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يف مدينة  التحليل املكاني للخدمات التعليمية
  اخلمس 

.�  .� +�/- �,5 )�( �-�G��  

  المقدمة
ة والتحليل منذ بدأ اجلغرافيون يهتمون مبوضوع اخلدمات داخل احليز املكاين، ويتناولونه بالدراس    

ية يف تقدم وتنمية اتمعات اإلنسانية، وأُدرج هذا النوع من الدراسة ملا هلذا من أمه ؛العقدين املاضيني
  هو جغرافية اخلدمات.و أال  ،يف جمال اجلغرافية حتت فرع من فروع اجلغرافية البشرية

واخلدمات التعليمية إحدى أنواع اخلدمات اليت تناولتها اجلغرافيا بالتحليل والدراسة داخل احليز املكاين، 
  ألمهيتها يف تطور وتنمية الشعوب يف أي مكان وزمان. ؛ريفيا  ملك احليز املكاين حضريا أكان ذسواء أ

إىل الضغط  ،واتساع رقعتها املساحية ،وتطور أعدادها السكانية ،طرد للمدن الليبيةوقد أدى النمو امل
 حتولت إىل والطلب املستمر على اخلدمات احلضرية املتنوعة، كما هو احلاصل يف مدن العامل اليت

مناطق للتجمع السكاين، واستطاعت بتطورها العددي أن تتخطى كل التنبؤات، وقد شكل ذلك طلباً 
على خمتلف أجهزة ومؤسسات اخلدمات، وتعد اخلدمات التعليمية إحدى هذه  ينبري وضغطًا ك

جون إىل العديد اخلدمات، فالتعليم مبؤسساته املختلفة يستوعب قطاعًا كبريًا من السكان، وهؤالء حيتا
  من املرافق التعليمية.

مقارنة ببطء منو وتطور املرافق اخلدمية  ،وقد أدت الزيادة املستمرة يف احلجم السكاين ملدينة اخلمس
إىل مزيد من القصور والضغط على خمتلف اخلدمات واملرافق اخلدمية املوجودة ا حاليا، وال متثل  ،ا

وطاهلا الضغط، وكان من نتيجة  ،مشلها القصورقد ذلك؛ فهي أيضًا  اخلدمات التعليمية استثناء من
يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي، واملباين  ،ذلك تكدس أعداد التالميذ يف مدارس مدينة اخلمس



   ______________________________  التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة الخمس

- 382  - 

 أعدت يف األساس مدارَس للتعليم ،التعليمية اليت استغلت كلياٍت تابعًة جلامعة املرقب يف املدينة
انوي، وليست للتعليم العايل. وهذا بدوره انعكس على التحصيل الدراسي، ما يرتتب األساسي والث

  عليه من آثار سلبية على األجيال الالحقة.
وإذا كان احلل ملشكلة اخلدمات التعليمية يتطلب زيادة يف اإلمكانيات املتاحة، واالستغالل األمثل هلا، 

الذي يعتمد على دراسات جادة من قبل  ،فإنه لن يتحقق ذلك إال بالتخطيط العلمي السليم
 ،متخصصني يف جماالت خمتلفة، من بينهم اجلغرافيون، ويكون مهمتها دراسة الوضع التعليمي القائم

  وإبراز سلبياته وإجيابياته. 
صورة  - يف مدينة اخلمس -ونأمل من خالل هذه الدراسة أن نضع أمام خمططي اخلدمات التعليمية

 التابعة ،التعليم األساسي والثانوي اليت تقدمها رياض األطفال ومدارس ،دماتعن الوضع القائم للخ
من حيث توزيعها وأحجامها وكفاءاا، وهي بذلك تربز للمخطط حجم املتوفر منها،  للقطاع العام

كي ينفذ خمططاً يستوعب الواقع الراهن، ويعني على أي ختطيط مستقبلي، وبالتايل   ؛فتضيء له الطريق
  حتياجات السكان يف احلاضر واملستقبل. يليب ا

  مشكلة الدراسة:
  حتدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟ىت تؤدي دورها على الصور الصحيحةهل يتم توزيع اخلدمات التعليمية وفق معايري ختطيطية ح  -1
 ؟دينةن واخلدمات التعليمية يف املهل هناك عالقة ارتباطية بني توزيع السكا  -2
  ؟ليمية مبختلف أنواعها يف املدينةما مدى كفاءة توزيع اخلدمات التع  -3

  أهميتها:
 تربز أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

حىت يتسىن للمخططني تفادي  ،معرفة سلبيات وإجيابيات اخلدمات التعليمية القائمة يف املدينة -1
 ليمية جديدة وفق معايري ختطيطية.السلبيات، واالستفادة من اإلجيابيات يف إنشاء مرافق تع

ومتثيلها على  ،دراسة اخلدمات التعليمية التابعة للقطاع العام يف املدينة من الناحية اجلغرافية  -2
حىت تتكون قاعدة بيانات يستفيد منها املهتمون يف جمال ختطيط اخلدمات التعليمية يف  ؛خرائط

 املستقبل.
على اختيار أنسب األماكن ملواقع املرافق التعليمية  تسهم هذه الدراسة يف مساعدة املخططني  -3

 املستحدثة.
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  أهدافها:
  دف الدراسة إىل اآليت:

التحليل املكاين للخدمات التعليمية التابعة للقطاع العام يف مدينة اخلمس على مستوى حمالا   -1
 وأحيائها السكنية.

ايري التخطيطية املتبعة يف جمال معرفة مدى مطابقة اخلدمات التعليمية يف مدينة اخلمس للمع  -2
 التعليم.

