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  االفتتاحية
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره
 

هذا َلكاَن  لو غ يِ ر َغِدِه،"إني رأيت أنه ال َيْكت ب  إنساٌن كتابًا في َيوِمِه إاله قاَل في 
ولو ق ِدَم هذا َلكاَن أفضل ولو ت ِرَك هذا َلكاَن  ي ْسَتْحَسْن،ولو ِزيَد َكذا َلكاَن  أحسْن،
ْمَلة البشوهذا ِمْن أعظم الِعَبْر وهو َدليٌل على اْستيالِء الَنْقَص على  أْجَمل.  ْر"ــج 

 
 عماد الدين األصفهانيالكاتب الكبير 

 

 
  



 ب
 

 
 

 اإلهداء
 
 

 كل من:إلى واضع ـهد المتـذا الجـرة هـدي ثمـأه

 اـــــــــرهمـال هللا في عمــــــــــــــــــــــاليين أطـدتي الغـــــــــــدي ووالـــــــــوال
 هم هللاـحفظ( وعلي ي )النا ودانائاـبنأنسيالء( و  تي )ـزوج
 اهــــــاهم لما يحبه ويرضــــــــــــــــــــــوتي وأخواتي سدد هللا خطـإخ

 وكل من تمنى لي الخير أينما كان المحبين من أصدقائي
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 وتقديرشكر 
 

 ثم الشكر لكل من قدم لي يد العون وأخص الدراسة،على أن يسر لي إنهاء هذه  وآخراً  أوالً هلل الشكر 
لى اللذان أشرفا عالدكتور يوسف محمود المنسي ، و الدكتور عالء الدين الجماصيكاًل من:  بالذكر

السديدة األثر  اموتوجيهاته اموكانت لمالحظاتهرسالتي وبذال جهدًا عظيمًا ووقتًا كبيرًا في متابعتي 
خراجه هذه الدراسةالبين في إنجاز   .على هذه الصورة اوا 

عني،  اوالدي ووالدتي اللذان دعماني بدعائهم لي ورضاهمإلى والشكر الكبير ألفراد عائلتي الكريمة، 
  ن.يالغالي أبنائيإلى ا، وتفهمه اسندي في بحثي بصبره تي كانتال ةالغاليزوجتي إلى 

كل من أبدى و  كل الزمالء واألصدقاء الذين استجابوا لمساعدتيإلى أن أتقدم بالشكر أيضًا ويسعدني 
  لي رأيًا أو نصيحة أو مشورة.
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 ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم الوضع الراهن لمواقع المدارس 

للمدارس الحكومية بمدينة غزة، عن طريق توظيف نظم المعلومات الجغرافية لتوثيق المواقع الراهنة 
تناسب مع تيث الحكومية في المدينة والتوصل ألهم المعايير المؤثرة في اختيار مواقع المدارس بح

 مواقع المدارسخاص وقطاع غزة بشكل عام ويمكن االعتماد عليها في اختيار مدينة غزة بشكل 
رائط ورقية والخروج بخمستقباًل، وبناء نموذج تطبيقي للمالءمة الختبار أنسب المواقع إلنشاء مدرسة 

دى وزارة )البيانات المتوفرة ل ورقمية للمدارس قابلة للتحديث. وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق ذلك على
انات لتخضع بعدها هذه البيالتربية والتعليم، بلدية غزة، الوزارات ذات العالقة، العمل الميداني( 

 .ArcGIS 10.1للمعالجة اإلحصائية المكانية في برنامج 

تم التركيز في الدراسة على التوزيع الراهن لمواقع المدارس الحكومية بمدينة غزة وتحليله باستخدام 
 أسلوب، الجوار صلة باستخدام التحليل )أسلوبنظم المعلومات الجغرافية من خالل ست تحليالت 

الحرم االنتشار،  نمط اتجاه تحليل، واالفتراضي المتوقع الفعلي والمركزالمسافة المعيارية تحديد 
حي تحليل مناطق التخصيص(، مع التركيز على حالة دراسية وهي التوزيع،  عدالة تحليلالمكاني، 

أحياء باقي الشيخ عجلين وتم فيه إنشاء نموذج اختيار الموقع األفضل بحيث يمكن تطبيقه على 
وتوصيات الل خطوة واحدة فقط، وتضمن الفصل الخامس نتائج من خ -بعد تجميع بياناتها-القطاع 
 الدراسة.

النمط ، ويغلب عليها وقد توصلت الدراسة إلى أن المدارس داخل مدينة غزة غير منتشرة بشكل جيد
في االمتداد هو امتداد الكتلة السكنية جنوب، وهذا -التجميعي، وأن انتشارها يأخذ االتجاه شمال

أماكنها، وزيع توتعاني غالبيتها من تداخل كبير جداً في نطاق التأثير مما يدل على سوء  المدينة، كما
وعين لكال النكما وتبين أيضًا أن هناك تفاوت كبير جدًا في المساحات التي تخدمها كل مدرسة 

 األساسية والثانوية.

كافة بين  تيار مواقع المدارسوقد أوصت الدراسة في نهايتها بضرورة توحيد المعايير المتبعة في اخ
دعم الجهات واالعتماد على المعايير التي تم استنتاجها في اختيارهم لهذه المواقع، مع العمل على 
على إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية في مختلف القطاعات، والعمل 

 المدارس الجديدة. اعتماد نظم المعلومات الجغرافية في اختيار مواقع



 ح
 

Abstract 

This study aims to use the Geographic Information Systems (GIS) to 

evaluate the current status of the location of governmental schools in Gaza 

city and reaching to the most effective criteria in choosing these locations.  

This will help in identifying the best site location for future schools that 

serves Gaza city. The study also aims at create a model for choosing the best 

locations for schools’ construction and making hard copy and digital maps 

for the schools that can be updated all the time. To achieve these objectives, 

the study depended on the available data at the Ministry of Education, Gaza 

Municipality, relevant ministries and field work. This data was statistically 

processed by ArcGIS10.1 software.  

The study focuses on the current location of the governmental schools in the 

city of Gaza and analyzing it by GIS through six types of analysis (Nearest 

Neighbor Analyst, directional distribution-standard deviation and ellipse, 

analysis of current spatial distribution, spatial analysis, distributive justice, 

and allocation analysis). Also, this study shows the study case of this 

research which is Sheikh Ejleen Area. A selection model was established as 

the best location that can be applied on other locations in the Gaza Strip after 

collecting all the necessary data. The fifth chapter presents the conclusions 

and recommendations of the study. 

This study concluded that Gaza doesn’t have a good spatial distribution and 

has an accumulative type. The directional distribution of Gaza is directed 

from north to south. This extension is the extension of the population in the 

city whose majority suffers from overlapping in the scope of influence which 

indicates the bad spatial distribution. The study also shows a big difference 

in the areas served by each school whether primary or secondary schools.  

The study recommends the unification of the criteria followed in selecting 

the schools’ locations among all concerned entities and depending on the 

criteria concluded in the choice of these locations. More efforts must be done 

to conduct GIS applied studies in different sectors and using GIS in selecting 

the locations of new schools.  
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 :والمصطلحات المفاهيم

 

 :المدرسة
بها وتركي أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها

وأعلى صف ال يزيد  الصفي، حيث أن أدنى صف فيها ال يقل عن الصف األول
 عن الصف الثاني عشر.

 لطة حكومية.أو س أي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، أو أي وزارة :المدارس الحكومية
 مدارس وكالة الغوث

 :الدولية
ث وكالة الغو  أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها

 لتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

 :المدارس الخاصة
 تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسها أوأي مؤسسة 

 يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فردا أو أفرادا أو جمعيات أو هيئات
 فلسطينية أو أجنبية.

 وية معا.وثان أساسيةمرحلتين  أوتشمل المدارس المتوفر فيها مرحلة ثانوية فقط  :المدارس الثانوية
 عبة الواحدةفي الش عدد الطالب :الكثافة الصفية
 عدد السكان في الكيلومتر المربع من المساحة. :الكثافة السكانية

 :قاعدة البيانات
ر اودون تكر  والبيانات المخزنة بطريقة نموذجية المعلوماتي عبارة عن مجموعة ه

 .ا وفق عالقات متبادلةهة مع بعضلوالمتص

 :السكنية المجاورة
المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس مجموعة سكنية متكاملة من 
 1خدمتها بمدرسة أساسية".

 

 :الحي السكني
مجاورات ذات خدمات رئيسية على مستوى أوسع  5هو منطقة سكنية تتكون من 

 من المجاورة.

 مركز المدينة:
أضعاف مساحة الحي، تضاف إليها خدمات على مستوى مركز  4مركز المدينة 

 دونم، ويضاف إليها الطرق، ووظائف أخرى. 261تساوي  المدينة
  

 نطاق الخدمة:
حيث  من ،هي الحدود المكانية التي تقوم خدمة ما بتغطية السكان الواقعين فيها

الحصول على الخدمة. والشكل النظري لها يكون على هيئة دائرة مركزها الخدمة 
 المخدومين. لمسافة بين الخدمة والسكانلومحيطها الحد األقصى 

  

                                                           
 .مصر-.القاهرة المصرية االنجلو مكتبة المدن، تخطيط  1991 .أحمد عالم، 1 1
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 تمهيد:

النمو السكاني المتزايد والتطور العمراني التي تشهده مدينة غزة يتطلب دراسة جدية للخدمات إن 
عامة، الخدمات ال من بين باقيلما تحتله من األهمية  بشكل عام والمدارس بشكل خاص، ةيالتعليم

لى إلقد أدت زيادة معدالت التحضر . فليها السكان بطريقة مناسبة وسهلةالتي يجب أن يحصل عو 
الذي نتج عنه اختيار مواقع مدارس و بشكل غير مدروس،  غزة مضاعفة أعداد المدارس في مدينة

ها عن كمناسبتها للشروط البيئية والصحية، أو بعدلكثير من المعايير التخطيطية السليمة، تفتقر 
، ونظر لما تقدمه نظم المعلومات الجغرافية من إمكانية كبيرة وغيرها البشريةالمخاطر الطبيعية و 

تساعد على إيجاد أنسب الحلول واتخاذ أفضل القرارات، خاصة فيما يتعلق بمعالجة وتحليل معلومات 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إلى مكانية ضخمة ومتنوعة  فإن هذا البحث سوف يهدف 

الراهن لمواقع المدارس بجميع مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وفق مجموعة من تقييم الوضع 
 .والبيئية ر الطبيعية والبشرية واالجتماعيةالمعايي

وكذلك توظيف نظم المعلومات الجغرافية في توثيق المواقع الراهنة للمدارس وتوزعها على األحياء 
توزيع المدارس ل جديدة معاييراستحداث و توزيعها السكنية في المدينة إلنتاج خرائط رقمية لمواقع ونمط 

ير التي سوف ها للمعايقابلة للتحديث، ومن ثم اقتراح نموذج لتعديل بعض المواقع وفًقا لدرجة مالئمت
  .ها البحثايتبن

 المشكلة البحثية:
ية في ظل الظروف السياسخاصة من ضعف التخطيط المكاني للخدمات التعليمية مدينة غزة تعاني 

 غياب التخطيط اإلقليمي الشمولي وغياب التنسيقو  غير المستقرة ومعوقات االحتالل وندرة األراضي
حيث أن هذه الخدمات غير كافية وتعاني من التوزيع  ،ختلفةبين هيئات ومؤســـــــــســـــــــات التخطيط الم

غير الكفؤ والذي ال يتفق والمعايير التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي نتيجة لالنتشــــــــار العمراني 
يتجاوز الحدود األصــــــــــــــلية لمدينة غزة، وعليه وفي ظل هذه الزيادة  أاآلخذ في االتســـــــــــــــاع والذي بد

الســــــــكانية والضــــــــغط المتزايد على الخدمات التعليمية، تأتي هذه الدراســــــــة لتحديد مشــــــــكالت التوزيع 
بدائل  في تقديم مقترح نظم المعلومات الجغرافية، واســــــــتخدام مدينة غزةفي مدارس المكاني الحالي لل

بة اتخاذ الخطوات المناســــفي وكفؤ يســــاعد الجهات المعنية وأصــــحاب القرار  لتوزيع مكاني أفضــــل،
  خدمة الحيوية في منطقة الدراسة.لتطوير هذه ال
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 :فرضية البحث
 ة من هذا البحثالنتائج المتوقعا مإثباته أو امهبنى على نفيســــــي   تينرئيســــــي تينيشــــــمل البحث فرضــــــي

 وهي كالتالي:
ال و  وغير منظتم العادلغير و من التوزيع غير الكفؤ  غزةمواقع المدارس في مدينة تعاني  -

 .يتفق والمعايير التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي

 من العديد تجنب على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مواقع المدارس سيعمل -
 المشكالت التخطيطية القائمة حاليًا.

 
 البحث: ميةأه

 الدراسات القليلة التي تتناول اّلتوزيع المكاني للخدمات التعليمية وتخصتعتبر هذه الدراسة من  .1
 المدارس الحكومية داخل حدود مدينة غزة.

( في GISكونها تسعى الستخدام واحدة من أهم التقنيات الحديثة )نظم المعلومات الجغرافية  .2
 عملية تقييم وتوزيع المدارس الحكومية لمدينة غزة. 

تزايد والتطور العمراني التي تشهده مدينة غزة يتطلب دراسة جدية للخدمات النمو السكاني الم .3
لما تحتله من األهمية في الخدمات العامة، التي يجب أن  وباألخص المدارس، ةيالتعليم

 يحصل عليها السكان بطريقة مناسبة وسهلة.

  .دارسمالوضع منهجية علمية يتم استخدامها عند اختيار المواقع المناسبة إلقامة  .4

 
 أهداف البحث:

 

 يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي:
 

العمل على إنشاء خريطة توزيع مكاني لمدارس مدينة غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  .1
تفيد األجيال القادمة وأصحاب القرار في رسم سياسات مستقبلية عن توزيع مدارس قطاع 

 .غزة
ها من حيث الكفاءة في توزيع مدينة غزةللوضع القائم ألماكن المدارس في  دراسة تحليلية .2

 .والمحلية ومدى تطابق مواقعها ومواصفاتها مع المعايير العالمية والدولية
 ثلى إلنشاء المدارس الجديدة.المساهمة في تحديد المواقع الم   .3

بشكل  تتناسب مع مدينة غزةث يبح المدارس مواقع اختيار في المؤثرة المعايير همألالتوصل  .4
 خاص وقطاع غزة بشكل عام ويمكن االعتماد عليها في اختيار مواقع المدارس مستقباًل.
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جلين في حي الشيخ ع مدارس بجميع مراحلهالألفضل المواقع المالئمة لرقمية اقتراح خريطة  .5
 قابلة للتحديث.

لمعلومات الجغرافية اعتماد نظم االمختصة من أجل؛ العمل على وضع توصيات للجهات  .6
 في اختيار مواقع المدارس الجديدة.

 
 منهجية البحث:

 :كالتاليسيتم إتباعها في إعداده  التيتتضح منهجية البحث 

تناول لمحة جغرافية تمتعددة ومصـــــــــــــــادر  عن طريق اســــــــــــــتخدام مراجع المنهج التاريخي: .1
 وتاريخية واجتماعية عن منطقة الدراسة، 

ا خبالخدمات اّلتعليمية المفاهيم واّلنظريات المتّعلقة إلى  لتطرق با ي:وصـــفالمنهج ال .2 صــــوصــــً
 ، واّلتعرف على مفهوم نظم المعلومات الجغرافي ومميزاتها واستعماالتها. بالمدارسالمتّعلقة 

طالب ال وعدد ،تم اتباعه في حسـاب عدد المدارس التي يحتاجها الحي :اإلحصائي المنهج .1
 .المتوقع لكل فئة

 الالزمة المعايير وضــــعو ، مواقع المدارس في مدينة غزةإذ ســــيتم تحليل  التحليلي:المنهج  .2
 .(GIS) وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية مدرسة إلنشاء مكان أفضل الختيار

 غزة. قطاع أنحاء كافة على تعميمها يمكن كعينة عجلين( الشيخ حي) دراسية حالة .3

بالزيارات والمقابالت في المؤســســات المعنية مثل وزارة التربية والذي يتمثل  :العمل الميداني .4
 وغيرها. بلدية غزةوكذلك رة التخطيط ووزارة الحكم المحلي والتعليم ووزا

 
 مصادر المعلومات:

 تم االعتماد في إعداد هذا البحث على العديد من مصادر المعلومات، وهي وفق التالي:    

 .الدراسةالكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من موضوع  -
 .واإلنترنتوكذلك المجالت  الدراسةموضوع  تخدمالتي  العمل،أوراق األبحاث و  -

 المعمول به في قطاع غزة واألنظمة الصادرة عنه. 1936لسنة  28تنظيم المدن رقم قانون  -
حصائيات مختصة ب -  كومية وغير الحكومية.موضوع من المؤسسات الحالتقارير وا 

 .)وزارات، بلديات( الزيارات الميدانية -

 غزة.المخطط الهيكلي لمدينة  -

 .الدراسة، في مجال وذوي الخبرة المختصينو مسؤولين عدد من الالمقابالت الشخصية مع  -
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 حدود البحث:

 مدينة غزةالحدود المكانية:  -

 تاريخ إعداد الدراسة. 2014عام  نهاية المعلومات ذات العالقة وحتى الحدود الزمانية: -

 : في الدراسة المستخدمة مجابر ال

- 10.1 Arc GIS 
- 2013 Microsoft Excel  
- Autocad 2013 

 
 :معوقات البحث

 الزمن المتاح للدراسة. محدودية -

 دراسات سابقة متخصصة في هذا المجال. وجودقلة  -

 .، وعدم وجود جسم مركزي لها GISـ ال باستخدام غزة قطاع عن المتوفرة المعلومات محدودية -

 من الجهات والمؤسسات الحكومية. Shapefileصعوبة الحصول على ملفات العمل  -
  

 الدراسات السابقة:
 

البحث والتي تمكن الباحث من االطالع عليها  ذات العالقة بموضـــــوعوهنا عرض ألهم الدراســـــات 
 ودراستها:

 ـ(:ه 1419 )العطوي،دراسة 

لتجمعات والصحية داخل ا التعليميةوضع المقاييس التخطيطية لتوزيع الخدمات إلى وهدفت الدراسة 
ة التعليمية مقارن للخدماتعدم مالءمة التوزيع المكاني الحالي إلى العمرانية، وتوصلت الدراسة 

 توزيعلبالكثافات السكانية في أحياء المدينة، ووصفت الدراسة مجموعة من البدائل التخطيطية 
 عليمية والصحية يتم من خاللها مراعاة العناصر التالية:الخدمات الت

 عدد السكان. -
 المساحة المخدومة. -
 نطاق الخدمة. -
 متوسط المسافة بين المدارس. -
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 :(ه 1419، "اليونسكو"قسم السياسة التربوية والتخطيط )دراسة 
خطيطية الدراسة المعايير التومقاييسها، وحددت  هدفت الدراسة إلى تحديد معايير المنشآت التربوية

 موقع المنشآت التعليمية. والتصميمية لعناصر المنشآت التعليمية، وعلى رأسها خصائص

 :(2002 )سرحان، دراسة

 المعايير مع مقارنتها ثم ومن والبيرة هللا رام مدارس في المعايير المتبعة تحديدإلى  الدراسة تلك هدفت
 1.9 أن الدراسة خالل من وتبين العربية، الدول وفي المتقدمة األجنبيةالدول  في المطبقة العالمية

 بالمساحة للمعيار الخاص مطابقة األساسية المدارس من % 1.3 و المدارس الثانوية من %
 األساسية المدارس من % 11.7 و الثانوية المدارس من % 7.6 وأن ألرض المدرسة، اإلجمالية
 وجد فيما للمدرسة، اإلجمالية المساحة من طالب لكل المخصصة بالمساحة للمعيار الخاص مطابقة
 المساحة المخصصة معيار تلبي الثانوية المدارس من ٪ 9.5 و األساسية المدارس من  22.8أن ٪

 ذلك تحقق غالبية المدارس فإن المدرسة في الطلبة لعدد بالنسبة أما الغرف الصفية، من للطالب
 % 75 و األساسية من المدارس % 79.9 للدولة مملوكة المدارس غالبية أن وجد كما المعيار،

 .الثانوية المدارس من
 إنشاءإلى منها، والسعي  القائم تأهيل وا عادة جديدة مدرسية أبنية إقامة بضرورة الدراسة؛ وأوصت
 السياسةلخدمة  المدرسية للمباني وطني مركز إيجاد على للعمل المدارس لجميع بيانات قاعدة

  .المدرسية خاصة باألراضي وحدة إيجاد على التأكيد مع المجال هذا في اعتمادها الواجب التطويرية

 :(2004,)عنايادراسة 

 تطبيقة أهمي إبرازإلى  الدراسة هدفت وقد قلقيلية، لمدينة العامة الخدمات دراسة على اشتملت
 المدينة، في المعايير تلك مثل تطبيق تعيق التي األسباب أهم على والتعرف التخطيطية، المعايير

 إلى الدراسة توصلت وقد العامة، الخدمات تخطيط في تستخدم التي لمعاييرا أهم الدراسة تناولت ثم
 الدراسة أظهرت كما التخطيطية، للمعايير بعضها مطابقة وعدم األطفال رياض توزيع انتظام عدم
 في نقص وجود وأظهرت توزيعها، سوءإلى  باإلضافة األساسية المدارس في اكتظاظ وجود

 وتمركز اإلدارية الخدمات في تشتت وجودإلى  وتوصلت للمواطنين، الضرورية الطبية التخصصات
 االستيعابية طاقتها  لكن جيد بشكل موزعة المساجد أن الدراسة وأظهرت التجاري، الوسط في بعضها

 .منخفضة
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 :هـ( 1424دراسة )الدوسري، 
الدراسة إلى التعرف إلى أهم المشكالت التي تواجه المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة وهدفت 
االبتدائية. وتوصلت الدراسة إلى أهم المشكالت التي تواجه المباني المدرسية وعلى رأسها  بالمرحلة

 المدرسية. مشاكل المواقع
 

 :ـ(ه 1426، لسعوديةبالمملكة العربية ا وزارة الشؤون البلدية والقروية)دراسة 
المملكة ب وضع معايير تخطيطية للخدمات وتلتزم بتطبيقها األمانات والبلدياتإلى  الدراسةوهدفت 

طيطية وضع المعايير التخإلى وتوصلت الدراسة  وتنفيذها،عند تصميم أي خدمة  العربية السعودية
ه اختيار مواقع المدارس التعليمية وأسس معاييرللخدمات كافة ومنها الخدمات التعليمية وعلى رأسها 

 للمراحل كافة. 

 :(2007 ،)يوسف دراسة

واقع الخدمات اّلتعليمية في مدينة نابلس من حيث كفاءتها وتوزيعها ومدى دراسة إلى  الدراسة هدفت
العمراني والنمو السكاني في المدينة، كذلك تناولت مسح شامل لجميع المدارس  مواءمتها لّلتوسع

ه ذفي المدينة؛ بهدف توفير قاعدة بيانات، كما تم قياس مستوى الرضا عن ه األطفال ورياض
 الوصفي على المنهج الدراسة وارتكزت الطالب من عينة على استمارة توزيع خالل من وذلك الخدمات
 عدم بسبب األطفال؛ المدارس ورياض توزيع في عشوائية وجودإلى  الدراسة وتوصلت .واّلتحليلي
  .وفاعليتها كفاءتها ضعف في من تعاني أنها كما اّلتخطيطية، المعايير على ارتكازها

 تعنى اّلتعليم اّلتربية وزارة مكاني في تخطيط دائرة تأسيس على العمل بضرورة الدراسة وأوصت
 الجغرافية والخصائص السكاني النمو يتناسب مع بما اّلتعليمية الخدمات تلك مواقع وتخطيط بتوزيع

 عليميةللخدمات الت مكانية بيانات قاعدة إنشاء على بضرورة العمل أيضا وأوصت السكانية، لّلتجمعات
 الفلسطينية. األراضي في
 

 :ـ(ه 2008 ،غنيم)الدراسة 
تطوير حد أدنى من معايير اختيار مواقع المباني المدرسية في المملكة العربية إلى ويهدف البحث 

استخدامها مستقبال في تقييم واختيار المواقع المناسبة إلقامة المباني المدرسية، السعودية، والتي يجب 
مع تقييم مدى تحقيق هذه المعايير على بعض المواقع التي تم استخدامها وذلك من خالل المسح 

 الميداني لبعض المدارس القائمة.
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د اختيار استخدامها عن نتيجتين رئيستين، األولى: وضع منهجية علمية يتمإلى وقد خلص البحث 
المواقع المناسبة إلقامة منشأة تعليمية، وذلك من خالل تحديد مواقع العجز في الخدمة، والمواقع 

ا ليتم االستفادة منها جميًعا، ومن ثم تقييمها لتحديد المواقع المناسبة. الثانية: تهالمعروضة ومساحا
ير التي منشآت تعليمية، اشتملت على كافة المعايمذكرة لتقييم المواقع المقترحة بوصفها إلى التوصل 

 يتم من خاللها تقييم تلك المواقع واألوزان النسبية المقترحة لها. 

أن من جوانب مختلفة، و  الخدمات التعليميةمما سبق نستنج أن الدراسات السابقة ناقشت موضوع 
 سدراسة للوضع الراهن للمدار لم يتناول أي منها ، ولكن معظم الدراسات استخدمت التحليل المكاني

رجعًيا بالمعرفة وشكلت له إطاًرا م باحث، إال إنه يمكن القول بأن تلك الدراسات زودت الغزةفي مدينة 
 .للدراسة
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 تمهيد:
تماًما هيمثل قطاع التعليم واحًدا من أهم القطاعات في المجتمع، حيث تولي الحكومات لهذا القطاع ا 

انه يمثل االستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوب. وتستخدم إحصاءات التعليم كأداة مناسبة  إذ خاًصا
الحكومي والمجتمعي في توفير البيئة اإليجابية لألطفال والشباب في ممارسة حقهم في  لقياس األداء
المجتمع على  التقدم الحاصل فيالمستوى التعليمي للسكان يعكس ولو بشكل تقريبي  نأالتعليم. كما 

)الجهاز  واالقتصادي ويعطي صورة واضحة حول نوعية القوى العاملة. الصعيدين االجتماعي
 م(2008المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 وسيتم في هذا الفصل الحديث عن قطاع التعليم في قطاع غزة عامة ومن ثم سيتم تخصيص الدراسة
 الساحل من الجنوبية المنطقة هو غزة قطاعأن إلى على مدينة غزة بشكل خاص، ويجدر اإلشارة 

 الجزء في الجنوبإلى  الشمال من ضيق شريط شكل على وهو المتوسط، البحر على الفلسطيني
 من % 1.33 تقريباً  ويشكل سيناء، جزيرة شبه شرق  شمال يقع فلسطين، وهو من الغربي الجنوبي
 كم، 42 طوله ويبلغ مربع، كم 360 مساحة على القطاع يمتد حيث التاريخية، فلسطين مساحة
 شماالً  ويحده المتوسط، األبيض البحر غرباً  غزة قطاع كم، ويحد 12 - 6 بين ما عرضه ويتراوح
 م(1997)صالحة،  الغربي. الجنوب من العربية مصر جمهورية تحده بينما المحتلة، 48 أراضي وشرقاً 

خمس محافظات، وهي محافظة الشـــــــــــــمال، محافظة غزة ومحافظة إلى هذا وينقســـــــــــــم القطاع إداريًا 
 الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح.

 الشمال من بالترتيب وهي البرية المعابر من مجموعة خالل من الخارجي بالعالم غزة قطاع ويتصل
 معبرو  القرارة، ومعبر( كارني) والمنطار الشـــــــــــجاعية ومعبر ،(إيريز) حانون  بيت معبر الجنوبإلى 

 حدوده على جميعها تقع حيث ،م( 2010)عويضــة، مايو  رفح ومعبر ســالم أبو كرم ومعبر صــوفا،
العربية، ويذكر أن قطاع  مصر جمهورية مع يصله والذي رفح معبر ماعدا المحتلة 48 أراضي مع

م وقد ت يقع المطار في رفح بالقرب من الحدود المصــــــــــــــريةغزة كان يحتوي على مطار واحد فقط 
م بشــــــــكل كامل. ويجدر اإلشــــــــارة أنه ال يوجد منافذ بحرية 2006تدميره من قبل قوات االحتالل في 

 للقطاع سوى ميناء غزة الدولي المخصص للصيد.
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 مختصرة عن مدينة غزة:نبذة  1.1
 على مدينة غزة سيتم الحديث عن واقعها الجغرافي والديموغرافي كالتالي: أكثر للتعرف

 الموقع الجغرافي: 1.1.1

ونظرًا لموقعها ، 31وخط عرض  34على خط طول ة الشمال من قطاع غز إلى غزة  نةيتقع مد
إن مدينة غزة كانت ، فشماالً  والبحر المتوسطًا ، وبين الصحراء جنوبجغرافي الفريد بين آسيا وأفريقياال

، جاريًا غنياً غزة دائمًا مكانًا ت. كانت وبحراً وما زالت تعتبر أرضًا خصبة ومكانًا ينشده المسافرون برًا 
بلدية غزة، ) وذلك كان سببًا كافيًا لتعاقب احتالل المدينة من قبل جيوش كثيرة على مر التاريخ.

