأهميةأنتكونحضانةاألطفالالخدججزءال
يتجزأمنمستشفىالوالدة .
بينماحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعقسمالعنايةالمركزة"علىالمرتبةالثانية

فيالمجالبنسبة،%79.60وأخيراحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحة"
علىأقلدرجةموافقةفيالمجالبنسبة.%73.60وهذايوضحالعالقةالقويةالتيتربطمستشفى

الوالدةمعقسمالجراحةوالحاجةالىوجودعنايةمركزةمحدثةومتطورةتلبيحاجةالقسمالمطلوبة .
واتفقتهذهالنتائجمعأغلبالمقابالتمعالمختصينفيهذاالمجالوالذيأعطتنتائج :
أ .مدىالعالقةالقويةالتيتربطمستشفىالوالدةمعمستشفىالجراحةوالحاجةالىأخصائيين
جراحةفيكافةعملياتالقسموالحاجةالىأطباءباطنةاوماتستدعيلهالحاجةحسب

حالةالمريض .

ب .مدىالعالقةالقويةفيوجودعنايةمركزةتحتضنالنساءفيالحاالتالخطرةمنحاالت
(ارتفاعضغطالدم،حاالتأمراضاألورام،حاالتالوالدةالمبكرة).......
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ت .مدىالعالقةالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةوحضانةاألطفالالخدج.
 -عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات خارج مجمع الشفاء الطبي "

تماستخدامالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيواختبارTلمعرفةدرجة

الموافقة.النتائجموضحةفيجدول(.)5.12

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

م

الفقرة

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى

 .1األطفالالتخصصي(الرنتيسي) 

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى

 .2األطفال(مستشفىالدرة)

عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفى

 .3األطفال(مستشفىالنصر)
جميع فقرات المجال معا

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

الحسابي المعياري

النسبي

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
().Sig

2.39

1.10

47.88

*-5.50

0.000

2

1.97

0.97

39.39

*10.53

0.000

3

2.87

1.18

57.37

-1.10

0.272

1

2.41

0.87

48.22

*-6.76

0.000

* المتوسطالحسابيدالإحصائي اعندمستوىداللة.α≥ 0.05

منجدول()5.12يتضحأنالمتوسطالحسابيللمجالبشكلعاميساوي،2.41وأن
الوزنالنسبييساوي،%48.22قيمةاالختبار,-6.76وأنالقيمةاالحتمالية()Sig.تساوي0.000

لذلكيعتبرالمجالدالإحصائي ا عندمستوىداللة0.05

≥ ،αوهذايعنيأنهناكموافقةمن

قبلعينةالدراسةعلىفقراتمجال" عالقةمستشفىالوالدةالجديدبالمستشفياتخارجمجمع

الشفاءالطبي "بنسبة.%48.22وهذايوضحالىأنالحاجةالىمستشفياتاألطفالالمتخصصة
ذاتعالقةضعيفةمعمستشفىالوالدة .
وقدحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال(مستشفىالنصر)"على

أعلىدرجاتالموافقةفيالمجالبنسبة،%57.37وهينسبةمتوسطةتشيرالىقلةالحاجة
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الىمستشفىالنصرلألطفالحيثيتماللجوءاليهافيحالةعدمكفايةحضانةمستشفىالشفاء
الطبيلألطفالالخدج .
بينماحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفالالتخصصي(الرنتيسي)

"علىالمرتبةالثانيةفيالمجالبنسبة،%47.88وهينسبةضعيفةحيثاليوجدعالقةمباشرة
بين مستشفى الوالدة ومستشفى الرنتيسي لألطفال وذلك ألن مستشفى الرنتيسي هي مستشفى
متخصصةألمراضمعينةومرحلةعمريةمحددة .
وأخيراحصلتالفقرة"عالقةمستشفىالوالدةمعمستشفىاألطفال(مستشفىالدرة)"على

أقلدرجةموافقةفيالمجالبنسبة.%39.39وهينسبةضعيفةوتشيرالىعدمحاجةمستشفى
الوالدةالىمستشفىالدرةالواقعةفيمحافظةالشمالبغزة .
واتفقتهذاالنتائجمعمقابالتالمختصينفيالمجالحيثخلصتهذهالمقابالتالىعدم
حاجةمستشفىالوالدةبمجمعالشفاءالطبيالىمستشفياتاألطفالاألخرىوانماتكتفيبوجود
حضانةاألطفالالخدجفيالمستشفىوانطرأوأصبحهناكأيحالةطارئةمنعدماالكتفاء

