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  حثبملخص ال
  استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم الوضع الراهن ملواقع مدارس البنات  

  احلكومية مبدينة مكة املكرمة 
           هدفت الدراسة الحالية إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم الوضع الـراهن            

ـ   ، لمواقع مدارس البنات الحكومية بمدينة مكة المكرمة         ف نظـم المعلومـات     عن طريق توظي

وبناء نمـوذج تطبيقـي     ، الجغرافية لتوثيق المواقع الراهنة لمدارس البنات الحكومية في المدينة          

والخـروج  ، وإيجاد خريطة ألفضل المواقع     ، للمالءمة الختبار المواقع الراهنة لمدارس البنات       

قيق ذلك على البيانات    وقد اعتمدت الدراسة لتح   . بخرائط ورقية ورقمية للمدارس قابلة للتحديث       

والدراسـة  ، وبيانات أمانة العاصمة المقدسة ، المتوفرة لدى إدارة التعليم في مدينة مكة المكرمة     

حيـث   ، ArcGIS9لتخضع هذه البيانات للمعالجة اإلحصائية المكانية في برنـامج          . الميدانية  

، والموقع المتوسـط  ، قرب أتاحت قاعدة البيانات بناء نموذج المالءمة وحساب كل من الجار األ 

  . والتقاطع  ، Bufferونطاق الخدمة ، واالنحدار ، والمسافة المعيارية 

اشتمل الفصل األول منها على التعريف بموضـوع        ،       وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول      

في حين ركز   ، أما الفصل الثاني فقد احتوى على اإلطار النظري والدراسات السابقة           ، الدراسة  

، الفصل الثالث على التوزيع الراهن لمواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكـة المكرمـة                

، ليستعرض الفصل الرابع مدى مالءمة مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمـة            

إضافة إلى اشتمال الدراسة على قائمـة المراجـع         . وتضمن الفصل الخامس المناقشة والخاتمة      

  .  المالحق وعدد من

      وتوصلت الدراسة إلى وجود تركز في توزيع مـدارس البنـات االبتدائيـة والمتوسـطة               

وعدم مراعاة مواقع المدارس لجميع المعايير المصممة فـي         ، والثانوية في مدينة مكة المكرمة      

، ) مالئمـة   ( وتسجيل مواقع مدارس البنات االبتدائية والمتوسـطة لدرجـة          ، نموذج المالئمة   

وقد أوصت الدراسة في نهايتها بضرورة إعادة       ) . جيدة  ( ومواقع مدارس البنات الثانوية لدرجة      

واختيار مواقعها وفق معايير اختيار     ، النظر في توزيع مواقع مدارس البنات وفق توزيع السكان          

ت مع العمل على دعم إجراء مزيد من الدراسـات التطبيقيـة لـنظم المعلومـا              ، الموقع المالئم   

     .  الجغرافية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية 
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Abstract 
       This study aims to utilize GIS in evaluating the current sites of  girl's public 

school in Makkah Al-Mokarramah in attempt to enhance their locations by 

applying a GIS suitability models designed by the researcher. Accordingly, maps 

of the best school sites were developed, and then derive paper and digital maps 

easy to update.  To achieve this goal, ArcGIS program was used to build a data 

base based upon data available in the Girls Education General Administration in 

Makkah Al-Mokarramah city, data available in the Makkah's Municipality, and 

data collected and generated from field research. These data were subjected to 

spatial statistical analysis in ArcGIS, which allowed building the suitability model, 

and computing the nearest neighbor, the central sites, the standardized distance, 

slopes, buffers, and intersections.   

 The study consists of five chapters. Chapter one contains the definition of 

the studying subject. Chapter two focused on the theoretical framework and 

previous studies. Chapter three showed the current distribution of public girls, 

school sites in Makkah City. Chapter four discussed the extent of site's suitability 

of  the public girls’ schools in Makkah City. Chapter five dealt with the discussion 

and the conclusion. Finally, there is  a list of references and appendices.  

 The study concluded that there is centralization in the distribution of 

elementary girls’ schools in Makkah city and convergence in the distribution of 

intermediate and secondary schools for girls. All school sites are not very suitable 

for all the criteria designed in the suitability model. However, the sites of 

elementary and intermediate schools for girls have an average score in suitability, 

and the sites of secondary schools for girls have just a “ good ” score in its 

suitability. The researcher recommended to review and reconsider the distribution 

of girls’ school sites according to population distribution and to select their sites 

according to the criteria of selecting the suitable site. It is also recommended to do 

so for the boy's public schools, and further applied studies of the GIS in all 

developmental and service sectors.   
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المعايير التي تم االعتماد عليها في تقييم واختيار مواقع مدارس البنات في مدينة             

    مكة المكرمة

   في حركة السيراألداء الضعيفالطرق ذات طابع 

  تصنيف أنطوني يونغ لزوايا المنحدرات

  القيم المحددة لدرجة الخطورة

  ان النهائية للمعايير المساعدة على الخروج بخريطة المالءمةاألوز

التوزيع الراهن لمدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة حسب األحياء           

  هـ١٤٢٦لعام 

نصيب األحياء من مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة وفقاً لمعدلها            

  العام

  البنات الحكومية بمدينة مكة المكرمةالكثافة المدرسية بحسب األحياء لمدارس 

قيمة المجاور األقرب لمدارس البنات االبتدائية بمدينة مكـة المكرمـة حـسب             

  األحياء

قيمة المجاور األقرب لمدارس البنات المتوسطة بمدينة مكة المكرمـة حـسب            

  األحياء

اءقيمة المجاور األقرب لمدارس البنات الثانوية بمدينة مكة المكرمة حسب األحي

مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة بحسب درجة خطـورة            

  قربها من بعضها البعض

  المسافات المحددة لقرب مدارس البنات من مدارس البنين

مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة بحسب درجة خطـورة            

  قربها من مدارس البنين

ي مدينة مكة المكرمة بحسب درجة خطـورة        مواقع مدارس البنات الحكومية ف    

  قربها من محطات الوقود

مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة بحسب درجة خطـورة            

   ةقربها من الطرق السريعة والرئيس
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 مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة بحسب درجة خطـورة           
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  قربها من المنحدرات
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  لألحياءالمعمورة 

  مالءمتهامواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة بحسب درجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٦٦  

  

١٧١  

  

١٧٧  

  

١٨٤  

  

١٩٣  

  

  



(      ) ١٠

  فهرس األشكال
  رقم الصفحة  مضمون الشكل  رقم الشكل

 )١(   

 )٢(   

 )٣(   

 )٤(   

 )٥(   

 )٦(   

  

 )٧(   

  

 )٨(   

 )٩ (  

) ١٠(   

 )١١ (  

 )١٢ (  

 )١٣(   

 )١٤(   

 )١٥ (  

  

) ١٦(   

 )١٧(   

 )١٨(   

  

 ) ١٩(   

 )٢٠(   

  

  خطوات تطبيق أسلوب الدراسة
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  الفصل األول 
  التعريف مبوضوع الدراسة

   :  مقدمة :ًأوال

 مأكـل   إلى تأمين حاجته األساسية من    ، سعى اإلنسان منذ وجوده على سطع األرض             لقد   

وازديـاد  ، مع تطور البشرية    و.  بما تجود به البيئة من حوله        مكتفياً، ومشرب وملبس ومسكن    

 بفضل المخترعات والمكتشفات العلمية التي مكنته من إحكام الـسيطرة           ؛تحكم اإلنسان في بيئته     

، تنافس في أهميتها أهمية االحتياجـات األساسـية         ، تياجات ومطالب أخرى     ظهرت اح  ،عليها  

في ظـل    ، االنتفاء العيش بدونه   ، التي أصبح تأمينها ضرورة من الضروريات التي ال بد منها         

  . التغيرات التي تشهدها كثير من الدول 

ن الدول التي أخذت    ارتفع اقتصاد كثير م   ، م  ومع ظهور حركة التصنيع التي اجتاحت العال            

وتوفير ، وتأمين حاجتهم األساسية    ، تحسين أوضاع سكانها االقتصادية واالجتماعية      على عاتقها   

بـشكل  ، إلى غيـر ذلـك      واتصاالت  جميع متطلباتهم الخدمية من كهرباء وماء وتعليم وصحة         

،  ورقيـه   يهدف إلى تطور المجتمـع     من أجل تحقيق رفاه اجتماعي     ؛يجعلها في متناول الجميع     

لفـتح  الحاسـوبية   حتاج للتسلح بالعلم والمعرفة     الذي ي   ،العالم االلكتروني واألخذ به نحو بوابة     

  .  وتسهيالته واالنتهال من معين خدماته، أبوابه 

فـي  ، والتوسع العمراني الناتج عنها     ، غير أن الزيادة السكانية الكبيرة التي يشهدها العالم               

ت   كبيراً على المرافق والقطاعا     مسبق الحتواء هذه الزيادة ؛ أظهر ضغطاً      ظل غياب التخطيط ال   

عـن   في كثير من األحيان      أصبح عاجزاً  الذي    قطاع الخدمات  خاصة، الحيوية لكثير من الدول     

رة تـدخل المخططـين وصـانعي        مما دعا إلى ضرو    ؛الوفاء بتلبية احتياجات السكان المتزايدة      

  . كفيلة بتنمية هذا القطاع والنهوض به  التخاذ التدابير الالقرار

 فإن دور وأهمية نظم المعلومـات       ؛وعند الحديث عن التنمية ومتطلباتها واستراتيجياتها              

 ،  وضـرورياً  الزماًيصبح أمراً  GIS( Geographic Information Systems( الجغرافية 

وتنظيمها وتصنيفها من   ، عامل معها   متها وحسن الت  بل لمواء ، لمجرد توفير المعلومات    ليس فقط   

خالل نسق غير متكرر أو مشوب أو متضارب ؛ ألنه ال تخطيط عمراني وال تنمية إقليميـة أو                  

ـ ، طبقاتها ومفرداتها ومـستوياتها     وشبكات تجمع   ، اقتصادية دون قواعد معلومات مكانية       نظم ت

واالستفادة من أجزائها   ، لمها  يمكن التعرف على معا   بحيث  ، العالقات بينها في منظومة ميسورة      

   ) . ٣١ص ، هـ ١٤١٢، علي ( بواسطة صانعي القرارات والمخططين 
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خاصـة فيمـا يتعلـق      ، وقد ساهمت نظم المعلومات الجغرافية في تذليِل العقبات البحثية                

فهذه التقنية تقوم ببنـاء وإعـداد خـرائط         . بمعالجة وتحليل معلومات مكانية ضخمة ومتنوعة       

ومـن ثـم عـرض      ، كما هو الحال في الطرق التقليدية تحت مسمى علم الخـرائط            ، ساس  األ

، وربط عناصر الخريطة النقطية والخطية والمساحية بقواعد للمعلومـات          ، الظواهر الجغرافية   

والمعلومات بـالمواقع   ،  ) ٥-٣ص  ، هـ  ١٤٢٢ ،سلمى  ( سواء كانت المعلومة اسماً أو رقماً       

وإجراء وظـائف تحليليـة     ،  نظم اإلحداثيات الجغرافية     من خالل ، األرض  الحقيقية على سطح    

، وإبراز مدى التفاعل بين المعلومات وطبيعـة مواقعهـا الجغرافيـة          ، لهذه المعلومات المكانية    

   ) .   ٩-٣ص، م  ١٩٩٥، عزيز (والمؤثرات البيئية المختلفة 

 ،ن غيرها من أنظمة المعلومات األخـرى        هذه المنظومة التقنية بشكل يميزها ع      كما تنفرد       

، مـع إمكانيـة      الخاصة بقواعـد البيانـات     Queryعمليات االستفسار واالستعالم    ل هاجمعفي  

، وصـور األقمـار      ، والمعالجة البصرية لبيانات جغرافية مـن الخـرائط         والتحليل المشاهدة

ظر إلى نظم المعلومات    يمكن الن لذلك   ) . ١ص  ، ت  .ب، رجب   ( ، والصور الجوية   الصناعية

انيـة بـين مالمـح الخريطـة أو         تسمح بتحقيق العالقات المك   ،  أداة تحليل    الجغرافية على أنها  

 العـامود  تعتبـر  التي ،لكن ليست طريقة لحفظ الخريطة وإنما لحفظ قواعد البيانات      ، الصـور  

ري بينها وبين أنظمة    الفارق الجوه  وهذا هو . الفقري الذي تبنى عليه نظم المعلومات الجغرافية        

  جميلةج فقط أشكاالًالتي تنت،  Computer Assisted Cartographyرسم الخرائط الحاسوبية 

 إلى  ةإلضافهذا با   ) .٥٧ص  ، هـ  ١٤١٩، المليجي  ( عن طريقها   ودقيقة للخرائط المرسومة    

كحساب ،  واألبعاد   القياسات بالبيانات و   باإلجابة على أسئلة تتعلق     نظم المعلومات الجغرافية   قيام

 وأنماط توزيع الظواهر    ،والمناطق المتجاورة   ، المسافات والمساحات والمحيطات واالرتفاعات     

واتجاهـات التغيـر فـي      ،  صفاتها ومميزاتهـا     ومعرفة، والعالقات المكانية بينها    ، الجغرافية  

وخلـق  ، عـايير   والموقع األفضل أو األنسب لمختلف الخدمات بناء على عدد من الم          ، الظواهر  

، الـدويكات   ( نماذج مبسطة للعالم الحقيقي بهدف الوصول إلى تعميمات عن سلوك الظـواهر             

   ) .٢٨-٢٧ص ، م ٢٠٠٣

   في كثيـر مـن الدراسـات        بنظم المعلومات الجغرافية  رص على األخذ           من أجل ذلك ح 

متمثلة ، الخدمات التعليمية   التي تمس مختلف القضايا التنموية التي يأتي في طليعتها          ، التطبيقية  

من المخططين وصـانعي    ،  كبير   باهتمامت  تعد إحدى أهم الخدمات التي حظي     في المدارس التي    

لمدينـة أو   نتيجة أهمية الخدمات نفسها ؛ كونها من أهم ضروريات الحياة سواء فـي ا             ، القرار  

آة جيدة تعكس األوضاع    باعتبارها مر ، ها تقاس درجة التطور والتقدم      فب، الريف على حد سواء     
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 تلقـين إذ يعتمد عليها فـي      ، إضافة إلى عدها من ضرورات أي مجتمع        . الثقافية واالجتماعية   

للمساهمة في عملية التنمية علـى المـستوى القـومي          ، الناشئة التعليم واإلعداد الفني والمهني      

   ) . ٣٨٥ص ، م ٢٠٠١، مصيلحي ( واإلقليمي 

أو تناسب أحجامها مـع     ، عها  س من مشاكل سواء في اختيار مواق       تعاني بعض المدار   قد      ف

 عثـرة أمـام      مما يقف حجر   ،  من الصعاب  غير ذلك وها  يلإ الوصول   إمكانيةأو   ، عدد طالبها 

مواقـع  صانعي القرار ؛ لعدم القدرة على األخذ بجميع الشروط والمعايير الواجب مراعاتها في              

 مر في كثير من األحيان إجراء دراسـات اسـتطالعية         حيث يتطلب األ  . تلك المدارس ومبانيها    

والمباني أو األراضي الـصالحة لقيـام       ، وحصر عدد السكان    ، مدرسة فيه   للحي المزمع إنشاء    

 ،  ووقتا كبيرين  مما يتطلب جهداً  ، ومدى بعدها عن المخاطر الطبيعية والبشرية       ، مدرسة عليها   

مواقـع  اختيار االرتجال في  ومن ثم  ،ذه المعاييرتجاهل كثير هبشكل يؤدي في نهاية األمر إلى      

تلـك  يمكـن اسـتبدال     ،  باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافيـة    غير أنه   . رس  االمدكثير من   

، ال يمكن اختيار الموقع بدونها      بالتخطيط المنظم المحكوم بمعايير وشروط      ، االرتجالية المشوبة   

اول الدراسة الحاليـة  تح،  م إلنشاء المدارس أمرا ممكناً  مما يجعل اختيار الموقع األمثل أو المالئ      

وتحـسين  االرتقاء بالمدارس   مساهمة في   ، لمدارس البنات في مدينة مكة المكرمة        الوصول إليه 

التي يضطلع بهـا جميـع      ، مما قد يكون له أثره على التنمية الشاملة         ، مواقعها ورفع سالمتها    

  . ا لتهوعدا الخدمات بكفاءة مواقعالمهتمين 

  : موضوع الدراسة وأهميته   :ًثانيا
الوضـع  تقيـيم   ل استخدام نظم المعلومات الجغرافيـة       ":  فيالدراسة  هذه  موضوع  يتجلى        

 فـإن هـذه     وبـذلك . " بمدينة مكة المكرمة     الراهن لمواقع مدارس البنات في التعليم الحكومي      

المتمثل في استخدام نظـم المعلومـات       ، حديثة  ات ال ين االتجاه التطبيقي للتق   تأخذالدراسة الحالية   

اشـتقاق  القيـام بعمليـة التحليـل و      يمكن من خاللها    ،  مكانيةء قاعدة معلومات     لبنا ، الجغرافية

ضع لوتقييم ا من أجل    ؛المعايير المحددة الختيار مواقع مدارس البنات        لكل   عيةوالموضالخرائط  

ومدى التزامها بشروط الموقـع     ،  مة توزيعها مالءالكشف عن   و، مدارس  تلك ال الراهن لمواقع   

الختيـار  اء نموذج   بنمع  ، المحيطة به     الخطر الطبيعية والبشرية   كامنالذي يبعد عن م    ، األمثل

 مـن   مدارس البنات للمواقع  ا فضلأل اقتراح خريطة يمكن من خالله     ، المالئمةمواقع المدارس   

   . وجهة نظر جغرافية
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ة عدم مواكب هو  ، في وقتنا هذا    التي يعاني منها الباحثون     ثر األمور   أك منن   المعلوم أ   فمن     

 وذلك نتيجـة تـشعب      ؛عجلة تطور العلوم وتقنياتها     ل رق التحليل الجغرافية التقليدية   ة ط مومالء

، في تقنية المعلومـات     كمية وكيفية   وما صاحبها من ثورة     ، وتطور التقنية اآللية    ، العلوم ذاتها   

غير مالئم وغير كاف في كثير من       ، اكبة التحليل التقليدي للبيانات وتقديمها       من قدرة ومو   تجعل

  يكون الباحث  اللذين، يفضي إلى تكبد الكثير من الوقت والجهد        ،  قبولاألحيان إن لم يكن غير م     

عند دراسة ظواهر سريعة التغيير والتبدل بين الفينة واألخرى          خصوصا، في أشد الحاجة إليهما     

   . )٤٨١ص ، هـ ١٤٢١،غامدي ال( 

 ، أداة تحليـل جيـدة     كونها ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية      إلىزت الحاجة   رلذلك ب       

، ي ومتخـذي القـرارات      وصانع، كثير من المخططين    اليحتاج إليها   ، وتقنية ذات فاعلية عالية     

تحقيق االستفادة    أجل    من ؛والموارد البيئية واألرضية وتنميتها     ن عن إدارة المصادر     ليوالمسؤو

أدنى أو أقل فاقـد أو      : في ظل منظومة التوازن بين أطراف معادلة         ، من تلك الموارد  القصوى  

 إعـداد بـرامج     فضرورتها أصبحت حتمية عنـد     .وأعلى عائد من إدارة هذه المصادر       ، هدر  

ي تـتهم  الت،  ) ١١٦ص ، هـ ١٤٢١،علي  ( صا في دول العالم النامي      التخطيط والتنمية خصو  

 ألنها لـيس لـديها نظـام         نظراً ؛ نظم المعلومات الجغرافية     الستخدامبأنها ليست على استعداد     

لـذلك  ، ولم يعد هناك وقت لالنتظار حتى يتم تطوير هذا النظام الراسخ            ، راسخ بعد   للمعلومات  

   .  )Sugandhi,1992,p.ii(  بعد يوم تبرز الحاجة لدعم نظام المعلومات الجغرافية يوماً

ـ نجد أنه ال يتعـدى كونـه        ، وإذا ما حاولنا الكشف عن حقيقة هذا النظام الجغرافي                 م نظ

من عتبر  ت يوه .عنى بإدخال واختزان واسترجاع وتحليل ونمذجة البيانات الجغرافية         ت ةإلكتروني

لخـرائط  االعديد من   التي تساهم في إنتاج     ، أحدث المجاالت التطبيقية لتكنولوجيا الحاسب اآللي       

 , Qudaisat(  الخـرائط واسـتخدام ساعد على تحسين إنتاج ي بشكل،  Digital Mapالرقمية 

1995 , p. 25  (  . لعلم الخرائط ووريثةةوليد  الجغرافيةعد نظم المعلوماتحق للبعض لذلك  

إلى وضع خريطة أو    سيؤدي في النهاية      لها ن كل استخدام  أل ؛أخذ مكانه حتى اآلن     تدون أن   له  

تـساهم   ليها كتابات ورموز وألوان مختلفة     إ اًمضاف ) ٣٠ص، هـ  ١٤٢٠ ، محمد( دة خرائط   ع

إلى بعـض اإلشـكال البيانيـة    باإلضافة ، في إبراز المعلومة بمفهومها المناسب مع موضوعها      

ي اآلونـة األخيـرة     ؛ مما أكسب الدراسات الجغرافية التطبيقية أهمية كبيرة ف        والجداول الملحقة   

