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  ملخص ال

  رتكازية المدارس والمعلمين في قطاع غزةا
، ومقارنتهـا بنقطتـي ارتكـاز فـي قطـاع غـزةيدرس هذا البحث نقط ارتكـاز المـدارس والمعلمـين      

  ووســائل وأســاليبأهــداف:  البحــث إلــى عــدة مواضــيع، تنــاول األولتــم تقــسيموالمكــان والــسكان، 
بأنواعهـا، أمـا   المـدارس والمعلمـينةرتكازيـالـث ارتكازيـة المكـان والـسكان، و الثا، و الثاني البحث 

 والمدارس ، المساحة والسكان( متغيرات هذه الدراسة االرتباط بينمعامالتالموضوع الرابع فتناول 
  يات، واختتم البحث بالنتائج والمقترحات والتوص)والمعلمين

 .  

Abstract 
      This research studies core points of schools and their teachers in Gaza 
Strip, and compares them with area and population core points. The 
research is divided into several subjects: The first deals with the 
objectives and methodology of the research, the second tackles the core 
points of the place and population, the third studies the core points of the 
school and teaching staff, and the forth  deals with the values of 
correlation between elements of this study (area and population, schools 
and teachers). The final section summarizes the results , suggestions and

 recommendations.                                                                           
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  -:مقدمة
تعمــل الدراســات الجغرافيــة علــى تحليــل العالقــات المكانيــة للظــاهرات الجغرافيــة علــى مــساحة      

 لظـاهرات المدروسـة، وتعتبـرا خـصائص توزيـعاألرض التي تـشغلها، ويأخـذ التحليـل فـي الحـسبان 
ي التوزيـــع الخـــصائص المكانيـــة للظـــاهرات الجغرافيـــة األســـاس الـــذي يـــنعكس عليـــه أثـــر المكـــان فـــ

كذلك تعمـل الدراسـات الجغرافيـة التطبيقيـة للمكـان إلـى إيجـاد التفـسيرات المناسـبة  )١(،الجغرافي لها

 مـن أجـل التعـرف علـى  ومقارنتهـا مـع بعـضها،)٢(لخصائص الظاهرات من خالل تحليل مواقعها،

ً على إقليمها المحدد مساحيا، ووظيفيا، ويفترض في مثل المكانيأنماط توزيعها  هذه الدراسات أن ً
ـــة،  ٕ يكـــون عـــشوائيا، وانمـــا يعكـــس وجودهـــا أن ال، )الطبيعيـــة والبـــشرية(توزيـــع الظـــاهرات الجغرافي ً

ً، وفقـا لقـوانين التنظـيم  تحكمهـا العالقـات الوظيفيـة للظـاهرات المجـاورة لهـا،عالقات مكانيـة محـددة
  .المكاني لها

مدارس والمعلمين في قطاع غزة بفلسطين،  نمط التوزيع المكاني للوتتمحور هذه الدراسة حول    
  .واتجاهات تواجدها من بعضها البعض من خالل اإلحصاءات المتوفرة

  الموضوع األول

  أهداف البحث ووسائله
 حكوميـة، وتابعـة لوكالـة غـوث(ات المكانية بين أعداد المدارس بأنواعها،     يدرس البحث العالق

، مــن خــالل نقــاط )٣(الخاصــة، وأعــداد المعلمــين فيهــاس المــدار، و)ن الالجئــين الفلــسطينييوتــشغيل

 البحث إلى التعرف على مواقع نقاط تركز المـدارس والمعلمـين  هذا يهدفو االرتكاز التي تمثلها،

                                                 

  -: الدراسات التي تناولت مثل هذه المواضيع ومنها  تعددت- 1

، االرتكازيــة المكانيــة والمدرســية،  )٢٠٠٢ينــاير :(  جهــاد محمــد أبــو طويلــه وعبــد العظــيم قــدوره مــشتهى-* 

 ، العـدد األول،      ص ٦األقصى، جامعة األقصى ، غـزة، مـج دراسة تطبيقية على مدينة غزة، مجلة جامعة 

٩١.   

نقــاط االرتكــاز لــبعض مــشتقات البتــرول المــستخدمة فــي  ): ٢٠٠٩يونيــو : (  عبــد العظــيم قــدوره مــشتهى-* 

التدفئــة والطــبخ فــي الــضفة الغربيــة، دراســة فــي الجغرافيــة التطبيقيــة، مجلــة األكاديميــة العربيــة المفتوحــة فــي 

  .٧ و ٦رك، العدد المزدوج الدانم

االرتكازية المكانية والسكانية لمحافظات الهضبة الغربية فـي العـراق،  ): ١٩٩٥: (  عباس فاضل السعدي-* 

  .٢١ ، القاهرة  ، ص ٢٤مجلة البحوث والدراسات العربية، مج 

ــد اتجاهــات الظــاهرة ): ١٩٨٥:( فــاروق بــن محمــد الجمــال - 2  الجغرافيــة، النــدوة االرتكازيــة المكانيــة وتحدي

الثانية ألقسام الجغرافية في المملكة العربية السعودية، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملـك سـعود، الريـاض، 

  .١٧١ أبريل،  ص ٢٥ – ٢٣

  . اقتصرت الدراسة على المعلمين في تلك المدارس- 3
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 التباينـاتداخل قطاع غزة، ومقارنة هذه المواقـع بمـوقعي نقطتـي ارتكـاز المكـان والـسكان، ودراسـة 
 وتعتبر نقاط االرتكاز من أفضل الوسائل التي تبـين منـاطق .المكانية على مستوى منطقة الدراسة

تعتبـر كمـا ، وتحركها حول نقطتي ارتكاز المكان والسكان، محل البحثالتركز أو الجذب للظاهرة 
ـــين الظـــاهرة  التركـــز المكـــاني مـــن الوســـائل المهمـــة درجـــةدراســـة  فـــي دراســـة العالقـــات المكانيـــة ب

ــــى اتخــــاذ الخطــــوات المدروســــة والظــــاهرات األخــــرى، وبــــين  ًمفــــردات الظــــاهرة نفــــسها، وصــــوال إل
بغض النظر  أن الخدمات التعليمية مستمرة الوجود طالماالضرورية إليجاد بيئة حضارية متقدمة، 

 المعلمـين األحـوال الـسياسية أو االقتـصادية، وتعتبـر دراسـة العالقـات المكانيـة للمـدارس وعن تفاقم
إلى أفضل الخدمات التعليمية إذا كان التوزيع الجغرافـي لهـا  للوصول فيها من الضرورات المهمة،

  .هو األفضل
  :منطقة الدراسة -ًأوال

و ًْ  شـماال ٣١ًفلكيـا ضـمن دائـرة العـرض يقـع ، و )١( ٢ كم٣٦٥تبلغ مساحة قطاع غزة           

ـــوبي  القطـــاع، ويقـــع)٢(ًْ  شـــرقا ٣٤خـــط الطـــول  ـــساحلي  الغربـــي فـــي الطـــرف الجن ـــسهل ال  مـــن ال
 إلــى الغـرب مــنيمتــد عرضـه  كـم، و )٤٥( إلـى مـن الــشمال إلـى الجنــوب هليمتـد طولــفلـسطيني، ال

 ، مجموعــــة مــــن الحــــواجز الرمليــــة مــــن ســــطحهيتكــــونو.)٣( كــــم٨ بطــــول متوســــطه نحــــوالــــشرق  
 وتتـوزع علـى سـطحه أنـواع مختلفـة مـن التربـات الكثبان الرمليـة الـساحلية،و الطولية، والمنخفضات

 متــر فــوق مــستوى ســطح البحــر ١٠٠ نحــو  منــسوب فيــهأعلــىيبلــغ  واللــوس، والرمليــة والطينيــة 
، ، ووادي غـزة، ويقع جنوب المحافظة الوسطى وادي السلقاهي ثالثة أودية يتواجد فيهوالمتوسط، 

، الواقـع شـرق محـافظتي غـزة  ووادي بيـت حـانون، وهو أكبرها ويقع بـين محـافظتي غـزة والوسـطى
.  منـاخ شـرق البحـر المتوسـط، حيـث الـشتاء المـاطر، والـصيف الجـاف،يتبع مناخه. )٤( والشمالية

، وغزة، والمحافظة الوسطى، الحافظة الشمالية على خمس محافظات، هي ة القطاع مساحتتوزعو

                                                 
فيـة فـي األراضـي الفلـسطينية  ، رام ،  اإلحصاءات الجغرا )٢٠٠٣: ( المركزي لإلحصاء الفلسطينيز الجها- 1

   .٣٠اهللا فلسطين، ص 

2 - Palestinian Central Bureau of Statistics: 2008, Gaza Strip Governorates    , 

Scale    1 : 239180                                                                                                             

، وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، األطلــس الفنــي، الجــزء األول،  )١٩٩٧:( الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية- 3

  ١٤محافظات غزة، ص 

، الجـــزء األدنـــى مـــن وادي غـــزة داخـــل قطـــاع غـــزة، دراســـة فـــي ) ١٩٩٩: (  عبـــد العظـــيم قـــدوره مـــشتهى- 4

  .، صفحات متعددةلجغرافيا، جامعة النيلين، الخرطومالجيمورفولوجيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم ا
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  ،وتوضـح خريطـة رقـم )١( نـسمة١٤١٦٨٠٢، ويبلغ عدد سـكانه والمحافظة الجنوبية، سوخان يون
  .محافظات قطاع غزة  ) ٢( رقم  كما توضح خريطة.منطقة الدراسة ) ١( 
  

  موقع منطقة الدراسة من فلسطين ): ١( خريطة رقم 

  
  :ًنقال عن: المصدر                                 

-Central Bureau of Statistics:(2001), Palestine map,                                     
Ramalla, ,p.4            

                                                 

التعـداد العـام للـسكان والمـساكن والمنـشآت، كـانون أول، ديـسمبر : الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني - 1