يتمتحويلالطفلالىمستشفىالنصرلألطفالوقليالامايحدثذلك .
 -موقع المستشفى الجديد

 .1مكان مستشفى الوالدة الجديد

جدول ( :)5.13مكان مستشفى الوالدة الجديد

مكان مستشفى الوالدة الجديد

العدد

النسبة المئوية %

مستشفىوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزة

26

26.0

74

74.0

100

100.0

مستشفىوالدةمركزييخدممحافظتيغزةوشمالغزة،ومستشفىمركزياخر
يخدممحافظاتالوسطىوخانيونسورفح
المجموع

يتضحمنجدول()5.13أنمانسبته%26.0منعينةالدراسةيفضلونأنيكونمستشفى
والدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزة،بينما%74.0يفضــلونأنيكونمســتشــفىوالدةمركزي
يخدممحافظتيغزةوشـ ــمالغزة،ومسـ ــتشـ ــفىمركزياخريخدممحافظاتالوسـ ــطىوخانيونس
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،وهذامنوجهةنظرتخفيفضـ ــغطالعملوتكديسحاالتالمرضـ ــىفيمسـ ــتشـ ــفىواحد
ورفح 
وانمايتمتوزيعخدماتالمسـ ــتشـ ــفىالىمركزينممايقللمناالزدحامداخلالمبنىواعطاءكل

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

يتض ــحمنجدول()5.14أنمانس ــبته%88.5منالذينيفض ــلونأنيكونمس ــتشــفى

والدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزةيفضـ ـ ـ ـ ــلونبنائهداخلمجمعالشـ ـ ـ ـ ــفاءالطبي،بينما

%11.5يفضــلونبنائهخارجمجمعالشــفاءالطبيمنأماكنقريبةمنمجمعالشــفاءالطبي،
وذلكبناءاعلىمدىالحاجةالىمس ــتش ــفىالوالدةالىالتخصـ ـص ــاتاألخرىالموجودةفي

المجمع .

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

إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة
مركزي

العدد

النسبة المئوية %

لكافة محافظات قطاع غزة مكان بناء المستشفى
داخلمجمعالشفاءالطبي

23

88.5

خارجمجمعالشفاءالطبي

3

11.5

المجموع

26

100.0

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

يتضــحمنجدول ()5.15أنمانســبته%64.9منالذينيفضــلونأنيكونمســتشــفىوالدة

مركزييخدممحافظتيغزةوشـ ـ ـ ــمالغزة،ومسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفىمركزياخريخدممحافظاتالوسـ ـ ـ ــطى
وخانيونسورفحيفض ـ ــلونبنائهداخلمجمعالش ـ ــفاءالطبي،بينما%35.1يفض ـ ــلونبنائهخارج

مجمعالشـ ـ ـ ـ ــفاءالطبيكوجودهفيوسـ ـ ـ ـ ــطمحافظةغزةأومحاوالتوجودهفيالشـ ـ ـ ـ ــمال،ولكن
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الغــالبيــةتظهربمــدىالحــاجــةالىوجودهفيداخــلمجمعالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــاءالطبيبنــاءاعلىالعالقــة

المترابطةمعالتخصصاتاألخرى .

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

إذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي يخدم

العدد

النسبة المئوية %

محافظتي غزة وشمال غزة ومستشفى مركزي اخر يخدم
داخلمجمعالشفاءالطبي

48

64.9

خارجمجمعالشفاءالطبي

26

35.1

المجموع

74

100.0

محافظات الوسطى وخانيونس ورفح مكان بناء المستشفى


• الخالصة
يتلخصالفصلالخامسبعرضنتائجاستبانةالدراسةالتيتمتوزيعهاعلىطاقمالعمل

فيمستشفىالشفاءالطبيمنأطباءوقبالةوممرضينوفنييعمليات،كذلتمتوزيعها
علىبعضالمستشفياتالخاصةالعاملةفيمجالالنساءوالوالدةلدراسةأهمالمشاكل

التخطيطيةالتييعانيمنهامستشفىالوالدةالحاليةومامدىإيجابياتوسلبياتوجود
المستشفىداخلمجمعالشفاءالطبي .
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

الفصل السادس
الفصل 6

النتائج والتوصيات

❖ مقدمة
يتناولهذاالفصلالنتائجالتيتمالتوصللهامنخاللالدراسةالنظريةلموضوعالدراسة

والنتائجالتيتمالتوصللهامنخاللالمسحالميدانيللباحثةلعينةالدراسةوتحليلأداة
الدراسة(االستبانة)كماويتناولوضعتوصياتومقترحإلعادةبناءالمستشفىالجديد .

