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إلى الضغط على الخدمات التعليميـة، ممـا أدى إلـى    ، لقد أدت زيادة معدالت التحضر التي شهدتها مدينة مكة المكرمة     

، الذي نتج عنه اختيار مواقع مدارس تفتقر ألغلب معـايير المالئمـة المطلوبـة   ، مضاعفة أعداد المدارس بشكل غير مدروس

  .بعدها عن المخاطر الطبيعية والبشرية أو، كمناسبتها لطبوغرافية المنطقة

لما تقدمه نظم المعلومات الجغرافية من إمكانية كبيرة تساعد على إيجاد أنسب الحلول واتخاذ أفضـل القـرارات،    ونظراً     

 إلى استخدام نظـم المعلومـات   البحث الحالي هدفخاصة فيما يتعلق بمعالجة وتحليل معلومات مكانية ضخمة ومتنوعة، فإن 



      )( ٢

الجغرافية في تقييم الوضع الراهن لمواقع مدارس البنات الحكومية بمدينة مكة المكرمة بجميع مراحلها االبتدائيـة والمتوسـطة   

وكذلك توظيف نظم المعلومات الجغرافيـة فـي توثيـق    . وفق مجموعة من المعايير الطبيعية والبشرية واالجتماعية، والثانوية

وبنـاء  ، الحكومية وتوزعها على أحياء المدينة؛ للخروج بخرائط رقمية للمدارس قابلة للتحديثالمواقع الراهنة لمدارس البنات 

ـ ، نموذج المالءمة الختبار المواقع الراهنة لمدارس البنات ا للمعـايير  ومن ثم اقتراح تعديل بعض المواقع وفقاً لدرجة مالءمته

ات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، باإلضافة إلى الدراسة الميدانيـة  لتحقيق ذلك على البيان وقد اعتمد البحث. التي تبنها البحث

لتحديد مواقع المدارس بدقة وتحديث البيانات المتاحة، ومن ثم تكوين قاعدة  GPSالتي استخدم فيها نظام تحديد الموقع العالمي 

وقد ارتكـز  . ArcGISمكانية في برنامج بيانات ضخمة أتاحت للباحثة بناء نموذج المالءمة عن طريق المعالجة اإلحصائية ال

  . الجار األقرب والموقع المتوسط والمسافة المعيارية ونطاق الخدمة والتقاطع واالنحدار: بناء النموذج على حساب كل من

إلى وجود تركز في توزع مدارس البنات في مدينة مكة المكرمة مع عدم عدالة التوزيـع بـين األحيـاء    وتوصل البحث      

كما تبين عدم مراعاة مواقع المدارس لجميـع المعـايير   . وتفاوت نطاق الخدمة بين هذه المدارس. ظر إلى الكثافة السكانيةبالن

بضـرورة إعـادة    وقد أوصى البحث في نهايته. تحتاج إلى مواقع بديلة من المدارس ٪٣٩وأن ، المصممة في نموذج المالئمة

 . وقع المالئم التي خرج بها البحثيار مواقعها وفق معايير اختيار المواخت، النظر في توزيع مواقع مدارس البنات
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 GIS(Geographic(فإن دور وأهمية نظم المعلومـات الجغرافيـة    ؛تنمية ومتطلباتها واستراتيجياتهاعند الحديث عن ال     

Information Systems  ًمتها وحسـن التعامـل   بل لمواء، المعلومات لمجرد توفيرليس فقط ، وضرورياً الزماً يصبح أمرا

وشبكات تجمـع  ، تصادية دون قواعد معلومات مكانية؛ ألنه ال تخطيط عمراني وال تنمية إقليمية أو اقوتنظيمها وتصنيفها، معها

ائها بواسطة واالستفادة من أجز، يمكن التعرف على معالمهابحيث ، العالقات بينها في منظومة ميسورةنظم ت، طبقاتها ومفرداتها

  . )٣١ص ، هـ١٤١٢، علي(لمخططين صانعي القرارات وا

قدرة علـى معالجـة   به من  تمتعنتيجة لما ت؛ في تذليِل العقبات البحثية ظهورها مات الجغرافية ساهمت منذن نظم المعلوإ     

 في كثيـر مـن  ها برص على األخذ من أجل ذلك ح .)٥-٣ص، هـ١٤٢٢، سلمى(وتحليل معلومات مكانية ضخمة ومتنوعة

تعـد  متمثلة في المدارس التي ، تي في طليعتها الخدمات التعليميةالتي تمس مختلف القضايا التنموية التي يأ، الدراسات التطبيقية

؛ كونهـا مـن أهـم    نتيجة أهمية الخدمات نفسها، كبير من المخططين وصانعي القرار باهتمامت إحدى أهم الخدمات التي حظي

عليها في تلقين الناشئة التعليم واإلعداد الفني والمهنـي  لالعتماد ، لمدينة أو الريف على حد سواءواء في اضروريات الحياة س

  . )٣٨٥ص ، م٢٠٠١، مصيلحي(

 صـعوبة أو ، أو تناسب أحجامها مع عدد طالبهـا ، عهامواقني بعض المدارس من مشاكل سواء في عدم مالءمة تعا قدو     

المعـايير   ؛ لعدم القدرة على األخذ بجميععثرة أمام صانعي القرار مما يقف حجر ،من الصعاب غير ذلكإلى  ،هايلإالوصول 

للحـي   يتطلب األمر في كثير من األحيان إجراء دراسـات اسـتطالعية  و ،مواقع تلك المدارس ومبانيهاالواجب مراعاتها في 
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ومدى بعدها عن المخاطر ، لحة لقيام مدرسة عليهاراضي الصاوالمباني أو األ، وحصر عدد السكان، مدرسة فيهالمزمع إنشاء 

ومـن ثـم    ،هذه المعاييرمن تجاهل كثير بشكل يؤدي في نهاية األمر إلى  ،ووقتا كبيرين جهداً ستلزممما ي، الطبيعية والبشرية

  . رساالمدمواقع كثير من اختيار االرتجال في 

 ،في الخدمات ومرافقهامضطردة واكبها زيادة والتي لم ت ،المكرمة مدينة مكةالتي شهدتها زيادة معدالت التحضر ونتيجة ل     

ذات الكثافـات   لجميع سكان األحياء الخدمات التعليمية التي تعد مطلبا رئيسياًتلك  خصوصاً، أدى إلى الضغط على الكثير منها

 ؛مدروسمخطط أو غير  شكلمضاعفة أعداد المدارس ب تطلب مواجهة هذه المشكلةو. )٤٥ص، هـ١٤٠٦، السرياني(العالية 

لضرورة التدخل  بشكل يدعو ،الموقع المالئمشروط مع  مواقعهاخصائص  تتماشىالمدارس التي ال  مجموعة من أظهر لنامما 

ومدارس البنات ، تبة على هذا الوضع غير المالئم الذي تعاني منها المدارس عموماًمتراآلثار الاقم ـقبل تف ،اـهلمعالجة وضع

  .خصوصا

من كارثة راح ضحيتها خمـس  ، لبنات المتوسطة في أحد أحياء مكةفي ذلك التنويه إلى ما حدث إلحدى مدارس ا ويكفي     

المالءمة شروط ي يفتقر لمعظم الذ، نتيجة سوء موقع المدرسة ومبناها ،)هـ ١٤٢٤، ١١٢٥العدد ، الوطن جريدة(عشرة طالبة 

عانته  وكـذلك مـا. ووقوعه في مكان يصعب الوصول إليه إلى غير ذلك من األسباب، عدم مناسبته لعدد الطالباتك ،والسالمة

وقوعهـا  لنتيجة ، حركة االنصراف أعاقت، زيرةوعة من طالباتها بعد هطول أمطار غإحدى المدارس الثانوية من احتجاز مجم

ويكشف عن خطورة ، عزز حقيقة سوء مواقع تلك المدارسبشكل ي .)هـ١٤٢٤، ١١٣٧العدد ، جريدة الوطن( يلسفي مجرى 

مشـاكل  لمعالجـة  ، غرافيون وغيرهـم من ذوي االختصاصبها الج يقوم، تقويمية إجراء دراساتحتمية ويدعو إلى ، وضعها

  ).١شكل ( إلجراء هذا البحث مكانية التي اعتمدت كحدود و، حيا  ٦٠في جميع أحياء المدينة البالغ عددها ، مواقع المدارس

قاعدة بيانات للمواقع الراهنة لمدارس  إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية إلنشاءفي مجمله هدف يفإن هذا البحث لذلك      

لمواقع الراهنة لمدارس البنات ختبار اال ؛)Suitability Model(مالءمة للبناء نموذج و ،نات الحكومية بمدينة مكة المكرمةالب

وأخيراً الخروج بخرائط ورقية ، اقتراح خريطة ألفضل المواقع المالئمة لمدارس البنات بجميع مراحلهاو، في القطاع الحكومي

وفق ، الحكومية بجميع مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانويةالبنات  مدارسمواقع قابلة للتحديث باستـمرار ل) تفاعلية( ورقمية

    .مجموعة من المعايير الطبيعية والبشرية واالجتماعية
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 .التقسيم الجديد ألحياء مدينة مكة المكرمة والحدود المعتمدة في الدراسة).١(شكل 