 إنشاء قاعدة بيانات حول اخلدمات التعليمية التابعة للقطاع العام يف املدينة.  -3
 وضع توصيات للجهات ذات االختصاص من أجل النهوض بواقع اخلدمات التعليمية باملدينة.  -4

  مجاالتها: 
  أوًال: المجال المكاني:

املكاين الذي يضم اخلدمات التعليمية املستهدفة بالدراسة والتحليل، وهذا  اال املكاين هو ذلك احليز
    ) 32ْ  36َ، بني دائريت عرض ( احليز املكاين يتمثل يف مدينة اخلمس الواقعة يف مشال غرب ليبيا

 . وجغرافيا تقع منطقة)1() شرقاً 14ْ  18َ) و( 14ْ  16َخطي طول ( ) مشاًال، وبني 32ْ  40َو( 
اهللا) غرباً، وبني البحر املتوسط مشاًال وخط  ووادي تلة (سيدي عبد ،راسة بني وادي لبدة شرقاً الد

  ).1السكة احلديد اجلاري تنفيذه اآلن جنوباً، اخلريطة (
  ثانياً: المجال الزماني:  

لتعليمية يف لخدمات االتحليل املكاين لالدراسة حول اليت جترى فيها وهذا اال يتمثل يف الفرتة الزمنية 
  م. 2013 – 2012واملتمثلة يف واقع حاهلا العام الدراسي  ،املدينة

  ثالثاً: المجال البشري:  
من يتم ، حيث والعاملني يف قطاع التعليم العام ،مدارس مدينة اخلمس مديرييتمثل هذا اال يف 

  عالقة مبوضوع الدراسة. ال ذاتمجع البيانات واملعلومات  مخالهل

                                                           
(1)Polservice – Consulting Office, Al Khums Master Plan – 2000, Final Report No. TF-

33, Warsaw – Poland, P. 6.   
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  ) املوقع اجلغرايف ملدينة اخلمس1خريطة (
  م.1975، 14 – 33 -املصدر: مركز البحوث الصناعية، لوحة اخلمس اجليولوجية رقم ش د

  : هافرضيات
 ميكن من خالهلا الوصول إىل حلول ملشكلتها، وتتمثل ،تستند هذه الدراسة على عّدة فرضيات

  فرضيات الدراسة يف اآليت:
السكان على مستوى حمالت  عددوزيع احلايل للخدمات التعليمية و توجد عالقة وثيقة بني التال   -1

 املدينة.
قلة عدد الفصول الدراسية يف من بينها  ،تزداد كثافة التالميذ يف الفصول نتيجة لعّدة عوامل  -2

 .منطقة الدراسة
 .ال تراعى املعايري التخطيطية السليمة يف بناء اخلدمات التعليمية  -3

  :امنهجيته
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عالوة عن الدراسة امليدانية ملدارس املدينة التحليلي، و  هو املنهج الوصفي الدراسةيف هذا  املنهج املتبع
املدارس جلمع البيانات املتعلقة  يريمدعلى  تاالستبانة اليت وزعاليت متت من خالل املالحظة و 

  .مبوضوع الدراسة
  :مصادرها

  :دراسة على اآليتمت االعتماد يف مجع البيانات واملعلومات املتعلقة مبوضوع ال
اليت تناولت موضوع الدراسة  ،والرسائل العلمية ،واملراجع ،املكتبية: واملتمثلة يف الكتباملصادر   -1

 اليت مت احلصول عليها من املكتبات العامة واخلاصة.
املصادر الرمسية: واملتمثلة يف البيانات واملعلومات واخلرائط واملخططات اليت مت احلصول عليها من   -2

 وائر واهليئات احلكومية.الد
الدراسة امليدانية: واملتمثلة يف البيانات واملعلومات اليت مت مجعها من االستبانة واملقابالت   -3

 الشخصية واملالحظة.  
  

  :م2013محالت عام العلى مستوى العامة التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية 
والعالية،  ،الثانويةو  ،األساسية :راحلها املختلفةيتمثل االستخدام التعليمي يف املؤسسات التعليمية مب

 مرفقاً  27وعلى هذا األساس تضم مدينة اخلمس  ،فقطواملهين، والتابعة للقطاع العام  ،العام :بنوعيها
  م.  2013يف مراحل التعليم املختلفة يف عام  أتعليمي

  م 2013ام على مستوى احملالت عالتوزيع اجلغرايف للمرافق التعليمية ) 3جدول (

 المحلة

  المساحة الكلية

 للمحلة

مساحة االستعمال 

  التعليمي في المحلة
(%) مساحة االستعمال 

 التعليمي لكل محلة إلى

  إجمالي مساحتها

إجمالي المؤسسات 

 التعليمية في المحلة

المساحة 

 بالهكتار
% 

المساحة 

 بالهكتار
 % العدد  %

 11.1 3 4.4 8.6 4.3 5.7 98 البلدية

بن 

 حاج
226 13.2 19.4 38.9 8.6 11 40.7 

 29.6 8 1.9 36.3 18.1 54.2 929 لبدة

 18.5 5 16.2 16.2 8.1 26.9 461 المرقب

إجمالي 

  المدينة
1714 100 49.9 100 2.9 27 100 

  .م 2013نتائج الدراسة امليدانية، مارس املصدر: 
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التوزيـــع اجلغـــرايف للمرافــــق  تبــــني الـــيت ،)2( ) وخريطـــة3ويتضـــح مـــن خــــالل دراســـة حمتويـــات اجلــــدول (
 49.9م، أن االســتعمال التعليمــي يشــغل مســاحة تبلــغ حنــو  2013يف مدينــة اخلمــس عــام  التعليميــة

هكتـــاراً، وبنســـبة  741.6والبالغـــة  ،% مـــن مجلـــة املســـاحة املســـتعملة يف املدينـــة6.7هكتـــاراً، بنســـبة 
  : يتضح اآلت) ي3تويات اجلدول (حمل وبالرجوع ،م2013% من إمجايل مساحة املدينة عام 2.9