   .٢ ، ١ ، النتائج شبه النهائية، الجدوالن ٢٠٠٨
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  .محافظات قطاع غزة ): ٢ (خريطة رقم 

  
  :ًنقال عن: المصدر

Palestinian Central Bureau of Statistics: 2008, Gaza Strip Governorates Map, 
Scale1 : 239180                                                                                                                  

  : ومجاله حدود البحث-ًثانيا

 مجــال أمــا.     تتمثــل حــدود البحــث فــي دراســة نقــاط االرتكــاز المدرســي والــسكان فــي قطــاع غــزة
 فـي محـورين، األول مكـاني، وتحـدده مـساحة قطـاع غـزة، والثـاني موضـوعي، وتحـدده  فيقعالبحث

   .العالقة بين أعداد المدارس والمعلمين فيها من خالل نقط ارتكازها
  -: البحثساؤالتت: ًثالثا

  : اآلتيةاإلجابة على التساؤالت    يحاول البحث 
  ؟، وهل يوجد عالقة بينهما نقطتي ارتكاز المكان والسكاني موقعهل يوجد اختالف بين – ١
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  مـن ناحيــة أخــرى والمعلمــين مـن ناحيــة، مواقــع نقـط ارتكــاز المــدارس بــيناخـتالفهـل يوجــد  – ٢
  ؟ موقع نقطتي المكان والسكان،وبين

  ؟ المدارس والمعلمين وبين، المساحة والسكان بينهل هناك عالقة – ٣
 من نتـائج يظهر من خالل ما  والعالقات القائمةسوف تتحقق الدراسة من هذه االختالفاتو      
  البحث
  :البحث منهاج وأساليب -ًرابعا

المــــنهج  إلــــى االعتمــــاد علــــى أكثــــر مــــن مــــنهج، لــــذلك اعتمــــد الباحــــث علــــى الدراســــة    تحتــــاج 
يمكـن تعميمهـا ، واألخـذ االستقرائي، والتحليلي، واالستنتاجي، وذلك مـن أجـل الوصـول إلـى نتـائج 

 االعتمــــاد علــــى بعـــــض األســــاليب اإلحــــصائية ، واســـــتخدام بعــــض األســـــاليب كمــــا يتطلـــــب، بهــــا
  : نالكرتوجرافية، إلظهار التوزيع الجغرافي للمدارس والمعلمين، وبذلك فإن الدراسة تمت في إطاري

 ، وأبرزها واشتمل على الحصول على البيانات اإلحصائية من مصادرها األساسية : نظري-األول
ـــيم ، والجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني، ثـــم جـــدولتها، واجـــراء  العمليـــات ٕوزارة التربيـــة والتعل

  .، والتي تخدم البحث لها الحسابية
ــاني ــي-الث والدراســة، وتحليــل نقــاط االرتكــاز الممثلــة وتــم فيــه اختيــار قطــاع غــزة للتطبيــق : تطبيق

للمدارس والمعلمين فيها، وجاء اختيار هذه المنطقة للتطبيق ، إضافة إلى إدارة المدارس من أكثر 
من جهة، يضاف إلى ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، لذلك كان البـد مـن التعـرف علـى 

   .اتجاه تركز المدارس والمعلمين
  :دراسة الإجراءات -ًخامسا

  : الدراسة على اآلتيإجراءاتاعتمدت 
، وأبرزهــا تلــك المرتبطــة  وتــم الحــصول عليهــا مــن جهــات موثــوق منهــا، اإلحــصائيةالمــصادر – ١

  .بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وتلك الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي
ر فــي فلــسطين والــدول العربيــة،  وتمثلــت فــي تلــك التــي تــصد، المجــالت واألبحــاث المحكمــة– ٢

  .والتي لها عالقة بموضوع البحث
  .بالبحث التي لها عالقة ، الكتب والمراجع– ٣
، )لبيــان الموقــع(ً حيــث تــم التوزيــع الجغرافــي، وتمثلــت أساســا فــي خريطــة فلــسطين ، الخــرائط– ٤

  .وخريطة قطاع غزة بمحافظاته للتوزيع الجغرافي
  : مشكالت البحث-ًسادسا

  :كن تحديد عدة مشاكل واجهت الباحث، ونذكر أبرزها في اآلتي   يم
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ًبـــدال مـــن الـــسنتيمتر فـــي قيـــاس اإلحـــداثيات، وتـــم ذلـــك ألن ) وحـــدة طوليـــة( لفـــظ  تـــم اعتمـــاد – ١
خــــرائط البحــــث تتعــــرض للتــــصغير أو التكبيــــر، وبالتــــالي فــــإن الــــسنتيمتر يفقــــد قيمتــــه بالزيــــادة أو 

  .ريطة األصلية تم بالسنتيمترًالنقصان، علما بأن القياس على الخ
  مؤسـسات حكوميـةتتـوزع بـينحيـث التعليم في قطـاع غـزة ، تعدد الجهات المسئولة عن إدارة – ٢
 مؤسـسات غيـر حكوميـة ، و الفلسطينيين ، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )وزارة التربية والتعليم(

  .ة بين نقاط االرتكاز التي تمثلها هذه الجهات من خالل المقارن، لذلك كان ال بد من التعامل مع
  : البحثاستخدمت فيمصطلحات  -ًسابعا

  :ًنظرا لتعدد المصطلحات التي وردت في البحث كان ال بد من توضيح معانيها
  . الفلسطينيةً وهي المدارس المسئولة عنها كليا وزارة التربية والتعليم:المدارس الحكومية-
ديرها وتمولهـا وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين  وهي المدارس التي ت:مدارس الوكالة-

  . في التدريسالمنهاج الفلسطينيفي فلسطين، وتتبنى 
، وتعمـل بتـرخيص مـن وزارة  أفـراد وهي مدارس مملوكة لمؤسسات أهلية، أو: المدارس الخاصة-

  . في التدريسالمنهاج الفلسطينيالتربية والتعليم ، وتتبنى 
  . وهو النقطة التي تتوسط مساحة المحافظة، وتعين بالبصر:لمحافظة الوسط الجغرافي ل-
ً هــي المــسافة التــي تمتــد أفقيــا مــن إطــار الخريطــة ):س ( ة للوســط الجغرافــي األفقيــةاإلحداثيــ -

  .الغربي نحو الشرق حتى نقطة الوسط الجغرافي، وتقاس بالسنتيمتر
ًأسية التي تمتـد رأسـيا مـن إطـار الخريطـة  المسافة الري ه):ص (  للمحافظة ية الرأسيةث اإلحدا-

  .الجنوبي نحو الشمال حتى نقطة الوسط الجغرافي، وتقاس بالسنتيمتر
 هــــي المتوســــط الحــــسابي لمجمــــوع حاصــــل ضــــرب اإلحــــداثيات األفقيــــة فــــي مفــــردات ) :َس ( -

  .ًالظاهرة، مقسوما على مجموعها
ثيات الرأســـية فـــي مفـــردات هـــي المتوســـط الحـــسابي لمجمـــوع حاصـــل ضـــرب اإلحـــدا : )َص  ( -

  .ًالظاهرة، مقسوما على مجموعها
َص (،    و)َس (  يحددها محصلة اإلحداثيات األفقية والرأسـية، وعنـدها يلتقـي : نقطة االرتكاز-

 . (  
  
  
  
  

  الموضوع الثاني
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  نقطتا ارتكاز المكان والسكان
ي للظــــاهرة علــــى رقعــــة تعــــرف نقطــــة االرتكــــاز بأنهــــا النقطــــة التــــي تتوســــط التوزيــــع المتــــساو     

 وطبقـــت ،)١(ًالمـــساحة، وتؤخـــذ نقطتـــا ارتكـــاز المكـــان والـــسكان أساســـا لمقارنـــة الظـــاهرات األخـــرى
لمــدارس ل ، حيــث تــوفرت البيانــات اإلحــصائيةطريقــة االرتكــاز فــي هــذا البحــث علــى قطــاع غــزة 

م، و يبين الجدوالن   ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي نشرتهاالتي و ،والمعلمين
 ) ٣( ، كما تبين الخريطة رقم )٢(بيانات نقاط االرتكاز للمكان والسكان في قطاع غزة ) ٢ ، ١( 

ٕقطــاع واحــداثياتها، حيــث حــسبت بواســطتهما إحــداثيات المكــان، الاألوســاط الجغرافيــة لمحافظــات 
رتكازيــة المكــان والــسكان افتبــين موقــع  ) ٤( والــسكان، والمــدارس، والمعلمــين، أمــا الخريطــة رقــم 

  .لقطاع غزة
  . م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ للعام بيانات نقطة ارتكاز المساحة في قطاع غزة ): ١( جدول رقم 

   للمحافظات)س(   )٢كم(المساحة  المحافظة
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

  ص× المساحة   س× المساحة 

  ٨٢٠.٨  ٥١٦.٦  ٧.٦  ٥.٢  ١٠٨  خانيونس

  ١٢٥٨.٠  ٨٧٣.٢  ١٧.٠  ١١.٨  ٧٤  غزة

  ٢٧٥.٢  ١٩٢.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٦٤  الجنوبية

  ١٢٣٨.٣  ٩٢٧.٢  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٦١  الشمالية

  ٧٣٦.٦  ٤٦٩.٨  ١٢.٧  ٨.١  ٥٨  الوسطى

  ٤٣٢٨.٩  ٢٩٧٨.٨      ٣٦٥  المجموع

  ١١.٨٦) =  للمكان ( َص للمساحة   ٨.١٦)  = المكان( َس للمساحة 

  :نات بياً البيانات من احتساب الباحث اعتمادا على– ١
 اإلحصاءات الجغرافية في األراضي الفلسطينية  ، رام اهللا فلسطين، ، )٢٠٠٣ ( :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  

   .٣٠ص 

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧بيانات نقطة ارتكاز السكان في قطاع غزة للعام  ): ٢( جدول رقم 
                                                 