   . ) ٩ ص، م ١٩٩٥، عزيز (

المعلومات أضفى استخدام نظم    التي  واحدة من الدراسات التطبيقية     وتعتبر الدراسة الحالية          

     : من الدراسات هما وتميزها عما سواها ،  غيرها عنا م بهفردن تنالجغرافية عليها أهميتي
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فـي  ، معلومات الجغرافية    في كونها أول دراسة علمية تستخدم نظم ال        مثلتت:−١

ة مكة المكرمة ، وبالتالي جمعها لمواقـع        بمدين مةالمالئالبنات  مدارس  مواقع  واختيار  تقييم  

هـا  ئبنامـع   . مدارس وخصائصها المكانية والوصفية في قاعدة بيانات جغرافية واحـدة           ال

الحديثـة  توفيرها لمجموعة من الخـرائط      و، مواقع مدارس البنات    مالءمة  لنموذج الختيار   

  . الورقية والرقمية القابلة للتحديث 

مواقع مـدارس   توزيع  لنموذج عملي لتقييم الوضع الراهن      تقديم   في   تتجسد :−٢

 تعلـيم   إداراتوصانعي القرار في    ساعد المخططين   بصورة ت ، المكرمة   بمدينة مكة    البنات

ومـدى  ، مدارس  السالمة مواقع    عرف على لتعلى ا ،  البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم    

فـي تحـسين     للمساهمة    ضرورياً  مطلباً والتي تعد ،  األمثلالتزامها بشروط اختيار الموقع     

  .إدارة القطاع التعليمي والتخطيط المستقبلي له 

  :  مشكلة الدراسة  :ًثالثا
 ألهميتها  نظراً ، مكرمةمكة ال من أقدم الخدمات التي عرفتها مدينة       تعد الخدمات التعليمية          

  علـى مـر القـرون      طالب العلم التي جعلت منها مالذاً لكثير من       ، الدينية في نفوس المسلمين     

ظهـور  وسـاهم فـي     ، فيها قبل غيرها     بشكل أدى إلى ازدهار حركة التعليم      ،ومحط أنظارهم   

 تاريخ التعليم فـي  علىويكفينا نظرة ثاقبة   . العديد من المدارس والمرافق التعليمية المرتبطة بها        

التي مرت بهـا    تطويرية  المراحل  الواإللمام ب ،  مكانتها العلمية والتعليمية     للتعرف على ، )1(ةكم

ات كثير مـن     جنب يتنتشر ف ، قلة  ـقبل أن تأخذ شكلها الحالي كمدارس مست      ، فيها   أماكن التعليم 

  .  ا جعلت منها عاصمة للثقافة يشار إليها بالبنان ساهمت في إضفاء صبغة علمية عليه، ها أحيائ

في مضطردة  واكبها زيادة   والتي لم ت  ، التي شهدتها المدينة    غير أن زيادة معدالت التحضر            

الخدمات التعليمية التـي    تلك   خصوصاً، أدى إلى الضغط على الكثير منها        ،الخدمات ومرافقها   

.  )٤٥ص، هـ  ١٤٠٦، السرياني  ( ذات الكثافات العالية     اء لجميع سكان األحي   تعد مطلبا رئيسياً  

مخطـط أو   غيـر    عن طريق مضاعفة أعداد المدارس بشكل     ، مما تطلب مواجهة هذه المشكلة      

مـع الـشروط    ، مواقعها  خصائص   تتماشى المدارس التي ال      مجموعة من  أظهر لنا  ؛مدروس  

  اقم ـ قبل تف ،اـهتدخل لمعالجة وضع لضرورة البشكل يدعو.  فيهاالواجب مراعاتها األساسية 

          

دار ، الطبعـة الثالثـة   ، تاريخ التعليم في مكة المكرمة   ، ) هـ١٤٢٢( عبد الرحمن صالح    ،   عبد اهللا "  لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب        )1(

  " .األردن  ، البشير 
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ومدارس  ،  تعاني منها المدارس عموماً    ئم الذي غير المال  تبة على هذا الوضع   مترالاآلثار        

  .البنات خصوصا 

مـن  ، ما حدث إلحدى مدارس البنات المتوسطة في أحد أحياء مكة           التنويه إلى    في ذلك    ويكفي 

نتيجـة  ، ) هـ  ١٤٢٤ ، ١١٢٥ العدد ،  الوطن جريدة (كارثة راح ضحيتها خمس عشرة طالبة       

كمناسبته لعدد   ، هالذي يفتقر لمعظم الشروط الواجب مراعاتها في      ، سوء موقع المدرسة ومبناها     

كــذلك  و .  مـن األسـباب  الوصول إليه إلى غيـر ذلـك  صعب  الطالبات ووقوعه في مكان ي    

، زيرة   هطول أمطار غ   وعة من طالباتها بعد   عانته إحدى المدارس الثانوية من احتجاز مجم      اـم

 ، ١١٣٧العـدد   ، جريدة الـوطن    (  سيلوقوعها في مجرى    لنتيجة  ،  حركة االنصراف    أعاقت

، وضـعها   ويكشف عن خطورة    ، بشكل يعزز حقيقة سوء مواقع تلك المدارس         .)  هـ   ١٤٢٤

 بهـا الجغرافيـون وغيرهــم مـن ذوي      يقـوم ،  تقويميـة    إجراء دراسات حتمية  ويدعو إلى   

  . ووضع الحلول والبدائل ،  مشاكل مواقع المدارس لمعالجة ،االختصاص 

 من أجـل   ؛نظم المعلومات الجغرافية     مستعينة ب  زمام المبادرة الحالية   دراسة ال أخذتلذلك        

بجميع مراحلها االبتدائية والمتوسطة    الحكومية  البنات  مدارس  لوضع الراهن لمواقع    اوتقويم  تقييم  

، واالجتماعيـة   وفق مجموعة من المعايير الطبيعية والبـشرية        ،  مكرمةبمدينة مكة ال  والثانوية  

 المشاكل   عن أن تكشف من المؤمل   والتي  . الواجب االلتزام بها عند اختيار مواقع مدارس البنات         

 التي سـتوظف  و، علومات الجغرافية   نظم الم غياب    ظل في، اختيار تلك المواقع    التي صاحبت   

مساهمة في الوصول إلى المثالية التخطيطية      ،   للمدارس مةمالءأكثر  ختيار مواقع   الفي التخطيط   

      . إن أمكن 

                                                      :  أهداف الدراسة  :ًرابعا
 : إلى تحقيق ما يلي  الدراسة  هذه  تهدف 

نة مكة المكرمة باستخدام    بناء قاعدة بيانات للمواقع الراهنة لمدارس البنات الحكومية بمدي         -١

 . نظم المعلومات الجغرافية 

الراهنة لمدارس البنات مواقع الار الختب ) Suitability Model( مة مالءبناء نموذج   -٢

 . مدينة مكة المكرمة ب في القطاع الحكومي

 .مة لمدارس البنات بجميع مراحلها قتراح خريطة ألفضل المواقع المالئا -٣

لمـدارس  مواقع ا مرار ل ـقابلة للتحديث باست  ) تفاعلية  (  ورقمية   الخروج بخرائط ورقية    -٤

                                                                             .  في مدينة مكة المكرمة
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  : تساؤالت الدراسة   :ًخامسا
 ،سعت إلـى تحقيقهـا      أهدافها التي   ن  م  انطالقاً عدة تساؤالت لقد قامت هذه الدراسة على            

  : ا فيما يلي مجمالهيمكن إ

 ما هو الوضع الراهن لتوزيع مواقع مدارس البنات الحكومية في مدينة مكة المكرمة ؟  -١

تحقق في قطاع التعليم الحكومي بمدينة مكة المكرمة        هل المواقع الحالية لمدارس البنات       -٢

  ؟األمثلالشروط األساسية للموقع 

في أحيـاء   البنات الحكومية   مدارس  ل مواقع غير المالئمة  للدائل جيدة   إيجاد ب كن  هل يم   -٣

عن طريـق اسـتخدام نظـم       األمثل  الموقع  يتناسب مع شروط    مدينة مكة المكرمة بما     

 ؟   المعلومات الجغرافية

  : فرضيات الدراسة  : ًسادسا
دئية لما تـم طرحـه مـن         مب إجابات  بمثابة تعتبر فرضياتلقد صيغت لتساؤالت الدراسة           

  : تتلخص في األتي ،  أو نفيها إثباتها الدراسة تحاولتساؤالت 

  .لتوزيع الراهن لمواقع مدارس البنات الحكومية غير منتظم اإن  -١

ـ الشروط األساسـية    جميع  لها  مفي مج ال تحقق مواقع مدارس البنات الحالية        -٢ ايير ـلمع

 . مثلالموقع األ

٣-  بما يتناسب مـع    واقع غير المالئمة لمدارس البنات الحكومية       جيدة للم  بدائل   إيجادمكن  ي

 .  نظم المعلومات الجغرافية عن طريق تقنيةشروط الموقع األمثل 

   :  إجراءات الدراسة املنهجية :ًاسابع
يجب ، تعتمد األبحاث والدراسات على قواعد وأسس تطبيقية ال يقوم البحث إال من خاللها                    

 الذي تتكشف من خاللـه      ،يأتي في مقدمتها منهج الدراسة      ، ف عن مكنونها    التعريف بها والكش  

 ؛ساهمت في الوصول إلى النتائج      الكيفية التي   و، المنهجية التي تم بها معالجة متغيرات الدراسة        

لذلك كان ال بد من تحديده كجزء من المنهجية         . ل العمل عرضة للتخبط والعشوائية      بدونه يظ إذ  

   .  اسة العلمية آلي در

اإلطار الذي تعالج فيه الظاهرة الجغرافية في طبيعتها وذاتها          "  :يعرف بأنه منهج البحث   و      

. وما قد يظهر من ترابط نحو تلك العالقات         ، والعالقات المتأثرة بها والمؤثرة فيها      ، وتوزيعها  

  : نقاط هي ثالث  هج البحث يحدد في ضوء على أن منشبه إجماع لدى غالبية الجغرافيينوهناك 
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  موطن الظاهرة وتوزيعها* 

  خصائص الظاهرة الجغرافية * 

   ) . ١٣١ -١٢٩ص ، م ١٩٨٣، الفرا " ( ارتباط الظاهرة بغيرها من الظواهر * 

وهي مكـان لـه     ، مدينة مكة المكرمة    مواقع المدارس في    التطبيقية  وتتناول هذه الدراسة          

كما أن المدارس تعتبـر ظـاهرة جغرافيـة لهـا           ، خرى   عن األماكن األ   خصائصه التي تميزه  

  . خصائصها وتوزيعها وتنوعها وارتباطها بغيرها من الظواهر 

التي تبدأ بعموميات  Deductive Approachاالستنباطية الطريقة على لذلك تم االعتماد       

السببي المقارن  الوصفي  المنهج  مستخدمة  . الواقع لتنتهي بخصوصيات أو أجزاء من ذلك الواقع         

ويبدأ الباحـث بمالحظـة     ، ظاهرة ومعروفة   ) األسباب  ( الذي تكون فيه المتغيرات المستقلة      " 

ومن ثم يقوم بدراسة المتغيرات المستقلة لمحاولة معرفة عالقتها         ، ) النتائج  ( المتغيرات التابعة   

 كما استعانت .  ) ٢٥٠ص  ، هـ  ١٤٢٤، العساف  ( " المحتملة وآثارها على المتغيرات التابعة      

الذي يعتمد علـى تطبيـق نظـم المعلومـات          ) ني  التق( التطبيقي المعاصر    باألسلوب   الدراسة

 الحصول على المعلومات    في ؛ والتي ال تخفى علينا مزاياها        الجغرافية في معظم مراحل الدراسة    

مع مساعدتها على   ، التحليالت والنماذج والرسوم البيانية والخرائط بطريقة مقننة وسريعة         عمل  و

ورفع كفاءة  ، الف الخرائط والبيانات    وحفظ آ ، على اتخاذ أصوب القرارات     رفع مقدرة اإلنسان    

   ) . ٢٧ ص ،هـ ١٤١٥، الصنيع ( إلى غير ذلك ، وتحسين األداء 

مرور الدراسة بعدة مراحل وخطوات     ،  نظم المعلومات الجغرافية     أسلوبوقد استلزم إتباع          

تخضع لتسلسل هرمـي    ، ياتها  ونفي أو إثبات فرض   ، واإلجابة على تساؤالتها    ، فها  لتحقيق أهدا 

الـذي ال   ، ها ؛ لسيرها على منهج النظم        إلى انهيار بنائ   يؤدي اإلخالل بأحدها  ،  منطقي   وترتيب

ص ، هــ   ١٤٢١، خير  (  م١٩٥٢ -١٩٤٩ عن منهج النظم الذي انتشر منذ عام         يختلف كثيراً 

رامج حاسوبية خصصت للقيـام باإلدخـال والمعالجـة المكانيـة           ـامه لب إال في استخد  ،  ) ٩٩

تكشف عن طبيعة   ، له مدخالت تخضع لعمليات تحليلية تنتج لنا مخرجات         ن  إحيث  . واإلخراج  

ارتكز لذلك سنستعرض فيما يلي الخطوات التي       . وتساهم في حل العديد من المشاكل       ، الظواهر  

، والوصول إلى أفضل المواقع     ،  لتقييم مواقع مدارس البنات      في محاولة ،  الدراسة   أسلوبعليها  

  .    من أجل تحقيق تخطيط سليم لمختلف أحياء المدينة 

אא :א

 ؛تسعى لتأطير مراحل العمل وتنظيمهـا       ،  الدراسة لتطبيق أربع خطوات منهجية       تخضع      

،  وبنـاء النمـوذج      عايير عملية تحديد الم   ه الخطوات تتصدر هذ . الوصول إلى نتائج دقيقة     بغية  
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تـسنى بعـدها    ،  الطريق لجمع وإعداد البيانات وبناء قاعدة المعلومات كخطوة ثانية           تالتي هيأ 

 كشفت عن كثير     من النتائج  التي قدمت في نهاية األمر مجموعة     ، القيام بعملية المعالجة والتحليل     

والتي ستناولها بمزيـد مـن اإليـضاح        ، )  ١ رقمشكل  (  الحقائق حول المدارس ومواقعها      من

  : والتفصيل على النحو التالي 

  :  بناء النموذجو عايريحتديد امل: اخلطوة األوىل 

طريقة بسيطة لتمثيل الواقع  حيث يعبر فيه عن األشـياء           " من المعروف أن النموذج هو            

" ها  يعية أو تجريدية وبشكل يتصل بخصائص     ما بطريقة طب  ودة في العالم الحقيقي وعالقتها إ     الموج

ـ    ند بناء النموذج  ـد ع ـوال ب .  ) ١٦٨ص   ، هـ١٤٢٠،الرديسي  (  ر مـن   ـ من اختزال كثي

قد تؤدي إلى فشل النموذج فـي اإلجابـة         ، يد وتكلفة   قعوالخصائص ؛ لما تسببه من ت     ل  ـعوامال

 الوقت والتكلفة التي يستنفذها      بمقدار وتزداد قيمة النموذج  . التي صمم من أجلها     على التساؤالت   

  . في اإلجابات على تلك التساؤالت 

تحديـد المعـايير أو     ، ويتطلب بناء النموذج لتقييم مواقع مدارس البنات وإيجاد أفـضلها                 

ومن ثم وزنها   ، دراسة  الالزمة لتحقيق أهداف ال    -كما يسميها البعض     -المتغيرات أو الشروط    

إيجاد القيم الرقمية للثوابت حتى يتم بناء درجة دقيقة مـن           " التي تعني    Calibration ومعايرتها

والتي سيتكـشف مـن     ،  ) ١٧٠ص  ، هـ  ١٤٢٠ ، مرجع سابق " ( االعتمادية بين المتغيرات    

عية بـشرية   ما تعانيه من مشاكل موق    و، قعها  ا مو بناء على درجة مثالية   خاللها ترتيب المدارس    

  . هذه الدراسة ليصها من خالل نسعى لتق، وطبيعية واجتماعية 

، لتقييم مواقع مـدارس البنـات       ، هم المعايير التي أخذت بها الدراسة        أل عرض وفيما يلي       

 في  الخرائطيةوالتي خضعت لعملية النمذجة     ،  في مدينة مكة المكرمة      المواقع لها وإيجاد أفضل   

تحويل جميع المعـايير إلـى خـرائط         الواقع ب  ةمحاكا" التي تعني هنا    نظم المعلومات الجغرافية    

وقـد  . " تخضع لعدة عمليات تحليلية تساعد في الكشف عن أفضل المواقـع            ) جبرية  ( رقمية  

 وتأثير، جمعت في ثناياها بين أهم العوامل الطبيعية كالقرب من مجاري السيول وأماكن تجمعها              

،  والبنـين  مدارس البنات    نمكالقرب  ، العوامل البشرية واالجتماعية    أهم  وبعض  ، المنحدرات  

 إضافة إلى االسـتعانة     .وموقعها داخل األحياء    ، ة والسريعة   والطرق الرئيس ، ومحطات الوقود   

مـة  اضي عند الخروج بخريطة المالء     واستخدامات األر  للحيالمساحة المعمورة   وسط  بمعياري  

Suitability map  قـد   بأنه علماً.   )١جدول رقم ( المثلى للمدارس التي تكشف عن المواقع

 المباشـر علـى     أهميته النابعة من مـدى تـأثيره      أعطي لكل متغير منها وزن بناء على درجة         

  : وذلك على النحو التالي  ، المدارس 



(      ) ٢٣

   ) ١ (شكل رقم 
   الدراسةأسلوبخطوات تطبيق 

  
   الباحثة     :المصدر  

  

  المتعلقة بالمدارس وتحديد مواقعهاعاييرتحديد الم - ١

 بناء النموذج - ٢

  لمصادر جمع البيانات من مختلف ا - ١

 بناء قواعد المعلومات المكانية والوصفية -٢

  تحليل خرائط تقييم مواقع مدارس البنات  - ١

  اختيار الموقع المالئمتطبيق نموذج - ٢

  الخروج بخرائط المالءمة - ١

  اقتراح مواقع بديلة لمواقع المدارس غير المالئمة - ٢

مدارس البنين٠

 بمختلف والبنات

  مراحلها

   محطات الوقود٠

مواقع المدارس في ٠

المساحة المعمورة داخل 

الطرق السريعة  ٠

 والرئيسة

 مجاري السيول ٠

   تجمعهاومناطق

  االنحدارات٠

  استخدامات األرض٠

  وبناء النموذجعاييرتحديد الم

 جمع البيانات وبناء قواعد المعلومات

 التحليل والنمذجة

 استخالص النتائج



(      ) ٢٤

   ) ١( جدول رقم 
  تم االعتماد عليها في تقييم واختيار مواقع مدارس البناتالمعايير التي 

     في مدينة مكة المكرمة

  المقياس  المؤشر  المعيار

  المرحلة
   للبناتاالبتدائية

  مرحلةال
   للبناتةالمتوسط

  المرحلة
   للبناتالثانوية

  م٥٠٠  م٢٥٠  م١٠٠

  م٧٥٠  م٥٠٠  م٢٥٠

  

  

ــين ا • ــدارس البن ــسبة لم ــرب بالن  لق

  االبتدائية 

ــين ا • ــدارس البن ــسبة لم ــرب بالن  لق

  المتوسطة

  م١٠٠  م٧٥٠  م٥٠٠  الثانوية لقرب بالنسبة لمدارس البنينا •

  المدارس

  م٥٠٠  م١٥٠  م١٠٠  القرب بالنسبة لمدارس البنات •

 الطرق

 القرب من الطرق السريعة •

 يسة الرئالقرب من الشوارع •

 القرب من الشوارع الثانوية •

  م١٥٠

 م١٠٠

  األنسب

 م١٠٠

  م٥٠

  سباألن

  م١٠٠

  م٥٠

  األنسب

  م٧٥  م٧٥  م٧٥  القرب من محطات الوقود •  البيئة

الظواهر 

  الطبيعية

 مجاري السيول •

 مناطق تجمع السيول •

  تاالنحدارا •

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

  ١٨ºاالنحدار عن 

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

  ١٨ºاالنحدار عن 

  م٣٠٠

  م١٠٠

 درجةال تزيد 

االنحدار عن 

١٨º  

تحديد موقع 

مدرسة 

  جديدة

التربية القرب من ممتلكات وزارة  •

 والتعليم

القرب من األراضي المخصصة لبناء  •

 المدارس

 القرب من األراضي الفضاء •

 القرب من المباني التي تصلح كمدارس •

  

التربية المتاح من األراضي المملوكة لوزارة  •

 والتعليم

اء ـة لبنـح من األراضي المخصصـالمتا •

 المدارس

 الفضاءالمتاح من األراضي  •

  المتاح من المباني التي تصلح كمدرسة •

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

  

  

  :  مدارس البناتبين القرب -١

ضرورة ابتعاد المدارس ذات نفس النـوع       ،  أوساط المخططين    فيإن من المتعارف عليه           

بمـسافة  ،  الكثافة السكانية العالية      بعضها البعض داخل الحي الواحد ذو      دراسية عن والمرحلة ال 

مما تطلـب اعتمـاد     . وحدوث تكدسات طالبية    ، فاصلة ال تؤدي إلى تشكيل اختناقات مرورية        

ال يجوز تجاوزها إذا    ،  للبنات كحد أدنى     ىبين كل مدرسة ابتدائية وأخر     مترا١٠٠ًمسافة قدرها   



