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  ملخص البحث 
  

یتناول البحث بالدراسة والتحلیل نقاط االرتكازیة المكانیة والسكانیة 

والمدارس الحكومیة في مدینة غزة، وتم تقسیم البحث إلى عدة موضوعات، 

لبحث ووسائله، والثاني ارتكازیة المكان والسكان، أهداف ا: تناول األول

وتناول الثالث ارتكازیة المدارس الحكومیة بأقسامها، واختتم البحث بالنتائج 

  . والمقترحات والتوصیات
  

 
 

  

ABSTRCT  
 

This research aims at studying and analyzing the 
core points of place and population as well as of those 
of governmental schools in Gaza City. It comes in 
terms of chapters. The first chapter illustrates the 
objectives of the study and its methodology. The 
second deals with the focal points of the place and 
population. The third tackles the focal points of the 
governmental schools with its various sections. The 
final chapter summarizes the results and proposes 
some suggestions and recommendations. 
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  ارز ا وادر  د زة

 :  

اتجهت الدراسات الجغرافیة نحو دراسة وتحلیل الظاهرات المكانیة، والبحـث   

عن أسباب اتجاهاتها، وما یرتبط بهـا مـن ظـاهرات فـي اإلطـارین الزمنـي والمكـاني، 

متمیـزًا فـي  وقد شغلت دراسة الخصائص المكانیة للظاهرات الطبیعیـة والبشـریة حیـزاً 

وأصـبحت تشـكل جـوهر الدراسـات الجغرافیـة ممثلـة النعكـاس  )1(.الدراسات الجغرافیة

  . تباین المكان، بعالقاتها بالظاهرات األخرى

وبدأت الدراسات الجغرافیة تتجه نحو التركیز علـى تحلیـل المواقـع مـن أجـل   

ع وأنمــــاط والتعــــرف علــــى توزیــــ )2(.إیجــــاد تفســــیرات لخصــــائص الظــــاهرات المختلفــــة

الظــاهرات الجغرافیــة داخــل إقلــیم وظیفــي محــدد، ومرتكــزة إلــى الفكــرة التــي تعتبــر أن 

أو تترتـــب ، أو تنـــتظم عشــــوائیًا، وٕانمـــا تعكـــس عالقــــة . الظـــاهرة المكانیـــة ال تتــــوزع

  .مكانیة محددة، وتعبر عن عالقة وظیفیة مع الظواهر األخرى ضمن حدود اإلقلیم

اء البحــث عــن نقطــة االرتكازیــة وتطبیقهــا علــى وٕان الفائــدة المرجــوة مــن ور   

مدینـــة غـــزة بمدارســـها الحكومیـــة تكمـــن فـــي تحدیـــد مركـــز الجـــذب المدرســـي داخـــل 

  . المدینة، وتحركها بناًء على البیانات اإلحصائیة المتغیرة بین فترة وأخرى

     

                                                           
االرتكازيـة المكانيـة والسـكانية لمحافظـات الهضـبة الغربيـة فـي العـراق، مجلـة البحـوث والدراسـات العربيـة، : عباس فاضل السـعدي -1

  .21م، ص 1995، القاهرة ، 24مج 
ة ألقســـام الجغرافيـــا فـــي االرتكازيـــة المكانيـــة وتحديـــد اتجاهـــات الظـــاهرات الجغرافيـــة، النـــدوة الثانيـــ: فـــاروق بـــن محمـــد الجمـــال  -2

  .171، ص 1985إبريل، 25-23المملكة العربية السعودية، منشورات عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود ، الرياض، 
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  اووع اول

وث وأداف اأ  

 :  

االرتكازیــة المكانیــة، وتطبیقهــا علــى یهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى   

، تمهیـدًا لتحدیـد االرتكازیـة المكانیـة )ضـواحیها(المدینة داخل محافظة غزة بأحیائهـا 

والســكانیة والمدرســیة، وتحلیــل االختالفــات لنقــاط االرتكــاز للظــاهرات المــذكورة علــى 

التركـز كمـا یسـتفاد مـن ارتكازیـة المـدارس فـي تحدیـد مراكـز . مستوى منطقة الدراسـة

التعلیمــي داخــل المدینــة، وتحركهــا حســب التعــدادات أو اإلحصــاءات ذات العالقــة، 

وتمثــل االرتكازیــة قطــب الجــذب لكــل الفعالیــات والنشــاطات المرتبطــة بهــا، ویتطلــب 

ذلــك االهتمــام والمتابعــة بحركــة انتقــال نقطــة االرتكازیــة، واتخــاذ الخطــوات الالزمــة 

  . المستویین المحلي اإلقلیمي لدولة فلسطینإلیجاد بیئة حضاریة متطورة على 

 أو :راا  ا :  

یحـدها مـن الجنـوب الغربـي الجـزء األدنـى . تقع المدینة ضمن محافظـة غـزة  

مـن وادي غـزة، ومـن الشــمال الشـرقي المحافظـة الشــمالیة، والغـرب البحـر المتوســط، 

ـــع. )1(ومـــن الجنـــوب الشـــرقي الخـــط األخضـــر مدینـــة علـــى تقـــاطع دائـــرة مركـــز ال یق

ها ویبلــغ متوســط عرضــ. )2(شــرقاً  34ْ 28َشــماًال، مــع خــط الطــول  31ْ 30َالعــرض 

