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 الملخص
ستخدام برامج با سوق الجمعة بلدیةنطاق  لقطاع العام داخلفي االتعلیمیة المكاني للمؤسسات توزیع التناولت الدراسة 

حسب معاییر  Buffer Toolباستخدام  حساب نسبة العجزبطریقتین األولى "  Arc mapنظم المعلومات الجغرافیة 

باستخدام  وذلك ) network analystشبكة الطرق (التخطیط العمراني " . والثانیة " حساب نسبة العجز بتحلیل 

Service area analysis  ر التخطیط العمراني أیضا " .وفق معایی 

أوضحت الدراسة مدى الفارق الكبیر بین الطریقتین في تحدید نطاق الخدمة وحیث أنھ من البدیھي استخدام شبكة وقد 

الطرق للوصول للمؤسسات التعلیمیة فإنھ من األنسب استخدام الطریقة الثانیة لدراسة نطاقات الخدمة ومعرفة العجز 

استخدام  على عكس. الفئات العمریةبعین االعتبار  ذخاآلوتعلیمیة مع مراعاة الكثافة السكانیة في تقدیم الخدمات ال

 .قعیة سیر الطلبة على شبكة الطرق فإنھا تعطي مسافات قطریة ال تحاكي وا Bufferطریقة الـ

 .نس�ة العجز_ نطاق خدمة )_ش�كة الطرق _ ش�كة طرق  :( كلمات مفتاح�ة
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 مقدمة :

 Bufferتأتي أهم�ة هذه الدراسة في إطار التعر�ف �استخدام أدوات التحلیل المكاني المتنوعة ونخص �الذكر 
Tool  والتي تستخدم على نطاق واسع في أغلب التحل�الت المكان�ة  كأسلوب ق�اس �عتمد على اتساع  ثابت

ن استخداماتها لتب�ان مساحة حول نقطة أو خط أو مساحة في خر�طة واحدة . وفي كثیر من األح�ان تكو 
لقطاع لة التعل�م�الخدمة لنقطة معینة كما موضح في هذه الدراسة والتي نبین فیها نطاق خدمة المؤسسات 

في تقد�م الخدمات التعل�م�ة من خالل المساحات  نس�ة العجز وكذلك معرفة  سوق الجمعة بلد�ةفي العام 
كما توضح هذه الدراسة مدى حتم�ة استخدام  Buffer Toolلـ التي ال تقع في نطاق مساحة الحرم المكاني 

كوسیلة بدیلة لمعرفة تقی�م خدمة المؤسسات  Service area analysisتحلیل ش�كة الطرق وتحدیدا 
زاما علینا لالتعل�م�ة والتي تعتبر مرت�طة �ش�كة الطرق التي ُتَمكِّن الطل�ة من الوصول للمدارس فإنه كان 

 .االستخدام من خالل المساحات التي تغطیها الخدمة المقدمة �استخدام الطر�قتین  توض�ح الفرق في

 :الدراسة مشكلة

 :السؤالین التالیین عن اإلجا�ة في  الدراسة مشكلة تكمن

في التحلیل المكاني لتحدید  Service area analysisومتى نستخدم  Buffer Toolمتى نستخدم الـ  .1
 نطاق خدمة نقطة ما ؟ 

 للقطاع العام  التعل�م�ة الخدمات توز�ع كفاءة �مكننا االعتماد فقط على ش�كة الطرق لمعرفة مدى هل .2
 �الخدمات حسب معاییر التخط�ط العمراني دون االخذ في االعت�ار توز�ع الفئات العمر�ة المعن�ة 

 التعل�م�ة؟

 أهداف الدراسة:

بلد�ة سوق الجمعة �استخدام  في العام للقطاع التعل�م�ة التوز�ع المكاني لنطاقات خدمة المؤسسات .1
 وتحدید مساحات العجز الخدمي. Buffer Toolالـ  الحرم المكاني 

بلد�ة سوق الجمعة �استخدام  في العام للقطاع التعل�م�ة التوز�ع المكاني لنطاقات خدمة المؤسسات .2
 وتحدید مساحات العجز الخدمي. Service area analysisالـ  الحرم المكاني 

تحدید الفرق في االستخدام من حیث المساحات التي تغطیها نطاقات الخدمة ونس�ة العجز في الخدمة  .3
 المقدمة .

