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  إلى من وقف بجانبي  وساندني  

ـــوالدي العزي                         ز ــ

  إلى التي علمتني المحبة والحنان وباركتني بدعائها

  ةــــــيبأمي الحب                       

 إلى من كانوا لي السند والعون وعاشوا معي الحياة حلوها ومرها

    إخوتي وأخواتي            

ــإلى الشقيق ـــ   دها أمي         ـــة التي لم تلــ

  فاطمة عبد العاطي صديقتي                                                                 

  ري        ز من أإلى كل من ساعدني وشد 

  األصدقاء واألقارب                                                                    

 ً         إلى كل من علمني حرفا

 ً  أهدي بحثي المتواضع  إليهم جميعا

 
 



 ج 
 

ً یلیق بجاللھ وعظیم سلطانھ، فالحمد  الذي ھدانا لإلسالم ووفق نا الحمد  حمدا

للخیر والصالة والسالم على الھادئ البشیر والسراج المنیر معلم األمة سیدنا محمد 

ً   سبحانھ وتعالى الذي وفقني : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد  فأن الشكر أوال

وأعانني على إتمام ھذه الدراسة ، فلھ الحمد ولھ الشكر ویطیب لھ بعد أن وفقني 

" ونیس عبد القادر الشركسي"التقدیر لألستاذ الدكتور لذلك أن أتقدم بخالص الشكر و

ً بقبول اإلشراف على ھذه الرسالة،  على ما قدمھ لي من والذي تفضل مشكورا

ً وأدام علیھ صحتھ ً لطلبة العلم . توجیھ ودعم فجزاه هللا خیرا وابقاه هللا ذخرا

.  والباحثین

والدكتور " صور جھانمصطفى من/ "وأتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى الدكتور

على تفضلھما قبول مناقشة ھذه الرسالة فلھما " أبو القاسم علي سینان/ "الفاضل

. جزیل الشكر والتقدیر 

على مساعدتھا  "فاطمة أحمد عبد العاطي" /كما أتقدّم بجزیل الشكر إلى األستاذة

لشكر ومساندتھا غیر المحدودة من بدایة الدراسة إلى نھایتھا، وأتقدم بخالص ا

على " فاطمة عبد اللطیف المنتصر/ "واالستاذة "زینب إدریس ملیطان" /لألستاذة

التي " مروة مفتاح العجیلي/ "للدكتورة ونھما التام، وأتقدم بخالص الشكرتعا

ساعدتني في تفریع استمارات االستبیان، وال یفوتني أن أتوجھ بالشكر لكل من 

.ساعدني في توزیع استمارات االستبیان 

كما أتقدم بكلمة وفاء صادقة لوالدي العزیزین لما بذلوه من جھد ومشقة طوال 

حفظھم هللا ومتعھم بكامل الصحة (دراستي وعلى دعائھم الدائم لي بالتوفیق والنجاح 

).والعافیة

والشكر موصول لجمیع أعضاء ھیئة التدریس والمعیدین في قسم الجغرافیا وقسم 

  ..  ب جامعة مصراتة على دعمھم الدائمالسیاحة واآلثار بكلیة اآلدا

  الجزاء خیرجزاھم هللا عني جزاھم هللا عني خیر الجزاء 

  فهرس احملتويات
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  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  م. ر

  أ  اآلیة القرآنیــــة  1

  ب  اإلھداء 2

  ج  الشكــر والتقدیــر  3

  د  فھرس المحتویات  4

  و  فھرس الجــداول  5

  ز  فھرس األشكـال  6

  ح  فھرس الخرائط  7

  ط  المتخلـــــــص  8

  ي  الملخص باللغة اإلنجلیزیة  9

  اإلطار النظري: الفصل األول 

  2  مقدمة  1

  3  مشكلة الدراسة  2

  3  فرضیاتھا  3

  4  أھدافھا  4

  4  أھمیتھا  5

  4  مجاالتھا  6

  6  منھجیتھا  7

  7  مصادر المعلومات  8

  9  ةالدراسات السابق  9

  الخصائص السكانیة بمنطقة مصراتة وعالقتھا بالتوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة: الفصل الثاني 

  17  الخصائص السكانیة  1

  17  نمو السكان في مصراتة  2

  19  التوزیع الجغرافي للسكان وكثافتھم  3

  23  التركیب العمري والنوعي  4

  25  التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة  5

  28  الزیادة في عدد السكان وما یقابلھا من زیادة في عدد المؤسسات التعلیمیة  6

  31  العالقة بین التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة وتوزیع السكان  7
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  تحلیل التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة األساسي والثانوي العام بمنطقة الدراسة: الفصل الثالث

  38  صلة الجوار التحلیل باستخدام  1

  43  التحلیل باستخدام نطاق تأثیر الخدمة  2

  تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع 

  62  المسافة التي تقطعھا الطالبات من البیت إلى المدرسة  1

  68  وسیلة النقل المستخدمة للوصول إلى المدرسة  2

  70  الزمن المستغرق لوصول الطالبات إلى المدرسة  3

  71  نوع الطریق الرابط بین البیت والمدرسة  4

  72  الصعوبات التي تواجھھا الطالبات أثناء الرحلة الیومیة للمدرسة  5

  76  آراء الطالبات في مدى سھولة وصعوبة الرحلة الیومیة للمدرسة  6

  77  االزدحام أمام المؤسسة التعلیمیة  7

  79  تأخر الطالبات في الوصول إلى المدرسة  8

  80  ادث المروریة أثناء الذھاب أو العودة من المدرسة واالضرار الناتجة عنھاالحو  9

  82  المشاكل الناتجة عن استخدام الحافالت الخاصة كوسیلة نقل المدرسة  10

  83  الصعوبات التي تواجھ ولي األمر أثناء إیصال بناتھ للمدرسة  11

  85  التأخر ولي االمر عن الدوام بسبب توصیل بناتھ  12

  86  انتظار ولي األمر خروج الطالبات  13

  87  أسباب االنتظار 14

  88  المبلغ الذي یدفعھ ولي األمر مقابل توصیل بناتھ إلى المدرسة  15

  الخاتمة

  90  النتائج  17

  91  التوصیات  18

  95  المراجـــــــــع 19

  99  المالحـــــــــق  20

  

  فهرس اجلداول



 و 
 

  الصفحة  الجـــــدول عنــــــــوان  رقم الجدول  م. ر

  18  )2014 -1995(نمو السكان في مصراتة في الفترة     )1.2(  1

  20  ) 2006-1995(الكثافة السكانیة في مصراتة خالل عامي   )2.2(  2

  23  م2006للسكان في مصراتة سنة  ) 19 -15(إلى ) 4 - 0(التركیب العمري والنوعي للفئات العمریة من   )3.2(  3

  26  م2015مدارس في كل فرع من فروع مصراتة سنة عدد ال  )4.2(  4

  29  )2015 - 2014) (1997 – 1996(المقارنة بین الزیادة في عدد السكان وزیادة في عدد المدارس للعام   )5.2(  5

الب المعاییر المحلیة والدولیة لتخطیط الخدمات التعلیمیة من حیت عدد السكان والمسافة التي یجب أن یقطعھا  الط  )6.2(  6

  للوصول للمدرسة
32  

  32  م2014/2015مدارس المرحلة االبتدائیة الموجودة والمفترضة في مصراتة سنة   )7.2(  7

  34  م2014/2015مدارس المرحلة اإلعدادیة الموجودة والمفترضة في مصراتة سنة   )8.2(  8

  36  2014/2015مدارس المرحلة الثانویة الموجودة والمفترضة في مصراتة سنة   )9.2(  9

  41  م2015بیانات صلة الجوار ونمط التوزیع لمدارس التعلیم االساسي لكل فرع على حده سنة   )1.3(  10

  42  م 2015لثانوي بیانات صلة الجوار ونمط التوزیع لمدارس التعلیم ا  )2.3(  11

  64  2015المسافة التي تقطعھا الطالبات المرحلة االبتدائیة للوصول إلي المدرسة سنة   )1.4(  12

  64  2015المسافة التي تقطعھا الطالبات المرحلة االعدادیة للوصول إلي المدرسة سنة   )2.4(  13

  67  2015المسافة التي تقطعھا الطالبات المرحلة الثانویة للوصول إلي المدرسة سنة   )3.4(  14

  68  2015وسیلة النقل التي تستخدمھا الطالبات للوصول إلى المدرسة سنة   )4.4(  15

  70  2015الزمن المستغرق لوصول الطالبات إلى المدرسة سنة   )5.4(  16

  71  2015نوع الطریق الرابط بین البیت والمدرسة في منطقة الدراسة سنة   )6.4(  17

  73  2015الصعوبات التي تواجھھا الطالبات أثناء الرحلة الیومیة للمدرسة سنة   )7.4(  18

  76  لة وصعوبة الرحلة الیومیة للمدرسة اراء الطالبات في مدى سھو  )8.4(  19

  77  2015االزدحام أمام المؤسسات التعلیمیة في منطقة الدراسة سنة   )9.4(  20

  79  2015تأخیر الطالبات في الوصول إلى المدرسة سنة   )10.4(  21

  80  2015الحوادث المروریة أثناء الذھاب والعودة من المدرسة واألضرار الناتجة عنھا سنة   )11.4(  22

  82  2015المشاكل الناتجة عن استخدام الحافالت الخاصة كوسیلة  نقل إلى المدرسة سنة   )12.4(  23

  83  2015الصعوبات التي تواجھ ولي األمر أثناء إیصال بناتھ إلى المدرسة سنة   )13.4(  24

  85  2015نسبة أولیاء األمور الذین یتأخرون عن العمل بسبب التوصیل سنة   )14.4(  25
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  فهرس األشكال

  الصفحة  عنــــــوان الشكـــــــل  رقم الشكل  م. ر

  24  2006الھرم السكاني في  مصراتة  سنة   )1.2(  1

  40  نقاط على مساحة واحدة  10قیم درجات صلة الجوار لنموذج مكاني   )1.3(  2

  42  2015معامل صلة الجوار لمؤسسات التعلیم األساسي في مصراتة سنة   )2.3(  3

  43  2015معامل صلة الجوار لمؤسسات التعلیم الثانوي في مصراتة سنة   )3.3(  4

  80  أسباب تأخر الطالبات عن المدرسة   )1.4(  5

  85  المشاكل التي تواجھ ولي األمر أثناء إیصال بناتھ   )2.4(  6

  85  المدة الزمنیة التي تأخرھا ولي األمر عن العمل  )3.4(  7

  86  2015ألمر خروج الطالبات من المدرسة سنة مدة انتظار ولي ا  )4.4(  8

  87  2015أسباب انتظار ولي األمر أثناء خروج بناتھ من المدرسة سنة   )5.4(  9

  88  2015المبلغ الذي یدفعھ ولي األمر لتوصیل بناتھ للمدرسة سنة   )6.4(  10

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس اخلرائط



 ح 
 

  م. ر
رقم 

  الخریطة
  الصفحة  عنــــــوان الخریطة

  6  الموقع الفلكي و الجغرافي لمنطقة مصراتة  )1.1(  1

  22   1995توزیع الكثافة السكانیة في مصراتة سنة   )1.2(  2

  22  2006توزیع الكثافة السكانیة في مصراتة سنة   )2.2(  3

  27  2015 – 2014توزیع مدارس التعلیم األساسي في مصراتة سنة   )3.2(  4

  28  2015 – 2014في مصراتة سنة  توزیع مدارس التعلیم الثانوي  )4.2(  5

  45  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة للبنات لفرع مصراتة المدینة سنة   )1.3(  6

  46  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات لفرع مصراتة المدینة سنة   )2.3(  7

  47 2015البتدائیة للبنات لفرع الزروق سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة ا  )3.3(  8

  48  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات لفرع الزروق سنة   )4.3(  9

  49  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة للبنات لفرع الغیران سنة   )5.3(  10

  50  2015عدادیة للبنات لفرع الغیران سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإل  )6.3(  11

  51  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة للبنات لفرع المحجوب سنة   )7.3(  12

  52  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات لفرع المحجوب سنة   )8.3(  13

  53  2015بتدائیة للبنات لفرع الدافنیة سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اال  )9.3(  14

  54  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات لفرع الدافنیة سنة   )10.3(  15

  55  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة  للبنات لفرع طمینة سنة   )11.3(  16

  56  2015ة اإلعدادیة للبنات لفرع طمینة سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحل  )12.3(  17

  57  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة  للبنات لفرع قصر أحمد سنة   )13.3(  18

  58  2015سنة  دنطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات لفرع قصر أحم  )14.3(  19

  60  2015مرحلة الثانویة للبنات في مصراتة سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس ال  )15.3(  20

 

  
  

  الملخص



 ط 
 

التعلیمیة في مصراتة  اتإلى المؤسس اتتناول هذا البحث دراسة إمكانیة وصول الطالب
وعالقتها بتوزیع ، وذلك من خالل التعرف على التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة في مصراتة

ة، كما تناول البحث دراسة التحلیل المكاني لتوزیع مصراتمنطقة الكثافات السكانیة في فروع 
ل كل مدرسة، بلمیة المتعلقة بعدد السكان مقااالمحلیة والع اییرالمؤسسات التعلیمیة باستخدام المع

معامل صلة الجوار نطاق تـأثیر الخدمة  معرفة نمط التوزیع لهذه المؤسسات التعلیمیة عن طریق،
 اتة العوامل المؤثرة في إمكانیة وصول الطالبات إلى المؤسسیضًا دراسأة، یلكل مؤسسة تعلیم

المؤسسات لوصول إلى لالتعلیمیة من حیث المسافة والزمن المستغرق والوسیلة المستخدمة 
  .التعلیمیة  ات، كذلك معرفة دور ولي األمر في إمكانیة وصول الطالبات إلى المؤسسالتعلیمیة

لمدارس  والمتوسط األساسيد طالبات التعلیم اعتمد البحث على العینة الطبقیة لعد
اعتمدت هذه الدراسة على  كمامنطقة الدراسة، عن طریق استمارة االستبیان، ب العامالتعلیم 

  .هذا البحث  بیانات المؤسسات الحكومیة التي تخدم
 Arcاإلحصائي، كما ارتكزت الدراسة على برنامج الوصفي و  وقد اتبعت الدراسة المنهجین

Map وقیاس نطاق تأثیر الخدمة للمؤسسات التعلیمیة  ي رسم الخرائط وتحدید نمط التوزیع،ف.  
منطقة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عجز واضح في مدارس المرحلة االبتدائیة في 

 أتبتت نمط التوزیع للمؤسسات التعلیمیة من النوع المتجمع، أننتائج التحلیل  أظهرت مصراتة،
یضًا أكم،  10إلى  2یقطعن مسافة طویلة تصل من  من طالبات العینة %36 الدراسة أن هناك

العوامل المؤثرة في إمكانیة الوصول  أهممن  أصبحتتبین من الدراسة أن وسیلة المواصالت 
كما العینة یستخدمن وسیلة مواصالت للوصول إلى المدرسة،  إجماليمن % 75حیث تبین أن 

التي تواجهها الطالبات عند الذهاب والعودة من المدرسة  وباتصعالتبین من الدراسة وجود بعض 
  .كبعد المسافة ووقوع بعض المدارس في مفترق الطرق 

عن  ها اختیار المكان المناسب البعیدوتوصي الدراسة بإنشاء مدارس جدیدة یراعى فی
ائیة، كما خاصة مدارس المرحلة االبتدبالطرق الرئیسیة، وأن تكون داخل التجمعات السكانیة و 

  .مصراتة منطقةالدراسة بوضع الخطط والمقترحات إلضافة خدمة النقل المدرسي داخل  أوصت
  

  

Abstract      



 ي 
 

 
    This research investigates female students ` possibility to reach schools in Misrata. 

That is conducted by recognizing the geographical distribution of these schools in 

comparison with the population densities in the different regional parts of the city. 

The study also analyses the spatial distribution of these schools using local and 

international standards to reveal their distribution pattern depending on the nearest 

neighbour factor. Moreover, it aims to identify the buffering of each school.  Lastly, it 

searches factors affecting students ` possibility to reach school in terms of the time 

spent, the used transport means, and the role of their guardians in how they go to 

school. 

  Stratified sampling technique is applied to select research participants from primary 

and elementary stages. Research participants as well as other governmental 

institutions provided research data, which was collected using questionnaires. 

The study followed both statistical and analytic methods, and underpinned ARC Map 

Programme to draw maps, to determine the distribution pattern, and to measure the 

range of buffering of the schools. 

  The research findings reveal apparent deficiency in the number of primary schools in 

the city. 

The spatial analysis as well indicates that the distribution is a community-based one. 

The results, furthermore, prove that 36% of the students walk a long distance – that is 

between 1 to 2 k m – to school. Accordingly, the transport means has become the 

most important factor in school access as 75% of the research participants are driven 

to their schools. Besides, there are some obstacles, some students face when going or 

coming back from school such as, faraway schools and the crossroads located ones. 

  The study recommends building up new schools taking into account the suitability of 

the place that should be away from the main roads. It insist that these schools be 

inside the populated areas specially the primary ones. The study also proposes 

discussing and supporting the idea of school transport. 



  
 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
  اإلطار النظري
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ــدمـــــة   مقـ

التعلیمیة أحد أنواع الخدمات التي تناولتها الجغرافیا بالتحلیل والدراسة داخل  الخدمات

  )1(.الحیز المكاني ألهمیتها في تطور وتنمیة الشعوب في أي مكان وزمان

سكاني، إذ أن قطاع ألفراد أي تجمع  من االمور المهمةالخدمات التعلیمیة  ویعد توفیر

  .التعلیم من أهم القطاعات المرتبطة ببناء المستقبل وتحقیق النهضة والبنیة الشاملة

 ة المنطقةواتساع رقع أعدادهم مصراتة وتطور منطقةللسكان في  التزاید المستمروقد أدى 

یمیة، الخدمات التعلالتي منها و  إلى الضغط والطلب المستمر على الخدمات الحضریة المتنوعة

من السكان،  اً فالتعلیم بمستویاته المختلفة یستوعب عدد ن المرافق یحتاجون إلى العدید م الذینكبیرا ً

حد األهداف الرئیسیة أتوزیع وتنظیم الخدمات العامة ومنها الخدمات التعلیمیة   دالتعلیمیة؛ لذلك یع

سسات التعلیمیة یخضع في تخطیط المدن، حیت أصبح من الواضح أن توزیع واختیار موقع المؤ 

للعدید من الضوابط التي یحرص الكثیر من أصحاب القرار على تنفیذها، إذ یجب عند تحدید مواقع 

المدارس وتوزیعها مراعاة القرب من سكن التالمیذ قدر اإلمكان، للحد من طول المسافة وتقصیر 

التالمیذ أثناء رحلة  دهاتخفیف المشقة التي یتكب ومن ثمزمن الوصول إلى المؤسسة التعلیمیة، 

    .الوصول

ییر مؤسسات التعلیمیة، وعدم تطبیق المعالل المتجمع توزیعالمن  مصراتة منطقةوتعاني 

السكان ونطاق تأثیر الخدمة، باإلضافة إلى البعد النسبي لبعض  دالتخطیطیة التي ترتكز على عد

ول هذا البحث إمكانیة وصول تنافقد لذلك  ؛خاصة في ضواحي المدینةبالمؤسسات التعلیمیة و 

  . مصراتةإلى المؤسسات التعلیمیة في منطقة ات الطالب

  
                                                        

أبو القاسم علي محمد سنان، التحلیل المكاني للخدمات التعلیمیة في مدینة الخمس، دراسة في جغرافیة الخدمات، ورقة بحثیة، مجلة ) 1(
 . 381، ص 2017ادیمیة فرع مصراتة، العدد الثالث، البحوث األك
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 :مشكلة الدراسة  -  1.1

سسة خدمیة أخرى بسهولة الوصول تقاس األهمیة المكانیة ألیة مؤسسة تعلیمیة أو أیة مؤ 

وصول  الدراسة إمكانیة مشكلة تتناول ولذلك بأقل جهد وأقصر مسافة وأقل زمن وتكلفة؛ یهاإل

مصراتة، وتتمحور مشكلة الدراسة على طالبات  منطقة التعلیمیة في اتالطالبات إلى المؤسس

تاورغاء من خالل التساؤالت منطقة مصراتة باستثناء  منطقةفي  العام التعلیم األساسي والثانوي

 :التالیة 

 ؟ یةتعلیممؤسسات الال واكبت الزیادة في حجم السكان في منطقة الدراسة زیادة حجم هل  -1

سسات التعلیمیة في منطقة مع توزیع المؤ  الجغرافي للسكانتوزیع الیتفق إلى أي مدى  -2

  ؟الدراسة

لتعلیم األساسي والثانوي بنات في منطقة لما مدى تأثیر نمط توزیع المؤسسات التعلیمیة   -3

 على إمكانیة وسهولة وصول الطالبات إلیها؟ الدراسة

على زیادة أعباء الوصول  اصالت خاصة بالطالبات،وسیلة مو توفر عدم  تأثیر ما مدى -4

 على الطالبات وولي األمر ؟ 

 :تتمثل الفرضیات في النقاط التالیة   :هافرضیات -2.1

 .أن الزیادة في عدد السكان لم یقابلها زیادة  في عدد المؤسسات التعلیمیة بمنطقة الدراسة - 1

ن ة ؛ مما أدى إلى زیادة المسافة والزمال یتفق توزیع السكان مع توزیع المؤسسات التعلیمی  - 2

 .الذي یستغرقه الطالب في الوصول

تتسم المؤسسات التعلیمیة بنمط التوزیع المتجمع مما زاد من المسافة التي تقطعها الطالبات  - 3

 .للوصول
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نقل مدرسي خاصة بالطالبات  زاد من أعباء الوصول على الطالبات وأولیاء توفر عدم  - 4

 . األمور

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من األهداف :هافأهدا -  3.1

التعرف على واقع التوزیع المكاني الحالي لمؤسسات التعلیم األساسي والثانوي للبنات، ومدى   -1

  .تها ومالءمتها لمعاییر التخطیط المكاني التي تلبي احتیاجات المجتمع المحليیكفا

  . میة وتوزیع السكان دراسة العالقة بین توزیع المؤسسات التعلی  -2

 .سسات التعلیمیة في منطقة الدراسةتحلیل وتقییم سهولة الوصول إلى المؤ   -3

  :تكمن أهمیة هذه الدراسة في اآلتي : تهاأهمی -4.1

ومعرفة الصعوبات التي  ،معرفة التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة في منطقة الدراسة - 1

، مما قد من فروع منطقة الدراسة ي كل فرعتعرقل إمكانیة الوصول إلى هذه المؤسسات ف

  . الوصول ومحاولة اقتراح حلول لها یسهم في توضیح مشكلة صعوبة

تخطیط العمراني عند التوضیح أهمیة عامل المسافة التي تقطعها الطالبة كأحد معاییر  - 2

 .تحدید مواقع المؤسسات التعلیمیة

ول عن الطالبات وولي األمر إلى النقل المدرسي في رفع أعباء الوص وجود توضیح أهمیة - 3

 . في هذا الخصوص ىتجارب الدول األخر  إلىالمؤسسة التعلیمیة من خالل اإلشارة 

  :  هامجاالت 5.1 -

  ویشمل:  البعد المكاني -1

لى الشرق من مدینة  في تقع منطقة الدراسة: الحدود الجغرافیة  - ٕ الشمالي الغربي لخلیج سرت وا

ها البحر المتوسط جهتي الشمال والشرق، طول سواحلها البحریة كم، ویحد 210طرابلس بحوالي 
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د ومن الشرق ــ، ویحد منطقة مصراتة من جهة الغرب زلیتن، ومن الجنوب منطقة بني ولی)1(كم130

  .*والجنوب الشرقي منطقة سرت

 )31ْ /33 //37 -شماالً  32ْ /23 //48(تقع منطقة مصراتة بین دائرتي عرض  :الحدود الفلكیة-

 2114حوالي وتبلغ مساحتها  ) شرقا ْ 15 /22 //58و  14ْ /36 //47(، وبین خطي طول ماالً ش

  )2(. 2كم

العام بمنطقة   عینة من طالبات مرحلتي التعلیم األساسي والثانوي : المجال البشري -2

  .الدراسة، وقد اقتصرت الدراسة في مدارس التعلیم االساسي المختلطة فئة الطالبات فقط

  .م 2015إلى سنة  م 1995من سنة : مجال الزمني ال - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ونیس عبد القادر الشركسي، حسین مسعود ابو مدینة، : الجغرافیا الطبیعیة، عمر امحمد اعنیبة، من كتاب جغرافیة مصراتة، تحریر ) 1(

  .3، ص 2010مصراتة، دار ومكتبة الشعب، 
  .Arc mapحساب الطالبة باستخدام برنامج ) 2(
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  الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة )1.1( خریطة

  
  :استنادًا إلى   Arc mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر 

   .3ص ،بفرع مصراتة سابقاً  ، والخاص1989 وفروعهاكتیب التقسیم اإلداري لبلدیة خلیج سرت  ،الشعبیة للمرافق ببلدیة خلیج سرتاللجنة 

   :منهجیتها  -6.1

هي الكیفیة أو الطریقة التي یتبعها الباحث لدراسة موضوع " طریقة البحث"منهجیة البحث أو 

وفي هذه الدراسة تم  تتطلب طبیعة الدراسة لمعالجة موضوعها استخدام أكثر من منهج ،)1(البحث

  :اعتماد عدد من المناهج هي كاآلتي 

الراهنة للظواهر من حیث  یستخدم المنهج الوصفي في دراسة األوضاع:  المنهج الوصفي -1

، ویقوم المنهج الوصفي على رصد والعوامل المؤثرة في ذلك، وأشكالها، وعالقتها خصائصها 

                                                        
  .26، ص 2012عبد القادر الشركسي، منهج البحث الجغرافي، دار ومكتبة الشعب مصراتة، ونیس ) 1(
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و أجل التعرف على الظاهرة أ ؛ منومتابعة دقیقة لظاهرة أو حدث معین في فترة زمنیة معینة

والوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد على فهم الواقع  ث المحتوى والمضمون الحدث من حی

 الحقائق هذه تفسیر محاولة مع والبیانات الحقائق لجمع المنهج هذا الطالبة ووظفت )1(.وتطویره 

  .داللتها الستخالص

 هو استخدام الطرق الرقمیة والریاضیة في معالجة وتحلیل البیانات: المنهج اإلحصائي  -2

، ویتم ذلك في أربع مراحل وهي   : وتفسیرها تفسیرًا منطقیًا ریاضیًا

  تحلیل البیانات  -3  جمع األرقام والبیانات اإلحصائیة   - 1

   )2( .تفسیر البیانات - 4              تنظیم البیانات واألرقام  - 2

 من وغیرها اناالستبی استمارة من علیها المتحصلة البیانات لتحلیل الطالبة علیه واعتمدت

 .الدراسة هذه علیها اعتمدت التي البیانات

 :مصادر المعلومات  - 7. 1

  :تلك المصادر في تتمثلمصادر المعلومات هي األماكن التي تؤخذ منها المعلومات، و 

والرسائل  من الكتب معلومات المتعلقة بموضوع الدراسةجمعت ال :الجانب المكتبي  - 1

واإلحصائیات الرسمیة التي تصدرها الدوائر الحكومیة، والنشرات  ،اریرالعلمیة والدوریات، والتق

في ) االنترنت(المعلومات الدولیة  بشبكةالخاصة بموضوع الدراسة، كما استعانت الطالبة 

  . لموضوعالحصول على الكتب، والرسائل المتعلقة با

  

 

                                                        
ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق، عمان، دار صفاء للنشر ) 1(

