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 "املباني الصحية بمدن محافظة حضرموت كدراسة حالة"

 

 

 الملخص

تشكل احملددات املنظمة لعملية اختيار مواقع       

عانيه املباني الصحية مدخاًل هامًا يف التغلب على ما ت

تلك املباني مبدن حمافظة حضرموت من مشكالت 

عدة واليت أدت إىل تدني مستوى اخلدمة الصحية، 

وتهدف هذه الدراسة إىل تقديم نظام مقرتح الختيار 

مواقع املباني الصحية واملفاضلة بينها، كما ميكن 

االستفادة من هذا النظام يف عملية اختبار مواقع 

االستناد على ما مت تناوله املباني الصحية القائمة، ب

يف دراسات سابقة، وعلى نتائج االستبيان الذي عنى 

برأي املهندسني العاملني مبكتب وزارة الصحة 

مبحافظة حضرموت لتحديد ترتيب أهمية حمددات 

قياس كفاءة املواقع املباني الصحية واملكونة للنظام 

املقرتح، يف حماولة إىل تقديم أداة مساعدة ختدم 

ات املعنية لتطوير القطاع الصحي يف حمافظة اجله

 :حضرموت.  وتتناول هذه الدراسة النقاط اآلتية

املقدمة وتشمل )اإلشكالية واهلدف ومنهجية - 1

 .الدراسة(

املدخل النظري: استعراض حمددات صالحية - 2

املواقع، واستعراض نتائج الدراسة امليدانية اليت 

رتتيب أهمية استهدفت عينة من منطقة الدراسة ل

 .حمددات قياس كفاءة مواقع املباني الصحية

النظام املقرتح الختيار واختبار مواقع املباني  -3

 .الصحية

.النتائج والتوصيات-  4
 

 

Summary 

      The regulatory determinants of the 

process of selecting the sites for health 

buildings constitute an important input 

in overcoming the many problems that 

these buildings suffer in the cities of 

Hadramout governorate, which led to 

the low level of health service. This 

study aims to present a proposed system 

for selecting the sites of health buildings 

and the comparison between them, and 

this system can also be used in the 

process of testing the sites of existing 

health buildings, based on what has been 

covered in previous studies, and on the 

results of the questionnaire that 

concerned the opinion of the engineers 

working in the office of the Ministry of 

Health in Hadramout Governorate To 

determine the importance of the 

determinants for measuring the 

efficiency of sites and health buildings 

that make up the proposed system, in an 

attempt to provide an assistance tool that 

serves the concerned authorities for the 

development of the health sector in 

Hadramout Governorate. 

 The Study address the following points: 
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1  -  The Introduction: includes ( the 

study Problem, Objective, Methodology 

of the Study). 

2-Theoretical approach: reviewing the 

determinants of validity of sites, and 

reviewing the results of the field study 

that targeted a sample from the study 

area in order to arrange the importance 

of determinants for measuring the 

efficiency of sites for health buildings. 

3 - The proposed system for selecting 

and testing healthy building sites. 

4 - Findings and recommendations.

 

 

 .املقدمـــــة:1-1

ومعايري تتالءم  وعليها أن جتتاز اعتباراتصحة الفرد اليت تهتم بتعد مباني املستشفيات من املباني  

هدف تقديم العالج الالزم للمرضى وتعليم وتدريب بمع طبيعة املهمة اليت تؤديها ونوعية املستعملني، 

راسة قصور االعتبارات التصميمية ، وتتلخص إشكالية الدراسة يف داألطباء يف خمتلف التخصصات

ومن هنا يتبني أن عملية إجياد باملستشفيات باليمن ومدى تأثري قصورها على ارتفاع معدل الوفيات. 

، بشرط أن تنسجم مع العملية التصميمية للمستشفياتمناسبة هي نقطة أساسية وأولية يف  مواقع

ذلك إال من خالل االهتمام باجلوانب  ، وال يتأتىالصحيةحاجات ومتطلبات اجملتمع، وأهدافه 

، وبالتالي فان هذه الدراسة سوف تسعى الصحية ومنها املوقعالتخطيطية والتصميمية الصحيحة للبيئة 

 مبدن حمافظة حضرموت باليمن مواقع املباني الصحيةإىل إجياد تصور مقرتح الختبار واختيار 

 .  إشكاليـة الدراسة:1-2

القائمة مبدن حمافظة حضرموت من عدة مشاكل نتيجة غياب  ياتاملستشفتعاني مباني    

 إىل تشخيص [4]السابقة الدراسات .  وقد توصلت احداملواقع املناسبةاحملددات املنظمة لعملية اختيار 

مبدينة املكال حبضرموت من خالل  الصحية )مستشفى األمومة والطفولةملباني ألحد اوضع الراهن لل

 اكل نتناول منها اآلتي: حتديدها عدد من املش

 وتتحدد هذه النقطة يف عدة نقاط فرعية كالتالي: عدم مالئمة املوقع العام :
 قرب الفراغات من مصادر الضوضاء. 
   عدم كفاية الدراساااااااااات اليت جتمع االعتبارات التصاااااااااميمية والتخطيطية وخاصاااااااااة اليت تدر

 القائمة. يف تكامل مع األبنية  للمبنى الصحيالتوسعات املستقبلية 
  وتتحدد مظاهر املشكلة يف اآلتي :الصحيةغياب عوامل األمن واألمان باملباني ، 

  وقوع املداخل الرئيسية على شوارع مباشرة بدون أي محاية مما يشكل خطرًا حقيقيًا على   

 . للمستشفىأثناء انصرافهم ودخوهلم  النا حياة 
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 رضة للخطر يف حاالت اندالع احلرائق. التقارب الشديد باملباني السكنية مما جيعلها ع

  .التوسع يف بناء املباني امللحقة باملباني على حساب املساحات املفتوحة 
 

 

 

 (Google Earthتوزيع االقسام باملوقع العام ملستشفى املكال لالمومة والطفولة ) (1)شكل                

 

باحملافظة إىل الرؤية يف إدراك أهمية التقييد مبحددات تنظم  صحةالومع افتقار مكتب وزارة 

املباني واقع ميف ظل غياب احملددات املنظمة لعملية اختيار واختبار  الصحيةعملية التصميم للمباني 

 . الصحية

 وعليه فان مشكلة الدراسة تتحدد يف السؤال احملوري التالي: 

 مبدن حمافظة حضرموت؟ الصحيةختبار املواقع ما هو التصور املقرتح لنظام اختيار وا

 ولإلجابة على هذا السؤال تتار جمموعة من األسئلة الفرعية:

  مواقع املباني الصحية؟ما هي حمددات صالحية 

 ؟لصحيةما هي نتائج وجهات نظر العينة املبحوثة من يف حتديد أهمية وترتيب حمددات اختيار املواقع ا 
 

 

    مباني 

 حكومية

 عيادات خارجية

 )نساء(

 وإقامة أطفال

 املبنى الرئيسي

 املختربات

إدارية  كاتبم

 الصحة وقسم

 اإلجنابية

 اإلدارة

    مباني 

 سكنية
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 . اهلدف من الدراسة:1-3

