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 :البحث ملخص

يهدف البحث الى خصائص التوزيع المكاني للصيدليات الطبية بمدينة عفيف وإلى واقع الصيدليات من حيث توزيعها 
المكاني وعالقته ببعض المتغيرات الجغرافية المحيطة بمواقع الصيدليات الطبية كالسكان والكثافة السكانية، وتحليل الوضع الراهن 

 ه، ومعرفة النمط المكاني، واقتراح مواقع الجديدة للصيدليات بمدينة عفيف.1443الصيدليات الطبية بمدينة عفيف لعام لتوزيع 

وقد ارتكز البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية إلجراء بعض 
هج الموضوعي، وتناول البحث مسحًا شاماًل لجميع مواقع الصيدليات حسب بيانات التحليالت وبرنامج التحليل اإلحصائي، وكذلك المن

هـ بهدف توفير قاعدة بيانات حول مواقع تلك الصيدليات وأشارت النتائج إلى أن الصيدليات تأخذ النمط المتجمع وهذا 1443عام 
 ير مخدومة داخل النطاق العمراني لمدينة عفيفيعني أن الصيدليات تتقارب من بعضها على مكاني صغير وتترك مساحات كبيرة غ

 وبالتالي فأن مستوى الخدمة المقدمة يكون مقبوال.

وأوصى البحث بضرورة زيادة عدد الصيدليات القائمة بصورة تخطيطية، وذلك بهدف االرتقاء بمستوى الخدمة الطبية 
ط الصيدليات، كما أوصى بضرورة إيجاد معايير تخطيطية المقدمة، مع ضرورة توظيف واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تخطي

لاللتزام بها عند إنشاء صيدليات في أي مكان، إعادة النظر في منح تراخيص الصيدليات ألخذ كافة المعايير المكانية واالجتماعية 
 عن الصيدليات والمنشئات الصحية. كذلك توفير بيانات رقمية .االعتبار في االقتصادية

 المفتاحية:الكلمات 
: وهي المنشأة المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدالنية وتقديم االستشارات الدوائية )وزارة الصحة، الصيدليات الطبية. 1

 (.3ه، ص1430الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية، 
مكانيا، ويبرز عالقتها المكانية مع ما يجاورها من أنشطة الخدمات : هو منهج يوضح مدى انتشار وكفاية الخدمة التحليل المكاني. 2

 (.33ه، ص1422وشبكات الطرق، وكذلك االنتشار السكاني )مصيلحي، 
: دراسة التوزيع المكاني للظاهرات والنشاطات واألهداف التي يمكن تحديدها في المحيط المكاني كالنقط نظم المعلومات الجغرافية. 3

المساحات، وتقوم بمعالجة المعلومات المرتبطة بتلك النقط والخطوط والمساحات لجعل البيانات جاهزة السترجاعها أو الخطوط أو 
 (.12ھ، ص1419ألجل االستفسار عن البيانات من خاللها )عزيز، 

 
 المقدمة:

حية ن مستوى الخدمات الصيعد تطوير الخدمات الصحية من المتطلبات األساسية للتنمية البشرية المستدامة، كما ان تحسي
من خالل الوظائف الوقائية والعالجية التي تقدمها المؤسسات الصحية وتكامل مستوياتها الثالثة المتمثلة بمستوى الرعاية الصحية 

 االولية والتي تشمل الخدمات المقدمة في المراكز الصحية، ومستوى الرعاية الصحية الثانوية.
لصحية ألي مجتمع درجة التطور االقتصادي واالجتماعي للدولة، باعتبارها من المستلزمات يعكس مدى االهتمام بالخدمات ا

األساسية للسكان، وقد حظي هذا الجانب بمكانة كبيرة في كثير من الدول، لكونه دلياًل على قدرة الدولة على تحقيق التنمية االقتصادية 
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يتطلب ذلك توزيعًا مكانيًا عاداًل للخدمات الصحية بشكل يتالءم مع كثافة واالجتماعية ولكي يؤدي المجتمع وظائفه بكفاءة عالية 
 السكان في أرجاء الدولة.

أما الجغرافيا الحديثة فقد اتجهت إلى الجانب التطبيقي ولم تعد قاصرة على الجانب النظري األكاديمي، إذ أصبحت تسهم 
عند اختيار الموقع االنسب تراعى جميع العوامل الجغرافية ويتجلى ذلك بشكل كبير في حل المشكالت اليومية التي يعانيها الفرد، ف

، ص 1998حينما يدلي الجغرافيون بدلوهم في اختيار الموقع األنسب وتحديد مواقع المدن وتخطيط الخدمات الالزمة لها )سيف، 
24.) 

المتقدمة ومن ثم الدول العربية نظرا ألهمية هذا وتعتبر دراسة الخدمات الصحية من أهم الدراسات الجغرافية في معظم الدول 
الجانب الذي يبحث عن أهم مشكلة تؤرق اإلنسان وهي صحته. فاأليكولوجيون يرون الصحة توازنا متسقا بين اإلنسان وبيئته وبأن 

معايشة طلبات المتغيرة للالمرض بمثابة سوء موائمة من الكائن البشري للبيئة، ويرى النقاد الصحة عملية الموائمة المستمرة للمت
وللمعاني المتغيرة التي نعطيها للحياة نفسها، والمرض مثله واألشياء األخرى يكمن سبب ومسبب لحدوثه وكل هذه المسببات لها طرق 

 .(16ه، ص1421العالج والتخلص منها )الرديسي، 
ل التغيرات المناخية المؤثرة على صحة ال شك أننا في زمن انتشرت فيه األمراض بنوعيها المعدية والغير معدية في ظ

اإلنسان، وصاحب هذا االنتشار السريع في عدوى األمراض انتشار مماثل في الخدمات الصحية التي تحاول القضاء على هذه 
 األمراض ومنها على سبيل التحديد " الصيدليات الطبية.

في العقود الماضية نقلة نوعية من التقدم في المجال  لقد حققت التنمية الشاملة و المتسارعة للمملكة العربية السعودية
الصحي ، ولقد استطاعت المملكة أن تضع العديد من الخطط المدروسة لتحديد مدى ضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطن لتقديم 

لى حد سواء لمدن والقرى عالمساعدة الطبية للمرضى فانتشرت الصيدليات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حتى انها شملت ا
ومن هنا تبرز أهمية التخطيط المنظم للخدمات الصحية ، ولقد كان ألهمية مدينة عفيف وبعدها الجغرافي دورًا بارزًا كونها من أبعد 

تشرت نمدن منطقة الرياض التي البد وأن تلقى اهتمامًا فعااًل في المجال الصحي من أجل السالمة والصحة ألهالي مدينة عفيف. فا
الصيدليات الحكومية واألهلية انتشارًا واسعًا وفق تخطيط مسبق. ذلك ألن اختيار الموقع المناسب للمنشأت من ضروريات عوامل 
النجاح في أي مؤسسة ، وهي إحدى الظواهر التنموية التي تستدعي االنتباه في مدينة عفيف ، وشهدت المعرفة الجغرافية السيما 

( وإمكاناتها العالية في التحليل GISملحوظًا في مجاالت مختلفة ، ومع ظهور تقنية نظم المعلومات الجغرافية ) التطبيقية منها تطوراً 
( لدراسة التوزيع GISالمكاني دعي ذلك الكثير من الباحثين إلى التعمق في هذه التقنية ، ومن هنا جاءت األهمية في توظيف تقنية )

في عفيف ، وعالقته ببعض المتغيرات ، كما تطرق البحث إلى تحليل الوضع الراهن لتوزيع تلك المكاني لمواقع الصيدليات الطبية 
الصيدليات الطبية ، ومن ثم تقييم الوضع الراهن لتوزيع الصيدليات الطبية بناء على بعض المعايير، واقتراح بعض المواقع إلنشاء 

 صيدليات جديدة.
في البحث كونها أداة فعالة في أسلوب لبحث الجغرافي التطبيقي وقدرتها  ( المستعملARC GIS 10.4من خالل برنامج )

( المستعمل في البحث كونها أداة فعالة في أسلوب ARC GIS 10.4التحليلية لألنماط المكانية، فهي تعمل على من خالل برنامج )
تحمله من  قسيم البيانات إلى العديد من الطبقات بماالبحث الجغرافي التطبيقي وقدرتها التحليلية لألنماط المكانية، فهي تعمل على ت

 بيانات متباينة تستخدم معا، وفي النهاية يتم تحليل المواقع الجغرافية حيث تسهم في اختيار الموقع المناسب.
التي تتيح و إن نظم المعلومات الجغرافية من األنظمة الحديثة والتي تستخدم حاليًا في معظم المجاالت العمرانية والتخطيطية، 

