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مقدمة
املدنية  الظاهرات  من  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  تعترب 

اخلدمات  �شمن  تعد  والتي  املكرمة  مكة  مدينة  يف  احلديثة 

ال�شكانية  بالزيادة  ارتبطت  والتي  املدينه  تقدمها  التي 

ال�شريعة التي ت�شهدها هذه املدينة والتي انعك�شت على زيادة 

م�شاحتها العمرانية.

ومن الوا�شح انت�شار هذه املجموعة الكبرية من املطاعم يف 

تناول  يف  املدن  �شكان  من  كبري  عدد  لرغبة  االأخرية  االآونة 

�شريع  وب�شكل  حت�شريه  يف  جمهود  اأي  بذل  دون  طعامهم 

احلياة  �شغوط  فيها  كرث  ظروف  يف  خ�شو�شًا  الئق  ومكان 

خارج  االإن�شان  يق�شيها  التي  ال�شاعات  عدد  وزيادة  اليومية 

نطاق م�شكنه..

كبري  ب�شكل  املطاعم   هذه  زيادة  مع  اأنه  فيه  �شك  ال  ومما   

لدرا�شات م�شحية  اأنها مل تخ�شع  اإال  املكرمة  يف مدينة مكة 

م�شبقة لتحديد مواقعها اجلغرافية على اأ�ش�س علمية، فاالأمر 

مل يزد عن بع�س اجلهود املبذولة من قبل اأمانة مدينة مكة 

املكرمة واإدارة الت�شمية والرتقيم متثلت يف توقيع بع�س هذه 

املطاعم على خريطة مدينة مكة املكرمة.

و�شرتكز هذه الدرا�شة على التعرف على اأمناط توزيع مطاعم 

الوجبات ال�شريعة يف مدينة مكة املكرمة واأ�شباب اختيارها 

ملوقعها والتعرف على االإختالفات املكانية بني هذه املطاعم 

وحتليل خ�شائ�شها املكانية واأي�شًا عالقة توزيعها بالكثافات 

ال�شكانية باأحياء املدينة.

املجموعة  هذه  عن  املتاحة  االإح�شائية  البيانات  حتليل  ان 

�شيتم  التي  امليدانية  املعلومات  اإىل  باالإ�شافة  املطاعم  من 

التوزيعي  اأن حتديد النمط  اإىل  جمعها �شوف تقود بال �شك 

ب�شكل دقيق على اخلرائط التف�شيلية -وهذا اأف�شل النتائج 

مل�شاعدة  التوزيع  كفاءة  اإىل  و�شواًل  الدرا�شة-  لهذه  املرجوة 

متخذي القرار املرتبط بتخطيط االأمور الت�شويقية اخلا�شة 

بهذه املطاعم يف مكة املكرمة مو�شوع هذة الدرا�شة التي يعول 

عليها مبا �شتتو�شل اإليه من نتائج وما �شتطرحه من تو�شيات 

اأن ي�شتفيد منها امل�شتثمرين خا�شة يف القطاع اخلا�س وو�شع 

ملدينة  اال�شتثمارية  اخلريطة  ملالمح  نوعي  م�شتقبلي  ت�شور 

ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  اختيار  حيث  من  املكرمة  مكة 

هذه  الإفتتاح  النظامية  ال�شوابط  وو�شع  م�شتقباًل  ملواقعها 

البيئية  والتاأثريات  املواقف  وتوفر  الو�شول  ك�شهولة  املطاعم 

االأخرى.      

أواًل : اإلطار النظري وأدبيات الدراسة 
اإذا كانت جغرافية اخلدمات حدثية الن�شاأة كفرع من فروع 

اخلدمات  اأن�شطة  اأن  يعني  ال  هذا  فاإن  الب�شرية  اجلغرافية 

حدثية هي االأخرى واإمنا هي اأن�شطة قدمية قدم االإن�شان ذاته 

ولكنها مل تاأخذ مكانها على خريطة االأن�شطة االقت�شادية اإال 

منذ قرنني فقط من الزمن.

الطبيعية  والبيئة  االإن�شان  بني  التفاعل  اأن  من  وانطالقًا 

الذي ي�شكل حمورًا رئي�شيًا واإطارًا جامعًا لكثري من الدرا�شات 

اجلغرافية واأي�شًا اهتمام اجلغرافية باإبراز �شخ�شية االأماكن 

Place Identity ومتيز كل مكان ب�شفاته وتفاعل االأماكن 
Spatail Interaction وتوزيع الظاهرات اجلغرافية ويف 
هذا االإطار العام لعلم اجلغرافيا ويبدو االهتمام باخلدمات 

بني  التفاعل  نتائج  اإحدى  هي  فاخلدمات  طبيعيًا،  نتاجًا 

االإن�شان وبيئته الطبيعية واالجتماعية، اأي�شًا تعترب اخلدمات 

بل ميكن  االأماكن  بني  والتفاعل  م�شببات احلراك  اأكرب  من 

االإقليمي  التوازن  لتحقيق  الطرق  اأف�شل  من  باأنها  القول 

والهوام�س  القلب  بني  التنموية  الفوارق  وتقليل  التنمية  يف 

اجلغرافية يف االأقاليم املختلفة.

و�شرتكز الدرا�شة هنا على النقاط التالية : 

1- اأهمية املو�شوع . 

2- الدرا�شات ال�شابقة . 

3- اأهداف الدرا�شة . 

4- منهج الدرا�شة .

5- جمتمع الدرا�شة .

6- م�شادر جمع البيانات .

7- حتليل البيانات .
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التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

1- أهمية الموضوع : 
اأجريت حول العديد من مدن العامل الكثري من الدرا�شات 

ذلك  يف  متبعة  العامة،  خمططاتها  الإعداد  التخطيطية؛ 

والواقعية  الفعالية  له  يعد  مل  الذي  التقليدي  االأ�شلوب 

على  القائمة  االأجهزة  من  العديد  داأب  وقد  التنفيذ.  يف 

التنمية العمرانية لهذه املدن على دعوة املكاتب اال�شت�شارية 

مل  اإذ  ال�شابقة؛  العامة  املخططات  لتجديد  املتخ�ش�شة 

قد  كانت  واإن  االأ�شلوب،  هذا  اإال  اأمامها  االأجهزة  هذه  جتد 

ظهرت بدائل عنها يف �شكل املخططات العامة، وقد و�شلت 

اإمكان  اإىل  الو�شول  عن  العجز  من  حالة  اإىل  املدن  هذه 

ملعاجلة م�شاكلها العمرانية، ومواجهة االمتدادات العمرانية، 

يف  الطاقة  وزيادة  املرورية،  وامل�شاكل  ال�شكانية،  والزيادة 

اإىل  املعنية  االأجهزة  هذه  اأمام  يبق  ومل  االأ�شا�شية.  البنية 

حماولة االرتقاء مب�شتواها العمراين اأو احل�شاري بال�شيانة، 

مدخاًل  يتطلب  الذي  االأمر  واملرافق؛  اخلدمات  تطوير  اأو 

جديدًا للتطوير كبدياًل الإعادة التخطيط، على اأن يتم تقدير 

املدة املنا�شبة التي ت�شل عندها املدينة اإىل حد الت�شبع، ومن 

ثم توجه الزيادة ال�شكانية اإىل خارج املدينة؛ وذلك باإن�شاء 

باالأ�شلوب  وتنمو  تبداأ  تابعة جديدة  لتجمعات  اأنوية جديدة، 

التي تطرحه النظرية اجلديدة لتنمية املدن اجلديدة.

وتبدو اأهمية الدرا�شة ذات جانبني اأ�شا�شيني هما : 

اأ- االأهمية النظرية .

ب-  االأهمية التطبيقية. 

أ -األهمية النظرية : 
تعد درا�شة خدمة تقدمي الوجبات ال�شريعة من املو�شوعات 

اخلدمات  من  بغريها  قورنت  ما  اإذا  والنادرة  اجلديدة 

بدرا�شات  غطيت  والتي  واالأمنية  وال�شحية  التعليمية 

م�شتفي�شة و�شاملة وحظيت بكثري من االأبحاث املتعلقة بهذه 

توزيع  يف  املتخ�ش�شة  الدرا�شة  هذه  تاأتي  لذا   ، اخلدمات 

مطاعم الوجبات ال�شريعة يف مكة املكرمة كحلقة يف �شل�شلة 

هذا   ، اخلدمات  جغرافية  جمال  يف  تبحث  التي  الدرا�شات 

من  النوع  هذا  مبثل  العربية  املكتبة  تزويد  اإىل  باالإ�شافة 

الدرا�شات .

 

ب - األهمية التطبيقية : 
من  النوع  هذا  لدرا�شة  �شليمة  منهجية  بو�شع  اأواًل  تتعلق 

اخلدمات وهذا يوؤكد حقيقة اأ�شا�شية يف اجلغرافية وهي لي�س 

املهم ماذا ندر�س ولكن املهم كيف ندر�س وهذا يوؤكد اأهمية 

حتديد املنهج ال�شليم لدرا�شة الظاهرة حمل البحث . 

ال�شوابط  وو�شع  النتائج  تطبيق  باأهمية  تتعلق  وثانيها 

اإعداد هذه  اإذا كان هناك زيادة يف  اأنه  ينبغي  اإذ  النظامية 

اأن تكون هذه الزيادة يف �شوء درا�شة تفعل نظرية  املحالت 

ال�شلبية  التاأثريات  وت�شمن  الو�شول  �شهولة  وتوؤكد  املوقع 

البيئية . 

درا�شة  باأهمية  مرتبطة  كونها  يف  الدرا�شة  اأهمية  وتربز 

النمط يف درا�شة جغرافية اخلدمات عمومًا فالنمط كطريقة 

توزيعها  يف  الدرا�شة  حمل  الظاهرة  تتخذه  واجتاه  و�شكل 

املكاين يفيد يف جمال تخطيط اخلدمات داخل املدن وهذا 

نقاط  اكت�شاف  وبالتايل  اخلدمات  مب�شتوى  التنبوؤ  بهدف 

ال�شعف يف �شورة التوزيع العامة وحماولة التغلب على ذلك 

م�شتقباًل . 

تبحث  كونها  حيث  من  التوزيع  اأمناط  اأي�شًا  تربز  كما 

ب�شورة اأ�شا�شية يف امل�شافات احلقيقية الفا�شلة بني عنا�شر 

البع�س  بع�شها  مع  وعالقتها  املكان  يف  املوزعة  الظاهرة 

وال�شفات  اخل�شائ�س  من  املعلومات  من  بالكثري  وتزودنا 

التي يتميز بها منط اآخر كما تكت�شب هذه الدرا�شة اأهميتها 

من خالل تاأكيد النقاط التالية : 

 *  التفاعل الوا�شح بني الظروف الطبيعية والب�شرية وقد 

حتمل هذه املو�شوعات عناوين تو�شح هذا التفاعل اأو التاأثري 

هذه  مثل  وتنتمي  والب�شرية،  الطبيعية  العنا�شر  بني  والتاأثر 

املو�شوعات اإىل مدر�شة البيئة يف الدرا�شات اجلغرافية التي 

والبيئة  االإن�شان  بني  العالقة  علم  باأنها  اجلغرافية  تعرف 

الطبيعية.) 1(

)١( يبدو اأن املدر�شة البيئية هي ال�شائدة يف كثري من البالد العربية، ففي م�شر اليزال املفهوم البيئي م�شتخدمًا لدى اجلغرافيني امل�شريني الذين 

تتلمذوا على يد الرعيل االأول اأمثال حممد عو�س حممد، م�شطفى عامر، �شليمان حزين، وهوؤالء تاأثروا باملدار�س اجلغرافية الربيطانية والفرن�شية، 

امل�شرية  اإن�شاء اجلامعة  منذ  للجغرافية  وق�شم  العربي )1875م(  الوطن  اأول جمعية جغرافية يف  وفيها  واجهة ح�شارية  الأن م�شر متثل  ونظرًا 

)1925م( فقد انت�شر هذا املفهوم يف معظم اأنحاء البالد العربية.

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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مبعني  التوزيع،  وفكرة  مفهوم  توؤكد  التي  املو�شوعات   *  

تو�شيح وتف�شري مواقع االأ�شياء واأماكنها)2( وهذه املو�شوعات 

تنتهي بدورها اإىل مدر�شة املوقع يف اجلغرافيا.

 *  املو�شوعات التي تنفرد باإبراز التباين املكاين، ومفهوم 

يحظى  زال  ال   Areal differentiation املكاين  التباين 

املكاين  التباين  باأن  يوؤمنون  الذين  واملوؤيدين،  باالأن�شار 

اأقدم  من  مفهوم  وهو  درا�شة جغرافية جادة،  كل  هو هدف 

املفاهيم اجلغرافية اإن مل يكن اأقدمها على االإطالق، فمنذ 

االأر�س،  و�شف  على  تركز  واجلغرافية  عام  األفي  من  اأكرث 

خ�شائ�شه  منها  لكل  متميزة  اأقاليم  اإىل  تق�شيمها  وحتاول 

و�شفاته ومميزاته، وتنتمي مثل هذه املو�شوعات اإىل املدر�شة 

االإقليمية.)3 (

 Spatial املكانية  العالقات  تربز  التي  املو�شوعات   *  

القدمية  االأ�ش�س  على  قامت  مو�شوعات  وهي   Relations
املو�شوعات  لهذه  �شمة  اأهم  ولعل  جديدة،  مبعاجلة  ولكن 

تركز على املفهوم احلركة يف املكان ، والتي تظهر يف بع�س 

االإجتاه  بهذا  املهتمني  بع�س  لدى  امل�شتخدمة  اال�شطالحات 

التداول،  التفاعل،  امل�شطلحات:  هذه  ومن  فيه،  والكتابة 

على  كانوا  واأن�شاره  املفهوم  هذا  دعاة  اأن  ويبدو  التدفق. 

الأنه  العلم،  مرتبة  اإىل  باجلغرافية  يرقى  باأنه  تامة  قناعة 

ي�شاعدها على �شياغة القوانني.

2 - الدراسات السابقة : 
ويف الواقع هناك العديد من الدرا�شات ال�شابقة حول هذا 

املو�شوع وهي واإن اختلفت يف اأ�شاليبها ومناهج درا�شتها اإال 

ال�شريعة  الوجبات  التي تقدم  اأنها تدور حول فكرة املطاعم 

الطلب  ويزداد  العربية  باملجتمعات  ظهرت  حدثية  كظاهرة 

عليها. ومن هذه الدرا�شات ما يلي:

مدينة  يف  املركزية  االأ�شواق  )1406هـ(،  مكي  در�س 

املكاين  التوزيع  منط  حتليل  ايل  الدرا�شة  وهدفت  الريا�س، 

لالأ�شواق املركزية كظاهرة ت�شويقية حديثة يف مدينة الريا�س، 

كما هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على �شلوك امل�شتهلكني من 

وجن�شية  ال�شراء  عادات  حتديد  مثل  املركزية  االأ�شواق  هذه 

وخرجت  ال�شهرية.  ودخولهم  العمري  وتركيبهم  امل�شرتين 

بنمط  تتوزع  االأ�شواق  هذه  اأن  اأهمها  نتائج  بعدة  الدرا�شة 

متباعد، كما وجد اأن 65% من هذه االأ�شواق عبارة عن متاجر 

�شغرية، واأن 84% من هذه االأ�شواق يتكون من دور واحد.

