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 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   د. عمي سالـ جمعة -
 عضػكان   كشينة د. أنكر عمر أب -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت 
 تمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. كالقضايا المج

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 ُتوّجو جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:

 تحرير مجمة العموم االنسانية  ىيئة 

 مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )

 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة -
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة. النفس

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
بحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ اإلنسانية كاالجتماعية كنشر ال

 المعرفة العممية كاإلنسانية.

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

لبحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك ييشترط في ا -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –مف رسالة )ماجستير في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
ط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا الباحث باعتذارىا فق

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

دراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، تخضع جميع ال-
بعرضيا عمى ميحكٍّميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

حية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان يبدم المقيـ رأيو في مدل صبل -
بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، 

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف  تقـك-
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 

فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف  التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في
تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ 

 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ   ((cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

ف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائ-
 اإللكتركني.

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 لتي خصصت لممقيميف.إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك ا

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

ى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة يذكر الباحث عم -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
يتضمف البحث الكممات المفتاحية  الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف

)مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ 
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ فيي ا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يران يثبت قائمة المراجع.يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخ

( A4يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20ال تقؿ صفحات البحث عف يجب أ -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 ز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.كال يتجاك 

 2.5سـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل  3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 ربية.لؤلبحاث بالمغة الع 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر يجب أف -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1ى ىكذا: )إلى األعم

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 عمى النحك اآلتي: كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع-

اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، 
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكاف. تحقيؽ كشرح: 

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
ؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغام

الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ 
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ص ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصي
"، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة،   "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -كاالحاديث النبكية:رابعا: اآليات القرآنية   
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
يف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع متتال اعضاء ىيئة التدريس لمنشر.
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"دراسة في دكر مصر كالعراؽ  ـ1952-1945الدكر العربي تجاه القضية الميبية  -11
 .كجامعة الدكؿ العربية"

 265.................................................................غكيطةبمعيد مفتاح . د
شكاىد  منيج ابف المبل كاختياراتو النحكية في كتابو منتيى أمؿ األريب  مف حؿ -12

 .مغني المبيب
 300........................................................عمي سميماف أبكسطاشإمحمد د

مركيات أبي ىريرة أنمكذجان دراسة نقد المتف عند السيدة عائشة رضي ا عنيا -13
 .نظرية تطبيقية

 326...................................................................كفاء محمد العاتي أ.
 .صناعة الحديد كالصمب في مصراتو -14
 354...................................................إبتساـ عبدالسبلـ كشيب.............د

 .ـ1984-ـ 1955مف عاـ األفريقية العبلقات اإلسرائيمية  -15
 368............................................................عبد السبلـ عمر عرقكبد.
 مظاىر البعد الحضارم في مركيات كتاب تيجاف في ممكؾ حمير.  -16
 392..........................................إمحمد انكيجي غميض ك شعباف عمي أبكراسد.

17 - Libyan EFL Learners' Use of English Lexical Collocations. 
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 التحميل المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس
 (GISباستخدام نظم المعمومات الجغرافية )

()د. أبوالقاسم عمي محمد سنانإعذاد:  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:
تعتبر الخدمات الصيدالنية مف الخدمات الضركرية التي ال بد مف تكفرىا  

لممجتمع سكاء منفردة أك ممحقة بالمراكز كالعيادات الصحية كالمستشفيات، لذلؾ يمكف 
مة التي تيتـ بيا الدراسات الجغرافية في الحيز اعتبار دراستيا مف المكضكعات المي

المكاني،  سكاء كاف عمى مستكل المدينة أك ضمف أحيائيا السكنية، كلـ تعد الجغرافية 
عممان كصفٌيان تثقيفٌيان ييعد مدرسيف لتدريسيا في الفصكؿ الدراسية، بؿ تطكرت بعد تقدـ عمـ 

ما بعد التطكرات التي شيدتيا الجغرافية تخطيط المدف، ككانت الجغرافية أىـ دعائمو، السي
في العقكد األخيرة، بدءنا بالثكرة الكمية كانتياءن بثكرة المعمكمات التي أدت إلى ظيكر 
مناىج ككسائؿ متعددة كحديثة لمبحث الجغرافي، منيا تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 

((GIS لمعاصرة التي تكاجو التي ساعدت الباحثيف في محاكالتيـ لمعالجة المشكبلت ا
 المجتمعات.
تضـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المكانية  

التي يستعيف بيا الباحثكف في الكشؼ عف نمط تكزيع الظكاىر الجغرافية المختمفة البشرية 
أك تطبيؽ  منيا كالطبيعية، لتكصؿ إلى نتائج بطريقة آلية دكف المجكء إلى إجراء قياسات

 معادالت إحصائية بطريقة يدكية، تكفيران لمكقت كالجيد المبذكؿ.
ىنا تكمف أىمية التخطيط المكاني الستعماالت األراضي داخؿ المدف كخارجيا  

ككيفية تكزيع كانتشار الخدمات المجتمعية بشكؿ عممي كمدركس كمنظـ كخاصة الخدمات 

                                                 
()  جامعة المرقبكمية اآلداب الخمس –بقسـ الجغرافيا  مشارؾأستاذ ،. 
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األكلكيات التي يجب أخذىا بعيف االعتبار في الصحية كالتعميمية كغيرىا، التي تعتبر مف 
 تحقيقيا لممجتمعات. 

اقتصر البحث عمى دراسة الخدمات الصيدالنية في مدينة الخمس، محاكلة مف  
الباحث لمتكصؿ إلى نتائج عممية متبكعة بعددو مف التكصيات يمكف االستفادة منيا 

 كاالستعانة بيا في دراسات مستقبمية بذات المكضكع.
د تـ اختيار مدينة الخمس كحيز مكاني إلجراء ىذا البحث لمكانتيا اإلدارية كق 

 الميمة لككنيا المركز اإلدارم لبمدية الخمس.