 م(2014

ي ومن الجنوب واد المتوسط، ضيومن الغرب البحر األب ا،يجبال نةيغزة من الشمال مد نةيمد حديو 
 69.5)كم(، ومساحتها  5.5) وعرضها كم(، 12.5)طولها  بلغيغزة ومن الشرق األراضي المحتلة، و 

 

 توضح لفلسطين جوية صورة(:  1 -1) شكل
 غزة لقطاع الجغرافي الموقع

 

 لقطاع اإلدارية التقسيمات(:  2 -1) شكل
 "محافظات خمس"  غزة

، Google Earth) ،2012: المصدر
 (بتصرف

، وزارة األشغال العامة واإلسكان) المصدر:
2012) 
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الزيتون،  هي: حي 18غزة من  نةيمدتتكون . و ( من مساحة قطاع غزة% 19.4)( أو نحو 2كم 
التركمان، الرمال الشمالي، الشيخ رضوان، البلدة القديمة، التفاح، الرمال الجنوبي، مدينة العودة، 
الدرج، النصر، اجديدة، تل الهوى، اجديدة الشرقية، الصبرة، توسعة النفوذ حتى مفترق الشهداء جنوبًا، 

 م(2014)بلدية غزة،  مخيم الشاطئ، التركمان الشرقي، الشيخ عجلين
 

 

  المخطط الهيكلي لمدينة غزة يوضح(:  3 -1شكل )

 م(2014)بلدية غزة،  المصدر: 
 
 

 نبذة تاريخية عن المدينة: 2.1.1

، ينةالمختلفة التي مرت بها المدتطورت مدينة غزة بتخطيطها وعمرانها على مدار الحقب التاريخية 
سيم ويمكن تق .وبسبب أهمية موقعها فقد اعتادت أن تكون محطة ألطماع الغزاة على مدار التاريخ

، البريطاني فترة التاريخ القديم منذ النشأة وحتى بداية االنتداب :فترتينإلى تاريخ المدينة ونظم البناء بها 
 م (2006)المغني،  وحتى اآلن.وفترة التاريخ الحديث منذ االنتداب 
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تختلف المصادر التاريخية في نشأة مدينة غزة على يد الكنعانيين العرب  :فترة التاريخ القديم :أوالً 
وأقاموا في بالد الشام في األلف الثالثة قبل الميالد، أو على يد ، الذين نزحوا من الجزيرة العربية

من معين جنوب الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر قبل الميالد، أو الفلسطينيين  عربالمعينين ال
غزة إحداها منذ ألفي سنة قبل  فلسطين كانتالذين أقاموا في خمس من المناطق الجنوبية لساحل 

وكانت للمدينة مكانتها في فترة حكم الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية( حيث اعتقد  .الميالد
وكذلك  ،حكامها أن االستيالء على المدينة هو السيطرة على طرق التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا

 14 القرن )ووصفت بأنها العاصمة المصرية في أرض الكنعانيين ، بأهميتها من الناحية العسكرية
والبابلية  م(،.ق 743. ويشمل التاريخ القديم للمدينة أيضا فترات السيطرة اآلشورية )الميالد(قبل  13و
م(، حتى استيالء اإلسكندر المقدوني على المدينة في العام .ق 3-5 )القرن والفارسية ، م(.ق 603)
وقد تال ذلك .م(.ق198والسلوقيين )، )المدينة العظيمة (ـ وقد وصفها اليونانيين ب، م (.ق 332)

 634ثم شهدت المدينة دخول العرب المسلمين عام )، م( 4القرن والبيزنطيون )، م(.ق 64الرومان )
لعام واحتلها الصليبيون في ا، م(. وتعاقب عليها األمويون والعباسيون والطوليين والفاطميون .ق
م ( وقد ازدهرت 1187)أن حررها صالح الدين وأصبحت جزءا من الدولة األيوبية إلى  م(1149)

وتميز االهتمام بالعمران حيث أقيمت باإلضافة ، م ( 14و13غزة في العصر المملوكي ) القرن 
ران واتسعت مساحة المدينة وامتد العم، للمباني السكنية الجوامع والمزارات والمدارس والزوايا والخانات

لنا بع عشر الميالدي " ثم سرنا حتى وصابن بطوطة في القرن الرا وصفها الرحالةخارج األسوار. وقد 
، اقحسنة األسو ، كثيرة العمارة، متسعة األقطار، وهي أول بالد الشام مما يلي مصر، مدينة غزةإلى 

لجامع ا. ومازالت بعض المباني منذ تلك الفترة باقية حتى وقتنا الحاضر مثل بها المساجد العديدة"
كبيرا  وقد لعبت غزة دورا وغيرها.، والقيسارية، الظفر دمري وجامع بن عثمان وجامع ، الكبير العمري 

ن تخللتها حملة  واستمرت حوالي أربعة قرو  م (1516في المنطقة في الفترة العثمانية التي بدأت عام )
. وتم في الفترة العثمانية تجديد وبناء بعض المباني مثل المساجد والمباني السكنية م(1799نابليون )

د وصف وق، من االندثار الحفاظ والحمايةإلى  ولكنه بحاجةلعديد منها باقيا حتى اآلن والتي مازال ا
السائح التركي أوليا جلبي المدينة بأنها تحتوي على العديد من البيوت السكنية التي قدر عددها بحوالي 

  بن.لالحجارة وأسطحها مستورة بالطين وال معظمها منفي منتصف القرن السابع عشر ومبنية  1300
 م (2006)المغني، 

 
م( 1948-1921)تشمل تلك المرحلة فترة االنتداب البريطاني  فجر الحداثة والواقع الحالي: :ثانياً 

ويمتاز هذا  .والذي اتسعت فيه المدينة عمرانيا بنمط مغاير للنمط التقليدي وخاصة في اتجاه الغرب
م وشوارع مستقيمة وعريضة ونظام جديد لالرتدادات بين األبنية وعبر النمط بتخطيط شبكي منتظ

 28وشهدت تلك الفترة وضع قانون تنظيم المدن رقم  ."غزة الجديدة"ـوتسمى تلك المنطقة ب، الشوارع
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، العمرانيوعن األنظمة الواردة فيه والمشتقة منه اختالف الطابع ، والذي نجم عنه، م1936للعام 
ى نفسه وبالتالي تغير تخطيط المبن، من المباني المتالصقة لمباني المنفصلة بدالً بدأ ظهور ا حيث

 ،الخارج على االرتدادات حول المبنى بدال من الفتحات على فناء داخليإلى إذ أصبح يتجه بفتحاته 
من األسقف المقببة، والمعقودة المبنية  وبدأ استخدام األسقف المستوية باستخدام الخرسانة بدالً 

م( ازدهارا في التخطيط 1967-1948وقد شهدت فترة اإلدارة المصرية على قطاع غزة ) .بالحجارة
م للمناطق التي تعرف 1957العمراني حيث تم وضع مخطط تفصيلي لمنطقة "غزة الجديدة" في العام 

اليا تلك المناطق بسبب المخطط أكثر المناطق حاليا بالرمال الشمالي والرمال الجنوبي. وتعتبر ح
تنظيما وتخطيطا في المدينة. وقد تم في أواخر الثمانينات وضع مخطط هيكلي للمدينة زمن االحتالل 

منذ و  م( وانتشر البناء العشوائي في تلك الفترة بشكل كبير وغير منظم.1994-1967) اإلسرائيلي
م تم البدء في إعداد مخطط هيكلي طارئ للمدينة 1994ام قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في الع

م. ثم قامت البلدية بعد ذلك بوضع العديد من المخططات 1998تم إقراره واعتماده نهائيا في العام 
التفصيلية ألحياء المدينة المختلفة وتم إصدار بعض األنظمة من قبل اللجنة المركزية والتي تنظم 

 م (2006)المغني،   .المدينة عمليات البناء واألعمار في
 

 عدد سكان مدينة غزة: 3.1.1
 م(2014)بلدية غزة،  نسمة  565,924يقارب م 2014سنة عدد سكان المدينة 

 

 غزة حافظةلم العمراني االستخدام(:  4 -1شكل )
 م(2013)كحيل، المصدر: 
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 من األكبر يعتبر غزة لمدينةاالستخدام العمراني  أن لنا يتضح السابقة الخريطة مالحظة خالل من
 لألرض عنه في باقي مدن محافظة غزة. العام االستخدام حيث
 

 واقع قطاع التعليم في مدينة غزة: 2.1
، ازدادت عدد المباني المدرسية في قطاع 2013وحتى عام  2001خالل األعوام السابقة منذ عام 

 بتداءً اغزة بوتيرة غير متناسقة، وذلك تبعاً للظروف الطارئة التي يمر بها القطاع بشكل متكرر، وذلك 
استدت  والذي 2006مرورًا بالحصار الظالم على قطاع غزة عام  2000من انتفاضة األقصى عام 

. كل 2012والعدوان األخير عام  2009-2008، ومن ثم العدوان على غزة عام 2008وتيرته عام 
نقص في عدد األبنية المدرسية أما نتيجة لتدميرها، أو نتيجة لعدم دخول مواد البناء إلى ذلك أدى 

المدارس تطور أعداد  الجدول التالي يظهرو  األساسية لقطاع غزة لمدة ثالث سنوات متواصلة.
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من   .2013-2001الحكومية في محافظات غزة في الفترة 
 م(2013األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة، 

 

 

 (*2013 - 2001 من) غزة محافظات في الحكومية المدارس أعداد تطور(: 1 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،   المصدر:

 م(2013

 العام الدراسي
 عدد

 األبنية

الزيادة 

 السنوية

في عدد 

 األبنية %

الزيادة  عدد المدارس

 السنوية

في عدد 

 % المدارس

األبنية نسبة 

التي  المدرسية

تعمل بنظام 

 فترتين

 المجموع ثانوية أساسية

2002/2001 167 5.03% 181 70 251 8.19% 50.3% 

2003/2002 184 10.18% 193 89 282 12.35% 53.3% 

2004/2003 197 7.07% 202 102 304 7.80% 54.3% 

2005/2004 207 5.08% 209 110 319 4.93% 54.1% 

2006/2005 219 5.80% 228 115 343 7.52% 56.6% 

2007/2006 225 2.74% 231 122 353 2.92% 56.9% 

2008/2007 227 0.89% 253 117 370 4.82% 63.0% 

2009/2008 230 1.32% 259 124 383 3.51% 66.5% 

2010/2009 230 0.00% 255 132 387 1.04% 68.3% 

2011/2010 235 2.17% 260 134 394 1.81% 67.7% 

2011/2012 246 4.68% 263 134 397 0.76% 61.4% 

2012/2013 260 5.69% 260 136 396 0.00% 53.8% 

( مدرسة باستالم المباني 406( مدرسة وسيبلغ هذا العدد )396) 2013يبلغ عدد المدارس الحكومية بقطاع غزة في العام الدراسي )*( 
 مبنى جديد مدرسة واحدة فقط )نظام الفترة الواحدة(.( مبنى حيث سيشمل كل 10قيد اإلنشاء وعددها )المدرسية التي 



15 
 

احتياجات قطاع غزة من المباني المدرســية على مســتوم المديريات في الفترة  1.2.1
 :2018-2014الزمنية 

مديريات أساسية، وهي مديرية شمال غزة،  7إلى تنقسم مديريات التربية والتعليم العالم في قطاع غزة 
ة غرب غزة، مديرية الوسطى، مديرية خانيونس، مديرية شرق خانيونس، مديرية شرق غزة، مديري

مدرسة موزعة  396إلى  2013مديرية رفح. وبلغ عدد المدارس الكلي لهذه المديريات في نهاية عام 
 ) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات  بناء مدرسي. 260على 

 (.2-1جدول )كما هو موضح في  م(2013القادمة، 
 

 غزة قطاع مديريات في م2013 عام نهاية المدارس أعداد(: 2 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،  المصدر: 

 م(2013

 المديرية م
 مدارس الفترتين مدارس الفترة الواحدة الكلي عدد المدارس

 % عدد % عدد % عدد

 %58 38 %42 28 16.7 66 شمال غزة 1.

 %85 72 %15 13 21.5 85 شرق غزة 2.

 %55 44 %45 36 20.2 80 غرب غزة 3.

 %70 32 %30 14 11.6 46 الوسطى 4.

 %75 30 %25 10 10.1 40 خان يونس 5.

 %62 24 %38 15 9.8 39 شرق خانيونس .6

 %80 32 %20 8 10.1 40 رفح .7

 %69 272 %31 124 %100 396 المجموع

 
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التخطيط بدراسة حاجة قطاع غزة من المدارس على 

 المحددات التالية:، وذلك ضمن 2018-2014مستوى المديريات في الفترة الزمنية 

، على أن تتكون المدرسة %30إلى تقليل نسبة األبنية المدرسية التي تعمل بنظام الفترتين  (1
 شعبة؛ 30الواحدة من 

 طالب/ الشعبة؛ 35إلى تخفيض الكثافة الصفية في المدارس  (2
 حاجة الطالب من المباني المدرسية حسب الزيادة السكانية؛ (3
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اني المدرسية، بحيث تغطي المدرسة األساسية دائرة تأثير بنصف التوزيع الجغرافي األمثل للمب (4
متر، وذلك باستخدام نظم  1200-1000متر، والمدرسة الثانوية دائرة تأثير بقطر  500قطر 

 المعلومات الجغرافية.
المدرسية المطلوبة حسب االحتياجات )تقليل نظام الفترات والكثافة الصفية واستيعاب  األبنيةعدد  (5

 الزيادة الطالبية الطبيعية( موزعة على المديريات هي كالتالي:

 
 اءاإلنش قيد واألبنية االحتياجات حسب المدرسية األبنية من النهائي االحتياج(: 3 -1جدول )
ضافة ) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية  المصدر: ، القائمة المدارس إلى الشعب وا 

 م(2013المدرسية للخمس سنوات القادمة، 

 المجموع الزيادة الطالبية الكثافة الصفية نظام الفترات المنطقة

 28 13 2 13 شمال غزة

 40 15 - 25 شرق غزة

 28 13 - 15 غزة غرب

 15 4 - 11 الوسطى

 9 - - 9 خانيونس

 6 - - 6 شرق خانيونس

 13 2 - 11 رفح

 139 47 2 90 المجموع

 
  ( يمكن القول أن احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية هي كالتالي3-1وبناًء على الجدول )

 :م(2013األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة، ) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من 
 

  :األولوية في توظيف الشعب الجديدة التي سيتم إضافتها للمدارس القائمة ستكون 

  ،أواًل لتخفيف الكثافة الصفية 

  ،ثانيًا الستيعاب الزيادة الطالبية 

 .ثالثًا لحل مشكلة نظام الفترتين 
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  مدرسة،  90، يلزم بناء %30بنظام الفترتين إلى لكي تصل نسبة المدارس التي تعمل
 تتوزع على المديريات السبعة حسب االحتياج الفعلي لها.

  طالب/شعبة، بحيث تتسع المدرسة  35لكي يتم تخفيض الكثافة الصفية في المدارس إلى
شعبة  423شعبة، يحتاج قطاع غزة إلى مدرستين في شمال غزة، إضافة إلى  30لـ 

 ى المدارس القائمة.جديدة تضاف إل

 ( فإن عدد المدارس المطلوبة لتلبية 2018-2014خالل الخمس سنوات القادمة ،)
شعبة جديدة تضاف  410مدرسة، إضافة إلى  47احتياج الزيادة السنوية للطالب هو 

 إلى المدارس القائمة.

 

 غزة وهما: ةوسيتم تخصيص الحديث في هذه الدراسة على المديريتان التي تقعا ضمن نفوذ مدين

 مديرية التربية والتعليم )شرق غزة(. -1

 مديرية التربية والتعليم )غرب غزة(. -2

 

 :غزة( شرق )والتعليم مديرية التربية  1.1.2.1

، أي أكثر من الخمس من مجموع الطالب في المدارس الحكومية %22غزة على  شرق تشرف مديرية 
مديرية من حيث عدد الطالب، ومن خالل دراسة الوضع القائم  أكبرطالب، وتعد  51,155بعدد 

مدرسة خالل الخمس سنوات القادمة، وتحتل  40إلى المدرسية، تبين أنها تحتاج  األبنيةواحتياجات 
، في حين لو تم بناء شعب جديدة في المدارس القائمة حل مشكلة نظام الفترتينل األولىاألولوية 

 الصفية. سوف يتم حل مشكلة الكثافة

ثافة أربع مناطق فرعية بسبب الكإلى تم تقسيم مديرية شرق غزة بحسب التجمعات السكانية وقد 
 السكانية العالية، وتالصق التجمعات السكانية ببعضها البعض، وهذه المناطق هي:

 لتفاح والدرجا -
 الزيتون والصبرة -

 الشجاعية -

 الشعف -
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بناًء على نظام  2018-2014الفترة  حاجة مديرية شرق غزة من المباني المدرسية في -أ
 :الفترات

في ضوء المعطيات السابقة، يمكن تحديد أولويات بناء المدارس بمديرية شرق غزة حسب نسبة 
، مع العلم (4-1جدول )المدارس التي تعمل بنظام الفترتين على مستوى مديرية شرق غزة حسب 

 أن:

 نظام الفترتين.مدرسة للتخلص من  25إلى تحتاج مديرية شرق غزة  -

 ، تليها منطقة الزيتون والصبرة.1تعتبر هي األكثر حاجة وتصنف كأولوية منطقة الشجاعية  -

 

 الفترتين نظام من للتخلص غزة شرق  بمديرية المدارس بناء أولويات تحديد(: 4 -1جدول )
احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة، ) لجنة دراسة   المصدر:

 م(2013

 المنطقة
 عدد األبنية
 القائمة

 عدد المدارس
 القائمة

 األبنيةعدد 
للتخفيض من نظام 

 الفترتين

 التيالقائمة األبنية المدرسية 
 % تعمل بنظام فترتين

 %75 6 21 12 التفاح والدرج

 %73 8 26 15 الزيتون والصبرة

 %76 10 30 17 الشجاعية

 %60 1 8 5 الشعف

 %73 25 85 49 اإلجمالي الكلي

 
بناًء الكثافة  2018-2014حاجة مديرية شرق غزة من المباني المدرسية في الفترة  -ب

 الصفية

المناطق شعبة جديدة لحل مشكلة الكثافة الصفية، موزعة على  147إلى تحتاج مديرية شرق غزة 
ذا ،2014حسب الحاجة كما في. ولكن بعد استالم مدرسة جديدة في مطلع  شعب جديدة  إضافةتم  وا 

شعبة جديدة، فان ذلك سيخفض الكثافة الصفية  142القائمة )كما يفترض السيناريو( بعدد  األبنيةفي 
 بناء مدارسإلى طالب/شعبة، ويستوعب جزء من الزيادة الطالبية المتوقعة، دون الحاجة  35إلى 

 جديدة.
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 الصفية الكثافة حسب غزة شرق  بمديرية المدارس بناء أولويات تحديد(: 5 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،   المصدر:

 م(2013

 المنطقة
عدد 
 الطالب

عدد الشعب 
 الحالي

الكثافة 
الصفية 
 حالياً 

عدد الشعب 
 المطلوبة

عدد 
المدارس 
 المطلوبة

 - 41 39 333 13,095 التفاح والدرج

 - 39 38 401 15,396 الزيتون والصبرة

 - 50 39 461 17,887 الشجاعية

 - 16 40 120 4,777 الشعف

 - 147 39 1,315 51,155 المجموع

 
 :2018-2014لمناطق مديرية شرق غزة من المباني المدرسية في الفترة  الحاجة الكلية -ت

سقاطو بعد دراسة نظام الفترات في مدارس مديرية شرق غزة حسب المناطق، والكثافة الصفية العالية،   ا 
، تم تقدير عدد المدارس الكلي المطلوب للمناطق في عدد الطالب من قبل وزارة التربية والتعليم

 .(6-1جدول ) في المديرية كما

 غزة شرق  بمديرية المطلوبة األرض مساحةو  المدارس عدد تحديد(: 6 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،   المصدر:

 م(2013

 

 المنطقة

عدد 
الشعب 
 المطلوبة

 عدد المدارس المطلوبة

وبة
مطل

س ال
دار

الم
دد 

ع
 

ض 
ألر

ة ا
ساح

م
نم(
)دو

بة 
طلو

الم
 

وية
ألول

ا
 

حسب 
الكثافة 
الصفية 
 المطلوبة

التخلص 
من 
نظام 
 الفترتين

حسب الزيادة 
الطبيعية في 
 عدد الطالب

 الثانية 40 10 4 6 - 41 التفاح والدرج
 األولى 52 13 5 8 - 39 الزيتون والصبرة

 األولى 60 15 5 10 - 50 الشجاعية
 الثالثة 8 2 1 1 - 16 الشعف
  160 40 15 25 - 147 اإلجمالي
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 غزة( غرب)والتعليم مديرية التربية  2.1.2.1
، مقاربًا بذلك مديرية من مجموع الطالب في المدارس الحكومية %21غزة على  غربتشرف مديرية 

مديرية من حيث عدد الطالب، ومن خالل دراسة  ثاني أكبرطالب، وتعد  48,020، بعدد شرق غزة
مدرسة خالل الخمس سنوات  28إلى المدرسية، تبين أنها تحتاج  األبنيةالوضع القائم واحتياجات 

ناحية حل  من الثانيةوتحتل األولوية  ،حل مشكلة نظام الفترتينوتصنف كأولوية سابعة لالقادمة، 
 .أي شعب جديدة في المدارس القائمة إضافةفي حال لم يتم  مشكلة الكثافة الصفية المرتفعة

 :كاآلتي ة، وهيفرعي مناطق تسعةإلى تم تقسيم مديرية غرب غزة بحسب التجمعات السكانية وقد 

 غرب المجمع اإلسالمي .2 الرمال )الجوازات( .1

 شاطئالرمال الشمالي وال .4 )المحافظة(الصبرة  .3

 الشيخ عجلين  .6 الشيخ رضوان والمقوسي .5

 النصر )شارع العيون( .8 النصر )المشتل( .7

 اإلسالمتل  .9

 
 

بناًء على نظام  2018-2014حاجة مديرية غرب غزة من المباني المدرسية في الفترة  -أ
 :الفترات

في ضوء المعطيات السابقة، يمكن تحديد أولويات بناء المدارس بمديرية غرب غزة حسب نسبة 
، مع العلم (7-1جدول )المدارس التي تعمل بنظام الفترتين على مستوى مديرية غرب غزة حسب 

 أن:

 مدرسة. 15عدد المدارس التي تحتاجها مديرية غرب غزة للتقليل من نظام الفترتين هو  -

يها جميع مدارسها تعمل بنظام الفترتين، تل أنأولى، حيث  أولويةمال )الجوازات( تعتبر منطقة الر  -
 منطقة الرمال الشمالي والشاطئ.
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 الفترتين نظام من للتخلص غزة غرب بمديرية المدارس بناء أولويات تحديد(: 7 -1جدول )
لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة، )   المصدر:

 م(2013

 المنطقة
عدد 
 األبنية
 القائمة

عدد 
 المدارس
 القائمة

 األبنيةعدد 
للتخفيض من 
 نظام الفترتين

األبنية المدرسية  %
التي تعمل القائمة 

 بنظام فترتين

 %100 1 4 2 الرمال )الجوازات(

 -- 0 0 0 المجمع اإلسالميغرب 

 %0 0 2 2 الصبرة )المحافظة(

 %61 9 29 18 الرمال الشمالي والشاطئ

 %32 4 25 19 الشيخ رضوان والمقوسي

 %50 1 6 4 الشيخ عجلين

 %0 0 4 4 النصر )المشتل(

 %33 0 4 3 النصر )شارع العيون(

 %0 0 6 6 اإلسالمتل 

 %38 15 80 58 اإلجمالي الكلي

 
بناًء على الكثافة  2018-2014حاجة مديرية غرب غزة من المباني المدرسية في الفترة  -ب

 الصفية

، وبعد دراسة جديدتين ناستالم مدرستي 2014في عام بناًء على تقدير وزارة التربية والتعليم فإنه سيتم 
من -شعبة جديدة  133 إضافةشعب جديدة في المدارس القائمة، تبين أنه باإلمكان  إضافة إمكانية

 .شعبة/مدرسة 30إلى خالل رفع كثافة المدارس القائمة 

يبين ( 8-1جدول )طالب/الشعبة دون بناء مدارس جديدة.  35إلى وبالتالي ستصل الكثافة الصفية  
 شعب جديدة.إلى المناطق التي بحاجة 
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 الصفية الكثافة حسب غزة غرب بمديرية المدارس بناء أولويات تحديد(: 8 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،   المصدر:

 م(2013

 عدد الطالب المنطقة
عدد 
الشعب 
 الحالي

الكثافة 
الصفية 
 حالياً 

عدد الشعب 
 المطلوبة

عدد 
المدارس 
 المطلوبة

 - 7 38 75 2,870 الرمال )الجوازات(

 - - - - - غرب المجمع اإلسالمي

 - - 32 33 1,049 الصبرة )المحافظة(

 2 51 39 438 17,129 الرمال الشمالي والشاطئ

 1 38 39 364 14,068 والمقوسيالشيخ رضوان 

 1 16 40 105 4,250 الشيخ عجلين

 - 2 36 66 2,367 النصر )المشتل(

 - - 35 66 2,300 )شارع العيون(النصر 

 - 7 37 107 3,987 اإلسالمتل 

 4 121 38 1,254 48,020 المجموع

 
 

 2018-2014الحاجة الكلية لمناطق مديرية غرب غزة من المباني المدرسية في الفترة  -ت

نظام الفترات في مدارس مديرية غرب غزة حسب المناطق، والكثافة وزارة التربية والتعليم ل بعد دراسة
سقاطالصفية العالية،  ، تم تقدير عدد المدارس الكلي المطلوب للمناطق في المديرية عدد الطالب وا 

 (.9-1ي جدول )كما ف
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 غزة غرب بمديرية المطلوبة األرض مساحةو  المدارس عدد تحديد(: 9 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،   المصدر:

 م(2013

 المنطقة

عدد 
الشعب 
 المطلوبة

 عدد المدارس المطلوبة
عدد 

المدارس 
 المطلوبة

مساحة 
األرض 
المطلوبة 
 )دونم(

وية
ألول

ا
 

حسب الكثافة 
الصفية 
 المطلوبة

التخلص 
من نظام 
 الفترتين

حسب الزيادة 
الطبيعية في 
 عدد الطالب

الرمال 
 )الجوازات(

 الثانية 8 2 1 1 - 7

غرب المجمع 
 اإلسالمي

 الثالثة - - - - - -

الصبرة 
 )المحافظة(

 الثالثة 4 1 1 - - -

الرمال الشمالي 
 والشاطئ

 األولى 52 13 4 9 - 51

الشيخ رضوان 
 والمقوسي

 األولى 28 7 3 4 - 38

 الثانية 8 2 1 1 - 16 الشيخ عجلين

 الثالثة 4 1 1 - - 2 )المشتل(النصر 
)شارع النصر 
 العيون(

 الثالثة 4 1 1 - - -

 الثالثة 4 1 1 - - 7 اإلسالمتل 
  112 28 13 15 - 121 المجموع
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 :المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم 2.2.1

جملة من المشاكل يعاني منها قطاع التعليم في قطاع غزة بشكل عام ومدينة غزة بشكل خاص هناك 
 يمكن إجمالها كالتالي:

 :ارتفاع معدالت الكثافة الصفية -أ

تعاني المدارس بشكل عام والمدارس الحكومية بشكل خاص في معظم محافظات غزة من  
 إضافةطالب/شعبة،  36.5إلى ارتفاع في معدالت الكثافة الصفية في المراحل المختلفة والتي تصل 

من مجمل  %69إلى زيادة كبيرة في معدل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والتي وصلت إلى 
ذا استمر الحال على ما هو عليه سمدارس القطا تشغيل بعض المدارس بنظام ثالث فترات يتم ع، وا 

استهداف المدارس وتدميرها الناتج عن إلى خالل السنوات القادمة على أبعد تقدير، هذا باإلضافة 
الحرب على غزة، والحصار الظالم المفروض عليها، والمتسبب في نقص الموارد المادية والمستلزمات 

) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات  عيق عملية التنمية.ت التي
الكثافة الصفية على مستوى المديريات في قطاع غزة في  يوضح) 10-1)جدول و  م(2013القادمة، 

 :2012/2013العام الدراسي 
 

 2012/2013 في غزة قطاع في المديريات مستوم  على الصفية الكثافة  ):10 -1جدول )
) لجنة دراسة احتياجات قطاع غزة من األبنية المدرسية للخمس سنوات القادمة،  المصدر: 

 م(2013

 الكثافة الصفية حالياً  عدد الشعب الحالي عدد الطالب المنطقة
 38.36 1,080 41,806 غزةشمال 

 39.08 1,315 51,155 شرق غزة

 38.29 1,254 48,020 غرب غزة

 33 733 24,180 الوسطى

 35.73 713 25,474 خانيونس

 33.7 547 18,457 شرق خانيونس

 37 545 20,431 رفح

 36.45 6,187 229,523 اإلجمالي
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 يظهر من الجدول السابق:

 39إلى حيث تصل  مديرية شرق غزة،أعلى نسبة كثافة صفية في قطاع غزة هي في  (6
 .طالب/الشعبة

لى إكما أن كل من مديرية غرب غزة تعاني أيضًا من الكثافة الصفية المرتفعة والتي تصل  (7
 .طالب/ شعبة 38.3

 

 :الحكوميةندرة األراضي  -ب

أربع فئات رئيسية: أراضي خاصة،  تصنف ملكيات األراضي في محافظات غزة ضمن 
في الجدول التالي فإن معظم  أراضي بئر السبع، وأراضي حكومية. وكما هو مبين أراضي أوقاف،

 م(2008 الفلسطينية، التخطيط)وزارة  .خاصة األراضي هي ملكية

 

 ، األراضي لملكيات النسبي التوزيع(:  11 -1جدول )
 م(2008 الفلسطينية، التخطيط)وزارة  المصدر:

 المئوية النسبة الملكية نوعية
 63.9 % خاصة
 2.1 % أوقاف

 18.7 % السبع بئر أراضي
 15.3 % حكومية

  

الحكومية من مجموع مساحة القطاع هي فقط  األراضينسبة يتضح أن  السابقومن الجدول  
ذلك، فإن معظم األراضي الحكومية موجودة خارج التجمعات السكانية، األمر إلى أضف ، 15.3%

الذي يجعل من الصعب والمكلف في ذات الوقت على الجهات الرسمية المركزية منها والمحلية 
للقيام بتنفيذ المشاريع العامة والمهمة مثل بناء المدارس، ولهذا فإنه من تخصيص األراضي الالزمة 

الواجب وضع األنظمة واإلجراءات المالئمة للتعامل مع هذه القضية وخاصة تحديث قانون استمالك 
األراضي للمنفعة العامة والذي قد يشمل تعويض/استبدال األراضي الخاصة المراد استمالكها بأراٍض 

  م(2008)وزارة التخطيط الفلسطينية، . حكومية
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 المتوفرة: المحدودة الحكومية األراضي بقطع خاصة مشاكل -ت

عند تخصيص أرض حكومية لصالح بناء مدرسة  هناك بعض المعيقات التي يواجها أصحاب القرار
 عليها منها:

 على األقدام من قبل الطلبة.  ياً ضمن مسافة يمكن قطعها مش األرض تكون  ال أن -
 اوراتها(.وطبوغرافيتها أو مجأومساحتها أبشكلها  :رض غير مناسبة )فيما يتعلقاأل تكون  أن -

 ثمن األرض مرتفع جدًا. -

 
 :مشاكل خاصة بمخيمات الالجئين -ث

 التي) الالجئين مخيمات من عدد وجود عن الناجمة والتأثيرات المتبادلة العالقة في وتتمثل
 أطراف على أو داخل م( 1967 عام وحرب م 1948 عام حرب بعد السكانية الهجرات بفعل نشأت
 ألرضا ومحدودية السكاني االكتظاظ من تعاني المخيمات هذه أن حيث السكانية، والتجمعات المدن

 تخطيطال غياب ظل في التطور عشوائية والضرورية، الحياتية والمرافق الخدمات غياب والمساحة،
مما يجعل من الصعوبة توفير مدارس إضافية داخل تلك  .م(2005)عبد الحميد،   العمراني

 المخيمات.
 

 غياب التسوية لكثير من األراضي في القطاع: -ج

 التسوية غياب كون  والتنظيم التخطيط أعمال في خاصة أهمية الموضوع لهذا أن حيث
 توفر عدمل وذلك األرض، على السيطرة في القدرة من يضعف )تسوية ملكيات( لكثير من األراضي

تعيق عملية االستفادة منها  وبالتالي م(2005)عبد الحميد،  األرض ملكية عن الالزمة المعلومات
 على صعيد الخدمات والمرافق التعليمية.

