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 لبحث ص املخ
 

الكشف عن مدى كفاءة التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات مبنطقة مكة  الدارسة حتاول هذه
ا من املتطلبات الرئيسة اليت تساعد يف حتقيق التوزيع املثايل إذ تعد العدالة يف توزيع اخلدمات مكاني   ،املكرمة 

يع اجلغرايف هلذه املدارس على مستوى املناطق اإلدارية مت الرتكيز على التوز فقد لذا  ملناطق اخلدمة املختلفة،
 ذلك، فقدولتحقيق . ومن مث على مستوى احلضر والريف ،وعلى مستوى منطقة الدراسة، للمملكة
معتمدة على العديد  نباطي واملنهج املقارن ومنهج التحليل املكاينت الباحثة منهج التحليل االستاستخدم

 .ومعامل التشتت  ،ونسبة الرتكز ،أسلوب معامل التوطن :أمهها؛ من األساليب اإلحصائية  
، اشتمل الفصل األول منها على التعريف مبوضوع الدراسة ، وقد تضمنت الدراسة مخسة فصول

أما الفصل الثاين فقد احتوى على التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية  ،والدراسات السابقة ،واإلطار النظري
يف حني ركز الفصل الثالث على العوامل اجلغرافية املؤثرة يف التوزيع اجلغرايف ، املكرمةللبنات مبنطقة مكة 

أحجام املدارس الثانوية للبنات مبنطقة مكة مت عرض الفصل الرابع  ويف، للمدارس مبنطقة مكة املكرمة
إضافة إىل اشتمال  ،ة كفاءة املدارس الثانوية للبنات مبنطقة مكة املكرمفتناول  الفصل اخلامس  أما، املكرمة

 .الدراسة على  اخلامتة وقائمة املراجع 
أن التوزيع ، اليت متثلت يف الدراسة ذهوتوصلت الباحثة إىل جمموعة من االستنتاجات املتعلقة هب

 ،جدة :أمثال ،يف احملافظات املكتظة بالسكان ةصاوخ، ال يليب احتياجات السكان اجلغرايف احلايل للمدارس 
يف هذه املناطق حباجة إىل زيادة ف ،وكذلك بالنسبة ألرياف حمافظة الطائف والقنفذة والليث، مة ومكة املكر 

 . هافيملدارس اأعداد 
      

 الطالبة                                                                  المشرف على الرسالة                                   
مرفت بنت أحمد خالف . اهلل سعيد الغامدي                                      داسماء بنت عبد
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to reveal the efficacy of the geographical 

distribution of secondary schools of girls in Makkah, as the justice of 

distributing services spatially from the main requirements that helps in 

achieving the perfect distribution for different services areas, so it was 

focused on the geographical distribution for these schools at the level of the 

administrative regions of the kingdom, and the level of the study area, and 

then the at level of urban and rural areas. To achieve this, the researcher used 

the deductive method of analysis and the comparative method and the 

methodology of spatial analysis based on several statistical methods 

including: method of coefficient of endemism, and the concentration ratio, 

and coefficient of dispersion.  

  

   The study included five chapters. The first chapter included the definition 

of the subject study, theoretical framework, and the previous studies, while 

the second chapter included the geographical distribution of the secondary 

schools of girls in Mecca. The third chapter focused on the geographical 

factors that affect the geographical distribution of schools in Makkah area. 

The fourth chapter shows the volumes of secondary schools of girls in 

Makkah area, and the fifth chapter is about the efficiency  of the secondary 

schools of girls in Mecca area, in addition to the inclusion of the study 

conclusion and the references list.  

 

   The researcher reached to a number of conclusions related to the study, 

which was that the current geographical distribution of schools does not 

meet the needs of population, especially in the provinces of crowded 

population like Jeddah, Makkah, rural areas of Taif, Qunfidha, and Al-Laith 

that these areas need to increase the number of schools. 
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 شكر وتقدير
 

 مجيله  ىعل له احلمد  ، هم  ظ  ع  وأ   ه  ل  ج  بل أ   ،سن  حلا الثناء   ه  ل  ف    ،هم  ل  وع   احلمد   هه لنفسه  ي  الذي رضه  لله  احلمد    
 هه ته ن  مه  لتمامه  احلمد   ه ، وله  م  ه وما أحك  صفاته  ه وعظيمه ذاته  على كماله  احلمد   ه، فله  م  ما أنع   ه وجليله أوصافه 
 .ه م  ر  ه وما أك  عمته نه  وكماله 

قي وتيسري أمري إلمتام هذه الدراسة اليت شاء يالذي يرجع إليه الفضل يف توف، لشكر لل أوال  احلمد وا
كما اتقدم بالشكر جلامعة جلامعة ام القرى وجملس الدراسات العليا ، ه أن تكونه وإحسانه قدرته  وعظيمه  هه ته ن  مبهه 

ر موصول لقسم اجلغرافيا بكلية العلوم االجتماعية جبامعة أم القرى والشك، على فتح برنامج الدراسات العليا
 .   الغامدي خالد /وعلى رأسهم رئيس القسم األستاذ الدكتور، جبميع منسوبيه مبا فيه من أساتذة وموظفني

 اهبعلمه  علي  ت أفاض اليتمرفت أمحد خالف / ةالدكتور  ة الفاضليتبالشكر والعرفان ألستاذكما اتقدم 
 بخل علي  تومل  ا،دخر جهد  تمل اليت و  ،العزميةه  يف نفسي قوة   توغرس ين الثقة  تمنحواليت  ،هاومساحته  اهين بفضله تلومش
وجعل ذلك يف  ،العلم الباتا لطالل ذخر   اأبقاه،  وبالنصحه والتوجيهه طوال  فرتةه إشرافهها  الثمني اهمن وقته  يء  بش

 .امبا قسم هل   اوأرضاه اميزان حسناته 
سناء / ةر والدكتو ، زهري عبدالل مكي/ ي جلنة املناقشة األستاذ الدكتوركما أتقدم بالشكر اجلزيل لعضو  

 . على تفضلهما مبناقشة هذه الرسالة صاحل احلبيشي 
 وأخص بالذكر ؛إدارة الرتبية والتعليم للبنات بالعاصمة املقدسة :مع تقدمي الشكر لكل من

/ واألستاذة، تعليم البنات مبكة ديرة وحدة الدراسات والبحوث بإدارةم عنربة حسني األنصاري/دكتورةال
اليت منحوها للباحثة للحصول على املعلومات  تسهيالتال على كل، ؤون املعلماتكاملة الفياليل مديرة ش

، رتبية والتعليم للبنات مبحافظة جدةإلدارة ال -ككذل–وتوجه الباحثة الشكر ،  الالزمة لكتابة هذا البحث
ة والتعليم مبحافظة وإدارة الرتبي، مديرة وحدة التخطيط املدرسي، أمان الغبيين / األستاذة  اخص بالذكرو 

وإدارة الرتبية والتعليم للبنات بالليث ، مديرة املعلومات اإلحصائية، أمل حسني/ األستاذةالطائف؛ وخاصة 
 .لرتبية والتعليم للبنات بالقنفذةوإدارة ا

وإدارة الطرق والنقل مبنطقة مكة ، هليئة املساحة اجليولوجية يف مدينة جدة اجلزيل اتوجه بالشكركما 
 .  وكذلك ملصلحة اإلحصاء بالرياض على ما قدموه من بيانات وإحصاءات، املكرمة 

الذي مل يبخل مبساعدتا يف  الزهراين بعبد الوها/زوجها األستاذوأمسى معاين الشكر تقدمها الباحثة ل
ا تقدم كم  ، ء هذه الدراسةا من أعباا كبري  حتمل جزء  ، حيث الدراسة من خمتلف مصادرها  مجع بيانات

مرمي / صديقاتاوختص بالذكر  لكل من أسهم يف أخراج هذا البحث اىل حيز الوجود الباحثة عظيم االمتنان 
 .آالء لبين / واألستاذة ، اللهييب، وغادة احلريب، واألستاذة حليمة الزبيدي
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  .ا لوجهه الكرميوأن جيعل هذا العمل خالص  ، ة أن جيعل الل ما قاموا به يف موازين صاحل أعماهلممتمني

 -سبحانه–أن ينفعنا مبا علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويهدينا سواء السبيل، إنه  -تعاىل–كما أساله 
 .والل من وراء القصد.. ،نعم املوىل ونعم النصري

 
 الباحثة                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 و

 

 فهرس احملتويات
 رقم الصفحة وضوعالم

 ..................................................................اإلهداء
 ............................................ ملخص البحث باللغة العربية

 ...........................…ABSTRACTملخص البحث باللغة االجنليزية 

 ...........................................................شكر وتقدير 
 ...................................................... فهرس املوضوعات

 .........................................................فهرس اجلداول 
                                                                          ..........................................................فهرس األشكال

  :المقدمة:  الفصل األول
 ...................................................... .الدراسة أمهية-1-1
 .................................................... .أهداف الدراسة-1-2
 ............................................. .أسباب اختيار املوضوع-1-3
 .................................................... .مشكلة الدراسة-1-4
 ........................................ . وفرضياتا سةالدراتساؤالت -1-5
 ....................................................منهج الدراسة-1-6
 ...................................................... .الدراسةمصادر -1-7
 ..................................................... .الدراسة جماالت-1-8
 ................................................... .الدراسة  أساليب-1-9
 ................................................. . منطقة الدراسة-1-11
 .................................................... .اإلطار النظري-1-12
 .................................................. .الدراسات السابقة -1-13
 ........................................الصعوبات اليت واجهت الباحثة -1-14

 أ
 ب
 ج
 د
 و
 ط
 ل

1-24 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
7 

13 
15 
24 

 52-52 التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات بمنطقة مكة المكرمة       : الفصل الثاني 
 : ...................................................................متهيد 

 .........التوزيع اجلغرايف للمدارس على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة -2-1
 ..................التوزيع اجلغرايف للمدارس على مستوى منطقة الدراسة -2-2
 ....نطقة الدراسة مبريف الضر و احلرس على مستوى التوزيع اجلغرايف للمدا-2-3

26 
27 
33 
52 



 ز

 

العوامل الجغرافية المؤثرة في التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية : الفصل الثالث 
 للبنات

 :تمهيد
 ..............................................................السكان-3-1
 ..............................................................العمران-3-2
 ...................................................الطرق واملواصالت-3-3
 ...................................................السياسة احلكومية-3-4

76-114 
 

77 
78 
94 

113 
111 

       121- 112     بمنطقة مكة المكرمة للبنات أحجام المدارس الثانوية : : الفصل الرابع     
 :تمهيد

 .................. :أحجام المدارس الثانوية للبنات على مستوى المناطق اإلدارية: أولا 
 ............................... .ا ألعداد الطالبات أحجام املدارس طبق  -4-1
 ............................. .....ا ألعداد الفصولأحجام املدارس طبق  -4-2
 . .........................ا للسكان يف سن التعليم أحجام الفصول طبق  -4-3

 ................ :أحجام المدارس الثانوية للبنات على مستوى منطقة الدراسة: ثانياا
 ............................... .ا ألعداد الطالبات أحجام املدارس طبق  -4-5
 . .................................ا ألعداد الفصولأحجام املدارس طبق  -4-6
 . .........................ا للسكان يف سن التعليم أحجام الفصول طبق  -4-7

 .... :أحجام المدارس الثانوية للبنات على مستوى حضر وريف منطقة الدراسة: ثالثاا
 ............................... .لبات ا ألعداد الطاأحجام املدارس طبق  -4-8
 . .................................ا ألعداد الفصولأحجام املدارس طبق  -4-9
 . .........................أحجام الفصول طبقا للسكان يف سن التعليم -4-11

116 
117 
118 
121 
123 
128 
129 
132 
135 
141 
141 
146 
152 



 ح

 

 بمنطقة مكة المكرمة          المدارس الثانوية للبنات كفاءة: الفصل الخامس
 :تمهيد

 ........ :كفاءة المدارس الثانوية للبنات على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة: أولا 
 ............................................. .معدل السكان للمدارس-5-1
 .......................................... .معدل الطالبات للمعلمات -5-2
 ........................................ .نصيب املعلمات من الفصول-5-3
 ...................................................... .كثافة الفصول-5-4

 ................ :كفاءة المدارس الثانوية للبنات على مستوى منطقة الدراسة : ثانياا
 ............................................. .معدل السكان للمدارس-5-5
 .......................................... .معدل الطالبات للمعلمات -5-6
 ........................................ .نصيب املعلمات من الفصول-5-7
 ..................................................... .كثافة الفصول-5-8

 ......كفاءة المدارس الثانوية للبنات على مستوى حضر وريف منطقة الدراسة : ثالثاا
 ............................................. .معدل السكان للمدارس-5-9
 .......................................... .معدل الطالبات للمعلمات -5-11
 ..........................................ب املعلمات من الفصولنصي-5-11
 ..................................................... .كثافة الفصول-5-12

121-512 
159 
161 
164 
168 
171 
174 
175 
178 
182 
185 
188 
194 
211 
212   
217 

 522 -512                                              الخاتمة                                
 ............................................................. .النتائج-1
 .......................................................... .املقرتحات-2

 المالحق
 ............................................................... قائمة املراجع

215 
216 
218 
223 

 



 ط

 

 ولافهرس اجلد
 رقم الصفحة عنوان الجدول م
مقارنة بأعداد السكان على مستوى املناطق اإلدارية  الثانوية للبنات أعداد املدارس- 1

  ه1429للمملكة لعام 
32 

 38 . ه1429مبنطقة الدراسة لعام  الثانوية للبنات أعداد املدارس- 2
مبنطقة الدراسة لعام  واملساحة لسكانل للمدارس مقارنة بالنسبة املئويةسبة املئوية الن- 3

 . ه1429
41 

 45 . ه1429السكان مبنطقة الدراسة لعام بمعامل توطن املدارس مقارنة - 4
 49 . ه1429السكان مبنطقة الدراسة لعام  ددنسبة تركز املدارس مقارنة بع- 5
 53 . ه1429مبنطقة الدراسة لعام  متوسط التباعد للمدارس- 6
 58 . ه1429أعداد املدارس حبواضر منطقة الدراسة لعام - 7
 61 . ه1429لعام  عدد املدارس مقارنة بعدد السكان احلضر - 8
 66 . ه1429نسبة تركز املدارس مقارنة بأعداد السكان حبواضر منطقة الدراسة لعام - 9

 71 .ه 1429ف منطقة الدراسة لعام يف ري والقرى املدارسأعداد - 11
 72 .ه 1429أعداد املدارس والسكان يف ريف منطقة الدراسة لعام  -11
 75 . ه1429ريف منطقة الدراسة لعام يف مل توطن املدارس مقارنة بالسكان معا- 12
 78  ه1429معامل تشتت املدارس مقارنة بأعداد السكان بريف منطقة الدراسة لعام - 13
 87 . ه1429أعداد السكان وكثافتهم على مستوى منطقة الدراسة لعام - 14
 91 . ه1429مؤشر الرتكز السكاين على مستوى منطقة الدراسة لعام - 15
 93 . ه1429منطقة الدراسة لعام  بالنسبة للسكان على مستوىمعامل توطن املساحة - 16
 95 . ه1429 أعداد السكان احلضر والريف مبنطقة الدراسة لعام- 17
 99 . ه1429أعداد السكان مقارنة مبتغريات اخلدمة التعليمية لعام - 18
 111 . ه1429منطقة الدراسة لعام  يفأعداد السكان واملدارس - 19
 115 . ه1425 طبقا لتعداد الفئات احلجمية ملدن منطقة الدراسة - 21



 ي

 

 119 . ه1425 طبقا لتعداداحلجمية لقرى منطقة الدراسة  الفئات- 21
 115 .(بالكلم)م 2111أطوال الطرق مبنطقة الدراسة لعام - 22
 118 . ه1429نصيب السكان من الطرق مبنطقة الدراسة لعام - 23
أحجام املدارس طبقا لعدد الطالبات على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام - 24

 ه1429
127 

ستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام ا لعدد الفصول على مأحجام املدارس طبق  - 25
 . ه1429

131 

ا لعدد السكان يف سن التعليم على مستوى املناطق اإلدارية أحجام الفصول طبق  - 26
 . ه1429للمملكة لعام 

135 

 141 . ه1429ا لعدد الطالبات على مستوى منطقة الدراسة لعام أحجام املدارس طبق  - 27
 144 . ه1429دد الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام ا لعأحجام املدارس طبق  - 28
ا لعدد السكان يف سن التعليم على مستوى منطقة الدراسة لعام أحجام الفصول طبق  - 29

 . ه1429
148 

ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلا لعدد الطالبات على مستوى أحجام املدارس طبق  - 31
 . ه1429

153 

ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلقا لعدد الفصول على مستوى أحجام املدارس طب- 31
 . ه1429

159 

ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلأحجام الفصول طبقا لعدد السكان على مستوى - 32
 . ه1429

164 

معدل ما ختدمه املدارس من السكان على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام - 33
 . ه1429

173 

 176 . ه1429الطالبات للمعلمات على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام  معدل- 34
 181  ه1429نصيب املعلمات من الفصول على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام - 35
 183 . ه1429كثافة الفصول على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام - 36
 187 . ه1429ن على مستوى منطقة الدراسة لعام معدل ما ختدمه املدارس من السكا- 37



 ك

 

 191 . ه1429معدل الطالبات للمعلمات على مستوى منطقة الدراسة لعام - 38
 195 . ه1429نصيب املعلمات من الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام - 39
 199 . ه1429كثافة الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام - 41
 نطقة الدراسة لعاممبريف الضر و احلدمه املدارس من السكان على مستوى معدل ما خت- 41

 . ه1429
213 

ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلمعدل الطالبات للمعلمات على مستوى - 42
 . ه1429

219 

نطقة الدراسة لعام مبريف الضر و احل على مستوى نصيب املعلمات من الفصول- 43
 . ه1429

215 

 222 . ه1429ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلفصول على مستوى كثافة ال- 44
 

 
 
 
 



 ل

 

 فهرس األشكال
رقم  األشكال م

 الصفحة
 11 .ه1429لعام  موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمناطق اإلدارية للمملكة -1
 13 . ه1429التقسيم اإلداري حملافظات منطقة الدراسة لعام  -2
على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة  الثانوية للبنات التوزيع العددي للمدارس -3

 . ه1429لعام 
33 

مقارنة بأعداد السكان على مستوى  الثانوية للبنات التوزيع اجلغرايف للمدارس  -4
 . ه1429املناطق اإلدارية للمملكة لعام 

36 

م على مستوى منطقة الدراسة لعاالثانوية للبنات التوزيع العددي للمدارس  -5
 . ه1429

41 

 43 . ه1429التوزيع اجلغرايف للمدارس مقارنة بأعداد السكان مبنطقة الدراسة لعام  -6
 47 . ه1429معامل توطن املدارس مقارنة بأعداد السكان مبنطقة الدراسة لعام  -7
 51 . ه1429نسبة تركز املدارس مقارنة بأعداد السكان مبنطقة الدراسة لعام  -8
 55 . ه1429باعد بني املدارس مبنطقة الدراسة لعام متوسط الت -9

نطقة الدراسة لعام مبضر مقارنة بأعداد السكان احللمدارس التوزيع اجلغرايف ل -11
 . ه1429

61 

 64 . ه1429توطن املدارس حبواضر منطقة الدراسة لعام معامل  -11
 68 . ه1429نسبة تركز املدارس حبواضر منطقة الدراسة لعام  -12
التوزيع اجلغرايف للمدارس مقارنة بأعداد السكان بريف منطقة الدراسة لعام  -13

 . ه1429
73 

 76 . ه1429توطن املدارس مقارنة بأعداد السكان بريف منطقة الدراسة لعام معامل   -14
 81 . ه1429معامل تشتت املدارس بريف منطقة الدراسة لعام  -15
ريف منطقة الدراسة لعام الضر و احلعلى مستوى  التوزيع اجلغرايف للمدارس -16

 . ه1429
82 

 91 . ه1429نطقة الدراسة لعام أحجام السكان مب -17
 97 . ه1429نسبة سكان احلضر إىل إمجايل سكان احلضر مبنطقة الدراسة لعام  -18
 112 . ه1429التوزيع اجلغرايف للسكان اإلناث يف سن التعليم مبنطقة الدراسة لعام  -19



 م

 

 118 . ه1425جمية ملدن منطقة الدراسة طبقا لتعداد الفئات احل -21
 111 . ه1425احلجمية لقرى منطقة الدراسة طبقا لتعداد  الفئات -21
 116 .م 2111شبكة الطرق مبنطقة الدراسة لعام   -22
 121 . ه1429متوسط نصيب السكان من الطرق مبنطقة الدراسة لعام  -23
ا لعدد الطالبات على مستوى املناطق اإلدارية لنسيب ألحجام املدارس طبق  التوزيع ا -24

 . ه1429 للمملكة لعام
129 

ا لعدد الفصول على مستوى املناطق اإلدارية التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق    -25
 . ه1429للمملكة لعام 

133 

التعليم على مستوى  ا لعدد السكان يف سنالتوزيع النسيب ألحجام الفصول طبق   -26
 . ه1429املناطق اإلدارية للمملكة لعام 

138 

ا لعدد الطالبات على مستوى منطقة الدراسة التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق   -27
  ه1429لعام 

142 

ا لعدد الفصول على مستوى منطقة الدراسة التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق    -28
 . ه1429لعام 

146 

ا لعدد السكان يف سن التعليم على مستوى التوزيع النسيب ألحجام الفصول طبق    -29
 . ه1429منطقة الدراسة لعام 

151 

التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبقا لعدد الطالبات حبواضر منطقة الدراسة لعام  -31
 . ه1429

155 

نطقة الدراسة لعام ا لعدد الطالبات بريف مالتوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق   -31
 . ه1429

157 

ا لعدد الفصول حبواضر منطقة الدراسة لعام التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق   -32
 . ه1429

161 

ا لعدد الفصول بريف منطقة الدراسة لعام التوزيع النسيب ألحجام املدارس طبق   -33
 . ه1429

163 

لسكان حبواضر منطقة الدراسة لعام ا لعدد االتوزيع النسيب ألحجام الفصول طبق   -34
 . ه1429

166 

ا لعدد السكان بريف منطقة الدراسة لعام التوزيع النسيب ألحجام الفصول طبق   -35
 . ه1429

169 



 ن

 

 175 . ه1429معدل املدارس للسكان على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام  -36
 179 . ه1429إلدارية للمملكة لعام مستوى املناطق ا ىمعدل الطالبات للمعلمات عل -37
نصيب املعلمات من الفصول على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام  -38

 . ه1429
182 

 185 . ه1429كثافة الفصول على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة لعام  -39
 189 . ه1429معدل املدارس للسكان على مستوى منطقة الدراسة لعام  -41
 193 . ه1429عدل الطالبات للمعلمات على مستوى منطقة الدراسة لعام م -41
 197 . ه1429نصيب املعلمات من الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام   -42
 211 . ه1429كثافة الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام  -43
 215 . ه1429معدل السكان للمدارس على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام - 44
 217 . ه1429معدل السكان للمدارس على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام  -45
 211 . ه1429معدل الطالبات للمعلمات على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام  -46
 213 . ه1429معدل الطالبات للمعلمات على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام  -47
 217 . ه1429مستوى حضر منطقة الدراسة لعام نصيب املعلمات من الفصول على  -48
 221 . ه1429نصيب املعلمات من الفصول على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام  -49
 224 . ه1429كثافة الفصول على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام  -51
 226 . ه1429كثافة الفصول على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام - 51

 

 
 
 
 
 
 
 



 س

 

 



- 0 - 

 

 األول الفصل
 المقدمة

 
 : تمهيد     

 .أهمية الدراسة -1-1
 .أهداف الدراسة -1-2
 .أسباب اختيار الموضوع -1-3
 .مشكلة الدراسة  -1-4
 .تساؤالت الدراسة وفرضياتها -1-5
 .منهج الدراسة -1-6
 .مصادر الدراسة -1-7
 .مجاالت الدراسة -1-8
 .أساليب الدراسة -1-9
 .منطقة الدراسة -1-11
 .اإلطار النظري -1-11
 .الدراسات السابقة  -1-12
 .احثةالصعوبات التي واجهت الب -1-13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 1 - 