فـي حـین یبلـغ متوسـط طولهـا  ،كـم  6.95من الشمال الغربي إلـى الجنـوبي الشـرقي 

  ). 2 ،1(خریطة  )3(. كم 10.7

                                                           
  . وقطاع غزة 1948خط الهدنة الذي يفصل بين األراضي التي احتلتها إسرائيل عام : الخط األخضر -1
  : من تحديد الباحثين، اعتماداً على -2

- Survey of Israel: Topographic map of Gaza strip, scale: 1:20000, Tel-Aviv, 1982. 
  : من احتساب الباحثين اعتماداً على -3

- I bid. 1982. 
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ـــى أســـاس إداري، فـــإن مســـاحة    ـــة الدراســـة یقـــوم عل ـــد منطق ونظـــرًا ألن تحدی

% 45.6، أي بنسـبة )مدینة غزة داخل حدود البلدیة( 2كم 32.8قة البحث تبلغ منط

% 98.4، أي بنسـبة )1(نسـمة  353632ویبلغ عدد سـكانها . من مساحة المحافظة

  .م2000من عدد سكان القطاع لعام % 34.6من عدد سكان المحافظة، ونحو 

الزیتــون،  الشــیخ عجلــین، تــل الهــوى،: وتتكــون المدینــة مــن عــدة أحیــاء هــي  

الصــــبرة، التركمــــان، الجدیـــــدة، التفــــاح، الــــدرج، الرمـــــال، النصــــر، الشــــیخ رضـــــوان، 

معســــكر الشــــاطئ، وتــــم دمــــج بعــــض األحیــــاء المتجــــاورة لیتفــــق ذلــــك مــــع المنــــاطق 

  . التعلیمیة في وزارة التربیة والتعلیم بقطاع غزة

  

م :ود ال و :  

مكــاني، ویــرتبط بمدینــة غــزة، : ولیتمحــور مجــال البحــث فــي  اتجــاهین، األ  

ویقصــد . االرتكازیــة المكانیــة والمدرســیة، دراســة تطبیقیــة: موضــوعي وهــو: والثــاني

بحـدود الدراسـة تحدیــد األبعـاد العلمیــة أو المجـال األساســي الـذي یــدور فیـه موضــوع 

البحــث، ویتمثــل فــي دراســة وتحلیــل التبــاین المركــزي للمــدارس الحكومیــة فــي مدینــة 

  . غزة

 :ا ا :  

  : تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتیة  

  . تتباین نقاط االرتكازیة المكانیة والسكانیة في المدینة -1

األساســیة (تتبــاین نقــاط االرتكازیــة والمدرســیة الحكومیــة بمراحلهــا المختلفــة  -2

  ). والثانویة

  .لمدرسیةتوجد عالقة ارتباط بین نقاط االرتكازیة المكانیة وا -3

                                                           
  5م، ص 2000فلسطين في القرن العشرين، وقفات إحصائية، رام اهللا فلسطين، : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -1
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وسوف یظهر في نهایة البحث مدي تحققها، اعتمادًا على ما یـتم التوصـل إلیـه فـي 

  .إطار البحث من نتائج

را :ب اوأ  :  

اعتمــــد الباحثــــان علــــى عــــدة منــــاهج، االســــتقرائي والتحلیلــــي واالســــتنتاجي،   

مــاد علــى بعــض للوصــول إلــى النتــائج المرجــوة، وقــد ألــزم أتبــاع هــذه المنــاهج، االعت

األســالیب اإلحصــائیة، المتمثلــة فــي المتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیاریــة، 

ومعاملي التباین واالرتباط، فضًال عن استخدام بعـض أسـالیب التمثیـل الكرتـوجرافي 

  .لتوزیع الظاهرات المذكورة على خرائط منطقة الدراسة

  : ى النحو التاليوقد تم استخدام المناهج واألسالیب السابقة عل  

وتم فیه جمع البیانات اإلحصائیة من مصادرها المتعددة، : اإلطار النظري -1

  . وتفریغها، وتبویبها وجدولتها تمهیدًا لتحلیل تلك البیانات

الـــذي اتجـــه نحـــو اختیـــار مدینـــة غـــزة للتطبیـــق، لدراســـة : اإلطـــار التطبیقـــي -2

االختیـار لعـدة أسـباب،  وقد وقع هـذا. وتحلیل نقاط االرتكاز للمدارس الحكومیة

أنهــا تعتبــر أكبــر تجمــع ســكاني فــي قطــاع غــزة، كمــا أنهــا تمثــل أكبــر : أبرزهــا

مركــز حضــري، فهــي العاصــمة اإلداریــة لقطــاع غــزة ویتركــز فیهــا العــدد األكبــر 

  . من المدارس الحكومیة

 :رااءات اإ :  

  : شملت إجراءات الدراسة االعتماد على اآلتي  

واعتمــدت البیانــات اإلحصــائیة الصــادرة عــن الجهــاز : اإلحصــائیةالبیانــات  -1

  . المركزي لإلحصاء ذات العالقة

الــدوریات والمجـــالت التـــي تعنـــي بــالنواحي التعلیمیـــة فـــي فلســـطین وبعـــض  -2

  . الدول العربیة

  .الكتب والمراجع التي لها عالقة بموضوع البحث -3
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د :ت ا :  

  : تمثلت في تمشكالواجهت الباحثان عدة   

ـــة البیانـــات اإلحصـــائیة -1 ـــات الصـــادرة عـــن : نوعی إذ یوجـــد تبـــاین بـــین البیان

الجهـاز المركــزي لإلحصـاء وتلــك المسـتمدة مــن وزارة التربیـة والتعلــیم، ممــا أدى 

إلــى اتبــاع أســلوب التوفیــق بینهمــا، للخــروج بالبیانــات التــي مكنــت البــاحثین مــن 