ريط الواقع الجغرافي والتخطيطي لخدمة المجاالت المختلفة، وذلك عن طريق ربط الخرائط بقاعدة بيانات ومعلومات موحدة عن 
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الموقع، مما يسهل عملية الحصول على الخرائط والمعلومات بصورة منظمة وآلية تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة للحد أو التخفيف من 
 ألزمة التغيرات السريعة التي تعيشها مدينة عفيف. أي ظواهر سلبية
 مشكلة البحث:

أن توظيف إمكانيات نظم المعلومات الجغرافية لتحليل وكشف التغير الحاصل في التوزيع المكاني الذي كان له أثر بارز في 
ى أوجه المنفعة المكانية للسكان إعادة رسم خارطة استعماالت األرض الحضرية في مدينة عفيف في الخدمات الطبية مما يحقق أعل

على عکس األساليب التقليدية التي تعجز عن الوصول إلى تحليل الواقع الخدمي الصحي، وتكمن مشكلة البحث في الخلل المرتبط 
ونة آلبتوزيع الصيدليات الطبية في مدينة عفيف وال سيما بعد االمتداد العمراني المترامي األطراف الذي تشهده مدينة عفيف في ا

األخيرة، حيث أن التخطيط الجيد لتوزيع الصيدليات الطبية داخل المدن ضرورة حتمية لالستفادة القصوى من هذه الخدمة وتحقيق 
األهداف المنشودة من إقامتها، وتعد هذه الخدمة ضرورة اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب والمجتمعات المتطورة لتحقيق الصحة 

 ك يمكن صياغة مشكلة البحث في سياق األسئلة التالية:والسالمة، وعلى ذل

 ما هو شكل الوضع التوزيع المكاني الحالي للصيدليات الطبية بمدينة عفيف؟ -

 ما عالقة توزيع الصيدليات الطبية بالمتغيرات الجغرافية المحيطة بها؟ -

 ما هو نمط التوزيع الجغرافي للصيدليات الطبية في مدينة عفيف؟ -

 و شكل التوزيع المكاني األمثل للصيدليات الطبية في مدينة عفيف؟ما ه -

 أهمية البحث:
في ظل التغيرات التي شهدتها مدينة عفيف في النطاق العمراني والسكاني والذي تبعه زيادة في عدد الصيدليات الطبية 

ا المناسبة وتوزيعها بشكل مناسب لسرعة الوصول إليهوالسالمة السكان، ودور تلك الصيدليات األساسي في تقديم الرعاية الصحية 
كونها تتعلق باإلسعافات الطبية وارتباطها بحياة السكان في وقت االزمات وتزايد أعداد السكان وتلبية احتياجات كافة االحياء السكنية 

 من رعاية صحية.
 هدف البحث: 

الطبية الخاصة في مدينة عفيف من خالل استخدام  يهدف البحث إلى تحديد نمط التوزيع المكاني لخدمة الصيدليات
األساليب الكمية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية وإيجاد قوة االرتباط لهذه الخدمات مما يساعد في كشف طبيعة توزيع الخدمات 

زيعه وتوافقها ى الترابط بين تو وتشخيص الخلل إن وجد ومدى كفاءة التوزيع المكاني وتوافقه مع توزيع األحياء السكنية، إضافة إلى مد
باستخدام التقنيات المعاصرة في الوصول إلى نتائج ترتقي بالمستوى المعرفي والعلمي المعاصر التي تعد نفله نوعية في الفكر 

في رسم  رالجغرافي التطبيقي والعمل على إنشاء خريطة توزيع مكاني لصيدليات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية تفيد متخذي القرا
سياسات مستقبلية عن توزيع الصيدليات والتعرف على النمط المكاني لتوزيع الصيدليات الطبية في مدينة عفيف، ونطاق الخدمة لكل 

صيدلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والكشف عن عالقة توزيع الصيدليات الطبية بالمتغيرات الجغرافية المحيطة بها لشكل 
غرافي للصيدليات الطبية في مدينة عفيف، ومركز ثقلها الفعلي والمثالي، ومدى ارتباطه باالمتداد العمراني والتخطيط االمتداد الج

 الحضري وأخيرا اقتراح توزيع جغرافي للصيدليات الطبية في مدينة عفيف وفقا لبعض المعايير.
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 البحث: فرضية
 تتمثل فرضيات البحث في اآلتي:

 المدينة على مستوى محالتها بشكل غير متوازن مع الحجم السكاني. الصيدليات تتوزع في -1

 إن نمط التوزيع المكاني للصيدليات في مدينة عفيف هو نمط عشوائي. -2

 منهجية البحث:
 يعرف منهج البحث بأنه اإلطار الذي يعالج الظاهرة الجغرافية في طبيعتها وذاتها وتوزيعها، والعالقات المتأثرة بها والمؤثرة
فيها، وما قد يظهر من ترابط نحو تلك العالقات وهناك شبه إجماع لدى غالبية الجغرافيين على أن منهج البحث يحدد في موطن 

 (.129ه، ص 1404الظاهرة وتوزيعها وخصائص الظاهرة الجغرافية وارتباط الظاهرة بغيرها من الظواهر )الفرا، 
المالحظة بأنواعها باإلضافة إلى عمليات التصنيف واإلحصاء مع بيان يعتمد استخدام المنهج الوصفي بشكل مباشر على 

 (.250م، ص 2003وتفسير تلك العمليات )العساف، 
وذلك من خالل جمع البيانات وتوزيعها المكاني وتحليلها للخروج بنتائج نهائية باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

لوصفية والمكانية وصواًل الى نتائج على شكل معلومات مكانية متمثلة بخرائط لمواقع الصيدليات المتمثلة في إدخال وتحليل البيانات ا
الطبية وتوزيعها والعالقة المكانية، وتلخيص األرقام المجمعة وتفسيرها في صورة نتائج رقمية باالعتماد أدوات التحليل اإلحصائي 

(  Nearest Neighbour Analysisتحديد تقنية تحليل صلة الجوار ) ( على وجه الSpatial Statistics Analysisالمكاني )
 ومركز المتوسط والتأثير والمسافة المعيارية واتجاه التوزيع .عالوة على ما سبق فقد تم استخدام أسلوب البحث الميداني.

 الدراسات السابقة:
ة باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية إبراز ه( توزيع وتخطيط الخدمات العامة مدينة فليقل۱۹۲۰تناولت دراسة حنايا )

أهمية تطبيق األساليب العلمية في التخطيط وخاصة في مجال الخدمات العامة، والتعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق 
ف على نة والتعر المعايير التخطيطية في المدينة، وقد توصلت هذه البحث إلى ضرورة العمل على معرفة اتجاهات التطور للمدي

 اتجاهات النمو السكاني وتركزهم من أجل توفير احتياجاتهم من الخدمات والمرافق العامة.
ه( "التخطيط المكاني للخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية باستخدام ۱۹۲۰كما بحثت دراسة رشدي )

 ستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات في محافظة القدس ، حيثتقنيات نظم المعلومات الجغرافية كفاءة توزيع الخدمات الصحية الم
أن المنطقة تعاني من سوء توزيع الخدمات الصحية بحيث أن وصول السكان لبعض الخدمات الصحية أمرًا بات صعبا، وقد توصل 

رة ارية مكانية تابعة لدائالبحث إلى ضرورة إيجاد معايير وطنية لتخطيط الخدمات الصحية في فلسطين مع وجوب إنشاء وحدات إد
التخطيط الصحي في وزارة الصحة الفلسطينية لتعمل على جمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات مكانية للخدمات الصحية في 

 فلسطين.
ه( التحليل المكاني للخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية دراسة جغرافية الخدمات إلى الكشف ۱۹۲۷هدفت دراسة حسن )

تباين أحجام مكونات الخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية وتقديم صورة تحليلية لواقع الخدمات الصحية متعددة األوجه عن مدى 
معتمدة على عدد من األساليب التحليلية وتوصل البحث إلى أن بعض الوحدات اإلدارية تفتقر إلى بعض مكونات الخدمات لصحية 

ية اليمنية اعتمادا على كثير من المتغيرات والمكونات واعتمدت البحث خمسة مكونات من ويمكن تكوين أقاليم صحية في الجمهور 
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مكونات الخدمات الصحية، وأقترح تصميم خريطة مرضية وبائية للجمهورية اليمنية اعتمادا على بيانات ومعلومات دقيقة وعليها يمكن 
 تقسيم الجمهورية إلى أقاليم صحية.