 
 عشوائيات:إلى الحكومية وتحولها  األراضي على التعدي -ح

 غير وجهوب واالستيالء التعديات من أنواع لثالث تعرضت غزة قطاع في الحكومية األراضي
 المتعدى األراضي :وهي أخرى  تارة الرسمية الجهات وبعض تارة المجتمع فئات قبل من عليها مشروع
 عقب عليها المتعدى واألراضي م،1994 عام السلطة قدوم بعد عليها والمتعدى ،67 عام قبل عليها

 . م(2011)اللواء،  المحررات بأراضي وت عرف المستوطنات من" اإلسرائيلي" االنسحاب
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 الزراعة وأ السكن بغرض التعدي يكون  فقد عدة أشكال يأخذ الحكومية األراضي على والتعدي
 ألراضيا هذه تستغل أن الدولة، مما يعيق وغيرها والمياه الرمال على التعدي كذلك مشروع إقامة أو

 من خرى أ وسيلة أي أو تخصيصها أو تأجيرها خالل من الحكومية األراضي من كغيرها وتستصلحها
 . م(2011)اللواء،  للمجتمع ثروة تمثل األراضي هذه أن باعتبار قانوناً  الجائزة التصرف وسائل

لى إحيث أدى  التعديات أنواع خطرأ منللسكن  الحكومية األراضي على التعدي يعتبرو 
 كوميةح أراضي على مقامة عشوائية منطقة وعشرين خمس نأ وتبينمناطق عشوائية، إلى تحولها 

 هذه معظم وتتركز من مساحة المناطق العشوائية، %15.8، أي بنسبة دونم 1722 مساحتها تبلغ
  م(2012)المصري،  .والشمال وغزة رفح مناطق في التعديات

عشوائيات يعمل على تدهور األراضي التي كان باإلمكان إلى وعليه فإن تحول هذه األراضي 
االستفادة منها في إنشاء مرافق وخدمات للمجتمع وعلى رأسها الخدمات التعليمية، وكذلك فإن هذا 

عبئ جديد على وزارة التربية والتعليم في كيفية توفير مدارس تخدم سكان هذه التحول يضيف 
رعة نموها داخلها وس الحياتية والمرافق الخدمات غيابالعشوائيات في ظل اكتظاظ تلك العشوائيات و 

 العمراني الغير منتظم.

 :ضعف التخطيط المكاني للخدمات التعليمية -خ

 م بها الباحث لكل من وزارة لتربية والتعليم ووزارة التخطط للحصولمن خالل الزيارات الميدانية التي قا
 :على المعايير األساسية التي يتم على أساسها اختيار األماكن المقترحة للمدارس تبين

 .يميةالتعل الخدمات تخطيط في عليها االعتماد ميتومعتمدة ال يوجد معايير ثابتة  هأن -
 كافية لتغطية االحتياجات المستقبلية في مراحل التخطيط األولي.  أراضعدم تخصيص  -
 فيما يتعلق بأفضل موقع للمدرسة.  وزاراتعدم وجود اتفاق بين ال -

 الحصار المفروض على قطاع غزة: -د

، وذلك بسبب عدم دخول أي مواد بناء إلى 2009/2010حيث لم يتم بناء أي مدرسة خالل عام 
 نتيجة هذا الحصار.قطاع غزة في تلك الفترة 
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 :الخالصة
مدينة غزة وموقعها الجغرافي ونبذة تاريخية عنها وكذلك تم من خالل ما سبق، تم التعرف على 

 لى أن:إتم التوصل  وقد الحديث عن واقع التعليم في قطاع غزة بشكل عام ومدينة غزة بشكل خاص
مدرسة  80تليها مديرية غرب غزة مدرسة  85عدد مدارس يوجد في مديريتي شرق غزة أكبر  -أ

 من مجموع مدارس القطاع. %42مدرسة( مما يعني أن مدينة غزة وحدها تضم  165)بمجموع 

مدرسة بينما عدد  107إن عدد المباني المدرسية القائمة في مديريتي شرق وغرب غزة هو  -ب
لغ الفترتين تبمدرسة أي إن المباني المدرسية التي تعمل بنظام  165المدارس التشغيلية هو

حياء باأل غلبهاأ المدرسية القائمة وتتركز  من إجمالي عدد المباني % 54.2مدرسة بنسبة  58
 .الشرقية لمدينة غزة

عاني تأعلى نسبة مدارس تعمل بنظام الفترتين هي في مديرية شرق غزة، مما يدل على أنها  -ت
رتين عام تي تعمل بنظام الفتاألبنية المدرسية، حيث بلغت نسبة المدارس ال شديد فيمن نقص 

أقل نسبة مدارس تعمل بنظام الفترتين هي في مديرية غرب ، و من المدارس %85إلى  2013
 ( مدرسة.44غزة رغم أن عددها كبير )

 والدرج التفاح) :2018-2014في الفترة الزمنية  غزة شرق عدد المدارس التي تحتاجها مديرية  -ث
 40بمجموع  (مدرستان الشعف مدرسة، 15 الشجاعية مدرسة، 13 والصبرة الزيتون  مدارس، 10

 مدرسة.

 الرمال) :2018-2014في الفترة الزمنية  عدد المدارس التي تحتاجها مديرية غرب غزة -ج
 واحدة، مدرسة( المحافظة) الصبرة لمدارس، تحتاج ال اإلسالمي المجمع غرب مدرستان،( الجوازات)

 مدرستان، عجلين الشيخ مدارس، 7 والمقوسي رضوان الشيخ مدرسة، 13 والشاطئ الشمالي الرمال
 (واحدة مدرسة اإلسالم تل واحدة، مدرسة( العيون  شارع) النصر واحدة، مدرسة( المشتل) النصر

 .مدرسة 28بمجموع 
 

 : قطاع التعليم وهي المشاكل التي يعاني منهاكما وتم التعرف على أهم 
 .ارتفاع معدالت الكثافة الصفية .1
 .األراضي الحكوميةندرة  .2
 .مشاكل خاصة بمخيمات الالجئين .3
 .غياب التسوية لكثير من األراضي في القطاع .4
 عشوائيات.إلى التعدي على األراضي الحكومية وتحولها  .5
 ضعف التخطيط المكاني للخدمات التعليمية. .6
 .مشاكل خاصة بقطع األراضي الحكومية المحدودة المتوفرة .7

 الحصار المفروض على قطاع غزة .8



29 
 

 المدرسيةالمباني المعايير التخطيطية لمواقع  :نيالفصل الثا
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 .أهم المعايير المؤثرة في اختيار مواقع المدارس 4.2

 .القبول العام 1.4.2 
 .سهولة الوصول إلى الموقع 2.4.2 
 .طبوغرافية الموقع 3.4.2 
 .المساحة والشكل 4.4.2 
 .البيئية المعايير 5.4.2 
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 تمهيد:
 المتطلبات لتحديد الالزمة اإلرشادية واألسس القواعد من مجموعة العمراني التخطيط معايير تمثل

 تجمعهم، أماكن حسب للسكان العامة والخدمات والثقافية االجتماعية الخدمات من األساسية
 مثل تحديد ويعتمد البعيد، المدى على الخدمات تلك بمتطلبات للوفاء الالزمة األراضي وتخصيص

 في تمثل المعايير فإن ثم ومن وتفصيلية، عامة سياسات على والموقع النوع حيث من الخدمات تلك
 ورصد الخدمات، هذه توزيع في والتنفيذية التخطيطية الجهات لمساعدة إرشادية قواعد الحالة هذه

 هـ(1430)الغنيم،  .المستقبلية للمتطلبات الكافية االحتياطية األراضي

 لالسترشاد وذلك التعليمية الخدمات بموقع المتعلقة المعايير كافة إلى التعرف إلى الفصل هذا ويهدف
 قعمواالتي سيعتمد عليها الباحث في تحليل الوضع القائم ل النظرية الموجهات أحد بوصفها بها

 غزة. مدينة في المدارس

المدارس بشكل عام و  ونظرًا لعدم وجود معايير معتمدة وثابتة ألسس اختيار مواقع الخدمات التعليمية
سيقوم الباحث بدراسة مجموعة من المعايير في  -كما ذ كر سابقًا  –في قطاع غزة  بصفة خاصة

أماكن مختلفة من العالم للوصول إلى معايير محددة  يمكن االعتماد عليها في اختيار مواقع الخدمات 
 غزة. التعليمية في مدينة غزة بشكل خاص ومن ثم تعميمها على مستوى قطاع

 :في المدينة القواعد المتعلقة بتوزيع الخدمات 1.2

 لتخدم متناول السكان في الخدمات لتصبح هدف ووسيلة، هدًفا بالمدينة العامة الخدمات تنظيم يعتبر

 ارتباط على أنشئت الخدمات إذا ووسيلة المطلوب المعيشي المستوى  وتحقق المجتمع المختلفة، أغراض

 .منهم حقيقي مجتمع بينهم وخلق االجتماعية الروح وتنمية السكان لتجميع السكنية باألحياء مناسب

 لكافة الفعلية السكان احتياجات أساس معرفة على بالمدينة العامة الخدمات وتوزيع إنشاء برنامج يوضع

)عبدهللا، خالل  من الفعلية وتتحدد االحتياجات لّلتنفيذ، المادية اإلمكانيات ودراسة الخدمات أنواع
1990): 
 فعاًل. الموجودة الخدمات تأثير ونطاق ووظيفة عدد -
 والجماعات. األفراد احتياجات -
 .االجتماعية وعاداتهم السكان اتجاهات -
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 :للمدينة التخطيطية المستويات 1.1.2

تكون من ثم المجاورة السكنية التي ت ،تنقسم الوحدات التخطيطية للمدينة ابتداًء من المجموعة السكنية
ثم المدينة ككل  ،عدة مجموعات سكنية، ثم الحي السكني والذي يتكون من عدة مجاورات سكنية

 ،والتي تتكون من عدة أحياء، وتتدرج مراكز الخدمات بتلك الوحدات ابتداًء من األصغر إلى األكبر
ثم مركز خدمات الحي  ،السكنية ةلمجاور ثم مركز خدمات ا ،إلى مركز خدمات المجموعة السكنية

 لقروية،ا و البلدية الشئون )وزارة  ثم مركز خدمات المدينة كما هو موضح بالشكل التالي: ،السكني
 هـ(1426

 

)وزارة الشئون البلدية و القروية، ، المصدر: للمدينة التخطيطية المستويات(: 1 -2شكل )
 بتصرف هـ(1426

 
 :التخطيط مستوياتلخدمات المطلوبة لكل مستوم من ا 2.1.2

 أنواع: ثالث الحجم إلى حيث من العامة الخدمات تقسيم يمكن
 يومي، بشكل الطلب عليها يكون  التي الخدمات وتشمل السكنية مستوى المجاورة على :ألولا

 أكبر، إليها المقطوعة المسافة وتكون  تكراًرا أقل حاجات ويلبي السكني مستوى الحي على :والثاني

 الطلب، نادرة حاجات وتلبي ككل المدينة على مستوى  :والثالث
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 توزيع فان وبذلك .المدينة أنحاء جميع من إليها ليسهل الوصول المدينة مركز في تكون  ما وعادًتا 

 الخدمات بعض وهناك الخدمة، هذه من المستفيد السكان على عدد ويعتمد هرمي بشكل يتم الخدمات

 هناك أن كما والصحية، التعليمية الخدمات مثل وجدودها لتبرير من األفراد أدنى حد إلى تحتاج التي

 والمالعب الحدائق مثل منها الفرد نصيب متوسط على اعتماًدا حجمها يتم حساب التي الخدمات بعض
 .م(2007)عبد هللا، 

 
 طالتخطي)وزارة  :كـل مســــــــــــــتوى من مســــــــــــــتويـات التخطيطلالخـدمـات المطلوبـة  الجـدول التـالي يبين

 م(2008 الفلسطينية،
 

)وزارة  ، المصدر: التخطيط مستويات من مستوم  لكل المطلوبة الخدمات(: يوضح 1 -2جدول )
 م(2008 الفلسطينية، التخطيط

 المجاورة
 روضة أطفال .1

 مدرسة أساسية .2

 عيادة .3

 مسجد .4
 ملعب .5

 الحي
 مدرسة ثانوية .1

مــــــركــــــز اجــــــتــــــمـــــــاعـــــي  .2
 .ونسائي

  مركز شرطة .3

 مركز شباب .4

 مكتب بريد .5

 مسجد  .6

 محطة مواصالت .7

 المدينة

 مسجد .1

 مستشفى .2

 هاتفبدالة  .3

 مكتب بريد رئيسي .4

 سوق مركزي  .5

 محطة مطافي .6

 محكمة .7

 مرافق بلدية .8

 مركز ثقافي .9

 مكتبة .10

 مركز رياضي .11

 مقبرة .12

تكون خدمتهم على مســــــــتوى المجاورة، بينما  رس األســــــــاســــــــيةامن الجدول الســــــــابق نســــــــتنتج أن المد
  .تكون على مستوى الحي ثانويةرس الاالمد

والحي الســـكني التي يجب أن تخدمها تلك  ،المجاورة :من وعليه فالبد من معرفة حجم ومســـاحة كالً 
 المدارس.

 :والحي السكني حجم ومساحة المجاورة 3.1.2

ي منطقة ف بالتاليو  الكثافة السكانية العامة في أي دولة،يعتمد عدد سكان المجاورة السكنية على 
وحدة  860 بمعدلنسمة  10,000 – 5,000 لتتراوحعدد سكان المجاورة  اقترح ، وقدقطاع غزة
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، ومن الممكن أن تزيد أو تنقص عن ذلك م(2008 الفلسطينية، التخطيط)وزارة  كحد أدنى سكنية
حيث أن فكرة المجاورة السكنية ليست جامدة بل أنها تعتمد على المرونة في التعامل مع كافة 

 هـ(1426الشئون البلدية و القروية، )وزارة  .الظروف

يمكن اعتبار المدرسة االبتدائية بمثابة المركز الرئيسي للمجاورة السكنية والتي تشمل وحدات جوار و 
-700)-م(500-400متعددة ولقد تم اعتماد المسافة بين أقصى وحدة سكنية وبين المدرسة من )

 .م(1990 )شهاب و مؤمل، م(800

 :حجم ومساحة الحي السكني 4.1.2

)وزارة الشئون البلدية  مجاورات (5-3)من  حتوي على عدة مجاوراتالحي السكني هو منطقة سكنية ت
 م(2012التخطيط،  )وزارة ذات خدمات رئيسية على مستوى أوسع من المجاورة. ،هـ(1426و القروية، 

  25,000وسوف نعتبر متوسط عدد سكان الحي 50,000و  25,000يتراوح عدد سكان الحي بينو 
نسمة، وذلك ألسباب عملية وهي ألن هذا العدد سيكون نواة الحي السكني، وسيصل الحي إلى ذروة 

 م(2012 )وزارة التخطيط، نسمة. 50,000نموه حين يصل إلى 

 المختلفة: دول العالم في التعليم نظم 2.2

 4-8ونظام  4-2-6ونظام  3-3-6أنظمة: نظام  ثالث إلى تنقسم أنظمة التعليم في دول العالم
 وفيما يلي جدول يوضح تلك األنظمة:

 

 م(1983)عالم،  ، المصدر:العام ال تعليم نظم(  2 -2جدول )
 ال ثانوية المدرسة اإلعدادية المدرسة االبتدائية المدرسة ال نظام
 12-10 9-7 6-1 األول

 12-9 8-7 1-6 الثاني

 12-9 --- 8-1 الثالث

األول  الصف من األساسية المرحلة تعتبر إذ مختلف فلسطين في المتبع النظام أن غير 
العاشر  وحتى السابع ومن دنيا، أساسية مرحلة السادس إلى األول الصف من – العاشر وحتى
 عشر )التوجيهي(. واّلثاني عشر الحادي الصفين من تتكون  واّلثانوية  –عليا أساسية
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 محددات اختيار مواقع الخدمات التعليمية: 3.2

 التعليمية المؤسسة نوع مع تتناسب تخطيطية أسس على يعتمد التعليمية الموقع لألبنية اختيار إن
 :م(1990)شهاب و مؤمل، يلي  كماها اختصار  يمكن بأنه علما تقوم به الذي والدور

 .)ريف( خارجها )حضر( أو المدينة حدود ضمن كانت سواء الجغرافية المنطقة .1
 .ومستوياتها أنواعها اختالف على لها الفضاء تخصيص المطلوب التعليمية الفعالية نوع .2
 .فيها الدراسة وطبيعة الطلبة عدد بها ويقصد التعليمية للمؤسسة المحددة االستيعابية الطاقة .3
أو  اللعب ساحات مثل الخدمية الفضاءات بها يقصد والتي تخصيصها المطلوب الفضاءات .4

 .الخضراء المناطق
النشاطات  غرف أو التدريس غرف من طالب /2م به ويراد طالب لكل المخصص الفضاء .5

لتحديد  جدوى  دراسة تتم أن والبد العامة المساحة من / طالب2وكذلك م والمختبرات والمشاغل
 .تحقيقها والمتوقع المطلوبة الفائدة

وحجم  طبيعة تقدير من والمصمم المخطط ليتمكن الدولة في التعليمي بالنظام تامة معرفة .6
والجنس  العمرية الفئة على باالعتماد التعليمية الفعالية الماكن المطلوبة الحضرية الفضاءات
 :الدراسة وطبيعة

 (4-1عمر) من الحضانة -أ
 (6-4عمر) من األطفال رياض -ب
 (16-6عمر) من األساسية المرحلة -ت
 (18-16عمر) من الثانوية المرحلة -ث
 (25-18عمر) من المدرسة بعد ما مرحلة -ج
 

الخدمات التعليمية وهي: )المدارس األساسية هذه وهنا يجب اإلشارة إلى أن البحث يستهدف جزء من 
 والثانوية الحكومية(.

 :مدارسال مواقع المؤثرة في اختيار المعاييرأهم  4.2

 والتي لمدرسةا فيها توجد التي البيئة يمثل إنه حيث كبيرة أهمية يكتسب المدرسة موقع اختيار إن
 التنبؤ يجب ذال احتياجاتهم؛ مع تتناسب أن يجب والتي مستخدميها، على مباشرة بصورة تؤثر سوف
 للعالقة شامل هموف احتياجاته إلى التعرف خالل من وحجمها، المستخدم تناسب التي البيئة بشكل بدقة
 الموقع اختيار فعند لذلك ؛م(2000)المقرن،  فيها يعيش التي البيئة وتلك وتصرفاته سلوكه بين



35 
 

المعتمدة لدى المدينة، ونظراً لعدم وجود معايير ثابتة ومعتمدة  مراعاة المعايير يجب للمدرسة المناسب
بدراسة مجموعة من المعايير في أماكن مختلفة من العالم والوصول إلى في قطاع غزة قام الباحث 

 : اأهمه ،جملة من المعايير يمكن االعتماد عليها في مدينة غزة

 :العام القبول 1.4.2

 ويمكن إجمالها في النقاط التالية:

 هـ(1421)صالح،  ...الخ.صناعياً  أو تجارياً  حياً  وليس سكني حي في الموقع وجود -
 هـ(1426)الدوسري،  .للمدينة المتوقع النمو اتجاه في الموقعأن يكون  -
 هـ(1430)الغنيم،  .لها العام والمخطط المدينة تنظيمات مع الموقع يتوافق -
 هـ(1430)الغنيم،  .الموقع ترخيص إمكانية -

 :الموقع إلى الوصول سهولة 2.4.2

 في النقاط التالية:إجمال ما جاء في الدراسات حول هذا المعيار ويمكن 

)وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للدراسات  المدينة. داخل الموقع إلى وصولال سهولة -
 هـ(1423والتصاميم، 

 .األولى للمراحل خاصة إرهاق أو تعب وبدون  األقدام على مشياً  الموقع إلى الطلبة وصول إمكانية -
 هـ(1421)صالح، 

 هـ(1421)صالح،   أن يكون الموقع بعيًدا عن زحام حركة السيارات.يجب  -

)اللجنة المركزية لألبنية  .م 12 عن عرضه يقل ال األقل على واحد شارع على المدرسة موقع يطل نأ -
 م(2014وتنظيم المدن، 

 ربأق عن بعدها يتعدى ال التي المواقع فضل، ويالعامة المواصالت وسائل من الموقع قرب -
)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة التربوية  متر. 200-150 مسافة نقل محطة

 هـ(1419والتخطيط "اليونسكو"، 
اسات )وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للدر  السيارات. وحركة المشاة حركة بين الفصل إمكانية -

 هـ(1423والتصاميم، 
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 :الموقع طبوغرافية 3.4.2

 المواقع هذه نم موقع وكل. إلخ ،..والصحراوية والجبلية الساحلية ومنها طبيعتها في المواقع تختلف
 يكون  نأ يجب الذي الموقع سطح مستوى  من بدًءا به، خاصة هندسية واشتراطات مواصفات يتطلب
 إلى تضيف السطح مستوية غير المواقع إن حيث الطالب، وحركة اإلنشاء سهولة حد إلى مستوًيا
 يكون  عندما أقصاها التكلفة هذه وتبلغ وتأهيله، الموقع تسوية ألجل أخرى  إضافية تكلفة المنشأة تكلفة
 هـ( 1425)وزارة التربية والتعليم بدولة قطر،  .جبلًيا الموقع

 وهو الشعاب،و  األودية بعض مجاري  تتخللها التي المواقع بعض وجود أيًضا السلبية التأثيرات ومن
نشاء رى المج مسار تحويل يلزم حيث الموقع، تأهيل إلعادة نتيجة التكلفة من يرفع ما  ماياتح وا 

  :هـ(1430)الغنيم،  بالتالي الموقع طبوغرافية تتميز أن يجب لذا به؛ خاصة
 للرياح. التعرض فرصة لزيادة نسبًيا المرتفعة المواقع اختيار -
 ألشعة التعرض لزيادة الجنوب اتجاه في االنحدار يكون  أن يفضل المنحدرة المواقع حالة في -

 .الشمس
 .تسوية عمليات إلى تحتاج ال والتي %2 من أقل الخفيف الميل ذات المواقع -

 المساحة والشكل: 4.4.2

 ذي نموذج الحتواء الضرورية المحددة باألبعاد المدارس لمواقع األراضي على الحصول الصعب من
 تكون  أن في أهمية يعطي وهذا الشكل، مربعة دائًما ليست المدرسة أرض أن كما مسبًقا، مقرر حجم

 ال قد الموقع في الطويلة األضالع ذات فالنماذج يمكن، ما أقصر أضالع ذات المصممة النماذج
 الحد حقيقت للمدارس المختارة المواقع مساحة في ويفضل لها المناسب الموقع توفير السهل من يكون 
 :م(2000)المقرن،  التالية المعايير من األدنى
 .األخرى  الزوايا عن بعيًدا مربعة أو مستطيلة تكون  أن -
 مع لتعليميةا للمنشأة والمستقبلية الحالية المتطلبات مع اإلجمالية مساحتها تتناسب أن يجب -

 .الصيفية غير لألنشطة كافية مفتوحة توفير مساحة الحسبان في األخذ
 تقل اعندم عامة بصفة التأثير هذا ويزداد استغالله في المرونة على الموقع يؤثر شكل -

 2 م 2000 عن الموقع مساحة
 اتجاه في الطولي محورها كان إذا وخاصة 1:3عن  تزيد استطالة نسبة ذات المواقع تستبعد -

 .غرب – شرق 

 .واالمتداد بالتوسع الموقع مساحة تسمح أن يجب: هـ(1426)الدوسري، ":الدوسري " ويضيف
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)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة التربوية والتخطيط "اليونسكو"،  اليونسكو وعد
 مع خاصة مشكلة تعد الأنها  بالمساحة المتعلقة األخرى  والعوامل ونسبها األرض شكل هـ(1419
 خرى األ والمرافق المبنى إلقامة الكافية المساحة معيار أن وعد الحضرية، المدن في األراضي ندرة

 مساحةال إن حيث) الطالب وعدد وتكاليفه الموقع نوع حسب آلخر مكان من يختلف والذي المساندة
 .األهم المعيار هو( األرض ثمن أو الطالب عدد ازداد كلما تقل ما غالًبا للطالب المخصصة

 دونم. 3.5 ومن الجدير بالذكر أن أقل مساحة معتمدة لموقع المدرسة في قطاع غزة هي

 :البيئية المعايير 5.4.2

م )مكتب التربية العربي لدول الخليج، قس الملوثات عن الموقع لبعد كبرى  أهمية اليونسكو يعطي
 :فاشترط توفر المعايير التالية هـ(1419السياسة التربوية والتخطيط "اليونسكو"، 

يث ح الصناعية النشاطات مثل الملوثات أسباب عن بعيًدا المدرسة موقع يكون  أن يجب -
 .الضوضاء حيث الحديدية السكك وخطوط الكريهة، والروائح الدخان

   .الموقع إلى الرياح وصول اتجاهات في تلوث مصادر وجود عدم من التأكد يجب -
أهمية استبعاد المواقع المعرضة لإلزعاج والتلوث، حيث يجب أن تكون مواقع المدارس في  -

في طريقها إلى المصانع التي تصدر عنها روائح كريهة أو دخان، منها أماكن تمر الرياح 
  .متر خلف مصادر التلوث 400عن  يقل كما يجب أن تكون بعيدة عنها بما ال

                                                    وحدة صوتية(.160) ك المنطقة عنأال يزيد مستوى الضوضاء في تل -

 الموقع خصائص في اآلتي يتوفر أن اشترط هـ(1426)الدوسري، " الدوسري وفي الدراسة الخاصة "
 :الملوثات عن وبعده
 .بالمدرسة الداخلية التهوية على لتساعد الهواء طلقة منطقة في الموقع يكون  أن يجب  -
 .الجيدة الصحية الطبيعية الظروف الواقع في يتوفر أن يجب  -
 .الرطبة واألماكن والمستنقعات البرك عن بعيًدا الموقع يكون  أن -

 محطات) للحرائق المسببة المصادر عن البعداشترط  م(2000)المقرن، " مقرن الوفي الدراسة الخاصة "

 .م300 الموقع عن بعدها يقل ال بحيث (إلخ...مصانع - أفران - وقود

 عن وبعيدة ملوثات أي على الموقع تربة تحتوي  الأن  يجب هـ(1430)الغنيم،  " غنيمالدراسة "بحسب و 

 .الخطرة المواد



38 
 

 :األمان 6.4.2

 ما جاء في الدراسات حول هذا المعيار في النقاط التالية: إجماليمكن و 

 حديدية، سكة أو كهربائي، تيار كخط األخطار من نوع أي عن بعيًدا آمن مكان في الموقعأن يكون  -

)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة  إلخ ... سريع طريق أو ،وادٍ  أو مصنع، أو
 هـ(1419التربوية والتخطيط "اليونسكو"، 

 بعيًدا عن المواقع األمنية والمستهدفة من قبل االحتالل اإلسرائيلي. أن يكون الموقع -

 أن يكون الموقع بعيًدا عن الشريط الحدودي لقطاع غزة -

 ككس خطوط أو رئيسية طرًقا المدرسة من والعودة الذهاب رحلة في األطفال يقطع أال ينبغي -
خطر،  رمصد القرية بيئة في( محلًيا) تعتبر التي المعالم من ذلك وغير خطرة أنهار أو حديدية
)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة التربوية والتخطيط  .يمروا بها أال وينبغي

 هـ(1419"اليونسكو"، 
 األمني النظام في األمان معايير تحقيق مع الجريمة انتشار مواقع عن بعيًدا األمن معايير تحقيق -

 هـ(1430)الغنيم،  .الداخلي

 

 الخصوصية: 7.4.2

شئون )وزارة ال تحقيق خصوصية المدرسة بصفة عامة ومدارس البنات بصفة خاصة.يجب أن يتم 
 هـ(1426البلدية و القروية، 

 :المحيطة الخدمات واالستعماالت 8.4.2

 المتبادل لتأثروا للتأثير نتيجة المدرسة موقع اختيار على المؤثرة العوامل أهم من المحيطة البيئة دتع
 تساعد بيئة درسةبالم المحيطة البيئة تكون  أن يجب لذا الطالب؛ على بطبيعته سينعكس والذي بينهما،

  :المعايير من عدد تحقيق خالل من وذلك برمتها، التعليمية العملية في

)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة التربوية  اليونسكو دراسة إليه توصلت ما منها
 :هـ(1419والتخطيط "اليونسكو"، 

 .م 400 عن تقل ال مسافة المصانع حدود عن يبعد -
 .الحانات قرب أو خطرة طرق  عبر المدرسة إلى مبهذها أثناء األطفال مرور عدم -
 .(والهاتف والكهرباء للشرب الصالح الماء) الرئيسة الخدمات توفر -
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 :المعايير من عدًدا هـ(1421)صالح،   "صالح" ذكر كما
 .السكني الحي وضمن السكان من قريًبا المدرسة موقع يكون  أن -
 .أمتار 4 عن التالميذ مدخل يخدم الذي الرصيف عرض يقل أال يفضل -
 :الموقع من قريب سريع طريق وجود حالة في -

 أن على نفسه بالقدر مرتفعة أو أمتار 4 بمقدار عنه منخفضة تكون  التي المواقع تفضل 
 .سور وبناء الردم من عائق عمل يتم
 بينها  دالبع نقص حالة في األشجار، من عازلة منطقة بإنشاء تسمح التي المواقع تفضل

 .متر 200 عن الطريق وبين

 : التالية المعايير م(2000)المقرن،  "المقرن " وأضاف
 .متر 500 حدود في الموقع من قريبة تعليمية خدمات وجود يفضل -
 .متر 500 حدود في الموقع من قريبة رياضية ومراكز مفتوحة مناطق وجود -
رض ع يقل ال بحيث جانبيها، على خدمة حارات اهشوارع على تطل التي المواقع يفضل -

 .أمتار 5 عن الحارة

 :التالية المعايير هـ(1426)الدوسري،  "الدوسري " وأضاف
أماكن ك للتالميذ والمغريات الملهيات عن بعيًدا الموقع يكون  بحيث الجذب، عناصر مراعاة -

 .الطلبة على بالسلب يؤثر مما وغيرها األلعاب
 .مناسًبا المدرسة موقع يكون  أن -
للمرحلتين  اصةخ التالميذ يسكنها التي السكنية األحياء منتصف في المدرسية المباني تشييد -

 .والمتوسطة االبتدائية
ارية التج والمراكز والمساجد المدني الدفاع) مثل الخدمات مراكز من قريًبا الموقع يكون  أن -

 (.الصحية والخدمات

 السكانية: المعايير 9.4.2

ة التخطيط، )وزار  غزة قطاع الرجوع إلى دليل المعايير التخطيطية الذي أعدته وزارة التخطيط في عند 
 ن:نجد أ م(2012

 :)الدنيا، العليا( المدرسة األساسية (1
 نسمة 10,000 إلى 5,000: من  عدد السكان المخدومين -

 تلميذ 2,500إلى  1,250: العدد اإلجمالي للتالميذ -

 