  . 43م، ص  2000والتوزیع،
 .150م، ص2007ادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة،عمان، دار الیازوري،عامر إبراهیم قندیلجي، البحث العلمي واستخدام مص)2(



8 
  

 ویشمل :الجانب المیداني  -2

وقد  ،وات البحث الجغرافي، التي تساعد على جمع البیاناتتعد االستبانة أحد أد: االستبیانات  -

اعتمدت الطالبة على استخدام هذه األداة مع مجتمع الدراسة المتمثل في طالبات مرحلتي التعلیم 

وتم ، )2015- 2014( الدراسیة لسنةلالتابعة للقطاع العام في منطقة الدراسة  األساسي والثانوي

في التعلیم االبتدائي ات مراقبة شؤون التعلیم بمصراتة، المتمثلة الطالبات من إحصائیحصر أعداد 

، حیت ارفقت الطالبة استبیان عینة طبقیة من كل مرحلةت اختیر و  ،واإلعدادي والمرحلة الثانویة

على النحو  خاص بولي االمر مع االستبیان الخاص بالطالبات وكانت نسب وأعداد االستبیانات

 : التالي 

 )21710(ة االبتدائیة من التعلیم األساسي كان مجموع مجتمع الدراسة بالنسبة للمرحل

 )1520(طالبة، وزعت  )1520(العینة  حجمحیت بلغ  )%7(اختیرت عینة قدرها   طالبة

استمارة، وبعد مراجعة اإلجابات في استمارة االستبیان، استبعدت ) 1265(استمارة، استلمت منها 

 )%5(استمارة، بنسبة  )1086(اناتها  فانخفض عدد االستمارات استمارة لعدم استكمال بی )179(

من إجمالي مجتمع الدراسة، وبالنسبة للمرحلة اإلعدادیة من التعلیم األساسي كان مجموع مجتمع 

من إجمالي عدد  )%7(طالبة، وهو ما یمثل  )659( العینة حجمطالبة، بلغ  )9415(الدراسة 

استمارة،  )97(فقط وبعد مراجعة اإلجابات استبعدت  ةار استم )567(الطالبات، أعیدت منها 

  .مجتمع الدراسةمن ) %5(استمارة أي حوالي  )470(فأنخفض عدد االستمارات إلى 

طالبة، استهدف أن یكون  )8495(أما المرحلة الثانویة فقد كان مجموع مجتمع الدراسة 

 )77(استمارة واستبعدت  )502(، ولكن لم تعاد منها سوى %7أي  استمارة) 595(العینة  حجم

) %5(استمارة صالحة الستخدامها كعینة بنسبة  )425(الباقي   استمارة لعدم استیفاء بیاناتها

 .استمارة للطالبة وولي االمر )  1981(وكان إجمالي عدد االستمارات هو 
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لك المقابالت الشخصیة من وسائل جمع البیانات المیدانیة لذ تعد :المقابالت الشخصیة  -

 .التعلیم  والتخطیط العمراني عنلین ؤو أجریت بعض المقابالت الشخصیة مع المس

 :وسائل عرض البیانات -

  :العرض التالیة لعرض البیانات  استخدمت طرق

 . العرض الجدولي   - أ

 التمثیل البیاني  -  ب

 التمثیل الكارتوغرافي المتمثل -ج       

 .Arc mapالتمثیل  الخرائطي باستخدام برنامج   -          

   :الدراسات السابقة  -8.1

  :اطلعت الطالبة على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع لالستفادة منها، وأهمها

    الخدمات التعلیمیة والصحیة في بلدیة مصراتة  بعنوان:  )م2000( دراسة الشركسي .1

ورة عامة خالل حصر تناولت الدراسات نمو السكان بص ،وفیما یخص الخدمات التعلیمیة

ووضحت الدراسة العالقة  ،السكان حسب التعدادات السكانیة التي أجریت في السنوات السابقة

بین السكان والخدمات التعلیمیة والصحة، بمعنى أنه یتوجب أن یتزامن نمو الخدمات وتطورها 

متمثلة مع  ، تم تطرقت الدراسة لدراسة العوامل المؤثرة في هذا النمومع نمو عدد السكان

الزیادة الطبیعیة، الهجرة على مستوى مصراتة وعلى مستوى لیبیا واستخالص المالحظات 

وتحلیلها لوصول إلى مسببات االرتفاع واالنخفاض في كل منها، كذلك بینت الدراسة توزیع 

مبینة ) 1995(السكان في مصراتة حسب المحالت من خالل التعداد السكاني الخامس 

نیة لما لها من عالقة مباشرة بتوزیع المؤسسات التعلیمیة، ووضحت الدراسة الكثافة السكا

التوزیع الفعلي للسكان اللیبیین على الخریطة حسب محالت وتحلیل هذا التوزیع وتوضیح 



10 
  

التركیب العمرى والنوعي من خالل هرم السكان لمنطقة الدراسة، كما تناولت الدراسة مراحل 

علیمیة في لیبیا بشكل عام وفي مصراتة بشكل خاص، موضحة تطور التعلیم والخدمات الت

اهمیة الخدمات التعلیمیة للفرد والمجتمع، وبینت الدراسة مفهوم التعلیم االساسي من مصادر 

مختلفة وتطرقت لمفهوم التعلیم االساسي في لیبیا والقوانین التي نظمته في فترات متعاقبة 

ووضحت الدراسة االرتباط بین السكان، والطلبة في ومدى عالقة السكان والتعلیم االساسي 

الفئة العمریة المناظرة، ثم شرحت الدراسة التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة في مصراتة 

 .حسب المحالت ونسبة االلتحاق بالتعلیم االساسي والثانوي في كل محله 

  :وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها   

وأن المؤسسات التعلیمیة  ،اسة تحتاج إلى المزید من الدراسات المتخصصةإن منطقة الدر  -

 )1(.مما یعرقل نجاحها وقیامها بدورها ،والصحیة تعاني من قلة العدد واإلمكانیات المادیة

وتناولت هذه الدراسة التعلیم  "التعلیم األساسي في بنغازي" بعنوان: ) م1996(دراسة الزلیتني  .2

والتوزیع الجغرافي للطالب والنمو الحضري  ،من خالل التطور التاریخياألساسي في بنغازي 

 توناقش وتطور مدارس التعلیم األساسي والكثافة الطالبیة ،لمدینة بنغازي بمراحله المختلفة

لتوزیع المدارس حسب  ت الدراسةخصائص توزیع المدارس والمتغیرات ذات العالقة، وتعرض

العوامل المؤثرة في توزیع و مین والفصول ومساحة المدرسة، توزیع الطالب والمعلو المحالت، 

األنشطة والخدمات واستعرضت ووجهتها،  ،وزمن الرحلة، ووسیلة النقل ،المدارس مثل المسافة

وحاول  ،المدرسیة وأبرز احتیاجات التعلیم األساسي ومتطلباته، فبین مناطق نفوذ المدارس

                                                        
قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، "غیر منشورة " ونیس عبد القادر الشركسي، الخدمات التعلیمیة والصحیة في بلدیة مصراتة، رسالة دكتوراه) 1(

  . 2000جامعة القاهرة، 
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االحتیاجات المستقبلیة، وقد أوصى الباحث بأن  حتیاجات في ذلك الوقت ثم توقعالتحدید ا

 . )1(تتخذ عدة تدابیر عند اختیار موقع المدرسة ومنها البعد عن الشوارع الرئیسیة السریعة

بعنوان توزیع مدارس المرحلة الثانویة للبنات في منطقة مكة  ) :2001(الغامدي  دراسة .3

ه الدراسة في كونها تعالج موضوعات ، تتمثل اهمیة هذالمكرمة دراسة في جغرافیا الخدمات

ذات اولویات خاصة بالتوزیع الجغرافي للمدارس وكثافتها ومعدالت تباعدها والمعدالت السكانیة 

التي تخص جمیع المدارس التعلیم العام، ونمط تركزها وتوطنها داخل النسیج العمراني لمنطقة 

سؤولة عن توطن الطالبات للمدارس مكة المكرمة، وتهدف للتعرف على المعدالت السكانیة الم

الثانویة والكشف عن العوامل المؤثرة في توطن المدارس الثانویة للبنات في منطقة الدراسة، 

لبنات لالثانویة  مدارسلهذه الدراسة الكشف عن مدى كفاءة التوزیع الجغرافي للذلك تناولت 

من المتطلبات الرئیسیة التي  بمنطقة مكة المكرمة، إذ تعد عدالة التوزیع المكاني للخدمات

ركزت الدراسة على التوزیع الجغرافي  تساعد على توفیر الخدمة في مختلف المناطق؛ لذا فقد

لمنطقة الدراسة، ومن تم على مستوى الحضر  لهذه المدارس على مستوى المناطق اإلداریة

منهج المقارن ومنهج والریف، لتحقیق ذلك استخدمت الباحثة المنهج التحلیلي االستنباطي، وال

 ،معتمدة على العدید من األسالیب اإلحصائیة، أهمها أسلوب معامل التوطن ،التحلیل المكاني

مدارس المرحلة الثانویة لالتوزیع الجغرافي الدراسة  وقد تضمنت ،ومعامل التشتت نسبة التركیز،

ثرة في التوزیع على العوامل الجغرافیة المؤ ت ركز  ثفي حی للبنات بمنطقة مكة المكرمة،

 ت الدراسةتناولو للبنات بمنطقة مكة المكرمة  ةاستعرضت أحجام المدارس الثانوی، و الجغرافي

   .كفاءة المدارس الثانویة للبنات

  
                                                        

قدمت إلى قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة " غیر منشورة"رسالة ماجستیر " في بنغازي التعلیم األساسي"سعد محمد الزلیتني ) 1(
  .م1996قاریونس 
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  :استنتاجات  منأهم ما وصلت إلیه الباحثة 

أن التوزیع الجغرافي الحالي للمدارس ال یلبي احتیاجات السكان وخاصة في المحافظات  -

ة بالسكان مثل جدة، ومكة المكرمة، وكذلك بالنسبة ألریاف محافظة الطائف والقنفدة المكتظ

 .)1(فهذه المناطق بحاجة إلى زیادة أعداد المدارس 

توزیع وتخطیط الخدمات التعلیمیة في محافظة سلفیت  بعنوان" 2006شقیر"دراسة  .4

م القطاعات في المجتمع تنبع اهمیة هذه الدراسة من كونها تناولت قطاعًا من أه ،بفلسطین

، وتهدف )ریاض أطفال، مدارس، الجامعات(حیت تناولت التوزیع المكاني للخدمات التعلیمیة 

الدراسة عمل مسح شامل للخدمات التعلیمیة في المنطقة تحلیل وتقییم واقع الخدمات التعلیمیة 

یطیة للخدمات في المنطقة و التعرف على أهم االسباب التي تعیق تطبیق المعاییر التخط

الدراسة مسح الخدمات التعلیمیة للتعرف على مدى تطابق موقعها  تناولتالتعلیمیة، لذلك 

ومواصفاتها مع المعاییر العالمیة ووضع تصور واضح لتوزیع تلك الخدمات وتوضیح أهم 

المعوقات التي تعترض تطبیق تلك المعاییر  واعتمدت الدراسة في منهجها على األسلوب 

التحلیلي، وبینت الدراسة وجود عشوائیة في توزیع الخدمات التعلیمیة لعدم ارتكازها الوصفي 

 )2(.على معاییر تخطیطه

:     التحلیل المكاني للخدمات التعلیمیة في مدینة نابلس بعنوان )2007( دراسة یوسف .5

بلس وهذا الدراسة تهتم بالنمو السكاني المتزاید والتطور العمراني التي تشهده مدینة ناهذه 

یتطلب دراسة جدیة للخدمات التعلیمیة لما تحتله من أهمیة في الخدمات العامة التي یجب ان 

یحصل علیها السكان بطریقة مناسبة وسهلة، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة واقع الخدمات 
                                                        

" توزیع المدارس للمرحلة الثانویة للبنات في منطقة مكة المكرمة  دراسة في جغرافیا الخدمات رسالة ماجستیر " أسماء عبد اهللا الغامدي) 1(
  .2001لیة العلوم االجتماعیة، جامعة أم القرى، ، قسم الجغرافیا، ك"غیر منشورة 

، رسالة BJSهبة محمد حمود شقیر، توزیع وتخطیط الخدمات التعلیمیة في محافظة سلفیت، باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ) 2(
  .2006جامعة النجاح " غیر منشورة " ماجستیر 
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التعلیمیة في مدینة نابلس من حیث مدى نشاط وفعالیة تقدیم هذه الخدمات ومدى مواءمتها 

ع العمراني والنمو السكاني في المدینة، التركز على البعد التخطیطي في عملیة دراسة للتوس

النماذج التخطیطیة ذات العالقة ، تقدیر حاجات السكان المستقبلیة في مدینة نابلس للخدمات 

الخدمات التعلیمیة من حیث كفاءتها، وتوزیعها، ومدى مواءمتها  التعلیمیة، لذلك تناولت الدراسة

تناولت الدراسة مسحًا شامالً لجمیع  كماوسع العمراني، والنمو السكاني في المدینة، للت

المدارس، وریاض األطفال، في المدینة بهدف توفیر قاعدة بیانات تتعلق بأعداد الطلبة 

والمدرسین والخصائص المعماریة لألبنیة والخدمات المرافقة، وقد ارتكزت الدراسة على 

، مثل GISتحلیلي من خالل استخدام تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة المنهجین الوصفي وال

عشوائیة  ن هناكأتوصل إلیها الباحث  يالدراسة التنتائج  منو  ،صلة الجوار ونطاق التأثیر

وعدم مطابقتها للمعاییر التخطیطیة، كما  ،في توزیع المدارس وریاض األطفال في مدینة نابلس

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء قاعدة بیانات  ،یة هذه الخدماتأشارت إلى ضعف كفاءة فاعل

  .)1(الفلسطینیة يللخدمات التعلیمیة في األرض

 " التحلیل المكاني والوظیفي للخدمات التعلیمیة في سوران العراق") 2009( رواندزي دراسة

، وهذا یتطلب تظهر اهمیة هذه الدراسة بدراسة نمو المدینة سكانیًا وتوسعها مساحیًا وعمرانیاً 

دراسات تحلیلیة وتفصلیه عن الخدمات التعلیمیة، وذلك لما تحتله هذه الخدمات من أهمیة في حیاة  

سكان المدینة، وتهدف هذه الدراسة للتعرف على واقع التوزیع المكاني الحالي للخدمات التعلیمیة 

ات المجتمع المحلي في مدینة كفاءتها ومالءمتها لمعاییر التخطیط المكاني التي تلبى احتیاج ىومد

وتحدید أوجه الخلل  ،تناولت الدراسة التوزیع المكاني لعناصر الخدمات التعلیمیةسوران، لذلك 

التطور التاریخي للخدمات التعلیمیة في مدینة تناولت تحلیل األداء الوظیفي، و  كما ،والقصور فیها
                                                        

، قسم الجغرافیا، كلیة "غیر منشورة"ت التعلیمیة في مدینة نابلس، رسالة ماجستیر طاهر جمعة طاهر یوسف، التحلیل المكاني للخدما) 1(
  .2007الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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میة، واقتصرت الرسالة على دراسة سوران، وتناولت تأثیر التخطیط في تطور الخدمات التعلی

حیث تناولن الدراسة   والتعلیم األساسي، في مدینة سوران،   ریاض األطفال فيالخدمات التعلیمیة 

توزیع الخدمات على وتناولت ایضًا توزیع وتطور الخدمات التعلیمیة في مدینة سوران ومبرراتها 

تحلیل الخصائص ، ات تطور قطاع التعلیممبرر  یمیة،مستوى األحیاء، تطور قطاع الخدمات التعل

  .تحلیل الوظیفي للخدمات التعلیمیةال و المكانیة للخدمات التعلیمیة في مدینة سوران

  : وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

ومدارس  ،نقص في ریاض األطفالدینة سوران تعاني من سوء توزیع و أن أغلبیة أحیاء م -

، وتتركز  11ظهر مدارس التعلیم األساسي في التعلیم األساسي، وال ت هذه حیًا سكنیًا

  .المؤسسات في األحیاء القدیمة

ط المدینة بالقرب من تتركز مؤسسات ریاض األطفال، ومدارس التعلیم األساسي في وس -

 .واقعة في تلك المنطقة من المدینة؛ وذلك للجاذبیة التي تفرضها األحیاء البعضها البعض

تأثیر الخدمة على المؤسسات التعلیمیة وفقا للمعاییر المقررة استنتج الباحث  عند تطبیق نطاق -

منها غیر % 32من مساحة المنطقة غیر مخدومة بمؤسسات ریاض األطفال و% 96أن 

 .)1(مخدومة بمدارس التعلیم األساسي 

تقییم وتخطیط الخدمات التعلیمة في مدینة طوباس "بعنوان ) 2010( واصف دراسة .6

تهتم هذه الدراسة بتشخیص واقع الخدمات التعلیمیة  "انة بنظم المعلومات الجغرافیةباالستع

وتقییم هذا الواقع من خالل معرفة مدى مطابقة هذه الخدمات مع المعاییر المختلفة، وتهدف 

هذه الدراسة إلبراز اهمیة التخطیط في توزیع الخدمات التعلیمیة، التعرف على خصائص 

تناولت هذه الدراسة تقییم وتخطیط الخدمات التعلیمیة في مدینة  مة، لذلكومالمح السكان العا
                                                        

عمر حسن رواندزى، التحلیل المكاني والوظیفي للخدمات التعلیمیة في مدینة سوران باستخدام نظم المعلومات الجغرافیا رسالة ) 1(
 .2006ة، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة صالح الدین، ماجستیر غیر منشور 
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طوباس، أحد مدن محافظة نابلس في فلسطین، كمحاولة للتغلب على عشوائیة التوزیع التي ال 

؛ وبالتالي اقتراح أفضل المواقع بحیث تتناسب مع مساحة راعى فیها المعاییر التخطیطیةت

إلى تقییم واقع الخدمات التعلیمیة في منطقة الدراسة من خالل  المكان، وهذه الدراسة تهدف

والدولیة، باإلضافة إلى التعرف على آلیة توزیع الخدمات  واإلقلیمیة الوطنیة، المقارنة بالمعاییر

وبالتالي إبراز دور التخطیط وأهمیته في توزیع   التعلیمیة باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة

 تتناولو لمحة تاریخیة وجغرافیة عن منطقة الدراسة،  الدراسة میة، وتضمنتالخدمات التعلی

التخطیط الحضري ونظم المعلومات الجغرافیا، معاییر تخطیط الخدمات التعلیمیة المحلیة 

وتناولت واقع الخدمات التعلیمیة في منطقة الدراسة،  نت أیضاً وتضمواإلقلیمیة والدولیة، 

دمات التعلیمیة في منطقة الدراسة، وتوصلت الباحثة إلى مجموعة مقترحات لتطویر وتوزیع الخ

  : أهمهامن االستنتاجات 

أن مدینة طوباس تعاني من نقص الخدمات التعلیمیة، وأن نمط توزیعها من النوع    

المتجمع، وتبین أن نطاق التأثیر یغطي أجزاء بسیطة من مساحة المنطقة، حیث بلغت نسبة 

  )1(.والباقي خارج نطاق تأثیر الخدمة  %20نطاق الخدمة ازل التي تقع في المن

  

  

  

  

                                                        
فلایر واصف محمد الحاج محمد، تقییم وتخطیط الخدمات التعلیمیة في مدینة طوماس باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ) 1(

  .م2010كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، " غیر منشورة"ماجستیر 



  
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني
اخلصائص السكانية مبنطقة مصراتة وعالقتها 

  بالتوزيع املكاني للمؤسسات التعليمية
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  :  الخصائص السكانیة  - 1.2

  :مقدمة

ـــة الخصائــص السكانیة وتباینها له األثر على خطط الت ــة، وال یمكن ألیة خطة إنَّ دراســ نمیــــ

كتب لها النجاح بمعزل عن معرفة الخصائص السكانیة، حیث تُعد الخصائص السكانیة  ُ تنمویة أن ی

أحد العناصر األساسیة لوضع تصور كامل عن أوجه النقص والقصور الناجم عن تزاید عدد السكان 

ات المستقبلیة لهؤالء السكان في كافة في منطقة الدراسة، األمر الذي یساعد على التنبؤ باالحتیاج

الخدمات، فمعرفة الخصائص السكانیة تعكس حاجتنا إلى االتساع في المؤسسات التعلیمیة وتعددها 

وانتشارها؛ لذلك سنعرض في هذا الفصل نمو السكان، التوزیع الجغرافي للكثافات السكانیة والتركیب 

لتعلیمیة، ومدى سهولة الوصول إلیها من خالل ما توفر الدیموغرافي، وأثر ذلك على توزیع المؤسسات ا

  . لدینا من إحصائیات سكانیة

    :نمو السكان في مصراتة - 1.1.2

نسمة، بینما  یعد تعداد  242502إلى  1995وصل عدد السكان في مصراتة خالل تعداد  

، بـزیادة )1(نسمة 297114آخر تعداد سكان في لیبیا، ووصل فیه عدد سكان مصراتة إلى  2006

، وفقًا إلحصائیات %1.3م ومعدل نمو سكاني  1995نسمة عــن التعــداد السابـق  54612بلغت 

السجل المدني وقسم التوثیق والمعلومات التابع لمكتب إصدار مصراتة، ووصل عدد السكان في 

لنمو نسمة، وقد قفز معدل ا5302،بزیادة سنویة قدرها )2(نسمة 318322م إلى 2010مصراتة سنة 

م ، ولعل ارتفاع معدل النمو یرجع إلى توفر فرص  2010- 2006خالل الفترة من % 4السكاني إلى 

ونتیجة ألحداث ثورة  2011العمل، وزیادة الدخل وترتب على هذا زیادة في نمو السكان، وفي سنة 
                                                        

ص  2010م، شعبیة مصراتة، الهیئة العامة للمعلومات طرابلس  2006ئة العامة للمعلومات، النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان الهی) 1(
22 .  

 .  م 2015 -5-3قسم التوثیق والمعلومات لفرع الوسطى التابع لمكتب إصدار مصراتة، تاریخ الزیارة ) 2(
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ه الظروف السابع عشر من فبرایر حیث كانت الظروف األمنیة والسیاسیة غیر مستقرة، فقط تسببت هذ

الكثیر من العائالت داخل وخارج منطقة مصراتة، مما أدى إلى نقصان معدل  حفي ذلك الوقت إلى نزو 

السكان بمصراتة، حیث وصل عدد السكان في المنطقة حسب إحصاءات قسم التوثیق والمعلومات لفرع 

وبعد أن  2012، وفي عام 2011نسمة لسنة  280222الوسطى التابع لمكتب إصدار مصراتة إلى 

نسمة، ووفقًا  4657نسمة أي بزیادة قدرها  284879استقرت الظروف نوعًا ما وصل عددهم 

معدل  نسمة، حیث وصل 325504م إلى  2014إلحصائیات السجل المدني وصل عدد السكان سنة 

ــــوال%   0.5نمو السكان إلى  ـ ـــ ــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ لفترة من یوضح نمو السكان في مصراتة في ا) 1.2(دول جـ

   .)م2014 -2006(

  )م2014 - 1995(نمو السكان في مصراتة في الفترة ) 1.2(الجدول 
  معدل النمو السكاني  مقدار الزیادة  عدد السكان  السنة

  تعداد
1995  242502  -  -  
2006  279114  36612  1.3%  

  احصائیات
2010  318352  45461  4 %  
2014  325504  7152  0.5 %  

  .  ص 25، 2006ئة العامة للمعلومات والتوثیق، النتائج األولیة للتعداد العام لسكان الهی - :   المصدر
مكتب السجل المدني و قسم التوثیق والمعلومات لفرع الوسطى التابع لمكتب إصدار مصراتة،   -  

ـــخ الزیـــــــارة    .م2015 - 5-3تاریـــــ
   
  )1(                          : آلتیةحساب معدل النمو وفقًا للمعادلة ا - 
  .المعدل السنوي لنمو السكان= ر 

  .للتعبیر عن عدد السكان في السنة الالحقة= ك ت 
  .للتعبیر عن عدد السكان في السنة السابقة= ك 
  .الفترة الزمنیة الفاصلة بین التعدادین= ت 

  

                                                        
یة في منطقة مصراتة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة مصطفى منصور جهان، الصناعات الغذائ) 1(

  .60م، ص  2012طرابلس، 
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  :التوزیع الجغرافي للسكان وكثافتهم -2.1.2

ع السكان واحدة من أهم  ثالث خرائط في الدراسات الجغرافیة إلى جانب تعد خریطة توزی

خریطتي المناخ والتضاریس، فهي بمثابة الصورة النهائیة للتفاعل بین عناصر البیئة الطبیعیة 

؛ لذلك تعد دراسة توزیع السكان نقطة مهمة عند دراسة الخدمات التعلیمیة في أیة ) 1(والبشریة 

سكان ال بد من توفیر الخدمـــات، وال ریب أنَّ هذا الموضوع مرتبط أشد االرتباط  منطقة، فأینما وجد

بتوزیع الخدمات التعلیمیة، حیث أنه كلما توافق توزیع الخدمات، وتوزیع السكان كان ذلك أدعى 

  ) 2( .لتمكین المواطنین من الوصول والحصول على الخدمات بسهولة ویسر

سكان والكثافة السكانیة هما في الواقع أسلوبان للدراسة یتناوالن أن التوزیع الجغرافي لل وبما

؛ ومن خالل بیانات )3("موضوعًا واحدًا هو دراسة مظاهر االنتشار البشري على سطع األرض

التي توضح توزیع الكثافة السكانیة في كل فرع من فروع منطقة مصراتة، خالل ) 2.2(الجدول 

یمكن تصنیف الكثافة السكانیة في ) 2.2)(1.2(افة وخریطتي الكث) م2006-1995(عامي 

  :مصراتة على النحو االتي 

  :مرتفعة الكثافة 

كم سنة /نسمة) 1403(ترتفع الكثافة السكانیة في فرع مصراتة المدینة حیث وصلت إلى 

م بحیث یعتبر فرع مصراتة المدینة مركز 2006سنة  2كم/نسمة ) 1758(م وصلت إلى 1995

ویرجع السبب في تركز الكثافة السكانیة في فرع مصراتة المدینة، ولكونه النواة  الثقل السكاني،

  .األولى التي نمت حولها المدینة إضافة إلى تركز الدوائر الحكومیة والخدمیة

                                                        
كلیة   ، قسم الجغرافیا"غیر منشورة"حسین عبد الفتاح محمد عبد الخالق، سكان محافظة السویس، دراسة دیموغرافیة، رسالة دكتوراه ) 1(

 .104ص  ،2007اآلداب، جامعة اإلسكندریة، 
 .51ص ،”ةالتعلیم والصحة في بلدیة مصرات“ونیس عبد القادر الشركسي، ) 2(
  . 227، ص 2003منصور محمد الكیخیا ، جغرافیة السكان، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، ) 3(



20 
  

  2006- 1995الكثافة السكانیة في مصراتة  ) 2.2(جدول 

  2المساحة كم  الفرع البلدي
1995  2006  

  2كم/الكثافة نسمة  عدد السكان  2كم/ةنسم الكثافة  عدد السكان
  1758  138857  1403  110849  79  مصراتة المدینة

  35  28478  28  22642  804  الغیران
  156  27926  174  31075  179  الزروق

  541  25972  442  21232  48  المحجوب
  54  14159  45  11894  264  الدافنیة
  68  20885  53  16335  309  طمینة

