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ملخص البحث:
تناوتت لتويرقة لتكفاءة لتوظيفية ولتكفاءة لملكانية مليليرس لتقعليم لألساسي لملنقشرة على
لترقعة لجلغرلفية دلخل لتنطاق لتعمرلين تلفرع لتبليي لتزيروق ببليخة مصرلتة ،وأثر ذتك على
مسقوى لخليمات لتيت تديمها هذه لملسؤسسات وقييراها على تلبية مقطلبات لملنطدة لتيت تعي
مركزل حضراي ذو أمهية ابتغة؛ تدربه من مركز ميخنة مصرلتة وتكثافقه لتسكانية وتنوع أنشطقه
لالققصادخة ،كما بينت لتييرلسة لتعالقة بني لتزايدة يف حجم لتسكان وأعيلد لمليليرس وقياس
ميى كفاءاها لملكانية ولتوظيفية .لعقميت لتييرلسة يف حتليل توزخع لمليليرس مكانيا على
أدولت لتقحليل لملكاين يف ،GIsولسقخيلم لملعاخري لتسكانية ولملساحية كمعاخري لتزايدة
ولتندص يف عيد لمليليرس مدايرنة مع عيد لتسكان .توصل لتبحث لىل وجود قصوير يف
أعيلد لمليليرس ولختاذها لتنمط لتعشولئي لتذي تسبب به عيم لتباع لملعاخري لتقخطيطية
لتصحيحة.