40 
 

 م(2012)وزارة التخطيط،  :المدرسة الثانوية (2
 نسمة 50,000إلى  25,000: من  عدد السكان المخدومين  -

 تلميذ 3,000إلى  2,500: العدد اإلجمالي للتالميذ -

 االستيعابية: الطاقة 10.4.2
وزارة التخطيط، ) غزة قطاع إلى دليل المعايير التخطيطية الذي أعدته وزارة التخطيط في  أيضاً  بالرجوع
 فإن: م(2012

 :المدرسة األساسية (1
 .تلميذ 1,250إلى  625 من :عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( -

 .فصل 30إلى  24من  :عدد الفصول -

 .تلميذ 30إلى  25من : عدد التالميذ في الفصل الواحد -

  25إلى  15: من (²نصيب التلميذ من المساحة )م -

 

 :المدرسة الثانوية (2
 تلميذ 1,500إلى  1,200: من عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( -

 فصل 30: عدد الفصول -

 تلميذ. 40: عدد التالميذ في الفصل الواحد -

 30إلى  25: من (²نصيب التلميذ من المساحة )م -

-3.5بينما تعتمد وزارة األشغال العامة واإلسكان في تخطيط المشاريع السكنية مساحة المدرسة من 
 مما يعني أن نصيبدونم للمدارس األساسية العليا والثانوية،  5-4للمدرسة األساسية الدنيا و دونم  5

  :تبعًا لذلك تكون التلميذ من مساحة الموقع 

 ²م 5.6 -4سية الدنيا: المدرسة األسافي  -
 ²م 6.4 -4المدرسة األساسية العليا: في  -
 ²م 3.3المدرسة الثانوية: في  -

 نطاق الخدمة: 11.4.2

زارة )و  غزة قطاع دليل المعايير التخطيطية الذي أعدته وزارة التخطيط في  بحسب ما جاء في
 :فإن م(2012التخطيط، 
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 متر. 500لمدرسة األساسية: نطاق الخدمة ل -
 متر. 2500 :الثانوية نطاق الخدمة للمدرسة -

مدرسة لنطاق الخدمة ل بينما تعتمد وزارة األشغال العامة واإلسكان في تخطيط المشاريع السكنية
: ثانويةالمدرسة ال بينما في م800-700المدرسة األساسية العليا: و  ،م 500األساسية الدنيا: 

 م.1500
 

 

 ، واإلسكان العامة األشغال وزارة(: نطاق خدمة المدارس المعتمد لدم 2 -2شكل )
 المصدر: الباحث

 
عايير تخطيط المدارس من دولة إلى أخرى ومن ن الطبيعي أن تختلف مم أنهيجدر اإلشارة هنا إلى 

طالع لال، و الظروف المحلية وخصوصية كل منها تبًعا الختالفوذلك مدينة إلى أخرى داخل الدولة 
ة إلى وأخرى عربية باإلضاف تم اختيار بعض الدول من بينها دول متقدمة ،على بعض هذه المعايير
ّلثانوية على االمدارس و العليا الدنيا و األساسية لمدارس كل من: القطاع غزة في  المعايير المتبعة حاليا  

 التوالي:
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 األساسية/االبتدائية للمدرسة الدول بعض في المتبعة التخطيطية المعايير(:  3 -2جدول )
 بتصرف (2002)سرحان، الدنيا، المصدر: 

 قطاع غزة لبنان مصر الواليات المتحدة عالمًيا المعيار

 1,250 - 625 960-240 840 500-800 250-1200 الطلبة عدد
 مساحة
 الموقع
 2م ألف

79-31 110-22 10-8.5 5-10 3.5-5 

 نسبة
 المساحة
 %المبنية

28.5-11.2 40.9-21.8 42-24 32-20 40 

 نصيب
من  الطالب

 مساحة
 2الموقع م

35-25 137.5-44 10-11.9 10-21 5.6 -4 

 عدد
 الفصول

8-38 20 24 24-6 24-30 

 الطلبة عدد
 الفصل في

32-30 32-30 35 40 25-30 

 المسافة
 السكن بين

 م والمدرسة
800-400 800-400 800-400 800-400 500 

 الموقع
 بالنسبة
 للشوارع

 فرعي فرعي فرعي فرعي فرعي
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الدنيا،  ةاألساسي/االبتدائية للمدرسة الدول بعض في المتبعة التخطيطية المعايير(:  3 -2جدول )
من الدول مضاف  عدد االبتدائية/األساسية الدنيا في المدرسة تخطيط معايير الجدول السابقالمصدر: 

 من ونالحظ إليها معايير قطاع غزة والتي حصل عليها الباحث من وزارتي التخطيط واإلسكان، 
 االقتصادية الظروف تشابه هذا إلى ويعود العربية، المعايير من ما حد إلى قريبة المعايير أن الجدول

 ال فإنها المتحدة الواليات في والمعايير المتبعة العالمية المعايير أما ة،العربي الدول بين واالجتماعية
 الطالب ونصيب الكلية المساحية )كالمساحة المتغيرات من ناحية المتبعة لدينا المعايير مع تتشابه
  .( أما باقي المعايير فهي قريبة من المتبع لدينا إلى حد ماالمختلفة المساحات من
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 األساسية/اإلعدادية  للمدرسة الدول بعض في المتبعة التخطيطية المعايير(: 4 -2جدول )
 بتصرف (2002)سرحان، عليا، المصدر: ال

 عالمًيا المعيار
الواليات 
 المتحدة

 قطاع غزة لبنان مصر

 1,250 - 625 320-1120 840 800-1200 800-1600 الطلبة عدد

 الموقع مساحة
 2م ألف

141-79 221-44 13-3 10-7 4-5 

 المساحة نسبة
 40 19.3-40.1 46-67 21.7-50.9 15.6-27.8 %المبنية

 الطالب نصيب
 من مساحة
 2الموقع م

25-30 28-182.5 15.5-3.6 ---- 4- 6.4 

 30-24 8-24 24 40-30 25-50 الفصول عدد

 في الطلبة عدد
 الفصل

30-23 27 35 46-40 25-30 

 بين المسافة
 السكن
 م والمدرسة

 م700-800 1500-1000 1500-1000 1500-1000 1200-800

 بالنسبة الموقع
 للشوارع

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي

 
مضاف  الدول من عدد في ياعل/األساسية العداديةاإل المدرسة تخطيط معايير الجدول السابقيبين 

 من ونالحظ إليها معايير قطاع غزة والتي حصل عليها الباحث من وزارتي التخطيط واإلسكان،

 االقتصادية الظروف تشابه إلى هذا ويعود العربية، المعايير من ما حد إلى قريبة المعايير أن الجدول

 ال فإنها المتحدة الواليات في المتبعة والمعايير العالمية المعايير أما .العربية الدول بين واالجتماعية
 من الطالب ونصيب الكلية كالمساحة) المساحية المتغيرات من ناحية المتبعة لدينا المعايير مع تتشابه

 .حد ما إلى( أما باقي المعايير فهي قريبة من المتبع لدينا المختلفة المساحات
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ثانوية، ال للمدرسة الدول بعض في المتبعة التخطيطية المعايير(:  5 -2جدول )
 بتصرف (2002)سرحان، المصدر:

 عالمًيا المعيار
الواليات 
 المتحدة

 قطاع غزة لبنان مصر

 1500-1200 320-1220 720-1260 1200-2000 1000-2700 الطلبة عدد
 الموقع مساحة
 2م ألف

220-141 442-88 25.2-11.9 10-7 4-5 

 المساحة نسبة
 %المبنية

19.1-12.3 47.8-22.6 61-17 40.1-19.3 40 

من  الطالب نصيب
  3.3 8.9-21.9 13.2-30.9 73-221 25-30 2الموقع م مساحة

 30 8-24 24-40 50-75 28-77 الفصول عدد
 في الطلبة عدد

 40 40-46 30-36 25 30-35 الفصل

 السكن بين المسافة
 م والمدرسة

1600-1200 2000-1500 2000-1500 2000-1500 2500 

 بالنسبة الموقع
 للشوارع

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي

 
 در:المصثانوية، ال للمدرسة الدول بعض في المتبعة التخطيطية المعايير(:  5 -2جدول )يبين 

 حظونال مضاف إليها معايير قطاع غزة والتي حصل عليها الباحث من وزارتي التخطيط واإلسكان،

 االقتصادية الظروف تشابه إلى هذا ويعود العربية، المعايير من ما حد إلى قريبة المعايير أن الجدول من

 ال فإنها المتحدة الواليات في المتبعة والمعايير العالمية المعايير أما .العربية الدول بين واالجتماعية
 من الطالب ونصيب الكلية كالمساحة) المساحية المتغيرات من ناحية المتبعة لدينا المعايير مع تتشابه

 .حد ما إلى( أما باقي المعايير فهي قريبة من المتبع لدينا المختلفة المساحات

 التكلفة: 12.4.2

السياسة  )مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم أساسية معايير ثالثة على مدرسة إنشاء تكلفة تعتمد
 :كالتالي وهي هـ(1419التربوية والتخطيط "اليونسكو"، 
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 .المدرسة حجم -
 .األرض تكاليف/  وارتفاعها المدرسة منشآت -
 .والمواد العاملة األيدي بمصادر وعالقته الموقع -

 المدرسة: بحجم المتعلقة التكاليف .أ
 المدارس يف الواحد المكان كلفة ألن وذلك القليلة، األعداد من أكثر اقتصادية الكبيرة الطلبة أعداد إن
 هـ(1430)الغنيم،  .الصغيرة المدارس تكاليف من بكثير أقل تكون  قد الطلبة من الكبيرة األعداد ذات

 وارتفاعها: األبنية بكلفة المتعلقة التكاليف .ب

 :قسمين إلى األبنية تكلفة وتنقسم

 .دواح طابق مدارس بناء من كلفة أكثر عالية منشآت ذات مدارس بناء إن :المنشأة تكلفة: األول
 هـ(1430)الغنيم، 

نو  حتى قيمة، هي) شراؤها ينبغي الحضرية المناطق في األرض إن :األرض تكلفة: الثاني  كانت ا 
 ساحاتم وبين األرض تكاليف بين تربط أخرى  معادلة هناك فإن لذا عالية، بأسعار (الحكومة ملك

 رخيصة األرض تكون  عندما أنه نجد العنصرين بين المفاضلة وعند البناء، تكاليف وبالضرورة البناء،
 يمةق ارتفعت وكلما كلفة، أقل متعددة طوابق ذات مدارس بناء من ً بدال واحد طابق بناء فإن جًدا

  .كلفة أقل متعددة طوابق بناء كان كلما األرض

 السهلة الطرق  رتوف أن فنجد اإلنشاء تكلفة على تأثير لها التعليمية المنشاة إلى المؤدية الطرق  أن كما
 إلى المواد نقلت حيث البناء، تكلفة خفض على المباشر اإليجابي األثر له يكون  الموقع إلى للوصول
 فإنه استخدامه، أو المدرسي المبنى تشغيل عند وكذلك منخفضة، وبتكلفة وسهولة يسر بكل الموقع
 الطرق، سهولة درجة بين المباشرة العالقة خالل من التكلفة على الطرق  تأثير مالحظة يمكن

ارة )وز  .المختلفة المدرسة أنشطة مع المحلي تمعلمجا وتفاعل الطلبة ونقل الصيانة، تكاليف وانخفاض
 هـ( 1425التربية والتعليم بدولة قطر، 

 البناء: موقع تكاليف .ت
)مكتب التربية العربي لدول الخليج، قسم السياسة التربوية  اليونسكو أعدها التي الدراسة تفرض

 تكاليف فإن لذا عام، بشكل موحدة أجور قيمة وضع يصعب أنه هـ(1419والتخطيط "اليونسكو"، 
 :هي معايير ألربعة تبًعا آخر إلى موقع من ستختلف البناء
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 .التعليم مستوى  -
 .المنشأة فيها التي المنطقة أو اإلقليم طبيعة -
 .دمهتخ الذي اإلقليم مع يتناسب وبما حضرية أو ريفيةنها كو  حيث من المدرسة طبيعة -
 .المدرسة في الطلبة أعداد -

 :في وتتمثل إنشائه قبل للموقع التجهيزية األعمال وهو البناء لتكاليف خامس معيار إضافة يمكن كما
 .(هلطوبوغرافيت تبًعا) الموقع تسوية -
 .النائية المناطق في خاصة الخدمة، بطرق  الموقع إلى الوصول -
 .التربة لطبيعة تبًعا األساسات تكلفة -
 .المناخ لطبيعة المعالجة اإلنشاءات -

مكن تطبيقها والتي ي وبناًء على ما سبق يمكن تلخيص أهم المعايير المؤثرة في اختيار مواقع المدارس
 كالتالي: في قطاع غزة من وجهة نظر الباحث
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، المدارس مواقع اختيار في المؤثرة المعايير همأل تلخيص(: يوضح 6 -2جدول )
 المصـدر:الباحث

 العناصر المعيار

 العام القبول

 صناعيًا...الخ. أو تجارياً  حياً  وليس سكني حي في الموقع وجود (1
 للمدينة. المتوقع النمو اتجاه في أن يكون الموقع (2
 لها. العام والمخطط المدينة تنظيمات مع الموقع يتوافق (3
 .)أرض فارغة، غير متنازع عليها ...الخ( الموقع ترخيص إمكانية (4

 نطاق الخدمة
 متر. 500: الدنيا المدرسة األساسية
 متر. 800-700: العليا المدرسة األساسية
 متر. 2500 :المدرسة الثانوية

 سهولة
 إلى الوصول
 الموقع

 .سهولة الوصول إلى الموقع داخل المدينة (1
 خاصة إرهاق أو تعب وبدون  األقدام على مشياً  الموقع إلى الطلبة وصول إمكانية (2

 .األولى للمراحل

 سيارات. الزدحام التعرض دون  الموقع إلى والخروج الدخول سهولة (3
 م. 12 عن عرضه يقل ال األقل على واحد شارع على المدرسة موقع يطل نأ (4
 عدهاب يتعدى ال التي المواقع العامة، ويفضل المواصالت وسائل من الموقع قرب (5

 متر. 200-150 مسافة نقل محطة أقرب عن
 السيارات. وحركة المشاة حركة بين الفصل إمكانية (6

الطاقة 
 االستيعابية

 المدرسة األساسية

 1,250إلى   625: من عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( (1
 تلميذ

 فصل 30إلى  24: من عدد الفصول (2

 تلميذ 30إلى  25: من عدد التالميذ في الفصل الواحد (3

في المدرسة األساسية : (²نصيب التلميذ من المساحة )م (4
 6.4 -4المدرسة األساسية العليا: وفي   5.6 -4الدنيا: 

 المدرسة الثانوية

 تلميذ 1,500 - 1,200: عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( (1

 فصل 30: عدد الفصول (2

 تلميذ. 40: عدد التالميذ في الفصل الواحد (3

 3.3: (²نصيب التلميذ من المساحة )م (4

 المعايير
 السكانية

  نسمة 10,000 - 5,000:  المخدومين السكانعدد  (1 المدرسة األساسية

 نسمة 50,000 - 25,000:  عدد السكان المخدومين  (1 المدرسة الثانوية
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 طبوغرافية
 الموقع

 )الجبلي، الساحلي، الصحراوي ...(. المواقع طبيعة تغير مراعاة (1
 للرياح. التعرض فرصة لزيادة نسبياً  المرتفعة المواقع اختيار (2
 .%2 عن يزيد ال الموقع ميول (3
 والشعاب. األودية مجاري  من الموقع خلو (4
 .المحتملة ياراتنهاإل اتجاه أو الجبلية الجروف من الموقع خلو (5
 التكاليف. وبأقل الموقع تسوية سهولة (6

 األمان

 أو كهربائي، تيار كخط األخطار من نوع أي عن بعيًدا آمن مكان في الموقعأن يكون  (1

 إلخ ..سريع طريق أو واد، أو مصنع، أو حديدية، سكة
 بعيًدا عن المواقع األمنية والمستهدفة من قبل االحتالل اإلسرائيلي. الموقع أن يكون  (2

 مقدار ب الشريط الحدودي لقطاع غزة. بعيًدا عن أن يكون الموقع (3
 ارنهأ أو حديدية سكك أو خطرة طرق  عبر المدرسة إلى مبهذها أثناء الطلبة مرور عدم (4

 .ذلك وغير خطرة

 في األمان معايير تحقيق مع الجريمة انتشار مواقع عن بعيًدا األمن معايير تحقيق (5

 .الداخلي األمني النظام

 المعايير

 البيئية

 بأنواعها الملوثات أسباب عن بعيًدا هادئة، بيئة في المدرسة موقع يكون  أن يجب (1

 التجارية والمناطق الحديدية والسكك كالورش الصاخبة المناطق من كالضوضاء

 .كالمصانع الكريهة والروائح والدخان،

عدم وجود مصادر تلوث في اتجاهات وصول الرياح إلى الموقع وأن تكون بعيدة  (2
 متر. 400عنها بما ال يقل عن 

 .الهواء طلقة منطقة في الموقع يكون  أن يجب (3

 ال بحيث (إلخ...مصانع - أفران - وقود محطات)  للحرائق المسببة المصادر عن البعد (4
 .م300 الموقع عن بعدها يقل

 .الجيدة الصحية الطبيعية الظروف بالموقع يتوفر أن يجب (5
 وحدة صوتية(.                                            160أال يزيد مستوى الضوضاء في المنطقة عن ) (6

 بعد الموقع عن الملوثات والسموم في التربة أو المياه الجوفية (7

الخدمات 
 واالستعماالت

 المحيطة

 المحيطة. االستعماالت مع الترابط أن يحقق الموقع (1

 للطلبة، والمغريات الملهيات عن بعيًدا الموقع يكون  بحيث الجذب، عناصر مراعاة (2

 الطلبة على سلباً  تؤثر



50 
 

 والمناطق كالنوادي) استخدامها الطلبة يستطيع المدرسة من قريبة نشاطات وجود (3

 متر 500في حدود ( إلخ .. المفتوحة
 زوالمراك والمساجد المدني الدفاع) مثل الخدمات مراكز من قريباً  الموقع يكون  أن (4

 (إلخ.. الصحية
 (والهاتف والكهرباء للشرب الصالح الماء) الرئيسة الخدمات إمكانية توفر (5

 خاصة. بصفة البنات ومدارس عامة بصفة المدرسة خصوصية تحقيق (1 الخصوصية

المساحة 
 والشكل

 األخرى. الزوايا عن وبعيًدا مربعاً  أو مستطيالً  الموقع يكون  يفصل أن (1
 ة.التعليمي للمنشأة كافة والمستقبلية الحالية المتطلبات الموقع يستوعب (2
 واالمتداد. بالتوسع الموقع مساحة تسمح (3

: ةوالثانوي وفي المدرسة األساسية العليادونم،  3.5 -5في المدرسة األساسية الدنيا:  (4
 دونم. 5 -4

 التكلفة

 قالمناط في خاصة الصغيرة المدارس على الكبيرة األحجام ذات المدارس تفضل (1
 المرتفعة. السكانية الكثافة ذات

 المناسب االرتفاع لتحديد األبنية وتكلفة األرض شراء تكلفة بين المفاضلة يجب (2
 الخدمة. من االحتياجات المطلوبة يحقق وبما تكلفة، واألقل

 تكلفة للطبوغرافية، تبعاً  الموقع تسويةالبناء) بموقع المتعلقة التكاليفمراعاة  (3
 .(التربة لطبيعة تبعاً  األساسات

العامة،  قالمراف توصيل تكلفةوتجهيزها ) األرض بشراء المتعلقة التكاليف مراعاة (4
 الموقع(. صيانة الموقع، تكلفة تجهيز تكلفة

عدة  بجمعها منالتي قام الباحث و  اختيار مواقع المدارسالمؤثرة في هذا الجدول المعايير  يلخص 
 م االستنادتبلدان مختلفة، ودراستها ومن ثم انتقاء ما يتناسب منها مع واقع قطاع غزة ليلمصادر و 
 الجزء العملي لهذا البحث.عليها في 
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 :الخالصة
 نجد أن: من خالل ما سبق،

دمات ألسس اختيار مواقع الخ في قطاع غزةبين الوزارات المختلفة  موحدةمعايير معتمدة و ال توجد  -
 .التعليمية بشكل عام والمدارس بصفة خاصة

تناسب مع تث يبح المدارس مواقع اختيار في المؤثرة المعايير همألاجتهد الباحث في التوصل  -
دارس ع المقاويمكن االعتماد عليها في اختيار مو  مدينة غزة بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام

 وهي:
 

 نطاق الخدمة .2 القبول العام .1

 الطاقة االستيعابية .4 سهولة الوصول إلى الموقع .3

 طبوغرافية الموقع .6 المعايير السكانية .5

 المعايير البيئية .8 األمان .7

 الخصوصية .10 الخدمات واالستعماالت المحيطة .9

 التكلفة .12 المساحة والشكل .11

يبة إلى حد قر  التي يتم استخدامها في تحديد موقع المدرسة في قطاع غزة المعاييرغالبية أن  -
ما من المعايير العربية، أما المعايير العالمية والمعايير المتبعة في الواليات المتحدة فإنها ال 
تتشابه مع المعايير المتبعة لدينا من ناحية المتغيرات المساحية )كالمساحة الكلية ونصيب 

 مساحات المختلفة( أما باقي المعايير فهي قريبة من المتبع لدينا إلى حد ما.الطالب من ال
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 في مدينة غزة المدارس توزيعتحليل وتقييم : ثالثالفصل ال
 (GISباستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية )

 
 تمهيد

 .وأهم تحليالتها GISنظم المعلومات الجغرافية  1.3
 Arc GIS 10.1البرنامج المستخدم  1.1.3
 .التحليالت المستخدمة بالدراسة 2.1.3

 .البيانات الخاصة بمدارس مدينة غزة قاعدة إنشاء 2.3
 .المرحلة األولى: جمع المعلومات 1.2.3
 .المرحلة الثانية: إدخال ومعالجة البيانات 1.2.3

في  المدارس لتوزيعاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الوضع الراهن  3.3
 .غــــزةمدينة 

 .(Nearest Neighborالجوار) صلة باستخدام التحليل أسلوب 1.3.3
 .واالفتراضي المتوقع الفعلي تحديد المسافة المعيارية والمركز أسلوب 2.3.3
 .(Standard Deviational Ellipseاالنتشار ) نمط اتجاه تحليل 3.3.3
 .Buffer Zoneالحرم المكاني  4.3.3
 .التوزيع عدالة تحليل 5.3.3
 .Thiessen polygonsتحليل مناطق التخصيص  6.3.3
 .الخالصة
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 تمهيد:
 التوزيع المكانيواقع  جاء ترتيب هذا الفصــــــــــل ضــــــــــمن ســــــــــياق البحث ليلقي الضــــــــــوء على

 (االبتدائية واإلعداديةاألســــــاســــــية )من المدارس  والتي تشــــــمل كالً  غزة مدينةللمدارس الحكومية في 
لحـدود مـاهي امـدى كفـاءتـه، و و  لتعرف على جوانـب الضــــــــــــــعف والقوة في التوزيع القـائموا ،والثـانوية

إجراء التحليل  ؛ وذلك عن طريقداخل هذه الحدودالجغرافية لخدمتها وعدد الســــــــــــــكان المخدومين 
خاصــــــــــــة بالمدارس بناء قاعدة معلومات و  (GIS) نظم المعلومات الجغرافية باســــــــــــتخدام لها والتقييم

الســـتفادة من نتائج تحليالتها من أجل الوصـــول إلى قرارات تســـاهم في تحقيق لمدينة غزة ل الحكومية
 كفاءتها المكانية والوظيفية.

 

 وأهم تحليالتها: GISنظم المعلومات الجغرافية  1.3
دخال ومعالجة وتحليلعرف نظم المعلومات ت     الجغرافية على أنها نظم معلومات لجمع وا 

خراج المعلومات المكانية وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق ألهداف محددة  وعرض وا 
ق باإلضافة إلى قراءة البنية التحتية ألي مدينة عن طري بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن،

ويمكن لهذا النظام إدخال المعلومات الجغرافية )خرائط، صور  Layers بقاتإنشاء ما يسمى بالط
والوصفية )أسماء، جداول(، معالجتها )تنقيحها من الخطأ(، تخزينها،  جوية، مرئيات فضائية(
حصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على  استرجاعها، استفسارها، تحليلها تحليل مكاني وا 
 م(2003)حلبي،  .اإللكترونيير، ورسومات بيانية أو من خالل الموقع تقار  ورق في شكل خرائط،

 :Arc GIS 10.1المستخدم  لبرنامجا 1.1.3
 اعدها فيسيس ذيامج النتتطلب أي دراسة تطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية، تحديد البر  

، 10.1ArcGISوقد استعان الباحث في هذه الدراسة ببرنامج  تحقيق أهدافها واإلجابة على تساؤالتها
ظام ن يعتبر هذا البرنامج أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية األكثر انتشاًرا، وهو عبارة عنحيث 

ستكون ضمن  Arc (GIS)ن معظم التطبيقات العملية في برنامج كما أ ،معلومات جغرافية مكتبي
( وهو عبارة عن تطبيق لعمل الخرائط وتحليل المعلومات Arc Mapملحقاته الداخلية، كبرنامج )

دارة قواعد البيانات و  إنشاء ( فيستعمل البحث والمعاينة عنArc catalogوعرض النتائج، أما ) ا 
جراء التحليالت اإلحصائية Arc Tool boxالجغرافية، فضال عن شريط أدوات ) ( لمعالجة البيانات وا 

 .والمكانية
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 :ت المستخدمة بالدراسةليالتحال 2.1.3
 ،واإلحصائية ،والشبكية ،المكانية تتميز نظم المعلومات الجغرافية بتوفر العديد من وظائف التحليل

ؤها يدويا قبل ما كان يتم إجرا التي غالباً  نمط توزيع الظواهر الجغرافية التي تستخدم في التعرف على
مرة، )أبو ع انتشار نظم المعلومات الجغرافية، وكانت تأخذ وقًتا وجهًدا طويا من قبل الباحثين

 البيانات، لتحليل وذلك البرنامج، هاجتني التي األدوات من كثير الدراسة على اعتمدت وقد ،م(2010
 :الدراسةفي  تم استخدامها التي األدوات أهم ومن ومعالجتها،

 :Spatial Analysisالتحليل المكاني  .1
نه يعمل ا يعرف التحليل المكاني بأنه منهجية تحليلية لتصميم قدرة موقع ما لدعم نشاط محدد، كما

على الميزات  للتعرف على دراسة العالقات بين الخصائص الجغرافية للدراسات الطبيعية لموقع معين
  التالي:وهي كألدوات وقد قام الباحث باستخدام بعض ا، م(2010)أبو عمرة،  الكامنة به

 :Thiessen polygons مضلعات ثيسن .أ
 وذلك لمعرفة المساحة المغطاة من قبل كل نقطة من (point)تستخدم هذه األداة على طبقة من نوع 

ينتج لنا عن كل نقطة  بحيث (polygon)طبقة من نوع تحويلها إلى عن طريق النقاط وذلك  هذه
 قربتعد األ ضلعالم ا، وأن أي نقطة داخل هذوتكون هذه النقطة هي مركز الشكل مضلع واحد فقط

لمساحة ا بغض النظر عن مكان وجود النقطة، وبالتالي، فهي تقوم بحساب (المركزاألصلية )للنقطة 
 المواقع الموجودة في منطقة الدراسة.المؤثرة لكل موقع من 

 

 م(ESRI ،2012) :المصدر ،ثيسن مضلعات(: يوضح الشكل الناتج عن تحليل 1 -3شكل )

 :Buffer Zone الحرم المكاني .ب
ي بحسب المسافة الت النواحي؛ وذلكحيط بالظاهرة من جميع ت دائرةويتم من خالل هذه األداة رسم 

 م(2010)أبو عمرة،   المستخدم. يحددها
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 :Spatial Statistics التحليل اإلحصائي المكاني .2

 استخدام األدوات التالية:من خالله سيتم و 

 :Nearest Neighbor Analysiss تحليل الجار األقرب .أ
يل ويعتبر من أهم أدوات التحل ،كأحد االختبارات اإلحصائية الخاصةيستخدم تحليل الجار األقرب 

 يدوياً ليه عكان يتم الحصول و الجغرافية،  لمعرفة نمط توزيع الظاهرة ويهدفالمكاني في الجغرافيا، 
ة الفاصلة تحليل المسافة الحقيقية أو الفعليحيث يتم من خالله  .قبل استخدام نظم المعلومات الجغرافية

مراكز الموزعة على الخريطة على هيئة نقاط ونسبة معدلها إلى معدل المسافة المتوقعة الفاصلة بين ال
 .هـ(1426)زبيدي،  بين النقط في نمط التوزيع العشوائي

صفر إلى )التحليل على شكل نافذة بحيث تتراوح قيمة الجار األقرب من في هذا  نتائجالوتظهر 
ذا كانت تساوي واحًدا يكون نمط  ، فإذا(2.15 كانت صفًرا يكون التوزيع المكاني نمط متجمع، وا 
ذا كانت  التوزيع  إلى اً بكبر من واحد يكون النمط متقار أعشوائًيا ويشير إلى عامل الحظ والصدفة، وا 

ك وجود لذ ، وبالتالي يكون النمط منتشًرا على سطح منطقة الدراسة كلها، ويعني2.15أن يصل إلى 
 م(2010)أبو عمرة،  .قوى وعوامل وراءه

 :يبين الجدول التالي مدلول كل قيمة من القيم التي تنتج من هذا التحليل كما يليو 

 م(1999)الفوزان،  المختلفة القيم في الجوار صلة معامل قيمة مدلول( 1 -3جدول )

 النمط الفرعي (Rالجوار ) صلة قيمة النمط

أقل  المتقارب/ المتجمع

 1من 

 متجمع تماماً  0
 متقارب لكن غير منتظم 0.5إلى  0من 
 متقارب يتجه ناحية العشوائية 1إلى  0.5من 

 1 العشوائي
النمط عشوائي )بعض النقاط متجمعة، 

النمط متناسقا الن واألخرى متباعدة( ويعتبر 
 المسافة الفعلية قريبة من المسافة النظرية

 كبرأ المتباعد/ المنتظم

 1من 

 المتباعد في المسافات 2إلى  1من 
 المنتظم )الشكل المربع( 2

 (سداسيشكل الالالمنتظم ) 2أكبر من 
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، ESRI) :المصدر الجوار، صلة تحليل خالل من تظهر التي النتائج أنواع يوضح(: 2 -3شكل )
 بتصرف م(2012

 

 من مجموعة على رئيسية بصورة يعتمد التوزيع نمط لحساب النهائية النتيجةويجدر اإلشارة إلى أن 
 :هي المتغيرات

 )الفعلي والمتوقع( البعض بعضها عن النقاط بعد متوسط .1
 .الظاهرة تمثل التي النقاط عدد .2
 .(التوزيع نمط تحديد في المؤثرة العوامل من وهي) الدراسة منطقة منها تتكون  التي المساحة .3