، تستحوذ 2013فيما يتعلق بتوزيع مساحة االستعمال التعليمي على حمالت مدينة اخلمس عام  -1
% من جممل مساحة االستعمال التعليمي، تليها حملة 38.9وهي  ،حملة بن جحا على أكرب نسبة

رقب يف الرتتيب الثالث % من هذا االستعمال، مث جاءت حملة امل36.9ها تلبدة، حيث مثلت نسب
أما حملة البلدية فحصلت على أقل نسبة من مجلة االستعمال التعليمي يف املدينة،  ،%16.2بنسبة 

 %.8.6أي مبا نسبته 
يتبني أن حملة فأما خبصوص العالقة بني نسبة االستعمال التعليمي يف كل حملة وإمجايل مساحتها،  -2

% من إمجايل مساحة 16.2ل االستعمال التعليمي ما نسبته حيث يشغ ؛املرقب تأيت يف املرتبة األوىل
ض احمللة، ويرجع هذا االرتفاع يف نسبة االستعمال التعليمي إىل اخنفاض نسب بعض استعماالت األر 

خر، كاالستعمال الصحي، عدا نسبة االستعمال السكين الذي اآل هابعضاحلضرية، وانعدامها يف 
 .)1(ساحة حملة املرقب% من مجلة م17.1تفوقه، حيث بلغت 

 226من جمموع مساحة احمللة البالغة  ،%8.6أما حملة بن جحا فجاءت يف املرتبة الثانية بنسبة 
لكوا أوىل  ؛حمالت املدينة اليت أقيمت فيها املدارس هكتاراً، ويعود ذلك إىل أن حملة بن جحا أوىل

بلدية يف الرتتيب ، يف حني تأيت حملة ال))2اأمنذ نشمتد إليها التوسع العمراين للمدينة احملالت اليت ا
% من مساحة احمللة الكلية، ويرجع اخنفاض 4.4شغاهلا لالستعمال التعليمي بنسبة االثالث من حيث 

الرتفاع نسب استعماالت األراضي احلضرية األخرى يف احمللة، بينما حصلت  نسبة هذا االستعمال
ويؤول هذا  ،% من إمجايل مساحة احمللة1.9عمال، وهي حملة لبدة على أدىن نسبة يف هذا االست

 .)3(هكتاراً  929التدين يف نسبة االستعمال التعليمي إىل كرب مساحة احمللة اليت تبلغ 

                                                           

  م. 2013) نتائج الدراسة امليدانية، مارس 1(
(2) Ministry of  Planning and Development, Master Plan for City of El Khums 

1988, Final Report, Mc Gauahy, Marshal, Mc Millan and Lucas ( Italia )  
S.R.L., 1967, P. 20. 

  م. 2013) نتائج الدراسة امليدانية، مارس 3(



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 387  - 

حمالت املدينة، فيالحظ أن حملة بن جحا مستوى  علىالتعليمية  املرافقأما من حيث توزيع  -3
% 40.7ما يعادل  ، أياً تعليمي مرفقاً 11م تستحوذ على عدد من املؤسسات التعليمية، حيث تض

مدارس للتعليم األساسي،  مخسوتتمثل هذه املرافق التعليمية يف  ،التعليمية يف املدينة املرافق من عدد
للتعليم املهين املتوسط، وكلية العلوم التابعة جلامعة  ومعهدينالثانوي، األساسي ومدرستني للتعليم 

% من جمموع املرافق 29.6بنسبة  ،مرافق تعليمية 8دة، حيث حتتضن املرقب، وتأيت بعدها حملة لب
، الثانويالتعليمية يف املدينة، وهي متمثلة يف مدرستني للتعليم األساسي، ومدرستني للتعليم األساسي و 

مرفق عايل، و التوسط و للتعليم املمهنياً  اً معهدمهنياً متوسطاً، و  معهداً و  ،ومرفق تعليمي يضم ثانوية عامة
االقتصاد والتجارة، بينما حتتوي حملة املرقب على كلية و  وكلية الطب، ،معهداً صحياً عالياً يضم  تعليميّ 

% من إمجايل عدد املرافق التعليمية يف املدينة، وتشمل هذه املرافق 18.5بنسبة  ،مخسة مرافق تعليمية
 اهلندسة. مدرستني للتعليم األساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وكلييت اآلداب و 

% من إمجايل املؤسسات التعليمية 11.1بنسبة  ،أما حملة البلدية فتوجد ا ثالثة مرافق تعليمية
  .)1(واملتمثلة يف روضة، ومدرسة للتعليم األساسي، وأخرى للتعليم الثانوي ،باملدينة

  

  .م 2013) التوزيع اجلغرايف للمرافق التعليمية على مستوى احملالت عام 2خريطة (
  م. 2013نتائج الدراسة امليدانية، مارس صدر: امل

  

                                                           

 م. 2013) نتائج الدراسة امليدانية، مارس 1(
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  :تقييم المرافق التعليمية في مدينة الخمس من خالل المعايير التخطيطية الليبية

  رياض األطفال:أوًال: 
 ال تتوفر فيها ،شعبية مقامة يف أربعة مساكن ،تضم مدينة اخلمس روضة واحدة تابعة للقطاع العام

من حيث املوقع بالنسبة لألحياء السكنية، وبالنسبة لنوع  ،لمباين التعليميةشروط املعايري التخطيطية ل
 ،واملالعب ،ومساحتها ،واملساحة املبنية، وعدد الفصول ،الذي تطل عليه، واملساحة الكليةالشارع 

  وغريها.  لساحات،وا

ب حس ،م ست عشرة روضة 2000مع العلم أن عدد رياض األطفال املقرتح إنشاؤها حىت عام 
  . )1(م 2013، مل ينفذ منها شيء حىت عام 2000خمطط املدينة 

  مدارس التعليم األساسي:ثانياً: 
وكلها خمتلطة، وعند  ،تابعة للقطاع العام ،يوجد يف منطقة الدراسة اثنتا عشرة مدرسة للتعليم األساسي