خدمات  عن  بدرا�شة  1986م(،  )1406هـ-  املهنا  وقامت 

التعليم العام للبنني والبنات يف مدينة الريا�س حيث ركزت 

خرائط  على  التعليمية  اخلدمات  توزيع  على  الدرا�شة  هذه 

وحتليلها، وحتديد املناطق التي حتتاج اإىل زيادة يف اخلدمات 

على  املدار�س  وتوزيع  ال�شكانية،  الكثافة  على  بناء  التعليمية 

خريطة الأحياء مدينة الريا�س بطريقة م�شحية ميدانية.

حمالت   ،)Al Dousary, 1987( الدو�شري  ودر�س 

على  الدرا�شة  وا�شتملت  الريا�س،  مدينة  يف  بالتجزئة  البيع 

ماركت.  وال�شوبر  واجلديدة  القدمية  باالأ�شواق  املحالت 

املت�شوقني يف اجتاههم  ا�شتبيانات تو�شح �شلوك  وقد وزعت 

ت�شكيلة  تنوع  مثل  اعتبارات  لعدة  اأخرى  دون  معينة  الأ�شواق 

ال�شلع ومنا�شبة االأ�شعار وتوفر مواقف ال�شيارات.

الن�شاطات  توزيع  1989م(، منط  ودر�س مكي )1409هـ- 

وهدفت  املنورة،  باملدينة  املركزية  املنطقة  يف  االقت�شادية 

املتكررة  التو�شعات  بعد  احلايل  النمط  حتديد  اإىل  درا�شته 

للم�شجد النبوي لتوزيع الن�شاطات واخلدمات، وحتديد منط 

�شلوك امل�شتهلك للت�شوق من وحدات الوظائف املختلفة.

واتبع الباحث طريقة امل�شح ال�شامل للن�شاطات واخلدمات 

الدرا�شة  وخرجت  الدرا�شة  منطقة  مباين  اأدوار  يف خمتلف 

بعدة نتائج اأهمها:

بالقرب  اال�شتخدامات  اأن اجتاه مركز اجلاذبية ملعظم   •
من قلب املدينة.

كاملدار�س  العامة  واخلدمة  البقاالت  وحدات  اأن   •
وامل�شتو�شفات التي يكرث الطلب عليها من قبل معظم ال�شكان 

تتوزع يف معظم �شوارع منطقة الدرا�شة واأغلبية املت�شوقني اأو 

 The اأينية االأ�شياء  اأو  "االأينية"  اأوائل الذين اأكدوا على هذا املفهوم ويقول باأن اجلغرافية هي درا�شة  Martha )1877م( من  )٢( يعترب مارث 

where of Things واأن اأي درا�شة جغرافية ب�شرف النظر عن اخت�شا�س ال�شخ�س الذي يقوم بها. ولعل هذا القول ال يخلو من نقد كبري فكل 
علم من العلوم يحاول يف مرحلة من مراحل درا�شته توزيع الظواهر املطلوب بحثها وحتليلها من اأجل فهم طبيعتها.

والتوزيع لي�س نهاية املطاف يف العمل اجلغرايف، ولو ظلت الدرا�شة اجلغرافية تهدف اإىل اأينية االأ�شياء ملا اأ�شهمت كثريُا يف ميدان العلم، والأ�شبحت 

اجلغرافية مادة معرفية ال تنتمي اإىل العلم االأ�شويل يف �شيء.  

)٣( ويتزعم هذه املدر�شة "فيدال دي البال�س" الذي و�شع االأ�ش�س املنهجية للدرا�شات االإقليمية والتي �شار عليها من بعده "دي مارتون" و"دمياجنون" 

و"بالن�شار" و"�شوري" وقد خفت حدة هذه املدر�شة بعد اأن اأ�شبح االإقليم لي�س امليدان الوحيد اخلا�س بالبحث اجلغرايف وبعد اأن اأ�شبحت اجلغرافية 

االإقليمية غري قادرة على مواجهة بع�س امل�شاكل مثل اأ�ش�س حتديد االإقليم وتقرير حجمه االأمثل. 
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املتعاملني معها هم من نف�س �شكان احلي نف�شه.

وقام احلرة )1411هـ- 1990م(، بدرا�شة عن ال�شناعات 

ح�شر  اإىل  الدرا�شة  وهدفت  الريا�س،  مدينة  يف  الغذائية 

مدى  ودرا�شة  الريا�س  مدينة  يف  الغذائية  ال�شناعات 

تخ�ش�شها ال�شناعي وتوطنها وتركزها ومنوها، كما هدفت 

ال�شناعات  لكل  التوزيعي  النمط  حتليل  اإىل  اأي�شًا  الدرا�شة 

لكل  التوزيعية  االأمناط  وحتليل  الريا�س  مدينة  يف  الغذائية 

لتلك  والوظيفي  اجلغرايف  االرتباط  ودرا�شة  منها،  فرع 

ومدى  الريا�س  مدينة  يف  م�شتقباًل  الغذائية  ال�شناعات 

متكنها من مواكبة ات�شاع ال�شوق اال�شتهالكية.

التوزيعي  النمط  اأن  منها:  نتائج  بعدة  الدرا�شة  وخرجت 

بعدم  يت�شم  الريا�س  مدينة  يف  الغذائية  لل�شناعات  العام 

ال�شناعي  والرتكز  التوطن  درجة  اختالف  مع  االنتظام، 

ال�شناعات  اأنواع  باختالف  الريا�س  مدينة  يف  الغذائي 

الغذائية.

ودر�س ال�شعيد )1411هـ، 1991م(، خدمات هواتف العملة 

يف مدينة الريا�س درا�شة جغرافية يف اخل�شائ�س والتوزيع، 

لتحديد  ال�شامل  احل�شر  ا�شلوب  درا�شته  يف  الباحث  واتبع 

قام  كما  ميدانيًا،  والدولية  الداخلية  العملة  هواتف  موا�شع 

العملة  هواتف  م�شتخدمي  من  اجلمهور  اأراء  با�شتطالع 

وم�شتوى ر�شاهم عن هذه اخلدمة.

وكان من اأبرز نتائج هذه الدرا�شة:

الداخلية  العملة  هواتف  لعدد  وال�شريع  الهائل  التطور   •
والدولية يف مدينة الريا�س خالل خطط التنمية.

يختلف منط توزيع هواتف العملة الداخلية والدولية يف   •
مدينة الريا�س بني حي واآخر تبعًا الت�شاع ال�شوارع واجتاهاتها 

والكثافة ال�شكانية وعدد ال�شوارع التجارية واالأ�شواق واأماكن 

الرتفيه ونوع وعدد مواقع اخلدمات االأخرى التي جتذب اإليها 

هواتف العملة.

ودر�س ال�شريف )1411هـ، 1991م(، منط توزيع حمطات 

1988م،  1409هـ،  عام  الريا�س  مدينة  يف  ال�شيارات  وقود 

وقد تبني من التحليل اأن حمطات وقود ال�شيارات مييل اإىل 

توزيع بني املتجمع والع�شوائي ويبتعد عن التوزيع املنتظم، كما 

امتداد  االأول  بعاملني:  ارتبط  املنتظم  التوزيع  اأن هذا  يتبني 

وطريق  الدمام  طريق  االأربعة،  الرئي�شية  املدينة  مداخل 

اخلرج وطريق جدة وطريق الق�شيم. والثاين حلقة ال�شوارع 

الرئي�شية الداخلية.

وخرجت الدرا�شة بعدة نتائج منها اأن هذا التوزيع ال يحقق 

ب�شبب  املدينة  �شكان  جلميع  واجل�شدية  النف�شية  الراحة 

وتباعدها عن بع�شها يف  املناطق  تقارب املحطات يف بع�س 

مناطق اأخرى.

)1412هـ،  �شيف  املخالين؛  احلميد؛  عبد  من  كاًل  وذكر 

لدى  ال�شراء  �شلوك  حتليل  عن  لهم  درا�شة  يف  1992م(، 

املفهوم  اأن  جدة  مبدينة  واملقيمات  ال�شعوديات  الن�شاء 

الت�شويقي احلديث يعتمد على البدء بتحديد حاجات ورغبات 

املتعاملني حيث تقوم موؤ�ش�شات االأعمال بتقدمي منتجاتها من 

ال�شلع واخلدمات التي حتقق لها الربح من خالل اإ�شباع تلك 

احلاجات والرغبات.

وهدفت الدرا�شة اإىل:

وبني  للمراأة  ال�شخ�شية  ال�شفات  بني  العالقة  حتديد   •
العوامل املوؤثرة يف االإقبال على ال�شلع املختلفة، وتاأثري ذلك 

على دوافع ال�شراء وطريقة اتخاذ القرار واأ�شباب التف�شيل.

•  حتديد العوامل املوؤثرة يف الرتويج لل�شلع، ودور معار�س 
املنتجات الوطنية يف ذلك.

وخرجت الدرا�شة بعدة نتائج منها:

• ات�شح من الدرا�شة ح�شن قرار ال�شراء لدي امل�شتهلكات 
االأ�شا�شية  احلاجة  دافع  �شكل  حيث  واملقيمات  ال�شعوديات 

.%63

واأدوات  الورقية  الديكور واملنتجات  اأدوات  ارتبط �شراء   •
لدى  العاطفية  بالدوافع  واملجوهرات  والذهب  التجميل 

املت�شوقات.

بني  جوهرية  اختالفات  وجود  عدم  الدرا�شة  اأكدت   •
م�شتوى الدخل و�شراء كثري من املنتجات اال�شتهالكية.

للموؤ�ش�شات  املكاين  التحليل  )1412هـ(،  القباين  ودر�س 

وال�شركات الكربى يف اململكة العربية ال�شعودية عام 1412هـ، 

لتلك  املكاين  التوزيع  منط  حتليل  اإىل  درا�شته  وهدفت 

املوؤ�ش�شات وال�شركات، والتعرف على خ�شائ�شها.

واعتمد الباحث على بيانات اأكرب 1000 موؤ�ش�شة و�شركة يف 

اململكة العربية ال�شعودية عام 1412هـ، كما ا�شتخدم الباحث 

عدة اأ�شاليب و�شفية وحتليلية �شملت حتليل التباين ومعامل 

املعياري  واالنحراف  واملتو�شط  الب�شيط  واالرتباط  االإنحدار 

ومعامل الرتكيز املكاين.

املوؤ�ش�شات  هذه  منو  �شرعة  التحليل  نتائج  واأو�شحت 

فروعها  تركز  تبني  كما  اأحجامها،  و�شخامة  وال�شركات 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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الرئي�شية يف الريا�س وجدة والدمام، يف حني يت�شف توزيع 

فروعها باالإنت�شار، كما تبني اأن 80% منها حديثة االإن�شاء اأي 

بعد عام 1390م.

وقام ال�شريعي )1415هـ، 1995م(، بدرا�شة اأمناط وتوزيع 

اخلدمات العامة مبدينة اأبها باململكة العربية ال�شعودية ذكر 

فيها اأمناط توزيع اخلدمات املكانية وحدد حماورها ثم ذكر 

توزيعها  وقا�س  العامة  اخلدمات  توزيع  يف  املوؤثرة  العوامل 

اخلدمي وتوازن ذلك التوزيع بني اأحياء مدينة اأبها.

مطاعم  عن  1997م(،  )1417هـ-  البابطني  وحتدثت 

الوجبات ال�شريعة فذكرت اأنها جمموعة من االأغذية اخلفيفة 

وقت  اإىل  حتتاج  وال  مبدئيًا،  واأعدادها  جتهيزها  �شبق  التي 

طويل يف الطهي، اأي اأنها حتتاج اإىل ب�شع دقائق لت�شليمها.

قيمتها  تتفاوت  ال�شريعة  الوجبات  اأن  البابطني  واأ�شافت 

بع�س  ذكرت  ثم  وطهيها،  اإعدادها  وطريقة  نوعها  بح�شب 

اأنها مرتفعة ال�شعرات  مميزات وخماطر تلك االأغذية منها 

ال�شمنة  وت�شبب  الغذائية  العنا�شر  ومنخف�شة  احلرارية 

وم�شرطنة  �شمية  اآثار  وببع�شها  التغذية  �شوء  واأمرا�س 

املدى  على  اأثرها  يظهر  ومنكهات  مكونات  من  حتتويه  مبا 

اأن  كما  الغازية،  وامل�شروبات  املقلية  البطاط�س  مثل  البعيد 

من  املحتوى  منخف�شة  امل�شبعة  بالدهون  غنية  االأطعمة  هذه 

االألياف وحتتوي على ن�شبة كبرية من امللح.

 )French, etal., 2000( واآخرون  فرن�س  ودر�س 

ال�شيدات،  بني  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  ا�شتخدام 

والدميوجرافية  وال�شلوكية  الغذائية  والروابط  والعالقات 

الدرا�شة  من  الهدف  اأن  وذكروا  وقائية،  درا�شة  املت�شابكة؛ 

والدميوجرافية  وال�شلوكية  الغذائية  العالقات  فح�س  هو 

ال�شريعة بني  الوجبات  الرتدد على مطاعم  بتكرار  املرتبطة 

عينة الدرا�شة التي تكونت من 891 �شيدة بالغة.

اأنها  على  ال�شريعة  الوجبات  الدرا�شة  هذه  عرفت  وقد 

وتكون  لها  خم�ش�شة  بيع  نقاط  من  ت�شرتى  التي  االأطعمة 

ذاتية اخلدمة اأي ال يوجد اأ�شخا�س خم�ش�شني لتقدميها.

مطاعم  اأعداد  زادت   1980  -1970 عامي  بني  وفيما 

الوجبات ال�شريعة يف الواليات املتحدة االأمريكية من 30000 

اإىل 140000 مطعم، كما زادت مبيعاتها خالل الفرتة نف�شها 

من   %20 اأنفقت  االأمريكية  االأ�شر  اأن  ويقدر   .%300 بن�شبة 

بداية  وذلك يف  املنزل  االأطعمة خارج  تناول  على  ميزانيتها 

ال�شبعينيات، وبحلول عام 1995م اأنفقت ما ن�شبته 40% من 

ميزانيتها للغر�س نف�شه.