 إحصائية داللة ذو نظرياً  والمتوقعة الفعلية المسافتين متوسطي بين الفرق  نأب التأكد يتم وحتى
 وهي (Z)  بالرمز لها يرمز والذي (Standard Value) المعيارية القيمة تحديد إلى يتم اللجوء فانه
 المعياري  الخطأ على مقسوماً  نظرياً  والمتوقعة الفعلية المسافتين متوسطي بين الفرق  عن عبارة

 .نظرياً  المتوقعة المسافة لمتوسط

 الداللة مستوى  دون  Z قيمة كانت فإذا التوزيع نوع على( Z) قيمة إشارة من ويستدل
 طرفي)على  إيجابا أم سلبا، 0.95 عن تقل ال االجتماعية الدراسات عموم في هي التي اإلحصائية

 أثبت فإذا عشوائي، غير نمطاً  يتخذ الظاهرة تمثل التي النقاط توزيع فإن (،الطبيعي الجرسي التوزيع
 يكون  أن احتمال فأن، 0.05 داللة أو ثقة بمستوى  متجمعاً  أو متكتالً  الظاهرة توزيع نمط أن التحليل

 المتجمع التوزيعين بين العشوائي التوزيع نطاق يقع فقط.) %5 هو متكتل غير عشوائياً  التجمع هذا
 المتوسط عن الكبير فاالنحراف . المتوسط عن المعياري  االنحراف بمقدار Z قيمة وترتبط(. والمشتت

 موجبة اإلشارة كانت فإذا الظاهرة، تمثلها التي للنقاط عشوائي غير توزيع على يدل إيجابا أو سلبا
ذا ،مشتتاً  أو متباعداً  يكون  التوزيع نمط فان )إبراهيم، . متجمعاً  يكون  النمط فان سالبة اإلشارة كانت وا 

 م (1979
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 : (Mean Center)المكاني  المتوسط .ب
لتي اوهو الموقع الذي تكون فيه المسافة التي تفصل بينه وبين المواقع األخرى أقل من المسافة 

 يعد الذي الموقع يقع أين تحدد، أي أنها م(2002)شحادة،  تفصل بين المواقع وأي مكاٍن آخر
 م(2012)داوود، . الدراسة قيد هرةالظا مفردات لمواقع جغرافياً  متوسطاً 

 

 م(2012)داوود، (: يوضح مفهوم المتوسط المكاني، المصدر: 3 -3شكل )
 

 : (Central Feature)المركز الفعلي  .ت
 .الذي يقع أقرب ما يمكن لمركز توزيع مفردات الظاهرة تقوم هذه األداة بتحديد الظاهرة أو المعلم

 م(2012)داوود، 

 

المركز 
 الفعلي

 
  م(2012)داوود، المصدر:  المركز الفعلي، مفهوم يوضح(: 4 -3شكل )

 (Standard Distance)المسافة المعيارية  .ث

نات غير المستخدم في تحليل البيا (االنحراف المعياري )تعد هي المقابل في التحليل المكاني لمؤشر 
خدام قيمة يتم است ا  المكانية، أي أنها مؤشر لقياس مدى تباعد أو تركز مفردات الظاهرة مكانيًا. وغالب

والتي يمكن من خاللها  (Standard Circle)المسافة المعيارية لرسم دائرة تسمى الدائرة المعيارية 
ي للظاهرة، ويكون مركز هذه الدائرة المعيارية هو موقع معرفة مدى تركز أو انتشار البعد المكان

، وكلما كبرت قيمة المسافة المعيارية وكبر حجم الدائرة Mean Center)إحداثيات( المركز المتوسط 
 المعيارية كلما دل ذلك على زيادة االنتشار والتشتت المكاني لتوزيع الظاهرة والعكس صحيح أيضاً 

( %68ن )أو  المكاني،مساحة الدائرة تتناسب طرديًا مع درجة انتشار التوزيع  أنّ . و م(2012)داوود، 
  . م(2004)مضر،  الدائرةمن النقاط تقع داخل 
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 م(2012)داوود،  :المصدر الفعلي، المركز مفهوم يوضح(: 5 -3شكل )

 

 (Standard Deviational Ellipse)تحليل اتجاه نمط االنتشار  .ج

وي نشْأ  -القطع الناقص–وهو من مقاييس النزعة المكانية االتجاهية لمجموعة من المعالم الجغرافية 
يحسب من المركز المتوسط  م(2009)الشافعي ،  . على أنه معلم جديد، و 

 واسطتهيتم ب ،ويعبر االتجاه التوزيعي عما إذا كان التوزيع المكاني للظاهرة له اتجاه محدد لذلك
الحصول على شكل بيضاوي يعبر عن خصائص التوزيع االتجاهي حيث يكون مركز هذا الشكل 
البيضاوي منطبقًا على نقطة المركز المتوسط ويقيس محوره األكبر قيمة االتجاه الذي تأخذه معظم 

 م(2012)داوود،  مفردات الظاهرة.
 

 دينة غزة:مالخاصة بمدارس  البيانات قاعدة إنشاء 2.3
 ويمكن تلخيصها بمرحلتين:

 المرحلة األولى: جمع المعلومات: 1.2.3

 الميداني: العمل .أ

وهو في هذه المرحلة تحديد مواقع المدارس في مدينة غزة بشكل كامل باستخدام جهاز تحديد  -
قام بهذه المرحلة كوادر وزارة  وقد GPS (Global Positioning System)المواقع العالمي 

الخاص Shapefile ــ التربية والتعليم في قطاع غزة وقد تمكن الباحث من الحصول على ملف ال
 .م2014حتى عام  بها والذي يحوي بيانات كل مدرسة وجميع المعلومات الخاصة بها

جوية تظهر بالصورة القام الباحث بالتأكد ميدانيًا من صحة مواقع المدارس المذكورة والتي ال  -
 عن طريق عمل زيارات لها.
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 مدارسالوتوزيع الخاصة بتخطيط  والدراسات للحصول على المعلومات جهاتزيارة بعض ال -
)بلدية غزة، الحكم المحلي، التخطيط، األشغال  والمخططات المعتمدة لمدينة غزة في مدينة غزة

  العامة واإلسكان، سلطة األراضي(.

 خارطة األساس: .ب
ع الجديد بعد اعتماد النفوذ الموس)نها المدينة مرطة رقمية لمدينة غزة واألحياء السكنية التي تتكون خا

والتي تعد بمثابة الخريطة األساس التي اعتمد عليها الباحث في تحليل توزيع المدارس في ( للمدينة
 المدينة.

 الصورة الفضائية: .ت
 م20 تصل لـ م، ذات الدقة2010لسنة تم اعتماد الصورة الفضائية لمنطقة الدراسة 

 

 خطوات المرحلة األولى، المصدر: الباحثلخص (: ي6 -3شكل )

 :إدخال ومعالجة البيانات: ثانيةالمرحلة ال 1.2.3

 :كما يليويمكن تلخيصها 

 

 ، المصدر: الباحث "إدخال ومعالجة البياناتثانية "يوضح خطوات المرحلة ال(: 7 -3شكل )

المرحلة 
: األولى
جمع 

المعلومات

العمل امليداني

احلصول على مواقع املدارس لكامل املدينة

التأكد ميدانيًا من صحة مواقع املدارس  

زيارة بلدية غزة والوزارات ذات العالقة

خارطة رقمية ملدينة غزة واألحياء السكنيةخارطة األساس

الصورة 

الفضائية
ادخال نقاط املدارس لكامل املدينة

مطابقة 

الصورة 

الفضـائية 

مع خارطة 

األساس 

واملدارس

ياناتاجراء عملية التمشيط والفرز للب

زالتها التحقق من األخطاء وا 

أدخال البيانات الوصفية وربطها 
بالبيانات المكانية

ن إدارة وتنظيم وخلق طبقات جديدة م
قاعدة البيانات

المرحلة 
:  الثانية

تحضير 
البيانات 
للتحليل

ادخال 

الصورة 

الفضائية

ادخال خارطة 

أحياء )األساس 

(مدينة غزة

ادخال نقاط 

املدارس 

لكامل املدينة
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 .للبرنامج الصورة الفضائية إدخال  .أ
 .AutoCADمن برنامج الـ  )أحياء مدينة غزة( لـ خارطة األساس إدخال .ب

 

رنامج ب(: يوضح الصورة الفضائية لقطاع غزة وأحياء مدينة غزة بعد إضافتها على 8 -3شكل )
10.1Arc GISالمصدر: الباحث ، 

 

 .نقاط المدارس لكامل المدينة إدخال .ت

 .مطابقة الصورة الفضـائية مع خارطة األساس .ث

زالتها .ج تم التأكد من عدم وجود أخطاء في البيانات التي تم إدخالها  : حيثالتحقق من األخطاء وا 
والتي تم استالمها من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد تم مالحظة أن النقاط التي تم الحصول 
عليها هي عبارة عن نقاط أماكن المدارس في مدينة غزة ممثلة بنقطة واحدة للمدارس ذات الفترة 

ن للمدارس ذات الفترتين، وبما أن التحليالت التي سيتم القيام بها هي الواحدة ونقطتين متجاورتي
على مواقع المدارس فقد استلزم ذلك من الباحث حذف النقاط المتكررة للمبنى المدرسي الواحد 

 كون لهما نفس الموقع.
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 .وربطها بالبيانات المكانيةوتعديلها بصيغ تتوافق مع النظام أدخال البيانات الوصفية  .ح

فصل لقيام با فقد تطلبت بعض التحليالت: إدارة وتنظيم وخلق طبقات جديدة من قاعدة البيانات .خ
 .ووضع كل نوع منها في طبقة مستقلة ساسية عن الثانويةالمدارس األ

ها يصالتي تم الحصول عليها وتلخفرز البيانات تم ، حيث للبياناتوفرز تمشيط عملية  إجراء .د
  ما يلي: أهمها نعلى هيئة جداول ورسومات وكا

، ويبلغ عدد سكانها المقدر من خالل الجهاز تقريباً  2كم 55تبلغ مساحة مدينة غزة  -
، ومن المالحظ تباين م2013نسمه حتى عام  588,033المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

، فمنها المكتظ جدًا مثل حي الشيخ رضوان ومخيم أحياء مدينة غزة في كثافتها السكنية
لشيخ ا هو منخفض الكثافة مثل اجديدة الشرقية والتركمان الشرقي واومنها مالشاطئ، 
 .الزيتون ، التفاح، مدينة العودة )المقوسي(، عجلين

مدرسة بينما عدد المدارس التشغيلية  116هو م 2014سنة عدد المباني المدرسية القائمة  -
مدرسة  49ن تبلغ مدرسة أي إن المباني المدرسية التي تعمل بنظام الفترتي 165هو 

غلبها باألحياء أ من إجمالي عدد المباني المدرسية القائمة وتتركز  % 42.2بنسبة 
 الشرقية لمدينة غزة.

من مساحة مدينة غزة  %20.3يمثل  حيث هو أكبر أحياء مدينة غزة حي الزيتون  -
من مجمل مدارس مدينة  %15.3 أكبر نسبة مدارس بين األحياء وهي يحتوي علىو 

 .غزة

تحتوي  غزة؛ من مساحة مدينة %1.3أصغر األحياء مساحة )البلدة القديمة( والتي تمثل  -
، من مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحتها %7.3على 

من مساحة المدينة  %1.8حي )الشيخ رضوان( والذي يمثل ـ: بالنسبة ل روكذلك األم
نة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة من مجمل مدارس مدي %10.3ويحتوي على 

من مساحة المدينة ويحتوي على  %5.2حي )التركمان( والذي يمثل  و، بمساحته
حي  من مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحته، و 12.7%

من  %11.5من مساحة المدينة ويحتوي على  %4.3)الرمال الشمالي( والذي يمثل 
 دينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحته.مجمل مدارس م
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 %1.8من مساحة المدينة ال يحتوي إال على  %8.8( والذي يمثل اجديدة الشرقيةحي ) -
رس داتكدس المتمن مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة قليلة جدًا مقارنة بمساحته، و 

 في األحياء األخرى.

من المدارس مثل: )حي الشيخ  يالحظ وجود أحياء سكنية ال تحتوي على أي نوع -
 .عجلين، وحي التركمان الشرقي(

وي )األساسية والثانوية( حيث ال يحتفيها  إحدى الفئتينوجود هناك أحياء تفتقر إلى  -
حي الصبرة والدرج على أي مدارس ثانوية، بينما ال يحتوي مخيم الشاطئ على أي 

 مدارس أساسية.

 :ضمن الجداول واألشكال التاليةوقد قام الباحث بتلخيص هذه البيانات 

 

 الباحث: المصدر ، 1األحياء داخل السكان كثافة التباين في يوضح(: 9 -3شكل )  
  

                                                           
 نسمة  150بفرض أن كل نقطة تمثل  10.1ArcGISبواسطة برنامج تم تمثيلها  1
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 م(2014غزة، )بلدية  ألحياء مدينة غزة، المصدر: وعدد السكانالكثافة  : يوضح(2 -3جدول )

 اسم الحي م
عدد السكان 

 إحصائيةحسب 
2008 

 الزيادة السكانية
في ست سنوات 

 سنويًا(3.5%)

ناتج عدد 
سنة السكان 

2014 

الكثافة السكانية 
لكل كيلو متر 

 مربع

 52,061 42,335 7,347.48 34,988 مخيم الشاطئ 1

 48,188 49,610 8,610.00 41,000 الشيخ رضوان 2

 33,445 5,462 947.94 4,514 التركمان الشرقي 3

 25,047 17,618 3,057.60 14,560 البلدة القديمة 4

 22,889 34,711 6,024.27 28,687 الصبرة 5

 20,620 50,153 8,704.29 41,449 الدرج 6

 20,086 55,430 9,620.10 45,810 الجديدة 7

 17,971 52,024 9,028.95 42,995 التركمان 8

 15,246 36,185 6,280.05 29,905 الرمال الشمالي 9

 13,511 10,698 1,856.61 8,841 تل الهوم  10

 12,066 24,669 4,281.48 20,388  النصر 11

 9,441 111,198 19,298.79 91,899 النفوذ الموسع 12

 9,122 25,231 4,378.92 20,852 الرمال الجنوبي 13

 6,387 14,225 2,468.76 11,756 الشيخ عجلين 14

 4,932 3,509 609.00 2,900 مدينة العودة 15

 4,031 11,464 1,989.54 9,474 التفاح 16

 2,153 19,715 3,421.53 16,293 الزيتون  17

 190 1,688 292.95 1,395 اجديدة الشرقية 18
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 م(2014)بلدية غزة، توزيع المدارس الحكومية على أحياء مدينة غزة  : يوضح(3 -3جدول )
 بتصرف الباحث

مساحة الحي  اسم الحي م
 بالدونم

عدد 
المباني 
المدارس 
 األساسية

عدد 
المباني 
المدارس 
 الثانوية

مجموع 
عدد 
 المباني

عدد 
المدارس 
 األساسية

عدد 
المدارس 
 الثانوية

مجموع 
 المدارس

 25 5 20 18 5 13 11,344.38 الزيتون  1

 21 4 17 13 3 10 2,894.94 التركمان 2

 19 7 12 12 7 5 2,373.43 الرمال الشمالي 3

 17 3 14 11 3 8 1,029.59 الشيخ رضوان 4

 12 3 9 8 2 6 703.39 البلدة القديمة 5

 10 5 5 7 4 3 2,897.43 التفاح 6

 10 4 6 6 3 3 2,765.88 الرمال الجنوبي 7

 9 6 3 9 6 3 711.37 مدينة العودة 8

 9 0 9 5 0 5 2,432.29 الدرج 9

 9 3 6 8 3 5 2,044.46 النصر 10

 8 2 6 5 2 3 2,759.67 اجديدة 11

 7 3 4 7 3 4 791.80 تل الهوم  12

 3 1 2 2 1 1 4,937.64 اجديدة الشرقية 13

 3 0 3 2 0 2 1,516.51 الصبرة 14

 2 1 1 2 1 1 9,475.22 النفوذ الموسع 15

 1 1 0 1 1 0 976.50 الشاطئمخيم  16

التركمان  17
 0 0 0 0 0 0 3,959.97 الشرقي

 0 0 0 0 0 0 2,227.24 الشيخ عجلين 18

 165 48 117 116 44 72 55,841.71 المدينة بالكامل
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نصيب كل حي من إجمالي مدارس المدينة مقرونًا بنسبة مساحة الحي  : يوضح(4 -3جدول )
 الباحث، المصدر: بالنسبة للمدينة

مساحة الحي  اسم الحي م
 بالدونم

نسبة مساحة الحي 
 بالنسبة للمدينة %

مجموع 
 المدارس

نسبة نصيب الحي من 
 المدارس %مجموع 

 15.2 25 20.3 11344.38 الزيتون  1

 12.7 21 5.2 2894.94 التركمان 2

 11.5 19 4.3 2373.43 الرمال الشمالي 3

 10.3 17 1.8 1029.59 الشيخ رضوان 4

 7.3 12 1.3 703.39 البلدة القديمة 5

 6.1 10 5.2 2897.43 التفاح 6

 6.1 10 5.0 2765.88 الرمال الجنوبي 7

 5.5 9 4.4 2432.29 الدرج 8

 5.5 9 3.7 2044.46 النصر 9

 5.5 9 1.3 711.37 مدينة العودة 10

 4.8 8 4.9 2759.67 اجديدة 11

 4.2 7 1.4 791.8 تل الهوم  12

 1.8 3 8.8 4937.64 اجديدة الشرقية 13

 1.8 3 2.7 1516.51 الصبرة 14

 1.2 2 17.0 9475.22 النفوذ الموسع 15

 0.6 1 1.7 976.5 الشاطئمخيم  16

 0 0 7.1 3959.97 التركمان الشرقي 17

 0 0 4.0 2227.24 الشيخ عجلين 18

 %100 165 %100 55,841.71 المدينة بالكامل
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 ، المصدر: الباحثبداخلها المدارس وتوزيع غزة مدينة أحياء مخطط(: 10 -3شكل )

 

وحجمها بالنسبة  ألعداد المدارس األساسية والثانوية في كل حي نسبي(: تمثيل 11 -3شكل )
 الباحث: المصدر ،لباقي األحياء
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 يعتوز الوضع الراهن ل تحليلفي  الجغرافية استخدام نظم المعلومات 3.3
 :زةــــالمدارس في مدينة غ

 هاآلية تطبيقو  طرق التحليل التي قام الباحث بالعمل عليها الجانب علىعرف فيما يخص هذا يتم التوس
قييم الوضع الراهن لتوزيع المدارس ت إلى األمر نهاية في ليصل، (GISفي نظم المعلومات الجغرافية )

 .للواقع حقيقة صورة رسم خالله من يمكن واضح بشكل في مدينة غزة؛

 :(Nearest Neighbor)الجوار صلة باستخدام التحليل أسلوب 1.3.3
كل حي على  (ArcGIS) برنامج طريق عن الجوار صلة معامل بتطبيق الباحث قام وقد

 :وذلك عن طريق األدوات أحياء مدينة غزة من

 
 ،المدارس بين المسافة لحساب (Euclidean Distance) طريقة باختيار الباحث وقام

 وتختلف عنصرين، بين مستقيم كخط المباشرة المسافة بحساب تقوم حيث االفتراضية الطريقة وهي
 كل بين المطلق اإلحداثيات فرق  حساب على تعتمد والتي( Manhattan Distance) طريقة عن

  لزيادة دقة النتائج. حيكل  مساحة إدخال تم كما سابقتها، من أكبر قيمتها وتكون  نقطتين،

 : تظهر لنا مجموعة من النتائج من خالل هذا التحليلو 
 متوسط المسافة الفعلية )م( .1
 النظرية )م( متوسط المسافة .2
 قيمة صلة الجوار )م( .3
 Z القيمة المعيارية .4
 1pالقيمة االحتمالية أو قيمة  .5

  هذه األداة:رض النتائج من خالل الشكل التالي طريقة ع وضحيو 
 

                                                           
حجم  . القيمة االحتمالية تخبرنا عناإلحصائية:مصطلح إحصائي بحت يُستخدم لتأويل )تقييم( المقاييس  pالقيمة االحتمالية أو قيمة  1

بأن يكون  5تعني بأن االحتمال أصغر من % 0.05أصغر من  احتماليةاالحتمال بأن االختالف المقاس يوافق الصدفة. إن أيّة قيمة 
 االختالف المقاس بين مجموعتين يقوم على الصدفة، وبالتالي يوجد فرق ذو مغزى إحصائي.

Arc Toolbox
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Average 
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، "حي الزيتون كمثال" في تحليل صلة الجوار  النتائج عرض طريقة(: يوضح 12 -3شكل )
 المصدر: الباحث

 
 ويمكن تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها في هذا التحليل كما يلي:
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 :مدينةنمط توزيع مواقع المدارس على مستوم ال .أ
البالغة و  بكافة مراحلهاحكومية تبين من خالل تطبيق تحليل صلة الجوار لجميع المدارس ال -

 . النمط المتجمع للمدارسسيادة  غزةحيًا من أحياء مدينة  18مدرسة موزعة على  116
مترًا( وهي أقل من قيمة  105.04فة الفعلية بين المدارس حوالي )بلغت قيمة متوسط المسا -

تسجيل الجار األقرب  :مما ترتب عليه ،مترًا( 346.91متوسط المسافة المتوقعة البالغة حوالي )
 للنقاط عشوائي غير توزيع علىيؤكد  وهو ما ،سالبة Z قيمةوظهور ، (0.30لقيمة بلغت )

قد  يمكن أن يكون  المتجمعأن هذا النمط  ٪1هناك احتمال أقل من  نوأ الظاهرة تمثلها التي
 .الصدفةحدث بفعل 

تتقارب المسافات بين حيث  مناطق دون أخرى،ويدل هذا النمط على تركز المدارس في  -
مجموعة من النقاط وتتكتل في مساحة صغيرة، بينما القلة المتبقية تنتشر في مساحة واسعة، 

  فضاًل عن بعد المسافة بينهما.
 نمط توزيع مواقع المدارس على مستوم األحياء: .ب
ول دجام الباحث بدراسة توزيع المدارس بكافة مراحلها لكل حي على حدة كما هو مبين في ـق  -

(3- 5 ) 
لعدم إمكانية إجراء تحليل النمط ألقل من مدرستين في الحي الواحد تم استبعاد األحياء التي  -

 .(الشيخ عجلين، التركمان الشرقي، الشاطئمدرســة واحدة وهي )مخيم  بها
نجد أن النمط فيها  وهذه األحياء قد ،حيًا على حدة 15لـ بنمط توزيع المدارس تم الخروج  -

 :يتفاوت مابين
( وتتراوح قيمة الجار األقرب فيها تقريباً  %73.3حي وبنسبة ) 11في  متجمعنمط  .1

، الشيخ رضوان، الرمال الشمالي، التركمان، الزيتون ): ( وهي0.65-0.06مابين )
النفوذ  ،اجديدة الشرقية، النصر، مدينة العودة، الرمال الجنوبي، التفاح، البلدة القديمة

  ،(الموسع
 ،(1بقيمة للجار األقرب ) اجديدة :( وهم%20وبنسبة )  لثالث أحياء عشوائيونمط  .2

  ،(1.15بقيمة للجار األقرب )والدرج  ،(0.72بقيمة للجار األقرب ) تل الهوى و 
بقيمة للجار ( %6.7بنسبة ) واحد فقط وهو حي الصبرة لـحي منتظموما بين نمط  .3

 .(3.71األقرب )
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 للمدارس التوزيعية واألنماط الجوار صلة بيانات نتائج يوضح( 5 -3جدول )
 )المصدر: الباحث( المدينة أحياء مستوم  على 

مساحة الحي  اسم الحي
 بالدونم

عدد 
 المباني

 متوسط
 المسافة
 )م(الفعلية

 متوسط
 المسافة
 )م(النظرية

القيمة 
 المعيارية

قيمة 
صلة 
 )م(الجوار

 نمط التوزيع

 0.12 7.13- 396.94 48.19 18 11,344.38 الزيتون 
  متجمع

 )متقارب لكن غير منتظم(
 0.41 4.06- 235.95 97.18 13 2,894.94 التركمان

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

الرمال 
 0.31 4.55- 222.37 69.71 12 2,373.43 الشمالي

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

الشيخ 
 0.55 2.86- 152.97 84.05 11 1,029.59 رضوان

  متجمع
 (لعشوائيةل)متقارب يتجه 

البلدة 
 0.30 3.79- 148.26 44.35 8 703.39 القديمة

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

 0.65 1.75- 321.68 210.29 7 2,897.43 التفاح
  متجمع
 (لعشوائيةل)متقارب يتجه 

الرمال 
 0.22 3.67- 339.47 73.16 6 2,765.88 الجنوبي

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

مدينة 
 0.61 2.23- 140.57 85.94 9 711.37 العودة

  متجمع
 (لعشوائيةل )متقارب يتجه

 وائيعش 1.15 0.64 348.73 401.04 5 2,432.29 الدرج

 0.44 3.05- 252.76 110.49 8 2,044.46 النصر
  متجمع
 غير منتظم()متقارب لكن 

 عشوائي 1.00 0.01 371.46 372.26 5 2,759.67 اجديدة

 عشوائي 0.72 1.43- 168.16 120.65 7 791.80 تل الهوم 

اجديدة 
 0.08 2.48- 785.62 65.55 2 4,937.64 الشرقية

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

 منتظم 3.71 7.33 435.39 1615.09 2 1,516.51 الصبرة

النفوذ 
 0.06 2.54- 1088.3 65.71 2 9,475.22 الموسع

  متجمع
 )متقارب لكن غير منتظم(

مخيم 
 - - - - - 1 976.50 الشاطيء

التركمان 
 - - - - - 0 3,959.97 الشرقي

الشيخ 
 - - - - - 0 2,227.24 عجلين

 المدينة
 0.30 14.3- 346.91 105.04 116 55,841.7 بالكامل

 متجمع 
 )متقارب لكن غير منتظم(
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(: نتائج تحليل صلة الجوار يوضح أن النمط المتجمع هو السائد، المصدر: 13 -3شكل )
 الباحث

 :المتوقع واالفتراضي الفعلي المركزالمسافة المعيارية و  تحديد أسلوب 2.3.3
قام الباحث بتحديد  الجوار صلة تحليل باستخدامللمدارس  المكاني التوزيع نمط تحديد بعدو 

( والمسافة Central Featureوالمركز الفعلي )( Mean Center)كل من المركز االفتراضي
 .(Standard Distance)المعيارية 

 
ضح المسافة المعيارية ومساحة الدائرة المعيارية التي قام الباحث بعملها و والجدول التالي ي

حيث تم تحديد المركز االفتراضي والفعلي  (ArcGIS)من خالل أدوات التحليل المكاني ببرنامج 
 .لمدارسوالمسافة المعيارية لكل مجموعة من ا

Arc Toolbox
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Distributions 
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ومساحة الدائرة المعيارية لتوزيع مدارس األحياء السكنية ( المسافة المعيارية 6 -3جدول )
 )المصدر: الباحث(

مساحة الحي  اسم الحي م
 بالدونم

عدد 
 المباني

المسافة 
 المعيارية

مساحة الدائرة 
 المعيارية بالدونم

نسبة مساحة 
الدائرة من مساحة 

 الحي

 %27 3,113.26 995.51 18 11,344.38 الزيتون  1

 %54 1,315.62 647.14 5 2,432.29 الدرج 2

 %35 967.58 554.98 5 2,759.67 اجديدة 3

 %33 961.85 553.34 7 2,897.43 التفاح 4

 %33 913.76 539.33 6 2,765.88 الرمال الجنوبي 5

 %30 881.90 529.84 13 2,894.94 التركمان 6

 %42 848.56 519.73 8 2,044.46 النصر 7

 %30 714.57 476.94 12 2,373.43 الرمال الشمالي 8

 %57 587.37 432.41 11 1,029.59 الشيخ رضوان 9

 %45 356.72 336.97 7 791.8 تل الهوم  10

 %22 152.04 219.99 8 703.39 البلدة القديمة 11

 %9 65.91 144.85 9 711.37 مدينة العودة 12

 %0 0 0 2 4,937.64 اجديدة الشرقية 13

 %0 0 0 2 1,516.51 الصبرة 14

 %0 0 0 2 9,475.22 النفوذ الموسع 15

 %0 0 0 1 976.5 مخيم الشاطيء 16

 %0 0 0 0 3,959.97 التركمان الشرقي 17

 %0 0 0 0 2,227.24 الشيخ عجلين 18

 %30 168634.58 2316.911 116 55,841.7 بالكامل المدينة
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 لمدارس  المركز االفتراضي والفعلي والمسافة المعيارية( 14 -3شكل )
 )المصدر: الباحث(أحياء مدينة غزة 

 

  )المصدر: الباحث(لمدارس مدينة غزة  المسافة المعيارية :(15 -3شكل )
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 : نجد أنومن خالل هذا التحليل 

 :األحياءعلى مستوم  .أ
تطبيق التحليل عليها وذلك الحتوائها على أقل من ثالثة مدارس  نأحياء ال يمك 6يوجد عدد  -

 .، مخيم الشاطئ، التركمان الشرقي، الشيخ عجلين(النفوذ الموسع، الصبرة، اجديدة الشرقيةوهي )
ن مدارس حي مدينة العودة تتجمع حول مركزها االفتراضي بشكل أكبر من غيره من أنالحظ  -

صغر حجم كذلك و  ،م(144.85األحياء، وهذا ما دلت عليه قيمة المسافة المعيارية والتي بلغت )
فكلما قلت قيمة المسافة المعيارية دل على التجمع دونم(،  65.91الدائرة المعيارية التي بلغت )

 ( فقط من مساحة%9ن نسبة مساحة الدائرة المعيارية تشكل )أالمكاني لتوزيع المدارس كما و 
مدارس بالحي(  9 أصلمدارس من 7( من المدارس )%68) بالحي دل ذلك على أن ما يقار 

 تقع على هذا الجزء الصغير من الحي.
ن مدارس حي الدرج والشيخ رضوان تتوزع حول مركزها االفتراضي بشكل متباعد أونالحظ أيضا  -

في حي الشيخ رضوان و  %54في الدرج من مساحة الحي الدائرة المعيارية  مساحةحيث أن نسبة 
 صفن كثر منويدل ذلك على زيادة االنتشار المكاني لتوزيع المدارس وتوفير الخدمة أل 57%

 مساحة الحي.
( من %35-%22) نما بي الدائرة المعيارية مساحةأما األحياء الثمانية المتبقية فتراوحت نسبة  -

اء وأن مدارس هذه األحي الحي، جيد داخلمنتشرة بشكل غير أنها مساحة األحياء، ويدل ذلك على 
 تتجه نحو التركز في عملية االنتشار حول المركز.