  39  16614  13  5557  431  قصر أحمد
  141  297114  115  242502  2114  المجموع

  م2015-5-3إحصائیات السجل المدني، بیانات غیر منشورة، تاریخ الزیارة    -:    المصدر    

  Arc mapالمساحة حساب الطالبة من خالل برنامج _       

كذلك نجد المحجوب تدخل ضمن الفروع المرتفعة الكثافة، فوصل عدد السكان إلى  

، وارتفع عدد السكان إلى 2كم/ نسمة ) 442(م وكثافة سكانیة قدرها 1995نسمة لسنة  21232

%  2.2ومساحته ال تتجاوز  2كم/نسمة ) 541(بكثافة سكانیة قدرها  2006نسمة في ) 25972(

  . من مساحة المنطقة

ــأتي الزورق ضمن الفروع المرتفعة الكثافة، إذ وصل عدد السكان      ة لسنة نسم)31075(تـ

انخفضت الكثافة  2006، وخالل تعداد 2كم/نسمة )  174(م، بكثافة سكانیة قدرها  1995

كم ، ویرجع السبب في هذا االنخفاض إلى ضم بعض قرى /نسمة) 156(السكانیة في الزروق إلى

  .) 1(منطقة الزروق إلى قصر أحمد وبالمقابل انخفضت الكثافة السكانیة في الزروق

  
                                                        

  63مصطفى منصور جهان، مرجع سابق، ص -)(1
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  : متوسطة الكثافة

یضم تصنیف متوسط الكثافة كالً من طمینة والدافنیة والغیران، حیث وصلت الكثافة 

من مساحة  %14.6 م، التي مثلت مساحتها1995سنة  2كم/نسمة  )53(السكانیة في طمینة إلى

 .2006سنة  2كم/نسمة)  68(المنطقة، وارتفعت إلى

المنطقة  فقد كانت الكثافة  من مساحة% 12.4وبالنسبة لفرع الدافنیة الذي یمتل مساحة 

  . م2006سنة  2كم/نسمة) 54(، ووصلت إلى2كم/نسمة ) 45(م حوالي 1995السكانیة سنة 

 2كم/نسمة) 35(، إلى 1995سنة  2كم/نسمة) 28(وفي الغیران فقد ارتفعت الكثافة السكانیة من 

نسمة سنة ) 28478(نسمة إلى ) 22642(، وذلك نتیجة الرتفاع عدد سكانها من 2006سنة 

  .م2006

  :فروع منخفضة الكثافة 

جاء الفرع قصر أحمد ضمن تصنیف منخفض الكثافة  حیث وصلت الكثافة السكانیة سنة 

م بحیث أصبحت  2006سنة  2كم/نسمة ) 39(، تم ارتفعت إلى 2كم/نسمة ) 13(إلى  1995

نشاء وتشغیل المیناء ضمن فروع متوسطة الكثافة، وترجع الدراسة سبب هذا االرتفاع  نتیجة إلى إ

وبدایة العمل في مجمع الحدید والصلب، فقد أثر ذلك بشكل واضح في الكثافة السكانیة وخاصة 

بعد بناء القریة السكنیة التي خصصت لسكن العاملین بالمجمع وعائالتهم، كما أدى ردم أجزاء من 

نسمة  5670د السكان السبخة واستغاللها للتوسع السكاني إلى زیادة عدد السكان حیث كان عد

  .نسمة 16614إلى   2006م، وبلغ عدد السكان سنة 1995سنة 
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  م1995توزیع الكثافة السكانیة في مصراتة سنة ) 1.2(الخریطة 
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  )2.2(استنادًا لبیانات الجدول  arc mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر 

  م2006مصراتة سنة  توزیع الكثافة السكانیة في) 2.2(الخریطة 
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  )2.2(استنادًا إلى بیانات الجدول  arc mapعمل الطالبة باستخدام : المصدر  
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  :التركیب العمري والنوعي -3.1.2

تعد دراسة التركیب العمري والنوعي على قدر كبیر من األهمیة في دراسة السكان؛ ألنها 

نا ٕ   )1( .ثاً توضح المالمح الدیموغرافیة للمجتمع ذكورًا وا

وهناك عالقة وثیقة متبادلة بین التركیب النوعي والعمري من جهة، والخدمات التعلیمیة من 

جهة أخرى، فمن خالل الربط بینهما نستطیع الوقوف على العجز في المؤسسات التعلیمیة في 

میذ الذین ضوء المعاییر المحلیة أو العالمیة، كما تمكننا دراسة الفئات العمریة من توقع عدد التال

سیدخلون المدرسة عند بلوغهم سن الدراسة، وبالتالي توقع عدد المدارس والفصول الالزم توفیرها 

  )2(.لهم

ــریة من ) 3.2(جدول  للسكان في ) 19-15(إلى ) 4-0(التركیب العمري والنوعي للفئــات العم
  م2006مصراتة سنة 

الفئة 
  العمریة

الفئة 
  العمریة

  السنة 2006
  النسبة النوعیة  اإلجمالي  ورذك  إناث

1  0 -4  16715  17463  34178  104  
2  5 -9  15499  16081  31580  104  
3  10-14  15256  16087  31343  105  
4  15-19  15990  16276  32266  102  

  104  129367  65907  63460  اإلجمالي
  .  26 - 20، طرابلس، ص )ةشعبیة مصرات( 2006الهیئة العامة للمعلومات، النتائج النهائیة لتعداد : المصدر 

  : یتضح االتي ) 1.2(والشكل ) 3.2(ومن خالل الجدول 

سنة  حیث  وصلت نسبة األطفال في  هذه ) 14 -0( اتساع قاعدة الهرم التي یمثل الفئة العمریة 

  . )3(م 2006من جملة السكان  بحلول عام % 12الفئة العمریة  

                                                        
 .227، ص1997ر المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،، دا5فتحي أبو عیانة، جغرافیة السكان، أسس وتطبیقات، ط) 1(
 .65مرجع سابق، ص الخدمات التعلیمیة والصحة في بلدیة مصراتة، ونیس عبد القادر الشركسي،) 2(
فاطمة أحمد أبو جالله، التوزیع الجغرافي لخدمات التعلیم األساسي بحي الغیران، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا ،مدرسة ) 3(

  . 49، ص 2013العلوم اإلنسانیة، األكادیمیة اللیبیة، مصراتة،
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سنة التي یفترض أن أغلبها ملتحق ) 19-15) (14- 10) (9-5(إن الفئات العمریة 

مما شكل ما نسبته  نسمة؛ 95189م حوالي 2006غت سنة بمدارس التعلیم األساسي والمتوسط بل

  .من إجمالي عدد سكان منطقة مصراتة % 34

) 104(سنة لم تنخفض عن ) 19 - 15( إلى ) 4 -0(أما بالنسبة للتركیب النوعي للفئة العمریة 

أنثى وارتفاع الذكور في هذه الفئة العمریة یعد أمرًا طبیعیًا یحدث في كل  )100(فقط مقابل  رذك

  .مجتمع

  2006الهرم السكاني في مصراتة سنة ) 1.2(الشكل 

  
  Spssباستخدام برنامج .  26- 20ص ، طرابلس،)شعبیة مصراتة(ى2006ت، النتائج النهائیة لتعداد الهیئة العامة للمعلوما: المصدر

من إجمالي عدد الذكور بینما بلغت % 34.26بلغت  2006الذكور سنة یالحظ أن نسبة 

على  ویستطیع المخططون من خالل التعرف، من إجمالي عدد اإلناث% 33.82إلى نسبة اإلناث 

  .  وعدد المؤسسات التعلیمیة للبنین نسبة النوع التنبؤ بعدد المؤسسات التعلیمیة للبنات

، م1996/1997لبة في العام الدراسي وطا طالب )59960( إلى وصل يلذا الطالب لعدد ووفقاً 

   .م 2014/2015طالب وطالبة في العام الدراسي ) 62460( ووصل إلى 
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وهذا یحتاج  ،*طالب وطالبة 1)124920(إلى  2020یتوقع أن یزداد عدد الطالب سنة 

دد الطالب، بحیث تتوزع إلى إنشاء المزید من المؤسسات التعلیمیة التي تستوعب الزیادة المتوقعة في ع

هذه المؤسسات بالقرب من المناطق التي یتركز فیها السكان مع مراعاة اختیار الموقع األنسب لها، 

  . لیستطیع الطالب الوصول إلى المؤسسة التعلیمیة بكل سهولة ویسر

  :التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة – 1.2.2

  :مقدمة

ونقطة البدایة الضروریة لدراسة أي ظاهرة جغرافیة، كما یعد التوزیع الجغرافي جوهر العمل 

مثل أحد األهداف األساسیة التي تسعى الجغرافیا لتحقیقها في كثیر من الدراسات، فالجغرافي  ُ أنه ی

 ألرض سواء كانت طبیعیة أو بشریةیهتم بدراسة توزیع الظواهر الجغرافیة المختلفة على سطح ا

ها، وتبرز جوانب االهتمام بالتوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة داخل وتبیانها، والعالقات التي بین

ا أساسیًا من  ً المدن نظرًا لما تمثله هذه الظاهرة البشریة من أهمیة بالغة للمجتمع، إذ تعد جزء

حضارته ووسیلة إلشباع إحدى حاجاته الضروریة، فالتوزیع یحدد أین یجب أن توجد مواقع 

اب القرار، وتوضیح أنماط التوزیع وكفاءته، وتقدیر االحتیاجات المدارس للمخططین وأصح

  )2(.المستقبلیة من المدارس لتؤدي الغرض منها على الوجه األمثل

  : التوزیع المكاني لمدارس التعلیم األساسي والثانوي في مصراتة - 1.1.2.2

  سة للتعلیم الثانويمدر  33مدرسة للتعلیم األساسي و  140یبلغ عدد المدارس في بلدیة مصراتة 

وتتباین في توزیعها ) 4.2(حسب إحصائیات مراقبة شؤون التعلیم بمصراتة، كما هو موضح  بالجدول 

                                                        
  : N )1+r(×O = P1: ة المعادل م  حسب2020تم حساب عدد الطالب المتوقع لسنة * 
)O = ( ،عدد الطالب المتوقع)P1 = ( ،عدد الطالب في السنة الالحقة)P = ( ،فرق السنوات)r = (معدل النمو .  
  .   26، ص مرجع سابقالغامدي ، أسماء عبد اهللا سعید ) 2( 
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) 3.2(والخریطة ) 4.2(الجغرافي على فروع منطقة مصراتة ومن خالل االطالع على بیانات الجدول 

  :  یتضح اآلتي ) 4.2(و

مدرسة  63مدارس التعلیم األساسي، حیث یضم  على أكبر عدد من) مصراتة المدینة(یستحوذ 

مدرسة للتعلیم الثانوي، وذلك ألن الفرع مصراتة المدینة یعد أعلى الفروع كثافة  17للتعلیم األساسي 

بالسكان، إضافة إلى تركز الدوائر الحكومیة والخدمیة فیه، مما یؤكد أن الخدمات تستقطب بعضها 

  .بعضاً 

  2015ارس في كل فرع من فروع مصراتة سنة یوضح عدد المد) 4.2(الجدول 
  عدد مدارس الثانوي  عدد مدارس األساسي  الفرع

  17  63  مصراتة المدینة
  2  11  الغیران
  4  20  الزروق

  3  15  المحجوب
  2  13  الدافنیة
  3  11  طمینة

  2  7  قصر أحمد
  33  140  المجموع

  .م 2014/ 17/11صراتة، بیانات غیر منشورة تاریخ الزیارة إحصائیات مراقبة شؤون التعلیم م: المصدر 

مدارس للتعلیم الثانوي ، ویرجع سبب  4مدرسة للتعلیم األساسي و 20یحوي ) الزروق(بینما 

مقرًا لزاویة  ارتفاع عدد المؤسسات التعلیمیة فیه، إلى أن منطقة الزروق عرفت مند تاریخ طویل بكونها

  .)1(كانت عبر تاریخها منارة علمیة، وبخاصة في العلوم الدینیة الشیخ أحمد الزروق، والتي 

  .مدارس للتعلیم الثانوي للبنات 3مدرسة للتعلیم األساسي و 15) المحجوب(ویضم 

مدرسة للتعلیم األساسي ومدرستین للتعلیم الثانوي، ویتركز توزیع  11) الغیران(ویضم 

 .المؤسسات التعلیمیة في الجزء الشمالي  للغیران

                                                        
الشعبیة للنشر والتوزیع  ةالمنشأ"طرابلس ، 2علي فهمي خشیم، أحمد الزروق والزروقیة ، دراسة حیاة وفكر ومذهب وطریقة، ط) 1(

 . 59، ص 1980، "واالعالم
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مدرسة للتعلیم األساسي ومدرستان للتعلیم الثانوي، كما یالحظ  13) الدافنیة(ویوجد في 

تباعد بین األحیاء السكنیة والمدارس بسبب كبر الملكیة الزراعیة ، وتتركز معظم المدارس على 

ـــة(جانبي الطریق الساحلي، بینما تضم  م مدارس للتعلیـ 3مدرسة للتعلیم األساسي و 11) طمینــ

  الثانـوي،  وتتركز هذه المدارس في الجزء الشمالي من طمینة، 

مدارس للتعلیم األساسي، ومدرســتین للتعلیم الثانـــوي، ویتركز  7) قصر أحمد(ویضم 

  .توزیعها بالقرب من میناء قصر أحمد

  2015 سنة توزیع المؤسسات التعلیمیة لمرحلة التعلیم األساسي في مصراتة) 3.2(خریطة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2015-2014استنادًا إلى إحصائیة شؤون مراقبة التعلیم سنة  Arc mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر
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  2015توزیع المؤسسات التعلیمیة لمرحلة التعلیم الثانوي في مصراتة سنة ) 4.2(خریطة 

  .2015-2014ون مراقبة التعلیم سنة استنادًا إلى إحصائیة شؤ  Arc mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

  :  الزیادة في عدد السكان و ما یقابلها من زیادة في المؤسسات التعلیمیة  2.1.2.2

من خالل المقارنة بین الزیادة ) 5.2(باالعتماد على البیانات المتوافرة والموضحة في الجدول 

ال توجد زیادة في عدد المؤسسات  في عدد السكان والزیادة في عدد المؤسسات التعلیمیة ،یتضح انه

وصل عدد السكان  1995التعلیمیة  لمرحلة التعلیم االساسي بالرغم من تزاید السكان ، فحسب تعداد 

الساسي مدرسة للتعلیم ا 143م هو  1996نسمة ویتبین أن عدد المدارس سنة  219584إلى

  نسمة 325504ي مصراتة إلى م وصل عدد السكان ف  2014وفي سنة  ،مدرسة للتعلیم الثانوي22و

نسمة إال ان هذه الزیادة في عدد السكان لم تقابلها زیادة في  105920حیث تزاید عدد السكان بمقدار 
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 142م كان عدد المدارس للتعلیم االساسي 2014عدد مدارس مرحلة التعلیم االساسي ففي سنة 

مدرسة فقط واصبحت  22حیث كانت  مدرسة، وبمقابل هناك زیادة في عدد مدارس المرحلة الثانویة

  .مدرسة  33

المقارنة بین الزیادة في عدد السكان والزیادة في عدد المؤسسات التعلیمیة للعام ) 5.2(الجدول 
)1996 – 1997 (– )2014 -2015(  

  الفرع
عدد السكان 

1995  

عدد مدارس التعلیم 
االساسي لسنة 

1996/1997  

عدد مدارس 
التعلیم الثانوي 

لسنة 
1996/1997  

عدد السكان 
2014  

عدد مدارس التعلیم 
االساسي لسنة 

2014/2015  

عدد مدارس 
التعلیم الثانوي 

لسنة 
2014/2015  

  17  63  150585  10  63  110849  مصراتة المدینة
  2  11  36475  1  10  22642  الغیران
  4  20  37298  3  21  31075  الزروق

  3  15  33886  2  16  21232  المحجوب
  2  13  19329  1  12  11894  الدافنیة
  3  13  29990  3  14  16335  طمینة

  2  7  17981  2  7  5557  قصرأحمد
  33  142  325504  22  143  219584  المجموع

-146-138-133-127(ونیس الشركسي ، التعلیم والصحة في بلدیة مصراتة ، مرجع سابق، ص ص  -1: المصدر 

150-155-158-162(  

  2015-05-03بیانات غیر منشورة، تاریخ الزیارة  مصدر المعلومات والتوثیق فرع مصراتة -2 

والمقارنة بیت عدد المدارس وعدد السكان یتضح االتي ) 5.2(بالنظر إلى بیانات الجدول 

ففي مصراتة المدینة لم یزداد عدد مدارس التعلیم االساسي، بالرغم من تزاید عدد السكان :

  .مدارس  7س التعلیم الثانوي  بحوالي نسمة ، بینما توجد زیادة في عدد مدار   39736بمقدار

بالنسبة للغیران فتوجد زیادة في مدرسة واحدة في التعلیم االساسي وهي مدرسة أرض 

  .م،وایضًا زیادة مدرسة ثانویة وهي ثانویة الغیران بنین 2002االحرار سنة 

ناك نسمة إال أننا نالحظ ه 6223أما بخصوص الزروق وبالرغم من تزاید السكان بمقدار 

مدرسة للعام  21نقصًا في عدد مدارس التعلیم االساسي، حیث كان عدد مدارس التعلیم االساسي 
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مدرسة حیث تم إزالة مدرسة الثورة الشعبیة  20م أصبحت  2014م، وفي سنة وفي سنة 1996

ة بسبب قدم المبنى ولم یتم استكمال مبنى المدرسة الجدید حتى اآلن ، كذلك ثم إضافة مدرسة ثانوی

  .واحدة  للبنین وهي مدرسة ابن سینا 

م 1996مدرسة حسب إحصائیات  16وفي المحجوب كان عدد المدارس التعلیم األساسي 

م ،ویرجع هذا التناقص إلى أن مدرسة جمیلة أبوحیرد كانت 2014مدرسة سنة  15وأصبحت 

مرحلة مدرسة مشتركة بین أساسي وثانوي واآلن اصبحت مدرسة ثانویة فقط حیث تم فصل 

األساسي عن مرحلة الثانوي في هذه المدرسة، وأما بالنسبة للمرحلة الثانویة تم إضافة مدرسة ثانویة 

  .واحدة  المحجوب بنین  

مدرسة فقط  13م فتوجد 2014مدرسة، ووفقًا إلحصائیات  14م 1996وتضم طمینة سنة 

االساسي لقدم المبنى، وتم قفل مدرسة حیث تم ازالة مدرسة خالد بن الولید للتعلیم 11یشتغل منها 

مدرستین هما مدرسة نسائم الحریة ومدرسة جیل الوحدة للتعلیم األساسي، وذلك بسبب نزوح بعض 

م وأما باقي طالب هاتان 2011السكان الذین تخدمهم هاتان المدرستان إبان حرب التحریر سنة 

  .المدرستان فقد تم نقلهم إلى مدرسة شهداء تاقرفت

مدرسة حیث تم  13م 2014مدرسة وأصبحت سنة12للدافنیة فقد كانت تضم  أما بالنسبة

  . إضافة مدرسة واحدة للتعلیم االساسي، ومدرسة للتعلیم لثانوي

م ، حیث كانت مدرسة الخنساء 1996مدارس للتعلیم االساسي سنة  7تضم  قصر أحمد 

م تم 1999نخیل سنة مدرسة مشتركة بین أساسي وثانویة وبعد انشاء مدرسة شهداء شاطئ ال

استثناء مرحلة التعلیم األساسي من مدرسة الخنساء وبذلك أصبحت هذه المدرسة للمرحلة الثانویة 

  .مدارس للتعلیم األساسي فقط  7م مازالت تضم  2014فقط ، لذلك نجد أن قصر أحمد سنة 
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  :  فة السكانیة العالقة بین التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة وتوزیع الكثا – 3.1.2.2

إنَّ التخطیط للخدمات التعلیمیة یؤدي إلى التطور والرقي بالمجتمعات، ومحاولة تلبیة 

االحتیاجات التعلیمیة، سواء للفرد أو المجتمع بأكمله وتعد المعاییر التخطیطیة أحدى الوسائل 

ة المحلیة التي المهمة في إعداد المخططات العمرانیة وتنفیذها، وفقًا إلى المعاییر التخطیطی

وضعتها الدولة نجد أنَّ بناء أیة مدرسة یتطلب عددًا معینًا من السكان كمعیار أساسي إلنشاء هذه 

   .)1(المدرسة

رف معاییر التخطیط بأنها ّ مجموع من المقاییس واألسس اإلرشادیة لتحدید المتطلبات : وتع

حیة، أو غیرها من الخدمات األساسیة من الخدمات العامة سواء كانت خدمات تعلیمیة، أو ص

للسكان حسب أماكن تجمعهم، وتخصیص األراضي الالزمة للوفاء بمتطلبات تلك الخدمات على 

  .)2(المدى البعید 

ولتوضیح العالقة بین توزیع المؤسسات التعلیمیة وتوزیع السكان، اعتمدت الطالبة على 

حیث متطلبات عدد السكان المخدومین  معاییر التخطیط العمراني للخدمات التعلیمیة في لیبیا، من

لكل مرفق تعلیمي، والمسافة التي یجب أن یقطعها الطالب للوصول إلى المؤسسة التعلیمیة 

یوضح معاییر التخطیط العمراني للمرافق التعلیمیة في لیبیا التي سیتم ) 6.2(والجدول رقم 

  .االعتماد علیها في الدراسة

  

  

                                                        
، دلیل معایر التخطیط 2تقریر رقم  والمحلیة، أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، لجنة تقییم الدراسة الخاصة بالمخططات اإلقلیمیة )1(

  .1العمراني، ص 
غیر منشورة "رسالة ماجستیر  فهد بن سلیمان بن إبراهیم الغنیم ، معاییر اختیار مواقع المباني المدرسیة في المملكة العربیة السعودیة، )2(
  .12هـ، ص 1430،قسم العمارة وعلوم البناء، كلیة العمارة والتخطیط ، جامعة الملك سعود "
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ة والدولیة لتخطیط الخدمات التعلیمة من حیث عدد السكان المعاییر المحلی) 6.2(لجدول ا
  والمسافة التي یجب أن یقطعها الطالب للوصول للخدمة

  المسافة التي یجب أن یقطعها الطالب  الحد االدنى من السكان لكل مدرسة  البیان
  متر 500ال تزید عن   نسمة یقابلها مدرسة 1000كل   االبتدائي
 متر 1000ال تزید عن   قابلها مدرستین منفصلتیننسمة ی 5000كل   االعدادي
 1*متر 1600ال تزید عن   نسمة یقابلها مدرستین منفصلتین 18000كل   الثانوي

دلیل المعاییر التخطیط   2أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، لجنة التقییم الدراسات الخاصة بالمخططات اإلقلیمیة والمحلیة ، رقم : المصدر
  .11ني ، ص العمرا

م، 1996جامعة قاریونس  قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب" ، رسالة ماجستیر غیر منشورة"سعد محمد الزلیتنى، التعلیم األساسي في بنغازي  -   
  . 84ص

  :مدارس التعلیم االبتدائي. 1

، فیفترض أن یصل عددها ) 2(نسمة 1000من السكان وهو مدرسة لكل ** إذا ُأخذ الحد األدنى

مدرسة ابتدائیة في مصراتة لیصبح التدریس فترة صباحیة فقط، في حین  330منطقة مصراتة  في

  :یوضح ذلك بالتفصیل ) 7.2(مدرسة فقط، والجدول  137أن عددها الحالي 

  م2015 – 2014المدارس االبتدائیة الموجودة والمفترضة في مصراتة سنة ) 7.2(جدول 

  تدائیةعدد المدارس االب  عدد السكان  المحلة
  المفترضة  الموجودة

  159  60  150585  مصراتة المدینة
  37  20  37298  الزروق
  36  11  36475  الغیران

  33  15  33886  المحجوب
  19  13  19329  الدافنیة
  29  11  29950  طمینة

  17  7  17981  قصر أحمد
  330  137  325504  المجموع

  . 3/5/2015بیانات غیر منشورة، تاریخ الزیارة  -إدارة السكان والمرافق مصلحة السجل المدني مصراتة . 1:  لمصدرا

  . 2014/ 17/11 تاریخ الزیارة ،بیانات غیر منشورة -لیم بمصراتة مراقبة شؤون التع. 2           

                                                        
فلایر واصف محمد الحاج محمد، تقییم وتخطیط : متر المعیار الدولي لوصول طالبات المرحلة الثانویة إلى المدرسة، المصدر 1600(*) 1

/ حرسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجا. الخدمات التعلیمیة في مدینة طوباس باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة
  . 83، ص 2010فلسطین، 

 .هو أقل  عدد من السكان مقابل كل مؤسسة تعلیمیة:الحد األدنى (**) 
   .11أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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اسب مع التزاید المستمر أنه ال توجد زیادة في عدد المدارس تتن) 7.2(یتبین من الجدول     

لعدد السكان الذي حصل في منطقة مصراتة، حیث نجد أن المؤسسات التعلیمیة یعتریها النقص 

من الناحیة الكمیة وخاصة إذ یزداد عدد الطلبة عامًا بعد عام دون أن ترافقه زیادة في عدد 

طط بمنطقة الدراسة لم المدارس التي یمكن أن تستوعبهم، وخاصًة أن المدارس التي اقترحها المخ

م أن یصل إجمالي عدد مدارس التعلیم  2000یتم تنفیذها بالكامل، إذ أوصى مخطط المدینة لسنة 

مدرسة للتعلیم األساسي في منطقة  140، و قد تبین أنه توجد )1( مدرسة 179األساسي إلى 

ن في عدم تنفیذ مصراتة  فقط حتى إجراء هذه الدراسة، وترى  أن سبب النقص في المدارس یكم

مخطط الجیل ( 2000من إجمالي مخطط المدینة % 30المخطط بشكل كامل حیث نفد 

  .)2()الثاني

وقد أدى تأثیر النقص الحاصل في عدد المدارس على ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصل، إذ وصل 

هذه طالبًا وطالبة في بعض المدارس، ولكي ال تتفاقم  35إلى  30متوسط عدد الطالب من 

المشكلة قامت مراقبة التعلیم بمصراتة بإضافة فصول متنقلة داخل أسوار بعض المدارس، حیث 

ــة  ــــــــت على مستــوى مــدارس التعلیـــم األساسي في منطقة مصراتـ وصل عــــدد الفصـــول التي أضیف

  .)3(فصالً  80إلى أكثــــر من 

) الفترة المسائیة(و بعد الظهر ) الفترة الصباحیة( معظم مدارس التعلیم األساسي تشتغل لفترتین

وتضم المرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة، وتصل نسبة المدارس التي تشتغل فترتین في منطقة مصراتة 

                                                        
  .   110وارسو ، بولندا ، ص ) 47 –رقم ط ن ( ، التقریر النهائي ، 2000شركة بولسیرفس ،مصراتة المخطط الشامل) 1(
 .   2016-1-24عبد الغني االقندوز، رئیس فرع مصلحة التخطیط العمراني مصراتة ، مقابلة شخصیة بتاریخ ) 2(
  .2016-5-13مفتاح طیارة، رئیس مكتب التعلیم األساسي، بمراقبة التعلیم مصراتة، مقابلة شخصیة بتاریخ ) 3(
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من إجمالي عدد المدارس في مصراتة، رغم أن المختصین في شؤون التربیة یرون أنَّ  )1(91%

  .)2(ب للصغارالدراسة في الفترة الصباحیة هي األنس

كما أدى النقص في عدد المدارس وسوء توزیعها إلى زیادة المسافة التي یقطعها الطالب للوصول 

م بالنسبة لطالب المرحلة 500إلى المؤسسة التعلیمیة، إذ حددها معیار التخطیط المحلي بحوالي 

