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تحليل خصائص التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية GIS
رواء خزعل صبيح*
تاريخ االستالم2022/04/27 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

المستخلص
يعد قطاع التعليم من اكثر االمور اهمية في مجال التنمية الحضرية باعتباره من ابرز القطاعات المرتبطة
بنهضة المجتمعات وهي ذات ارتباط مباشر بالتنمية الشاملة بالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي وفق هذا المنطلق فان الخدمات التعليمية تشكل محور الخدمات المجتمعية داخل المدينة وان توزيعها
الجغرافي البد له من ان يتوافق مع الخصائص السكانية والمكانية وفقا لرؤية تخطيطه تأخذ بنظر االعتبار
الكفاءة المكانية والوظيفية  ،ومن اجل تحقيق الشرط االول فقط استخدم البحث بيئة نظم المعلومات
الجغرافية التي من شانها تحقيق افضلية في التوزيع المكاني للخدمات التعليمية ومعرفة اماكن الخلل المكاني
من ايجاد العالقة بين توزيع السكان والخدمة وتحليل الموقع االمثل والتوزيع المستقبلي للخدمات داخل
( الزهور
المدينة وقد بين البحث ان تركز المدارس الثانوية في حي دون سواه كما في احياء
والوحدة ) وان تحليل خصائص طبيعة التوزيع للمدارس الثانوية في المدينة يتضح ان مركز الثقل يقع في
حي الزهراء اال ان انتشار التوزيع حوله وفقا ألداة المساحة المعيارية يؤكد عدم عدالة التوزيع لكونها لم
تصل الى نسبة التوزيع الطبيعية داخل الدائرة المعيارية البالغة (  ) %68.27اما ابرز المقترحات فكانت
اعادة النظر في التوزيع المستقبلي للخدمات التعليمية وفقا لمبدا العدالة وفقا للمعايير التخطيطية التي تسهم
في تحقيق رؤية وتنمية حضرية مبنية على اسس علمية .

كلمات مفتاحية :البيانات المكانية ،خصائص التوزيع ،الكفاءة المكانية ،التحليل المكاني ،الدائرة المعيارية.

* طالبة دراسات عليا ،ماجستير ،كلية التربية للبنات ،جامعة تكريت ،العراق.
Rawaareem1979@tu.edu.iq
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Abstract
Educational sector is one of the most important sectors in the field of urban
development as it is associated with the renaissance of societies and it is
directly related and integrated to the development of the political, economic,
social and cultural aspects. Educational services constitute the basics of social
services in the city; and the geographical distribution has to be in accordance
with the population and spatial characteristics. In order to achieve its aims,
the research uses the GIS environment that would achieve a preference in the
spatial distribution of educational services and displays the places of spatial
imbalance through finding the relationship between population distribution
and service in addition to analysing the optimal location and the distribution
of future services within the city. The research shows that secondary schools
are focused in one neighbourhood, as in the neighbourhoods of (Al-Zohour
and Al-Wahda), it also shows that by analysing the characteristics of the
distribution nature of secondary schools in the city, it is clear that the centre
of gravity is located in the neighbourhood of Al-Zahra, but the spread of the
distribution around it according to the standard survey tool confirms that there
is no distributive justice because it does not reach the normal distribution rate
within the given standards, which amounted to (68.27%). The most prominent
recommendation of this study is to reconsider the future distribution of
educational services in accordance with the principle of justice and according
to planning standards that contribute to achieving a vision and an urban
development based on scientific foundations.