 :مشكمة البحث
 تتمخص مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية: 
ىؿ يكجد نكع مف التكازف المكاني بيف عدد الصيدليات كحجـ السكاف عمى  -1

ؿ الذم يحقؽ الفائدة المرجكة مف خدمة مستكل محبلت المدينة بالشك
 الصيدليات؟

 ما ىك نمط التكزيع المكاني لمصيدليات عمى مستكل المدينة؟ -2

 الفرضيات:
 تتمثؿ فرضيات البحث في اآلتي: 
الصيدليات تتكزع في المدينة عمى مستكل محبلتيا بشكؿ غير متكازف مع الحجـ  -1

 السكاني.

 مدينة الخمس ىك نمط عشكائي. إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات في -2

 أىدافو:
 تتمثؿ أىداؼ البحث في تحقيؽ اآلتي: 
 التعرؼ عمى التكزيع الجغرافي لمكاقع الصيدليات داخؿ نطاؽ مخطط المدينة. -1

االستفادة مف استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة كتحميؿ نمط  -2
 التكزيع المكاني لمصيدليات بالمدينة.
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إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متعمقة بالتكزيع المكاني لمصيدليات  العمؿ عمى -3
 بالمدينة يمكف االستفادة منيا في دراسات مشابية في المستقبؿ.

 أىميتو:
 تتمحكر أىمية البحث في اآلتي: 
استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في معرفة نمط التكزيع المكاني  -1

 لمصيدليات بمدينة الخمس.

 التكزيع الجغرافي لمصيدليات بمنطقة البحث كتمثيميا بالخرائط.تكضيح  -2

إبراز دكر الجغرافي في تكظيؼ التقنيات الحديثة مثؿ: تقنية نظـ المعمكمات  -3
 (في معرفة نمط التكزيع المكاني لمظكاىر الجغرافية المختمفة.  GISالجغرافية)

 :ومجاالت

 المجال المكاني: - أوالً 
المستيدفة  الصيدلياتؾ الحيز المكاني الذم يضـ المجاؿ المكاني ىك ذل 

بالدراسة كالتحميؿ، كىذا الحيز المكاني يتمثؿ في مدينة الخمس الكاقعة في شماؿ غرب 
  163( شماالن، كبيف خطي طكؿ )  ْ  32  403( ك) ْ  32  363ليبيا بيف دائرتي عرض ) 

ة بيف كادم لبدة شرقان ككادم . كجغرافياًّ تقع منطقة الدراس(1)( شرقان  ْ  14  183( ك)  ْ  14
غربان، كبيف البحر المتكسط شماالن كخط سكة الحديد الجارم تنفيذه  -سيدم عبدا  -تمة 
 (.1الخريطة ) ،جنكبان 
 المجال الزماني:   - ثانياً 

يتمثؿ ىذا المجاؿ في الفترة الزمنية التي جرل فييا البحث حكؿ نمط التكزيع  
 ـ. 2016اؽ مخطط مدينة الخمس، عاـ داخؿ نط صيدلياتالمكاني لم

 
                                                 

1
- Polservice  – Consulting Office, Al Khums Master Plan – 2000, Final 

Report No. TF-33 ,Warsaw – Poland, P. 6.     
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 المجال البشري:   - ثالثاً 
، حيث تـ مف خبلليـ جمع الصيدلياتفي  يفالعاممالمالكيف ك كيشمؿ ىذا المجاؿ  

 البيانات كالمعمكمات التي ليا عبلقة بمكضكع البحث.
 ( المكقع الجغرافي لمدينة الخمس1خريطة )

 
 .Arcgis 10.2.2ـ باستخداـ برنامج 2015ائية لمنطقة الدراسة، المصدر: استنادان إلى الخريطة الفض 

 المنيجية المتبعة في البحث:
كاآلخر الكمي المتمثؿ في  ،اعتمد الباحث في بحثو ىذا عمى المنيج الكصفي 

في عمميات تحميؿ كمعالجة البيانات الخاصة  ،التحميؿ الكمي المكاني في الجغرافية
حصائية البيانية المكانية لتحميؿ نمط بعض االختبارات اإلكذلؾ باستخداـ  بالصيدليات،

 Spatial Statistics. كىي أدكات التحميؿ اإلحصائي المكاني )الصيدلياتتكزيع 

Analysis( كعمى كجو التحديد تقنية تحميؿ صمة الجكار )Nearest Neighbour 

Analysis ،)جاه التكزيعكمركز المتكسط كنطاؽ التأثير كالمسافة المعيارية كات. 
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ميماف في الدراسات الجغرافية، كىذا ما  -الكصفي كالكمي  –كىذاف المنيجاف   
أكده )الفرا( عندما كٌضح أف كبل مف المنيج الكصفي كالكمي ال غنى عنيما ألم باحث 
في مجاؿ الجغرافيا، مبينان أف جميع األبحاث كالدراسات الجغرافية خبلؿ العقديف األخيريف 

 .(1)ال تخمك مف ذلؾ لعشريفمف القرف ا
 مصادر البحث:

عتمد الباحث في جمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بمكضكع بحثو عمى ا 
 المصادر اآلتية:

المصادر المكتبية: كتتمثؿ في الكتب كالمراجع كالرسائؿ كاألبحاث العممية كالدكريات  -1
في شبكة المعمكمات  التي تناكلت المكضكع، إضافة إلى البحكث كالدراسات المنشكرة

 الدكلية.
المصادر الرسمية: كتتمثؿ في البيانات كالمعمكمات كالخرائط كالمخططات التي تـ  -2

 الحصكؿ عمييا مف الدكائر كالمؤسسات الحككمية.