  :لمزيد من المعلومات راجع  - 1

   .٢٦ ، ٢٥ م، ص ١٩٩٥مرجع سابق، :  عباس فاضل السعدي- 
   .٩١م ، ص ٢٠٠٢مرجع سابق :  جهاد محمد أبو طويله وعبد العظيم قدوره مشتهى- 

   .١٧١ م ، ص ١٩٨٥مرجع سابق، :  فاروق بن محمد الجمال- 
(  رتكازيـة المكـان فـي الـضفة الغربيـة  الرتكازية المراكز العمرانية والـسكان بالنـسبة ا،  )٢٠٠٦:( عبد العظيم مشتهى-

  .مجلة جامعة األزهر، غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد التاسع، العدد األول): ي جغرافية المكان دراسة ف

 البحث الجغرافي، مناهجه وأساليبه، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ، )١٩٩٠ ( : صفوح خير- 
   .٣١٩ ، ٣١٨ص 

ية في الجغرافيا باستخدام الحاسوب، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  األساليب الكم، )١٩٩٧ ( : نعمان شحاته- 
  .١٤٣ ، ص ١األردن، ط

  ).١(  انظر ملحق رقم - 2
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  للمحافظات) س(  عدد السكان   المحافظة
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )دة طوليةوح(

  ص × عدد السكان  س × عدد السكان

  ٢٠٥٧١٦٠.٤  ١٤٠٧٥٣٠.٨  ٧.٦  ٥.٢  ٢٧٠٦٧٩  خانيونس

  ٨٤٣٨٩٨٧.٠  ٥٨٥٧٦٤٩.٨  ١٧.٠  ١١.٨  ٤٩٦٤١١  غزة

  ٧٤٥٤٩٩.٦  ٥٢٠١١٦.٠  ٤.٣  ٣.٠  ١٧٣٣٧٢  الجنوبية

  ٥٤٨٥٩٩٣.٨  ٤١٠٧٧٣٩.٥  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٢٧٠٢٤٦  الشمالية

  ٢٦١٠٢٩٤.٥  ١٦٦٤٨٣٣.٥  ١٢.٧  ٨.١  ٢٠٥٥٣٥  الوسطى

  ١٩٣٣٧٩٣٥.٣  ١٣٥٥٧٨٦٩.٣      ١٤١٦٢٤٣  المجموع

  ١٣.٦٥= َص للسكان   ٩.٥٧= َس للسكان 

  :ًالجدول من احتساب الباحث اعتمادا على

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، كانون أول، ديسمبر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – 

  . ٢  ،١ ، النتائج شبه النهائية، الجدوالن ٢٠٠٨
  

   )٣( خريطة رقم 

 ٕ قطاع غزة واحداثياتها فيمحافظاتللاألوساط الجغرافية 

   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧لعام 

  
  . الباحثالخريطة من إنشاء: المصدر

   )٤( خريطة رقم 

 حافظات قطاع غزة في مإرتكازية المكان والسكان

   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧لعام 

  
  . الباحثالخريطة من إنشاء: المصدر

  
  
  
  
  
  

  :اآلتي ) ٣( والخريطة رقم  ) ٢ و ١ ( رقم بيانات الجدولين تحليلن ميتبين
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 تقــع نقطتــا ارتكــاز المكــان والــسكان فــي المحافظــة الوســطى لقطــاع غــزة، مــع انحــراف ارتكــاز – ١
 حيــث التركــز الــسكاني فــي المحافظــات  كــم مــن ارتكــاز المكــان،٥ بمــسافة الــسكان نحــو الــشمال

  .الشمالية
 علــى اخــتالل وهــذا يعطــي داللــة نقطــة ارتكــاز المكــان، ىتكــاز الــسكان علــ ال تنطبـق نقطــة ار– ٢

  .. محافظتي غزة والشمال بالتركز السكانيتمايز، مع التوزيع السكاني على مساحة قطاع غزة
ن فيهــــا، أن و فــــي الوضــــع الطبيعــــي للظــــاهرات المرتبطــــة بالــــسكان، ومنهــــا المــــدارس والعــــامل– ٣

نحـراف ارتكـاز الـسكان ، أو حولهـا، وكلمـا تباعـدت نقـط ارتكازهـا تنحرف نقط ارتكازهـا فـي اتجـاه ا
  .عن نقطة ارتكاز السكان كان الخلل أكبر في التوزيع المكاني لها

  الموضوع الثالث
   فيهاينارتكاز المدارس والمعلم

 إلــى ثالثــة أنــواع حــسب -كمــا هــو الحــال فــي كــل فلــسطين-تنقــسم المــدارس فــي قطــاع غــزة،     
 علــى التعلــيم، وهــي المــدارس الحكوميــة، ومــدارس وكالــة غــوث وتــشغيل الالجئــين الجهــة المــشرفة

 علــــى محافظــــات قطــــاع غــــزة بنــــسب ن فيهــــايبــــالمعلمتــــوزع يالفلــــسطينيين، والمــــدارس الخاصــــة، و
  .)٢ ، ١ ( رقمالشكالن، و)٥ ، ٤(رقم  ن، يبينها الجدوالمتفاوتة

حسب الجهة المشرفة على طاع غزة النسب المئوية ألعداد المدارس في ق ): ٤( جدول رقم 
   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧التعليم للعام الدراسي 

  المجموع  الخاصة للمدارس%   لمدارس الوكالة%   للمدارس الحكومية%   )١(المحافظة

   %١٠٠  ٥.٦  ٣٣.٦  ٦٠.٨  خانيونس

   %١٠٠  ٧.١  ٢٣.٦  ٦٩.٣  غزة

   %١٠٠  ٢.٧  ٥٣.٣  ٤٤.٠  الجنوبية

   %١٠٠  ٤.٥  ٣٣.٣  ٦٢.٢  الشمالية

   %١٠٠  ٤.٧  ٤٩.٤  ٤٥.٩  وسطىال

  : بيانات ًالنسب من حساب الباحث اعتمادا على: المصدر

 ، التعلـيم العـام ، ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧الكتاب اإلحـصائي التربـوي للعـام الدراسـي : وزارة التربية والتعليم العالي-* 

  .، نسخة الكترونيةن ، توزيع المدارس حسب المديرية والجهة المشرفة والجنس، ، رام اهللا فلسطي١.١جدول 

  

حسب الجهة المشرفة  قطاع غزة  مدارس فيالمعلمينالنسب المئوية ألعداد  ): ٥( جدول رقم 
   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧على التعليم للعام الدراسي 

  المجموع  الخاصة للمدارس%   لمدارس الوكالة%   للمدارس الحكومية%   المحافظة

                                                 

  .ًيتم ترتيب المحافظات تنازليا من حيث المساحة عند حساب ارتكاز النقط: مالحظة - 1
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   %١٠٠  ٣.٠  ٣٦.٠  ٦١.٠  خانيونس

   %١٠٠  ٦.٨  ٢٤.٢  ٦٩.٠  غزة

   %١٠٠  ٠.٩  ٥٤.٧  ٤٤.٤  الجنوبية

   %١٠٠  ٥.٥  ٤٠.٨  ٥٣.٧  الشمالية

   %١٠٠  ٢.٩  ٥٤.٩  ٤٢.٢  الوسطى

  : بياناتً الباحث اعتمادا علىاحتسابالنسب من : المصدر

 ، توزيع المدارس ٢٤.١ ، التعليم العام ، جدول ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧مرجع سابق : وزارة التربية والتعليم العالي

  .يرية والجهة المشرفة والجنس، ، رام اهللا فلسطينحسب المد

شكل رقم ( ١ ):النسبة المئوية لعدد المدارس في قطاع غزة حسب الجھة 
المشرفة على التعليم للعام الدراسي ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ م
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المدارس الحكومية مدارس الوكالة المدارس الخاصة

  
   )٤( انظر بيانات الجدول رقم : المصدر
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شكل رقم (٢ ):   النسبة المئوية لعدد المعلمين في مدارس قطاع غزة حسب 
الجھة المشرفة على التعليم للعام الدراسي ٢٠٠٧ /  ٢٠٠٨ م
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المدارس الحكومية مدارس الوكالة المدارس الخاصة

  

   )٥( انظر بيانات الجدول رقم : المصدر
  

 نتج نــــست، )٢ ، ١ (  رقمــــي، والــــشكلين )٥ ، ٤ ( رقمــــي الجــــدولين خــــالل تحليــــل بيانــــات   مــــن
  :اآلتي

  .في محافظات قطاع غزةلمعلمين  ل و، تساوى التوزيع الجغرافي للمدارسعدم – ١
 ، %٥٦.٤٤  فـي محافظـات قطـاع غـزةلعـدد المـدارس الحكوميـة متوسط النسبة المئوية يبلغ – ٢

 ، %٣٨.٦٤     لمدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين و ، %٥٤.٠٦و للمعلمين 
 ٣.٠٢، و للمعلمين فيها  %٤.٩٢ أما للمدارس الخاصة فيبلغ المتوسط ، %٤٢.١٢و لمعلميها 

أن المتوسط للمعلمين أعلى من متوسط المدارس فقط في مدارس وتجدر اإلشارة هنا إلى ، ) ١(%

  .وكالة غوث وتشغيل الالجئين

                                                 

 النسب المئوية من حساب الباحث - 1
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، محافظــات قطــاع غــزة  فــي وعــدد المعلمــين عــدد المــدارس هنــاك تبــاين واضــح علــى صــعيد – ٣
 تزيــد النــسب المئويــة للمــدارس الحكوميــة والمعلمــين فــي محافظــات خــانيونس، وغــزة، وشــمال حيــث
  . على اختالف نقاط االرتكاز التي تمثلها واضحوهذا مؤشرغزة، 

  : المدارسنقط ارتكاز
ً تباينا واضحا بين محافظات قطاع غـزة، ويبلـغ هـذا  أعداد المدارس في منطقة الدراسةتتباين      ً
 ١٦ و        مدرســة للمـدارس الحكوميــة،١٥٣ مدرســة للمجمـوع الكلــي للمـدارس، و ١٥٠اين التبـ