(      ) ٢٥

وبما أن الخـدمات التعليميـة تتميـز بترتيبهـا     . ة عدد المدارس داخل أي حي       ما أريد مضاعف  

بحيث نجد أن المدارس    ، من حيث مستواها في المدينة وفي األحياء        ، ) الهيراركي  ( ي  ـالهرم

 والمدارس الثانوية تكـون أقـل عـدداً   ،  من المدارس المتوسطة  وانتشاراً االبتدائية أكثر شيوعاً  

 الدراسةفإن ذلك جعل    ؛   ) ٣٠٢ص  ، م  ١٩٧٧، إسماعيل  ( ة  بتدائية والمتوسط  من اال  وانتشاراً

ومـسافة  . للبنـات   ىكحد أدنى بين كل مدرسة متوسطة وأخـر   متراً ١٥٠ مسافة قدرها    تعتمد

وهذه المسافات تمثل فقط الحدود     .  بين كل مدرسة ثانوية وأخرى للبنات أيضا         متراً ٥٠٠ قدرها

ومن ثم فإنه يمكن أن يكون بين المـدارس         ، س والتي ال يمكن تجاوزها      الدنيا للقرب بين المدار   

  .  الكثافة السكانية وغيرها من المتغيرات األخرى  علىات اعتماداًمترمسافة عدة كيلو

  :  قرب مدارس البنات من مدارس البنين -٢

ن منشأة تعليم   لقد دعت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة الفصل بي                 

التي تدعو إلى كل ما من شـأنه         ،  ألمر اهللا تعالى وإتباع لسنة رسوله        ثاالًتام،  والبنات   لبنينا

لين عن اختيار مواقع المـدارس      لذلك وجب على المسؤو   .  هذه األمة    المحافظة على أبناء وبنات   

ث ال يكـون بينهمـا      بحي، في وزارة التربية والتعليم إبعاد مدارس الجنسين عن بعضها البعض           

ن فإ،  تعليم البنات والبنين     ةولعدم توفر مسافة محددة لدى إدار     .  إلى حد التالصق     اً كبير اًتجاور

ولكـن بمـا    ،  مسافات تسير على منوال ما وضعته إدارة المساحة العـسكرية            ت وضع الباحثة

 كل حـي مـن      ةوطبيع، هكتار  ١٣٦٩١٥مكة البالغة   يتناسب مع المساحات المعمورة في مدينة       

  ) . هـ ١٤٢٤، الهيئة العليا لتطوير مكة ( أحيائها 

وضرورتها الحتمية فـي    ، وزيادة الطلب عليها    ، ونتيجة لكثرة انتشار المدارس االبتدائية            

لمنـع  ، بين مدارس البنات والبنين االبتدائيـة        مترا١٠٠ًفقد حددت مسافة ال تقل عن       ، كل حي   

في هذه  لبنين   مباشر من مدارس ا    عدم وجود ضرر  و، كدسات الطالبية   ية والت االختناقات المرور 

بين مدارس البنات االبتدائيـة ومـدارس        مترا٢٥٠ً مسافة قدرها    حددتبينما  . المرحلة العمرية   

بين مدارس البنات االبتدائية ومدارس البنـين        متراً ٥٠٠ومسافة ال تقل عن     . البنين المتوسطة   

لمدارس هذه الفئة الصغيرة التي يشدد      ، ها تناسب المسافة مع العدد      متوخين في وضع  . الثانوية  

ألنها األساس الذي يمهد الطريق لما بعدها من مراحـل          ، ا  كثير من التربويين على االهتمام به     

  . دراسية 

روعي أن  فقد  ،       أما بالنسبة لمدارس البنات المتوسطة التي تنتشر بمعدالت أقل من سابقتها            

لصغر سن األوالد في     ، مترا٢٥٠ًلمساقة الفاصلة بينها وبين مدارس البنين االبتدائية عن       ال تقل ا  

بعكس اقترابها من مدارس البنين المتوسطة      . وعدم وجود ضرر من قربها منها       ، هذه المرحلة   



(      ) ٢٦

التي حددت لها مـسافة ال  ،  يخاف من عواقبه على هذه الفئة العمرية االنتقالية اًالتي تشكل خطر 

ذات األعــداد   ،  الثانويـة    تبة على قرب مدارس البنـين     متروللمشاكل ال . متراً ٥٠٠ل عن   تق

دت لهـا مـسافة دنيـا قـدرها          فقد حـد    ، من مدارس البنات المتوسطة    واألعمار الفتية رة  الكبي

  . مترا٧٥٠ً

 أمام حركة كثير من األسر المحافظة في داخـل بعـض مـن              قاًئوتعتبر مدارس البنين عا         

باح ـخـصوصا فـي وقتـي الـص       ، ياء إذ ما أريد الدخول أو الخروج من وإلى مساكنهم           األح

بشكل ال يحبذ   ، افذ الحي   منوالظهيرة ، ناهيك عن ما تسببه من تعطيل حركة السير وسد معظم             

 التي تمتـاز    ن مدارس بناتهم بالذات الثانوية    وبالقرب م ، كثير من األهالي وجودها في إحيائهم       

 بين مدارس البنات الثانوية والبنـين       متراً ٥٠٠لذلك تم اعتماد مسافة قدرها      . بخصوصية أكثر   

بينما أخـذت   . ولد اختناقات مرورية    التي قد ت  تحسباً لمشاكل السير وازدحام الطرق      ، االبتدائية  

،  كحد أدنى لبعد أي مدرسة ثانوية للبنات عن مدارس البنين المتوسطة             متراً ٧٥٠مسافة قدرها   

بحيث يؤدي وجودهم في كثير من األحيان إلى        ، رجات نضج طالبها العقلية والجسمية      لتفاوت د 

والتي ، وعلى الطرق وحركة المركبات     ، أضرار تنعكس نتائجها على الطالبات وأولياء أمورهم        

بشكل ال يمكـن    ، تتجسد بصورة واضحة في أوقات االنصراف المتزامنة بين مدارس الجنسين           

وتتمثل أهم مشكلة قد تؤدي إلى عزوف بعض األهالي عن إرسال           . ألحوال  قبوله بأي حال من ا    

، الثانوية  البنين  في اقترابها أو مجاورتها ألحدى مدارس       ، بناتهم ألحدى مدارس البنات الثانوية      

،  والبنات الثانويـة     لبنينللقرب بين مدارس ا   )  كم   ١ ( متراً ١٠٠٠لذلك تم تحديد مسافة قدرها      

مدارس الجنـسين   المطلوب من   عدد  الفي ظل محدودية    ، من وجهة نظر تخطيطية     تعتبر معقولة   

  . الثانوية 

  : القرب من محطات الوقود -٣

دون ، لوقـود    ل بجوار محطـات  مواقع بعض المدارس    عادة ما نشاهد في بعض األحيان             

، ا  ـا يجاوره  بيئيا يهدد م   اً تشكل خطر  كونها، بحجم الضرر الذي سينجم من ورائها       االكتراث  

ظهور بعض أعـرض     تؤدي إلى ، من قبلها   إذ ما هبت نسائم هواء       وأ، إذا ما شب حريق بها      

 ، كثير من الطالبات      التي قد ال تتحمل نتائجها     ،صدرية  ال وانتشار مسببات األمراض  ، الحساسية  

وقـد  .   على الصحة  اًبشكل يدعوهن إلى االنتقال من تلك المدارس والبحث عن بديل أكثر حفاظ           

 حرصا منها على تحقيق مكاسب      ؛تتعمد بعض الجهات فتح محطات للوقود بجانب تلك المدارس          

بمثل هذه   قبول  مما يتطلب عدم ال   . خسائر بشرية في األرواح والممتلكات       قد تؤدي إلى  ، ماديه  

 كحـد أدنـى   متـراً ٧٥لذلك تم اعتماد مسافة قدرها .  إذا ما وجدت في واقع أي مجتمع       الوضع



(      ) ٢٧

 وهي مـسافة    ،كما حددتها إدارة المساحة العسكرية      ، قرب مدارس البنات من محطات الوقود       ل

التي يجب االلتزام بها عند     ،  النتفاء أخطارها بعد هذه الحدود المسافية        ؛كافية من وجهة نظرها     

  . اختيار موقع أي مدرسة من مدارس البنات االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية 

   : يسةوالرئن الطرق السريعة  القرب م-٤

.  المختلفة بمراتـب الـشوارع      عى المخططون إلى ربط نمط انتشار المدارس بمراحلها       سي      

فرياض األطفال في نظرهم يجب أن تتخذ من الطرق المحلية التي تتخلل المجـاورات الـسكنية                

مـدارس  وتوقيع ال ، الفرعية   و الرئيسة االبتدائية بالشوارع    بينما ينبغي ربط المدارس   ، مواقع لها   

والمدارس الثانوية على الشوارع الشريانية المحيطة بالمناطق        ، الرئيسةالمتوسطة على الشوارع    

، مـصيلحي   ( يوية  ية الح وارع المدخل السكنية والتي تفصلها عن المناطق السكنية المجاورة والش       

  .دارسلى جميع تلك الماالنصراف من وإقدوم والتسهيل حركة  من أجل ؛ ) ٣٩٤ص، م ٢٠٠١

ة  معظم الطـرق الـسريعة والرئيـس       تفظهرت نتيجة لذلك العديد من المدارس على جنبا             

دون وجود ضابط يأخذ في الحسبان خطورة الطريـق       ، والفرعية أو المحلية كما يسميها البعض       

مدارس على  وحجم اإلعاقة المرورية التي قد تنجم من تكدس ال        ، على سالمة الطالب والطالبات     

 طـرق صـنفت   تسعة  وقد كشفت إدارة المرور في العاصمة المقدسة عن وجود          . تلك الطرقات   

وقوع أكثر مـن مدرسـة أو مجمـع         وذلك ل ، على أنها طرق بها كثير من اإلعاقات المرورية         

   ) . ٢جدول رقم  ( بهاتعليمي على نفس الطريق 

 مـن   مترا١٥٠ًات االبتدائية بمقدار يزيد عن            لذلك فقد رأت الدراسة أال تقترب مدارس البن       

وذلك لخطورة الطرق السريعة على حياة الطالبات خاصة لهـذه المرحلــة            ، الطرق السريعة   

علماً بأن درجة الخطورة هذه تقل كلما ارتقينا في السلم التعليمي حتى نصل للمراحـل               . السنية  

 وطالباتها خطـورة عبـور مثـل هـذه          حيث يدرك طالبها  ، ) المتوسطة والثانوية   ( العليــا  

 تفـصلها عـن مـدارس البنـات        متـراً ١٠٠لذلك حددت لها مسافة قدرها      . الطرقات السريعة   

وتقلل من المعوقات التي قد تكتنف حركـة        ، تكفل درء مخاطر الطرقات     ، المتوسطة والثانوية   

   .وسهولة في رحلة يومية تكرر كل يوم بكل يسر ، القدوم والذهاب إلى تلك المدارس 

التـي  ،       وعادة ما تشكل الطرق الرئيسة مناطق جذب لكثير من الخدمات بما فيها المدارس   

انتشرت على جوانب كثير من الطرقات بشكل تسبب في ظهور العديد من المشاكل التي كـشف                

 لقـرب مـدارس البنـات          مترا١٠٠ًمما دعا لتحديد مسافة قدرها      . الجدول السابق عن إحداها     

بينما . حرصا على سالمة هذه الفئة العمرية من مخاطر الدهس          ، االبتدائية من الطرق الرئيسة     

  ان هـذاـوإن ك، تقع أغلب المدارس المتوسطة والثانوية مباشرة على قارعة الطرقات الرئيسة 



(      ) ٢٨

   ) ٢ (جدول رقم 
   في حركة السيراألداء الضعيفطابع الطرق ذات 

 ابـــاألسب عــالموق العدد

  متوسط في نفس الموقع- ابتدائي -ضيق الشوارع ووجود مجمع مدارس بنات روضة  شارع المنصورية ١

شارع عبداهللا ( شارع الستين الخلفي  ٢
  )الخليفي 

 ووجود مخارجهضيق الشارع ووجود أكثر من خمس مدارس بنين به إضافة إلى كثرة 
 مدارس بنات أخرى في داخل األحياء المجاورة له

خلف ) الستين ( ريف عرع عبد اهللا شا ٣
 الشارع الخلفي  فيأوالدضيق الشارع ووجود مجمع مدارس بنات ومدارس  زالقزا

 لكثافة الحركة أمام الجامعة وعدم وجود المواقف الكافية أثناء خروج الطالبات الزاهر أسفل الجامعةشارع  ٤

المجمعات ووجود كلية البنات وعدم وجود لضيق الشارع وكثرة مخارجه وكثرة وجود   شارع ريع ذاخر ٥
 مواقف بجوارها

 لضيق الشارع ووجود عدة مدارس بداخل الحي وعدم وجود مواقف شارع المالوي ٦

 لضيق الشارع ووجود مجمع مدارس في نفس الموقع إضافة لوجود مستوصف مجاور )شارع البركة ( الخلفي  شارع المسفلة ٧

 ركة في نفس الشارع ووجود مدارس متفرقة به وكثرة مخارجه الحالزدواجية شارع ملقية ٨

 في العزيزية خلف محطة ينشارع الثالث ٩
  الذهب األسود

  به وعدم وجود مواقفمتفرقةلضيق الشارع ووجود مدارس 

   .  هـ١٤٢٥، شعبة السير ، إدارة المرور بالعاصمة المقدسة : المصدر 

        

مـسافة  التي يفضل وجـود     ،  غير مستحسن في مدارس البنات       فإنه، محبذاً في مدارس البنين     

 تـم اعتمادهـا    كأقل مسافة    متراً ٥٠حددت هنا بمسافة قدرها     ، فاصلة بينها وبين تلك الطرقات      

  .  ك الفئة من الطرق بالدرجة األولىوذلك ليس إال ألهمية قرب مدارس تل، مقارنة ببقية المعايير 

  : السيول  تجمعمناطق القرب من مجاري و-٥

والتي حددتها إدارة المساحة    ، تتنوع مصادر الخطر الطبيعية التي تحيط بمواقع المدارس               

يـصعب  ، العسكرية فيما وضعته من معايير كاألعاصير واإلنزالقات األرضية ومكونات التربة           

.  الرياض    في مثل هذا البحث المشابه لما قامت به إدارة كاملة على مستوى مدينة             أخذها جميعاً 

لـذلك  تـم      . ها يندر حدوث   المكرمة من هذه الظواهر التي قد      إضافة إلى عدم معاناة مدينة مكة     

، لمدينة ومظاهر سـطحها     ترك بصماتها على معالم ا    ما ت ظاهرة السيول التي عادة     التركيز على   

  . تؤثر حتماً على مالءمة مواقع المدارس ، ها خسائر جمة مخلفة وراء

، لكثرة مجاري السيول التي يقصد بها األودية والشعاب في المدينة وعلى أطرافها                    ونظراً

 مواقع العديد من المدارس التي ال تنكشف حقيقة وقوعها فـي مجـرى              فأنها تشكل خطراً يهدد   

م نتيجـة عـد    ما تكـون     عادة، بعد سقوط موجة من األمطار      إال بعد جريان المياه فيها      ، سيلي  

؛ العتقادهم باستحالة جريانها     عن تلك المجاري     إبعادهاعلى  قع المدارس   حرص المخططين لموا  

لـذلك   . ها ب مجرى سيلي مرور  ي تخلو من     المساحات الت  وقلة،   ندرة األمطار الساقطة   في ظل 
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كحـد   متراً ٣٠٠محددة لها مسافة قدرها     ، عتبار  اضطلعت الدراسة بأخذ هذه الظاهرة بعين اال      

كما حددته إدارة   ، بنات بجميع مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية       لبعدها عن مدارس ال   أدنى  

  .  لخطورة االقتراب من تلك المواقع ؛المساحة العسكرية في معاييرها 

، كما يجب لفت األنظار إلى ظاهرة تجمع السيول في بعض المواقع في داخـل األحيـاء                       

فيما يخرج عن مجاري السيول التي تتبع فـي         ، ومفترقات الطرق والكباري    ، وبطون الشوارع   

 من صرف المياه منهـا لعـدة        منعنتيجة انخفاض سطحها مما حولها بشكل ي      ؛  مسارها األودية   

 إدارة  وقد حصرت  . على صغار السن      يعيق الحركة ويعطل االتصال ويشكل خطراً      مما، ام  ـأي

ط موجة من األمطار في ثالثـة       من خالل دراسة قامت بها عقب سقو      تلك المناطق   الدفاع المدني   

يقـع فـي وادي     هما  أحـد  منها   اثنينباستثناء  ،  داخل حدود مدينة مكة المكرمة       اًوعشرين موقع 

مما هو خارج عن حـدود خارطـة         ، خر في الوادي األخضر    واآل نعمان شرق جامعة أم القرى    

وقـد   . ) ٢م  شكل رق  ( يليلتصح إحدى وعشرين منطقة تجمع س     في هذه الدراسة    مكة المعتمدة   

والتي حددت لها مسافة    ،  عند اختيار مواقع المدارس      األخذ به  يجب   هذه المناطق كمعيار  أدخلت  

 ؛تفصل بين منطقة تجمع السيل وبين مدارس البنات بجميع مراحلها           كحد أدنى    مترا١٠٠ًقدرها  

  . م تحركها باتجاه المناطق األخرى وعد، لركودها في ما حدد من مناطق 

  :  المنحدرات ع علىالوقو -٦

التي غُطيـت  ، تتميز طبيعة السطح في مدينة مكة المكرمة بسيطرة األودية والكتل الجبلية           

، تفتقر لكثير من الخـدمات الـضرورية        ، سفوحها ومنحدراتها بمساكن بنيت بطريقة عشوائية       

لة على  ات المسؤو بالرغم من حرص الجه   ، ها  كخدمات البنية التحتية والصحية والتعليمية وغير     

لذلك فإنه من غير المـستغرب أن نـشاهد بعـض           . تأمينها بحسب ما تسمح به طبيعة المنطقة        

 .استجابة لمطالبة السكان لها     ، وبعض منحدراتها   ، وقد انتشرت على سفوح الجبال      ، المدارس  

لتـي تكتنـف     نتيجة الجهد والمشقة ا    ؛مة إلقامة مدارس عليها     والتي قد ال تكون ذات مواقع مالئ      

المـدارس   تلـك    ك ال بد من العمل على تعديل وضـع        لذل. عملية الصعود والهبوط منها وإليها      

وإحاللهـا بعمالـة    ، خصوصا إذ ما علمنا بوجود نزوح سكاني من تلك المناطق نحو األطراف             

   .  بالعلوم الدينية والقرآن وحفظهوافدة بطريقة غير نظامية ال تحرص إال على اإللمام 

لــزوايا   .young A نـغ  علـى تـصنيف أنطـوني يو       اعتمدت الدراسة من أجل ذلك          

تزيد فيهـا زاويـة     والذي يبدأ من أراضي شديدة االستواء وينتهي بجروف معلقة          ، المنحدرات  

   , young ,1978  (ماألخيرتين لخلو منطقة الدراسة منهمتجاهلين الفئتين ا، ٩٠ºعناالنحدار
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pp.173-175 (  .الخطرة في مدينـة مكـة       تدف هذا التصنيف إلبراز درجات االنحدارا     ويه 

  ،والتي يتسنى من خاللها معرفة مدى التزام مواقع المدارس التي شيدت باالبتعاد عنها، المكرمة 

تشكل هدفا لن يتحقق إال باألخذ باالبتعـاد        ، وأفضل األماكن المستوية لبناء مدراس جديدة آمنة        

   ) . ٣جدول رقم ( ية المعيقة بما فيها المنحدرات يعية والبشرعن ظواهر البيئة الطب

  :  لألحياء المساحة المعمورة موقع المدرسة داخل -٧ 

، صرنا في طريق عبد بأفكار مخططي المـدن         حديث عن المواقع نجد أنفسنا قد حو      عند ال       

دور حول تعريف الموقع    بالسير فيه تتجسد أمامنا حقائق ت     . وأنير بنظرياتهم   ، ورصف بفلسفتهم   

ومركزيـة  ،  Focalإلـى بؤريـة     ،  Nodalالتي تتراوح بين مواقع عقدية      ، وأهميته وأنواعه   

Central  ،   وكذلك هامشيةMarginal  ،  ومدخليةPortal ،   ًبينيـة    وأخيـرا Interstitial  ،

ك وبما أن الخدمات جزء من تل     .   )٤٤ -٤٣ص  ، هـ  ١٤٢٢، عطوي  ( دن  وكلها تختص بالم  

 مالحظتها فيما انتشر منها علـى       يمكن، شابها  ت وأنواعاً م  فإن مواقعها قد اتخذت أنماطاً    ، المدن  

وإبراز أهميتها ودروهـا    ، بشكل يفتح المجال أمام تفسير نشوء كثير من المواقع          ، سطح المدينة   

  .  وعها ـأياً كان نالذي أضفى ميزة ساهمت في رفع جودة الخدمة 

تحديـد  ، التي يتطلب اختيار الموقع المالئم لها       ، ارس واحدة من تلك الخدمات       وتعتبر المد      

 يختلف من مرحلة دراسـية إلـى        والذي ،داخل الحي   المدرسة المزمع إقامتها في      موقعنوعية  

  فالمدارس االبتدائية عادة ما تتخذ . تها اويحقق سالمة طالبها وطالب،  بما يتفق مع أهدافها أخرى

  
  