الكلمات املفتاحية لتكفاءة لتوظيفية ـ -لتكفاءة لملكانية – جغرلفية لخليمات لتقعليمية –
لملركزخن لملقوسطني لتفعلي ولملثايل -لحلرم لملكاين -لجتاه لتقوزخع.
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Spatial analysis of the functional and spatial
competencies of basic education schools in the municipal
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Abstract
The paper dealt with the functional and spatial competence of basic
education schools spread over the geographical area within the urban
area of AL- Zaruq Municipal Branch, and its impact on the level of
services provided by these institutions and their ability to meet the
requirements of the region, which is an urban center of great
importance. Because it is close to the city center of Misurata to the
city center of Misurata, its population density and the diversity of its
economic activities, the study also showed the relationship between
the increase in the size of the population and the number of schools
and measuring the extent of their spatial and functional efficiency.
The research relied on analyzing the spatial distribution of schools on
the tools of spatial analysis in Gis and using population and spatial
criteria as criteria for increase and decrease in the number of schools
compared to the population. The research found that there were
deficiencies in the number of schools and that they adopted the
random pattern caused by the failure to follow the correct planning
standards
Keywords: functional competence - spatial competence - geography
of educational services - actual and ideal middle centers
- spatial campus - distribution direction
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.1املقدمة:
ظهرت جغرلفية لخليمات كفرع من فروع لجلغرلفية لالققصادخة يف لتييرلسات
لجلغرلفية يف لتعدود لتثالثة لألخرية من لتدرن لتعشرخن ،بعي ظهوير ما خعرف ابتثويرة لتصامقة
ضمن بنية لتنشاط لالققصادي يف معظم لتيول لتصناعية لتكربى ،حيث أصبح نشاط توفري
لخليمات هو لتسمة لتغاتبة على لألنشطة لتصناعية لتيت لشقهرت هبا لتيول لتكربى.
(غضبان ،2013 ،ص .)13.وتعي لخليمات يركيزة هامة ومطلباً أساسياً تسكان لحلضر
ولترخف مبسقواياهم لملخقلفة ،فمعرفة نوعية وكم وكفاءة لخليمات خساعي لتيليرسني على
قياس لتقطوير لحلضايري تكل دوتة .وأتيت لخليمات لتقعليمية كأحي أهم مقطلبات
لجملقمعات؛ ملا هلا من أثر كبري يف خلق لتكولدير لتداديرة على بناء جمقمعااها على أسس
علمية مقينة ،وقي دأب لجلغرلفيون -منذ أن تنبهول مطلع سقينيات لتدرن لتعشرخن ،إىل أمهية
قطاع لخليمات بشكل عام ولخليمات لتقعليمية بشكل خاص -إىل ديرلسقها ضمن ما
عرف ابجلغرلفية لتقعليمية لتيت تعي فرعا من فروع جغرلفية لخليمات ولتيت متثل لجتاها حيخثا
يف لتبحوث ولتييرلسات لجلغرلفية لتقطبيدية .وتركز جغرلفية لتقعليم بشكل أساسي على
ديرلسة لتقوزخع لجلغرليف ملسؤسسات لتقعليم وعالققه ابتقوزخع لجلغرليف تلسكان يف لأليرايف
ولملين .كما تييرس جغرلفية لتقعليم لحلاجات لآلنية ولملسقدبلية تلسكان من هذه لخليمة
وأسس وضولبط توزخعها لجلغرليف.
وميثل لتقعليم لألساسي لتداعية لألساسية لتيت تبىن عليها لملرلحل لتقعليمية لتقاتية ته،
كما أنه خديم خيماته تشرحية عمرخة متثل لتنسبة لألكرب بني لتشرلئح لتعمرخة لتسكانية،
فاتقالميذ لتذخن ترتلوح أعمايرهم بني( )15-6سنة ميثلون لتنسبة لألكرب بني طالب لملرلحل
لتقعليمية لألعلى يف لتسلم لتقعليمي.
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وأتيت أمهية هذه لتويرقة من أمهية موضوعها ،كما أهنا أتيت كمسامهة جغرلفية هيفها
لألساسي لتوقوف على ولقع مكوانت لتعملية لتقعليمية ملرحلة لتقعليم لألساسي ابتفرع
لتبليي لتزيروق ،وبيان لملشاكل ولتصعاب لتيت تولجه لتدائمني على تدي:م هذه لخليمة
ومناقشة لتسبل لتكفيلة تلحي من لآلاثير لتسلبية تقلك لتصعاب ،وذتك من خالل حتليل
لتكفاءتني لتوظيفية ولملكانية مليليرس مرحلة لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة.
 .1.1مشكلة الدراسة :صيغت مشكلة لتييرلسة على هيئة تساؤالت هي
أ ـ ما لتنمط لتذي خقخذه لتقوزخع لملكاين ملسؤسسات لتقعليم لألساسي يف لتزيروق؟
بـ ما لتعالقة لترلبطة بني لتقوزخع لجلغرليف تلسكان وتوزخع ميليرس لتقعليم لألساسي ابملنطدة؟