وولى األمر، إذ  االبتدائیة، ومن هنا أصبح الوصول إلى المؤسسة التعلیمیة عبئًا على الطالب

أصبح الطالب في أغلب الحاالت، یحتاج إلى وسیلة مواصالت للوصول إلى المؤسسة التعلیمیة 

  .بسبب بعد المدرسة عن سكنه

  )  اإلعدادي(مدارس التعلیم األساسي  -2

یقابله مدرستان منفصلتان  )3(نسمة 5000إذا أخذ الحد األدنى من السكان مقابل كل مدرسة وهو 

، ویالحظ أن هناك نقصًا في المدارس في كل من مصراتة المدینة، )نین و مدرسة بناتمدرسة ب(

  .یوضح ذلك) 8.2(والغیران، طمینة والجدول 

  م2014/2015المدارس اإلعدادیة الموجودة والمفترضة في مصراتة سنة ) 8.2(جدول 

  عدد المدارس  عدد السكان  المحلة
  المفترض  الموجود

  60  57  150585  مصراتة المدینة
  15  20  37298  الزروق
  14  11  36475  الغیران

  14  15  33886  المحجوب
  8  13  19329  الدافنیة
  12  11  29950  طمینة

  7  7  17981  قصر أحمد
  130  134  325504  المجموع

  .2015-5-3: تاریخ الزیارة. بیانات غیر منشورة -دني مصراتة إدارة السكان والمرافق مصلحة السجل الم.  1:  المصدر

  .2014-11-17" تاریخ الزیارة . بیانات غیر منشورة -مراقبة شؤون التعلیم بمصراتة.  2           
                                                        

  .)12-4(، ملحق علیم في مصراتةالنسبة من حساب الطالبة ،وفقًا إلحصائیات مراقبة شؤون الت) 1(
 . 211،ص 2003عمان ، األردن ، الیازوردي للنشر والتوزیع ، محمود فضیل التل ، الثقافة السكانیة،) 2(
  .11أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، مرجع سابق ، ص  ) 3(
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وجود نقص في مدارس المرحلة اإلعدادیة في كل من مصراتة ) 8.2(یتبین من الجدول 

ظ من خالل الدراسة المیدانیة  أنَّه ال یمكن تحدید العجز في المدینة والغیران، وطمینة، كما یالح

عدد المدارس بشكل دقیق حیت تبین من الدراسة أن جمیع المدارس مشتركة بین المرحلة االبتدائیة 

والمرحلة اإلعدادیة، كما أنها مختلطة بنین وبنات، وهذا مخالف لما جاء به المعیار المحلي 

حیث حدد المعیار المحلي، المدارس اإلعدادیة بأن تكون منفصلة  لتخطیط المؤسسات التعلیمیة

عن االبتدائي وغیر مختلطة أي مدرسة للبنین ومدرسة للبنات، وهذه األسباب تأتي نتیجة لنقص 

المدارس، لذلك قد تتخصص المدرسة لتقدیم خدمة التعلیم االبتدائي فقط فیضطر الستخدامها 

جمع بالتعلیم األساسي والمتوسط في نفس المبني وهذا یؤدي للخلل للتعلیم األساسي بأكمله أو قد ی

الوظیفي للمبنى المدرسي بأكمله كما هو الحال في مدرسة شهداء الرمیلة حیث صنفها المخطط 

ألن تكون مدرسة تعلیم ابتدائي ولكنها في الواقع تدرس تعلیم أساسي بأكمله، وایضا مدرسة 

ن مدارس التعلیم االبتدائي واألن تدرس تعلیم أساسي االستقالل التي صنفها المخطط ضم

  .)1(وثانوي

  :مدارس التعلیم الثانوي -3

نسمة من السكان    18000ة وهو إذا ُأخذ الحد األدنى من السكان مقابل كل مدرسة ثانوی

، وعند تطبیق الحد األدنى في منطقة )مدرسة بنین ، مدرسة بنات(مدرستان منفصلتان  أي

 33مدرسة في حین أنَّ عددها الحالي  37ترض أن یكون عدد مدارس الثانوي هو مصراتة، فیف

، والجدول التالي یوضح عدد مدارس التعلیم الثانوي )مدرسة بنین 14مدرسة بنات و  19( مدرسة

  . الموجودة والمفترضة 

  
                                                        

ین ي مدینة مصراتة، رسالة دكتوراه  جامعة عفاطمة حسن حموده األحول، دور ملكیة األرض في تنفیذ المخططات الحضریة ف) 1(
  . 210، ص 2014شمس، كلیة البنات، قسم الجغرافیا، 
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  2015 -2014الموجودة والمفترضة لسنة ) بنات - بنین (مدارس الثانوي ) 9.2(الجدول 

  عدد المدارس  عدد السكن  فرعال
  المفترض  الموجود

  17  17  150585  مصراتة المدینة
  4  4  37298  الزروق
  4  2  36475  الغیران

  4  3  33886  المحجوب
  2  2  19329  الدافنیة
  4  3  29950  طمینة

  2  2  17981  قصر أحمد
  37  33  325504  المجموع

  .2015-5-03:تاریخ الزیارة. بیانات غیر منشورة -إدارة السكان والمرافق مصلحة السجل المدني مصراتة  -1: المصدر

  .2014-11-17: بیانات غیر منشورة، تاریخ الزیارة -مراقبة شؤون التعلیم بمصراتة -2          

خدومین مقابل كل إذ أخذ في االعتبار الحد األدنى للسكان الم) 9.2(من الجدول رقم 

مدرسة ثانویة نجد أنه یوجد نقص في عدد مدارس التعلیم الثانوي في بعض فروع مصراتة، فنجد 

  .أن طمینة والمحجوب تحتاج إلى إنشاء مدارس بما یتناسب مع عدد سكانها

  

  

  

  



  
 

  
  الثالثالفصل 

حتليل التوزيع املكاني لـمـؤسسات 
التعليم األساسي والثانوي العام 

  لدراسةمبنطقة ا
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  :تحلیل التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة -1.3

  :مقدمة

یعرض هذا الفصل تحلیل التوزیع المكاني لمؤسسات التعلیم األساسي والثانوي للبنات، حیث 

مؤسسات التعلیمیة استعانت الدراسة بتقنیة نظم المعلومات الجغرافیة لمعرفة واقع التوزیع المكاني لل

لما لها من أهمیة كبیرة في الدراسات الجغرافیة، فقد اهتمت الدراسات الجغرافیة الحدیثة باستخدام 

األسالیب الكمیة التي من أهمها تحلیل أنماط التوزیع النقطي لوصف شكل التوزیع العام للظواهر 

لتي لها عالقة بكافة المواقع المكانیة الجغرافیة، لذا اقتصر البحث على تحلیل واقع التوزیع المكاني ا

نطاق تأثر  –صلة الجوار (متمثلة في  Arctoolباستخدام واجهة من خالل بعض التحلیالت 

والهدف من إجراء هذه التحلیالت هو التعرف على واقع توزیع المؤسسات التعلیمیة في ) الخدمة

  .مصراتة

   : Nearest Neighbor*التحلیل باستخدام صلة الجوار -2.1.3.

رف صلة الجوار على أنها إحصاء مكاني یحدد ما إذا كان نمط توزیع النقاط عشوائیًا أو  ّ وتع

  .)1(منتظمًا أو متجمعًا 

تهتم الجغرافیا أساسا بالتوزیعات المكانیة، ویمكن التمییز بین ثالثة أنواع مختلفة من التوزیعات هي 

الجغرافیة كنقاط عند توزیعها على خریطة  منتظم، وعشوائي، ومتجمع، ویتم تمثیل الظواهر: 

منطقة الدراسة، ویعد مقیاس صلة الجوار، من أفضل المقاییس التي یمكن االعتماد علیها في 

معرفة أنماط التوزیع في مثل هذا النوع من الدراسات، إذ یعتمد هذا األسلوب على دراسة نمط توزیع 

                                                        
وعدد المدارس الموجودة في المالحق ) 1.3(عند تطبیق معاملة صلة الجوار یالحظ وجود اختالف في عدد المدارس في الجدول (*) 

  لجوار للمدارس المختلطة ومدارس البنات فقط، وتم استثناء مدارس البنین  وذلك ألنه الدراسة تختص بالطالبات تم دراسة معاملة صلة ا
(1) Kang - Tsung chang,  Introduction to Geographic Systems,  MCGraw- Hill, 2010,  p 240. 
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وزیع، مما یساعد على التخطیط السلیم في الخدمات التعلیمیة من أجل التعرف على نمط الت

  . المستقبل

  :)1(ویمكن حساب صلة الجوار بتطبیق المعادلة اآلتیة

 R =2Dobs ×   

R  =معامل صلة الجوار.  

D  = والمعدل هو جمع المسافات ) المسافة الحقیقیة(معدل المسافة الحقیقیة الفاصلة بین النقاط

  .عددها بین النقاط وقسمتها على

N = عدد نقاط مواقع الخدمات.  

A  = مساحة منطقة البحث.  

من خالل حساب المسافة بین الموقع الجغرافي لكل نقطة ) R(ویتم حساب معامل صلة الجوار

والموقع الجغرافي للنقطة األقرب إلیها، ثم یتم حساب متوسط المسافات بین جمیع هذه النقاط، بعد 

على المتوسط المتوقع لمجمل المسافة بین هذه النقاط، وتتراوح  ذلك یتم قسمة متوسط المحسوب

حیث یكون للمدلول الكمي معنى واضحًا ومحددًا یبین نمط ) 2.15- 0(قیمة صلة الجوار من 

التوزیع، وتكون  قیمة المقیاس صفر أو قریبة من الصفر في حالة التوزیع المتجمع، والواحد 

یوضح ) 1.3(وشكل  )2(في حالة التوزیع المنتظم 2.15إلى  الصحیح في حالة التوزیع العشوائي،

  .ذلك

  

  

                                                        
لى المستوطنات البشریة بمكة عبد الحلیم البشیر فاروق، نزهة یقظان الجابري، تحلیل صلة الجوار في الدراسات الجغرافیة بالتطبیق ع)1(

  . 163، ص 2009المكرمة، مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعیة، العدد االول، ینایر 
  .106، ص 1995دراسات في جغرافیة العمران، دار الفكر العربي، القاهرة، أحمد البدوي الشریعي،  )2(
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 نقاط على مساحة واحدة 10قیم درجات صلة الجوار لنموذج مكاني ) 1.3(شكل 

  
ناصر عبد اهللا صالح ومحمد محمود السریاني، الجغرافیة الكمیة واإلحصائیة أسس وتطبیقات باألسالیب الحاسوبیة الحدیثة : المصدر
  .229، ص 2000لعكیبان، الریاض، ،مكتبة ا

 :قیاس معامل صلة الجوار لمدارس التعلیم األساسي على مستوى منطقة مصراتة -1

، لجمیع مدارس التعلیم Arc mapتم تطبیق معامل صلة الجوار عن طریق برنامج 

فروع، واتضح  7مدرسة موزعة على ) 130(األساسي للبنات في منطقة مصراتة، والبالغ عددها 

، ویدل )عنقودي (وهو ما یؤكد على نمط التوزیع المتجمع 0.42معامل صلة الجوار یساوي  أن

هذا النمط على التركز المدارس في منطقة دون أخرى، حیث تتقارب المسافات بین مجموعة من 

النقاط وتتكثل في مساحة صغیرة، بینما القلة المتبقیة تنتشر في مساحة واسعة فضًال عن بعض 

من طالبات العینة % 12ینهما؛ لذلك فقد یتبین من خالل الدراسة المیدانیة أن ما نسبته المسافة ب

  .  كم3یقطعن مسافة أكثر من 

  



41 
  

 :قیاس معامل صلة الجوار لمدارس التعلیم األساسي لكل فرع على حده -2

دول قامت الطالبة بتطبیق معامل صلة الجوار لدراسة نمط توزیع المدارس لكل فرع على حده والج

  :یوضح ذلك) 5.3(

بیانات صلة الجوار ونمط التوزیع لمدارس التعلیم األساسي لكل فرع على حده سنة   ) 1.3(جدول 
  م2015

  مساحة المنطقة  الفرع
عدد 

  المدارس
متوسط المسافة 

  الحقیقیة
متوسط المسافة 

  العشوائیة
صلة 
  الجوار

نمط 
  التوزیع

  متباعد  0.94  593,85  562,14  56  م79000000  مصراتة المدینة
  متباعد  0.30  1495.84  462,53  20  م179000000  الزروق

  عشوائي  0,64  1000  643.003  14  م48000000  زاویة المحجوب
  عشوائي  0.88  2345,32  2067,94  12  م264000000  الدافنیة
  متجمع  0.2  4275.33  936.96  11  م804000000  الغیران
  متباعد  0.65  2780.24  1822.83  10  م309000000  طمینة

  متجمع  0,20  3917,37  809,09  7  م431000000  قصر أحمد
  . Arc mapالطالبة استنادًا إلى نتائج معادلة صلة الجوار باستخدام برنامج : المصدر

فإن نمط التوزیع لمدارس  Rوحسب معادلة صلة الجوار ) 1.3(بالرجوع إلى بیانات الجدول 

التوزیع لمواقع المدارس من النوع المتباعد عن بعضها وهذا یدل أن نمط ) 0.94(مصراتة المدینة 

  . البعض،بمسافات فاصلة بینهما غیر متنظمة 

اما بالنسبة لكل منالزروق والغیران وقصر أحمد وزاویة المحجوب وطمینة فیتبین أن قیمة صلة  

على التوالي ، ویدل هذا على أن نمط ) 0.65 - 0.64 - 0.20 -0,2- 0.30(الجوار فیها  

  .توزیع متجمع ال

ـــي و  ــة صلـــة الجــــوار هـ ـــإن قیمـ للدافنیة ویدل هذا على أن ) 0.88(أمـــا بخصـــوــص والــدافنیـــة ف

  . نوع التوزیع للمدارس یأخذ النمط المتقارب یتجه نحو النمط العشوائى
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  مصراتة یوضح معامل صلة الجوار لمؤسسات التعلیم االساسي في منطقة) 2.3(الشكل 

  
  Arc mapالطالبة باستخدام برنامج : المصدر

  :قیاس معامل صلة الجوار لمدارس التعلیم الثانوي - 1

تم قیاس معامل صلة الجوار لمدارس التعلیم الثانوي على مستوى المنطقة، نظرًا لعدم إمكانیة إجراء 

الغیران لذلك قامت الطالبة تحلیل النمط للفروع التي توجد بها مدرسة واحدة كقصر أحمد والدافنیة و 

  :بقیاس صلة الجوار لمدارس التعلیم الثانوي في كامل المنطقة والجدول اآلتي یوضح ذلك

  م2015بیانات صلة الجوار ونمط التوزیع لمدارس التعلیم الثانوي سنة ) 2.3(جدول 

  مساحة المنطقة  الفرع
عدد 

  المدارس
متوسط المسافة 

  الحقیقیة
متوسط المسافة 

  یةالحقیق
صلة 
 الجوار

نمط 
  التوزیع

  متجمع  0,41  5270,49  2194,01  19  م2114000000  منطقة مصراتة
  . Arc mapالطالبة استنادًا إلى نتائج معادلة صلة الجوار باستخدام برنامج : المصدر

وهذا یدل على  0.41إن معامل صلة الجوار یساوي ) 3.3(والشكل  )2.3(تبین من خالل الجدول 

زیع لمدارس التعلیم الثانوي من النوع المتجمع ، حیث تبین من خالل الدراسة المیدانیة إن نمط التو 
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كم  3من إجمالي عینة طالبات المرحلة الثانویة یقطعن مسافة أكثر من % 20أن هناك ما نسبته 

  .للوصول إلى المدرسة

  م2015معامل صلة الجوار لمؤسسات التعلیم الثانوي في مصراتة سنة ) 3.3(شكل 

  
  Arc mapالطالبة باستخدام برنامج : المصدر

  
  *:نطاق تأثیر الخدمة  -3.1.3

رف منطقة تأثیر الخدمة بأنها تلك المنطقة التي تستفید من المؤسسة التعلیمیة ضمن مسافة   وتعّ

محدودة، ویقوم هذا التحلیل بتحدید حزام أو نطاق الخدمة حول نطاق التوزیع وفقًا لمعیار مسافة 

م  1000و 400، فمثالً یحتاج الطالب في مرحلة التعلیم األساسي لقطع مسافة ما بین )1(معینة

  .    )2(للوصول إلى مدرسة 

                                                        
أثیر الخدمة للمدارس المختلطة ومدارس البنات فقط وتم استتناء مدارس عند دراسة نطاق تأثیر الخدمة قامت الطالبة بدراسة نطاق ت* 

  .البنین ألن الدراسة خاصة بالطالبات لذك یالحظ وجود اختالف في عدد المدارس على الخریطة وعدد المدارس في المالحق
  .  343م، ص 2007هیثم یوسف زقرطة، نظم المعلومات الجغرافیة الدلیل العلمي، دار شعاع للنشر، سوریا، ) 1(
 .367ص  ،1997 ،طیط المدن مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة، تخأحمد خالد عالم) 2(
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وقد تم تحدید هذه المسافة وفقًا للمسافة التي حددها المعیار المحلي، كما هو موضح في الجدول 

  .32ص ) 6.2(

     :نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساسي -1.3.1.3

  .نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساسي لفرع  مصراتة المدینة  -1

وجود تداخل بین معظم المدارس، وأیضًا نجد مناطق غیر ) 1.3(یتبین من خالل الخریطة 

مخدومة، إذ یالحظ أن بعض المناطق ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة؛ لذلك یضطر الطالب لقطع 

ء الشمالیة لمصراتة المدینة، كذلك یوجد نقص في المنطقة م، كاألجزا500مسافة أطول من 

یولیو، ویوجد نقص في المنطقة الشرقیة المتمثلة في بعض  9الجنوبیة الغربیة المتمثلة في محلة 

أجزاء محلة شهداء الرمیلة، حیث تبین من خالل الدراسة المیدانیة أن هناك طالبات یقطعن مسافة 

  .المدرسةكم للوصول إلى  2قد تصل إلى 
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  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في مصراتة المدینة سنة ) 1.3(خریطة 

 Arc mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر

ـباح مدرسـة بالل بن ر -6مدرسة أبوشعیرة  -5مدرسة شهداء یدر -4مدرسة أبي ذر الغفاري  -3مدرسة الشروق  -2مدرسة النبراس  1
ــة الهدایة  -7 ــــة رأس مفتاح  -8مدرسـ ــة العدویة  -9مدرسـ ــــــوش  -11مدرسة رأس التوتــة  -10مدرسة رابعــ ــ ــ  -12مدرسة على المنقـ

ــة   -16مدرسة شهداء مرباط   - 15مدرسة شهداء عباد   – 14مدرسة عین جالوت  -13مدرسة جمال عبد الناصر  ــ ــ مدرسة القرضابی
ــدرسة التحریر بنات 20القلعة الصامدة   -19مدرسة الجزیرة   -18مدرسة أسماء   -17 بنات ــ ـــــــل  -21مــ   - 22مدرسة جیل المستقب

ـــــان  -25مدرسة الیقظة  -24مدرسة یثرب  -23مدرسة شهداء الصوالح  ـــ ــري  -26مدرسة جابر بن حیـ ــ مدرسة  27مدرسة علي المستیـ
ــــر  -30مدرسة شهداء الزوابي  -29مدرسة األنوار  - 28 - شهداء الرمیلة  مدرسة  -32مدرسة الجهاد  -31مدرسة مصعب بن عمیـ

مدرسة  -37مدرسة إبراهیم السویحلي  -36مدرسة شهداء مصراتة   -35مدرسة أم القرى -34مدرسة عمر المختار  -33النهضة 
 - 42 -مدرسة میســـرة  41مدرسة شهداء السبــت  - 40رسة شهداء المقاصبة مد -39مدرســة عمــر بن الخطاب  -38شهــــداء الثقیل 

ـــــرى    -44مدرسة شهداء الرویســـات  – 43مدرسة أسامة بن زید  ــــور -45مدرسة خدیجة الكبـ ن ــ  -47مدرسة الكرامة  -46مدرسة الــ
مدرسة سكینة  -51مدرسة مصراتة المركزیة  -50لطوبة مدرسة شهداء راس ا -49مدرسة شهداء آل ماطوس -48مدرســـة االستقالل 

  .مدرسة طارق بن زیاد -56مدرسة التضامن  -55مدرسة الشهداء بنات  -54مدرسة االنتصار -53مدرسة الشعلة  -52
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أما بالنسبة لمدارس المرحلة اإلعدادیة فیوجد بها تداخل في نطاق تأثیر خدمة جمیع المدارس، وهذا 

  .توضح ذلك) 2.3(ك سوء في توزیع للمؤسسات التعلیمیة والخریطة یدل على إن هنا

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في مصراتة المدینة سنة ) 2.3(الخریطة 

  Arc mapالمصدر عمل الطالبة باستخدام 
مدرسة بالل بن  -6مدرسة أبو شعیرة  -5یدر مدرسة شهداء -4مدرسة أبي ذر الغفاري  -3مدرسة الشروق  -2مدرسة النبراس  - 1  

ــة  -8مدرسة لیبا المستقبل  -7رباح  ــ ـــ ـــــ ــ ــة  -9مدرسة رابعــة العدوی ـــ ــــــ مدرسة عین  -11مدرسـة جمال عبد الناصــر  -10مدرسة رأس التوتــ
اد   -12جالــــوت  ــــداء عبـــ ـــة شهــ مدرسة جیل المستقبل   -16مدرسة الجزیرة  -15مدرسة أسماء  14مدرسة القرضابیة بنات  - 13مدرسـ

 -22مدرسة علي المستیري  -21مدرسة الیقظة  -20مدرسة یثرب  - 19مدرسة شهداء الصوالح   -18مدرسة ذات الرمال     -17
مدرسة شهداء  27رى مدرسة أم الق -26مدرسة عمر المختار  -25مدرسة الجهاد  -24مدرسة شهداء الزوابي  -23مدرسة األنوار 

 -32اب ـــمدرسة عمر بن الخط -31مدرسة شهداء الثقیل  -30مدرسة إبراهیم السویحلي  - 29مدرسة صالح الدین  -28مصراتة 
مدرسة خدیجة  – 36مدرسة شهداء الرویســـــات   - 35مدرسة أسامة بن زید  -34مدرسة شهداء السبت  -33مدرسة شهداء المقاصبة 

ـــة  - 41مدرسة سكینة  -40مدرسة االستقالل  -39مدرسة الكرامة  -38سة النور مدر  -37الكبرى  مدرسة  42مدرسة الشعلـــ
  .مدرسة التحریر بنات -46مدرسة طارق بن زیاد   - 45مدرسة التضامن  – 44مرسة الشهداء بنات  -43 -االنتصار
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 :نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساس في الزروق  - 2

نجد أن هناك تداخالً في نطاق تأثیر ) 3.3(نسبة لمدارس المرحلة االبتدائیة من خالل الخریطة بال

الخدمة ألغلب المدارس، كما توجد مناطق ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة، كالمنطقة الشمالیة 

ن من إجمالي العینة یقطعون مسافة أكثر م%  60الشرقیة، وجزء من المنطقة الجنوبیة؛ لذلك نجد 

  .كم للوصول إلى المدرسة 2متر، كما نجد بعض الطالبات یقطعن مسافة أكثر من  500

  2015تبین نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في الزروق سنة ) 3.3(الخریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  Arc mapعمل الطالبة باستخدام  المصدر

مدرسة حسان بن  -6مدرسة أحمد الزروق  - 5مدرسة شهاب الدین  -4 مدرسة الحریة -3مدرسة الشموع  -2مدرسة زید بن ثابت  -1
ـــــرات -10مدرسة النضال  -9مدرسة االنطالقة  -8یولیو  23مدرســـة  -7ثابت  ـــداء السكی ــــالم             -11مدرسة شهــ مدرسة الســـ

مدرسة  -17مدرسة فاطمة الزهراء  -16خالص مدرسة اإل -15مدرسة العروبة  - 14مدرسة غرناطة  -  13مدرسة األجیال  -12
 . مدرسة شهداء الواجب - 19مدرسة عقبة بن نافع  - 18شهداء الرملة 
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بالنسبة لمدارس المرحلة اإلعدادیة للبنات، یوجد بها تداخل كبیر في نطاق تأثیر الخدمة 

ماعدا الجزء یتضح أن جمیع أجزاء الزروق مخدومة بأكثر من مدرسة ) 4.3(فمن خالل الخریطة 

الجنوبي من الزروق، فال یشملها نطاق تأثیر الخدمة حیث ال توجد مدرسة في هذا الجزء؛ لذلك 

 .كم 3من إجمالي العینة من  الطالبات یقطعن مسافة أكثر% 2نجد نسبة ضئیلة في حدود 

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة  في الزروق لسنة ) 4.3(الخریطة 

  

  

  

  

  

  

  

   Arc mapعمل الطالبة باستخدام  المصدر

یولیو  23مدرسة  -6مدرسة حسان بن ثابت  -5مدرسة شهاب الدین  -4مدرسة الحریة  -3مدرسة الشموع  -2مدرسة زید بن ثابت  -1
ــــــمدرسة الس -11مدرسة شهداء السكیرات   -10مدرسة أبو بكر الرازي  -9مدرسة النضال  -8مدرسة االنطالقة  -7 مدرسة  -12الم ـ

مدرسة عقبة بن نافع  - 17مدرسة شهداء الرملة   - 16مدرسة فاطمة الزهراء -15مدرسة اإلخالص  - 14مدرسة العروبة  -13األجیال 
  .مدرسة شهداء الواجب 18

  

  



49 
  

 .نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساسي في الغیران  -3

هناك تداخالً في عدد من المدارس كتداخل مدرسة  بالنسبة لمدارس المرحلة االبتدائیة نجد أن

الغیران المركزیة مع مدرسة شهداء لیبیا، وتداخل مدرسة النصر، ومدرسة الشورى، ومدرسة أرض 

األحرار، وأیضًا هناك أجزاء من الفرع ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة وتعد هذه المناطق غیر 

یة الشرقیة، واألجزاء الجنوبیة، وكذلك وسط الغیران لذلك مخدومة كاألجزاء الشمالیة الغربیة، والشمال

م، وتبین من خالل الدراسة 500من إجمالي العینة یقطعن مسافة أكثر من % 87نجد نسبة 

كم للوصول إلى المدرسة وتعد هذه  5إلى  3یقطعن مسافة تتراوح بین % 4المیدانیة أن نسبة 

  .ة االبتدائیة المسافة طویلة جدًا بالنسبة لطالبات المرحل

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في الغیران لسنة ) 5.3(الخریطة 

  
    Arc map عمل الطالبة باستخدام برنامج:المصدر 

رسة مد-6مدرسة أرض األحرار   -5مدرسة شهداء لیبیا  -4مدرسة الغیران المركزیة  -3مدرسة شهداء الغیران -2مارس  6مدرسة  - 1 
  .  مدرسة شهداء المطار - 11مدرسة رأس الماجل -10مدرسة رمضان السویحلي  -9مدرسة معاذ بن جبل  -8مدرسة الشورى  -7النصر
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أما بالنسبة لمدارس المرحلة اإلعدادیة، فإنها تتداخل مع بعضها البعض من حیث مجال 

اء الشمالیة الغربیة، والشمالیة التأثیر، في حین توجد أجزاء غیر مخدومة كاألجزاء الجنوبیة واألجز 

الشرقیة للغیران؛ لذلك تبین من الدراسة المیدانیة أن نسبة الطالبات الالتي یقطعن مسافة أكثر من 