 

 :تمهيد
وإذا  ، أهم عوامل استدامتهاهو و ، لتنمية االقتصادية واالجتماعيةتحقيق ايعد التعليم الركيزة األساسية ل

ن ذلك ال إف ،ا هو غاية التنميةا وحضاري  ا واجتماعي  كان حتقيق رفاهية اإلنسان يف جمتمع متطور اقتصادي  
، واملواطن املنتج املسهم يف بناء جمتمعه وتطوير حضارته م واملاهريف غياب اإلنسان املتعلميكن حتقيقه 

 ايعد التعليم مبتغرياته العديدة مؤشر  ، إضافة إىل ذلك ،لتعليم مفتاح جلميع أبواب التنمية املادية والفكريةفا
عية على درجة اهتمام احلكومات بشعوهبا ومواطنيها وطبيعة اسرتاتيجياتا السياسية واالجتما اواضح  

 (.411ص،   ه1425،التنمية السابعةخطة  .)واالقتصادية 
ليس فقط بسبب موقعه كهمزة  ،ويعترب التعليم الثانوي من ركائز النظام التعليمي والرتبوي يف العامل

ألنه ميثل مرحلة منتهية  ؛خاصةوإمنا بصفة ، تعليم اجلامعي أو العايلالوصل بني مرحليت التعليم االبتدائي وال
ومن جهة ، فهو من جهة يعمل على ختريج الشهادات املتوسطة من املوظفني والفنيني، ة يف آن واحدوموصل

أخرى يؤهل الطلبة لاللتحاق باجلامعات واملعاهد العليا ملن يرغب منهم يف مواصلة تعليمه العايل يف 
 ( . 6ص، م 1982،القذايف .) التخصصات املختلفة 

وعملت على توفريه ، بقطاع التعليم  اا خاص  أولت اململكة اهتمام  فقد ، ا من هذا املفهوموانطالق  
معدل اإلناث إىل الذكور امللتحقات  بلغوكان من مثار هذا االهتمام أن  ،للجميع يف مجيع أرجائها الشاسعة

 ه1425،خطة التنمية السابعة)  ( .111: 93) (م 2112)ه  1423-ه 1422بالتعليم الثانوي يف عام 
 .(  411ص، 

إذ ، سكانتأيت منطقة مكة املكرمة أوىل مناطق اململكة اإلدارية من حيث نسبة ما تستوعبه من الو 
ترتكز غالبية و ، *من سكان اململكة ٪ 2556 حوايلارية أكثر من ربع سكان اململكة يسكن منطقتها اإلد

من سكان  ٪8556بنسبة  والطائف ،ومكة املكرمة ،جدة :السكان يف املنطقة يف املناطق احلضرية الرئيسية
التعداد العام للسكان ، وزارة االقتصاد والتخطيط) ٪ 1454بينما ميثل سكان القرى حوايل ، املنطقة

 .(ه1425واملساكن لعام 
مما أدى ، فقد أصبحت منطقة جاذبة للسكان،  مكة املكرمة اجلغرايف واإلداريوبسبب موقع منطقة 
مما نتج عنه منو سريع يف املراكز احلضرية باملنطقة ، ا يف االونة األخريةوالسيم، اىل زيادة احلجم السكاين هبا

؛ والسيما األمر الذي صاحبه تزايد الضغط املستمر على اخلدمات ، صاحبه زيادة يف أعداد السكان
 .اخلدمات التعليمية 

_______ 
 ( .1)راجع ملحق جدول* 
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  ،ه1425لعام  اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة تشري نتائج التقرير الثاين ملشروع إعداد املخططإذ 
مكة  ةوالسيما بالنسبة حملافظ، بدأ يف جتاوز احلد األقصى املقبولأن التعليم الثانوي للبنني والبنات :  41ص

 ،على مستوى التعليم الثانوي التعليميةاملكرمة وحمافظة رنيه مما يستلزم أمهية البدء يف زيادة وحدات اخلدمة 
ذلك إال بالتخطيط العلمي السليم الذي يعتمد على دراسات جادة لدراسات يف خمتلف  ولن يتحقق
يتم من خالهلا التعرف على الوضع التعليمي القائم وإبراز سلبياته ، اجلغرافيا  :ومن بينها ،التخصصات

 . جيابياته إو 
ات مبنطق   ة مك   ة املكرم   ة م   ن ص   ورة تفص   يلية ع   ن توزي   ع امل   دارس الثانوي   ة للبن    تق   دميوحت   اول ه   ذه الدراس   ة    

ب   اين اإلقليم   ي ب   ني منطق   ة مك   ة الت وإب   راز،  اخلدم   ة يفوالعوام   ل امل   ؤثرة  ،والكف   اءة ،واحلج   م ،التوزي   ع :حي   ث
الدراس ة إىل وض ع العدي د م ن املقرتح ات حل ل أوج ه  تكم ا س ع،  العربي ة الس عودية اإلدارية للمملك ة املناطقو 

 .الضعف والقصور يف اخلدمة 

 :دراسة أهمية ال -1-1
التعليمية من اخلدمات الضرورية والركيزة األساسية لتنمية وتطوير القدرات واملهارات لدى تعترب اخلدمات     

 . الفرد واالستفادة منها يف تنفيذ أهداف خطط تنمية القطاعات األخرى يف اململكة العربية السعودية 
ت ذات أولويات خاصة بالتوزيع اجلغرايف وتستمد هذه الدراسة أمهيتها من كوهنا تعاجل موضوعا    

يف مراحل التعليم العام واملعدالت السكانية اليت ختص مجيع املدارس ، ومعدالت تباعدها، وكثافتها، للمدارس
 .ومنط تركزها وتوطنها داخل النسيج العمراين ملنطقة مكة املكرمة واحملافظات التابعة هلا، بشكل خاص

 : أهداف الدراسة  -1-7
 : هياألهداف عدد من  الدراسة إىل حتقيق  هذهتسعى 

 .الدراسةات مبنطقة التوزيع املكاين احلايل للمدارس الثانوية للبن التعرف على -1
 . يف منطقة الدراسة ثانوية للبناتاملدارس ال طنالعوامل املؤثرة يف تو  شف عنالك -2
أي عدد السكان ) ثانويةاملعدالت السكانية املسئولة عن توليد الطالبات للمدارس ال تعرف علىال -3

 . (الذين ختدمهم املدرسة الواحدة
 .التعرف على مدى كفاية أعداد املعلمات يف مدارس املرحلة الثانوية للبنات -4
 .ه  1451الفصول واملعلمات حىت عام املدارس و سكان من لل املستقبلية الحتياجاتا التعرف على -5

 :أسباب اختيار املوضوع  -1-3
 : املوضوع لألسباب التالية تبنت الباحثة دراسة هذا 

او  عدم دراسة موضوع اخلدمات التعليمية يف منطقة مكة املكرمة وحمافظاتا كبحث مستقل  -1
 . كدراسة مستقلة



- 3 - 

 

شعور الباحثة بضرورة دراسة خريطة التوزيع اجلغرايف خلدمات التعليم الثانوي للبنات يف منطقة مكة  -2
 . ة هذا التوزيعاملكرمة وحمافظاتا والتحقق من كفاءة وعدال

عدد السكان لكل مثل ) التحقق من مدى كفاية خدمات التعليم الثانوي يف منطقة الدراسة  -3
 . (كفاية اعداد املعلمات للطالبات  ،صولكثافة الف، مدرسة

 : مشكلة الدراسة -1-9
مليون 4413564) عدد السكان االناث مبنطقة مكة املكرمة اىل حوايلإمجايل يتوقع أن يصل     

؛ والذي سوف يتبعه زيادة يف حجم الطلب على خمتلف اخلدمات بشكل (3)ه1451يف عام (نسمة
وحىت ميكن مقابلة تلك الزيادة املتوقعة على قطاع التعليم فانه ، عام واخلدمات التعليمية بشكل خاص

فري الكوادر وتو ، يلزم العمل والتخطيط من اآلن على زيادة القدرة االستيعابية ملؤسسات التعليم العام
ومساحة وشكل ، وتوطني املدارس مبا يتفق مع حجم السكان يف املدن واحملافظات، البشرية الالزمة

 .املناطق السكنية يف مدن وحمافظات منطقة مكة املكرمة
 :تساؤالت الدراسة وفرضياتها -1-5

 :التساؤالت -أ
 ة مكة املكرمة ؟ما هو التوزيع اجلغرايف احلايل للمدارس الثانوية للبنات مبنطق -1
 ما هي العوامل املؤثرة يف توزيع املدارس الثانوية احلكومية للبنات مبنطقة مكة املكرمة؟ -2
 اخلدمة التعليمية الثانوية للبنات مبنطقة مكة املكرمة؟ عناصرما هو حجم  -3
 ما مدى كفاءة  اخلدمة التعليمية املقدمة للمرحلة الثانوية للبنات يف منطقة مكة املكرمة؟ -4
املستقبلية الالزمة للسكان من اخلدمة التعليمية الثانوية للبنات مبنطقة مكة ت هي االحتياجا ما -5

 املكرمة ؟
 :الفرضيات  -ب 
 .نطقة مكة املكرمة بصورة متعادلةتتوزع املدارس الثانوية احلكومية للبنات مبال  -1
 .مبنطقة مكة املكرمة وحمافظاتا يتفق التوزيع احلايل للمدارس الثانوية للبنات مع الكثافة السكانيةال  -2
 .يتناسب توزيع املعلمات على املدارس مع أعداد الطالبات وأعداد الفصول يف كل حمافظةال  -3

 
 

________ 
 .216ص (3) ملحقراجع  (1)
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 :منهج الدراسة -1-6

 2114،القحطاين وآخرون ) يقصد مبنهج الدراسة الطريقة اليت سيتبعها الباحث لدراسة مشكلة حبثه
 .(485ص  م

 :ها الدراسة هي ما يلي تعبتا  من أهم املناهج اليتو 
 ي نباطالمنهج االست( (Deduction Approach: 

يبدأ بوضع  ،االستنباط هو عملية استخالص منطقي مبقتضاها ينتقل الباحث من العام إىل اخلاص
 .ا إىل عناصر تندرج حتت هذه املقدماتمقدمات عامة ينزل منها متدرج  

ها الباحث تكون متضمنة يف املقدمة، وبالتايل تعترب نتائج االستنباط يالنتيجة اليت يتوصل إلوهلذا ف
 (.124ص ، ه1421، خري) . أخص من مقدماته

  المنهج المقارن (The Comparative Approach:) 
ألمثل لوصف يعد األسلوب او ، يهتم مبقارنة الظاهرة املدروسة بعدة أماكن جغرافية خالل فرتة زمنية واحدة 

الظواهر ومقارنة املتغريات بعضها ببعض هبدف اكتشاف نقاط التشابه ونقاط االختالف وكذا العوامل املؤثرة 
 .وكما يسمح أيضا بإجياد العالقات السببية بني خمتلف الظواهر  ،دروسةاملظاهرة الوغري املؤثرة يف 

  منهج التحليل المكاني( Spatial Analysis Approach): 
يعكس االختالفات املكانية على مستويني  كما  ف إىل إبراز االختالفات املكانية لتوزيع الظاهرة اجلغرافية،يهد

املكاين على مستوى التباين : والثاين،(املناطق) التباين املكاين على الوحدات املكانية الكربى : أوهلما
 .احملافظات واحلضر والريف: الوحدات املكانية الصغرية مثل 

 نهج الوصفي التحليليالم)  Descriptive analytical approach ) 

إىل مجع احلقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف يغلب عليه صفة عدم التحديد ،  هذا املنهج يهدفو 
.) ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة الظاهرة أو املوقف مع حماولة تفسري احلقائق تفسريا كافيا 

 .( 186ص ( م1989)العساف ، 
  :مصادر الدراسة -1-2

 :هيأنواع  عدة عليها يف هذه الدراسة إىل اعتمدت تنقسم البيانات واملعلومات اليت
 :الميدانية دراسةال-1

من أهم مصادر البيانات؛ وهو يعتمد على املالحظة العلمية املباشرة للظاهرة العمل امليداين ويعد 
 .دون الوصول اىل نتائج وحقائق املدروسة وحتديد اخلصائص األولية هلا

املطلوبة  يف مناطق عديدة من منطقة الدراسة هبدف مجع البيانات االحصائيةباحثة وقد تنقلت ال
الرتبية والتعليم للبنات بكل من  داراتإل للدراسة واليت متثلت يف الزيارات اليت قامت هبا الباحثة

نات مبحافظة جدة وادارة الرتبية والتعليم للبنات حمافظة مكة املكرمة وادارة الرتبية والتعليم للب
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اعداد السكان ملنطقة مكة املكرمة مت حصر  كما ؛ بالطائف وادارة الرتبية والتعليم بالقنفذة والليث 
وكذلك متكنت الباحثة من احلصول على خريطة طبوغرافية ملنطقة ، من مصلحة االحصاءات العامة 

كما استعانت الباحثة بادارة الطرق والنقل مبنطقة مكة ، يولوجية مكة املكرمة من هيئة املساحة اجل
 . املكرمة للحصول على خريطة لشبكة الطرق باملنطقة واطوال الطرق ملنطقة الدراسة

  :المقابالت الشخصية -2
، اثناء الدراسة امليدانية للباحثة مت اجراء مقابالت شخصية مع مسئوالت من ادارات الرتبية والتعليم 

واحلصول منهم على البيانات الضرورية والالزمة ، وكان اهلدف منها التعريف مبوضوع البحث 
 . الجراء الدراسة؛ وكذلك التعرف على ارائهم حول موضوع الدراسة 

 : بيانات واإلحصاءات  ال -3
 : وتشمل ما يلي 

 املكرمة، عليم يف مكةوقد مت احلصول عليها من إدارات الرتبية والت :اإلحصاءات السنوية للتعليم -
واإلحصاءات السنوية للتعليم على مستوى املناطق اإلدارية ، والليث ،والقنفذة ،والطائف ،وجدة

  .للمملكة الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم على الشبكة العنكبوتية
الصادر من مصلحة اإلحصاءات ( ه 1425)نطقة مكة املكرمة لعام التعداد السكاين األخري مل -

 .العامة  
 :الخرائط -4

 :وتتمثل يف 
مصدر هذه   2515111: 1للمملكة العربية السعودية مبقياس رسم  التقسيم اإلداري خريطة -1

 . من أطلس اململكة العربية السعوديةم 1999تعليم العايل لعام من وزارة البتصرف  اخلريطة 
رة من  هيئة املساحة الصاد 8115111: 1مبقياس املكرمة  خريطة طبوغرافية ملنطقة مكة -2

 .ه1421اجليولوجية لعام 
الصادرة من إدارة الطرق  5115111: 1مبقياس املكرمة خريطة لشبكة الطرق مبنطقة مكة  -3

 .م2111والنقل مبنطقة مكة املكرمة لعام 
 :المكتبية المصادر- 5      

الني النظري والتطبيقي املصادر العامة والكتب واألحباث املتخصصة يف اجمل تشملاملراجع اليت : وتشمل
 ،السكان :مثل ،باإلضافة إىل املراجع اجلغرافية األصولية البشرية والطبيعية العربية ،ملوضوع اخلدمات التعليمية

سواء كانت تتعلق  ،وكذلك الدراسات واألحباث اليت تناولت منطقة الدراسة، ومورفولوجياواجلي ،والعمران
عن  فضال  ، أو اليت اهتمت بالنواحي الطبيعية ملنطقة مكة املكرمة  ،أو اخلدمات ،أو السكان ،بالعمران

 .ع البحث بشكل مباشر أو غري مباشرسواء كانت تتعلق مبوضو  ،الدراسات غري اجلغرافية
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 :الدراسة جماالت  -1-0
 :المجال المكاني  -1

 ،الثانوية ةوباألخص املرحلمبنطقة مكة املكرمة  للبنات التعليم احلكومي العام مدارسوتشمل  
حيث يلتحق هبا من أراد  حتفيظ القران الكرمياألهلية ومدارس  واستثنت الدراسة مدارس املرحلة الثانوية

 .مدارس حمو االمية وتعليم الكبارمت استثناء  كما، هافيالدراسة 
 :المجال الموضوعي  -2

 يف توزيعها امل املؤثرة اسة العو ودر  ،ويتمثل يف دراسة التوزيع اجلغرايف ملدارس املرحلة الثانوية للبنات 
 .اجلغرايف

 :المجال البشري  -3
 . علماتأعداد املحصر وكذلك ، فقط طالبات املرحلة الثانوية العامةحصر يشمل 

 :  الزمنيالمجال  -4

بنات مبنطقة مكة املكرمة للصائية ملدارس املرحلة الثانوية انات اإلحالبيحتليل الدراسة على  تمدتعا
 .ه   1431 -ه  1429 عام  منالزمنية لفرتة ل

 :ب الدراسة يلاأس -1-4
واخلروج  ،تدف الدراسة احلالية إىل قياس التباين املكاين للخدمة التعليمية يف منطقة مكة املكرمة

العتماد على لذلك استدعت الدراسة ا ،بنموذج يفسر أمناط التباين املكاين للخدمة التعليمية باملنطقة
 :األسلوبني التاليني

 :األسلوب الكمي : األسلوب األول 
حزمة واليت من أمهها برنامج  ،الذي يعتمد على الطرق الكمية باستخدام برامج التحليل اإلحصائي

أن العبارات  إىل ويعود السبب الستخدام هذا األسلوب ،SPSS    الالربامج االحصائية للعلوم االجتماعية 
، (111ص،م1994، الصنيع )لفلسفية الفضفاضة لعبارات اا من اأكثر دقة ووضوح  اإلحصائية الرقمية 
فضال  عما يقدمه هذا ، أرحب لالحتماالت ويتيح جماال   ،يهيئ فرصة أفضل للتنبؤ فاألسلوب الكمي

 .( 413ص،  م2111، حممدين ) ميات األسلوب من نتائج موضوعية دقيقة  بعيدة عن العمو 
 :حثة يف الدراسة هي إليها البا تأجلومن أهم الطرق الكمية اليت 

  معامل التوطن : 
 .  وطبق هذا األسلوب لقياس مدى املثالية يف توزيع املدارس مقارنة بعدد السكان

 معامل االرتباط بيرسون:  
ملدارس وعدد العالقة بني عدد ا :مثل ،إلجياد العالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة؛  هستخدممت او 
 .ونصيب السكان من الطرق ،حةوعدد السكان واملسا ،السكان
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 نسبة التركز : 

 .املدارس مقارنة بعدد السكان تركزملعرفة درجة ؛  تبقط  قد و 
 معامل التشتت:  

ومدى ميلها حنو التبعثر أو ؛ للتعرف على مدى تشتتت الظاهرة، طبقت الدراسة هذا املعامل
 .التجمع

 :التمثيل الكارتوغرافي  :األسلوب الثاني 
،  Geographical Information Systems ( GIS)على تقنية نظم املعلومات اجلغرافية  مت االعتماد

القيام بعمليات املعاجلة كذلك و  ،احلاسوب ية الرسم اآليل واليدوي على شاشةفهذه التقنية ستساعد يف عمل
خلرائط ومن مث حتليل تلك ا، وعرضها على شكل خرائط وجداول وأشكال وتقارير  ،والتحليل للبيانات

 .والرسوم للخروج بالنتائج املرجوة من الدراسة 
 :منطقة الدراسة  -1-17

  24 -19°) ومتتد ما بني دائريت عرض، تقع منطقة مكة املكرمة يف غرب اململكة العربية السعودية
، ملخطط االقليمي ملنطقة مكة املكرمةا( . ) 1-1انظر شكل .) (ًشرقا °44و °39وخطي طول  ًمشاال

 (.1/1ص، ه1425
 ،عسري امنطقت :ومن اجلنوب، منطقة الرياض :ومن الشرق، منطقة املدينة املنورة :وحيدها من الشمال

والذي يوضح موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمملكة ( 1)شكل رقم . البحر األمحر  :ومن الغرب ،والباحة
 . العربية السعودية

مساحة اراضي من  ٪6522 وهو ما يوازي،  2ألف كم 1415111وتغطي املنطقة مساحة قدرها 
 .اململكة العربية السعودية

حيث ، األمر الذي أثر على جيولوجيتها ،منطقة مكة املكرمة تقع يف اجلزء الغريب األوسط من الدرع العريبو  
يبدأ إقليم عسري التكتوين الذي يرتكز يف القسم اجلنويب من املنطقة و  :تضم املنطقة أربعة أقاليم تكتونية هي

مث إقليم عفيف ، إقليم جدة التكتوين يف اجلزء الشمايل للمنطقةو ، من خط عرض الطائف حىت القنفذة
طق اليت تتوافق معه ومنطقة إقليم احلجاز ويشغل املناو ، التكتوين الذي يشغل املناطق الشرقية من املنطقة

 ( .143-138ص، 1993،  لشنطيا)  .رابغ
متأثرة بالبنية ، من الشمال الغريب إىل اجلنوب الشرقي -بشكل عام- هنا تتوجهإف ،أما مظاهر السطح

، الذي ميتد من مشال مستورة حىت جنوب وادي حلي، السهل الساحلي لتهامةففي الغرب ميتد ، اجليولوجية
م قرب مستوى 51-31سهل فيرتاوح ما بني لل عامأما املنسوب ال، مك55-15بني  ويرتاوح اتساعه ما

نتائج املسح االقتصادي : املرجع) .م111 -81نما يصل االرتفاع عند احلافة الشرقية من بي ،سطح البحر
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وهي امتداد  ،جبال الحجاز سلسلةيلي السهل ، (16ص، ه 1414 ،واالجتماعي لقرى وهجر اململكة
وتغطي ما ، م2111ومتتد باجتاه الغرب حنو منطقة الطائف ويصل ارتفاعها إىل أكثر من  ،جلبال الباحة
نتائج املسح االقتصادي واالجتماعي لقرى وهجر  :املرجع) .٪ من مساحة املنطقة 15-11يقارب من 

م 1111متوسط ارتفاعها حوايل اليت يبلغ  الهضبة الشرقيةيلي اجلبال ، ( 17ص، ه  1414،اململكة 
ندجمة وتنتشر فوق سطح اهلضبة جمموعة من البدمنتات امل، تغطي نصف مساحة منطقة مكة املكرمة و ،

، ويتخللها وجود جبال منفردة بارزة، والسهول الصحراوية اليت تغطيها الرمال الناعمة وبقايا السهول احلصوية
كشب ورهاط )  وحتيط به احلرات ،باإلضافة إىل أن املنطقة الوسطى تضم سهل حتايت يسمى بسهل ركبة

، ه  1414، رى وهجر اململكةنتائج املسح االقتصادي واالجتماعي لق ) من مجيع اجلهات( وحضن 
 (. 255- 254ص ، ه 1417والوليعي

حيث تقع  ،اموقع املنطقة فلكي   :أمهها، مناخ منطقة مكة املكرمة فإنه يتأثر بالعديد من العوامل     
لذلك ميكننا أن نقسم  ،واختالف التضاريس ،والقرب والبعد عن البحر، ضمن املنطقة املدارية احلارة

 :هي ، ىل ثالثة أقاليم مناخية مميزة تتفق إىل حد كبري مع أقسام التضاريس هذه املنطقة إ
ويتصف بارتفاع معدالت احلرارة طول العام ، ويتمثل يف  الليث والقنفذة: مناخ اإلقليم الساحلي -

وارتفاع معدالت الرطوبة يف مجيع الفصول وقلة األمطار ، واخنفاض املدى احلراري السنوي واليومي
 .(ملم 111قل من أ)

وميتاز . وقسم من سلسلة  التالل اليت تقع أسفلها ،ويغطي املنطقة اجلبلية: مناخ إقليم اجلبال -
 211إىل يف املتوسط العام وغزارة األمطار حيث تصل معدالت األمطار ، باعتدال احلرارة إمجاال  

 .حدوث الصقيعمع أخطار ، العالية ملم على املرتفعات 411- 311تصل إىل  يف حني أهنا ،ملم
، ويتسم باختالف درجات احلرارة، ومشاهلا الشرقيمنطقة الدراسة  شرق يف: مناخ إقليم اهلضاب