  .استكمال البحث

حصائیة المدرسیة، مع التقسیم اإلداري لمدینة غـزة، عدم توافق البیانات اإل -2

األمـــر الـــذي حتمـــت فیـــه طبیعـــة تلـــك البیانـــات اإلحصـــائیة إلـــى إدخـــال بعـــض 

  .األحیاء المتجاورة مع بعضها لكي تتفق مع المناطق التعلیمیة

وع اوا  

  ارز ان وان  د زة 

التوزیـع المتسـاوي لظـاهرة مـا مـن حیـث  تتحدد نقطة االرتكازیة التي تتوسـط  

ثقـــل التوزیـــع واتجاهاتـــه، عنـــد التقـــاء اإلحـــداثیات األفقیـــة والرأســـیة، للنقـــاط المركزیـــة 

وتــم تطبیــق الطریقــة علــى مدینــة غــزة اعتمــادًا علــى . )1(للظــاهرة المرغــوب دراســتها

حدیــد وتــم اتبــاع الخطــوات اآلتیــة لت. م2000البیانــات اإلحصــائیة الفلســطینیة لعــام 

نقــاط االرتكازیــة المكانیــة للمدینــة، والســكانیة فیهــا، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم 

  ). 3(، وخریطة رقم )1(

                                                           
  : الموضوع راجع للمزيد عن هذا -1

  .25،26م، ص 1995مرجع سابق، : عباس فاضل السعدي -

  .171م، ص 1985مرجع سابق،: فاروق بن محمد الجمال -

م،ص 1990البحث الجغرافـي، مناهجـه وأسـاليبه، دار المـريخ للنشـر، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، : صفوح خير -

318 ،319  

، 1افيــا باســتخدام الحاســوب، دار صــفاء للنشــر والتوزيــع، عمــان، األردن، طاألســاليب الكميــة فــي الجغر : نعمــان شــحاته -

  .143م، ص1997
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رســم خریطــة لمدینــة غــزة بحــدودها اإلداریــة وٕاحیائهــا، ووضــعها فــي إطــار  -1

  . یالمسها من جمیع الجهات

تعیــــین الوســــط الجغرافــــي لكــــل حــــي مــــن إحیائهــــا، ویــــتم ذلــــك عــــن طریــــق  -2

  . البصر

، لكـــــل وســـــط )الصــــادیة(، والرأســـــیة )الســـــینیة(اس اإلحـــــداثیات األفقیــــة قیــــ -3

  . جغرافي حتى إطار الخریطة

احتســاب نقطــة االرتكازیــة المكانیــة عــن طریــق حســاب المتوســط الحســابي  -4

  . لحاصل جمع كًال من المساحة في اإلحداثیات األفقیة والرأسیة

لنقطـــة ) الصـــادي( ، والرأســـي َص )الســـیني(والنـــاتج هـــو اإلحـــداثي األفقـــي َس 

ـــة المكـــان مقاســـًا مـــن إطـــار الخریطـــة ونقطـــة التقائهمـــا تمثـــل موضـــع نقطـــة . ارتكازی

  . االرتكازیة المكانیة لمدینة غزة

  

   -:ویتم ذلك حسب العالقة الریاضیة اآلتیة  

  ) م× س (مجـ   =  َس 

  م         

  : حیث     ) م× ص (مجـ   =َص 

  م          

  . فقیة لكل حيقیمة اإلحداثیات األ  : س 

  . قیمة اإلحداثیات الرأسیة لكل حي  : ص

  . مساحة الحي  : م  

  . المتوسط الحسابي لإلحداثین: َس، َص 
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 ول ر)1 (  ة   نن واا ز2000ار.  

  المساحة  اسم الحي

  )2كم(

عدد السكان 
)1(  

اإلحداثی

ة 

الشمالیة 

  )س(

  المساحة

×  

  )س(

اإلحدا

ة ثی

الشر

قیة 

  )ص(

  المساحة

×  

  )ص(

  السكان

×  

  )س(

  السكان

×  

  )ص(

  294224  426624.8  30.4  4.0  44.08  5.8  73556  7.6  الزیتون والصبرة 

  463374.6  570307.2  42.12  7.8  51.84  9.6  59407  5.4  التفاح والدرج 

  307483.4  660762.2  25.38  4.7  54.54  10.1  65422  5.4  الشجاعیة 

  240984.6  150086.9  57.91  11.4  36.07  7.1  21139  5.08  النصر 

  472062.6  247009.5  42.14  8.6  22.05  4.5  54891  4.9  الرمال 

  92807.6  54326.4  10.66  4.1  6.24  2.4  22636  2.6  تل الهوى 

  356460.3  90529.6  11.97  6.3  3.04  1.6  56581  1.9  الشیخ عجلین 

  2227397.1  2199646.6  220.58  --   217.86  --   353632  32.88  مدینة غزة 

  --   --   --   6.7  --   6.6  متوسط إحداثیات ارتكازیة المكان

  --   --   --   6.3  --   6.2  متوسط إحداثیات ارتكازیة السكان

  : الجدول من حساب الباحثان اعتمادًا على مصادر متعددة

، وزارة التخطــیط ، النشــرة اإلحصــائیة الربــع ســنویة، غــزة1996: دائــرة اإلحصــاء المركزیــة الفلســطینیة -

  . 4م، ص1995، أغسطس )2(والتعاون الدولي، العدد 

، قســـم نظـــم 26000:1: ، مقیـــاس رســـم "بلدیـــة غـــزة"خریطـــة مدینـــة غـــزة، التقســـیمات المتبعـــة فـــي  -