فق التعليمية املبينة يف ومطابقتها للمعايري التخطيطية للمرا ،)5حتليل البيانات املدرجة يف اجلدول (
  يتبني اآليت: ،)4اجلدول (

 % من املدارس األساسية غري مطابقة للمعيار اخلاص بعدد طلبة املدرسة.91.7  -1
 كل املدارس مطابقة للمعيار اخلاص بعدد الفصول الدراسية يف املدرسة. -2
ذا يعين أن طالباً، وه 30مدرسة واحدة فقط يقل فيها عدد طالب الفصل الدراسي الواحد عن  -3

 % من املدراس غري مطابقة للمعيار اخلاص مبتوسط عدد الطالب داخل الفصل الدراسي.91.7
، وهذا يشري إىل 2) م37.9 – 4.9نصيب الطالب من مساحة املدرسة الكلية تراوحت بني ( -4

 % من املدارس ال تطابق املعيار املتعلق بنصيب الطالب من املساحة الكلية للمدرسة.58.3أن 
، وهذا يدل على 2) م15.9 – 2.2يب الطالب من املساحة املبنية للمدرسة تراوحت بني (نص -5

 % من املدارس ال ينطبق عليها معيار نصيب الطالب من املساحة املبنية للمدرسة. 58.8أن 
، وهذا يعين 2) م2.16 – 0.80نصيب الطالب من مساحة الفصل الدراسي تراوحت بني (  -6

ألساسي ال ينطق عليها املعيار املتعلق بنصيب الطالب من مساحة الفصل أن كل مدارس التعليم ا
 الدراسي. 

  

                                                           

االجتماعية،  ) املرافق10شكل (، 33 – تقرير رقم طن ،2000 اخلمس املخطط الشامل خمططات التطوير، ) بولسريفيس،1(
  .بدون ترقيم
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  مدارس التعليم الثانوي:ثالثاً: 
ومثلها لإلناث.  ،ث مدارس للذكورثانوية تابعة للقطاع العام، ثال تضم مدينة اخلمس ست مدارس

لتعليمية املوضحة بية املتعلقة باملرافق ا) ومقارنتها باملعايري التخطيطية اللي6وعند حتليل بيانات اجلدول (
  تضح اآليت:) ي6يف اجلدول (

 % من املدارس الثانوية مطابقة للمعيار اخلاص بعدد طلبة املدرسة.66.7إن   -1
 كل املدارس الثانوية مطابقة ملعيار عدد الفصول الدراسية يف املدرسة.   -2
 الطالب داخل الفصل الدراسي. كل املدارس الثانوية مطابقة للمعيار املتعلق مبتوسط عدد -3
، وهذا يعين أن 2) م69.3 – 17.6نصيب الطالب من املساحة الكلية للمدرسة تراوحت بني ( -4

ا املعيار اخلاص بنصيب ممن املدارس الثانوية ال ينطبق عليه -%33.3ما يعادل  :أي -مدرستني
 الطالب من املساحة الكلية.

، وهذا يدل على 2) م31.5 – 3.6سة تراوحت بني (نصيب الطالب من املساحة املبنية للمدر   -5
من املدارس ال ينطبق عليها معيار نصيب الطالب من  -%66.7بنسبة  -أن أربع مدارس ثانوية

 املساحة املبنية.
، وهذا يشري إىل 2) م5.4 – 1.8نصيب الطالب من مساحة الفصل الدراسي تراوحت بني (  -6

 اخلاص بنصيب الطالب من مساحة الفصل الدراسي. % من املدارس ال تطابق املعيار83.3أن 
  التعليمية للمرافقالليبية  التخطيطية املعايري) 4( جدول

  الثانوي   التعليم األساسي  رياض األطفال  المعيار
  اإلعدادي  االبتدائي

  17 – 15  14 – 12  11 – 6  5 -4  فئة العمر (سنة)
  %1.7  %8  %19  %38  % من عدد سكان منطقة الخدمة

  30 - 25  30 - 25  30 - 25  20 – 15  عدد الطالب لكل فصل
  24 – 6  24 – 6  36 – 6  -  عدد الفصول بالمدرسة

  2م 30 – 20  2م 30 – 20  2م 30 – 20  2م 35 – 25  نصيب الطالب من مساحة الموقع
2م 10 – 8  2م 8 – 6  -  نصيب الطالب من المساحة المسقوفة   2م 12 – 10 

  2م 3 – 2.5  2م 5 – 3  2م 5 – 3  -  الفصلنصيب الطالب من مساحة 
  -  -  م 500  م 500  المسافة بين مسكن الطالب والمدرسة

 طرابلس، اجلزءاألول، العمراين، بالتخطيط املتعلقة التشريعات جمموعة العمراين، التخطيط مصلحة) 1(
  .  23 – 20ص ،1993 ليبيا،
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  مطابقتها ومدى اخلمس مبدينة األساسي التعليم مدراس خصائص )5جدول (
  التخطيطية للمعايري

رسة
مد

م ال
اس

  

لبة
الط

دد 
ع

ول  
فص

د ال
عد

  

نصيب الطالب 
من المساحة 

ب   )2الكلية (م
طال

ب ال
صي

ن
حة 

سا
الم

من 
ة(م

مبني
ال

2 ب   )
طال

ب ال
صي

ن
حة 

سا
ن م

م
صل

الف
  

2(م دد   )
ط ع

وس
مت

ي 
ب ف

طال
ال

صل
الف

  

  35**  1.50**  2.5**  7.8**  *14 488**  الشروق
 47** 1.14**  2.4** 8.1** 12*  558** المنار
 35**  1.54**  **2.2 23.7* 10*  482**  النجاح

