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 التحليل المكاني لكفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة العمارة

 

 األطروحة : ملخص الرسالة أو
 

تهدف الدراسة إلى تناولت الدراسة الحالية واقع حال الخدمات المجتمعية في مدينة العمارة )التعميمية والصحية والترفيهية( 
مع بيان الواقع الفعمي والتتبع الزمني وفق التغيرات التي طرأت عميها من خالل المراحل التاريخية  6102وتوزيعها المكاني لعام 

بها المدينة وتحديد كفاءتها اعتمادًا عمى عدد من المعايير اإلحصائية المحمية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط التي مرت 
ومعياري المسافة وسهولة الوصول ودرجة رضا السكان عن الخدمات من خالل استمارة االستبانة الموزعة عمى جميع أحياء 

 Arcعة من أسس التحميل المكاني ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية )المدينة ، فضال عن ذلك اعتمدت الدراسة عمى مجمو 
GIS 10.2 لتحديد درجة تناغم الخدمات من حيث االرتكازية الخدمية والسكانية ار األقرب ، المسافة المعيارية ،( السيما) الج )

ي تتبع المراحل التاريخية لتطور الخدمات تباعدها او تكتمها ضمن حيز مساحي واحد. واعتمدت الدراسة عمى المنهج التاريخي ف
أظهرت نتائج التحميل و المجتمعية في المدينة وكذلك استخدم المنهج الوصفي والكمي والتحميمي الظهار البيانات وتحميمها. 

زيع المستخدمة تدني مستوى كفاءة الخدمات الثالث من حيث توزيعها المكاني وأعدادها ، اذ ظهر خمل واضح في كفاءة التو 
 نقصا واضحا في مقدار الخدمات المقدمة في عدد من األحياء السكنية. ان هناك واتضح المكاني لمخدمات في مدينة العمارة ،
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Abstract of thesis    

    The present study has studied the social services (educational, health, entertainment) in Ammara 

city and their spatial distribution during the year 2016. It has shown the actual reality and 

chronologically traced the changes during the different historic periods. The study also analyzed the 

effectiveness of these services depending on some local statistical standards that are adopted by the 

ministry of planning and the two scales of distance and ease to reach and people's satisfaction of the 

services. The study depended, also, on some principles of spatial analysis within the environment of 

geographic information systems (Arc GIS 10.2) especially (the nearest neighbor, standard distance, 

polarization of services and population) to determine the degree of services harmony in regard to 

distance or polarization within one space area. The study depended on the historic approach in 

tracing the historic stages of the development of the social services in the city.The descriptive, 

analytic, and qualitative approaches to show and analyze the results. so, there is a clear defect 

appeared in the proficiency of regional distribution for services in Ammara city , this defect 

happened as a result of difference in population heaviness in the city . Thus, a clear defect appeared 

in the quantity of the presented  services in the number of the city quarters. 

 

 