  . م1999المعلومات الجغرافیة، بلدیة غزة، ینایر 

  

  . تم احتساب نقاط ارتكازیة السكان والمدارس بنفس الطریقة السابقة -5

  : نستنتج اآلتي) 3(، وخریطة رقم )1(ن تحلیل بیانات الجدول رقم م

التقـــــي اإلحـــــداثي األفقـــــي والرأســـــي لنقطـــــة االرتكازیـــــة والمكـــــان فـــــي الجـــــزء  -

  . الشمالي من حي الزیتون والصبرة في وسط المدینة
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ومــن خــالل احتســاب نقطــة ارتكازیــة الســكان، اعتمــادًا علــى حجــم الســكان  -

، ولــنفس اإلحـداثیات األفقیــة والرأسـیة لمراكــز األحیــاء، بـدًال مــن مسـاحة األحیــاء

ــــة  ــــیًال فــــي االتجــــاه الجنــــوبي الغربــــي مــــن نقطــــة االرتكازی نجــــد أنهــــا تتحــــرك قل

متــــرًا عنهـــا، وهــــذا یعكـــس مـــدى تمیــــز حیـــي الزیتــــون  500المكانیـــة، وبمســـافة 

  . والصبرة من حیث حجم السكان

  

  اووع اث 

 ودارس اا زار  

یتنــاول هــذا المحـــور تحدیــد نقــاط االرتكازیـــة المدرســیة الحكومیــة األساســـیة   

، ونظرًا لتباین أعداد المدارس المتواجدة في منطقة البحث )1(الدنیا، والعلیا، والثانویة

مـــن مدرســـتین إلـــى ثالثـــین مدرســـة، فـــإن ذلـــك یـــدل علـــى مـــدي التبـــاین فـــي التوزیـــع 

بـین أقـل حـي فـي أعـداد المـدارس الحكومیـة مـرة،  15الجغرافي للمـدارس الـذي یبلـغ 

تل الهوى وأكثرها في حي الرمال، مما یجعل تحدیـد المركـز الجغرافـي لهـا بالبصـیرة 

أمــرًا یكتنفــه صــعوبة، خاصــة إذا كانــت األحیــاء كبیــرة المســاحة، األمــر الــذي یترتــب 

   )2(.علیه أخطاء كبیرة

اء وأعداد سكانها عام وتم استخدام الطریقة السابقة الخاصة بمساحة األحی  

م لتحدید ارتكازیة المدارس، وتطلب ذلك رسم خریطة لكل مرحلة من مراحل 2000

، مع تحدید نقطة االرتكازیة )األساسیة الدنیا والعلیا والثانویة(التعلیم الحكومي 

  . للعدد اإلجمالي للمدارس

  : ارتكازیة المداس الحكومیة واألساسیة الدنیا -1

                                                           
  . هي المدارس االبتدائية من السنة األولى إلى السادسة: المدارس األساسية الدنيا-1

  . هي المدارس التي تبدأ السنة السابعة السنة التاسعة: و المدارس األساسية العليا-ب

  . تبدأ من السنة العاشرة حتى السنة الثانية عشرة: وية والمدارس الثان -ج
  .30م، ص 1995مرجع سابق،: عباس فاضل السعدي  -2
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.ارتكازیـــة المـــدارس الحكومیـــة والمـــدارس األساســـیةالدنیا) 2(م ویوضـــح الجـــدول رقـــ
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 ول ر)2 ( ة   ما ارس اوا ،ارس اا زار

 2000.  

  

ا ا  

 ا ارس اا  ما ارس اا  

  )2(العدد  )1(عدد المدارس

×  

  )س(

  العدد

×  

  )ص(

  العدد  د المدارسعد

×  

  )س(

  العدد

×  

  )ص(

  40.0  58.0  10  64.0  92.8  16  الزیتون والصبرة

  78.0  96.0  10  148.2  182.4  19  التفاح والدرج

  56.4  121.2  12  98.7  212.1  21  الشجاعیة

  22.8  14.2  2  102.6  63.9  9  النصر

  103.2  54.0  12  25.8  135.0  30  الرمال

  4.1  2.4  1  8.2  4.8  2  تل الهوي

  12.6  3.2  2  25.4  6.4  4  الشیخ عجلین

  317.1  349.0  49  472.7  697.4  101  مدینة غزة

  متوسط إحداثیات ارتكازیة المدارس الحكومیة

  4.7= ، َص  6.9= َس 

  متوسط إحداثیات ارتكازیة المدارس األساسیة

  6.5، َص 7.1= َس 

  : الجدول من احتساب الباحثان اعتمادًا على بیانات

إحصـاءات التعلـیم فـي محافظـات غـزة، مدیریـة التربیـة والتعلـیم، غـزة، : العامة للتخطیط والتطویر التربوياإلدارة  -

  . 78-74م، ص ص 2000-2001

  ). 1(بیانات جدول رقم  -

  

أن نقطة االرتكازیة ) 4(، وخریطة رقم )2(نستنتج من الجدول رقم 

ي الجنوب الشرقي، وعلى للمدارس الحكومیة بالنسبة لنقطة ارتكازیة المكان تقع ف

ط الجغرافي ــوتقع في االتجاه الشمال الشرقي من الوس. كیلو مترًا منها 1.2بعد 

كما تقع هذه النقطة بجوار حدود . لحي الزیتون وعلى بعد كیلو متر واحد منه

أحیاء الشجاعیة والتفاح والدرج، التي تشكل أكثر من نصف سكان المدینة 

  . م2000لعام %) 56.1(
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أیضًا، أن نقطة ) 5(، والخریطة رقم )2(كما نستنتج من الجدول رقم      