ولقد كان الرتدد على مطاعم الوجبات ال�شريعة اأعلى بني 

ال�شيدات �شغرية ال�شن ومن ذوي الدخل املنخف�س. وكذلك 

والالتي  االأكل  يف  و�شراهة  وزنًا  االأكرث  ال�شيدات  تردد  كرث 

يف  والقليالت  التليفزيون،  م�شاهدة  يف  اأطول  وقتًاَ  يق�شني 

احلركة وممار�شة االأن�شطة البدنية.

الظروف  يف  التغري  اأن  )4121هـ(،  اجلراح  وذكر 

االجتماعية واالقت�شادية وزيادة التبادل التجاري بني الدول 

الغذائية  العادات  وتغري  االأغذية  ت�شنيع  التقني يف  والتطور 

عام  وب�شكل  باالأغذية،  املنقولة  االأمرا�س  ظهور  اإىل  اأدى 

التداول  اأثناء مراحل  امليكروبي  للتلوث  االأغذية عر�شه  فاإن 

مبنع  الكفيلة  االحتياطات  تتبع  ال  عندما  وال�شيما  املختلفة 

للتلوث  احلتمية  والنتيجة  حدوثه  من  التقليل  اأو  التلوث 

امليكروبي لالأغذية اإما ف�شادها اأو حدوث ت�شمم غذائي عند 

تناولها.

فقال،  ال�شريعة  الوجبات  تعريفًا ملطاعم  الباحث  ذكر  ثم 

هي تلك املن�شاآت الغذائية التي تقدم نوعًا خا�شًا من الوجبات 

امل�شتهلك  طلب  وعند  جزئية  ب�شورة  حت�شريها  �شبق  التي 

فاإنه يتم حت�شريها بال�شورة النهائية يف وقت ق�شري ن�شبيًا.

وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل عدة نتائج منها: 

• هناك 50% من مطاعم الوجبات ال�شريعة �شجلت ق�شورًا 
وا�شحًا يف تطبيق اال�شرتطات ال�شحية.

املطاعم  يف  ال�شحية  اال�شرتاطات  بتطبيق  االهتمام   •
ومتابعتها من خالل عمليات التفتي�س.

• عدم االعتماد كليًا على التفتي�س النظري كو�شيلة وحيدة 
اللجوء  يلزم  بل  الغذائية  للمن�شاآت  ال�شحى  امل�شتوى  لتقييم 

لالإختبارات امليكروبيولوجية الإعطاء �شورة وا�شحة.

الدول  يف  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  انت�شار  ويرجع 

العربية اإىل عدة اأ�شباب اأهمها:

*  الرخاء الذي تعي�شه بع�س الدول العربية خا�شة اخلليجية 
منها مما اأدى اإىل انت�شار اأمناط ا�شتهالكية جديدة.

* تغري النظم الوظيفية مع زيادة �شاعات العمل يف املدن 
الكبرية.

على  بالوظيفة  وان�شغالها  العمل  ميدان  املراأة  دخول   *
ح�شاب الواجبات املنزلية.

واالحتكاك  االأ�شفار  كرثة  مع  واالأذواق  العادات  تغري   *
مبجتمعات اأخرى.
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وق�شاء  بالتنزه  البع�س  لدى  الواجبات  هذه  ارتباط   *
من  قربها  جانب  اإىل  املنزل  خارج  اأ�شرية  ترويحية  �شاعات 

اليومية  النا�س  حياة  يف  املبا�شرة  اخلدمات  بع�س  اأماكن 

كاالأ�شواق.

اإىل  �شعيًا  والتجديد  التقليد  يف  العوملة  ع�شر  *م�شايرة 
التوفري الن�شبي للوقت واملال.

* حب بع�س مرتادي مطاعم الوجبات ال�شريعة للمظاهر 
يرى  حيث  التح�شر،  معنى  حول  خاطئة  مفاهيم  وتبنيهم 

االأكل يف  على  اعتاد  اأنه  ال�شريعة  الوجبات  مرتادي مطاعم 

االأ�شرة  يح�شر  والده  كان  عندما  �شغره  منذ  املطاعم  هذه 

اإىل  العادة  هذه  نقل  ثم  ومن  اأ�شبوعيًا،  مرة  من  اأكرث  اإليها 

اأوالده، وي�شيف اأنه يح�شر اإليها مع اأ�شرته كنوع من التغيري 

والرتويح.

الوجبات  مطاعم  اأن  )2001م(،  الدين  �شالح  وذكرت 

ال�شريعة الغربية واملحلية اأ�شيبت بخ�شائر فادحة يف العديد 

مر�س  ب�شبب  الغربية  وحتى  واال�شالمية  العربية  الدول  من 

جنون البقر وفقدانها جلزء كبري من م�شتهلكيها، ف�شاًل عن 

ت�شامنًا  العربي  العامل  يف  املطاعم  لهذه  الكثريين  مقاطعة 

مع االإنتفا�شة الفل�شطينية، مما اأدى اإىل جلوء املطاعم اإىل 

االإعالنات جلذب امل�شرتين.

وكنتاكي  ماكدونالدز  مثل  ال�شهرية  املطاعم  بداأت  وقد 

فيها كل  ا�شتخدمت  اإعالنات  البيتزا حرب  وومبي ومطاعم 

الطرق جلذب امل�شرتين وامل�شتهلكني مرة اأخرى.

ولقد اأ�شبح االأكل خارج املنزل اأمرًا ماألوفًا و�شائعًا بالن�شبة 

للمجتمع االأمريكي. فقد �شار الرتدد على مطاعم الوجبات 

نفقات  بلغت  1970م  عام  ففي  كبري.  ب�شكل  ينمو  ال�شريعة 

االأفراد يف الواليات املتحدة االأمريكية على الوجبات ال�شريعة 

عام  وبحلول  االأكل،  على  الفردي  االإنفاق  اإجمايل  من   %25

1999م و�شلت  40%، ويف عام  1995م ارتفعت الن�شبة لتبلغ 

الن�شبة اإىل %47.5.

التي  االأطعمة  اأنها  على  ال�شريعة  االأطعمة  تعريف  وميكن 

يقوم  من  وجود  دون  اأي  اخلدمة  ذاتية  اأماكن  من  ت�شرتى 

الوجبات  يف  االأ�شا�شي  املحور  الدهون  ومتثل  بتقدميها. 

ال�شريعة مما يت�شبب يف امل�شكالت ال�شحية التي من اأهمها 

البدانة واأمرا�س القلب.

الغذائية  االرتباطات  فح�س  اإىل  الدرا�شة  وتهدف 

على  الرتدد  مبدى  وعالقتها  وال�شلوكية  والدميوجرافية 

ونوعه  الطعام  وكمية  ناحية  من  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم 

وال�شخ�شية  وال�شلوكية  البيئية  واملتغريات  الزائد  والوزن 

منتظمًا  طالبًا   4746 من  تتكون  عينة  يف  اأخرى  ناحية  من 

بالواليات  احل�شرية  مين�شوتا  منطقة  يف  ثانوية  مدر�شة  يف 

حتى  ال�شابعة  من  الدرا�شية  املراحل  يف  االأمريكية  املتحدة 

واأوزانهم  اأطوالهم  قيا�س  اأخذ  بعد  وذلك  ع�شرة  الثانية 

ال�شريعة،  الوجبات  مطاعم  على  ترددهم  معدل  ومعرفة 

والدميوجرافية  ال�شلوكية  والعوامل  املتناول  الطعام  وكمية 

املرتبطة برتددهم على تلك املطاعم.  

مطاعم  توزيع  اأمناط   )1430-1429( القريني  ودر�س 

الوجبات ال�شريعة يف مدينة الريا�س -  درا�شة يف جغرافية 

اخلدمات .

و تعالج هذه الدرا�شة امل�شكالت اليومية التي يتعر�س لها 

هذه  من  املقدمة  اخلدمات  من  امل�شتفيدين  من  كبري  عدد 

و  الريا�س  منطقة  يف  املطاعم  هذه  لتوزيع  نتيجة  املطاعم 

خ�شائ�شها املكانية .

و  مكانًيا  املطاعم  توزيع  �شبكة  بتحليل  الدرا�شة  قامت  و 

هذه  فيها  تقع  التي  باالأحياء  التوزيع  هذا  عالقة  و  حجمًيا 

املطاعم و عدد �شكانها و كثافتهم .

و من اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها هذه الدرا�شة ما يلي :

1- وجود تباين �شديد يف توزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة 

على اأحياء مدينة الريا�س .

اإىل حد ما يف جميع  2- توفر جميع اخلدمات ال�شرورية 

فروع املطاعم .

اأن منط توزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة يف الريا�س   -3

الواقع  الدرا�شة  هذه  تعك�س  و   ، املنتظم  نحو  يتجه  متباعد 

احلقيقي للمطاعم من حيث التوزيع و خ�شائ�س املوقع .

اأهمها ما  الدرا�شة بعدة تو�شيات من  اأو�شت هذه  و قد 

يلي : 

1- اأن تقدم اجلهات احلكومية كل الت�شهيالت للدار�شني و 

الباحثني من بيانات و خرائط .

للمطاعم و حتديثها من فرتة  اإجناز خريطة وا�شحة   -2

الخرى و توفريها للباحثني و امل�شتفيدين .

3- القيام بالتفتي�س الدقيق و املراقبة امل�شتمرة للمطاعم .

4- احلد من االعالنات التي تروج للوجبات ال�شريعة بني 

االأطفال و ذلك ملا حتويه هذه االطعمة على ن�شب مرتفعة من 

ال�شكريات و االأمالح و الدهون .

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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3 - أهداف الدراسة : 
اإن البحث اجلغرايف يف مو�شوع كمطاعم للوجبات ال�شريعة 

ولذلك  باملكان  وترتبط  لل�شكان  تقدم  ينبع من كونها خدمة 

ت�شعى هذه الدرا�شة اإىل التوجيه بتحديد مواقع هذه اخلدمة 

الو�شول  �شهولة  من  قدر  اأكرب  لتحقيق  املنا�شبة  املواقع  يف 

واأف�شل نفع من اخلدمة. ولذلك ت�شعى هذه الدرا�شة لتحقيق 

عدد من االأهداف اأهمها:

ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  توزيع  منط  على  التعرف   -

وحتليله مكانيًا. 

الوجبات  مطاعم  توطن  يف  املوؤثرة  العوامل  ر�شد   -

ال�شريعة. 

التوزيع من خالل  املكانية يف  التعرف على االختالفات   -

قيا�س مبلغ التوازن اخلدمي. 

- حماولة ر�شم �شورة م�شتقبلية لهذه اخلدمات من خالل 

مواقع جديدة حتقق رغبات ال�شكان.

الكثافات  بخرائط  اخلدمة  هذه  توزيع  خرائط  مقارنة   -

العوامل اجلغرافية  ال�شكانية وطرق املوا�شالت وغريها من 

املوؤثرة.

4 - منهج الدراسة : 
على  تقت�شر  ال  وطبيعتها  الدرا�شة  هذه  مو�شوع  اإن 

 ، علمي  منهج  من  اأكرث  ا�شتخدام  من  بد  وال  واحد  منهج 

الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  على  الدرا�شة  �شتعتمد  وبذلك 

املناهج مالئمة  اأكرث  وهو من   ،  Descriptive method
احلقائق  ر�شد  على  يركز  وهو  الدرا�شة  من  النوع  هذا  ملثل 

املتعلقة بالظاهرة ر�شدًا واقعيًا دقيقًا وذلك باالعتماد على 

متعددة  م�شادر  من  جمعها  مت  التي  والبيانات  املعلومات 

ر�شمية وميدانية ، و�شتعتمد هذه الدرا�شة من خالل تطبيق 

 Survey study امل�شحية  الدرا�شة  على  املنهج  هذا 

على  الدرا�شة  �شتعتمد  كما   Case study احلالة  ودرا�شة 

للبيانات  الكمي  للتحليل  وذلك  التحليلي  اال�شتقرائي  املنهج 

ا�شتمارات  من  امل�شتخل�شة  والبيانات  املتعددة  االإح�شائية 

اال�شتبانة وهو اأمر فر�شته طبيعة الدرا�شة واأهدافها . 

5 - مجتمع الدراسة:  
على  وامل�شرفة  املالكة  ال�شركات  الدرا�شة  جمتمع  ي�شمل 

 ، فروع املطاعم املتمثلة يف مدينة مكة املكرمة مثل الطازج 

البيك، برجر كنج ، ماكدونالدز، بيتزا هت، كنتاكي، كوددو، 

هارديز. 

6 - مصادر جمع البيانات : 
�شيتم جمع البيانات من عدة م�شادر من اأهمها ما يلي : 

مكة  مدينة  الأحياء  تف�شيلية  خريطة  على  احل�شول    -

ال�شريعة يف مدينة  الوجبات  املكرمة لتحديد مواقع مطاعم 

املخلخلة  واملناطق  االأحياء  بع�س  ا�شتثناء  مع  املكرمة  مكة 

الدرا�شة  نتائج  على  توؤثر  ال  حتى  وذلك  وعمرانيًا  �شكانيًا 

تاأثريًا غري مقبول علميًا . 

-  الدرا�شة امليدانية وذلك حل�شر وحتديد مواقع مطاعم 

باال�شتعانة  وذلك  املكرمة  مكة  مدينة  يف  ال�شريعة  الوجبات 

باأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع GPS ، هذا باالإ�شافة 

اأ�شا�شيات هذه  اإىل توزيع ا�شتمارات اال�شتبانة التي تعد من 

الدرا�شة . 

وبيانات  وتقارير  ومقاالت  كتب  من  العلمية  امل�شادر    -

ا�شتمارات  حتليل  من  امل�شتخل�شة  والبيانات  اإح�شائية 

اال�شتبانة . 

7 - تحليل البيانات:  
اإىل  اال�شتبانات  من  جمعت  التي  البيانات  اإدخال  �شيتم 

والتحليل  الكمية  للمعاجلة  االآيل وذلك الإخ�شاعها  احلا�شب 

 ،  GIS اجلغرافيا  املعلومات  نظم  با�شتخدام  االإح�شائي 

االإح�شائي  التحليل  برامج  ببع�س  اال�شتعانة  اإىل  باالإ�شافة 

مثل  االإح�شائية  املعاجلات  بع�س  وا�شتخدام   ،  SPSS مثل 

�شلة اجلوار ومربع كاي والتباعد والت�شتت والن�شيب املتعادل، 

التخ�شي�س  ومناطق  التوزيع  واجتاه  املعمارية  امل�شافة 

واأ�شلوب كرنيل. 