 حدود دراسة البحث:
 م.2020تمثل الفترة الزمنية التي جرى فيها تطبق البحث في مدينة عفيف عام  لزماني:الحد ا

 هو ذلك الحيز المكاني الذي يضم الصيدليات الطبية المستهدفة بالبحث ويمثل صيدليات مدينة عفيف. الحد المكاني: 
 منطقة البحث:

 24دقيقة شرقا وبين دائرتي عرض15درجة و43دقيقة و45درجة و43تقع محافظة عفيف بين خطي طول  الموقع الجغرافي
المملكة العربية السعودية وهي  تتوسط لكونها موقعا متميزًا نظراً  محافظة عفيف دقيقة شمال وتحتل 7درجة 22دقيقة و75درجة و

الية نجد وهي الجزء الغربي المرتفع من هضبة نجد الرتفاعًا عن ( ويطلق عليها بشكل عام ع1إحدى محافظات منطقة الرياض شكل )
متر فوق سطح البحر، وألهمية موقعها يمر بها طريقًا رئيسيًا يربط بين مكة والرياض. وتعتبر  1000الجزء الشرقي فيزيد ارتفاعها عن

 2كم 27940ومساحة المحافظة اإلدارية حواليالمدينة عفيف المركز اإلداري لمنطقة واسعة تشمل مجموعة من القرى وهجر البوادي 
ه وكان لطريق 1360نسمة، وتعد البداية األساسية للعمران في مدينة عفيف عندما قامت نواه المدينة في عام  78729وعدد سكانها

وانشئت افرين والحجاج ه لخدمة المس1361الرابط بين الرياض والحجاز دورًا كبيرًا في نشأة المدينة إذ قامت محطة تعبئة للوقود عام 
ارشيللو اإليطالي مبعض المحالت التجارية بالقرب منها وكان ذلك في بداية تعمير المدينة ، وقد كان الّرحالة والباحث الدبلوماسي 

ي إن عفيف ومجرد محطة بناتها الحكومة السعودية فه 1361حيث ذكر في كتاب رحلة عبر المملكة العربية السعودية عام موكي 
السنوات القليلة الماضية في نقطة معزولة من الجزيرة العربية وهي بعيدة جدًا عن المناطق المأهول، كما قصدها الباحث الهولندي في 

مارسيل كوبر شوك الذي قال عنها أن المنطقة المحيطة بمدينة عفيف الصغيرة على االخص وهي سهل مرتفع  كتابه البدوي األخير
 (. 26ه، ص1431ف اإلبل المفضل وتوصف بأنها جنة بدوية" )العضياني ،يغطيه عشب النصي عل

ولزيادة  2كم 24,715( وتقدر مساحة األحياء التي شملتها البحث نحو2حيًا سكنيا شكل ) 22وتنقسم مدينة عفيف إلى     
 المصاحب لهذه الزيادة ادى إلىالمعدالت السكانية التي شهدتها مدينة عفيف خاصة واالختالف والمتفاوت مع التوسع العمراني 

 التوسع في جميع المرافق الخدمية ومـن الجدير بالذكر انـه مـازال بعـض تلـك األحباء المـسماة والمحـددة فارغة كلبًا او جزئيا مـن  
لتواجد العمرانية او االتنمية العمرانية، كـذلك هنـاك مجموعـة مـن األحباء ال يوجد بهـا صيدليات طبية تبعـًا النعـدام التنمية 

م  2020السكاني. وبنـاء علـي مـا سـبق فقـد أظهـرت دراسة المـسح المتداني والتوقع المكـاني لصيدليات طبية فـي مدينة عفيف عـام 
 حيًا. 22صيدلية طبية موزعة على  29وجـود 
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 بالنسبة لمنطقة الرياض الخريطة توضح محافظة عفيف (1الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث
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 ة عفيفأحياء مدينالخريطة توضح  (2الشكل ) 
 المصدر: من إعداد الباحث
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 الواقع الحالي للتحليل المكاني لخدمات الصيدليات في مدينة عفيف:

المجتمعات وتطورها فهي تمنح الفعاليات الوقائية والعالجية لجميع تعد الخدمات الصحية إحدى المقومات األساسية لتقدم 
أفراد المجتمع، وتسهم في تحسين أداء العاملين وترفع من مستوى إنتاجهم، يوجد بمنطقة البحث العديد أحجام الصيدليات الصحية 

ية ن وأشبيلية والضباب والفاخرية القادسالخاصة التي تتوزع في ثمان أحياء من أحيا مدينة عفيف هي حي الغدير والنهضة والريا
 %57.1احياء مخدومة بصيدليات طبية بنسية  4( في حين أن النطاق الجنوبي به 1حيث يالحظ من محتويات الجدول ). والجزير

بية أحياء مخدومة بصيدليات ط 4. أما النطاق الشمالي فيوجد به %34.5من نفس النطاق وتمثل عدد الصيدليات ما يعادل نسبة 
 .%65.5من نفس النطاق الشمالي وتمثل عدد الصيدليات ما نسبته  %26.7بنسبة 

 
 

عدد الصيدليات في  نسبة السكان  % السكان  االحياء  النطاق 
 االحياء 

نسبة الصيدليات  
% 

 الجنوبي 

 4.166667 1 7.443824554 4830 الجزيرة
 0 0 5.048854915 3276 الروضة
 0 0 10.00061647 6489 النخيل
 0 0 5.79323737 3759 الورود

 16.66667 4 2.116018864 1373 الضباب
 4.166667 2 10.56160035 6853 القادسية
 12.5 3 6.978392874 4528 النهضة

 الشمالي 

 0 0 0.503960793 327 العمارية
 12.5 5 8.792343495 5705 اشبيلية
   7 9.763277132 6335 الريان

 0 0 5.189100885 3367 اليمامه
 4.166667 1 0.8553463 555 الفاخرية

 0 0 2.740190488 1778 الحزم
 0 0 1.175908516 763 الدانه
 0 0 5.253829794 3409 الربوه
 0 0 0.261997966 170 المنتزه

 0 0 0.399161607 259 الصناعية
 20.83333 6 6.668618808 4327 الغدير

 م2020في مدينة عفيف حسب األحياء  الصيدليات الطبيةتوزيع  (1) جدول
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 0 0 1.81703295 1179 الشالل
 0 0 2.498227661 1621 غرناطه

 0 0 5.79323737 3759 السليمانية
 0 0 6.138458219 3983 الوسالم

 100 29 100 68645 المجموع  
 

 
 

 

 

 تحليل النمط المكاني للصيدليات الطبية: استخدام معامل التركز في -1

يستخدم هذا المقياس للكشف عن توزيع التركز في االحياء السكانية ويعتمد على نتيجة المعادلة فإذا نسبة التركز تساوي 
التوزيع مثاليا وكلما كبرت هذه النسبة دل على شدة التركز والعكس صحيح، إذا قلت نسبة التركز يبدأ في القلة، ويبدأ  صفرًا يكون 

 التشتت في عدد االحياء. وتعرف نسبة التركز من تطبيق المعادلة التالية:
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عدد الصيدليات في االحياء 

%نسبة الصيدليات  

 المصدر: من إعداد الباحث

 الشكل يوضح العدد النسبي للصيدليات الطبية (3) الشكل
 المصدر: من إعداد الباحث
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 مساحة كم مدينة 
 مساحة االحياء

 المخدومة  س %
عدد 

 االحياء
 عدد األحياء

 ص %
 نسبة التركز

 ص-س
 1.48931046 36.36363636 22 37.85294682 23.958 عفيف

 

 

 جملة مساحة المدينة حيث أن س = النسبة المئوية لمساحة الوحدة السكنية )الحي( إلى
 ص= النسبة المئوية لعدد االحياء.         
 (.101ه، ص1408مج = مجموع الفرق الموجب بين النسب بعضها ببعض )الشهاوي ،         

 %0,37اتضح من النتيجة أن نسبة التركز تساوي وبتطبيق المعادلة السابقة على منطقة البحث كما هو موضح بالجدول رقم )   ( 
وبما أن هناك نسبة من التركز فيدل على أن هناك تشتتًا في التوزيع أحياء مدينة عفيف ، وذلك يرجع الى ظروف الطبيعية لنشأة 

 للمدينة .