االرتكازیة للمدارس األساسیة الدنیا، بالنسبة لنقطة ارتكازیة المكان تقع في االتجاه 

الجنوبي الشرقي منها بحوالي نصف كیلو متر، وعلى حدود حي التفاح والدرج مع 

وسط الجغرافي لحي التفاح والدرج حي الصبرة والزیتون، حیث تقع جنوب غرب ال

كم، كما تقع شمال شرق الوسط الجغرافي لحي الصبرة والزیتون  2.1بمسافة 

  .كم1.9بمسافة 

من خالل ما تقدم یتبین أن موضع نقطة ارتكازیة المدارس الحكومیة واألساسیة 

 اتـا بمسافـ، وٕان كانت تبعد عنه ، ال تتطابق مع نقطة ارتكازیة المكان الدنیا

د وضع ـــ، كما تم اإلشارة إلى ذلك، وهو ما سوف یؤخذ بعین االعتبار عن محدودة

توزیع  سوءن م عـاقتراحات وتوصیات من أجل تصحیح الخلل القائم والذي نج

  .المدارس داخل منطقة البحث

  

3-  ووا ا دارس اا زار   

ألساســیة العلیــا والثانویــة فــي مدینــة غــزة ارتكازیــة المــدارس ا) 3(یبــین الجــدول رقــم 

  . م2000لعام 

  

نستنتج أن ارتكازیة المدارس األساسیة العلیا تقع ) 3(من تحلیل بیانات الجدول رقم 

في حي التفاح والدرج، في اتجاه شمال شرق ارتكازیة المكان وعلى بعد نصف 

جنوب غرب ذلك حیث تقع في اتجاه ) 6(كیلو مترًا منها، وتوضح خریطة رقم 

  . كیلومتراً  1.6الوسط الجغرافي لحي التفاح والدرج بمسافة 
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 ول ر)3 :( ة   مارس اوا ،ا ارس اا زار

 2000  

  

ا ا  

 ا ارس اا   مارس اا  

عدد 

  المدارس

  العدد

×  

  )س(

  العدد

×  

  )ص(

  العدد  د المدارسعد

×  

  )س(

  العدد

×  

  )ص(

  8.0  11.6  2  16.0  23.2  4  الزیتون والصبرة

  31.2  38.4  4  39.0  48.0  5  التفاح والدرج

  9.2  20.2  2  32.9  70.7  7  الشجاعیة

  45.6  28.4  4  34.2  21.3  3  النصر

  86  45.0  10  68.8  36.0  8  الرمال

  4.1  2.4  1  -  -  -  تل الهوي

  -  -  -  12.6  3.2  2  الشیخ عجلین

  184.1  146.0  21  203.5  202.4  29  مدینة غزة

  متوسط إحداثیات ارتكازیة المدارس األساسیة العلیا 

  7.0= ، َص  7.0= َس 

  متوسط إحداثیات ارتكازیة المدارس الثانویة

  8.8= ، َص  7.0= َس 

  :الجدول من احتساب الباحثین اعتمادًا على بیانات

مدیریـة التربیـة  –)  2001-2000(حصاءات عن التعلـیم العـام فـي محافظـات غـزة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، إ

  .87-74والتعلیم، وزارة التربیة والتعلیم، غزة، ص ص 

  .ال توجد مدارس للمرحلتین األساسیة العلیا والثانویة -

    

كمـــا أن ارتكازیـــة المـــداس الثانویـــة تقـــع فـــي حـــي الرمـــال وفـــي اتجـــاه شـــمال شــــرق 

كیلــومترًا منهـــا، كمــا تقـــع فــي اتجـــاه شــمال شـــرق  1.2ن، وعلــى بعـــد ارتكازیــة المكـــا
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كـم منـه، كمـا هـو موضـح فـي خریطـة  2.6الوسط الجغرافي لحي الرمال وعلى بعـد 

وهذا یعود إلى أن حي الرمال یمثل القلب الحضري للمدینـة، حیـث یتركـز ). 7(رقم 

ضـــري الـــذي نحـــو نصـــف عـــدد المـــدارس الثانویـــة فـــي الحـــي متســـقًا مـــع التطـــور الح

  . تعكسه المتطلبات التعلیمیة كي تتوافق مع النمو الحضري للحي

     

أیضًا أن ارتكازیة المدارس ) 7(والخریطة رقم ) 3(ویتبین من الجدول   

الثانویة تقع بالقرب من الحدود اإلداریة لحي النصر، وحي التفاح والدرج، 

وٕاذا أضفنا . ویةمن عدد المدارس الثان% 38.1حیث تضم هذه األحیاء نحو 

حي الرمال (عدد المدارس في حي الرمال، إلیهما، نجد أن األحیاء الثالثة 

من مجموع المدارس الثانویة في %) 85.7(تضم ) والنصر والتفاح والدرج

وهذا ال یتوافق مع األحیاء المرتفعة الكثافة السكانیة، كما هو الحال . المدینة

  .یةفي أحیاء الزیتون والصبرة، والشجاع

ویدل ذلك علـى مـدي الخلـل الحاصـل الـذي نجـم عـن تمركـز المـدارس   

فـــي األحیـــاء المشـــار إلیهـــا ســـابقًا، ممـــا أدي إلـــى زیـــادة األعبـــاء علـــى طـــالب 