ثانيًا : التوزيع المكاني والعوامل المؤثرة:
باململكة  املليونية  املدن  اإحدى  هي  املكرمة  مكة  مدينة 

العربية ال�شعودية والتي متتاز بالنمو ال�شكاين ال�شريع تاأثرًا 

لل�شكان  الطبيعية  والزيارة  والداخلية  اخلارجية  بالهجرة 

مما يتطلب تزايد امل�شاكن ال�شتيعاب تلك الزيادات ال�شنوية 

حتى اأ�شبحت الوظائف ال�شكنية هي الوظيفة االأوىل التابعة 

الوظيفة  ربيبها  تغذي  وهي   ، للمدينة  الدينية  للوظيفة 

باال�شتقرار  ارتبطت  التي  التلقائية  الوظيفة  وهي  التجارية 

واالإنتاج و�شرتكز الدرا�شة هنا على نقطتني هامتني هما: 
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التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

  �شكل رقم )1(

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي

1 -  ال�شورة التوزيعية العامة بقطاعات املدينة . 

2- ال�شورة التوزيعية العامة على م�شتوى االأحياء .

1 - ال�شورة التوزيعية العامة بقطاعات املدينة: 

وامل�شفلة  والغزة  اأجياد  املختلفة  املدنية  بقطاعات  تتوزع 

والعتيبية واملعابدة والعزيزية وال�شوقية والعمرة وال�شرائع 47 

فرع من فروع مطاعم الوجبات ال�شريعة تتبع �شركات كنتاكي 

وكودو  كينج  وبرجر  وهارديز  وماكدونالدز  والطازج  والبيك 

وبيتزا هت تتباين عدد املطاعم من قطاع اإىل اآخر وال�شكل 

رقم )1( يو�شح اأحياء مدينة مكة املكرمة كما يو�شح اجلدول 

رقم )1(اأ�شماء ال�شركات ومطاعم الوجبات ال�شريعة باأحياء 

مدينة مكة املكرمة. 
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جدول رقم )1( ال�شركات وعدد الفروع التابعة لها باأحياء مدينة مكة املكرمة

اأ�شماء الأحياء% من اأجمايل الفروععدد الفروع ال�شركةم

17%8كنتاكي1
ال�شوقية- الر�شيفة- العزيزية- الهنداوية- 

ال�شرائع- اأجياد- التنعيم

12.8%6البيك2
العتيبية- الزاهر- اخلالدية- جبل النور- العزيزية- 

الر�شيفة

العزيزية- الر�شيفة- اأجياد- الكعكية- ال�شهداء10.6%5الطازج3

العزيزية- ال�شوقية- اجلامعة- الزهراء- الزاهر10.6%5ماكدونالدز4

الر�شيفة- ال�شوقية- اأجياد8.5%4هارديز5

اأجياد- اجلامعة- الزاهر8.5%4برجر كينج6

العزيزية- اجلامعة- جبل النور- الر�شيفة- الهجلة15.0%7كودو7

17.0%8بيتزا هت8
العوايل- الكعكية- النزهة- اأجياد- النورية- 

ال�شرائع- الر�شيفة- الفيحاء

100%47اجلملة

امل�شدر : الدرا�شة امليدانية 

مطاعم  عدد  اجمايل  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يت�شح 

الوجبات اجلاهزة يبلغ 47 مطعم تتبع 8 �شركات تتوزع على 

جند  حيث  مت�شاوية  غري  بن�شب  املكرمة  مكة  مدينة  اأحياء 

بلغ  التي  و  هت  بيتزا  و  كنتاكي  هي  انت�شارا  ال�شركات  اأكرث 

عدد فروع كل منها 8 فروع ، بينما اأقل ال�شركات انت�شارا هي 

هارديز و برجر كينج و التي بلغ عدد فروع كل منها 4 فروع، 

و  الر�شيفة  حي  هو  املطاعم  عدد  يف  ن�شيبا  االأحياء  واأكرث 

فيه  اأنت�شر  الذي  العزيزية  حي  يليه   ، مطاعم   6 �شم  الذي 

عدد 5 مطاعم و هو يف ذلك يت�شاوى مع حي اأجياد .        

وقد ات�شح من الدرا�شة اأن هناك تباين وا�شح بني اأحياء 

هذا  و   ، ال�شريف  احلرم  من  قربها  مدى  حيث  من  املدينة 

توزيع  اأمناط  يو�شح  والذي   )2( رقم  ال�شكل  �شيو�شحه  ما 

االأحياء وفق البعد عن احلرم.

اأحياء   : فئات  ثالث  اإىل  االأحياء  هذه  تق�شيم  اأمكن  وقد 

االأحياء  وهذه  وجرهم  واحلجون  وامل�شفلة  اأجياد  مثل  قريبة 

ال تكاد تخلو من توزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة ، حيث ان 

3.4 كم2 يرتكز به  قطاع اأجياء والذي ال يزد م�شاحته عن 

والطندباوي  وال�شبيكة  الهجلة  باأحياء:  تتوزع  مطاعم   )9(

هذه  توزيع  يف  كثافة  القطاعات  اأكرث  من  وهو   ، واملن�شور 

النوعية من املطاعم. 

والذي  ال�شريف  احلرم  من  القرب  متو�شطة  االأحياء  اأما 

تتمثل يف اأحياء: املعابدة والزاهر والرو�شة والعدل واخلن�شاء 

فهي  وال�شهداء  والعتيبية  واالأندل�س  واخلالدية  والر�شيفة 

اأي�شًا من االأحياء التي ت�شم اأكرب عدد من مطاعم الوجبات 

العتيبية �شم مبفرده )7(  باأن قطاع  القول  ويكفي  ال�شريعة 

مطاعم تركزت يف خم�س اأحياء بعينها . 

اأما بالن�شبة للنمط الثالث من االأحياء وهي االأحياء البعيدة 

عن احلرم ال�شريف تكاد تخلو من مطاعم الوجبات ال�شريعة 

فاالأمر مل يزد عن اأربعة مطاعم فقط تتوزع باأحياء: ال�شرائع 

والنوارية والعزيزية.

يو�شح  الذي   )3( رقم  وال�شكل   )2( رقم  اجلدول  ومن 

مكة  بقطاعات  ال�شريعة  الوجبات  ملطاعم  التباعد  متو�شط 

املكرمة يت�شح االآتي :  

تتباين قطاعات املدنية يف م�شاحتها، اإذ يبدو قطاع الغزة 

ال�شوقية  قطاع  هناك   ، كم2   2.9 م�شاحة  القطاعات  اأقل 

والذي ت�شل م�شاحتها اإىل اأكرث من 46 كم2 ولعل قطاع العزة 

الوجبات  مطاعم  توزيع  من  يخلو  الذي  الوحيد  القطاع  هو 

نوعية  تناف�س  املطاعم  من  اأخرين  نوعني  فهناك  ال�شريعة 

املطاعم ال�شريعة والتي تتطلب يف توطينها م�شاحة كبرية من 

من  ال�شديد  قربه  ملقدار  القطاع  بهذا  متاحة  لي�شت  االأر�س 

احلرم املكي ال�شريف . 



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 9899

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�شكل رقم )2(

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 100101

جدول رقم )2( معامل التباعد ملطاعم الوجبات ال�شريعة بقطاعات مدينة مكة املكرمة

عدد الأحياء 

بالقطاع
الأحياء التابعة لهالقطاع

عدد 

�شكان 

القطاع

امل�شاحة/ 

كم2

عدد 

املطاعم

متو�شط 

التباعد

عدد 

الأحياء 

التي بها 

مطاعم

اأجياد5
اأجياد- الهجلة- ال�شبيكة- 

الطندباوي- املن�شور
1133983.41966.2

الغزة5

�شعب عامر وعلى - القرارة 

والنقا- حارة الباب وال�شامية- 

جرول- التي�شري

ـــــــــ332592.9

امل�شفلة8

الروابي- كدى- التقوى- امل�شفلة- 

جرهم- الهنداوية- الر�شيفة- 

اخلالدية

26433220.491.63

العتيبية9

العتيبية- االأندل�س- ال�شهداء- 

البيان- النزهة- الزهراء- 

احلجون- الزاهر- ال�شيافة

23757318.977.65

املعابدة9

جبل النور- املعابدة- ريع ذاخر- 

اخلن�شاء- اجلميزة- الرو�شة- 

ال�شليمانية- وادي جليل- العدل

21241035.924.51

العزيزية6
الن�شيم- املر�شالت- العزيزية- 

اجلامعة- العوايل- امل�شاعر
12224025.191.73

ال�شوقية7

بطحاء قري�س- امللك فهد- 

العكي�شية- ال�شوقية- ويل العهد- 

الهجرة- الكعكية

10313946269.42

العمرة6

التنعيم- البحريات- النوارية- 

العمرة اجلديدة- احلمراء واأم 

اجلود- ال�شالمة

109891342.4311.43

ال�شرائع5
�شرائع اأم املجاهدين- الع�شيلة- 

اخل�شراء- ال�شرائع- الرا�شدية
98198284.2212.81

129444047املجموع

امل�شدر: االعتماد على بيانات اأمانة العا�شمة املقد�شة، م�شلحة االإح�شاءات العامة واملعلومات

معامل التباعد النظري: 1.0746  
م�شاحة القطاع

عدد املطاعم بالقطاع



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 100101

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�شكل رقم )3( 

التباعد  املجال ح�شاب معدل  ال�شروري يف هذا  ولعل من 

النظري لتوزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة ومن ال�شكل التايل 

النظري  للتباعد  م�شافة  واأقل  للتوزيع  كثافة  اأكرب  اأن  يت�شح 

3.4 كم2  تزد عن  امل�شاحة مل  اأجياد حيث  بقطاع  ارتبطت 

وتوطن )9( مطاعم للوجبات ال�شريعة ولذلك فهذا القطاع 

من  النوعية  بهذه  جيد  ب�شكل  املخدومة  القطاعات  من  يعد 

وقطاع  ال�شرائع  قطاع  يبدو  ذلك  من  العك�س  وعلى  اخلدمة 

هذه  من  الرغم  وعلى  كم2   626 على  ا�شتحوذا  قد  العمرة 

 5 عن  يزد  مل  بهما  املطاعم  اأعداد  اأن  اإال  الكبرية  امل�شاحة 

مطاعم فقط على الرغم من اأنهما ي�شمان حوايل 16% من 

اإجمايل �شكان مدينة مكة املكرمة.

مطاعم  تركز  يو�شح  الذي   )4( �شكل  حتليل  خالل  ومن 

الوجبات ال�شريعة بقطاعات املدينة ات�شح اأن : قطاع اأجياء 

ال�شريعة  الوجبات   - مطاعم  تركز  يف  القطاعات  اأكرب  يعد 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 102103

حيث اأن عدد املطاعم بلغ )9( مطاعم ويف نف�س الوقت هو 

من القطاعات حمدودة امل�شاحة وزد حجم �شكان كبري ، ويلي 

قطاع اأجياد قطاع امل�شفلة اأم القطاعات االأخرى التي ت�شغل 

ت�شهد  ال�شريف فيه  املكي  ابتعادًا عن احلرم  االأكرث  املناطق 

قطاعات:  يف  وتتمثل  ال�شريعة  الوجبات  ملطاعم  تركيز  اأقل 

ال�شوقية والعمرة وال�شرائع والعزيزية . 

�شكل رقم )4(



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 102103

2 - الصورة التوزيعية العامة على مستوى األحياء  
لعل املعادلة ال�شكانية اأهم معادلة ميكن اعتبارها كركيزة 

م�شتوى  على  املطاعم  توزيع  �شورة  قيا�س  يف  اأ�شا�شية 

االأحياء)*( . فاإذا �شلمنا باأن عن�شر امل�شاحة ب�شفة عامة 

اأن  القول  فيمكن  توزيع  اأي  قيا�س  يف  الفاعل  العن�شر  هو 

هناك م�شاحات كبرية حتى داخل االأحياء املاأهولة بال�شكان 

ال�شكانية بها التي جتذب هذه املطاعم يف  الكثافة  مل ت�شل 

التوطن واالنت�شار 

3 ( يو�شح رتب االأحياء واأعداد ال�شكان  واجلدول رقم ) 

مكة  مدينة  اأحياء  تق�شيم  ميكن  اجلدول  ومن  واملطاعم، 

املكرمة طبقًا للحجم ال�شكاين اإىل خم�س فئات هي كالتايل: 

حي:  يف  يتمثل  وهذا  ن�شمة  األف   50 من  اأكرث  ت�شم  اأحياء 

من   %10 حوايل  معًا  ي�شكالن  وهما   ، والهنداوية  اجلامعة 

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

)*( لال�شتزادة راجع : فتحي حممد م�شيلحي ، جغرافية اخلدمات ، االإطار النظري وجتارب عربية ، مطابع املنوفية القاهرة ، 2001م . 

حممد �شوقي مكي ، منط توزيع الن�شاطات االقت�شادية واخلدمات يف املنطقة املركزية باملدينة املنورة ، جملة جامعة امللك �شعود ، 1989م .

 %19 حوايل  اأي  مطاعم   )4( وي�شما  املدينة  �شكان  اإجمال 

من اإجمايل مطاعم املدينة ، اأما النمط الثاين من االأحياء 

متثل  حيث  الدرا�شة  منطقة  يف  ال�شائد  النمط  يعد  والذي 

50% من اإجمايل �شكان مدينة  باأحياء هذا النمط اأكرث من 

احتوى على  النمط  اأن هذا  اإىل  باالإ�شافة  املكرمة هذا  مكة 

47 مطعم  والبالغ  ال�شريعة  الوجبات  21 مطعم من مطاعم 

انظر ال�شكل رقم )5(. 

اأما النمط الثالث فهو يتمثل يف االأحياء التي ت�شغل اأكرب قدر 

من م�شاحة املدينة االإجمالية ويرتاوح اإجمايل �شكان االأحياء 

بهذا النمط ما بني اأقل من 25 األف ن�شمة اإىل 10 األف ن�شمة 

وقد متثل يف 24 حي من اأحياء امليدنة �شكلت جمتمعة حوايل 

ثلث ال�شكان وارتبط بهذا العدد من ال�شكان )19( مطعم .