 مدرســة للمــدارس الخاصـــة، ١٤مدرســة لمــدارس وكالــة غــوث وتـــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين، و 
 نقـــاطوجـــاء التبـــاين أقـــل مـــا يمكـــن لمـــدارس وكالـــة الغـــوث، وتـــنعكس هـــذه التباينـــات علـــى مواقـــع 

 أن األوسـاط الجغرافيـة للمحافظـات ال تعكـس التوزيـع الجغرافـي تـشير إلـىا، واالرتكاز الخاصة بهـ
لهـــا، لـــذلك كـــان ال بـــد مـــن تحديـــد مواقـــع االرتكـــاز ، لتحديـــد اتجاهـــات تركـــز المـــدارس، ثـــم وضـــع 

حتــى تحقــق الخــدمات التعليميــة االســتخدام األمثــل ، خاصــة الحلــول المناســبة إلعــادة هــذا التوزيــع 
ارتكـازيتي مـع  تهـا ومقارنارتكـاز المـدارس بيانـات نقـاط وتـم احتـساب ، ًمخـتال التوزيع عندما يكون

، كمـا  والمكـان والـسكانس، بيانات نقـط االرتكـاز للمـدار )٦( المكان والسكان، ويبين الجدول رقم 
  .مواقعها ) ٥( تبين خريطة رقم 

  

 ٢٠٠٧     للعام    نقاط االرتكاز للمكان والسكان والمدارس في قطاع غزة ): ٦( جدول رقم 
   م٢٠٠٨ –

  )وحدة طولية(َص   )وحدة طولية(َس   النوع  مسلسل

  ١١.٨٦  ٨.١٦  )المكان( المساحة   ١

  ١٣.٦٥  ٩.٥٧  السكان  ٢

  ١٣.٥٨  ٩.٥٠  العدد الكلي للمدارس  ٣

  ١٤.١٢  ٩.٩٢  المدارس الحكومية  ٤

  ١٢.٥١  ٨.٧٢  مدارس وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين  ٥
  ١٤.٣  ٩.٩٩  ةالمدارس الخاص  ٦

   ).٢(  الباحث، انظر ملحق رقم احتساب من الجدول :المصدر
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نقاط ارتكاز المدارس في محافظات قطاع غزة للعام              الدراسي    ): ٥( خريطة رقم 
   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧

  

   ).٢( ق رقم حًمن توقيع الباحث اعتمادا على بيانات المل: المصدر

  : اآلتينستنتج، )٥( ، والخريطة رقم  )٦(  الجدول رقم  بيانات تحليل من   
  
وهــذا  علــى ارتكــازيتي المكــان والــسكان،  ال تنطبــق نقــاط ارتكــاز المــدارس بأنواعهــابــق تنطنأ – ١

  . على وجود خلل في التوزيع الجغرافي لهايعطي داللة واضحة
رتكازيــة اوالخاصــة، حــول جــاءت مواقــع ارتكــاز العــدد الكلــي للمــدارس، والمــدارس الحكوميــة،  – ٢

  .السكان، مع اتجاه المدارس الحكومية والخاصة إلى الشمال 
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ًجاءت نقطة ارتكاز مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلـى الـشمال قلـيال مـن – ٣
ًنقطة ارتكـاز المكـان، فـي حـين تقـع بعيـدا إلـى الجنـوب مـن نقطـة ارتكـاز الـسكان، ويعنـي ذلـك إن 

، لم يستند أو يرتكز على خطـة سـليمة، ممـا أدى إلـى ظهـور خلـل فـي هـذا التوزيـعدارس توزيع الم
  .ال يتوافق مع السكان أو المكان في قطاع غزة

 المـسيرة تقف أمام انـسياب على وجود معوقات ، س يدل التوزيع السابق لنقاط ارتكاز المدارإن   
 ســـوء ممـــا يـــشير إلـــى ساب منـــاطق، إذ تركـــز المـــدارس فـــي منـــاطق علـــى حـــ بـــشكل جيـــدالتعليميـــة

  . اليومية  التعليميةً، األمر الذي يؤثر سلبا على الرحلةالتوزيع
     :نقط ارتكاز المعلمين 

الجهـة المـشرفة علـى التعلـيم، ساب مواقع نقط ارتكاز المعلمين ألنواع المـدارس، حـسب تحا    تم 
  )٦   (   يطــة رقـــم   ، وتوضـــح الخر )٧( فــي الجـــدول رقــم  كمـــا هــو موضـــحوحــسب الجــنس، 

  .ذلك
            للعام قطاع غزةفي مدارس للمعلمين والمعلماتنقاط االرتكاز  ): ٧( جدول رقم 

   م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧

  )وحدة طولية(َص   )وحدة طولية(َس   النوع  مسلسل

  ١٣.٦٤  ٩.٦٠  العدد الكلي للمعلمين  ١

  ١٤.٠٢  ٩.٨٣  المعلمون والمعلمات في المدارس الحكومية  ٢

  ١٢.٨١  ٨.٩٥  المعلمون والمعلمات في مدارس وكالة الغوث  ٣

  ١٤.٣  ١٢.٣٥  المعلمون والمعلمات في المدارس الخاصة  ٤

  ١٣.٩٥  ٩.٨٠  المعلمون في المدارس الحكومية  ٥

  ١٤.١٠  ٩.٨٨  المعلمات  في المدارس الحكومية  ٦

  ١٢.٧٠  ٨.٨٦  المعلمون في مدارس وكالة غوث الالجئين  ٧

  ١٣.٨٢  ٩.٦٦   مدارس وكالة غوث الالجئينالمعلمات في  ٨

  ١٤.٨٥  ١٠.٢٧  المعلمون في المدارس الخاصة  ٩

  ١٦.٣٣  ١١.٦٢  المعلمات في المدارس الخاصة  ١٠

   ).٣( ، انظر ملحق رقم  الباحث الجدول من احتساب :المصدر
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 / ٢٠٠٧              نقط االرتكاز للمعلمين في قطاع غزة، للعام الدراسي ): ٦( خريطة رقم 
   م٢٠٠٨

  

   ).٣( ق رقم حًمن توقيع الباحث اعتمادا على بيانات المل: المصدر

 ًجــاء انعكاســا توزيــع نقــط االرتكــاز الخاصــة بــالمعلمين والمعلمــات فــي مــدارس قطــاع غــزة إن     
 لصورة التي توزعت فيهـا نقـط ارتكـاز المـدارس، وبخلـل أكبـر، وبـصفة عامـة تقـع كـل نقـط ارتكـازل

،  )٧( حليل بيانات الجدول رقـم من توالمعلمين والمعلمات إلى الشمال من نقطة ارتكاز المكان، 
  :، نستنتج اآلتي )٦( والخريطة رقم 
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ط االرتكاز للمعلمين والمعلمات في ارتكازية السكان، وهي نقاط االرتكاز حول ا تقع بعض نق– ١
فـي المـدارس ) اإلناث(س الحكومية، والمعلمات في المدار) الذكور(ن يالمدارس الحكومية، والمعلم

  .الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ن ي ارتكـاز المعلمـاطط االرتكـاز إلـى الـشمال مـن نقطـة ارتكـاز المكـان، وهـي نقـاتقع بعـض نقـ– ٢

فـي نفـس ) الـذكور(ن يوالمعلمات في مدارس وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين، والمعلمـ
  .المدارس

ط االرتكـاز اًط االرتكاز بعيـدا إلـى الـشمال مـن نقطـة ارتكـاز الـسكان، وهـي نقـا وتقع بعض نق– ٣
 مثـل هـذه المـدارس مواقـع  انحـرافللمعلمين والمعلمات فـي المـدارس الخاصـة، األمـر الـذي يعكـس

  . المحافظات الشمالية لقطاع غزة نحو
  ارتكــاز المكــان والــسكانعــن نقطتــيز المعلمــين والمعلمــات  فــي توزيــع نقــط ارتكــاإن التبــاين     

ً التباين الذي حدث فـي توزيـع المـدارس، ليكـون الخلـل مركبـا ، شـامال أعـداد المـدارس يعكس مدى ً
والمعلمـين فيهـا، ويالحــظ أن كـل نقـط ارتكــاز المـدارس والمعلمـين فيهــا تقـع إلـى الــشمال مـن نقطــة 

) غـزة وشـمال غـزة(  تركز التوزيـع فـي المحافظـات الـشمالية لى عارتكاز المكان، األمر الذي يؤكد
  ).خانيونس ورفح(على حساب المحافظات الجنوبية 

  الموضوع الرابع

   االرتباطمعامل

 بين المساحة وأعداد المدارس والمعلمـين، وبـين )١(     من خالل احتساب معامل ارتباط بيرسون

ـــم لمعامـــل االرتبـــاطأن المتوســـط العـــام ، يتبـــين ًعـــدد الـــسكان وأعـــداد المـــدارس والمعلمـــين أيـــضا  ل
يكتمل، وجاء متباينا، ويعني ذلك أن الخلل في التوزيع بالنـسبة للمكـان والـسكان موجـود ، وبنـسب 

 جـاءت بـين المعامالت أن أقل  االرتباط معامالتمتباينة بين متغيرات الدراسة، وتشير متوسطات
 االرتبـــاط بـــين المـــساحة وأعـــداد  معامـــل متوســـطالهـــا، ثـــم ت )٠.٧٥( المـــساحة وأعـــداد المعلمـــين 

(  بـــين عـــدد الـــسكان وعـــدد المعلمـــين لمعامـــل ارتبـــاط وجـــاء أعلـــى متوســـط ، )٠.٧٩( المـــدارس 
 ٠.٨٥ (            بـــين عـــدد الـــسكان وعـــدد المـــدارسمتوســـط معامـــل االرتبـــاط، تالهـــا  )٠.٩٠

لذي يكون أقـرب إلـى التوزيـع الـسكاني  ارتباطات قوية تعكس طبيعة التوزيع ا معامالت، وهي)٢()