المدارس الثانویة الذین یلتحقون بها مـن سـكان األحیـاء األخـرى، إذ أن علـیهم 

ًال عـــن عـــدم كیلــومترًا ذهابـــًا وٕایابـــًا، فضــ 5.9قطــع مســـافات كبیــرة تصـــل إلـــى 

. كفایــة إعــدادها فــي كــل مــن حــي الزیتــون والصــبرة، والشــجاعیة، وتــل الهــوى

باإلضـافة إلــى عـدم توفرهــا فــي بعـض األحیــاء كمـا هــو الحــال فـي حــي الشــیخ 

  . وینعكس ذلك سلبًا على الوضع التعلیمي العام. عجلین

ودارس اا    

میــة، نســتنتج بــأن هنــاك مــن العــرض الســابق الرتكازیــة المــدارس الحكو   

بین أحیاء المدینة في كثافة المدارس، حیث تم تقسیم المدینـة إلـى ثالثـة  اً تباین
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، ومنهــا )8(، ویوضــح ذلــك الخریطــة رقــم 2000فئــات للكثافــة المدرســیة لعــام 

 كمــا هــو الحــال فــي حــي 2كــم/مدرســتین 2نجــد أن الكثافــة المدرســیة تقــل عــن 

فــي كــل مــن حــي التفــاح  2كــم/مدرســة 4 – 2النصــر وتــل الهــوى، وتتــراوح بــین 

  . والزیتون والشجاعیة والشیخ عجلین

  

في حي الرمال وهـو مـا یعبـر  2كم/مدرسة 4في حین تزید الكثافة عن   

عن مدي میل التركز المدرسي للمـدارس الحكومیـة، وهـي جـاءت متطابقـة مـع 

  .  المؤشرات االرتكازیة التي سبقت اإلشارة إلیها

 راوع اوا وا درا زر ن اا  

تعتمــد دراســة التبــاین المكــاني لكــل مــن االرتكازیــة المدرســیة والســكانیة فــي   

المدینة بأحیائها المذكورة على استخدام بعض مقاییس النزعة المركزیـة منهـا الوسـط 

ــــین ، ونظــــرًا ألن البحــــث یهــــتم بالمســــافات الفا)1(الحســــابي ومعامــــل التبــــاین صــــلة ب

االرتكازیة المدرسیة والسـكانیة لألحیـاء، فإنـه مـن الضـروري التعـرف علـى اتجاهـات 

  .تحرك نقاط االرتكازیة للمدارس وانحرافها عن ارتكازیة المكان

1- ا ا :  

أن المتوسط الحسابي للمدارس الحكومیة بلغ ) 4(یتضح من تحلیل الجدول رقم 

  ، كما 4.7ط هذا المتوسط لمساحة األحیاء إلى مدرسة، في حین هب 14.4مقداره 

للمـدارس األساسـیة الـدنیا، فـي حـین  7للمدارس الثانویة، ونحـو  3.3تراوح فیما بین 

وقـــد شــذ عنـــد ذلـــك . مدرســـة للمــدارس األساســـیة العلیــا 4.1بلــغ المتوســـط الحســابي 

  . نسمة 550518.9المتوسط الحسابي للسكان الذي بلغ 

                                                           

  : للمزيد عن هذا الموضوع انظر 
  .147م، ص 1995األساليب الكمية والجغرافيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، : عيسى على إبراهيم -1
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مدرســة فـي كــل وحـدة مســاحة  14.4أن یكــون هنـاك ویعنـي ذلـك أنــه یجـب   

نســـــمة، موزعـــــة علـــــى النحـــــو  50519البـــــالغ عـــــددها ســـــكانها  2كـــــم 4.7مقـــــدارها 

ثــالث ) 3(أربــع مــدارس أساســیة علیــا، ) 4(ســبع مــدارس أساســیة دنیــا، ) 7:(التــالي

  . مدارس ثانویة

 ویتطلــب هــذا إعــادة هیكلیــة توزیــع المــدارس بأقســامها فــي الخطــط التعلیمیــة

  .المستقبلیة

 ول ر)4 ( ن ا ري واف اوا ا ا

  2000/2001اارس ا ا   ة  و

   ا  ااف اري  ا ا  ا اة

  0.40  1.9  4.7  مساحة األحیاء 

  0.41  20527.6  50518.9  عدد السكان 

  0.69  10.0  14.4  مجموع عدد المدارس

  0.73  5.10  7.0  عدد المدارس األساسیة الدنیا 

  0.68  2.8  4.1  عدد المدارس األساسیة العلیا 

  1.0   3,3   3,3  عدد المدارس الثانویة

  ).1،2،3(الجدول من احتساب الباحثین اعتمادًا على بیانات جدول رقم 

2- ا  :  

) 1(أیضـــًا أن معامـــل التبـــاین) 4(لیـــل بیانـــات الجـــدول رقـــم نســـتنتج مـــن تح  

  ، حیث سجل معامل التباین0.28للسكان أقل من معامل التباین للمدارس بفارق 

ــــة 0.41لعــــدد الســــكان  ــــغ معامــــل التبــــاین ألعــــداد المــــدارس الحكومی ــــي حــــین بل ، ف

فرة إلنشاء ومرد ذلك إلى البون الشاسع بین متطلبات التعلیم واإلمكانیات المتو 0.69

                                                           
  : يحسب معامل التباين كاآلتي  -1

  االنحراف المعياري  معامل التباين 

  المتوسط الحسابي  
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كما یوجد تباین بین المدارس الدنیا . المدارس التي تسد حاجة التعلیم في مدینة غزة