 :مدينةعلى مستوم ال .ب
، ويدل ذلك على أن المدارس مدينةمن مساحة الفقط  %30المعيارية شكلت نسبة مساحة الدائرة 

ع في حي يقالمدينة  في مركز الثقل المكاني للمدارسوأن  جيد،داخل مدينة غزة غير منتشرة بشكل 
 .ناطق ذات الكثافة السكانية العاليةالم الدرج حيث يقترب من

 (:Standard Deviational Ellipseاالنتشار ) نمط اتجاه تحليل 3.3.3
 لنمط الفعلي االتجاه بتحديد أيضاً  الباحث قام المكاني التحليل أدوات استخدام خالل منو 
 من خالل األداة:  غزة، مدينة أحياء في المدارس انتشار
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  )المصدر: الباحث( لمدارس أحياء مدينة غزة االنتشار نمط اتجاه تحليل( 16 -3شكل )

 
  )المصدر: الباحث( مدينة غزةعلى مستوم مدارس لل االنتشار نمط اتجاه تحليل( 17 -3شكل )
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خالله  ويتضح لنا منهذا التحليل شكل بيضاوي يحدد خصائص اتجاه المدارس من خالل ينتج لنا 
 :يلي ما

 :األحياءعلى مستوم  .أ
تطبيق التحليل عليها وذلك الحتوائها على أقل من ثالثة مدارس  نأحياء ال يمك 6يوجد عدد  -

، توسعة النفوذ، مخيم الشاطئ، التركمان الشرقي، الشيخ ه، الصبر اجديدة الشرقيةوهي )
 .عجلين(

 .الجنوبي– الشمالي تجاهالبا يمتد بيضاوياً  كالً ش (ـ )البلدة القديمةل االنتشاريتخذ اتجاه و  -

أن اتجاه االنتشار يكاد  أقرب إلى الدائري يدل على كالً ش (التفاحلـ ) االنتشارويتخذ اتجاه  -
  يكون متساوي من جميع الجهات.

 غرب جنوبي– شرق  الشمالي تجاهالبا يمتد بيضاوياً  كالً ش (الزيتون لـ ) االنتشارويتخذ اتجاه  -
 تقريبًا.

 بيضاوياً  كالش (التركمان ،الشيخ رضوان ،النصر (لكل من األحياء االنتشارويتخذ اتجاه  -
 تقريبًا.  الشرقي الجنوبي–الغربي  الشمالي تجاهالبا يمتد

ديدة، العودة، الرمال الرمال الجنوبي، تل الهوى، اج (لكل من األحياء االنتشارويتخذ اتجاه  -
 غربي تقريبًا.–شرقي  تجاهالبا يمتد بيضاوياً  كالش (الشمالي، الدرج

والبلدة القديمة تعد األسوأ في انتشار المدارس، حيث يكاد يكون  الرمال الجنوبيإن حي  -
 انتشارها في اتجاه واحد وهو مايدل عليه الشكل البيضاوي الناتج من التحليل.

 :مدينةعلى مستوم ال .ب
ذا االمتداد هو  جنوب،  -يأخذ االتجاه شمال لمدينة غزة )القطع الناقص المعياري(لـ التوزيع االتجاهي 

خارج  نالحظ بشكل واضح أن األحياء التي تقع بشكل طبيعي امتداد الكتلة السكنية في المدينة حيث
 .1معظمهافي  الشكل البيضاوي هي أحياء تخلخل سكاني

                                                           
  الباحث: المصدر ، األحياء داخل السكان كثافة التباين في يوضح(: 9 -3شكل )لالطالع على الكثافة السكنية يمكن الرجوع إلى  1
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 :Buffer Zoneالحرم المكاني  4.3.3
نطاق الخدمة للمدارس الموجودة تغطي كامل الحي سيتم استخدام هذا التحليل للتعرف على 

 والتي يتم الوصول لها عن طريق:  Buffer Zoneوذلك من خالل األداة 

 
المدارس والسالف الذكر في الفصل الثاني والبالغ  تأثير نطاق معيار على االعتماد تم وقد

م 2500و األساسية العليا()م للمدارس اإلعدادية 800م للمدارس االبتدائية )أساسية دنيا( و500
  .للمدارس الثانوية

 بالنسبة للمدارس األساسية: .أ

 بعد تطبيق األمر على المدارس األساسية لكل حي تم التوصل إلى النتائج التالية:
 

 

 (: يوضح نقاط التأثير للمدارس األساسية الدنيا والعليا، المصدر: الباحث18 -3شكل )
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تحليل ب سونسبتها ح الحي كلالمساحات غير المخدومة من يوضح  :(7 -3جدول )
 ، المصدر: الباحثBufferالـ

 مساحة الحي اسم الحي
 (2م)

غير مخدومة المساحات ال
 (2م)

نسبة المساحات غير 
 المخدومة من كامل الحي

 93 8,855,214.09 9,475,220 النفوذ الموسع

 96 3,794,357.23 3,959,970 التركمان الشرقي

 90 4,453,555.36 4,937,640 اجديدة الشرقية

 79 1,749,399.98 2,227,240 الشيخ عجلين

 59 571,699.80 976500 الشاطئمخيم 

 67 7,591,724.71 11,344,380 الزيتون 

 52 1,497,164.18 2,897,430 التفاح

 47 717,501.68 1,516,510 الصبرة

 30 816,102.20 2,765,880 الرمال الجنوبي

 36 886,922.72 2,432,290 الدرج

 41 1,122,910.06 2,759,670 اجديدة

 26 624,808.51 2,373,430 الرمال الشمالي

 17 351,690.47 2,044,460 النصر

 29 850,177.29 2,894,940 التركمان

 13 90,722.49 711370 مدينة العودة

 1 4,187.68 791800 تل الهوم 

 0 0.00 1,029,590 الشيخ رضوان

 0 0.00 703390 البلدة القديمة

 61 33,978,138.45 55,841,710 المدينة بالكامل
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 السابق نجد أن: جدولالالشكل و بالرجوع إلى 
 يوجد تداخل كبير جدًا في نطاق التأثير لغالبية المدارس مما يدل على عشوائية اختيار أماكنها. -
من األحياء غير مخدومة بمدارس، مما يعني أن هناك عدم عدالة في يوجد مساحات كبيرة  -

 التوزيع.
 ة بينما يضعف كلما تم االتجاه إلى طرف المدينةيتركز نطاق خدمة المدارس في وسط مدينة غز  -
يعتبر حي الشيخ رضوان والبلدة القديمة مخدومين بالكامل، يليهما حي تل الهوى حيث أن  -

 %1المنطقة الغير مخدومة فيه ال تتجاوز 
دمتها ( هي األسوء من ناحية خالتركمان الشرقي، النفوذ الموسع، اجديدة الشرقيةاألحياء ) يعتبر -

على ( 96، 93، 90بالمدارس األساسية حيث تتراوح نسب المناطق الغير مخدومة منها )
 الترتيب

 من مساحة مدينة غزة. %61تشكل المناطق الغير مخدومة بمدارس أساسية ما نسبته  -

 :ثانويةبالنسبة للمدارس ال .ب
 لكل حي تم التوصل إلى النتائج التالية: ثانويةبعد تطبيق األمر على المدارس ال

 

 ، المصدر: الباحثالثانوية(: يوضح نقاط التأثير للمدارس 19 -3شكل )
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 بالرجوع إلى الشكل السابق نجد أن:
ير وهو ما يعزى إلى كبر دائرة التأثيوجد تداخل كبير جدًا في نطاق التأثير لغالبية المدارس  -

 ريطي( ذو)الش، والتي في نظر الباحث ال تتناسب مع قطاع غزة تعتمدها وزارة التخطيطالتي 
حيث وباالعتماد على نطاق التأثير هذا فإن مدينة غزة بالكامل ال تحتاج الكثافة العالية جدًا، 

 مدارس ثانوية فقط. 4- 3سوى 
، ةثانوي غير مخدومة بمدارس وحي اجديدة الشرقية في منطقة النفوذ الموسعيوجد مساحات  -

من مساحة الحي، بينما  %19حيث تبين أن نسبة المناطق الغير مخدومة في النفوذ الموسع 
 من مساحة الحي. %3في اجديدة الشرقية فقد شكلت المناطق الغير مخدومة 

من مساحة مدينة غزة، أي  % 0.02تشكل المناطق الغير مخدومة بمدارس ثانوية ما نسبته  -
 دينة غزة تقريبًا مخدومة بالكامل بمدارس ثانوية.أن م

 :التوزيع عدالة تحليل 5.3.3
 بشكل موزعة الواحد الحي في المدارس توزيع كان ما إذا معرفة على االختبار هذا يعمل

 . Buffer Zoneباستخدام أمر الـ  ،األصلي تأثيرها نطاق باالعتماد على ال أم عادل

باعتماد نطاق التأثير لكل من للمدرسة األساسية الدنيا والعليا  وفي هذا التحليل قام الباحث
م( وذلك لوجود عدد من المدارس يعمل بنظام الفترتين، الفترة األولى من الصف األول إلى 500)

م 800م و500السابع والفترة الثانية من السابع إلى الصف العاشر فيكون للمدرسة نطاقين للتأثير 
 التأثير األصغر. وعليه تم اعتماد نطاق

 هذه وجدت ما إذاف ،المدارس نطاق تأثير بين الحاصلة التقاطعاتيعتمد هذا التحليل على  
 في العدالة سوء أو العدالة عدم خانة في تصب كلها خيارات عدة وجود يعني ذلك فان التقاطعات
 ال التي أي(الحي  في لمساحة الغير مخدومةل مساوية التقاطعات مساحة تكون  أن فإما ؛التوزيع

هنا   هي المشكلة نأل ،المدارس من للمزيد حاجة فال وبالتالي ،)مدرسة أي تأثير نطاق ضمن تقع
 العدد، في النقص وليس التوزيع سوء في

ما   هناك وبالتاليفي الحي  المساحة الغير مخدومة من كبرأ التقاطعات مساحة تكون  أن وا 
 سيكون  منتظم بشكل وزعت لو المدارس أن أي المطلوب، الحد عن المدارس عدد زيادة في مشكلة
ذا الحي،مدارس  بتأثير المغطاة المساحة في فائض هناك المساحة  من اقل التقاطعات مساحة كانت وا 
 لم وان حتى التقاطعات نأل المدارس من المزيد إلى بحاجة الحي فانالحي،  فيمخدومة الغير 
 بتصرف م(2010)شحادة, زياد محمد،  .المنطقة في المدارس عدد في نقص هناك فسيكون  توجد
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 مساحة قسمة حاصل (العدالة معامل بحسب تزيد أو تقل التوزيع سوء مشكلة أن ورغم
 نأل الحي، بمساحة ذلك ربط إلى يحتاج األمر هذا أن إال) المساحة الغير مخدومة على التقاطعات
 مما التقاطعات، في وزيادة الفراغات في زيادة تفسيره لكن الصحيح للواحد مساوياً  يكون  قد المعامل
 للمعادلة طبقا الزيادة أو النقص نسبة حساب إلى الباحث ألج ولذلك الحي، عن سلبياً  انطباعا يعطي

 :التالية الرياضية

= نسبة النقص أو الزيادة
−  المساحة الغير المخدومة مساحة التقاطعات

المساحة الكلية
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 (: يوضح آلية العمل الخاصة بتحليل عدالة التوزيع، المصدر: الباحث20 -3شكل )

 كما يلي: على حدا  بتطبيق التحليل لكل نوع من أنواع المدارس الباحث قام وقد

 معامل عدالة التوزيع للمدارس األساسية )دنيا وعليا( : .أ

 اعتماد تم وقدأحياء مدينة غزة  في المدارس األساسية تأثير نطاق األولى حسابالخطوة 
 . المدى هذا في يسكنون  الذين مدرسة تخدم السكان كل أن يعني وهذا الخدمة لتأثير كمدى م 500

 والتي حي كل من الغير مخدومة المناطق بحساب الباحث قام ولتحديد قيمة معامل عدالة التوزيع
كما هو موضح باألشكال  التقاطعات بحساب قام ثم مدرسة أساسية، أي تأثير نطاق ضمن تقع ال

 التالية:

تحليل 
عدالة 
التوزيع

حساب 

نطاق 

تأثري 

املدارس

يوجد تقاطع 

لنطاق التأثري 

داخل احلي

التقاطعات أقل من مساحة 

املساحة الغري خمدومة

يوجد سوء يف التويع

املدارس ال تكفي+ 

مساحة التقاطعات تساوي 

املساحة الغري خمدومة
سوء يف التوزيع فقط

مساحة التقاطعات اكرب 

من املساحة الغري خمدومة

يوجد سوء يف التوزيع

هناك فائض يف  + 

عدد املدارس

ال يوجد تقاطع 

لنطاق التأثري 

داخل احلي

عـــدالة يف التـــوزيــع

حتتاج اىل مدارس اضافية
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، األساسيةضمن نطاق تأثير المدارس  عال تقوالتي الغير مخدومة المساحات  (21 -3شكل )

 المصدر:الباحث

 

 المصدر: الباحث األساسية،تأثير المدارس  نطاق تقاطعاتيبين ( 22 -3شكل )



83 
 

المساحة  في ونسبة النقص أو الزيادة األساسيةمعامل عدالة التوزيع للمدارس ( 8 -3جدول )
 المخدومة بالحي، المصدر: الباحث

 مساحة الحي اسم الحي
 (2م)

غير المساحات ال
حسب  مخدومة

 (2م) نطاق التأثير

المنطقة مساحة 
 المتقاطعة

 (2م)

معامل 
عدالة 
 1التوزيع

نسبة 
النقص أو 
 الزيادة

 %93- 0.00 0.00 8,855,214.09 9,475,220 النفوذ الموسع

التركمان 
 الشرقي

3,959,970 3,794,357.23 127,030.58 0.03 -93% 

 %84- 0.06 286,752.68 4,453,555.36 4,937,640 اجديدة الشرقية

 %79- 0.00 0.00 1,749,399.98 2,227,240 عجلينالشيخ 

 %47- 0.20 116,092.28 571,699.80 976500 الشاطئمخيم 

 %43- 0.36 2,707,665.52 7,591,724.71 11,344,380 الزيتون 

 %31- 0.39 590,532.63 1,497,164.18 2,897,430 التفاح

 %30- 0.37 264,504.71 717,501.68 1,516,510 الصبرة

 %1 1.03 842,828.70 816,102.20 2,765,880 الرمال الجنوبي

 %5 1.12 996,672.76 886,922.72 2,432,290 الدرج

 %6 1.14 1,277,208.22 1,122,910.06 2,759,670 اجديدة

 %18 1.67 1,044,829.01 624,808.51 2,373,430 الرمال الشمالي

 %21 2.22 779,629.54 351,690.47 2,044,460 النصر

 %33 2.12 1,799,307.76 850,177.29 2,894,940 التركمان

 %61 5.77 523,500.22 90,722.49 711370 مدينة العودة

 %84 160.38 671,605.04 4,187.68 791800 تل الهوم 

 %93 - 955,583.01 0.00 1,029,590 الشيخ رضوان

 %97 - 684,513.07 0.00 703390 البلدة القديمة

 %36- 0.40 13,668,255.72 33,978,138.45 55,841,710 بالكاملالمدينة 

 

                                                           
 مخدومةالغير  المساحة على التقاطعات مساحة قسمة حاصل 1
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 :ومن خالل الجدول السابق نجد أن
 .المدارس من لمزيد الحاجة دون  في التوزيع العدالة عدم في الرمال الجنوبيبحي  المشكلة تكمن -

 (صبرةالالتركمان الشرقي، اجديدة الشرقية، مخيم الشاطئ، الزيتون، التفاح، )األحياء  يف أما -
 .التوزيع سوءإلى  إضافة المدارس قلة في المشكلة فكانت

ال تعاني من تقاطع دوائر الخدمة لكونها تعاني من قلة عدد  (، الشيخ عجلينع)النفوذ الموس -
 المدارس فيها.

الدرج، اجديدة، الرمال الشمالي، النصر، التركمان، مدينة العودة، تل الهوى، )األحياء  يف بينما -
 مما كبير بشكل الفراغات مساحة عن التقاطعات مساحة فيها تزيد (البلدة القديمةرضوان، الشيخ 

 المدارس. عدد في فائضاً  يعني

يعتبر حي الشيخ رضوان والبلدة القديمة أكبر األحياء خدمة حيث يبلغ الفائض في المساحة  -
 (% من مساحتهما.97، 93) -على التوالي –المخدومة 

 

 

(: يلخص النتيجة التي تم الحصول عليها من تحليل عدالة التوزيع، المصدر: 23 -3شكل )
 الباحث

 :الثانويةمعامل عدالة التوزيع للمدارس  .ب
 متر 2500 اعتماد تم وقدأحياء مدينة غزة  في يةالثانو المدارس  تأثير نطاق حساب تم

 .الخدمة لتأثير كمدى
 والتي حي كل من الغير مخدومة المناطق بحساب الباحث قام عدالة التوزيعولتحديد قيمة معامل 

 :ليالتا بالشكلكما هو  دوائر التأثير تقاطعات حسابو  يةثانو مدرسة  أي تأثير نطاق ضمن تقع ال

تحليل 
عدالة 
التوزيع

يوجد تقاطع 

لنطاق التأثري 

داخل احلي لـ

الشرقية،اجديدةالشرقي،الرتكمان

التفاح،الزيتون،الشاطئ،خميم

الصربة

+يوجد سوء يف التويع 

املدارس ال تكفي

سوء يف التوزيع فقطالرمال اجلنوبي 

النصر،الشمالي،الرمالاجديدة،الدرج،

اهلوى،تلالعودة،مدينةالرتكمان،

القدميةالبلدةرضوان،الشيخ

+يوجد سوء يف التوزيع 

هناك فائض يف عدد  

املدارس
ال يوجد تقاطع 

لنطاق التأثري 

داخل احلي لـ

حتتاج مدارس اضافيةالنفوذ املوسع، الشيخ عجلني
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، الثانوية المدارس تأثير نطاق في تقع ال والتي غير مخدومةال المساحات(: 24 -3شكل )
 الباحث المصدر:

جميع األحياء )باستثناء النفوذ الموسع واجديدة الشرقية( ال أن  من خالل الشكل السابق نالحظ -
 جداً  كبير بشكل األحياء عن مساحة التقاطعات مساحة فيها تعاني من مناطق غير مخدومة وتزيد

 .األحياءغطي نطاق خدمة التي ت المدارس عدد في فائضاً  يعني مما
 في الحي مما يعنيأقل من المساحة الغير مخدومة  اتأما في النفوذ الموسع فمساحة التقاطع -

 أن الحي بحاجة إلى مدارس إضافية لتغطية كامل مساحة الحي.
عني ي ماممخدومة الغير بينما في حي اجديدة الشرقية فكانت مساحة التقاطع أكبر من المساحة  -

 .هناك سوء في اختيار مكان المدرسة أن

 :Thiessen polygonsتحليل مناطق التخصيص  6.3.3

يستخدم هذا التحليل لمعرفة المساحة المغطاة من قبل كل مدرسة وذلك عن طريق تحويلها إلى طبقة 
يبين نطاق خدمتها الفعلي،  بحيث ينتج لنا عن كل مدرسة مضلع واحد فقط (polygon)من نوع 

 الوصول لألداة عن طريق:ويتم 

 
Arc Toolbox Analysis tools Proximity

Thiessen 
polygon
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 :األساسيةللمدارس بالنسبة  .أ

 

 المصدر: الباحث ،للمدارس األساسية التخصيص اطقنمنتائج تحليل (: يوضح 25 -3شكل )

فاوت هناك تنجد أن  درسةخدمها كل متاستخدم طريقة مضلعات )ثيسن( لحساب المساحة التي عند 
 فنجد أن:كبير جدًا في المساحات التي تخدمها كل مدرسة، 

-30مساحة ) تخدم -األساسيةمن مجموع عدد المدارس  %12أي ما نسبته  -مدرسة  12 -
 1وهي مساحة صغيرة جدًا مقارنة بمساحة دائرة التأثير المعتمدة لهذه المدارس، ( دونم فقط100
 دونم. 785وهي 

-100تخدم ما بين ) -من مجموع عدد المدارس األساسية %61سبته أي ما ن -مدرسة  43 -
 المعتمد. رالتأثيتعتبر إلى حد ما جيدة وال تتجاوز مساحة نطاق  وهي( دونم 785

-785تخدم ما بين ) -من مجموع عدد المدارس األساسية %23أي ما نسبته  -مدرسة  16 -
قد تجاوزت المساحة المعتمدة مما يعني أن هناك حاجة في هذه  تعتبر وهي( دونم 6300

 .األماكن إلى مدارس جديدة تقاسمها الخدمة

                                                           
 دونم 785م ومساحتها 500نطاق خدمة المدارس األساسية دائرة قطرها  1
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 سبح وتباينها األساسية (: يوضح تمثيل نسبي للمساحات التي تخدمها المدارس26 -3شكل )
 تحليل مناطق التخصيص، المصدر: الباحث ما نتج عن

 :الثانويةللمدارس  بالنسبة للمدارس الثانوية .ب

 

 ، المصدر: الباحثللمدارس الثانوية التخصيص نتائج تحليل مناطق(: يوضح 27 -3شكل )
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هناك تفاوت كبير جدًا في المساحات التي تخدمها كل مدرسة، نجد أن الشكل السابق بالرجوع إلى 
 فنجد أن:

-8مساحة ) تخدم -ةالثانويمن مجموع عدد المدارس  %15أي ما نسبته  -رس امد 6 -
 -ةثانويمن مجموع عدد المدارس ال %49أي ما نسبته  -مدرسة  20و، ( دونم فقط100

صغيرة جدًا مقارنة بمساحة دائرة التأثير ات وهي مساح( دونم 1000-100تخدم ما بين )
 دونم. 19,625وهي  1المعتمدة لهذه المدارس

-1000تخدم ما بين ) -الثانويةمن مجموع عدد المدارس  %37أي ما نسبته  -مدرسة  15 -
رب ولم تقتكبر مساحة خدمة قد وصلت إليها المدارس الثانوية أتعتبر  وهي( دونم 6000

ويرجع ذلك إلى الكثافة السكنية العالية للمدينة ككل والذي المساحة المعتمدة حتى من نصف 
 على مساحة نطاق التأثير المعتمد والذي يعد كبير جدًا. يصعب معها االعتماد

 
(: يوضح تمثيل نسبي للمساحات التي تخدمها المدارس الثانوية حسب ما نتج 28 -3شكل )

 عن تحليل مناطق التخصيص، المصدر: الباحث

                                                           
 دونم 19,625م ومساحتها 2500نطاق خدمة المدارس األساسية دائرة قطرها  1
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 الخالصة 

 كما يلي:ما جاء في هذا الفصل يمكن تلخيص أهم 

  10.1ArcGISعلى برنامج  األساسية والثانوية بيانات خاصة بمدارس مدينة غزة قاعدة إنشاءتم  -
حصائيات تصف الوضع القائم للمدارس بشكل تفصيلي.  والخروج بنسب وا 

 غــــزةنة المدارس في مدي توزيعاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الوضع الراهن لتم  -
 أنواع من التحليالت وهي: 6عن طريق تطبيق 

سيادة النمط ه تبين من خالل :(Nearest Neighborالجوار) صلة باستخدام التحليل أسلوب .1
ويدل هذا النمط على تركز ، بكافة مراحلها بمدينة غزة جميع المدارس الحكوميةلالمتجمع 

ي من النقاط وتتكتل فات بين مجموعة المدارس في مناطق دون أخرى، حيث تتقارب المساف
 مسافة بينهما.بعد الفضاًل عن  مساحة صغيرة، بينما القلة المتبقية تنتشر في مساحة واسعة،

وأهم ما تم التوصل إليه  :واالفتراضي المتوقع الفعلي تحديد المسافة المعيارية والمركز أسلوب .2
ي ف مركز الثقل المكاني للمدارسغير منتشرة بشكل جيد، وأن  غزةأن المدارس داخل مدينة 

 المدينة يقع في حي الدرج حيث يقترب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقد تبين أن انتشار  :(Standard Deviational Ellipseاالنتشار ) نمط اتجاه تحليل .3
امتداد الكتلة السكنية في  هواالمتداد ، وهذا جنوب-شمالمدينة غزة يأخذ االتجاه مدارس 
 .المدينة

تداخل كبير جدًا في نطاق التأثير  ظهر من خالله وجود :Buffer Zoneالحرم المكاني  .4
الغير  تشكل المناطقحيث أماكنها، لغالبية المدارس األساسية مما يدل على عشوائية اختيار 

مما يعني أن هناك عدم ، غزةمساحة مدينة من  %61ا نسبته مخدومة بمدارس أساسية م
تأثير كبير جدًا في نطاق اليوجد تداخل فبالنسبة للمدارس الثانوية  أماعدالة في التوزيع، 

والتي في  وزارة التخطيط،لغالبية المدارس وهو ما يعزى إلى كبر دائرة التأثير التي تعتمدها 
 .جداً ذو الكثافة العالية نظر الباحث ال تتناسب مع قطاع غزة )الشريطي( 

وجد من خالله أن غالبية أحياء مدينة غزة تعاني من سوء توزيع  :التوزيع عدالة تحليل .5
 .المدارس األساسية وخاصةالمدارس بداخلها 

لحساب المساحة هذا التحليل  استخدم تم: Thiessen polygonsتحليل مناطق التخصيص  .6
تي هناك تفاوت كبير جدًا في المساحات الأن بشكل فعلي وقد تبين  درسةخدمها كل متالتي 

 لكال النوعين األساسية والثانوية. تخدمها كل مدرسة



90 
 

 الحالة الدراسية )حي الشيخ عجلين(: رابعالفصل ال
 
 

 تمهيد

 منطقة الدراسة "حي الشيخ عجلين"  1.4
 نبذة عامة عن الحي 1.1.4
 دراسية سبب اختيار هذا الحي كحالة 2.1.4

 خطوات العمل 2.4
 تقسيم الحي إلى مجموعة من المجاورات 1.2.4
 تحديد المعايير 2.2.4
 تحديد الوزن النسبي للمعايير 3.2.4
 تحديد عدد المدارس والمواقع المطلوبة لخدمة الحي 4.2.4
 إنشاء قاعدة البيانات لمنطقة الدراسة )حي الشيخ عجلين( 5.2.4
  Site Suitability Modelsإنشاء نموذج اختيار الموقع األفضل  6.2.4
 المخرج النهائي ألفضل أماكن إلنشاء المدارس 7.2.4

  الخالصة
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 تمهيد:
 بعد تقييم الوضع الراهن ألماكن المدارس في مدينة غزة والمشاكل التي تعاني منها، سيقوم الباحث

لمواقع تحليلي الختيار أفضل ا نموذجاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في بناء بفي هذا الفصل 
حياء "الشيخ عجلين" وذلك باالعتماد على المعايير التي تم هذه األإلنشاء مدارس جديدة في أحد 

 التوصل إليها في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
 

 منطقة الدراسة "حي الشيخ عجلين" : 1.4
 الباحث حي الشيخ عجلين ليكون هو الحالة الدراسية الختيار أفضل المواقع للمدارس الحكومية.اختار 

 :حينبذة عامة عن ال 1.1.4
 يمكن تلخيص أهم المعلومات عن الحي في الجدول التالي:

 الباحث، المصدر: عجلين الشيخ حي عن المعلومات ألهم تلخيص يوضح(: 1 -4جدول )

بلدية ) وجد على ربوة عالية أشبه بالجرف إلى الجنوب الغربي لمدينة غـزةي الموقع
 .م(2014غزة، 

 م(2014)بلدية غزة، دونم  2,227.24 مساحة الحي
 م(2014)بلدية غزة، نسمة   14,224.76 2014سنة  عدد السكان

)بلدية غزة،  يمكن تلخيص أهم الخدمات الموجودة في الحي كالتالي: الخدمات الموجودة في الحي
 :م(2014

 النادي البحري لموظفي بلدية غزة. .أ
 مبنى لالتصاالت الفلسطينية. .ب
 دلول للبترول(محطات وقود: )ارحيم للبترول، الدحدوح، عالء  3 .ت
 مساجد وهي: 8 .ث

 مسجد مصعب بن عمير .2 مسجد المصطفى .1
 مسجد الشيخ عجلين .4 مسجد الهداية .3
 مسجد ال عمران .6 مسجد أبو حنيفة .5
  مسجد الفالح .8 مسجد أنصار .7
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 (: يوضح موقع حي الشيخ عجلين بالنسبة ألحياء مدينة غزة، المصدر: الباحث1 -4شكل )

 

 حي الشيخ عجلين، المصدر: الباحث في الموجودة الخدمات أهم(: يوضح 2 -4شكل )
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 سبب اختيار هذا الحي كحالة دراسية: 2.1.4

 تم اختيار هذا الحي للدراسة لعدة أسباب أهمها:
 مما يعطي مرونة ةفارغ أراضيهوجزء كبير من ، وما زال في طور النمو الحي جديد النشأة -

، وفي إمكانية تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض عالية في اختيار المكان األنسب للمدارس
 الواقع.

 .والتجميعية واضحةرئيسية حدوده بارزة وشوارعه ال -
ال يحتوي الموقع على أي مدارس تخدمه وبالتالي كان من الضروري اإلسراع في اقتراح  -

 الحي قبل أن يتم اختيارها بشكل عشوائي.أماكن للمدارس لتخدم هذا 
 

 

 

 ،عليها المناطق المبنية داخل الحي وضحم عجلين الشيخ لحي جوية صورة(: 3 -4شكل )
 الباحث: المصدر
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 :منهجية التخطيط 2.4
 ة:التاليس في حي الشيخ عجلين تم اتباع الخطوات ر لتحديد األماكن المثالية لتوزيع المدا

 تقسيم الحي إلى مجموعة من المجاورات: 1.2.4

خاصة و  مستوى المجاورة تسهيل عملية توزيع الخدمات علىلإلى مجاورات  حيتقسيم الترجع أهمية 
ي للمجاورة بمثابة المركز الرئيس "االبتدائيةاألساسية الدنيا " المدرسةالمدارس األساسية، كوننا اعتبرنا 

  )كما جاء في الفصل الثاني من هذه الدراسة(.  وحدات جوار متعددةالسكنية والتي تشمل 

 أهمها:المعايير مجاورات سكنية بناًء على عدد من  5وقد قسم الباحث الحي إلى 

تجانس كل مجاورة من الناحية العمرانية واالقتصادية واالجتماعية، حيث يوفر هذا التجانس  -
 .هـ(1426)وزارة الشئون البلدية و القروية،  .إمكانية تنمية عالية للمجاورة

التجميعية  الطرق  بشبكة عليها االستدالل يمكن واضحة حدود لها مجاورة كل تكون  أن -
 على أطراف الواقعة المجاورات سيما وال تحدها، التي الطبيعية المعالم بعض أو والشريانية

واستعان الباحث بالشوارع الهيكلية المعتمدة  هـ(1426)وزارة الشئون البلدية و القروية،  .الحي
 في المخطط الهيكلي لمدينة غزة لتكون هي حدود المجاورات.

فرد/دونم بحسب ما هو  35الكثافة السكنية التي من المتوقع أن تصل إليها المجاورة هي  -
، وبناًء على م(2008)وزارة التخطيط الفلسطينية،  اع غزةمعتمد في المخطط اإلقليمي لقط

 ذلك تم حساب عدد السكان األقصى المتوقع أن يصل إليه الحي.