  هـ١٤٢٥على بيانات أمانة العاصمة المقدسة الباحثة اعتماداً : المصدر 
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، ظاهرة ومعروفـة ) األسباب(يه المتغيرات المستقلة الذي تكون ف" السببي المقارن الوصفي المنهج  ارتكز البحث علىلقد      

ستقلة لمحاولة معرفة عالقتها المحتملـة  ومن ثم يقوم بدراسة المتغيرات الم، )النتائج(ة المتغيرات التابعة ويبدأ الباحث بمالحظ

الذي يعتمـد  ) نيالتق(التطبيقي المعاصر باألسلوب  مستعينا ،)٢٥٠ص ، هـ١٤٢٤، العساف(" وآثارها على المتغيرات التابعة 
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مـرور  ، نظم المعلومات الجغرافيـة  أسلوبوقد استلزم إتباع  .البحثعلى تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في معظم مراحل 

   .)٢شكل (ياته ونفي أو إثبات فرض، واإلجابة على تساؤالته، عدة مراحل وخطوات لتحقيق أهدافهب بحثال

  

  
  

  .خطوات تطبيق أسلوب البحث). ٢(شكل 
  الباحثة: المصدر 

  : وبناء النموذج  عاييرتحديد الم: أوال

ومـن ثـم   ، دراسةتحديد المعايير الالزمة لتحقيق أهداف ال، البنات وإيجاد أفضلهاواقع مدارس تطلب بناء النموذج لتقييم م     

" يقة من االعتمادية بين المتغيراتإيجاد القيم الرقمية للثوابت حتى يتم بناء درجة دق"التي تعني  Calibration وزنها ومعايرتها

والتـي  ، من مدى تأثيرها المباشر علـى المـدارس   وذلك بناءاً على درجة أهميتها النابعة ، )١٧٠ص، هـ١٤٢٠، الرديسي(

ـ    ةمحاكا" خضعت لعملية النمذجة الخرائطية في نظم المعلومات الجغرافية التي تعني هنا  ى الواقع بتحويل جميـع المعـايير إل

 تحديد المعايير المتعلقة بالمدارس وتحديد مواقعها -١

 بناء النموذج -٢

  جمع البيانات من مختلف المصادر  - ١

 لوصفيةبناء قواعد المعلومات المكانية وا - - - - ����

  تحليل خرائط تقييم مواقع مدارس البنات  - ١
 تطبيق نموذج اختيار الموقع المالئم - ٢

 الخروج بخرائط المالءمة  - ١

  اقتراح مواقع بديلة لمواقع المدارس غير المالئمة -٢

بنين مدارس ال٠
والبنات بمختلف 

  مراحلها
  محطات الوقود ٠

 

مواقع المدارس في ٠
  داخل المساحة المعمورة 

الطرق السريعة  ٠

 والرئيسة

مجاري السيول  ٠
  ومناطق تجمعها

  االنحدارات٠

  استخدامات األرض٠

 تحديد المعايير وبناء النموذج

 جمع البيانات وبناء قواعد المعلومات

 التحليل والنمذجة

 استخالص النتائج
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الوقت  في توكشف، من المالءمةإلى درجات  من خاللهاصنفت المدارس " لعدة عمليات تحليلية  تخضع) جبرية(خرائط رقمية 

  ). ١( جدول رقم تلك المواقع من مشاكل بشرية وطبيعية واجتماعية تعانيه عن ماذاته 

  

  تقييم واختيار مواقع مدارس البنات في مدينة مكة المكرمة  ل معايير التي تم االعتماد عليهاال .)١(جدول رقم 

  المقياس  المؤشر  المعيار

  المدارس

 

 

  بتدائية اال  لقرب بالنسبة لمدارس البنينا •

  المتوسطةالقرب بالنسبة لمدارس البنين  •

  الثانويةالقرب بالنسبة لمدارس البنين  •

  المرحلة
  للبنات االبتدائية

  المرحلة
 للبنات ةالمتوسط

  المرحلة
  للبنات الثانوية

  م٥٠٠  م٢٥٠  م١٠٠

  م٧٥٠  م٥٠٠  م٢٥٠

  م١٠٠  م٧٥٠  م٥٠٠

  م٥٠٠  م١٥٠  م١٠٠  القرب بالنسبة لمدارس البنات •

 الطرق

 القرب من الطرق السريعة •

 القرب من الشوارع الرئيسة •

 القرب من الشوارع الثانوية •

  م١٥٠

 م١٠٠

  األنسب

 م١٠٠

  م٥٠

  األنسب

  م١٠٠

  م٥٠

  األنسب

  م٧٥  م٧٥  م٧٥  القرب من محطات الوقود •  البيئة

الظواهر 

  الطبيعية

 مجاري السيول •

 مناطق تجمع السيول •

  تاالنحدارا •

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

  ١٨ºالنحدار عن ا

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

  ١٨ºاالنحدار عن 

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

االنحدار عن 

١٨º  

تحديد موقع 

  مدرسة جديدة

 التربية والتعليمالقرب من ممتلكات وزارة  •

القرب من األراضي المخصصة لبناء  •

 المدارس

 القرب من األراضي الفضاء •

  القرب من المباني التي تصلح كمدارس •

متاح من األراضي المملوكة لوزارة التربية ال •

 والتعليم

اء ـة لبنـح من األراضي المخصصـالمتا •

 المدارس

 المتاح من األراضي الفضاء •

  المتاح من المباني التي تصلح كمدرسة •

  
  .هـ ١٤٢٢، معايير إدارة المساحة العسكرية بمدينة الرياض  بعض على اًالباحثة اعتماد: المصدر      

  

  

  :جمع وإعداد البيانات وبناء قاعدة نظم المعلومات الخرائطية والوصفية  :ثانيا

  :المعلومات ثانيا وذلك كما يأتي تتطلب هذه الخطوة جمع وإعداد البيانات أوال وبناء قاعدة     

  :جمع وإعداد البيانات  -١

  :م هذه البيانات إلىوبناء على ذلك يمكن تقسي، إن جمع البيانات عادة ما يكون من مصادرها المختلفة

 :وتشمل:  Spatial Data البيانات المكانية -أ 



      )( ٧

 : العمل الميداني  �

تم  لذلك، س كما هي في أماكنها على الخرائطأجل توقيع جميع المدارمن  ؛أحد أهم مصادر البياناتتصدر العمل الميداني      

وذلـك بعـد   ، كما وردت من إدارة التعلـيم  ؤها وعناوينهاحدد فيها حقول ألعداد المدارس وأسما، ليتصميم بطاقة للعمل الحق

تـم فـي هـذه المرحلـة     وقد . وترك حقول إحداثياتها والعنوان إذا اكتنفه تغيير لتعبئتها من الحقل، تصنيفها بحسب األحـياء

 ج من شركة المنت ٨٠من نوع جي بي اس  GPS  (Global Positioning System(االستعانة بجهاز تحديد المواقع العالمي 

GARMIN ،ته وفق اإلحداثيات الكيلومترية وضبط إحداثي)UTM( ،لالستفادة منـه  . كونه النظام المعتمد في خرائط الدراسة

وقد استغرق العمل الميداني قرابة شهر ونصف بدءاً من السادس من شهر محرم . واقع المدارس أثناء العمل الحقليفي تحديد م

رصدت إحداثيات جميـع مـدارس البنـين والبنـات بواسـطة      . من شهر صفر لنفس العام الخامس عشر هـ إلى١٤٢٦عام 

 ١٠وبذلك ظلـت  ، مدرسة ٥١١مدرسة للبنين والبنات من أصل  ٤٩٧بشكل ساهم في توقيع ، من أمام كل مدرسة GPSجهاز

هـو   ؛ إما لكونها ممـا اضح لهالعدم وجود عنوان و ،مدارس ابتدائية ومدرستان متوسطة ومدرستان ثانوية للبنات فقط لم توقع

وال يمكن االسـتدالل  ، لترميم وال يوجد لوحات تدل عليهاأو لكون مبناها خاضع للصيانة وا، جاري البحث لها عن مبنى بديل

   .فكان االكتفاء بما تم الوصول إليه، عليها 

  : الخرائط  �

لـذلك تـم   . ث؛ لدخولها في معظم عملياته التحليليـة تشكل الخرائط بصورتها الرقمية والورقية ضرورة حتمية لهذا البح     

  : التاليكالحصول على مجموعة من الخرائط المختلفة المقاييس والدقة اإلحداثية التي تخدم غرض البحث يمكن إجمالها 

ة عليها في توقيع المدارس وإخراج جميع نتائج الدراس أعتمدخارطة لمنطقة الدراسة تعد بمثابة خريطة األساس التي  .١

والذي أحتوى علـى حـدود المدينـة    ، أخذت من المخطط الرقمي للمدينة الصادر من أمانة العاصمة المقدسة. عليها

 . ومواقع المدارس، والتقسيم الجديد ألحيائها، الحالية والمستقبلية

النقص بها بما  والتي استكمل، تم الحصول عليها من الهيئة العليا لتطوير مكة، خارطة رقمية لمواقع محطات الوقود  .٢