مبدن  مواقع املباني الصحيةتهدف هذه الدراسة إىل إجياد نظام مقرتح لعملية اختيار واختبار 

الصحية حمافظة حضرموت، كما تهدف أيضا للتعرف على مفهوم التخطيط والتصميم للمواقع 

 .والتعرف على وجهات نظر املعنيني لرتتيب وحتديد األولويات املنظمة لعملية املفاضلة بني املواقع
 

 . أهمية الدراسة:1-4

 تظهر أهمية الدارسة من خالل اآلتي:
   يف ظل التطور املباني الصحية واقع مأهمية املوضوع والذي يتناول تقديم مقرتح لنظام اختيار واختبار

يف دول العامل العربي ومنها اليمن، وذلك وفقا للمشروعات اجلديدة يف  الصحيةاجلاري للمنظومة 

القطاع ومن ضمنها اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير  الصحةتبنى تنفيذها وزارة اليت ت الصحةجمال 

 .الصحي
 باحملافظة سواء اجلهات  املباني الصحية سيستفيد منها كل من له عالقة بعملية تصميم وتنفيذ

 احلكومية أو املؤسسات اخلاصة.
 

 . منهجية الدراسة: 1-5

 املناهج اآلتية:لتحقيق أهداف الدراسة فانه مت استخدام      

حيث سيتم تناول ما أفادت به الدراسات السابقة للتعرف على أهم  املنهج الوصفي التحليلي:

حمددات صالحية املواقع ، ونتائج االستبيان املوجه لعينة من املبحوثني للتأسيس الستخالص النظام 

 املقرتح.
مبدن حمافظة  اقع املباني الصحيةموويتمثل باستنباط نظام اختيار واختبار  املنهج االستنباطي:

 . حضرموت باليمن
 . املدخل النظري: 2

بعملية تصميم  اخلاصةسيتم يف هذا اجلزء من الدراسة عرض ألهم ما تناولته الدراسات العلمية 

 :يوختطيط املواقع وفق اآلت

 :الصحية. حمددات صالحية املواقع 2-1

يتطلب ذلك إعداد خمطط هيكلي حيوي الصحية من املعلوم انه من اجل توزيع عادل للخدمات   

ومراعاة  الصحيةكافة االسرتاتيجيات الالزمة للتوزيع، وذلك من خالل التوزيع اجلغرايف للمباني 

األهداف العامة واملؤشرات واحملددات املؤثرة من ختطيطية وطبيعية وسكانية واقتصادية وعمرانية 

 :[11]ما يليمواقع املباني الصحية ها معيار واشرتاطات صالحية ...اخل، ولعل أهم احملددات  اليت يتأثر ب
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 . احملددات التخطيطية:2-1-1

يعترب اختيار موقع املستشفى من النقاط الضرورية وجيب اختياره بعناية لراحة املرضى وتقديم        

ن وجود ، وبالرغم ماخلدمات الالزمة بالوقت املناسب وتسهيل الوصول إليها بأقصر وقت ممكن

ومتشعبة تدخل يف حتديد املواقع واختيارها فان هناك جمموعة  عوامل وحمددات ختطيطية كثرية

 وهي:   من املتطلبات الضرورية الواجب توافرها يف املواقع

 . عالقة املوقع باحملددات الوظيفية:                                                      2-1-1-1

تقع ضمن املناطق السكنية أو قريبة منها، وذلك وفقًا ملعايري وأسس  الصحية نشاتإن مجيع امل   

      : [7]ختطيطية وظيفية ميكن تناوهلا كالتالي
  .الطاقة االستيعابية ومساحة املوقع 
 .اخلدمات العامة وموقع املبنى 
 :ية من فضاءات مساحة املوقع جيب أن تتالءم مع كافة املتطلبات الوظيف الطاقة االستيعابية

 :وقع على ما يلياملداخلية وخارجية، إذ جيب أن حيتوي 
                                                  .مساحة ختصص للبناء متضمنة مساحة كمواقف للسيارات 

                                                               .مساحة التوسعات املستقبلية للبناء             

                                                            .مساحة ختصص للمسطحات اخلضراء واحلدائق 

                                                           .مساحة ختصص لألنشطة االجتماعية املختلفة 

واجدة من مياه الشرب و الصرف الصحي كفاءة شبكة املرافق املت يراعى اخلدمة العامة:ب . 

االعتبار  شبكات للتلفزيونات وإمكانية التخلص من القمامة، كما يؤخذ يف والكهرباء مع تواجد

اجتماعية وثقافية، وخدمات رياضية و ذلك  اخلدمات املوجودة باملنطقة من عيادات طبية، وخدمات

  .افر باملنطقةاإلمكانيات املتو لتحقيق االستغالل الكفء للموارد و
 

 . اشرتاطات بنائية خاصة باملوقع: 2-1-1-2

يراعى عند اختيار املواقع االشرتاطات البنائية واللوائح والقوانني اخلاصة بالبناء يف املنطقة واليت   

قد حتد من مرونة املوقع من حيث االمتداد الرأسي أو األفقي، وعلى سبيل املثال فان املواقع اجملاورة 

   ت أو ملناطق عسكرية أو أثرية تكون خاضعة الشرتاطات بنائية خاصة.للمطارا
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 . احملددات الطبيعية:2-1-2

 وتشمل عدة حمددات ميكن تناوهلا على النحو التالي:  

تياج إىل عمليات تسوية، ويفضل تتميز املواقع ذات األسطح املستوية بعدم االح أ.طبوغرافيا املوقع:

لسهولة تصريف املياه، وحتتاج األراضي اليت تزيد فيها  % 1:10وجود ميل خفيف يف األرض ال يتجاوز 

امليول عن ذلك إىل تسوية للموقع لتحسني كفاءة استخدام الفراغات اخلارجية أما يف املواقع ذات الطبيعة 

حتى ال تسبب إجهاد أثناء % 1:25 يسمح بتجاوز امليل عن الصخرية اليت يصعب فيها تسوية املوقع فال

 .                                                                                              التنزه مبوقع املبنى الصحي
ار ادو 5-4يكون التفضيل للمواقع اليت تسمح طبيعة األرض فيها باالرتفاع ب. طبيعة الرتبة : 

مرت وجتنب املواقع اليت حتتاج ألنواع خاصة من  2باستخدام أساسات عادية ال يزيد عمقها عن 

باملوقع ودراسة للرتبة طبقًا ألسس تصميم واشرتاطات  ساتجماألساسات، ويف كل األحوال يلزم عمل 

 ة.الرتب تنفيذ ميكانيكا الرتبة واألساسات حبيث ميكن اختيار األساسات املالئمة لطبيعة

وهي تشمل النقاط االجيابية اليت قد توجد يف بعض املواقع مثل : ج. البيئة الطبيعية للموقع 

األشجار املعمرة والغطاء النباتي والتكوينات الطبيعية باملوقع وهي تستلزم احملافظة عليها وإدخاهلا يف 

ملوقع لسفي الرمال أو التشكيل العام إلثراء التصميم. كما تشمل أيضا النقاط السلبية مثل تعرض ا

       .[5]ملخرات السيول
 .( يوضح النقاط االجيابية والسلبية باملواقع1جدول رقم)                             

 . حمددات السالمة:                                               2-1-3

 املوقع بشبكة الطرق:                                                                 ا: عالقة  

للفئات املستفيدة يراعى عند اختيار املوقع أن تسمح شبكة الطرق احمليطة بتحقيق األمن واألمان   

       :[1]، وتفضل املواقع اليت توفر اإلمكانيات التاليةمن املشروع

 النقاط السلبية النقاط االجيابية

موقع بيئته غنية قد تتعرض لضرر بعد إقامة  موقع ذو بيئة طبيعية غنية ميكن االستفادة منها.