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل كل مجاورة:
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المجاورات التي تم تقسيم الحي إليها، (: يوضح المساحة وعدد السكان وحدود 2 -4جدول )

 المصدر: الباحث

مجاورات 
 الحي

المجاورة 
1 

المجاورة 
2 

المجاورة 
3 

المجاورة 
4 

المجاورة 
5 

 الشوارع
 المجموع الرئيسية

 المساحة
 )دونم(

511.76 314.86 374.23 442.54 416.68 167.17 2,227 

عدد السكان 
المتوقع 
 1الوصول إليه

17,912 11,020 13,098 15,489 14,584 - 72,102 

دها
حدو

 

شمال
شارع  

بعرض 
 م30

شارع عون 
الشوا 
بعرض 
 م30

شارع 
بعرض 
 م30

شارع عون 
الشوا 
بعرض 
 م30

 رقم شارع
بعرض  9

 م20

- 

جنوب
شارع عون  
الشوا 
بعرض 
 م30

النفوذ 
 الموسع

شارع عون 
الشوا 
بعرض 
 م30

 9شارع 
بعرض 
 م20

النفوذ 
 الموسع

شرق 
شارع  

القدس 
بعرض 
 م30

شارع 
القدس 
بعرض 
 م30

 21شارع 
بعرض 
 م20

 رقم شارع
43  

بعرض 
 م30

  43شارع 
بعرض 
 م30

غرب
 

 البحر البحر

شارع 
القدس 
بعرض 
 م30

شارع 
القدس 
بعرض 
 م30

شارع 
القدس 
بعرض 
 م30

 

                                                           
ط فرد/دونم بحسب ما هو معتمد في المخط 35الكثافة السكنية التي من المتوقع أن تصل إليها المجاورة هي  تم احتسابها بناًء على1

 اإلقليمي لقطاع غزة
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 عجلين، المصدر: الباحث (: يوضح التقسيم المقترح للمجاورات في حي الشيخ4 -4شكل )
 

 :تحديد المعايير 2.2.4
من ثم و التي سيتم العمل عليها،  تحديد المعاييرفي البداية يتطلب  مكان للمدارس إيجاد أفضلإن 
 .بناء على درجة مثالية مواقعهاواقع خاللها ترتيب الم من موالتي سيتومعايرتها  وزنها

أهم المعايير التي يمكن أن يستند عليها أي  في الفصل الثاني من هذه الدراسة وقد وضع الباحث
ير عند بناء النموذج اختزال كثلكن يجب و . في المجاورة ةجديد درسةخطط في المستقبل إلنشاء مم  

لى ع العوامل والخصائص؛ لما تسببه من تعقيد وتكلفة، قد تؤدي إلى فشل النموذج في اإلجابة من
، ولذا قام الباحث بتحييد مجموعة من المعايير م(2006)الرحيلي،  ت التي صمم من أجلهاالتساؤال

بناًء على ما يناسب واقع هذا الحي، ويبين الجدول التالي المعايير التي تم اختيارها والتي تم تحيدها 
 والسبب في ذلك: 
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والسبب في ذلك، المصدر:  تحيدها تم والتي اختيارها تم التي المعايير(: يبين 3 -4جدول )
 الباحث

 الخطوة المتبعة العناصر المعيار

 العام القبول

 حيث يعتبر حي الشيخ تم األخذ به سكني حي في الموقع وجود (1
 عجلين من األحياء السكنية.

 سيتم األخذ به .للمدينة المتوقع النمو اتجاه في أن يكون الموقع (2
 سيتم األخذ به .امالع والمخطط المدينة تنظيمات مع الموقع يتوافق (3
 سيتم األخذ به الموقع )أرض فارغة ...الخ(. ترخيص إمكانية (4

 نطاق الخدمة

 ون ن يكبفرض: )أ سيتم األخذ به متر. 500المدرسة األساسية الدنيا:  (1
مراكز أقرب ما يمكن ل الموقع

 المجاورات(
 متر. 800-700المدرسة األساسية العليا:  (2

 متر. 2500المدرسة الثانوية:  (3

 سهولة
 إلى الوصول
 الموقع

)أن تكون األرض  :سيتم األخذ به .سهولة الوصول إلى الموقع داخل المدينة (1
 مخدومة بشوارع(

 األقدام على مشياً  الموقع إلى الطلبة وصول إمكانية (2

 .األولى للمراحل خاصة إرهاق أو تعب وبدون 

ع الموق)أن يكون  :سيتم األخذ به
 أقرب ما يمكن للمباني القائمة(

 التعرض دون  الموقع إلى والخروج الدخول سهولة (3
 سيارات. الزدحام

سيتم تحييده ألن معظم األراضي 
داخل الحي فارغة وال يعاني الحي 

 من مناطق ازدحام سيارات.
 ال األقل على واحد شارع على المدرسة موقع يطل نأ (4

 م. 12 عن عرضه يقل
 سيتم األخذ به

 العامة، ويفضل المواصالت وسائل من الموقع قرب (5
 لنق محطة أقرب عن بعدها يتعدى ال التي المواقع
 متر. 200-150 مسافة

سيتم تحييده لعدم وجود محطة نقل 
 قائمة أو مقترحة في الحي.

ألنه يعتمد على سيتم تحييده  .السيارات وحركة المشاة حركة بين الفصل إمكانية (6
المرحلة التي تلي مرحلة التخطيط 

 )مرحلة التصميم العمراني(

الطاقة 
 االستيعابية

المدرسة 
 األساسية

إلى   625: من عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( (1
 تلميذ 1,250

سيتم األخذ به في عملية حساب 
 عدد المدارس المطلوبة للحي.

 فصل 30إلى  24: من الفصولعدد  (2

 تلميذ 30إلى  25: من عدد التالميذ في الفصل الواحد (3

في المدرسة : (²نصيب التلميذ من المساحة )م (4
 6.4 -4األساسية العليا: و   5.6 -4األساسية الدنيا: 

 1,500 - 1,200: عدد التالميذ بالمدرسة )السعة( (1
 تلميذ
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 الخطوة المتبعة العناصر المعيار

المدرسة 
 الثانوية

 فصل 30: الفصولعدد  (2

 تلميذ. 40: عدد التالميذ في الفصل الواحد (3

 3.3: (²نصيب التلميذ من المساحة )م (4

 المعايير
 السكانية

المدرسة 
 األساسية

 نسمة 10,000 - 5,000:  المخدومين السكانعدد  (1

  

المدرسة 
 الثانوية

 50,000 - 25,000:  عدد السكان المخدومين  (2
 نسمة

 طبوغرافية
 الموقع

)الجبلي، الساحلي،  المواقع طبيعة تغير مراعاة (1
 الصحراوي ...(.

ألنه يعتمد على سيتم تحييده 
المرحلة التي تلي مرحلة التخطيط 

 )مرحلة التصميم العمراني(
 التعرض فرصة لزيادة نسبياً  المرتفعة المواقع اختيار (2

 للرياح.
ي لتماثل أراضي الح تحييده سيتم

 في هذه النقطة.
ي لتماثل أراضي الح تحييده سيتم .%2 عن يزيد ال الموقع ميول (3

 في هذه النقطة.
سيتم تحييده ألن الموقع خالي من  والشعاب. األودية مجاري  من الموقع خلو (4

 األودية.
 ياراتنهاإل اتجاه أو الجبلية الجروف من الموقع خلو (5

 .المحتملة
سيتم تحييده ألن الحي خالي من 

 الجروف الجبلية.
ي لتماثل أراضي الح تحييده سيتم التكاليف. وبأقل الموقع تسوية سهولة (6

 في هذه النقطة.

 األمان

 من نوع أي عن بعيًدا آمن مكان في الموقعأن يكون  (1

 أو حديدية، سكة أو كهربائي، تيار كخط األخطار

 إلخ ..سريع طريق أو واد، أو مصنع،

 سيتم األخذ به

ة المواقع األمنية والمستهدفبعيًدا عن  أن يكون الموقع (2
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

 سيتم األخذ به

بعيًدا عن الشريط الحدودي لقطاع  أن يكون الموقع (3
 مقدار ب غزة.

سيتم تحيده ألن الحي بعيد عن 
 الشريط الحدودي

 طرق  عبر المدرسة إلى مبهذها أثناء الطلبة مرور عدم (4

 .ذلك وغير خطرة ارنهأ أو حديدية سكك أو خطرة

ي الحي ال يحتو  ألن تحييده سيتم
 على أنهار أو أودية أو سكة حديد.

 الجريمة انتشار مواقع عن بعيًدا األمن معايير تحقيق (5

 .الداخلي األمني النظام في األمان معايير تحقيق مع

سيتم تحييده لعدم احتواء الحي 
على مناطق ذات خطورة أمنية 

 تشيع فيها الجرائم 
 عن بعيًدا هادئة، بيئة في المدرسة موقع يكون  أن يجب (1

 المناطق من كالضوضاء بأنواعها الملوثات أسباب
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 الخطوة المتبعة العناصر المعيار

 المعايير

 البيئية

 التجارية والمناطق الحديدية والسكك كالورش الصاخبة

سيتم تحييده لعدم احتواء الحي  .كالمصانع الكريهة والروائح والدخان،
على مناطق صناعية أو تجارية 
 تبعًا للمخطط التفصيلي للحي.

عدم وجود مصادر تلوث في اتجاهات وصول الرياح  (2
 400إلى الموقع وأن تكون بعيدة عنها بما ال يقل عن 

 متر.

تمتع الحي ي ألن كامل تحييده سيتم .الهواء طلقة منطقة في الموقع يكون  أن يجب (3
 بالهواء الطلق.

 - وقود محطات)  للحرائق المسببة المصادر عن البعد (4

 الموقع عن بعدها يقل ال بحيث (إلخ...مصانع - أفران

 .م300

 سيتم األخذ به

 الصحية الطبيعية الظروف بالموقع يتوفر أن يجب (5

 .الجيدة
ي لتماثل أراضي الح تحييده سيتم

 في هذه النقطة.
 160أال يزيد مستوى الضوضاء في المنطقة عن ) (6

 وحدة صوتية(.                                       
سيتم تحييده لعدم وجود مصانع أو 

 منطقة صناعية داخل الحي.
بعد الموقع عن الملوثات والسموم في التربة أو المياه  (7

 الجوفية

سيتم تحييده لعدم توفر معلومات 
 لدى الباحث عنها

الخدمات 
 واالستعماالت

 المحيطة

سيتم تحييده لعدم وجود تداخل في  .المحيطة االستعماالت مع الترابط الموقعأن يحقق  (1
استعماالت األراضي فالحي 
مصنف سكني بالكامل )باستثناء 

 الشريط الساحلي(.
 عن بعيًدا الموقع يكون  بحيث الجذب، عناصر مراعاة (2

 الطلبة على سلباً  تؤثر للطلبة، والمغريات الملهيات

ئ يعتبر شاطسيتم األخذ به حيث 
 البحر أحد المغريات.

 الطلبة يستطيع المدرسة من قريبة نشاطات وجود (3

في ( إلخ .. المفتوحة والمناطق كالنوادي) استخدامها
 متر 500حدود 

 سيتم األخذ به

 دفاعال) مثل الخدمات مراكز من قريباً  الموقع يكون  أن (4
 (إلخ.. الصحية والمراكز والمساجد المدني

 بهسيتم األخذ 

 شربلل الصالح الماء) الرئيسة الخدمات إمكانية توفر (5
  (والهاتف والكهرباء

سيتم تحييده ألنها متوفرة في كامل 
 الحي تقريبًا.

 الخصوصية
 ومدارس عامة بصفة المدرسة خصوصية تحقيق (1

 خاصة. بصفة البنات
تحييده لعدم وجود مدارس  سيتم

 قائمة في الحي.
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 الخطوة المتبعة العناصر المعيار

المساحة 
 والشكل

 عن يًداوبع مربعاً  أو مستطيالً  الموقع يكون  يفصل أن (1
 األخرى. الزوايا

سيتم األخذ به في المفاضلة بين 
 المواقع التي سينتجها البرنامج.

 سيتم األخذ به واالمتداد. بالتوسع الموقع مساحة تسمح (2

وفي دونم،  3.5 -5في المدرسة األساسية الدنيا:  (3
 دونم. 5 -4: والثانوية المدرسة األساسية العليا

 سيتم األخذ به

 التكلفة

 رةالصغي على الكبيرة األحجام ذات المدارس تفضل (1
 عة.المرتف السكانية الكثافة ذات المناطق في خاصة

سيتم تحييده ألن المنطقة في 
 طور النمو وذات كثافة منخفضة.

 ةوتكلف األرض شراء تكلفة بين المفاضلة يجب (2
 وبما ة،تكلف واألقل المناسب االرتفاع لتحديد األبنية
 الخدمة. من االحتياجات المطلوبة يحقق

سيتم تحييد هذا العنصر ألنه 
يعتمد على المرحلة التي تلي 

مرحلة التخطيط )مرحلة التصميم 
 العمراني(

 لموقعا تسويةالبناء) بموقع المتعلقة التكاليفمراعاة  (3
 طبيعةل تبعاً  األساسات للطبوغرافية، تكلفة تبعاً 
 .(التربة

ي لتماثل أراضي الح تحييده سيتم
 في هذه النقطة.

ها وتجهيز  األرض بشراء المتعلقة التكاليف مراعاة (4
لموقع، ا تجهيز العامة، تكلفة المرافق توصيل تكلفة)

 الموقع(. صيانة تكلفة

 به األخذ سيتم

 

 الوزن النسبي للمعايير:تحديد  3.2.4

قراء ستوذلك بعد اتحديد موقع المدرسة  على أهميتها في بناءً لكل معيار  نسبيوزن لقد تم إعطاء 
ن عدة ، ومهندسين مالمختصين في مجال التخطيط وتوزيع الخدمات العامةو  ناألكاديميي آلراء بعض

اد بها في واالسترش، وزارات )التخطيط، األشغال العامة واإلسكان، التربية والتعليم، سلطة األراضي(
 أهم مرحلة من مراحل العمل هذه تمثل عملية صياغة األوزانحيث عيار، مالوصول إلى وزن كل 

 كانت النتيجة التي تم التوصل إليها كما يلي:في التحليل المكاني، وقد 
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 الباحث: المصدر ،المختارة وأوزانها المعايير يبين(: 4 -4جدول )

 الوزن % العناصر
اتجاه النمو المتوقع للمدينة ومتوافق مع المخطط  أن يكون الموقع في .1

 التفصيلي للحي.
13 

 18 أن يكون الموقع في أرض فارغة. .2

 6 سهولة الوصول إلى الموقع داخل المدينة. .3

 8 أن يكون الموقع أقرب ما يمكن عن المباني القائمة. .4

 12 م.12عرضه عن  يقل ال األقل على واحد شارع على المدرسة موقع يطل أن .5

 3 أن يكون الموقع أبعد ما يمكن عن حدود الحي. .6

 سكة ) األخطار من نوع أي عن بعيًدا آمن مكان في أن يكون الموقع .7
 بعدها يقل ال بحيث إلخ(...أفران وقود، محطات واد، أو مصنع، أو حديدية،

 م300 الموقع عن
5 

قبل  أن يكون الموقع أبعد ما يمكن عن المواقع األمنية والمستهدفة من .8
 االحتالل اإلسرائيلي

5 

 5 م 50أن يكون الموقع أبعد ما يمكن عن الشوارع الرئيسية.  .9

 2 أن يكون الموقع أبعد ما يمكن عن شاطئ البحر. .10

 استخدامها الطلبة يستطيع أن يكون الموقع أقرب ما يمكن من النشاطات التي .11
 المفتوحة...إلخ( والمناطق )كالنوادي

2 

أقرب ما يمكن من مراكز الخدمات مثل )الدفاع المدني أن يكون الموقع  .12
 والمساجد والمراكز الصحية.. إلخ(

5 

 12 دونم 4أن ال تقل مساحة األرض عن  .13

 3 أن يكون سعر األرض أقل ما يمكن.  .14

 100 المجموع
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 :تحديد عدد المدارس والمواقع المطلوبة لخدمة الحي 4.2.4

بدراسة احتياجات الحي من المباني المدرسية ليتم بعد ذلك استنتاج عدد المواقع التي  الباحثقام 
 يحتاجها الحي وذلك تبعًا للخطوات التالية: 

 دراسة إسقاطات أعداد السكان المستقبلية لكل مجاورة على حدا،  .1

 

لجهاز المركزي اطبقا إلحصائيات والتوقع المقترح لعدد الطالب في الفئتين األساسية والثانوية،  .2
التوزيع النسبي للسكان في قطاع غزة  حيث أن، م2013لمنتصف عام  يلإلحصاء الفلسطين

من عدد  % 27.8هي ( سنة والذين يصنفون كمرحلة أساسية 14-5الفئة العمرية )حسب 
والذين  ( سنة19-15)الفئة العمرية حسب التوزيع النسبي للسكان في قطاع غزة السكان، و 

من عدد السكان، وعليه فإننا نحصل على مجموع عدد  % 12هي حلة أساسية يصنفون كمر 
 الطالب في الفئتين.

 
للمدرسة األساسية  1250قسمة أعداد طالب كل مرحلة على السعة القصوى للمدرسة في كل فئة ) .3

 .1للمدرسة الثانوية( 1500و

 

 مدرسة. 22نتج من خالل ذلك عدد المدارس التي يحتاجها الحي وهي  .4

 

وبفرض أن هذه المدارس عند وصل الحي إلى السعة القصوى من عدد السكان فإنها ستعمل  .5
 مبنى(.11=22/2على فترتين، وبالتالي فإن عدد المباني المدرسية المطلوبة للحي هو )

 

 موقع. 11مما يعني أن عدد المواقع المطلوبة للمدارس على مستوى الحي هو 
 

  

                                                           
 حسب معايير وزارة التخطيط والتي تم ذكرها في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 1
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( يوضح تفاصيل حساب عدد المدارس المطلوبة لحي الشيخ عجلين حسب كل 5 -4جدول )
 مجاورة، المصدر الباحث

مساحة  
 المجاورة

عدد السكان 
 35بافتراض 
 فرد/دونم

عدد طالب 
المرحلة 
 1األساسية

عدد طالب 
المرحلة 

 2يةثانوال

عدد المدارس 
المرحلة 
 3األساسية

عدد المدارس 
المرحلة 
 4ةالثانوي

 2 4  2,149   4,979   17,912  511.76 1المجاورة 
 1 2  1,322   3,064   11,020  314.86 2المجاورة 
 1 3  1,572   3,641   13,098  374.23 3المجاورة 
 1 4  1,859   4,306   15,489  442.54 4المجاورة 
 1 3  1,750   4,054   14,584  416.68 5المجاورة 

 8652 20044 72102 المجموع
16 6 

22 
   

 :)حي الشيخ عجلين( إنشاء قاعدة البيانات لمنطقة الدراسة 5.2.4

 وقد تم العمل على هذه المرحلة كما يلي:

 :البيانات المكانيةجمع  1.5.2.4
:ما يلي وتشمل  

 الميداني: العمل
زيارات لعدد من الجهات )وزارة التربية والتعليم، بلدية غزة، وزارة التخطيط، وزارة األشغال  -

العامة واإلسكان، سلطة األراضي، وزارة الحكم المحلي( للحصول على كافة البيانات عن 
حي )مساحة الحي، عدد السكان، الخدمات القائمة بالحي، المشاكل التي يعاني منها...الخ( ال

 .البيانات الخاصة بالمعايير المعتمدة والمقترحة الختيار مواقع المدارس في مدينة غزة وأيضاً 

زيارات لمنطقة الدراسة )حي الشيخ عجلين( للتأكد ميدانيًا من البيانات التي تم الحصول  -
 عليها وعدم وجود أي مدارس تخدم الحي سواء حكومية أو خاصة أو وكالة.

                                                           
 من عدد السكان % 27.8 1

 من عدد السكان % 12 2

 طالب 1250بناًء على السعة القصوى للمدرسة  3

 طالب 1500بناًء على السعة القصوى للمدرسة  4
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 الخرائط:
 مدينة غزة واألحياء السكنية السابق ذكرها وهي:باإلضافة إلى خارطة اعتمد الباحث على عدة خرائط 

خارطة رقمية للمخطط التفصيلي لمنطقة تل اإلسالم )الذي يقع ضمنها حي الشيخ عجلين(  -
موضحا  عليه استعماالت األراضي والخدمات المقترحة والتي تعد بمثابة الخريطة األساس 

 تمد عليها الباحث في تحليل وتوزيع المدارس في الحي.التي اع
 خارطة رقمية لشوارع مدينة غزة وتصنيفها وعروضها. -
 LANDMARKSخارطة رقمية للمعالم المميزة في مدينة غزة  -
ضافة المباني 1996خارطة رقمية للمباني القائمة في الحي لسنة  - م قام الباحث بتحديثها وا 

 م.2010لسنة الفضائية الصورة الجديدة عليها باالستعانة ب

 خارطة رقمية لتقدير أسعار األراضي داخل الحي. -

 الصورة الفضائية 2010 السابق ذكرها.
 

 

 ، المصدر: بلدية غزةاإلسالم تل لمنطقة التفصيلي لمخطط(: ا5 -4شكل )
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 البيانات الوصفية: جمع  2.5.2.4
 وتتمثل في:

التي تم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم والتي تحوي  Excel Filesالملفات المكتبية  -
تي والووزارة الحكم المحلي، بيانات المدارس، وكذلك التي تم الحصول عليها من بلدية غزة 

 تضمنت معلومات عن منطقة الدراسة ومساحات األحياء وعدد سكانها.
ي تناولت موضوع الخدمات التعليمية ونظم المعلومات الجغرافية الكتب واألبحاث العلمية الت -

 وتطبيقاتها وطرق التحليل والنمذجة الخرائطية وتوزيع المدارس وتقييم مواقعها.

 :ت المطلوبة من البيانات المتوفرةاشتقاق البيانا 3.5.2.4
 ArcCatalogجغرافية للحي وذلك من األداة  البيانات القاعدة الفعلي لبناء التم في هذه المرحلة 

تم إنشاء عدة طبقات  وبداخله Geodatabase Personal الحي حيث تم إنشاء مجلد قاعدة بيانات
البيانات والخرائط التي قام الباحث بجمعها من الجهات المختفة إضافة المعلومات و باالعتماد على 

 :وكانت على النحو التالي إلى الطبقات التي تم اشتقاقها أثناء الدراسة
 

 طبقة الشوارع الرئيسية. .2 ، الحي طبقة شوارع .1
 طبقة الخدمات،  .4 ، مراكز المجاوراتطبقة  .3
 طبقة المعالم المميزة،  .6 ، األماكن الخطرةطبقة  .5
 طبقة استعماالت األراضي،  .8 ،القائمةطبقة المدارس الحكومية  .7
 طبقة مدارس الوكالة، .10 ،لمدارس الخاصةطبقة ا .9

 طبقة المباني القائمة،  .12 األرض،  سعرطبقة  .11
 طبقة عناصر الجذب،  .14 طبقة األراضي الفارغة،  .13
 ،والمستهدفة طبقة المواقع األمنية .16 ، القسائمطبقة  .15
 طبقة الوصولية، .18 طبقة األراضي السكنية، .17
 طبقة عروض الشوارع، .20 .طبقة النشاطات .19
  ،شاطئ البحرطبقة  .21

 
 ، وفي النهاية تم إنشاء قاعدة بيانات منظمة سهل العمل عليها.الفضائيةومن ثم تم إضافة الصورة 
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، المصدر: الباحث باالعتماد على الجغرافية المعلومات لقاعدة األساسية المكونات(: 6 -4شكل )
 م(2006)الرحيلي، 

    

 :Site Suitability Modelsنموذج اختيار الموقع األفضل إنشاء  6.2.4

تتيح نظم المعلومات الجغرافية إمكانية القيام بهذا التحليل من خالل قاعدة البيانات أو الخرائط، غير 
أن صعوبته تزداد كلما زاد عدد الطبقات المراد البحث فيها، مع العلم بأنه كما يمكن إيجاد الموقع 

إيجاد الموقع األسوأ لموقع الخدمة، كذلك يمكن ترتيب المواقع حسب أفضليتها،  األفضل فإنه يمكن
وتقسيم المعايير المأخوذة بعين االعتبار إلى مستويات، وا عطاء وزن أكبر ألحد هذه المعايير أكثر 

 من غيره.

قاعدة البيانات 
الجغرافية

البيانات 
المكانية

pointsنقط  مواقع المدارس

polylineخطوط   الشوارع 

polygonمساحات 

حدود األحياء

األماكن الخطرة

المعالم المميزة

المواقع األمنية

القسائم

المباني القائمة

الخدمات

استعماالت األراضي

البيانات 
الوصفية

هياكل وقوائم رمز كودي

نص ورسومات بيانية أسماء المدارس، الشوارع

أرقام وقياسات عدد المدارس، عدد السكان

عناصر بيانية ورموز قواعد لأللوان ونماذج للتظليل
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 بتحويل قام الباحث، حي الشيخ عجلينولبناء نموذج الختيار أفضل المواقع المالئمة لتوقيع مدارس 
 Spatialالمكاني  التحليل أدوات استخدام خالل من ،جبرية خرائط إلى سابقا ذكورةجميع المعايير الم

Analysis Tools  10.1في برنامج ArcGIS حيث مرت عملية البناء بعدة مراحل:  

 :المرحلة األولى
دخال البيانات و  في صورتها الخطية والشبكية قاً تم استحضار جميع البيانات التي تم تجهيزها ساب  ا 

 .الالزمة على هيئة طبقات

 :المرحلة الثانية
 تم تقسيم المعايير إلى نوعين:

 :تم فيها( Vectorالتي كانت في هيئتها الخطية )و  المعايير المرتبطة بمسافات .أ

 : خالل من (Points)إلى نقاط  (Polygon) تحويل األشكال .1

 

 

(: أحد الطبقات التي تم تحويل المضلعات فيها إلى نقاط )طبقة مراكز المجاورات(، 7 -4شكل )
 المصدر: الباحث

Arc Toolbox
Data 

Management 
Tool

Features
Features to 

Point
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افاتها ي مسمتساوية فتقسيم المسافات إلى فترات الناتجة و  لطبقةالمسافات ل خريطةاشتقاق  .2
 :خالل من تغطي كامل مساحة منطقة الدراسة مقسمة إلى عشرة أقسام

 
 

 

لطبقة الناتجة المسافات ل خريطةخطوات اشتقاق  واجهة البرنامج و ( يوضح8 -4شكل )
 ، المصدر: الباحث (Euclidean Distanceمن خالل األمر)

 
إلى عشر فئات  Reclassify من األمر هذه الطبقات إلعادة التصنيف بعدها خضعت .3

بالرغم من احتاللها المرتبة األولى  (10)، تعطى فيها المناطق المالئمة رقم  (Intervals)أيضاً 
كأدنى درجة دون النظر ( 1)في التصنيف كأعلى درجة، والمناطق غير المالئمة تمنح رقم 

 لوقوعها في المرتبة العاشرة من التصنيف. 
 

 
 

  

Spatial Analyst Distance
Euclidean 
Distance

Spatial Analyst Reclass Reclassify
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 ، (Reclassifyمن األمر) عادة التصنيفإخطوات  ( واجهة البرنامج و9 -4شكل )

 المصدر: الباحث 

وبالتالي أصبح  - (6-4جدول )–معايير المرتبطة بالمسافات  9وتم تطبيق هذه الخطوات على الـ 
 خرائط معدة الستخدامها في المرحلة الرابعة. 9لدينا 

 

 بعد إعادة تصنيفها، المصدر: الباحثالمرحلة هذه الطبقات الناتجة من (: 10 -4شكل )
 

ويبين الجدول التالي المعايير المرتبطة بمسافات )أقرب أو أبعد( والفترات الدنيا والعليا لها التي تم 
 استخدامها لكل معيار:

 

المباني 
القائمة

مراكز 
المجاورات

األماكن 
الخطرة

المواقع 
األمنية

الشوارع 
الرئيسية شاطئ البحر

النشاطات مراكز 
الخدمات الوصولية 
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قة اسم الطبتصنيفها و  (: يوضح الفترات العليا والدنيا للمعايير التي تم إعادة6 -4جدول )
 في هذه المرحلة، المصدر: الباحث الناتجة

اسم الطبقة  من الفترات العشرة الفترة العليا والدنيا معيارال
 الناتجة

أن يكون الموقع  .1
أقرب ما يمكن عن 

 المباني القائمة.

= 10) قيم عليا المباني القائمةالمسافات القريبة من تم إعطاء 

X )لبعيدة ا تقل النسبة حتى تصل المسافات بينما كلما ابتعدنا
 (X= 1) إلى

 المباني القائمة.

أن يكون الموقع  .2
أقرب ما يمكن 

 لمراكز المجاورات.

 قيم عليامراكز المجاورات من القريبة المسافات تم إعطاء 

(10 =X )بينما كلما ابتعدنا تقل النسبة حتى تصل المسافات 
 (X= 1) إلىالبعيدة 

 مراكز المجاورات

أن يكون الموقع  .3
في مكان آمن 

بعيًدا عن أي نوع 
 من األخطار

= 10) قيم عليا األماكن الخطرةمن  لبعيدةالمسافات اتم إعطاء 

X ) قريبةلا تقل النسبة حتى تصل المسافات اقتربنابينما كلما 
 (X= 1) إلى

 األماكن الخطرة

أن يكون الموقع  .4
أبعد ما يمكن عن 
المواقع األمنية 

 والمستهدفة

من المواقع األمنية والمستهدفة قيم  لبعيدةالمسافات اتم إعطاء 
تقل النسبة حتى تصل  اقتربنابينما كلما ( X=10) عليا

 (X=1) إلى قريبةال المسافات

المواقع األمنية 
 والمستهدفة

أن يكون الموقع  .5
أبعد ما يمكن عن 
 الشوارع الرئيسية. 

= 10) قيم عليا الرئيسيةالشوارع من  لبعيدةالمسافات اتم إعطاء 

X ) قريبةلا تقل النسبة حتى تصل المسافات اقتربنابينما كلما 
 (X= 1) إلى

 الشوارع الرئيسية

أن يكون الموقع  .6
أبعد ما يمكن عن 

 شاطئ البحر.

= 10) قيم عليا شاطئ البحرمن  لبعيدةالمسافات اتم إعطاء 

X ) قريبةلا تقل النسبة حتى تصل المسافات اقتربنابينما كلما 
 (X= 1) إلى

 شاطئ البحر.

أن يكون الموقع  .7
أقرب ما يمكن من 

 النشاطات

( X= 10) قيم عليا النشاطاتالمسافات القريبة من تم إعطاء 

 عيدة إلىالب بينما كلما ابتعدنا تقل النسبة حتى تصل المسافات
(1 =X) 

 النشاطات

أن يكون الموقع  .8
أقرب ما يمكن من 

 مراكز الخدمات

= 10) قيم عليا مراكز الخدماتالمسافات القريبة من تم إعطاء 

X )لبعيدة ا بينما كلما ابتعدنا تقل النسبة حتى تصل المسافات
 (X= 1) إلى

 مراكز الخدمات

سهولة الوصول  .9
إلى الموقع داخل 

 المدينة.