 . وقع في خريطة الفارسي الرقمية لمدينة مكة المكرمة

األراضي  تحول استخداما) م ٢٠٠٣(وتم الحصول عليها من دراسة الغامدي ، خارطة رقمية الستخدامات األراضي  .٣

 . في مدينة مكة المكرمة لم تُغطِّ أجزاء من حي النوارية والعمرة مما تطلب استكمالها

حول األساس الجيومورفولوجي لتحديـد منطقـة   ) هـ ١٤٠٧( تم أخذها من دراسة مرزا ، جاري السيولخارطة لم  .٤

 . الحرم

  . هـ١٤٢٦صادرة من إدارة الدفاع المدني حديثا في عام ، خارطة لمناطق تجمع السيول .٥

  :  Remotely Sensed Dataبيانات االستشعار عن بعد  �

، طاق البانكروماتي األسـود واألبـيض  متراً ذات الن ٢.٥البالغة دقتها  SPOT-5رنسي تم االعتماد على مرئية التابع الف     

/ ٢٤سح المتعدد األطيـاف ملتقطـة فـي   للما، متراً ٤.٥ذات الدقة الواصلة  SPOT-4ومرئية ، م ٢٤/٥/٢٠٠٤الملتقطة في 

للماسح المتعدد األطياف تغطـي  ، أمتار ٤التي تصل دقتها إلى  IKONOS ومرئية . م تمثل جميعها منطقة الدراسة١/٢٠٠٥

في التعرف على مواقع بعض المدارس  IKONOSوبالرغم من مساعدة مرئية . الجزء األوسط والشرقي والجنوبي من المدينة

د إال أنها لم تُغطِّ إال جزءاً من المدينة بشكل قلل من االستفادة منها في إيجـا ، التي تتميز ببنائها الخاص ذات المباني الحكومية

  .دم قدرة تمييز المباني المستأجرةإضافة إلى ع، مواقع المدارس لكـامل المدينة
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ميزة دقـة  االستفادة من  ومن ثم تم. لهندسي التي سهلت عملية انطباقهاوقد خضعت جميع هذه المرئيات لعملية التصحيح ا     

والتعرف على مواقع المدارس بدقة في ، الطرقرسم شبكة ل، SPOT-5 و IKONOS كل من التميز المكانية العالية في بيانات

-SPOT و SPOT-5 يبينما خضعت مرئيت. GPSالنقاط التي وقعت بجهاز  تأمتار إلحداثيا ١٠تصل إلى ظل وجود إزاحة 

األراضـي لحـي    من أجل عمل تصـنيف السـتخدامات  ، بصورة تجمع بين خصائصهما الطيفيةلعملية دمج تهدف للخروج 4

  . مل لخارطة استخدامات األراضي السابق ذكرهامكالنوارية والعمرة 

  :   Digital Elevation Modelنموذج االرتفاع الرقمي  �

فقد تمت  االسـتعانة بنمـوذج االرتفـاع    ، نظراً لحاجة الدراسة لمعرفة درجات انحدارات السطح في مدينة مكة المكرمة     

الصادر من قسم نظم المعلومات الجغرافية ، قصى درجة تم الحصول عليهاكأ متراً ٢٥البالغ دقته ، الرقمي لمدينة مكة المكرمة 

مع بعض  ArcGISفي برنامج  Spatial Analyst؛ والذي حلل بواسطة وظيفة لملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةالتابع لمدينة ا

  . في نفس البرنامج Reclassifyالضبط لنتائجه من خالل وظيفة 

  : Descriptive Dataالبيانات الوصفية   - ب

ونظـم  ، التعليميـة باللغة العربية وغير العربية التي تناولت موضع الخدمات  ،وتأتي في طليعتها الكتب واألبحاث العلمية     

وتوزيع المـدارس وتقيـيم   ، وطرق التحليل والنمذجة الخرائطية، خصوصا في مجال الخدمات االمعلومات الجغرافية وتطبيقاته

  .بية السعودية وفي غيرها من الدولالعر في المملكة، مواقعها

هـ الصـادرة  ١٤٢٤كانية في مدينة مكة المكرمة لعام إحصائية أعداد السكان والكثافة السك الحكومية اإلحصاءاتوكذلك      

الـدليل  و. أمانـة العاصـمة المقدسـة   المأخوذة من وأعداد األحياء وتقسيماتها ومساحتها الكلية . من الهيئة العليا لتطوير مكة

وإحصـاءات  . تربية والتعليم بالعاصمة المقدسةهـ الصادر من اإلدارة العامة لل١٤٢٥/ ١٤٢٤اإلحصائي لمدارس البنين لعام 

  .هـ١٤٢٥/ ١٤٢٤ام ـة المكرمة لعابعـة لوزارة التربيـة والتعليم بمكليم البنات التـادرة من إدارة تعـمدارس البنات الص

  :Data Base  رافية الجغ البياناتبناء قاعدة  -٢

فهي بمثابـة  ، ألي نظام جغرافي أن يقوم بدونها ال يمكن، علوماتي تحتاج إلى خطوات تحضيريةن بناء قاعدة أي نظام مإ     

وتصـميم  ، لبيانات بلغة يفهم حروفها الحاسبتأتي في مقدمة هذه الخطوات إدخال ا. قواعد األساس التي يقوم عليها كافة البناء

، للتحليل والمعالجـة اإلحصـائية  لتصبح بعد ذلك صالحة ، المدارس بجداول كمية ووصفيةقع اربط مو يتم فيها اناتبيللقاعدة 

  .)٣شكل ( في خرائط وأشكال بيانية والعرض

  :   Data Analysis تحليل البيانات : ثالثا 

اني واإلحصائي التي تمتلك نظم المعلومـات  اعتمد تحليل بيانات البحث ومعالجة متغيراته على بعض أساليب التحليل المك     

يمكننا إجمـال  ، من خالل ما تملكه من أدوات ساعدت في تحقيق أهداف البحث، الجغرافية إمكانية إجرائها بصورة موضوعية

    :فيما سيتم عرضه آنفا، أهم هذه األساليب المستخدمة واألدوات المستعملة في الوصول إلى ذلك

  : Neighborhoods Analysisت أسلوب تحليل المتجاورا  - أ

  : وقد استخدمت الباحثة في هذه البحث الوظائف التالية       
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  .أهم خطوات بناء قاعدة نظم المعلومات الجغرافية لمدارس البنات في مدينة مكة المكرمة).٣(شكل  

  ا٤ص ، م ١٩٩٥، وعزيز  ٦١ص ، هـ ١٤١٩، لباحثة اعتماداً على المليجي ا: المصدر 

  
  
   : Buffers وظيفة صنع حدود حول الظواهر .١

، بما أن جميع معايير الدراسة قد حددت لها مسافات يجب االلتزام بها عند اختيار موقع أي مدرسة من مـدارس البنـات       

عن طريق وظيفـة النطـاق   ، لمدارس المخالفةوتقييم مواقعها في ضوئها؛ كان ال بد من رسم هذه المسافات المحددة لمعرفة ا

Buffer  الموجودة ضمن قائمةProximity  ، المدرجة تحت قائمة أدوات التحليلAnalysis Tools    في البرنامج الـذي تـم

لوجود ، والذي تم من خالله رسم ثالث نطاقات حول كل مدرسة بحسب المسافة المحددة لكل معيار . اختياره في هذه الدراسة

والتي في إغفالها عدم تقييم دقيق لحالة موقع كل مدرسـة؛  . وت في قرب المدارس من مصادر الضرر ضمن تلك المسافاتتفا

وهي بصفة عامة لكل معيـار مـن المعـايير    ، لذلك حددت تلك النطاقات الثالثة التي ُأعطي لكل منها قيمة تمثل درجة الخطر

بأنه والتي بتسجيلها لدرجة صفر يحكم على الموقع ، لكل مدرسة على حدةلمالئمة ادرجة  يتم في النهاية جمعها لمعرفة، السابقة

وبابتعادهـا عنـه يقتـرب موقـع     ، ع الشروط المحددة في هذه الدراسةوذلك للمواقع التي روعي في اختيارها جمي، مالئم جداً

  .)٢(جدول رقم  ٣٣درجة ل تسجيل الموقعالمدرسة من عدم المالئمة حتى نصل إلى مواقع غير مالئمة جداً عند 

  Descriptive Dataمعلومات وصفية 
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  القيم المحددة لدرجة الخطورة. )٢(جدول رقم 

  حالة النطاق  درجة الخطورة بحسب القرب من المدرسة  النطاقات

  خطر  ٣  النطاق األول من الداخل

  متوسط الخطورة  ٢  النطاق الثاني

  قليل الخطورة  ١  النطاق الثالث

  آمن  صفر  )المنطقة المثالية ( خارج النطاق المحدد 

  الباحثة : المصدر                    
  
  
  

 : Nearest-Neighborوظيفة الجار األقرب  .٢

فإنه تم االعتماد على طريقة الجـار األقـرب   ، عند الكشف عن نمط توزيع مواقع مدارس البنات في مدينة مكة المكرمة     

وهـي وظيفـة   ، Spatial Statistics Toolsحصائيوالتي تقع ضمن أدوات التحليل اإل، ArcGIS9بصورة آلية في برنامج 