ج ـ ما ميى لتكفاءة لتوظيفية ولملكانية مليليرس لتقعليم لألساسي ابتفرع لتبليي لتزيروق؟
 .2 .1فرضيات الدراسة :لتفرضيات هي حلول مبيئية ملشكلة لتييرلسة وتقمثل يف
أ ـ لتنمط لتعشولئي غري لملنقظم.
ب ـ هناك عالقة بني لتنمو لملقزلخي تلسكان ابملنطدة وومو أعيلد ميليرس لتقعليم لألساسي.
ج ـ هناك قصوير يف لتكفاءة لتوظيفية ولملكانية مليليرس لتقعليم لألساسي يف منطدة لتييرلسة.
 .3.1أهداف الدراسة :تقمثل أهيلف هذه لتييرلسة فيما خلي ـ ـ
أ ـ معرفة ومط لتقوزخع لجلغرليف مليليرس لتقعليم لألساسي وعالققه بقوزخع لتسكان ولتعمرلن.
ب ـ بيان لتكفاءة لتوظيفية ولملكانية مليليرس مرحلة لتقعليم لألساسي.
ج ـ لبرلز دوير نظم لملعلومات لجلغرلفية يف لتقحليل لملكاين ولتوظيفي تلظاهرة لملييروسة.
د ـ لنقاج خرلئط جغرلفية تبني لتعالقات لملكانية ولتوظيفية بني لتظاهرة وحميطها لجلغرليف.
 .4.1أمهية الدراسة تقمثل أمهية لتييرلسة يف أهنا
أ ـ بينت ميى كفاءة ميليرس مرحلة لألساسي مبنطدة لتييرلسة وظيفيا ومكانيا.
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ب ـ أوضحت لتعالقة بني لتقوزخع لجلغرليف مليليرس لتقعليم لألساسي ولتقوزخع لجلغرليف
تلسكان ولتعمرلن يف لتفرع لتبليي لتزيروق وميى مولفدقهما تلشروط لتقخطيطية.
ج ـ كشفت أمهية دوير نظم لملعلومات لجلغرلفية يف حتليل كفاءة لتقوزخع لملكاين مليليرس
لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة.
د ـ أنقجت جمموعة من لخلرلئط لجلغرلفية تقوضيح لتعالقة بني لتظاهرة ومقغريلت لتييرلسة.
 2ـ منهجية الدراسة:
لملنهج هو أسلوب أو جمموعة أساتيب خقبعها لتباحث تقحليل لملشكلة موضوع لتييرلسة
تلوصول إىل حلول ونقائج (لتشركسي2012 ،م ،ص ،)26حيث إن كل منهج خفي
مبقطلبات مرحلة معينة من مرلحل لتييرلسة ،وقي لعقميت لتييرلسة لملناهج لتقاتية:
أ ـ لملنهج لتوصفي أسقخيم يف عرض لتبياانت ولملعلومات لملقعلدة مبوضوع لتييرلسة.
ب ـ لملنهج لتقحليلي أسقخيم يف حتليل لتبياانت ولإلحصائيات ولعقمي لتباحثان على ما
خوفره برانمج ) ،)Arc GIS 10.7تلقحليل لملكاين تلظاهرة لملييروسة ،وتلكشف عن
صويرة لتقوزخع لملكاين مليليرس لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة وأوماط توزخعها ،وقياس ميى
كفاءة خيمااها وظيفيا ومكانيا .كما لسقخيم لتباحثان لألسلوب لتكايرتوغرليف يف إنقاج
جمموعة من لخلرلئط ذلت أغرلض خمقلفة ختيم موضوع لتييرلسة.
 .1.2أسلوب الدراسة وأدواهتا
لعقمي لتباحثان بشكل أساسي على لتعمل لملييلين كأدلة جلمع بياانت ديرلسقهما ،وذتك
من خالل قيامهما بزاييرة مكاتب مرلقبة لتقعليم مبصرلتة ،ومكقب مرلقبة تعليم لتزيروق،
تلحصول على لإلحصاءلت لملقعلدة ابتطالب وأعضاء هيئة لتقييرخس ،وزاييرة لمليليرس
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لملسقهيفة تقسليم مييرلءها لسقبانة تإلجابة على لتقساؤالت لتوليردة هبا .إضافة إىل زاييرة
مكقب لتسجل لمليين ابتفرع لتبليي لتزيروق تقفرخغ لتبياانت لتسكانية تسكان لملنطدة.
 2.2حدود الدراسة تقمثل حيود لتييرلسة يف
أ ـ فلكيا بني خطي طول 11/ہ15و 7 /ہ15ق ودلئريت عرض20 /ہ 32و25/ہ 32ش.
ب ـ احلدود اجلغرافية :كما هو مبني ابخلرخطة ( )1حيث لتبحر لملقوسط ميثل لحلي
لتشمايل ،ولتفرعني لتبليخني ذلت لترمال وشهيلء يرأس لتطوبة يف لتشمال لتغريب ،وغراب
فرع طمينة ،أما شرقا فيحيها فرع قصرأمحي يف حني متثل اتويرغاء لحلي لجلنويب هلا.
.3.2طرق عرض البياانت مت عرض بياانت لتييرلسة ابتطرق لتقاتية
أ ـ لتعرض لجليويل تلبياانت لإلحصائية ولألشكال لتبيانية .
ب ـ لتقمثيل لخلرلئطي تلبياانت لملقعلدة ابملوقع لملكاين وقياس كفاءة لتقعليم مكانيا.
التعريف مبنطقة الدراسة:
أ ـ أصل لتقسمية لكقسبت بلية لتزيروق لمسها من لسم لتعامل لجلليل لتشي أمحي زيروق لتذي
قيم إتيها من فاس لملغربية سنة 1481م وبدي فيها حىت وفاته سنة 1493م ،تقوفر لجلو
لتثدايف ولتعلمي ولتيخين (لخشيم2001 ،م).
ب ـ لتقدسيم لإلدليري كانت لتزيروق حىت سنة 2017م تقكون من مخسة حمالت هي
لتزيروق ،لملرسى ،لتدادسية ،لتشهيلء ،يرأس لتسائح ،مث قسمت حملة لتزيروق سنة 2018م
إىل أيربعة حمالت هي لتزيروق ،شهاب لتيخن ،لتعروبة ،شهيلء لتثديل .تيصبح عيد حمالت

خريطة( )1املوقع اجلغرايف ملنطقة وجمتمع الدراسة
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لملصيير لتباحثان ابسقخيلم برانمج  ARCGIS 10.7لسقنادل إىل
-

وزليرة لحلكم لحمللي ،لجمللس لتبليي مصرلتة ،لتقدسيم لإلدليري تبليخة مصرلتة وحمالاها 2015م ،ص3

-

بياانت مكقب لخليمات لتقعليمية لتزيروق .زاييرة بقايرخ 2020/5/20م

ج ـ لحليود لتزمنية حيدت لحليود لتزمنية تلييرلسة ابتعام لتييرلسي 2020-2019م.