 اقيم عليتنظيم الشوارع  خطمن المسافات القريبة تم إعطاء 
(10 =X ) ابتعدنا تقل النسبة حتى تصل المسافاتبينما كلما 

 (X= 1) البعيدة إلى
 الشوارع(الوصولية)
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 :فقد تم التعامل معها عن طريقالمعايير الغير مرتبطة بمسافات:  .ب

 بما يخدم كل المعيار. (Symbology)صنيف الطبقة عبر األمر ت .1

 

 ، Symbology)صنيف الطبقة عبر األمر)ت خطوات ( واجهة البرنامج و11 -4شكل )
 المصدر: الباحث

 

 .(Raster)إلى صورة  (Shape file)تحويل ملف  .2

 
 .عطى الطبقة األهم الرقم األعلىبحيث ت  ومن ثم إعادة تصنيفها  .3

 

 ويبين الجدول التالي التصنيف المقترح من الباحث للمعايير السبعة المتبقية:

  

Arc Toolbox Conversion Tools To Raster

Spatial 
Analyst

Reclass Reclassify
Polygon to 

Raster
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 لطبقةا واسم تصنيفها إعادة تم التي تصنيف والوزن المقترح للمعاييرال يوضح(: 7 -4جدول )
 الباحث: المصدر المرحلة، هذه في الناتجة

 اسم الطبقة الناتجة التصنيف المعيار
 اتجاه النمو المتوقعبأن يكون الموقع  .1

 مخطط التفصيلي.الومتوافق مع 
 غير سكني سكني

 النمو المتوقع
10 1 

 غير فارغة أرض فارغة أن يكون الموقع في أرض فارغة. .2
 1 10 فارغةال يضار األ 

 واحد شارع على موقعال يطل أن .3
 م. 12عرضه عن  يقل ال األقل على

من  كبرشارع أ م12شارع أقل من 
األرضي الواقعة على  م12

 10 1 م12شوارع أكبر من 
 مساحة األرض دونم 4أكبر من  دونم 4 أقل من .دونم 4أال تقل مساحة األرض عن  .4

1 10 

 أن يكون سعر األرض أقل ما يمكن.  .5

األرض ذات أقل قيمة، قيمة تم إعطاء 
زاد سعر بينما كلما ( X=10) عليا
ار األسعتقل النسبة حتى تصل  األرض

 (X=1) إلى المرتفعة

 األرض متر سعر

   

 ثالثة:المرحلة ال
 :ن أداة المحلل المكاني عن طريقللخرائط متم القيام بعملية حسابية  -
 

 
 

النمو ) بكيةة في هيئتها الشنيجميع الطبقات الناتجة من المرحلة الثاحيث يتم تطبيق األمر على 
 ،سعر متر األرض ،مساحة األرض، عروض الشوارع، الوصولية، األراضي الفارغة، المتوقع

اطئ ش ،الشوارع الرئيسية ،المواقع األمنية ،طرةاألماكن الخ مراكز المجاورات، ،المباني القائمة
بحيث  -هالسابق ذكر -، باالستعانة بالوزن النسبي لكل طبقة (مراكز الخدمات ،النشاطات ،البحر

 .يتم فيها جمع الطبقات بعد ضربها في وزنها

Spatial Analyst Overlay
Weighted 
Overlay
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 وتهيئتها اتهمعالج بعد المعايير جمع( لWeighted Overlayاستخدام األمر) (12 -4شكل )
 ، المصدر: الباحثااختيارهاألوزان التي تم  الموقع وفق مالئمة توضح خريطة ستنتاجال

 
 التخطيطهو موضح بكما  ( Model builderمن خالل األداة ) Model تكوينوفي النهاية نقوم ب

يصبح بذلك لدينا أداة مبرمجة على أن تقوم بكل تلك ( حيث 14 -4شكل )لمراحل العمل  البياني
ل التعدي إمكانية الخطوات السابق ذكرها عن طريق ضغطة واحدة على األمر،  ويسهل من خالله

مكانية االمتطل مع يتالءم بحيث معيار، لكل تعطى التي األوزان تغييرو  ستفادة من بات التخطيط وا 
 .في المؤسسات المختصة أو الجهات الحكومية

 
جميع الطبقات الناتجة من المرحلة الثانية والتي تم استخدامها في المرحلة الشكل التالي يوضح و 

 .الثالثة إلخراج الصورة النهاية
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استخدامها في المرحلة الثالثة إلخراج الصورة النهاية، التي تم  الطبقات(: 13 -4شكل )
 المصدر: الباحث

النمو 
المتوقع

األراضي 
الفارغة

الوصولية عروض 
الشوارع

مساحة 
األرض

سعر متر 
األرض

المباني 
القائمة

مراكز 
المجاورات

األماكن 
الخطرة

المواقع 
األمنية

الشوارع 
الرئيسية شاطئ البحر

النشاطات مراكز 
الخدمات
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 نموذج اختيار الموقعل ( Model builderالنموذج الهيكلي المعد من خالل )  (14 -4شكل )
، المصدر: الباحثإلنشاء المدارس بحي الشيخ عجلين األفضل
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 أماكن إلنشاء المدارس:المخرج النهائي ألفضل  7.2.4

 

الصورة النهائية والتي توضح األماكن حسب درجة المالئمة إلنشاء المدارس  (15 -4شكل )
 المصدر: الباحثالجديدة بالحي، 
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الشكل بحيث أن األرقام الموجودة على يسار  (15 -4شكل )الموضحة بال ويتم تفسير الخريطة -
ذو  سجيالبنفكلما كان المكان صالحا أكثر، وهذا يعني أن اللون  كبرأكلما كان قيمتها  السابق

هذا الحي ويليه اللون األزرق في المدارس إلقامة  يمثل أفضل األماكن (9) القيمة األعلى
 (.7( ثم يليه اللون البرتقالي رقم)8السماوي صاحب القيمة)

داخل المجاورات الخمسة  مدرسة( في 11) إلنشاءاألماكن المناسبة  باختيار الباحث قام قدلو  -
 .الغرض ألداء الصالحة المتعددة األماكن بينمن 

 

 ( المواقع المقترحة من قبل الباحث وتوزيعها في كل مجاورة، المصدر: الباحث16 -4كل )ش
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  :الخالصة

 :تم في هذا الفصل

جديد النشأة، وجزء كبير من  فهو حياختيار حي الشيخ عجلين ليكون هو الحالة الدراسية  -
ال يحتوي على أي مدارس تخدمه وبالتالي كان من الضروري اإلسراع في اقتراح ، و أراضيه فارغة

 عشوائي. للمدارس لتخدم هذا الحي قبل أن يتم اختيارها بشكل أماكن 

 المدارس. تسهيل عملية توزيعل مجاورات خمستقسيم الحي إلى  -

التي تناسب واقع هذا الحي باالعتماد على ما تم استنتاجه في الفصل الثاني من  تحديد المعايير -
آلراء عدد من الخبراء؛ األكاديميين والمختصين في مجال هذه الدراسة، ومن ثم تم استقراء 

الوزن النسبي والوصول إلى  ومهندسين من عدة جهاتالتخطيط وتوزيع الخدمات العامة، 
 .للمعايير

 مبنى مدرسي. 11مدرسة بواقع  22د المدارس المطلوبة للحي وهي استنتاج لعد -

المخطط التفصيلي للحي، )تشمل:  حي الشيخ عجلينرقمية متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات  -
استعماالت األراضي، الشوارع وعروضها، الخدمات الموجودة والمقترحة داخل الحي، أسعار 

 .( يمكن الوصول إليها بسهولةالوقود األراضي، المناطق الفارغة والمبنية، محطات

بحيث يمكن تطبيقه  :Site Suitability Modelsإنشاء نموذج اختيار الموقع األفضل  -
 من خالل خطوة واحدة فقط. -بعد تجميع بياناتها-على باقي أحياء القطاع 

حث اوقد قام الب، المخرج النهائي ألفضل أماكن إلنشاء المدارسفي النهاية تم التوصل إلى  -
موقع بناًء على التقسيم المقترح للمجاورات بحيث تكون موزعة بينهم بشكل  11باختيار أنسب 

  عادل.
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 توصياتالنتائج و ال: الخامسالفصل 
 
 
 

 النتـائج 1.6

 توصيات 2.6
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 النتـائج: 1.5
مدارس لا الستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم مواقع عملياً قدمت الدراسة الحالية أ نموذًجا 

أهم  التعليم الذي يعد من وذلك في محاولة الستعمال هذه التقنية في قطاع غزة،الحكومية بمدينة 
ومات االستفادة مما تقدمه نظم المعل القطاعات الخدمية في المدينة، والتي ال يخفى مدى احتياجها إلى

تعليم تساهم في تحسين التخطيط لل إحداث نقلة نوعية من خالله انات عديدة، تكفلالجغرافية من إمك
الدراسة ذه هيمكن تقسيم النتائج التي توصلت إليها و  .ومشاريعه، وتأخذ به نحو اختيار البديل األمثل

 :أقسامإلى أربع 
 

 :قطاع التعليم في مدينة غزةواقع أواًل: 

، ويبلغ عدد سكانها المقدر من خالل الجهاز المركزي تقريباً  2كم 55تبلغ مساحة مدينة غزة  -أ
، ومن المالحظ تباين أحياء مدينة م2013نسمه حتى عام  588,033لإلحصاء الفلسطيني 

غزة في كثافتها السكنية، فمنها المكتظ جدًا مثل حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ، ومنها 
دينة العودة م، الشيخ عجلين تركمان الشرقي ومنخفض الكثافة مثل اجديدة الشرقية وال وما ه

 .الزيتون ، التفاح، )المقوسي(

مدرسة بينما عدد المدارس التشغيلية  116هو م 2014سنة عدد المباني المدرسية القائمة  -ب
مدرسة بنسبة  49مدرسة أي إن المباني المدرسية التي تعمل بنظام الفترتين تبلغ  165هو 

 غلبها باألحياء الشرقية لمدينةأ اني المدرسية القائمة وتتركز من إجمالي عدد المب % 42.2
 غزة.

مدرسة  80مدرسة تليها مديرية غرب غزة  85أكبر عدد مدارس يوجد في مديريتي شرق غزة  -ت
من مجموع مدارس  %42مدرسة( مما يعني أن مدينة غزة وحدها تضم  165)بمجموع 
 القطاع.

عاني تهي في مديرية شرق غزة، مما يدل على أنها أعلى نسبة مدارس تعمل بنظام الفترتين  -ث
األبنية المدرسية، حيث بلغت نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين عام  شديد فيمن نقص 

، وأقل نسبة مدارس تعمل بنظام الفترتين هي في مديرية غرب من المدارس %85إلى  2013
 ( مدرسة.44غزة رغم أن عددها كبير )

ترة الزمنية في الف بناًء على تقدير وزارة التخطيط التي تحتاجها مديرية شرق غزةعدد المدارس  -ج
 مدرسة، 15 الشجاعية مدرسة، 13 والصبرة الزيتون  مدارس، 10 والدرج التفاح) :2014-2018
ة في الفتر عدد المدارس التي تحتاجها مديرية غرب غزة و  مدرسة. 40( بمجموع مدرستان الشعف
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 لمدارس، تحتاج ال اإلسالمي المجمع غرب مدرستان،( الجوازات) الرمال) :2018-2014الزمنية 
 7 والمقوسي رضوان الشيخ مدرسة، 13 والشاطئ الشمالي الرمال واحدة، مدرسة( المحافظة) الصبرة
 احدة،و  مدرسة( العيون  شارع) النصر واحدة، مدرسة( المشتل) النصر مدرستان، عجلين الشيخ مدارس،

 مدرسة. 28( بمجموع واحدة مدرسة اإلسالم تل

من مساحة مدينة غزة ويحتوي  %20.3حي الزيتون هو أكبر أحياء مدينة غزة حيث يمثل  -ح
 من مجمل مدارس مدينة غزة. %15.3على أكبر نسبة مدارس بين األحياء وهي 

من مساحة مدينة غزة؛ تحتوي  %1.3أصغر األحياء مساحة )البلدة القديمة( والتي تمثل  -خ
من مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحتها، وكذلك  %7.3على 

من مساحة المدينة ويحتوي على  %1.8األمر بالنسبة لـ: حي )الشيخ رضوان( والذي يمثل 
من مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحته، و حي  10.3%

من مجمل مدارس  %12.7ة المدينة ويحتوي على من مساح %5.2)التركمان( والذي يمثل 
مدينة غزة وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمساحته، و حي )الرمال الشمالي( والذي يمثل 

من مجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة  %11.5من مساحة المدينة ويحتوي على  4.3%
 عالية جدًا مقارنة بمساحته.

من  %1.8ن مساحة المدينة ال يحتوي إال على م %8.8( والذي يمثل اجديدة الشرقيةحي ) -د
ياء تكدس المدارس في األحتمجمل مدارس مدينة غزة وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بمساحته، و 

 األخرى.

يالحظ وجود أحياء سكنية ال تحتوي على أي نوع من المدارس مثل: )حي الشيخ عجلين،  -ذ
 وحي التركمان الشرقي(.

فيها )األساسية والثانوية( حيث ال يحتوي حي  إحدى الفئتينهناك أحياء تفتقر إلى وجود  -ر
الصبرة والدرج على أي مدارس ثانوية، بينما ال يحتوي مخيم الشاطئ على أي مدارس 

 أساسية.

 : احثفي مدينة غزة من وجه نظر البأهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم تم التوصل إلى  -ز

 .ارتفاع معدالت الكثافة الصفية .1
 .ندرة األراضي الحكومية .2
 .مشاكل خاصة بمخيمات الالجئين .3
 .غياب التسوية لكثير من األراضي في القطاع .4
 التعدي على األراضي الحكومية وتحولها إلى عشوائيات. .5
 ضعف التخطيط المكاني للخدمات التعليمية. .6
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 .مشاكل خاصة بقطع األراضي الحكومية المحدودة المتوفرة .7

 ع غزةالحصار المفروض على قطا .8

 المعايير التخطيطية لمواقع المدارس:ثانيًا: 

ألسس اختيار مواقع  في قطاع غزةبين الوزارات المختلفة  موحدةمعايير معتمدة و ال توجد  .أ
 .الخدمات التعليمية بشكل عام والمدارس بصفة خاصة

ة إلى حد ما قريب التي يتم استخدامها في تحديد موقع المدرسة في قطاع غزة المعاييرغالبية أن  .ب
من المعايير العربية، أما المعايير العالمية والمعايير المتبعة في الواليات المتحدة فإنها ال تتشابه 
مع المعايير المتبعة لدينا من ناحية المتغيرات المساحية )كالمساحة الكلية ونصيب الطالب من 

 ع لدينا إلى حد ما.المساحات المختلفة( أما باقي المعايير فهي قريبة من المتب

ناسب مع بحيث تت المدارس مواقع اختيار في المؤثرة المعايير همألاجتهد الباحث في التوصل  .ت
مدينة غزة بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام ويمكن االعتماد عليها في اختيار مواقع المدارس 

 وهي:
 

 :القبول العام .1
 الخ. صناعيًا...وجود الموقع في حي سكني وليس حيًا تجاريًا أو  -
 للمدينة. أن يكون الموقع في اتجاه النمو المتوقع  -
 لها. يتوافق الموقع مع تنظيمات المدينة والمخطط العام  -
 إمكانية ترخيص الموقع )أرض فارغة، غير متنازع عليها ...الخ(. -

 :نطاق الخدمة .2
 متر.  500المدرسة األساسية الدنيا:  -
 متر.  800-700المدرسة األساسية العليا:  -
 ( م2500)بداًل من  متر 1500المدرسة الثانوية:  -

 :الموقعالوصول إلى سهولة  .3
 المدينة. سهولة الوصول إلى الموقع داخل  -
 للمراحل خاصة إرهاق أو تعب وبدون  األقدام على مشياً  الموقع إلى الطلبة وصول إمكانية -

 األولى. 
 سيارات. سهولة الدخول والخروج إلى الموقع دون التعرض الزدحام  -
 م. 12عرضه عن  يقل ال األقل على واحد شارع على المدرسة موقع يطل أن -
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أقرب قرب الموقع من وسائل المواصالت العامة، ويفضل المواقع التي ال يتعدى بعدها عن  -
 متر.  200-150محطة نقل مسافة 

 السيارات. إمكانية الفصل بين حركة المشاة وحركة  -

 :االستيعابيةالطاقة  .4

 :المدرسة األساسية
 تلميذ 1,250إلى   625عدد التالميذ بالمدرسة )السعة(: من  -
 فصل 30إلى  24الفصول: من  عدد -
 تلميذ 30إلى  25عدد التالميذ في الفصل الواحد: من  -
وفي المدرسة   5.6 -4:(: في المدرسة األساسية الدنيا²نصيب التلميذ من المساحة )م -

 6.4 -4األساسية العليا: 

  :المدرسة الثانوية
 تلميذ 1,500 - 1,200عدد التالميذ بالمدرسة )السعة(:  -
 فصل 30الفصول: عدد  -
 تلميذ. 40عدد التالميذ في الفصل الواحد:  -
 3.3(: ²نصيب التلميذ من المساحة )م -

 :السكانيةالمعايير  .5

 :المدرسة األساسية
  نسمة 10,000 - 5,000عدد السكان المخدومين:   -

 :المدرسة الثانوية
 نسمة 50,000 - 25,000عدد السكان المخدومين:   -

 :الموقعطبوغرافية  .6
 )الجبلي، الساحلي، الصحراوي ...(. تغير طبيعة المواقع مراعاة -
 للرياح.  التعرض فرصة لزيادة نسبياً  المرتفعة المواقع اختيار -
 .%2 عن يزيد ال الموقع ميول -
 والشعاب.  األودية مجاري  من الموقع خلو -
 المحتملة.  ياراتنهاإل اتجاه أو الجبلية الجروف من الموقع خلو -
 التكاليف.  وبأقل الموقع تسوية سهولة -
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  :األمان .7
 أو  كهربائي، تيار كخط األخطار من نوع أي عن بعيًدا آمن مكان في أن يكون الموقع -

 إلخ ..سريع أو طريق  واد، أو  مصنع، أو  حديدية، سكة
  اإلسرائيلي.أن يكون الموقع بعيًدا عن المواقع األمنية والمستهدفة من قبل االحتالل  -
 أن يكون الموقع بعيًدا عن الشريط الحدودي لقطاع غزة. بمقدار  -
 ارنهأ أو حديدية سكك أو خطرة طرق  عبر المدرسة إلى ذهابهم أثناء الطلبة مرور عدم -

 ذلك.  وغير خطرة
 النظام في األمان معايير تحقيق مع الجريمة انتشار مواقع عن بعيًدا األمن معايير تحقيق -

 الداخلي.  األمني

  :البيئية المعايير .8
 كالضوضاء بأنواعها الملوثات أسباب عن بعيًدا هادئة، بيئة في المدرسة موقع يكون  أن يجب -

 والروائح والدخان، التجارية والمناطق الحديدية والسكك الصاخبة كالورش المناطق من
 كالمصانع. الكريهة

بما عدم وجود مصادر تلوث في اتجاهات وصول الرياح إلى الموقع وأن تكون بعيدة عنها  -
 متر. 400يقل عن ال 

 الهواء. طلقة منطقة في الموقع يكون  أن يجب -
 يقل ال بحيث (إلخ...مصانع - أفران - وقود محطات) للحرائق المسببة المصادر عن البعد -

 م.300 الموقع عن بعدها
 الجيدة. الصحية الطبيعية الظروف بالموقع يتوفر أن يجب -
 وحدة صوتية(. 160أال يزيد مستوى الضوضاء في المنطقة عن ) -
 .بعد الموقع عن الملوثات والسموم في التربة أو المياه الجوفية -

  :المحيطة واالستعماالتالخدمات  .9
 أن يحقق الموقع الترابط مع االستعماالت المحيطة. -
 تؤثر للطلبة، والمغريات الملهيات عن بعيًدا الموقع يكون  بحيث الجذب، عناصر مراعاة -

 الطلبة على سلباً 
 المفتوحة والمناطق كالنوادي) استخدامها الطلبة يستطيع المدرسة من قريبة نشاطات وجود -

 .متر 500في حدود  (إلخ ..
 لخ(الصحية.. إ)الدفاع المدني والمساجد والمراكز أن يكون الموقع قريبًا من مراكز الخدمات  -
 إمكانية توفر الخدمات الرئيسة )الماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف( -
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 :الخصوصية .10
 تحقيق خصوصية المدرسة بصفة عامة ومدارس البنات بصفة خاصة. -

 :والشكلالمساحة  .11
 األخرى. يفصل أن يكون الموقع مستطياًل أو مربعًا وبعيًدا عن الزوايا  -
 التعليمية. يستوعب الموقع المتطلبات الحالية والمستقبلية كافة للمنشأة  -
 واالمتداد. تسمح مساحة الموقع بالتوسع  -
 -4) ة:، وفي المدرسة األساسية العليا والثانوي(دونم 3.5 -5) في المدرسة األساسية الدنيا: -

 .(دونم 5

 :التكلفة .12
الكثافة تفضل المدارس ذات األحجام الكبيرة على المدارس الصغيرة خاصة في المناطق ذات  -

 المرتفعة. السكانية 
تكلفة، يجب المفاضلة بين تكلفة شراء األرض وتكلفة األبنية لتحديد االرتفاع المناسب واألقل  -

 الخدمة. وبما يحقق االحتياجات المطلوبة من 
تبعًا مراعاة التكاليف المتعلقة بموقع البناء)تسوية الموقع تبعًا للطبوغرافية، تكلفة األساسات  -

 لطبيعة التربة(.
تجهيز مراعاة التكاليف المتعلقة بشراء األرض وتجهيزها )تكلفة توصيل المرافق العامة، تكلفة  -

 الموقع، تكلفة صيانة الموقع(.
 

 الراهن لتوزيع المدارس بمدينة غزة:الوضع ثالثًا: 
 

تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل وتقييم الوضع الراهن لمدارس مدينة غزة،  -
تحديد  أسلوب، الجوار صلة باستخدام التحليل أسلوبوهي: ) ستة تحليالتمن خالل 

الحرم االنتشار،  نمط اتجاه تحليلالمتوقع، واالفتراضي  الفعلي المسافة المعيارية والمركز
 (تحليل مناطق التخصيصالتوزيع،  عدالة تحليل ،المكاني

أهم النتائج التي تم الوصول إليها من  على هيئة جدول يوضح تلخيصعمل قام الباحث ب -
 كل تحليل ولكل حي ليسهل التفريق بين الهدف من كل تحليل وهي كما يلي:
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التخصيص مناطق حليلت   
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التخصيص مناطق حليلت   
المغطاة من قبل  الفعلية لمساحةا"
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التخصيص مناطق حليلت   
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التخصيص مناطق حليلت  
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التخصيص مناطق تحليل  
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 ن:أفضل موقع للمدارس في حي الشيخ عجلينموذج اختيار رابعًا: 

ن جديد النشأة، وجزء كبير م اختيار حي الشيخ عجلين ليكون هو الحالة الدراسية فهو حيتم  -
ال يحتوي على أي مدارس تخدمه وبالتالي كان من الضروري اإلسراع في اقتراح ، و أراضيه فارغة

 عشوائي. للمدارس لتخدم هذا الحي قبل أن يتم اختيارها بشكل أماكن 

ى المدارس، باالعتماد عل تسهيل عملية توزيعل مجاورات خمسحي إلى تقسيم القام الباحث ب -
أن تصل  التي من المتوقع القصوى  الكثافة السكنيةوحساب  كحدود طبيعية، الشوارع الرئيسية

ل غزة، للوصو  فرد/دونم بحسب ما هو معتمد في المخطط اإلقليمي لقطاع 35إليها المجاورة هي 
األقصى المتوقع أن يصل إليه الحي، ومن خالل عدد السكان تم حساب حساب عدد السكان إلى 

لفئة فا ،التوزيع النسبي للسكان في قطاع غزةعدد طالب الفئتين األساسية والثانوية باستخدام 
التوزيع من عدد السكان، و  % 27.8( سنة والذين يصنفون كمرحلة أساسية هي 14-5العمرية )

والذين يصنفون كمرحلة  ( سنة19-15)سب الفئة العمرية حالنسبي للسكان في قطاع غزة 
على مجموع عدد الطالب في الفئتين، من عدد السكان، وعليه فإننا نحصل  % 12أساسية هي 
 .مبنى مدرسي 11مدرسة بواقع  22استنتاج عدد المدارس المطلوبة للحي وهي وبالتالي تم 

ثاني عتماد على ما تم استنتاجه في الفصل الالتي تناسب واقع هذا الحي باال تحديد المعاييرتم  -
آلراء عدد من الخبراء؛ األكاديميين والمختصين في مجال من هذه الدراسة، ومن ثم تم استقراء 
الوزن النسبي والوصول إلى  ومهندسين من عدة جهاتالتخطيط وتوزيع الخدمات العامة، 

 .للمعايير

تشمل: )المخطط التفصيلي للحي،  يخ عجلينحي الشرقمية متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات  -
استعماالت األراضي، الشوارع وعروضها، الخدمات الموجودة والمقترحة داخل الحي، أسعار 

 األراضي، المناطق الفارغة والمبنية، محطات الوقود( يمكن الوصول إليها بسهولة.

يمكن تطبيقه بحيث  :Site Suitability Modelsإنشاء نموذج اختيار الموقع األفضل  -
 من خالل خطوة واحدة فقط. -بعد تجميع بياناتها-على باقي أحياء القطاع 

ث ، وقد قام الباحالمخرج النهائي ألفضل أماكن إلنشاء المدارستم التوصل إلى في النهاية  -
موقع بناًء على التقسيم المقترح للمجاورات بحيث تكون موزعة بينهم بشكل  11باختيار أنسب 

 عادل.
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 توصيات: 2.5
 ما تضمنته النتائج من توصيات، يوصي الباحث بما يلي:إلى باإلضافة 

ختيار ألسس ا في قطاع غزةبين الوزارات المختلفة  موحدةمعايير معتمدة و العمل على إيجاد  .أ
 .واعتمادها ،مواقع الخدمات التعليمية بشكل عام والمدارس بصفة خاصة

 م ومدى مالئمته لقطاع غزة.2500بالمدارس الثانوية إعادة دراسة نطاق الخدمة الخاص  .ب

صيلها الحكومية وتفعمل دراسات مساندة لبحث المتغيرات المؤثرة في مالئمة توزيع المدارس  .ت
 .إلناثابشكل أكبر بحيث يتم دراستها لكل مرحلة بالتفصيل وفصل مدارس الذكور فيها عن 

فية كنظام متكامل يساهم في وضع ضرورة االستفادة من تطبيق نظم المعلومات الجغرا .ث
تباع المدارس مواقع اختيار في العفوية عن االبتعاد، و المختلفةالدراسات التقييمية للخدمات   وا 

 .التخطيطية والمعايير األسس
 المجاالت.متاحة حتى تخدم المخططين في جميع  لقطاع غزةبناء قاعدة بيانات شاملة  .ج

االستفادة من النموذج الذي توصل إليه الباحث من قبل أصحاب القرار وتعميمه على أن يتم  .ح
 ، حيث يمكن اإلضافة والتعديل عليه حسب ما يناسب كل منطقة.باقي القطاع

أن يراعي المخططون في اللجان المحلية والوزارات عند عمل المخطط التفصيلي للمناطق  .خ
ب الكثافة المتوقعة لها وليس حسب نطاق التأثير حساب عدد المدارس المطلوبة للمنطقة حس

 فقط.
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 استقراء رأي(: 1ملحق رقم )
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 (: استقراء رأي 1ملحق رقم )
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

ــــــــة ــــــــالميـ ــــــــة اإلسـ ـــــــــ ــــــــامعـ ـــــــــ ــــــــزة -الجـ  غـ
ـــــــــــا ــــــــــــ ـــــــــــات العليـــــــــــــــــــــــــ  عمادة الدراســـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــة الـــهـــنـــــدســـــــــــــة ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  كـــلـــيــــ

 ةـاريـة المعمـــــــم الهندسـقسـ
 

 

 
 

 قراء رأيـتسا
 

 هللا،،،، ها/حفظه                                    أختي الفاضلة /أخي الفاضل 
 

 "في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية وهي بعنوان حيث أنني بصدد إعداد رسالة الماجستير 
لومات عالمكان األمثل لها باستخدام نظم المدراسة الوضع الراهن لمواقع المدارس الحكومية في مدينة غزة واختيار 

ها اختيار ليتم على أساس المدارس مواقع اختيار في المؤثرة معاييرفقد قام الباحث بوضع مجموعة من ال ،" الجغرافية
أفضل مكان إلنشاء المدارس باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية، والمطلوب من سيادتكم مشكورين بناًء على 

 .لمعاييرخبرتكم مساعدة الباحث في وضع نسبة لكل معيار من هذه ا
  

ذ   في إنجاح هذه الرسالة.رم تجاوبكم تقدم الباحث ببالغ الشكر ووافر االحترام لحسن تعاونكم وكيوا 
 

   
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 
 

   الباحث                                                           
 أحمد علي حسين عسكر                                                           
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 ( أمام اإلجابة الصحيحة(Xيرجى وضع إشارة )أواًل: المعلومات الشخصية: )

 االسم: ............................................................................................. -1
 

 المؤهل العلمي: -2
  دراسات عليا                بكالوريوس     
 

  :مكان العمل -3
   بلــدية        .جامعة، كلية  

    حكوميةوزارة أو أي جهة      .أخرى 
 

 :التخصص -4
   معماري/مخطط         مهندس          خرى أ 
 

 :عملال مجال في الخبرة سنوات عدد -5
    سنوات       5أقل من    سنوات  10أقل من  – 5من       10 فأكثر سنوات 

 

 
 )للتعبئة(: المختلفة للمعايير النسبية لألهمية المقترح الترتيبثانيًا: 

احث في مساعدة الباالطالع على الجدول المرفق لالمطلوب من سيادتكم مشكورين بناًء على خبرتكم 
التي قام  للنسب موضع نسبة لكل معيار من المعايير المذكورة، لالسترشاد بها ومعرفة مدى تأييدك

 الباحث بوضعها بناًء على الدراسة التي قام بها.
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 المعايير
 الوزن 

المقترح من 
 % حثالبا

المقترح  الوزن 
 % من قبلك

  20 أن يكون الموقع في أرض فارغة. .1
أن يكون الموقع في اتجاه النمو المتوقع للمدينة ومتوافق مع  .2

  15 المخطط التفصيلي للحي.

أن يطل موقع المدرسة على شارع واحد على األقل ال يقل  .3
  15 م. 12عرضه عن 

  15 دونم 4أن ال تقل مساحة األرض عن  .4

  7 أن يكون الموقع أقرب ما يمكن عن المباني القائمة. .5
أن يكون الموقع أقرب ما يمكن من مراكز الخدمات مثل )الدفاع  .6

  7 المدني والمساجد والمراكز الصحية.. إلخ(

  3 سهولة الوصول إلى الموقع داخل المدينة. .7

  3 مراكز المجاورات.ما يمكن عن  قربأن يكون الموقع أ .8
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