 يه.املنشات عل

موقع معرض لسفي الرمال حيتاج إىل معاجلات  موقع ال يوجد به بيئة طبيعية غنية.

 تصميمية.

و لسفي أموقع غري معرض ملخرات السيول 

 الرمال.

 

  موقع حممي بالتشكيالت الطبيعية احمليطة.



3

8 

  

 مجلة األندلس 38 
 التطبيقية للعلوم 

 

 نظام مقترح الختيار واختبار مواقع املباني الصحية
 د.هشام هادي سالم البيتي        "املباني الصحية بمدن محافظة حضرموت كدراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8مجلد )( ال13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 أال يقع املدخل عند تقاطعات  ،يسي على شارع جانيب وليس على شارع رئيسيوضع املدخل الرئ

درجة،  90الطرق وخاصة تقاطعات الطرق ذات الزوايا احلادة أي اليت تقل زوايا تقاطعها عند 

  ( )أ(.2)شكل رقم  مرت. 360كما يفضل أال تقل املسافة بني تقاطعات الطرق عن 
 وقع مع عرض الشارع بالنسبة لعرض اجلزيرة الوسطى يف جيب أن يتناسب عرض الرصيف حول امل

 حالة الشوارع ذات املرور يف االجتاهني.
  تفضل املواقع اليت تقع على شوارع على شكل حلقيloop  أو شوارع ذات نهايات مقفلةde 

saccul  السيارات  م ال يقل قطر دوران 150-120ويف حالة الشوارع املقفلة اليت يرتاوح طوهلا بني

النتظار  م يف حالة عدم وجود أماكن 12وم يف حالة وجود أماكن النتظار السيارات،  15عن 

يرتاوح قطر دوران السيارات بني  م240وحتى  م150السيارات وإذا زاد طول الشارع املقفول عن 

 ( )ب،ج(.2شكل رقم ) . م24-30

 

 .[8]( يوضح عالقة املوقع بشبكة الطرق2شكل )

جيب أن يراعى عند اختيار املواقع أن تكون املداخل إليها ممهده وتسمح  حلريق:ب: الوقاية من ا

بدخول سيارات إطفاء احلريق بسهولة وحبيث تتحمل الطرق املؤدية إىل املواقع اكرب سيارات إطفاء 

        احلريق وزنًا.
تتميز بنسبة مرتفعة جيب أن يراعى عند اختيار املواقع أال تقع يف مناطق  ج: الوقاية من احلوادث: 

خمدرة أو جرائم آداب، كما يراعى أيضًا أال تقع يف  تعاطي مواد من اجلرائم سواء كانت سرقات أو 

 .[6]يصعب أحكام الرقابة عليها ومحايتها املناطق املنعزلة عن األحياء السكنية واليت 
م من 1على مسافة  صحياملبنى ال خارج احلد املسموح به لشدة الضوضاء د: الوقاية من الضوضاء:

، ويف سبيل ذلك جيب جتنب املبنى الصحيالفراغات  أداء ديسبل حتى ال تؤثر على (50-40) هوالواجهة 

تي يوضح للنقل و املواصالت أو الورش الصناعية، واجلدول اآل تواجدها على مقربة من الطرق الرئيسية

 معايري بعد املدرسة عن مصادر الضوضاء. 
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 .[3] لألصوات ومستوى شدتها ومعايري بعد املدرسة عن موقع هذه األصوات ( تصنيف2جدول )

 . الدراسة امليدانية:2-2

نهدف من خالل هذا اجلزء من البحث إىل التعرف على وجهات نظر املهندسني العاملني مبكتب 

مواقع حديد أهمية احملددات املكونة ملنظومة النظام املقرتح الختيار واختبار باحملافظة لت الصحةوزارة 

 ، ونتناول يف هذا اجلزء عدد من النقاط وفق اآلتي:مباني املستشفيات أو ما يعرف باملباني الصحية

 

 

تصنيف 

 الصـوت

مستوى 

شدة الصوت 

 )ديسيبل(

اآلثـــــار 

 املرتتبة عليه

اقل مسافة بني 

املدرسة ومصدر 

 الضوضاء )م(

 

 األمثلـــــة

 - مقبولة 10-صفر مسموع
صوات اخلافتة األ

ضربات -اهلمس  –

 القلب
هادئ 

 جدًا
 -هدوء الريف - مقبولة 10-30

 حركة املرور اخلفيفة

 حمادثة عالية - مقبولة 50-30 هادئ

متوسط 

 االرتفاع
50-70 

مضايقة 

االستماع  يف

 واحلديث

 مرت 10
 -طريق سريع

ضجيج الشوارع 

 املزدمحة

مرتفع 

 جدًا
70-100 

ضار جدًا 

بالسمع وتؤثر 

بالسلب على 

الكفاءة 

 وحسن 

 مرت 320
 -طائرة نفاثة 

صناعة الطرق على 

 الصلب

 130-100 مزعج

ىل إتؤدى 

الصمم وتدخل 

ضمن معايري 

خلطورة على 

 صحة ال

 مرت 1000
-حجرة الغاليات

 تقطيع املعادن
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 . استمارة الدراسة امليدانية:2-2-1

 نتناول يف هذا اجلزء عدد من النقاط وفق اآلتي: 

 ستمارة البحثية:أ: تصميم اال

بالنظر إىل طبيعة الدراسة اليت ترتكز على األخذ بطبيعة اجملتمع املستهدف بالدراسة فقد      

صممت االستمارة بناء على هذا املرتكز، وهذه االستمارة موجه إىل املهندسني العاملني مبكتب وزارة 

، مبنى املستشفياتبارات عند تصميم وهو يهتم  بالتعرف على آراء املبحوثني اجتاه أهمية االعت الصحة

 ووجهات النظر حول ترتيب أهمية احملددات الرئيسية والفرعية لقيا  كفاءة املواقع.

 ب: اختبار االستمارة البحثية:

 [4]ةوقد متت عملية الصياغة لبيانات االستمارة بعد تدوين املالحظات باالستعانة بالدراسات السابق 
بآراء املهندسني، وذلك للتأكد من وضوح الصياغة لألسئلة بهدف الوصول والصحية اخلاصة باألبنية 

 إىل الشكل النهائي لالستمارة اليت تتوافق وأهداف الدراسة. 