مراتب الأحياء 

ح�شب عدد ال�شكان
اخلام�شةالرابعةالثالثةالثانيةالأوىل

فئات ال�شكان 

باالآالف

اأكرث من 50 

األف ن�شمة

من 50 : 25 األف 

ن�شمة

اأقل من 25 : 10 األف 

ن�شمة

اأقل من 10 : 5 

األف ن�شمة

اأقل من 5 اآالف 

ن�شمة

ا�شم احلي
اجلامعة- 

الهنداوية

العوايل- ريع ذاخر- 

العمرة- ال�شوقية- 

املعابدة- وادي 

جليل- البحريات- 

اخلن�شاء- امل�شفلة- 

الر�شيفة- جبل 

النور- العتيبية- 

االأندل�س- الرا�شدية- 

الطندباوي- 

اخلالدية- التقوى- 

الزهراء

العكي�شية- ال�شالمة- 

كدى- الرو�شة- 

املر�شالت- ال�شيافة- 

التي�شري- اجلميزة- 

اأجياد- ال�شهداء- 

جرهم- الن�شيم- 

املن�شور- العزيزية- 

الهجلة- امللك 

فهد- التنعيم- 

ال�شبيكة- ويل 

العهد- النزهة- 

اخل�شراء- العدل- 

احلجون- ال�شرائع

الكعكية- 

النوارية- البيان- 

جرول- احلمراء 

واأم اجلود- �شرائع 

املجاهدين- 

الروابي- الهجرة- 

ال�شليمانية- حارة 

الباب والنقا

بطحاء قري�س- 

�شعب عامر وعلى- 

القرارة وال�شامية- 

امل�شاعر- الع�شيلة

عدد االأحياء يف 

املرتبة
21924105

1246406854573967517403613556عدد ال�شكان

ن�شبتهم لباقي 

�شكان االأحياء

%9.6%53%30.7%5.7%1.1

7.4288653175.9175.8م�شاحة احلي

--421193عدد املطاعم

جدول رقم )3( رتب االأحياء وفق اأعداد ال�شكان واملطاعم

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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�شكل رقم )5(

ن�شبة عدد املطاعم 

من اإجمايل 

مطاعم املدينة

%18.5%44.7%40.4%6.4--

----125كنتاكي

----51--البيك

--131--الطازج

----131ماكدونالدز

----22--هارديز

----112برجر كينج

----142كودو

--332--بيتزا هت



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 104105

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اأما النمط الرابع والذي يتمثل يف احلجم ال�شكاين 10 األف 

ن�شمة اإىل 5 األف ن�شمة فقد متثل يف )10( اأحياء �شمت فقط 

)3( مطاعم ل�شركة الطازج وبيتزا هت . 

ويعد النمط ال�شكاين االأخري وهو اأقل االأمناط يف احلجم 

ال�شكاين ويتمثل يف 5 األف ن�شمة فاأقل فلم يرتبط بهذا النمط 

اأي مطعم من املطاعم حمل الدرا�شة ، وهذا يعني اأن احلجم 

ال�شكاين ال�شئيل مل يغري اأي من ال�شركات العاملة يف هذا 

وامل�شاحة مت  ال�شكان  العالقة بني عدد  وللتعبري عن  املجال. 

ح�شاب الكثافة العامة لل�شكان يف احياء مدينة مكة املكرمة، 

و اجلدول التايل يو�شح ذلك .

جدول رقم )4( اأعداد ال�شكان ومطاعم الوجبات ال�شريعة يف مدينة مكة املكرمة 1431 هـ.

الرقم
ا�شم 

احلي

عدد 

ال�شكان

امل�شاحة 

كم2

كثافة 

ال�شكان/

كم2

مطاعم 

الوجبات 

ال�شريعة 

يف احلي

الرقم
ا�شم 

احلي

عدد 

ال�شكان

امل�شاحة 

كم2

كثافة 

ال�شكان/

كم2

مطاعم 

الوجبات 

ال�شريعة 

يف احلي

230003.756133ريع ذاخر165000.8619186831اأجياد1

346001.7220116اخلن�شاء61950.5411472132الهجلة2

247506.864026العدل110000.691594233ال�شبيكة3

160002.146518الرو�شة271200.863153534الطندباوي4

199620.613272535املن�شور5
جبل 

النور
536007.0775812

165000.792088636جرول6
وادي 

جليل
2035016.791212

192504.5442405العزيزية159500.881812537التي�شري7

8
الباب 

وال�شامية
166383.025509املر�شالت82000.34242238

9
القرارة 

والنقا
481255.2491843اجلامعة41000.341205839

10

�شعب 

عامر 

وعلى

49508.2602الن�شيم70000.61166640

2530090.682801العوايل48132.72176941الروابي11

---119.4---امل�شاعر246001.132177042امل�شفلة12

4468866.49672امللك فهد50885.2297543كدى13

558255.55100584ال�شوقية379502.111798744التقوى14

70134.3616082الكعكية379501.163271645جرهم15

145759.441544الهجرة501882.6219155146اخلالدية16

559632.1426151147الهنداوية17
بطحاء 

قري�س
4715313.083605

2330148.715.68العكي�شية422003.2512985748الر�شيفة18

281201.032730149احلجون19
ويل 

العهد
9488200.147

618827.452252ال�شرائع354753.74948550االأندل�س20

1237534.63357اخل�شراء452002.8615804151العتيبية21

2043347.26750الع�شيلة 12380.57217252البيان22

44002.062136153ال�شهداء23
�شرائع 

املجاهدين
1856318.241018

2475030.31617الرا�شدية420501.5328137154الزهراء24

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 106107

2227557.19389العمرة144383.064718155النزهة25

26
ال�شيافة 

الزاهر
3973823.56721التنعيم375000.864360456

1045046.892231البحريات517003.2815762357الزاهر27

976357.7616931النوارية206250.514044158ال�شليمانية28

9900109.590ال�شالمة217250.73103559اجلميزة29

343001.931777260املعابدة30

احلمراء 

واأم  

اجلود

440081.2654

امل�شدر: امل�شاحة من اأمانة العا�شمة املقد�شة 1431هـ، وعدد ال�شكان من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة لعام 1424هـ

ال�شكان  عدد  بق�شمة  لل�شكان  العامة  الكثافة  ح�شاب  ومت 

يف االحياء/امل�شاحة الكلية لالأحياء كم2، وتظهر نتائج ذلك 

يف ال�شكل رقم )6( حيث ترتكز اعلى الكثافات ال�شكانية يف 

ابتعدنا  لل�شكان كلما  العامة  الكثافة  املنطقة املركزية، وتقل 

عن مركز املدينة نحو االأطراف، وبالتايل ميكن التمييز بني 

خم�شة اأمناط من الكثافة العامة لل�شكان كما ياأتي:

1( منط الكثافة ال�شديد جدا لل�شكان حيث تتجاوز الكثافة 

يف  النمط  هذا  ويربز  كم2،  ن�شمة/   8000 ال�شكان  العامة 

والعتيبة  واالأندل�س  واملعابدة  واخلن�شاء  النور  جبل  اأحياء: 

و�شعب  واجلميزة  وال�شليمانية  واحلجون  وال�شيافة  والزاهر 

عامر والقرارة والنقاء وجرول والت�شيري والزهراء والهنداوية 

الباب  وحارة  وال�شامية  واملن�شور  واخلالدية  والر�شيفة 

واملن�شور  والطنطباوي  وال�شبكية  والهجلة  واجياد  وجرول 

وامل�شفلة وجرهم والتقوى وال�شوقية.

الكثافة  ترتاوح  حيث  لل�شكان  ال�شديد  الكثافة  منط    )2

العامة لل�شكان بني اأكرث من 6000 اىل اأقل من 8000 ن�شمة/ 

والرو�شة  ذاخر  ريع  اأحياء:  يف  النمط  هذا  ويربز  كم2، 

واملر�شالت.

الكثافة  ترتاوح  لل�شكان حيث  املتو�شطة  الكثافة  3(  منط 

العامة لل�شكان بني اأكرث من 4000 اىل اأقل من 6000 ن�شمة/ 

وبطحاء  والنزهة  والعزيزية  العدل  اأحياء:  يف  ويربز  كم2، 

قري�س.

الكثافة  ترتاوح  حيث  لل�شكان  القليلة  الكثافة  منط   )4

العامة لل�شكان بني اأكرث من 2000 اىل اأقل من 4000 ن�شمة/ 

كم2، ويربز يف اأحياء: ال�شهداء والبيان والروابي.

5(  منط الكثافة العامة املنخف�شة لل�شكان حيث تقل كثافة 

ال�شكان عن 2000 ن�شمة/ كم2 يف بقية االحياء.

بين  الخدمي  التوازن  ومبلغ  التوزيع  قياس   : ثالثًا 
األحياء 

رحالت  تولد  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  اأن  املعروف  من 

�شامنة  املختارة  موقعها  تكون  اأن  تتطلب  متكررة  يومية 

لتحقيق �شهولة الو�شول كي تكون هذه املواقع هي االأن�شب يف 

التي  الفعلية  املواقع  كانت  اإذا  باأنه  القول  وميكن   ، االختيار 

العديد  اإىل  خ�شعت  قد  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  احتلتها 

والقيمة  املواقع  لهذه  االإيجارية  والقيمة  ال�شوق  اآليات  من 

اال�شتثمارية اأي�شًا فينبغي اأال تكون املواقع املخططة اجلديدة 

م�شتقباًل  اخلدمة  دخولها  واملنتظر  املكرمة  مكة  مدينة  يف 

نراها غري كافية وهذا  الذي  ال�شروط  بنف�س  حتتل مواقعها 

يعني اأن معادلة �شهولة الو�شول ينبغي اأن تكون اأ�شا�س اختيار 

اأي مواقع جديدة لهذه املطاعم. 

و�شرتكز الدرا�شة هنا على نقطة هامة هي : 

التعرف  : لعل من املنا�شب هنا  الو�شول  االنت�شار و�شهولة 

 لهذه املطاعم مقارنة 
)1(

وبدقة على معامل االأهمية الن�شبية

اأن  باأعداد ال�شكان على م�شتوى االأحياء ، فكما ذكرنا �شلفًا 

النوعية من  توزيع هذه  اأهم دعامات  تعد  ال�شكانية  املعادلة 

اخلدمات ، و قد مت ح�شاب معامل االأهمية الن�شبية اعتمادا 

 )7( رقم  وال�شكل   )4( رقم  ال�شابق  اجلدول  بيانات  على 

مقارنا  ال�شكان  الأعداد  الن�شبية  االأهمية  معامل  يو�شح  

باأعداد املطاعم .

         عدد �شكان احلي       عدد املطاعم باحلي 

                                        

 معامل االأهمية الن�شبية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

                                                 عدد �شكان املدينة      عدد املطاعم باملدينة 



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 106107

 �شكل رقم )6(

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 108109

�شكل رقم )7(



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 108109

وهي  اخلريطة  اأو�شحتها  رئي�شية  اأمناط  ثالثة  هناك 

كالتايل : 

من  املتعادل  ن�شيبها  من  اأكرث  على  ح�شلت  اأحياء   -

اأحياء:  يف  هذه  وتتمثل  ال�شكان  باأعداد  مقارنة  املطاعم 

 ، التنعيم   ، الزهراء   ، العتيبية   ، الهنداوية   ، اخلالدية 

البحريات . وبالتايل فاإن هذه االأحياء متتعت بقدر كبري من 

فهي  وبالتايل  اخلدمة  هذه  على  للح�شول  الو�شول  �شهولة 

لي�شت يف حاجة اإىل زيادة كثافتها اأو اإعادة توزيعها . 

- اأحياء ح�شلت على ن�شيبها املتعادل من املطاعم مقارنًا 

جبل  حي  وهو  باملدينة  وحيد  حي  يف  هذا  ويتمثل  بال�شكان 

النور . 

- اأحياء ح�شلت على اأقل من ن�شيبها املتعادل من املطاعم 

مقارنة باأعداد ال�شكان ويتمثل هذا يف )12( من اأحياء املدينة 

وهي اأحياء : اأجياد ، الهجلة ، الر�شيفة ، النزهة ، العزيزية، 

اجلامعة ، العوايل ، ال�شوقية ، الكعكية ، ال�شرائع، النوارية، 

ال�شهداء . ومن املالحظ اأن هذه االأحياء ت�شم اأعداد كبرية 

من مطاعم الوجبات ال�شريعة ذات التبعية املختلفة ، هريف، 

وبرجر كنج ، وبيتزات هت ، البيك ... اإلخ . اإال اأن مبقارنة 

لي�شت  فاإنها  االأحياء  بهذه  ال�شكان  واأحجام  االأعداد  هذه 

اإعادة  تتطلب  التي  املناطق  من  االأحياء  هذه  وتعد  كافية 

باالإ�شافة  باملدينة، هذا  كثافة هذه اخلدمة  وزيادة  توزيعها 

املدينة  اأطراف  حتتل  التي  االأخرى  االأحياء  من  العديد  اإىل 

الكثافة  ذات  الغربية  واجلنوبية  الغربية  ال�شمالية  خا�شة 

ال�شكاين املنخف�س والتي كم يتواجد بها يف الوقت احلايل اأي 

من هذه املطاعم . 

ا�شتخدام  اأهمية  على  وتاأكيدًا  ال�شابق  للقيا�س  وتدعيمًا 

فقد  اخلدمي  التوزن  مبلغ  على  للتعرف  الكمية  االأ�شاليب 

اأمكن ا�شتخدام معادلة الت�شتت لهذه اخلدمة باملدينة 

 

عدد املطاعم يف القطاع × عدد القطاعات

              

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

                              عدد املطاعم يف املدينة 

معادلة الت�شتت : مت ح�شاب معادلة الت�شتت على م�شتوى القطاعات باملدينة اعتمادًا على املعادلة التالية : 
 )1(

معامل  يو�شح  والذي   )8( رقم  ال�شكل  من  ويت�شح 

الت�شتت)1( اأن هناك ثالثة اأمناط رئي�شية هي كالتايل : 

- املعابدة هي القطاع الوحيد الذي زاد معامل الت�شتت فيه 

عن )2( . 

ال�شوقية  العزيزية،  العتيبية،  قطاعات:اأجياد،امل�شفلة،   -

يرتاوح فيها معامل الت�شتت ما بني1-2 

- قطاعي:العمرة وال�شرائع يقل بهما معامل الت�شتت عن )1(.

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 110111

�شكل رقم )8(



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 110111

الوجبات  التناثر مبطاعم  التايل يو�شح معامل  و اجلدول 

ال�شريعة باأحياء مدينة مكة املكرمة 

جدول رقم  )5( اأعداد ال�شكان ومعدل التناثر ملطاعم الوجبات ال�شريعة يف مدينة مكة املكرمة 1431 هـ.