املسح االقتصادي )  . ملم 211-71وقلة األمطار اليت ترتاوح كميتها ما بني ، باخنفاض الرطوبةو 
 .( 34-33ص،ه   1414، املكرمة منطقة مكة، التقرير الثاين، واالجتماعي الشامل لقرى وهجر اململكة

 :هي ،فإن منطقة مكة تضم ثالثة أحواض رئيسة ،أما أحواض التصريف املائي
مكة  :ويقع يف نطاق هذا احلوض مدن، وهو جزء من سهل تامة الساحلي  :احلوض األول -1

 ،والقوز ،واملظيليف ،والليث ،وخليص ،والكامل ،ومستورة ،والقنفذة ،ورابغ ،وجدةاملكرمة، 
 ؛غرب/ويصرف هذا احلوض مياهه باجتاه شرق ، 2كم  51671 وتبلغ مساحة احلوض ،وعسفان

وادي  –وادي فاطمة  –وادي حلي  –وادي رابغ : ومن أهم أوديته . ليصب يف البحر األمحر
 .وادي الليث  –وادي ملكان  –اخلريق 

والسيل  ،وقيا، وسديرة ،ومنطقة احلوية ،الطائف :ويقع يف نطاق هذا احلوض مدن :احلوض الثاين -2
وهو حوض مقفل ،  2كم 19261وتبلغ مساحة احلوض . وحفينة ،والصعيبة ،واالصحري ،الكبري
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 –ودي ليه : والسبخات ويشمل ،واآلبار ،ويضم العديد من القيعان ،يصرف مياهه باجتاه الداخل
 .وادي صواميد وادي بايضان  –وادي حربي  –وادي العقيق 

 ،والعلبة ،وأبو رمسة ،والعقيق ،ورنيه ،واخلرمة ،تربة :هذا احلوض مدنويقع يف نطاق  :احلوض الثالث -3
ويصرف مياهه باجتاه الشمال ،  2كم  69173وتبلغ مساحته ، ومران  ،ورضوان ،ومعشوقة

.) أبو عشر  وادي  ،وادي احلاوي ،وادي رنيه ،وادي تربة :ومن أهم أوديته. والشمال الشرقي
 (.ه  1415أطلس الرتبة لعام  – وزارة الزراعة واملياه: املرجع 
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العربية  ناطق اإلدارية للمملكةبالنسبة للم منطقة الدراسةالجغرافي ل موقعال( 1)شكل         
 .م1111لعام  السعودية

 
 .م1111اطلس المملكة العربية السعودية لعام : المصدر

 ه23/2/1212بتاريخ 51/مناطق الدارية المعدل بموجب القرار الملكي أكما جاء في نظام الب المناطق  ترتي ملحوظة تم*
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ا حيث شغلت املرتبة األوىل سكاني  ، اوتعترب منطقة مكة املكرمة أكثر مناطق اململكة اإلدارية سكان  
توطن يسإذ  ،نسمة557975971عدد سكان املنطقة حيث بلغ، ه 1425ائج التعداد السكاين لعام ا لنتوفق  
، ه 1425النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن(. ) ٪ 2556)كان اململكة أكثر من ربع س نطقةامل

  (.67ص 
ه؛ اصبحت أمارة منطقة مكة 1417ه اىل 1416نظام املناطق الصادر يف الفرتة من ومبوجب 

بغ والليث وهي الطائف وجدة ورا( أ)املكرمة تشتمل على إحدى عشرة حمافظة منها مخس حمافظات فئة
وتضم هذه احملافظات . هي اجلموم وخليص واخلرمة وتربة ورنيه والكامل( ب)وست حمافظات فئة، والقنفذة 
ترتبط بإمارة املنطقة اىل وجود سبعة مراكز  إضافة( ب)من فئة  ًمركزا 66و( أ)مراكز من فئة 114بفئتيها 

 (.149ص،ه1422،وزارة الداخلية النشاة والتطور.)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 

 ه1251لعام لمحافظات منطقة الدراسة  التقسيم اإلداري( 5)شكل 

 
 .ه1251لعام  على الخريطة الطبوغرافية لمنطقة مكة المكرمة ًة المساحة الجيولوجية اعتماداهيئ: المصدر

 
 
 
 
 



- 13 - 

 

ى طول ميتد عل :الشكل األول ؛نه يتخذ شكلني مميزينإف ،النسق العمراين ملنطقة مكة املكرمة عن أما
لق على هذا النوع  النسق ويط ،الواجهة الساحلية الغربية من مشال حمافظة رابغ حىت جنوب حمافظة القنفذة

 ،زويأخذ منط التوزيع املرك   ،ا عن الساحلبينما النوع الثاين يتمثل يف األجزاء الداخلية بعيد  ، الشريطي
، ومسارات األودية  ،التكوينات اجلبلية :مثل ،وتتحكم يف توزيعه العديد من العوامل الطبيعية والبشرية

 ارات اليت تربط بني هذه التجمعاتإىل جانب وجود الطرق واملس، ومناطق الغطاء النبايت الصاحلة للرعي
 .(1/ 4ص، ه   1425،ملنطقة مكة املكرمةملخطط اإلقليمي ا

ا ملصادر األودية مرانية تبع  انتشار التجمعات العو مبا أن منطقة مكة املكرمة تتسم باتساع مساحتها و 
شبكة جيدة من الطرق فقد غطيت املنطقة ب ،باإلضافة إىل التجمعات املوزعة على طول الساحل ،واملياه
ماعية لسكان املناطق سامهت يف تطوير احلياة االقتصادية واالجتباإلضافة إىل أهنا  ،للربط بني أجزائها الربية

وتلتقي عنده حماور احلركة اليت تربط  ،الطرق تنطلق منه ذيال ركزوتعد مكة املكرمة امل ،اليت ختدمها
  .التجمعات الرئيسية األخرى باملنطقة 

فتشري الدراسات التحليلية إىل أن  ،مكة املكرمة نطقةمبستخدامات األراضي العمرانية أما بالنسبة ال 
كن تفسري ذلك بالعديد من ومي ،من إمجايل مساحة املنطقة ٪458املسطح املعمور منطقة يبلغ حوايل 

 ،أهولة بالسكاناملووجود املناطق غري  ،وكثرة املرتفعات اجلبلية ،اتساع مساحة املنطقة :أمهها؛ األمور
بينما جند أن  نسبة التجمعات العمرانية باملنطقة تتساوى مع نسبة ، ا املناطق الصحراوية واحلراتوخصوص  

أما شبكة الطرق فتشكل ، من مساحة املنطقة ٪153ما يقارب من  حيث يشكالن ،املناطق الزراعية واملراعي
لتطوير  املخطط االقليمي) ٪ 152نسبة ضئيلة من املساحة اإلمجالية للمنطقة حيث تقدر مساحتها ب 

 (.4/3ص ، التقرير الثاين، كة منطقة م
 :اإلطار النظري-1-11

ومتثل دراسة اخلدمات إحدى  ،ةاجلغرافية احلديث اتعد جغرافية اخلدمات واحدة من الدراست
ويعود االهتمام  ،-بصفة خاصة- عمرانوجغرافية ال -اعموم  –الدراسات التطبيقية اهلامة يف جمال اجلغرافية 

الرغبة يف توفري املعلومات الضرورية ألصحاب  :من أمهها ؛لعدة أسباب بدراسة اخلدمات يف اآلونة األخرية
أو إنشاء املزيد من وحدات اخلدمة  ،أو عند النظر يف إعادة التوزيع ،يعالقرارات السياسية حول كفاءة التوز 

 (. 144ص، ه  1412، الصاحل)ها املدن باإلضافة إىل الرغبة يف التخفيف من املشاكل اليت تواجه ،املطلوبة
فكل باحث ، هاريفاآلراء تعددت وتنوعت يف  تعت جند أن مفهوم اخلدما وعند تسليط الضوء على

ما ، ذكر على سبيل املثال ال احلصرنف،  ريف اخلدمة بناء على حسب اهلدف أو الغرض من دراستهحياول تع
، "حلاجات األفراد، وال تدخل ضمن التداول يف األسواق وال التعامل النقدي بأهنا إشباع" :العيسويأورده 

كل ما  ابأهن Price ا برايسكل ما يطلبه اإلنسان من أجل التنعم باحلياة، وعرفه  :أما الشامي فعرفها بأهنا
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منتجات غري : "أما املساعد فقد عرفها بأهنا ، ( http://www.moqatel.com)  .غري مادية اينتج سلع  
 ."ا إىل إشباع حاجات ورغبات املستهلك وحتقق له منفعةملموسة تدف أساس  

التاجر مع املنتجات املباعة  أودمات تلك اليت يقدمها املنتج تشمل اخل ا هلذا التعريف الوفق  و 
  ،والصحية ،تشمل اخلدمات التعليمية وإمنا، كخدمات التشغيل والصيانة  ،املستعمل الصناعي أوللمستهلك 

 (.35ص، م2115، املساعد )  اخل ...والرتفيهية  ،والدينية ،واالجتماعية ،والثقافية
فنجد أن من أهم التعاريف اليت   Public Services دمات العامةأما عن تعريف جغرافية اخل

حيث عرفها  "572ص، املصطلحات اجلغرافية والبيئية :يف معجمه " م2116قدمت هلا كان تعريف جابر 
ويشرتك فيها األفراد  ،من قبل اجلماعة دراسة املظاهر اجلغرافية للخدمات العامة واليت تستهلك: " بأهنا 

 مع االهتمام بالنوعية إخل...والصحة  ،التعليم :مثل ،ة اجملتمعهيشرف عليها الدولة وختتص برفاوت، واجملتمع
Quality  ، والعدالةEquality  وحتقيق سهولة الوصول  ،يف التوزيعAccessibility   وخيتلف مستواها

 .من دولة ألخرى 
دراسة  :أمهها ؛ موضوعات بعدة -بشكل عام-تبلور اهتمام اجلغرافيني يف موضوع اخلدمات قد و 

افة إىل  باإلض، سواء كان ذلك على مستوى املدن أو األقاليم ،وإعادة تقوميها ،اجلغرايف للخدمات التوزيع
 Location-Allocationة  ا يف الدراسات اجلغرافيا كبري  ل مكان   ل املواقع اليت أصبحت حتت ديد أفض حت

Analysis   ( 132ص، ه   1415، الغامدي  ). 
يف خلفيتها وأساسها اعتمدت قد اخلدمات العامة  الدراسات اليت حبثت يف موضوعأن ولذلك جند 

ن منذ و ولعل نظرية املوقع هي إحدى الركائز النظرية اليت يرجع إليها الباحث، ج والنظرياتالنماذ  النظري على
ه النظرية وخصائصها ن فيها توضيح هذو حيث حاول الباحث، وخاصة يف األدب االقتصادي، زمن طويل 

 ،ه 1413، كتيب . )واختيارها وعالقتها بالقرارات التخطيطية وقوتا الوصفية ومنفعتها بشكل عام 
 (.41ص

نظرية املكان املركزي   هي ،ات مراكز اخلدماملدن ك ال اجلغرافيني اليت ناقشتومن أشهر أعم
Central Place Theory  ة من ة الثالثة اليت تشغل أكرب نسبحيث ركز فيها على األنشط، لكريستالر
لوش وازارد   :مثل ،باإلضافة إىل األعمال اليت حاولت تطوير هذه النظرية، حجم القوى العاملة يف املدن

 .(147ص، م2113، أبو صبحة )
-Location)ع   ار املوق يف اختياليت تساعد ة م النظريات التخطيطي من أهد  تعة  النظرية املركزيف

Allocation Optimization Models)،  قصر الطرق من موقع أاليت ميكن من خالهلا احلصول على و
وقد استخدمت هذه النظرية يف اختيار مواقع اخلدمات من . يع املواقع داخل نطاق هذه اخلدمةاخلدمة إىل مج

مات ذات الرياضية واملعلو بعد إضافة بعض النماذج ، ومراكز جتارية ،ومراكز شرطة ،ومستشفيات ،مدارس
، ه  1422، كبارة ) امها كمحاولة لتحديد أفضل املواقع يف كثري من املدن على اختالف أحج، العالقة

http://www.moqatel.com/
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وخاصة فيما يتعلق ، ولكن هذه النظرية قوبلت بالنقد لعدم مواءمة نتائجها مع توقعات النظرية . ( 229ص 
نظرية بنيت على أساس مسلمات اقتصادية  ويعود السبب يف هذا إىل أهنا، بأمناط توزيع املستوطنات البشرية

 ( . 144ص، م 1992، أبو اخلري ) قابلة للتغيري والتبديل حبسب قانون العرض والطلب
فإننا والدراسات السابقة  األدبياتاملستخدمة يف دراسة اخلدمات من خالل تتبع  ملنهجياتا عن أما

الذي يهدف إىل إبراز   Spatial Analysis منهج التحليل املكاين هو اا وشيوع  استخدام   أكثرهاجند 
 اب التوزيع املكاينهذه الطريقة تبحث يف أسب ن إحيث ، وزيع الظاهرات اجلغرافيةاالختالفات املكانية لت

 ( .53ص، م 2113،  الوليعي )  النمطو  ،والرتكز  ،أو التكرار ،الكثافة :مثل ،وجوانبه
احلديثة معظم الدراسات التطبيقية  تتوجه قد ةونة األخري ضافة إىل املنهج السابق جند أن يف اآلوباإل

 خاصة ،  الذي يعتمد على تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية ،املعاصر( التقين)املنهج التطبيقي  إىل استخدام
مكانية ضخمة  مبعاجلة األمر يتعلق عندما وبالتحديد تذليل العقبات البحثيةأن هذه التقنية تتميز بأهنا تتسم ب

 إجيادمن  -من خالل املعلومات غري املكانية-ن الباحث كما أن هذه التقنية  متك  . حتليلهاكيفية ومتنوعة و 
 ،جمموعة من املعايري اليت حنددها ا علىاخل اعتماد  ( ...مدرسة ) أوملعب  أوشفى ستاملوقع األفضل لتوقيع م

 (. 28ص، م2113 ،الدويكات)( .املوقع األنسب ) م حيث يطلق على هذا النوع من التحليل اس
التقليدية  كما هو احلال يف الطرق، يضاف إىل ذلك أن هذه التقنية تقوم ببناء وإعداد خرائط األساس

وربط عناصر اخلريطة النقطية واخلطية واملساحية ، ومن مث عرض الظواهر اجلغرافية، حتت مسمى علم اخلرائط
 ( 5-3ص ،ه 1422، سلمى ) اأو رقم   ،اسواء كانت املعلومة امس  ، بقواعد للمعلومات

 :الدراسات السابقة -1-17
خصصت  :اجملموعة األوىل؛ عليها الباحثة إىل جمموعتني ميكن تصنيف الدراسات اليت اطلعت

أما اجملموعة الثانية فركزت على الدراسات اليت ، للدراسات اليت تناولت توزيع اخلدمات العامة  داخل املدن
 .دمات التعليمية ختصصت يف موضوع اخل

 :وفيما يلي عرض هلذه الدراسات 
 :الدراسات التي تناولت موضوع اخلدمات بشكل عام  -أ: اجملموعة األوىل 

حيث شرح الوضع احلايل  ،لدراسة اخلدمات الصحية مبدينة مكة املكرمة احبث  ( ه  1413)قدم الصنيع 
 ؛ا بالدراسات امليدانية وسؤال اجلمهورمستعين  ، مةللخدمات الصحية وتوزيعاتا املكانية مبدينة مكة املكر 

والتعرف على ، واالجتماعية ملرتادي هذه اخلدمة  ،واالقتصادية ،للتعرف على اخلصائص الدميوغرافية
 .الوضع احلايل ملستخدمي هذه اخلدمة وما ينقصها 
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تأجرة غري وتوصلت الدراسة إىل أن معظم املستوصفات احلكومية واألهلية تشغل أماكن مس
لذلك  ، كما أظهرت الدراسة سوء التوزيع اجلغرايف للمرافق الصحية ، خمصصة ومناسبة لألغراض الصحية

عادة توقيع هذه املرافق لتتالءم مع احتياجات إات اليت خرجت هبا الدراسة ضرورة كان من أهم التوصي
مارة منطقة مكة املكرمة إتفية يف عن اخلدمات اهلا( ه 1414)يف عام  احبث   السرياين قدم ما ك.السكان 
ا يف مناطق وخصوص   ،مارة منطقة مكة املكرمةإا فيه إلقاء الضوء على اخلدمات اهلاتفية يف مستهدف  

ا والطائف من خالل دراسة التطور الذي حصل يف هذه اخلدمة كم   ،ومكة ،جدة :االتصاالت الثالثة
كما أظهرت الدراسة التحديات ، ا باجلداول واخلرائطتعين  وكذلك التوزيع املكاين هلذه اخلدمة مس، ا ونوع  

وختمت الدراسة بالتطورات املستقبلية هلذه اخلدمة من خالل ، والصعوبات اليت تواجه هذه اخلدمة
الشمراين  ؛ كما قاماخلدمة تطلعات القائمني على هذه اخلدمة ومن خالل خطط التنمية املقدمة لتلك

من أجل حماولة تقييم  ؛ن استخدامات احلدائق مبدينة مكة املكرمةدراسة عب(  ه 1416)يف عام 
للتعرف على  ؛وقد اتبع يف دراسته أسلوب االستبيان وسؤال اجلمهور، الوظيفة الرتفيهية للحديقة العامة

حيث  ،خصائص التوزيع املكاين للحدائق العامة باملدينة امبين   ،انطباعات املواطنني ومرتادي احلدائق
تركزت على حماور و  ،لدراسة إىل أن اغلب احلدائق العامة ابتعدت عن موقع احلرم املكي الشريفأشارت ا

خدمات هواتف العملة يف  (ه  1411)تناول السعيد و  .ا امليادين الطرق اخلارجية الرئيسية وخصوص  
وحسب  -بصورة عامة-مدينة الرياض من خالل حتليل أوضاع شبكة توزيع هواتف العملة يف املدينة 

إىل وجود منطني لتوزيع اخلدمة يف مدينة الرياض، أحيائها بصورة خاصة هو منط  :النمط األول؛ متوصال  
بينما النمط الثاين هو منط متقارب ساد يف نطاق ، ساد يف قلب املدينة ونطاقها الداخلي  ،متباعد

 .املدينة اخلارجي 
، للخدمات التنموية يف وادي تندحه ملكاينالتحليل ا( ه 1412)ورمياوي، درس كل من القحطاينكما 

مهتمني بالتعرف على الواقع الفعلي للخدمات املتوفرة يف املنطقة إلبراز نواحي القصور يف  اخلدمات 
وقد بينت الدراسة أن التنمية يف وادي تندحه حققت نتائج ملموسة يف جمال ، املقدمة لوادي تندحه

كبرية إىل املزيد من   ةلكن مازالت هناك حاج، ة وتعليميةتوفري اخلدمات األساسية من خدمات صحي
زالت حتتاج لتنمية يف كثري من  ال، فخلدمات العامةاأما ، التوسع والدعم هلذه اخلدمات القائمة

ولذلك جاءت النتيجة للدراسة لتؤكد على أن اخلدمات يف املنطقة تعاين من عدم وجود توازن ، قطاعاتا
ومن هنا جاءت توصيات الدراسة ، طق تعاين من صعوبة احلصول على اخلدمات فهناك منا ،مكاين فيها

 .حداث خدمات جديدةإو  ،عادة النظر يف مواقع اخلدماتإضرورة ب
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من حيث عالقتها  ،ناوال دراسة توزيع املساجد يف مدينة أهبات ، فقد(م 1994)أما  اجلار الل واحلريقي  
وحتليل  ،اما بتحليل أمناط التوزيع املكاين للمساجد مبدينة أهباقف، باخلصائص الطبوغرافية للمدينة

ثر اخلصائص أودراسة  ،اخلصائص التخطيطية للمساجد املتمثلة يف املسافة الفاصلة بني املساجد
 ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استعان الباحثان  باألساليب اإلحصائية، الطبوغرافية على هذه اخلدمة

، التوزيع املكاين للمساجدليب املطبقة يف البحث أسلوب اجلار األقرب لتحليل منط أهم األسامن وكان 
وكذلك أسلوب معامالت االرتباط لتحليل العالقة بني توزيع الكثافات السكانية واملسافات املقطوعة 

 قرب إىل النمطأأن توزيع املساجد النتائج اليت خرجت هبا الدراسة  وكان من أهم، للوصول للمساجد
ة للوصول إىل مجيع ضرورة التوزيع العادل  للخدمات حبيث تكون سهلبوقد أوصت الدراسة ، العشوائي

 .فئات اجملتمع 
حيث ركز ، االرتباط املكاين الذايت لتوزيع اخلدمات الصحية مبدينة جدة( ه  1417)  درس الزهراينو 

ة جدة باستخدام نظم املعلومات على التعرف على منط توزيع املستشفيات احلكومية واخلاصة يف مدين
ركزت الدراسة على تقدمي طرق إحصائية  ماك، اجلغرافية باعتبار أهنا أداة حتليل وتفسري للظواهر اجلغرافية

 جديدة مل تتناوهلا كتب اإلحصاء العربية وال البحوث املتخصصة متمثلة يف  حتليل االرتباط املكاين الذايت
على مستوى  ااخلدمات الصحية مبدينة جدة يف جممله توزيع عشوائي   وتوصلت الدراسة إىل أن توزيع، 

وأوصت الدراسة بإجراء العديد من البحوث . سواء كانت خدمات حكومية أو خاصة  ،أحياء املدينة
باإلضافة إىل دراسة منط التوزيع املكاين لوحدات اخلدمات الصحية يف  ،الدراسات حول هذا املوضوعو 

حياء وانعكاسه على معدالت نصيب نة بصرف النظر عن التوزيع على األطة املديجدة كنقاط على خري
فدرس أمناط التوزيع املكاين  ،(ه 1419)أما الفوزان  .اخلدمات  حياء من عناصر هذهسكان األ
، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واخلروج بالنتائج املرجوة ، يف أحياء خمتارة من مدينة الرياضللمساجد 

أسلوب صلة اجلوار الذي أكد أن منط  :وكان من أمهها ،استخدام العديد من الطرق اإلحصائيةمت فقد 
وهذا بدوره يفسر وجود  ،توزيع املساجد اجلامعة يف بعض أحياء مدينة الرياض هو منط غري متجانس

أمر بتوفري وهو أمر يتناىف مع أهداف ديننا اإلسالمي الذي ي ،خلل يف توزيع هذه اخلدمة الدينية اهلامة
 .ساجد الكافية خلدمة مجيع السكان امل
توزيع مراكز األمن العام يف كيفية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف  (ه  1422)كبارة   تناولو 

حيث استطاع من خالل الدراسة حتديد أقصر ، للخروج خبارطة رقمية حلاضرة الدمامحاضرة الدمام 
ق املخدومة اليت وحتديد املناط، ديد أقرب مركز خدمة ملوقع احلادثوحت، الطرق اليت تربط بني املواقع 

 :التالية كما بينت الدراسة أن مجيع املناطق املخدومة هي القريبة من مراكز املدن  ،كم  115553تبعد 
حىت مع توافر بينما تنعدم هذه اخلدمة يف املناطق اليت تبعد عن مراكز املدن  .واخلرب ،والظهران ،الدمام

  .عمرانال
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اخلدمة السياحية يف مدينة : بعنوان( م 2114) األوىل كانت  ؛قدم حسن دراستني عن اخلدماتو 

ودراسة التغريات اليت ، تناول فيها تشخيص أهم مكونات اخلدمة السياحية يف مدينة عدن، عدن
، ت باخلدمةتعرضت هلا هذه اخلدمة معتمدة على املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة التغريات اليت حدث

وكفاية اخلدمة داخل املدينة  ةوقياس كفاء، كما أوضحت الدراسة التباين املكاين هلذه اخلدمة يف املدينة
وقد  ،منتهية بعمل تصنيف للخدمة داخل املدينة، من خالل العديد من املؤشرات اليت تبنتها الدراسة

بينما تناول يف الثانية . على  املدينةل واإلقبال السياحي أظهرت مؤشرات الدراسة تدين كفاءة التشغي
ناقش فيها اخلدمات الصحية يف ، صحية يف اجلمهورية اليمنيةالتحليل املكاين للخدمات ال( م 2116)