   ) ٣( جدول رقم 
  نغ لزوايا المنحدراتوتصنيف أنطوني ي

  الـــوصـــــــف  زاوية االنحدار  الفئة

  ال يمكن التعرف على اتجاه االنحدار، منبسط   ٠,٥ -صفر  األولى

  يمكن التعرف على اتجاه االنحدار، شبه منبسط   ١-٠,٥  الثانية

  انحدار خفيف جداً  ٢-١  الثالثة

  انحدار خفيف  ٥-٢  الرابعة

  انحدار متوسط  ١٠-٥  مسةالخا

   شديد–انحدار متوسط   ١٨-١٠  السادسة

  انحدار شديد  ٣٠-١٨  السابعة

  انحدار شديد جداً  ٤٥-٣٠  الثامنة

  شبه قائم  ٧٠-٤٥  التاسعة

  جرفي  ٩٠-٧٠  العاشرة

  جرفي معلق   فأكثر٩٠  الحادية عشر

            
   Young, ,1978: pp. 173-175: المصدر                    
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 ، باعتبارها أكثر المناطق آمنا على حيـاة الطـالب والطالبـات          ، من أواسط اإلحياء أماكن لها      

ـ  ـما تميل ال  ـبين . واألقرب إلى مساكن الجميع بحكم الموقع المتوسط لهـا        وسطة ـمدارس المت

التي  لتسهيل حركة القدوم إليها من األحياء المجاورة         ؛حياء   إلى التوطن في أطراف األ     والثانوية

في حين أننا قد نجد مدارس مخالفه تتخذ إما مواقع بينيـة            . قد تشترك جميعا في مدرسة واحدة       

وال يحقق  ، والذي قد ال يخدم أهدافها      ، أو مركزية مغايرة بذلك النمط المحدد لها        ، بين األحياء   

     ) . ٣٩١  ص ،م٢٠٠١، مصيلحي ( المثالية المرجوة في مواقعها 

لتحديد نوعية مواقع مدارس البنات في داخل األحياء في مدينـة            على الدراسة    اًفكان لزام       

 من  انطالقاً،  وهامشية وشبه هامشية     ه متوسطة وشبمتوسطة   تقسيمها إلى مناطق     ،مكة المكرمة   

  والتي تعكس في حقيقتها نوعية مواقع المدارس التي تتخذ من          ،  بأطرافها   مراكز األحياء وانتهاء

قد تشكل تلك المناطق مواقع جيدة لبعض المدارس ومنـاطق سـيئة            و. ق مواقع لها    تلك المناط 

والتي حددت هنا بأربعـة     ، الختالف نوعية الموقع المطلوب لكل مرحلة دراسية        ، للبعض منها   

  :  للمدارس هي على النحو التالي أنواع لمواقع المدارس يجب االعتماد عليها عند التخطيط 

 وتعني مواقع المدارس التي تقع فـي   :Central locations و المركزيةالمتوسطة أالمواقع   - أ

ونظرا الفتقار الكتل السكانية في داخل األحياء في مدينة مكـة           . المنطقة الوسطى لكل حي     

المكرمة إلى االتصالية واالستمرارية فيما بينها ؛ حيث تفصل بينها كتل جبلية تستأثر عـادة               

يـصعب إيجـاد    ، ى اتخاذ االمتدادات العمرانية أشكاال طوليه       مما يؤدي إل  ، بمنطقة الوسط   

وهـي المنـاطق     .لذلك تم أخذ منطقة الوسط لكل كتلة عمرانية متصلة          . منطقتها الوسطى   

  .  ومن تخالف فهي في وضع غير مالئم ،التي يجب أن تتركز فيها مدارس البنات االبتدائية 

 بها مواقع المدارس التـي   ويقصد: Central Locations- Semi المتوسطةشبه المواقع   - ب

وهـي  . شبه الهامـشية     فيما بينها وبين المنطقة      وسطىتقع في المنطقة التي تلي المنطقة ال      

 . مناطق جاذبه لمدارس البنات االبتدائية والمتوسطة 

 وهي مواقع المدارس التي تقع في : Semi-Marginal Locations هامشيةالشبه المواقع  -جـ

فضل وجود مدارس البنات المتوسطة     وعادة ما ي   ، متوسطةالشبه  ة التي تلي المنطقة     نطقالم

  . بها 

 وهي المواقع التي تتخذ من أطـراف األحيـاء    :Marginal locationsالمواقع الهامشية   - د

أو على األراضـي    ،  ما تطل إما على شبكات الطرق        وغالباً، والكتل العمرانية مناطق لها     

، ر جديرة لظهور أي نشاط بشري فيها      التي تجعل منها أماكن غي    ، ل الجبلية   أو الكت ، الفضاء  

التي تعتبـر مواقـع     ، باستثناء إطاللتها على الطرق التي زادت من قيمة المواقع الهامشية           
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، يتحقق من خاللها سرعة في الوصـول إلـى مواقعهـا            ، مناسبة لمدارس البنات الثانوية     

  . ا وسهولة في االنتقال منها وإليه

   :  استخدامات األرض -٨

يترك أثره في تشكيل النمط العـام   ،  النمط السائد الستخدامات األرض  أن المخططونيرى        

فعادة ما تظهر المنـاطق الـصناعية والتجاريـة         ،  بالمناطق الحضرية    لشبكة الخدمات التعليمية  

وفي ظل خصخصة   . ق السكنية فقط     بالمناط والدينية خالية من المدارس التي ترتبط ارتباطا وثيقاً       

التعليم بدأنا نرى مدارس أهلية وفي بعض األحيان حكومية تبتعد عن األحيـاء الـسكنية باتجـاه            

 على وجـود وسـائل نقـل        اًاعتماد، على مقربة من طرق المداخل القريبة       ، األراضي الفضاء   

لتي تـساعد القـائمين      ا وانخفاض أسعار األراضي  ، خاصة للطالب والطالبات من أنحاء المدينة       

ـ   وضع  نحو  ، على المدرسة    الراغبين فـي التعلـيم الخـاص       ذب  تسهيالت ومـنافع تضمن ج

   ) . ٣٩٧ص ، م ٢٠٠١، مصيلحي ( ز المتمي

 مـا   اإذ،  األرض في مدينة مكة المكرمـة        ت االستغناء عن خارطة استخداما         لذلك ال يمكن  

والخروج بأفـضل المواقـع لمـدارس جديـدة ؛          ، أردنا إعادة التخطيط لمواقع مدارس البنات       

ومساهمتها في إبعادها عـن المنـاطق       ، لمساعدتها في ربط المواقع المختارة بالمناطق السكنية        

إضافة إلى كشفها عن األراضي     . الصناعية والتجارية والدينية وغيرها من االستخدامات العامة        

غير أنها لن   ، ية عند اختيار مواقع المدارس      الفضاء في داخل األحياء السكنية التي تعتبر ضرور       

 كون المدارس قد     النتفاء الحاجة لها   ؛المدارس   تدخل كغيرها من المعايير السابقة في تقييم مواقع       

ه مـن خريطـة جديـدة       ؤواقتصار ضرورتها فيما سيتم بنا    ، وقعت في جميع المناطق السكنية      

ساهمة في التخطيط ولو جزئيا لمواقع مدارس       للخروج بها في نهاية الدراسة م     يسعى  ، للمالءمة  

   . البنات في هذه البقعة المباركـة

   :مجع وإعداد البيانات وبناء قاعدة نظم املعلومات اخلرائطية والوصفية :اخلطوة الثانية 

صـحة  ، تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات الدراسة التي سينجم عن دقتها ومـصداقيتها                    

.  الـسيئة    ي سيبنى عليها إذا ما أخذ بها إعادة التخطيط لبعض مواقع المدارس           نتائج الدراسة الت  

ن على ضرورة تكامل البيانات وتوافقها ودقتها وتوفر معلومات صحيحة          ويؤكد غالبية الجغرافيي  

وذلك لتمكن من بناء النماذج التجريبية في البحث الجغرافي وتحسين نظم التنبؤ بمستقبل             ، عنها  

وتتطلب هذه الخطوة جمع وإعـداد       ) . ١٢٣ص  ، م  ٢٠٠٤، إسماعيل  ( غرافية  هرات الج الظا

، المرئيات الفـضائية    ،  هذه البيانات الخرائط      وتشمل .دراسة   لمتطلبات ال  وإدخال البيانات وفقاً  
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يعتمد عليها في إجـراء     التي  رقمية  المعلومات  المما يدخل في بناء قاعدة      ، اإلحصائيات وغيرها   

  .  بناء النموذجوليلية العلميات التح

  :  مصادر البيانات  : ًأوال

ن عن إجابات لتساؤالت    لمعلومات التي يستعين بها الباحثو    البيانات وا تنوع   ما يؤدي    غالباً      

والتي يجب أن يكون السعي إليها حثيثـا بطـرق          ، الحصول عليها   مصادر  إلى تنوع   ، أبحاثهم  

كونهـا نتيجـة مجهـود      للالستفادة منها   ، سهولة االتصال   واستجالبها في ظل    ، أبوابها البعيدة   

ال يمكن أن يقوم بها شخص لمجرد احتياجهـا         ، وخالصة دراسات مقننة     ، مؤسسات متخصصة 

 ا أن يصرف  ان ينبغي نذيلال، كعنصر بياني في ظل توفرها ؛ لحاجته الماسة لتوفير الجهد والوقت            

  الدراسة أن تتنوع مصادر الحصول على بياناتهـا        بهذه   فكان حرياً . على إتمام مشروعه البحثي     

  : نتيجة تنوع البيانات التي تأطرت في قسمين رئيسيين هما 

 البيانات المكانية Spatial Data :  

وبيانـات   ،الخـرائط   باإلضافة إلى   ،      والتي تصدر العمل الميداني أحد أهم مصادرها        

ـ ،  Remotely Sensed Data االستشعار عن بعد  Digitalذج االرتفـاع الرقمـي   اونم

Elevation Models  . 

  البيانات الوصفيةDescriptive Data :  

   ). ٣شكل رقم (  ،مية واإلحصاءات الحكو، وتأتي في طليعتها الكتب واألبحاث العلمية     

  

  ) ٣( شكل رقم 
  أهم مصادر بيانات الدراسة

  

الكتب 
 واألبحاث 

 

  العمل
 الميداني

اإلحصاءات 
 الحكومية

 

  
 الخرائط

  نموذج
  االرتفاع
 الرقمي

بيانات 
  االستشعار
عن بعد
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  :  عرضاً لهذه البيانات بشقيها على النحو التالي سنتناولوفيما يلي 

  :  العمل الميداني - ١

إذ . قيد البحث   ة عن الظاهرة    أحد وسائل جمع المعلومات الرئيس    يعتبر العمل الميداني          

عن طريقه يتم الحصول على معلومات قد ال تتوفر في البيانات الرقمية الدورية الموجـودة               

دقيقـة  عدم تـوفر خـرائط      هو  ومما واجه الدراسة الحالية     . مية  لدى بعض الجهات الحكو   

 ؛ إال  بالرغم من تركيز الدراسة على مواقع البنات         ،توضح مواقع جميع المدارس للجنسين      

لذلك برزت الحاجة إلى    . ضرورة تطلبه تقييم مواقع مدارس البنات        لبنينأن توقيع مدارس ا   

. حصر جميع المدارس وتوقيعها علـى الخـرائط         ل، النقص بالخروج إلى الميدان     استكمال  

، وحتى ال يتم العمل بصورة عشوائية فقد حددت  مجموعة من الخطوات بالـسير عليهـا                 

 .  )٤شـكل رقـم      ( ظل التغطية لجميع أحياء المدينـة     توفير الكثير من الجهد والوقت في       

   :فيما يلي  الخطوات يمكننا إجمال أهم

   : ها قبل الخروج للعمل الميداني حصر البيانات في مصادر: أ 

تم حصر جميع الخرائط التعليمية سوى المتـوفر  حيث ، هذه الخطوة تسبق الخروج للحقل         

التي لم يكن لديها سوى خارطـة   و ، البنينمنها لدى وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تعليم          

مع االفتقار لما اسـتجد     ، قيع المدارس   تمتاز بعموميتها في تو   . هـ  ١٤٠٥قديمة ترجع إلى عام     

  أن ، طابها ـأما بالنسبة إلدارة تعليم البنات فقد نفت في خ.  ) ١ملحق رقم ( منها بعد ذلك العام 

        

  

   )٤( شكل رقم 
  الخطوات التنفيذية للعمل الميداني

  

 

  
א א  א

حصر البيانات  
ها في مـصادر  
  قبل الخروج

 

االستعداد للعمل 
 الميداني

إجراء العمل

  الميداني
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 يقتصر األمر على الجهة     ولم . زيع المدارس خريطة ورقية أو رقمية تظهر تو      أي ديهاـيكون ل 

لة عن  باعتبارها جهة مسؤو  ، صمة المقدسة   بل تم البحث فيما هو متوفر لدى أمانة العا        ، السابقة  

ينتجها قسم نظـم    ، ها على خرائط ورقية ورقمية      عالتخطيط لكثير من الخدمات وحصرها وتوقي     

  .المعلومات الجغرافية التابع لها 

من التعاون المبذول من قبل قسم نظم المعلومات الجغرافية التابع ألمانة العاصمة            وبالرغم        

إال ،  مع حدود األحياء السكنية      والذي تجسد في تزويد الباحثة بخريطة رقمية للمدارس       ، المقدسة  

 البنينوبين مدارس   ، نها كانت تتصف بعدم تميزها بين المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية           أ

 ترتكز عليـه الدراسـة       ضرورياً  على عدم دقة مواقع المدارس التي تعد مطلباً        عالوة، البنات  و

ل ـجع اـمم. واقتصارها على توقيع بعض المدارس      ، إضافة إلى عموميتها الشديدة     ، الحالية  

 وتميزيهـا وفقـاً  ، لربطها بمواقعها الحقيقـة  ، حتمية   لحصر المدارس ضرورة   انياًميدالخروج  

  .  منشودة ـليتسنى تحقيق أهداف الدراسة ال،  والمرحلة الدراسية للجنس

:                                                                                االستعداد للعمل الميداني : ب 

ـ             ت       ي الـذهاب   عتبر هذه الخطوة ذات أهمية بالغة يجب أخذها بعين االعتبار قبل الشروع ف

وفيها يـتم   .  عمل الباحث والطريق الصحيح الذي يوصله إلى أهدافه          فهي أساس نجاح  . للميدان  

ومن أجل توقيع جميـع     . التركيز على وضع الطرق والخطوات المنهجية التي تنظم سير العمل           

حـدد فيهـا    ، لـي    فقد تم تصميم بطاقة للعمل الحق      ، في أماكنها على الخرائط      المدارس كما هي  

وذلك بعـد تـصنيفها     ،  كما وردت من إدارة التعليم       ها وعناوينها حقول ألعداد المدارس وأسماؤ   

عـض  بو،  والعنوان إذا اكتنفـه غمـوض أو تغييـر         وترك حقول إحداثياتها  ، بحسب األحـياء   

كما تم في هـذه المرحلـة تـوفير األجهـزة           .  ) ٢ملحق رقم   (  لالمالحظات لتعبئتها من الحق   

  : والتي يأتي في طليعتها ، الضرورية للقيام بالعمل 

 א א  :GPS (Global Positioning System(א

ح  لألماكن وارتفاعها عن سط     هذا الجهاز أساسا بالمالحة وتحديد المواقع الجغرافية       يختص      

 عـددها   بلغالتي ي و، من خالل التقاط إشارات من األقمار الصناعية المخصصة للمالحة          ، البحر

 بتحديد اتجـاه ومـسار      ويتميز هذا الجهاز  .  تتيح البث بصورة مستمرة      ، سبعة وعشرين قمرا  

، في البحـر  في البر أو    وأفي الغالف الجوي     وأوسرعة األجسام المتحركة على سطح األرض       

وإدارة المرافـق وحـصر   ، تقدير الوقت لالنتقال بين مكـانين وإعطـاء التوقيـت        ها و وتوجيه

 باإلضافة لعلميات المسح ورسم      ،المعلومات وتخطيط الخدمات واإلحصاء السكاني وحركة النقل      

وتتوقف دقة بياناته على الغرض وعلـى       . وربطها ببرامج نظم المعلومات الجغرافية      ، الخرائط  
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 توفير  ولقد تم ) . ١٢٢ - ١٢١ص  ،  م   ٢٠٠٤، إسماعيل  ( بال اإلشارات   دقة وعدد قنوات استق   

داثيتـه وفـق   وضـبط إح ، GARMIN  المنتج مـن شـركة   ٨٠جهاز من نوع جي بي اس 

لالستفادة منه في    ،كونه النظام المعتمد في خرائط الدراسة       ،  ) UTM ( الكيلومتريةاإلحداثيات  

  . تحديد مواقع المدارس أثناء العمل الحقلي

 א Digital Camera:  

، مباشـرة   توافقها مع أجهزة الحواسـب   تمتاز بسهولة،تم تجهيز كاميرا رقمية للتصوير            

 خذين بعين االعتبار انجاز المهمة الحقلية في فتـرة أقـصاها شـهر            آ. اللتقاط صور للمدارس    

  .   اً  حي٦٠يتم خاللها تغطية  ، ونصف

  :لميداني  إجراء العمل ا :ج

 حجم المشقة والجهد الذي استنزف في سبيل الوصول إلى مواقـع            تتجسد في هذه المرحلة         

في ، التي لم يساعد العنوان المدون من قبل إدارة التعليم إلى الوصول إليها             ، كثير من المدارس    

سـتعانة  مما تطلب في معظم األوقـات اال      . ظل حركة التنقالت التي تشهدها كثير من المدارس         

.  ضاعف من الوقت والجهد المبذولين     بشكل، بسكان الحي لالستدالل على موقع بعض المدارس        

 من السادس من شهر محرم عـام        ومع ذلك فقد استغرق العمل الميداني قرابة شهر ونصف بدءاً         

كان الخروج فيها إلـى الحقـل يـتم         . هـ إلى الخامس عشر من شهر صفر لنفس العام          ١٤٢٦

 بعدم انتفاء   علماً. اره أنسب األوقات لظروف الباحثة      باعتب، لية في عصر كل يوم      بصورة متوا 

تعرضت الباحثة  فقد  مشقة العمل اليومي    إلى  فإضافة  ،  أي دراسة ميدانية     لصعوبات التي تكتنف  ا

   . عند االقتراب من المدارس لتصويرها أو أخذ إحداثياتها مضايقات شديدة ل

 ،األحياء القريبة من منطقـة الحـرم        من  مع بيانات مواقع المدارس     بدأت الباحثة في ج   و      

يساهم فيه مدى سرعة الوصـول      ، بحسب ما يتوفر من وقت      ، أو أكثر   يخصص كل يوم لحي     

إلى الوصـول   األحياء ذات المساحة الضيقة     حيث ساعدت   ، في أقصر وقت    إلى جميع المدارس    

. في أطراف المدينة ذات المـساحات الواسـعة         بصورة أسرع من األحياء البعيدة      إلى مدارسها   

فحي ولي العهد على سبيل المثال استغرق يومين للوصول إلى مدارسه التساعه وعدم وضـوح               

في حين أن أحياء جبـل النـور        . مواقع مدارسه حيث يصعب التميز بينها وبين منازل السكان          

ـ  ووقوع أغلـب     اتساعهالقلة  ، والعدل والروضة أخذت إحداثياته في يوم واحد          علـى   هامدارس

  .الطرقات أو بجانب معالم بارزة 

 من أمـام كـل      GPS والبنات بواسطة جهاز     بنينوقد رصدت إحداثيات جميع مدارس ال           

 الجهاز الذي يمتلك القدرة على حفظ ما يقـارب مـن            مباشرة في ذاكرة  والتي خزنت   . مدرسة  
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امها في بطاقة العمل الحقلي وكتابة عنوانها       ومن ثم تسجيل إحداثيات كل مدرسة أم      .  موقع   ٥٠٠

ـ .  في تفسير وضعها     عض المالحظات التي تساعد الباحثة    وكيفية الوصول لها وب     التقطـت   اكم

والتي هدف من ورائها ربـط      ،  موانع من تصويرها     تكن هناك الصور لمعظم المدارس التي لم      

نايا البحث بحسب ما تـدعو لـه        واالستدالل واالستشهاد بها في ث    ، موقع كل مدرسة بصورتها     

ت وجد، غير أن األمر لم يقف عند هذا الحد فبعد االنتهاء من عملية الحصر للمدارس               . الحاجة  

لم يـتم   ، بمعدل مدرسة أو اثنتين في كل حي         ، موعة متفرقة من مدارس البنات فقط      مج الباحثة

ـ  مشرفات التربويات مما استدعى طلب العون من ال     ، العثور عليها     ؛ي اإلشـراف التربـوي       ف

حيث لم يتعـرفن إال علـى       ، كونهن أكثر دراية بمواقع المدارس ولكن كانت التوقعات مخيبة          ل

ـ         هواتف   أرقام   استخدامفكان  . بعض المدارس    ر ـهذه المدارس للسؤال عن مواقعهـا هـو أخ

 وبـذلك ، مدرسـة    ٥١١ والبنات من أصل     لبنين مدرسة ل  ٤٩٧ بشكل ساهم في توقيع      حلول ؛ ال

 لعدم وجود    ،فقط لم توقع  ومدرستان متوسطة ومدرستان ثانوية للبنات       مدارس ابتدائية    ١٠ظلت  