من إجمالي العینة، أما باقي النسبة من الطالبات یقطعن مسافة تصل إلى % 76م تصل  1000

  .كم للوصول إلى المدرسة 8

  2015خدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في الغیران سنة نطاق تأثیر ال) 6.3(الخریطة 

  

    Arc map عمل الطالبة باستخدام برنامج:المصدر 

مدرسة  - 6مدرسة النصر  -5مدرسة أرض األحرار  -4مدرسة الغیران المركزیة  -3مدرسة شهداء الغیران -2مارس  6مدرسة  -1

  .  مدرسة شهداء المطار  -10مدرسة رأس الماجل  -9حلي مدرسة رمضان السوی - 8مدرسة معاذ بن جبل  -7الشورى 
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  :   نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم االساسي في المحجوب -4

نجد أن هناك تداخالً في ) 7.3(بالنسبة لمدارس المرحلة االبتدائیة ومن خالل الخریطة 

درسة النهضة، وتداخل نطاق تأثیر الخدمة ألغلب المدارس، كتداخل مدرسة شهداء السواوة مع م

مدرسة المحجوب المركزیة، وشهداء الوطن، ومدرسة أحفاد السویحلي، وفي المقابل نجد أن هناك 

بعض أجزاء الفرع غیر مخدومة كاألجزاء الغربیة، كذلك األجزاء الشمالیة، وبعض األجزاء الشمالیة 

من الطالبات %64یة أن هناك نسبة الغربیة والجنوبیة الغربیة ؛ لذلك تبین من خالل الدراسة المیدان

  . كم 4م، لذلك نجد أن تأثیر بعض المدارس یصل إلى 500یقطعن مسافة أكثر من 

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في المحجوب سنة ) 7.3(الخریطة 

  
       Arc map عمل الطالبة باستخدام برنامج:المصدر 

ــق  -3مدرسة شهداء العقیلیة  - 2مدرسة بشیر السعداوي  -1 ــــ   مدرسة شهداء المحجوب  5مدرسة حطین  -4مدرسة أبو بكر الصدیـ
ــة النهضة  -9شهداء الســـــواوة  -8مدرســة شاطئ األمان  - 7مدرسة ذات الرمال  – 6  مدرسة نسیبة بنت  -11  -مدرسة  10مدرسـ

ـــــي -14سة شهــداء الوطــــن مدر  -13مدرسة المحجـوب المركزیــــة    - 12كعـــب  ـــ   .مدرسة أحفاد السویحلـ
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، تبین أن هناك تداخالً في نطاق )8.3(أما بالنسبة لمدارس المرحلة اإلعدادیة ومن خالل الخریطة 

تأثیر الخدمة لجمیع المدارس، وهناك بعض المناطق ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة كاألجزاء 

مالیة الغربیة، والجزء الجنوبي الغربي من المحجوب، وقد تبین من الشمالیة، وبعض األجزاء الش

م، وأن بعض من 1000من الطالبات یقطعن مسافة أكتر من % 46الدراسة المیدانیة أن هناك 

  .كم 3الطالبات یقطعن مسافة قد تصل إلى أكثر من 

  2015نة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في المحجوب س) 8.3(الخریطة 
  

  
       Arc map عمل الطالبة باستخدام برنامج:المصدر 

   
ـــــــق  -3مدرسة شهداء العقیلیة  - 2مدرسة بشیر السعداوي  - 1   مدرسة شهداء المحجوب 5مدرسة حطین  -4مدرسة أبو بكر الصدی
ــــواوة  -8مدرســة شاطئ األمان  -7مدرسة ذات الرمال  – 6   مدرسة نسیبة بنت  -11  - مدرسة  10ــة النهضة مدرسـ -9شهداء السـ

ـــــي -14مدرسة شهــداء الوطــــن  -13مدرسة المحجـوب المركزیــــة    - 12كعـــب  ـــ   .مدرسة أحفاد السویحلـ
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  :            نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساسي في الدافنیة  -5
ة االبتدائیة یوجد تداخل في نطاق تأثیر مدرسة المجد بالنسبة لمدارس التعلیم األساس للمرحل

ومدرسة النجاح، ومدرسة عمار بن یاسر؛ كذلك مدرسة شهداء الدافنیة مع مدرسة الصحابة أن 

باقي المدارس ال یوجد بها تداخل في نطاق تأثیر الخدمة، ونتیجة لطبیعة المنطقة الزراعیة واتساع 

كم لذلك توجد  3حتى تصل المسافة بین المدارس إلى أكثر من الملكیات الزراعیة تتباعد المدارس 

من الطالبات % 59أجزاء غیر مخدومة، حیث تبین من الدراسة المیدانیة أن هناك أكثر من 

من إجمالي العینة من الطالبات یقطعن مسافة % 37م، وأن ما نسبة 500یقطعن مسافة أطول من 

  . كیلو متر  15إلى  3تصل من 

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في الدافنیة سنة ) 9.3(الخریطة 

  
  ArcMapباستخدام برنامج :المصدر عمل الطالبة  
  

ــــاء    -6مدرسة شهداء زریق  - 5مدرسة شهداء الشط  -4مدرسة عمار بن یاسر  -3مدرسة النجاح  -2مدرسة المجـــد  -1 ــــ ـ ــــ مدرســة الوفــ
مدرسة  -12مدرسة شهداء الدافنیة  -11مدرسة البشائر -10مدرسة الشعلة -9مدرسة ابن خلدون  -8ة رأس الهجمة مدرس -7

  .الصحابة



54 
  

یالحظ تداخل في نفوذ بعض المدارس، كمدرسة المجد ومدرسة عمار ) 10.3(من خالل الخریطة 

اء الدافنیة ومدرسة بن یاسر، ومدرسة شهدا الشط، ومدرسة النجاح، وأیضا تداخل بین مدرسة شهد

الصحابة، وأیضًا یالحظ من خالل الخریطة أنه توجد مناطق ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة لذلك 

من عینة الطالبات یقطعن مسافة أكثر % 58تبین من خالل الدراسة المیدانیة أن هناك أكثر من 

ول إلى كم للوص 15إلى  3من الطالبات یقطعن مسافة من % 42م، وأن نسبة 1000من 

  . المدرسة 

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في الدافنیة سنة ) 10.3(الخریطة 

  

  ArcMapباستخدام برنامج :المصدر عمل الطالبة 
  مدرسة الوفاء -6مدرسة شهداء زریق  -5مدرسة شهداء الشط  - 4مدرسة عمار بن یاسر  -3مدرسة النجاح  -2مدرسة المجد  - 1

مدرسة  - 12مدرسة شهداء الدافنیة  -11مدرسة البشائر   -10مدرسة الشعلة  -9مدرسة ابن خلدون  -8مدرسة رأس الهجمة  -7

  .الصحابة
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  .نطاق تأثیر الخدمة لمدارس التعلیم األساسي  في  طمینة  -6

یالحظ عدم وجود تداخل في نطاق تأثیر الخدمة للمدارس، كما ) 11.3(من خالل الخریطة  

حظ من خالل الخریطة أن هناك أجزاء تعاني من نقص في المدارس، وهذه األجزاء ال تقع نال

ضمن نطاق تأثیر الخدمة كاألجزاء الوسطى من طمینة، واألجزاء الشمالیة الغربیة، والجزء الجنوبي 

من الطالبات یقطعن مسافة أكثر %  58، حیث تبین من خالل الدراسة المیدانیة أن هناك نسبة 

كم للوصول إلى  3من الطالبات یقطعن مسافة أكثر من % 24متر؛ وتوجد أكثر من  500من

  . المدرسة

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائیة في طمینة سنة ) 11.3(الخریطة 

  

    Arc Mapعمل الطالبة باستخدام برنامج :المصدر 
  مدرسة بدر الكبرى - 5مدرسة عثمان بن عفان   -4شهداء تاقرفت مدرسة  -3أبریل  17مدرسة  -2مدرسة كرزاز بنات  -1
  مدرسة صالح الدین -10. مدرسة طمینة المركزیة -9مدرسة ثورة الحجارة  - 8مدرسة القلم  -7مدرسة علي بن  أبي طالب  -6 
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نجد أن هناك تداخالً في ) 12.3(أیضًا بالنسبة لمدارس المرحلة اإلعدادیة فمن خالل الخریطة 

أبریل، كذلك تداخل مدرسة شهداء  17ظم المدارس، كتداخل مدرسة كرزاز بنات مع مدرسة مع

تاقرفت، ومدرسة عثمان بن عفان ومدرسة بدر الكبرى، وفي المقابل توجد مناطق ال یشملها نطاق 

تأثیر الخدمة كاألجزاء الوسطى واألجزاء الجنوبیة ؛ وقد تبین من الدراسة المیدانیة أن هناك نسبة 

من % 23م، مع وجود نسبة 1000من إجمالي العینة من الطالبات یقطعن مسافة أكثر من % 43

  . كم للوصول إلى المدرسة  3الطالبات یقطعن مسافة تصل إلى أكثر من 

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في طمینة سنة ) 12.3(الخریطة 

  

       Arc Mapمج عمل الطالبة باستخدام برنا:المصدر 
  مدرسة بدر الكبرى -5مدرسة عثمان بن عفان   -4مدرسة شهداء تاقرفت  - 3أبریل  17مدرسة  -2مدرسة كرزاز بنات  - 1

  .مدرسة صالح الدین -10مدرسة طمینة المركزیة  -9مدرسة ثورة حجارة  -8مدرسة القلم  -7مدرسة علي بن أبي طالب  -  6  
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 :یم األساسي في فرع قصر أحمد نطاق تأثیر مدارس التعل -7

نجد أن هناك تداخال في نطاق تأثیر بعض المدارس كما هو الحال ) 13.3(ومن خالل الخریطة 

في مدرسة شهداء قصر أحمد مع مدرسة أسود الوادي، وتداخل مدرسة الصفاء مع موسى بن 

األجزاء الشمالیة نصیر، وفي المقابل توجد أجزاء من الفرع ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة، ك

من إجمالي % 88والوسطى للفرع كذلك األجزاء الشرقیة؛  لذلك یتبین من الدراسة ، أن هناك نسبة 

م،  وأما باقي النسبة من الطالبات یقطعن مسافة  500العینة من الطالبات یقطعن مسافة أكثر من 

  .كم 2

  2015ة في قصر أحمد سنة نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة االبتدائی) 13.3(الخریطة 

  
    Arc Mapعمل الطالبة باستخدام برنامج :المصدر 

  
  مدرسة عبد العاطي جرم -4مدرسة الحي الصناعي - 3مدرسة أسود الوادي  -مدرسة شهداء قصر أحمد -1  
  .مدرسة موسى بن نصیر  -7مدرسة الصفاء -6مدرسة شهداء شاطئ النخیل  -5 
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نجد أن ) 14.3(دارس االعدادیة في قصر أحمد، من خالل الخریطة أما نطاق تأثیر الخدمة لم

ـــع المــــدارس، وفي المقابل نجـــد أن األجزاء الوسطـــى  ــر جمی ــــ ــاقات تأثی ــ هناك تداخالً في نطـ

ــد ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة ؛ لذلك نجد نسبة  ـــة من قصــر أحمـ من إجمالي % 62والجنوبیـ

  .م1000قطع مسافة أكثر من العینة ت

  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة اإلعدادیة في قصر أحمد سنة ) 14.3(الخریطة 

  

    Arc Mapعمل الطالبة باستخدام برنامج :المصدر 
اء شاطئ مدرسة شهد -5مدرسة عبد العاطي الجرم  -4مدرسة الحي الصناعي -3مدرسة أسود الوادي  -مدرسة شهداء قصر أحمد -1

  .مدرسة موسى بن نصیر  -7مدرسة الصفاء -6النخیل 
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  نطاق تأثیر الخدمة لمؤسسات التعلیم الثانوي في مصراتة  -2.3.1.3.

یالحظ أن بعض من فروع المنطقة توجد بها مدرسة واحدة  للتعلیم ) 15.3(من خالل الخریطة 

نة، لذلك تعد معظم أجزاء هذه الفروع الثانوي للبنات، كقصر أحمد و الغیران، و الدافنیة، و طمی

غیر مخدومة بشكل جید، وهنا تقطع الطالبات مسافات طویلة للوصول إلى المدرسة قد تصل إلى 

كم، وخاصة في الدافنیة حیث توجد مدرسة واحدة فقط تقع في خط التماس بین 10أكثر من 

مدارس التعلیم الثانوي بالنسبة دمة لنطاق تأثیر الخالدافنیة وزاویة المحجوب، بینما نجد تداخًال في 

من خالل و لزروق، وفي المقابل نجد هناك أجزاء ال یشملها نطاق تأثیر الخدمة، والمصراتة المدینة 

من إجمالي العینة من الطالبات یقطعن مسافة % 55الدراسة المیدانیة فقد اتضح أن هناك نسبة 

  .  م 1600عیار الدولي وهي كم، وهذا یفوق المسافة التي حددها الم 2أكثر من 
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  2015نطاق تأثیر الخدمة لمدارس المرحلة الثانویة للبنات في مصراتة سنة ) 15.3(الخریطة 

  

  Arc Mapعمل الطالبة باستخدام برنامج : المصدر      

ــــاء  -1 ـــــة  -6مدرسة أم سلمة  -5بنت االزور  مدرسة خوله -4مدرسة ذات النطاقین  - 3مدرسة فاطمة الزهراء  -2مدرســـة الخنسـ مدرسـ

ـــر  ـــة االستقـــــالل  -7أسماء بنـت أبي بكـ ـــ ـــي  -10مدرسة مصراتة الثانویة بنات  -9مدرســة أم الشهید  – 8 -مدرسـ ـــــة عل مدرسـ

ـــري  ـــ ــة  -11المستیــــ ـــــ ــة القرضابیة  -12مدرسة الیقظـــ ــدرسة جمیلة أبو  -15مدرسة كرزاز بنات  -  14نهضة مدرسة ال -13مدرسـ مــ

ــــرد   . مدرسة الخالدات  -19مدرسة الغیران المركزیة  -18مدرسة المحجوب الثانویة   -17مدرسة شهداء أبورویة  - 16حیـ

  

  



  
 

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 
  نتائج الدراسة امليدانية
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  :لبات إلى المؤسسة التعلیمیةالعوامل المؤثرة في إمكانیة وصول الطا – 1.4

  :مقدمة 

ـــى المؤسســـة  ــة العوامـــل المـــؤثرة فـــي إمكانیـــة وصـــول الطالبـــات إل یتنـــاول هـــذا الفصـــل دراسـ

  : التعلیمیة المتمثلة في 

  :المسافة التي تقطعها الطالبات من البیت إلى المدرسة -1.1.4

لطالبـات، إذ یـؤدي مـن اهمیـة المكـان أن تتـوافر المـدارس فـي أمـاكن قریبـة مـن محـل سـكن ا

بعد المسافة إلى إجهاد الطالبات قبـل وصـولهن إلـى مدرسـة، فالمسـافة المقطوعـة تعـد إحـدى معـاییر 

كفاءة التوزیـع، ویمكـن االسـتدالل بهـا علـى أنَّ هـذه المنـاطق تعـاني مـن نقـص فـي هـذه الخدمـة، فـي 

  .حین قد تتكدس المدارس في مناطق أخرى

ـــى % 20 وقـــد تبـــین مـــن خـــالل االســـتبیان أنَّ  تقریبـــًا مـــن إجمـــالي طالبـــات العینـــة یـــذهبن إل

كــم، وتختلــف األســباب وراء  2مــدارس بعیــدة عــن محــل ســكنهن، وقــد تصــل المســافة إلــى أكثــر مــن 

ــا نســــبته  ــدارس، حیــــث نجــــد إنَّ مــ یفضــــلن مــــدارس بعیــــدة % 19تســــجیل هــــؤالء الطالبــــات بهــــذه المــ

ارس بعیـدة بسـبب عـدم قبـولهم بالمـدارس القریبـة من العینة یدرسن في المـد% 35لكفاءتها، بینما إنَّ 

% 12تقریبــًا كــان تســـجیلهن بهــذه المــدارس بســبب عـــدم االخــتالط، فــي حــین أفـــاد % 25وأن نحــو 

تقریبـًا مــن % 9تقریبـًا مـن العینـة أنهــن سـجلن بهـذه المـدارس لقربهــا مـن عمـل ولـي األمــر، فـي حـین 

رس مشـــتركة بـــین مرحلتـــي األساســـي والثـــانوي العینـــة كـــان وراء تســـجیلهن بهـــذه المـــدارس كونهـــا مـــدا

ا من الطالبـات إنهـن یدرسـن % 80لتیسیر المواصالت على ولي االمر ، في حین أفادت نسبة  ً تقریب

في مدارس قریبة من محل سكنهن، وتتفاوت المسافة المقطوعة من مرحلة إلـى أخـرى، ومـن مدرسـة 

، كــذلك المســافة المقطوعــة فــي هــذه المرحلــة إلــى أخــرى، فالمــدارس االبتدائیــة قــد تكــون أكثــر انتشــار  ًا

تكــون أقـــل مــن مثیالتهـــا بــین المـــرحلتین األخــریین، وتـــزداد المســافة المقطوعـــة كلمــا ارتفـــع المســـتوى 
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، وحســـب المعـــاییر المحلیـــة الخاصـــة بـــالمرافق التعلیمیـــة فـــإن أقصـــى مســـافة یفتـــرض أن )1(التعلیمـــي

ـــذ التعلـــیم االبتـــدائي  ـــة  م ، وأن 500یقطعهـــا تلمی أقصـــى مســـافة یفتـــرض أن یقطعهـــا طـــالب المرحل

  .م1000اإلعدادیة هي 

مـن طالبــات المرحلــة االبتدائیــة یقطعــن مســافة % 73ووفقـًا للدراســة المیدانیــة فــإن مــا نســبته 

متـر فأقـل، أمـا بالنسـبة لطالبـات المرحلـة  500أطول من المسافة التي حددها المعیار المحلي وهـي 

مـــن إجمـــالي العینـــة یقطعـــن مســـافة أطـــول مـــن المســـافة التـــي حـــددها  % 50اإلعدادیـــة فنجـــد نســـبة 

  ) .م1000(المعیار وهي 

یرجــع الســبب فــي نقــص عــدد المــدارس، وبخاصــًة بالنســبة لمــدارس المرحلــة االبتدائیــة، هــو 

عـــدم إنشـــاء مـــدارس جدیـــدة مـــع تزایـــد عـــدد الســـكان، ونمـــط التوزیـــع للمؤسســـات التعلیمیـــة المتجمعـــة 

كم 2لطالبات یقطعن مسافة قد تتجاوز فروع منطقة مصراتة؛ لذلك فإن بعض ا في أغلب) عنقودي(

  .في بعض الحاالت؛ لذا تضطر هؤالء الطالبات الستخدام وسیلة مواصالت

یتبین أن المسافات التي تقطعها هؤالء الطالبات تختلف من فـرع ) 2.4-1.4(والجدول رقم 

افا ت ال یتعـــدى بضـــعة أمتـــار فـــي حـــین یصـــل إلـــى آخـــر داخـــل منطقـــة الدراســـة، فـــبعض هـــذه المســـ

  .بعضها اآلخر إلى عدة كیلومترات

  

  

  

  

  

                                                        
خالد محمد بن عمور، التعلیم األساسي بمدینة البیضاء ، دراسة في جغرافیة الخدمات ، مقالة بحثیة،  منشورات جامعة عمر المختار  )1(

  .30،ص  2010، كلیة اآلداب ، قسم الجغرافیا،
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  2015سنة  )متر فأقل 500(المرحلة االبتدائیة للوصول إلى مدرسة  المسافة التي تقطعھا طالبات) 1.4(الجدول 
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ــــ
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ــــ
ــــ

ــــ
ــ

  

  الفرع
  اإلجمالي

  العینة

  إجمالي  أكثر من ذلك  م3000- 2001  م2000- 1501  م1500- 1001  م1000-501  فأقل 500

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة

  %100  %7  37  %12  64  %10  53  %12  67  %28  152  %31  169  542  نةمصراتة المدی

  %100  %22  23  %29  31  %10  11  %10  10  %15  16  %13  14  105  الغیران

  %100  %8  10  %10  13  %8  10  %10  13  %25  33  %39  51  130  الزروق

  %100  %4  4  %11  11  %8  8  %26  25  %15  15  %36  35  98  المحجوب

  %100  %37  27  %30  22  %11  8  %8  6  %10  7  %4  3  73  الدافنیة

  %100  %24  19  %23  18  %17  13  -   -   %18  14  %18  14  78  طمینة

  %100  %28  17  %20  12  %13  8  %17  10  %10  6  %12  7  60  قصر أحمد

  %100  %13  137  %16  171  %10  111  %12  131  %22  243  %27  293  1086  المجموع

  2015سنة) 1000م إلى  500(حلة اإلعدادیة للوصول إلى المدرسة المسافة التي تقطعھا طالبات المر) 2.4(الجدول 

  الفرع
  اإلجمالي

  

  أكثر من ذلك  م3000- 2001  م2000- 1501  م1500- 1001  متر 1000-500  فأقل 500
إجمالي 
  النسبة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  %6  14  %16  38  %14  23  %7  16  %27  65  %34  81  237  مصراتة المدینة

  %100  %22  9  %27  11  %17  7  %10  4  %17  7  %7  3  41  الغیران

  %100  %7  4  %21  12  %16  9  %14  8  %14  8  %27  15  56  الزروق

  %100  %11  5  %22  10  %4  2  %9  4  %15  7  %39  18  46  المحجوب

  %100  %39  12  %38  12  %6  2  %10  3  %6  2  -   -   31  الدافنیة

  %100  %23  7  %23  7  %17  5  %3  1  %17  5  %17  5  30  طمینة

  %100  %21  6  %17  5  %10  3  %14  4  %21  6  %17  5  29  قصر أحمد

  %100  %12  57  %20  95  %11  51  %9  40  %21  100  %27  127  470  المجموع

  .2015،) الخاص بالطالبات االستبیاننتائج ( الدراسة المیدانیة: المصدر 
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یتبـین أن نسـبة الطالبـات الالتـي یقطعـن مسـافة تصـل  )2.4(و ) 1.4(لجـدول ومـن خـالل ا

من إجمالي عدد العینة التعلیم االساسـي، وهـذه المسـافة تعتبرهـا الطالبـة % 30كم فأكثر هي  2إلى 

ـــة والدولیـــة بكثیـــر وهـــي  ــددتها المعـــاییر المحلی م للمرحلـــة 500طویلـــة، وأطـــول مـــن المســـافة التـــي حـ

م للمرحلــة اإلعدادیـة،  ویختلــف طــول هـذه المســافة التــي تقطعهـا طالبــات التعلــیم 1000االبتدائیـة، و

مــن إجمــالي العینــة مــن الطالبــات % 70األساســي مــن فــرع إلــى آخــر، فنجــد أنــه فــي الدافنیــة نســبة 

كــم فــأكثر، ویرجــع هــذا الســبب إلــى أنَّ منطقــة الدافنیــة هــي منطقــة زراعیــة وریفیــة  2یقطعــن مســافة 

ى وأن أغلـب سـاكنیها یقیمـون داخـل مـزارعهم، ونتیجـة التسـاع هـذه المـزارع التـي تصـل بالدرجة األول

  .)1(هكتارا للمزرعة الواحدة، وتجاور هذه المزارع مع بعضها البعض 45إلى 

ــاء أمــــورهن یفضــــلون  ــ ــة كــــذلك أنَّ بعــــض الطالبــــات وأولی ــ تبــــین مــــن خــــالل الدراســــة المیدانی

دافنیـــة توجـــد مدرســـة واحـــدة غیـــر مختلطـــة وهـــي مدرســـة المـــدارس غیـــر المختلطـــة، ونجـــد أنـــه فـــي ال

كــم قبــل بوابــة الدافنیــة ؛ لــذلك تقــدر المســافة التــي  1البشــائر التــي تقــع فــي نهایــة الدافنیــة علــى بعــد 

كم، وهي مسافة طویلة بالنسبة للطالبات الالتي یسكن في بدایـة  15إلى  10تقطعها الطالبات  من 

  .ووسط الدافنیة

كــالً مـن الفـرعین الغیـران وطمینـة تصــل فیهمـا نسـبة الطالبـات الالتــي  ومـن جهـة أخـرى نجـد

فـــي الغیـــران، أنـــه یغلـــب علـــى هـــذین % 47فـــي طمینـــة % 51كـــم إلـــى  2یقطعـــن مســـافة أكثـــر مـــن 

  .الفرعین الطابع الریفي لذلك تتباعد المسافة بین المساكن والمدارس

میــة بفصــل البنــات عــن البنــین وفیمــا یخــص الغیــران فقــد قــام المســؤولون عــن الخــدمات التعلی

في مدرستي معاذ بن جبل وشهداء لیبیا، ونقلت الطالبـات إلـى مدرسـتي الغیـران المركزیـة، و النصـر 

                                                        
 .155ونیس عبد القادر الشركسي، مرجع سابق ، ص  )1(
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ْ بعــض المحــالت كمحلــة رأس الماجــل، ال توجــد بهــا مدرســة بنــات قریبــة؛ لــذلك تشــتكي  ویالحــظ أن

كــم، وأیضــًا نجــد أنَّ نفــوذ  2ًا بعــض الطالبــات وأولیــاء األمــور مــن بعــد المســافة التــي تتجــاوز أحیانــ

كـم ؛ ألنهـا تعتبـر مدرسـة 5مدرسة الغیران المركزیة یتسع إلى مسافات بعیدة قد تصل إلى أكثـر مـن 

بنــات فقــط، ولفتــرة قریبــة جــدًا كانــت هــي المدرســة الوحیــدة غیــر المختلطــة، وهــو مــا ترغبــه الطالبــات 

طالبــة؛ لــذلك أصــبح وجــود مدرســة  700وأولیــاء أمــورهن، حیــث تــدرس فــي هــذه المدرســة أكثــر مــن 

  .للبنین وأخرى للبنات حاجة ماسة، وبخاصًة لطالبات المرحلة اإلعدادیة من التعلیم األساسي

و نتیجة لنقص المدارس فقد یكون هناك صـعوبة فـي فصـل البنـین عـن البنـات  لـذلك یمكـن 

الفصـول، بحیـث یكــون  أن یكـون الفصـل مـن داخـل المدرسـة حیـث تقــوم إدارة المدرسـة بإعـادة توزیـع

هنــاك طــابق للبنـــین وطــابق للبنـــات، وســاحة للبنـــین و ســاحة للبنـــات، وبوابــة لـــدخول البنــین، وبوابـــة 

  .لدخول البنات

كـم  2من افراد العینة یقطعن مسافة قد تصل إلـى % 45أما في قصر أحمد فنجد أن نسبة 

قـد أنشـئت حـول النـواة األولـى  فأكثر؛ ویرجع السبب في ذلك إلـى أنَّ أكثـر المـدارس فـي قصـر أحمـد

التـي نمـت حولهـا المسـتوطنة بـالقرب مـن مینـاء قصـر أحمـد، ولـم تـبن مدرسـة جدیـدة رغـم تزایـد عــدد 

الســكان والتوســع العمرانــي الــذي حصــل فــي قصــر أحمــد، حیــث أنَّ آخــر مدرســة افتتحــت فــي قصــر 

لمســافات بــین محــل ؛ لــذلك نجــد أنَّ ا2وهــى مدرســة شــهداء شــاطئ النخیــل 1999أحمــد كانــت ســنة 

  .كم 2سكن الطالبات والمدارس  قد تصل ألكثر من

ـــدول ــــة فالجـ ــة الثانوی ـــات )  3.4(أمــــا بالنســــبة للمرحلــ ــي تقطعهــــا الطالبـ ــح المســــافة التــ یوضــ