  .منه إلى التوزيع المكاني، وهذا ما أشارت إليه مواقع نقاط ارتكاز المدارس والمعلمين
  :االرتباط بين المساحة وأعداد المدارسمعامل 

                                                 
1  - David Ebdon: (1988), Statistics in Geography, A practical Approach, Basil 

Blackwell Publisher, England, P. P. 20 – 47    .   
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 بـــين مـــساحة المحافظـــات وعـــدد مـــدارس وكالـــة غـــوث وتـــشغيل الالجئـــين هنـــاك ارتبـــاط قـــوي     
ســجلت قيمــة معامــل ، فــي حــين  )٠.٩٢ ( ت قيمــة معامــل االرتبــاط بينهمــا، فقــد بلغــالفلــسطينيين

، وهـــذا مـــا أوضـــحه موقـــع  )٠.٨٢(   الكلـــي للمـــدارس االرتبـــاط بـــين مـــساحة المحافظـــات والعـــدد
(       بـين المـساحة وعـدد المـدارس الحكوميـةًاارتكازهما بالنسبة للمساحة، وجاء االرتبـاط متوسـط

بــين ط االرتكــاز، أمــا الخلــل فــي التوزيــع المكــاني الــذي أوضــحته نقــ، األمــر الــذي يؤكــد ا )٠.٧٤
 يعنــي أن التوزيــع وهــذا ، )٠.٦٨ ( فــي حــدود االرتبــاط فبلغــت قيمــةلمــدارس الخاصــة لمــساحة واا

  .للمساحة خلل كبير بالنسبة يكتنفه  لعدد المدارسالمكاني
  :االرتباط بين المساحة وأعداد المعلمين

 بين المـساحة وأعـداد المعلمـين أقـل قـوة مـن تلـك التـي تمثـل العالقـة بـين  االرتباطة قيمسجلت    
، ويعنــي ذلــك أن الخلــل فــي التوزيــع المكــاني للمعلمــين بالنــسبة للمــساحة المــساحة وأعــداد المــدارس

 زيـادة الرحلـة اليوميـة للمعلمـين بـين الـذهاب واإليـاب للمـدارس، وهـو أمـر وهو ما يؤدي إلـى، أكبر
  .سيرة التعليميةقد يشوش على الم

 االرتباط بين المساحة وعدد المعلمين في مـدارس وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين ة    وكانت قيم
 االرتبـاط بـين المـساحة والعـدد  فـي ذلـك قيمـة، تالهـاقوية بينهمـاالعالقة لل، وهي تفسير  )٠.٨٩( 

،  )٠.٧٥( ًية متوسـطا ، وجاء االرتباط بين المساحة والمدارس الحكوم )٠.٨٢( الكلي للمعلمين 
، وتعكــس هــذه القيمــة  )٠.٥٥( لمــساحة والمــدارس الخاصــة ا قيمــة لالرتبــاط فكانــت بــينأمــا أقــل 

ًارتباطها بالمراكز السكانية األكثر عددا وتحضرا كما هو الحال في محافظة غزة ً  .  
  :االرتباط بين عدد السكان وأعداد المدارس

كان وأعــــداد مــــدارس وكالــــة غــــوث وتــــشغيل الالجئــــين  االرتبــــاط بــــين عــــدد الــــسة قيمــــ    ســــجلت
،  العالقة القوية بين تواجد مخيمـات الالجئـين الفلـسطينيينوهذا تعبير عن، )٠.٩٢( الفلسطينيين 

، تال ذلك االرتباط بين عـدد التي تشرف عليها وكالة الغوث والمدارس ذات العدد السكاني الكبير،
، ثم تالها االرتباط بين عدد السكان والمدارس الحكومية  )٠.٨٨( السكان والعدد الكلي للمدارس 

(    بـــــين عـــــدد الـــــسكان وعـــــدد المـــــدارس الخاصـــــة قيمـــــة لالرتبـــــاط فكانـــــت، أمـــــا أقـــــل  )٠.٨٣( 

  .ًن مستقبالحجم السكا بما يتناسب مع وهذا ما يدعو إلى زيادة عددها،، )١()٠.٧٨

  
  

  :االرتباط بين عدد السكان وأعداد المعلمين

                                                 

  )٢( ، جدول رقم  ) ٤(  انظر ملحق رقم - 1
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جــاءت قيمــة االرتبــاط حيــث   الــسكاني وتوزيــع أعــداد المعلمــين،ع بــين التوزيــتوجــد عالقــة قويــة   
 أن عددها لـيس هـو ، ويعني ذلك )٠.٩٨(  بين عدد السكان والعدد الكلي للمدارس ً تقريبامكتملة

، وجــاءت قيمــة عــادة توزيعهــا بمــا يتناســب مــع التوزيــع الــسكاني بحاجــة إلــى إٕالمــشكلة،وانما نحــن
، أمـا االرتباطـات بــين  )٠.٩٦(  االرتبـاط بـين عـدد الــسكان والمـدارس الحكوميـة قويـة وتؤكــد ذلـك

ويؤكـــد ذلـــك أن ،  )٠.٧٣ (عـــدد الـــسكان ومـــدارس وكالـــة غـــوث وتـــشغيل الالجئـــين فجـــاءت أقـــل 
من جانب آخر ، جاءت قيمة االرتباط بـين و ،  الوكالةالمشكلة تكمن في التوزيع المكاني لمدارس

، لتعكس ارتباط هذه المـدارس بالتجمعـات )١( )٠.٩٢( ًعدد السكان والمدارس الخاصة قوية أيضا

   .السكانية

  :النتائج
ـــين المتغيـــرات التـــي ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى      ـــة ب ـــة الخـــدمات كمحاولـــة لتبيـــان العالق جغرافي

قطـاع غـزة،  في محافظات ون، والمساحة ، والسكان،ة وهي المدارس، والمعلم الدراسإليهااستندت 
 ، وجــنس المعلمـين، ويعتبــر اســتخدام االرتكازيــة المكانيــة والمدرســية عليهــاحـسب الجهــة المــشرفة و

 والخلــل الحاصــل فــي  التوزيــع،ســوء هــذه الدراســات وتظهــر، مـن وســائل التوزيــع المكــاني المتــساوي
 عنــد التخطــيط الــسليم لبنــاء مــدارس جديــدة، أو تعيــين وهــذا مــا يتطلــب تالفيــه الخــدمات التعليميــة،

 اتجاهــات تحــرك المــدارس وتكــشف هــذه الدراســةمعلمــين جــدد، بمــا يتوافــق مــع المكــان والــسكان، 
والمعلمين فيها حول نقطتي ارتكـاز المكـان والـسكان، ثـم وضـع الحلـول المناسـبة، لتـصحيح الخلـل 

، وقــد توصــلت الدراســة إلــى ، وزيــادة نقــاط القــوة الــضعف فيــهنقــاطتحــسين الحــادث فــي التوزيــع ، و
  :التاليةالنتائج 

 يتميز التوزيع المدرسي الحالي للمدارس والمعلمين فيها بالتباين الواضح، وجاء هذا التبـاين مـن -
خـــالل عـــدم انطبـــاق نقـــاط االرتكـــاز التـــي تمثـــل المـــدارس والمعلمـــين علـــى نقطتـــي ارتكـــاز المكـــان 

  .سكانوال
ويعنـي ذلـك أن الخلـل الحاصـل فـي  ، يميل تركز المدارس والمعلمين نحو المحافظات الـشمالية -

التوزيع، ناجم عن سوء التوزيع المكاني أكثر منه في التوزيع السكاني، وعلى وجه التحديد العالقة 
  .بين المدارس الخاصة والسكان

ة والــسكان، وجــاءت نقــط ارتكــاز المــدارس  مــع المــساح ال يتمــشى التوزيــع المكــاني للمــدارسنأ -
  .ببعيدة عن نقطتي ارتكاز المكان والسكان، بمعنى أن الخلل في توزيعها مرك

 جاء توزيع المدارس الحكومية والخاصة أقـرب إلـى ارتكـاز الـسكان منـه إلـى ارتكـاز المكـان، إال -
  . معالجتهيتطلبأنه ال يوجد تطابق بينهم، األمر الذي ينتج عنه خلل 

                                                 

  ).٢( ، جدول رقم  ) ٤(  انظر بيانات ملحق رقم - 1
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 وجــاءت مــدارس الوكالــة أقــرب إلــى ارتكــاز المكــان منهــا إلــى ارتكــاز الــسكان، ويعنــي ذلــك أن -
  . المكان، وكذلك األمر بالنسبةتوزيعها لم يأخذ في الحسبان عدد السكان بصورة أساسية 

 جــــاءت نقــــط ارتكــــاز العــــدد الكلــــي للمعلمــــين، وللمعلمــــين والمعلمــــات فــــي مــــدارس فــــي مــــدارس -
لمات في مدارس الوكالة، حول نقطـة ارتكـاز الـسكان، لكنـه ال يوجـد تطـابق بينهـا، الحكومة، والمع

  .د خلل في توزيعهاوويعني ذلك ارتباطها بالتوزيع السكاني أكثر منها بالتوزيع المكاني، مع وج
أقـرب إلـى ) العـدد الكلـي للمعلمـين، والمعلمـات( ارتكـاز المعلمـين فـي مـدارس الوكالـة ي نقطتنأ -

كاز المكان، وبعيدتان عن نقطـة ارتكـاز الـسكان، األمـر الـذي يجعـل الخلـل فـي توزيعهمـا نقطة ارت
  . ًواضحا

للمـدارس الخاصـة فجـاءت منحرفـة ) العـدد الكلـي، والـذكور، واإلنـاث( أما نقط ارتكاز المعلمين  -
  .إلى الشمال، وبعيدة عن ارتكاز السكان والمكان