Keywords: Spatial data, distribution properties, spatial efficiency, spatial
analysis, normative circuit
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المقدمة
تعد الخدمات التعليمية بمثابة الخدمات الضرررورية التي يفترو وينبغي توفيرها ألفراد ي تجمع
سكاني (حضري ،ريفي) ،وتمثل الركيزة األولى واالساسية لتقدم وتطور المجتمعات ومعيار لقياس تقدمها
وتخلفها  ،اذ تقاس درجة تقدم وتحضرررر الشرررعوي بما يتوفر من الخدمات بشررركل عام والسررريما التعليمية
ألفرادها سركانها سرواء على المسرتول الكمي او النوعي ،ومدل مطابقتها للمعايير والمواصرفات المعروفة
في هذا المجال  ،لذلك يمكن اعتبار الخدمات التعليمية موضرروعا خ خصرربا خ للدراسررة الجغرافية سررواء على
مسرتول اققليم و الدولة و المحافظة و االقضرية او النواحي وحتى على نطاق ضريق داخل المدن وضرمن
احيرائهرا السرررركنيرة ،ونظرا لمرا تقردمره تكنلوجيرا نظم المعلومرات الجغرافيرة ( )GISمن إمكرانيرة الربط بين
البيانات (المكانية) والبيانات (الوصررفية) اعتمادا خ على إحداايات معينة ،يمكن ن تسرراعد على إيجاد فضررل
الحلول واتخراذ فضررررل القرارات للمواقع المزمع تنميتهرا عمرانيراخ ،لرذا فران البحرث يسررررعى لمعرفرة إمكرانيرة
تطبيق تقنيرة نظم المعلومرات الجغرافيرة ( )GISفي تقييم توزيع المردارس الثرانويرة في مردينرة الردجيرل لجميع
حيائها السركينة والكشرع عن خصرائصرها المكانية وانعكاسراتها الوظيفية وفقا للمعايير التي يتبناها الباحث
والخروج بخرائط رقمية قابلة للتحديث للنهوو بواقعها الحالي وإمكانية تنميتها من خالل توضرريح المكان
المالئم لتوقيع الخدمة للتخطيط في مديرية تربية صررررالد الدين التي من شررررانها توزيع هذه المدارس وفقا
لرؤيتها الجغرافية .
هدف البحث
التعرف عن واقع التوزيع المكراني لمردارس التعليم الثرانوي في المردينرة ،وتحليرل اتجراهرات توزيعهرا
ونمط انتشرارها ومدل كفاءتها المكانية من خالل تقنية نظم المعلومات الجغرافية ( ،)GISفضال عن إبراز
تقنيات التحليل المكاني ومعاييره التخطيطية لقياس كفاءة توزيع تلك الخدمات التعليمية في المدينة.
مشكلة البحث
تتمحور مشررركلة البحث في السرررؤال ا تي(ما مدل كفاءة التوزيع المكاني لخدمات مدارس التعليم
الثانوي في المدينة؟ وهل ن اسررررتخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ( )GISيمكن ن تسررررهم في قياس
كفاءة التوزيع المكاني لمواقع تلك الخدمات لتحقيق التنمية المكانية المستدامة.
فرضية البحث
تفترو الدراسررة بان التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في المدينة تتسررم بعدم االنتظام وان
اغلبها يسرروده التخطيط العشرروائي مما يؤار سررلبا في كفاءتها المكانية ،و ن اسررتخدام تقنية نظم المعلومات
الجغرافيرة يمكن ن يسررررهم في تقويم كفراءة هرذه الخردمرات من خالل إنتراج خرائط رقميرة معبرة عن واقع
التوزيع والكفاءة المكانية لهذه الخدمة.
منهجية البحث
اعتمدت البحث على المنهج االسرتقرائي الذي يبد بالجزئيات وينتهي بالكليات وباسرتخدام سرلوبي
التحليل الكمي والمقارن في تفسرررير كفاءة توزيع مواقع مدارس التعليم الثانوي في المدينة والوصرررول إلى
نترائج دقيقره ومحردده  ،براالسررررتعرانرة بتقنيرة نظم المعلومرات الجغرافيرة ( ، )GISفي عمليرة رسررررم الخرائط
وإجراء عمليات التحليل المكاني للخدمات التعليمية لكي تعين الباحث في فهم وتحليل خصرررائص الخدمات
التعليمية الستقصاء النتائج ووضع المعالجات  ،وتحديد المقترحات.
موقع المدينة
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تقع مدينة الدجيل في الجزء الجنوبي من محافظة صرررالد الدين على الطريق الرئيس (بغداد  -موصرررل)
بين خطي طول ( ) 43. 20 – 42. 80شرررررقرا خ وبين دائرتي عرو ( ) 37. 42 – 37. 48والبرالغرة
مسرراحتها ( 2051.08هكتار) مكونة من ( )5احياء سرركنية بمسرراحة ( 716.4هكتار) من المسرراحة الكلية
للمدينة وتضم قرابة ( )36379نسمة لعام 2019م ( )1الخارطة (.)1
الخارطة( )1موقع منطقة الدراسة :المصدر :الباحث باالعتماد على خارطة العراق اقدارية بمقياس

 ، 1/1000000وخارطة محافظة صالد الدين اقدارية بمقياس ،1/2500000وخارطة التصميم
األساسي لمدينة الدجيل ،ومرئية فضائية للقمر الصناعي ( )Quick birdلسنة  ،2017برنامج ( ARC
.)GIS V10.3
اوالً :التوزيع المكاني للمدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل لعام 2020م:
التوزيع المكاني هو سرراس العمل الجغرافي كما نه وسرريلة سرراسررية لفهم الشررخصررية اققليمية،
وخطوة الزمرة لفهم سررررلوظ ي ظراهرة جغرافيرة لغرو وصررررفهرا وتحليهرا وتفسرررريرهرا من خالل معرفرة
خصرائص الظاهرة وتغيرها في المكان ( ،)2ولتوضريح صرورة التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في
مدينة الدجيل تم إجراء مسرح ميداني شرامل لهذا النوع من الخدمات التعليمية لتحديد مواقعها وتوزيعها على
الخرائط بحسررا األحياء السرركنية ،وذلك باسررتخدام مرئية فضررائية للقمر الصررناعي (كويك بيرد) واعتماد
خريطة التصرررميم األسررراسررري للمدينة وتثبيت مواقع الخدمات عليها ضرررمن بيئة برنامج ( ARC GIS
 ،)V10.3والتي تبين نتائجها الجدول( )1والخرائط (2و3و4و5و)6ومنها نستنتج االتي:
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-1