 6.1نتائج الدراسة
أكدت النتائج على أنمستشفى الوالدة القائممستشفى يعانيمن العديدمن المشاكل
التخطيطيةوالتصميميةوالتشغيليةوالتيتسببالعديدمنالمشاكلللمرضىوالعاملينفيها

وبالتالي ضرورة الحاجة الى إعادة بناء مستشفى والدة جديد يلبي احتياجات المستخدمين
ويحقق المعايير التخطيطية والتصميمية الصحيحة وهذا بحاجة الى إعادة التفكير بموقع

المستشفى ومدى عالقته مع المستشفيات األخرى وضرورة اختيار الموقع المناسب والذي
يحققنجاحالعمليةالتصميميةوالتشغيليةللمبنى .
لذلكسعتهذهالدراسةالىمساعدةأصحابالقرارفيو ازرةالصحةباختيارالموقع
المناسب إلعادة بناء المبنى ،وفقا لمعايير تصميمية صحيحة ومتطورة بالتعاون مع كافة
الطواقمالهندسيةالمتخصصةفيتخطيطوتصميمالمستشفيات .
أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة كالتالي 
 مستشفىالوالدةالقائممستشفىيعانيمنالعديدمنالمشاكلالتخطيطيةوالتصميميةوالتشغيليةوالتيتسببالعديدمنالمشاكلللمرضىوالعاملينفيها.

 العالقةالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةومستشفىالجراحة. -حضانةاألطفالالخدجهيجزءاليتجزأمنمستشفىالوالدة.

 حاجةمستشفىالوالدةالىقسمعنايةمركزةكافيالستيعابالمرضىومجهزبأفضلالتجهيزاتالحديثةوالمتطورة.
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 حاجة مستشفى الوالدة الى األخذ بعين االعتبار عدد السكان المتزايد في العمليةالتصميميةبالتوسعالمستقبليواستيعابهذهالزيادةمنعددالسكان.

 مستشفىالوالدةالقائميعانيمنعدموجودمساحاتخضراءكافيةخاصةبالمستشفىوقلتهابالنسبةللمجمع.

 عدماألخذ بعيناالعتبارمواقفسياراتللمستشفىكافيةللمستشفىحيثيعانيالعاملينواألطباءمنقلةوجودمواقفالسيارات.

 عدماألخذبعيناالعتبارعندتصميمالمستشفىمنتصميمأماكنانتظارللمستشفىحيثانمستشفىالوالدةهيمنأكثرالمستشفياتالتيتحتاجالىانتظار،وخاصة
منالرجالوذلكلمنعهممندخولالمستشفىاالفيأوقاتمعينةوذلكنظراللحفاظ

علىخصوصيةالمريضداخلالمستشفى.

 يعاني المستشفى الحالي من ضيق الممرات وعناصر االتصال االفقية داخلالمستشفىممايشكلمشاكلفيعمليةحركةاالسرةداخلالقسم.

 يعاني المستشفى الحالي من تكدس المرضى داخل الغرف وصعوبة في استخدامخدماتدوراتالمياهوقلتها.

 بلغتالموافقةعلىانشاءمستشفىوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاعغزة%26بينماالموافقةعلىبناءيفضلونأنيكونمستشفىوالدةمركزييخدممحافظتيغزة

وشمالغزة،ومستشفىمركزياخريخدممحافظاتالوسطىوخانيونسورفحبلغت
،%74كمافيالمخططالبيانيالتالي(.)6.1

مكان مستشفى الوالدة الجديد
26.0

74.0

مستشفى والدة مركزي يخدم محافظتي غزة وشمال غزة

مستشفى والدة مركزي لكافة محافظات قطاع غزة

شكل(:)6.1مخططيوضحنسبموقعمستشفىالوالدةالجديد 
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 -بلغتالموافقةعلىبناءمستشفىمركزييخدمقطاعغزةبأكملهويكونداخلمجمع

الشفاء الطبي  %88.5بينما الموافقة على خارج المجمع الشفاء الطبي بلغت
%11.5كمافيالمخططالبيانيالتالي()6.2
اذا كان المستجيب يفضل بناء مستشفى والدة مركزي لكافة
محافظات قطاع غزة ،مكان بناء المستشفى
11.5