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

ا�شم احليم

عدد 

املطاعم 

يف 

القطاع

معدل 

التناثر

مطاعم 

الوجبات 

ال�شريعة يف 

احلي

ا�شم احليم

عدد 

املطاعم 

يف 

القطاع

معدل 

التناثر

مطاعم 

الوجبات 

ال�شريعة يف 

احلي

ريع ذاخر90.08831اأجياد1

اخلن�شاء90.6132الهجلة2

العدل33ال�شبيكة3

الرو�شة34الطندباوي4

20.172جبل النور35املن�شور5

وادي جليل36جرول6

90.45العزيزية37التي�شري7

املر�شالت38الباب وال�شامية8

90.63اجلامعة39القرارة والنقا9

10
�شعب عامر 

وعلى
الن�شيم40

90.81العوايل41الروابي11

امل�شاعر42امل�شفلة12

امللك فهد43كدى13

60.24ال�شوقية44التقوى14

60.52الكعكية45جرهم15

الهجرة91.1146اخلالدية16

بطحاء قري�س91.1147الهنداوية17

العكي�شية90.29748الر�شيفة18

ويل العهد49احلجون19

208.2ال�شرائع50االأندل�س20

اخل�شراء71.02151العتيبية21

الع�شيلة 52البيان22

71.02153ال�شهداء23
�شرائع 

املجاهدين

الرا�شدية71.02154الزهراء24

1العمرة71.02155النزهة25

30.2التنعيم56ال�شيافة 26

0.21البحريات70.6357الزاهر27

3النوارية58ال�شليمانية28

ال�شالمة59اجلميزة29

60املعابدة30
احلمراء 

واأم اجلود

امل�شدر: امل�شاحة من اأمانة العا�شمة املقد�شة 1431هـ، وعدد ال�شكان من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة لعام 1424هـ

تناثر املطاعم على م�شتوى القطاعات

عدد املطاعم بالقطاع – عدد املطاعم يف احلي x عدد االأحياء – 1

              

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

                                                عدد املطاعم يف املدينة 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 112113

وات�شح من اجلدول ال�شابق اأن ثمة تباين وا�شح بني اأحياء 

املدينة طبقا ملعامل تناثر املطاعم و هذا ما يو�شحه ال�شكل 

رقم ) 9 ( و الذي ات�شح من خالله اأن هناك ثالثة اأمناط 

اأق�شى  يف  النوارية  حي  اأن  جند  املثال  �شبيل  فعلى  حمددة 

�شمال املدينة بلغ معدل تناثر املطاعم به اأكرث من 1 ، بينما 

جاء حي العوايل كاأحد االأحياء الذي مثل النمط الثاين والذي 

يرتاوح من 0،5 – 1 ، واأخريا جاء حي ال�شرائع والبحريات  

معروف  هو  كما  و    ،0،5 من  اأقل  وهو  الثالث  النمط  ميثال 

اأن العالقة طردية بني معامل التناثر ومتو�شط التباعد وهذا 

يعني اأنه كلما زاد الرقم دل هذا على زيادة معامل التناثر و 

العك�س �شحيح.

  �شكل رقم )9( 



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 112113

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

هو  و  املطاعم  لتوزيع  املتو�شط  املركز  ح�شاب  اأمكن  كما 

اأحد مقايي�س النزعة املركزية و الذي يقي�س توزيع الظاهرات 

التي  النقطة  او  املوقع  باأنه  ويعرف   ، مكانيًا،  اجلغرافية 

ويتم  للمطاعم.  )االحداثيات(  اجلغرافية  املواقع  تتو�شط 

ح�شاب موقع )االحداثيات( املركز املتو�شط كمتو�شط لقيم 

احداثيات مفردات التوزيع. 

مطاعم  لتوزيع  املكاين  املتو�شط  املركز  ح�شاب  مت  قد  و 

اداة  با�شتخدام  املكرمة  مكة  مدينة  يف  ال�شريعة  الوجبات 

املتو�شط املكاين التي تبني اين تقع النقطة التي تعد متو�شطا 

نتائج  تظهر  وبالتايل  املطاعم،  مفردات  ملواقع  جغرافيا 

ح�شاب املتو�شط املكاين لتوزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة يف 

االحياء مبدينة مكة املكرمة با�شتخدام اداة املركز املتو�شط 

وال�شكل رقم )10( يو�شح ان املركز املتو�شط لتوزيع املطاعم 

اىل  وا�شحة  ا�شارة  يف  الباب،  وحارة  ال�شامية  حي  يف  يقع 

املدينة  و�شط  الرتكز يف  نحو  يتجه  املطاعم  توزيع  ان اجتاه 

.C.B.D

�شكل رقم )10( 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 114115

و اعتمادا على ما تقدمه برامج نظم املعلومات اجلغرافية 

من حتليالت مكانية فقد اأمكن حتديد املركز الفعلي لتوزيع 

التعرف على  اال�شلوب  اختيار هذا  روعي يف  وقد   ، املطاعم 

من  و  املكرمة،  مكة  مبدينة  املطاعم  لتوزيع  الفعلي  املركز 

يف  يقع  الفعلي  املوقع  اأن  ات�شح   )11( رقم  ال�شكل  خالل 

امل�شافة  وبقيا�س  املتو�شط،  املركز  غرب  جنوب  الهجلة  حي 

يعك�س  الذي  االمر  500 مرت،  تتجاوز  باأنها ال  بينهما وجدنا 

املركزية  املنطقة  يف  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  تركز  مدى 

بتوفر هذه  املنطقة  وبالتايل يحظى �شكان هذه  املدينة،  من 

اخلدمة ملا تتمتع به هذه املنطقة من �شهولة الو�شول اليها.

�شكل رقم )11( 



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 114115

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كما مت االعتماد على ح�شاب معامل اجلار االأقرب يف هذه 

وقد   ، باملدينة  للمطاعم  التوزيعي  النمط  لتحديد  الدرا�شة 

لتوزع املطاعم  الدرا�شة ان معامل اجلار االقرب  ات�شح من 

يف املدينة و الذي يو�شحه �شكل رقم )12( ان قيمة املعامل 

هي 0.81 وان قيمة z 2.45 انحرافات معيارية عند م�شتوى 

معنوية 0.05 والقيمة احلرجة -1.96، وهذا يعني ان منط 

باأقل  احتمال  هناك  وان  متجمع،  املدينة  يف  املطاعم  توزيع 

اأن هذا النمط املتجمع يف توزيع املطاعم هو نتيجة   %5 من 

ال�شدفة الع�شوائية.

�شكل رقم )12( معامل اجلار االقرب لتوزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة يف مدينة مكة املكرمة

�شكل رقم )13( معامل اجلار االقرب العلمي لتوزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة يف مدينة مكة املكرمة

م�شاحة  ادخال  تتطلب  املعادلة  هذه  نتائج  دقة  ان  ومبا 

الطرفية  بالنقاط  املحددة  امل�شاحة  ولي�س  بالكامل،  املنطقة 

فقد مت ن�شخ امل�شاحة من قاعدة البيانات الو�شفية وكانت = 

1300131390.13542 م ² ثم مت ل�شقها يف املكان اخلا�س 

بها عند اعادة احت�شاب قيمة معامل �شلة اجلوار. وبالتايل 

معامل  قيمة  ان   )13( رقم  ال�شكل  يف  ذلك  نتائج  تظهر 

�شلة اجلوار العلمية الدقيقة هي 1، ولي�شت 0.81 كما جاء 

معنوية  م�شتوى  عند   0.04  Z وقيمة  ال�شابق،  احل�شاب  يف 

التوزيع  1.96، وهذا يعني ان منط  0.05، وقيمة حرجة - 

متعادل لي�س متجمع وال مبعرث.

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 116117

ال�شكل  و  الدرا�شة  بهذه  املعيارية  امل�شافة  قد مت ح�شاب  و 

التي  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  عدد  اأن  يو�شح   )14( رقم 

بلغت  الدائرة االوىل على انحراف معياري واحد  تقع داخل 

36 مطعم، بن�شبة 76.6% من اإجماىل عدد مطاعم الوجبات 

ال�شريعة  الوجبات  وبلغت عدد مطاعم  املدينة،  ال�شريعة يف 

 8 انحرافيني معياريني  اأي على  الثانية  الدائرة  تقع يف  التي 

على  تقع  التي  املطاعم  عدد  وبلغت   ،%17 بن�شبة  مطاعم، 

ثالثة انحرافات معيارية 3 بن�شبة 6.38% من اجمايل عدد 

املطاعم. 

�شكل رقم )14(
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املكاين  احلرم  ح�شاب  على  الدرا�شة  اعتمدت  كما 

او  كحرم  معينة  م�شافة  حتديد  يعني  الذي  و   )Buffer(

منطقة اقرتاب من معامل مكانية حمددة، وبالتايل مت عمل 

حرم مكاين لتوزع املطاعم على اربعة ابعاد مكانية، ويت�شح 

من خالل حتليل ال�شكل رقم )15( ان احلرم املكاين لتوزيع 

 7  ،5  ،3  ،1 على  باأبعاد  يت�شح  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم 

الوجبات  الدرا�شة هنا ان مطاعم  نتائج  توؤكد  وبالتايل  كم، 

املنطقة  يف  لل�شكان  اف�شل  ب�شكل  اخلدمة  تقدم  ال�شريعة 

املركزية من املدينة حيث تتمتع هذه املناطق ب�شهولة الو�شول 

تقل  ثم  االأخرى،  املناطق  من  غريها  دون   Accissiblity
تكون  ان  اىل  بها  االأخرى  االحياء  يف  ن�شبي  ب�شكل  اخلدمة 

منعدمة متاما يف اطراف مدينة مكة املكرمة.

�شكل رقم )15( 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 118119

و لعل من املفيد يف هذا املجال ح�شاب اجتاه توزيع املطاعم 

ان   )16( رقم  ال�شكل  يف  اال�شلوب  هذا  تطبيق  نتائج  توؤكد 

حمل  املدينة  يف  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  توزيع  اجتاه 

وجود  مع  جنوبي  �شمايل  اجتاه  عام  ب�شكل  ياأخذ  الدرا�شة 

انحراف ب�شيط لالأ�شكال االهليجية على خمتلف االنحرافات 

املعيارية من اجلنوب الغربي باجتاه ال�شمال ال�شرقي ملدينة 

مكة املكرمة، وقد بلغ عدد مطاعم الوجبات ال�شريعة داخل 

37 مطعم بن�شبة  النطاق االول على انحراف معياري واحد 

النطاق  �شمن  املطاعم  عدد  وبلغت  االجمايل،  من   %78.7

بن�شبة  مطاعم،   7 معياريني  بانحرافني  الثاين  االهليجي 

تقع  التي  املطاعم  عدد  وبلغ  املطاعم،  اجمايل  من   %14.8

3 مطاعم،  يف النطاق الثالث على ثالثة انحرافات معيارية 

بن�شبة 6.38%، وبالتايل توؤكد النتائج ال�شابقة ان منط توزيع 

مطاعم الوجبات ال�شريعة يف املدينة يت�شم بالرتكز اكرث من 

كونه يت�شم بالتبعرث.

�شكل رقم )16(



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 118119
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بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كما اأمكن االعتماد على حتليل كرنيل ملعرفة كثافة املطاعم 

النوع من  املكرمة، ويعرب هذا  امتداد رقعة مدينة مكة  على 

املتو�شط،  املركز  نقطة  حول  النقاط  كثافة  عن  التحليالت 

وبالتايل تكون قيمة الكثافة عالية يف املركز وتقل كلما اجتهنا 

نحو االطراف �شكل رقم )17(، وبالتايل تظهر نتائج التحليل 

ارتفاع الكثافة يف  االحياء املركزية ملدينة مكة املكرمة مثل 

وال�شامية  الباب  وحارة  واملن�شور  وال�شبيكية  والهجلة  اجياد 

و�شعب عامر والرو�شة والعزيزية وجرول واملعابدة واالندل�س 

والكعكية  وال�شوقية  واخلالدية  والر�شيفة  والزاهر  والعتيبة 

وجبل النور، وتقل بالتدريخ يف اأحياء: وادي اجلليل والتنعيم 

والن�شيم  والهجرة  قري�س  وبطحاء  والر�شيفة  والنزهة 

واجلامعة واملر�شالت لتقل الأدنى م�شتوياتها باأحياء: العمرة 

العهد  وويل  فهد  وامللك  اجلود  وام  واحلمراء  النورانية 

و�شريع  والرا�شدية  واخل�شراء  وامل�شاعر  والعواىل  والعكي�شة 

املجاهدين والع�شيلة.

�شكل رقم )17(

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 120121

وقد اعتمدت الدرا�شة اأي�شا على ا�شتخدام اأ�شلوب مناطق 

 Allocation areas to( لكل نقطة التخ�شي�س االقرب 

center( �شمن برنامج خلريطة املعلومات اجلغرافية وذلك 
النفوذ  مناطق  على  للتعرف   )18( رقم  ال�شكل  يو�شح  كما 

حول املطاعم مبدينة مكة املكرمة.

�شكل رقم )18(
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بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وقد ات�شح من الدرا�شة تناق�س م�شاحة نفوذ املطاعم التي 

تنت�شر يف املنطقة املركزية، وهذا يختلف يف املناطق االخرى 

باملدينة، ويرجع �شبب ذلك اىل تركز عدد كبري من املطاعم 

ابتعدنا  كلما  والعك�س  امل�شاحة،  و�شغر  املركزية  املنطقة  يف 

عن املركز.

و قد مت ح�شاب توزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة بالن�شبة 

فيها  تتوفر  ان  ميكن  والتي  منها  ال�شريعة  خا�شة  للطرق 

على  للطرق   Buffer عمل  خالل  من  لل�شيارات  مواقف 

م�شافات خمتلفة �شكل رقم )19( و منه يت�شح :

1-  مطاعم تبعد عن الطريق بنحو 500 م وبلغ عددها 15 

مطعم مما يعني �شهولة الو�شول اىل هذه املطاعم.

2-  مطاعم تبعد عن الطريق بنحو 1000 م وبلغ عددها 23 

مطعم مما يعني انها تت�شم باأنها متو�شطة ال�شهول الو�شول 

اىل هذه املطاعم من الطرق الرئي�شية.

3-  مطاعم تبعد عن الطريق بنحو 1500 م وبلغ عددها 

من  اليها  الو�شول  ب�شعوبة  تت�شم  انها  يعني  7 مطاعم مما 

الطرق الرئي�شية.

4-  مطاعم تبعد عن الطريق بنحو 2000 م وبلغ عددها 

2 مطاعم مما يعك�س مدى �شعوبة الو�شول اليها من الطرق 

الرئي�شية.

�شكل رقم )19(

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 122123

النتائج والتوصيات : 
النتائج : 

تو�شلت هذه الدرا�شة اإىل عدة نتائج هامة وهي كالتايل : 

- اأو�شحت الدرا�شة التباين الكبري يف �شورة توزيع مطاعم 

من  العديد  فهناك  املدينة  م�شتوى  على  ال�شريعة  الوجبات 

بينما  املطاعم  اأنواع هذه  اأحد  بها  يتوزع  ال  باملدينة  االأحياء 

فروع  وخم�شة  اأربعة  بها  يرتكز  االأخرى  االأحياء  بع�س  جند 

خمتلفة من هذه املطاعم . 

املطاعم  اأعداد  يف  بينها  فيما  املطاعم  اأنواع  تتباين   -

فبينما بلغ عدد مطاعم كنتاكي ثمانية فروع وكذلك مطاعم 

بيتزا هت على م�شتوى اأحياء مدينة مكة املكرمة اإال اأن اأعداد 

اأربعة  عن  منهما  لكل  يزد  مل  كينج  وبرجر  هارديز  مطاعم 

فروع فقط باأحياء املدينة حمل الدرا�شة والبالغ )60( حيًا . 