  . للوصول إلى المدرسة

  



67 
  

  2015المسافة التي تقطعها طالبات المرحلة الثانویة للوصول إلى المدرسة  سنة ) 3.4(الجدول 

  الفرع
  أكثر من ذلك  م3000-2001  م2000-1501  م1500-1001  متر 1000-500  فأقل 500  الياإلجم

  إجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجمالي

  %100  %12  22  %23  42  %25  47  %9  16  %6  12  %25  46  185  مصراتة المدینة
  %100  %38  12  %38  12  %9  3  %6  2  %6  2  %3  1  32  الغیران
  %100  %31  15  %31  15  %18  9  %10  5  %4  2  %6  3  49  الزروق
  %100  %24  17  %30  21  %14  10  %8  6  %10  7  %14  10  71  المحجوب
  %100  %53  23  %21  9  %7  3  %2  1  %12  5  %5  2  43  الدافنیة
  %100  %28  8  %38  11  %14  4  صفر  %10  3  %10  3  29  طمینة

  %100  %31  7  %25  2  %6  1  %13  2  %19  3  %6  1  16  قصر أحمد
  %100  %24  104  %26  112  %18  77  %8  32  %8  34  %16  66  425  المجموع

  %100  %15  298  %18  368  %12  239  %10  203  %20  387  %25  486  1981  المجموع الكلي

  .2015،)نتائج االستبیان الخاصة بالطالبات(الدراسة المیدانیة : المصدر 

مــن إجمـــالي % 51فمــن خـــالل الدراســة المیدانیـــة نجــد أنَّ نســـبة  )3.4(یتبــین مــن الجـــدول 

كـم، و ترتفـع هـذه النسـبة فـي جمیـع فـروع المنطقـة، ویرجـع سـبب فـي ارتفـاع  2العینة یقطعن مسافة 

هذه النسبة هو وجود مدرسة ثانویة واحدة في بعض الفروع كقصـر أحمـد، والدافنیـة والغیـران ؛ لـذلك 

  . عض الطالبات تصبح المسافة بعیدة على ب

، وتقــع هــذه )شــهداء أبورویــة(ففــي الدافنیــة توجــد مدرســة ثانویــة واحــدة للبنــات وهــي مدرســة  

المدرسة على الحدود مع فرع  زاویة المحجـوب؛ لـذلك فـإن طالبـات الدافنیـة یقطعـن مسـافة قـد تصـل 

ـــــــ5إلـى  ـــانویتان داخـ ــ ل الدافنیــة، وهــي مدرســة شــهداء كــم فـــــأكثر وذلــك ألنـــــه كانــت توجــــــد مدرســتان ثـ

ـــات وهـــ ــــ ــــة بنـین وبن ــ ــانت مختلطـ ــــدون كــــ ــ ــن خل ــ ــة ابــ ـــدون، وألن ثانویـــ ـــة ابن خلـــ ــــو رویة، وثانویـ ــو أبــ ــ

ـــات إل ـــع البنــ ــ ـــت جمی ــ ــ ـــات عــن البنــین، ونقل ــلت البنـــ ــذلك فصــــ ــ ــــى مــا رفضــه معظــم أولیــاء األمــور؛ لـ ــ

  .مدرسة شهداء أبو رویة، وهي مدرسة بعیدة بالنسبة لطالبات وسط الدافنیة وطرفها الغربي

وقـد ظهـر مـن خـالل الدراسـة المیدانیـة  أنَّ معظــم مبـاني المـدارس الثانویـة مـن نمـاذج كبیــرة 

فصــالً، ومـن وجهــة نظـر الطالبــة أن هــذه النمـاذج مــن المــدارس  24المسـاحة، إذ تحتــوي علـى عــدد 
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میزاتها أنها قادرة على خدمة عددًا كبیـرًا مـن السـكان، ولكـن مـن عیوبهـا ال تراعـي المسـافة التـي  من

لذلك یالحظ أنه في بعـض فـروع منطقـة الدراسـة توجـد مدرسـة ثانویـة واحـدة تخـدم  تقطعها الطالبات،

  . .عدد كبیر من السكان، بغض النظر عن المسافة الني تقطعها الطالبات

  :النقل المستخدمة للوصول إلى المدرسة وسیلة  - 2.1.4

تتنــوع وســائل النقــل التــي تســتخدمها الطالبــات للوصــول إلــى المدرســة  حســب طــول المســافة 

  .وكذلك ظروف المناخ

  م2015وسیلة النقل التي تستخدمها الطالبات للوصول للمدرسة سنة ) 4.4(الجدول 
  إجمالي النسبة  الحافلة  سیارة األسرة  سیرا على األقدام  اإلجمالي  اسم الفرع 

  %100  %30  290  %48  460  %22  214  964  مصراته المدینة
 %100  %27  48  %44  78  %29  52  178  الغیران
 %100  %23  54  %50  118  %27  63  235  الزروق

 %100  %28  61  %30  65  %42  89  215  المحجوب
 %100  %37  54  %56  83  %7  10  147  الدافنیة
 %100  %34  46  %46  63  %20  28  137  طمینة

 %100  %16  17  %59  62  %25  26  105  قصر أحمد
 %100  %29  570  %47  929  %24  482  1981  المجموع

  .2015،)نتائج االستبیان الخاص بالطالبات(الدراسة المیدانیة : المصدر 
أنَّ نســبة الطالبــات الالتــي یســتخدمن وســیلة مواصــالت للوصــول ) 4.4(یتبــین مــن الجــدول 

مـن إجمـالي العینـة، فـأنَّ هـذا المؤشـر یؤكـد علـى أن وسـیلة % 76ة تصل إلى إلى المؤسسة التعلیمی

المواصالت أصبحت عامًال مهمًا في تقدیر إمكانیة الوصول إلـى المؤسسـات التعلیمیـة؛ ویرجـع ذلـك 

ـتعرض  َ إلـى بعـد المسـافة لـبعض الطالبـات بـین البیـت والمدرسـة، إضـافة إلـى مشـاكل الطریـق التـي س

 ، وترتفع نسبة الطالبات الالتـي یسـتخدمن وسـیلة مواصـالت فـي الدافنیـة إذ تصـل إلـى بالدراسة الحقًا

ــى 93% ـــبة مــــن % 80، وفــــى طمینــــة إلــ ـــي ارتفــــاع نسـ ــبب فـ ــل الســ ــة، ولعــ ــ ــن إجمــــالي عــــدد العین مــ
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ــــــــذین ال ــع إلــــــى أنَّ هــ ــة یرجــــــ ــ ــــ ــــة وطمین ــ ــ ــن الدافنی ــالت فـــي كـــــل مـــ ــــ فـــرعین یستخدمـــــن وسیلـــــــة المواصـ

ـــزارع  ــاحة بعـــض المـ ــرة، بحیـث تصـــل مسـ ــات كبیـ ــي، وأن الملكیـ ــي الزراعــ یغلب علیهما الطابع الریفــــ

ـــى  وتــزداد المســافات بــین المســاكن والمــدارس عنــد تفتیــت الملكیــة  )1(هكتــارًا للمزرعــة الواحــدة 54إلــــ

انیة، إذ بلغت الكثافة السكانیة في الدافنیة الزراعیة، كذلك یعتبر هذان الفرعان منخفضا الكثافة السك

م؛ لـذلك 2006لسنة  2كم /نسمة 68م، وفي طمینة بلغت الكثافة  2006لسنة  2كم/نسمة 54قرابة 

نجد أنَّ هناك أراضي فضاء واسعة، بل وتكـاد تكـون الطریـق خالیـة مـن المـارة، وبخاصـًة فـي فتـرات 

البــات یفضــلن الــذهاب إلــى المدرســة فــي الســیارة أو الصــباح عنــد بدایــة الــدوام؛ لــذلك فــإن معظــم الط

من إجمـالي العینـة یسـتخدمن وسـیلة مواصـالت ، % 78الحافلة وفي مصراتة المدینة تبین ما نسبنه 

ویعــود الســبب فــي ارتفــاع النســبة أن فــرع مصــراتة المدینــة تتركــز فیــه أغلــب الخــدمات وتتــزامن رحلــة 

ألمر للدوام؛ لذلك نجد أغلب الطالبات یسـتخدمن سـیارة الذهاب إلى المدرسة مع توقیت ذهاب ولى ا

  .األسرة

ـــاع نســـبة الطالبـــات الالتـــي یســـتخدمن وســـیلة مواصـــالت فـــي  وایضـــًا یرجـــع الســـبب فـــي ارتف

مصراتة المدینة ، التساع مجـال نفـوذ بعـض مـدارس التعلـیم األساسـي غیـر المختلطـة؛ إذ یضـم فـرع 

ختلطــة، وذلــك الن بعــض الطالبــات ال توجــد بــالقرب مصـراتة المدینــة أكثــر مــن ثمــان مــدارس غیــر م

مــنهن مــدارس غیــر مختلطــة، ومــن هنــا نــرى أنــه حــان وقــت التفكیــر فــي تــوفیر حــافالت عامــة لنقــل 

  .الطالب داخل بلدیة مصراتة كأحد الخدمات األساسیة

  

  

                                                        
  .155ونیس عبد القادر الشركسي ،مرجع سابق ، ص ) 1(
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  :الزمن المستغرق لوصول الطالبات إلى المدرسة -3.1.4

إلــى المدرســة بحكــم تبــاین مواقــع المــدارس وتبــاین وســیلة النقــل  یتبــاین الــزمن المســتغرق فــي الرحلــة

  .المستخدمة للوصول

  م2015الزمن المستغرق لوصول الطالبات إلى المدرسة سنة ) 5.4(الجدول 

  اإلجمالي  الفرع 
إجمالي   دقیقة 30  د25  د20  د15  د10  د5

  النسبة  العدد  النسبة  ددالع  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة
  %100  %7  71  %2  17  %9  83  %14  133  %37  358  %31  302  964  مصراته المدینة

  %100  %12  21  %4  7  %14  26  %13  23  %31  55  %26  46  178  الغیران
  %100  %6  14  -  -  %11  25  %12  29  %39  91  %32  76  235  الزروق
  %100  %9  20  %2  4  %11  24  %16  35  %40  85  %22  47  215  المحجوب
  %100  %32  47  %7  10  %17  25  %22  33  %14  20  %8  12  147  الدافنیة
  %100  %13  18  ــــ  -  %13  18  %20  27  %32  44  %22  30  137  طمینة

  %100  %11  12  %4  4  %16  17  %16  17  %24  25  %29  30  105  قصر أحمد
  %100  %10  203  %2  42  %11  218  %15  297  %34  678  %28  543  1981  المجموع

  .2015،)نتائج االستبیان الخاص بالطالبات (الدراسة المیدانیة : المصدر 

دقـــائق فـــي  5مـــن إجمـــالي العینـــة یســـتغرق نحـــو % 28بــالنظر إلـــى الجـــدول نجـــد أنَّ نســـبة 

الوصول إلى المدرسة، وترتفع هذه النسبة فـي كـل مـن الفـرعین مصـراتة المدینـة والـزروق، إذ تصـل 

ذین الفـرعین، ولعـل السـبب هـو انتشـار المـدارس داخـل مـن إجمـالي العینـة داخـل هـ% 30إلى أكثر 

محالت الفرعین بشكل مالئم بین األحیاء السكنیة، ونجد أیضًا من خالل الدراسة المیدانیـة أن نسـبة 

ــة مقـــدارها نصـــف ســـاعة فـــأكثر ســـیرًا علـــى % 10 ــة تســـتغرق رحلـــتهن فتـــرة زمنیـ ــالي العینـ مـــن إجمـ

دة، وترتفـع نسـبة الطالبـات الالتـي یقطعـن مسـافة تسـتغرق األقدام، والشك أنَّ هذه الرحلة تكـون مجهـ

مـن إجمـالي العینـة، ویرجـع السـبب فـي هـذه االرتفـاع % 32دقیقة فـي الدافنیـة حیـت تصـل إلـى  30

إلى أن الدافنیة منطقة زراعیة لذلك تتباعد المسافة بین المساكن والمدارس، وأنَّ بعد المسافة وزیـادة 
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اد الطالبــات قبــل وصــولهن إلــى مدارســهن، وبخاصــًة فــي الصــفوف زمــن الرحلــة قــد یــؤدى إلــى إجهــ

  .األولى، مما قد یؤثر على تحصلیهن العلمي

  :2015نوع الطریق الرابط بین البیت والمدرسة في منطقة الدراسة سنة  4.1.4

تعـد المــدارس واحــدة مــن الخـدمات التــي یــرتبط وجودهــا بـالطرق، فكلمــا كانــت الطــرق معبــدة 

) 6.4(بشــكل جیــد ســاعد ذلــك علـى ســهولة الوصــول إلــى هــذه الخدمــة والجــدول ومخططـة وموزعــة 

  .یوضح نوع الطریق الرابط بین البیت والمدرسة لطالبات منطقة الدراسة 

  م2015نوع الطریق بین البیت والمدرسة في منطقة الدراسة سنة ) 6.4(الجدول 

  اإلجمالي  الفرع 
  ترابیة وعرة  مرصوفة  ترابیة

  اإلجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  عددال

  %100  %1  7  %80  770  %19  187  964  مصراتة المدینة
  %100  %10  18  %52  92  %38  68  178  الغیران
  %100  %6  13  %68  160  %26  62  235  الزروق

  %100  %7  16  %40  85  %53  114  215  المحجوب
  %100  %14  21  %42  62  %44  64  147  الدافنیة
  %100  %14  19  %42  58  %44  60  137  طمینة

  %100  %7  7  %57  60  %36  38  105  قصر أحمد
  %100  %5  101  %65  1287  %30  593  1981  المجموع

  .2015،)الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

أما عن نوع الطریق الذي تستخدمه الطالبات للوصول إلـى المدرسـة، فقـد اتضـح مـن خـالل الدراسـة 

مـن اســتخدام الطـرق الترابیــة % 5یعــانین مـن اســتخدام الطـرق الترابیــة،% 30لمیدانیـة أنَّ أكثــر مـن ا

مـن % 60الوعرة ، وكمـا لـوحظ أنَّ هـذه النسـبة ترتفـع فـي فـرع زاویـة المحجـوب، حیـث وصـلت إلـى 

إجمالي العینة، وذلك بسبب وجود عدة طرق غیر مرصوفة حتى تاریخ إجراء هذه الدراسة وبخاصة 
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ي محلــة الســواوة، حیــث إنَّ أغلــب طالبــات مدرســة شــهداء الســواوة، ومدرســة ذات الســواري یســلكن فــ

  ).م 2015( طرقًا ترابیة، فتحت وفق المخطط ولم ترصف حتى هذه السنة 

ــة بنســـبة  ـــة وطمینـ ــة فـــي كـــل مـــن الدافنی ــبة الطـــرق الترابیـ لكـــل منهمـــا مـــن % 56وترتفـــع نسـ

ممــرات مــن خــالل األراضــي الزراعیــة ألن أراضــي الفــرعین  إجمــالي العینــة ألن الطالبــات یســتخدمن

% 20أراضــي زراعیــة، وتقــل نســب اســتخدام الطــرق الترابیــة فــي مصــراتة المدینــة، حیــث ال تتجــاوز 

من إجمالي طول طرق العینة في فرع مصراتة المدینة، وذلك ألن فرع مصـراتة المدینـة یمثـل مركـز 

  .دةالمدینة ؛ لذلك فإن أغلب الطرق فیه معب

ولعــل مــن أهــم الصــعوبات التــي تواجههــا الطالبــات عنــد اســتخدام الطــرق الترابیــة هــو عــدم 

اسـتواء هـذه الطــرق، ووجـود حفــر حیـث تســتقر المیـاه عقـب هطــول األمطـار فتســبب تجمعـات مائیــة 

، وربمــا تبقــى هــذه التجمعــات عــدة أیــام أو أســابیع بســبب عــدم وجــود تصــریف فــي الطــرق )غــدران(

یتسبب في عرقلة حركة الطالبات، ومـن ثـم یتـأخرن عـن مواعیـد الحضـور، كمـا یتـأخرن الترابیة مما 

  .عند عودتهن إلى بیوتهن 

  :الصعوبات التي تواجهها الطالبات أثناء الرحلة الیومیة للمدرسة -5.1.4

مــن خــالل الدراســة المیدانیــة التــي أجرتهــا الطالبــة تلخصــت لــدیها مجموعــة مــن الصــعوبات 

عــد المســافة وصــعوبة قطــع التــي تواجــه الط ُ البــات بشــكل یــومي أثنــاء الرحلــة الیومیــة للمدرســة ومنهــا ب

مــدى تــأثیر هــذه الصــعوبات علــي الرحلــة الیومیــة للطالبــات فــي كــل فــرع ) 7.4(الطریــق، والجــدول 

  .  داخل فروع منطقة الدراسة 
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  م 2015لمدرسة سنة الصعوبات التي تواجه الطالبات أثناء الرحلة الیومیة إلى ا) 7.4(ول جد

  اإلجمالي  الفرع 
صعوبة عبور   بعد المدرسة

  الطریق
ازدحام الحركة 

  المروریة

التجمعات 
المائیة 

  )الغدران(

عدم وجود 
وسیلة 
  مواصالت

طول الطریق 
إجمالي   ال صعوبات  ثقل الحقیبة  غیر مرصوفة

  النسبة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  %12  117  %13  130  %6  60  %3  27  %15  140  %10  100  %21  200  %20  190  964  مصراتة المدینة
  %100  %14  25  %15  27  %16  29  -  -  %20  35  -  -  %14  25  %21  37  178  الغیران
  %100  %17  40  %14  33  %14  32  %3  7  %15  35  -  -  %21  50  %16  38  235  الزروق

  %100  %11  24  %12  26  %23  50  %3  6  %17  37  -  -  %10  21  %24  51  215  المحجوب
  %100  %1  2  %9  13  %19  28  %2  3  %14  20  -  -  %10  15  %45  66  147  الدافنیة
  %100  %13  17  %13  18  %22  30  %6  8  %16  22  -  -  %7  10  %23  32  137  طمینة

  %100  %7  7  %14  15  %19  20  -  -  %17  18  -  -  %17  18  %26  27  105  قصر أحمد
  %100  %12  232  %13  262  %13  249  %3  51  %15  307  %5  100  %17  339  %22  441  1981  المجموع

  .2015،)الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 
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أنَّ من أهـم الصـعوبات التـي تواجـه الطالبـات أثنـاء رحلـة المدرسـة ) 7.4(یتبین من الجدول 

مـــن العینـــة یعــانون مـــن بعـــد المســـافة % 22هــي بعـــد المســـافة بــین البیـــت والمدرســـة، إذ تصـــل إلــى 

مـن إجمــالي العینــة % 45ترتفـع نســبة مــن یعـانین مــن بعــد المسـافة فــي فــرع الدافنیـة، إذ تصــل نحــوو 

، وأیضـًا نجـد أنَّ %20، ومصـراتة المدینـة %16وتنخفض هذه النسبة في كـل مـن الفـرعیین الـزروق

ن العینــة یعـانون مــن صـعوبة قطــع الطریـق، وترتفــع هـذه النســبة فـي مصــراتة المدینـة وذلــك مـ% 17

ألنهــا مركــز المدینــة، وبالتــالي فهــي مزدحمــة بالســیارات وتقــع بعــض المــدارس علــى الطــرق الرئیســیة 

كمدرســـة رابعـــة العدویـــة، ومدرســـة رأس التوتـــة، مدرســـة علـــى المنقـــوش، ومدرســـة شـــهداء الرویســـات 

ًا هـــذه النســـبة فـــي الـــزروق لوقـــوع بعـــض المـــدارس علـــى الطـــرق الرئیســـیة ووقـــوع الثقـــل وترتفـــع أیضـــ

السكاني  في الجهة المقابلة لهذه المدارس، مما یضـطر بعـض الطالبـات إلـى قطـع الطریـق كمـا هـو 

حـــال طالبـــات مدرســـة شـــهداء الســـكیرات، ومدرســـة فاطمـــة الزهـــراء، ومدرســـة شـــهداء الرملـــة، كـــذلك 

من حجم عینـة طالبـات الغیـران یعـانین مـن صـعوبة قطـع % 14ت، وما نسبته مدرسة حسان بن ثاب

الطریــق، بســبب قــوع بعــض المــدارس فــي الغیــران علــى الطــرق الرئیســیة كمدرســة الشــورى ومدرســة 

الغیــران المركزیــة ومدرســة راس الماجــل، ومــن أبــرز مســاوئ هــذه المواقــع إربــاك حركــة الســیر وأنهــا 

یة على هذه الطرق وبخاصة وقت الذروة باإلضافة إلـى مـا تسـببه هـذه تتسبب في االختناقات المرور 

الطرقـــات مـــن ضوضـــاء ناتجـــة عـــن حركـــة مـــرور تصـــدر عـــن المركبـــات الخاصـــة وســـوء اســـتخدام 

المنبهـــات ووســـائل النقـــل العامـــة والشـــاحنات علـــى الطـــرق العامـــة التـــي تقـــع علیهـــا المـــدارس مســـببة 

مـن إجمـالي % 15ر على العملیة التعلیمیة، ونجـد أنَّ نسـبة إزعاجًا للطالبات داخل المدرسة مما یؤث

أثنــاء وعقــب هطــول األمطــار بســبب ) الغــدران(عــدد العینــة أفــادوا بوجــود صــعوبة التجمعــات المائیــة 

عــدم وجــود شــبكة جیــدة لتصــریف میــاه األمطــار، حیــث تــؤدي هــذه الغــدران إلــى عرقلــة حركــة الســیر 

لحضــور إلــى مدرســة، ومــن خــالل الجــدول یبــدو أنَّ جمیــع وتسـبب فــي تــأخر الطالبــات عــن مواعیــد ا
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فروع المنطقة تعاني من هذه الظاهرة بما في ذلك مصراتة المدینة التـي تمثـل مركـز منطقـة مصـراتة 

ویمكن القول إنَّ أغلب الطرق فیه معبدة، ویالحظ أنَّ مشكلة التجمعات المائیـة قـد تـؤدي إلـى عرقلـة 

  .العودة إلى بیوتهن وبخاصة في حالة الطرق الترابیة وصول الطالبات إلى المدارس أو

% 13ویالحـظ مـن الجـدول السـابق أنَّ الطـرق غیـر المعبـدة تمثـل صـعوبة أخـرى، وقـد أفـاد 

% 23من عدد العینة أنهن یستخدمن طریق غیر معبدة، وترتفع هذه النسبة في فـرع المحجـوب إلـى 

مـن إجمـالي العینـة حیـث % 19ة تصل إلى وفي الدافنی% 22من مجموع الطرق، وفى طمینة نحو 

تعد هذه الفـروع فروعـًا زراعیـة وریفیـة بالدرجـة األولـى، ونجـد أنَّ نسـبة الطـرق غیـر المرصـوفة كبیـرة 

بســبب اســتخدام الطالبــات المســالك فــي األراضــي الزراعیــة للوصــول إلــى المدرســة، وتــزداد صــعوبة 

ن المیاه یؤدي إلى تجمع هذه المیاه على هیئة استخدام هذه المسالك عند هطول األمطار، ألن جریا

أحــواض كبیــرة تعرقــل وصــول الطالبــات إلــى المدرســـة كمــا لــوحظ أنَّ نســبة الطالبــات التــي تســـتخدم 

  .من إجمالي العینة% 6الطرق غیر المرصوفة تنخفض في فرع مصراتة المدینة، إذ ال تتجاوز 

مــن إجمــالي عینــة التعلــیم األساســي % 13كمــا تبــین أیضــًا مــن خــالل الدراســة المیدانیــة أنَّ 

یعــانین مــن صــعوبة حمــل الحقیبــة، إذ اشــتكت بعــض الطالبــات مــن حمــل الحقیبــة التــي وصــل وزنهــا 

ـــة  ، ومـــن البـــدیهي أنَّ هـــذا الـــوزن یمثـــل صـــعوبة كبیـــرة بالنســـبة لتلمیـــذات )1(كیلـــو غـــرام 15إلـــى قراب

  .المرحلة االبتدائیة

ـــادت  ــة إلـــى  مـــن إجمـــالي العینـــة% 12فـــي حـــین أف ـــاء الرحلـ ــه ال تـــواجههن صـــعوبات أثن أنـ

  .)2(م من المسكن 500المدرسة، الن المدرسة قریبة جدًا بحیث تكون المسافة أقل من 

                                                        
 .2015سنة  )االستبیان(نتائج الدراسة المیدانیة  )1(
  .2015سنة ) االستبیان(نتائج الدراسة المیدانیة  )2(
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  :أراء الطالب في مدى سهولة وصعوبة الرحلة الیومیة للمدرسة  -6.1.4

ألنهــا تعــد الرحلــة الیومیــة للطــالب بــین البیــت والمدرســة مــن أهــم أنمــاط الحركــة فــي المــدن؛ 

حركــة یومیــة منتظمــة تــتم فــي ســاعات معینــة وتحكمهــا ظــروف معینــة ممــا یخلــق حالــة مــن الــذروة 

المروریة في بدایة ونهایة الـدوام، قـد تكـون هـذه الرحلـة سـهلة عنـد بعـض الطلبـة أو صـعبة والجـدول 

  . یوضح كیف تكون الرحلة للطالبات بمنطقة الدراسة) 8.4(

  م2015إلى المدرسة في منطقة الدراسة سنة  مدى صعوبة الرحلة) 8.4(الجدول 

  اإلجمالي  الفرع
  یكون الوصول للمدرسة

  **صعب  1*سهل  إجمالي النسبة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  %30  294  %70  670  964  مصراتة المدینة
 %100  %34  60  %66  118  178  الغیران
 %100  %25  59  %75  176  235  الزروق

 %100  %35  75  %65  140  215  المحجوب
 %100  %61  90  %39  57  147  الدافنیة
 %100  %47  65  %53  72  137  طمینة

 %100  %45  47  %55  58  105  قصر أحمد
 %100  %35  690  %65  1291  1981  المجموع

  .2015،) الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

% 35التـي أفـدن بـأن رحلـتهن صـعبة بلغـن حـوالي یالحظ من الجدول أنَّ نسـبة الطالبـات ال

مـن إجمـالي العینـة بـأن الرحلـة تكـون سـهلة، ومـن خـالل % 65من إجمالي العینة، في حـین أفـادت 

ــل نســـبة  ــة إذ تصـ ــع فـــي كـــل مـــن الدافنیـ ــة ترتفـ ـــة % 61الجـــدول یظهـــر أنَّ صـــعوبة الرحلـ ــن العین مـ

                                                        
  .ال توجد عوائق:سهل  )*(
  . توجد عوائق: صعب )**(
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عــد المســافة بــین البیــت مــن إجمــالي العینــة، ولعــل الســبب % 47وطمینــة، إذ تصــل إلــى  ُ یرجــع إلــى ب

  .والمدرسة

  :االزدحام أمام المؤسسات التعلیمیة - 7.1.4

 مــن إجمــالي العینــة یــرین أن هنــاك ازدحامــًا أمــام المــدارس%  48یتضــح مــن الدراســة المیدانیــة أن 

  .یوضح ذلك) 9.4(والجدول رقم 

  م2015راسة سنة االزدحام أمام المؤسسات التعلیمیة في منطقة الد) 9.4(الجدول 

  ال  نعم  اإلجمالي  الفرع 

  أسباب االزدحام
إجمالي 
  النسبة

ال توجد مساحة 
كافیة إلیقاف 

  السیارة

وقوع المدرسة في 
منطقة سكنیة 

  مزدحمة

وقوع المدرسة في 
منطقة خدمیة 

  مزدحمة

  %100  %12  67  %41  225  %47  256  %43  416  %57  548  964  مصراته المدینة
  %100  %4  3  %14  11  %82  64  %56  100  %44  78  178  الغیران
  %100  %18  17  %29  28  %53  50  %60  140  %40  95  235  الزروق