لتفرع مثان حمالت ،ونظرل حليلثة تدسيم 2018م ،وتعيم توفر لتبياانت لتكافية عن لحملالت
لجليخية ،ألهنا كانت ضمن حملة لتزيروق لعقمي لتباحثان يف ديرلسقهما على تدسيم 2017م
(مخسة حمالت) تقكامل لتبياانت.
ج ـ لملساحة ولتسكان تشغل لملنطدة مساحة تديير بـ  268كم )*(2موزعة على مخسة
حمالت لسقحوذت حملة لتزيروق على 260كم  2أي ما خعادل  %97من لمجايل لملساحة،
(*) من حساب الباحثان باستخدام برنامج ARC GIS 10.7
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بينما توزعت بدية لملساحة على أيربع حمالت وهي لملرسى ولتشهيلء ولتدادسية ويرأس
لتسائح ،مبعيل 2كم 2تكل حملة ،وبلغ عيد سكاهنا سنة2019م ( )43261نسمة.
أوال ـ الكفاءة الوظيفية ملدارس مرحلة التعليم األساسي مبنطقة الدراسة:
خقم من خالل هذل لتعنولن حتليل وتدييم كفاءة ميليرس مرحلة لتقعليم لألساسي لتزيروق
لتوظيفية ،وفدا تلمعاخري لتقخطيطية وذتك من حيث أعيلد لمليليرس ،نسبة إىل عيد
لتسكان ،وعيد لتفصول لتييرلسية ،ونصيب لتطاتب من لملساحة لتكلية ،ونصيب لتطاتب
من لملساحة لملسدوفة تلمييرسة ،ومقوسط عيد لتطالب ابتفصل ،ونصيب لتطاتب من

مساحة لتفصل وفق لملعاخري لتقخطيطية لملبينة ابجليول (.)1
1ـ املعايري التخطيطية
من خالل لتبياانت لتوليردة ابجليول ( ،)1لتيت مت مجع لتبياانت لملناظرة هلا من خالل
لتزاييرلت لملييلنية ولسقبانة مييرلء لمليليرس ،و خخلصت نقائجها ابجليول( )2ومنه نسقخلص
أ ـ أعداد مدارس التعليم األساسي ابلفرع :من خالل نقائج لتييرلسة لملييلنية لتيت أجرلها
لتباحثان لملبينة يف لجليول ( )2تبني أن عيد ميليرس لتقعليم لألساسي ابتفرع لتبليي لتزيروق
تلعام لتييرلسي 2020/2019م بلغ ( )20مييرسةً ،من بينها( )13مييرسةً بنسبة %65
من لمجايل لمليليرس ابملنطدة أسست على أن تكون ميليرس لبقيلئية و( )4ميليرس بنسبة
 ،%25أسست كميليرس مشرتكة بني لتقعليم لالبقيلئي ولإلعيلدي وهي ميليرس شهيلء
لتسكريلت ولتنضال مبحلة لتزيروق ،وشهيلء لترملة مبحلة لملرسى ،ولألجيال مبحلة يرأس
لتسائح ،وعيد ( )3ميليرس وهي أمحي لتزيروق وأبوبكر لترلزي مبحلة لتزيروق ،وغرانطة مبحلة
لملرسى أسست كميليرس إعيلدخة ،وابسقثناء مييرسة أبوبكر لترلزي فكل ميليرس مرحلة
لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة خييرس هبا طالب لملرحلقني لالبقيلئية ولإلعيلدخة ،كما
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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لتضح أن ( )17مييرسة وبنسبة  %85من لمجايل ( )20مييرسة تعمل ابتفرتتني لتصباحية
ولملسائية ،يف حني أن عيد( )3ميليرس فدط وهي لإلخالص وشهاب لتيخن وأبوبكر لترلزي
تعمل ابتفرتة لتصباحية.

جدول ( )1املعايري التخطيطية لتخطيط وتوقيع املباين املدرسية
أبعاد لملعاخري

ير.م

لملعياير

1

أعماير لتطلبة ابتسنولت

11-6

2

عيد لتسكان تكل مييرسة

-1000
 5000نسمة
(مييرسة خمقلطة)

– 5000
 15000نسمة
خدابلها مييرسقني
منفصلقني

3

(نطاق لخليمة/م)

ال تزخي عن
500م

ال تزخي عن
1000م

1600م

4

عيد لتفصول لتييرلسية

36-6

24-6

24-6

5

عيد طلبة لتفصل لتولحي

30-25

30-25

25-20

6

نصيب لتطاتب من مساحة
لتفصل

2

2

7
8

لملصيير

لالبقيلئي

لإلعيلدي

لتثانوي

16 – 12

15-17
-18000
700000نسمة
خدابلها مييرسقني
منفصلقني

5-3م

نصيب لتطاتب من لملساحة

30-20م

لتكلية تلمييرسة
نصيب لتطاتب من لملساحة
لملسدوفة تلمييرسة

8-6م

5-3م
2

2

30-20م
10-8م

3-2.5م
2

2

2

 30 -20م
12 -10م

2

2

أحالم حممي بشري ،دوير لتقدنيات لملكانية يف تدييم كفاءة لخليمات لجملقمعية يف لتفرع لتبليي زلوخة