 ج: توزيع االستمارات:

خالل هذه املرحلة قام الباحث بتسليم استمارة االستبيان إىل العينة املبحوثة اليت مشلتها الدراسة  

 صى عدد من اإلجابات احلقيقية للمبحوثني.لضمان احلصول على أق
 . نتائج الدراسة امليدانية:2-2-2

 يالحظ من تفريغ إجابات اجمليبني الذين مشلتهم الدراسة النتائج اآلتية:

 مبنطقة الدراسة: املواقع نتائج النسب املئوية للمحددات املؤثرة يف حتديد كفاءة أداء 

 أ: احملددات الرئيسية:

ن العينة املستهدفة بان مرونة املوقع يأتي يف الرتتيب األول يف األهمية كمحدد م %40أكد حنو 

من العينة،  %38رئيسي لقيا  كفاءة املواقع، بينما يأتي حمدد األمن واألمان يف الرتتيب الثاني وبنسبة 

رتتيب الرابع من العينة، وان توفري اخلدمات يف ال %35ويأتي توفري املرافق يف املرتبة الثالثة وبنسبة 

وعليه فان الرتتيب  %.65من املبحوثني، الوقاية من التلوث يف الرتسيب اخلامس وبنسبة % 41وبنسبة 

 التنازلي حملددات الرئيسية يأخذ الوضع اآلتي:

     .مرونة املوقع -1

     .اآلمن واآلمان -2
     .توفري املرافق -3
  .توفري اخلدمات -4
 .الوقاية من التلوث -5
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 حملدد مرونة املوقع  فقد جاءت النتائج  وفق اآلتي: يةب: احملددات الفرع
من العينة املبحوثة بان الطاقة االستيعابية يأتي يف الرتتيب األول كمحدد ثانوي  %48أكد حنو 

متفرع عن احملدد الرئيسي )مرونة املوقع(، واتى شكل ونسب املوقع يف الرتتيب الثاني وبنسبة بلغت 

االختيار الثاني، وجاءت  احملددات الطبيعية للموقع  تأتي يف الرتتيب الثالث من العينة املبحوثة،  % 58

 %80بينما جاءت احملددات التخطيطية تأتي يف الرتتيب الرابع وبنسبة وصلت إىل  %.72وبنسبة بلغت 

 وعلية فان الرتتيب يكون تنازليًا وفق اآلتي: من العينة املبحوثة.

 الطاقة االستيعابية.  -1

 املوقع.  شكل ونسب  -2
 حمددات طبيعية.      -3
 حمددات ختطيطية.   -4

 فقد جاءت النتائج  وفق اآلتي: ج: احملددات الفرعية حملدد األمن واألمان
من العينة املستهدفة بان عالقة املوقع بشبكة الطرق يأتي يف الرتتيب األول، % 51أكد حنو  

بينما الوقاية من احلريق يف الرتتيب الثالث  %،48تى يف الرتتيب الثاني وبنسبة لوالوقاية من احلوادث ا

 %.76وبنسبة 

 بالتالي فان الرتتيب يكون وفق اآلتي:

 عالقة املوقع بشبكة الطرق.  -1

 الوقاية من احلوادث.               -2
 الوقاية من احلريق.      -3

 د: احملددات الفرعية حملدد توافر املرافق:

من العينة املبحوثة، واتى توفر  %50الرتتيب األول وبنسبة جاءت أهمية توفري الكهرباء يف املوقع يف 

بينما توفر شبكة الصرف الصحي جاءت يف الرتتيب الثالث  %.47املياه يف الرتتيب الثاني وبنسبة 

%، 80من العينة املبحوثة، واتى حمدد التخلص من القمامة يف الرتتيب الرابع بنسبة بلغت  %78وبنسبة 

بالتالي فان .من أراء العينة املبحوثة %65آتى يف الرتتيب اخلامس وبنسبة بلغت  وتوفر شبكة االتصاالت

 احملددات الفرعية حملدد توافر املرافق تأخذ الرتتيب التنازلي اآلتي:

 الكهرباء.  -1

 املياه.        -2

 الصرف الصحي.   -3

 التخلص من القمامة.   -4

 التلفونات.     -5
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 دد توافر اخلدمات:هـ: احملددات الفرعية حمل

من % 48وبنسبة بلغت  األولمن العينة بان حمدد اخلدمات الرتفيهية يف الرتتيب  %61أفاد حنو 

بينما توفر اخلدمات %، 54وبنسبة  نيالعينة املبحوثة، وان حمدد توفر اخلدمات الثقافية يف الرتتيب الثا

 الرابعاخلدمات الرياضية تأتي يف الرتتيب  ، وان توفر%52وبنسبة الثالث االجتماعية تأتي يف الرتتيب 

 ن الرتتيب التنازلي هلذه احملددات يأخذ الشكل التالي:إف هوعلي من العينة املبحوثة. %61وبنسبة بلغت 

 اخلدمات الرتفيهية.    -1

 اخلدمات الثقافية.       -2

 اخلدمات االجتماعية.   -3

 اخلدمات الرياضية.    -4

 ة حملدد الوقاية من التلوث:و: احملددات الفرعي

من العينة املبحوثة بان احملدد الفرعي للوقاية من التلوث الصادر عن حركة املرور  %57أفاد حنو   

 %46اآللي يأتي يف الرتتيب األول، وان الوقاية من تلوث الصرف الصحي يأتي يف الرتتيب الثاني وبنسبة 

ة املبحوثة بان احملدد الوقاية من ضوضاء الورش يأتي يف من العين% 41من العينة املبحوثة، وأفاد حنو 

الرتتيب الثالث، واتت الوقاية من تلوث اهلواء نتيجة وجود قمامة أو مصانع قريبة يف الرتتيب الرابع وبنسبة 

 %.  63بلغت  

 من العينة املبحوثة بان حمدد الوقاية من التلوث البصري يأتي يف الرتتيب %78وأكد حنو         

 اخلامس.