 توض�ح أهم�ة ادراج ش�كة الطرق في أي تحلیل �عتمد في تقد�م خدمته على ش�كة الطرق. .4

ر تقی�م العمر�ة المعن�ة بتقد�م الخدمة و�التالي فمعایی تحدید نطاق الخدمة للمؤسسة العلم�ة �عتمد على الفئات
 الخدمة تعتمد علیها اعتمادا كبیرا
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 منطقة الدراسة:

ودائرتي  "13º 11' 55"  13 º 19' 31منطقة الدراسة هي بلد�ة سوق الجمعة والواقعة بین خطي طول  
اء ومن الغرب  بلد�ة حیث �حدها من الشرق  بلد�ة تاجور   "º 54' 9"  32 º 51' 11 32عرض  

تبلغ تي والومن الجنوب بلد�ة عین زارة  ومن الشمال ال�حر المتوسط   أبو سل�مبلد�ة  –طرابلس المركز 
 .]1[كما هو موضح �الخر�طة رقم   2متر 44653627.104303مساحتها  

 [1]الخر�طة  رقم

 أسلوب العمل :

تم التوز�ع المكاني للمؤسسات التعل�م�ة التي تت�ع القطاع العام في   Arc map 10.7�استخدام برنامج 
بناء على المعاییر التخط�ط�ة التي   Bufferبلد�ة سوق الجمعة وتصن�فها وتوض�ح نطاق الخدمة �استخدام 

 وضعت من قبل التخط�ط العمراني لتوز�ع المؤسسات التعل�م�ة وهي المسافة التي �قطعها التلمیذ أو الطالب
یبین المعاییر العالم�ة ومعاییر  1للوصول الى المدرسة أي �معنى نطاق الخدمة الجغرافي  والجدول رقم 

 : [1]�عض الدول
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تصنیف المؤسسة  ت
 التعل�م�ة

عدد 
المؤسسات 

 التعل�م�ة

 مع�ار المسافة المقطوعة  �المتر بین السكن والمدرسة 
 الفلسطیني اللیبي االمر�كي العالمي

 300 500 - 400 2 ر�اض األطفال 1

مدارس التعل�م  2
 األساسي  االبتدائي

10 400-800 400-800 - 2000-3000 

مدارس التعل�م  3
 األساسي  اإلعدادي

42 800-1200 1000-
1500 

- 2000-3000 

مدارس التعل�م  4
 المتوسط  

13 1200- 
1600 

1500-
2000 

- 3000-5000 

 

) تبین المساحة التي تغطیها الخدمة للمؤسسات التعل�م�ة �حساب قطري حسب المسافة  2والخر�طة رقم (
  المقطوعة .

 [2]الخر�طة  رقم 

  

 ]1[رقم  الجدول 
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�كة شومن تم قمنا �التوز�ع المكاني لنفس المؤسسات التعل�م�ة وتحدید نطاق الخدمة �استخدام تحلیل 
وفق معاییر المعاییر الدول�ة  Service area analysis [2]وذلك �استخدام  network analystالطرق 

التعل�م  -على التوالي ر�اض األطفال   ) 6 - 5 - 4 -3 (هو موضح �الخرائط رقم  والمحل�ة كما
تبین  التعل�م المتوسط التي  -التعل�م األساسي الشق الثاني االعدادي  -األساسي الشق األول االبتدائي 

 المسافة المقطوعة من المؤسسة التعل�مة عبر ش�كة الطرق المح�طة بها . نطاق الخدمة من حیث

 