ا بغرض الكشف عن حجم التباين ملكونات اخلدمات الصحية يف اجلمهورية اعتماد   ؛اجلمهورية اليمنية
تباين أحجام مكونات اخلدمة الصحية على   الدراسة وقد أظهرت، على املنهج الوظيفي واإلقليمي

مديريات  -حمافظات )كما بينت افتقار بعض الوحدات اإلدارية  ،مستوى الوحدات اإلدارية للجمهورية
 .إىل بعض مكونات اخلدمة الصحية( 
ث حي، ائق العامة يف أمانة عمان الكربىالتوزيع اجلغرايف للحد( م 2118) درس الدويكات والشيخ و 

الدراسة للتعرف على منط التوزيع اجلغرايف للحدائق العامة يف مناطق أمانة عمان، وعالقة ذلك   تهدف
وحساب نصيب الفرد من احلدائق العامة  األمانة بالتوزيع اجلغرايف للكثافات السكانية يف مناطق

ت احلدائق بني شطري لتباين يف عدد ومساحااوإبراز  ،هائواملساحات اخلضراء يف مناطق األمانة وأحيا
باإلضافة ، من خالل استخدام العديد من األساليب اإلحصائية والكارتوغرافية احلديثعمان القدمي، و 

أن منط توزيع احلدائق يف أمانة عمان وقد أظهرت نتائج الدراسة ، إىل استخدام نظم املعلومات اجلغرافية
وقد . املساحة اإلمجالية ألمانة عمان الكربى مييل إىل النمط املتجمع، ويرتكز على مساحة قليلة من 

نتائج معامل ارتباط بريسون وجود عالقة سلبية بني الكثافة السكانية يف مناطق عمان وعدد  تأظهر 
ذلك . فحيث ترتفع الكثافة السكانية تقل نسبة مساحات احلدائق فيها، والعكس صحيح، احلدائق فيها

 .ام العمراين حيرم السكان من املساحات اخلضراء واحلدائق العامةأن ارتفاع الكثافات السكانية واالزدح
التوزيع اجلغرايف ملراكز الرعاية الصحية األولية : يف رسالتها للماجستري(  ه  1428) اجلدعايندرست و 

التوزيع اجلغرايف ملراكز الرعاية الصحية  أمناطوكان اهلدف من هذه الدراسة الكشف عن ، مبدينة جدة
ومعرفة مدى رضا املستفيدين عن مراكز الرعاية الصحية األولية واخلدمات اليت تقدمها هلم من  ،األولية

املنهج  اعتمدت الباحثة علىو ، ية للمستفيدين من هذه اخلدمة خالل دراسة اخلصائص االجتماع
وتوصلت ، العديد من الطرق واألساليب اإلحصائية  للتحقق من أهداف الدراسةالوصفي الكمي و 

كما أثبتت ، إىل أن توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية ذات منط عشوائي مييل إىل االنتظامدراسة ال
الدراسة وجود عالقة بني مدى رضا املستفيدين عن اخلدمات اليت تقدمها مراكز الرعاية الصحية األولية 
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ري ومستوى التعليم فكلما كان الدخل الشه ،وبني اخلصائص االجتماعية للمستفيدين من هذه اخلدمة
 . والعكس صحيح ، ا لألسرة كلما اخنفض مستوى الرضا عن هذه اخلدمة مرتفع  

لنطاق اجلنويب من حمافظة مواقع اخلدمات األمنية دراسة حتليلية يف ا( ه  1431)درس الشريعي و 
على مستوى دراسة التوزيع اجلغرايف للخدمات األمنية : وتلخصت الدراسة يف ثالثة حماور هي، الشرقية

، دراسة خصائص توزيع اخلدمة األمنية عن طريق استخدام معامل املركزية، (ريف-حضر)املركز اإلدارية 
املوقع هو أن  :من أمهها، العديد من النتائج  إىلوقد خلصت الدراسة  ،إعادة ختطيط اخلدمات األمنية

كما اتضح من خالل   ،(هاحجم -نوعيتها -مركزيتها )العامل األساسي للخدمة األمنية من حيث 
   . ولذلك يتوجب نقلها إىل مواقع جديدة  ؛الدراسة أن معظم مباين السجون آيلة للسقوط

 :الدراسات التي تناولت اخلدمات التعليمية : اجملموعة الثانية  -ب
ع حيث ركز على دراسة التوزي ،جغرافية التعليم االبتدائي يف العراق  بدراسة( م 1979) اهليثي  قام

كما ،والعوامل املؤثرة يف توزيعهم على صعيد احلضر والريف ،اجلغرايف لكل من تالميذ املرحلة االبتدائية
وقد ، ا هلذه اخلدمةاملناطق احتياج   أكثرجل حتديد أوزيع اجلغرايف مواقع املدارس من تناول دراسة الت

ملعرفة توزيع املدارس طي يع النقأسلوب منط التوز  كما استخدم ،باملنهج الوصفي الكميالباحث استعان 
ومقدار التغري النسيب ، عدد السكانتوزيع التالميذ ونسبتهم إىل   بينت  الدراسةو ، االبتدائية يف العراق

 واملقرتحات جموعة من التوصياتوختم الدراسة مب، م1973-1961االبتدائي بني عامي للتعليم 
 .راق بالع التعليم االبتدائيوتنمية اهلادفة لتحسني 

هبدف  ؛بعض مظاهر اجلغرافية التعليمية ملقاطعة منطقة مكة املكرمة( ه 1413) درس الصاحلكما 
حيث ركز الباحث على التعليم العام ، بعض ظواهر التعليم العام يف مقاطعة مكة املكرمةعن الكشف 

ل املؤثرة يف توزيع كما ناقش العوام، للبنني من خالل التعرف على املراحل اليت مر هبا ومنوه وتطوره
باإلضافة إىل أن البحث تناول احلديث عن الفرص التعليمية املقدمة ، اخلدمات التعليمية يف املنطقة

ا على اإلحصاءات تناول دراسة احلالة التعليمية من حيث التوزيع والكثافات معتمد  كما  ،للسكان
إال أن  ،ا الباحثة من حيث منطقة الدراسةوبالرغم من وجود تشابه بني الدراسة اليت ستقوم هب، التعليمية

، وستشمل الدراسة مجيع حمافظات منطقة مكة ،فقط لى التعليم الثانوي العام للبناتالدراسة سرتكز ع
يضاف إىل ذلك أن الباحثة ستعتمد على تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف معاجلة موضوع الدراسة 

 .وحتقيق أهدافها 
التوزيع اجلغرايف للخدمات التعليمية : دراسة بعنوانيف رسالة املاجستري ( ه  1411)عبد الغفارقدمت و 

التعليم االبتدائي خالل  حيث استعرضت الباحثة منو وتطور خدمات ،للمرحلة االبتدائية يف مدينة جدة
من فصول وطالب  ، كما ركزت على دراسة عناصر التعليم االبتدائي(ه  1417 - 1345) الفرتة من 

العناصر، ومعرفة أمناط توزيعها املختلفة على أحياء  لبات ومعلمني ومعلمات والتفاعل بني هذهوطا
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، ومن مث حتديد األحياء اليت تفتقر إىل والقصور يف هذا التوزيع بغرض الكشف عن أوجه اخللل ؛جدة
حلصر أجريت هذه الدراسة عن طريق ا قدو . يت تعاين من نقص أو قصور فيهاال هذه اخلدمات، أو

والبنات يف أحياء جدة وألعداد الطالب والفصول  الشامل جلميع املدارس االبتدائية احلكومية للبنني
اتبعت الدراسة منهج التحليل املكاين إلبراز االختالفات املكانية، واملنهج و  ،(ر واإلناث الذكو )واملعلمني 

وتوصلت الدراسة إىل ، ة للمرحلة االبتدائيةلتوضيح األسباب املباشرة لنشأة ومنو اخلدمات التعليمي بيبالس
ووجود عالقة طردية بني عدد ، وارتفاع درجة تزاحم الفصول، سيادة النمط العشوائي يف توزيع املدارس

وختمت الدراسة مبجموعة من التوصيات الكفيلة مبعاجلة  ،ودرجة التزاحم يف الفصول الطالب والطالبات
 ةسادر قام بف، (ه 1412)أما الصاحل  .التعليمية يف مدينة جدة املشاكل اليت تعاين منها اخلدمات

التعرف على توزيع املدارس االبتدائية للبنني على جل ؛ من أبتدائية للبنني يف مكة املكرمةاملدارس اال
وبينت الدراسة أثر ، والكشف عن منط التوزيع وحتديد العوامل املؤثرة فيه، مستوى املدينة وأحيائها

املدرسية وكثافة الطالب  كما ناقشت الدراسة الكثافة، رام يف التأثري على مواقع املدارس املسجد احل
 .ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة وجود تباين بني األحياء يف نصيبها من املدارس ، بالفصول

للبنني مبدينة أمناط وخصائص التوزيع املكاين ملدارس التعليم العام  بدراسة( ه 1416)الشهري  وقام 
والطالب  ،والتوزيع اجلغرايف للمدارس ،دراسة تطور التعليم يف مدينة الطائف :من حيث، الطائف

كما أوضحت الدراسة حتليل مواقع املدارس وأمناط التوزيع ، واملعلمني مبدينة  الطائف حسب األحياء 
هد والتكلفة للوصول إىل وفر الوقت واجلوحماولة إجياد توزيع جديد ي، املكاين ملدارس التعليم العام للبنني

إال  ،وقد أظهرت نتائج التعليم يف مدينة الطائف قد حظي بنصيب وافر من النمو والتطورات، املدرسة
يضاف إىل ذلك أن نصيب الطالب من الفصل يقل ، أن هناك نسبة كبرية من املباين مازالت مستأجرة

 ،الكثافة السكانية :العوامل املؤثرة يف توزيع املدارس هي وقد بينت الدراسة أن أهم، عن املعدل املفضل
من ، ة يف حمافظة القاهرة بدراسة اخلدمات التعليمي( م 1997)قامت عبد الصمد و  .واملساحة العمرانية 

، ظات اجلمهورية ومبستوى اجلمهوريةومقارنتها ببعض حماف ،واألمناط املكانية ،واحلجم ،التوزيع :حيث
كما تناولت الدراسة قياس كفاءة اخلدمات ، ماسة أهم العوامل املؤثرة يف التوزيع واحلجكما حددت الدر 

جم السكان ونصيب الفرد التعليمية ومستوى األداء احلايل للخدمات يف احملافظة من حيث عالقتها حب
اولت وتن، مات التعليمية يف حمافظة القاهرةوختمت الدراسة بدراسة منوذج تطبيقي للخد، من اخلدمة

خامتة الدراسة الرؤيا املستقبلية للخدمات التعليمية يف حمافظة القاهرة من خالل تقدير االحتياجات 
وقد ، فظة وعلى مستوى أقسامها اإلداريةواملعلمني يف احملا ،واملدارس ،احلالية واملستقبلية من الفصول

يعاب مجيع السكان يف سن التعليم بينت نتائج الدراسة عدم كفاءة اخلدمات التعليمية وقدرتا على است
واألخذ ، واخنفاض معدل القيد املدرسي ، وقد ظهرت آثار ذلك يف ارتفاع كثافة الفصول، املدرسي
، واخنفاض معدالت القيد املدرسي، ت التالميذ إىل املدرسنيوارتفاع معدال، لفرتات الدراسية بنظام  ا
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طية االحتياجات لتغ ؛زيادة أعداد الفصول واملدرسنيوقد اقرتحت الدراسة إنشاء املزيد من املدارس و 
 .ياجات املستقبلية من هذه اخلدمة تلبية االحتالضرورية و 

؛ البنني الثانوية حمافظة القنفذة خصائص وأمناط التوزيع املكاين ملدارس( ه  1419)درس الفقيه كما 
 طوإبراز خصائص وأمنا ،يف احملافظة بننيلاملكاين الراهن للمدارس الثانوية ل هبدف الكشف عن التوزيع

ولتحقيق هذا استخدم . وصوال  القرتاح احللول املناسبة ملواجهتها؛ ا التوزيع، والتعرف على مشكالتههذ
وقد مت  .األسلوب اإلحصائي :أمهها على العديد من األساليب امعتمد   ؛الباحث منهج التحليل املكاين

عددي ملدارس البنني الثانوية وحتديد مواقع انتشارها يف احملافظة، ال يف هذه الدراسة إبراز تطور التوزيع
عمدت الدراسة إىل حتليل التوزيع املكاين للمدارس  ماك،  (ه 1417 -ه 1394) خالل الفرتة من

يقطعها الطالب  وبينت أمناطها املكانية يف منطقة الدراسة، باإلضافة إىل االهتمام باملسافة اليت ،الثانوية
الدراسة لوسائل النقل ونوعية طرق  تعرضت، كما الريفية خاصة يف املناطق ،لسكن إىل املدرسةمن مقر ا

وقد خلصت الدراسة إىل تقدمي مقرتح مستكشف ملا جيب عليه  ،املوصالت اليت يستخدمها الطالب
ليت برزت ا وختمت الدراسة بإيراد توصيات حمددة ملعاجلة كافة املشكالت، املكاين لتلك املدارس التوزيع

من حيث ، اخلدمات التعليمية يف حمافظة الشرقيةبدراسة ( م2111) خالف كما قامت  .خالل الدراسة
 وعلى مستوى احلضر والريف جلميع مراحل التعليم ما، اإلداريةالتوزيع اجلغرايف هلا على مستوى املراكز 

 ،ومنو الطلب عليها ،م اخلدماتودراسة حج، وتناولت دراسة العوامل املؤثرة يف التوزيع ،دون اجلامعي
كما تناولت دراسة احتياجات السكان يف سن التعليم من   ،والتباين املكاين حلجم الطلب على اخلدمات

وختمت الدراسة ، لدراسة كفاءة اخلدمات التعليمية باإلضافة، م2116اخلدمات التعليمية حىت عام 
وقد . والثاين على مستوى الريف ،ى احلضراألول على مستو  ؛بدراسة منوذجني للخدمات التعليمية
حيث توجد  ،من حيث توزيع اخلدمات ،مبنطقة الدراسة اواضح   اأوضحت نتائج الدراسة أن هناك تباين  

، تطلبان إعادة ختطيطتمها ، وكلتاوأخرى تدعى مبناطق االفتقار اخلدمي ،مناطق ذات وفرة خدمية
، ر شامل يأخذ بعني االعتبار مجيع مناطق احملافظة ضرورة التخطيط من خالل منظو بوأوصت الدراسة 

دراسة ألسس ومعايري اخلدمات ( م  2111)قدمت جعفر  و  .مع ضرورة مراعاة الفروق احلضرية والريفية
ركز احملور األول  ؛حماور ةتطرق هذا البحث إىل دراسة أربع ،التعليمية يف املنطقة الصحراوية يف العراق

بينما تناول احملور الثاين دراسة واقع ، اخلدمات االجتماعية يف عملية التنمية على دراسة أمهية قطاع 
والوحدات اإلدارية اليت  ،وجمموع السكان ،املساحة :حال املنطقة الصحراوية  بالعراق من حيث

، خصص لدراسة اخلدمات التعليمية يف املنطقة الصحراوية بالعراقفقد أما احملور الثالث ، تتضمنها 
ول احملور الرابع يف الدراسة أهم املعايري التخطيطية اليت تراعى عند إنشاء اخلدمات التعليمية يف وتنا

وقد توصلت الدراسة إىل وجود تفاوت كبري يف التوزيع املكاين للخدمات التعليمية ، املنطقة الصحراوية 
الوحدات اإلدارية احملددة رياض األطفال والتعليم الثانوي على بعض  احيث اقتصرت مرحلت ،يف املنطقة
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كما أثبتت ، ويف املقابل متيزت مرحلة التعليم االبتدائي بشموهلا لكافة الوحدات اإلدارية، يف املنطقة
إىل مما أدى  ،الدراسة أن اغلب املستوطنات يف املناطق الصحراوية تتميز باخنفاض حجومها السكانية

وقد أوصت ، مي هذه اخلدمات بشكل كبري بني املناطقوجود تفاوت كبري يف املعايري التخطيطية يف تقد
سواء كان عن طريق توجيه  ،الدراسة بضرورة تطوير املستوطنات حىت تصل إىل احلجم األمثل

أو جتميع عدد من هذه املستوطنات حىت تؤمن احلجم املطلوب يف حالة  ،االستثمارات حنو هذه املناطق
ىل االستمرار يف سياسة نشر اخلدمات التعليمية ملختلف باإلضافة إ ،عدم إمكانية تطوير كل وحدة

 .املراحل يف مجيع املستوطنات حيثما تتوفر احلدود السكانية املقبولة 
انت عن تقومي كفاءة خدمة التعليم االبتدائي يف مدينة بعقوبة باعتماد ، فك(م2114) أما دراسة هادي

قياس كفاءة خدمة التعليم االبتدائي يف مدينة بعقوبة على الدراسة ركزت وقد ، نظم املعلومات اجلغرافية 
 -األبنية املدرسية -عدد املدارس االبتدائية :مثل ،من خالل العديد من املؤشرات الرتبوية والتعليمية

 -مساحة األرض التعليمية -أعداد التالميذ -املالك التعليمي -عدد الشعب الدراسية -عائدية املبىن
ية وقد استعانت الدراسة بنظم املعلومات اجلغرافية لرسم الصورة اإلمجال،  مساحة الشعب الدراسية

وأمكن حتديد حجم املشكلة  ،فقد مت رسم خرائط لتحديد هذه األقاليم، للظواهر املوجودة قيد الدراسة
وبعد أن . والتعرف على أسباهبا من خالل مقارنتها خبرائط الرتكيب الدميوغرايف لألحياء السكنية 

اتضح أن هناك ، الدراسة واقع خدمة التعليم االبتدائي يف املدينة ومقارنتها باملؤشرات الرتبوية  عرضت
وإمنا  ،عن عدم توفرها اوهذا القصور ليس ناجت  ، يف حجم وتوزيع اخلدمة املقدمة لسكان املدينة اقصور  

 .ناتج عن ضعف الرؤيا التخطيطية وغياب اخلطط املستقبلية 
للمرحلة املتوسطة يف  بإجراء دراسة للتوزيع املكاين للمدارس األهلية للبنات( ه 1425)قامت احلريب و 

واملدة ، واملسافة املقطوعة، املؤثرة يف هذا التوزيع ومشكالتهوالعوامل ، للتعرف على توزيعها ؛مدينة جدة
 ،يج االحنراف املعياريزية وإهليلمستعينة بأسلوب حتليل اجلار األقرب والنقطة اإلرتكا؛ الزمنية املستغرقة

وبلوغ معدل املسافة ، وسيادة منط التوزيع املتقارب ، إىل تباين األحياء يف نصيبها من املدارس  ةمتوصل
 .(٪ 2352) املقطوعة 

ربيل دراسة أايل للمدارس اإلعدادية يف مدينة التوزيع اجلغرايف احلايل واملث( م 2116)درس حممود كما 
تناولت الدراسة التوزيع اجلغرايف و ، ت اجلغرافية يف رسالته للماجستريملعلوماباستخدام نظم ا ؛مقارنة

وقد اعتمد الباحث املنهج االستقرائي يف الدراسة ، ربيلأعدادية للبنني والبنات يف مدينة للمدارس اإل
ع وقد تناول الباحث التوزي، ية لتحليل وتفسري بيانات الدراسةا على بعض األساليب اإلحصائمعتمد  

 ،اجلغرايف للمدارس اإلعدادية من خالل  الرتكيز على ثالثة معايري ختطيطية تراعى عند إنشاء املدارس
مث دراسة أثر تلك املعايري  ،وعدد السكان ،ومعيار املسافة ،معيار الفائض يف عدد الطالب :ومن أمهها

ومن مث قام ، حدة  ومشكالتها على ومدارس البنات أيض   ،على التوزيع احلايل ملدارس البنني على حدة
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واستعرض يف الفصل الثالث من الدراسة ، بإجراء مقارنة بني التوزيع احلايل ملدارس البنني ومدارس البنات
وعقد مقارنة بني التوزيعني احلايل واملثايل لتلك  ،يل للمدارس اإلعدادية للبنني والبناتاالتوزيع املث

حتويل بعض املدارس : مثل، يتوافق مع طبيعة الدراسة خرائطي انتهى ذلك بوضع منوذج، املدارس
وقد أظهرت نتائج حتليل  ،اإلعداديةوختصيص بعض املدارس قيد اإلنشاء للمدارس  ،املتوسطة إىل ثانوية

وختمت ،  توقيع املدارس وختطيط هذه اخلدمةاالحندار االعتماد على معيار الفائض يف عدد الطالب ل
 :ومن أمهها ،حات اليت البد من مراعاتا عند إنشاء وختطيط اخلدمة التعليميةالدراسة بالعديد من املقرت 

ضرورة االعتماد  باإلضافة إىل، ضرورة إدخال نظم املعلومات اجلغرافية يف عمليات التخطيط الرتبوي
 . على املعايري التخطيطية والظروف اجلغرافية والظروف االجتماعية السائدة عند توقيع وتشييد املدارس

يف رسالتها للماجستري دراسة عن مواقع مدارس البنات احلكومية مبدينة ( ه 1427)قدمت الرحيلي و 
اعتمدت فيها على تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف دراسة مواقع  ،مكة املكرمة

تقييم الوضع الراهن  ا  من أجلا وكمي  مدارس البنات احلكومية من خالل حتليل مواقع املدارس وصفي  
للخروج  ؛ومدى التزامها بشروط املوقع األمثل، مة توزيعهاءوالكشف عن مدى مال، ملواقع تلك املدارس

وقد اتضح من الدراسة تباين أحياء . بنموذج مقرتح ألفضل املواقع ملدارس البنات من وجهة نظر جغرافية
أو ، سواء االبتدائية ، مدارس البنات هبا وتوزيع  ،مدينة مكة املكرمة من حيث نصيبها من انتشار

وكشفت الدراسة يف الوقت ذاته عن صحة ما افرتضته الدراسة من عدم مراعاة . أو الثانوية ،املتوسطة
حيث أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر يف ، مواقع مدارس البنات جلميع معايري اختيار املوقع املالئم

 وتليب، املكرمة على األحياء بصورة تكفل العدالة واملساواة  توزيع مدارس البنات يف مدينة مكة
 .احتياجات السكان املتزايدة هلا

باس تثناء  امل دارس احلكومي ة جبمي ع مراحله ا تركيزه ا عل ى دراس ة، اس ات الس ابقة به مجي ع الدر  تيز ومما مت      
رف عل  ى من  ط التوزي  ع هل  ذه اخل  دمات التع   وك  ذلك تركيزه  ا عل  ى ،األهلي  ة  ال  يت تناول  ت امل  دارس دراس  ة احل  ريب

، رف ة خص ائص التوزي ع مل  دارس مع تب ع من و وتط ور التعل يم كم  ا يف دراس ة عبدالغفار؛باإلض افة اىل ت ؛والتعليمي ة
، للتع    رف عل    ى توزي    ع امل    دارس عل    ى مس    توى املدين    ة وأحيائه    ا ال    يت س    عت  ؛يف دراس    ة الص    احل  كم    ا ظه    ر

كم  ا ، م  ل املتحكم  ة في  ه م  ع ع  دم االهتم  ام ب  اخلروج ب  التوزيع األمث  ل والكش  ف ع  ن من  ط التوزي  ع وحتدي  د العوا
، ناقش  ت بع  ض الدراس  ات االس  س واملع  ايري التخطيطي  ة للخ  دمات التعليمي  ة   أمث  ال دراس  ة الرحيل  ي وجعف  ر 

كم ا يالح ظ عل ى معظ م . وقد اختصت بعض بدراسة التوزيع االمثل للخدم ة كم ا يف دراس ة حمم ود والرحيل ي
غ  ري أن غالبي  ة .  ك  ل حس  ب دراس  ته وطبيع  ة حبث  ه، أس  اليب خمتلف  ة  س  تخدامها ملن  اهج متع  ددة وت االدراس  ا