ـــدنیا  األساســـیة، والعلیـــا والثانویـــة، حیـــث یبلـــغ معامـــل التبـــاین للمـــدارس األساســـیة ال

، في حین بلغ معامل التباین 0.05، بفارق 0.68، وللمدارس األساسیة العلیا 0.73

، وهو ما یؤكـد علـى شـدة تمركـز المـدارس الثانویـة فـي بعـض 1.0للمدارس الثانویة 

كمـا سـبقت اإلشـارة إلـى ) حـي الرمـال(األحیاء علـى حسـاب بعـض األحیـاء األخـرى 

  .ذلك

، بمعنـي آخـر أن 0.69ومن جهة أخرى بلـغ معامـل التبـاین للمـدارس كافـة   

هذا االنحـراف االنحراف للمدارس الثانویة كبیر بالنسبة للمدارس األخرى، حیث بلغ 

  . 0.05، وللمدارس األساسیة العلیا 0.04، وللمدارس األساسیة الدنیا 0.31

وجـــاءت نتـــائج معامـــل التبـــاین المـــذكورة لتؤكـــد الخلـــل فـــي توزیـــع المـــدارس   

، وهـو بعیـد بدرجـة كبیـرة عـن 0.40علمًا بأن معامل التباین لمسـاحة األحیـاء . كافة

معامــل التبــاین ) 1(ویوضــح شــكل رقــم . میــةمعامــل التبــاین ألعــداد المــدارس الحكو 

  . للمدارس وعدد السكان والمساحة

3- را :  

نتائج معامل االرتباط بین المتغیرات التي تم قیاسها ) 5(یوضح جدول رقم   

  -:ونستنتج منه

أن االرتباط بین السكان والمساحة ضعیف حیث بلغ فیه المعامل بینهما نحو  -

  ). 0.48(ان وأعداد المدارس الحكومیة وكذل بین السك 0.41

كما نستنتج أن االرتباط بین المدارس األساسیة من ناحیة والعدد السكاني من  -

 على.)0(+ونحو ) 0.59(+االرتباط  ت قیمةحیث بلغ. ناحیة أخرى متوسط

 .التوالي

كـــذلك جــــاءت فیـــه معامــــل االرتبــــاط بـــین المــــدارس األساســـیة العلیــــا والمســــاحة  -

، ومتوســـط بـــین المـــدارس األساســـیة العلیـــا وعـــدد )0.49(+داره ضـــعیف بلـــغ مقـــ

  ). 0.53(+السكان حیث بلغ مقداره 
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، )0.85(+وجود ارتباط قوي بین أعداد المـدارس الثانویـة والمسـاحة بلـغ مقـداره  -

  ). 0.01(+في حین كان ضعیفًا بین المدارس الثانویة وعدد السكان بلغ مقداره 

   

شكل (1) معامل التباین للمدارس الحكومیة في مدینة غزة عام 2000
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ن
ای
تب
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مل
عا
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 ول ر)5 :( موا موا رات اا  را   

    ة

  قیمة االرتباط  نوع المتغیرات

  0.42+   بین عدد السكان والمساحة 

  0.48+   بین عدد السكان وعدد المدارس الحكومیة 

  0.59+   بین عدد المدارس األساسیة الدنیا والمساحة

  0.65+   المدارس األساسیة الدنیا وعدد السكان  بین عدد

  0.49+   بین عدد المدارس األساسیة العلیا والمساحة

  0.53+   بین عدد المدارس األساسیة العلیا وعدد السكان 

  0.85+   بین عدد المدارس الثانویة والمساحة
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  0.01+   بین عدد المدارس الثانویة وعدد السكان 

  ). 1،2،3(باحثین اعتمادًا على بیانات الجداول أرقام من احتساب ال: المصدر
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 ا:  

إن الغرض من هذه الدراسة هو التركیز على الجغرافیة التعلیمیة للمراحل 

دون الثانویة العامة في مدینة غزة، وٕان استخدام االرتكازیة المكانیة والمدرسیة یتیح 

ین أحیاء المدینة، كنموذج یحتذى المجال إلیجاد نمط التوزیع المكاني المتساوي ب

به عند التخطیط التعلیمي لمنطقة قطاع غزة، ولقد كانت هذه الدراسة محاولة أولیة 

لفحص المتغیرات التي استخدمها الباحثین، لدراسة االرتكازیة المكانیة والمدرسیة 

وتطبیقها على المدینة لكشف مواطن الضعف والخلل التوزیعي بصورة عامة 

الثانویة بصورة خاصة، وذلك بهدف وضع تصور من شأنه تصحیح  والمدارس

  . ذلك الخلل وتحسین مواطن الضعف

  : ومن خالل هذه الدراسة أمكن التوصل إلى النتائج التالیة

بعــض األحیــاء مــن الــنقص وعــدم كفایــة المــدارس بصــفة عامــة والثانویــة تعــاني  -

المیــذ علـــى تلـــك بصــفة خاصـــة ممــا نجـــم عــن ذلـــك عــدم التـــوازن فــي توزیـــع الت

  . المدارس

التوزیع الحالي للمدارس الثانویة بالتباین الواضح الذي یمیل نحو التمركـز  یتسم -

  . في أحیاء معینة على حساب األحیاء األخرى

ن توزیع المـدارس وأمـاكن تمركزهـا ذات داللـة علـى عـدم األخـذ بخطـط التنمیـة إ -

  . اإلقلیمیة وتجاهل المعیار السكاني وأبعاده

اتضــح أن التوزیــع أقــرب إلــى . فإنــه مــن دراســة معــاملي التبــاین واالرتبــاط كــذلك -