المسح الميداني: كيتمثؿ في البيانات كالمعمكمات التي تحصؿ عمييا الباحث مف  -3
لدراسة، إضافة إلى أخذ إحداثيات منطقة ا بصيدليات العامميفالمقاببلت مع 

عاـ  ديسمبر، كجرت الدراسة الميدانية خبلؿ شير GPSباستخداـ جياز  الصيدليات
 ـ. 2016

كالتحميبلت المكانية في رسـ الخرائط  ArcGISتقنيات الحاسكب: االستعانة ببرنامج  -4
داد في إع Excelفي تحميؿ البيانات، كبرنامج  Spss المتعمقة بالبحث، كبرنامج 

 الرسكمات البيانية.

 

                                                 
محمد عمي الفرا، مناىج البحث في الجغرافيا بالكسائؿ الكمية، ككالة المطبكعات، الككيت،  -1

   .20، ص1983
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 : (2016 – 1964خالل الفترة ) الصيدلياتتطور عدد المحور األول: 
الخدمات الصيدالنية كغيرىا مف الخدمات المجتمعية الضركرية التي يحتاجيا  

السكاف في المكاف كالزماف، لذا ال تخمك أم مدينة مف كجكد ىذه الخدمة، كليذا بدأ 
المدف كتخطيط الخدمات باالىتماـ بيا ككضع ليا المتخصصكف في مجاؿ تخطيط 

المعايير كالضكابط التخطيطية التي تؤخذ بعيف االعتبار عند إنشائيا، كمدينة الخمس 
كغيرىا مف المدف، نشأت بيا الصيدليات كنمت كتطكرت مع نمكىا السكاني كتكسعيا 

دكؿ كالشكؿ اآلتياف ـ، الج 2016العمراني، خبلؿ مراحميا التخطيطية المختمفة حتى عاـ 
 يكضحاف ذلؾ.  

 (2016 – 1964خالل الفترة ) الصيدليات( تطور عدد 1جدول )

 ـ.  2016المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبر    

                                                 
()  (1)اآلتيةتـ استخراج معدؿ النمك باستخداـ المعادلة: 

R =   × 100 

= الفترة الزمنية  nالبلحؽ،  عدد الصيدليات=   P2السابؽ، د الصيدلياتعد=  P1= معدؿ النمك،  Rحيث إف: 
 .القراءتيفالفاصمة بيف 

1  - G. W. Barclay, and W. George, Techniques of Population Analysis, John Wiley and 

Sons, Inc, 1970, PP. 28 – 33.   

 

 السنة
عدد 

 الصيدليات
 مقدار الزيادة

 نسبة الزيادة
)%( 

معدل النمو 
السنوي 
)%(1

 

1964 2 - - - 

1973 3 1 50 8 

1984 4 1 33.33 2.6 

1995 5 1 25 2 

2006 14 9 180 9.8 

2016 39 25 178.6 10.8 
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( يتضح أف ىناؾ تغيران كاضحان عمى أعداد 1( كالشكؿ )1مف بيانات الجدكؿ ) 

( حيث كاف عددىا في عاـ 2016 – 1964الصيدليات في المدينة خبلؿ الفترة )
ـ ثبلث صيدليات،  بنسبة زيادة قدرىا  1973يدليتيف كصؿ عددىا في عاـ ـ ص1964

ـ إلى أربع صيدليات، 1984%، في حيف ارتفع عددىا عاـ 8% كمعدؿ نمك سنكم 50
ـ بمغ عدد 1995%، كفي عاـ 2.6% كمعدؿ نمك سنكم بمغ 33.33بنسبة زيادة 

%، كفي 2نمك سنكم % كمعدؿ 25الصيدليات بالمدينة خمس صيدليات، بزيادة قدرىا 
ـ زاد عدد الصيدليات بالمدينة، حيث كصؿ إلى أربع عشرة صيدلية، بنسبة 2006عاـ 

ـ ارتفع عدد 2016%، كفي عاـ 9.8% كمعدؿ نمك سنكم قدره 180زيادة قدرىا 
% كمعدؿ نمك سنكم قدره 178.6صيدلية، بزيادة سنكية بمغت  39الصيدليات إلى 

10.8   .% 
 1964سابؽ لتطكر أعداد الصيدليات بالمدينة خبلؿ الفترة )كمف خبلؿ السرد ال 

( يتبيف أف ىناؾ فترات ينخفض فييا معدؿ النمك السنكم لمصيدليات، كفترات 2016 -
أخرل يرتفع فييا معدؿ النمك السنكم؛ كسبب انخفاض نسبة الزيادة كمعدؿ النمك السنكم 

( القكانيف 1995 – 1984)( ك1984 – 1973لمصيدليات بالمدينة خبلؿ الفترتيف )
االشتراكية الصادرة في تمؾ الفترة بعدـ منحص تراخيص لمقطاع الخاص بمزاكلة التجارة 
بكافة أنكاعيا، كمف ضمنيا تجارة األدكية مف خبلؿ الصيدليات الخاصة، كاقتصر تكزيع 
األدكية مف خبلؿ صيدليات القطاع العاـ التابعة لممرافؽ الصحية، مثؿ: العيادات 

 المستشفيات العامة فقط.ك 
أما مرد ارتفاع نسبة الزيادة كمعدؿ النمك السنكم لمصيدليات خبلؿ الفترتيف )  
( 1984 – 1973( مقارنة بالفترتيف السابقتيف 2016ك 2006( ك) 2006 – 1995

( فيرجع إلى إلغاء القكانيف السابقة كالسماح لمقطاع الخاص بمزاكلة 1995 – 1984ك)
 كية مف خبلؿ الصيدليات الخاصة.تجارة بيع األد
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 ( معدالت النمو السنوي لمصيدليات في مدينة الخمس 1شكل )
 (2016 – 1964) خالل الفترة

 
 (.1المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )         
  
( المذيف يشيراف إلى التكزيع 2( كالخريطة )2كبالتمعف في محتكيات الجدكؿ ) 
محمة بف جحا ـ، يتضح أف  2016في لمصيدليات عمى مستكل المحبلت عاـ الجغرا

كىذا االرتفاع  صيدليات المدينة،% مف جممة 46.2تستحكذ عمى أكبر نسبة، أم نحك 
، إضافة العمرانيالمحبلت التي امتد إلييا النمك  ىإلى أف المحمة ىي أكل مردهفي النسبة 

، فضبلن عف احتكائيا عمى ة بالمحبلت األخرلإلى ارتفاع عدد سكانيا ككثافتيا مقارن
% مف جممة المصحات كالعيادات الصحية المكجكدة في كافة المدينة، كالمتمثمة في 48.2

مستشفى المتككؿ التخصصي، كمستشفى اليبلؿ األحمر اإليكائي، كمركز الفتح الطبي، 
لعبلج كتركيب  كمصحة سارة لؤلطفاؿ، كمصحة العالية الطبية، كثماني عيادات كمراكز

   األسناف.