لإلميان التام بقدرت ه عل ى املس اعدة يف الوص ول إىل ، هلا  ًختذت من املنهج الوصفي الكمي منهجاالدراسات ا
   أفضل النتائج البحثية اليت تكشف عن التوزيع ومنطه بكفاءة عالية
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فق  د ، لقل  ة الدراس  ات ال  يت تناول  ت توزي  ع م  دارس البن  ات عل  ى مس  توى من  اطق اململك  ة ومناطقه  ا ؛ ونظ  را     

بالبح   ث يف دراس   ة توزي   ع امل   دارس ،س   عت ه   ذه الدراس   ة املس   امهة يف س   د ه   ذه الفج   وة ب   ني تل   ك الدراس   ات
لتض  م م  ا حوهل  ا م  ن  يف اط  ار دراس  ة التوزي  ع اجلغ  رايف هل  ا عل  ى مس  توى منطق  ة مك  ة املكرم  ة ، الثانوي  ة للبن  ات 

والتع   رف عل   ى ،باس   تخدام االس   اليب االحص   ائية والتقني   ة املتاح   ة لتحقي   ق أه   دافها،  م   دن وق   رى وحمافظ   ات
 .العوامل اليت ساعدت على توطنها داخل النسيج العمراين مبنطقة الدراسة

 :الصعوبات التي واجهت الباحثة-1-13
البيانات اخلاصة بالفئات العمرية للسكان على  ًوخصوصا، احلصول على البيانات السكانيةصعوبة  -1

مما ادى اىل ، إذ تعذر احلصول على هذه البيانات بسبب عدم توفرها، مستوى احلضر والريف لكل حمافظة
 .  لكل من احلضر والريفجلوء الباحثة اىل االعتماد على مجلة السكان االناث 

 .للبنات  التعليمالرتبية و ادارات  عدم توفر خرائط لتوزيع املدارس لكل حمافظة من قبل -2
 .إحداثياتا لكل حمافظةتبني مواقع املدارس حسب  عدم توفر قاعدة بيانات -3
لتوقيع املدارس صادرة من عايري واألسس واملعدالت التخطيطية الالزمة ملتبني ا أدلة وكتيباتعدم توفر  -4

ماد على دليل املعايري التخطيطية للخدمات مما ادى االعت،وزارة التعليم يف اململكة العربية السعوديةقبل 
  . من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية

تضارب البيانات االحصائية الصادرة عن ادارات التعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة مع وزارة الرتبية  -5
ماد على والتعليم  حول عدد املدارس والطالبات وعدد املعلمات وأعداد الفصول؛ مما ادى اىل االعت

 .البيانات اليت مجعتها الباحثة من ادارات الرتبية والتعليم للبنات مبنطقة الدراسة 
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 الفصل الثاني

 مبنطقة مكة املكرمةالثانوية للبنات للمدارس التوزيع اجلغرايف 

 
 .مستوى المناطق اإلدارية للمملكةالتوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات على  -2-1

 .منطقة الدراسة مستوى التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات على -2-2

 .على مستوى الحضر والريف بمنطقة الدراسةالتوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات   -2-3
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 : تمهيد 
 ،ألخريةتعترب دراسة اخلدمات من املوضوعات احليوية اليت تطرق إليها بعض الباحثني خالل الفرتة ا

زيع فالتو . والكشف عن أمناطهته وذلك ملعرفة خصائص هذا التوزيع وكفاء ؛وخاصة اجلغرافيني واملخططني
 ،سواء كانت طبيعية أو بشرية ،نقطة البداية الضرورية لدراسة أي ظاهرة جغرافيةيعترب جوهر العمل اجلغرايف و 

فاجلغرايف يهتم ، لتحقيقها يف كثري من دراساتانه ميثل أحد األهداف األساسية اليت تسعى اجلغرافيا أكما 
 ،عبد الرزاق) بدراسة توزيع الظواهر اجلغرافية املختلفة على سطح األرض وتباينها والعالقات اليت بينها 

وقد اعترب البعض أن دراسة التوزيعات مقدمة لدراسة األمناط وحتليلها وأطلق ، ( 24ص، م1975، عباس
 ( .  67ص  ،م2111، الفرا )    Pattern Analysis Approach؛ألنظمة  على هذا املسلك حتليل ا

ا ملا وتربز جوانب االهتمام بالتوزيع املكاين يف الدراسات البشرية يف توزيع املدارس داخل املدن نظر  
 ووسيلة إلشباع، ا من حضارتها أساسي  إذ تعد جزء   ،متثله هذه الظاهرة البشرية من أمهية بالغة للمجتمع

أن مهمة التوزيع هو إظهار التباين للخدمات  Hallak " هالوك " حيث يرى  ،حدى حاجاته الضروريةإ
فالتوزيع حيدد أين جيب أن توجد مواقع  ،( 1ص، 1996، عبد الصمد)  التعليمية واألبنية والقوى البشرية

نه يوفر املعلومات أكما   ،مل املؤثرة واملتحكمة يف توزيعهانه يعكس جمموعة العواأفضال  عن ، املدارس
الحتياجات املستقبلية من الضرورية للمخططني وأصحاب القرار حول أمناط التوزيع وكفاءته وتقدير ا

 .لتؤدي الغرض منها على الوجه األمثل  ؛املدارس
ومدى ميله حنو  ،البد من تتبع أهم خصائص التوزيع، ويف دراستنا لتوزيع املدارس الثانوية للبنات

و ويب ،  Broekeبروك  :أمثال ،اب الذين تناولوا فكرة التوزيع يف دراساتمن الكت  أفنجد ، والتمركز التبعثر
Webb ،والثالث، الكثافة  :والثاين، التبعثر والتجمع :األول ؛حددوا ثالثة جوانب يهتم التوزيع بدراستها: 

 Broeke and) التجمع ويرى كل منهما أن هناك درجات متباينة من التبعثر والتشتت و . النمط

Webb,1987,P309  .) أما هدسونF.S.Hudson  فريى أن مفهوم التوزيع خيتلف عن مفهوم األمناط
أو بتعبري آخر األماكن اليت توجد فيها  ،فبينما يعين األول انتشار الظاهرة، حبيث يفرتض عدم اخللط بينهما

هل : أو بتعبري آخر ، درسة وأخرىكانية بني مخيتص مفهوم النمط بالعالقات امل، وتلك اليت تنعدم فيها
 Hudson ,F.S.,1969)؟ا عن بعضهاأم توجد متباعدة جد   ؟توجد املدارس بشكل متقارب من بعضها

,P374-375.) 
 

 
 
 
 



- 27 - 

 

 :  بدراسة التوزيع اجلغرايف للمدارس من حيث اجلوانب التالية دراسة وقد اهتمت ال
 .  ية للبنات على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانو -2-1
 .التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات على مستوى حمافظات منطقة مكة املكرمة-2-2
التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات على مستوى احلضر والريف مبحافظات منطقة مكة -2-3

 .املكرمة
طلب أساسي من مطالب السكان وهدف تألنه م ،التوزيعوذلك من أجل التعرف على عدالة 

 . أساسي من أهداف التخطيط 
 :التوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة  -7-1

وذلك نتيجة لزيادة  ؛ن أعداد املدارس الثانوية يف زيادة مطردة ملواكبة أعداد الطالباتإمما الشك فيه 
فتشري البيانات إىل ارتفاع نسبة اإلناث امللتحقات باملرحلة الثانوية على  ،ل الطالبات على التعليم الثانويإقبا

ه   1428/ 27للعام ( ٪ 6453)حيث بلغت معدالت القيد الصايف لتلك املرحلة  ،مستوى مناطق اململكة
 ( .ه    1429، منجزات خطط التنمية حقائق وأرقام )  

مدرسة ثانوية ( 2178)املناطق اإلدارية للمملكة  دارس الثانوية للبنات يف خمتلفبلغ عدد املفقد 
هذا العدد يف السنوات املقبلة نتيجة للنمو السكاين والعمراين الذي تشهده  زايدومن املتوقع أن يت، للبنات

 .اململكة  
ن على مستوى املناطق واجلدول التايل يوضح أعداد املدارس الثانوية للبنات مقارنة باعداد السكا

 :ه1429االدارية للمملكة لعام 
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على مستوى المناطق اإلدارية للملكة للعام مقارنة بأعداد السكان أعداد المدارس الثانوية للبنات ( 1)جدول 
 .هـ 1251

 النسبة **عدد السكان  النسبة عدد المدارس المناطق اإلدارية
 2155 232158 2451 511 الرياض

 2459 269456 1851 373 *مكة املكرمة 
 1451 151993 1152 234 املنطقة الشرقية

 855 92278 1153 215 عسري
 457 51917 855 178 القصيم

 659 74677 751 148 املدينة املنورة
 657 72587 454 93 جيزان
 258 31253 451 81 حائل
 251 22319 351 66 الباحة
 258 29847 351 63 تبوك

 157 18595 351 61 جلوفا
 251 21855 251 39 جنران

 153 14269 153 28 احلدود الشمالية
 133 1311115 133 5351 المجموع

 : إعداد الباحثةالجدول من      
 إدارات الرتبية والتعليم، الدليل ، عنكبوتيةعلى الشبكة الالرتبية والتعليم  وزارة موقع  ،  ه1425تعداد العام للسكان واملساكن لعام ال: املصدر 

 .  نطقة مكة املكرمةمب
 .عدا منطقة مكة املكرمة  ما، مجيع البيانات من  وزارة الرتبية والتعليم *

 .(سنة  19 -15)عدد السكان ميثل عدد السكان اإلناث يف الفئة العمرية من  **
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مناطق اإلدارية للمملكة لعام الالتوزيع العددي للمدارس الثانوية للبنات على مستوى ( 2) شكل
 ـه1251

 
 .من عمل الباحثة: المصدر 

 
تتفاوت يف د أن املناطق اإلدارية للمملكة جن، (3)والشكل رقم (  1)من خالل حتليل اجلدول رقم 

تفاوت عدد السكان وكثافتهم من  :أمهها ،نتيجة للعديد من العوامل ؛أعداد املدارس من منطقة ألخرى
حازت  حيث جند أن منطقة الرياض ،واختالف مساحاتا وكثافتها العمرانية، ا ألمهيتهاع  منطقة ألخرى تب

حيث  ،على املرتبة األوىل بني مناطق اململكة اإلدارية من حيث عدد ونسبة املدارس الثانوية العامة للبنات
إذ  ات باململكةمن مجلة املدارس الثانوية للبن( ٪  2451) إىلمدرسة بنسبة تصل  511 إىل تصل عددها

، ه 1428، احلامد وآخرون)تعد أوىل املناطق يف اململكة اليت افتتح فيها أول مدرسة حكومية ثانوية للبنات 
قل عدد من املدارس الثانوية للبنات بنسبة أمنطقة احلدود الشمالية حصلت على بينما جند أن  ، ( 114ص

 .لكة من مجلة املدارس الثانوية للبنات باملم(  153)تصل 
أن بعض املناطق اإلدارية باململكة تزيد أعداد املدارس فيها عن من خالل اجلدول  -أيض ا– يالحظكما     

يف حني أن املناطق األخرى تنخفض عن . ، ومنها منطقة مكة املكرمة(173)وهو للمملكة املتوسط العام 
  : بع ا لذلكاملتوسط العام، ومن مث أمكن تقسيم املناطق اإلدارية إىل منطني ت

  :للمملكةمناطق ترتفع فيها أعداد المدارس الثانوية للبنات عن المتوسط العام  :النمط األول
وهذا يعين أن هذه املناطق تتصدر . والقصيم ،وعسري ،والشرقية ،ومكة املكرمة ،الرياض :ثلت يف كل منمت  

حيث ضمت املناطق السابقة  ،ة العامة للبناتقائمة املناطق اإلدارية باململكة من حيث نسبة املدارس الثانوي
ويف املقابل تتمتع بأكرب رصيد من السكان أي أكثر من  ،من مجلة املدارس يف اململكة ٪ 7251جمتمعة 
ا وخصوص   ن هذه املناطق متثل مناطق اجلذب السكاين  أويفسر ذلك ب ،٪ من مجلة سكان اململكة 7357

وذلك لكوهنا تضم أهم املراكز  ؛ة باململكةأهم مراكز اجلذب الرئيسث تعد من املناطق الثالثة األوىل حي
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مما جعلها تتمتع بثقل سكاين ، فالرياض تضم العاصمة اإلدارية للمملكة .احلضرية واالقتصادية يف البالد
كما متثل مكة املكرمة مركز جذب للهجرة نتيجة لألمهية الدينية وما يرتبط هبا من نشاط اقتصادي ، وخدمي

نتيجة ملا  ؛باإلضافة إىل ذلك تعد هذه املناطق مراكز الستقطاب اهلجرة الداخلية، صل مبوسم احلج والعمرةمت
القصيم بارتفاع الكثافة السكانية هبما كذلك تتمتع    ،(تتمتع به هذه املناطق بأنشطتها التجارية والصناعية

بينما منطقة عسري ترجع فيها الزيادة (  72ص، ه   1419، مشخص)  . نتيجة لرتكز األراضي الزراعية هبما
.) اىل ضم امارة بيشة هلا اىل جانب التنمية السياحية الت شهدتا املنطقة يف االونة األخرية السكانية هبا 

 (158ص، ه1422، الشريف
  :ملكةمناطق يقل بها عدد المدارس عن المتوسط العام للم: النمط الثاني

فهي مما يقل فيها عدد املدارس الثانوية  ،٪ من إمجايل املناطق اإلدارية 62ميثله بقية املناطق البالغة و 
 ،وتبوك ،والباحة ،وحائل ،وجيزان ،املدينة املنورة :وتتمثل يف كل من ،(173)وهو  عن املتوسط العام

رتاوح قل من املناطق السابقة بنسبة تأن نسبة املدارس هبا جاءت وذلك أل، واحلدود الشمالية،وجنران ،واجلوف
 . يت يضمها النمط األولا مقارنة باملناطق اإلدارية الويعود ذلك ألهنا أقل سكان   ،٪1- ٪7ما بني 

اجلدول السابق ميكن تصنيف املناطق اإلدارية للمملكة من حيث نصيبها من املدارس  وبناء على
 :وهي (4)كما يبينها الشكل،مقارنة بأعداد السكان إىل ثالثة أمناط

 : ها عدد المدارس على عدد السكان فيمناطق يزيد : النمط األول
جل مواجهة التزايد السكاين يف تلك أوذلك من  ؛يعين أهنا تتمتع بوفرة يف أعداد مدارسهاوهذا 

من  ٪53ويضم هذا النمط .  واجلوف ،والباحة ،وحائل ،والقصيم ،وعسري ،الرياض :وتتمثل يف، املناطق
فهي بذلك تتصدر قائمة  ،من مجلة مدارس اململكة (٪24)  ب طقة الرياضمنوتستأثر ، مجلة مدارس اململكة

وهذا مؤشر يدل على تفوق العاصمة اإلدارية للمملكة من الناحية  ،املناطق اإلدارية من نسبة املدارس
د ويعو  ،اتقريب  ( ٪ 3)إىل ا بفارق يصل سكاهنها تتفوق على عدد فين نسبة املدارس إبل ، التعليمية والثقافية

مما جيعلها حتظى باهتمام كبري من حيث  ،حيث تضم عاصمة اململكة، أمهية منطقة الرياضذلك إىل 
مما يستدعي زيادة  ،األمر الذي ساهم يف زيادة عدد املهاجرين إليها ،والتنمية العمرانية ،التخطيط احلضري

 (.87ص، ه  1428،  اخلريف) احتياجات السكان  ا لسدهبعدد اخلدمات 
 :ها عدد المدارس على عدد السكان فيمناطق يقل : الثانيالنمط 

تأيت منطقة مكة املكرمة يف املرتبة و  .ومنطقة جيزان ،واملنطقة الشرقية ،منطقة مكة املكرمة :وتتمثل يف 
ها نسبة ، وهي بذلك تزيد فيمن مجلة املدارس( ٪ 18)  إىل الثانية من حيث عدد املدارس بنسبة تصل

من  ٪ 458 الذي باملعمور  ويعود ذلك لصغر، ٪7ملدارس بفارق يصل إىل حوايل السكان عن نسبة ا
إىل جانب قلة الكثافة السكانية يف  ،كثرة املرتفعات اجلبلية  وكذلك،  منطقة مكة املكرمة إمجايل مساحة
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 ،ولةوخاصة يف القطاع الشرقي والشمايل الشرقي لوجود املناطق الصحراوية غري املأه ،أجزاء واسعة منها
 (.   4/35ص، التقرير الثاين ) باإلضافة لوجود مساحات كبرية من احلرات يف هذه األجزاء 

ويعود ذلك ، ٪ 11تلي منطقة مكة املكرمة املنطقة الشرقية من حيث نسبة  املدارس اليت بلغت و 
 5ها عن فيفة تقل الكثا، فاملناطق منخفضة الكثافة باململكةحيث تعترب من  ،الخنفاض الكثافة السكانية

ه   1422، الشريف )  وذلك ألهنا تضم مساحات واسعة من األراضي الصحراوية اجلرداء؛  2كم/نسمة 
إذ تعد من أعلى ، ها فيفتتميز بصغر مساحتها وارتفاع الكثافة السكانية أما منطقة جيزان  ،(  165ص ،

 (. 164ص،  مرجع سابق ،الشريف) مناطق اململكة كثافة بالسكان
 ،املدينة املنورة :وتتمثل يف :بها أعداد المدارس مع عدد السكان  (1)مناطق تتوازن:ط الثالث النم

ويعود . يةالسكان هاتتناسب مع أحجام مما يعين أهنا تتمتع بعدالة توزيعية، واحلدود الشمالية  ،وجنران ،وتبوك
حيث تقل  الكثافة هبا  ،فة بالسكانأن مجيع املناطق السابقة هي أقل مناطق اململكة كثاإىل السبب يف ذلك 

 .( 165ص،ه 1422،الشريف ) 2كم/نسمة  5 عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   .152 ±التوازن يف حدود (1)
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التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات مقارنة بأعداد السكان على مستوى ( 2)شكل 

 هـ1251المناطق اإلدارية للمملكة لعام 
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 :نطقة الدراسةستوى ملى مالتوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات ع-7-7
 

ا لنوع رتبة املرحلة ومن املعروف أن عدد املدارس يقل تبع  ، متثل املدارس الثانوية قمة اهلرم التعليمي
فمن املعروف أن اخلدمات بأنواعها ، د املدارس كلما اجتهنا حنو قمة اهلرم التعليمياعدأحيث تقل ، الدراسية

وكلما أصبحت اخلدمات من مرتبة أعلى كلما قل عدد مراكز ، مراتب تتوزع يف املراكز العمرانية على شكل
   .(1)العمران اليت تقدمها

هذا العدد ميثل و  ،حمافظة ةعشر  يتثناموزعة على  ؛مدرسة ثانوية للبنات 373 منطقة الدراسةتضم و 
لثانية من حيث عدد حتتل املرتبة اأن منطقة الدراسة أي  ،٪ من مجلة املدارس الثانوية للبنات باململكة 18

٪ من مجلة السكان اإلناث يف الفئة 25تضم  بينما، املدارس الثانوية على مستوى املناطق اإلدارية للمملكة
( 2)اجلدول  انظر .ه   1425ا لتعداد على مستوى اململكة طبق  ( سنة  19-15)العمرية من 

 .(5)والشكل
يف نصيب  اختالفأن هناك إلدارية للمملكة يتضح من دراسة توزيع املدارس على مستوى املناطق او 

تبدو خمتلفة  الصورة لكن  ،منطقة الدراسة مع توزيع السكان وعدد املدارس على مستوى املناطق اإلدارية
وعلى ، دارس على مستوى احملافظات من جهةذا ما تفحصنا خصائص التوزيع املكاين وطبيعة توزيع املإا متام  

أي أن األمر يتعلق بإبراز الفروق . ارنتها باملناطق الريفية من جهة أخرىمستوى حواضر احملافظات ومق
 .ومدى عدالة التوزيع بني خمتلف حمافظات منطقة الدراسة ،يف توزيع املدارس(2) اإلقليمية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                 

(1)Beaujeu Garnier,J.and Chabot,Urban Geography',Tranaslated by glasias G.,and Beaver,.S.,Longman,London,1967 p409  
 .(43-25ص، جغرافية التعليم االبتدائي يف العراق، م1979 ،صاحل حسن اهلييت) للمزيد من املعلومات انظر(2)
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 .هـ 1251أعداد المدارس الثانوية للبنات بمنطقة الدراسة للعام ( 5) جدول
 ٪ عدد المدارس المحافظات

 2756 113 جدة
 2356 88 الطائف

 1751 64 مكة املكرمة
 758 29 القنفذة
 758 29 الليث
 453 16 اجلموم
 351 11 خليص
 251 8 رابغ
 251 8 تربة

 251 7 اخلرمة
 156 6 الكامل

 151 4 رنيه
 133 252 المجموع

 .إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة: المصدر          

 
بني خمتلف حمافظات منطقة يف توزيع املدارس الثانوية للبنات  اجند تفاوت   (2)من مالحظة اجلدول 

 إضافة إىل تباين  ،اختالف عدد السكان وكثافتهم :من أمهها ،نتيجة للعديد من العوامل ؛الدراسة
وقلتها يف ، فوالطائ ،ومكة ،جدة :ويالحظ من اجلدول تركز املدارس يف ثالث حمافظات هي. املساحات

مما يدل على وجود عوامل ، مما يشري إىل بعدها عن العدالة يف التوزيع بني خمتلف احملافظات، بقية احملافظات
قوية تؤدي لتوطن املدارس يف حمافظات بعينها دون غريها واليت من أمهها حجم السكان الذي يعترب العامل 

واالمتداد العمراين ، سكان االجتماعية واالقتصاديةكذلك خصائص ال، الرئيسي املؤثر يف توزيع املدارس
ا من اجلدول أن كما يتضح أيض  ، - ما بعدفيً سوف تناقش تفصيال –للمحافظات والسياسية احلكومية 

حمافظة جدة حازت على أعلى نسبة يف عدد املدارس على مستوى منطقة الدراسة فقد بلغ عدد مدارسها 
إذ بلغ عدد  ،يليها حمافظة الطائف، من مدارس منطقة الدراسة( ٪2756)مدرسة بنسبة تبلغ   113

مدرسة بنسبة  64مث حمافظة مكة املكرمة اليت ضمت  ،(٪ 2356)مدرسة بنسبة  88املدارس فيها 
تضم أكثر من  جمتمعةويالحظ أن هذه احملافظات . دارس الثانوية للبنات باملنطقةمن إمجايل امل( 1751٪)
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من إمجايل املدارس الثانوية ( ٪  68)حيث تستأثر بنسبة   ،للبنات مبنطقة مكة املكرمة ثلثي املدارس الثانوية
ألهنا ، من إمجايل سكان املنطقة ٪8557ويرجع ذلك إىل أن هذه احملافظات تستأثر حوايل . مبنطقة الدراسة

عمل وتركز اخلدمات حيث يزداد عدد املهاجرين إليها  نتيجة لتوفر فرص ال ،تعترب من مناطق اجلذب السكاين
ال ، إت يف مساحاتا وكثافتها السكانيةوبالرغم من تفاوت هذه احملافظا .هبا بشكل يفوق احملافظات األخرى

ترتفع فيها أعداد املدارس عن ، ٪ من إمجايل حمافظات املنطقة 25أن احملافظات الثالثة اليت تبلغ نسبتها 
أما عن ، نتيجة لكرب احلجم السكاين لتلك احملافظات؛ ظة لكل حماف( مدرسة  31)املتوسط العام للمنطقة 

٪ من إمجايل حمافظات منطقة الدراسة فهي مما يقل هبا عدد املدارس  75 متثل بقية احملافظات التسع اليت
 ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،القنفذة :واليت  تتمثل  يف ،الثانوية للبنات عن املتوسط العام ملنطقة الدراسة 

من مجلة 1453٪وتضم  ،املدارسإمجايل ٪ من  32ورنيه فهي تضم حوايل  ،والكامل ،واخلرمة ،وتربة ،ورابغ
احملافظات الواقعة يف  صةاوخ ،من يتمتع بكرب املساحة حيث جند أن من بني  هذه احملافظات،  السكان