لتحسین وضع التعلیم من الناحیة الكمیـة . العشوائیة منه إلى التخطیط التعلیمي

  . الذي یؤثر بشكل ما على النواحي الكیفیة

مكنت نتائج البحـث فـي مجملهـا مـن دراسـة األوضـاع التعلیمیـة للمرحلـة مـا 

ــــل الجامعیــــة ــــع المــــدارس  قب ــــة لجمی ــــة الراهن ــــى الحال ــــوف عل ــــي مدینــــة غــــزة، والوق ف

التي تتطلب وضع خطة تعلیمیـة شـاملة تأخـذ األبعـاد السـكانیة والمكانیـة . الحكومیة

  . بهدف التخطیط السلیم –واالقتصادیة واالجتماعیة بعین االعتبار 
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  : ات وات

لتوزیـع المـدارس بصـفة عامـة  یري الباحثـان أن حـل مشـكلة التبـاین المحلـي  

والثانویة بصفة خاصة، ممكن عن طریق األخـذ بالمعیـار السـكاني وحجمـه فـي كـل 

وهــي األداة الناجحــة فــي مجــال التخطــیط المدرســي . حــي وبنــاء الخریطــة المدرســیة

ال ســیما وأنــه لــم یــتم بنــاء أیــة خریطــة تعلیمیــة فــي فلســطین منــذ . والتعلیمــي المكــاني

م وحتـــى قـــدوم الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة عـــام 1967ئیلي عـــام االحـــتالل اإلســـرا

1994 .  

كمــــا نوصــــي أیضــــًا بــــأن تكــــون الخریطــــة المدرســــیة فــــي المدینــــة نتاجــــًا طبیعیــــًا * 

. للتخطیط التعلیمي المحلي على صعید األحیاء داخل المدینـة وفـي المنطقـة برمتهـا

ذي یتفـق والتوجیـه الجغرافـي وهذا لن یتأنى إال من خالل التخطیط اإلداري السلیم ال

  . السلیم

التخطـیط اإلداري الســلیم یتطلــب تثبیــت الحــدود اإلداریـة الحالیــة بــین األحیــاء فــي * 

المدینــة لحــین االنتهــاء مــن الدراســات التخطیطیــة المناســبة للخــدمات التعلیمیــة حتــى 

یــتم رســم حــدود إداریــة علــى أســس علمیــة ســلیمة تضــمن تحقیــق خطــط التنمیــة لهــذه 

  . خدمات دون أن تشكل أدنى إعاقة لهاال

نظرًا ألن الدراسة تكشـف عـن عـدم األخـذ عنـد توزیـع المـدارس بالبعـد السـكاني،  -

فقــد بــات مــن الضــروري األخــذ بأهمیــة هــذا البعــد فضــًال عــن الموقــع الجغرافــي 

وأثره في خلق الهیرازكیة المدرسیة والتعلیمیة المناسبة للمدینة بما یضـمن توزیـع 

توزیعًا متساویًا بصفة عامة والمدارس الثانویة بصفة خاصـة، لضـمان المدارس 

أداء أفضل خدمة تعلیمیة ممكنـة بالمدینـة كنمـوذج یحتـذي بـه فـي كافـة منـاطق 

  . فلسطین

كمــا توصــى هــذه الدارســة بــأن النظــام الحــالي للبیانــات عــن الخــدمات التعلیمیــة  -

التحلیـــــل العمیـــــق للعوامـــــل ال یســـــمح ب) الـــــدنیا واإلعدادیـــــة والثانویـــــة(األساســـــیة 
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والمتغیــرات المـــؤثرة فـــي التوزیـــع وكیفیــة األداء إذ تتعـــدد الجهـــات المســـئولة عـــن 

الخدمات التعلیمیة وال یتم التنسیق بینهـا وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد قاعـدة أساسـیة 

موحدة للبیانات في الوقت الذي ینبغي أن تشهد المنطقة توسـیع نطـاق التطبیـق 

  . ى ذات خصائص جغرافیة مختلفةبتسجیل مناطق أخر 
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اا:  

فلسـطین فـي القـرن العشـرین، وقفـات : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني .1

  . 2000إحصائیة، رام اهللا، فلسطین، 

الجـــــزء األول، محافظـــــات غـــــزة، وزارة التخطـــــیط والتعـــــاون : األطلـــــس الفنـــــي .2

  .الدولي، السلطة الوطنیة الفلسطینیة، غزة

إحصائیة عن التعلیم العام في محافظـات غـزة : الفلسطینیة السلطة الوطنیة  .3

  . ، مدیریة التربیة والتعلیم، وزارة التربیة والتعلیم، فلسطین)م2000-2001(

ـــــة غـــــزة، مقیـــــاس رســـــم : خریطـــــة مدینـــــة غـــــزة .4 التقســـــیمات المتبعـــــة فـــــي بلدی

  .م1999، قسم نظم المعلومات الجغرافیة، بلدیة غزة، ینایر 26000:1

، محافظـة 25000:1األحیاء ومسـاحاتها، مقیـاس رسـم : ة غزة خریطة مدین .5

  .م2001غزة، غزة، 

النشــرة اإلحصــائیة الربــع ســنویة، وزارة : دائــرة اإلحصــاء المركزیــة الفلســطینیة .6

  . 1996، توزیع 1995، أغسطس )2(التخطیط والتعاون الدولي، غزة، العدد 

مـــــریخ للنشـــــر، البحــــث الجغرافـــــي ومناهجـــــه وأســــالیبه، دار ال: صــــفوح خیـــــر .7
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