 41** 1.31** 7.2* 22.1*  *13 530**  الوحدة العربية
 55** 0.98** 2.6** 17.6** 20* 1091**  الوطن العربي
 52** 1.04**  2.8** 21.9* 12* 627**  فاطمة الزهراء
  **43 1.10** 2.1** 4.9** 9* 387**  زايد الغريب

 61** 0.88** 6* 14.3**  13* 791**  محمد بن طالب
 36** 1.50**  5**  21.9* 14* 503**  خديجة الكبرى
 31** 0.80** 4.7** 9.8**  7* 215**  علي بن زايد

 25* 2.16** 15.9* 37.9* 20*  492*  الحرية
  **46 1.17** 7.8* 14.4** 15* 690**  شهداء ليبيا

  م. 2013انية، مارس املصدر: نتائج الدراسة امليد
  = ال حتقق املعيار. **=  حتقق املعيار.   *

  التخطيطية للمعايري مطابقتها ومدى اخلمس مبدينة الثانوي مدراس خصائص )6جدول (

  عدد الطلبة  اسم المدرسة
عدد 
  الفصول

نصيب الطالب 
من المساحة 

  )2الكلية (م

نصيب الطالب 
من المساحة 

  )2المبنية(م

نصيب الطالب 
ساحة من م

  الفصل
  )2(م

متوسط 
عدد 

الطالب في 
  الفصل

الخمس 
  المركزية

**903 *30  **17.6  **3.6  **1.8  *30  

 10* 5.4* 31.5* 42* 22* 224*  علي الجابر
 30* 1.8** 14.4* 24.5*  *20 604**  المجد

  29* 1.9** 4** 17.7** 20*  *587  إبراهيم الرفاعي
 23* 2.3**  5.2** 26.4* 12* 273*  المرقب
  *24 2.3** 5.4** 69.3* 12* 287*  لبدة

  م. 2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 
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  = ال حتقق املعيار. **=  حتقق املعيار.    *
  :م2013تعليمية في مدينة الخمس عام تحليل واقع الخدمات ال

ابعة للقطاع العام يف يتناول هذا احملور حتليل واقع اخلدمات التعليمية (رياض األطفال واملدارس) الت
  مدينة اخلمس من خالل التحليل املكاين باستخدام أسلوب صلة اجلوار، ونطاق تأثري اخلدمة. 

جل فهم منط من أ ؛يعتمد أسلوب صلة اجلوار على دراسة منط توزيع اخلدمات التعليمية يف املدينة
مد على حتديد نطاق تأثري كل ؟ أما نطاق التأثري فيعتمنتظم ممتجمع؟ أ مالتوزيع هل هو عشوائي؟ أ

مت حتديدها حسب نوع اخلدمة التعليمية  ،خدمة تعليمية على املساكن احمليطة ا ملسافة معينة
  ومستواها.

  أسلوب صلة اجلوار: أوًال:
استخدم التحليل املكاين على أساس صلة اجلوار، حيث إن هذا األسلوب يعطي مؤشراً لنمط التوزيع، 

  لتوزيع عشوائيّاً أم مرتكزاً (متجمعاً) أم منتظماً.فيبني ما إذا كان ا
ملعرفة منط توزيع اخلدمات التعليمية يف مدينة اخلمس (رياض األطفال واملدارس) للوقوف على منط 

ما يساعد على التخطيط السليم للخدمات التعليمية يف  ؟متجمع أ منتظم مهل هو عشوائي أ ،التوزيع
  املستقبل.

  :)1(ب صلة اجلوار، وذلك باستخدام املعادلة اآلتيةوميكن استخدام أسلو 
R = (2D)*N\A  

  حيث إن:
R .معامل أسلوب صلة اجلوار =  
D   معدل املسافة الفاصلة بني النقاط (املسافة احلقيقية)، واملعدل هو مجع  املسافات بني النقاط =

  وقسمتها عدد القياسات.
N  .عدد نقاط مواقع اخلدمات التعليمية =  
A   =.مساحة منطقة البحث  

حيث يكون  ،)2.15 – 0والنتيجة اليت يتم احلصول عليها يف أسلوب صلة اجلوار حمصورة بني (
 ،) تساوي صفراً Rيبني النمط التوزيعي، فإذا كانت قيمة ( ،) معىن واضح وحمددR( للمدلول الكمي

                                                           

(1) Peter J., Talyor, Quantitative Methods In Geography, Boston, 1977,      
P.156.. 
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أن فهذا يعين  ،2.15وي ، وإذا كانت قيمتها تساأو الرتكز فهذا يعين أن التوزيع يف قمة التجمع
) يبني منط توزيع رياض األطفال يف منطقة 7. وعليه فإن اجلدول ()1(التوزيع يف قمة التباعد واالنتشار

) يبني منط توزيع املدارس باستخدام أسلوب صلة 8الدراسة باستخدام أسلوب صلة اجلوار، واجلدول (
  اجلوار.

ختدم  ،توجد يف املدينة سوى روضة أطفال واحدة ) يتضح أنه ال7وبالرجوع إىل بيانات اجلدول (
 ،) املستخرجة من معادلة صلة اجلوار (صفر)Rسكان منطقة الدراسة بأكملها، وبالتايل تكون قيمة (

  وحمالا. األطفال موزعة على مجيع أحيائها وهذا يعين أن املدينة حتتاج لعدد كاٍف من رياض
 ،)8فيتبني من حمتويات اجلدول ( ،لمدارس مبدينة اخلمسأما فيما يتعلق بنمط التوزيع املكاين ل

م)، 12246املدارس باملدينة ( فإن جمموع املسافات الفاصلة بني مواقع ؛وحسب معادلة صلة اجلوار
مدرسة)، ومساحة منطقة الدراسة  18وعدد املدارس التابعة للقطاع العام واملستهدفة بالدراسة (

وهذا  ،)1.39) هي (Rمن معادلة صلة اجلوار أن قيمة ( وينتج ،)2م 17140000اإلمجالية (
بعضها  أي مبعىن أن املدارس متباعد ،يدل على أن منط توزيع مواقع املدارس باملدينة من النوع املتباعد