-2

-3

-4

-5

-6

بلغ اجمرالي اعرداد المردارس الثرانويرة في مردينرة الردجيرل ( )10مردارس ارانويرة الجردول( )1تشرررركرل مرا
نسرربته ( )%27.02من اجمالي الخدمات التعليمية دون المرحلة الجامعية في المدينة البالغة ()37
خردمرة تعليميرة وقرد بلغ عردد طلبرة المردارس الثرانويرة ( )4892طرالرا وبلغ عردد الكرادر التعليمي فيهرا
( )317مدرس (.)3
يتصرردر التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في المدينة احياء (الوحدة والزهراء) بواقع ()3
مدارس وبنسرره ( )%30لكل منهما ،يليها بالمرتبة الثانية حي (الجمعية) بواقع ( )2مدرسررة اانوية
بنسرربة( ،)%20وجائت بالمرتبة الثالثة احياء (االنتصررار ،العسرركري) بواقع ( )1مدرسررة اانوية
وبنسرربة( )%10من اجمالي اعدادها الكلي الجدول( )1والخارطة( )2وإن سرربا تباين التوزيع من
حي خر نتيجة التباين في حجوم سرركانها وقدم بعا األحياء وحدااة البعا ا خر منها والقري
والبعرد عن مركز المردينرة والخردمرات والعوامرل اقداريرة والتخطيطيرة واالجتمراعيرة دور في ذلرك
ايضاخ.
يظهر عدم تجانس نسررا توزيع السرركان البالغة ( %18.6و  )%14.1على التوالي ونسررا توزيع
المدارس البالغة ( )%10في احياء (االنتصررار العسرركري) مما ار سررلبا خ في تدني مسررتول الكفاءة
الوظيفية ألداء هذه المدارس علما خ ان هذه االحياء تمثل ما نسررربته ( )%37.9من مسررراحة اجمالي
االحياء السكنية في المدينة الجدول( )1والخارطة (.)3
يظهر عدم تناسرررا توزيع المدارس مع توزيع كثافة السررركان بدليل ان حي (الوحدة) يحتوي على
( )3مدارس اانوية وتبلغ كثافة السركان فيه ( 45.71نسرمة  /هكتار) في حين تبلغ كثافة السركان في
حي (الزهراء) ( 99.52نسررمة  /هكتار) ويضررم ( )3مدارس اانوية وفي المقابل فان كثافة سرركان
في حي االنتصرررار بلغت( 60.01نسرررمة  /هكتار) وضرررم مدرسرررة اانوية واحدة فقط الجدول()1
والخارطة(.)4
تبلغ كثافة المدارس بالنسرربة لعموم مسرراحة االحياء السرركنية في المدينة هكتار (مدرسررة اانوية /
 71.64هكتار) ويبلغ هذا المعدل على مسرررتول االحياء السررركنية عاله وبواقع (مدرسرررة اانوية /
 159.10هكتار) في حي (العسرركري) و (مدرسررة اانوية  112.83 /هكتار) في حي (االنتصررار)
ويقل عن ذلك في بقية االحياء السكنية الجدول( )1و الخارطة(.)5
ان مواقع خردمرات مردارس التعليم الثرانوي تتفق مع توزيع كثرافرة شرررربكرة الطرق في المردينرة
الخارطة(.)6
جدول ()1

توزيع خدمات مدارس التعليم الثانوي والسكان وكثافتهم وكثافة المدارس على مستوى االحياء
السكنية في مدينة الدجيل لعام 2020م
كثافة المدارس