لحملجوب (ديرلسة خرلئطية تطبيدية) ،يرساتة ماجسقري "غري منشويرة" ،لألكادميية لتليبية فرع مصرلتة ،مييرسة لتعلوم
لإلنسانية ،قسم لجلغرلفيا2020 ،م ،ص.33
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ب ـ عدد املدارس مقارنة بعدد السكان :حيدت لملعاخري لتقخطيطية لحمللية أسس ختطيطية
تلمباين لملييرسية ،ومنها معياير لتسكان ،ووفدا هلذه لملعاخري فإن صويرة لتقوزخع لجلغرليف تقخذ
لتشكل لملبني يف لجليول (.)2
ابتنسبة تلميليرس لملشرتكة من خالل لجليول ( )2خقبني وجود ( )19مييرسة مشرتكة
ومييرسة ولحية إعيلدخة ،تقوزع على لحملالت لخلمس حسب عيد لتسكان ،لسقحوذت حملة
لتزيروق لألكرب مساحة ولألكثر سكاان على نسبة  %40من لمجايل عيد لمليليرس لملشرتكة،
يف حني لسقحوذت حملة لملرسى لتيت أتيت يف لملرتبة لتثانية من حيث عيد لتسكان بعي حملة
لتزيروق على  %25من لمجايل عيد لمليليرس لملشرتكة ابملنطدة ،وتوزعت بدية لتنسبة لتباقية
 %35على لحملالت لتثالث لتباقية ،ولسقأثرت حملة لتزيروق ابملييرسة لإلعيلدخة لتوحيية
ابتفرع لتبليي لتزيروق.
وخقبني من لجليول أنه ووفدا تلمعياير لتقخطيطي عني حيخه لألدىن  1000نسمة
ولألعلى  5000نسمة فإن لتقوزخع لجلغرليف لملفرتض تلميليرس لملشرتكة خقخذ لتنمط لتقايل
لحلي لألدىن  1000نسمة وفق هذل لملعياير جيب أن تكون هناك عيد ( )42مييرسة
مشرتكة (لبقيلئية-إعيلدخة) يف لتفرع )20( ،مييرسة منها وبنسبة  %47.6منها يف حملة
لتزيروق ،وخقوزع ابقي لتعيد على بدية لحملالت كل حسب عيد سكاهنا.
ابلنسبة للمدارس اإلعدادية :من خالل لجليول ( )2خقضح أنه ال خوجي يف فرع لتزيروق
بقعيلد سكانه لتباتغ ( )43253سنة 2019م سوى مييرسة إعيلدخة ولحية وهذل خماتف
تلمعياير لتقخطيطي  15000 - 5000نسمة ،ووفدا هلذل لملعياير فإن عيد لمليليرس
لإلعيلدخة لملفرتض وجودها هو ( )7ميليرس تقوزع وفق عيد لتسكان ،حيث مييرسقان منها
يف حملة لتزيروق ومثلها يف حملة لملرسى ،ومييرسة ولحية تكل حملة من لحملالت لتثالث
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لتباقية ،ووفدا ملا هو موجود وبناء على لملعياير لتسابق ،فإن منطدة لتييرلسة يف حاجة إىل
( )6ميليرس لعيلدخة جيخية تقغطية لتعجز لحلاصل يف هذل لتنوع من لمليليرس.
جيول ( )2صويرة لتقوزخع لجلغرليف تلميليرس مدايرنة بعيد لتسكان يف منطدة لتييرلسة 2019م.
 15000 – 5000نسمة

لحمللة

يرقم

 5000-1000نسمة خدابلها مييرسة خمقلطة

خدابلها مييرسقني منفصلقني

(لبقيلئي-إعيلدي)

(إعيلدي)

عيد
لتسكان

لملشرتكة لملوجودة

لبقيلئي

إعيلدي

مشرتكة

1

لتزيروق

19196

-

1

لملشرتكة لملفرتضة

لإلعيلدخة

وفق معياير لتسكان

لملفرتضة

(نسمة)

لإلعيلدخة

5000-1000

لملوجودة

وفق معياير
لتسكان
(نسمة)

لحلي

لحلي

لألدىن

لألعلى

-5000

1000

5000

15000

8

20

4

1

2

2

لملرسى

9986

-

5

10

2

0

2

3

لتشهيلء

4205

-

2

4

0

0

1

4

لتدادسية

4922

-

1

4

0

0

1

-

3

4

0

0

1

يرأس

5

لتسائح

جمموع

4944
43253

-

1

19

42

6

1

7

املصدر:الباحثان :لسقنادل إىل مكقب لتسجل لمليين لتزيروق "بياانت غري منشويرة"
لحلي لألعلى  5000نسمة فإن عيد لمليليرس لملفرتضة سيكون( )6ميليرس خدقصر متركزها على حملقني مها حملة
لتزيروق بعيد ( )4ميليرس وحملة لملرسى بعيد( )2ميليرس.
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ج ـ أعداد الطالب واملعلمني :بلغ عيد طالب مرحلة لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة
خالل لتعام لتييرلسي 2020/2019م ( )9123طاتباً وطاتبةً موزعني على لمليليرس
ابملنطدة حسب ما هو موضح ابجليول ( )3ومنه خقبني أن هناك ( )9ميليرس جتاوز عيد
طالهبا ( )500طاتب وطاتبة من لمجايل طالب مرحلة لتقعليم لألساسي ،أتيت مييرسة
شهيلء لتسكريلت على يرأس هذه لمليليرس حيث وصل عيد طالهبا خالل لتعام لتييرلسي
2020/2019م إىل ( )964طاتباً وطاتبةً ،بنسبة  ،%10.5خدوم بقييرخسهم عيد
( )95معلماً ومعلمةً ،وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )10طالب ،وأتيت مييرسة
أمحي زيروق يف لترتتيب لتثاين من حيث عيد لتطالب حيث بلغ عيد طالهبا ()789
طاتباً وطاتبةً ،بنسبة وصلت إىل  ، %8.6خدوم بقييرخسهم عيد ( )94معلماً ومعلمةً،
وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )8طالب أتت مييرسة لتعروبة يف ذخل قائمة هذه
لمليليرس بعيد ( )512طاتباً وطاتبةً بنسبة  %5.6من لمجايل طالب لتفرع ،خدوم
بقييرخسهم عيد ( )74معلماً ومعلمةً ،وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )7طالب،
ومن لجليول أخضا خقبني أن هناك ( )8ميليرس ترلوح عيد طالهبا بني ()400-300
طاتب وطاتبة أتيت مييرسة شهيلء لترملة على يرأس هذه لمليليرس حيث وصل عيد طالهبا
إىل ( )412طاتباً وطاتبةً ،بنسبة  ،%4.5خدوم بقييرخسهم عيد ( )56معلماً ومعلمةً،
وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )8طالب ،وأتيت مييرسة لتنضال يف لترتتيب لتثاين
يف هذه لجملموعة من حيث عيد لتطالب حيث بلغ عيد طالهبا ( )389طاتباً وطاتبةً
بنسبة وصلت إىل  ،%4.2خدوم بقييرخسهم عيد ( )49معلماً ومعلمةً ،وصل نصيب
لملعلم من لتطالب إىل ( )8طالب ،وأتت مييرسة فجر تيبيا يف ذخل قائمة هذه لمليليرس
بعيد ( )305طاتباً وطاتبةً وبنسبة  %3.3من لمجايل طالب لتفرع ،خدوم بقييرخسهم عيد
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( )40معلماً ومعلمةً ،وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )8طالب تدرخبا .أما
لجملموعة لتثاتثة فيرتلوح عيد طالهبا بني ( )278-218طاتباً وطاتبةً ،أتيت مييرسة
لإلخالص مبحلة لتشهيلء على يرأس هذه لمليليرس ،حيث وصل عيد طالهبا ( )278طاتباً
وطاتبةً ،بنسبة  ،%3خدوم بقييرخسهم عيد (  )36معلما ومعلمة ،وصل نصيب لملعلم من
لتطالب إىل ( )8طالب ،مث أتيت مييرسة زخي بن اثبت يف لترتتيب لتثاين يف هذه لجملموعة
من حيث عيد لتطالب ،حيث بلغ عيد طالهبا ( )246طاتباً وطاتبةً ،بنسبة وصلت إىل
 %3تدرخبا  ،خدوم بقييرخسهم عيد ( )50معلماً ومعلمةً ،وصل نصيب لملعلم من لتطالب
إىل ( )5طالب ،أتت مييرسة أبو بكر لترلزي يف ذخل قائمة هذه لمليليرس بعيد ()218
طاتباً وطاتبةً ،وبنسبة  %2.3من لمجايل طالب لتفرع ،خدوم بقييرخسهم عيد ( )23
معلماً ومعلمةً وصل نصيب لملعلم من لتطالب إىل ( )9طالب تدرخبا.
د ـ نصيب الطالب من املساحة الكلية :أظهرت نقائج حساب لتباحثان تلمساحات
لتكلية مليليرس لتقعليم لألساسي مبنطدة تييرلسة ابسقخيلم  Google Earth Proأن
لملساحة لتكلية تقلك لمليليرس بلغت حوليل 110602م ،2يف حني بلغ عيد لتطالب
لمللقحدني هبذه لمليليرس حسب لالحصائيات لتصاديرة عن مكقب مرلقبة تعليم لتزيروق
خالل لتعام لتييرلسي2020-2019م ( )9123طاتباً وطاتبة ،ومن خالل حتليل هذه
لتبياانت تبني أن لملعيل لتعام تنصيب لتطاتب من لملساحة لتكلية()مليليرس لتقعليم
لألساسي ابتفرع لتبليي لتزيروق بلغ حولىل12.2م ،2وهو ما خدل عما حيدته لملعاخري
لتقخطيطية لتليبية من نصيب لتطاتب من لملساحة لتكلية تلميليرس ،حيث حيدت تلك
( )مث لسقخرلج لملعيل لتعام تنصيب لتطاتب من إمجايل لملساحة لتكلية مليليرس لتقعليم لألساسي من قسمة
إمجايل لملساحات لتكلية مليليرس مرحلة لتقعليم لألساسي على إمجايل عيد طالهبا.
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لملعاخري نصيب لتطاتب من لملساحة لتكلية تلمييرسة ما بني 30-20م ،2مما جيعل نصيب
لتطاتب يف لتفرع لتبليي لتزيروق من لملساحة لتكلية تلمييرسة خدل عن لحلي لألدىن لحمليد
يف لملعاخري لتقخطيطية لتليبية بـ ـ ( )7.8مرتلً مربعاً.
جدول ( )3مسؤشرلت لتكفاءة لتوظيفية مليليرس لتقعليم لألساسي بفرع لتزيروق تلعام لتييرلسي
2020-2019م