  %100  %5  5  %39  40  %56  58  %53  112  %47  103  215  المحجوب
  %100  %7  5  -   -   %93  62  %54  80  %46  67  147  الدافنیة
  %100  %14  5  %8  2  %53  19  %81  111  %19  26  137  طمینة

  %100  -   -   %33  9  %67  16  %77  80  %13  25  105  قصر أحمد
  %100  %11  102  %33  315  %56  525  %52  1039  %48  942  1981  المجموع

  .2015،)الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

  :ومن خالل تحلیل استمارة االستبیان یتبین أنَّ سبب هذا االزدحام یعود إلى عدة عوامل

  ). أساسي و ثانوي(لبات الكبیر وبخاصًة في المدارس المشتركة عدد الطا -1

  . عدم وجود مساحة كافیة إلیقاف السیارات والحافالت، وهو ما اتضح من خالل الدراسة المیدانیة -2

  . أنَّ أغلب الطالبات یستخدمن وسیلة مواصالت -3

  .أغلب المدارس یوجد بها مدخل واحد للدخول والخروج معاً  -4
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امن خروج طالبات الفترة الصباحیة مع دخول طالبات فترة ما بعد الظهر، وهو ما قد یتسـبب فـي تز  -5

  .ازدحام أمام المدرسة، وبخاصًة إذا كانت هذه المدرسة على طریق رئیسي

وتبین من خالل الدراسة المیدانیة أنه توجد في منطقة مصراتة عدة مدارس توجد بهـا أكثـر  

یولیو داخل حـي سـكني مـزدحم، وكـذلك مدرسـة  9تحریر بنات، تقع في طالبة، كمدرسة ال 500من 

رأس التوتــة التــي تقــع فــي مصــراتة المدینــة علــى الطریــق الرئیســي، ومدرســة رابعــة العدویــة، ومدرســة 

القرضابیة، ومدرسة أبي ذر الغفاري، ومدرسة عمر المختار، ومدرسة ذات الرمـال، ومدرسـة أسـماء 

طالـب وطالبـة، وفـى  700رع مصراتة المدینة وفي كل منها أكثر من كل هذه المدارس تقع ضمن ف

ــًا وطالبــة ســنة  1041مــارس یوجــد بهــا  6الغیــران نجــد مدرســة  ، ومدرســة رأس الماجــل 2015طالب

  .طالب وطالبة 700قرابة   2015والغیران المركزیة یوجد بها في هذه السنة 

أساسـي وثـانوي ویوجـد بهـا أكثـر  في طمینة نجد مدرسـة كـرزاز بنـات، وهـي مدرسـة مشـتركة

  .طالبة 600من 

وفــى المحجــوب تضــم كــل مــن مدرســة شــهداء العقیلــة، ومدرســة النهضــة، ومدرســة أبــو بكــر 

، وبخاصة مدرسة أبو بكر الصدیق التي  600الصدیق أكثر من  طالب وطالبة، مما یسبب ازدحامًا

  .تقع على طریق رئیسي

ي منطقــة خدمیـــة قــد یســبب بعــض االزدحـــام ومــن الجــدیر بالــذكر وجــود بعـــض المــدارس فــ

وعرقلــة حركــة الســیر، كمدرســة الكرامــة الواقعــة فــي منطقــة خدمیــة، قــرب كلیــة اآلداب، وقــرب عیــادة 

إیوائیة، وبعض المكاتب الخدمیة الخاصة، ومجموعة من المطاعم أمـام هـذه المدرسـة، لـذلك یالحـظ 

  .وجود ازدحام أثناء حضور وانصراف الطالبات

ــة عمــــر بــــن  كمـــا توجــــد ــا المحـــالت، كمدرســ ــدارس فــــي شـــوارع تــــزدحم بهــ ــة مـــن المــ مجموعــ

الخطــاب، ومدرســة االســتقالل، ومدرســة االنتصــار، حیــث توجــد هــذه المــدارس ضــمن الفــرع مصــراتة 
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المدینة، حیث توجد الكثیر من المحالت التجاریة ، ووجود هذه المدارس بهذه الشوارع قد یتسبب في 

  .الطالبات عن مواعید الحضور واالنصرافعرقلة حركة السیر وتأخیر 

  :تأخر الطالبات عن الوصول إلى المدرسة في منطقة الدراسة - 8.1.4

تتــأخر بعــض الطالبــات عــن مواعیــد الحضــور واالنصــراف عــن المدرســة وذلــك لعــدة أســباب 
  . یوضح نسبة تأخر الطالبات وأسباب التأخر) 10.4(والجدول 

   2015في الوصول إلى المدرسة سنة تأخیر الطالبات ) 10.4(الجدول 

  اإلجمالي  الفرع 
  دائمًا أتأخر  نادرًا جداً   ال أتأخر

  اإلجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %100  %13  128  %31  296  %56  540  964  مصراتة المدینة
  %100  %25  44  %19  34  %56  100  178  الغیران
  %100  %14  32  %21  50  %65  153  235  الزروق

  %100  %23  49  %26  56  %51  110  215  المحجوب
  %100  %25  37  %27  39  %48  71  147  الدافنیة
  %100  %21  29  %24  33  %55  75  137  طمینة

  %100  %19  20  %30  31  %51  54  105  قصر أحمد
  %100  %17  339  %27  539  %56  1103  1981  المجموع

  .2015،)ص بالطالباتنتائج االستبیان الخا(الدراسة المیدانیة : المصدر 

من إجمالي الطالبات یتأخرن عن مواعید الحضور % 44یتضح من خالل الجدول السابق أنَّ 

، وترتفع نسبة التأخر في كل من % 17منهن نادرًا ما یتأخرن وأن % 27للمدرسة، وأن  یتأخرون دائمًا

مـــن % 35نیـــة أنَّ نســـبة الدافنیـــة، وطمینـــة، و المحجـــوب، والغیـــران، وتظهـــر مـــن خـــالل الدراســـة المیدا

من إجمالي العینة أرجعت سبب التأخر % 43مجموع المتأخرات كان تأخرهن بسبب بعد المسافة، وأن 

من إجمالي العینة كـان تـأخرهن ألسـباب % 22إلى تأخر الحافلة عن المواعید المتفق علیها، في حین 

  .مختلفة كتعطل السیارة، أو ظروف الطقس كاألمطار والبرد
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  أسباب تأخر الطالبات عن المدرسة) 1.4(ل الشك

  
  .2015،)الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

   2015الحوادث المروریة أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة واألضرار الناتجة عنها سنة  9.1.4

) 11.4(مدرسة، والجـدول تتعرض بعض الطالبات للحوادث المروریة أثناء الرحلة الیومیة لل

  . یوضح ذلك

  2015یبین الحوادث أثناء ذهاب وعودة الطالبات إلى المدرسة منطقة  مصراتة لسنة ) 11.4(الجدول 

  إجمالي  الفرع
  ما نتج عن الحوادث  هل یوجد حوادث

إجمالي 
  جروح طفیفة  ال  نعم  النسبة

جروح وكسور 
  بلیغة

  وفاة

  %100  %3  2  %18  11  %79  48  %88  903  %12  61  964  مصراته المدینة
  %100  %20  5  %20  5  %60  15  %85  153  %14  25  178  الغیران
  %100  %4  1  %18  5  %78  21  %89  208  %11  27  235  الزروق

  %100  -   -   %8  1  %92  11  %94  203  %6  12  215  المحجوب
  %100  %5  1  %50  10  %45  9  %86  127  %14  20  147  الدافنیة
  %100  %7  1  %13  2  %80  12  %89  122  %11  15  137  طمینة

  %100  -   -   %8  1  %92  12  %88  92  %12  13  105  قصر أحمد
  %100  %6  10  %20  35  %74  128  %91  1808  %9  173  1981  المجموع

  .2015،)نتائج االستبیان الخاص بالطالبات(الدراسة المیدانیة : المصدر 
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تعرضـــت لحـــادث  مـــن إجمـــالي العینـــة، قـــد% 9أنَّ هنـــاك نســـبة ) 11.4(یتضـــح مـــن الجـــدول 

قـد تعـرض % 20من العینة قد تعرضـوا لجـروح طفیفـة، وأن نسـبة % 74مروري له أو لغیره، فنجد أن 

حالة وفاة، وترى الطالبة أن سبب أغلب هذه الحوادث هـو عبـور % 6لجروح وكسور بلیغة، وأن نسبة 

  .الطرق وعدم وقوع المدارس في مكان مناسب

% 14دث مرتفعة في فرع الغیران، إذ وصلت النسبة إلى إذ یالحظ أن نسبة من تعرضوا للحوا

مـن % 14من إجمالي العینة ؛ وذلك لوقوع ثمـان مـدارس فـي الغیـران علـى طـرق رئیسـیة، ونجـد نسـبة 

العینــة فـــي الدافنیـــة قـــد تعرضـــوا لحـــوادث مروریـــة ؛ وذلــك بســـبب وقـــوع بعـــض المـــدارس علـــى الطریـــق 

  . ة ابن خلدونكمدرسة الشعلة،  ومدرس) الساحلي(الرئیسي 

مــن إجمــالي العینــة حیــث توجــد بــه % 11أمــا بالنســبة طمینــة و الــزروق فقــد بلغــت الحــوادث 

مدارس تقع على طریق رئیسي كمدرسة شهداء طمینة، مدرسـة تاقرفـت، ومدرسـة شـهداء السـكیرات فـي 

  .الزروق

ر المناسـب وحسب نتائج تحلیل االستبیان یرجع السبب  في الحوادث المروریة، إلى الموقع غی

للمدرسة، حیث تقع بعـض المـدارس علـى الطـرق الرئیسـیة، ولقـد أوصـت المعـاییر التخطیطیـة الختیـار 

الموقع المناسب للمدارس على أن یكون موقع المدرسة بعیدًا عن ازدحـام حركـة السـیارات، و أن یكـون 

   )1(.جنب الحوادث المروریةموقع المدرسة في مكان ال یحتاج الطالب فیه أن یعبروا الشوارع الرئیسیة لت

مـن عینـة الطالبـات بـأن % 28وعند سؤال الطالبات علـى موقـع مدرسـهن ، فأجابـت مـا نسـبته 

  .من عینة الطالبات كان موقع المدرسة مناسب% 72موقع المدرسة غیر مناسب، و

  

                                                        
 .13سلیمان بن إبراهیم الغنیم، مرجع سابق، ص فهد بن  )1(
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  :المشاكل الناتجة عن استخدام الحافالت الخاصة كوسیلة نقل إلى المدرسة  - 10.1.4

مـــن خـــالل الدراســـة المیدانیـــة أن هنـــاك بعـــض الطالبـــات تواجـــه بعـــض المشـــاكل نتیجـــة اســـتخدام  تبـــین

  .    یوضح هذه المشاكل ) 12.4(الحافالت الخاصة والجدول رقم 

  2015المشاكل الناتجة عند استخدام الحافالت الخاصة كوسیلة نقل إلى المدرسة سنة ) 12.4(الجدول  

  الفرع 
إجمالي 
  العینة

د مشاكل عند استخدام هل توج
  الحافلة الخاصة

  أسباب المشاكل
إجمالي 
  النسبة

  ال  نعم
ازدحام الحافلة  

  بالطالبات

تأخر الحافلة عن 
مواعید الحضور 

  واالنصراف

ارتفاع قیمة  
  االشتراك الشهري

  %100  %38  56  %25  37  %37  54  %49  143  %51  147  290  مصراتة المدینة
  %100  %29  11  %29  11  %42  16  %21  10  %79  38  48  الغیران
  %100  %31  14  %27  12  %42  19  %17  9  %83  45  54  الزروق

  %100  %30  12  %30  12  %40  16  %34  21  %66  40  61  المحجوب
  %100  %45  19  %12  5  %43  18  %22  12  %78  42  54  الدافنیة
  %100  %42  13  %19  6  %39  12  %33  15  %67  31  46  طمینة

  %100  %30  3  %50  5  %20  2  %41  7  %59  10  17  قصر أحمد
  %100  %36  128  %25  88  %39  137  %38  217  %62  353  570  المجموع
  .2015،)الخاص بالطالبات نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

مــن إجمــالي المســتخدمات للحــافالت الخاصــة تــواجههن % 62یتضــح مــن الجــدول الســابق أنَّ 

أنهــن یعــانین مشــكلة ازدحــام الحافلــة، فــبعض % 39یــث أفــادت مشــاكل عنــد اســتخدام هــذه الوســیلة، ح

سائقي الحافالت الخاصة ال یكترثون بازدحام الحافلة، وأن عـدد الطالبـات یزیـد كثیـرًا عـن عـدد المقاعـد 

فــي الحافلــة، وهــو مــا یجعلهــا غیــر مریحــة، حیــث یــؤدي االزدحــام فــي الحافلــة إلــى تــأخر الطالبــات عــن 

مـــن العینـــة أن الحافلـــة تتـــأخر عـــن مواعیـــد %  25، حیـــث أفـــادت نســـبة مواعیــد الحضـــور واالنصـــراف

  .الحضور واالنصراف
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من الطالبات یشـتكین مـن ارتفـاع قیمـة االشـتراك الشـهري فـي % 36وتبین الدراسة وجود نسبة 

الحافلة، وهذه المشكلة تضیف أعباء مالیة على ولي األمـر، وبخاصـةً إذا كانـت توجـد فـي األسـرة أكثـر 

 35ة تحتاج إلى النقل بالحافلة، حیث تبین من خالل الدراسة المیدانیة أن الطالبات یدفعن من من طالب

 80دینــار مقابــل مســافة واحــد كیلــو متــر، ویــزداد هــذا المبلــغ بازدیــاد المســافة حثــى یصــل إلــى  40إلــى 

  .دینار فأكثر

مشـــكلة لـــذلك نجـــد بعـــض الـــدول األخـــرى تســـتخدم النقـــل المدرســـي كأحـــد الحلـــول للحـــد مـــن 

الوصول كما هو الحال في المملكة العربیة السعودیة، وفي الظروف الحالیـة للیبیـا یقتـرح تـوفیر نقـل 

ن كـان هـذا االقتـراح  ٕ ، أي أن یكون النقل بسعر التكلفـة، وا بمقابل أقل مما یدفعه أولیاء األمور حالیًا

  .  یحتاج إلى المزید من الدراسة

  : ألمر أثناء إیصال بناته إلى المدرسةالصعوبات التي تواجه ولي ا - 1.2.4
تم رفق استبیان خاص بولي االمر مع استبیان الطالبة حیث وصـلت العینـة االسـتبیان لـولي 

اســتبانه ولــي االمـــر تبــین مــن خــالل االســـتبیان الخــاص بــولي األمــر أن هنـــاك ) 1981(االمــر إلــى

عینـــة أن إجمـــالي عـــدد أولیـــاء صـــعوبات تواجـــه ولـــي األمـــر أثنـــاء إیصـــال بناتـــه ، حیـــث تبـــین مـــن ال

یوضــح ) 13.4(ولــي أمــر، والجــدول ) 1058(األمــور الــذین یقومــون بإیصــال بنــاتهم إلــى المدرســة 

  .ذلك 

  م2015الصعوبات التي تواجه ولي األمر أثناء إیصال بناته إلى المدرسة سنة ) 13.4(الجدول      
  النسبة  العدد  الصعوبات

  %14  151  وةازدحام الطریق أثناء ساعات الذر 
  %15  158  االزدحام أمام المدرسة

عد المسافة ُ   %18  187  ب
  %11  121  ال یوجد مكان مخصص إلیقاف السیارة

  %11  113  سوء الطرق والمطبات العشوائیة
  %16  165  توافق وقت الذهاب للمدرسة مع موعد العمل

  %15  163  ال توجد المشاكل
  % 100  1058  المجموع

  .2015،)الخاص بولي االمر نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 
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من إجمالي العینة من أولیاء األمور الذین یقومون % 85یتبین من الجدول إن نسبة 

بتوصیل بناتهم یواجهون بعض المشاكل أثناء رحلة التوصیل، حیث أفادت الدراسات أن نسبة 

من العینة تواجههم مشكلة ازدحام الطریق أثناء ساعات الذروة، وهنا ترى الطالبة أن ساعات  14%

، فهذا التوقیت یتزامن فیه ذهاب  8حتى  7,30الذروة الواقعة بین  صباحًا من أكثر األوقات ازدحامًا

دحامًا الطلبة إلى المدارس، مع ذهاب الموظفین إلى الدوائر الحكومیة، وكذلك نجد أن هناك از 

وبخاصة في الفرع مصراتة المدینة، حیث یمثل مركز المنطقة الذي یوجد به  أكبر عدد من السكان  

  .وكذلك تتركز به جمیع الخدمات

من أولیاء األمور یرون أن من أهم المشاكل التي % 15وأفادت الدراسة أیضًا أن ما نسبته 

ى الطالبة وقوع بعض المؤسسات التعلیمیة تواجههم مشكلة االزدحام أمام المؤسسة التعلیمیة، وتر 

إما في منطقة سكنیة مزدحمة أو في منطقة خدمیة، كذلك ارتفاع عدد الطالبات، وبخاصة في 

  .المدارس المشتركة بین أساسي وثانوي نتیجة للعدد الكبیر من السیارات والحافالت والطالبات 

لة بعد المسافة بین البیت من أولیاء األمور بأنهم تواجههم مشك% 18وأفادت نسبة 

من إجمالي العینة % 11والمدرسة، حیث أن مشكلة بعد المسافة ترهق الطالبات وولي األمر، وأفاد 

  .بعدم وجود مكان مخصص إلیقاف السیارة سبب عدة مشاكل كعرقلة حركة السیر

من إجمالي عینة أولیاء األمور تواجههم مشكلة سوء الطرق % 11أیضًا أفاد نسبة 

لمطبات العشوائیة، حیث نرى أن وجود عدة طرق إما ترابیة، أو ترابیة وعرة، وهذه الطرق یشتكي وا

منها بعض أولیاء األمور، كذلك وجود المطبات العشوائیة التي قد تسبب بعض التأخیر ومشاكل 

  .أخرى 

 من إجمالي عینة أولیاء األمور بمشكلة توافق وقت الذهاب إلى المدرسة% 16أفاد نسبة 

مع مواعید عمل ولي األمر، حیث تسببت هذه المشكلة في تأخیر ولي األمر عن العمل نتیجة 
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من إجمالي عینة % 15التوصیل، وبخاصة إذا كان مقر عمل ولي األمر بعیدًا عن المدرسة، وأفاد 

  .أولیاء األمر بأنه ال تواجههم أي مشاكل أثناء التوصیل

 األمر أثناء إیصال بناته المشاكل التي تواجه ولي) 2.4(الشكل 

  ) 11.4(الطالبة استنادا إلى بیانات الجدول :  المصدر 

  :تأخر ولي األمر عن الدوام بسبب توصیل بناته  - 2.2.4
یعاني بعض أولیاء األمور من التـأخر عـن العمـل بسـبب توصـیل بنـاتهم إلـى المدرسـة والجـدول یوضـح 

  .ذلك
  2015ر الذین یتأخرون عن العمل بسبب التوصیل لسنة یوضح نسبة أولیاء األمو ) 14.4(الجدول 

 ال یتأخر یتأخر اإلجمالي
 548 510  العدد
 %52 % 48 النسبة

  .2015،)نتائج االستبیان الخاص بولي االمر(الدراسة المیدانیة : المصدر 
  یوضح المدة الزمنیة التي تأخرها ولي األمر عن العمل) 3.4(الشكل 

  

  

  
  .  2015،)نتائج االستبیان الخاص بولي االمر(المیدانیة الدراسة : المصدر 
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من إجمالي العینة أن أولیاء % 48تبین أن ) 3.4(والشكل ) 14.4(من خالل الجدول رقم 

, دقائق 5یتأخرون % 31األمور یتأخرون عن العمل بسبب توصیل بناتهم، إذ وجدت نسبة 

بأنهم % 17دقیقة و  15یتأخرون أنهم % 24دقائق وأیضًا أفاد نسبة  10یتأخرون % 27و

دقیقة، وهنا نجد أن توصیل أولیاء األمور لبناتهم قد یؤدي إلى ضیاع الوقت  15یتأخرون أكثر من 

  . على المواطن وعلى الدولة

  :انتظار ولي األمر خروج الطالبات -3.2.4

وج من تبین من خالل الدراسة المیدانیة أن بعض أولیاء األمور ینتظرون الطالبات للخر 

یوضح المدة ) 4.4(المدرسة، حیث تختلف مدة االنتظار مع اختالف سبب االنتظار والشكل 

  .وأسباب االنتظار

  2015مدة انتظار ولي األمر لخروج الطالبات من المدرسة سنة ) 4.4(الشكل 
  

  

  

  

  

  .2015،)الخاص بولي االمر نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 
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أن بعض أولیاء األمور ینتظرون أمام المدرسة خروج الطالبات، حیث أفاد ) 4.4(كل یتبین من الش

أنهم ینتظرون % 12دقائق، وأفادت  10أنهم ینتظرون % 21دقائق، وأفاد  5ینتظرون % 50أن 

  .ینتظرون نصف ساعة% 9دقیقة،  15

  أسباب االنتظار
  2015المدرسة سنة  أسباب انتظار ولي األمر أثناء خروج بناته من) 5.4(الشكل 

  
  .2015،)الخاص بولي االمر  نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

من إجمالي أولیاء األمور بأن سبب % 50إن هذا االنتظار یرجع لعدة أسباب، حیث أفاد 

التأخر هو االزدحام أمام المدرسة، ویرجع االزدحام أمام المؤسسات التعلیمیة لعدة أسباب منها 

زامن خروج الطالبات في وقت واحد وبخاصة في المدارس المشتركة أساسي وثانوي، حیث یتزامن ت

توقیت الخروج مع دخول طالبات الفترة المسائیة، وبخاصة في المدارس التي یوجد بها عدد كبیر 

م تلمیذة فأكثر، وكثرة السیارات والحافالت أمام المؤسسة التعلیمیة، وعد 700من التلمیذات یصل 

وجود محطة مخصصة لوقوف السیارات، وضیق الطریق أمام المدرسة  فكل هذه العوامل تؤدي 

من إجمالي العینة % 32ونجد أن , إلى االزدحام أمام المدرسة مما یضطر ولي األمر لالنتظار

یرون أن سبب االنتظار وهو عدم انضباط ساعة الخروج، حیث لوحظ أن بعض المعلمات 
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ث بجرس نهایة الدوام فیبقي الطالبات داخل الفصل الستكمال الدرس مما یسبب والمعلمین ال یكتر 

  .في تأخر الطالبات على أولیاء أمورهن

  . من أولیاء األمور أن سبب االنتظار هو اختالف الحصص بین البنات% 18في حین أفاد 

  : المبلغ  الذي یدفعه ولي األمر مقابل توصیل بناته إلى المدرسة   - 4.2.4

ولــي أمــر یــدفعون مقــابالً شــهریًا لتوصــیل بنــاتهم  600تبــین مــن خــالل الدراســة المیدانیــة، أن هنــاك ی

  .یوضح ذلك) 6.4(، والشكل إلى المؤسسات التعلیمیة

  2015المبلغ الذي یدفعه ولي األمر لتوصیل بناته للمدرسة سنة ) 6.4(الشكل 

  

  

  

  

  .2015،)خاص بولي األمرال نتائج االستبیان(الدراسة المیدانیة : المصدر 

دینارًا فأقل  50من إجمالي العینة یدفعون مبلغ قدره % 28نجد أن ) 6.4(من الشكل 

، وهناك  150-51أجمالي العینة یدفعون مبلغ ما بین % 22ونجد أن هناك نسبة  دینارًا شهریًا

، و ترى دینار ش 400إلى  150من إجمالي العینة یدفعون مبلغًا ما بین % 50نسبة مقدارها  هریًا

الطالبة أن هذه مبالغ كبیرة یدفعها ولي األمر مقابل توصیل بناته إلى المؤسسة التعلیمیة، وهذه 

ــا تــرى الطـــالبة أن هنـاك أعباء مادیة یتحملها ولي  المبالغ تدفع لسائقي الحافالت الخاصة، ومــن هن

لیاء االمور لم یتجاوز الدخل من أو %43األمر، حیث تبین من تحلیل استمارة االستبیان أن 
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دینار؛ لذلك ترى الطالبة هنا أنه من الضروري توفیر حافالت لنقل الطالبات إلى  1000الشهري 

المؤسسة التعلیمیة، إما أن تكون هذه الحافالت بمبالغ رمزیة یستطیع ولي األمر تحمل أقساطها أو 

للطالبات، كما هو الحال في بعض الدول  أن تكون هذه الحافالت تتبع وزارة التعلیم وتكون مجانیة

األخرى مثل المملكة العربیة السعودیة، حیث قامت وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة 

حافلة لنقل  12000طالبة، وذلك بتوفیر  600000بتزوید خدمة النقل المدرسي، ألكثر من 

لى المدرسة، وذلك للحد من عدة مش ٕ اكل أهمها مشكلة االزدحام واالختناقات الطالبات من وا

المروریة أمام المدارس، والتخفیف من األعباء التي یتحملها أولیاء األمور في نقل أبنائهم، وتوفیر 

لى المدرسة ٕ   . ) 1(ساعات العمل التي یهدرها المواطنون في توصیل بناتهم من وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
كلمة وزیر التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة األمیر فیصل بن عبد اهللا ، حول المؤتمر األول للنقل المدرسي في السعودیة  )1(

  .م 30/9/2012،)211(،مجلة المعرفة ، العدد 
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 الخاتمة

، ضمن لمؤسسات التعلیمیة بمنطقة مصراتةى اتندرج دراسة إمكانیة وصول الطالبات إل

إطار مفهوم جغرافیة الخدمات وتناول البحث مناقشة إمكانیة وصول الطالبات إلى المؤسسات 

وقد اعتمد التحلیل على المعلومات واإلحصائیات المتعلقة بإعداد  ،التعلیمیة من وجهة نظر جغرافیة

والمعاییر المحلیة والدولیة الخاصة بالمسافة  ،رسةونطاق تأثیر الخدمة لكل مد ،المدارس وتوزیعها

أولیاء ، حیث وزعت استمارات االستبیان على الطالبات و تي یقطعها الطالب للوصول للمدرسةال

تي یقطعها الطالب للوصول للحصول على بیانات أولیة تتعلق بالمساقة الاالستبانة األمر وتهدف 

نوع الطریق الرابط بین البیت ، و سیلة المستخدمة للوصولالو و  ،الزمن المستغرق للوصولو ، للمدرسة

والصعوبات التي تواجه ولي األمر  ،الصعوبات التي تتعلق بالرحلة الیومیة للمدرسةو  ،والمدرسة

ْ  ،توصیل بناتهأثناء    . م تحلیل هذه البیانات للوصول للنتائج والتوصیاتت

  :لــنـتـائــجا: أوًال 

  :من االستنتاجات التي یمكن إجمالها على النحو اآلتي توصلت الدراسة إلى العدید 

 100أظهرت الدارسة أن هناك عجزًا واضحًا في مدارس المرحلة االبتدائیة وصل إلى أكثر من  .1

  .نسمة  1000مدرسة على أساس الحد األدنى من المعیار المحلي وهو مدرسة لكل 

یة  في كل من فرعي الغیران أثبتت الدراسة وجود نقص في عدد مدارس المرحلة اإلعداد .2

مدارس في الغیران، ومدرسة واحدة في طمینة على أساس الحد  3وطمینة، حیث وصل النقص إلى 