- ك�شفت الدرا�شة تركز وا�شح ملطاعم الوجبات ال�شريعة 

يف مدينة مكة املكرمة ، ويبدو هذا الرتكز ب�شكل وا�شح يف 

قطاع اأجياد ، هذا وت�شجل يف نف�س الوقت بلديات اأخرى اأدنى 

البلديات  هذه  اأن  اإىل  �شك  وال  هذا  ويرجع  الرتكز  درجات 

ال�شكاين  الكثافة  ذات  االأحياء  من  العديد  ت�شم  زالت  ال 

املنخف�س . 

ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  على  االإقبال  ن�شبة  تتفاوت   -

املرتددين  اأكرب عدد من  اأن  اأخرى فيالحظ  اإىل  �شركة  من 

كانت على مطاعم كنتاكي وبيتزا هت بينما �شجلت مطاعم 

امللحق  راجع   ، املرتددين  اأقل عدد من  وهارديز  كنج  برجر 

رقم )1(. 

- ثمة تفاوت وا�شح بني ن�شبة الذكور اإىل مطاعم الوجبات 

ال�شريعة اإذا ما كونت ن�شبتة االإناث فقد بلغت ن�شبة املرتددين 

املرتددين  عدد  اإجمايل  من   %96 حوايل  على  الذكور  من 

 %4 حوايل  االإناث  ن�شبة  بلغت  وباملقابل  املطاعم  هذه  على 

اأن هذه النوعية من  من اإجمايل عدد املرتددين وهذا يعني 

اخلدمة تخدم القطاع االأكرب من العزاب من ال�شكان خا�شة 

باململكة  الرئي�شية  املدن  اإىل  قدموا  وهوؤالء  ال�شعوديني  غري 

كبري  ب�شكل  ويعتمدوا  اأ�شرهم  دون  للعمل  ال�شعودية  العربية 

ال�شعر  ذات  ال�شريعة  وجباتهم  تقدمي  املطاعم يف  على هذه 

املنا�شب . راجع امللحق رقم )2( .

الوجبات  مطاعم  على  املرتددين  اأعداد  تتفاوت   -

ال�شعوديني  اأعداد  ن�شبة  بلغت  فقد  للجن�شية  طبقًا  ال�شريعة 

اإجمايل  من   %84 حوايل  املطاعم  هذه  على  املرتددين 

اجلن�شية ا�شتمارة اال�شتبيان املقدمة مع هذه الدرا�شة بينما 

اأنه طبقًا ملا  16% ومن املالحظ  ال�شعوديني  بلغت ن�شبة غري 

9% مل يذكر اجلن�شية ويرى  اأن هناك حوايل  ورد يف امللحق 

ال�شعوديني  غري  من  �شك  بال  هي  الن�شبة  هذه  اأن  الباحثني 

ويخ�شى االإعالن عن جن�شيته احلقيقية لكونه يف الغالب يقيم 

جن�شيته  عن  االإعالن  خالل  من  وي�شعر  نظمي  غري  ب�شكل 

احلقيقة بوقوعه حتت طائلة القانون . 

- ات�شح من خالل الدرا�شة اأن النمط ال�شائد حلالة القدوم 

اإىل هذه املطاعم متثلت يف القدوم �شمن جمموعة االأ�شدقاء 

املرتددين اإىل هذه املطاعم ويف املرتبة الثانية جاءت العائلة 

بن�شبته  املطاعم  هذه  اإىل  القدوم  اأمناط  من  ثاين  كنمط 

حوايل 37% بينما بلغت ن�شبة القادمني مبفردهم حوايل %26 

من اإجمايل عدد املرتددين. 

اأن  ات�شح  اال�شتبيان  ا�شتمارة  نتائج  حتليل  خالل  من   -

بالفئة  اأكرب ن�شبة من املرتددين على هذه املطاعم ارتبطت 

اإجمايل  من   %58 حوايل  بلغت  حيث  �شنة   40-20 العمرية 

ن�شبة  ت�شاوت  وقد  هذا   ، املطاعم  هذه  على  املرتددين  عدد 

اأعداد املرتددين يف الفئتني اأقل من 20 �شنة والفئة االأخرى 

بالت�شاوي  لكل منهما  الن�شبة  �شنة حيث �شجلت   60-40 من 

حوايل 19% من اإجمايل اأعداد املرتددين كفئة عمرية وهذا 

العمرية  الفئات  تخدم  املطاعم  من  النوعية  هذه  اأن  يعني 

مما  اأكرب  ب�شكل  ال�شباب  تخدم  قل  اأو  واملتو�شطة  ال�شغرية 

تخدم كبار ال�شن . راجع امللحق رقم )5( . 

- ومما ال �شك فيه اأنه كان للم�شتوى التعليمي اأثره الوا�شح 

على انتقاء هذه النوعية من املطاعم للرتدد عليها واالعتماد 

اال�شتبيان  ا�شتمارة  حتليل  نتائج  اأو�شحت  اإذ  خدماتها  على 

كانت  اجلامعيني  من  املطاعم  هذه  ا�شتخدم  من  ن�شبته  اأن 

هي االأكرب وال �شك حيث بلغت هذه الن�شبة حوايل 74% من 

امل�شتوى  طالب  من  املرتددين  ن�شبة  بلغت  العينة،  اإجمايل 

التعليمي الثانوي حوايل 20% من اإجمايل العينة ومع امل�شتوى 

التعليمي االأدنى من الثانوي وهو ما يعرف بامل�شتوى املتو�شط 

ما  وهذا  املرتددين  اإجمايل  من   %3 حوايل  الن�شبة  �شجلت 

يو�شحه امللحق رقم )6( . 

اللياقات  واأ�شحاب  املرتددين  ن�شبة  بني  عالقة  هناك   -

البي�شاء واالأخرى الزرقاء فقد ات�شح من خالل امللحق رقم 

املكتبية  االأعمال  اأ�شحاب  من  كانت  االأكرب  الن�شبة  اأن   )7(

عدد  اإجمايل  من   %68 حوايل  الن�شبة  هذه  بلغت  حيث 
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املرتددين طبقًا ملا جاء بعينة الدرا�شة . 

- ب�شفة عامة فاإن االأ�شرة التي ت�شم خم�شة اأفراد فاأكرث 

فقد  املطاعم  من  النوعية  هذه  على  ترددًا  االأكرث  هي  كانت 

املفحو�شة  العينة  اأعداد  من   %49 حوايل  على  ا�شتحوذت 

با�شتمارة اال�شتبيان اأما االأ�شر االأخرى ذات احلجم االأقل من 

3 فرد اأو من 3 فرد اإىل 5 فقد ت�شاوت فيما بينهما الن�شبة وقد 

تراوحت بني 25% - 26% لكل منهما راجع امللحق رقم )8( . 

- ات�شح من خالل حتليل ا�شتمارة اال�شتبيان وامللحق رقم 

)9( اأن ثمة عالقة بني الرتدد على هذه النوعية من املطاعم 

اأكرث  ال�شهرية  الدخول  فاأ�شحاب   ، للفرد  ال�شهري  والدخل 

املطاعم  هذه  على  تردد  ن�شبة  اأعلى  حققوا  ريال   4000 من 

وقد بلغت الن�شبة حوايل 41% من جمع عدد املرتددين طبقًا 

اأقل  املتمثلة يف  الثانية  الدخل  ، وجاءت فئة  املاأخوذة  للعينة 

من 1000 ريال �شهريًا وهذا يعني اأن هذه اخلدمة قد جذبت 

اأ�شحاب الدخول الكبرية واالأخرى املحدودة ، وهذا وال �شك 

هذه  مقدموا  وم�شئويل  عاتق  على  الكبرية  بامل�شئولية  يلقي 

الدخول  ذوي  من  الزبائن  بتطلعات  الوفاء  ل�شمان  اخلدمة 

املحدودة واالأخرى الكبرية والذي يجمعهم نف�س املكان . 

- تعد من اأف�شل االأوقات املف�شلة لتناول هذه الوجبات ما 

يقدم م�شاًء حيث بلغت هذه الن�شبة حوايل 80% من اإجمايل 

اأيام  يف  وخا�شة   )10( رقم  ملحق  يو�شحه  ما  وهذا  العينة 

نهاية  والباقي   %35 حوايل  الن�شبة  بلغت  حيث  االإجازات 

االأ�شبوع وبلغت الن�شبة حوايل 38% راجع امللحق رقم )11( . 

العينة  اإجمايل  من   %78 حوايل  ا�شتخدمت  وقد   -

الو�شول  يف  اخلا�شة  ال�شيارة  اال�شتبيان  با�شتمارة  الواردة 

اإىل هذه املطاعم بينما ا�شتخدمت ال�شيارة املوؤجرة من قبل 

حوايل 9% من اإجمايل املرتددين على هذه املطاعم . راجع 

ملحق رقم )12( . 

حتديد  يف  الوا�شح  اأثره  املطاعم  هذه  ملواقع  كان  وقد   -

من  ياأتون  غالبًا  فالزبائن  تاأثريها  قل  اأو  نفوذها  مناطق 

الرحلة  �شجلت  ولذلك  املطاعم  هذه  من  االأقرب  املواقع 

ملا  طبقًا  املرتددين  ن�شبة  ثلثي  حوايل  دقيقة   15-5 الزمنية 

ورد يف امللحق رقم )13( . 

�شرعة  مقدار  يف  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  تتفاوت   -

العوامل  من  بالعديد  يتاأثر  وهذا  للمرتددين  الوجبة  تقدمي 

لعل اأهمها اأعداد املرتددين خا�شة يف اأوقات الذروة وم�شاحة 

املطعم وم�شتوى اخلدمة. راجع امللحق رقم )4(.

فمع  املطعم  نوعية  اختيار  الوجبات  هذه  اأ�شعار  �شكلت   -

امل�شتخدمني  من  االأكرب  الرتدد  كان  الوجبة  �شعر  رخ�س 

وطبقًا ملا ورد بامللحق رقم )15( �شكلت هذه الن�شبة حوايل 

ثلث املفحو�شني وجاء العامل املوؤثر الثاين بعد ذلك يتمثل يف 

�شهولة الو�شول اإىل موقع املطعم . 

وقد كانت م�شكلة عدم توفر مواقف لل�شيارات اأهم   -

م�شكالت التعامل مع هذه املطاعم، ويف الواقع غالبًا ما يتم 

ل�شمان  الرئي�شية  ال�شوارع  على  املطاعم  هذه  مواقع  اختيار 

ا�شتجابة كبرية من الزبائن وغالبًا يف املدن الكربى مثل مكة 

املنا�شبة  امل�شاحات  الرئي�شية  املحاور  بهذه  يتوفر  ال  املكرمة 

لتخ�شي�شها ملواقف لل�شيارات مل�شتخدمي هذه املطاعم ولعل 

من املنا�شب يف اإقامة الفروع اجلديدة باالأحياء التي تنق�شها 

هذه  توفره  ما  مقدار  اختيارها  يف  يراعي  اأن  اخلدمة  هذه 

اأماكن ت�شمح بانتظار ال�شيارات ب�شكل منا�شب  املطاعم من 

وال يخلق االختناقات املرورية . راجع امللحق رقم )16(.

لتوزيع  الفعلي  واملركز  املتو�شط  املركز  نتائج  اكدت   -

املركزية  املنطقة  يف  تركزها  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم 

تقع يف  التي  ان�شاء مطاعم اخرى يف االحياء  ي�شتدعي  مما 

االطراف مبا ي�شهم من تقليل هذا الرتكز يف التوزيع.

توزيع  منط  ان  االقرب  اجلار  معامل  نتائج  اظهرت   -

املطاعم يف املدينة متجمع، وان هناك احتمال باأقل من %5 

اأن هذا النمط املتجمع يف توزيع املطاعم هو نتيجة ال�شدفة.

- اكدت نتائج احت�شاب امل�شافة املعيارية ان عدد مطاعم 

 36 التي تقع على انحراف معياري واحد  ال�شريعة  الوجبات 

الوجبات  مطاعم  عدد  اإجماىل  من   %76.6 بن�شبة  مطعم، 

تقع  التي  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  عدد  وبلغت  ال�شريعة، 

وبلغت   ،%17 بن�شبة  مطاعم،   8 معياريني  انحرافيني  على 

عدد املطاعم التي تقع على ثالثة انحرافات معيارية 3 بن�شبة 

6.38% من اجمايل عدد املطاعم.

- توؤكد نتائج ا�شتخدام احلرم املكاين ان مطاعم الوجبات 

املنطقة  يف  لل�شكان  اف�شل  ب�شكل  خدمة  تقدم  ال�شريعة 

بكل  اليها  الو�شول  لل�شكان  املدينة حيث ميكن  املركزية من 

اطراف  يف  اخلدمة  هذه  تنعدم  وتكاد  قربها  ب�شبب  �شهولة 

املدينة.

- ابرزت نتائج الدرا�شة اأن اجتاه توزيع مطاعم الوجبات 

جنوبي  �شمايل  اجتاه  عام  ب�شكل  ياأخذ  املدينة  يف  ال�شريعة 

االنحرافات  خمتلف  على  للتوزيع  ب�شيط  انحراف  وجود  مع 

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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املعيارية من اجلنوب الغربي باجتاه ال�شمال ال�شرقي ملدينة 

مكة املكرمة.

املطاعم  كثافة خدمة  ارتفاع  نتائج حتليل كرنيل  - تظهر 

لل�شكان يف  االحياء املركزية ملدينة مكة املكرمة مثل اجياد 

و�شعب  وال�شامية  الباب  وحارة  واملن�شور  وال�شبكية  والهجلة 

عامر والرو�شة والعزيزية وجرول واملعابدة واالندل�س والعتيبة 

والزاهر والر�شيفة واخلالدية وال�شوقية والكعكية وجبل النور 

ثم تقل بالتدريج اىل ان ت�شل اىل ادنى م�شتوياتها يف احياء: 

العمرة النوارية واحلمراء وام اجلود وامللك فهد وويل العهد 

والعكي�شة والعواىل وامل�شاعر واخل�شراء والرا�شدية و�شرائع 

املجاهدين والع�شيلة.

نفوذ  م�شاحة  انخفا�س  التخ�شي�س  مناطق  اكد حتليل   -

نفوذها  م�شاحة  رقعة  وات�شاع  املركزية  املنطقة  يف  املطاعم 

كلما ابتعدنا عن املنطقة املركزية.

وبعدها  املطاعم  توزيع  بني  العالقة  ك�شف  نتائج  اكدت   -

عن  تبتعد  ال  املطاعم  غالبية  ان  عن  الرئي�شية  الطرق  عن 

الطرق الرئي�شية يف املدينة عن 1000 مرت مما يعك�س مدى 

تقدمي خدمتها لل�شكان.

التوصيات: 
ا�شتمارة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الدرا�شات  هذه  اعتمدت 

ومت  20�شوؤااًل  �شمت  والتي   )17( رقم  ملحق  اال�شتبيان 

ا�شتخدام برنامج spss يف حتليل بيانات هذه اال�شتمارة .