5

االحياء
السكنية

عدد
المدارس
الثانوية

%

الوحدة

3

%30

11378

الزهراء

3

%30

8955

24.6

االنتصار

1

%10

6772

18.6

112.83

العسكري

1

%10

5136

14.1

159.10

22.2

الجمعية

2

%20

4138

11.4

105.60

14.7

الكثافة
العامة نسمة
 /هكتار

82.96

بالنسبة

المساحة
هكتار

عدد
السكان

%

%

34.7

45.71

31.3

248.89

99.52

29.99

89.98

12.6

112.83

15.7

60.01
32.28

159.10

39.18

52.8

للمساحة /
هكتار
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المجموع

10

100

36379

100

716.4

100

50.78

71.64

المصردر :وزارة التخطيط والتعاون اقنمائي ،الجهاز المركزي لححصراء ،دائرة إحصراء محافظة صرالد
الدين ،اعداد سركان مدينة الدجيل بيانات غير منشرورة (،)2019مديرية تربية محافظة صرالد الدين ،قسرم
تربية الدجيل ،بيانات غير منشورة  ،2020-2019الدراسة الميدانية.
الخارطة( )2التوزيع المكاني والعددي لمدارس التعليم الثانوي على مستول االحياء السكنية في مدينة
الدجيل لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الجدول ( )1وبرنامج (.)ARC GIS V10.3
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)التوزيع العددي للسكان ومدارس التعليم الثانوي على مستول االحياء السكنية في مدينة3(الخارطة
م2020 الدجيل لعام

.)ARC GIS V10.3( ) وبرنامج3(  الباحث باالعتماد على الجدول:المصدر

)4(الخارطة
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توزيع كثافة السكان نسمة /هكتار ومدارس التعليم الثانوي على مستوى االحياء السكنية في مدينة
الدجيل لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الجدول ( )1وبرنامج (.)ARC GIS V10.3

خريطة()5
توزيع كثافة مدارس التعليم الثانوي بالنسبة للمساحة هكتار على مستوى االحياء السكنية في مدينة
الدجيل لعام 2020م
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.)ARC GIS V10.3( ) وبرنامج1(  الباحث باالعتماد على الجدول:المصدر

)6(خريطة
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توزيع مواقع المدارس الثانوي بالنسبة لكثافة شبكة الطرق على مستوى االحياء السكنية في مدينة
الدجيل لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الجدول ( )1خارطة التصميم األساسي للمدينة وبرنامج ( ARC GIS
.)V10.3