88.5

خارج مجمع الشفاء

داخل مجمع الشفاء

شكل :6.2مخططيوضحنسباذاكانالمستجيبيفضلبناءمستشفىوالدةمركزيلكافةمحافظاتقطاع
غزة،مكانبناءالمستشفى 

 الجدولالتالي()6.1يوضحإيجابياتوسلبياتوجودمستشفىالوالدةداخلمجمعالشفاءالطبي.
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إيجابيات وجود مستشفى الوالدة

سلبيات وجود مستشفى الوالدة الجديد

الجديد داخل مجمع الشفاء الطبي

داخل مجمع الشفاء الطبي

 وجود جميع التخصصات التييحتاجها مستشفى الوالدة من

مستشفى

الجراحة

ومستشفى

الباطنة.

 وجود بنك الدم المركزي الذييحتاجهالمستشفى.

 -وجودحضانةاألطفالالخدجالتي

تم إنشاؤها حديث ا وتم ربطها مع

المبنىالقديممنخاللممر.

 -مكانيسهلالوصولاليهمنكافة

 تكدسالمبانيداخلمجمعالشفاءالطبيداخلنفس

المساحة.

 -الضغطعلىمرافقالمستشفى

منبنيةتحتيةوخدماتصحية

متنوعةمن(المطبخ،مغسلة،

تعقيم)..

 قلةوجودمساحاتخضراءكافيةللمرضىداخلالمجمع.

 -االزدحامالمروريوالسيرفي

محافظات القطاع بسبب وجود

مجمعالشفاءالطبي.

الجنوبية.



موقفسياراتالخاصللمحافظات

 تقليل الضغط على استخداماإلسعاف لنقل المريض او نقل
األطباءالىالمريضفيمستشفى

خارجية.

 تقليل الوقت والجهد في الوصولالى المريض ،او استدعاء أطباء

خارجمجمعالشفاءالطبي.

 قد يعتبر ذلك حفاظا على تاريخوهويةمجمعالشفاءالطبيوالحفاظ
على اصالته عبر الزمن مع

تطويره.
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 -تعددالمداخلفيالمجمع.

 6.2التوصيات
اقتراحأرضداخلمجمعالشفاءالطبييقامعليهامستشفىالوالدةتحققالعالقةالقوية

التي تربط بين مستشفى الوالدة ومستشفيات الجراحة وأقسام المستشفيات األخرى وبنك الدم
والمختبرالمركزيلمجمعالشفاءالطبي،والشكل()6.3يوضحموقعاألرض المقترحةإلقامة
المشروععليهابمايتضمنمساحاتخضراءومواقفسياراتومبنىالوالدةوأماكنانتظار .

األرض المقترحة
مباني لمستشفى
الوالدة قائمة


شكل(:)6.3يوضحموقعاألرضالمقترحةداخلمجمعالشفاءالطبي 
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مستشفى الجراحة
التخصصي

حضانة األطفال
الخدج
المبنى اإلداري
لمستشفى الوالدة

بنك الدم المركزي

مستشفى الوالدة
الجديد








شكل()6.6يوضحالعالقاتالقويةالتيتربطبينمستشفىالوالدةومستشفياتمجمعالشفاءالطبي 

 6.3توصيات مستقبلية
 الحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةمركزييخدممحافظتيغزةوالشمال،ومستشفىمركزييخدمالمحافظاتالجنوبيةوذلكلتخفيفضغطالعملوتكدسالمرضىداخل

مستشفىواحدممايقللمنفرصراحةالمريضواستخدامهللمرافقوتلقيهالخدمات

الصحيةبالكفاءةالمطلوبة.

 الحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةمركزيداخلمجمعالشفاءالطبيوذلكنظ ارلوجودالتخصصاتالطبيةالمساندةمنعملياتجراحيةوعنايةمركزةمتخصصة

ووجودحضانةلألطفالالخدجوالمختبرالمركزي.

 عدم الحاجة الى خروج مستشفى الوالدة خارج المجمع وذلك لعدم تشتيت الطاقمالطبيذوالكفاءةمنالمجمعمنأطباءوممرضينوقبالةوغيرهممنالعاملينفي

المجال.