عمى المكجكدة بيا  الصيدلياتتأتي محمة لبدة في المرتبة الثانية مف حيث نسبة ك  
المدينة،  عدد صيدليات% مف إجمالي 28.2سيـ بػ مستكل محبلت المدينة، حيث تي 
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ارتفاع عدد سكانيا مف جية، كاحتكائيا عمى أراضو فضاء شاسعة يمكف استخداميا سبب ب
% مف جممة 22.2صيدليات جديدة مقارنة بالمحبلت األخرل، ككذلؾ تضـ في بناء 

المصحات كالعيادات الصحية في المدينة، كالمتمثمة في مستشفى الخمس التعميمي، 
كمركز الدرف، كمصحة الرازم اإليكائية، كمصحة سيفيركس اإليكائية، كمصحة زىرة 

 الخمس، كمصحة الخمس. 
، أم المرتبة الثالثة مف حيث عدد الصيدلياتفي فتأتي البمدية  ةأما بالنسبة لمحم 
% مف العيادات كالمصحات 30.8كيعكد ىذا إلى احتكائيا عمى  %، 20.5نحك 

الصحية، كالمتمثمة في  العيادة المجمعة، كالمركز الصحي، كمصحة الككف اإليكائية، 
إلضافة إلى كمصحة البمسـ، كمصحة الكاثقكف، كعيادة أبكقراط لؤلمراض النساء، با

 مركزم األمؿ كالفيصؿ لعبلج كتركيب األسناف.  
فيي تضـ أقؿ عدد مف الصيدليات، إذ تتراكح نسبتيا أما بالنسبة لمحمة المرقب  

يرجع ىذا االنخفاض لككنيا آخر المحبلت التي % مف جممة صيدليات المدينة، ك 5.1
عقد األخير مف القرف لعمراني لمدينة الخمس، ككاف ذلؾ في الامتد إلييا التكسع ا

العشريف، إضافة لعدـ احتكائيا عمى أم مرافؽ صحية، سكاء كانت مستشفيات، أك 
  عيادات كمصحات، أك مراكز صحية تابعة لمقطاعيف العاـ أك الخاص.

 م 2016( التوزيع الجغرافي لمصيدليات عمى مستوى المحالت عام 2جدول )

 % الصيدلياتعدد  المحمة
عدد المستشفيات 

 % العيادات والمصحات و 

 29.6 8 20.5 8 البمدية
 48.2 13 46.2 18 بن جحا
 22.2 6 28.2 11 لبدة
 0 0 5.1 2 المرقب

 100 27 100 39 إجمالي المدينة
مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر المصدر:       
 ـ.2016كأكتكبر



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 44 

 م 2016رافي لمصيدليات في مدينة الخمس عام ( التوزيع الجغ2خريطة )

 
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 
 

المحور الثاني: توزيع الصيدليات وعالقتو بتوزيع السكان والمساحة عمى مستوى 
 المحالت:
بيف عدد الصيدليات كمساحة المحبلت مف جية لمعرفة مستكل العبلقة المكانية  

كعدد الصيدليات كعدد سكاف المحبلت في مدينة الخمس مف جية أخرل، فقد تـ استخداـ 
منحنى لكرنز لمتكصؿ لمعرفة مستكل ىذه العبلقة المكانية، ككذلؾ لقياس درجة تركز أك 

أنو يقارف بيف  تبعثر الصيدليات في المدينة، كىذا يختمؼ عف تحميؿ صمة الجكار في
التكزيع الفعمي لمصيدليات كتكزيعيا المثالي، في حيف تحميؿ صمة الجكار يقيس درجة 
االختبلؼ بيف التكزيع الكاقعي لمصيدليات كالتكزيع المركز أك المتجمع، كتستخدـ 
المنحنى الذم يدؿ عمى مدل العدالة في  التكزيعات المتجمعة الصاعدة في رسـ 
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المحبلت حسب مساحاتيا كعدد سكانيا، كيفترض التكزيع المثالي  تكزيع الصيدليات عمى
لمنحنى لكرنز أف ىناؾ تكزيعان عادالن لمظكاىر يتناسب مع مساحات الحيز المكاني التي 
تتكزع عمييا، كاقتراب التكزيع الكاقعي أك ابتعاده عف التكزيع المثالي يدؿ عمى مدل التركز 

مى ذلؾ فإف المساحة المحصكرة بيف المنحنى كخط أك التشتت في تكزيع الصيدليات، كع
التكزيع المثالي تبيف مساحة التركز، حيث يدؿ كبرىا عمى تركز الصيدليات في مساحات 
صغيرة مف الحيز المكاني، كىذا بعيد عف التكزيع المثالي، ككمما صغرت ىذه المساحة 

 اقترب تكزيع الصيدليات مف التكزيع المثالي.       
عمؽ بدراسة العبلقة بيف تكزيع الصيدليات كتكزيع السكاف عمى مستكل فيما يت 

ـ عمى اعتبار أف الصيدليات مف المرافؽ الخدمية الميمة التي  2016المحبلت  عاـ 
يجب أف تتكفر في كؿ األحياء السكنية كال تتركز في منطقة محددة دكف أخرل، بؿ يككف 