المسافة بـين كـل    وهو قياس، صممت عليه هذه الطريقةوتعتمد على نفس المبدأ الذي ، ية مكانية مشهورة في هذه التقنيةتحليل

إذا كـان  فيمـا  ، بهدف الوصول إلى دليل يحدد نمط التوزيع) المدرسة المجاورة لها(واقرب نقطة مجاورة لها ) مدرسة(نقطة 

، خيـر ( إلـى عامـل المصـادفة    يشير ، أو فيما إذا كان نمطاً عشوائياً، يعني وجود قوى وعوامل وراءه، يشكل نمطا منتظماً

   . ) ٢٤٠ص ، م١٩٩٠

 :  Mean Center & Standard Distance وظيفة المركز المتوسط والمسافة المعيارية حوله .٣

 اًوتجاهل باقي مساحات الحي الخالية تمام، حة المعمورة لكل حي سكنيالمساواسط في تحديد أ تم االستعانة بهذه الوظيفة     

ن االعتماد على المساحة الكلية للحي قد تؤدي إلى ابتعاد المركز المتوسط للحـي عـن الكتـل    ألنه كما نعلم أ ؛مسكنمن أي 

هذه  جباندرا علماً. تكتل في قلبهالبتدائية مثالً حاجة بعض مواقع المدارس االفي ظل  ،العمرانية التي نهتم بها في هذه الدراسة

 Measuring Geographicتحـت قائمـة   ،  ArcGIS9تحت قائمة األدوات التحليلية اإلحصـائية فـي برنـامج    الوظيفة 

Distribution.   

 :  Point Distanceوظيفة . ٤

وهـي  ،  ArcGIS9ات التحليل في برنـامج  التي تدرج ضمن أدو، تعتبر هذه الوظيفة إحدى وظائف الجوار أو القرب      

وقد اسـتخدم  . لك النقطة المختارةتعطى مقدار المسافة المستقيمة من أي نقطة إلى ما يجاورها من نقاط قريبة أو بعيدة تحيط بت

ية مجـاورة  وأقرب مدرسة ابتدائتربط بين أي مدرسة ابتدائية للبنات التي مقدار المسافة المستقيمة  لحسابهذه الوظيفة  البحث

بين أقرب مدرسة ثانوية للبنـات وأقـرب   وكذلك ،  ت وأقرب مدرسة متوسطة مجاورة لهاوبين أي مدرسة متوسطة للبنا، لها

  . ة في المدينةنطاق الخدمة لمدارس البنات االبتدائية والمتوسطة والثانويتحديد من أجل ، مجاورة لهاثانوية مدرسة 

 : Terrain Surface Analysisأسلوب تحليل سطح األرض   - ب

الخاص بالبيانات  Spatial Analysis Toolsمن قائمة أدوات التحليل المكانيبهذا األسلوب الذي يندرج ض استعان البحث     

التي هي نتاج معالجة تمت في ، نموذج االرتفاع الرقميبعد إدخال بيانات ، Slope خارطة لالنحدار إنشاءفي ، Raster الشبكية

فـي   Buffer طريقة النطاقالطبقات المعالجة بستسهم مع كأحد أهم الطبقات التي  وذلك للحاجة لها، الجغرافية ماتنظم المعلو

ي الذي سـيعقب أسـلوبنا   وذلك بعد إخضاعها للمعالجة باألسلوب التحليل، وتحديد أفضل المواقع لها، لبناتتقييم مواقع مدارس ا

 .  افها والذي ترتكز عليه الدراسة في تحقيق أهد، هذا
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 : Multiple – Criteria Evaluation أسلوب التقييم المشروط للمواقع    - ت

 ىحـد التي تعد إ، Intersect ل االعتماد على وظيفة  التقاطعمن خال، يل في تقييم مواقع مدارس البناتاستخدم هذا التحل     

 Analysis لمندرجة في قائمـة أدوات التحليـل  او، ظم المعلومات الجغرافية المستخدمالوظائف التحليلية العديدة في برنامج ن

Tools ،وقد أمكـن مـن خاللـه    . الخطيةات عديدة أمام الباحثين لتطبيق منطق بولين على مختلف البيانات والتي تتيح إمكان

بقـات  وذلك بعد ربط ط، عند اختيار مواقع المدارس الشروط أو المعايير التي لم تراعالحصول على طبقات جديدة تكشف عن 

بطبقات المعايير التي تمثل الظـواهر التـي   ، المدارس ذات النطاقات المختلفة التي تم الحصول عليها من خالل التحليل السابق

لة دراسية علـى  جسدت نتائجها في جداول ألحقت في قاعدة البيانات بكل مرحتوالتي ، أن ال تقترب منها مواقع المدارس يجب

  .البحثث االلتزام بالمعايير المحددة في وأفضلها من حيءمة مالالمدارس  أقلكشفت عن ، حدة

  :  Site Suitability Modelsنماذج اختيار الموقع األفضل   - ث

 جبريةحولت جميع المعايير المحددة سابقا إلى خرائط ، لتوقيع مدارس البناتلبناء نموذج الختيار أفضل المواقع المالئمة      

Algebra Maps  ) المكـاني  من خالل اسـتخدام أدوات التحليـل  ، )مناطق مناسبة وغير مناسبة ادية أح –صفر Spatial 

Analysis Tools  برنامج فيArcGIS9 ، جميـع   منهاالمرحلة األولى استحضرت في  ،مراحل بعدةحيث مرت عملية البناء

يير الثانية إيجاد المسافة المستقيمة لكل المعابينما تم في المرحلة . الخطية والشبكية في صورتها البيانات التي تم تجهيزها سابقاً

م تغطي كامـل مسـاحة   إلى عشرة أقسا قسمةمنتجة لنا مناطق متساوية في مسافاتها م، Vector التي كانت في هيئتها الخطية

ت فئـا  إلـى عشـر   Reclassify عن طريق وظيفة المرحلة الثالثة إلعادة التصنيفلتخضع هذه الطبقات في . منطقة الدراسة

غيـر  والمناطق ، التصنيف كأعلى درجةاألولى في تعطى فيها المناطق المالئمة رقم عشرة بالرغم من احتاللها المرتبة ، أيضا

ليتم بعد ذلك في المرحلة الرابعـة   ؛صنيفمة تمنح رقم واحد كأدنى درجة دون النظر لوقوعها في المرتبة العاشرة من التمالئال

الناتجـة مــن    ميع الطبقاتـلج، Calculator Rasterعن طريق داة المحلل المكاني القيام بها القيام بعملية حسابية تمكن أ

ودرجـة  بناء على أهميتها في تحديـد موقـع المدرسـة    ، بعد إعطاء وزن نسبي لكل طبقة، مرحلة الثالثة في هيئتها الشبكيةال

هم ئت نسبة كبيرة من أراتوافق، صين في التعـليمالمخت والذي كان نتاج دراسة استطالعية ألراء بعض، الخطورة المتوقعة منها

منتجة لنا طبقة جديدة تكشف عن أفضل ، يتم فيها جمع الطبقات بعد ضربها في وزنها ، )٣(جدول رقم مع ما افترضته الباحثة 

  ). ٤شكل (المالئمة في مدينة مكة المكرمة مواقع مدارس البنات 

  

  

  لمعايير المساعدة على الخروج بخريطة المالءمةاألوزان النهائية ل. )٣(جدول رقم 
  

  الوزن  المتغير  الرقم  الوزن  المتغير  الرقم

المركز المتوسط للمساحة   ٧  ٢  مدارس البنين االبتدائية  ١
  المعمورة  للحي

١٠  

  ٦  استخدامات األرض  ٨  ٢  مدارس البنين المتوسط  ٢

  ٨  األراضي الفضاء  ٩  ٢  مدارس البنين الثانوية  ٣

  ٤  مجاري السيول  ١٠  ٥  ت الوقودمحطا  ٤

  ٤  مناطق تجمع السيول  ١١  ٥  الطرق السريعة  ٥

  ٧  االنحدار  ١٢  ٣  الطرق الرئيسة  ٦

  الباحثة اعتماداً على استطالع أراء مجموعة من المختصين بالمدارس والتخطيط لها : المصدر                        
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  . خطوات نموذج اختيار الموقع المالئم لمدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة).٤(شكل 

  الباحثة: المصدر 

  

 تجهيز البيانات : الخطوة األولى 

 إعادة التصنيف: ة الثالثة الخطو

 إيجاد المسافة : الخطوة الثانية 

 وحسابها �وزن البيانات: الخطوة الرابعة 

  األراضي الفضاء لحي   استخدامات األرض توسط ا مناطق ومجاري السيول   االنحدار  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  الطرق         البنينمدارس      البنينمدارس      البنينمدارس     محطات الوقود

  الثانوية االبتدائية       المتوسطة           
  

 محطات الوقود    تجمعات ومجاري السيول       الطرق            لبنينمدارس ا                 

  

 

       الرئيسةالطرق  استخدامات األرض       االبتدائية           الثانوية        تجمع السيول   األراضي الفضاء    
  
  
  
  
  
  
  
   
 الطرق السريعة     مجاري السيول المتوسطة         محطات الوقود         وسط الحي          االنحدارات   
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نات الحكومية بمدينة مكة دارس البُأنموذجاً تطبيقياً الستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم مواقع م بحث الحاليال قدم     