 

 

 استخدام معامل التجمع في تحليل النمط المكاني للصيدليات الطبية: -2

قيس لنا تجمع مراكز المستوطنات العمرانية وجدنا أنسب المعادالت الرياضية في هذا المجال والبحث عن معادلة أخرى ت
 معادلة التركز وهي كالتالي:

 

 عدد االحياء مساحة كم عدد السكان مدينة
 22 23.958 68645 عفيف

 

 

 حيث أن ت = مؤشر التجمع 
 س = عدد السكان        
 م = عدد االحياء        
     ع = المساحة        

1 

2 

 ص( –مج )س ×

 1  

2 
× 

 1.48  

    2   

=   0.37% 

 م             س   ت =

 ع               ع  

فيف في مدينة ع الصيدليات الطبيةتوزيع ل المكاني النمط تحليل في التركز معامل (2) جدول
م2020حسب األحياء 

في مدينة  الصيدليات الطبيةتوزيع ل المكاني النمط تحليل في التجمع معامل (3) جدول
م2020عفيف حسب األحياء 
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 251.0=  0.0876×  2865.2ت=         

فأكثر( يدل على  300السكان أكبر، فإذا اعتبرنا أن الرقم ) ومن المالحظ أنه كلما زاد رقم مؤشر التجمع كان تركز وتجمع
فأقل( تركز  50( تركز عادي وأن من )100 -50( يدل على تركز كبير، والمدى من )300 -101تركز مرتفع وأن المدى بين )

 (.103ه، ص 1425منخفض )العبدلي، 

 مارتن للصيدليات الطبية:  -استخدام دليل جبس-3

طريقة جبس مارتن لقياس في تحليل المكاني للصيدليات الطبية بمدينة عفيف فكلما كانت النتيجة قريبة من  ويكمن لنا استخدام
الواحد تعني تنوع عال في ذلك النشاط، وكلما اقترب من الصفر تعني التخصص او التنوع القليل مما سبق يمكن القول بأن هناك 

 تنوعا واختلفا كبيرا في بنية أنواع الصيدليات 

 تم استخراج دليل التنوع وفقًا للمعادلة التالية:

 

 

 =0.03014753     =0.96 
 حيث إن:
 = مجموع تربيع عدد الصيدليات. 2مج س 

 = تربيع مجموع عدد الصيدليات.2مج )س( 
الدليل وإذا ما جرى استخدامه لتحليل التوزيع المكاني أو (، فإذا ما جرى استخدام هذا 1والنتيجة تنحصر ما بين)صفر( و )

( مارتن –وعند تطبيق دليل )جبس ( فيعني التشتت في الظاهرة.1الجغرافي للظاهرة الصناعية فإن )صفر( يعني التركز المطلق، أما )
 .التشتت وليس الى التركزلمعرفة اتجاه التوزيع المكاني للصيدليات الطبية بمدينة عفيف اتضح فإن توزعها يميل الى 

 

 اسم الحي 
عدد 

 الصيدليات 
 2مج س

 2مج )س(
 اسم الحي 

عدد 
 الصيدليات   

 2مج س
مج 
 2)س(

 2401 49 7 الريان 1 1 1 الجزيرة
 - -  0 اليمامة - -  0 الروضة
 1 1 1 الفاخرية -  - 0 النخيل
 - - 0 الحزم -  - 0 الورود

 - - 0 الدانة -  - 0 السليمانية
 - - 0 الربوة 256 16 4 الضباب

 2مج س      - 1= د 

  2)س( مج             

  ففي تحليل المكاني للصيدليات الطبية بمدينة عفيطريقة جبس مارتن لقياس  (4) جدول
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 - - 0 المنتزه 16 4 2 القادسية
 - - 0 الصناعية - 9 3 النهضة
 1296 36 6 الغدير -  - 0 العمارية
 - -  0 الشالل 625 25 5 اشبيلية
 -  - 0 غرناطة - -  0 الوسام

 
 التحليل المكاني لتوزيع الصيدليات بمدينة عفيف وفقا لألحياء:

 
أن دراسة األحجام في الخدمات الطبية تعتبر مؤشرًا مهما لكفاءة توزيع الخدمة الصحية، إضافة على ذلك يعتبر الصيدلية 

أحد األبعاد االستراتيجية حيث يحاول المخططون أن يصل عدد الصيدليات لتتناسب مع حجم عدد السكان وعند إعادة النظر في 
 أت انه من المهم مقارنة عدد الصيدليات الطبية بمدينة عفيف وأسباب افتتاحها في الفترة تخطيط الخدمات الطبية بمدينة عفيف، ر 

 االخيرة التي تعيشها الخطط التنموية واستصالح الوضع الصحي لمقاومة االمراض والرعاية الصحية. حيث بلغ عدد الصيدليات في 
 لتالي يوجد فرق بين عدد السكان.نسمة وبا 68645مدينة عفيف، بينما بلغ عدد السكان في األحياء 

 

 عدد السكان  اسم الحي 
نسبة السكان  

% 
 عدد الصيدليات

 في االحياء
 اسم الحي 

عدد 
 السكان 

نسبة السكان  
% 

عدد 
الصيدليات 
 في االحياء

 4830 الجزيرة
7.0362007
4 

 6335 الريان 1
9.2286401
1 

6 

 3276 الروضة
4.7723796
 3367 اليمامة 0 3

4.9049457
4 0 

 6489 النخيل
9.4529827
4 

 555 الفاخرية 0
0.8085075
4 

1 

 3759 الورود
5.4759997
1 

 1778 الحزم 0
2.5901376
7 

0 

 3759 السليمانية
5.4759997
1 

 763 الدانة 0
1.1115157
7 

0 

2.0001456 1373 الضباب
8 

4.9661300 3409 الربوة 4
9 

0 

 م2020ألحياء ل وفقافي مدينة عفيف  الصيدليات الطبيةتوزيع  (5) جدول
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9.9832471 6853 القادسية
4 

0.2476509 170 المنتزه 1
6 

0 

 259 الصناعية 3 6.5962561 4528 النهضة
0.3773035
2 

0 

 4327 الغدير 0 0.4763639 327 العمارية
6.3034452
6 

5 

 5705 اشبيلية
8.3108747
 1179 الشالل 3 9

1.7175322
3 0 

 3983 الوسام
5.8023162
7 

 1621 غرناطة 0
2.3614247
2 

0 

 
 8صيدلية موزعة على  29( يتضح انماط االحياء حسب احجام الصيدليات إذ أن عدد إجمالي الصيدليات 5ومن خالل الجدول رقم )

 أحياء حسب نمط التوزيع التالي:
 صيدلية فأكثر/ حي. 6النمط األول: االحياء التي يصل حجم الصيدليات 

صيدلية في حي الريان وحي الغدير 13يعتبر هذا النمط أقل األنماط انتشارا في مدينة عفيف حيث الصيدليات حيث يضم 
( وصيدلية الصفوة وصيدلية بيت الصحة وصيدلية الرعاية 2من اجمالي عدد الصيدليات وهي صيدلية النهدي فرع ) %44.8وبنسبة 

 6336صيدليات في الحي الريان وعدد السكان  7ميرا وصيدلية شموع الطبية، بواقع ( وصيدلية 2الحديثة وصيدلية الناصر فرع )
وصيدلية وقاية  %6.30نسمة ونسبة   4327من جملة السكان أما في حي الغدير الذي عدد السكان فيه  %9.22نسمة وبنسبة 

 6( بواقع 1( وصيدلية العواجي فرع )1فرع)( وصيدلية العناية وصيدلية قلب االدوية وصيدلية الناصر 2وصيدلية العليان فرع )
 صيدليات  ويرجع ذلك طبيعة الموقع وتركز السكان.

 .صيدلية / حي 5 - 4النمط الثاني: االحياء التي يصل حجم الصيدليات ما بين 
الضباب صيدليات في حي  9 الصيدليات اجمالي عدد بلغ حيث وهذا النمط يعتبر من األنماط المثالية في بعض االحياء

( صيدلية البرجس صيدلية سالمتك صيدلية الشفاء 1من جملة عدد الصيدليات وهي صيدلية عفيف فرع ) %31وحي أشبيلية وبنسبة 
صيدليات في حي أشبيلية وهي  5من جملة السكان كما توجد  %2نسمة وبنسبة  1373صيدليات في الضباب وعدد السكان  4بواقع 

 4327( ويمثل عدد السكان 3( صيدلية االدوية صيدلية العليان فرع )2واء صيدلية عفيف فرع )صيدلية أساس الصحة صيدلية الد
 من جملة السكان. %6.30نسمة وبنسبة 

 صيدلية / حي. 3-1النمط الثالث: االحياء التي يصل حجم الصيدليات ما بين 
وتوجد  %24.1عدد الصيدليات وبنسبة  صيدليات من اجمالي 7يعد هذا النمط االكثر انتشار في مدينة عفيف حيث يضم 

( صيدلية وهي حي النهضة عدد 1.1.2.3في االحياء التالية النهضة والقادسية والجزيرة والفخرية بعدد من الصيدليات على التوالي )
بلغ عدد ويأتي حيين الجزيرة وحي القادسية وي % 8.31نسمة وبنسبة  7505أما حي أشبيلية  %6.59نسمة وبنسبة  4528السكان 