 لكون مبناها خاضع    أو، ما لكونها مما هو جاري البحث لها عن مبنى بديل            إ ؛عنوان واضح لها    

بما تم  فكان االكتفاء   ، وال يمكن االستدالل عليها     ، للصيانة والترميم وال يوجد لوحات تدل عليها        

بشكل أنهى رحلة العمل الميداني التي بإنجازها تم قطع جزء كبير من الحصول             ، الوصول إليه   

  . على بيانات الدراسة 

  : الكتب واألبحاث العلمية  – ٢

، تطبيقيـة   ة إلى الرجوع إلى ما كتب عنها في مختلف األبحـاث ال           يمتحتاج أي دراسة عل         

 بالحقائق العلمية المؤيدة والمفـسرة      اوتساعد على إثرائه  ، ها  النظرية التي تخدم موضوع   والكتب  

 االستعانة بمجموعة من األبحـاث العلميـة باللغـة          توبناء على ذلك فقد تم    . لكثير من نتائجها    

ونظـم المعلومـات الجغرافيـة      ، التعليمية  العربية وغير العربية التي تناولت موضع الخدمات        

وتوزيـع  ، وطرق التحليـل والنمذجـة الخرائطيـة        ، ات   خصوصا في مجال الخدم    اوتطبيقاته

إضـافة إلـى    . في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الـدول          ، المدارس وتقييم مواقعها    

ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات بـصفة عامـة        اجع األصولية في التخطيط الحضري      المر

الرجوع إلى الرسائل العلميـة والمقـاالت       كما لم تغفل الدراسة أهمية      . والمدارس بصفة خاصة    

 على شـبكة     أو رقمياً  المنشورة بالدوريات العلمية باللغة العربية وغير العربية ما كان منها ورقياً          

     . الدراسة بياناتالتي سهلت مهمة الباحثة في الوصول إلى ، االنترنت 
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  :  اإلحصاءات الحكومية -٣

 من أجـل    صائية ضرورة تفرضها أهداف كثير من الدراسات      إن اللجوء إلى المصادر اإلح          

وتعتبر هذه الدراسة إحدى الدراسـات التـي        . ثبات أو نفي فرضياتها     اإلجابة على تساؤالتها وإ   

. التي تقوم بإصدارها الجهـات الحكوميـة        ،  على مجموعة من اإلحصاءات      داستلزمت االعتما 

والكثافة السكانية في مدينة مكـة المكرمـة لعـام          سكان  الوالتي أتت في طليعتها إحصائية أعداد       

 الكليـة   وأعداد األحياء وتقسيماتها ومساحتها    . هـ الصادرة من الهيئة العليا لتطوير مكة      ١٤٢٤

هـ ١٤٢٥/ ١٤٢٤والدليل اإلحصائي لمدارس البنين لعام      . المأخوذة من أمانة العاصمة المقدسة      

وإحـصاءات مـدارس البنـات      . م بالعاصمة المقدسة    الصادر من اإلدارة العامة للتربية والتعلي     

ـ     ليم البنات الت  ـادرة من إدارة تع   ـالص ـ    ابعـة لوزارة التربيـة والتعليم بمك ام ـة المكرمـة لع

والنشرات والتقارير والمسوح الميدانية الخاصة بالخدمات التعليميـة التـي          . هـ  ١٤٢٥/ ١٤٢٤

فـي قاعـدة    ، نات لعملية التبويب والجدولة     وقد خضعت هذه البيا   . تنشرها الهيئات والوزارات    

والتي ربطت فيهـا كـل مدرسـة        ، البيانات التي تم إنشائها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية         

للتحليـل اإلحـصائي    لتصبح بعد ذلك صـالحة      ، بموقعها في خريطة األساس التي تم اختيارها        

  .   لتمثيل الخرائطي وا

  :   الخرائط-٤

، كمصدر أساسي    رائط من أكثر مصادر البيانات انتشاراً لسهولة الحصول عليها        عتبر الخ ت      

إلى ، تها  ات في مجال صناع   خول الحاسب اآللي في أواخر الستيني      ولقد أدى د   . للبيانات المكانية 

 تحويل جميع البيانـات  حيث أمكن من خالل الحاسب ، Digital Maps ظهور الخرائط الرقمية

إلى معلومات رقمية وتخزينهـا فـي       ، ) الورقية  ( ة على الخارطة العادية     والمعلومات الموضح 

هولة ـر وس ـل يس ـرسم وتحديث وإخراج المعلومات الجغرافية بك     ـففتح بذلك مجال ل   . ذاكرته  

ط بـصورتها الرقميـة والورقيـة       وتشكل الخـرائ   ) . ٩٢-٩١ص  ، هـ  ١٤١٣ ،الشهراني  ( 

لذلك تـم الحـصول علـى       .  معظم عملياتها التحليلية     ضرورة حتمية لهذه الدراسة لدخولها في     

دم غرض البحث يمكن إجمالهـا      مجموعة من الخرائط المختلفة المقاييس والدقة اإلحداثية التي تخ        

  : النحو التالي  على

خارطة لمنطقة الدراسة تعد بمثابة خريطة األساس الذي سـيعتمد عليهـا فـي توقيـع                  -أ 

أخذت من المخطـط الرقمـي للمدينـة        . ة عليها   المدارس وإخراج جميع نتائج الدراس    
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والذي أحتـوى علـى حـدود المدينـة الحاليـة           ، الصادر من أمانة العاصمة المقدسة      

 . ومواقع المدارس ، والتقسيم الجديد ألحيائها ، والمستقبلية 

 من الهيئـة العليـا لتطـوير      الحصول عليها تم  ، خارطة رقمية لمواقع محطات الوقود        -ب 

 في خريطة الفارسي الرقميـة لمدينـة مكـة          قع بما و  النقص بها ي استكمل   التو،  كةـم

 . المكرمة 

وتم الحصول عليهـا مـن دراسـة الغامـدي          ، ي  ضاخارطة رقمية الستخدامات األر     -ج 

 أجزاء من حـي    لم تُغطِّ  األراضي في مدينة مكة المكرمة       تحول استخداما ) م  ٢٠٠٣(

  .النوارية والعمرة مما تطلب استكمالها 

 األسـاس  حـول ) هــ  ١٤٠٧( ا مرز من دراسة تم أخذها، خارطة لمجاري السيول     -د 

 . الجيومورفولوجي لتحديد منطقة الحرم 

حـديثا فـي عـام      صادرة من إدارة الدفاع المـدني       ، خارطة لمناطق تجمع السيول      -هـ

  . هـ ١٤٢٦

  :  Remotely Sensed Data االستشعار عن بعدبيانات  -٥

من أقوى مـصادر  بكونها  ، االستشعار عن بعدئيات الفضائية الناتجة من أجهزة          تتميز المر 

تتـضمن   عظمية   وائدفوذلك لما تحققه من      في وقتنا الحالي ؛   البيانات المكانية وأسرعها انتشاراً     

، ودراسـة النباتـات      دراسة شكل األرض وتضاريسها وتوّزع اليابسة والبحار على سـطحها         

 من الوقت والكلفة المطلوبة إلنجاز المسح الحقلي        لكثير هاريتوفمع  .  معدنيوالتربة والتركيب ال  

  ) . ٢ص  ، ت.ب، رجب ( جديدة وإنتاج خرائط  ، تحديث الخرائط القديمةو ، المطلوب

 ذات النطاق   متراً ٢,٥ البالغة دقتها    SPOT-5لذلك تم االعتماد على مرئية التابع الفرنسي             

 ذات الدقة   SPOT-4ومرئية  ، م  ٢٠٠٤ / ٥ /٢٤الملتقطة في   ، واألبيض  البانكروماتي األسود   

م تمثل جميعها منطقة    ٢٠٠٥ / ١ / ٢٤متعدد األطياف ملتقطة في     ال للماسح ، متراً ٤,٥ الواصلة

متعدد األطياف تغطـي  ال للماسح،  أمتار ٤التي تصل دقتها إلى IKONOS ومرئية . الدراسة 

فـي   IKONOSمرئيـة   مساعدة  وبالرغم من   . بي من المدينة    الجزء األوسط والشرقي والجنو   

إال أنهـا   ،  التي تتميز ببنائها الخاص      بعض المدارس ذات المباني الحكومية     مواقع   التعرف على 

ـ          قلل من المدينة بشكل     اًإال جزء تُغطِّ  لم   امل ـ من االستفادة منها في إيجاد مواقع المـدارس لك

  .يز المباني المستأجرة إضافة إلى عدم قدرة تمي،  المدينة

 .وقد خضعت جميع هذه المرئيات لعملية التصحيح الهندسي التي سهلت عمليـة انطباقهـا                    

 و IKONOS  كـل مـن   ناتا االستفادة من مميزة دقة التميز المكانية العالية في بي تممث ومن
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SPOT-5 ، إزاحـة  مواقع المدارس بدقة في ظل وجـود      على   التعرفو، رسم شبكة الطرق    ل 

-SPOT  وSPOT-5 يتئيمرضعت بينما خ . GPS بجهاز وقعت إلحداثيات النقاط التي ةطفيف

من أجل عمل تـصنيف     ، لعملية دمج تهدف للخروج بصورة تجمع بين خصائصهما الطيفية           4

لخارطة استخدامات األراضـي الـسابق      مل  ـالستخدامات األراضي لحي النوارية والعمرة مك     

  .  ذكرها

  :   Digital Elevation Modelاالرتفاع الرقمي نموذج  -٦

 من النقاط لمنطقة من سطح األرض تـم تعيـين           مجموعة" هو   الرقمي   االرتفاعنموذج  إن       

.  DEMويشار إليه اختـصاراً بـاألحرف   ،  ) " z( وارتفاعاتها  ) x , y( مواقعها المستوية 

 فعاله واقتـصادية    ن من خالله توفر حلوالً    يمك،  نمذجة عددية لتضاريس المنطقة      ويعتبره العديد 

ص ، ت .ب، جزماتي ومقدسـي  ( لعدد من التطبيقات التي تتناولها أنظمة المعلومات الجغرافية       

١٨٥ -١٥٠ . (   

أو المشاريع الهندسـية    ، في تحليل الظواهر البيئية     ه  مكن استخدام البيانات المشتقة من    ي     كما  

واالستفادة منه في تمثيل تضاريس المنطقة بمنحيات        . ات أو الميول  التي تتأثر دراستها باالرتفاع   

وإظهـار ميـول األرض     ، واستنتاج المقاطع الطولية والعرضية عند تصميم الطرق        ، التسوية  

ت اإلظهار البصري فـي     ناإمكاتسمح به   ،  تقديم عرض ثالثي اإلبعاد له       ةإمكانيمع   .الطبيعية  

  . ) www.cadmagazine.net، ت . ب،الجودي  ( ة مطلوبةأية زاويمن  ،اآللية الحواسيب 

ـ   ،  لحاجة الدراسة لمعرفة درجات انحدارات السطح في مدينة مكة المكرمة          اً    ونظر ت  فقد تم

 كأقصى درجة تـم     متراً ٢٥البالغ دقته   ،  الرقمي لمدينة مكة المكرمة      االستعانة بنموذج االرتفاع  

 المعلومات الجغرافية التابع لمدينة الملك عبـد العزيـز          الصادر من قسم نظم   ، الحصول عليها   

 مع بعض ArcGISفي برنامج  Spatial Analystحلل بواسطة وظيفة للعلوم والتقنية ؛ والذي 

  .  في نفس البرنامج Reclassifyالضبط لنتائجه من خالل وظيفة 

   البرامج الحاسوبيةSoftware Computer :    

تحديد البرامج التي تـساعدها فـي       ، يقية لنظم المعلومات الجغرافية     تتطلب أي دراسة تطب         

ومما ال يخفى علينا تتعدد برمجيات نظـم المعلومـات          . تحقيق أهدافها واإلجابة على تساؤالتها      

التي تحرص على التميز بطريقة التحليل أو العـرض         ، نتيجة تعدد شركات إنتاجها     ، الجغرافية  

في ظل ما تتيحه    ،  أنه يمكن االستفادة من مميزات كل واحد منها          غير. الخرائطي عن األخرى    

من إمكانية لتبادل المعلومات بمختلف الهيئات واألنماط مشكلة منظومة تكاملية تهدف إلى إيجـاد              

 مع تمتع البعض منها بإمكانية نـشر مختلـف البيانـات            ،الحلول والمساهمة في اتخاذ القرارات      
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  وقد استعانت  .) www.cadmagazine.net ،ت  .ب، حمود  ( ترنت  الجغرافية عبر شبكات االن   

   :هما  معالجة بياناتها  فيببرنامجينالدراسة هذه 

  :ArcGIS.9برنامج -ب 

عـن  وهو عبارة   ،     يعتبر هذا البرنامج أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية األكثر انتشاراً           

   : هي جزاء رئيسةمكون من ثالثة أمكتبي نظام معلومات جغرافية 

 ARC MAP : مزّود بواجهة رسومية سهلة االسـتخدام وهو ،  ويعتبر التطبيق المركزي ، 

 وعرضـها ،  Attributes لوصـفية وا Spatial Data تسمح بتحميل البيانات المكانيـة 

تمكن المستخدم مـن    األدوات  مع وجود مجموعة من      ، كخرائط وجداول ومخططات بيانية   

  .انات وتحليلها وعرض النتائج في خرائطالستعالم عن البيا

 ARC CATALOG : وهو يساعد في عمليات تنظيم جميع معلومات GIS ،   ويـضم أدوات

كما يمكن من خالله إنـشاء الجـداول الوصـفية          ، إليجاد المعلومات الجغرافية وعرضها     

 . وتعديلها وتحليلها 

 ARC TOOLBOX  :ت اووهو تطبيق بسيط به معظم أدGIS ، ـ  لتـي  وا  ااعتمـدت عليه

 Spatial Analyst المحلل المكاني من أهمها أدوات. الدراسة الحالية في معالجة بياناتها 

Tools  ،وأدوات التحليل Analysis Tools  ، واإلحصاء المكـانيSpatial Statistics 

Tools   والتي تتضمن في داخلها أوامر متعددة تم استخدام بعضها في معالجـة            ،  وغيرها

فـي  ا البرنامج عن كثير من البرامج       وبذلك تتضح أمامنا حقيقة تميز هذ     . ات الدراسة   بيان

 الثالث  األدواتوقد صممت هذه    .  بذلك احتياجات مختلف المستخدمين      لبيةم، تنوع أدواته   

،  م٢٠٠٣،الدويكات  (  معلومات الجغرافية بصورة متكاملة    لتأدية وظائف نظم ال    للعمل معاً 

   ) . ١٧٥ – ١٦٩ص 

ختصار لعبارة معهد أبحاث أنظمـة      والتي هي ا   ESRI مؤسسة من   ويصدر هذا البرنامج        

، وهي شركة تقوم بتطوير بـرامج    Environmental Systems Research Instituteالبيئة

وانتهاء ، ، بدءاً بالمهام المكتبية إلعداد الخرائط        تغطي كافة المجاالت  لجغرافية  المعلومات  النظم  

   . طبيقات الكبيرة المستعملة في األبحاث العلميةبالت

وتـصميم قــاعدة    ، بياناتهـا   لمعالجة  ، السابق   على البرنامج  هذه الدراسة    ارتكزتوقد        

وإخـراج  ، وعرض نتائجهـا    ، وإجراء مختلف عملياتها التحليلية     ، وبناء نموذجها   ، معلوماتها  

لمرونة والقدرة على التعامل مع الكم الهائـل مـن           وذلك لما يتميز به من السهولة وا       ؛خرائطها  

مع تمتعه بمرونـة     ،وربطها بمواقعها الجغرافية    ، وسرعة نقلها وتبادلها منه وإليه      ، المعلومات  
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وإتاحته إلمكانيـة عـرض وإخـراج       ، وتحليلها   هاوتحريرودقة في إدخال البيانات ومعالجتها      

وعرضـها   ، الموضـوعية  اإلحـصائية و   الخرائطإنشاء  وجودته في   ، البيانات بوسائل مختلفة    

وإخراجها بتـصاميم   ، والصور  وم البيانية والجداول اإلحصائية     وربطها بالرس ، برموز متنوعة   

إضـافة  . مع إمكانية تعديلها في أي وقت ووفق الضرورة         ، مختلفة تنافس برامج رسم الخرائط      

إلى غير ذلك من الفوائد التـي       ،  بسك   إلى القدرة على خلق أوامر جديدة باستخدام لغة الفجيول        

  . تلمس عند التعامل معه 

  :ERDAS IMAGINE 8.6 برنامج  -ب

تنتجه مؤسسة نظم   و. األنظمة الرائدة في معالجة بيانات الصور الفضائية والجوية         هو أحد         

 ويحتوي هذا ، Earth Resource Data Analysis Systems  األرضيةالمواردتحليل بيانات 

لحـاسوبية التي تنـتظم فـي أطـر تـسمـى           من البرامج ا   البرنامج على مجموعة كبيرة جداً    

Modules ،      ة وفرعية ألجراء عشرات األوامر التي تهـدف        ينطوي تحت كل منها قوائم رئيس

ائج على هيئة خـرائط     ومن ثم إمكانية إخراج النت    ، إلى معالجة وتحليل بيانات األقمار الصناعية       

الدراسة لالستعانة به في عمل تصنيف الستخدامات األراضي لحـي   وقد لجأت   ، ة  عاليـة الجود 

  .العمرة والنوارية اللذان لم تشملهما خارطة استخدامات األرض 

  : Data Base   اجلغرافية البياناتبناء قاعدة  : ًثانيا

حيـث  ، غرافية معلومات الج من أهم وأصعب مراحل تنفيذ نظم البياناتيعتبر بناء قاعدة ال        

واألهـداف التـي يـسعى      ،  للتطبيقات واالستخدامات المنشودة منها      ها وتصميمها طبقاً  يتم بناؤ 

 عن أي     بأن لكل مستخدم تطبيقاته واستعماالته التي تختلف غالباً        علماً. المستخدمون إلى تحقيقها    

ـ ارفقاعدة اسـتخدامات األ   .  واحد   بالرغم من كون موضع اهتمامها    ، مستخدم أخر     فـي   يض

لف تصميم قاعدة استخدامات    كما يخت . تصميمها من مستخدم ألخر   في  ختلف  التخطيط الحضري ت  

 عن تصميم قاعدة الخدمات ؛ ألن لكل مستخدم تصميم ومقياس رسـم ودقـة مكانيـة                 يضااألر

، كبـارة   ( محددة من المعلومات الجغرافية ال يمكن أن يستبدلها أو يفرض على اآلخرين تبنيها              

   ) .١٤٤ص ، هـ ١٤١٩

 أن قاعدة البيانات التـي يـتم        ن لبرامج نظم المعلومات الجغرافية    ويرى أغلب المستخدمي        

ال تخرج عن كونها نموذج للعالم الحقيقي الذي يمكن أن يستخدم كي يحاكي             ، ها وتصميمها   بناؤ

 والعالقة بين هـذه     وتتطلب هذه المحاكاة أن يمثل النموذج أشياء معينة       . أشكال معينة من الواقع     

ادالت ـ أو مع  ألن النموذج يمكن تمثيله بكلمات    ، عالقات  ربما تكون أسماء األفراد أو      ، شياء  األ
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 ,Arnoff ( ة بالكمبيوترة كخريطة مخزنالقات المكانية المعروضـاضية أو سلسلة من العـري

1989, p.189. (     

ال يمكن ألي نظام    ، ى خطوات تحضيرية    غير أن بناء قاعدة أي نظام معلوماتي تحتاج إل              

الـذي يكـون   ، فهي بمثابة قواعد األساس التي يقوم عليها كافة البناء        ، جغرافي أن يقوم بدونها     

والتغيرات الـسريعة   ، ويضع في حسبانه التطورات المستقبلية      ، عرضة لالنهدام إذا لم يأخذ بها       

دمة هذه الخطوات إدخال البيانات بلغة يفهـم        تأتي في مق  . التي تشهدها الدول بمختلف مسمياتها      

وتصميم قاعدة ربط بين بياناتها ؛ يسهل من خاللها معالجتها وتحليلها ومـن             ، حروفها الحاسب   

 لم تغفل الدراسة الحالية عن أخذها كطريقة لبنـاء          ،نتائجها في خرائط وأشكال بيانية      ثم عرض   

، ية من خطوات سبقتها وخطـوات سـتتلوها         باعتبارها خطوت جزئ  ، نظامها وقاعدة معلوماتها    

  عرضها يمكن. ع المدارس وإيجاد أفضلها     هدفها بناء نموذج خرائطي يمكن من خالله تقييم مواق        

  .   ) ٥شكل رقم  ( في سياق ما تبقى من صفحات تالية

   :  Data Inputإدخال البيانات -١

المرحلـة  ، ن وجهة نظر الكثيرين     يعتبر إدخال البيانات إلى نظام المعلومات الجغرافية م             

وعادة ما تحتل عملية إدخال     . األساسية الفعلية في بناء نظام المعلومات وتصميم قاعدة البيانات          

  ، هـ ١٤٢٦،عودة ( ٪ من تكاليف بناء وتشغيل أي نظام معلومات جغرافي ٨٥البيانات حوالي 

  
  
   )٥( شكل رقم 

  غرافيةنظم المعلومات الجخطوات بناء قاعدة أهم 

  
   ٦١ص ، هـ ١٤١٩، الباحثة اعتماداً على المليجي : المصدر   

ــرض -١  ع
البيانات فـي   

   :شكل
 خرائط •
ــكال  • أشـ

 ورسوم
 جداول •
ــصوص  • ن

  كتابية
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 البيانات
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وتحليل 
البيانات 
 المكانية
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وتحليل 
البيانات 
 الوصفية
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مكانية 
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الترقيم  •
 اآللي