  مبسافات فاصلة بينها غري منتظمة.  عن بعض
جاء منط التوزيع يف حملة ف ،أما خبصوص معرفة منط التوزيع املكاين للمدارس على مستوى حمالت املدينة

اليت توضح أن جمموع املسافات الفاصلة بني مواقع املدارس يساوي  ،)8البلدية وفق بيانات اجلدول (
وبتطبيق معادلة صلة  ،)2م 980000وعدد مواقع املدارس (مدرستان)، ومساحة احمللة ( ،م) 536(

بالنسبة للمدارس يف حملة البلدية  )، وهذا يعين أن منط التوزيع0.75) هي (Rفإن قيمة ( ؛اجلوار
  إال أنه يتجه حنو النمط العشوائي. ،يأخذ منطاً متقارباً 

 ،)8وحسب بيانات املدرجة يف اجلدول ( ،أما بالنسبة لنمط التوزيع املكاين للمدارس يف حملة بن جحا
 8حمللة (م)، وعدد مواقع املدارس با 35555فإن املسافات الفاصلة بني مواقع املدارس تساوي (

) هي Rفإن قيمة ( ؛وبتطبيق معادلة صلة اجلوار ،)2م 2260000مدارس)، ومساحة احمللة هي (
املدارس داخل نطاق أي أن  ،)، وهذا يدل على أن منط التوزيع املكاين يأخذ النمط املتباعد1.67(

  مبسافات غري منتظمة أو متساوية. عن بعضبعضها  احمللة متباعد

                                                           

  .106م، ص1995)أمحد البدوي حممد الشريعي، دراسات يف جغرافية العمران، دار الفكر العريب، القاهرة، 1(
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فإن جمموع املسافات الفاصلة  ؛)8ع املدارس يف حملة لبدة وفق حمتويات اجلدول (أما خبصوص منط توزي
 9290000)، ومساحة احمللة هي (5م)، وعدد مواقع املدارس ( 5916بني مواقع املدارس يساوي (

وهذا يشري إىل أن منط التوزيع  ،)1.73) تساوي (R)، وبتطبيق معادلة صلة اجلوار فإن قيمة (2م
ارس حملة لبدة يأخذ النمط املتباعد. أي مبعىن أن توزيع املدارس باحمللة غري منتظم مبسافات املكاين ملد
  متساوية.

فإن  ،)8أما بالنسبة ملعرفة منط التوزيع املكاين للمدارس مبحلة باملرقب، وحسب حمتويات اجلدول (
، ومساحة احمللة )3( م)، وعدد مواقع املدارس 2239( جمموع املسافات الفاصلة بني مواقع املدارس

) وهذا يدل على أن 1.20) هي (R)، وباستخدام معادلة صلة اجلوار فإن قيمة (2م 461000(
 عن بعضبعضها  اعد. أي مبعىن أن املدارس متباعدمنط توزيع املدارس يف حملة املرقب من النوع املتب

  سافة الفاصلة بينها غري منتظمة.وامل
  تعليمية (رياض األطفال) يف مدينة اخلمس) منط توزيع اخلدمات ال7جدول (

  م 2013باستخدام أسلوب صلة اجلوار عام 
 ED  (2)N  (3)D=ED\N 2D (A)m2)4(  N\A  (5)R=(2D)*N\A  R(1)  المحلة

  متجمع  0  0.00000102  980000  0  0  1  0  البلدية

  -   -   -   -   -   -   -   -   بن جحا

  -   -   -   -   -   -   -   -   لبدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   المرقب

  متجمع  0  0.00000102  980000  0  0  1  0  لخمسمدينة ا

  م. 2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 

                                                           

)1(ED  جمموع املسافات الفاصل) =(.ة بني النقاط  
)2(N  (.عدد نقاط مواقع اخلدمات التعليمية) = 
)3(D = ED\N  (.معدل املسافة الفاصلة بني مجيع النقاط) 
)4(=A  (.مساحة منطقة الدراسة)  
)5(= R  (.معامل أسلوب صلة اجلوار)  
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  ) منط توزيع اخلدمات التعليمية (املدارس) يف مدينة اخلمس8جدول (
   2013خدام أسلوب صلة اجلوار عام ستبا

  م. 2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 
  

  نطاق تأثري اخلدمات التعليمية:ثانياً: 
يعتمد هذا األسلوب يف التحليل املكاين على دراسة توزيع اخلدمات التعليمية (رياض األطفال 

اس التأثري وفق الزمن املستغرق سواء كان مقي ،ونطاق تأثري كل خدمة على احمليط التابع هلا ،واملدارس)
املسافة املقطوعة، وتعرف منطقة التأثري بأا تلك املنطقة اليت تستفيد من اخلدمة التعليمية يف زمن  أم

دقيقة،  20و 10فمثًال حيتاج الطالب يف مرحلة التعليم االبتدائي مدة ما بني  ،أو مسافة حمددة ،معني
  . )6(م للوصول إىل املدرسة 800و 400أو مسافة ما بني 

                                                           

)1(ED  (.جمموع املسافات الفاصلة بني النقاط) =  
)2( N عدد نقاط مواقع اخلدمات ال) =(.تعليمية 
)3(D = ED\N  (.معدل املسافة الفاصلة بني مجيع النقاط) 
)4(= A  (.مساحة منطقة الدراسة)  
)5(= R  (.معامل أسلوب صلة اجلوار)  

  .367، ص1997) أمحد خالد عالم، ختطيط املدن، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 6(

  ED  (2)N(1)  المحلة
(3)D=ED\

N 
2D (A)m2)4(  N\A  (5)R=(2D)*N\A  R 

  متجمع  0.75  0.00000102  980000  536  268  2  536  البلدية

  444.375  8  3555  بن جحا
888.7

5  
  عدمتبا  1.67  0.00000354  2260000

  1183.2  5  5916  لبدة
2366.