ثانياً :تحليل الخصائص المكانية والنمطية لتوزيع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل:
تعمرل الردراسررررات الجغرافيرة على تحليرل العالقرات المكرانيرة للظراهرات الجغرافيرة ،على مسرررراحرة
األرو التي تشرغلها ويأخذ التحليل في الحسربان خصرائص توزيع الظاهرات المدروسرة وتعتبر الخصرائص
المكانية للظاهرات الجغرافية األسررراس الذي ينعكس علية اار المكان في التوزيع الجغرافي لها( ، )4وهناظ
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مؤشررات إحصرائية لوصرع وتحليل البيانات المكانية (المواقع الجغرافية ) للظاهرات من حيث خصرائصرها
المكانية ومركز اقلها واتجاه توزيعها ونمط انتشررارها على الحيز الحضررري للمدينة ،كما ان تحليل اتجاه
البعد المكاني للظاهرة يعد مكمالخ سرراسرريا خ لتحليل قيم الظاهرة ذاتها( ،)5والتي سرريتم االعتماد عليها في هذا
التحليل وقد تم التركيز في ذلك على محورين:
 -1خصاااائص التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل - :لقد تم اسرررتخدام مؤشررررات
معينرة قظهرار مؤشرررررات خصررررائص التنظيم المكراني لمردارس التعليم الثرانوي في المردينرة من حيرث مردل
تجمعها او تمركزها حول نقطة معينة وطبيعة تشرررتتها من المركز واتجاه هذا التشرررتت للبحث في سرررباي
ذلرك ،وفق مقراييس المركز المتوسررررط (مركز اقرل التوزيع)(  )Mean centerوالمسرررررافرة المعيراريرة
) (Standard Distanceواتجاه التوزيع( )Directional distributionضرمن بيئة نظم المعلومات
الجغرافية( )GISالتي تبين نتائجها الخارطة( )7والجدول( )2ومنها نستنتج االتي-:
أ -يقع مركز اقل (  )6()Mean centerتوزيع مدارس التعليم الثانوي لمدينة الدجيل في حي (الزهراء)
ممرا يردل على مردل الجراذبيرة التي تفرضررررهرا األحيراء الواقعرة برالقري منره في توقيع الخردمرات التعليميرة
وتقراري توزيعهرا ،فضررررالخ عن مرا تمتلكره من عوامرل جرذي المتمثلرة بتوفر خردمرات البنى التحتيرة
واالرتكازية مما سررهم بتوفر الخدمات المجتمعية واسررتقرار السرركان فيها وبالقري منها والحاجة الى
استحداث مزيد من خدمات مدارس التعليم الثانوي فيها وتطورها وتباين توزيعها.
()7
ب -بلغ عدد ابنية مدارس التعليم الثانوي الواقعة ضررررمن الدائرة المعيارية )(Standard Distance
البالغ قيميتها ( )1146متر ( )%40من المدارس الثانوية ويدل ذلك على ان توزيع هذه المؤسرررسرررات
داخل الدائرة المعيارية توزيع غير طبيعياخ ،وميلها نحو التشرررتت ،ألنه من المفترو ان تضرررم الدائرة
المعيارية ( )%68.27من عناصر الظاهرة إذا كان التوزيع طبيعيا خ عدا ذلك فان التوزيع يتأار بعوامل
خرل ممرا يجعرل المسررررافرة المقطوعرة ألغلرا المردارس الثرانويرة من المنراطق المختلفرة كبيرة ،وترتبط
المسررافة المعيارية بعالقة طردية مع تشررتت توزيع النقاط ،بحيث كلما كبرت قيمة المسررافة المعيارية
عن مركز اقل التوزيع زاد التباين وتشرررتت عناصرررر الظاهرة والعكس صرررحيح إذ يزداد تركز النقاط
حول المركز المتوسط كلما صغرت قيمية المسافة المعيارية.
ت -يرأخرذ اتجراه التوزيع المكراني) )8(( standard Deviational Ellipseلمردارس التعليم الثرانوي في
مدينة الدجيل تجاها خ مكانيا خ واضررحا خ يمتد من الجنوي الشرررقي نحو الشررمال الغربي بداللة تراود قيمة
الدوران ( ) 135.45درجة باتجراه الجنوي الشرررررقي مطوقا خ ( )%50من المردارس الثرانوية ،وهي اقل
من النسرربة التي تحقق التوزيع الطبيعي البالغة( )%68.27ويرتبط اتجاه توزيع المدارس الثانوية بهذا
االتجاه داللة على مدل الجاذبية التي تفرضرررها هذه الجهات لكونها من األحياء الحديثة فضر رالخ عن ن
امتداد احياء المدينة وتوسرعها العمراني امتداد طولي والتركز السركاني فيها تركز اخذ الشركل الطولي،
باتجاه الشرررق نتيجة لوجود المحددات المتمثلة باألراضرري الزراعية والمنطقة االاارية ومشررروع ري
االسررحاقي في شررمال والشررمال الشرررقي وجنوي والجنوي الغربي من المدينة وسرربا انحراف اتجاه
التوزيع المدارس الثانوية نحو الجنوي الشرررقي لكون هذه الجهات تتركز فيها االحياء الحديثة النشررأة
المتمثلة بأحياء (الجمعية العسركري) بينما يرجع سربا انحراف اتجاه نحو الشرمال الغربي لكونها نواة
نشررأة مدينة الدجيل ومركزها اقداري والخدمي المتمثلة بأحياء (الوحدة ،االنتصررار ،الزهراء) ،وهذا
يؤكد انحسرار توزيع المدارس الثانوية في اتجاه معين من المدينة المتمثل بحدود االحياء السركنية ونواة
نشأة المدينة.
الجدول ( )2خصائص التنظيم المكاني لتوزيع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل لعام 2020م
خصائص المركز المتوسط ( )Mean center
موق المركز المتوسط ضمن أحياء المدينة
قيمة y
قيمة x
نوع الخدمة التعليمية
حي الزهراء
3744064
430537
المدارس الثانوية
خصائص المسافة المعيارية )) standard distance
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نوع الخدمة
التعليمة
المدارس
الثانوية

المسافة
المعيارية (م)

مساحة الدائرة
هكتار

قيمة Xمتر

قيمة Yمتر

نسبة االحتواء %ألبنية
المدارس االبتدائية

1146

252

430537

3744064

%40

خصائص اتجاه التوزيع ()Directional distribution
نسبة االحتواء %ألبنية
اتجاه
نوع الخدمة
قيمة الدوران
قيمة Yمتر
قيمة Xمتر
المدارس االبتدائية
التوزيع
التعليمية
%50
جنوب
المدارس
135.45
524.6
1533
شرق
الثانوية
المصدر- :الباحث باالعتماد على الخريطة ( )7برنامج (.(ARC GISV10.3
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خريطة()7
خصائص التنظيم المكاني لتوزيع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الجدول ( )1وبرنامج (.)ARC GIS V10.3
 -2نمط التوزيع المكااني لمادارس التعليم الثاانوي في ماديناة الادجيال بااسااااتخادام تحليال اااالاة الجوار
) :(Nearest Neighbor Analysisما يهم الجغرافي عند دراسررته لتوزيع الظواهر هو معرفة ما إذا
كان توزيعها يشركل نمطا محددا م انه مجرد توزيع عشروائي فاذا كان التوزيع يشركل نمطا محددا فان ذلك
يعني ان هنراظ قوة وعوامرل وراء تشرررركيرل ذا النمط يسررررعى البراحرث قيجرادهرا والوقوف عنردهرا امرا إذا كران
التوزيع عشروائيا خ فان ذلك يشرير إلى قول الصردفة التي من الصرعا تفسريرها( ،)9ولما كانت األنماط المحددة
نتيجرة عوامرل وقول دائمرة التغيير فران ذلرك يعني إن اهتمرامنرا براألنمراط سرررريقودنرا إلى االهتمرام برالعمليرات
المؤدية إلى تكوينها( ،)10وفق مناهج و سراليا البحث المعاصررة خصروصرا خ ضرمن بيئة الررررر( )GISتسرتخدم
دوات تحليليرة معينرة في اسررررتخراج األنمراط التوزيعيرة كتحليرل صررررلرة الجوار (Nearest Neighbor
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) ،Analysisلقياس تشرتت النقاط حول بعضرها وتحديد النمط العام النتشرار النقاط في التوزيعات المكانية،
إذ ان تلك التوزيعات يمكن ان تكون عشرروائية ،و منتظمة ،و مركزة حسررا قيمة التحليل( )Rالجدول()3
وقد طبق هذا األسررررلوي في التحليرل للكشررررع عن نمط التوزيع المكراني لمردارس التعليم الثانوي في مدينة
الدجيل ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية( )GISالتي يبين نتائجها الشكل ( )1ومنه نستنتج االتي:
()11