افظات تتميز بصغر وهناك نوع من احمل، حمافظة رنيه :مثل ،النطاق اهلامشي يف جنوب شرق منطقة الدراسة
 -امجيع  -ولكنها ، ت مساحة على مستوى منطقة الدراسةصغر احملافظاأاليت تعد  ،الكامل :مثل ،مساحتها

وبالتايل نتج عنها نقص يف أعداد املدارس مقارنة  ،ة اخلدمات وتدين الكثافة النقليةتشرتك يف أهنا تعاين من قل
 . سكانيةالكثافة ال إضافة لتدين، تباملساحة اإلمجالية للمحافظا
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 هـ1251التوزيع العددي للمدارس الثانوية للبنات على مستوى منطقة الدراسة لعام( 2) شكل 
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ومكة املكرمة اليت حتتل  ،والطائف ،جدة :ز املدارس يف حمافظاتترك   (5)من الشكل  يالحظو 
 ،ويف املقابل اخنفضت كثافة التوزيع يف بقية احملافظات ،األجزاء الوسطى واألجزاء الغربية من منطقة الدراسة

كذلك و  ،وتربة ،واخلرمة ،رنيه :اليت تتمثل يف ،وخاصة احملافظات الواقعة يف األجزاء اجلنوبية واجلنوبية الشرقية
 ،والكامل ،ورابغ ،خليص :يفاحملافظات الواقعة يف األجزاء الشمالية والشمالية الغربية من منطقة الدراسة 

مما . والقنفذة ،الليث :كذلك احملافظات الواقعة يف اجلزء اجلنويب من منطقة الدراسة يف كل منو ، واجلموم 
 .يدل على فقدان التوزيع للمثالية

ح توزيع نسب املدارس والسكان واملساحات مبحافظات منطقة الدراسة لعام التايل يوضواجلدول 
 :ه1429

 ـه1251لعام  الدراسةمنطقة ب والمساحة مقارنة بالنسبة المئوية للسكانالنسبة المئوية للمدارس ( 2)جدول 

عدد  المحافظات
 المدارس

عدد السكان  ٪
* 

٪ 
المساحة الف 

 ٪ **5كم

 354 4584 4153 111133 2756 113 جدة
 3452 47597 1751 46124 2356 88 الطائف

 552 7539 2753 73581 1751 64 مكة املكرمة
 552 7532 552 14174 758 29 القنفذة
 951 12584 253 6215 758 29 الليث
 457 6559 155 4162 453 16 اجلموم
 351 4532 1594 2545 351 11 خليص
 458 6575 152 3238 251 8 رابغ
 355 4595 1591 2451 251 8 تربة

 857 12521 1586 2341 251 7 اخلرمة
 251 2588 1541 1138 156 6 الكامل

 1651 22521 151 2656 151 4 رنيه
 133 123.313 133 521222 133 252 المجموع

 .  هـ 1252لعام  والتعداد العام للسكان والمساكن, مكة المكرمة ةإدارات التربية والتعليم بمنطق: المصدر
 .سنة  11-12عدد السكان يمثل الفئة العمرية لإلناث من * 

 .5/12التقرير الثاني ص, ه1252نطقة مكة المكرمة لعام من المخطط اإلقليمي لم, المساحة**          
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 يتضح اختالف نسب توزيع املدارس والسكان واملساحات بنيالسابق  من خالل حتليل اجلدول
ويبدو االختالف بشكل واضح بني احملافظات يف نسب ، ًواضحا ًحمافظات منطقة الدراسة اختالفا

بينما جند أن حمافظة الكامل هي ، األول من حيث املساحة باحملافظةاملساحات إذ متثل حمافظة الطائف املركز 
السكان  كما نالحظ أن حمافظة جدة حققت املركز األول من حيث، املساحةأصغر حمافظة من حيث 

 واملدارس مبنطقة الدراسة على الرغم من كوهنا من احملافظات صغرية املساحة؛ إذ تستحوذ على حمافظة جدة
من  ٪27من مجلة املدارس ؛ يليها امارة مكة املكرمة  ٪27ة سكان منطقة الدراسة ومن مجل ٪41على 

، من مجلة املدارس ٪23من مجلة السكان و٪17من مجلة املدارس مث حمافظة الطائف  ٪17مجلة السكان و
 ٪8557يف منطقة الدراسة اذ تضم  ًوهذا يبني ان احملافظات الثالثة جدة ومكة والطائف هي األكثر سكانا

وهذا يؤكد ان البعد السكاين يعترب أهم عامل حمدد يف ، من مجلة املدارس  ٪6853من مجلة سكان املنطقة و
  .توزيع املدارس

كما يظهر من اجلدول أن حمافظة الطائف أكرب احملافظات من حيث املساحة ؛ إذ تضم ثلث مساحة 
. من مجلة املدارس ٪23مجلة السكان ومن  ٪17منطقة الدراسة على الرغم من كوهنا ال تضم أكثر من 

يف صورة توزيع أعداد  ًمن اجلدول أن حمافظة رنيه احملافظة الوحيدة اليت حققت متاثال ًكما يتضح أيضا
 .السكان وأعداد املدارس

 :وهي كالتايل ،أمناط ةمكن تصنيف منطقة الدراسة إىل ثالثأكما  
 :  سكانالن نسبة عس مدار النسبة  بها محافظات تقل: النمط األول 

٪ من  4457حيث تصل نسبة املدارس هبما إىل أكثر من  ،ومكة املكرمة ،جدة :تتمثل يف حمافظيت
بعد التوزيع إىل مما يشري ، ا من سكان املنطقة ٪ تقريب   6856ويف نفس الوقت تضم  .إمجايل املدارس باملنطقة

مما يعين وجود عجز يف أعداد مدارس هذه ،  نسبة مدارسها مع نسبة سكاهنا كافأإذ ال تت ،عن املثالية
 . املرحلة 

 : كانسالمع نسبة  مدارسالنسبة بها  تتساوىمحافظات : النمط الثاني
حيث تتوافق نسبة املدارس هبا مع نسبة السكان  ، حمافظة رنيه :تتمثل يف حمافظة واحدة فقط هيو 

 2 إىل وكثافتها السكانية اليت تصل باخنفاض حجمها السكاين تتصفاحملافظة وهذه ، (٪1)إىل تصل ل
ة وبالتايل ميكن احلكم بتمتع هذه احملافظة بعدالة توزيعي، على املدارس  اواليت مل تشكل ضغط  ،  2كم/نسمة 

على قدرة مدارس تلك احملافظة على  اوإن كان ذلك ليس دليال  قاطع  ، مثالية تناسبت مع أعداد سكاهنا
 . ليم يف املرحلة الثانوية يف املستقبل احتواء مجيع من هم حباجة للتع
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 : سكانالعن نسبة  مدارسالنسبة بها محافظات تزداد : النمط الثالث 
 ،والكامل ،واخلرمة ،وتربة ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: تمثل يف حمافظاتتو 

ذه هب للمدارسغري أن الزيادة  انمن مجلة السك ٪3154و ،من مجلة املدارس ٪5453هذا النمط  يضم و 
وخاصة  ،أمهها أن حمافظات هذا النمط تتميز بكرب مساحاتا؛ للعديد من العوامل ترجع احملافظات 

حيث تأيت الطائف يف املرتبة األوىل بني حمافظات منطقة الدراسة من ، والقنفذة ،والليث،الطائف :حمافظات
 مث الليث يف ،رنيه يف املرتبة الثانية :يليها،  2لف كمأ 47 حيث تقدر مساحتها بنحو، حيث كرب مساحاتا

 .واخلرمة يف املرتبة الرابعة ،املرتبة الثالثة
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الجغرافي للمدارس الثانوية للبنات مقارنة بأعداد السكان في منطقة الدراسة  التوزيع( 2) شكل
 ه 1429 لعام
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 ،أن احملافظات اليت تزداد هبا نسبة املدارس على نسبة السكان جند(  6)من خالل حتليل الشكل 

تتميز غالبية التجمعات العمرانية إذ  ،وشكلت النمط السائد هبا ،تركزت يف معظم حمافظات منطقة الدراسة
 ،والكامل ،خليص :كما يف-أما على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية  .باالمتداد الطويليف تلك احملافظات 

حيث تتميز غالبية  -وتربة ،واخلرمة ،رنيه :يف كما هو احلال-أو على جوانب مسارات األودية  ،مومواجل
الرئيسية  راكزالقرى يف تلك احملافظات بتباعد املسافات فيما بينها وبني امل ةصاوخ ،التجمعات العمرانية

من أجل التيسري  لطالباتلحلة املدرسية تقليل طول الر حماولة التابعة هلا فالزيادة العددية يف املدارس تعود من 
حيث  ،ورابغ ،والليث ،حمافظة القنفذة :هناك سبب آخر وهو اتساع املسطح املعمور يف كل منو ، عليهن

لتوفر  ااتساع املسطح املعمور نظر   :من حيث ،تعد هذه احملافظات من أكثر حمافظات منطقة الدراسة
أما الليث  .٪ من إمجايل مساحتها53 حة العمرانية يف القنفذة ب تقدر نسبة املسا، فاألراضي املنبسطة هبا

٪ 31رابغ  يف حني بلغت املساحة العمرانية يف، ٪ من إمجايل مساحتها41مور هبا ب فتقدر مساحة اجلزء املع
كل هذه املربرات قد ، ف(  4/48- 4/42 ،خطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمةامل :املرجع) من مساحتها

قل نسبة املدارس بينما جند أن احملافظات اليت ت .زيادة العددية للمدارس يف احملافظات السابقةلل اسبب  تكون 
وقد يرجع السبب يف ذلك إىل  .ومكة املكرمة ،جدة :احنصر تركزها يف حمافظتني مها عن نسبة السكان، فقد

ففي جدة تصل  ،ة السكانية هبماكذلك ارتفاع الكثاف ،السكاين هما تتميزان بكرب حجمني احملافظتنيأن هات
كما تتميز تلك احملافظات بنمو عمراين  ،2كم/نسمة  181يف مكة و ،  2كم/نسمة 596 الكثافة العامة

واليت تتميز ، أما بالنسبة للمحافظات اليت تتوازن مع نسبة السكان فقد تركزت يف حمافظة رنيه. سريع 
  .باخنفاض الكثافة السكانية

يع املكاين للمدارس الثانوية يف منطقة الدراسة استخدمت الباحثة العديد من وملعرفة منط التوز 
ومن أهم هذه  .األساليب الكمية لتخلص يف النهاية إىل نتائج رقمية للتوزيع ذات داللة جغرافية واضحة

 :األساليب
 :(1)معامل التوطن -1

أي انه حياول التعرف ، رس وعدد السكان لقد طبق هذا املقياس للتعرف على عدالة التوزيع ما بني املدا    
 :وذلك من خالل اجلدول التايل .على مدى قرب أو بعد  التوزيع عن املثالية 
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 هـ 1251لعام  الدراسةكان بمنطقة السب معامل توطن المدارس مقارنة (  2)جدول 

 معامل التوطن عدد السكان  عدد المدارس المحافظات
 1565 111133 113 جدة

 1535 46124 88 طائفال
 1562 73581 64 مكة املكرمة

 154 14174 29 القنفذة
 353 6215 29 الليث
 258 4162 16 اجلموم
 352 2545 11 خليص
 156 3238 8 رابغ
 252 2451 8 تربة

 252 2341 7 اخلرمة
 553 1138 6 الكامل

 151 2656 4 رنيه
 .الجدول من حساب الباحثة        

 
 : معامل التوطن من خالل املعادلة اآلتية  مت حساب 
 
 
 

 

ا ملعامل التوطن إىل ثالثة مت تقسيم منطقة الدراسة وفق  ( 7)والشكل  (4)من خالل حتليل اجلدول 
 :أمناط هي 

 :( 1)وهي المحافظات التي زاد فيها معامل التوطن عن : النمط األول
 ،وتربة ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،نفذةوالق ،الطائف :تتمثل يف، حمافظات ويبلغ عددها تسع

وذلك لكون ، ٪ من سكان املنطقة  31 من إمجايل مدارس املنطقة ٪ 54حيث ضمت  ،والكامل ،واخلرمة
  .(1)-قرية 3252 تزيد عن-مجيع تلك احملافظات تضم جمموعة كبرية من القرى 

                                                 

 .ه  1425لعام  تعداد السكان واملساكنمت حصر أعداد القرى من (1)

     يف احملافظة( سنة19-15)إناث الفئة العمرية÷         وية للبنات يف احملافظة    عدد املدارس الثان
 يف املنطقة   ( سنة 19-15)عدد املدارس الثانوية للبنات يف املنطقة                إناث الفئة العمرية 
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 :( 1)عن التي قل بها معامل التوطن  وهي المحافظات: النمط الثاني 
بينما تصل نسبة ، من سكان املنطقة ٪68اليت تضم ، ومكة املكرمة ،جدة :وتتمثل يف حمافظيت

وهذا فرق شاسع ما بني النسبتني يدل على فقدان العدالة يف التوزيع ، من منطقة الدراسة ٪44 مدارسها إىل
 .بني احملافظات من حيث نسبة املدارس ونسبة السكان

  :المحافظات التي حققت مثالية في التوزيعوهي : النمط الثالث 
يف هذه احملافظة تتوافق يف نسب  -بشكل عام-وهذا يعين أن املدارس  ،ومتثلت يف حمافظة رنيه

وتدين الكثافة السكانية  ،لة اجلزء املعمورآحيث تتميز تلك احملافظة بض، توزيعها مع نسب توزيع السكان
   .هبا
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 .ه1251معامل توطن المدارس مقارنة بأعداد السكان بمنطقة الدراسة لعام  (5) شكل

 
 

 
 



- 45 - 

 

 :متثلت يف كل من 1 يتضح أن احملافظات اليت زاد فيها معامل التوطن عن(  7)من خالل الشكل 
ن وتربة اليت احتلت مواقع متفرقة م ،واخلرمة ،والكامل ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف

إضافة ، افظات تضم جمموعة كبرية من القرىن معظم هذه احملأل ؛وشكلت النمط السائد، منطقة الدراسة
بينما جند يف املقابل أن هناك ين واخنفاض كثافتها السكانية، إىل أن هذه القرى تتميز بصغر حجمها السكا

بينما ، فيهااملسطح املعمور وذلك يعود لصغر ، رنيه :حمافظة واحدة حصلت على مثالية يف التوزيع وهي
 ني احملافظتنين هاتأذلك  سببو  ؛ومكة املكرمة ،جدة :رتكزت يفف 1 احملافظات اليت سجلت أقل من

 ،ارتفاع عدد املدن هبماإىل مما أدى  ،تشكالن أهم مراكز اجلذب البشري على مستوى املنطقة واململكة
 ،جدة :حواضر وخاصة يف ،أحجام تلك املدنيف يادة صاحبه ارتفاع يف الكثافة السكانية مع ز الذي األمر 

ا مبا مهفين الوضع يف تلك احملافظتني حيتاج إىل إعادة ختطيط اخلدمة التعليمية إلذلك ف، ومكة املكرمة
 .يتناسب مع حجمهما السكاين

 :نسبة الرتكز  -7
مها يف قياس تركز وميكن استخدا ،وتقيس مدى تركز توزيع أي ظاهرة يف إطار مساحة جغرافية معينة

 ،أو اخلدمات ،استهالك الكهرباء بالنسبة للسكان :مثل ،من كل يف إطار الوحدات احملددة اظاهرة متثل جزء  
دليل الرتكز  ويشري(. 133-131ص ،مرجع سابق ،إبراهيم .)وهكذا...عدد املدارس إلمجايل السكان :مثل

وق تساوي صفر فهذا يعين املثالية يف التوزيع ويف الوقت انه إذا كان جمموع الفر  ف بنسبة الرتكز إىلأو ما يعر 
ملدارس على واجلدول التايل يوضح نسبة تركز ا(.215ص، م1987، أبو عيانه) .نفسه يعين انه ال يوجد تركز

 :مستوى منطقة الدراسة 
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 هـ1251للعام  الدراسةبعدد السكان في منطقة نسبة تركز المدارس مقارنة ( 2) جدول 
 │ص  -س│ ص٪ عدد السكان س٪ عدد المدارس المحافظات

 1357- 4153 111133 2756 113 جدة
 655 1751 46124 2356 88 الطائف

 1152- 2753 73581 1751 64 مكة املكرمة
 256 552 14174 758 29 القنفذة
 555 253 6215 758 29 الليث
 258 155 4162 453 16 اجلموم
 2516 1594 2545 351 11 خليص
 159 152 3238 251 8 رابغ
 152 1591 2451 251 8 تربة

 1514 1586 2341 251 7 اخلرمة
 152 1541 1138 156 6 الكامل

 صفر 151 2656 151 4 رنيه
 25.1 133 521222 133 252 المجموع

 .الجدول من حساب الباحثة            
 
 
 

 النسبة املئوية للسكان = ص ، افظة النسبة املئوية لعدد املدارس يف احمل= حيث س
 
 

لنسبة الرتكز إىل ا ميكن تقسيم منطقة الدراسة وفق  (  8)والشكل (  5)من خالل حتليل اجلدول 
 :ثالثة أمناط هي

 وقد ، رنيه  :هي ،وتتمثل يف حمافظة واحدة ،الذي حقق مثالية يف توزيع املدارس :النمط األول
 .ني نسبة املدارس والسكان هبا تساوي صفرألن الفرق ب ،حققت هذه املثالية

  وتضم حمافظيت جدة ،اليت ترتفع هبا نسبة الرتكز ،متثل احملافظات شديدة الرتكز :النمط الثاني، 
يف حمافظة  1357)حيث مييل التوزيع يف تلك احملافظات حنو الرتكز بنسبه بلغت ، ومكة املكرمة

من مجلة السكان  ٪67من مجلة املدارس و ٪45 إذ تضم ،(يف حمافظة مكة املكرمة 1152و ،جدة
 .ألهنا من أهم املناطق احلضرية مبنطقة الدراسة  ،وتزيد نسبة الرتكز هبا، 

 │ص  -س│مج    1 =    نسبة التركز 
                     5 

 

 152.=  125.×   1 = نسبة التركز 
                   5 

 



- 47 - 

 

 القنفذة ،الطائف :وتشمل، وهي تضم بقية احملافظات ،احملافظات قليلة الرتكز :النمط الثالث، 
 ٪ من املدارس 55حوذت على اليت است، الكامل  ،اخلرمة ،تربة، رابغ، خليص ،اجلموم ،الليث

 .مما يعين وجود فائض يف أعداد املدارس ،من مجلة السكان ٪32و
 

 ه1251نسبة تركز المدارس مقارنة بأعداد السكان بمنطقة الدراسة لعام ( 1)شكل
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ومكة  ،جدة ، هي حمافظتاجند أن احملافظات شديدة الرتكز باملدارس(  8)من خالل حتليل الشكل 

ن أكما أهنا متتاز ب، ا من حيث احليازة احلجمية للسكانونصيب   اث تعترب أوفر احملافظات حظ  حي ،املكرمة
حيث حتتل حمافظة جدة املركز األول من حيث عدد  ،نصيبها األكثر بني احملافظات من عدد املدارس

الثاين من حيث عدد بينما حتتل مكة املكرمة املركز الثالث من حيث عدد املدارس واملركز  ،املدارس والسكان
األمر الذي يؤكد حرصها للرتكز ، مما يشري إىل قوة تأثري األحجام السكانية يف جذب املدارس ، السكان

 ،فكلما ازداد الثقل السكاين زاد عدد املدارس، وميكن القول بطردية العالقة بينهما، حيث الثقل السكاين 
 ،والكامل ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: يفبينما جند أن احملافظات قليلة الرتكز متثلت 

كما أهنا حتتل ، كبرية من السكان  اومجيع هذه احملافظات تتميز بأهنا ال تضم أعداد   .، وتربةواخلرمة ،ورابغ
 باإلضافة إىل انتشار ،من مساحاتا اا كبري  األراضي الصحراوية جزء   مواقع هامشية ومتطرفة حيث تشكل

للخدمات  وبالتايل ،فهي تعد من املناطق غري اجلاذبة للسكان والعمران ،هائكثري من أجزااحلرات يف  
 . اومتطرف   اهامشي   اهنا حتتل موقع  ذلك ألو فقد حازت على املثالية يف التوزيع؛  ،أما حمافظة رنيه. التعليمية

 :متوسط التباعد  -3
ودراسة التباعد تقابل دراسة كثافة ، بعضها متوسط املسافات اليت تفصل املدارس عن  :التباعد يعين

 (.195ص ،م 1959 ،محدان) التخلخل والتكاثف  :وبعداه مها ،السكان بصفة عامة
حيث يعد من املعايري اجلغرافية اهلامة اليت حتدد طول الرحلة  ،ولدراسة التباعد بني املدارس أمهيته

 (. ص 389، م 2111،مصيلحي)اجلديدة وحتدد عملية توقيع املدارس يف اجملتمعات ، املدرسية 
كلما ف ،حيث العالقة طردية بينهما ،ا لرتبة املرحلة التعليميةخيتلف تباعد املدارس عن بعضها تبع  و 

وكلما ارتفعت معدالت الرحلة  ،كلما زادت معدالت التباعد بني املدارس توجهنا حنو قمة اهلرم التعليمي
حيث ، يف اململكة (1) (م2511)معدالت الرحلة املدرسية لتصل إىل  ففي التعليم الثانوي ترتفع .املدرسية

جل تقليل أوذلك من ، متيل املدارس الثانوية إىل التوطن والرتكز يف مواقع متوسطة فيما بني األحياء والقرى 
جم األدى وزيادة عدد املرتددين عليها للوصول إىل احل، طول املسافة املقطوعة للرحلة املدرسية ومدتا الزمنية 

 (.ص 391، م  2111،مصيلحي)  كلفة التشغيل هبالت
وهو حياول بذلك أن يتوصل إىل العالقة اليت تربط  Distanceإىل التباعد كانتشار  كريستالرينظر و 

نظرته للتباعد كانت من خالل فكرة املكان املركزي هبدف ف، بني املسافات وأحجام مراكز العمران واخلدمات
نون رياضي حيكم العالقة بني املسافة وحجم املراكز العمرانية على أساس الوظائف املختلفة التوصل إىل قا

، والوظائف الدنيا، الوظائف املتوسطةو ، الوظائف العليا: سب أمهيتها إىل جمموعات ثالث هيوتصنيفها حب

                                                 

 .11ص، وزارة الشؤون البلدية والقروية  ه 1426،راجع دليل املعايري التخطيطية للخدمات العامة(1)
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داخل الوحدة  Spacingفقد نظر إىل التباعد  روبنسون أما .ن التباعد يعين كيفية انتشار الوظائفإ :أي
.) أو وحدة إدارية بغض النظر عن وظائف احملالت العمرانية  ،أو منطقة ،اسواء كان إقليم   ،اجلغرافية

 (. 231- 217ص،  م1991، سدي األ
 ه1251متوسط التباعد للمدارس بمنطقة الدراسة لعام ( 2)جدول 

  كلم  متوسط التباعد *  5المساحة ألف كم عدد المدارس المحافظات
 1523 4584 113 جدة

 1579 47597 88 الطائف
 1536 7539 64 مكة املكرمة

 1553 7532 29 القنفذة
 1571 12584 29 الليث
 1568 6559 16 اجلموم
 1567 4532 11 خليص
 1598 6575 8 رابغ
 1584 4595 8 تربة

 154 12521 7 اخلرمة
 1574 2588 6 الكامل

 2553 22521 4 رنيه
 3.22 123.313 252 المجموع

 (.متوسط التباعد) الجدول من حساب الباحثة
إدارات التربية والتعليم , من التقرير الثاني للمخطط اإلقليمي لمنطقة مكة المكرمةتمثل مساحة المحافظات  المساحة : * المصدر

 .بمنطقة مكة المكرمة
 

 :(1)مت حساب متوسط التباعد من خالل املعادلة التالية
      م 151746= تباعد متوسط ال

 ن                                 
 .عدد املدارس = ن، املساحة  = م
 

                                                 

 .(178ص، ه  1429، غرافية العمران يف ج، أمحد، الشريعي: ) املرجع (1)
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حيث تتناسب  ،املساحة وعدد املدارس على أساسإدارية لقد مت حساب متوسط التباعد لكل وحدة 
لذا فقد ، والعكس صحيح ،فكلما زادت الكثافة قل التباعد، اا عكسي  ا هلذا املعيار تناسب  الكثافة املدرسية وفق  