4  
9290000  

0.00000053

8  
  متباعد  1.73

  4610000  895.6  447.8  3  2239  المرقب
0.00000065

0  
  متباعد  1.20

مدينة 

  الخمس
12246  18  680.33  

1360.

66  
  متباعد  1.39  0.00000105  17140000
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 ،ويف هذه سيتم االعتماد على التحليل املكاين للوصول إىل نطاق تأثري اخلدمة لكل موقع تعليمي
 خدمة م، ومدى تأثري500ة لكل مدرسة للتعليم األساسي بافرتاض أن مدى فعالية تقدمي اخلدم

  .)1(م 500ياض األطفال مبسافة م، ومدى فعالية تقدمي اخلدمة لر 1500املدرسة الثانوية هو 

 نطاق تأثير رياض األطفال: -
م كمدى 500، وقد مت اعتماد ) نطاق تأثري رياض األطفال يف جتمعات مدينة اخلمس3تبني اخلريطة (

لتأثري اخلدمة، وهذا يعين أن كل روضة ختدم األطفال الذين يسكنون يف هذا املدى، ومنها يتضح أن 
  ه اخلدمة؛ نظراً الحتوائها على روضة واحدة فقط.   أغلب أحيائها ال تصلها هذ

  م 2013) نطاق تأثري رياض األطفال يف مدينة اخلمس عام 3خريطة (

  .م 2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 

 نطاق تأثري مدارس التعليم األساسي: - 
                                                           

  .21م، ص 1993قة بالتخطيط العمراين، اجلزء األول، طرابلس، ليبيا، مصلحة التخطيط العمراين، جمموعة التشريعات املتعل) 1(
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خدمة مدارس التعليم  ) أن بعض مناطق الدراسة واقعة خارج نطاق تأثري4لقد تبني من اخلريطة (
األساسي، كما هو احلال يف األجزاء الغربية من حملة البلدية، واألحياء اجلنوبية من حملة بن جحا، 

الرغم من أن هناك الغربية والشرقية من حملة لبدة، على وأغلب أحياء حملة املرقب، واألحياء اجلنوبية 
يف املناطق الواقعة  2000 خمطط املدينة من املواقع املخصصة كمدارس للتعليم األساسي يف اعددً 

  .  )1(خارج نطاق تأثري هذه اخلدمة مل يتم تنفيذها بعد
  

  
  م 2013) نطاق تأثري مدارس التعليم األساسي يف مدينة اخلمس عام 4خريطة (

  م. 2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 
 

                                                           

) املرافق االجتماعية، 10، شكل (33 –رقمطن تقرير ،2000 الشامل املخطط مسخلا، التطوير خمططات ) بولسريفيس،1(
  .بدون ترقيم
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 نطاق تأثير المدارس الثانوية: -
نظراً لعدم تغطية  ؛) أن املدارس الثانوية يف مدينة اخلمس غري موزعة بشكل جيد5يتضح من اخلريطة (

كما هو احلال يف أحياء ومناطق حمليت لبدة   ،رس الثانوية ألغلب أحياء ومناطق املدينةانطاق تأثري املد
 واملرقب.

  م 2013) نطاق تأثري مدارس التعليم الثانوي يف مدينة اخلمس عام 5خريطة (

  م. 2013: نتائج الدراسة امليدانية، مارس املصدر
  

  فرضيات الدراسة: اختبار
السكان على مستوى  عددو  للمدارستوجد عالقة وثيقة بني التوزيع احلايل (ال  الفرضية األولى: -

 ).حمالت املدينة
  

 مت حتليل البيانات ،وملعرفة العالقة بني متغريي عدد املدارس وعدد السكان على مستوى احملالت
، فكانت نتائج SPSS) باستخدام قانون االرتباط (بريسون) بواسطة برنامج 9املدرجة يف اجلدول (

  ).10التحليل كما هي موضحة يف اجلدول (
  ) عدد السكان وعدد املدارس على مستوى حمالت املدينة9جدول (
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  )2عدد المدارس(  )1عدد السكان(  المحلة
  2  7165  البلدية

  8  14983  بن جحا
  5  13942  لبدة

  3  6457  املرقب
  18  42547  إمجايل املدينة

  املصدر:  
  .  62، ص2006) اهليئة العامة للمعلومات، النتائج األولية للتعداد العام للسكان 1( 
  م.    2013) نتائج الدراسة امليدانية، مارس 2( 

  ) العالقة بني عدد السكان وعدد املدارس على مستوى حمالت املدينة10جدول (

  .SPSSم باستخدام برنامج  2013املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، مارس 
  

) يتبني أن قيمة معامل االرتباط بني عدد السكان وعدد املدارس هي 10وبالنظر حملتويات اجلدول (
، وهذا يدل على أن العالقة بني املتغريين عالقة ارتباط طردية قوية. أي مبعىن: كلما زاد )0.986(

توجد عالقة وثيقة زاد عدد املدارس فيها. وهذا ال يؤيد الفرضية القائلة بأنه (ال  ،عدد سكان احملالت
 ).السكان على مستوى حمالت املدينة عددو  للمدارسبني التوزيع احلايل 

عدد الفصول تزداد كثافة التالميذ يف الفصول نتيجة لعّدة عوامل من بينها قلة ( نية:الفرضية الثا -
 الدراسية مبنطقة الدراسة).