ن والمعلمـــين فجـــاءت متباينـــة لتؤكـــد الخلـــل فـــي توزيـــع  بـــين المـــساحة والـــسكا االرتبـــاط أمـــا قـــيم-
، وجــاء متوســط االرتبــاط )٠.٧٥(المعلمــين، فجــاء متوســط االرتبــاط بــين المــساحة وعــدد المعلمــين 

     )  ٠.٩( ًقويا بين عدد السكان وعدد المعلمين 
  :المقترحات والتوصيات

جتهـــا فـــي مـــسارين يكمـــالن  يمكـــن معالفـــي قطـــاع غـــزة ومحافظاتـــه توزيـــع المـــدارس مـــشكلة إن   
  : البعضبعضهما

 األخذ في االعتبار مساحة المحافظات، والتباعد المكاني عند اختيار مواقع المدارس يجب :األول
ٕ الـرحالت اليوميـة مـن والـى مـسافة ويحقـق تقـصير  التوزيع المثالي لهـا،بين مراكزها، للوصول إلى

  .المدارس
مـن خـالل تـصميم أو وضـع ن وأعـدادهم فـي المحافظـات،  السكا أحجام في االعتباريؤخذ :الثاني

  .خريطة مدرسية معقولة
   ويعتبــر األخــذ الــسليم للمعيــارين الــسابقين مــن الوســائل الناجحــة فــي وضــع خطــة تعليميــة تعــالج 
أعـداد المــدارس وأعــداد المعلمــين والمعلمــات فيهــا، وعنـد وضــع التوصــيات البــد أن تكــون معقولــة، 

ًت المحليـة أساسـا، ويمكـن تطبيقهـا علـى أرض الواقـع، علـى أن يعـاد التوزيـع وتتناسب مـع المقومـا
  :الجغرافي المدرسي والتعليمي الحالي من خالل

 وجود هيكلية إدارية قادرة على التخطيط السليم، يترأسها مخططون قادرون على فهم خصائص -
  . غزةالمكان والسكان عند الخطط المناسبة والمتناسبة مع الواقع في قطاع

ً عمل خريطة مدرسية وتعليمية، تكون نتاجا طبيعيا، وتناسب التوزيع المكاني والسكاني، وتعال-  جً
ًالخطــأ فــي التوزيــع المدرســي، إذ ال يعقــل أن يــسافر معلــم مــا مــن رفــح إلــى غــزة أو بــالعكس ذهابــا 

ًوايابا إلى مدرسته يوميا ً ٕ.  
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 ارتكــاز المكـــان و ،تكـــاز للمــدارس والمعلمــين األخــذ فــي االعتبــار مقـــدار التبــاين بــين نقــاط االر-
والــسكان، ثــم معرفــة األســباب التــي أدت إلــى هــذا التبــاين، ومعالجتــه للوصــول إلــى توزيــع مدرســي 

  .وتعليمي أفضل
 إلى اختالف المعايير المأخوذة في التوزيع  توحيد الجهات المشرفة على التعليم، إذ أدى تعددها-

ود جهـــة واحـــدة مـــشرفة علـــى التعلـــيم المدرســـي، تقـــوم بـــالتخطيط المكـــاني لهـــا، لـــذلك البـــد مـــن وجـــ
  .السليم، وبمعايير واحدة لكل المدارس

ً ال يجوز تحديد أماكن بناء المدارس عشوائيا فـي األراضـي الفـضاء حيثمـا تـوفرت، وعنـد تحديـد -
ي لـأماكنها يجب تحديـد المـساحة التـي تخـدمها، وعـدد الـسكان، إذ ال يجـوز أن تـستحوذ مـدارس ع

  .نصيب مدارس من المعلمين
    

  المراجعالمصادر و
ـــو طويلـــه وعبـــد العظـــيم قـــدوره مـــشتهى-١ ـــاير (:جهـــاد محمـــد أب  االرتكازيـــة المكانيـــة ، )٢٠٠٢ين

 ٦والمدرسية، دراسة تطبيقية على مدينة غزة، مجلة جامعة األقصى، جامعة األقصى ، غزة، مج 
  .، العدد األول

،  اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي األراضـــي  )٢٠٠٣: (لـــسطيني المركـــزي لإلحـــصاء الفز الجهـــا-٢
  . ، رام اهللا فلسطين٢٠٠٣الفلسطينية 

 التعــداد العــام للــسكان والمــساكن  )٢٠٠٨ ديــسمبر (: الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني–٣
   .٢ ، ١ ، النتائج شبه النهائية، الجدوالن ٢٠٠٨والمنشآت، كانون أول، ديسمبر 

 اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي األراضـــي  )٢٠٠٣: ( زي لإلحـــصاء الفلـــسطيني الجهـــاز المركـــ– ٤
  .الفلسطينية  ، رام اهللا فلسطين،

، وزارة التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي، األطلـــس الفنـــي،  )١٩٩٧: ( الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية-٥
  .الجزء األول، محافظات غزة

، دار المــريخ للنــشر، الريـــاض،  البحــث الجغرافــي، مناهجــه وأســاليبه )١٩٩٠:(  صــفوح خيــر-٦
  .المملكة العربية السعودية،

 االرتكازية المكانيـة والـسكانية لمحافظـات الهـضبة الغربيـة  ):١٩٩٥ (: عباس فاضل السعدي-٧
  . ، القاهرة  ٢٤في العراق، مجلة البحوث والدراسات العربية، مج 

ي غزة داخل قطاع غـزة، دراسـة ، الجزء األدنى من واد) ١٩٩٩: (  عبد العظيم قدوره مشتهى-٨
  .في الجيمورفولوجيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة النيلين، الخرطوم
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نقـــــاط االرتكـــــاز لـــــبعض مـــــشتقات البتـــــرول ، )٢٠٠٩يونيـــــو (  : عبـــــد العظـــــيم قـــــدوره مـــــشتهى-٩
بيقية، مجلة األكاديميـة المستخدمة في التدفئة والطبخ في الضفة الغربية، دراسة في الجغرافية التط

    .٧ و ٦العربية المفتوحة في الدانمرك، العدد المزدوج 
، إرتكازيــــة المراكــــز العمرانيــــة والــــسكان بالنــــسبة إلرتكازيــــة  )٢٠٠٦:( عبــــد العظــــيم مــــشتهى-١٠

مجلــة جامعــة األزهــر، غــزة، سلــسلة ): دراســة فــي جغرافيــة المكــان ( المكــان فــي الــضفة الغربيــة  
  .نية، المجلد التاسع، العدد األولالعلوم اإلنسا

ــــاروق بــــن محمــــد الجمــــال-١١ ــــد اتجاهــــات الظــــاهرة  ):١٩٨٥ ( : ف  االرتكازيــــة المكانيــــة وتحدي
الجغرافيـة، النـدوة الثانيـة ألقـسام الجغرافيـة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، عمـادة شـئون المكتبــات، 

 . أبريل٢٥ – ٢٣جامعة الملك سعود، الرياض، 

 األساليب الكمية فـي الجغرافيـا باسـتخدام الحاسـوب، دار صـفاء ، )١٩٩٧ ( :شحاته نعمان -١٢
   .١للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط

 ، ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧الكتــاب اإلحــصائي التربــوي للعــام الدراســي : وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي-١٣
لمــشرفة والجــنس، وجــدول  ، توزيــع المــدارس حــسب المديريــة والجهــة ا١.١التعلــيم العــام ، جــدول 

 توزيـع العــاملين فــي المــدارس عــدا األذنـة حــسب المديريــة والجهــة المــشرفة والجــنس، رام اهللا ٢٤.١
  .فلسطين

14 –Central Bureau of Statistics:(2001), Palestine Map, Ramalla, ,p.4 
15 –David Ebdon: (1988), Statistics in Geography, A practical Approach, 
Basil  Blackwell Publisher, England.   
16 - Palestinian Central Bureau of Statistics: 2008, Gaza Strip 
Governorates Map, Scale    1 : 239180                                                              

  

  قـمالح
   )١( ملحق رقم 

  الظاهرةطريقة حساب وتحديد نقطة ارتكاز 

  :يتم حساب بيانات نقطة االرتكاز للظاهرة من خالل الخطوات اآلتية

 الحصول على خريطـة لمنطقـة الدراسـة، يوجـد فيهـا الوحـدات اإلداريـة، أو الـسياسية، مـن جهـة رسـمية ، – ١

  .موثوق منها، وفي هذا البحث تم الحصول على خريطة قطاع غزة المقسمة إلى محافظات

سط الجغرافي للوحدات اإلدارية داخل منطقة الدراسة بالنظر، وتحتاج هـذه الخطـوة إلـى خبـرة يتم تعيين الو – ٢

  .في ذلك

  . س ، ص لكل وسط جغرافي من إطاري الخريطة الغربي والجنوبي بالسنتيمتر تقاس اإلحداثيات– ٣

َ تحسب س ، ص لنقطة االرتكاز كاآلتي– ٤ َ:  
  )م×س(مج           

  ـــــــــ= َس 
           م     
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  )م×ص(          مج 

  ـــــــــ= َص 
                 م

  -: أنحيث

  .قيمة اإلحداثية األفقية للوحدة اإلدارية: س

  .قيمة اإلحداثية الرأسية للوحدة اإلدارية: ص

  .مساحة الوحدة اإلدارية، أو عدد السكان، أو حجم الظاهرة في الوحدة اإلدارية: م

َس ، ص   .ان األفقية والرأسية لنقطة االرتكازهما اإلحداثيت: َ

   )٢( ملحق رقم 
  بيانات نقاط االرتكاز للمدارس

  ٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧االرتكاز للعدد الكلي للمدارس في قطاع غزة   نقطة بيانات ): ١( جدول رقم 