 )المسح    (

لوحة  •
 المفاتيح

بيانات 
  مكانية
  
  
  

بيانات 
 وصفية

 المخرجات               ة  المعالج التخزين                                             المدخالت      



(      ) ٤٥

 ،لذلك كان ال بد من االستعداد لها بتوفير متطلباتها من بيانات بـصورة رقميـة                 ) . ١٤٧ص  

وقد أشاد البعض إلى    . ا بصورة صحيحة    وبرامج وأجهزة وعمالة متخصصة قادرة على إدخاله      

إضافة إلى الـصعوبات الجـسدية      ، عوبة هذه المرحلة التي تنطلق من تكاليفها المادية العالية          ص

   ) .١٣ص ، هـ ١٤١٢، الزهراني ( والذهنية نتيجة الـدقة المطلوبة إلنجـازها 

ويرى الجغرافيون أن الخطوة األولى إلدخال البيانات هو عملية تحويل البيانات التماثليـة                   

ـ . يمكن للحاسـوب أن يتعامـل معهـا     Digital Data  إلى بيانات رقمية)الورقية ( ملية ـوع

والتي تقوم بهـا    ،  Digitizingيتم بوسائل عديدة منها التـرقيم        للبيـانات الجغرافية  حويلـالت

باستخدام  أو   ،  بالكامل للمشروعات الكبيرة   ة أوتوماتيكي بصورة ة الحديث يةالجغرافم المعلومات   نظ

وفـي  .   فتتطلب التحويل اليدوي   ، أما األعمال الصغيرة    Scanningسح الضوئى   ا الم تكنولوجيا

معظم أنواع البيانات من هيئات وظيفتها جمع البيانـات         عصرنا الحالي فإنه يمكن الحصول على       

لالستفادة منها في مختلف    ، ي  شرة إلى نظام المعلومات الجغراف    ، ثم تحميلها مبا    وتحويلها رقميا 

   ) . ١ص ، ت .ب، رجب (  البـحثية المشـاريع

الوصفية بجمعهـا بـين الـصورة الرقميـة          وأ المكانية    سواء الدراسةهذه  وتمتاز بيانات         

فما كان منها رقميا فقد أدخل مباشـرة         .  سابقاً فيما عرضته الدراسة  والتي اتضحت   ، والورقية  

تيح أمام المستخدم خيارات كثيـرة      والذي ي  ، Import  عن طريق أمر االستيراد    أو، إلى النظام   

أما مـا كـان منهـا       . تمكن من التعامل مع مختلف أنواع البيانات دون الحاجة إلى إعادة بنائها             

.  لنوع البيانات المراد تحويلها      وفقاً، ورقيا فقد خضع لعملية التحويل الرقمي الذي تختلف أدواته          

ولهـا إلـى    عن طريق الماسح الضوئي الذي ح     فالبيانات المكانية الورقية أدخلت للحاسب اآللي       

 Raster ص لونية مختلفة تدعى شبكة المسح ذات خصائGrid Cell صورة شبـكة من الخاليا

Data .           ليعاد ترقميها بواسطة تتبع معالمها عن طريق النقر بالفأرةMouse     على الشاشة فـي 

وات جيدة ومطورة تـساعد      الذي يمتلك أد   Editor باستخدام أمر التحرير   . ArcGIS9برنامج  

على دقة الرسم وسرعته ؛ بالرغم من الصعوبة التي تكتنف عمـليات الترقيم عمومـا نتيجـة                

م مع يتالء ، Vector Data تـحويل البيانات إلى شكل خـطيل،  ينالجـهد والـوقت المبذول

اسطة لوحة المفاتيح   أما بالنسبة للبيانات الكمية والوصفية  فقد أدخلت بو        . األهداف المنشودة منه    

  .كأرقام وحروف إلى داخل النظام 

ا مع  ومن األمور التي يجب مراعاتها عند إدخال البيانات المكانية ربط عناصرها ووحداته                 

مجموعة من النقـاط    " والتي تعني    ، Topology الطبولوجي   بعضه البعض فيما يعرف بـاسم    

ي يمكن تعريفها بأنها عالقات محليـة أو عالقـات          الت، تسمى بنقاط الحيز تعتمد على العالقات       



(      ) ٤٦

العالقة "  : تعريف لها بأنها   بسطولعل أ  ) . ١٢٠ – ١١٨ص  ، هـ  ١٤٢٠، الرديسي  " ( تجاور  

ـ ١٤٢٦، عودة  " ( قتين متجاورتين   المكانية بين منط    الترميـز   وقـد تـم    ) . ١٠٦ص   ، هـ

، فـي هـذه الدراسـة    أنواعها بكافة  الجغرافية للبيانات Topological Coding الطبولوجي

  محـدداً  بعد ذلك أعطي لكل نقطة وخط وشكل رقماً       و ،بإعطاء نقطة بداية ونقطة نهاية لكل خط        

شكال المغلقة على يمين ويسار الخطوط للتعرف على        باإلضافة إلى ترميز األ   . عن غيره   ميزه  لي

  .  عالقة الجوار وتحديد مواقع الخطوط بين بعضها البعض 

 يقتصر األمر على ربط البيانات ببعضها البعض بل خضعت البيانات للربط بمواقعهـا              ولم      

 الذي اعتمد في هذه الدراسة على Coordinate Systems ثياتالجغرافية بواسطة نظام اإلحدا

ذات حسـب طريقة تربيع هــاوس ميركتــور        ،  ) ةيمتر الكيلو (ام اإلحداثيات التربيعية    نظ

.  ) UTM(  والتي يرمز لهـا  ،  Transverse Mercator المعترضاإلسـقاط االسـطواني

، عند أخذ القياسات وحـساب المـساحات        ، كما تم االعتماد على وحدة األمتار كوحدة أساسية         

ووحـدة  ،  وفق نظام اإلحداثيات هذا      GPS جهاز   عن طريق وإدخال إحداثيات مواقع المدارس     

 لها نفس   طالما أن ، مستحدثة بمواقعها الجغرافية هنا      ربط أي بيانات     وبذلك يمكن . األمتار هذه   

 متطلباً وإن كان في جوهره   والتي يجب أن تضبط مع إدخال البيانات ؛ لسبب بسيط           ، اإلحداثيات  

يكمن في عدم إمكانية التعامل مع جميع البيانات دفعة         ، قد يقف في وجه إتمام أي مشروع بحثي         

  .  دون نظام موحد يجمع بينها ، حليالت مكانية عليها ومطابقتها على بعضها أو حتى إجراء ت

      :  Data Storage تخزين البيانات -٢ 

ت من  البد عند إدخال البيانات إلى داخل النظام من تخزينها في قاعدة البيانات التي صمم                   

وفـي صـورة    . مكانية  للبيانات ال  Vector  أو خطية  Raster  صورة شبكية  وذلك في ، أجلها  

ولم يخرج تخزين بيانـات هـذه الدراسـة عـن هـاتين             .  للبيانات الوصفية    tabular جدولية

،  ) ٦شـكل رقـم     ( مكونات قاعدة البيانات الجغرافية للمدارس      أهم   اللتين تشكالن الصورتين  

  :النحو التالي والتي سنعرضها على 

  :Spatial Data البيانات المكانية-أ

 للدراسة في داخل النظام في شكل نمطين رئيسين يتوافقـان مـع                   خزنت البيانات المكانية  

   : هما طبيعية كل متغير من متغيرات الدراسة

  

  

  



(      ) ٤٧

   ) ٦ (رقم شكل 
  في مدينة مكة المكرمة المكونات األساسية لقاعدة المعلومات الجغرافية لمدارس البنات 

  
  ٤ص ، م ١٩٩٥، ى عزيز الباحثة اعتماداً عل: المصدر   

  

  :  Grid Cells Raster  نمط الخاليا الشبكية -١

م المساحة المكانية إلى مجموعة من الخاليـا        يتقس "  :  إن نمط الخاليا الشبكية ينحصر في         

ويصنف المتغير في هذه الخلية بحسب نسبة المساحة التي يشغلها مقارنة بغيـره مـن            ، الشبكية  

ويمكن أن تكتسي بـه البيانـات النقطيـة          ) . ٣٤ص  ، هـ  ١٤١٢، هراني  الز" ( المتغيرات  

ظهرت حاجة ماسـة عنـد إيجـاد        هذه الدراسة   وفي  . والخطية والمساحية بحسب الحاجة لذلك      

بـدءاً مـن     ، Raster ع بيانات الدراسة فـي صـورة شـبكية         إلى تخزين جمي   المالئمالموقع  

  ، التي ال يمكن تخزينها إال بـصورة شـبكية   كانيةاستخدامات األرض واالنحدارات والكثافة الس    

كالمدارس ومحطات الوقود ومجاري السيول ومناطق تجمعهـا        ،  ببقية المعايير األخرى     وانتهاء

 .والطرق بنوعيها 

 قاعدة املعلومات اجلغرافية 

Spatial كانيةمعلومات م Data معلومات وصفيةDescriptive Data  

 points 
  مواقع المدارس •
مواقع محطـات    •

 الوقود 

lines
  الطرق •
ــاري  • مجــ

 السيول

areas 
  حدود األحياء  •
مناطق تجمـع    •

 السيول
ــتخدامات  • اسـ

 األرض

מ א
  رمز كودي  •
أعداد لوصف  •

الظواهر 
  الجغرافية

أسماء المدارس  •
   وعناوينها

  أسماء الشوارع •

מ
  عدد المدارس  •
  عدد الطالبات  •
  عدد المعلمات  •
  عدد السكان  •
درجات مالءمة  •

 المدارس

  قواعد لأللوان •
ونماذج للتظليل 

  المساحي
 



(      ) ٤٨

   :Vector أو الخطينمط االتجاه المعين  -٢

ظاهرات طبقـة مـا     هو عبارة عن نظام يتم من خالله تمثيل كافة          "      إن نمط االتجاه الخطي     

ويبنى هذا النمط على النقطة التي تعتبر     " . تمثيال مكانيا من خالل سالسل متتابعة من اإلحداثيات         

ـ         ، أصغر وحدة مرئية يمكن تميزها        ما ـعلما بأن هذه النقطة معلومة الموقع بواسطة إحداثيين ه

) x , y (  ،ومنها يمكن بناء القطع المستقيمة Segments  ،ومن ، ا يمكن بناء الخطوط التي منه

تحفظ   ما وغالباً ) . ٩٤ص  ، هـ  ١٤٢٦، عودة  (  المغلقة يمكن بناء المساحات المغلقة       الخطوط

أغلب البيانات النقطية والخطية والمساحية بهذا النمط الذي يفضل عند دراسة العالقات المكانيـة              

وقـد   ) . ٦٥ص ، م ٢٠٠٣، ت الـدويكا ( بين أنواع البيانات الثالثة فيما يعرف بـالطبولوجي        

   :وذلك على النحو التالي جمعت بيانات الدراسة عند تخزينها بين هذه األنماط الثالثة 

 لنقطيةالبيانات ا Points Data:  وتمثل مواقع الظاهرات الجغرافية التي خزنت كنقاط على 

 . المدينةد المنتشرة على مساحة وهي هنا مواقع المدارس ومحطات الوقو، الخرائط 

 البيانات الخطية Lines Data:   ارات كمـس ،  وهي الظواهر التي خزنت على شكل خـط

 . ومجاري السيول في مدينة مكة المكرمة  ، طرق الموصالت السريعة والرئيسة

   البيانات المساحية Area Data: مغلقـة ضلعات وهي التي تم تخزينها كم  Polygons  ،

  .  حول المدارس نفوذومناطق ال، مناطق تجمع السيول و، تتجسد في حدود األحياء 

فإنه باإلمكان تحويل البيانات النقطية     ، وبالرغم من تخزين البيانات بهذه اإلشكال واألنماط              

لبيانات الـشبكية إلــى بيانـات       كما يمكن تحويل ا   ، إلى خطية والخطية إلى مساحية وبالعكس       

يتمتع بها البرنامج المستخدم في بنـاء نظـام المعلومـات           كل ذلك بفضل المرونة التي      ، خطية  

  . الجغرافي وتصميم قاعدة البيانات لهذه الدراسة 

   : Descriptive Dataالبيانات الوصفية  -ب 

 Identifierخزنت البيانات الوصفية في جداول تفصيلية ترتبط عن طريق رمز التعريف                   

النقطيـة والخطيـة     (  متغيرات الدراسة المكانيـة    كل متغير من  ل ، ID والذي يختصر بالحرفين  

 نظـم   من أهم أسس نجاح اسـتخدام     هي    يخفى علينا أن عملية الربط هذه      ومما ال . ) والمساحية  

 التي يمكن الرجوع إليها عند االستفسار عن بعض األمور المتعلقـة            قواعد المعلومات الجغرافية  

تـساعد فـي    ،  تمثيل عناصر مكانية جديـدة       كما يمكن في نفس الوقت من خاللها      ، بكل متغير   

  . عند بناء المشاريع الجديدة ها أهمية وأولية ئعطاوإ، ائج جديرة بلفت االنتباه لها الوصول إلى نت

  

  



(      ) ٤٩

  :  Data Editing انات وتصحيحها وتعديلها وتكاملها تحرير البي-٣

نتيجة كثرة المعلومـات  ، د  إلى داخل النظام أمر وأرإدخال البياناتإن حدوث أخطاء عند         

مل بدون تحديد ما تبقى مـن       واالنقطاع عن الع  ، التي تتسبب في مزيد من اإلجهاد على المدخل         

ريهـا أو   يمما يؤدي إلى تكرار بعض البيانات أو حـذفها أو نـسيانها أو تغ             ،  أو السهو    أجزاء

والتي قد ال تؤدي    ، بيانات  ل في هذه ال   من األمور التي تؤدي إلى وجود خل      إلى غير ذلك     ،تبديلها

لضرورة لذلك تبرز حاجة ملحة تدعو      . ليه  إلى نتائج صادقة إذا ما استمر الوضع على ما هو ع          

التأكد من صحة هذه البيانات بعد االنتهاء من إدخالها وخزنها في قاعدة المعلومات التي صممت               

  .من أجلها 

 عملية إدخال بياناتهـا مـن       اسات التي لم تخل   اً لغيرها من الدر   وتعتبر هذه الدراسة امتداد         

 من البيانات المكانيـة     فبداية. ار في إتمام بقية خطواتها      استلزم تصحيحها قبل االستمر   ، أخطاء  

 سيما ما تم الحصول عليه من قطاعات حكوميـة فـي            والالتي خضعت جميع طبقاتها للفحص      

ومحطـات  ، ء ما دفع إلعادة ترقيمها      د فيها من األخطا   التي وج ، ورة رقمية كحدود األحياء     ص

إضافة إلى تعديل واستكمال ما تم ترقيمه من خرائط ورقيه          . الوقود التي استكمل تحديد مواقعها      

مع الحرص علـى التأكـد مـن توقيـع     ، لم يتم االنتباه ألخطائها ونقصانها أثناء عملية إدخالها   

 وجود أي بروز  دون  ،  بصورة صحيحة    وإقفال الخطوط المساحية  ، الظواهر النقطية في مكانها     

بشكل يمكن بعده الوثـوق  . وربط المضلعات مع بعضها ، أو تكرار لحدود المساحات المشتركة   

 بـنفس نظـام اإلحـداثيات       وثيقها التي تم التأكد من ت     طبقاتهافي صحة البيانات المكانية بجميع      

  . المعتمد في هذه الدراسة 

نتيجـة كـون    ،  إدخالها أيضا من الخطأ والنقصان       صفية فلم يخل  النسبة للبيانات الو  أما ب       

 وأعمدة قد ال يستطيع الـشخص       تتوزع في صفوف  ، م تتشابه فيما بينها     أرقاهي  أغلب مكوناتها   

 هو عليه فإنـه وإذا ما استمر الوضع على ما . خصوصا لمن ينجز العمل بمفرده ، ز بينها   يالتمي

 لذلك خضعت جميع قواعد البيانات      ،للة  كثير من األحيان مظ   وفي  ، سيترتب عليها نتائج خاطئة     

واستكمال النواقص التي يرجع    ، تأكد من صحة ما أدخل      لل ؛ية للدراسة الحالية للمراجعة     الجدول

مما صـعب  ، لة عن إصدارها ساسية التي أخذت من الجهة المسؤو  بعضها لنقص في البيانات األ    

  .  ت في سبيل إتمامها  من الوقاًالمهمة التي استلزمت مزيد

    : Data Analysis حتليل البيانات : خلطوة الثالثة ا

والميزة األساسية التي تمتاز بها     ، تتجلى في هذه الخطوة أهمية نظم المعلومات الجغرافية               

. والفارق الجوهري بينها وبين برامج رسم الخـرائط اآلليـة           ، المعلومات األخرى   عن أنظمة   



(      ) ٥٠

التـي  ،  العديد من العمليات التحليلية المكانية واإلحـصائية         جراءإه التقنية الحديثة    حيث تتيح هذ  

يـأتي فـي    ، القيام بها شبه مستحيل     يكون   طويال وفي بعض األحيان      اًكان يتطلب انجازها وقت   

طليعتها عمليات النمذجة الرياضية المكانية المعقدة في شتى أنـواع الموضـوعات الجغرافيـة              

،   للمواقـع  والتقييم المـشروط  ،  Overlayingوالمطابقة  ، لبشرية ومجاالت البيئة    الطبيعية وا 

 حـول Buffers and Corridors والممرات نطاقاتإنشاء الو، السيناريوهات المستقبلية وبناء 

وتحليـل   ، Site Suitability Modelsاختيـار أفـضل المواقـع    ووضع نماذج ، الظواهر 

ــاورات  ــاني و ، Proximity Analysisالمتج ــاس المك   ،Spatial Measurementالقي

 من اآلفاق أمـام  اًبشكل يفتح كثير، إلى غير ذلك  Spatial Interpolation المكاني االشتقاقو

  .  )١٤٨ – ١٤٢ص، م ٢٠٠٣،الدويكات ( المخططين والباحثين في مختلف المجاالت التنموية 

ة متغيراتها على بعض أساليب التحليـل المكـاني   وقد اعتمد تحليل بيانات الدراسة ومعالج        

مـن  ، واإلحصائي التي تمتلك نظم المعلومات الجغرافية إمكانية إجرائها بـصورة موضـوعية        

يمكننا إجمال أهم هذه األسـاليب      ، خالل ما تملكه من أدوات ساعدت في تحقيق أهداف الدراسة           

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

א  - أ  :Neighborhoods Analysisא

ويتم تشكيلها على أسـاس التـصنيف        ، اً هام اً مساحي اً جغرافي اًتشكل المتجاورات عنصر        

 وتهتم نظم المعلومات الجغرافية بأساليب التعامل مـع         . األراضي المختلفة    تالمكاني الستخداما 

، مساحات وعالقتها بالظاهرات الجغرافية األخرى كالنقط والخطوط والمـساحات          المتجاورات ك 

 وقد استخدمت الباحثـة   ) .١٤ -٩ص ، م ١٩٩٥، عزيز ( إجراء قياسات وتحليل مكاني لها      و

  : في هذه الدراسة منها الوظائف التالية 

    :Buffers صنع حدود حول الظواهروظيفة  .١

ت .ب، الجـودي    ( النطـاق  أو الحـرم    مـصادر العربيـة   عادة ما يطلق عليـه فـي ال             

(www.cadmagazine.net  ،  حـول النقـاط   - نطاق أو دائـرة  –رسم شكل مغلق    " : وهو 

وذلك الستنتاج المعلومـات والعناصـر      ، والخطوط واإلشكال المغلقة بمسافة يحددها المستخدم       

، كبـارة   ( " والعـرض والتحليـل     دامها للدراسة   الجغرافية التي تقع داخل هذه األشكال واستخ      

يعتبر من أهم وظائف التحليل المكاني      و، يعبر عن نطاق الخدمة     وهو   ) . ٥٨ص  ، هـ  ١٤١٩

 Vector ويتم تحديده في النظام الخطـي     . ر  الذي يوضح النطاق األمني حول كثير من الظواه       

دام باسـتخ توضـع فـوق طبقـة أخـرى         ، بعد تحديد عرض منطقة النطاق في طبقة جديـدة          
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 وله  . ديدة على الخريطة  ـر إلنتاج طبقة ج   تركيب طبقتين أو أكث    الذي يختص ب   Overlayاألمر

ومناطق العجز فـي    ،  استخدامات وفوائد عديدة كتحديد المسافات بين المدن والظواهر المختلفة          

ر وتحديد مستويات فيضانات األنهار في عملية تحليل الفيضان للحد من األخطا          ، ما  توزيع خدمة   

   ) . ١٤٣ – ١٤٢ص ، م ٢٠٠٣، الدويكات ( الناجمة عنه 

 اختيار موقـع    دوبما أن جميع معايير الدراسة قد حددت لها مسافات يجب االلتزام بها عن                  

ال بد من رسم هذه المـسافات       في ضوئها ؛ كان     ها  وتقييم مواقع ، أي مدرسة من مدارس البنات      

 الموجودة ضمن قائمـة    Buffer النطاقن طريق وظيفة    ع،  لمعرفة المدارس المخالفة     ةدالمحد