ال والتـي  ، في المدينـة  يعد من أهم القطاعات الخدمية التعليم الذي هذه التقنية في قطاع الستعمالوذلك في محاولة . المكرمة

 هم فـي تكفل إحداث نقلة نوعية تسا، ومات الجغرافية من إمكانات عديدةإلى االستفادة مما تقدمه نظم المعل ايخفى مدى احتياجه

الوصول إلى مواقع مالئمة لمدارس البنات الحكوميـة  ف .ذ به نحو اختيار البديل األمثلوتأخ، تحسين التخطيط للتعليم ومشاريعه

والتـي تنتهـي عـادة    ، تقليدية التي عادة ما تكون مضنيةفي ظل الطرق ال، لم يكن من السهل إيجادهافي مدينة مكة المكرمة 

مدارس البنات مواقع تقييم الوضع الراهن لمن خالل  اتضحكما ، شروط المالءمةأو جميع ر لبعض بالوصول إلى مواقع قد تفتق

  .ء القديمة والحديثة على حد سواءفي كثير من األحيا، طة والثانويةبجميع مراحلها االبتدائية والمتوس

، عددة من مصادر شتى وهيئات مختلفةانات متعلى معالجة بيأن لنظم المعلومات الجغرافية القدرة  بحثالهذه تبين من  وقد     

، قالب واحد للوصول إلى حلول فاعلـة باستخدام مختلف التحليالت اإلحصائية المكانية وصبها في ، بصورة مجتمعة مع بعضها

حيث لم يقف تنـوع معـايير الدراسـة    . ادة التخطيط ألي خدمة من الخدماتوإع، لى سهولة اتخاذ القرارات الصائبةتساعد ع

 من تحديد مواقع مدارس البنات بمختلف مراحلها االبتدائية والمتوسـطة ، درها وضمها لظواهر طبيعية وبشريةواختالف مصا

بين تلك المعـايير  والوصول إلى خريطة للمالءمة تجمع ، ومعرفة مدى مالءمة مواقعها، والكشف عن نمط توزيعها، والثانوية

  .  بمختلف مصادرها

إذ ، ارس البنات في مدينة مكة المكرمةفقد وجد تفاوت نطاق الخدمة بين مد، لم تقف عند ما ذكر آنفا بحثال غير أن نتائج     

ومـدارس البنـات   ، مترا٩٢٢ًومدارس البنات المتوسطة ، متراً ٥٥٢ لة بين مـدارس البنات االبتدائيةصبلغ معدل المسافة الفا

من مسافة فاصلة للمدارس االبتدائية تتراوح مـا بـين   ) م٢٠٠١ ،مصيلحي(فة بذلك ما حددته دراسة مخال، مترا١٢٣٢ًالثانوية 

 ٥أن ال تزيد المسافة الفاصلة بينهـا عـن    وللمدارس الثانوية، مترا٩٠٠ً-٤٠٠وللمدارس المتوسطة ما بين ، مترا٤٠٠ً-٢٠٠

التي توصلت إلى بلوغ معدل المسافة الفاصلة بين ) هـ١٤٢٣، الجار اهللا والقرني(ة ـومناقضة كذلك لنتائج دراس. اتمتركيلو

  . اًمتركيلو ٢.٣وبين المدارس الثانوية ، مترا٧١٦ًوبين المدارس المتوسطة ، مترا٤١١ًالمدارس االبتدائية 

ـ ع مدارس البنات بها سواء االلمكرمة في نصيبها من انتشار وتوزتباين أحياء مدينة مكة ا بحثكما اتضح من ال      ة أو بتدائي

في حين سجلت أحياء بطحـاء  ، )ةمدرس ١٢(د من مدارس البنات لى أعلى عدإذ حصل حي الراشدية ع. المتوسطة أو الثانوية

؛ وذلك بالرغم من بها فقط قريش والحمراء وأم الجود والضيافة وشعب عامر والروضة والتقوى أقل عدداً لوجود مدرسة واحدة

إضافة إلى خلو . بنصيب اكبر من المدارس دون غيرهادور بارزاً في استئثار أحياء معينة اختالف الكثافة السكانية التي لعبت 

حيـاء مـن   وأ، اء من مدارس ابتدائية للبنات فقطوخلو أحي، د أي مدرسة للبنات بها بصفة عامةعدد من أحياء المدينة من وجو

عن بقية  ية تميزهوإن كان لكل حي خصوص. خاصةارس ثانوية للبنات فقط بصفة وأحياء من مد، مدارس متوسطة للبنات فقط

  . )٥شكل ( ساهمت في تميزه بنمط توزيعي مختلف عن األخر ،  األحياء األخرى

مـع المعـدل العـام    ، اتفاق أعداد مدارس البنات بجميع مراحلها في بعض أحياء مدينة مكة المكرمة: ومما تكشف أيضا      

غيـر أنـه مـن    . حين زاد أو نقص عدد المدارس في بعض األحياء عن هذا المعدل في، مدارس في كل حي ٧للمدينة البالغ 

، أو المرتفعة أو المنخفضة في كثافتها السكانية، أو الواسعة المساحة أو الضيقة، المالحظ عدم احتكار األحياء الحديثة أو القديمة

بصورة ال يمكن من خاللها التنبـؤ  ، جميع هذه األحياء  وإن جمعت في حقيقتها بين، لهذه الزيادة أو النقصان عن المعدل العام 

اجات كل حي للعدد المطلوب منها الختالف احتي، بأعداد مدارس البنات في أي حي من أحياء المدينة بالنظر إلى المعدل العام 

  ). ٤(جدول رقم 

  



      )( ١٤

  

  .نصيب األحياء في مدينة مكة المكرمة من مدارس البنات الحكومية). ٥(شكل 

  الباحثة اعتماداً على الدراسة الميدانية: در المص

  

  نصيب األحياء من مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة وفقاً لمعدلها العام. )٤(جدول رقم 

مدارس  ٧(للمدينة لمعدل العام ل األحياء وفقاً
  )لكل حي

 الثانوية المرحلة المرحلة المتوسطة   ةالمرحلة االبتدائي

  ٪النسبة العدد  ٪النسبة العدد  ٪سبةالن العدد
 ١٨.٣ ١١ ١١.٦ ٧ ١٥ ٩ المعدل عن تزيد مدارس بها التي األحياء
 ٣٨.٣ ٢٣ ٢٠ ١٢ ١٠ ٦ المعدل مع تتفق مدارس بها التي األحياء
 - - ٤١.٧ ٢٥ ٥٦.٧ ٣٤ المعدل من أقل مدارس بها لتيا األحياء

 ٤٣.٤ ٢٦ ٢٦.٧ ١٦ ١٨.٣ ١١ مدارس من الخالية األحياء

٪١٠٠ ٦٠ المجموع  ١٠٠ ٦٠٪  ١٠٠ ٦٠٪  
  الباحثة اعتماداً على بيانات الهيئة العليا لتطوير مكة والدراسة الميدانية : المصدر                

  

قد أظهـر وجـود   ، غير أن النظر إلى توزيع مدارس البنات الحكومية بصفة عامة على األحياء السكنية وفقاً لعدد سكانها     

في حـين  ، آالف نسمة١٠تقل فيها أعداد المدارس عن المعدل المحدد بمدرسة لكل ، ٪ ٣٩.٥األحياء تبلغ نسبتها مجموعة من 

٪ من األحيـاء  ٢٥.٥وحوالي ، )آالف  ١٠مدرسة لكل (٪ فقط من األحياء تتفق بها أعداد المدارس مع المعدل السابق ٥.٥أن 

تشكل أحيـاء خاليـة مـن    ) ٪ ٢٩.٥(  تهنسب وما تبقـى مـا، نسمةآالف ١٠تزيد بها أعداد المدارس عن معدل مدرسة لكل 

   .)٦ شكل(اء وفقاً لعدد سكانها مما يعكس صورة من عدم عدالة التوزيع لمدارس البنات على األحي، المدارس

ة والمتوسطة الذي ظهر متركزاً في مدارس البنات االبتدائي، كما أن من أبرز ما كشفه البحث هو نمط توزع مدارس البنات     

منافيـاً  . درجات على التوالي وذلك على مستوى المدينـة  ٠.٦٧و  ٠.٦١و  ٠.٥حيث بلغت قيمة المجاور األقرب ، والثانوية

أما ما كان . بذلك ما افترضه البحث من سيادة لنمط غير منتظم تتوزع وفقاً له مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة

، وعشوائي فـي بعضـها  ، أظهر توزع المدارس بداخلها سيادة نمط متركز أو متجمع في البعض منها على مستوى األحياء فقد

بصورة قد ال تعكس وضعاً متماثالً بين جميع األحياء حتى وإن تشابهت في أشـكالها الخارجيـة أو   ، ومنتظم في بعضها األخر

منطقية التعميم عند الحديث عن واقع نمط توزع مـدارس  وإن كانت تكشف عن عدم . مساحاتها الداخلية أو أعداد المدارس بها