اف، حتى يتمكف السكاف كافة مف االستفادة مف تكزيعيا متكازيان كمتعادالن مع أعداد السك
ىذه الخدمة، فتـ دراسة ىذه العبلقة باستخداـ منحنى لكرنز لمتكصؿ لمعرفة شكؿ التكزيع 

( يكضحاف نسبة الصيدليات لمسكاف عمى 2( كالشكؿ )3كعبلقتو بكؿ منيما. كالجدكؿ )
 ـ. 2016مستكل محبلت المدينة عاـ 

 
 م 2016مسكان في مدينة الخمس عام ( نسبة الصيدليات ل3جدول )

 المحمة
 السكان الصيدليات

 المتجمع الصاعد % المتجمع الصاعد %
 16.8 16.8 20.5 20.5 البمدية
 52 35.2 66.7 46.2 بن جحا
 84.8 32.8 94.9 28.2 لبدة
 100 15.2 100 5.1 المرقب

 - 100 - 100 جممة المدينة
 ـ. 2016ان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبرالمصدر: مف عمؿ الباحث استناد   
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 م 2016( توزيع الصيدليات والسكان في مدينة الخمس عام 2شكل )

 
 (. 3المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )                   

التكزيع الجغرافي ( أف العبلقة بيف 2( كالشكؿ )3يتبيف مف محتكيات الجدكؿ )و 
لمصيدليات كالسكاف عمى مستكل محبلت المدينة ىي عبلقة قريبة مف المثالية حيث 
يقترب منحنى التكزيع الفعمي مف خط التكزيع المثالي إذ تقؿ مساحة عدـ التماثؿ ما يدؿ 

% مف السكاف 16.8عمى تقارب نسب السكاف كالصيدليات بمحبلت المدينة، فيبلحظ أف 
% مف 66.7% مف السكاف تخدميـ 52% مف الصيدليات، كأف 20.5تخدميـ 

% مف الصيدليات، كىذا يدؿ عمى أف 94.9% مف السكاف تخدميـ 84.8الصيدليات، ك
 تكزيع الصيدليات بالنسبة لشكؿ تكزيع السكاف يعتبر قريبان مف التكزيع المثالي.

عمى مستكل أما بخصكص معرفة العبلقة بيف تكزيع الصيدليات كتكزيع المساحة  
ـ فقد استخداـ منحنى لكرنز أيضان لمعرفة تمؾ العبلقة كما ىك 2016محبلت المدينة عاـ 
 (.3( كالشكؿ )4مكضحه في الجدكؿ )
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 م 2016( نسبة الصيدليات لمساحة مدينة الخمس عام 4جدول )

 المحمة
 المساحة الصيدليات

 المتجمع الصاعد % المتجمع الصاعد %
 5.5 5.5 20.5 20.5 البمدية
 18.5 13 66.7 46.2 بن جحا
 76 57.5 94.9 28.2 لبدة
 100 24 100 5.1 المرقب
 - 100 - 100 المدينة

 ـ. 2016المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبر    
 
 

 م2016( توزيع الصيدليات والمساحة في مدينة الخمس عام 3شكل )

 
 (.4المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )               
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% مف مساحة 5.7أف ( 3كالشكؿ ) ( 4يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
بيا، كأف أكثر مف نصؼ  الصيدليات% مف إجمالي 20.5المدينة تتكزع عمييا 

% 94.9 كأف %،18.9% تنتشر عمى مساحة نسبتيا 66.7أم نحك  الصيدليات
% مف إجمالي 76مف الصيدليات المكجكدة في المدينة تتركز في مساحة نسبتيا 

بالنسبة لممساحة غير  الصيدلياتكيستنتج مف ىذا أف نسبة تكزيع  مساحة المدينة،
 (.4عف المثالية كما ىك مكضحان في الشكؿ )كثيران كتبتعد  ،متعادلة

 
 دليات في مدينة الخمس:المحور الثالث: تحميل الخصائص المكانية لمصي

 اتجاىات التوزيع المكاني لمصيدليات: -أواًل 
التكزيع المكاني لمظكاىر ىي المحصمة النيائية لعدد مف العبلقات القائمة  

بيف الظكاىر المختمفة، يسعى الجغرافي إلى فيـ العبلقات بيف أكجو استخداـ 
الذم نكاجو بو بعض ، كالتكزيع كما يفيمو الجغرافي، ىك التكرار (1)المكاف

الظاىرات في الحيز المكاني، أك إنو التنظيـ أك الترتيب الناتج عف تكزيع الظاىرات 
 .(2)كفؽ نمط معيف

تعد عممية البحث عف خصائص التنظيـ المكاني لمظكاىر مف صميـ عمؿ  
الجغرافي كلكف ليست بصكرتيا الكصفية فقط، بؿ ال بد مف تحميؿ كتفسير مركب 

، مف خبلؿ (3)مف حيث طبيعة التكزيع نحك التجمع أك التشتت ىذه الخصائص
دراسة طبيعة التكزيع المكاني لمصيدليات كفؽ معايير معينة إلظيار خصائص 

                                                 
 .343، ص2000دار الفكر، دمشؽ، صفكح خير، الجغرافية مكضكعيا كمناىجيا كأىدافيا،   -1

 .265 – 264نفس المرجع، ص ص   -2

عمر حسف حسيف ركاندزم، التحميؿ المكاني كالكظيفي لمخدمات التعميمية في مدينة سكزاف باستخداـ  -3
(، رسالة ماجستير "غير منشكرة"، قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة صبلح GISالمعمكمات الجغرافية )

 .72،  ص2006يؿ،الديف، أرب
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التنظيـ المكاني ليا في مدينة الخمس، مف حيث مدل تجمعيا أك تمركزىا حكؿ 
المتكسط نقطة معينة كطبيعة تشتتيا مف ىذا المركز كاتجاه تشتتيا كفؽ مقاييس 