 وعليه فان الرتتيب تنازليا هلذه احملددات يأخذ الرتتيب اآلتي:

 الوقاية من ضوضاء الورش.   -1

 الوقاية من تلوث الصرف الصحي.   -2
 الوقاية من ضوضاء الورش.   -3
 الوقاية من تلوث نتيجة وجود قمامة أو مصانع.   -4
   الوقاية من التلوث البصري. -5

وفقا ملا مت  مواقع مباني املستشفياتحية تصميم وختطيط مت يف السابق استعراض حملددات صال

تناوله يف دراسات سابقة، ومت أيضا استعراض وجهات نظر املعنيني يف حتديد وترتيب األهمية للمحددات 

، واليت سيتم االستناد عليها يف ترتيب احملددات املكونة للنظام املقرتح مواقع املستشفياتقيا  كفاءة 

 .كما سيأتي معنا
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 : مواقع املباني الصحية. النظام املقرتح الختيار واختبار 3

يسعى هذا النظام إىل إجياد آلية سهلة يستعني بها املهندسني املعماريني يف عملية االختيار     

مباني واملفاضلة بني املواقع يف حالة تعدد بدائل املواقع كما أنها ستسهم يف عملية اختبار مواقع 

 ئمة.  ويتكون النظام املقرتح من عدد من اخلطوات اليت تأخذ الرتتيب األتي:القا املستشفيات

 

 :    املباني الصحية . اخلطوة األوىل: عملية التخطيط املسبق لتوزيع3-1

أهمية كبرية كونها تساهم وتدعم  الصحية والعالجيةتأخذ عملية التخطيط لتوزيع اخلدمات   

ميثل  هذه اخلطوة املقرتحةوفقا للحاجة منها، ويرى الباحث أن ية مواقع املباني الصحقرارات اختيار 

 والبناء عليها، وذلك للمربرات التالية:إجيادها وفق مشروع اخلريطة الصحية خطوة هامة جيب 

  مبا يتناسب وحجم الفئة املستفيدة مع حتقيق معدالت منو مناسبة.الصحية توزيع اخلدمات 

 وحتليل األسباب وإجياد املعاجلات املناسبة ملشكالت الضغط على  مواجهة الرتكيز يف بعض املواقع

 .الصحيةاملنشاة 
 ومشكالت العجز يف البعض اآلخر. الصحية وضع احللول املناسبة ملشكالت اهلدر يف بعض املنشات 
  أهمية هذا املشروع لوضع حلول ملا تعانيه مدن حمافظة حضرموت من ضغط سكاني وعمراني

 .الصحيةسة جديه للخدمات متزايد يتطلب درا
 

 :   Site survey . اخلطوة الثانية: عملية مسح ودراسة املواقع3-2

 الصحيةأو املواقع   ) يف حالة وجود موقع واحد( املقرتحجيب القيام بعملية دراسة ومسح للموقع   
 والتعامل مع مجيع العوامل ذات الصلة جلميع مرافق املوقع ، )يف حالة وجود أكثر من بديل للموقع(

 واخلاصة باملنطقة، وينبغي هلذه العملية اإلجرائية املسحية أن تشتمل على ما يلي:

 املدينة....اخل( -التعريف مبكان املوقع )احلي 
  (.املبنى الصحيحدود املوقع مع إظهار مجيع تفاصيل املوقع ) طرق الوصول املتاحة إىل 
 .التضاريس وخطوط الكنتور 
  .التوجيه والعناصر املناخية 

  .النظر يف أساليب البناء وبدائل التصميم التقليدية 

الصحية عملية مسح املوقع متثل عنصر هام يف عملية اإلنشاء والتصميم للمباني  مالحظة هامة:* 

املبنى الصحي خ حمددة خلطة يلزم معها التقيد أو تقديم تواري )مراكز او وحدات او مستشفيات ( وأيضا

أو إلجياد التوسعات املستقبلية، كما أن ظروف املوقع ونوع التسهيالت املتاحة يف املوقع تسمح للمصمم 

 باستخدامها مبا يدعم التصميم واإلعداد للمخططات املعمارية.
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 . اخلطوة الثالثة: املفاضلة بني املواقع:3-3
وذلك  املباني الصحيةد على ضوئها عملية املفاضلة بني املواقع تهتم هذه اخلطوة بإجياد آلية تتحد  

بني املواقع على أسا  تقييم  وتتم املفاضلة ،املبنى الصحي يف حالة وجود أكثر من موقع متاح لبناء

 كفاءة أداء كل موقع باستخدام طريقة املفاضلة واليت تتم وفق اآلتي:

 واليت متثل املساااااتوى األول(  –حملددات الرئيساااااية عملية اختيار املوقع تعتمد على جمموعة من ا(– 

 وهي كالتالي:
      .مرونة املوقع 
  .حتقيق األمن واألمان 
  .توافر املرافق 
  .توافر اخلدمات 
 .الوقاية من التلوث 

   .)تنقسم هذه احملددات الرئيسية إىل حمددات ثانوية واليت متثل )املستوى الثاني 
    بدورها إىل حمددات فرعية  )املستوى الثالث(.احملددات الثانوية تنقسم 
   حتى نصل إىل آلية جيدة ميكن معها قيا  احملددات أو تقييمها بواسطة املهند  املعماري وتقدير

كفاءة كل منها فانه سيتم التعبري عن هذه احملددات كنسبة مئوية لكفاءة أداء كل حمدد 

فانه املباني الصحية ية قيا  كفاءة مواقع ولتسهيل عمل سواء كان فرعي أو ثانوي أو رئيسي.

املطلوب حتقيقه لكل حمدد، وقد  األمثلسيتم حتديد النسب املئوية لكل حمدد بناء على الوضع 

 أشارت بعض املراجع إىل حتديد الرتتيب األمثل لبعض من احملددات.

 يبها تنازليًا بناء على نتائج احملددات الرئيسية والفرعية اليت مل تتناوهلا الدراسات سيتم تناوهلا وترت

الذي عنى برأي املبحوثني حول أهمية كل حمدد سواء كان رئيسي أو فرعي وعليه  [1]االستبيان

 تكون األهمية هلذه احملددات وفق الرتتيب التنازلي األول مت الثاني ... اخل.

 . مرونة املوقع:3-3-1

 اآلتي:تتفرع عن هذا احملدد عدد من احملددات الثانوية وفق 
 :حمدد شكل ونسب املوقع 

تتوقف كفاءة استغالل املوقع على شكله ونسبه أيضا إىل جانب مساحته، ويفضل بوجه عام     

األراضي اليت متيل إىل الشكل املربع حيث تعطي إمكانية اكرب لتوجيه املباني حنو االجتاه املرغوب 

                                         

بةكتب ازارة  االةاظف  نتائج الدراسةةةةةةد الة دان د التب ااا باا الباتي االتب اسةةةةةةتادلم ن ند ة  الةاندسةةةةةة    [1]

  ظد تضرةام.بةتال السكا ا الصتد
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لق تدرج يف نسب وأبعاد الفراغات كما توفر أيضا إمكانية جتميع حر للمبنى حول األفنية وخ

 .[12] اخلارجية
ملا قد  3:1ويف حالة األراضي ذات األشكال املستطيلة يفضل أال تتجاوز نسبة الطول إىل العرض 

يفرضه شكل املوقع الشديد االستطالة على احلل املعماري من قيود من حيث توزيع وتشكيل املباني 

 داخل املوقع.

تقييم شكل ونسب املواقع عالقتها بالشوارع احمليطة حيث توجد أراضي ويؤخذ يف االعتبار عند 

 ذات أشكال غري

منتظمة ميكن عالجها عن طريق الفكرة التصميمية مع مراعاة وضع املداخل يف مكان مالئم  

 بالنسبة لعناصر املبنى

 .:.  وتتخذ أفضلية أشكال ونسب املواقع الرتتيب اآلتيالصحي 

 مة وعلى شكل مربع.مواقع ذات زوايا قائ 
  1:3مواقع ذات زوايا قائمة وعلى شكل مستطيل بشرط أن ال تزيد نسبة االستطالة عن. 