 ضرورةالحاجةالىإعادةبناءمستشفىوالدةيلبياالعتباراتالتصميميةوالتخطيطيةالصحيحةويحققالوظيفةبشكلمتكامل.
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 أخذبعيناالعتبارعندتصميمالمستشفىانيكونهناكفريقطبيمتكاملبجانبالتخصصاتالهندسيةالمتخصصة،وذلكألخذكافةاالعتباراتالعمليةوالتشغيلية

بالتصميملتعملعلىنجاحالعمليةالتصميمية.

 -أن يراعي في عمليات التصميم المتطلبات التصميمة الخاصة في تصميم أقسام

مستشفى الوالدة الخاصة من (أقسام والدة آمنة ،قسم الحمل الخطر ،قسم الوالدة
القيصيرية،وأمراضالنساء،غرفعزلمرضى،سكناالطباء)..واحتياجاتكل

قسممنفراغاتخاصة.

 أن يراعى مستشفى الوالدة الجديد عمليات التوسع المستقبلي آخذا بعين االعتبارالتمددالسكانيفيقطاعغزة.

 أنيراعيبشدةلخصوصيةالمريضداخلالمستشفى. أنيأخذبعيناالعتباروجودمواقفسياراتكافيةتخدمالعاملينوالزواروالمرضىفيالمستشفى.

 مراعاة حاجةمستشفى الوالدةالى وجودصاالتانتظار كافية ومجهزة بالخدماتالالزمة.

 مراعاةالعواملالبيئيةفيتصميمالمستشفىمنالتهويةوالتشميسواالطاللةووجودمساحاتخضراءتخدمالمستشفى.

 مراعاةتوفيرأنظمةبناءمستدامةمنحيثموادالبناءواالضاءةوالتهويةووجودالمساحاتالخضراء.

 مراعاةاستخدامنظامالفندقةللمريضمنحيث(توسعةالغرفوقلةعددالمرضىالموجودةبالغرفكذلكوجوددوراتمياهخاصةبالغرف)

يسمى بكرامة المريض من حيث مراعاة احتياجات المريض النفسية
 حفاظ ما ّوالسيكولوجيةبمايوحىباألملوالتفاؤلممايسهلمنعمليةشفاؤه،إضافةالىتلبية

احتياجاتهمنالراحةبالغرفوالمرافقالصحيةاألخرى،وذلكمنخاللاالهتمام

ومراعاة التصميم الداخلي
بتحقيق االحتياجات اإلنسانية في العملية التصميمية 

واستخداماأللوانالتيتوحيبالتفاؤلواألملبالشفاء.

 تحقيقانسيابيةالحركةفيالمجمعوتحقيقالعالقاتالوظيفيةالصحيحةبيناألقساموالمستشفياتاألخرىداخلالمجمع.

97

 االهتمامبتصميمعناصرالحركةالرأسيةواالفقيةبمايحققانسيابيةالحركةواالتساعبمايلبيحاجةالمستشفىوحركةالعاملينوالمرضىفيها.

 االهتمام في عملية تصميم مداخل خاصة بالمستشفى تصل المستشفى بالعالمالخارجيوتصلالمستشفىمعالمستشفياتاألخرىداخلالمجمع،وسهولةوصول

اإلسعافاوالمركباتلنقلالحاالتالحرجةالىالمستشفى.

 المواكبةالمستمرةللتطورالحاصلفيهذاالمجالمنناحيةالتصميمالمعماريوموادالبناءوالتجهيزاتالطبيةوالتقنيةومنهناتدعوالباحثةكافةالمهندسينعلىكافة

تخصصاتهمإيجادالبيئةالمناسبةللعمل.

 مراعاةالتطوروالتقنياتالحديثةفيتطويرواستحداثاقسامجديدةفيالمستشفىمثل(المنظارالجوفي،وعملياتالليزر)..وتصميمالفراغاتالالزمةلها.

 -االشرافالجيدوالمتابعةفيعمليةتنفيذالمبنىلتقليلمنأيأخطاءتشغيليةتختص

بالتمديداتالكهربائيةاوالصحيةالخاصةبتصميمالمستشفياتحيثأنهاعمليات

معقدةتحتاجالىطاقمهندسيذوكفاءةعاليةومتخصصبإنشاءالمبانيالصحية.
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المالحق