 .األدنى للمعیار المحلي

 4من خالل الدراسة المیدانیة أیضًا تبین أن هناك نقصًا في مدارس التعلیم الثانوي  وصل إلى  .3

 .نسمة  18000لي وهو مدرسة للبنات والبنین لكل مدارس، حسب الحد األدنى من المعیار المح

  .المتجمعجه إلى النمط توصلت الدراسة إلى أن التوزیع المكاني للمؤسسات التعلیمیة یت .4
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تبین من الدراسة أن هناك سوء في التوزیع الجغرافي في المؤسسات التعلیمیة، مما ترتب علیه  .5

من  %36خالل الدراسة المیدانیة أن نسبة تبین من طول المسافة التي تقطعها الطالبات، حیث 

 . كم10كم و 2العینة،  یقطعن مسافة طویلة قد تتراوح بین 

فمن خالل الدراسة تبین أن  ،أصبحت وسیلة النقل من أهم العوامل المؤثرة في إمكانیة الوصول .6

 .من إجمالي العینة یستخدمن وسیلة مواصالت %  75

عوبات التي تواجهها الطالبات أثناء الذهاب والعودة تبین من خالل الدراسة وجود بعض الص .7

من المدرسة كبعد المسافة، ووقوع بعض المدارس في مفترق الطرق، وال شك أن هناك خطورة في 

تلك المواقع على الطالبات، كما أن التجمعات المائیة التي تتجمع أثناء وعقب هطول األمطار 

 .رصف بعض الطرق المؤدیة إلى لمدرسة تضر الطریق األسفلتي، وقد لوحظ أیضا عدم 

دینار ) 300 -50(بین  ما اً كبیر  اً مادی ر یدفعون مقابالً من خالل الدراسة تبین أن أولیاء األمو  .8

لنقل بناتهم إلى المؤسسة التعلیمة، ) الحافالت الخاصة(وسائل النقل الخاصة  عند استخدامشهریًا 

ت ألنها أصبحت الوسیلة الوحیدة لتوصیل هناك استغالل من قبل بعض سائقي هذه الحافال

م تفرغ ولي األمر لعملیة الطالبات باستثناء، السیارات الخاصة إذا كانت المسافة بعیدة وعد

 . التوصیل

ـــوصــیـــــات : ثانیًا    :الــت

 اً خاصة في الفروع التي تعاني نقصبو  ،التوسع في إنشاء مدارس جدیدة للتعلیم األساسي والثانوي .1

ات للوصول تقلیل من المسافة التي تقطعها الطالبالفترة ما بعد الظهر، و في لص من التدریس للتخ

  .إلى المؤسسة التعلیمیة

 دقیقالقیاس الو  ،التوسع العمراني في المنطقة اتجاه عند إنشاء المدارس یجب األخذ بعین االعتبار .2

  . میة بكل سهولةللمسافة التي سوف تقطعها الطالبات للوصول إلى المؤسسة التعلی
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 ،حفاظًا علیهن من أخطار الطریق ،تسجیل الطالبات في أقرب مدرسة بالنسبة لمحل سكنهن .3

 .ولتقلیل زمن الرحلة الذي قد یؤدي إلى إجهادهن، وبالتالي یؤثر على تحصیلهن 

مع  ،خاصة الطرق التي أمام المدارسبوصیانة الطرق المتهالكة، و  ،إنشاء طرق جدیدة مرصوفة .4

ة وضع إشارات المرور لضمان سالمة الطالبات، والتعاون مع الجهات المختصة لتنظیم مراعا

خاصة أمام المدارس المزدحمة التي تقع على الطرق الرئیسیة لتسهیل وصول بحركة السیر، و 

كذلك االهتمام بوضع حلول مناسبة لتصریف میاه األمطار، التي تسبب و الطالبات إلى مدارسهم؛ 

  . السیر عند تجمع هذه المیاه في عرقلة حركة 

خاصة في بمصراتة، و  منطقةوضع الخطط والمقترحات إلضافة خدمة النقل المدرسي داخل  .5

المناطق التي تضطر الطالبات فیها إلى قطع مسافة طویلة،  كالدافنیة، وطمینة، والغیران، لرفع 

  .أعباء التوصیل عن ولي األمر

تبار موقع المدرسة من الطریق الرئیسي وتوفیر مساحة عند إنشاء مدارس یجب األخذ بعین االع .6

كافیة أمام المدرسة لوقوف الحافالت والسیارات للتخفیف من االزدحام في الطریق وعرقلة حركة 

 . السیر 
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  اختبار الفروض

  أن الزیادة في عدد السكان لم یقابلها زیادة في عدد المؤسسات التعلیمیة : الفرضیة االولى 

لتعلیمیة لمرحلة التعلیم یتضح إنه لم تزداد المؤسسات ا 29ص) 5.2(ر إلى بیانات الجدول رقم بالنظ
 للعام، بل یتضح أن هناك نقص فمن خالل الجدول یتبین أن عدد المؤسسات التعلیمیة االساسي
- م2014نسمة، وبینما في العام  219584مدرسة وعدد السكان حوالي  )143(م 1997م1996
، لذلك یتضح رغم تزاید السكان نسمة 325504 مدرسة وعدد السكان حوالي 142حت صبأ ،م 2015
  .، وهذا یثبت صحة الفرضیةم یكن هناك زیادة في عدد المدارسنسمة یالحظ ل 105920بمقدار 

  . مدارس  10 ل یتبین أن هناك زیادة بما یقاربأما بالنسبة للمرحلة الثانویة فمن خالل الجدو 

ال یتفق توزیع المؤسسات التعلیمیة مع توزیع كثافة السكان مما زاد من المسافة  :الفرضیة الثانیة
  .التي تقطعها الطالبات

وضح توزیع المدارس حسب الحد األدنى من السكان مقابل ت تيال) 9.2) (8.2) (7.2(ول اجدالمن 
للمرحلة  ساسيألم ا، بالنسبة لمدارس التعلیالتعلیمیة للمعاییر التخطیطیة للخدمات كل مدرسة وفقاً 

المؤسسات التعلیمیة مع عدم اتفاق توزیع  ى، یتضح وجد نقص في عدد المدارس مما یودي إلبتدائیةاال
سافة التي حددها المعیار مطول من الأن الطالبات یقطعن مسافة أالسكان لكل فرع، لذلك یتضح توزیع 
  .متر للمرحلة االبتدائیة 500وهي 

ن عدد المدارس یتناسب مع عدد أعدادیة یتضح إلیم األساسي للمرحلة اأما بالنسبة لمدارس التعل
ن التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة متفق مع أدنى من المعیار، لذلك یتبین ألللحد ا السكان وفقاً 

  .عدا في بعض الفروع المنطقة كطمینةا متوزیع الكثافة السكانیة 

ن عدد المدارس یتناسب مع عدد ألحد األدنى من المعیار یالحظ بالنسبة للمرحلة الثانویة، وفقا ل ایضاً 
إذا  ن التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة متفق مع توزیع الكثافة السكانیةأالسكان لذلك یتبین 

، وهذا ، الدافنیة، الغیرانواحدة للبنات كقصر أحمد روع التي توجد بها مدرسة ثانویةاستثنینا بعض الف
  .رضیةیثبت صحة الف
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تتسم المؤسسات التعلیمیة بنمط التوزیع المتجمع مما زاد من المسافة التي تطعها : الفرضیة الثالثة 
  الطالبات 

شارة إلى إلیت یجب اح) R( لتحقیق هذه الفرضیة تم تطبیق تحلیل صلة الجوار والذي یرمز له بالرمز
صفر =  Rذا كانت إف )2.15-0(ن تكون محصورة بین أجب ی) R( ن نتیجة تحلیل صلة الجوارأ

ذا كانت تساوي  ٕ ذا كانت قیمة 1یعني التوزیع متجمع وا ٕ یعني  R 2.15 = یعني أن التوزیع عشوائي وا
= ساسيألبالنسیة لمؤسسات التعلیم ا Rالتوزیع قمة التباعد واالنتشار وعند تطبیق التحلیل كانت 

ي وهذا یدل لمؤسسات التعلیم الثانو  R =0.4ن التوزیع متجمع وكانت نتیجة أوهذا یدل على  0.42
  . یثبت صحة الفرضیة، وهذا ما على أن التوزیع متجمع

صول على الطالبات عدم توفر وسیلة مواصالت خاصة بالطالبات زاد من أعباء الو : الفرضیة الرابعة
  . وأولیاء االمور

ملون أعباء الوصول، حیث مور والطالبات یتحألبالنظر إلى نتائج الدراسة المیدانیة أن بعض أولیاء ا
كم  2ساسي یقطعن مسافة تصل إلى أكثر من ألمن عینة طالبات مرحلة التعلیم ا%   30ما نسبته  

م ك 2من مرحلة التعلیم الثانوي یقطعن مسافة قد تصل من  %51 للوصول إلى المدرسة وما نسبته
یستخدمن وسیلة  دراسةمن عینة ال%    ، لذلك نجد ما نسبتهكم للوصول إلى المدرسة 10إلى 

، وتدفع عینة یستخدمن وسیلة مواصالت خاصةمن ال% 29مواصالت، حیث تبین من الدراسة أنه 
  . دینار شهریًا للوصول إلى المدرسة 80إلى  35الطالبات مقابل مدي قد یصل من 

ه، حیث من أولیاء االمور یقومون بتوصیل بنات 1085وایضًا تبین من  خالل الدراسة المیدانیة أن 
یت تبین من الدراسة ، حوصیل بناته منها التأخر عن العملولیاء االمور مشاكل نتیجة لتأیواجه بعض 
مور ألمن أولیاء ا%  50ه تن ما نسبأراسة كذلك تبین من الد یتأخر عن العمل%  48ه أنه ما نسبت

، وهذا ما یثبت سةینار شهریًا لوصول بناته للمدر د 400إلى  150یدفعون مقابل مادي قد یصل من 
مور أن عدم نوفر وسیلة نقل خاصة بالطالبات زاد من أعباء الوصول ألولیاء اأصحة الفرضیة أن 

   .مورألولیاء اأعلى الطلبات و 
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  )1(ملحق رقم 

  مصراتة/ األكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا 

  قسم الجغرافیا/ مدرسة العلوم اإلنسانیة 
  

  : أختي الطالبة 

بعد التحیة،،، أنا طالبة دراسات علیا باألكادیمیة اللیبیة فرع مصراتة أقوم بإعداد رسالة ماجستیر 

) إمكانیة وصول الطالبات إلى المؤسسات التعلیمیة بمنطقة مصراتة(ي جغرافیة الخدمات عنوانھا ف

بیانات لإلجابة عن بعض تساؤالت دراستي لذا أمل منكم اإلجابة عن  ىوأنا في حاجة ماسة إل

األسئلة الواردة في ھذه االستمارة بكل صدق وأمانة وأتعھد باستخدام إجاباتكم في األغراض 

  .علمیة التي تھدف لھا الدراسة  فقط، ویمكنك االستعانة بولي أمرك لإلجابة ومل االستمارة ال

  .أمام اإلجابة المناسبة  (   ) ضع عالمة 

  أرجوا اإلجابة على كل األسئلة

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االستبیان الخاص بالطالبات

 ً   البیانات الشخصیة : أوال

  

 ..................سم المدرسةا - 3.....................: ة المحل - 2:........................ العمر -1

  

 ً   :الوسیلة  –الزمن  –المسافة : ثانیا

 :المسافة   -أ

 (  ) ال ( )             ؟ نعم البیت  نل المدرسة التي تدرس بھا حالیا أقرب مدرسة مھ -4

  ، لماذا فضلت ھذه المدرسة على المدرسة األخرى القریبة من البیت ؟ ) ال(إذا كانت اإلجابة ب 

  (  )لعدم قبولي بأقرب مدرسة من البیت  -أ

ً لكفاءتھا  -ب   (  )أفضل مدرسة حالیا



  
 

  (  )ن مكان عمل ولي األمر لقربھا م -ج

  ..........................................................................أسباب أخرى تذكر  -د

 تقریبا ً؟والمدرسة  كم تبلغ المسافة بین البیت  -5

                      (  )م  1500 ىلإ 1001 من(  ) م  1000 إلى 501من    ( )م  500قل من أ

  (  )  أكثر من ذلك (   )       م 3000إلى  2001من (  )          م  2000 ىإل1501 من

  :الوسیلة  -ب

  المدرسة ؟ منالعودة وھي الوسیلة التي تستعملھا في الذھاب  ما -6

           ً   (  )حافلة (  )       األسرةسیارة (  )    األقدام  ىعلسیرا

بة وتستخدمین وسیلة مواصالت للذھاب والعودة فما ھو سبب استخدامك إذا كانت المدرسة قری -7

  لھذه الوسیلة ؟ 

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

   الزمن المستغرق للوصول –ج 

  المدرسة ؟ ىكم تحتاج من الوقت للوصول إل -8

(   )               دقیقة  30(  ) دقیقة  25(  )  دقیقة  20  (  )دقیقة  15 أ(  )دقائق  10  (  )دقائق 5

  (   ) . أكثر من ذلك 

  قیمة اإلیجار الشھري ؟ ھيإذا كنت ممن یستعملون الحافلة فما  -9

فأكثر  دیناراً  50)          (   اً دینار 40)      (   اً دینار 30)    (  اً دینار 20)      (  دنانیر 10

 ) (  

 ً    الصعوبات التي تواجھ الطالبات في الطریق: ثالثا

  (   ) ال (  )      ھل موقع المدرسة مناسب ؟ نعم   - 10

  (      ) صعبة (    )     كیف تكون رحلتك الیومیة إلى المدرسة ؟ سھلة  - 11

 لمدرسة ؟ ا وإلى منما الصعوبات التي تواجھك أثناء رحلتك  - 12



  
 

 ( )عدم وجود وسیلة مواصالت  -(  )          بعد المدرسة عن البیت   -

  (  )ازدحام الحركة المروریة   -(  )       عبور طریق ذات اتجاھین  -

  )  ) ( الغدران( األمطارسقوط  أثناءالمائیة  التجمعات -

  ...................................................تذكر أخريصعوبات   -         (  )المطبات  -

  ؟  المدرسة  إلىھل حدث وتأخرت عن الذھاب  - 13

  (   ) دائما أتأخر           (   )   نادرا ما أتأخر  (   )        ال أتأخر 

  ....................................................................................سبب التأخر  ما -

  كنت تستعملین الحافلة في الذھاب والعودة من المدرسة ھل تواجھك مشاكل في الحافلة ؟ إذا  - 14

  (   ) ال (    )                                          نعم           

  فما ھي المشاكل ؟  ) نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ

 (   )ازدحام الحافلة  -

 (  )اف تأخر الحافلة عن مواعید الحضور واالنصر -

 (   ) ارتفاع قیمة اإلیجار الشھري للحافلة  -

  ........................................................أسباب أخرى تذكر  -

 ً   نوع الطریق : رابعا

  (  )ترابي وعر    (  )ترابي (  )   معبد ؟  یربط بین البیت والمدرسةنوع الطریق الذي  ما - 15

 (   ) ال(   )               نعم   ذلك الطریق ؟  ىادث عللك أو لغیرك ح حدثھل  - 16

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما نوع الضرر الذي تسببھ ؟ 

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

إذا كانت (    ) ال (  )   ھل یوجد ازدحام أمام المدرسة أثناء الحضور واالنصراف ؟ نعم  - 17

  )نعم(جابة بـ اإل

  فما ھو سبب االزدحام ؟



  
 

 (  )الطریق أمام المدرسة ضیق  -

 (  )وقوع المدرسة في منطقة سكنیة مزدحمة  -

 (  ) وقوع المدرسة في منطقة خدمیة  -

  ..................................................................... أسباب أخرى تذكر  -

  

  االستبیان الخاص بولي األمر

ً ا    :البیانات الشخصیة : وال

                           (  )  ىأنث)  (ذكر  :الجنس-3.................المھنة .-2....................... العمر .1

 ..........................الدخل الشھري. - 5...............المحلة .-.4

 .......................كم عدد البنات التي یدرسن في األسرة ؟ .2

 ) نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ (  )   ال(  )    ھل تقوم بإیصالھن جمیعھن بنفسك ؟ نعم  .3

 ما ھي الوسیلة التي تستخدمنھا للذھاب والعودة من المدرسة ؟) ال( ـإذا كانت اإلجابة ب .4

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

 نت تقوم بإیصال بناتك بنفسك فما ھي المشاكل التي تواجھك أثناء إیصالھن إلى المدرسة ؟إذا ك .5

 (  )ازدحام الطریق وبخاصة أثناء ساعات الذروة  -

 (  )االزدحام أمام المدرسة   -

  (  )بعد المسافة بین بیتك والمدرسة   -

 (  )ال یوجد مكان مخصص إلیقاف السیارة  -

 ..................... ...............مشاكل أخري   -

 كم المدة التي تستغرقھا إلیصال بناتك للمدرسة ؟  .6

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

 ھل إیصال بناتك للمدرسة یؤخرك عن الدوام في العمل ؟  .7

  (  ) ال (  )                                     نعم     

 بنعم كم المدة التي تتأخر فیھا عن العمل ؟  إذا كانت اإلجابة .8

  (   ) أكثر من ذلك (  )         دقائق  10(  )         دقائق     5  



  
 

أثناء رجوع بناتك من المدرسة كم المدة التي تنتظرھا أمام المدرسة ؟ وما ھو سبب  .9

 االنتظار ؟ 

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

اصة كم المبلغ الذي تدفعھ إذا كانت الوسیلة المستخدمة لالیصال بناتك الحافلة الخ .10

 ً  ؟شھریا

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

 )( ال(  ) من وإلى المدرسة ؟ نعم ل بتنك ھل تفضل وجود وسیلة نقل بالمدرسة إلیصا .11

  )نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ

 لبعد المسافة  -

 لعدم تفرغ ولي األمر لتوصیل  -

 ..................................................أسباب أخرى تذكر  -

  ) ال (إذا كانت اإلجابة ب 

 ( ) المدرسة قریب  -

 نفرغ ولي األمر للتوصیل  -

                ...................................................ذكر أسباب أخرى ت -

  

  

  

  

  

  



  
 

  )2(ملحق رقم 
  إحداثیات مدارس التعلیم األساسي في مصراتة

 X Y  اسم المدرسة  م.ر
 مدارس زاویة المحجوب

 32.3976 14.99293 شهداء السواوة  1
 32.38553 15.0052 المشعل  2
 32.37689 14.99415 أبو بكر الصدیق  3
 32.38889 14.97884 نسیبة بنت كعب  4
 32.3723 15.00036 شهداء العقیلة  5
 32.39906 14.99567 شهداء المحجوب  6
 32.38304 14.97225 شهداء الوطن  7
 32.39030 14.97524 المحجوب المركزیة  8
 32.09943 14.98845 النهضة  9
 32.36704 15.00868 بشیر السعداوي  10
 32.40006 15.00796 شاطئ االمان  11
 32.37762 14.96606 أحفاد السویحلي  12
 32.38145 14.98802 حطین  13
 32.38359 15.99948  ذات الرمال  14

 مدارس الغیران
 32.35107 15.02568 الغیران المركزیة  1
 32.33248 15.03603 رأس الماجل  2
 32.35363 15.04284 مارس-06  3
 32.35956 15.00964 النصر  4
 32.35599 15.01316 الشورى  5
 32.35175 15.03169 شهداء الغیران  6
 32.31669 15.03064 شهداء المطار  7
 32.35383 14.99701 معاد بن جبل  8
 32.36159 14.98663 رمضان السویحلي  9
 32.36349 15.01756 أرض األحرار  10
    شهداء لیبیا  11

  



  
 

  
 مدارس قصر أحمد

 29.96875 16.44014 ى بن نصیرموس  1
 32.37147 15.18275 عبد العاطي جرم  2
 32.37778 15.15943 الصفاء  3
 32.36508 15.29459 شهداء قصر احمد  4
 32.37259 15.2074 أسود الوادي  5
 32.36379 15.18449 الحي الصناعي  6
 32.37641 15.17372  شهداء شاطئ النحیل  7

 مدارس طمینة
 32.29576 15.06849 ابي طالبعلي بن   1
 32.32484 15.10146 كرزاز بنات  2
 15p.10755 32.29784 عثمان بن عفان  3
أبریل 17  4  15.20999 32.31189 
 32.25456 15.07963 طمینة المركزیة  5
 32.29433 15.09657 بدر الكبرى  6
 32.32413 15.10022 شهداء السدادة  7
 32.2979 15.11816 شهداء تاقرفت  8
 32.27273 15.10878 القلم  9
 32.27188 15.04842 ثورة الحجارة  10
 32.30213 15.08424  صالح الدین  11

 مدارس الدافنیة
 32.39506 14.87681 ابن خلدون  1
 32.3994 14.95464 النجاح  2
 32.41349 14.7943 البشائر  3
 32.43592 14.9045 شهداء زریق  4
 32.36787 14.91337 رأس الهجمة  5

  
  
  
  



  
 

  
 32.36999 15.08104 الشعلة  6
 32.39499 14.96621 المجد  7
 32.36263 14.81267 الصحابة  8
 32.39514 14.939 شهداء الشط  9
 32.39408 14.90378 الوفاء  10
 32.36276 14.81239 شهداء الدافنیة  11
 32.39052 14.95729 عمار بن یاسر  12

 مدارس الزروق
 32.38956 15.13504  هراءفاطمة الز   1
 32.38361 15.08117 األجیال  2
 32.38871 15.14026 شهداء الرملة  3
 32.36234 15.1501 الحریة  4
 32.37019 15.12743 السالم  5
 32.36481 15.16391 الشموع  6
 32.37692 15.14015 شهداء الواجب  7
 32.37119 15.14844 أحمد الزروق  8
 32.36666 15.13848 حسان بن تابت  9
 32.34638 15.13057 النضال  10
 32.35688 15.12484 السكیرات  11
 32.38221 15.13098  غرناطه  12
 32.35047 15.13528 االنطالقة  13
 32.35847 15.13528 یولیو-23  14
 32.3859 15.12673  العروبة  15
 32.37066 15.1606 زید بن ثابت  16
 32.38235 15.13736 عقبة بن نافع  17
 32.39482 15.12985 اإلخالص  18
 32.37198 15.14994 شهاب الدین  19

  
  



  
 

  
  

 مدارس مصراتة المدینة
 32.40089 15.03374 جیل المستقبل  1
 32.36101 15.06747 األنوار  2
 32.3702 15.08098 الشعلة  3
 32.37278 15.08316 سكینة  4
 32.37743 15.08634 مصراتة المركزیة  5
 32.375 15.07642 نتصاراال  6
 32.36867 15.06365 جابر بن حیان  7
 32.37851 15.06421 التضامن  8
 32.36249 15.05515 شهداء الرمیلة  9
 32.37074 15.06086 الیقظة  10
 32.37285 15.05581 یترب  11
 32.39941 15.04092 القلعة الصامدة  12
 32.3817 15.06839 الشهداء بنات  13
 32.35183 15.08094 ادالجه  14
 32.36627 15.04667 شهداء الصوالح  15
 32.37455 15.05956 طارق بن زیاد  16
 32.36785 15.06747 علي المستیري  17
 32.39753 15.04935 الجزیرة  18
 32.37896 15.09354 الهدایة  19
 32.38178 15.10002 رأس التوتة  20
 32.37721 15.11578 شهداء راس الطوبة  21
 32.39889 15.12549 النبراس  22
 32.38592 15.10889 شهداء یدر  23
 32.39335 15.07378 القرضابیة بنات  24
 32.38461 15.11144 لیبیا أبو شعیرة  25

  
  



  
 

  

 32.38879 15.08671 جمال عبد الناصر  26
 32.38843 15.1164 أبي ذر الغفاري  27
 32.37943 15.10068 رابعة العدویة  28
 32.38005 15.11392 بالل بن رباح  29
 32.40219 15.08717 عین جالوت  30
 32.39906 15.08117 شهداء عباد  31
 32.39334 15.07382 أسماء بنت أبي بكر  32
 32.39456 15.11822 الشروق  33
 32.39504 15.07347 شهداء مرباط  34
 32.3853 15.09375 علي المنقوش  35
 32.36607 15.1113 شهداء الروبسات  36
 32.34031 15.1227 شهداء الثقیل  37
 32.33402 15.1125 إبراهیم السویحلي  38
 32.3471 15.10317 عمر بن الخطاب  39
 32.37276 15.09758 شهداء ال ماطوس  40
 32.3749 15.10841 رأس مفتاح  41
 32.36167 15.1076 أسامة بن زید  42
 32.35286 15.10399 شهداء السبت  43
 32.36044 15.10221 میسرة  44
 32.3718 15.09796 االستقالل  45
 32.35736 15.06943 شهداء الزوبي  46
 32.32127 15.08557 شهداء مصراتة  47
 32.36311 15.09107 النور  48
 32.35063 15.0762 مصعب بن عمیر  49
 3491.,32 15.08349 النهضة  50
 32.36876 15.09242 الكرامة  51
 32.3364 15.08796 مر المختارع  52
 32.3332 15.09813 أم القري  53
 32.36153 15.0912 خدیجة الكبرى  54
 32.35121 15.09571 شهداء المقاصبة  55
 32.36086 15.08012 التحریر بنات  56



  
 

  
  )3(لحق م

  المرحلة الثانویة للبنات في بلدیة مصراتة إحداثیات الفلكیة لمدارس
 X Y  اسم المدرسة  م.ر

 32.35148 15.04323 الغیران الثاتویة  1
 32.32484 15.10146 كرزاز الثانویة بنات  2
 32.25317 15.08016 الخالدات الثانویة بنات  3
 32.38286 14.97133 جملیة ابو حیرد  4
 32.3917 14.97766 المحجوب الثانویة  5
 32.37689 14.99415 بكر الصدیق بوأ  6
 32.39307 14.95444 شهداء ابو رویة  7
 32.37117 15.148 ذات النطاقین  8
 32.38956 15.13504 فاطمة الزهراء  9
 32.3719 15.20805 الخنساء بنات  10
 3491.,32 15.08349 ثانویة النهضة بنات  11
 32.38515 15.11469 خولة بنت األزور ثانویة بنات  12
 3792.,32 15.08606 أم الشهید الثانویة بنات  13
 3773.,32 15.11569 ثانویة أم سلمة بنات  14
 3718.,32 15.09796 ثانویة االستقالل بنات  15
 32.39335 15.07378 القرضابیة الثانویة بنات  16
 37049.,32 15.06041  ثانویة الیقضة بنات  17
 37571.,32 15.08880  مصراتة الثانویة بنات  18
 36785.,32 15.07647  ثانویة المجاهد علي المستیري بنات  19

  
  
  



   1  
  

  )4(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   2  
  

  )5(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   3  
  

  )6(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   4  
  

  )7(ملحق رقم 
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  )15(ملحق 

  
  

حجم عینــــة البحــــــث للمرحلة االبتدائیة واالعدادیة والثانویة على حسب فروع منطقة 
  مصراتة

  

  اسم الفرع 
 اإلجمالي
  عینة الثانوي  عینة االعدادي  ئيعینة االبتدا  العینة

  185  237  542  964  مصراته المدینة
 32  41  105  178  الغیران
 49  56  130  235  الزروق

 71  46  98  215  المحجوب
 43  31  73  147  الدافنیة
 29  30  78  137  طمینة

 16  29  60  105  قصر أحمد
 425  470  1086  1981  المجموع
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  تواجھ الطلبة أثناء الذھاب للمدرسة المشاكل التي

  

  .مدرسة االستقالل مشارع سعدون السویحلي أما: المكان 

 .م6/11/2013 :تاریخ التقاط الصورة 