  .  )٧شكل ( أي مرحلة من مراحل مدارس البنات في مدينة مكة المكرمة بصفة عامة؛ لتباين نمط التوزيع من حي آلخر



      )( ١٥

       
  

  .مكرمةالكثافة المدرسية لمدارس البنات الحكومية االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة مكة ال).٦(شكل 
  الباحثة: المصدر 

  
  
  

      

  
  .قيمة المجاور األقرب لتوزيع مدارس البنات الحكومية بمدينة مكة المكرمة).٧(شكل      

  الباحثة: المصدر 

  

إال ، وبالرغم من عدم وجود معايير محددة من قبل إدارة تعليم البنات في مدينة مكة المكرمة الختيار مواقع مدارس البنات     

قد كشف عن أكثـر المعـايير   ، ج المالءمة المصمم في هذا البحثتقييم وضعها بناء على ما تم اعتماده من معايير في نموذ أن

، حيث احتلت محطات الوقود المركز األول في االنطباق؛ وذلك لقرب عدد بسيط جداً من مدارس البنات منهـا . انطباقاً وأقلها

٪؛ وذلـك  ١.٥تلتها الطرق السريعة بنسبة ، وقلة عدد المحطات) مترا٧٥ً(افة المحددة ساهم بها قصر المس، ٪٠.٤بنسبة بلغت 

٪؛ الرتباطها بالطرق وبعـدها عـن األحيـاء    ٣.٧ثم مناطق تجمع السيول بنسبة ، لمحدودية أعداد الطرق السريعة في المدينة

 .الشديدة في المدينة ت؛ وذلك لقلة مناطق االنحدارا٪٤.٨لتليها مناطق االنحدارات بنسبة ، السكنية التي تتوزع المدارس بداخلها

فس ؛ لعدم احتياج أغلب األحياء في المدينة ألكثر من مدرسة واحـدة لـن  ٪٥.٤مدارس المرحلة ذاتها بنسبة  ومن ثم القرب بين

الضيقة داخـل   ظل كثرة األزقة؛ لحاجة بعض المدارس للوقوع عليها في ٪٦.٤تليها الطرق الرئيسة بنسبة  ،الجنس والمرحلة

؛ لضيق مساحة بعض األحياء بحيث ٪١٢.١وكذلك الثانوية بنسبة ، ٪١١.٤س البنين االبتدائية بنسبة ثم القرب من مدار، الحي

لنعـود  . لكثرة ما بالمدينة من مجاري لها ؛٪١٣.٢تليها مجـاري السيول بنسبة ، الجنسين ال تسمح بوجود فاصل بين مدارس



      )( ١٦

. نين مقارنـة بـالمرحلتين السـابقتين   ٪ لكثرة ما يقترب منها من مدارس للب١٥.٤المتوسطة بنسبة مرة أخرى لمدارس البنين 

في عدم األخذ به بالرغم مـن  ) ٪٢٥.٧(لى نسبة ـل أعـسج ذيللحي ال المساحة المعمورةوأخيرا توسط المدرسة في داخل 

وأطـراف  ، لمناطق لمدارس البنـات االبتدائيـة  اوالذي يفترض أن وسط الحي هو أفضل ، كونه أبرز معيار يجب االلتزام به

مشكالً قفـزة  ، ةوما بينهما أفضل المواقع لتوقيع مدارس البنات المتوسط، كن لتوقيع مدارس البنات الثانويةاألحياء أحسن األما

ـ  تعكس عدم حرص المسؤولين في إدارة تعليم البنات على االلتزام بمواقع محددة لمدارس ، اء السـكنية البنات في داخل األحي

يع معايير اختيـار الموقـع   الدراسة من عدم مراعاة مواقع مدارس البنات لجم هوتكشف في الوقت ذاته عن صحة ما افترضت

  . )٨شكل (  المالئم

التي تؤثر فيهـا وتميزهـا   ، وشروط اختيار مواقعها ومبانيها، ومتغيراتها، وعواملها، وبما أن لكل مرحلة دراسية ظروفها     

وما كشف عنه البحث من حاالً لوضع مواقع . فإن ما يعد نموذجياً في مرحلة قد ال يكون مقبوالً في مرحلة أخرى، رهاعن غي

تدرجت فيه بين مواقع مالئمة إلى مقبولة إلى غير مالئمة إلى مرفوضة بلغتـه نسـبة   ، مدارس البنات االبتدائيـة والمتوسطة

بصورة تعكس مدى التفاوت في درجة المالءمة بـين مـدارس   ، االبتدائية والمتوسطةكبيرة من مدارس البنات الثانوية مقارنة ب

تتمتع به مدارس البنات االبتدائية والمتوسـطة  ) مقبول(وإن كان ذلك قد كشف بصفة عامة عن وضع . البنات بمختلف مراحلها

لمدارس البنات الثانويـة  ) غير مالئم(ع ووض، درجات على التوالي  ٤.٧و  ٤.٤عكسه المعدل العام لمجموع درجاتهما البالغ 

من المدارس انطبقـت   ٪٦١وبالنظر إلى مدارس البنات الحكومية بصفة عامة فإننا نجد أن . درجات ٨.٩لتسجيل معدلها العام 

يير من المدارس لم تنطبق عليها أغلب أو كل المعا ٪٣٩في حين أن ، عليها كل أو أغلب المعايير المصممة في نموذج المالئمة
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ـ        ي ومما تجدر اإلشارة إليه وقوع مجموعة من مدارس البنات االبتدائية والمتوسطة والثانوية التي تتمتع بمواقع مالئمـة ف

كأحياء المسفلة والمعابدة والجميزة ووادي جليل وريع ذاخر والخنساء والعتيبية والحجـون واألنـدلس وجـرول    ، أحياء قديمة

بصورة تنفي عدم مالءمة مواقع مدارس البنات في مثل هذه األحياء القديمة التي يغلـب عليهـا التخطـيط    ، والتيسير وجرهم

وفي الوقت ذاته نجد مجموعة من مدارس . مستوى أي خدمة من الخدمات أياً كان نوعهاوالذي قد يحد من االرتقاء ب، العشوائي

كأحياء ، ذات مواقع مقبولة تقل في درجة مالءمتها عن ما سبقها في أحياء حديثة تكثر بها المخططات، البنات بمراحلها الثالثة

دم صحة مالءمة جميع مواقع مدارس البنات في األحياء بشكل يثبت ع. الخالدية والجامعة والزاهر والنزهة وجبل النور والعدل

  . وإن كان ذلك لم يمنع من وجودها في البعض منها كأحياء العمرة والبحيرات والرصيفة والشرائع والراشدية، الحديثة

ية والمتوسطة بخرائط المالءمة لمدارس البنات الحكومية بجميع مراحلها االبتدائ ومن أهم ما توصل له البحث هو خروجه     

، والمواقع المالئمة والمقبولة، فقد تبين من خرائط المالءمة المواقع المثلى والمالئمة جداً التي ظهرت بصورة محدودة. والثانوية

غطت مساحات كبيرة من سطح المدينة؛ لضمها ألراضي المالئمة التي والمواقع المقبولة إلى غير، التي تميزت بتوسط انتشارها

وأخيراً المواقع غيـر المالئمـة   . د لها بديل أفضل في مواقع مالئمةيتطلب محاولة نزع ملكيتها إذ لم يوج، سكنية فضاء ومبان

وقد أمكن مـن  . تها كمواقع مالئمة لمدارس البنات؛ لعدم صالحيالتي يتطلب االبتعاد عنها، جداً والمرفوضة المحدودة االنتشار

جديدة في مختلف األحيـاء   وتوفير مواقع مالئمة لمدارس، س البنات غير المالئمةخالل هذه الخرائط تعديل بعض مواقع مدار

بصورة تبرهن على صحة مـا افترضـته الدراسـة    ، موقع األمثل لمدارس البناتروعي في اختيارها جميع معايير ال، السكنية

ية بما يتناسب مع شروط الموقع األمثل عـن  إمكانية إيجاد بدائل جيدة للمواقع غير المالئمة لمدارس البنات الحكومالحالية من 

  .)٩شكل ( طريق تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

وتعديلها وفـق أخـر المسـتجدات    ، ونظراً لما تتيحه نظم المعلومات الجغرافية من إمكانية حفظ البيانات بصورة رقمية      

الوصفية والمكانية بصورة رقمية قابلة للتعديل واإلضـافة   فإن حفظ بيانات المدارس، والتغييرات التي تطرأ على تلك البيانات

مما ساهم في توثيق مواقـع  ، والحذف بحسب ما يستجد على مواقع المدارس ومتغيراتها من تطورات كانت نتيجة حتمية لذلك

رائط ورقية ورقميـة  خرج من خاللها البحث بخ، المدارس وبياناتها بصورة آلية في قاعدة البيانات التي تم تصميميها للمدارس

، وهي ما افتقرت إليها إدارة تعليم البنات في مدينة مكة المكرمة، قابلة للتحديث لمدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة

  . والتي ستتيح إمكانية أكبر للوصول إلى المدارس وإعادة التخطيط لها بكل يسر وسهولة

لحالي ضرورة إعادة النظر في توزيع مدارس البنات في مدينة مكة المكرمة علـى  لذلك ومن هذا المنطلق يرى البحث ا      