 3الخر�طة  رقم 

 4الخر�طة  رقم 
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 5الخر�طة  رقم 

 6الخر�طة  رقم 
 

متر  400نوضح دمج الطر�قتین لنبین اختالف حساب المساحة لنطاق الخدمة  �مسافة  1وفي الشكل رقم 
لروضة من ر�اض األطفال حیث �ظهر جل�ًا اختالف مساحة نطاق الخدمة . هذا وكان من الضروري دمج 

  .التوز�ع السكاني �الفئات العمر�ة المستهدفة من هذه الخدمات لكي نضمن محاكاة واقع�ة لنطاق الخدمة 
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 : مناقشة النتائج

تخدام اس و�ما ان  المساحة من حیث نالحظ من خالل استخدام الطر�قتین ان هناك فرق في نطاقات الخدمة 
Buffer م�ة المؤسسات التعل ال تدخل ضمن حسا�اته ش�كة الطرق التي هي المحرك األساسي لنطاق خدمة�

 Serviceهذا ما �عزز استخدام التحلیل لش�كة الطرق وفق ووالتي من غیرها تعتبر عمیلة الق�اس غیر دق�قة .
area analysis  ال نها تعتمد �شكل أساسي على ش�كة الطرق �مختلف تصن�فاتها حتى التراب�ة منها واألزقة

 الض�قة التي �ستخدمها الطالب أو التلمیذ للوصول إلى المؤسسة التعل�م�ة.

بین فرق المساحة المغطاة كنطاق خدمة للمؤسسات التعل�م�ة والنس�ة المئو�ة مع مساحة  2 والجدول رقم 
ولهذا فإن الفرق من حیث المساحة  في توز�ع المؤسسات التعل�م�ة بین الطر�قتین متفاوت  طر�قتین.البلد�ة لل

 :3كما هو مبین في الجدول رقم 

كما أن توز�ع السكان یؤثر على تقد�م الخدمة  على اعت�ار ان المستهدف من العمل�ة التعل�م�ة هم الفئات 
خدمنا فرض�ة للفئات العمر�ة لر�اض األطفال على حسب سنة وهنا أست18سنوات حتى  4العمر�ة من سن 

 التعداد السكاني الذي تم �اعت�ار أن كل مبنى من الم�اني السكن�ة الموجودة في نطاق البلد�ة  لد�ة على
أطفال مستهدفین من برامج ر�اض األطفال ل�كون ضمن نطاق الخدمة المقدمة كما هو موضح  3أقل تقدیر 

بینما  Service areaن توز�ع السكان من حیث األطفال المستهدفین في نطاق خدمة )  یبی2�الشكل رقم (

المسافة �استخدام 
Buffer 

 Serviceالمسافة �استخدام 
area analysis 
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بینما الجدول رقم  Buffer ) یبین توز�ع السكان من حیث األطفال المستهدفین نطاق خدمة3الشكل رقم (
 )  یبین تعداد األطفال وفرق التعداد بین استخدام الطر�قتین :4(

 

 

 

 