 (.% 9.98، 7.03نسمه( بنسبة ) 6835، 4830السكان على التوالي )
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 النسبة % عدد  االحياء فات احجام الصيدليات م
1 3 - 1 4 44.44 
2 5-4              2 22.22 
فأكثر 6 3  2 22.22 
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 في مدينة عفيف  الصيدليات الطبية أنماط االحياء حسب احجام (6) جدول

 

الشكل يوضح العدد النسبي السكان والصيدليات  (4الشكل )
 الطبية بمدينة عفيف

 المصدر: من إعداد الباحث
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 ة عفيفأحياء مدين عدد فئات الصيدليات الطبية حسب وضحي (5الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث
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 ة عفيفأحياء مدين عدد الصيدليات الطبية في وضحي (6الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث

 

   طبيا المخدومة ة عفيفأحياء مدين وضحي (7الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحث
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 التحليل المكاني لتوزيع الصيدليات بمدينة عفيف وفقا للسكان والكثافة السكانية: 

للصيدليات الطبية وفًقا لعدد السكان الكثافة السكانية تمثل أحد المتغيرات الهامة التي تـؤثر فـي التوزيع التوزيع المكاني 
العـددي والمكـاني للصيدليات الطبية، حيث يجب أن يتناسـب توزيعها المكـاني مع معيار السكان أو الكثافـة السكانية ومن خالل 

يار السكان كعامل أساسي في أحد الصورة التوزيعية حيث يوجد عددا الفئات تمثل ( وقد حرص الباحث على حساب مع8والشكل )
 4( نسمة وتضم 6853-4831عدد السكان في األحياء. الفئة األولى وهي األحياء السكنية التي يرتفع فيها عدد السكان ليصل )

من جملة  %43.4يدليات طبية، وهو ما يعادل ص 10أحياء سكنية مخدومة طبيا وهي النخيل والقادسية والريان وأشبيلية بعدد 
 9( نسمة تضم 4830-1779الصيدليات الطبية بمدينة عفيف. الفئة الثانية األحياء السكنية ذات متوسطة اعداد السكان التي تتراوح )

من  %34.7يات طبية وتمثل صيدل 8أحياء وهي الربوة والسليمانية واليمامة والوسام والغدير والروضة والنهضة والجزيرة مخدومة بعدد 
 9( نسمة تضم 1778-170جملة الصيدليات الطبية بمدينة عفيف.  الفئة الثالثة فهي التي تمثل االحياء منخفضة السكان تتمثل )

ة صيدليات طبي 5أحياء سكنية هي المنتزه والصناعية والضباب وغرناطة والفاخرية والحزم والشالل والعمارية والدانة ومخدومة بعدد 
من جملة صيدليات والطبية بمدينة عفيف.  وغالبا ال ينظر إلى وزن معيار السكان بعين االعتبار عند محاولة  %21.7وتمثل نسبة 

 الكشف عن تحقيق العدالة المكانية في توزيع صيدليات الطبية.
مدينة عفيف قرابة ( أخر فتوضح كثافة السكان وأعدادهم في مدينة عفيف حيث يسكن 9ومن معيار يوضح الشكل )

شملتها البحث تتفاوت في  2كم 26.828حيا تبلغ مساحتها نحو  22م ويتوزعون على2010نسمة حسب احصائية عام  59637
اعداد السكان وكثافتهم وبما أن التركز العمراني منتشر اطراف المدينة لزيادة الكثافة السكانية ،ويؤثر عدد السكان في الحي الواحد 

الية على ضرورة وجود أو عدم وجود صيدلية  طبية  فيه، حيث تعد الصيدلية  الطبية  من االحتياجات اليومية ومساحته اإلجم
الضرورية لتزويد الموطنين باختالف أشكال وأنواع اللوازم بالطبية ، وإذا ما ارتبط تركز السكان بِّكبر مساحة الحي، فإنه يتوجب وجود 

وقد تخدم الصيدلية الواحدة سكان األحياء المجاورة. الفئة األولى وهي األحياء السكنية التي يرتفع أكثر من صيدلية  في الحي الواحد، 
صيدلية الطبية وتمثل  1( باأللف في االحياء القادسية واليمامة وهي أحياء مخدومة بعدد 9321-5681فيها الكثافة السكانية لتصل )

ف ، لفئة الثانية أحياء سكنية ذات الكثافة سكانية متوسطة تتراوح ما بين من جملة صيدليات والطبية بمدينة عفي %4.3نسبة 
( باأللف فهي االحياء التالية النخيل والروضة والجزيرة النهضة الربوة السليمانية وأسبيلة الريان والوسام الغدير وهي 1775-5680)

من جملة صيدليات والطبية بمدينة عفيف. الفئة  %73.9 صيدلية طبية األثر األكبر في وجود الخدمة وتمثل نسبة 17مخدومة بعدد 
( باأللف فهي االحياء التالية الورود والضباب العمارية 1764-324الثالثة أما االحياء السكنية منخفضة الكثافة السكانية ما بين )

من جملة صيدليات  %21.7نسبة  صيدليات طبية وتمثل 5الصناعية غرناطة الفاخرية الدانة الحزم الشالل المنتزه مخدومة بعدد 
 والطبية بمدينة عفيف.
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 الطبية في مدينة عفيف:خصائص التحليل المكاني للصيدليات 

 المقاييس تستخدم وانتشارها الظاهرة، المكاني التوزيع حيث الجغرافية من للظاهرة المكاني خصائص التوزيع طبيعة لمعرفة
للظاهرة وهي مقاييس متنوعة تعرف باسم  لهذه المكاني لطبيعة التوزيع دقيق ووصف رقمية نتائج إعطاء على القادرة اإلحصائية

 (. وبتجميع216م، ص1999)خير ، المركزية النزعة عن المكاني أو النزعة المركزية المكانية لألنماط النقطية ويعبرالتمركز 
 فتراكم الظواهر يتناقص، عدد فأن تنازالً  أو تصاعداً  النقطة هذه عن ابتعادنا ومع "المتوسطة بالقيمة"تدعى نقطة معينة حول الظواهر
 هو المركزية النزعة مقاييس أحد استخدام الذي يتثمل من الهدف المركزية أما بالنزعة يدعى ما هوو  المتوسطة القيمة في الظواهر

  يةالطب للصيدليات المكاني التوزيع وضحي (8الشكل )
 ة عفيفبمدين السكان لعدد وفًقا

 

 الطبية للصيدليات المكاني التوزيع وضحي (9الشكل )
 يةالسكانللكثافة  لعدد وفًقا
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الجغرافية ، فالنمط هو  للظواهر المكاني التوزيع طبيعة عن فكرة تكوين القارئ  يستطيع الظواهر بحيث خصائص عن عامة فكرة إعطاء
الطريقة والشكل واالتجاه الذي تأخذه نقاط توزيع الظاهرات الجغرافية في توزيعها المكاني كيفية توزيع ظاهرة من الظواهر في المكان أو 

 (104ه، ص  1407فوق مساحة معينة من سطح األرض وعالقة تلك النقاط مع بعضها البعض )السعيد، 

 والحجم المنطقة، ، وشكلالسكنية المنطقة بمساحة المختلفة المناطق في للخدمات المكاني التوزيع نمط يتأثر ما وغالبا
 مساهمة المختلفة، المناطق بين الجوار وعالقة للمنطقة والتطور التاريخي األخرى  الخدمات توزيع ونمط الشوارع شبكة وخطة السكاني

 (.130ه، ص  1422 )مصيلحي، الخدمية المؤسسات أنماط تجمعات بعض ظهور في بذلك

 (:Mean Centreالمتوسط المكاني أو مركز الثقل المكاني ) -1
الخارطة ، ويقصد  في أخر أي موقع أقل من عنه النقاط يكون مجمع بحيث النقاط بين المركزي  الموضع الذي يمثل الموقع هو

بالمركز الوسيط أو االرتكازية المكانية النقطة التي يتساوى حولها توزيع الظاهرة في كل االتجاهات ، فهي نقطة ارتكاز تتحرك مع 
(، فالجغرافي تحتاج إلى معرفة المركز الوسيط لمجموعة من التوزيعات 78ه، ص 1430توزيع الظاهرة المدروسة )الرحيلي،تغير ثقل 

المكانية وذلك لمقارنة بعد المركز الواقعي عن المركز المثالي أو للتعرف على الموقع التوسط ليكون مركزا للخدمات العامة أو األسواق 
وفي كثير من الدراسات يكون الغرض من إيجاد  Of Gravity Centerكثير من الحاالت بمركز الثقلأو المصانع ويعبر عنه في 

(. وقد تم تحديد المركز الوسيط الصيدليات الطبية بمدينة 208ه،ص1420المركز هو التوسط بالنسبة للنقاط )الصالح والسرياني، 
لصيدليات الطبية، أو المركز الوسيط يقع في حي الضباب ويقيدنا ، أن مركز الثقل المكاني لArc Gis10.4عفيف بواسطة برنامج 

ذلك كجغرافيين اقتراح نقطة خدمية في ذلك الموقع األمثل فنستفيد منها كنقطة تتوسط منطقة خدمية كصيدلية طبية كبيرة ذات إمكانات 
 لتوفير جميع المستلزمات الطبية والرياضية والجمالية.