 (، كالبعد المعيارم، كاتجاه التكزيع. Bufferالمكاني، كتحميؿ نطاؽ التأثير )
   (: Mean centreمركز المتوسط ) -1

ييتـ الجغرافيكف عند دراستيـ لمتكزيعات المكانية لمظكاىر الجغرافية، بتحديد  
أك  المكاقع المتكسطة التي تمثؿ مراكز الثقؿ أك نقاط الجذب الرئيسة لمتكزيعات

 ( يتضح اآلتي:1. بالرجكع إلى الخريطة )(1)المركز الجغرافي لمتركز
يتركز مركز المتكسط لمصيدليات في مكقع متكسط مف المدينة، كعمى كجو  -

التحديد في محمة بف جحا كالمتمثؿ في صيدلية الحكمة الكاقعة بالقرب مف 
 مستشفى اليبلؿ األحمر اإليكائي كمركز المركر.

كسط لمصيدليات يقترف كثيران بمكقع مركز الثقؿ السكاني في مكقع مركز المت -
المدينة، حيث تتركز الكثافة السكانية المرتفعة في محبلت المدينة المحيطة 

 بمكقع المتكسط المكاني لمصيدليات.

 
 
 
 
 
 

                                                 
، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، 2نعماف شحادة، األساليب الكمية في الجغرافيا باستخداـ الحاسكب، ط -1

  .   191، ص2002عماف، 
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 م2016( المركز المتوسط لمصيدليات في مدينة الخمس عام 3خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2ث باستخداـ برنامج المصدر: مف عمؿ الباح
Tools. 

 (:Influence Analysisتحميل نطاق التأثير )  -2
يعتمد ىذا األسمكب في التحميؿ المكاني عمى دراسة تكزيع الصيدليات  

كتأثير كؿ خدمة صيدلية عمى المساكف المجاكرة ليا، كلتحديد مدل فعالية ىذه 
خدمة كنطاؽ تأثيرىا، تـ االعتماد عمى عنصر المسافة التي يقطعيا المكاطف سيران ال

عمى األقداـ مف مسكنو إلى الصيدلية. في ىذا البحث  اعتمد عمى التحميؿ المكاني 
لمكصكؿ إلى نطاؽ تأثير الخدمة لكؿ مكقع صيدلية عمى افتراض مدل فعالية تقديـ 

، الجدكؿ )مت 300الخدمة لكؿ صيدلية ىك مسافة  ( يكضحاف 4( كالخريطة )5رو
 ـ. 2016نطاؽ تأثير الصيدليات في مدينة الخمس عاـ 
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 م 2016( قيم مؤشر تحميل نطاق التأثير لمصيدليات في مدينة الخمس عام 5جدول )

مساحة نطاقات  الخدمة
 التأثير باليكتار

% من مساحة 
 المدينة

% 
العجز في 
 المدينة

 46.6 53.4 1101.5 الصيدليات
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج     

Tools. 
 م 2016( نطاق تأثير الصيدليات في مدينة الخمس عام 4خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج 
Tools. 
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( نطاؽ تأثير الصيدليات في مدينة 4( كالخريطة )5يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
 ـ، كيككف عمى النحك اآلتي: 2016الخمس عاـ 

% 53.4( ىكتار بنسبة 1101.5إف مساحة نطاقات التأثير لمصيدليات ىي ) -
ىذه النسبة ( ىكتاران، كتتثمؿ 2062.16مف مساحة المدينة اإلجمالية كالبالغة )

في كؿ أحياء محمتي البمدية كبف جحا نظران لكقكعيا داخؿ نطاؽ منطقة مركز 
المدينة التجارم، كبعض أحياء محمتي لبدة كالمرقب المبلصقة ليذا المركز 

% فبل تصميا 46.6التجارم، أما المساحة المتبقية مف مساحة المدينة كالبالغة 
بة الحصكؿ عمى ىذه الخدمة خدمة الصيدليات، كيعاني سكانيا مف صعك 

الضركرية، كتتركز ىذه المساحة في أغمب أحياء محمتي لبدة كالمرقب الكاقعة في 
كسطيا كأطرافيا كالبعيدة عف منطقة مركز المدينة التجارم؛ كمرد ذلؾ لعدـ تنفيذ 
نارتيا، كمد شبكات مياه  البنية التحتية في ىذه األحياء، مثؿ: رصؼ الشكارع كا 

 رؼ الصحي.الشرب كالص
ىناؾ تداخؿ بيف نطاقات الػتأثير لبعض الصيدليات في كسط المدينة، مما يدؿ  -

عمى نمط التكزيع المتجمع ليذه الصيدليات كتقاربيا مف بعضيا، ككقكع بعض 
األحياء ضمف نطاؽ تأثير أكثر مف صيدلية، في حيف أف األحياء البعيدة عف 

كييعزل ىذا إلى عدـ مقدرة الخدمات مركز المدينة تعاني نقصان مف ىذه الخدمة، 
الصيدالنية مف مكاكبة التكسع العمراني كالنمك السكاني المذيف تشيدىما المدينة، 

 كالسيما في اآلكنة األخيرة، كذلؾ ببناء صيدليات في األحياء الجديدة.        
 (:Standard Distanceالمسافة المعيارية )  -3

جيدان لمحكـ عمى مدل التشتت المكاني تعتبر المسافة المعيارية مقياسان  
لعناصر الظاىرة المدركسة مف خبلؿ كصؼ انتشار النقاط حكؿ مركز المتكسط، 

( يبيناف المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس 5( كالخريطة )6الجدكؿ )
 ـ. 2016عاـ 
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 م 2016( قيم مؤشر المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس عام 6جدول )

 الخدمة
المسافة 
المعيارية 
 بالمتر

مساحة 
الدائرة 
 باليكتار

% من 
مساحة 
 المدينة

% 
لعدد الصيدليات ضمن 
دائرة نصف قطرىا مسافة 

 معيارية
 71.8 23.2 447.7 7807.04 الصيدليات

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    
Tools. 