  مواقع ذات زوايا منفرجة 
 .مواقع ذات منحنيات خفيفة 

 .مواقع ذات زوايا حادة 

  1:3مواقع ذات نسبة استطالة تزيد عن. 
 ع فتقدر من خالل اآلتي:أما آلية قياس كفاءة املواقع وفقًا حملدد شكل ونسب املوق

لعدد الرتتيب اليت مت توضيحها مسبقا  مستويات، وذلك استنادًا املفاضلة هنا بستة بنود حتدد

إن جاء املوقع وآخذُا الرتتيب األول ) الشكل املربع(،  فانه  بشكل تنازلي.   1اىل 6من درجات وتعطى

املوقع يف الرتتيب الثاني)مواقع ذات زوايا  أما إن جاء %.100=  6/6يتم احتساب النقطة وفقا لالتي : 

   %.83=  5/6قائمة وعلى شكل مستطيل....(،  فانه يتم احتساب النقطة: 

=  2/6وإن جاء املوقع يف الرتتيب اخلامس )املواقع ذات الزوايا احلادة( فانه يتم احتساب النقطة: 

33.% 

 :احملددات الطبيعية 

 هي الطبوغرافيا وطبيعة الرتبة.وتنقسم بدورها إىل حمددات فرعية و

تتميز املواقع ذات األسطح املستوية بعدم االحتياج إىل عمليات تسويه للموقع، ويفضل  :االطبوغرافي

 لسهولة تصريف املياه، وحتتاج األراضي اليت تزيد فيها  10 :1وجود ميل خفيف يف األرض ال يتجاوز

 ..استخدام الفراغات اخلارجيةامليول عن ذلك إىل تسوية للموقع لتحسني كفاءة 
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 وتتحدد أفضليات املواقع من حيث الطبوغرافيا وفق الرتتيب التسلسلي على النحو التالي:

  لسهولة تصريف املياه. 10: 1مواقع ذات ميل خفيف يف األرض ال يتجاوز 

 .مواقع ذات أسطح مستوية 

  1/10مواقع ذات ميل يزيد عن.  
 ها تسوية املوقع وذات ميل كبري. مواقع ذات طبيعة صخرية يصعب في 

 وتقاس كفاءة املوقع وفقا لطبوغرافيا املوقع من خالل اآلتي:

مد تأي حمققا درجة التفضااايل األوىل فانه يع 1/10 إن جاء املوقع ذو ميل مناساااب بنسااابة ال تتجاوز 

حمققا أما إذا جاء املوقع ذات طبيعة صاااااااخرية وذات ميل كبري أي ، %100أي  1= 4/4إىل تقسااااااايم  

              %.0.25=  4/ 1درجة التفضيل األخري فانه  يقسم  

 طبيعة الرتبة: 

ادوار باستخدام  5-4يكون التفضيل للمواقع اليت تسمح طبيعة األرض فيها باالرتفاع حلد 

مرت، وبال شك تتجنب املواقع اليت حتتاج ألنواع خاصة من  2أساسات عادية ال يزيد عمقها عن 

ويف كل األحوال يلزم عمل جسات باملوقع ودراسة للرتبة طبقا ألسس تصميمية واشرتاطات األساسات، 

تتخذ أفضلية  ميكانيكا الرتبة واألساسات حبيث ميكن اختيار األساسات املالئمة لطبيعة الرتبة.

 :[8]أنواع الرتبة ترتيبًا وفق جمموعات على النحو اآلتي
 الرتبة.( يوضح ترتيب أفضلية أنواع 3جدول رقم)

 اجملوعة الثالثة اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل

 تربة صخرية 

 تربة زلطية 

 .تربة زلطية طينية أو طفلية 

 .تربة رملية 

  تربة رملية طينية أو

 طفلية

 تربة طينية غري لدنة 

 تربة طينية لدنة 

 تربة طينية عضوية 

 تربة طفلية غري لدنة 

 .تربة طفلية لدنة أو عضوية 
 املوقع بالنسبة حملدد طبيعة الرتبة للمواقع املتاحة وفق اآللية اآلتية: وتقاس كفاءة

لعدد الرتتيب اليت مت توضيحها باجلدول  مستويات، وذلك استنادًا املفاضلة هنا بعشرة بنود حتدد

فان جاء املوقع األول يف الرتتيب األول من اجملموعة  بشكل تنازلي.   1اىل 10من درجات السابق وتعطى

 وىل األ

 %.100أي  1=  10/10)ذو تربة صخرية( فانه يتم احتساب النسبة من خالل تقسيم 

أما إذا جاء املوقع يف الرتتيب الساد   من اجملموعة الثانية )ذو تربة طينية غري لدنة( فانه يتم 

 وهكذا بالنسبة لبقية البدائل. %.60أي  0.6=  6/10احتساب النسبة من خالل تقسيم 
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 تخطيطية:احملددات ال 

القائمة واشرتاطات بنائية الصحية وتنقسم بدورها إىل حمددات فرعية وهي العالقة باخلدمات 

 خاصة.
 

 القائمة:الصحية العالقة باخلدمات 

جيب االسرتشاد باملعايري التخطيطية اليت حتدد منطقة اخلدمة  املبنى الصحيعند اختيار موقع 

وهي حتدد تبعًا ملسافة  خيدمها املبنى الصحياحمليطة اليت  اخلاصة بكل موقع وهي املنطقة السكنية

 .املبنى الصحيالسري املفضلة بني السكن و

 اشرتاطات بنائية خاصة باملوقع:

يراعى عند اختيار املوقع االشرتاطات البنائية واللوائح والقوانني اخلاصة بالبناء واليت حتدد املرونة 

 سواء االمتداد األفقي أو الراسي. املطلوبة من حيث االمتداد املستقبلي

 : [2]وهذه ممكن حتديد أفضليتها وفق اآلتي
 )مواقع بعيدة عن املطارات. )توسع راسي 

 .)مواقع بعيدة عن املواقع العسكرية أو األثرية. ) توسع أفقي 

وقع فان جاء املوقع بعيدا عن املطارات وعن املواقع العسااااااكرية ...اخل من احملددات البنائية فان امل

 من حمدد اشرتاطات البناء اخلاصة باملوقع.% 100يعطى نسبة مئوية عالية أي 

غري انه من املمكن أن تأتي املواقع ضاامن اشاارتاطات بنائية خاصااة غري اليت ذكرت أنفًا،  وعليه   

 فان املواقع اليت تتخلص من

 كل القيود حتتل أهمية نسيبة عالية وهكذا. 