إذ ساهم شدة الطلب السكاني على المدارس فـي  . وتلبي احتياجات السكان المتزايدة لها، األحياء بصورة تكفل العدالة والمساوة

إلـى  ، نشاء مدارس تتمتـع بمواقـع مالئمـة    ومحدودية أراضيها الفضاء الصالحة إل، ظل قلة المساحات المستوية في المدينة

ناهيك عن ، حتى وإن كانا متجاورين، اضطرار المسؤولين في إدارة التعليم إلى اختيار أكثر من مبنى داخل الحي لنفس المرحلة

مما شكل ، رةبحيث يتم التناوب بين المدارس خالل فترتي الصباح وما بعد الظهي، بين مدرستين أو أكثر ياقتسام كثير من المبان

إذا ما تم تعديل وضعها عن طريق استبدالها بمبان ، حالة من التردي تعيشها بعض المدارس وإن كانت في طريقها إلى الزوال

أو توزيعها بطريقة أكثر عدالة وانتظاماً في المسافات الفاصلة بينها؛ سعياً نحو الوصول إلى التوزيـع  ، أكثر اتساعاً وأقل عددا

  . ورغبة في الخروج بمواقع المدارس من ذلك الوضع غير الجيد لتحقيق تخطيط أمثل، للخدمات التعليمية المكاني المنظم

كما أن هناك ضرورة إلعادة النظر في توزيع مواقع مدارس البنات وفق الكثافة الصافية للسكان ولـيس وفـق مسـاحة          

وإن كانت مؤشرا جيداً إلمكانيـة  ، لبنات في داخل كل حي سكنيالتي قد ال تعكس حقيقة العدد المطلوب من مدارس ا، األحياء

واألخذ في الحسبان حاجة . لكثرة ما بها من أراضي صالحة قد تتوافر بها جميع شروط الموقع الجيد، االرتقاء بمواقع المدارس

  .أم الجود والضيافة والشوقيةراء وبطحاء قريش والحم: عداد المدارس بها كأحياءبعض األحياء في المستقبل القريب لمضاعفة أ
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التي كشف تقييم وضعها الراهن وفقاً لنموذج المالءمة الذي ، بناتديل وضع جميع مواقع مدارس الكذلك الحرص على تع     

، قل بكثير مما هو محـدد للقـرب منهـا   ؛ لشدة اقترابها من جميع المعايير بمسافات أعدم مالءمة بعض مواقعهاتبنته الدراسة 

لمقدسـة محاولـة   ت في العاصمة اتتصدر قائمة المدارس التي تستلزم من إدارة تعليم البنا، طـرةخي لمواقع ـوتشكيلها بالتال

مالءمة ممـا  بحسب ما هو متاح داخل الحي من مباني أو أراضي فضاء تنزع ملكيتها إلنشاء مدارس أكثر ، إيجاد البديل لهـا

وتلتـزم فـي   ، وإمكانية الوصول منها وإليها، إن أمكن أو أغـلبهايراعى فيها توافر جميع المعايير ، هو عليه وضعها الحالي

لمدارس المتوسطة في درجة تليها مواقع ا. تحقيق توزيع منظم لمدارس البنات ذاته بمسافات منتظمة فيما بينها تساهم فيالوقت 

  . م المواقع األقل درجة في خطورتهاومن ث، خطورتها

فإنه مـن  ، اتدة من مدارس البنين وكذلك البنونظراً لمعاناة بعض مواقع مدارس البنات من اقتراب أكثر من مدرسة واح     

والتي تضم جميع المراحل الدراسية الثالثة االبتدائيـة  ، مدارس المجمعات التعليمية بتبني المقترح العمل على تصحيح وضعها

عانت منهـا  ، ة اكتظاظ المدارس في مساحة صغيرةوذلك لما قد سيكون له من أثر في التخفيف من حال. والمتوسطة والثانوية

إضافة إلى ما قد يترتب عليها من تقليل زمن الرحلة المدرسية لبعض أولياء األمور لمن . كة المكرمةعض األحياء في مدينة مب

أفضل المواقـع المالئمـة    مع ما قد يتسنى من زيادة إمكانية الوصول إلى، ت في أكثر من مرحلة دراسية واحدةلديه أبناء وبنا

قع مالئمـة  لثالث مدارس أكثر تحققا من الوصول إلى ثالثة موا لكون فرص الوصول إلى موقع مالئم لمجمع واحد ؛للمجمعات

  .  وفي المدينة عموما ةسيما في ظل محدودية انتشار المواقع المالئمة في داخل جميع األحياء السكني، لثالث مدارس لجنس واحد

إلـى محاولـة   ، مالءمتهـا  تقيم وضعها انخفاض درجةعلى احتياج بعض مواقع مدارس البنات التي أثبت  ويؤكد البحث     

خصوصاً لمن كـان منهـا ذا مبنـى    ، موقعها دون الحاجة إلى نقل، المحيطة بها لرفع درجة مالءمتها تحسين بعض العوامل

يمكن العمل على إنشاء عبارات لتصريف السيول من أمام : فعلى سبيل المثال . على إدارة تعليم البنات استبدالهحكومي يصعب 

ا أغلب محطة الوقود المجاورة لموقع مدرسة تتوافر فيه قإغالأو ، التي تقترب من مناطق تجمع السيولس مواقع بعض المدار

وتفادي التأثيرات ، ها رفع درجة مالءمة موقع المدرسةإلى غير ذلك من الحلول التي يمكن من خالل، مواصفات الموقع المالئم

  .به السيئة المحيطة

واقع ؛ الختيار مفي إدارة تعليم البنات تبني معايير محددة ومعتمدة من قبل الجهات المسؤولةكما تبرز ضرورة العمل على      

خصـائص المدينـة الطبيعيـة    وبما يتوافق مـع  ، ءم مع احتياجات كل مرحلة دراسيةبما يتال، مدارس البنات بجميع مراحلها

نها جميعا أو األخذ ببعضها كمعايير معتمدة في تحديد مواقع من معايير إمكانية لالستفادة م وإن كان فيما تبناه البحث. والبشرية

يم البنـات لمواقـع مالئمـة    مع ضرورة توفير خريطة رقمية معتمدة من قبل إدارة تعل. ارس البنات في مدينة مكة المكرمةمد

ض تغيير ظـروف  فرتمكن من تحقيق خطوات متقدمة في التخطيط المستقبلي لمواقع مدارس جديدة أو تعديل مواقع ، للمدارس

  .ما حولها استبدالها

ت بعد كل ذلك إلى ضرورة العمل على تفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة تقنية في جميع اإلدارا ويدعو البحث     

، ومـا للخدمات عم ة؛ لما تقدمه من إمكانية للمساهمة في إيجاد حلول لمعظم المشاكل التخطيطيالحكومية التخطيطية والتنظيمية

؛ للمساعدة على الوصول إلى أفضل القرارات بعيداً عن تدخل أي عوامل أخرى تحد من فاعليـة  والخدمات التعليمية خصوصا

في ظل التوسع العمراني الذي ال يتوافـق فـي   ، واالرتقاء بها لما هو منشود منهاأي قرار يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة 

بصورة تبرهن على مدى الحاجة إلى ضرورة تبني هذه التقنية كجـزء مـن   ، ية للمدينةطات الهيكلية المستقبلأغلبه مع المخط

  .التخطيط السليم لخدمات أي مدينة متطلبات
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، تبين من هذه البحث أن لنظم المعلومات الجغرافية القدرة على معالجة بيانات متعددة من مصادر شتى وهيئـات مختلفـة       

باستخدام مختلف التحليالت اإلحصائية المكانية وصبها في قالب واحد للوصول إلى حلول فاعلـة  ، بصورة مجتمعة مع بعضها

كما اتضح تباين أحياء مدينة مكة المكرمة في نصيبها من انتشار وتوزع مدارس البنات بها . تساعد على اتخاذ القرار المناسب

: ومما ظهر أيضـاً . في نطاق الخدمة بين مدارس البنات في المدينة وأن هناك تفاوت، سواء االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية

مدارس في كل  ٧مع المعدل العام للمدينة البالغ ، اتفاق أعداد مدارس البنات بجميع مراحلها في بعض أحياء مدينة مكة المكرمة

ما كشفه البحث هو نمط توزع غير أن من أبرز . في حين زاد أو نقص عدد المدارس في بعض األحياء عن هذا المعدل، حي

و  ٠.٥حيث بلغت قيمة المجاور األقرب ، الذي ظهر متركزاً في مدارس البنات االبتدائية والمتوسطة والثانوية، مدارس البنات

وبالرغم من عدم وجود معايير محددة من قبل إدارة تعلـيم  .  درجات على التوالي وذلك على مستوى المدينة ٠.٦٧و  ٠.٦١

إال أن تقييم وضعها بناء على ما تم اعتماده من معايير في نموذج ، مدينة مكة المكرمة الختيار مواقع مدارس البنات البنات في

حيث احتلت محطات الوقود المركـز األول فـي   . قد كشف عن أكثر المعايير انطباقاً وأقلها، المالءمة المصمم في هذه البحث