 م 2016( المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس عام 5خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج 
Tools. 

  
 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 54 

ع ( التي تكضح خصائص التكزي5( كالخريطة )6بالرجكع لبيانات الجدكؿ ) 
المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس كفؽ مقياس المسافة المعيارية منيا يستنتج أف نسبة 

( متر 7807.04الصيدليات الكاقعة ضمف دائرة نصؼ قطرىا مسافتيا المعيارية )
%(. كيدؿ ذلؾ عمى عدـ تكزيع الصيدليات في المدينة تكزيعان طبيعٌيان، كميميا نحك 71.8)

رض أف تضـ الدائرة التي نصؼ قطرىا مسافة معيارية كاحدة التجمع، ألنو مف المفت
%( مف عناصر الظاىرة إذا كاف التكزيع طبيعٌيان، كما عدا ذلؾ فإف طبيعة 68.27)

. كترتبط المسافة المعيارية بعبلقة طردية مع تشتت تكزيع (1)التكزيع تتأثر بعكامؿ أخرل
مركز زاد التبايف كتشتت عناصر النقاط، فكمما كبرت قيمة المسافة المعيارية عف ال

الظاىرة، في حيف يزداد تركز النقاط حكؿ المركز المتكسط كمما صغرت قيمة المسافة 
 .   (2)المعيارية

 (:Directional Distributionاتجاه التوزيع ) 
 -كالذم يسمى أيضان الشكؿ البيضاكم المعيارم لمتشتت   –يعبر اتجاه التكزيع  

ع المكاني لمظاىرة المدركسة لو اتجاه محدد، كيظير عمى شكؿ عما إذا كاف التكزي
بيضكم يعبر عف خصائص التكزيع االتجاىي، بحيث يككف مركز ىذا الشكؿ منطبقان مع 
نقطة المركز المتكسط، كيقيس محكره األكبر قيمة االتجاه الذم تأخذه معظـ نقاط الظاىرة 

اتجاه التكزيع لمصيدليات في مدينة ( يكضحاف 6( كالخريطة )7، الجدكؿ )(3)المدركسة
 ـ.  2016الخمس عاـ 

 
                                                 

نشكاف شكرم عبدا كمزكيف محمد حسف، تحميؿ الخصائص المكانية كالكظيفية لكحدات الكرش  - 1
(، 21(، مجمة جامعة دىكؾ، العدد )GISعمكمات الجغرافية )الصناعية في مدينة دىكؾ باستخداـ نظـ الم

 .104، ص2008كانكف األكؿ 
، ص 1966عبدالعزيز فيمي الييكؿ، مبادئ األساليب اإلحصائية، دكف مكاف طبع، بيركت،  - 2

 . 282 – 280ص

كرمة، ، مكة المGISجمعة محمد داكد، أسس التحميؿ المكاني في إطار نظـ المعمكمات الجغرافية  - 3
 .46،  ص2012
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 م 2016( قيم مؤشر اتجاه التوزيع لمصيدليات في مدينة الخمس عام 7جدول )

 الخدمة
 % قيم محاور اتجاه التوزيع

لعدد الصيدليات ضمن 
 الشكل البيضوي

 Xقيمة 
 )متر(

 Yقيمة 
 قيمة الدوران )متر(

 71.8 119.46 32.65 14.26 الصيدليات
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 
 

 م 2016( اتجاه التوزيع لمصيدليات في مدينة الخمس عام 6خريطة )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spatial Statistics ، كالممحؽ اإلحصائيArc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 
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( أف االتجاه الفعمي لنمط انتشار 6( كالخريطة )7يتبيف مف محتكيات الجدكؿ )

الصيدليات في المدينة يتخذ شكبلن بيضكيان يمتد بيف الشماؿ الغربي كالجنكب 
( درجة مف 119.46الشرقي، حيث بمغت قيمة دكراف اتجاه تكزيع ىذه الصيدليات )

%( مف عناصر الظاىرة 71.8لي، كبذلؾ طكؽ الشكؿ البيضكم )االتجاه الشما
المدركسة، كيرتبط ىذا االتجاه مع الثقؿ السكاني في األحياء السكنية كالتكسع 

 العمراني الذم شيدتو المدينة.
 نمط التوزيع المكاني لمصيدليات: -ثانيًا 

داـ ـ تـ استخ 2016لمعرفة نمط تكزيع الصيدليات في مدينة الخمس عاـ  
( الذم يعتبر تقنية مف Nearest Neighbour Analysisنمكذج صمة الجكار )

أىـ تقنيات تحميؿ األنماط المكانية، كأحد القرائف المستخدمة مف قبؿ الجغرافييف 
لدراسة الظكاىر النقطية عمى سطح األرض كذلؾ بكصفيا، كتحميميا، كتفسيرىا، 

. كخبلؼ ذلؾ فإف (1)زيعات المكانية( لمتك Poissonاعتمادان عمى تكزيع بكاسكف )
معظـ المعايير المستخدمة لكصؼ كتحميؿ نمط التكزيع المكاني لمظكاىر ال يخمك 
مف ضعؼ اعتمادىا عمى الكصؼ، كافتقارىا إلى الدليؿ، أك المؤشر المكحد لقياس 
نمط التكزيع، كىذا النمكذج لقياس كصؼ التكزيعات، كتصنيفيا إلى ثبلثة أصناؼ، 

لتكزيع المتجمع أك المتمركز، كالعشكائي، كالمنتظـ أك المتباعد، كتستخدـ كىي: ا
تقنية التحميؿ المكاني لمظاىرات النقطية في إجراء عمميات تحميؿ مسافة الجار 

( 4( كالشكؿ )8األقرب، أك ما يطمؽ عميو أحيانان اسـ صمة الجكار، كالجدكؿ )