جدول()3قيم دليل الجار األقرب ()R
نمط التوزيع
قيمة المعامل اإلحصائي
متجمع
0,09-0,00
متقارب عنقودي
0,49-0,1
متقارب عشوائي
0,99-0,50
عشوائي
1,19-1,00
متباعد
2,15-1,20

 -1كشررررفرت نتيجرة الجرار األقري ان قيمرة الردرجرة المعيراريرة ( )Z Scoreللمردارس التعليم الثرانوي بلغ (-
 )،0.33وهي تقع ضررررمن نطراق القيمرة الحرجة للمعيرار ( ،)Zوبذلك نقبل الفرضررررية المبدئية ،ونرفا
الفرضية البديلة القائلة ان نمط توزيعها تنتظم وفق نمط خاص بعيدا خ عن النمط العشوائي.
 -2يشررير مسررتول الثقة ( )Significance Levelان هناظ احتمالية قدرها ( )%0.73ي اقل من ()%1
من وجود خطأ في قبول الفرضررية المبدئية ورفا الفرضررية البديلة ،ي ان هناظ احتمال قدره ()%99
من ان نمط توزيع مدارس التعليم الثانوي ناتج بفعل عامل الصدفة والحظ.
 -3يؤكرد ذلرك قيمرة تحليرل قرينرة الجرار األقري لمردارس التعليم الثرانوي اذ بلغرت( )0.94وبرذلرك اتخرذت نمط
متقاري عشرروائيا خ وفق المحددات السررابقة الجدول ( ،)3يرجع سرربا نشرروء هذا النمط إلى تقاري توزيع
المدارس من بعضرها البعا في مناطق دون اخرل لكبر المعيار المسرافي والسركاني المعتمد في توقيعها
إلى جرانرا الفراا المسرررراحي الرذي يحيط بهرذه المردارس نتيجرة تركز عرداد منهرا في األحيراء القرديمرة من
المردينرة والقريبرة منهرا والتي تسررررتحوذ على ( )%60من اعردادهرا الكلي في المردينرة كراحيراء(الوحردة،
والزهراء) وقلتها في حياء خرل كان سررربا في اتجاه تقاربها توزيعها نحو العشررروائية وهذا يؤدي الى
محدودية االسرتفادة من هذه الخدمات في جزاء وتمتع احياء معينة بكفاءة مكانية عالية على حسراي احياء
اخرل.