 ت

تصنیف 
المؤسسة 
 التعل�م�ة

المع�ار  العالمي 
للمسافة 

المقطوعة  
�المتر بین 

 السكن والمدرسة

 نطاق الخدمة
Buffer 

 �المتر المر�ع

النس�ة 
المئو�ة لـ 

Buffer  مع
مساحة 
 البلد�ة

 نطاق الخدمة
Service area  

 �المتر المر�ع

النس�ة 
المئو�ة لـ 
Service 
area  

مع مساحة 
 البلد�ة

 %1 479746.23 % 2.25 1005309.64 400 األطفالر�اض  1

2 

مدارس التعل�م 
األساسي 
 االبتدائي

400-800 91891585.11 205.7% 27241455.19 60.9% 

3 

مدارس التعل�م 
األساسي 
 اإلعدادي

800-1200 131946891.45 295.4% 31663579.02 70.9% 

4 
مدارس التعل�م 

 المتوسط
1200- 1600 104677867.21 234.3% 27286378.64 61.1% 

 ت
تصنیف المؤسسة 

 التعل�م�ة
 المسافة  المقطوعة

 الفرق في مساحة الخدمة بین 
Buffer  وService area 

 2م525563.41 400 ر�اض األطفال 1

مدارس التعل�م األساسي  2
 الشق األول االبتدائي

 2م 64650129.92 400-800

 األساسيمدارس التعل�م  3
 الشق الثاني اإلعدادي

 2م100283312.43 800-1200

 2م 77391488.57 1600 -1200 مدارس التعل�م المتوسط   4

 2رقم  الجدول 

 3رقم  الجدول 
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أطفال مستهدفین من برامج ر�اض األطفال ل�كون ضمن نطاق الخدمة المقدمة كما هو موضح  3أقل تقدیر 
بینما  Service area)  یبین توز�ع السكان من حیث األطفال المستهدفین في نطاق خدمة 2�الشكل رقم (
بینما الجدول رقم  Buffer ) یبین توز�ع السكان من حیث األطفال المستهدفین نطاق خدمة3الشكل رقم (

 )  یبین تعداد األطفال وفرق التعداد بین استخدام الطر�قتین :4(

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنیف المؤسسة التعل�م�ة
عدد المستهدفین في 

 Buffer نطاق الخدمة
 

 عدد المستهدفین في
 نطاق الخدمة

Service area analysis 
 2145 4044 ر�اض األطفال

 3الشكل  رقم 

 4رقم  الجدول 

 2الشكل  رقم 
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 الخالصة واالستنتاجات:

ام ستخدفمن األنسب ا على ش�كة الطرق لنقطة ما مما سبق نجد أنه في حال كان اعتماد الخدمة المقدمة 
كأسلوب للتحلیل المكاني وذلك لطر�قة حساب نطاق الخدمة على  Service area analysisتحلیل ش�كة 

المسافة المقطوعة وفق ش�كة الطرق لتكو�ن الحرم المكاني لنطاق الخدمة وأما ان كانت الخدمة ال تعتمد 
نها تعطي وذلك كما اسلفنا آل Bufferفي نطاقها على ش�كة الطرق ف�مكن اجراء التحلیل المكاني �استخدام 

 و�ما أن الدراسة ركزت على تعداد األطفالطر�ة ال تحاكي واقع�ة سیر الطل�ة على ش�كة الطرق مسافات ق
وضح �الجدول كما هو مالمستهدفین فقط وذلك من خالل الفرض�ة التي سبق وأن نوهنا لها فإن النتائج كانت 

 . 5 رقم

 

 

 المراجع والمصادر: 

توز�ع وتخط�ط الخدمات التعل�م�ة في مدینة جنین �االستعانة بنظم المعلومات  -س�أ محمد ز�ود  [1] 
 .72ص  - م 2015الجغراف�ة 

 .75ص  - م 2016دراسة عمل�ة في التحل�الت الش�ك�ة  – عمرو جمال فتحي قروط [2]

 ت
تصنیف المؤسسة 

 التعل�م�ة

افة المع�ار  العالمي للمس
المقطوعة  �المتر بین السكن 

 والمدرسة

نس�ة العجز في تقد�م 
 الخدمات 

 Bufferلـ  

نس�ة العجز في 
 تقد�م الخدمات 

Service 
area 

analysis 
 

 %99 %97.75 400 ر�اض األطفال 1

2 
مدارس التعل�م 

 األساسي االبتدائي
400-800 

ال یوجد عجز في 
 الخدمة

39.1% 

3 
مدارس التعل�م 

 األساسي اإلعدادي
800-1200 

ال یوجد  عجز في 
 الخدمة

29.1% 

4 
مدارس التعل�م 

 المتوسط
1200- 1600 

ال یوجد عجز في 
 الخدمة

38.9% 

  5 رقم الجدول 
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