 . األمن واألمان:3-3-2

 :[11]م هذا احملدد إىل جمموعة من احملددات الثانوية على النحو التاليوينقس
 عالقة املوقع بشبكة الطرق:

 :تتخذ أفضليات املواقع وفقًا لعالقتها بشبكة الطرق ترتيبًا تنازليًا وفقا ألهميتها على النحو التالي

 ركة املرور ويتوفر مواقع تقع على شارعني ومبسافة مناسبة مبا ال يشكل مصدر ضوضاء نتيجة ح

 بها 
 املدخل الرئيسي على الشارع اجلانيب وليس الرئيسي.

  مواقع ال يقع املدخل بها عند تقاطعات الطرق وخاصاااااة تقاطعات الطرق ذات الزوايا احلادة أي اليت

 .م360درجة، وتقل املسافة الواقعة بني تقاطعات الطرق عن  90تقل زوايا تقاطعها عن 
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  م360املسافة بني تقاطعات الطرق عن  املواقع اليت تزيد. 

 .املواقع اليت تقع على شوارع ذات شكل حلقي 

 .املواقع اليت تقع على شوارع ذات نهايات مقفلة 
 

 وتتخذ آلية قياس كفاءة املواقع بالنسبة لعالقة املواقع بشبكة الطرق الشكل اآلتي:  

 5من درجات عدد الرتتيب السابق وتعطىل املفاضلة هنا خبمسة مستويات، وذلك استنادًا بنود حتدد

فان جاء املوقع األول يف الرتتيب األول )واقعًا على شارعني مع إمكانية توفري  بشكل تنازلي.   1اىل

من حمدد  %100=  5/5املدخل الرئيسي على الشارع اجلانيب(  فانه يتم احتساب النقطة وفقا لالتي : 

ء املوقع يف الرتتيب الثاني )ضمن شبكة تقاطعات وبعيدة عن أما إذا جا عالقة املوقع بشبكة الطرق.

من حمدد عالقة  %.80=  4/5التقاطعات ذات الزوايا احلادة(   فانه يتم احتساب النقطة وفقا لالتي : 

أولوية اختيار املواقع واليت  (2) املوقع بشبكة الطرق.  وهكذا بالنسبة لبقية البدائل. ويوضح الشكل

 انية حتقيق متطلبات األمن واألمان.تتوافر هلا إمك

 

 

أ . شارع ذو اجتاهني وكثافة 

 مرورية غري مالئمة
 ب .  معاجلة املوقع جبعل املرور فى اجتاه واحد

  

ج.  معاجلة املوقع بتوفري شارع 

 ثانوي حلركة
د. املواقع اليت تتوافر هلا أكثر من شارع وأكثر من مدخل 

 تكون ذات أمن وأمان

 [14]( أولوية اختيار املواقع اليت تتوافر هلا إمكانية حتقيق متطلبات األمن واألمان2شكل )
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 الوقاية من احلريق:

 وتتحدد الوقاية من احلريق من خالل وضعية وحيدة مفضلة يف هذا احملدد وهي:

سر وحبيث املواقع اليت تكون املداخل املؤدية إليها ممهدة وتسمح بدخول سيارات اإلطفاء بسهولة وي

وعليه فان جاء املوقع حمققا تلك الوضعية ، تتحمل الطرق املؤدية إىل املوقع اكرب سيارات اإلطفاء وزنًا

من حمدد الوقاية من احلريق. وإذا مل تتوفر هذه الوضعية فانه البد  %100أعطي نسب مئوية كاملة أي 

 تبعد املوقع.أن تقدم املعاجلات املناسبة لذلك، وان تعذر معاجلتها فانه يس

 الوقاية من احلوادث:   

 تتحدد أفضليات املواقع بالنسبة هلذا احملدد وفق اآلتي:

  املواقع اليت تبتعد عن املناطق اليت تتميز بنساااااابة مرتفعة من تقع ضاااااامن مناطق معزولة عن األحياء

 اجلرائم سواء كانت سرقات أو تعاطي خمدرات أو جرائم آداب.

  واليت يصعب إحكام الرقابة عليها ومحايتها.السكنية املواقع اليت ال 
 مواقع بعيدة عن مناطق الفيضانات أو السيول اجلارفة أو الزالزل ...اخل 

 وتقاس كفاءة املوقع بالنسبة حملدد الوقاية من احلوادث وفقا لالتي: 

معزولة عن إن جاء املوقع بعيدا عن املناطق اليت متتاز بنسبة مرتفعة من اجلرائم وال يقع يف منطقة 

 األحياء 

من حمدد الوقاية من احلوادث، وان جاء املوقع ضمن % 100السكنية أعطي نسب عالية تصل إىل 

عن األحياء أو ضمن مناطق خطرة فانه ومن البديهي ال يقبل نظرًا خلطورة ما سيحلق  منطقة معزولة

 باملستخدمني.

 . توافر املرافق:3-3-3

احة بالنسبة حملدد توافر املرافق آلية معينة، حيث أن املواقع اليت تتوفر تتخذ املفاضلة بني املواقع املت

بها عدد املرافق املطلوبة سوف تأخذ نسب مئوية عالية، وقد مت حتديد عدد من املرافق للموقع وفق 

 :[1]اآلتي
 .مواقع تتوفر بها مرافق مياه الشرب 

 

 

                                         

نتائج الدراسةةةةةةد الة دان د التب ااا باا الباتي االتب اسةةةةةةتادلم ن ند ة  الةاندسةةةةةة   االةاظف   بةكتب ازارة  [1]

 الصتد االسكا  بةتالظد تضرةام
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 رافق  وفقا لآللية اآلتية:بالنسبة لتوافر امل مواقع املباني الصحيةوتقاس كفاءة 

 .مواقع تتوفر بها مرافق الصرف الصحي 

 .مواقع تتوفر بها مرافق الكهرباء 

 .مواقع تتوفر بها مرافق التليفونات 

 .مواقع تتوفر بها مرافق التخلص من القمامة 
من حمدد توافر %100فان جاء املوقع متوفرا به مجيع املرافق املذكورة آنفا فأنه يأخذ نسااااااااااااابة 

فانه يقساااام  6من أصاااال  4وان جاء املوقع متوفر به عدد %، 100أي  1=5/5رافق من خالل تقساااايم امل

 من حمدد توافر املرافق، وهكذا بالنسبة لبقية البدائل املمكن أن تتوفر باملوقع.% 0.8=  4/5

 . توافر اخلدمات:3-3-4

 افر اخلدمات املوجودة باملنطقةيراعى عند اختيار املواقع واملفاضاااااااالة بينها أن يؤخذ يف االعتبار تو
 مثل: [1]
 .اخلدمات الثقافية مثل املكتبات واملتاحف 

 .اخلدمات الرياضية مثل املالعب والساحات الشعبية واألندية الرياضية 
 .اخلدمات الرتفيهية مثل احلدائق 

مها فيكون من األنسب اختيار املوقع مبنطقة تتوافر بها اكرب قدر من اخلدمات املتاح استخدا

ن جاء املوقع متوفرا به مجيع اخلدمات إ إلدارة املدرسة، وبالتالي فان آلية املفاضلة تتحدد وفق اآلتي:

 %،100أي  1= 5/5من حمدد توافر اخلدمات من خالل تقسيم %100نفًا فأنه يأخذ نسبة آاملذكورة 

دد توافر اخلدمات، من حم%  40أي % 0.4=  2/5فانه يقسم  5من أصل  2وان جاء املوقع متوفر عدد 

 وهكذا بالنسبة لبقية البدائل.
 . الوقاية من التلوث:3-3-5

 الوقاية من الضوضاء:

تتعدد مصادر الضوضاء فهناك الضوضاء الناجتة عن حركة املرور اآللي وعن الورش واملصانع وعن 

ع بالنسبة حملدد الوقاية احلركة التجارية )األسواق التجارية(، بالتالي فان احتماالت املفاضلة بني املواق

  من الضوضاء واليت تتخذ عدة بدائل وفقا لالتي

 .مواقع بعيدة عن حركة املرور اآللي 
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 .مواقع بعيدة عن ضوضاء الورش واملصانع 

 .مواقع بعيدة عن حركة األسواق  
وتقا  كفاءة املواقع بالنسبة حملدد الوقاية من الضوضاء من خالل بعد املواقع عن مصادر 

اء فان جاء املواقع بعيدًا عن حركة املرور اآللي وعن الورش وعن ضوضاء األسواق فان يقا  الضوض

حمققا درجة التفضيل املطلوبة بالنسبة حملدد الوقاية من  1=3/3% أي 100 بنسبة مئوية مثالية أي

يدا عن مرت ولكنة بع 25وان جاء املوقع قريبا من مصادر احلركة التجارية حبدود اقل من  الضوضاء.

من حمدد الوقاية  %66أي  0.66=  2/3حركة املرور اآللي وعن الورش فان يقا  من خالل تقسيم 

 من الضوضاء وهكذا بالنسبة لبقية البدائل.

 الوقاية من تلوث اهلواء:

تتعدد مسببات تلوث اهلواء بالنسبة للمواقع فمنها ما يكون نتيجة وجود مصانع أو نتيجة وجود 

وعليه فان بدائل املواقع اليت ميكن أن تتوفر بالنسبة حملدد الوقاية  وجود صرف صحي. قمامة أو نتيجة

 من تلوث اهلواء تتحدد وفق اآلتي:

 .مواقع بعيدة ن ملوثات املصانع 

 .مواقع بعيدة عن ملوثات القمامة 

 .مواقع بعيدة عن ملوثات الصرف الصحي 

لوث بنفس آلية الوقاية من الضااوضاااء من خالل وتقا  كفاءة املواقع بالنساابة حملدد الوقاية من الت

بعد املواقع عن مصااادر التلوث اليت ساابق ذكرها فان جاء املوقع بعيدا عن ملوثات املصااانع وعن مقالب 

حمققا  1=3/3أي  %100القمامة وعن ملوثات الصاااارف الصااااحي  فأنة يقا  بنساااابة مئوية مثالية أي   

 قاية من التلوث.درجة التفضيل املطلوبة بالنسبة حملدد الو

 
 . النتائج والتوصيات:4

 النتائج:

  الصحيمبدن حمافظة حضرموت أدت إىل عجز النظام  الصحيةاملشاكل اليت تعاني منها املباني 

 وملبية الحتياجات مستخدميها. ما هو مطلوب منها من توفري بيئة مناسبة  الصحيةعن تقديم البيئة 
 عدم ختصيص مواقع مناسبة ومبساحة كافية إلقامة  التقصري الواضح من اجلهات املختصة يف

 .الصحيةاملباني 
  وزارة الصحةعدم وجود إدارة فنية خمتصة وقادرة على إعداد التصاميم والدراسات اخلاصة مبشاريع. 
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  من ثالث خطوات وهي كالتالي:مواقع املباني الصحية يتكون النظام املقرتح الختيار واختبار 
  وذلك ملا سيقدمه هذا املشروع من تسهيل الصحية مشروع اخلريطة إجياد على اخلطوة األوىل تشجع

 مبا يتناسب وحجم الفئة املستفيدة. الصحيةيف عملية توزيع اخلدمات 
  اخلطوة الثانية تشدد على أهمية إعداد بيانات واضحة والتعامل مع مجيع العوامل ذات الصلة، إذ

املوقع ومجيع تفاصيل املوقع، ودراسة العناصر املناخية يعد التعريف مبكان املوقع وإظهار حدود 

واقع موالنظر بعناية يف أساليب البناء وبدائل التصميم التقليدية مداخل هامة يف عملية مسح ودراسة 

 .املباني الصحية
 ء اخلطوة الثالثة تعتمد على إتباع آلية مستنبطة للمفاضلة بني املواقع يف حالة تعدد بدائل املواقع بنا

، وهي متثل أيضا آلية قيا  ممكنة املباني الصحيةعلى ترتيب أهمية حمددات قيا  كفاءة مواقع 

 القائمة. الصحيةباني املالختبار كفاءة مواقع 

  جيب أن تكون عملية املفاضااااااااااااااااالة بني املواقع قائمة على قيا  كفاءة املواقع من خالل حتديد

د على ترتيب أفضلية كل حمدد سواء كان رئيسي أو النسب املئوية واألوزان النسبية، واليت تعتم

 فرعي باالستناد على الدراسات العلمية ورأي املبحوثني ورأي الباحث. 
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 التوصيات:

  وتزويدها بالكوادر مكتب وزارة الصاااحة باحملافظة، االهتمام بإدارات الشاااؤون الفنية ملشاااروعات

املعماري وذلك بوضااع اخلطط والربامج الكفيلة بتنفيذ املتخصااصااة يف جمال التخطيط والتصااميم  

 اليت تتوفر فيها كافة الشروط واملعايري. الصحيةاملباني 
  والعمل جبد إىل تقديم احللول املبتكرة للمشاكل اليت تعاني منها الصحية مواجهة حتديات املباني

 مبدن حمافظة حضرموت.تلك املباني 
  إىل تبين النظام القطاع الصااحي وبقية اجلهات املعنية بتطوير  باحملافظة الصااحةدعوة مكتب وزارة

سواء يف املشاريع    الصحية ختتص تطوير املباني  -املقرتح وذلك ملا سيقدمه هذا النظام من تسهيالت  

تهم صاااااانعي القرار باحملافظة  -القائمة الصاااااحية اجلديدة أو فيما يتعلق برصاااااد واقع حال األبنية 

 دى صالحية هذه األبنية.إلصدار أحكامهم حول م
  كونها تعمل على توزيع اخلدمات  الصااحة إىل إجياد مشااروع اخلريطة الصااحية  دعوة مكتب وزارة

 وفقًا واحلاجة منها. الصحية
  احملتاج إليها مبساااااحات كافية وخاصااااة الصااااحية إلزام اجلهات ذات العالقة لتوفري مواقع للمباني

وفق الشااااروط  مكتب وزارة الصااااحةشااااروعات مذ خارج املخططات احلضاااارية واليت تضاااامن تنفي

 واملواصفات واملعايري التخطيطية.
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