نتائج تحليل
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المصدر :الباحث باالعتماد على الخارطة( )2وبرنامج (.)ARC GIS V10.3
ثالثاً :تحليل كفاءة توزيع مدارس التعليم الثانوي باستخدام معيار المسافة نطاق التأثير ((Buffering
وتحليل ثيسن( )Creates Thiessen polygonsلعام 2020م -:
لتقييم مدل فاعلية تقديم هذه الخدمات ومالئمة مواقعها ونسبة تغطيتها المكانية تم تطبيق هذا المعيار ضمن
بيئرة ( )ARC GIS V 10.3على واقع التوزيع المكراني الحالي لمدارس التعليم الثانوي وعلى مسررررتول
االحياء السكنية في المدينة لمعرفة الحدود المكانية التي تقوم هذه الخدمات بتغطيتها باستخدام تحليل نطاق
التأاير) (Bufferingوايسن( )Creates Thiessen polygonsوكاالتي:
-1نطااق تاأثير )(Bufferingلمادارس التعليم الثاانوي في ماديناة الادجيال -:يقصررررد برالحواجز ()Buffer
في نظرام المعلومرات الجغرافيرة ( )GISبرأنهرا الحردود التي تحيط براحردل الظواهر الجغرافي على الخريطرة
(نقط  ,Pointخط  ,Lineمسرراحة  )Polygonوبمسررافات متسرراوية بغا النظر عن تأاير شرربكة الطرق
انطالقا خ من تلك الظواهر الجغرافية بحيث تفصررررل الخريطة إلى نوعين من المناطق ,إحداهما تقع ضررررمن
مسررررافة مخصررررصررررة تسررررمى نطاق الحواجز ( )Buffer Zoneوتعبر عن حدث معين ,واألخرل تقع
ورائها( )12حددت الجهات التخطيطية مسررافة نطاق التأاير بالنسرربة لمدارس التعليم الثانوي من(800-500
م)  ،لكون جزء من طلبة هذه المرحلة تتمثل بالمدارس المتوسررطة الذي ال يتحملون السررير لمسررافة 800
متر ،ولتحقيق مبد سررهولة الوصررول( ، )Accessibilityالذي يمثل محيطها الحد األقصررى للمسررافة بين
موقع المدرسرررة والمناطق المخدومة ،ويظهر من الخارطة( )8ان نطاق تأاير المسررراحة المخدومة حسرررا
معيرار المسررررافرة المريحرة لمسررررافرة ( )500متر بلغرت حوالي ( )415هكترار وهي برذلرك ال تمثرل سررررول
( )%57.92من إجمالي مسرررراحة االحياء السرررركنية في المدينة  ،مما يشررررير إلى حجم النقص في التغطية
المثالية لهذا النوع من الخدمات وبهذا يسرررتوجا على السررركان قطع مسرررافات طول للحصرررول على هذه
الخدمة لجميع االحياء السكنية التي تتواجد فيها مدارس التعليم الثانوي ،وهذه تشكل قاليم افتقار خدمية مما
يتطلا توجيه توزيع مدارس التعليم الثانوية المسررتحداة مسررتقبالخ ضررمن تلك األجزاء من األحياء السرركنية
لتكون كثر مالئمة مع متطلبان سررركان المدينة الحالي والمسرررتقبلي للنهوو بواقعها وضرررمان اسرررتدامتها
المكانية ،ولكن كنتيجة لكبر مسرافة التأاير لمسرافة ( )800متر وتطبيقها على مواقع مدارس التعليم الثانوي
يالحظ ان مسراحة التغطية بلغت ( )601تمثل ( )%83.89من مسراحة االحياء السركنية باسرتثناء جزاء من
حي الوحدة والعسركري فان بقية االحياء السركنية تتمتع بخدمة كفوءة لمواقع مدارس التعليم الثانوي الحالية
لمسافة ( )800متر.
خارطة()8
نطاق تأثير المساحة المخدومة لمواقع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل لمسافة  500م و 800م
لعام 2020م
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المصدر :الباحث باالعتماد على الخريطة( )2وبرنامج ()ARC GIS V10.3
 -2تحليل ثيسان( )Creates Thiessen polygonsلمواقع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل:
يسرررتخدم هذا التحليل لمعرفة المسررراحة المغطاة من قبل كل خدمة بغا النظر عند مسرررتواها التخطيطي
وهرميتها المكانية وذلك عن طريق تحويلها من الطبقة النقطية( )pointإلى طبقة مسرراحية (، )polygon
بحيث ينتج لنا عن كل موقع مكاني مضررررلع واحد يبين خدماتها الفعلي(ليس نطاق تأايرها) وتوضررررح هذه
الطريقة قدرة اعداد المراكز الصرررحية في اسرررتيعاي السررركان في المكان من خالل تدرج األلوان في قياس
الكفاءة ،اذ تدل األلوان الداكنة على عدم التناسررا بين المراكز الصررحية والمسرراحة التي تغطيها بخدماتها،
في حين تشرررير المناطق ذات األلوان الفاتحة الى المناطق التي تكون فيها المسررراحة اقل من قدرة المراكز
الصرررحية على تغطيتها( )13ظهرت مخرجات التحليل المكاني لمضرررلعات ايسرررن والموضرررحة نتائجه في
الخريطرة( )9عن كفراءة توزيع غير جيردة لمردارس التعليم الثرانوي في مردينرة الردجيرل ويبرز ذلرك من خالل