المالحق

الفصل 8

ملحق ()1

استبانةالدراسة
الجامعة اإلسالمية -غزة
قسم الدراسات العليا
كلية الهندسة  /ماجيستير هندسة معمارية
لعام 2018
األخ الفاضل ،،،،،األخت الفاضلة ،،،،،
تحية طيبة وبعد,,
تقوم الباحثة بدراسة حول " بناء مستشفى الوالدة الجديد في قطاع غزة" وذلك استكماالً
لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في الهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية-غزة
حيث تهدف هذه الدراسة مساعدة الجهات المعنية في اتخاذ القرار المناسب لموقع بناء مستشفى
الوالدة الجديد بناءاً على أسس ومعايير تصميمية وتخطيطية صحيحة ومدروسة تلبي حاجة
المجتمع من مستشفى الوالدة ،لذلك نرجو من سيادتكم التعاون مع الباحثة في تعبئة فقرات
االستبانة ،حيث أن المعلومات الواردة في االستبانة هي ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل
معها بمنتهى الخصوصية التامة ،كما وتهدف الباحثة لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم نتائجها
للجهات المعنية لعلها تساعد في اتخاذ القرار المناسب الختيار موقع مستشفى الوالدة الجديد.
وشكرا لحسن تعاونكم

الباحثة /م .أروى سمير ياسين
المشرف /ا.د يوسف المنسي

التااريخ2018/1/8:
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أوالا :المعلومات الشخصية

 .1الجنس
ذكر
أنثى
 .2المؤهل العلمي
دراسات عليا
بكالوريوس
دبلوم
 .3المهنة
فني
طبيب أطفال
أخصائي جراحة
أخصائي والدة
أخرى
قابلة
مختبرات ممرض
حدد..............
 .4الخبرة
أكثر من  10سنوات
من  10- 5سنوات
أقل من  5سنوات
 .5مكان العمل
داخل مجمع الشفاء الطبي
خارج مجمع الشفاء الطبي حدد ..........................................................
ثانياً :عالقة مستشفى الوالدة الجديد مع المستشفيات
واألقسام األخرى بمجمع الشفاء الطبي وخارجه:

قوية
جدا

قوية متوسطة ضعيفة ضعيفة
جدا

عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى الجراحة
عالقة مستشفى الوالدة مع قسم العناية المركزة
عالقة مستشفى الوالدة مع حضانة األطفال الخدج

ثالثاً :عالقة مستشفى الوالدة الجديد بالمستشفيات
خارج مجمع الشفاء الطبي

قوية
جدا

عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال
التخصصي (الرنتيسي)
عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال
(مستشفى الدرة)
عالقة مستشفى الوالدة مع مستشفى األطفال
(مستشفى النصر)
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قوية متوسطة ضعيفة ضعيفة
جدا

رابعاا :موقع المستشفى الجديد
 .1هل تفضل أن يكون مستشفى الوالدة الجديد.
ا .مستشفى والدة مركزي لكافة محافظات قطاع غزة
ب .مستشفى والدة مركزي يخدم محافظتي غزة وشمال غزة ،ومستشفى مركزي أخر يخدم محافظات
الوسطى وخانيونس ورفح.
 .2إذا كانت اإلجابة (أ) هل تفضل بناء المستشفى
داخل مجمع الشفاء الطبي
خارج مجمع الشفاء الطبي (الموقع المناسب من وجهة نظرك)...............
 .3إذا كانت اإلجابة (ب) هل تفضل بناء المستشفى
داخل مجمع الشفاء الطبي
خارج مجمع الشفاء الطبي (الموقع المناسب من وجهة نظرك)...............
برأيك ماأهم سلبيات وجود المستشفى الجديد داخل
مجمع الشفاء الطبي

برأيك ماأهم ايجابيات وجود المستشفى الجديد داخل
مجمع الشفاء الطبي

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

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

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

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

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

خامسا ً :هل لديك مقترحات أو توصيات ترى ضرورة األخذ بها عند اقامة مستشفى الوالدة الجديد ؟ من
فضلك أذكرها  /أذكريها:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
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ملحق ()2
أسماءالمحكمينألداةاالستبانة
الدرجة العلمية

اسم المحكم
د.محمدالكحلوت

دكتوراهفيالتخطيط–الجامعةاإلسالمية

د.أحمدمحيسن

دكتوراهفيالهندسةالمعمارية–الجامعةاإلسالمية

د.يوسفالمنسي

دكتوراهفيالهندسةالمعمارية–الجامعةاإلسالمية

م.سلوىعبدالعال

رئيسقسمالهندسةالمعمارية-دائرةالمكتبالهندسي-و ازرةالصحة

د.نافذبركات

دكتوراهفياإلحصاء-الجامعةاالسالمية
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