ولتبيان العالقة بني متغريي كثافة الطالب يف الفصول الدراسية وعدد الفصول الدراسية يف مدينة 
ام قانون االرتباط (بريسون) ) باستخد6) و(5مت حتليل البيانات املدرجة يف اجلدول رقم ( ،اخلمس

كثافة الطالب يف أن قيمة معامل االرتباط بني  ب ، فجاءت نتائج التحليلSPSSبواسطة برنامج 
، وهذا يدل على أن العالقة بني املتغريين عالقة ارتباط )0.30-(وعدد الفصول  ،الفصول الدراسية

  القرار  مستوى الداللة  قيمة معمل االرتباط  ملتغرياتا
  معنوي  0.01  0.986  عدد السكان وعدد املدارس
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. وهذا يؤيد الطالبية يف الفصول قل عدد الفصول الدراسية زادت الكثافةعكسية. أي مبعىن كلما 
عدد الفصول (تزداد كثافة التالميذ يف الفصول نتيجة لعّدة عوامل من بينها  هالفرضية القائلة بأن

  ).الدراسية مبنطقة الدراسة
  

 املعايري التخطيطية السليمة يف بناء اخلدمات التعليمية). (ال تراعي الفرضية الثالثة: -
يف ) اليت تناولت خصائص مدارس التعليم األساسي واملتوسط 6) و(5( رقمبيانات اجلدول  وبتحليل

نطبق عليها املعايري ، تبني أن أغلب اخلصائص ال تومدى مطابقتها للمعايري التخطيطية ،مدينة اخلمس
مثل: معيار عدد الطالب باملدرسة، ومعيار نصيب الطالب من مساحة املدرسة الكلية  ،التخطيطية

الطالب من مساحة الفصل الدراسي، ومتوسط عدد الطالب يف الفصل الدراسي. واملبنية، ونصيب 
وهذا يشري إىل عدم مراعاة املعايري التخطيطية يف بناء املدارس مبنطقة الدراسة. وهذه النتيجة تؤيد 

  الفرضية القائلة بأنه (ال تراَعى املعايري التخطيطية السليمة يف بناء اخلدمات التعليمية).
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  ئج والتوصياتالنتا
  النتائج:أوًال: 

  :ن التوصيات وكانت على النحو اآليتتوصلت الدراسة إىل مجلة م
حيث ال تضم إال روضة واحدة ال تغطي خدماا  ،تعاين املدينة من نقص شديد يف رياض األطفال

 مجيع أحياء وحمالت املدينة، عالوة على عدم مطابقتها للمعايري التخطيطية.
 مدارس التعليم األساسي واملتوسط املطابقة للمعايري التخطيطية. العجز يف أعداد

% من مدارس التعليم الثانوي غري مطابقة 33.3% من مدارس التعليم األساسي، و91.7تبني أن 
 للمعيار اخلاص حبجم املدرسة.

 تضح أن مجيع مدارس التعليم األساسي والثانوي حتقق معيار عدد الفصول الدراسية باملدرسة.ا
% من مدارس التعليم األساسي غري مطابقة للمعيار املتعلق مبتوسط عدد الطالب 91.7إن  -1

  داخل الفصل الدراسي، يف حني أن كل املدارس الثانوية حتقق هذا املعيار.
% من املدارس التعليم الثانوي ال ينطبق عليها 33.3% من مدارس التعليم األساسي، و58.3 -2

 املدرسة الكلية. معيار نصيب الطالب من مساحة 
% من املدارس الثانوية ال ينطبق عليها معيار 66.7ساسي، و% من مدارس التعليم األ58.8إن  -3

 نصيب الطالب من مساحة املدرسة املبنية.
% من مدارس التعليم الثانوي ال ينطبق عليها معيار 83.3مجيع مدراس التعليم األساسي، و -4

 .نصيب الطالب من مساحة الفصل الدراسي

 بل حسب توفر قطعة األرض. ،على أسس ختطيطية مسبقة مْ م مواقع املرافق التعليمية مل تـُقَ عظم -5
بعض متباعد بعضها عن أي مبعىن أن املدارس  ،منط توزيع املدارس باملدينة من النوع املتباعد -6

 .  مبسافات فاصلة غري منتظمة

  التوصيات:ثانياً: 
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ياض األطفال التابعة للقطاع العام، وموزعة على مجيع ضرورة العمل على إنشاء العدد الكايف من ر  -1

 .أحياء املدينة وفق املعايري التخطيطية

لسد العجز القائم يف  ؛2000بناء املدارس املخصص هلا مساحات أراض يف خمطط املدينة  -2

 .مدارس التعليم األساسي والثانوي

 ، والباحثني يف جمال التعليمبناء قاعدة بيانات خاصة باخلدمات التعليمية وتوفريها للمهتمني -3
 وعرضها على صفحات شبكة املعلومات الدولية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم.

املدارس على إنشاء ملف لكل مدرسة حيتوى على مجيع البيانات واملعلومات املتعلقة  يريحث مد -4
 ،واملعامل ،والساحات ،واملالعب ،مثل: مساحة املدرسة الكلية واملبنية، ومساحة الفصول ،باملدرسة

 وغريها. ، والعاملني،داريني، واإلواملدرسني ،وعدد الطالب
حىت  خصص له؛املركب اجلامعي يف املوقع امل خماطبة املسؤولني جبامعة املرقب لإلسراع يف تنفيذ -5

 يتسىن هلم إخالء مواقع املدارس املشغولة من قبل اجلامعة والتابعة لقطاع التعليم العام.
بغية االستفادة من  ؛باحثني على إجراء دراسات مشاة ملختلف املراحل التعليميةتشجيع ال -6

 خربام يف مواجهة املشاكل اليت يتعرض هلا قطاع التعليم.
 ضرورة إدخال تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف عمليات ختطيط املرافق التعليمية. -7
فضل املواقع إلقامة  للمدينة عند اختيار أنمو السكايناألخذ بعني االعتبار التوسع املساحي وال -8

 .املرافق التعليمية

اليت ال تنطبق عليها املعايري التخطيطية حسب املرحلة  ،العمل على توسيع املدارس القائمة -9
  أو إضافة مساحات جديدة إن وجدت.         ،وذلك عن طريق التوسع يف املرفق التعليمي ،الدراسية
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