درا�شات جادة  من عمل  بد  ال  باأنه  الدرا�شة  هذه  وتو�شي 

اجلديدة  للمواقع  بالن�شبة  املتوقع  ال�شوق  حجم  لتعني 

لهذه  ال�شوق  طبيعة  فهم  يعني  وهذا  باملدينة  امل�شتخدمة 

نق�شم  اأن  الطبيعة  هذه  لفهم  االأول  ال�شبيل  ولعل  الوجبات 

والتعامل  اخلطاأ  فمن  امل�شتهلكني  من  قطاعات  اإىل  ال�شوق 

رغباتهم  تتفاوت  فامل�شتهلكني  واحدة  ككتلة  امل�شتهلكني  مع 

الت�شويقية  للموؤثرات  ا�شتجابتهم  مدى  واأي�شًا  واحتياجاتهم 

فر�س  القطاعات  هذه  من  قطاع  كل  ميثل  النهاية  يف  حيث 

تق�شيم  اأ�ش�س ميكن  عدة  وهناك  وم�شتقلة  ت�شويقية خمتلفة 

االأ�ش�س  هذه  اأهم  من  ولعل   ، قطاعات  اإىل  فيها  ال�شوق 

املرتبطة باأحوال ال�شكان )ال�شن ، اجلن�س ، الدخل ، حجم 

االأ�شرة ، اخلدمة ، امل�شتوى التعليمي(.

هذه  كثافة  تدعيم  �شرورة  على  الدرا�شة  هذه  توؤكد  كما 

النوعية من املطاعم يف االأوقات املو�شمية )احلج والعمرة( 

املطاعم  على  االعتماد  يف  ال�شركات  هذه  تفكر  اأن  وينبغي 

احل�شود  حركات  تتبع  اأن  ميكن  والتي  املنقولة  اأو  املتحركة 

يف اأوقات الذروة فا�شتخدام مواقع ثابتة حمدودة يف منطقة 

اقت�شادية كبرية وجدوى حمددة  يبدو ذو كلفة  امل�شاعر قد 

على مدار ال�شنة بينما تكون مغلقة يف االأيام االأخرى ، ولذلك 

�شكل اخلدمة يف منطقة امل�شاعر ينبغي اأن يختلف عن �شكلها 

يف غريها من املناطق ذات الكثافة ال�شكانية املرتفعة والطلب 

امل�شتمر على هذه الوجبات. 
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االأ�شاليب  مقدمة يف   ، عبدالعزيز  فتحي   ، را�شي  اأبو   -1

االإ�شكندرية   ، اجلامعية  املعرفة  دار  اجلغرافيا،  يف  الكمية 

1996م . 

اخلدمات  توزيع  اأمناط   ، البدوي  اأحمد   ، ال�شريعي   -2

مبدينة اأبها باململكة العربية ال�شعودية ، دار الفكر العربي ، 

القاهرة ، 1995م . 

عبقرية  يف  درا�شة  وحدة  �شخ�شية  جمال   ، حمدان   -3

املكان ، املجلد االأول، عامل الكتب ، القاهرة ، 1980م . 

اطار  املكاين يف  التحليل  اأ�ش�س   ، ، جمعة حممد  داود   -4

نظم املعلومات اجلغرافية ،  2012 م بحث غري من�شور  .

، مو�شوعها ومناهجها  ، اجلغرافية  ، �شفوح  خري   -5

 ، دم�شق   ، العربي  الفكر  دار   ، االأوىل  الطبعة  واأهدافها، 

1984م . 

االأر�س  ا�شتخدام  تخطيط   ، حممد  عثمان   ، غنيم   -6

للن�شر  �شفاء  دار   ، عام  جغرايف  اإطار  واحل�شري  الريفي 

والتوزيع ، االأرد ، 2001م . 

7- القريني ، ح�شني عبداهلل نا�شر ، اأمناط توزيع مطاعم 

الريا�س - درا�شة يف جغرافية  ال�شريعة يف مدينة  الوجبات 

اخلدمات 1429-1430 ه ، ر�شالة دكتوراه غري من�شورة .

8- م�شلحي ، فتحي حممد ، جغرافية اخلدمات ، االإطار 

النظري وجتارب عربية ، مطابع جامعة املنوفية ، القاهرة . 

9- مكي ، حممد �شوقي ، خط توزيع الن�شاطات االقت�شادية 

واخلدمات يف املنطقة املركزية باملدينة املنورة ، جملة جامعة 

امللك �شعود ، 1989م . 
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ثانًيا : المراجع األجنبية :

1-  Fotheringham, S. and Rogerson, P. Spatial 
analysis and GIS, Taylor Francis, London, 2005.                                                             

2-  Stillwell, J. and Clark, G. Applied GIS and 
spatial analysis, Wiely, New York, 2004.                                                                                          

المالحق
وعدد  املطعم  اإ�شم  بح�شب  الن�شب   )1( رقم  ملحق 

اال�شخا�س الزائرة

ملحق رقم )2( الن�شب ح�شب النوع

الن�شبة املئويةالعددالنوع

95.5 %364ذكر

4.5 %21اأنثى

100 %385املجموع

Chi-Square = 326.793
P-Value = 0.001

ملحق رقم )3( الن�شب بح�شب اجلن�شية

الن�شبة املئويةالعدداجلن�شية

83.6 %322�شعودى

7.8 %30غري �شعودى

8.6 %33مل يذكر

100 %385املجموع

 Chi-Square =242.227
P-Value = 0.001

ملحق رقم )4( الن�شب بح�شب القدوم اىل املطعم

الن�شبة املئويةالعددالقدوم اىل املطعم

27.5 %106وحيدا

36.9 %142مع االأ�شدقاء

35.6 %137مع العائلة

100 %385املجموع

 Chi-Square =6.679
P-Value = 0.035

ملحق رقم )5( الن�شب بح�شب املرحلة العمرية

الن�شبة املئويةالعدداملرحلة العمرية

19.5 %75اأقل من 20

57.7 %222من 20 اإىل 40

19.2 %74من 40 اإىل 60

3.6 %14اأكرب من 60

100 %385املجموع

Chi-Square = 244.413
P-Value = 0.005

ملحق رقم )6( الن�شب بح�شب امل�شتوى التعليمى

الن�شبة املئويةالعددامل�شتوى التعليمى

74.0 %285جامعى

20.0 %77ثانوى

3.1 %12متو�شط

0.0 %0اإبتدائى

2.8 %11غري متعلم

100 %385املجموع

Chi-Square = 529.574
P-Value = 0.012

ملحق رقم )7( الن�شب بح�شب طبيعة املهنة

الن�شبة املئويةالعددطبيعة املهنة

68.1 %262اأعمال مكتبة

18.4 %77اأعمال حرفية

13.5 %52مل يحدد

100 %385املجموع

Chi-Square = 319.092
P-Value = 0.0032

د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اإ�شم املطعم
عدد االأ�شخا�س 

الزائرة
الن�شبة املئوية

12.5 %48البيك

17.4 %67كنتاكى

10.6 %41الطازج

8.6 %33برجر كينج

15.1 %58كودو

10.6 %41ماكدونالدز

8.6 %33هارديز

16.6 %64بيتزا هوت

100 %385املجموع

Chi-Square = 26.283
P-Value = 0.002



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 126127

ملحق )8( الن�شب بح�شب عدد افراد االأ�شرة

الن�شبة املئويةالعددعدد اأفراد االأ�شرة

25.5 %98اأقل من 3

26.0 %100من 3 اإىل 5

48.5 %187اأكرب من 5

100 %385املجموع

Chi-Square = 226.203
P-Value = 0.005

ملحق رقم )9( الن�شب بح�شب الدخل ال�شهرى بالريال

الن�شبة املئويةالعددالدخل ال�شهرى بالريال

23.4 %90اأقل من 1000

11.7 %45من 1000 اإىل 2000

11.2 %43من 2000 اإىل 3000

10.4 %40من 3000 اإىل 4000

40.8 %157اأكرب من 4000

2.6 %10مل يذكر

100 %385املجموع

Chi-Square = 134.640
P-Value = 0.003

ملحق رقم )10( الن�شب بح�شب االأوقات املف�شلة

الن�شبة املئويةالعدداالأوقات املف�شلة

3.9 %15�شباحا 

14.8 %57ظهرا

79.5 %306م�شاءا

1.8 %5مل يحدد

100 %385املجموع

Chi-Square = 889.178
P-Value = 0.0015

ملحق رقم )11( بح�شب االأيام املف�شلة

الن�شبة املئويةالعدداالأيام املف�شلة

3.7 %14يوميا 

38.4 %148نهاية االأ�شبوع

16.6 %64و�شط االأ�شبوع

6.8 %26بداية االأ�شبوع

34.5 %133فى االأجازات

100 %385املجموع

Chi-Square = 195.870
P-Value = 0.001

ملحق رقم )12( جدول يو�شح الن�شب بح�شب و�شيلة الو�شول

الن�شبة املئويةالعددو�شيلة الو�شول

6.5 %25�شريا على االأقدام 

3.4 %13حافلة النقل العام

8.6 %33�شيارة اأجرا

78.4 %302�شيارة خا�شة

3.1 %12مل يحدد

100 %385املجموع

Chi-Square = 825.792
P-Value = 0.002

 

ملحق رقم )13( الن�شب بح�شب زمن الو�شول للمطعم

الن�شبة املئويةالعددزمن الو�شول للمطعم

8.1 %31اأقل من 5 دقائق

29.1 %112من 5-10 دقائق

31.7 %122من 10- 15 دقيقة

19.7 %76من 15- 20 دقيقة

11.4 %44اأكرب من 20 دقيقة

100 %385املجموع

Chi-Square = 83.844
P-Value = 0.00

ملحق رقم )14( الن�شب بح�شب الزمن امل�شتغرق للح�شول 

على الطلب

الزمن امل�شتغرق 

للح�شول على الطلب
الن�شبة املئويةالعدد

2.6 %10اأقل من 5 دقائق

23.1 %89من 5-10 دقائق

41.3 %159من 10- 15 دقيقة

2.3 %9من 15- 20 دقيقة

30.6 %118اأكرب من 20 دقيقة

100 %385املجموع

Chi-Square = 234.167
P-Value = 0.00
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ملحق رقم )15( الن�شب بح�شب اأ�شباب اختيار املطعم

الن�شبة املئويةالعدداأ�شباب اإختيار املطعم

33.8 %130رخ�س ال�شلع املطلوبة

17.7 %68قربه من ال�شكن

19.2 %74�شهولة الو�شول

13.0 %50�شهولة احل�شول على اخلدمة

16.4 %63اأ�شباب اأخرى

100 %385املجموع

Chi-Square = 53.045
P-Value = 0.001

ملحق رقم )16( الن�شب بح�شب اأهم امل�شكالت

الن�شبة املئويةالعدداأهم امل�شكالت

4.4 %17طول امل�شافة

24.7 %95طول الوقت فى احل�شول على الطلب

28.3 %109االإزدحام املرورى

39.2 %151عدم وجود مواقف لل�شيارات

3.4 %13م�شكالت اأخرى

100 %385املجموع

Chi-Square = 307.815
P-Value = 0.001
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د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

اأ.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي
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جامعة اأم القرى

كلية العلوم االجتماعية 

ق�سم اجلغرافيا 

ا�شتبانة بحث عن 

التحليل املكاين لأمناط توزيع مطاعم الوجبات ال�شريعة 

يف مدينة مكة املكرمة 

) الجابات املدونة �شت�شتخدم يف اأغرا�ض البحث العلمي فقط (

1- ا�شم املطعم :

2- ا�شم ال�شارع :

3- ا�شم احلي :

4-  اجلن�س :                 ذكر                           اأنثى

5- اجلن�شية :               �شعودي                       غري �شعودي

6- قدمت اىل املطعم :           مبفردك           مع اال�شدقاء    

                                               مع العائلة

7- العمر :        اأقل من 20 �شنة              من 20 - 40 �شنة 

                         من 40 - 60 �شنة           اأكرث من 60 �شنة 

8- امل�شتوى التعليمي :            جامعي                  ثانوي 

                                               متو�شط                 ابتدائي 

                                              غري متعلم  

 

9- طبيعة املهنة :             اأعمال مكتبية             اأعمال حرفية

10- عدد اأفراد االأ�شرة :          اأقل من 3 اأفراد

                                                  من 3-5 اأفراد 

                                                 اأكرث من 5 اأفراد 

11-  الدخل ال�شهري :             اأقل من 1000 ريال              

                                                 من 1000-2000 ريال

                                                 من 2000-3000 ريال

                                                 من 3000-4000 ريال  

                                                 اأكرث من 4000 ريال   

12- اأ�شم احلي الذي ت�شكن فيه :

13- االوقات املف�شلة حل�شورك اىل املطعم :

         �شباًحا                                 ظهًرا                                        م�شاًءا

14- االيام املف�شلة حل�شورك للمطعم :

       يومًيا                          نهاية اال�شبوع                  و�شط اال�شبوع 

      بداية اال�شبوع        يف وقت االجازة اال�شبوعية 

15- و�شيلة الو�شول :

      �شرًيا على االقدام              حافلة النقل العام                     

      �شيارة اجرة                       �شيارة خا�شة  

16- الزمن امل�شتغرق للو�شول اىل املطعم : 

      اأقل من 5 دقائق                 من 5-10 دقائق                   

       من 10-15 دقيقه             من 15 - 20 دقيقة         

       اكرث من 20 دقيقة 

17- الزمن امل�شتغرق للح�شول على الطلب : 

      اأقل من 5 دقائق                 من 5 - 10 دقائق              

      من 10 - 15 دقيقة            اأكرث من 20 دقيقة

18- اأ�شباب اختيارك لهذا املطعم : 

       رخ�س ال�شلعة املطلوبة                      قربه من ال�شكن 

       �شهولة الو�شول اليه               

       �شهولة احل�شول على اخلدمة 

       اأ�شباب اخرى اذكرها ان وجدت 

19- اأهم امل�شكالت التي ت�شادفك للح�شول على اخلدمة :

       طول امل�شافة                      

        كرب الوقت امل�شتغرق يف احل�شول على طلبك 

       االزدحام املروري                  

       عدم وجود مواقف لل�شيارات 

       م�شكالت اخرى اذكرها :

20- ما راأيك يف فكرة الوجبات ال�شريعة :

       ظاهرة ال تلبث اأن تختفي من املجتمع ال�شعودي .

       اأ�شلوب ال يتوافق مع عادات و تقاليد املجتمع ال�شعودي .

        منط ح�شاري منا�شب لظروف عمل املراأة البد من االهتمام به .
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د/ فوزي عبد اهلل اورقنجي  

ا.د/ احمد البدوي حممد ال�شريعي

التوزيع المكاني لمطاعم الوجبات السريعة في مدينة مكة المكرمة
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

      يف�شل التو�شع فيه اذا توافرت اجلوانب التالية : 

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

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

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

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