 : على النحو التايل ( 9الشكل  )سط التباعد إىل ثالثة أمناط ا ملتو صنفت منطقة الدراسة وفق  
 اشديد   امما يعين أن هناك تقارب   ،كلم  1551يقل فيها متوسط التباعد عن حمافظات  :النمط األول 

مربر هذا التقلص يف متوسطات التباعد و ، ومكة املكرمة  ،جدة :يف حمافظيتتمثل وهي ت، بني مدارسها
مدرسة من إمجايل املدارس باملنطقة  167ا حيث يضمان مع   ،وتزايد نسبة الرتكز هو كثرة أعداد املدارس هبا

 .وارتفاع معدالت الكثافة السكانية هبما ،نتيجة لكرب أحجامهم السكانية
 ،الطائف :وتتمثل يف، (كلم1-1551) حمافظات يرتاوح فيها متوسط التباعد ما بني :النمط الثاني

وذلك لكون هذه احملافظات تتميز بأهنا جتمع  ،والكامل ،وتربة ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة
عدا حمافظة الطائف اليت حتتل املرتبة األوىل على مستوى منطقة  ما ،بني املساحات الصغرية واملتوسطة

متوسطة يف  ةسكانيباإلضافة إىل كون هذه احملافظات تتمتع بكثافة ، ةراسة من إمجايل املساحة باملنطقالد
 .غالبية احملافظات

 ،واخلرمة ،رنيه :ان مهاومتثلها حمافظت( كلم 1)حمافظات يزيد فيها متوسط التباعد عن  :النمط الثالث
، قة الدراسةا على مستوى منطمأكرب متوسط للتباعد بني مدارسه اسجلت تنيلأكرب احملافظات ال دانوتع

ا إىل كرب مهفيا واخنفاض نسبة تركز املدارس مويعود السبب يف ارتفاع متوسط التباعد بني مدارسه
بينما حتتل اخلرمة املرتبة الرابعة من  ،حيث حتتل رنيه املرتبة الثانية يف املساحة على مستوى املنطقة ،مساحتهما

ا للسكان موبالتايل جذهب،ا فيهمعمران واخلدمات مما أثر على توزيع ال ،حيث املساحة مبنطقة الدراسة
 .واخلدمات 
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 ه1251متوسط التباعد بين المدارس منطقة الدراسة لعام ( 1)شكل 
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كم متثلت يف 1جند أن احملافظات اليت يزيد متوسط تباعدها عن (  9)من خالل حتليل الشكل 

فهما ذات كثافة توزيعية  ، واخلرمة،رنيه :ة يف كل مناألجزاء اجلنوبية الشرقية من منطقة الدراس
متثلت يف معظم حمافظات  اكم،  1551-1بينما جند أن احملافظات اليت تراوح متوسط تباعدها من منخفضة،

ومجيعها ، والكامل وتربة  ،وخليص ،ورابغ ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف :منطقة الدراسة يف كل من
كم فتتميز بارتفاع الكثافة 1551حملافظات اليت قل متوسط تباعدها عن اأما . عية متوسطةتتميز بكثافة توزي

من املدارس ساهم ذلك يف قلة متوسط  اكبري    اونتيجة لضمها عدد  ، احنصرت يف جدة ومكة ، فقدالتوزيعية
 .التباعد بني مدارسها

 :نطقة الدراسةالريف مبر والتوزيع اجلغرايف للمدارس الثانوية للبنات على مستوى احلض -7-3
، إلقاء الضوء على التوزيع اجلغرايف للمدارس على مستوى احلضر والريف يف منطقة الدراسة من املهم هنا 

هي  أإذ، فاملدارس تتأثر يف توزيعها باحليز املكاين الذي تقع فيه ، تباين بينهماجل إبراز أوجه الأوذلك من 
والذي يعد ، Spatial Analysisمن خالل دراسة التحليل املكاين  عملية تفاعلية بني املكان واملدارس

وتزداد أمهيته لتحديد تشاهبات ، ا إلبراز االختالفات املكانية يف توزيع الظاهرة اجلغرافيةا مهم  أسلوب  
Similarities  ة وتأسيس التعميمات دروساألماكن من حيث الظاهرة املGeneralization   (

 ،الريف :ولذلك اعتمدت الدراسة على التحليل املكاين على مستويني مها، ( 89ص، م 2111، مصيلحي
وهذا بدوره  ،لتوزيع اجلغرايف للخدمات تدخل ضمن الدراسات التخطيطيةدراسة اويف الواقع أن  .واحلضر

دد جل تطبيق معرفته عن املشكالت احلضرية والريفية حبيث ميكنه أن حيأكبري من   يضع اجلغرايف أمام حتد
ملنفعة العدد   ىل أقصى حدإبأقل حد من استنزاف املوارد و االحتياجات اجلديدة لسكان احلضر والريف 

)  ثة عامل مركزية اخلدمات الضروريةومن املهم أن يراعي يف ختطيط املناطق الريفية احلدي، األكرب من السكان
 ( .  292ص، ه  1419، السيد خالد ، املطري 
 :احلضر  التوزيع على مستوى-أ

مدينة موزعة على  24( م 2114)ه  1425بلغ عدد املدن يف منطقة مكة املكرمة مبوجب إحصاء عام    
 .أمساء هذه املدن(  1)ويظهر امللحق رقم  .افظات منطقة املكرمة املختلفةحم
مدينة  24تضح الصورة التوزيعية ملدن منطقة الدراسة اليت تظهر وجود ت( 7) من خالل مالحظة اجلدول و  

هي عدم انتظام التوزيع  قةطنامل هإال أن السمة الغالبة على هذ ،الدراسة تتوزع على مجيع حمافظات منطقة
، مدن حيث تضم مخسحيث نالحظ تركز عدد كبري من املدن يف حمافظة الطائف ، على كافة أجزاء املنطقة

ثالث مدن لكل  ،والقنفذة ،ومكة املكرمة ،حمافظة جدة :كما يالحظ تساوي عدد املدن يف كل من
لتصل  ؛هافيحملافظات فتتميز بقلة عدد املدن أما بقية ا، ن لكل حمافظةتاورابغ مدين ،الليث :كذلك، حمافظة

ا الختالف أمناط قد جاء تبع   افظاتويف احلقيقة أن التباين يف عدد املدن باحمل.مدينة واحدة لكل حمافظة إىل 
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مثلة يف املوقع ووفرة املياه واإلمكانات الطبيعية األخرى من تلعوامل الطبيعية املالعمران اليت تتأثر بالعديد من ا
واملشروعات ، والنشاطات االقتصادية السائدة، والعوامل البشرية املتعلقة بتاريخ االستيطان وأمناطه، جهة

 (. 59ص، م 2114، اخلريف) التنموية من جهة أخرى
 :جنويب يضم مدن -مشايل :حدمهاأ ؛على امتداد حمورين متقاطعني ويرتكز السكان واملدن مبنطقة الدراسة

 ،طقةنمدن املمن إمجايل  ٪ 33ويرتكز على هذا احملور  ،والقوز ،والقنفذة ،والليث ،وجدة ،وخليص ،رابغ
كرب جتمع على أعلى منتصف هذا احملور مدينة جدة حيث تقع ، ٪ من إمجايل سكان املنطقة  47وقرابة 

  ،د خلفهاوتتميز معظم املدن السابقة بأهنا مدن موانئ أو مرافئ تقدم خدماتا للظهري املمت ،ةمستوى املنطق
 :ويضم مدن ،غريب-أما احملور اآلخر فامتداده شرقي ،كما تتميز مواضعها بوجودها عند مصبات األودية

من  ٪56هذا احملور  ويرتكز على،ورنيه ،وتربة ،واحلويةاملكرمة، ومكة  ،واجلموم ،والطائف ،وحبرة ،جدة
 .(112ص ، مرجع سابق ، اجلابري )  .٪ من إمجايل السكان باملنطقة81ا إمجايل مدن املنطقة يستقر هب

 هـ1251أعداد المدارس بحواضر منطقة الدراسة لعام ( 5) جدول 
 ٪ عدد المدارس ٪ عدد المدن المحافظات

 4256 111 1255 3 جدة
 2356 56 1255 3 مكة املكرمة

 2156 51 2157 5 طائفال
 255 6 1255 3 القنفذة
 251 5 853 2 الليث
 153 3 452 1 خليص
 153 3 853 2 رابغ

 153 3 452 1 اخلرمة
 153 3 452 1 رنيه
 1581 2 452 1 تربة

 1581 2 452 1 الكامل
 1581 2 452 1 اجلموم

 133 525 133 52 المجموع
نسمة  2333 نعسكانها  المدن التي يزيد عدد" هـ  1252النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن  تم حصر المدن من: المصدر            

 .121-125ص,
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أي  ،مدرسة 237تضم  ،حاضرة 24وعددها يتضح أن حواضر منطقة الدراسة السابق من خالل اجلدول 
اضر فيما بينها من حيث أعداد تتباين هذه احلو و . منطقة الدراسة٪ من إمجايل مدارس  64ما يقارب 

حمافظة جدة حواضر كما يتضح من اجلدول أن ، ا ألعداد وأحجام هذه املدناملدارس املقدمة للسكان وفق  
وذلك  ،احلضرا من مجلة املدارس ٪ تقريب  4256إذ تضم  ،بني حواضر منطقة الدراسة األوىل تأيت يف املرتبة
٪ من  2356يليها حمافظة مكة املكرمة يف املرتبة الثانية ، ٪ من مدن منطقة الدراسة 1255لكوهنا تضم 
٪ من 2156مث حمافظة الطائف بنسبة بلغت  ،٪ من مدن منطقة الدراسة 1255ضم  كما ت  ،مجلة املدارس

وهي أعلى نسبة يف  ،٪ من مدن منطقة الدراسة2157كما تضم   ،إمجايل املدارس حبواضر منطقة الدراسة
٪ ؛  1581والكامل  ،وتربة ،اجلموم :قل النسب يف حمافظاتأمتثلت بينما  ،دراسةأعداد املدن مبنطقة ال

 .ها فيوذلك لقلة أعداد املدارس 
 :ا للمتوسط العام إىل منطنيكما أمكن من خالل اجلدول السابق تصنيف حواضر منطقة الدراسة وفق  

 ،جدة :حمافظاتر حواضمتثلت يف ( مدرسة  21) يزيد عدد مدارسها عن حواضر :النمط األول
حيث حتظى هذه املدن بنصيب األسد من عدد السكان وعدد املدارس على ، والطائف  ،ومكة املكرمة

كرب جتمع أجدة حواضر  تضم، فهي تتميز تلك املدن بثقل سكاين كبريو ، نطقة الدراسةمب احلضرمستوى 
ية من حيث عدد السكان مبنطقة ة الثاناملرتباملكرمة يف حني تشغل مدينة مكة ، سكاين حضري باملنطقة

وتوفر ، هافيلتوفر فرص العمل وارتفاع األجور ، و ذهبم ألعداد كبرية من سكان الريفنتيجة جل الدراسة؛
مما يعين  ،وهذا بدوره يشري إىل حرص املدارس بالتمركز بالقرب من مواقع الثقل السكاين. اخلدمات املختلفة

 .الثقل السكاين زاد عدد املدارس  فكلما زاد، وجود عالقة طردية بينهما 
احملافظات  حواضرمتثلت يف بقية ( مدرسة   21) يقل عدد مدارسها عن حواضر :النمط الثاني

حيث متتاز مدن  ،ورنيه ،وتربة ،والكامل ،واخلرمة ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،القنفذة :وهي ،األخرى
عدم نتيجة ل ؛تميز بفقد نسبة كبرية من سكاهناوالصغرية اليت ت تلك احملافظات بأهنا مزيج من املدن املتوسطة

وذلك بسبب تركز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املدن الكربى  ،قدرتا على جذب السكان الريفيني
، اجلابري ) علها تتميز بكثافة سكانية منخفضةمما ج ،وتأخر وصول اخلدمات للمدن الصغرية واملتوسطة

 (. 116 ص، ه   1429
مقارنة عدد املدارس بأعداد  تمت، ًوتفصيال الكي تتضح الصورة التوزيعية بشكل أكثر وضوح  و 
 (.11)والشكل ( 8انظر اجلدول ) يف حواضر منطقة الدراسة " مجلة السكان اإلناث " السكان 
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 .هـ  1251 معال بمنطقة الدراسة دارس مقارنة بعدد السكان الحضرعدد الم( 1) جدول 
 معامل التوطن ٪ *سكان الحضر ٪ عدد المدارس المحافظات

 1579 5351 1184288 4256 111 جدة
 1585 2851 621631 2356 56 مكة املكرمة

 155 1453 321116 2155 51 الطائف
 256 1593 21911 255 6 القنفذة
 359 1551 11581 251 5 الليث
 353 1536 8165 153 3 خليص
 153 1592 21678 153 3 رابغ

 254 1551 11288 153 3 اخلرمة
 351 1541 9131 153 3 رنيه
 157 1549 11117 1581 2 تربة

 153 1516 1363 1581 2 الكامل
 159 1544 9873 1581 2 اجلموم

 - 133 5551153 133 525 المجموع
 .الحضربجملة السكان اإلناث *
 .ه1252م تعداد السكان والمساكن لعااعتماد على : المصدر   
 

 :باألمناط التاليةخلروج ميكن ا (11) والشكل ( 8)خالل اجلدول من 
 ،جدة :حواضر حمافظيتوتتمثل يف  ،ها نسبة املدارس عن نسبة السكانفيتقل  حواضر :النمط األول

٪ من نسبة سكان 8151تضم جمتمعة  فهي فيها،ارتفاع نسبة سكان املدن  وسبب ذلك هو ،ومكة املكرمة
٪ من  51ها منفردة ما يزيد عن فيحيث يوجد ، جدة املركز احلضري األول باملنطقة حواضر متثل و  ،احلضر

 .من مجلة سكان احلضر  ٪28تليها مدينة مكة املكرمة بنسبة  ،سكان احلضر باملنطقة
 :وتتمثل يف بقية احملافظات ،ها عدد املدارس على نسبة السكانفييزداد  حواضر :النمط الثاني 

٪  1859 تضم جمتمعةو ، ورنيه  ،والكامل ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف
٪ من السكان احلضر على  14حمافظة الطائف اليت متثل  حواضر باستثناء ،من مجلة السكان احلضر باملنطقة

 .مستوى منطقة الدراسة 
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لسكان الحضر بمنطقة الدراسة لعام التوزيع الجغرافي للمدارس مقارنة باعداد ا( 13)شكل

 ه1251
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ها نسبة املدارس على نسبة السكان فيجند أن احلواضر اليت تزيد ( 11) من خالل حتليل الشكل
 ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: ةيف كل من حواضر احملافظات التالي ،متثلت يف معظم حواضر منطقة الدراسة

 ،افيهوهذه احملافظات تتميز بقلة أعداد املدن ، ورنيه ،واخلرمة ،وتربة ،والكامل ،واجلموم ،وخليص ،ورابغ
ا مقارنة بالنمط تتميز تلك احلواضر بقلة أعداد سكاهن كماحواضر،   5باستثناء حمافظة الطائف اليت تضم 

كة ، ومجدة بة السكان فرتكزت يف حواضر حمافظيتها نسبة املدارس على نسفيحلواضر اليت قلت اأما  .الثاين
 .ا السكانيةمضافة إىل كرب أحجامهباإل، من مجلة حواضر منطقة الدراسة ٪25  متثالنتنيلال ،املكرمة

 حواضروجود إىل مما أدى  ،عدالة توزيعية للمدارس على مستوى احلضرعدم وجود ا سبق يتضح ممو 
دون مراعاة ألعداد ، نقصاحلاجة والمن  اينيها املدارس وتعوأخرى تقل ف ا،ترتكز فيها املدارس وتشكل فائض  

اعتمدت الدراسة على فقد والختبار مدى ذلك التفاوت  ،ا يف التوزيعكبري    اتفاوت   أوجداألمر الذي  ،السكان
 .حساب معامل التوطن للمدارس مقارنة بعدد السكان لقياس مدى العدالة يف التوزيع

ا لذلك مت ووفق  ، التوطن األكثر قيم واضحة تربز مواقع ود وجيتضح  السابقمن خالل حتليل اجلدول 
 : ا ملعامل التوطن إىل منطني تقسيم حواضر منطقة الدراسة وفق  

قيمة التوطن فيها حيث بلغت  ،ها توطن املدارس مقارنة بعدد السكانفيقل  حواضر :النمط األول
املدارس   وذلك ألن نسب توزيع، ومكة املكرمة  ،جدة :حمافظيت حواضرتضم و  ،قل من الواحد الصحيحأ

٪ من إمجايل املدارس يف  66حيث تضم هذه املدن جمتمعة ما يقارب  ،فيها ال تتناسب مع نسب السكان 
  .مما يعين عدم قدرتا على سد احتياجات السكان ،من السكان ا٪ تقريب  81حضر منطقة الدراسة مقابل 

فقد ، ن الواحد الصحيح ها توطن املدارس مقارنة بعدد السكان عفيزاد  حواضر :النمط الثاني 
إىل مما أدى  ،سكاهنامقابل قلة نسبة ٪  من مجلة مدارس احلضر باملنطقة  34إىل  وصلت نسبة مدارسها

 ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف :التالية متثلت يف بقية احملافظاتفيها، و وجود فائض يف أعداد املدارس 
  .ورنيه ،والكامل ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص
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 ه1251معامل توطن المدارس بحواضر منطقة الدراسة لعام ( 11)شكل
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 ؛ا ملعامل التوطنقسمني وفق  جند أن مدارس احلضر انقسمت إىل ( 11)  من خالل حتليل الشكل

وضمت معظم حواضر احملافظات باستثناء ، (1) احلواضر اليت زادت نسبة توطنها عن :مثل ،القسم األول
باإلضافة إىل تدين ، لة اجلزء املعمورآحيث تتميز تلك احملافظات بض ،غريب من منطقة الدراسة اجلزء ال

باستثناء مدينة الطائف اليت ، اتقريب   2كم/نسمة 41تلك احملافظات إىل أقل من  حواضرالكثافة السكانية يف 
املخطط : املرجع )  .لمقارنة مبحافظات النمط األو  2كم/نسمة  151ها عن فيتزيد الكثافة السكانية 

ت به نسبة التوطن عن لقسم الثاين الذي قلاأما (. 35ص،  التقرير الرابع، اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة
 ،كثافة سكانية عاليةب واضر تتمتع خاصة أن هذه احل، ومكة  ،فقد تركزت يف حواضر حمافظيت جدة، (1)

مما ترتب عليه العديد من املشكالت ، ملدارسامن  السكان عدم قدرة املدارس على سد حاجةإىل  مما أدى
وهذا يعطينا نتيجة  ،وارتفاع معدل الطالبات للمعلمات ،ارتفاع كثافة الفصول :ويف مقدمتها، املكانية

 .بني عدد السكان وعدد املدارس حقيقيةووجود عالقة عكسية ، يف التوزيع تفيد بعدم املساواةواضحة 
يعين عدم وجود توازن  وهذا ،حققت املثالية يف التوزيع (مدن )جد حواضر نه ال تو أنستنتج مما سبق و 

ر أخرى تعاين وباملقابل وجود حواض، للمدارس يف حواضر معينة اأن هناك تركز   وهذا يفسر،اخلدمةتوزيع يف 
 .لذا من األجدى دراسة تركز املدارس بالنسبة للسكان احلضر يف كل حمافظة ، هبا املدارستركز من قلة 

 : نسبة الرتكز  -7
 .رطبقتها الدراسة على مستوى احلضفقد على غرار تطبيق هذا املقياس على مستوى احملافظات 
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 .هـ1251حواضر منطقة الدراسة لعام بالمدارس مقارنة بأعداد السكان  تركزنسبة ( 1) جدول 
 │ص  -س│ ص٪ *عدد السكان س٪ عدد المدارس المحافظات

 1155- 5351 1184288 4256 111 جدة
 454- 2851 621631 2356 56 مكة املكرمة

 753 1453 321116 2156 51 الطائف
 1557 1593 21911 255 6 القنفذة
 156 155 11581 251 5 الليث

 1594 1536 8165 153 3 خليص
 1538 1592 21678 153 3 رابغ

 158 1551 11288 153 3 اخلرمة
 1526 1541 9131 153 3 رنيه
 1531 1549 11117 1581 2 تربة

 1574 1516 1363 1581 2 الكامل
 1536 1544 9873 1581 2 اجلموم

 51.21 133 5551153 133 525 المجموع
            .إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة،  ه1425تعداد السكان واملساكن لعام : صدرامل     

 .ناث باحلضر مجلة السكان اإل*   
 
 

، يتضح أن التوزيع املكاين للمدارس باملنطقة غري مثايل ( 12) والشكل ( 9)من خالل حتليل اجلدول 
حيث مييل التوزيع حنو التشتت بدرجة   ،وهذا يشري إىل أن التوزيع غري عادل على مستوى منطقة الدراسة

 :النسبة الرتكز إىل منطني مه اولذلك مت تقسيم منطقة الدراسة وفق  ، 1458كبرية بلغت نسبته 
اجلموم  -الليث  –القنفذة )  :احملافظات التالية حواضروتشمل  :قليلة الرتكز  حواضر :النمط األول

 .( رنيه-الكامل  –اخلرمة –تربة  –رابغ  –خليص  –
والطائف  ،ومكة املكرمة ،جدة) :   وتشمل مدن حمافظات :شديدة الرتكز  حواضر :النمط الثاني 

مما يستدعي تركز  ،ألهنا متثل أقطاب حضرية متميزة باملنطقة ،هافيويرجع السبب يف تركز املدارس  ،(
بعد من حدود مدهنا والقرى أملا متتلكه من نفوذ إداري ووظيفي ميتد إىل  اها بشكل كبري تبع  فياخلدمات 

 .( 121ص ، ه  1429، اجلابري )  االتابعة هلا إداري  
 
 
 

 8514= 69529×    1= نسبة الرتكز 
                2 
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 ه1251ركز المدارس بحواضر منطقة الدراسة لعام نسبة ت( 15)شكل
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ضمت حواضر ، ٪4ها عن فيجند أن احلواضر اليت زادت نسبة الرتكز ( 12) من خالل حتليل الشكل

أما . ويعود ذلك للثقل السكاين لتلك احلواضر، والطائف املكرمة، ومكة ،جدة :ثالث حمافظات هي
قية حواضر حمافظات منطقة وتتمثل يف ب، السائد مبنطقة الدراسةشكل النمط فت، حلواضر قليلة الرتكزا

 . بسبب صغر احلجم السكاين لتلك املدن مقارنة بالنمط األولالدراسة؛ 
 :التوزيع على مستوى الريف  -ب

إذ تتوزع القرى على اجلبال  ،وتتميز منطقة الدراسة بكثرة عدد قراها، الريف هو البيئة اجلغرافية للقرية
ا الستقرار السكان بالقرب من مسارات والكثري من هذه القرى قدمي النشأة نظر  . ون األودية والسهولويف بط

 .األودية وممرات الطرق 
وهذه القرى موزعة على ، (1) (قرية 3253)ه  1425رى يف منطقة الدراسة يف عام بلغ عدد القوقد 
قرية  232و، ن إمجايل قرى منطقة الدراسةم ٪91ا يف احلجم تشكلقرية صغرية جد   2957: النحو التايل

 قرية كبرية احلجم تشكل 22و ، ٪ 153قرية متوسطة احلجم تبلغ  42و، ٪ 751صغرية احلجم تشكل
قارنة بقرى مناطق اململكة جند أن متوسط عدد القرى يصل املوب. ٪من جمموع قرى منطقة الدراسة 1576

. قرية كبرية احلجم 55و ،٪ 19ية متوسطة احلجم قر  143و( ٪ 73) قرية  542منها ، قرية 741حنو 
ويشكل نشاط تربية ، ٪ من القرى  75وذلك يف حوايل ، النشاط الرئيسي يف هذه القرى هو الزراعة ف