لملصيير  -1مكقب مرلقبة تعليم لتزيروق " بياانت غري منشويرة" زاييرة بقايرخ 2020/5/25م
-2نقائج تفرخغ لسقمايرة مييرلء لمليليرس 2020م ،ونصيب لتطالب من لملساحات ولملعلمني من لتطالب
(من حساب لتباحثان)
(*) لملساحقان لملسدوفة ولتكلية من حساب لتباحثان ابسقخيلم برانمج Google Earth Pro
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ه ـ نصيب الطالب من املساحة املسقوفة :وفق أسس تصميم لمليليرس لألساسية ،جيب
2

أال تدل لملساحة لملبنية تلميليرس لالبقيلئية عن 2750م 2ولمليليرس لإلعيلدخة عن 3500م

ولتشرط لألول حتدق يف مييرسقني مها مييرسة شهيلء لتسكريلت لتيت أسست على أساس
تييرخس لملرحلقني لالبقيلئية ولالعيلدخة ،ولتيت بلغت مساحقها لملبنية ()2818م ،2ومييرسة
لحلرخة لتيت بلغت مساحقها لملبنية ()3492م ،2يف حني مل خنطبق شرط لملساحة على ابقي
لمليليرس فجميعها سولء أكانت ميليرس لبقيلئية أو إعيلدخة تدل مساحااها عن لملعياير
لملطلوب يف بناء لمليليرس لالبقيلئية ولإلعيلدخة ،ومن خالل بياانت لجليول ( )3خقبني أن
إمجايل لملساحة لملسدوفة مليليرس لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة بلغ حوليل()30933م،2
وهو ما ميثل  %3من لمجايل مساحة لمليليرس لتكلية ،يف حني بلغ نصيب لتطاتب من
لملساحة لملسدوفة تلمبىن يف لتعام لتييرلسي2020-2019م ()3.4م ،2وهو أقل مما حيده
لملعياير لحمللي تنصيب لتطاتب من لملساحة لملسدوفة تلمبىن لتذي خرتلوح بني ()8-6م ،2يف
حني لشايرت نقائج تفرخغ لسقبانة مييرلء لمليليرس وبياانت مكقب مرلقبة تعليم لتزيروق أن
مقوسط نصيب لتطاتب من لملساحة لملسدوفة بلغت حوليل ()3.3م 2وهذه تعي أقل حبوليل
( )3أمقاير من لحلي لألدىن تنصيب لتطاتب من لملساحة لملسدوفة حسب لملعياير لحمللي.
و ـ متوسط عدد الطالب ابلفصل :بلغ عيد طالب مرحلة لتقعليم لألساسي يف منطدة
لتييرلسة خالل لتعام لتييرلسي2020/ 2019م ( ) 9123طاتبا ،موزعني على ( )452
فصالً ديرلسياً ،يف( )20مييرسة ،من بينها( )26فصال يف ثالث ميليرس هي (شهاب لتيخن
وأبوبكر لترلزي مبحلة لتزيروق ومييرسة لإلخالص مبحلة لتشهيلء) تسقغل تفرتة تييرخسية
ولحية وهي لتفرتة لتصباحية ،خييرس هبا( )830طاتبا وطاتبة ،وابتقايل خكون مقوسط عيد
لتطالب يف هذه لتفصول( )31طاتبا ،وهو معيل أعلى بطاتب ولحي من لحلي لألعلى
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لحمليد يف معاخري لتقخطيط لتعمرلين لتيت بينت أن مقوسط عيد لتطالب يف لتفصل لتييرلسي
خرتلوح بني ()30-25طاتبا ،يف حني أن عيد ( )182فصال ديرلسيا تسقغل تفرتتني
تييرخسيقني صباحية ومسائية ،موزعة على( )17مييرسة ،خييرس هبا  8989طاتبا وطاتبة،
فيكون لمجايل لتفصول لتقييرخسية( )364فصال ،وابتقايل فإن مقوسط عيد لتطالب ابتفصل
وصل إىل()25طاتبا وطاتبة تلعام لتييرلسي2020-2019م ،وهذل لتعيد خدع ضمن
لملعياير لحمللي لحمليد ملقوسط عيد لتطالب يف لتفصل لتولحي.
ز ـ نصيب الطالب من مساحة الفصل :ترلوح نصيب لتطاتب من مساحة لتفصل بني
()0.7م 2يف مييرسة أمحي زيروق ،وهذه لملساحة أقل مما هو حميد يف أسس تصميم ميليرس
مرحلة لتقعليم لألساسي ،لتيت بينت أن مساحة لتفصل جيب أال تدل عن ()45م،2
ولملساحة لملخصصة تلطاتب يف لتفصل مبا خرتلوح بني ( 1.20ـ )1.60م )*( 2يف حني بلغ
نصيب لتطاتب من مساحة لتفصل يف مييرسة أبوبكر لترلزي ()3.3م ،2أما لملعيل لتعام
تنصيب لتطاتب من مساحة لتفصول لتييرلسية مليليرس مرحلة لتقعليم لألساسي يف لتعام
لتييرلسي2020-2019م فدي بلغ حوليل ()2.7م.2
 2ـ االحتياجات واملستلزمات التعليمية:
من خالل لتزاييرة لملييلنية لتيت قام هبا لتبحثان تلميليرس لملسقهيفة ابتييرلسة ،ومن خالل
إجابة مييرلء لمليليرس على لتسسؤلل لملقعلق ابتصعوابت لتيت تولجه مسؤسسااهم وحتي من
كفاءاها لتوظيفية تبني لآليت
( )من حساب لتباحثان ابسقخيلم لملعادتة لآلتية نصيب لتطاتب من مساحة لتفصل تساوي عيد لتفصول
لتييرلسية مضرواب يف مساحة لتفصل مدسوما على عيد لتطالب ابملييرسة.
(*) أسس تصميم لملييرسة لألساسية ،مكقب لملباين لملييرسية ببليخة مصرلتة " بياانت غري منشويرة" زاييرة بقايرخ
لتثالاثء 7أبرخل 2020م.
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أ .عيم توفر لملسقلزمات لتقعليمية أسهم بشكل كبري يف تيين مسقوى لخليمات لملديمة.
ب .لتقأخري لملقكرير يف تسليم لتكقب لملنهجية وندص يف لألاثث لملييرسي لجليي.
ج .لتعجز لتدائم يف توفري لملعلمني وخاصة معلمي مولد لتنشاط.
د .لالجازلت لملرضية ولجازلت لتوضع تلمعلمات آاثيرها لتسلبية على لتعملية لتقعليمية .
ه .غياب عامل لالسقدرلير يف لختاد لتدرليرلت لملنظمة ملولعيي بيلخة وهناخة لتعام لتييرلسي.
و .لخنفاض مسقوى لألجوير تلمعلمني وغياب لحلولفز لملادخة ولملعنوخة.
ز .غياب عامل لتقجهيز ولتقطوخر يف لملعامل ولملسقلزمات لملييرسية بشكل مناسب.
ح .ضعف دوير أوتياء لألموير وغياب بعضهم عن مقابعة أبنائهم بشكل دويري.
اثنيا ـ الكفاءة املكانية ملدارس التعليم األساسي ابلزروق:
صاحب ظهوير تدنية نظم لملعلومات لجلغرلفية جمموعة من أدولت لتقحليل لملكاين لتيت
تسقخيم يف قياس كفاءة لملوقع لملكاين ،ومن تلك لألدولت أدلة حتليل لملركز لملقوسط
لتفعلي ،وأدلة حتليل لملركز لملقوسط لالفرتلضي لملثايل ،وأدلة لملسافة لملعيايرخة ،وأدلة حتليل
لتدطاع لتناقص لملعيايري ،وأدلة لتقحليل لملكاين تنطاق لخليمة.
وبقطوير تدنية نظم لملعلومات لجلغرلفية ظهوير مفهوم تدين علمي جيخي خعرف ابتقحليل
لالحصائي لملكاين ،لتذي خقيح تلجغرليف لحلصول على تطبيدات مكانية كمية ،تساعيه يف
حتيخي لتعالقات بني مكواناها وليرتباطااها لملكانية ولتعولمل لجلغرلفية ضمن بيئة نظم
لملعلومات لجلغرلفية ،وإخرلج نقائج عمليات لملعاجلة ولتقحليل لملكاين على هيئة خرلئط
وتدايرخر وأشكال بيانية وتوضيحية وجيلول يرقمية ،تعني لتباحث يف لحلصول على معلومات
دقيدة حول لتظاهرة لملييروسة (لتعزلوي2018 ،م ،ص.)180
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يف هذل لجلزء من لتييرلسة سيقم حتليل لتقوزخع لملكاين ملولقع ميليرس لتقعليم لألساسي
مبنطدة لتييرلسة ،ولملدصود ابتقحليل لملكاين هو" لإلجرلءلت لتكمية لتيت تسقخيم يف حتليل
لتعالقات لملوقعية لتدائمة بني لتظاهرلت لتندطية ولخلطية ولملساحية على لخلرخطة (لحليلد،
2012م ،ص ،)87ومب أن لمليليرس ظاهرلت ندطية تدع دلخل نظاق جغرليف مساحي وهو
لتفرع لتبليي لتزيروق وجبولير طرق متثل ظاهرلت خطية فإننا لسقخيمنا عيدلً من أدولت
لتقحليل لالحصائي لتيت توفرها أحي ولجهات برانمج  Arc Gisوهي ولجهة Arc
 ، Toolboxومتت عملية لتقحليل لملكاين تلظاهرة لملييروسة بعية أساتيب وهي
ـ لملركز لملقوسط لتفعلي خعـرف لملركـز لملقوسـط تلقوزخـع لتندطـي أبنـه لتندط ــة لتق ــي خلقد ــي
عن ــيها مع ــييل لحملويرخن لترأسي ولألفدي تقمثـل مركـز معـيل لتقوزخعـات لملكانيـة (لتردخسي،
 ،2012ص)47وتعي أدلة لملقوسط لملكاين لملدابل حلساب قيمة لملقوسط لحلسايب
تلبياانت غري لملكانية ،أي أهنا حتيد أخن خدع لملوقع لتذي خعي مقوسطاً جغرلفياً ملولقع
مفردلت لتظاهرة قيي لتييرلسة (دلوود2012 ،م ،ص .)147وخالحظ من خالل لخلرخطة
( )2أن ندطة ثدل توزخع ميليرس لتقعليم لألساسي لملقمثلة يف لملركز لملقوسط لتفعلي ملولقع
ميليرس لتقعليم لألساسي تدرتب من مركز ثدل جذب لتسكان يف لتفرع ،مما خسؤشر إىل أن
توزخع ميليرس لتقعليم لألساسي يف لتفرع لتبليي لتزيروق خدرتب من لتقولزن ابتنسبة ملعياير
لتكثافة لتسكانية .
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خرخطة ()2لملركزخن لملقوسطني