العدد الكلي   المحافظة
  )١للمدارس

  للمحافظات) س(
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

 × سعدد المدار
  س

 × عدد المدارس
  ص

  ٩٥٠.٠  ٦٥٠.٠  ٧.٦  ٥.٢  ١٢٥  خانيونس

  ٣٨٢٥.٠  ٢٦٥٥.٠  ١٧.٠  ١١.٢  ٢٢٥  غزة

  ٣٢٢.٥  ٢٢٥.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٧٥  الجنوبية

  ٢٢٥٣.٣  ١٦٨٧.٢  ٢.٣  ١٥.٢  ١١١  الشمالية

  ١٠٧٩.٥  ٦٨٨.٥  ١٢.٧  ٨.١  ٨٥  الوسطى

  ٨٤٣٠.٣  ٥٩٠٥.٧      ٦٢١  المجموع

  ١٣.٥٨= د المدارس الكلي َص لعد  ٩.٥٠= َس لعدد المدارس الكلي 
 

  ٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧ في قطاع غزة لعدد المدارس الحكومية االرتكاز نقطةبيانات  ): ٢( جدول رقم 

عدد المدارس   المحافظة
  )١(الحكومية 

  للمحافظات) س(
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

 × عدد المدارس
  س

 × عدد المدارس
  ص

  ٥٧٧.٦  ٣٩٥.٢  ٧.٦  ٥.٢  ٧٦  خانيونس

  ٢٦٥٢.٠  ١٨٤٠.٨  ١٧.٠  ١١.٨  ١٥٦  غزة

  ١٤١.٩  ٩٩.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٣٣  الجنوبية

  ١٤٠٠.٧  ١٤٨.٨  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٦٩  الشمالية

  ٤٩٥.٣  ٣١٥.٩  ١٢.٧  ٨.١  ٣٩  الوسطى

  ٥٢٦٧.٥  ٣٦٩٩.٧      ٣٧٣  المجموع

  ١٤.١٢= َص لعدد المدارس الحكومية   ٩.٩٢= َس لعدد المدارس الحكومية 
 

  ٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧ االرتكاز لعدد مدارس وكالة غوث الالجئين في قطاع غزة نقطة بيانات ): ٣( جدول رقم 

عدد مدارس وكالة   المحافظة

  )١(غوث الالجئين 

  للمحافظات) س(

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

 × عدد المدارس

  س

 × عدد المدارس

  ص

  ٣١٩.٢  ٢١٨.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٤٢  خانيونس



 - ٢٥ -

  ٩٠١.٠  ٦٢٥.٤  ١٧.٠  ١١.٨  ٥٣  غزة

  ١٧٢.٠  ١٢٠.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٤٠  الجنوبية

  ٧٥١.١  ٥٦٢.٤  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٣٧  الشمالية

  ٥٣٣.٤  ٣٤٠.٢  ١٢.٧  ٨.١  ٤٢  الوسطى

  ٢٦٧٦.٧  ١٨٦٦.٤      ٢١٤  المجموع

  ١٢.٥١= َص لعدد مدارس وكالة الغوث   ٨.٧٢= َس لعدد مدارس وكالة الغوث

  ٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧في قطاع غزة  االرتكاز لعدد المدارس الخاصة نقطةبيانات  ): ٤( جدول رقم 

عدد المدارس   المحافظة

  )١(الخاصة 

  للمحافظات) س(

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

 × عدد المدارس

  س

 × عدد المدارس

  ص

  ٥٣.٢  ٣٦.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٧  خانيونس

  ٢٧٢.٠  ١٨٨.٨  ١٧.٠  ١١.٨  ١٦  غزة

  ٨.٦  ٦.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٢  الجنوبية

  ١٠١.٥  ٧٦.٠  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٥  الشمالية

  ٥٠.٨  ٣٢.٤  ١٢.٧  ٨.١  ٤  الوسطى

  ١٤.٣  ٣٣٩.٦      ٣٤  المجموع

  ١٤.٣= َص لعدد المدارس الخاصة   ٩.٩٩= َس لعدد المدارس الخاصة 
  

   )٣( ملحق رقم 
  بيانات نقاط االرتكاز لعدد المعلمين والمعلمات

 ٢٠٠٧        قطاع غزة رس مدا فيللعدد الكلي للمعلمين والمعلمات االرتكاز نقطةبيانات  ): ١( جدول رقم 

 _٢٠٠٨  

لمعلمين لالعدد الكلي   المحافظة

  )١(المعلمات

  للمحافظات) س(

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

المعلمين عدد 

  س × والمعلمات

المعلمين عدد 

  ص × والمعلمات

  ٢٦٥٧٧.٢  ١٨١٨٤.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٣٤٩٧  خانيونس

  ١٠٨٥٢٨.٠  ٧٥٣٣١.٢  ١٧.٠  ١١.٨  ٦٣٨٤  غزة

  ٩٦٦٢.١  ٦٧٤١.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٢٢٤٧  الجنوبية

  ٧١٠٥٠.٠  ٥٣٢٠٠.٠  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٣٥٠٠  الشمالية

  ٣٥٥٤٧.٣  ٢٢٦٧١.٩  ١٢.٧  ٨.١  ٢٧٩٩  الوسطى

  ٢٥١٣٦٤.٦  ١٧٦١٢٨.٥      ١٨٤٢٧  المجموع

  ١٣.٦٤=َص للعدد الكلي للمعلمين والمعلمات   ٩.٦= َس للعدد الكلي للمعلمين والمعلمات 

 االرتكاز لعدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية   في قطاع غزة  نقطةبيانات  ): ٢( جدول رقم 

٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧  

عدد المعلمين           المحافظة
  )١( المعلماتو

  للمحافظات) س(
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

عدد المعلمين 
  س× والمعلمات 

عدد المعلمين 
  ص× والمعلمات 

  ١٦٢٠٣.٢  ١١٠٨٦.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٢١٣٢  خانيونس



 - ٢٦ -

  ٧٤٩١٩.٠  ٥٢٠٠٢.٦  ١٧.٠  ١١.٨  ٤٤٠٧  غزة

  ١٢٢٩.٠  ٤٢٨٧.١  ٤.٣  ٣.٠  ٩٩٧  الجنوبية

  ١٤٢٨.٠  ٣٨١٤٣.٧  ٢٠.٣  ١٥.٢  ١٨٧٩  الشمالية

  ١٥٣٧.٠  ١٥٠١١.٤  ١٢.٧  ٨.١  ١١٨٢  الوسطى

  ١٤٨٥٦٤.٤  ١٠٤٢١٥.٠      ١٠٥٩٧  المجموع

  ١٤.٠٢= علمي ومعلمات المدارس الحكوميةَص لعدد م  ٩.٨٣=َس لعدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية

 االرتكاز لعدد المعلمين والمعلمات في مدارس وكالة غوث الالجئين  في قطاع نقطةبيانات  ): ٣( جدول رقم 

  ٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧غزة  

عدد المعلمين           المحافظة
  )١(و المعلمات

  للمحافظات) س(
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

معلمين عدد ال
  س× والمعلمات 

عدد المعلمين 
  ص× والمعلمات 

  ٩٥٧٦.٠  ٦٥٥٢.٠  ٧.٦  ٥.٢  ١٢٦٠  خانيونس

  ٢٦٢٩٩.٠  ١٨٢٥٤.٦  ١٧.٠  ١١.٨  ١٥٤٧  غزة

  ٥٢٨٤.٧  ٣٦٨٧.٠  ٤.٣  ٣.٠  ١٢٢٩  الجنوبية

  ٢٨٩٨٨.٤  ٢١٧٠٥.٦  ٢٠.٣  ١٥.٢  ١٤٢٨  الشمالية

  ١٩٥١٩.٩  ١٢٤٤٩.٧  ١٢.٧  ٨.١  ١٥٣٧  الوسطى

  ١٩٥١٩.٤  ٦٢٤٤٩.٧      ٧٠٠١  المجموع

  ١٢.٨١= َص لعدد معلمي ومعلمات وكالة غوث الالجئين   ٨.٩٥= َس لعدد معلمي ومعلمات وكالة غوث الالجئين 

 االرتكاز لعدد المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة   في قطاع غزة  نقطةبيانات  ): ٤( جدول رقم 

٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧  

عدد المعلمين           المحافظة

  )١(تو المعلما

  للمحافظات) س(

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

عدد المعلمين 

  س× والمعلمات 

عدد المعلمين 

  ص× والمعلمات 

  ٨٠٥.٦  ٥٥١.٢  ٧.٦  ٥.٢  ١٠٦  خانيونس

  ٧٣١٠.٠  ٥٠٧٤.٠  ١٧.٠  ١١.٨  ٤٣٠  غزة

  ٩٠.٣  ٦٣.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٢١  الجنوبية

  ٣٩١٧.٩  ٣٩١٧.٩  ٢٠.٣  ١٥.٢  ١٩٣  الشمالية

  ١٠١٦.٠  ٦٤٨١.٠  ١٢.٧  ٨.١  ٨٠  الوسطى

  ١٣١٣٩.٨  ١٠٢٤٥.١      ٨٣٠  المجموع

  ١٥.٨٣ = المدارس الخاصة لعدد معلمي ومعلمات َص  ١٢.٣٥= َس لعدد معلمي ومعلمات المدارس الخاصة 

  

  

 ٢٠٠٧          االرتكاز لعدد المعلمين في المدارس الحكومية  في قطاع غزةنقطةبيانات  ): ٥( جدول رقم 

 _٢٠٠٨  

عدد             محافظةال
  )١(المعلمين 

  للمحافظات) س(
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

× عدد المعلمين 
  س

× عدد المعلمين 
  ص

  ٨٩١٤.٨  ٦٠٩٩.٦  ٧.٦  ٥.٢  ١١٧٣  خانيونس



 - ٢٧ -

  ٣٧٥٧.٠  ٢٦٠٧٨.٠  ١٧.٠  ١١.٨  ٢٢١٠  غزة

  ٢٢١٤.٥  ١٥٤٥  ٤.٣  ٣.٠  ٥١٥  الجنوبية

  ٢٠٤٦٢.٧  ١٥٣٣٦.٨  ٢٠.٣  ١٥.٢  ١٠٠٩  الشمالية

  ٧٥٩٤.٦  ٤٨٤٣.٨  ١٢.٧  ٨.١  ٥٩٨  الوسطى

  ٧٦٧٧٦.٦  ٥٣٩٠٣.٢      ٥٥٠٣  المجموع

  ١٣.٩٥= َص لعدد معلمي المدارس الحكومية   ٩.٨= َس لعدد معلمي المدارس الحكومية 

 ٢٠٠٧          االرتكاز لعدد المعلمات في المدارس الحكومية  في قطاع غزةنقطةبيانات  ): ٦( جدول رقم 