Proximity ، المدرجة تحت قائمة أدوات التحليل Analysis Tools   في البرنامج الـذي تـم 

والذي تم من خالله رسم ثالث نطاقات حول كـل مدرسـة بحـسب              . اختياره في هذه الدراسة     

 من مصادر الضرر ضمن تلـك       لوجود تفاوت في قرب المدارس    ، المسافة المحددة لكل معيار     

والتي في إغفالها عدم تقييم دقيق لحالة موقع كل مدرسة ؛ لذلك حددت تلك النطاقات               . المسافات  

وهي بصفة عامة لكل معيار من المعايير       ، عطي لكل منها قيمة تمثل درجة الخطر      الثالثة التي أُ  

والتي بتـسجيلها   ، رسة على حدة    لكل مد المالئمة   درجة   يتم في النهاية جمعها لمعرفة    ، السابقة  

وذلك للمواقع التي روعي في اختيارها جميـع        ، لدرجة صفر يحكم على الموقع بأنه مالئم جداً         

وبابتعادها عنه يقترب موقع المدرسة من عدم المالئمة حتى         ، الشروط المحددة في هذه الدراسة      

  . ) ٤ جدول رقم ( ٣٣درجة تسجيل الموقع لنصل إلى مواقع غير مالئمة جداً عند 

  :Nearest-Neighbor وظيفة الجار األقرب .٢

التي يستعين بها   ، تمتلك نظم المعلومات الجغرافية مجموعة من أساليب اإلحصاء المكاني                

كمقاييس النزعة المركزية وإهلـيج     ، كثير من الباحثين في الكشف عن توزيع الظواهر ونمطها          

  النتائج بصورة آلية دون بشكل يكفل إعطاء . قرب وغيرها االنحراف المعياري ومؤشر الجار األ

   
  

   )٤( جدول رقم 
  القيم المحددة لدرجة الخطورة

  حالة النطاق  درجة الخطورة بحسب القرب من المدرسة  النطاقات

  خطر  ٣  النطاق األول من الداخل

  متوسط الخطورة  ٢  النطاق الثاني

  قليل الخطورة  ١  النطاق الثالث

  آمن  صفر  )المنطقة المثالية ( طاق المحدد خارج الن

     
  الباحثة :  المصدر         
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ومغنيـة  ، مساهمة بذلك في اختصار الوقت والجهد       ، جراء قياسات أو تطبيق معادالت      الحاجة إل 

، ن البرامج اإلحصائية    ـرها م ـ وغي SPSS و Excel رامج التحليل اإلحصائي كبرنامجي   عن ب 

في ظل دخول كثير من وظائفها ضمن       ،  بعد يوم    النسبة للجغرافيين يوماً  ستضمحل أهميتها ب  التي  

  .التي يفضل الباحثون االستعانة بها ، بيئة نظم المعلومات الجغرافية 

وقد طور تحليل الجار األقرب خصيصاً لقياس النمطية من حيث انتظام مجموعة من النقاط                    

ويتطلب هـذا التحليـل حـساب متوسـط          ) . Ebdon,1985,p.134( في بعد ثنائي أو ثالثي      

وتقدير متوسط المسافة المتوقعة بين نقـاط       ، المسافة الفعلية بين جميع النقاط وأقرب جيران لها         

وتكتب الصيغة العربية لحساب مؤشر الجار األقرب       ، وحساب مساحة الحيز الجغرافي     ، التوزيع  

  : على النحو التالي 

   ٢م ÷ ١م= ج 

  : حيث أن 

متوسط المسافات الفعلية بين النقاط على أساس المسافة األقرب بين بعضها البعض  = ١م .  

عـشوائي ذي حجـم     متوسط المسافات المتوقعة بين النقاط على اعتبار أنها ذات توزيـع             = ٢م

   ) . ٤٢٧-٤٢٦ص ، هـ ١٤٢٥، الجراش ( النهائي للكثافة 

تـم  فإنه  ، س البنات في مدينة مكة المكرمة       لذلك عند الكشف عن نمط توزيع مواقع مدار             

والتـي تقـع ضـمن       ، ArcGIS9االعتماد على طريقة الجار األقرب بصورة آلية في برنامج          

وهي وظيفة تحليلية مكانية مـشهورة  ،  Spatial Statistics Tools اإلحصائيأدوات التحليل 

المـسافة   وهو قياس ،  الطريقة   وتعتمد على نفس المبدأ الذي صممت عليه هذه       ، في هذه التقنية    

بهدف الوصـول   ) المدرسة المجاورة لها    ( واقرب نقطة مجاورة لها     ) مدرسة  ( بين كل نقطة    

يعني وجـود قـوى وعوامـل        ، فيما إذا كان يشكل نمطا منتظماً      ، إلى دليل يحدد نمط التوزيع    

، م  ١٩٩٠، خير  ( مصادفة  يشير إلى عامل الحظ أو ال      ،  عشوائياً أو فيما إذا كان نمطاً    ، وراءه  

  ) . ٢٤٠ص 

 Mean Center & Standard وظيفة المركز المتوسط والمـسافة المعياريـة حولـه    .٣

Distance :  

الهادفة إلى إيجـاد    تعتبر هذه الوظيفية إحدى وظائف النزعة المركزية في األنماط النقطية                 

لتوزيع المواقع  والمسافة المعيارية   ، ة  مركز الثقل للتوزيعات المكاني   توسط الذي يمثل    مالمركز ال 

 النتشار النقـاط حـول مركزهـا        مثابة وصف مختزل  والتي تعتبر ب  ، حول مركزها المتوسط    

وهذه الوظيفة تقدم أفـضل شـرح        ) . ٣٩٨-٣٩٧ص  ، هـ  ١٤٢٥ ، مرجع سابق ( المتوسط  
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 الـصيغة  وتكتـب  ) . Ebdon, 1985, p. 134( دقيق النتشار النقاط حول المركز المتوسط 

  : العربية ألبسط أشكال معادلة المسافة المعيارية كالتالي 

  ٠٫٥)] ٢ طَ – ) ع  ÷) ٢  مج ط((( + ) ٢ ض– )ع  ÷ )٢ مج ض[(((= م 

  : حيث أن 

  مجموع                 = مج 

  . قيمة الضابط العرضي للنقطة المكانية = ض 

  . متوسط قيم الضابط العرضي = ضَ  

  .  الطولي للنقطة المكانية قيمة الضابط= ط 

   ) . ٣٩٨ص ، هـ ١٤٢٥، الجراش ( متوسط قيم الضباط الطولي = طَ  

،  لحاجة الدراسة إلى معرفة المركز المتوسط لكل حي والمسافة المعيارية حولـه              ونظراً      

مواقع أنسب ال تحديد  في  والمساعدة  ، لمعرفة مدى قرب مواقع مدارس كل حي من هذا المركز           

، المساحة المعمورة لكل حـي سـكني         تم االستعانة بهما في تحديد أواسط        فقد، دارس جديدة   لم

ن االعتمـاد علـى     ألنه كما نعلـم أ     ؛ مسكن من أي    اًوتجاهل باقي مساحات الحي الخالية تمام     

المساحة الكلية للحي قد تؤدي إلى ابتعاد المركز المتوسط للحي عن الكتل العمرانية التي نهـتم                

 علماً. تكتل في قلبها    لحاجة بعض مواقع المدارس االبتدائية مثالً       في ظل     ،ي هذه الدراسة  بها ف 

تحـت  ،  ArcGIS9تحت قائمة األدوات التحليلية اإلحصائية في برنامج         هذه الوظيفة    جباندرا

التي تمتلك العديد من الوظائف التحليليـة   ، Measuring Geographic Distributionقائمة 

  . غيرها 

  : Point Distanceوظيفة  .٤

التي تدرج ضمن أدوات التحليل في      ، تعتبر هذه الوظيفة إحدى وظائف الجوار أو القرب               

وهي تعطى مقدار المسافة المستقيمة من أي نقطة إلى ما يجاورهـا مـن               ، ArcGIS9برنامج  

 لحـساب هذه الوظيفـة  وقد استخدمت الدراسة . نقاط قريبة أو بعيدة تحيط بتلك النقطة المختارة     

تربط بين أي مدرسة ابتدائية للبنات وأقرب مدرسة ابتدائية مجاورة          التي  مقدار المسافة المستقيمة    

بين أقرب  وكذلك  ،  وبين أي مدرسة متوسطة للبنات وأقرب مدرسة متوسطة مجاورة لها           ، لها  

نطاق الخدمة لمـدارس    تحديد  من أجل   ، مجاورة لها   ثانوية  مدرسة ثانوية للبنات وأقرب مدرسة      

  . البنات االبتدائية والمتوسطة والثانوية في المدينة 
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 :Terrain Surface Analysisא - ب

رضي لمختلف الظواهر الطبوغرافية     أ تتيح نظم المعلومات الجغرافية إمكانية إجراء تحليل            

ـ        اًالتي كثيـر  ، على سطح األرض     ي الدراسـات الجيمورفولوجيـة      مـا يحتـاج لمعرفتهـا ف

، وحساب المقـاطع الطوليـة والعرضـية        ، كتحديد مناطق األحواض المائية     ، ية  متروالمورفو

مما يساهم في فتح أبواب كان      ، والتضاريس وارتفاعاتها إلى غير ذلك      ، واالنحدارات واتجاهاتها   

في أصبح األمر   ه التقنية    من خالل هذ    ولكن .الدخول إليها تكتنفه مضاعفة زمنية ومشاق جهديه        

مع االحتفاظ بالدقة التي يسعى الباحثون للوصول إليها في دراساتهم على اختالف            ، غاية السهولة   

  . تخصصاتهم 

ـ             استعانت وقد       من قائمـة أدوات التحليـل       الدراسـة بهـذا األسـلوب الـذي ينـدرج ض

 خارطـة  إنـشاء فـي  ،  Raster  الخاص بالبيانات الشبكيةSpatial Analysis Toolsالمكاني

التي هي نتاج معالجة تمت فـي       ، بعد إدخال بيانات نموذج االرتفاع الرقمي        ، Slope لالنحدار

الطبقات المعالجة  ستسهم مع    كأحد أهم الطبقات التي      وذلك للحاجة لها  ، مات الجغرافية   نظم المعلو 

وذلك بعـد   ، ضل المواقع لها    وتحديد أف ، لبنات   في تقييم مواقع مدارس ا     Buffer طريقة النطاق ب

والذي ترتكز عليه الدراسة في     ، إخضاعها للمعالجة باألسلوب التحليلي الذي سيعقب أسلوبنا هذا         

 .  تحقيق أهدافها 

א - ت א  :Multiple – Criteria Evaluation א

خدام فـي نظـم المعلومـات       سـت واسعة اال ـيعتبر هذا األسلوب أحد األساليب التحليلية ال            

وينقسم إلى بـسيط   ، Constraint Mapping خرائطيا قيودويعرف أيضا بتحليل ال، الجغرافية 

والجبر الخرائطي أو    Overlayingويعتمد هذا األسلوب على فكرة المطابقة       ، وموزون ومرتب   

علومـات  فـي نظـم الم   Boolean Queriesوالتحليل البوليني  Algebra Mappingالمنطقي 

حيـث  ،  لنوع البيانات المراد تحليلها      وذلك وفقاً ،  ) ٣٢ص  ، هـ  ١٤٢٤، عثمان   (الجغرافية  

بينما يتوافق التحليل البـوليني      ، Raster  مع البيانات في هيئتها الشبكية     يتوافق الجبر الخرائطي  

  . ا  في تحليل بياناته الدراسةما اعتمدت عليهنذيلوال ، Vector نات الخطيةمع البيا

عاش في القرن   ، في حقيقته إلى عالم رياضيات انجليزي       ينسب  التحليل البوليني   إن أسلوب         

 كـون ويقوم على القرارات المزدوجـة التـي ت       ، ربط بين المنطق والرياضيات     ، التاسع عشر   

لتي وا Comparison قارناتوالقرارات التي تتعلق بالم   ، ن فقط نعم أو ال      باحتمالياإلجابة عليها   

ولتسهيل عملية التحليل به يتم حذف كل الظـواهر          . و، تتضمن اإلجابة عليها خيارات مثل أو       
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التقاطع :  ثم تستخدم أحد الطرق التالية    ، ستحلل   التحليل مع إبقاء الظواهر التي       التي لن تدخل في   

Intersect  ،   عـدم التقـاطع Not Intersect ،  االتحـادUnion  ،  االنتمـاءBelonging ، 

 بشكل يؤدي إلى ربط طبقتين أو أكثر مـع          الخ...عدم االتصال   ،  Communicationاالتصال  

ص ، م ٢٠٠٣، الـدويكات  ( بعضها البعض مخرجة لنا طبقة جديدة هي نتاج عمليـة التحليـل     

١٢٨-١٢٧ . (   

  ل االعتماد على وظيفـة    من خال ، وقد استخدم هذا التحليل في تقييم مواقع مدارس البنات                

 الوظائف التحليلية العديدة في برنـامج نظـم المعلومـات           ىحدالتي تعد إ  ،  Intersect التقاطع

والتـي تتـيح    ، Analysis Tools لمندرجة في قائمة أدوات التحليـل او، الجغرافية المستخدم 

أمكن مـن   وقد  . الخطية  ات عديدة أمام الباحثين لتطبيق منطق بولين على مختلف البيانات           إمكان

 عنـد اختيـار     الشروط أو المعايير التي لم تراع     له الحصول على طبقات جديدة تكشف عن        خال

وذلك بعد ربط طبقات المدارس ذات النطاقات المختلفة التي تم الحصول عليها            ، مواقع المدارس   

بطبقات المعايير التي تمثل الظواهر التي يجب أن ال تقتـرب منهـا             ، من خالل التحليل السابق     

لة دراسية  جسدت نتائجها في جداول ألحقت في قاعدة البيانات بكل مرح         توالتي  ، لمدارس  مواقع ا 

ث االلتزام بالمعايير المحـددة فـي       وأفضلها من حي  مالءمة   المدارس   أقلكشفت عن   ، على حدة   

   .  رابع من تفاصيلها في فصل الدراسة الاًنكشف مزيدوالتي سي ، هذه الدراسة

א - ث א :Site Suitability Modelsא

ؤسـسات التجاريـة والـصناعية      إن اختيار الموقع األفضل هو تحليل تتطلبه كثير من الم               

في اختيار أفـضل    لها  كل مؤسسة معاييرها المكانية والوصفية المساعدة       لن  وذلك أل ، والخدمية  

كانت أو  ، ع المدني والشرطة    كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز للدفا       أسواء  ، المواقع  

وتتيح نظم المعلومات الجغرافية إمكانيـة القيـام بهـذا          . مدارس ومحال تجارية إلى غير ذلك       

غير أن صعوبته تزداد كلما زاد عـدد الطبقـات          ، التحليل من خالل قاعدة البيانات أو الخرائط        

يجاد الموقع األسوأ   ل فإنه يمكن إ    إيجاد الموقع األفض   مع العلم بأنه كما يمكن    ، المراد البحث فيها    

وتقسيم المعايير المـأخوذة بعـين      ، كذلك يمكن ترتيب المواقع حسب أفضليتها       ، وقع الخدمة   لم

 ، مرجع سابق ( ، وإعطاء وزن أكبر ألحد هذه المعايير أكثر من غيره          ، االعتبار إلى مستويات    

   ) .١٤٨ص ، م ٢٠٠٣

حولت جميع المعايير   ، لتوقيع مدارس البنات    المالئمة  اقع  ولبناء نموذج الختيار أفضل المو          

 أحادية منـاطق مناسـبة وغيـر    –صفر (  Algebra Maps جبريةالمحددة سابقا إلى خرائط 



(      ) ٥٦

برنـامج  في  Spatial Analysis Tools  المكانيلتحليلمن خالل استخدام أدوات ا، ) مناسبة 

ArcGIS9 ،      جميع  منهاالمرحلة األولى   استحضرت في    ، مراحل   بعدةحيث مرت عملية البناء 

بينما تم في المرحلة الثانية إيجاد      .  الخطية والشبكية     في صورتها  البيانات التي تم تجهيزها سابقاً    

منتجـة لنـا منـاطق      ،  Vector يير التي كانت في هيئتها الخطية     المسافة المستقيمة لكل المعا   

لتخضع هذه  . طي كامل مساحة منطقة الدراسة       إلى عشرة أقسام تغ    قسمةمتساوية في مسافاتها م   

 فئـات    إلى عـشر   Reclassify  عن طريق وظيفة   المرحلة الثالثة إلعادة التصنيف   الطبقات في   

التصنيف األولى في   تعطى فيها المناطق المالئمة رقم عشرة بالرغم من احتاللها المرتبة           ، أيضا  

 كأدنى درجة دون النظر لوقوعهـا فـي         مة تمنح رقم واحد   مالئالغير  والمناطق  ، كأعلى درجة   

 ليتم بعد ذلك في المرحلة الرابعة القيام بعملية حسابية تمكن أداة            ؛المرتبة العاشرة من التصنيف     

 الناتجـة مــن    ميع الطبقات ـلج،  Calculator Rasterعن طريق   المحلل المكاني القيام بها     

بناء على أهميتهـا فـي      ، نسبي لكل طبقة    بعد إعطاء وزن    ، المرحلة الثالثة في هيئتها الشبكية      

والذي كان نتاج دراسة استطالعية ألراء      ، تحديد موقع المدرسة ودرجة الخطورة المتوقعة منها        

جـدول  ( هم مع ما افترضته الباحثة      ئت نسبة كبيرة من أرا    توافق، صين في التعـليم    بعض المخت 

منتجة لنا طبقة جديدة تكـشف عـن        ، يتم فيها جمع الطبقات بعد ضربها في وزنها         ،  ) ٥رقم  

   .  ) ٧شكل رقم ( أفضل مواقع مدارس البنات المالئمة في مدينة مكة المكرمة 

  

  

   )٥( جدول رقم 
  خريطة المالءمةالنهائية للمعايير المساعدة على الخروج بوزان األ

  الوزن  المتغير  الرقم  الوزن  المتغير  الرقم

 للمساحة ركز المتوسطالم  ٧  ٢  مدارس البنين االبتدائية  ١
   للحيالمعمورة 

١٠  

  ٦  استخدامات األرض  ٨  ٢  مدارس البنين المتوسط  ٢

  ٨  األراضي الفضاء  ٩  ٢  مدارس البنين الثانوية  ٣

  ٤  مجاري السيول  ١٠  ٥  محطات الوقود  ٤

  ٤  مناطق تجمع السيول  ١١  ٥  الطرق السريعة  ٥

  ٧  االنحدار  ١٢  ٣  الطرق الرئيسة  ٦

           
  اعتماداً على استطالع أراء مجموعة من المختصين بالمدارس والتخطيط لها الباحثة : المصدر           

  
  
  
  
  



(      ) ٥٧

  )  ٧ (شكل رقم 
   الحكومية في مدينة مكة المكرمة لمدارس البناتلمالئم خطوات نموذج اختيار الموقع ا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  باحثة ال: المصدر  

تجهيز البيانات :الخطوة األولى

 إعادة التصنيف:الخطوة الثالثة

 إيجاد المسافة :الخطوة الثانية

وحسابها وزن البيانات:الخطوة الرابعة

  األراضي الفضاء توسط الحي   استخدامات األرض  مناطق ومجاري السيول   االنحدار  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الطرق       ينالبن     مدارس البنين     مدارس البنين    مدارس محطات الوقود
   الثانويةاالبتدائية       المتوسطة           

             محطات الوقود    تجمعات ومجاري السيول       الطرقلبنين                 مدارس ا

  

  الطرق الرئيسة استخدامات األرض       االبتدائية           الثانوية        تجمع السيول   األراضي الفضاء    
  
  
  
  
  
  
  
   

     الطرق السريعة  مجاري السيول    المتوسطة         محطات الوقود    وسط الحي          االنحدارات 



(      ) ٥٨

   :استخالص النتائج : اخلطوة الرابعة 

وهذا مما  ، تتميز نظم المعلومات الجغرافية بتعدد وظائف عرض البيانات وإخراج النتائج                 

حيث تمكن من إخراج النتـائج فـي   . له األثر البالغ في تقييم النتائج وزيادة مدى االستفادة منها        

 إليها كتابات ورمـوز وألـوان       اًمضاف، رير نصية   شكل خرائط ورسومات بيانية وجداول وتقا     

مع توفيرهـا إلمكانيـة     ، تساهم في إبراز المعلومة بمفهومها المناسب مع موضوعها         ، مختلفة  

، م  ١٩٩٥، عزيز  ( البرامج  التحكم في اإلخراج والطباعة والتصدير بمختلف الهيئات للعديد من          

ج على وحدات العرض المرئية أو على الورق        كما تتيح وفق الطلب تقديم النتائ      ) . ١٤ -٩ص  

 ،عيـد   ( سب مثل األفـالم والـشرائح       أو أي وسط منا   ، حفظها في أوساط الذاكرة الثانوية       أو

 هادفة لعرض لا  ،وتختص هذه المرحلة من الدراسة بالعلمية اإلخراجية       ) . ١٦٣ص  ،  م٢٠٠١

 لتقديمها لصانعي القرار     ؛ راحل سابقة  ما تم تطبيقه من م     ها من خالل  يلإالنتائج التي تم التوصل     

حرص على عدم خروج طريقة عرضـها       مع ال . كالمخططين والباحثين وغيرهم من المستفيدين      

ة ـفي جداول ورسوم وأشكال بيانية وتقارير نـصي       ، ا هو متعارف عليه من أشكال العرض        مع