ين أن توسط المدرسة في داخل المساحة المعمورة للحي سجــل أعــلى نسـبة    ؛ في ح)٪٠.٤(االنطباق مسجلة أدنى نسبة 

كما أبرز تقييم المواقع الراهنة لمدارس البنات تدرجها بين مواقع مالئمة إلى مقبولة إلـى  . في عدم األخذ به كمعيار) ٪٢٥.٧(

البتدائيـة والمتوسـطة كانـت مواقعهـا     غير أن نسبة كبيرة من مدارس البنات الثانوية مقارنـة با ، غير مالئمة إلى مرفوضة

ومن أهم ما توصل له البحث . بصورة تعكس مدى التفاوت في درجة المالءمة بين مدارس البنات بمختلف مراحلها، مرفوضة

وتوثيق مواقع المدارس . هو خروجه بخرائط المالءمة لمدارس البنات الحكومية بجميع مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية

والخروج بخرائط ورقية ورقمية قابلة للتحديث لمـدارس  ، ياناتها بصورة آلية في قاعدة البيانات التي تم تصميميها للمدارسوب

  .البنات الحكومية

لكيفية االستفادة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية ، وختاماً من المؤمل أن يكون هذا البحث التطبيقي قد قدم رؤية واضحة     

، على حل إحدى المشاكل التخطيطية والوصول إلى أفضل القرارات التنظيمي ، ة المخططين للتعليم وصانعي القرارفي مساعد

راجين في نهايته االنتفاع منه في رفع . فاتحاً بذلك المجال لمزيد من األبحاث حولها، بمنهجية واضحـة بعيدة عـن االرتجالية

والعمل على تحسين مواقعها في داخل جميـع األحيـاء السـكنية بمختلـف     ، مكرمةمستوى الخدمات التعليمية في مدينة مكة ال

، يخدم الدراسات البشرية التخطيطية وقضـاياها ، آملين بذلك أن نكون قد وفقنا في إضافة إسهام جيد. مساحاتها وأحجام سكانها

سـائلين اهللا  . شاملة لجميع مرافق المجتمع  ويدفع نحو تحقيق تنمية، ويفتح المجال للمزيد منها، ويعمل على النهوض بمستواها

  . العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
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 : الكتب واألبحاث والرسائل العلمية  -أ

االستيعابية لمدارس البنين الحكومية بمدينـة   التوزيع المكاني والطاقة، )هـ ١٤٢٣( أحمد وسعد القرني ، الجار اهللا  - ١

كلية ، المنعقدة في قسم الجغرافيا، ديةبحوث مختارة من الندوة السابعة ألقسام الجغرافيا في المملكة العربية السعو،  الدمام

 . هـ١٤٢٣/  ١/  ١٤ – ٢١جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من ، العلوم االجتماعية

 . الرياض، يخدار المر، البحث الجغرافي مناهجه وأساليبه، )م ١٩٩٠( صفوح ، خير  - ٢

 .الرياض، دار المفردات ، خل إلى التخطيط اإلقليميدالم، )هـ ١٤٢٠( سمير محمد ، الرديسي  - ٣

، الجمعية الجغرافية الكويتيـة ، دراسة في تطور النمو الحضري، مكة المكرمة، )هـ ١٤٠٦( محمد محمود ، السرياني - ٤

 . الكويت

أهمية نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط إلعادة توزيع وحدات ومراكز الدفاع ، )هـ ١٤٢٢( ناصر محمد ، لمى س - ٥

   . الكويت، الجمعية الجغرافية الكويتية ،) ٢٦٢( رسائل جغرافية ، المدني بمدينة الرياض

ندوة اإلحصـاء  ، تجربة قطر –البشرية نظم المعلومات الجغرافية وتنمية الكوادر ، )م ١٩٩٥( محمد الخزامي ، عزيز  - ٦

ونظم المعلومات الجغرافية التي يعقدها مشروع مسوح األسر اإلقليمية شعبة اإلحصاء باالسكوا بمشاركة قسم اإلحصـاء  

 – ١٤ومركز نظم المعلومات والحاسبات االلكترونية بكلية االقتصاد والعـلوم السياسية جـامعة القاهرة خـالل الفترة 

  .م ١٩٩٥مارس / آذار  ١٦

  . الرياض، مكتبة العبيكان، الطبعة الثالثة، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، )هـ ١٤٢٤( حمد صالح ، العساف  - ٧

نظم المعلومات الجغرافية أهميتها وعالقتها بالتخطيط العمراني واإلقليمي في ، )هـ ١٤١٢( محمد عبد الجواد ، لي ع - ٨

ـ ١٤١٢جمادى اآلخرة  ٢٠-١٨رة من الجغرافية الرابعة ألقسام الجغرافيا للفتالندوة ، دول العالم الثالث جامعـة أم  ، هـ

 .مكة المكرمـة، القرى

تصنيف استخدامات األراضي في مدينة مكة المكرمة عن طريق معالجة بيانـات  ، )م ٢٠٠٣( سعد أبو راس ، الغامدي  - ٩

  . القاهرة، غرافية المصريةالجمعية الج، )٤٢(العدد ، المجلة الجغرافية العربية، أقمار صناعية مدمجة

ـ  ، األساس الجيومورفولوجي لتحديد منطقة الحرم بمكة المكرمـة ، )هـ ١٤٠٧( معراج نواب ، مرزا  -١٠  ةالنـدوة الثالث

ة األمام محمد بن سعود جامع، هـ١٤٠٧رجب  ١٩-١٧ودية للفترة من ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السع

 . الرياض، اإلسالمية

، مطابع جامعـة المنوفيـة  ، التخطيط اإلقليمي اإلطار النظري وتطبيقات عـربية، )م ٢٠٠١( فتحي محمد ، مصيلحي  -١١

 . المنوفية

، مطـابع جامعـة المنوفيـة   ، جغرافية الخدمات اإلطار النظري وتجارب عربيـة ، )م ٢٠٠١(  فتحي محمد، مصيلحي  -١٢

 .المنوفية

، مجلة الحرس الوطني، الخرائط الرقمية أحد تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، )هـ ١٤١٩( أحمد محمد ، المليجي  -١٣

 . ٦١-٥٦ص ص ، هـ١٤١٩صفر 

 : التقارير واإلحصاءات  -ب

إحصائية عن حجم الكثافة المرورية فـي الطـرق داخـل    ، )هـ ١٤٢٥( شعبة السير ، المقدسة إدارة المرور بالعاصمة  - ١

 . العاصمة المقدسة
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المعايير المستخدمة في مشروع بناء مـدارس جديـدة فـي مدينـة الريـاض      ، )هـ ١٤٢٢( العسكرية  المساحةإدارة  - ٢

 .  Arc/Viewباستخدام برنامج 

الدليل اإلحصائي ، )هـ١٤٢٥(والتعـليم للبنين بالعاصمة المقدسـة اإلدارة العـامة للتربيـة ، وزارة التربيـة والتعـليم - ٣

 . هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤للبنين لعام 

بيانـات  ، )هــ  ١٤٢٥(شعبة اإلحصاء ، التعليم بالعاصمة المقدسة للبناتاإلدارة العامة للتربية و، التربية والتعليم وزارة - ٤

 .  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤وزيع المدارس لعام ت

وكالـة  ، التقريـر الفنـي   –المخطط الهيكلي لمكة المكرمة ، )م ٢٠٠٠( والقروية لتخطيط المدن وزارة الشئون البلدية  - ٥

 .  لتخطيط المدنالوزارة 

من ، هـ١٤٢٤احة المبنية وحدودها لعام إحصائية تقديرية للكتلة العمرانية والمس، )هـ ١٤٢٤(مانة العاصمة المقدسة أ - ٦

 . هـ١٤٢٣عام ، الجزء الثالث ،دود اإلدارية لمدينة مكة المكرمةبيانات مشروع توحيد الح

 . عن السكان في مدينة مكة المكرمة إحصائية، )هـ ١٤٢٤( ة مكة المكرمة الهيئة العليا لتطوير مدين - ٧

  .١١٣٨العدد ، هـ١٤٢٤، جريدة الوطن  - ٨
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 : الخرائط  –ج 

 .  مكرمةجمع السيول في مدينة مكة الخريطة ورقية لمناطق ت، )هـ ١٤٢٥( إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة  - ١

 . إصدارات الملتميديا، ١اإلصدار ، خريطة مدينة مكة المكرمة الرقمية، )هـ ١٤٢٥( خرائط الفارسي  - ٢

 .خريطة رقمية لحدود األحياء، )م ٢٠٠٠( أمانة العاصمة المقدسة  - ٣

  .خريطة رقمية لمواقع محطات الوقود ، )هـ ١٤٢٤( الهيئة العليا لتطوير مكة  - ٤

مرئية فضائية لمدينة مكـة المكرمـة مـأخوذة مـن القمـر الصـناعي       ، )م ٢٠٠٠( بجدة مساحة الجيولوجية هيئة ال - ٥

IKONOS  . 

مرئيات فضائية لمدينة مكة المكرمة مأخوذة من القمـر الصـناعي   ، )م ٢٠٠٥( لعزيز للعلوم والتقنية مدينة الملك عبد ا - ٦

SPOT-4  وSPOT-5. 

   