 _٢٠٠٨  

  للمحافظات) س(  )١( المعلمات عدد  المحافظة

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

× عدد المعلمات 

  س

× عدد المعلمات 

  ص

  ٧٢٨٨.٤  ٤٩٨٦.٨  ٧.٦  ٥.٢  ٩٥٩  خانيونس

  ٣٧٣٨٣.٠  ٢٥٩٤٨.٢  ١٧.٠  ١١.٨  ٢١٩٩  غزة

  ٢٠٧٦.٩  ١٤٤٩.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٤٨٣  الجنوبية

  ١٧٦٨١.٣  ١٣٢٣٩.٢  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٨٧١  الشمالية

  ٧٤١٦.٨  ٤٧٣٠.٤  ١٢.٧  ٨.١  ٥٨٤  الوسطى

  ٧١٨٤٦.٤  ٥٠٣٥٣.٦      ٥٠٩٤  المجموع

  ١٤.١٠=  المدارس الحكومية معلماتَص لعدد   ٩.٨٨=  المدارس الحكومية معلماتَس لعدد 
 االرتكاز لعدد المعلمين في مدارس وكالة غوث الالجئين  في قطاع غزة  نقطةبيانات  ): ٧( جدول رقم 

٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧  

  للمحافظات) س(  )١(عدد المعلمين   المحافظة
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

× عدد المعلمين 
  س

× عدد المعلمين 
  ص

  ٤٢٠٢.٨  ٢٨٧٥.٦  ٧.٦  ٥.٢  ٥٥٣  خانيونس

  ١٢١٣٨.٠  ٨٤٢٥.٢  ١٧.٠  ١١.٨  ٧١٤  غزة

  ٢٦٣٥.٩  ١٨٣٩.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٦١٣  الجنوبية

  ١٢٩٩٢.٠  ٩٧٢٨.٠  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٦٤٠  الشمالية

  ٩٢٢٠.٢  ٥٨٨٠.٦  ١٢.٧  ٨.١  ٧٢٦  الوسطى

  ٤١١٨٨.٩  ٢٨٧٤٨.٤      ٣٢٤٤  المجموع

  ١٢.٧٠= َص لعدد معلمي مدارس وكالة غوث الالجئين   ٨.٨٦= َس لعدد معلمي مدارس وكالة غوث الالجئين 

  

غزة   االرتكاز لعدد المعلمات في مدارس وكالة غوث الالجئين في قطاع نقطةبيانات  ): ٨( جدول رقم 

٢٠٠٨ _ ٢٠٠٧  

  للمحافظات) س(  )١(عدد المعلمات   المحافظة

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

× عدد المعلمات 

  س

× عدد المعلمات 

  ص

  ٥٣٧٣.٢  ٣٦٧٦.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٧٠٧  خانيونس

  ١٧٥٧٨.٠  ١٢٢٠١.٢  ١٧.٠  ١١.٨  ١٠٣٤  غزة



 - ٢٨ -

  ٢٦٤٨.٨  ١٨٤٨.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٦١٦  الجنوبية

  ١٥٩٩٦.٤  ١١٩٧٧.٦  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٧٨٨  الشمالية

  ١٠٢٩٩.٧  ٦٥٦٩.١  ١٢.٧  ٨.١  ٨١١  الوسطى

  ٥١٨٩٦.١  ٣٦٢٧٢.٣      ٣٧٥٦  المجموع

  ١٣.٨٢=َص لعدد معلمات مدارس وكالة غوث الالجئين   ٩.٦٦= َس لعدد معلمات مدارس وكالة غوث الالجئين 

 ٢٠٠٧            ي قطاع غزة االرتكاز لعدد المعلمين في المدارس الخاصة  فنقطةبيانات  ): ٩( جدول رقم 

 _٢٠٠٨  

  للمحافظات) س(  )١(عدد المعلمين   المحافظة
  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(
  )وحدة طولية(

× عدد المعلمين 
  س

× عدد المعلمين 
  ص

  ٣٩٥.٢  ٢٧٠.٤  ٧.٦  ٥.٢  ٥٢  خانيونس

  ٢٨٣٩.٠  ١٩٧٠.٦  ١٧.٠  ١١.٨  ١٦٧  غزة

  ٤.٣  ٣.٠  ٤.٣  ٣.٠  ١  الجنوبية

  ٤٠٦.٠  ٣٠٤.٠  ٢٠.٣  ١٥.٢  ٢٠  الشمالية

  ٤٨٢.٦  ٣٠٧.٨  ١٢.٧  ٨.١  ٣٨  الوسطى

  ٤١٢٧.١  ٢٨٥٥.٨      ٢٧٨  المجموع

  ١٤.٨٥= َص لعدد معلمي المدارس الخاصة   ١٠.٢٧= َس لعدد معلمي المدارس الخاصة

 ٢٠٠٧          بيانات نقطة االرتكاز لعدد المعلمات في المدارس الخاصة في قطاع غزة ): ١٠( جدول رقم 

 _٢٠٠٨  

  للمحافظات) س(  )١(عدد المعلمات   المحافظة

  )وحدة طولية(

  للمحافظات)ص(

  )وحدة طولية(

× عدد المعلمات 

  س

× عدد المعلمات 

  ص

  ٤١٠.٤  ٢٨٠.٨  ٧.٦  ٥.٢  ٥٤  خانيونس

  ٤٤٧١.٠  ٣١٠٣.٤  ١٧.٠  ١١.٨  ٢٦٣  غزة

  ٨٦.٠  ٦٠.٠  ٤.٣  ٣.٠  ٢٠  الجنوبية

  ٣٥١١.٩  ٢٦٢٩.٦  ٢٠.٣  ١٥.٢  ١٧٣  الشمالية

  ٥٣٣.٤  ٣٤٠.٢  ١٢.٧  ٨.١  ٤٢  الوسطى

  ٩٠١٢.٧  ٦٤١٤.٠      ٥٥٢  المجموع

  ١٦.٣٣= َص لعدد معلمات المدارس الخاصة   ١١.٦٢= َس لعدد معلمات المدارس الخاصة 
  
  
  
 

   )٤( ملحق رقم 
 معامل ارتباط بيرسون

د السكان وأعـداد   حسبت قيم االرتباط بطريقة ارتباط بيرسون بين أعداد المدارس وأعداد المعلمين، وبين أعدا

 ارتبــاط توزيـــع المـــدارس  مـــدىالمعلمــين، وتـــأتي االرتباطــات لتحـــدد العالقــة بـــين المتغيــرات المـــذكورة، وتؤكــد

  .والمعلمين بالمساحة والسكان



 - ٢٩ -

  :ً ارتباط بيرسون يدويا بالعالقة اآلتية معامليحسبو
  َص× َس × ص ـ ن ×                                               مج س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) =بيرسون( معامل ا@رتباط -
  صع  × سع ×                                                     ن 

َحيث س، ص للمتغيرين، س، ص لموسطيھما الحسابي، ن عدد مكونات المتغير،    ا@نحرافات ص ع ، سع َ
، فكانت النتائج SPSSباستخدام برنامج  وقد حسبت معامbت ا@رتباط لمتغيرات البحث .تغيرينالمعيارية للم

    ).٢ ، ١(كما في جدولي رقمي 
معامbت ا@رتباط بين المساحة وأعداد المدارس، وبين المساحة وأعداد المعلمين للعام في  ) : ١( جدول رقم 

   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ يقطاع غزة الدراس

  االرتباط  المتغيرات  الرتباطا  المتغيرات

  ٠.٨٢  مساحة المحافظات والعدد الكلي للمعلمين  ٠.٨٢  مساحة المحافظات والعدد الكلي للمدارس

 وعدد المدارس تمساحة المحافظا

  الحكومية

مساحة المحافظات وعدد المعلمين في   ٠.٧٤

  المدارس الحكومية

٠.٧٥  

حة المحافظات وعدد المعلمين في مسا  ٠.٩٢  مساحة المحافظات وعدد مدارس الوكالة

  مدارس الوكالة

٠.٨٩  

مساحة المحافظات وعدد المدارس 

  الخاصة

مساحة المحافظات وعدد المعلمين في   ٠.٦٨

  المدارس الخاصة

٠.٥٥  

  ٠.٧٥  المتوسط  ٠.٧٩  المتوسط

 SPSSبيانات الجدول من احتساب الباحث باستخدام برنامج :   المصدر
 وأعداد المعلمين عدد السكان وأعداد المدارس، وبين عدد السكانت ا@رتباط بين معامb ) : ١( جدول رقم 

   م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ يللعام في قطاع غزة الدراس

  االرتباط  المتغيرات  االرتباط  المتغيرات

  ٠.٩٨  عدد السكان والعدد الكلي للمعلمين  ٠.٨٨  عدد السكان والعدد الكلي للمدارس

عدد السكان وعدد المعلمين في المدارس   ٠.٨٣  حكوميةعدد السكان وعدد المدارس ال

  الحكومية

٠.٩٦  

عدد السكان وعدد المعلمين في مدارس   ٠.٩٢  عدد السكان وعدد مدارس الوكالة

  الوكالة

٠.٧٣  

عدد السكان وعدد المعلمين في المدارس   ٠.٧٨  عدد السكان وعدد المدارس الخاصة

  الخاصة

٠.٩٢  

  ٠.٩٠  المتوسط  ٠.٨٥  المتوسط

  SPSSبيانات الجدول من احتساب الباحث باستخدام برنامج :   المصدر