                                                 
محمد شرتكح الرحبي، كفاءة التكزيع المكاني لمراكز االستيطاف في محافظة نينكل، رسالة دكتكراه  - 1

 . 53، ص1990"غير منشكرة" قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة بعداد، 
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 2016في مدينة الخمس عاـ  يكضحاف نتائج تطبيؽ صمة الجكار عمى الصيدليات
 . ـ

 م2016( نتائج تطبيق صمة الجوار عمى الصيدليات في مدينة الخمس عام 8جدول )

قيمة  البيان
 التحميل

 قيمة 
Z 

SCORE 

مستوى 
 الحالة المعنوية

 0.01 2.85 1.24 الصيدليات
نمط التوزيع متباعد 
ومستوى الخدمة 

 جيد 
 .Spatial Statistics Tools، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 9.3مج المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنا

 
 م2016( نتائج تطبيق صمة الجوار عمى الصيدليات في مدينة الخمس عام 4شكل )

 
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 9.3المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج           

Tools. 
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( يستنتج أف قيمة الدرجة المعيارية              4( كالشكؿ )8جدكؿ )بالرجكع لبيانات ال 

(Z SCORE( لمصيدليات البالغة )( تقع خارج نطاؽ القيمة الحرجة )2.85CRITICA 
VALUE( )- 2.58 كىي بذلؾ ذات داللة إحصائية، كبيذا ترفض الفرضية )2.58ك ،

في مدينة الخمس ىك نمط عشكائي  المبدئية القائمة إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات
 كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة إف نمط التكزيع ىك نمط متباعد بعيدان عف النمط العشكائي.

 اختبار فرضيتي البحث:
 الفرضية األولى: 

( كباستخداـ منحنى لكرنز لمعرفة 2( كالشكؿ )3يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
ل محبلت مدينة الخمس كعبلقتو بالحجـ العبلقة بيف تكزيع الصيدليات عمى مستك 

الصيدليات تتكزع في المدينة عمى السكاني لتمؾ المحبلت رفض الفرضية القائمة إف " 
كقبكؿ الفرضية البديمة التي  مستكل محبلتيا بشكؿ غير متكازف مع الحجـ السكاني ".

مع الحجـ الصيدليات تتكزع في المدينة عمى مستكل محبلتيا بشكؿ متكازف تقكؿ إف " 
 ". السكاني

 الفرضية الثانية:
( يستنتج أف قيمة الدرجة المعيارية              4( كالشكؿ )8بالرجكع لبيانات الجدكؿ ) 

(Z SCORE( لمصيدليات البالغة )( تقع خارج نطاؽ القيمة الحرجة )2.85CRITICA 
VALUE( )- 2.58 لفرضية ، كىي بذلؾ ذات داللة إحصائية، كبيذا ترفض ا)2.58ك

المبدئية القائمة إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس ىك نمط عشكائي 
 كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة إف نمط التكزيع ىك نمط متباعد بعيدان عف النمط العشكائي. 

 النتائج: 
 تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائج يمكف إجماليا في اآلتي: 

يات بالقرب مف المستشفيات كالعيادات كالمصحات حيث تركزت أغمب الصيدل -1
% كيمييا محمتا لبدة كالبمدية بنسبة 46.2استحكذت محمة بف جحا عمى أعمى نسبة كىي 

جاءت محمة المرقب في المرتبة األخيرة  % عمى التكالي، في حيف 20.5% ك28.2
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 % نظران لعدـ كجكد خدمات صحية فييا.5.1بنسبة 
ليات في مدينة الخمس يككف نمطان متباعدان، أم بمعنى إف نمط تكزيع الصيد -2

 المسافات الفاصمة بيف الصيدليات غير منتظمة.
عدـ اتباع المعايير في تكزيع الصيدليات بالنسبة لعدد السكاف في أحياء المدينة، بؿ  -3

 اعتمد عمى مبدأ السكؽ ) العرض كالطمب ( في إنشاء كتكزيع الصيدليات.
تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية أعطى كبصكرة كاضحة مبلمح  إف التحميؿ باستخداـ -4

التكزيع المكاني لمصيدليات، كدرجة تركزه في المدينة، كعبلقات الجكار فيما بينيا، 
 باإلضافة إلى كشؼ كتكضيح المناطؽ التي تمتعت بالخدمات الصيدالنية.

اؿ تخطيط المدف تبيف أف دراسة نمط التكزيع المكاني لمصيدليات ليا أىمية في مج -5
 في المناطؽ الحضرية المختمفة.       

 التوصيات:
 بناءن عمى النتائج يكصي الباحث باآلتي: 

الحث كالتشجيع عمى إنشاء كافتتاح صيدليات في أحياء مناطؽ المدينة ذات الكثافة  -1
المنخفضة أك البعيدة عف مركز المدينة التي لـ تصميا الخدمات الصيدالنية، كاالبتعاد 

ف مبدأ السكؽ )العرض كالطمب( نظران ألىمية تكفير ىذا النكع مف الخدمات المجتمعية ع
 لكؿ فرد مف أفراد مجتمع المدينة.

اتباع المعايير التخطيطية عند إنشاء كافتتاح صيدليات جديدة في أحياء المدينة  -2
 المختمفة.

ت المجتمعية تكظيؼ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في التحميؿ المكاني لمخدما -3
 التي تمس مباشرة حياة الفرد كرفاىيتو لتحقيؽ مبدأ العدالة في تكزيعيا في الحيز المكاني.

بناء قاعدة بيانات متعمقة بالصيدليات كتكفيرىا لممتخصصيف كالميتميف في مجاؿ  -4
 تخطيط الخدمات الصحية بصفة خاصة، كالباحثيف بصفة عامة.

راخيص لفتح صيدليات جديدة في األحياء عمى الجيات ذات االختصاص عدـ منح ت -5
 كالمناطؽ التي تكثر بيا بالصيدليات، كالسيما األحياء الكاقعة في مركز المدينة.  
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