 (:Centre Featureالمركز الوسيط المرجح ) -2
إلى قيمة محددة تقع عند وسط توزيع الصيدليات الطبية، وهي الموقع  Central Featureبينما يشير المعلم الجغرافي المركزي 

( وعند دراسة المركز الفعلي والمركز االفتراضي لمواقع 114ه، ص  1420االفتراضي أو المثالي للنقطة المركزية )الصالح والسرياني،
 ( ما يلي:10يات في مدينة عفيف فقد بينت الشكل رقم )الصيدل

أن مركز الثقل بالنسبة للصيدليات الطبية، أو المركز الوسيط الفعلي للصيدليات يقع في حي الضباب ويقيدنا ذلك كجغرافيين اقتراح  -
مات كما سبق فيدنا في إقامة مراكز للخدنقطة خدمية في ذلك الموقع األمثل فنستفيد منها كنقطة تتوسط الصيدليات الطبية والتي قد ت

 اإلشارة الية سابفًا.
تمثل نقطة التمركز االفتراضي منصف عدد الصيدليات لمنطقة البحث في حي الضباب، ويرجع ذلك إلى قدم هذا الحي وتوسطه  -

 للمدينة.

 (:(Standard Distanceالمسافة المعيارية   -3

وزيع حول المركز ومن تلك المقاييس المسافة المعيارية والتي هي إحدى مقاييس التشتت إن هناك عدة مقاييس تستخدم لدراسة الت
(. وفي هذه البحث تم استخدام المسافة المعيارية 134ه، ص 1430وأكثرها شيوعا لتوزيع المواقع حول مركزها المتوسط ) زبيدي، 

لبعد عن هنا هو مقدار تباعد وتناثر الصيدليات لطبية  تبعًا لللتعرف على مقدار تباعد وتناثر الصيدليات الطبية، ويقصد بالتشتت 
ه ويمثل مقدار تشتت القيم مقياسًا لمعرفة قرب القيم أو تباعدها عن بعضها البعض، وعلى ضوء ذلك  1442النقطة المركزية لعام 
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ديد مركز الجذب الذي يتمثل في نجد أن هناك أحياء يوجد بها تركز الخدمات وأخرى مخلخلة في توزيعها، ومن أجل ذلك تم تح
 Standard Distanceالمركز الوسيط لتوزيع الصيدليات الطبية )المركز الفعلي( ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المسافة المعيارية 

لمسافة امتوسطها المكاني، ومن خالل دراسة من خالل نظم المعلومات الجغرافية لمعرفة درجة تشتت مواقع الصيدليات الطبية حول 
مترًا تمثل المسافة  1331المعيارية للتوزيع المكاني للصيدليات في مدينة عفيف نالحظ نتائج تحليل البرنامج برسم دائرة قطرى 

صيدلية   29 صيدلية طبية من مجموع 18 ( من النقاط صيدليات طبية حول المركز الوسيط بواقع% 62.02المعيارية، ويقع ضمنها )
ويستدل من قراءة المسافة العيارية أن الصيدليات الطبية بمدينة عفيف أكثر انتشارًا حول المركز الوسيط وامتدادًا في منطقة الدراسة، 

 (.11انتشارًا جنوب شرق شمال غرب كما في الشكل )

 

 

 

 الوسيط المركزو  المكاني المتوسط وضحي (10الشكل )
 المرجح

 

 المعيارية المسافة وضحي (11الشكل )
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 (:Directional Distributionاتجاه انتشار الظاهر الجغرافية ) قياس -4
قد يتخذ التوزيع المكاني ألي ظاهرة جغرافية شكل معين في االنتشار أو التوزيع، وقد نستطيع تحديد اتجاه االنتشار لتلك 

ب ة، وتنشأ على أنه معلم جديد يحسالظاهرة حاسوبيًا، وهي من مقاييس النزعة المكانية االتجاهية لمجموعة من المعالم الجغرافي
من المركز المتوسط. ويتضح من ذلك أن اتجاه الصيدليات الطبية بمدينة عفيف تمتد بشكل بيضاوي من الجنوب الغربي إلى 

صيدلية بنسبة  21الشمال الشرقي بسبب تركز الصيدليات داخل هذه المنطقة، حيث بلغ عدد الصيدليات في ذلك االتجاه 
صيدلية وقد يعود ذلك لزيادة النمو واالمتداد العمراني نحو الشمال، ومحاولة البعد عن المنطقة المركزية  29لة من جم 72.4%

 (12نظرًا لصغر مساحتها كما في الشكل )
 (: Bufferنطاق الخدمة ) -5

لتي وهي الدائرة ا - الصيدليات الطبية –يقصد بنطاق الخدمة بأنها المساحة الجغرافية التي تخدمها الظاهرة المدروسة 
يكون نصف قطرها المسافة القصوى بين مكان من يطلب الخدمة ويتم تحديده زمنيًا أو على شكل مسافة يقطعها تعد وسيلة هامة 

لتحقيق اندماج الصيدلية في المجتمع المحلي، األمر الذي يساعد على تفاعل الخدمة الطبية مع مشروعات التنمية المحلية 
 (.70ه، ص 1418اتجاهات تطور النشاط السكاني المحلي )الصيدالني،  المتكاملة، ومع

وكثيرًا ما يحرص المهتمون بقطاع االستثمار، على توفير الصيدليات في معظم األحياء السكنية، كجزء من سياسة العدالة 
تم اعتمادها  تخطيطية للخدمات الطبية التيالمكانية التي تتطلب الزيادة السكانية الكثافة العالية في االحياء أن اختيار المعايير ال

لوضع حدود جغرافية تابعة لكل صيدلية، وأصبح في الوقت الحاضر أمرًا مهما لمنطقة الدراسة، فتوزيع الخدمات الطبية بغرض 
 (7ص  م، 2005رسم تلك الحدود لمعرفة المسافات الخدمية لكل ظاهرة مدروسة )دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة، 

ويتم تحديد نطاق الخدمية للصيدليات الطبية على ضوء المسافة المقطوعة والتي يستطيع من يطلب الخدمة قطعها في فترة 
زمنية محدودة ويطلق عليها مناطق نفوذ الصيدلية )الخدمية( وهذا يوضح لنا المناطق التي تصل لها الخدمة، من الصيدليات 

 الطبية ومنها يتضح اآلتي:
أن غالبية مواقع الصيدليات الطبية تتركز في وسط المدينة، وفي بداية تكوين المدينة حيث تقع معظم الصيدليات يتضح ب

صيدلية داخل نطاق الخدمة بعضها مع بعض ومتقاطعة مع الطريق الرئيسي  28بالقرب من الطريق الرئيسي حيث أن هناك 
تقع خارج تقاطع الخدمة ال يغطي غالبية منطقة  %3.44سبة بينما هناك عدد صيدلية واحدة فقط تمثل ن %96.55تمثل 

( أن عدد الصيدليات الموجودة في منطقة البحث غير كافي أي أن هناك مناطق غير خدومة 13البحث. ويتبن من الشكل )
اعية الصنطبيا وال يصلها نطاق الخدمة فأنه توجد صعوبة كبيرة في الحصول على الخدمة من األحياء الغير مخدومة طبيا 

 والسليمانية والربوة والعمارية واليمامة غرناطة والشالل والحزم والوسام والدانة الورود والنخيل.
صيدلية  28يظهر لنا مدى التداخل بين الصيدليات الطبية، مما يدل على سوء توزيع الصيدليات حيث نجد أن هناك 

 250كما ذكر سابقًا أي أنها تبتعد عن بعضها بأقل  %96.6مدراس بنسبة تقدر  29تشترك مع بعضها في الخدمة من أصل 
متر، في حين أن هناك صيدلية واحدة تتمتع بموقع جيد حيث أنها ال تتداخل مع الصيدليات األخرى، ويتضح لنا إن نطاق 

فيف مدينة عم مناسب في تحديد بعض نطاق للصيدليات الطبية إذا روعي تطبيق معايير تخدم طالب الخدمة. أن  250الخدمة 
صيدليات في االحياء ذات الكثافة السكانية وهو ما سوف نصل الية في تحديد بعض الخصائص المكانية في  6تحتاج الى عدد 
 الموقع األمثل.