سريادة األلوان الداكنة على مسراحات واسرعة من احياء المدينة ،مما يؤكد عدم وجود حالة من التناسرا بين
مواقع بعا المدارس القائمة والمسراحة المخدومة التي وصرلت الى ( )209.8 - 112.4هكتار في جزاء
من احياء (الوحدة والعسررركري) و( )112.3 – 56.1هكتار وفي جزاء من احياء (الجمعية واالنتصرررار)
وهنا تبرز الحاجة الى استحداث مدارس للتعليم الثانوي تقاسمها المساحة المخدومة مستقبالخ.
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 -1إمكانية استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية وبدرجة عالية في تحليل المواقع المكانية وإنشاء قاعدة
بيانات جغرافية للمؤشرات التعليمية ومعالجتها ليا وباستخدام مختلع التحليالت اقحصائية المكانية
وصبها في قالا واحد للوصول إلى فضل القرارات التخطيطية الخاصة في هذا المجال.
 -2عند دراسة التوزيع المكاني لمدارس التعليم الثانوي في المدينة وعلى مستول إحيائها السكنية تبين لنا
إنها تتواجد في جميع حياء المدينة السكنية و ان ما نسبته( )%60منها تتركز في احياء (الوحدة
والزهراء).
 -3ال يوجد توازن ما بين نسا توزيع مدارس التعليم الثانوي ونسا اعداد السكان بحسا األحياء السكنية
في احياء (االنتصار والعسكري) ،كما يظهر عدم تناسا بين توزيع المدارس مع توزيع كثافة السكان
بدليل ان حي (الوحدة) يحتوي على ( )3مدارس اانوية وتبلغ كثافة السكان فيه ( 45.71نسمة  /هكتار)
في حين تبلغ كثافة السكان في حي (الزهراء) ( 99.52نسمة  /هكتار) ويضم ( )3مدارس اانوية وفي
المقابل فان كثافة سكان في حي االنتصار بلغت( 60.01نسمة  /هكتار) وضم مدرسة اانوية واحدة فقط
الخارطة(.)4
 -4تبلغ كثافة توزيع المدارس الثانوية بالنسبة لعموم مساحة االحياء السكنية في المدينة هكتار (مدرسة
اانوية  71.64 /هكتار) ويبلغ هذا المعدل على مستول االحياء السكنية عاله وبواقع (مدرسة اانوية /
 159.10هكتار) في حي (العسكري) و (مدرسة اانوية  112.83 /هكتار) في حي (االنتصار) ويقل
عن ذلك في بقية االحياء السكنية.
 -5وفق تحليل خصائص طبيعة توزيع مدارس التعليم الثانوي في مدينة الدجيل تبين ان مركز اقل توزيعها
(  )Mean centerيقع في حي الزهراء االن ان انتشار توزيع المدارس حوله وفق داة المسافة
المعيارية) ) standard distanceيؤكد عدم عدالة التوزيع لكونها لم تصل الى نسبة التوزيع الطبيعية
داخل الدائرة المعيارية البالغة ( )%68.27وكذلك الحال بالنسبة التجاه توزيعها ( Directional
 )distributionالذي يأخذ اتجاه الجنوي الشرقي الممتد نحو الشمال الغربي نواة نشأة المدينة.
 -6ظهرت نتائج تطبيق تحليل قرينة الجار األقري ( )Rلنمط توزيع مدارس التعليم الثانوي في مدينة
الدجيل بصورتها الحالية تأخذ النمط المتقاري العشوائي إذ بلغت( ، )0.94مما يعني عدم تجانس
توزيعها وهذا ما كدته نتائج تحليل ايسن (.)Creates Thiessen polygons
 -7عند تطبيق تقنية تحليل نطاق التأاير لمواقع مدارس التعليم الثانوي وفق المعايير مسافة ( )500متر
نستنتج إن هناظ نسبة التغطية على مستول االحياء السكنية تبلغ ( )%57.92ي ان مانسبته (%42.08
)من جملة مساحة االحياء السكنية التصل إليها إطار خدمة مؤسسات هذه المرحلة  ،اال انها افضل حال
عند تطبيق معيار مسافة ( )800متر اذ تبلغ نسبة التغطية (.)83.89
 -8ضرورة االستفادة من تطبيق نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة تقنية في عملية التخطيط وتوزيع
خدمات مدارس التعليم الثانوي في المدينة ووضع الدراسات التقييمية بصورة تبرهن هميتها كجزء من
متطلبات التخطيط السليم لهذه الخدمات في المدينة.
 -9إعادة النظر في اختيار مواقع الخدمات التعليمة بمراحلها المختلفة على األحياء السكنية بصورة تكفل
تحقيق العدالة والمساواة وتلبي احتياجات السكان المتزايدة لها وان تؤخذ بنظر االعتبار عند توزيعها
المعايير التخطيطية المتعلقة بتوقيع المدارس والمتمثلة بمعياري (السكان والمسافة).
 -10إبراز تقنيات التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية للكشع عن مشاكل التوزيع الحالي
للخدمات التعليمية.
 -11األخذ بنظر االعتبار التطور العمراني والنمو السكاني للمدينة عند اختيار فضل األماكن ققامة
مؤسسات الخدمة التعليمية.
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