ح مواقع بديلـة لمواقـع      اقتراوخرائط  خرائط المالءمة   كتتخلل ثنايا فصول الدراسة     ، وخرائط  

خرها بذكر خالصة النتائج وأهم الحقائق التي تم الوصول         ؛ ليستأثر في آ    المدارس غير المالئمة  

مع وضع بعض الوصــايا     ، في مدينة مكة المكرمة     الحكومية  إليها حول مواقع مدارس البنات      

االقتراحات حـول   وبعض  ، مل أن تساهم في حل مشاكل مواقع الخدمات التعليمية          المؤالتي من   

قد تكون نواة لدراسات أخرى في المـستقبل        ، يجب تناولها وقضايا يجب االلتفات لها       مواضيع  

  . من هذه الدراسة خامس يخرج بها الفصل ال، القريب 

  :منطقة الدراسة  : ًثامنا
ـ  ٢١ºَ    ١٥ العـرض  الواقعة بين خطي  ،  مدينة مكة المكرمة     تشمل منطقة الدراسة         ـى إل

٢١  َ ٣٥º    ، ً٣٩َ    ٤٥ل  الطووخطي  شماالº   ٤٠َ    ٠٠إلىº في غرب المملكة العربيـة      . رقاَش

 كـم   ٧٥على بعد   ،  في الجزء األوسط منها      ل المنحدرات الشرقية لجبال السراة    أسف، السعودية  

 ، ف في الـشرق     الطائمدينة   كم عن    ٨٠و  ، جدة  مدينة   عنمن ساحل البحر األحمر في الغرب       

وقد أكسب هذا الموقع المنطقة خاصية فردية جعلت منها منطقة انتقالية تجمع            . )  ٨شكل رقم   ( 

والمرتفعـات الهـضابية فـي      ، بين الخصائص الجيومورفولوجية للسهل الساحلي في غربهـا         

 أغلب صـخوره  لكون   ،   بصعوبة تكويناته الجيولوجية  هذا الموقع   عالوة على امتياز    ، رقها  ـش

    ) .٥٣ – ٥٢ص ، هـ ١٤١٧،  نجيم  (جرانيتية شديدة الصالبة



(      ) ٥٩

  

  
  

  

  



(      ) ٦٠

غيـر أنـه ال      ، متراً ٢٧٥يسها يصل في المتوسط إلى       في تضار  اًوتشهد المنطقة ارتفاع        

 التدرج إلى أن تـصل       تأخذ في  متراً ٣٠٠يمكن إغفال وجود ارتفاعات حادة ومفاجئة تصل إلى         

 تقع في أعاله مدينة الطائف وفي       جرفاًمكونة بذلك   ،  عند مدينة الطائف      تقريباً متراً ٢٠٠٠إلى  

كما تبرز في هذه المنطقة العديد من العمليات الجيومورفولوجية التي          . أسفله مدينة مكة المكرمة     

مـساهمة فـي    ، حيث تكثر بها عمليات التجوية      ، من معالمها    اًتؤثر على سطحها وتشكل كثير    

 بعض سفوحها الجبلية التـي تعـد        وزيادة معدالت انهيار أراضي   ، من صخورها   إضعاف كثير   

ـ        من تضاريسها التي يضاف إل     اًجزء المنطقـة  م ظـواهر    يها السهول واألودية التي تـشكل أه

   )  ٥٩ص ، هـ ١٤٢٣، الحارث ( الطبوغرافية 

ارة عن هـضبة  عببأنه   مكة   سطحويصف العديد من الباحثين الجيومورفولوجيين وغيرهم             

فتحولت إلى كتل جبليـة تتخللهـا       ، اسطة األودية واالنكسارات    قطعت بو ت، شبه دائرية الشكل    

حيث ، وتشكل جبالها ظاهرة تضفي عليها ميزة مكانية تتجسد في تنوع أنماط أشكالها             . األودية  

 جنوبي  –في اتجاه شمالي    ما  إ امتدادها   يكونعلى هيئة سلسلة     ، ةطوليأشكاالً   هاجبالتأخذ بعض   

جبل و ،) متراً ٨٦٩(جبل األحدب   و، ) متراً ٩٨٣(بل الطارقي   جك غربي   –شرقي  في اتجاه   أو  

 وجبـال منـى   ، جبـال العزيزيـة     و، ) متراً ٥٨٧(جبل خندمة   و، جبل األخشبين   و، خشرب  

 ، )مترا٧٥٥ً (جبل ثور :  نسبيا مثل    يأخذ أشكاالً دائرية  خر   بعضها اآل  في حين أن   .) مترا٨٥٦ً(

، منعزلة عن الجبال المجـاورة لهـا        بصورة  لجبال  بعض ا وقد تظهر    . )مترا٦٤٢ً(وجبل النور 

وجبل المريخية  ، جبل الضباع   و، جبل السرد   و، بحيث تكون للجبل قمة منفردة مثل جبل النور         

  .   ) ٩شكل رقم (  ،  )٦٢ص ، هـ ١٤١٧، نجيم ( 

تكونت التي  و، أما بالنسبة لألدوية التي نتجت عن تحويل عوامل التعرية لألغوار العميقة                  

فهي تعد أهم ظاهرة    ، بفعل عوامل تكتونية وانكسارات حدثت أثناء األزمنة الجيولوجية المختلفة          

إن كانـت   و،  لدرجة ال يمكن حـصرها       وتكثر األودية . تضاريسية يتشكل منها سطح المنطقة      

عديـد   تنحدر إليه ال   منها ما هو رئيس   إذ  ، تتنوع في أشكالها وأطوالها وأحجامها وتاريخ نشوئها        

. ومنها ما هو ثانوي تشكل في مرحلة تالية تقل درجة أهميته عن سـابقه               ، من األودية الفرعية    

وسـط   هحتضني الذي ، عليه السالم براهيم الخليل   سيدنا إ وادي  ة  ويأتي في طليعة األودية الرئيس    

ـ و،  في بيت اهللا الحـرام        قلب المدينة ممثالً   لضمه  جميعاً هم وديانها أوهو  ،  مكة صر بـين   ينح

السلسلة الشمالية تتألف من جبل     الشرق والغرب والجنوب ، ف     سلسلتي جبال متقاربة ، من جهات     

 باتجـاه   ة غرباً ، ثم جبل كدى      أبي حديد  والسلسلة الجنوبية تتألف من جبل    قعيقعان ،   الفلق وجبل   

  ، عشر  وادي الافة إلىـإض . ثم جبل خندمة في الجنوب الشرقي ،  أبي قبيسالجنوب ، ثم جبل
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وكلهـا  ، ووادي منـى    ، ووادي العزيزية   ، ووادي محسر   ، ووادي الزاهر   ، الرصيفة  وادي  و

ة التي ظهرت أغلب الكتل العمرانية واألحياء السكنية فيها وعلـى           ودية الرئيس تعتبر من أهم األ   

 شكل  (،  ) ٧٧ – ٧٥ص، هـ  ١٤٢٣، الحارث  ( وفوق  سفوح التالل المحيطة بها       ، جوانبها  

   .  ) ١٠رقم 

حيث تقل  ، ) العمراني  ( وقد أثرت طبوغرافية مكة المكرمة على شكل المدينة الحضري                

، األبنية السكنية بازدياد االرتفاع حتى نصل إلى قمم الجبال التي يصبح بعدها السكن مـستحيال                

خصوصا ما  ، حها   عزلت العديد من سفو    وإزالة، بالرغم من تحدي قاطنيها لصعوبة كثير منها        

وبهـي  ، الذي يعتبر بؤرة المدينة التي تحلق العمران حوله         ، أحيط منها بالحرم المكي الشريف      

، بينما تزداد األبنية السكنية باتجاه األودية والمنـاطق المفتوحـة           . تأثر تطوير وتركيب المدينة     

، د أعظم كثافـة سـكانية       القديمة حول الحرم التي تشه     المساحة المعمورة وذلك كلما ابتعدنا عن     

بشكل سـاهم فـي حـدوث نمـو         ، تأخذ في التضاعف خصوصا في أيام مواسم الحج والعمرة          

، عمراني أخذ في الزحف نحو األطراف البعيدة التي عادة ما تشكل مالذا لكثيـر مـن األسـر                   

  . يالحظه كل زائر لهذا البلد 

ـ ،  السعودي من خمسة عشر حيا       ة العهد  بداي       فمدينة مكة المكرمة كانت تتكون قبل      شكل ت

ـ ،  سوق الليل اءحيأمتمثلة في   ، البنية العمرانية القديمة المحيطة بالحرم المكي الشريف         عب ـش

، جيـاد  ا، الشامية ، القرارة  ، الفلق  ، النقا   ، جرول، المعابدة  ، السليمانية  ، شعب عامر   ، علي  

ولكـن  .   )٣٣ – ٢٩ص   ، هـ١٣٨٥، الكردي   (المسلفة  ، حارة الباب   ، الشبيكة  ، القشاشية  

 بجميع مظاهرها   –م طرأت على الحياة في مكة       ١٩٢٤/هـ  ١٣٤٣مع بداية العهد السعودي عام      

 تغييرات جذرية ؛ حيث كان لتفجر النفط أكبر األثر في دفع عجلة التطور في المملكة بأسرها                 –

وتعداد السكان ؛ فظهـرت بهـا       فتضاعفت مكة من حيث سعة العمران       . بمختلف مدنها وقراها    

، العتيبيـة    اءحيأمتجسدة في   ، أحياء جديدة فرضت وجودها تلك التغيرات التي شهدتها المدينة          

، عبد اهللا   (المشعلية  ، لطندباوي   ا ، المعابدة   ،الخانسة  ، الروضة  ، الششة  ، زية  العزي، الهنداوية  

   ) .  ١٣ - ١٢ص ، هـ ١٤٢٢

عندما بدأ في   ، م  ١٩٥٥/هـ  ١٣٧٥لمدينة مكة المكرمة كان عام            ولكن أعظم تغير حدث     

والتي ، والتي أدت إلى هدم كثير من البيوت واألزقة القديمة          ، التوسعة العظيمة للمسجد الحرام     

والعمائر الحديثة التي يصل ارتفاعها إلى ثالثة       ،  عنها الشوارع الفسيحة والمزفتة      ظهرت عوضاً 

وتوسعت المدينة  ، ثير من المرافق العامة والمراكز التجارية الحديثة        وانتشرت الك ، عشر طابقا   

  ر ـوامتدت المباني على طول الطرق والوديان وقامت أحياء سكنية جديدة كحي الرصيفة والزاه
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 كما  . هكتار   ٧١١ لتصل مساحتها إلى     ، ) ٢٤ص  ، هـ  ١٤٠٣، الصنيع  ( الشهداء  ، والنزهة  

رول والهنداوية والطندباوي بعد كانت مشغولة ببعض مساكن الصفيح         عمرت كثير من حارات ج    

ة وتوصيل   التوسع شق مزيد من الطرق الرئيس      واقتضى هذا . واألكواخ التي يقيم فيها الوافدون      

ومع أن سفوح الجبال المتاخمة للحرم المكي       . لتعليمية والصحية واالجتماعية    كثير من الخدمات ا   

 أخرى كجبـل الطـارقي   ن جباالًفإ، كن بشكل واضح في تلك الفترة سالشريف قد استغلت في ال  

قد تركت تجويفات كبـرى خاليـة مـن         ، واألحدب وثبير والثقبة وخندمة وقوز النكاسة وثور        

   ) .١٠ص ،  م ٢٠٠٣، الغامدي  ( ،االستغالل داخل النسيج العمراني 

، م  ١٩٨٦م و   ١٩٧٨رة بين عـامي     لتشهد بعد ذلك المدينة المقدسة طفرة عمرانية في الفت              

فاقت كل التوقعات فرضتها الهجرة الداخلية والخارجية والتعويضات المجزية ألصحاب العقـار            

، السرياني  ( ومنح األراضي والسيولة النقدية لدى المواطنين وتوفر الخدمات والمرافق األساسية           

 التـي ضـمت إلـى       ساهمت في مضاعفة أحياء مكة السكنية      ) . ٤١ – ٣٠ص  ، هـ  ١٤٠٥

، مارهـا   تتسم باتساعها وسـهولة إع    ، سابقتها أحياء أكثر حداثة في تنظيمها وتخطيط شوارعها         

بالرغم ، ة والسريعة والدائرية األربعة التي تنفرد بها المدينة          الطرق الرئيس  تمتد بمحاذاة شبكات  

 من المتوقع باكتماله    والذي، من عدم اكتمال تنفيذ البعض منها خصوصا الطريق الدائري الرابع           

، الـشرائع   ،  العدل   اءحيأ تلك األحياء في     تتمثل. إلى ظهور مخططات وأحياء جديدة      أن يؤدي   

، التنعـيم   ، الـسالمة   ، الحمـراء   ، الـسبهاني   ، الخالدية  ، كدي  ، الهجرة  ، الكعكية  ، العوالي  

  . النوارية ، رة ـالعم

ن المخططات التي أخذت وتيرة نموهـا تتـسارع         وقد ضمت تلك األحياء الجديدة العديد م            

كمخطط اإلسكان الذي ظهر كنموذج فريد جذب العديد من األسر الباحثـة عـن              ،  بعد يوم    يوماً

وتلبـي  ، يمتلك مقومات الرفاهية االجتماعية التي تطمح إليها األسرة الـسعودية           ، بديل سكني   

، ومخطـط الـسبهاني     ، لية الجديـد    ومخطط حي الك  ، ومخطط الرصيفة   . احتياجاتها السكنية   

وغيرها من المخططات الممتدة على الجانب الغربـي لـوادي          ، ومخطط بطحاء قريش السكني     

كما نمت أيضا في هذه الفترة العديد من المخططات في          . السلولي في الجهة الجنوبية من المدينة       

بينما ظل  ، مالية من المدينة    حي الشرائع وجبل النور والعمرة والنوارية في الجهة الشرقية والش         

النمو العمراني في أحياء الجهة الغربية من المدينة أبطأ من غيره وإن كان مخطط الحمراء قد تم                 

   ) .  ٢٥١ص ، هـ ١٤٢٢، الغامدي والنجار . ( رصفه في تلك الفترة 

ة السكانية  نتيجة الزياد ، م  ٢٠٠٠واستمر النمو العمراني لمخططات األحياء إلى حلول عام               

الهيئـة العليـا    (  نـسمة    ١٣٧٥٠٠٠ عنها وجود    تمخضالتي  و، السنوية التي تشهدها المدينة     



(      ) ٦٥

وتحـسن العوامـل   ، يقطنون مدينة مكة المكرمة بصفة مـستمرة     ، ) هـ  ١٤٢٤، لتطوير مكة   

ف المدينة كتلة   التي جعلت من مخطط حي العوالي الذي يقع في أطرا         ، االقتصادية واالجتماعية   

أدت إلى نمو مخططات شمال مكة خصوصا ما وقع منها بين منطقتي العمرة             انية متصلة ؛    عمر

 وأبرزت مخطط الشوقية إلى     ،عمار البشري في حي الشرائع      وساهمت في زيادة اإل   ، والنوارية  

حيز الوجود الذي شغل المنطقة ما بين الطريق الدائري الثالث ومخطط السبهاني ؛ وسارعت في               

، وقـوز النكاسـة     ، بي كدي   اوور، والربوة  ،  مخطط بطحاء قريش     المساكن في نمو كثير من    

ص ، هــ   ١٤٢٢ ، مـرجع سـابق  ( إضافة إلى المخططات القديمة في السبهاني وآل عمران         

٢٥٢  . (   

عمار المخططات داخل األحياء التي تولت      اً على إ  وظل الوضع في وقتنا الحاضر مقتصر           

مد أحياء مدينـة    لمعلومات بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات الجغرافية وع       اإلدارة العامة لتقنية    

وضم ، مع استبدال مسميات بعضها     ،  عنها ستون حيا     تمخضإعادة تخطيط حدودها التي     ، مكة  

لتصبح المساحة اإلجماليـة    ،  األحياء الواقعة في أطرافها      مساحات شاسعة إلى نصابها خصوصاً    

أمانة العاصـمة   ( هكتار من المساحة اإلجمالية مبنية      ١٣٦٩١,٥بل  في مقا ، هكتار  ١٥٢٦٩٧,١

نـة مكـة    دخلت في حـدود مدي    مما يدل على ضخامة المساحة التي أُ      .  )هـ  ١٤٢٤ ، المقدسة

التي قد يكون هدف تحديدها مـن سـبيل التخطـيط           ، مستغلة  الغير  وحجم المساحة   ، المكرمة  

والزيادة الناتجـة عـن الهجـرة       ، ي تشهده المدينة    لمواكبة نمو السكان السريع الذ    ، المستقبلي  

 الدراسة جدوى من االلتزام بتلك الحدود البعيـدة الخاليـة           لذلك لم تر هذه   . العمالة المستقدمة   و

شكل ( ، تحرص الدراسة على تقييمها     ، وبالتالي من مدارس تخدمها     ،  من المباني السكنية     تماماً

  .  ) ١١رقم 

 المدينة العمراني للطابع اإلشعاعي في تمدده وانتشاره بحثا عن األراضي               ونتيجة ألخذ نمو    

والتي تمتلك المدينة شبكة متطورة     ، التي احتلت الطرقات بطونها     عبر منافذ األودية    ، المنبسطة  

جـسور  النفـاق و  عالوة على األ  المسجد الحرام في قلبها ،      بأطرافها  تصل  و أحيائهاتخدم  ، منها  

فإنها قد شكلت محـاور      .  )http://www.makkah.gov.sa( بالمشاة  نها  مخاصة  ال قطرالو

أتى في طليعتها طريق السيل باتجاه الشرائع في الجهـة الـشمالية            ، تركز العمران على جنباتها     

. مالية الغربيـة    ـوطريق المدينة المنورة باتجاه النوارية في الجهة الـش        . الشرقية من المدينة    

وطريق الليـث باتجـاه     .  العزيزية والعوالي في الجهة الجنوبية الشرقية        وطريق الطائف باتجاه  

وطريق جدة باتجاه النزهة في الجهة      . منطقة الكعكية ووادي السلولي في الجهة الجنوبية الغربية         

  ون ـوزارة الشئ( الث في الجهة الدائرية جنوب مكة المكرمة ـوالطريق الدائري الث. الغربية 



(      ) ٦٦

  

  
  

  



(      ) ٦٧

هو ما أخذت   ، والتي بنهاية العمران على امتدادها      ) . م  ٢٠٠٠، لقروية لتخطيط المدن    البلدية وا 

 الختفاء المدارس في تلك المنـاطق الخاليـة مـن الـسكان             ؛به الدراسة كأقصى حدود للمدينة      

، أطرت بنهايتها جميع الخرائط الناجمة من التحليل المكاني لجميع متغيرات الدراسة            ، والمساكن  

  .  لتقييم المدارس وإيجاد أفضل المواقع الهادفة

ـ   ، ن أطهر البقاع المقدسة     كما ال يفوتنا في نهاية حديثنا ع             ذبت مختلـف األمـم     التـي ج

. من اإلشادة بتنوع استخدامات األراضي فوق ثرائهـا         ، والشعوب إلى سكناها على مر العصر       

 السكنية للنصيب األكبر من مساحة      فهي تلتقي مع كثير من المدن في احتالل استخدامات األرض         

والتـي  ، ٪ من مجمل استخدامات األراضي في المدينـة         ٨٦تصل فيها إلى ما نسبته      ، المدينة  

غير أنها تختلف عن أغلب مدن العالم فـي         . تتداخل مع االستخدامات التجارية بل وتسود عليها        

اضي  من جملة استخدامات األر    ٪٨ضي الدينية لنسبة كبيرة تبلغ حوالي       ااحتالل استخدامات األر  

 بشكل يكشف عن أهميتها الدينية المنبثقة من وجـود بيـت اهللا الحـرام               ، مقارنة بغيرها    عامة

أما نصيب المسطحات الخضراء من أرضها والتي تشمل النباتات على هيئة           . والمشاعر المقدسة   

ع ما تبقى من نسبة بـين       ليتوز. ٪  ٢حدائق وجزر نباتية ومزارع فهو قليل ال يتجاوز ما نسبته           

   ) .   ١٠ص ،  م ٢٠٠٣، الغامدي (  الطرق والمواقف واألراضي الفضاء

 تعريـف أن ما قيل هو     ، ومما يجب علينا إدراك حقيقته في ختام عرضنا لمنطقة الدراسة                 

، مدينة قد ال يسع كشف مكنونها إال صفحات مطولة قد تتجاوز حدود هـذه الدراسـة                 ب مختصر

فكان البحث عن سالمة مواقعها هدفا مـن        . ناولت خدمة تجسدت على أرضها قبل غيرها        التي ت 

ملين التوفيق في إيصال الصورة التي تمثل حقيقة مدينـة          آ، وألجله كان حديثنا هذا      ، أجله قامت 

 المـدارس    مواقـع  التي قد تساعد في التبرير لوضعية بعض      و ،مكة المكرمة الطبيعية والبشرية     

وتحليـل  ، بكشف تقييم لحالهـا     ستطالعنا الفصول القادمة    التي  و، أيضا   غير المالئمة المالئمة و 

وعرض لكيفية توزيعها علـى     ،  مبرر لألسباب التي أدت إلى اختيار مواقعها         وتفسيٍر، لوضعها  

  . مساحة المدينة المعمورة 

  

  

  

  

  

  