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السادس العدد -اإلصدار الرابع 

 م 2021 – تشرين األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

100 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 (:Nearest Neighbor Analysisتحليل صلة الجوار إليجاد نمط التوزيع المكاني للصيدليات الطبية ) -6
أول من حاول استخدام عنصر المسافة بين المواقع األقرب إلى بعضها لقياس مدى ابتعاد هذا النمط عن العشوائية في 
التوزيع، هو العالم دايس، وذلك على أساس تساوي نقاط التوزيع في الحيز المكاني الذي تنتشر فيه. تساوي فرص المساحات 

من أولويات  patternالنقاط عن بعضها البعض ويعد الكشف عن نمط التوزيع  المدروسة في عدد النقاط الموزعة. استقاللية
اهتمام الجغرافي في دراسته للتوزيع المكاني للظواهر. حيث أن التوزيـع المكاني ألي ظاهرة من الظواهر الجغرافية هو في الحقيقة 

توزيع مواقع االنتشار المكاني للظواهر التي  patternأحد الخصائص األساس لتلك الظاهرة، ومؤشـر الجار األقرب يصف نمط 
م، 2004يتم تمثيلها نقطيًا على الخرائط، أي أنه يعبر عن درجة نمطية التوزيع هل هي منتظمة، عشوائية أو مركزة )الجـراش ،

لة عامل ص( يوضح أنماط التوزيع الجغرافي للظواهر من خالل تحليل معامل صلة الجوار. وتتراوح قيمة م14(. وشكل )425ص
وكلما اقتربت من الصفر كان التوزيع متجمعًا وكلما اقتربت من الحد األقصى كلما كان التوزيع  2.15الجوار بين الصفر و
 ( 51تدل على التوزيع العشوائي الكامل )داود، مرجع سابق، ص 1منتظمًا، بينما القيمة 

   

 النمط  (  Rقيمة صلة الجوار )
 المتقارب / المتجمع   1إلى أقل من  0 

 العشوائي  1
 المتباعد / المنتظم   2.15إلى  1أكبر من 

 52م، ص2012المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على داود، 

 في مدينة عفيف  الصيدليات الطبية أنماط االحياء حسب احجام (7) جدول
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( اليًا، حيث تعتمد هذه الطريقة على تحليل قياس   ArcGIS 10.8يتم حساب قيمة الجار االقرب في برنامج )
المسافة بين كل نقطة واقرب نقطة مجاورة لها بهدف تحديد نمط توزيع الصيدليات الطبية  ومدى انتشارها بمدينة عفيف ، وقد بين 

، حيث أظهر ل صلة الجوارالتحليل المكاني نمط التوزيع الجغرافي للصيدليات الطبية  بمدينة عفيف، وذلك من خالل تطبيق معام
مًا، نحو النمط المتجمع أكثر من كونه نمطًا عشوائيًا أو منتظالتحليل المكاني أن نمط التوزيع الجغرافي للصيدليات الطبية  تميل 

 Nearestمتوسط المسافة الفعلية على متوسط المسافة المتوقعة حيث تظهر لنا قيمة صلة الجار األقرب)وذلك بحساب 
Neighbor (Ration ( وهي أقل من  170.3398( أن  قيمة متوسط المسافة الفعلية قد بلغت حوالي)14يتضح من الشكل )م

(، كما أظهر 0.683981م( فيما سجلت قيمة الجار األقرب حوالي)  249.0416قيمة متوسط المسافة المتوقعة والتي بلغت)
، فيما أظهر التحليل Zوهي قيمة أقل من القيمة المتوقعة للمعيار  ) 3.25-قد بلغت )   z-score التحليل أن القيمة المعيارية 

 ةالجغرافيقياس اتجاه انتشار الظاهر  وضحي (12الشكل )
 نطاق الخدمة وضحي (13الشكل )
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(، مما يدل على أن نمط وشكل التوزيع الجغرافي للصيدليات 0.001131( قد بلغت  value-Pكذلك أن قيمة االحتمالية ) 
ويكون التركز أكثر وضوحًا ( 14(،  وهو ما يشير له اللون األزرق الغامق في الشكل ) Clusteredالطبية هو النمط المتجمع) 

 إذا أخذنا في االعتبار مدينة عفيف  كاماًل كمنطقة للدراسة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لموقع األمثل للصيدليات الطبية المقترحة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافيةا

يعد اختيار الموقع األمثل للصيدلية أمرًا في غاية األهمية، وبما أنه ال يوجد موقع حتمي واحد ذو خصائص معين ألي 
مشروع مدرج في خطط التنمية، بل هناك أكثر من موقع ولكل موقع مزاياه وخصائص، لذا ال بد أن يكون اختيارنا لمواقع الصيدليات 

در من االنتفاع بالخدمة ألكبر شريحة من السكان وبأقل مدة زمنية ممكنة، ومن هنا تأتي أهمية الجديدة بحيث يعطي الموقع أكبر ق
أفضل اختيار مواقع جديدة للخدمة ، وبما أن وزارة الشئون البلدية والقروية لم تعمل على صياغة المعادالت التخطيطية المتعلقة بخدمة 

وخدمات الدفاع المدني ومراكز الشرطة حيث أن االستناد عليها يساعد في حل الصيدليات مثل باقي الخدمات الصحية والتعليمية 
مشكلة التشتت السكاني في مدينة عفيف ويوفر الخدمة في أماكن متفرقة فكان توفير خدمة الصيدليات الطبية يتم توفيره بناء على 

 المكاني التوزيع نمط إليجاد الجوار صلة تحليل وضحي (13الشكل )
 الطبية للصيدليات
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راعاة لية من تركز سكاني وندرة في الصيدليات مع متتبع الصيدلي لألماكن التي يالحظ توافر الشروط التي تساعد على نجاح الصيد
المتطلبات التي يتطلب وجودها فبما أنه ال يوجد معايير تخطيطية لصيدليات بل تشترط إدارة الرخص الطبية المسافة بين كل صيدلية 

طيطية للخدمات العامة، متر وهي يمكن اعتبارها نطاق الخدمة لكل صيدلية والصيدلية )دليل المعايير التخ 250وأخرى مسافة 
والتي يعتقد أنها مناسبة ومقبولة لصيدليات وعليه فيمكن االفتراض التالي يعتمد استخدام نظم المعلومات في عمله ( 7ه، ص1429

 على عدة أساليب حيث تختلف هذه األساليب عن بعضها بنوع المعطيات والقواعد البيانية التي يقوم عليها كل أسلوب، على الرغم من 
التطور الكبير الذي ابتدعته األبحاث من خالل استخدام بعض المحددات  من الفروض وفق المحددات والمعمول بها في الوزارات فقد 

متر وثم األحياء التي تحتاج افتتاح صيدلية دون التداخل في نطاق الخدمة ومن ثم االبتعاد عن 100حدد عدة شوارع بنطاق خدمي 
( حيث 15( الذي يعي مدلوالت في الخريطة في الشكل )14دمات طبية  وكانت النتائج تشير الى الشكل)األحياء التي توجد بها خ

يمثل التحليل المكاني  أهمية كبيرة  في عدالة  التوزيع بين الصيدليات الطبية  في أحياء مدينة عفيف ، وأحد الطرق التي توضح 
 اتخاذه في  الخطط التنموية للخدمات الطبية.تباين الخدمات الطبية التي تساعد صناع القرار على 

  
 

( انه تم نغطيه أجزاء كبيرة من 15ويالحظ من خالل قراءة خريطة نطاقات مواقع انشاء الصيدليات القائمة المقترحة الشكل )
النطاق العمراني لمدينة عفيف خاصة في المناطق المحصورة في شمال الغربي للمدينة والذي يعد النطاق األكثر مساحته وسكانًا في 

الجديدة باإلضافة إلى انتشار عدد من المواقع في الجنوب الشرقي ووسط المدينة الجنوبي لتركز السكان ظل الزحف العمراني لالحياء 
 وزيادة الحركة االقتصادية. 