خرخطة ( )3لملسافة لملعيايرخة

املصدر لتباحثان ابسقخيلم ( )GISلسقنادل إىل مكقب لخليمات تقعليمية ابتزيروق ،بياانت "غري منشويرة"،
زاييرة لأليربعاء بقايرخ (2019/5/20م).

ـ لملركز لملقوسط لملثايل:من لخلرخطة ( )2خقبني أن لملركز لملقوسط لملثايل خدع عني لتقداء خط
طول  15.137464ديرجة شرقا مع لتيلئرة لتعرضية  32.382434ديرجة مشاال ممثال
يف مييرسة عدبة بن انفع لتولقعة مبحلة لملرسى اثين أكرب لحملالت من حيث عيد لتسكان
بعي حملة لتزيروق ،ونالحظ من خالل لخلرخطة( )2لقرتلب لملركز لملثايل من لملركز لملقوسط
لتفعلي تقوزخع ميليرس لتقعليم لألساسي مبنطدة لتييرلسة ،مما خعين أن توزخع لمليليرس خييم
لملنطدة لملركزخة وما جاويرها.
ـ لملسافة لملعيايرخة هي ديرجة تشقت أو تركز عناصر لتظاهرة حول توسطها لملكاين ،ابعقماد
لملسافة لتفاصلة بني عناصر لتظاهرة ولملقوسط لملكاين ،وخقم متثيلها بيانيا على لخلرخطة برسم
دلئرة مركزها لملقوسط لملكاين ونصف قطرها لتبعي لملعيايري (الزم ،2018 ،ص)399
وتسقخيم لملسافة لملعيايرخة يف قياس ميى تركز أو تشقت مفردلت لتظاهرة عن مركزها
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لملقوسط ،خكون لتقوزخع معقيال حول مركز لتظاهرة إذل توزع  %68.26من عناصرها دلخل
لتيلئرة لملعيايرخة لتيت نصف قطرها مسافة معيايرخة ولحية من لملركز لملقوسط تقوزخع لتظاهرة،
وكلما ليرتفعت هذه لتنسبة كلما لجته لتقوزخع إىل لتقشقت ،يف حني خشري لخنفاضها إىل
لتقجمع .وخقم متثيل لملسافة لملعيايرخة على لخلرخطة برسم دلئرة تسمى دلئرة لالحنرلف لملعيايري،
مركزها لملركز لملقوسط ،ونصف قطرها خساوي لملسافة لملعيايرخة (نوفل2019 ،م،ص.)142
مت لسقخيلم لتيلئرة لملعيايرخة لتيت نصف قطرها مسافة معيايرخة ولحية ،ومركزها لملركز لملقوسط
لتفعلي مليليرس لتقعليم لألساسي ابتفرع لتبليي لتزيروق ،بلغت مساحة لتيلئرة 11كم ،2أي
ما نسبقه  %4.1من مساحة منطدة لتييرلسة ،لتباتغة 268كم،2من خالل لخلرخطة ()3
خقبني أن هناك ( )12مييرسة من جمموع( )20مييرسة ،أي ما خدايرب ( %)60من
ميليرس لتقعليم لألساسي ،تقوزع حول مركزها لتفعلي ضمن لتيلئرة لملعيايرخة ،مما خشري إىل أن
ميليرس لتقعليم لألساسي تنقشر حول مركزها بنمط مقجمع ،وهذل خسؤشر إىل عيم لتباع
لألسس لتقخطيطية لملكانية عني لخقياير مولقع هذه لمليليرس.
ـ لجتاه توزخع لتظولهر لجلغرلفية لتدطاع لتناقص لملعيايري أن لجتاه لنقشاير ميليرس لتقعليم
لألساسي خقخذ لتشكل لتبيضاوي لتذي حيد لجتاه يرمسه شكل لنقشاير لملوقع لجلغرليف
تلميليرس "وقي خدرتب لتشكل لتبيضاوي من لتشكل لتيلئري إذل كان لمقيلد لتظاهرة شبه
مقولزن يف مجيع لجلهات ،وقي خكون شكال بيضاواي طوتيا أقرب إىل لتشكل لملسقطيل إذل
كانت لتظاهرة لتيت أتخذ شكل مثلت متقي ابجتاه معني" (لتيغريي2013 ،م ،ص.)25
وخقخذ لتشكل لتبيضاوي لجتاه (مشال-غرب) ،تيغطي مساحة مديليرها  10.5كم ،2عني
خط طول  15.138417ودلئرة عرض  ،32.372689ومن لخلرخطقني( )4و()5
خالحظ أن لنقشاير لتعمرلن أيخذ تدرخبا نفس لجتاه لمقيلد لمليليرس.
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خريطة (  ) 4اجتاه توزيع املدارس

خريطة (  )5العالقة بني توزيع املدارس والسكان والعمران

املصدر لتباحثان ابسقخيلم برانمج Arc 10.7وموقع Open Street Map

ـ نطاق لخليمة (لحلرم) هو لملساحات لتيت ختيمها لملييرسة لفرتلضيا بشكل لفرتلض،
وتقحيد تلك لملساحات من خالل قسمة أعيلد لمليليرس ابحلي لتسكين على مساحقه،
فينقج عنه معيل مساحة خيمية تكل مسجي على هيئة دلئرة مركزها لملييرسة ،وتقيلخل
لتيولئر دلخل لتدطاعات لتسكنية خمقلفة لتشكل ولملساحة (الزم2018 ،م ،ص ،)399مت
لسقخيلم معيايري (500م) (1000م) تقحيخي نطاق أتثري خيمة ميليرس مرحلة لتقعليم
لألساسي مبنطدة لتييرلسة.
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خريطة ( )6املسافة املعيارية وحرم 500مرت

خريطة ( )7املسافة املعيارية وحرم 1000

املصدر  :لتباحثان ابسقخيلم برانمج  Arc 10.7لسقنادل إىل بياانت "غري منشويرة" مكقب مرلقبة تعليم لتزيروق

 4ـ مناقشة النتائج :بقطبيق هذه لملعاخري نالحظ لآليت
أ ـ أن هناك تيلخال بني نطاقات لخليمة عني مسافة  500مرت بني مجيع لمليليرس ،ابسقثناء
مييرسة لحلرخة ومييرسة حسان بن اثبت مبحلة لتزيروق .كما نالحظ وجود مناطق غري
خميومة عني هذه لملسافة ،مما جيعل لتطالب جمربخن على قطع مسافة 500م خرخطة ()6
وهي لملسافة لحمليدة يف معاخري لتقخطيط لتعمرلين كمسافة قصوى ميكن تقالميذ لملرحلة
لالبقيلئية قطعها تلوصول إىل لملسؤسسة لتقعليمية.
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ب ـ بلغت مساحة لملناطق لملخيومة يف منطدة لتييرلسة عني نطاق 500م ،حوليل
15.7كم ،2أي ما نسبقه ( ،%)5.9من مساحة لتفرع لتبليي تباتغة 268كم ،2يف
حني بلغت لملساحة غري لملخيومة عني هذل لتنطاق ()252كم.2
ج ـ من لخلرخطة ( )7لتيت تبني نطاق خيمة ميليرس مرحلة لتقعليم لألساسي عني 1000
مرت ،خقضح وجود تيلخل يف نطاق لخليمة عني مجيع لمليليرس ،وخروج نطاق خيمة بعضها
خايرج حيود منطدة لتييرلسة حبيث تشمل لملناطق لحملاذخة هلا.
د ـ بلغت مساحة لملناطق لملخيومة بنطاق 1000م حوليل ()62.7كم 2من لمجايل
2

مساحة لملنطدة ،بنسبة ( ،% )23.4يف حني بلغت لملساحة غري لملخيومة  205.3كم
بنسبة (.% )76.6
 .5االستنتاجات والتوصيات:
.1.5اإلستنتاجات خلصت لتييرلسة لىل جمموعة من لتنقائج من بينها
أوال فيما خيص لتكفاءة لتوظيفية

أ ـ عيد ميليرس لتقعليم لألساسي ( )20مييرسة خفرتض وفدا تعدود لتقأسيس أن تصنف إىل
( )13مييرسة لبقيلئية و( )4ميليرس مشرتكة ـ لبقيلئية إعيلدخة ـ و( )3ميليرس لعيلدخة،
وتكن ولقع لحلال أن ميليرس فرع لتزيروق هي ميليرس مشرتكة عيل مييرسة ولحية
لعيلدخة.
ب  -وفدا تلقوزخع لملكاين تلميليرس على لحملالت لتعمرلنية تبني لسقحولذ حملة لتزيروق وهي
لألكرب مساحة وأكثر سكاان على  %40من لمجايل لمليليرس ،وأتيت حملة لملرسى يف
لترتتيب لتثاين بنسبة  %25وتوزعت ابقي لتنسبة  %35على لحملالت لتعمرلنية لتباقية.
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ج  -بلغ عيد لتطالب تلعام لتييرلسي 2020/2019م ( )9123طاتبا وطاتبة موزعني
على ميليرس لتفرع لتبليي أبعيلد غري مطابدة تلمعاخري لتقخطيطية " "500طاتب،
حيث ترلوحت ما بني ( 964ـ  )218طاتب.
د  -نصيب لتطاتب من لملساحة لتكلية تلميليرس تديير بـ ()12.2م 2وهذه لملساحة تدل
عن لحلي لألدىن تلمعاخري لتقخطيطية لتليبية لتيت تديير ما بني ( 20ـ )30م. 2
ه ـ نصيب لتطاتب من لملساحة لملسدوفة تلميليرس بلغ حوليل ()3.4م 2وهذه لملساحة
تدل عن لملعياير لملطلوب يف بناء لمليليرس لالبقيلئية ولالعيلدخة ولملديير ما بني ( 6ـ )8م

2

و  -مقوسط عيد لتطالب ابتفصول وفدا تبياانت لتعام لتييرلسي 2020/19م خدع ضمن
لملعياير لحمللي ولملديير مابني ( 25ـ  )30طاتب.
ز ـ نصيب لتطاتب من مساحة لتفصل يف بعض لمليليرس بلغ ()0.7م 2وهو معيل خدل
عن لملعيل لتعام ولملديير حبوليل ()2.7م.2
اثنيا فيما خيص لتكفاءة لملكانية
من خالل تطبيدات تدنية نظم لملعلومات لجلغرلفية ولتقحليل لالحصائي لملكاين خقضح
أ ـ أن توزخع لمليليرس وفدا تلكقلة لتسكانية خدايرب لتقولزن ابتنسبة ملعياير لتكثافة.
ب ـ أن توزخع لمليليرس خييم لملنطدة لملركزخة وما جاويرها.
ج  -أن ( )%60من ميليرس لتقعليم لألساسي تنقشر حول مركزها بنمط مقجمع ،وهذل
خسؤشر إىل عيم لتباع لألسس لتقخطيطية عني لخقياير مولقع هذه لمليليرس.
د ـ أن هناك تيلخال بني نطاقات لخليمة عني مسافة ( )500مرت بني أغلب لمليليرس ،يف
حني خالحظ وجود مناطق غري خميومة عني هذه لملسافة ،مما جيعل لتطالب جمربخن على

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

57

جملة كلية اآلداب -العدد  16ديسمرب 2020

دراسة قي جغرافية اخلدمات التعليمية

________________________________________________________

قطع مسافات أكثر من ( )500مرت ،وهي لملسافة لحمليدة يف معاخري لتقخطيط لتعمرلين
كمسافة قصوى ميكن أن خدطعها تالميذ لملرحلة لالبقيلئية تلوصول لىل ميليرسهم.
.2.5التوصيات :تقلخص لتقوصيات لملدرتحة يف لآليت
أ ـ لألخذ بعني لالعقباير لملعاخري لتقخطيطية عني لنشاء ميليرس جيخية ترلعي لتبعي لملكاين
وتوزخع لتكثافة لتسكانية.
ب ـ توفري لملسقلزمات لتقعليمية من كقب منهجية ووسائل تعليمية وجتهيزلت ومولد معملية.
ج ـ تلبية مقطلبات مييرلء لمليليرس لملوجهة لىل لإلدليرلت لملخقلفة بدطاع لتقعليم بشكل
خساعي إدليرة لملييرسة يف تنفيذ مهامها.
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