 مثلاأل الموقع الطبية للصيدليات استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية وضحي (14الشكل )
 الطبية للصيدليات
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 ماتالمعلو  نظم تقنية باستخدام المقترحة الطبية للصيدليات األمثل الموقع وضحي (15الشكل )
 الطبية للصيدلياتالجغرافية 
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 النتائج والتوصيات: 

 من النتائج:

مـن جملـة عدد الصيدليات الطبية توجد  %62.2بناء على المسافة المعيارية لتوزيع الصيدليات الطبية بمدينة عفيف وجـد أن نحـو  -
متـرًا وهـو مـا تتفق مـع كثافـة توزيع الصيدليات الطبية فـي منطقـة وسـط المدينة والتـي ارتبطـت بتجمع  1331داخل دائرة قطرها 

 ة والتجارية والخدمية للمدينة.   األنشطة السكني
شرق، وانـه  جنـوب -أن التوزيع االتجاه الفعلـي للصيدليات الطبية بمدينة عفيف تأخذ شـكال بيضاويا امتد فـي محـور شـمال غرب -

 مـن جملة عدد الصيدليات الطبية بمدينة عفيف.   %72.4بـداخلة حـوالي
متـرًا وجـد أن هنـاك تـداخل كبير بين نطاقـات الخدمـة للصيدليات الطبية  250قـدرت بحـوالي  بناء علـى تحليل حـرم الظـاهرة والتـي -

اخل دفـي مدينة عفيف داخـل حـدود الطريق الرئيسي للمدينة، وانـه كلمـا ابتعـدنا عـن الطريق الرئيسي فـي اتجـاه أطـراف المدينة عـدم الت
 ف.فـي توزيع الصيدليات الطبية بمدينة عفي

يعد عامل الكثافة السكانية موضًعا مهمًا في تحديد االحتياج للخدمة وخصوًصا إذا ما ارتبط ذلك بالمساحات الواسعة، مما سيترتب  -
من أحياء  2آال ف نسمة في  9على ذلك الحاجة المتزايدة إلى زيادة أعداد الصيدليات الطبية في هذه األحياء، فهناك أحياء تجاوزت 

 يدلية وكالهما في حي الضباب.  ص 2يوجد بها 
ن خالل استخدام تقنية االنحراف المعياري لمعرفة اتجاه التوزيع الجغرافي لمواقع الصيدليات الطبية في مدينة عفيف، تبين أن م -

ياء من أصل أح 8اتجاه نمط التوزيع الجغرافي في مدينة عفيف أتخذ شكاًل بيضاويا، بسبب النمو العمراني وأن الشكل البيضاوي ضم 
صيدلية طبية، مما يشير إلى أن هذه الصيدليات متركزة في أحياء معينة في المدينة  21حيًا والمالحظ أن هذه األحياء وجد بها  22

 وهذه األحياء تعد أحياء رئيسة حيث تتميز هذه األحياء بالكثافة السكانية.

طبية واثبت البحث ان المواقع لها نمط متقارب وهذا يساعد السكان في تودي العوامل البشرية دورًا مهمًا في توزيع الصيدليات ال -
 الوصول مواقع الصيدليات بسرعة. 

أن المركز المتوسط والوسط المكاني الجغرافي للصيدليات الطبية كليهما يقعان  Arc Gis10.8ظهرت من خالل استخدام برنامج  -
 لب إعادة توزيع الصيدليات الطبية في المدينة. في حي الضباب، ذات العدد السكاني القليل وهذا يتط

تأخذ اغلب مواقع الصيدليات الطبية في اتجاهاتها الشكل البيضاوي الذي يغطي خدمات الصيدليات الطبية في جنوب شرق شمال  -
 غرب في حين خدماتها التصل إلى الجهات الشمالية والجنوبية.

 من التوصيات:

التخطيطية عند إنشاء الصيدليات الطبية سوأ ء على المستوى العام والخاص وبالشكل الذي يمكن  ضرورة األخذ بتطبيق المعايير -
 من توفير الخدمة للسكان واعادة توزيع الصيدليات حسب الكثافة السكانية.

لها تي لم تصالحث والتشجيع على إنشاء صيدليات في أحياء المدينة ذات الكثافة المنخفضة أو البعيدة عن مركز المدينة ال -
 الخدمات الصيدالنية.
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 أن نمط توزيع الصيدليات في مدينة عفيف يكون نمطا متقاربًا، أي بمعنى المسافات الفاصلة بين الصيدليات غير منتظمة. -

 عدم تطبيق المعايير في توزيع الصيدليات بالنسبة لعدد السكان في أحياء المدينة عفيف، بل اعتمد على مبدا السوق )العرض -
 والطلب( في إنشاء وتوزيع الصيدليات.

 لمراجع: ا

م(، األساليب الكمية في الجغرافيا، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، جدة، المملكة 2004الجـراش، محمد بن عبد هللا، )
 العربية السعودية.

اليمنية دراسة في جغرافية الخدمات، كلية اآلداب، ه( التحليل المكاني للخدمات الصحية في الجمهورية 1427حسن، أمين علي، )
 جامعة عدن.

 م(، مناهجه وأساليبه، دار المريخ للطباعة، الرياض.1999خير، صفوح، )

 ، مكة المكرمة.GIS –م(، أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية 2012داؤود، جمعة محمد، )

 رافيا الطبيعية، جامعة الخرطوم، كلية التربية، دار عالم الكتب.ه(، الجغ1421الرديسي ، سمير محمد، )

ه(، التوزيع الجغرافي لمواقع المدارس المتوسطة األهلية للبنات في المدينة المنورة باستخدام نظم  1433الرحيلي، سماح فرج، )
 ة العربية السعودية.المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طيبة، المملك

ه(، التخطيط المكاني للخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية باستخدام نظم المعلومات 1420رشدي، سامر حاتم )
 الجغرافية رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدارسات العلياء، فلسطين.

اني لمواقع مدارس البنات األهلية في مدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ه(، التحليل المك 1430زبيدي، الجوهرة أحمد، )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

 م(، أسس البحث الجغرافي، دار المعرفة الجامعية، مصر.1998سيف، محمود محمد، ) 

ه(، تحليل صلة الجوار، دراسة مقارنة في المملكة العربية السعودية، مجلة كلية اآلداب، جامعة الملك  1407بحي احمد، )السعيد، ص
 سعود.

م(، الجغرافيا الكمية أسس وتطبيقات األساليب الحاسوبية، مكتبة العبيكان، 2000الصالح، ناصر عبد هللا، ومحمد السرياني ) 
 السعودية.الرياض، المملكة العربية 

ه(، " المدارس الثانوية للبنين في ريف المدينة المنورة دراسة في تحديد نطاقها الجغرافي"، رسالة  1417الصيدالني، خالد عتيق، )
 ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الدلك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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 البحـث فـي العلـوم السلوكية، الطبعـة الثالثة، مكتبة العبيكان، الرياض.  م( المـدخل إلـى2003العـساف، صـالح حمـد، )

 ه( مدينة عفيف والتطور الحضاري، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد، الرياض1431العضياني، رفاع باجد، )

كة المكرمة، رسالة ماجستير غير ه(، توزيع مراكز العمران الريفي في محافظة خليص بمنطقة م1425العبدلي، مليحة حامد عبد هللا )
 منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 ھ(، نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين، منشأة المعارف، اإلسكندرية   1419عزيز، محمد عزيز الخزامي، )

في مدينة قليقلية باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية رسالة ه(، توزيع وتخطيط الخدمات العامة 1420عنايا، نضال رفعت أحمد، )
 ماجستير منشورة جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

 م(، مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية، وكالة المطبوعات، الكويت. 1973الفرا، محمد على، )

 النظري تجارب عالمية، الطبعة األولى مطابع جامعة المنوفية.ه(، جغرافية الخدمات اإلطار 1422مصيلحي، فتحي محمد، )

 م( دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة. 2005وزارة الشؤون البلدية والقروية )

 ه( الالئحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية.1430وزارة الصحة، )

 

Abstract: 

The research aims at the characteristics of the spatial distribution of medical pharmacies in Afif city and the reality of 

pharmacies in terms of their spatial distribution and its relation to some geographical variables surrounding the locations of 

medical pharmacies such as the population and population density, analysis of the current situation of the distribution of 

medical pharmacies in Afif city in 1443, knowledge of the spatial pattern, and the proposal of new sites for pharmacies in 

Afif city. 

The research was based on the descriptive analytical approach through the use of GIS applications for some analysis and 

statistical analysis programme, as well as the objective approach, and the research dealt with a comprehensive survey of all 

pharmacy sites according to the data of 1443E with the aim of providing a database on the locations of those pharmacies 

and theresults indicated that pharmacies take the combined pattern, which means that pharmacies converge on each other 

on a small place and leave large unserved areas within the urban scope of Afif city and therefore the level of service 

provided is acceptable. 

The research recommended the need to increase the number of existing pharmacies in a planning manner, in order to 

improve the level of medical service provided, with the need to employ and use GIS in the planning of pharmacies, as well 

as the need to find planning standards to comply with them when establishing a pharmacy anywhere, review the granting of 

pharmacy licenses to take into account all spatial and socio-economic standards. Digital data on pharmacies and health 

facilities are also provided. 
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