 (.جص ، م1984، املسح االقتصادي واالجتماعي الشامل لقرى وهجر اململكة)  اا ثانوي  املاشية نشاط  
 :وهي على النحو التايل  ،يسة للتجمعات القروية موازية للساحلوميكن التمييز بني ثالث مناطق رئ

أن عدد  كما، قل املناطق كثافة بالسكانأوتعترب من  ،املنطقة الواقعة شرق منطقة مكة املكرمة -
، متباعدة عن بعضها البعض تتميز بأهنا تقعو ، وهي قرى صغرية احلجم، القرى فيها حمدود للغاية
 .هذه املنطقة وال تضم  أية  مدينة يف 

 : قطاعات هي ةوتضم هذه املنطقة أربع، وتشكل منطقة السهل الساحلي ،املنطقة الغربية -
 باستثناء رابغ ، ويضم قرى منعزلة صغرية، ال جدة القطاع الثانوي مش. 
 باستثناء ، يضم أي قرية على اإلطالق حول جدة وهو قطاع ال، القطاع الفرعي جلدة نفسها

 (.   حداء  –حبرة ) طريق مكة القرى الواقعة على 
 من أي قرية خال   اوهو تقريب  ، وميتد من جدة حىت الليث، القطاع املوجود جنوب جدة.     
  والقرى ، وعدد القرى فيه كثري، ويتميز بأنه كثيف السكان، القطاع الواقع جنوب الليث

 ( .متجمع  عمران) وهي قرى كبرية املساحة ، متقاربة من بعضها

                                                 

 .ه 1425لعام ا على تعداد السكان واملساكن اعتماد  ، ن حساب الباحثة م(1)
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 .     وهي أكثر املناطق من حيث كثافة السكان  ،بني املنطقة الشرقية والغربية الوسطى ما املنطقة -
نالحظ أن  املناطق الريفية ، وبإلقاء الضوء على صورة التوزيع اجلغرايف للمدارس يف قرى منطقة الدراسة

ذه املدارس أهنا ومما يالحظ على ه، ٪ من إمجايل املدارس مبنطقة الدراسة 36مدرسة تشكل   136تضم 
            :وهذا يتضح من اجلدول التايل   ،تتباين يف توزيعها من حمافظة ألخرى

 .هــ 1251لعام في ريف منطقة الدراسة  قرىال مدارس وأعداد ال( 13) جدول 

 ٪ *عدد القرى  ٪ عدد المدارس المحافظات

 3151 1112 2752 37 الطائف
 1256 411 1756 24 الليث
 2157 711 1751 23 ةالقنفذ
 554 177 1153 14 اجلموم

 651 195 558 8 مكة
 455 147 558 8 خليص

 257 89 454 6 تربة
 258 94 357 5 رابغ

 351 93 351 4 اخلرمة
 555 183 351 4 الكامل

 1541 14 155 2 جدة
 453 139 1571 1 رنيه

 133 2522 133 122 المجموع
 .بيانات إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكةـ ه1252 لعام تعداد السكان والمساكن: ا علىمادا الجدول من حساب الباحثة اعت

 .هـ  1252 لعام أعداد القرى من تعداد السكان والمساكن ر تم حص *
 

يف توزيع املدارس على قرى منطقة الدراسة نتيجة  باينمن خالل اجلدول السابق يتضح مقدار الت
تباعد هذه القرى عن و ، احلجم السكاين هلذه القرىو ، عدد القرى يف كل حمافظة  :أمهها ،للعديد من العوامل

فإننا  ،فإذا حاولنا تتبع أماكن توزع املدارس من خالل اجلدول السابق، بعضها البعض وعن مركز احملافظة
حيث تضم  ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف :تركز املدارس يف قرى حمافظات -بشكل عام-نالحظ 

كما يتضح من . انوية للبنات بريف منطقة الدراسةمجايل املدارس الثإ٪ من  72 ةقرى هذه احملافظات جمتمع
اجلدول أن قرى حمافظة الطائف حازت أعلى نسبة بني قرى احملافظات منطقة الدراسة من حيث عدد 

-16 – 1756بنسب بلغت  ،ومواجلم ،والقنفذة ،يليها قرى حمافظة الليث ،(٪27) املدارس بنسبة بلغت 
حيث تضم جمتمعة  ،هافيويعود ذلك التفوق يف عدد املدارس إىل كثرة أعداد القرى  ،٪ على التوايل 11
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 ،ن كانت الطائف حتتل املرتبة األوىل يف عدد القرىإو ، ا من قرى منطقة الدراسةتقريب   ٪71أي  ،قرية 2314
قلها نسبة يف عدد أن كان إو  ،ها عدد املدارسفيقل يافظات بينما بقية قرى احمل، يليها الليث ،مث القنفذة

ها إىل قلة عدد القرى يف حمافظة مدارسوترجع أسباب قلة عدد ، ( 1541)القرى هي قرى حمافظة جدة 
حمافظة فإن باإلضافة إىل ذلك ، حمافظة حضرية يف املقام األول فهي ،قرية 14بلغ عدد قراها يحيث  ،جدة
، 2511قل من أيقدر احلجم السكاين ملعظم القرى حيث  ،اض احلجم السكاين ملعظم قراهامتتاز باخنفرنيه 

وخاصة الطرق  ،تدين شبكة الطرق الربية اليت تربط  بني أجزاء احملافظة والتجمعات القرويةإىل باإلضافة 
تنتشر يف اليت حملافظة عن التجمعات القروية با فضال  ، ليت تعد حمدودة وحتتاج إىل تطويرالزراعية والرتابية ا

 .صورة شبه مبعثرة على جماري األودية مما يصعب معه تقدمي اخلدمات
ويصل عدد احملافظات اليت ، (مدرسة 11)   ويقدر املتوسط العام للمدارس يف ريف منطقة الدراسة ب

بينما حصلت  ،واجلموم  ،والقنفذة ،الطائف :بلغ عدد املدارس أعلى من املتوسط العام أربع حمافظات هي
 ،وتربة ،واخلرمة ،ورابغ ،وخليص ،ومكة املكرمة ،جدة :قل من املتوسط العام يف كل منأبقية احملافظات على 

 .ورنيه  ،والكامل
مقارنة عدد املدارس  تللكشف عن صورة التوزيع اجلغرايف احلايل والتعرف على أمناط هذا التوزيع متو 

 :تايل وهذا ما يوضحه اجلدول ال، بعدد السكان 
 هـ 1251لعام في ريف منطقة الدراسة  المدارس والسكانأعداد ( 11) جدول 

 ٪ *عدد السكان ٪ عدد المدارس المحافظات

 51.2 135212 55.5 25 الطائف
 11.1 2122 15.2 52 الليث
 51.1 15552 15.3 52 القنفذة
 5.1 52121 13.2 12 الجموم
 2.3 15322 2.1 1 مكة

 2.2 12115 2.1 1 خليص
 5.1 1115 2.2 2 تربة
 2.3 13325 2.5 2 رابغ

 5.1 5222 2.3 2 الخرمة
 5.1 5251 2.3 2 الكامل
 3.2 1225 1.2 5 جدة
 2.2 15253 3.53 1 رنيه

 133 221212 133 122 المجموع
 .ـه1252تعداد السكان والمساكن لعام , إدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة: مصدرال
 .ملة السكان اإلناث بالريف ج*
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 (13)شكل  كما يفمنطقة الدراسة إىل منطني   ريف من خالل حتليل اجلدول السابق ميكن تصنيف

 : مها 
 :ريف احملافظات التاليةيف وتتمثل : لسكانا نسبةاملدارس على  نسبةها فيتزداد  أرياف: لنمط األولا

من مجلة  ٪5551إذ تضم  ،الكامل، اخلرمة ،رابغ ،تربة ،خليص ،اجلموم ،الليث، مكة املكرمة ،جدة
وهذه النسبة تعرب عن وجود فائض يف أعداد املدارس ، من مجلة سكان الريف  ٪3859و ،املدارس بالريف
اىل قرب تلك القرى من املدن ؛ ووجود طرق جيدة تربط الريف ويرجع السبب يف ذلك .يف ذلك النمط

 .كاين هلذه االريافإضافة اىل اخنفاض احلجم الس، باحلضر 
 ،الطائف :حمافظات ريفوتشمل  ،السكاننسبة املدارس على  نسبةها فيتقل  أرياف: النمط الثاني 

ويعود ذلك لكثرة أعداد القرى يف تلك احملافظات وغالبية هذه القرى تقع على مسارات  ،رنيه ،القنفذة
و  ،من مجلة املدارس بالريف ٪4459 رياف هذه اال إذ تضم .االودية مما يزيد من تكلفة مد اخلدمات اليها

مما يستدعي  ملدارس ال يتكافأ مع نسبة السكان،وهذا يعين أن عدد ا .من مجلة السكان بالريف 6151٪
 .  هافياملدارس أعداد زيادة 
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 ه1251التوزيع الجغرافي للمدارس مقارنة بأعداد السكان بريف منطقة الدراسة لعام ( 12)شكل   
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ها نسبة املدارس على السكان متثلت يف جند أن األرياف اليت تزداد في السابق من خالل حتليل الشكل
 ،والكامل ،واجلموم ،وخليص ،ورابغ ،والليثاملكرمة، ومكة  ،جدة :معظم أرياف منطقة الدراسة يف كل من

قل أميز باخنفاض أحجامها السكانية إىل أن غالبية هذه القرى تت ويرجع السبب يف ذلك إىل. اخلرمة ،وتربة
 :ويعود ذلك لعدة أسباب من أمهها، ن هناك قرى تعد خالية من السكانإبل ، نسمة لكل قرية 111من 

لت فكلما حتركنا من الساحل حنو الداخل كلما ق ،أن معظم هذه القرى تقع يف الداخل بعيدة عن الساحل
ها نسبة املدارس على نسبة السكان فتمثلت يف ريف ثالث في ألرياف اليت تقلاأما  .أحجام املستوطنات

حيث تعترب حمافظة  ،ويعود السبب يف ذلك لكثرة أعداد قراها، ورنيه  ،والقنفذة ،الطائف :حمافظات هي
٪ من إمجايل قرى  31ب   الطائف أعلى حمافظات منطقة الدراسة يف عدد القرى التابعة هلا  بنسبة تقدر

ليها حمافظة القنفذة اليت حتتل املرتبة الثانية يف عدد القرى على مستوى منطقة الدراسة ي ،منطقة الدراسة
أهنا يضاف إىل ذلك ، ٪ من إمجايل قرى منطقة الدراسة4بينما سجلت حمافظة رنيه ، ٪  21 ب  بنسبة تقدر
متتد على  أن هذه القرى كما، جتمعات وكثافة عالية من القرى تضم الطائف والقنفذة يتتضم حمافظ

ومن سلبيات هذا الشكل ارتفاع كلفة توفري اخلدمات املختلفة لسكان تلك  ،مسارات األودية بشكل طويل
ا تقدمي هذه اخلدمات املرتفعة التكلفة إىل كل مسكن ريفي منعزل فمن الصعب دائم   ،التجمعات العمرانية

 .( 319ص ، ه   1419، املطري) بسبب نقص اإلمكانات املادية 
قت الدراسة معادلة معامل طبفقد ، تبار مدى العدالة يف التوزيع مقابل النسبة املئوية للسكانوالخ

 .التوطن
 :معامل التوطن  -1

 .هنجت الدراسة تطبيق هذا املعامل  ، فقدعلى غرار التوزيع على مستوى احملافظات واحلضر
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 .هـ1251يف منطقة الدراسة لعام توطن المدارس مقارنة بالسكان في ر معامل ( 15) جدول 

 معامل التوطن *عدد السكان عدد المدارس المحافظات

 3.12 135212 25 الطائف
 1.2 2122 52 الليث
 3.23 15552 52 القنفذة
 1.2 52121 12 الجموم
 1.5 15322 1 مكة

 1.2 12115 1 خليص
 1.2 1115 2 تربة
 1.5 13325 2 رابغ

 1.2 5222 2 الخرمة
 1.2 5251 2 املالك

 5.1 1225 5 جدة
 1.2 15253 1 رنيه
  إعداد الباحثةالجدول من 

 
 : ا ملعامل التوطن إىل منطني ميكن تقسيم ريف منطقة الدراسة وفق  ( 12)من خالل حتليل اجلدول 

 ،الطائف) وتشمل قرى حمافظيت ،يقل فيها معامل التوطن عن الواحد الصحيح أرياف :النمط األول
من مجلة سكان الريف  ٪5755وتضم ، وق نسبة السكان على نسبة املدارسويعود ذلك لتف، (ذةوالقنف

لتتناسب مع  ؛ملزيد من املدارسإىل اوهذا يعين أن هذه األرياف حباجة ، من مجلة مدارس الريف ٪4452و
 .هافيعدد السكان 

 أريافشمل معظم وت ،يزداد فيها معامل التوطن عن الواحد الصحيح أرياف :النمط الثاني 
 –تربة  -اخلرمة -خليص –رابغ  –الليث  –مكة املكرمة  –جدة ) : حمافظات منطقة الدراسة يف كل من

أهنا وهذا يعين . من مجلة سكان الريف ٪5558و ،من مجلة سكان الريف ٪4255وتضم ، (رنيه  –الكامل 
 . تفي باحتياجات السكان
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مدارس مقارنة بأعداد السكان بريف منطقة الدراسة لعام معامل توطن ال( 12)شكل              
 ه1251
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جند أن أي األرياف اليت يزداد فيها معامل التوطن عن الواحد (  14)من خالل حتليل الشكل 

 ،والليث املكرمة، ومكة ،جدة :واليت متثلت يف ريف كل من، نمط السائد يف ريف منطقة الدراسةشكلت ال
أن حمافظة جدة تتميز بقلة  :من أمهها ،عدة أسبابلذلك  عودوي .ورنيه ،وتربة ،خلرمةوا ،وخليص ،ورابغ

حيث يتكدس السكان بشكل   ،ها لكوهنا أكثر املناطق حضرية على مستوى منطقة الدراسةاقر أعداد سكان 
حملافظات معظم قرى ا أن و ، كبري يف مدينة جدة اليت تعد من أهم مراكز االستيطان احلضري مبنطقة الدراسة

األمر الذي اثر على توزيع املدارس ، وذلك لكوهنا حتتل مواقع هامشية ؛الباقية تتمتع حبجم سكاين صغري
، الطائف :؛ فاقتصر تركزها على ريف حمافظتني مها( 1)ألرياف اليت قل فيها معامل التوطن عن اأما  .هافي

ها ينوكذلك تتقارب املستوطنات فيما ب ،هافيحيث تتميز تلك القرى بكثافة مراكز االستيطان والقنفذة، 
حمافظات النمط  ا عنبكرب أحجامها نسبي   -اأيض  –كما تتميز ، ( 171-169ص، اجلابري ) بشكل كبري 

 . األمر الذي ساهم يف زيادة حجمها السكاين ،معظم قراها تقع بالقرب من املدن الثاين وذلك لكون
فاملوقع  .ومنطقة نفوذها ،وحجمها ،ونوعيتها ،ركزيتهان املوقع حيدد للخدمات مإخالصة القول و 
، ا ما جيعل هذه اخلدمة ذات حجم ومرتبة علياللخدمة داخل اإلقليم غالب   Central Locationاملركزي 

  Marginal  Locationن املوقع اهلامشي إوعلى العكس من ذلك ف، كما يضمن هلا منطقة نفوذ واسعة
، الشريعي) وجيعلها بذلك ذات نفوذ حملي أكثر من إقليمي  ،ن منطقة نفوذهاوحيد م ،حيد من نفوذ اخلدمة

 (.  191ص ، ه  1431
 : (1)معامل التشتت-7

وتقوم على  ،طريقة دمياجنون :منها ،هناك عدة طرق إحصائية لقياس تبعثر أو جتمع الظاهرة اجلغرافية
 :(1)ةا للمعادلة اآلتيحساب عدد السكان يف كل وحدة ريفية تبع  

E×NC=   
T 

 .درجة التبعثر =   Cحيث 
     E     = عدد املدارس يف الريف. 

        N = عدد القرى. 
       T   =راسةإمجايل عدد املدارس بريف وحضر منطقة الد. . (Hudson,F.S.,''Op.Cit.'',P69). 

 

 

 

                                                 
 .دمياجنون هذه املعادلة على املسكن الريفي بفرنسا طبق (1)
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 هـ 1251لعام  ةدراسالمنطقة ريف بسكان بأعداد ال معامل تشتت المدارس مقارنة( 12) جدول 

عدد المدارس  المحافظات
 بالريف

 عدد القرى 
إجمالي المدارس 
+ بالمحافظة الحضر 

 الريف
 معامل التشتت

 426 88 1112 37 الطائف
 2357 29 411 24 الليث
 563 29 711 23 القنفذة
 155 16 177 14 اجلموم
 2357 64 195 8 مكة

 117 11 147 8 خليص
 66 8 89 6 تربة
 58 8 94 5 رابغ

 55 7 93 4 اخلرمة
 121 6 183 4 الكامل
 1527 113 14 2 جدة
 3457 4 139 1 رنيه

 1113 252 2522 122 المجموع
  إعداد الباحثةاجلدول من 
 
 أنفقد اتضح  ،تضح من خالل اجلدول السابق مقدار التفاوت بني احملافظات يف معامل التشتتي

مث حمافظة  ،مث حمافظة الطائف يف املرتبة الثانية ،ة القنفذة يف املرتبة األوىلكرب معامل للتشتت متثل يف حمافظأ
تضم حمافظة الطائف ف ،كرب عدد من القرى يف منطقة الدراسةأوذلك لكوهنا تضم ، الليث يف املرتبة الثالثة

ل حمافظة ولع، قرية  411تضم فحمافظة الليث  أما ،قرية 711بينما تضم حمافظة القنفذة ، قرية  1112
وذلك بسبب قلة أعداد مدارسها مقارنة مبحافظة  ؛القنفذة تصدرت على حمافظة الطائف يف معامل التشتت

 .الطائف 
إذ تضم  ،هافيوذلك لقلة أعداد القرى  ؛ا متثلت يف حمافظة جدةقل احملافظات تشتت  أأن  هذا يف حني

ويتضح أن النمط السائد ، نطقة الدراسة وذلك لكوهنا من أهم املناطق احلضرية على مستوى م ،قرية 14
وكلها حمافظات حققت يف تشتت  ،الكامل ،تربة ،اخلرمة ،رابغ ،خليص ،اجلموم: متثل يف احملافظات اآلتية

 . 31 عددها كرب من املتوسط العام ملنطقة الدراسة والبالغأاملدارس 
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 ه1251معامل تشتت المدارس بريف منطقة الدراسة لعام ( 12)شكل      
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تعد من أكثر احملافظات  ،والليث ،والطائف ،القنفذة :يتضح أن حمافظات( 15)ومن حتليل الشكل 
خبالف  ،قرية 2122 على موزعة ؛مدرسة ثانوية 61وهذا يرجع لكوهنم يضمون  ،ا يف أعداد املدارستشتت  

باإلضافة ، قرية  3253ددها ٪ من أعداد القرى مبنطقة الدراسة والبالغ ع65حوايل   :أي ،مدارس احلضر
ا عن النمط ا خمتلف  وبذلك تعد منط   ،ا يف أعداد املدارسقل احملافظات تشتت  أحمافظة جدة من  دإىل ذلك تع

فقط من إمجايل  ٪36:أي ،مدرسة 136فقد تبني أن عدد املدارس يف ريف هذه احملافظات بلغ  ،السابق
 .املدارس الثانوية يف منطقة الدراسة 

ورنيه  ،والكامل ،وتربة ،واخلرمة ،ورابغ ،وخليص ،واجلموم ،مكة املكرمة: التاليةافظة احملح أن ما يتضك
وتبدو هذه احملافظات كنمط سائد  31 -11إذ يرتاوح تشتتها ما بني  ،اا متوسط  حمافظات تشهد تشتت  هي 

 .يف منطقة الدراسة 
بني احلضر  -بصفة عامة-ارس وميكن من خالل ما سبق التوصل إىل اختالف صورة توزيع املد

 :والذي يتضح بشكل أكثر من خالل الشكل التايل، والريف مبنطقة الدراسة
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والريف بمنطقة الدراسة التوزيع الجغرافي للمدارس على مستوى الحضر ( 12)شكل                 
 ه1251لعام 
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إذ تضم  ،عدد املدارس يفكرب حمافظة أهي جدة  يبدو أن حمافظة(  16)من خالل حتليل الشكل 

ليها حمافظة ت، ٪ من مدارس احلضر على مستوى منطقة الدراسة 42حوايل  :أي ،مدرسة 111أكثر من 
٪ من  21تضم  اليت  ،مث حمافظة الطائف باملركز الثالث ،٪ من مجلة مدارس احلضر 23مكة املكرمة بنسبة 

ها نصف املدارس فيحيث يتوزع  ،دة ذات ثقل خدمي واضححمافظة ج نوهكذا يتبني لنا أ، مدارس احلضر 
٪ من إمجايل  23حمافظة مكة املكرمة حوايل ضمت بينما  ،الثانوية باحلضر على مستوى منطقة الدراسة

 .س احلضر باملنطقة مدار 
فظات حما أربعفتمثلت يف  ،قل نسبة يف عدد املدارس على مستوى احلضرأاليت شهدت أما احملافظات 

٪ من مدارس احلضر على مستوى منطقة 2قل من أضمت ، فقد والكامل ،رمةواخل ،وتربة ،اجلموم :هي
إذ متثل النمط السائد على مستوى  ،ا عن النمطني السابقنيا خمتلف  بينما تشكل بقية احملافظات منط  . دراسةال

على مستوى  ٪1قل من أإىل  -3حيث تشهد نسب متوسطة يف أعداد مدارسها تقدر بني  ،منطقة الدراسة
 .اسةاحلضر مبنطقة الدر 

مما هي عليه  ااختلفت كثري  قد صورة الفنجد أن  ،على مستوى ريف منطقة الدراسةاليت ملدارس اما أ
ارس ا عن املدا خمتلف  أوجدت منط   ، فقدا ألعداد القرى وأعداد السكان كل هذه العوامليف احلضر طبق  

فنجد أن حمافظة رنيه أقل حمافظات منطقة الدراسة يف عدد املدارس على ، املوجودة حبضر منطقة الدراسة
مث حمافظة جدة مبعدل  ،٪  1571 :أي ،إذ يصل عدد املدارس ملدرسة واحدة  فقط ،مستوى الريف

ويف املقابل جند أن حمافظة الطائف استحوذت .دارس بريف منطقة الدراسةامل٪ من مجلة  155مدرستني 
٪  16 حمافظة القنفذة ، مث٪  17يليها حمافظة الليث ، ٪ من إمجايل املدارس بالريف27يل مبفردها على حوا

سواء كان ذلك على  ،هافيتوزيع املدارس يف  -إىل حد ما-نستنتج أن حمافظة الطائف تتماثل  ناولعل. 
املكرمة، مكة  :نيف منطقة الدراسة يف كل م اا سائد  تشهد منط  فأما بقية احملافظات ، مستوى احلضر والريف

 .والكامل  ،واخلرمة ،وتربة ،وخليص ،ورابغ ،واجلموم
توزيع املدارس الثانوية للبنات على لإذا كان هذا هو الوضع احلايل وهكذا خنلص إىل نتيجة مؤداها أنه 

قد يساهم يف إجالء املزيد عن توزيع ، فإن الكشف عن العوامل يف هذا التوزيع، مستوى منطقة مكة املكرمة
إذا ما أريد إعادة و ، ا من اإليضاح عن طبيعة انتشارها بالنسبة للحضر والريفويضفي مزيد  ، هذه املدارس

فإن إعطاء صورة عن العوامل املؤثرة يف هذا التوزيع هو ما ، التخطيط هلا أو السعي حنو تقييم وضعها احلايل 
 . يف الفصل الثالث من الدراسةستتناوله الدراسة 
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  ثالثلفصل الا

 العوامل املؤثرة يف التوزيع اجلغرايف للمدارس مبنطقة الدراسة

 

 .السكان  -3-1

 .العمران  -3-2

 . والمواصالت الطرق -3-3

 .السياسة الحكومية  -3-4
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 :متهيد 
هنا تؤثر إحيث ، ألمهيتها الكبريةذلك يعود و  ،جلميع السكان ارئيس   اعد اخلدمات التعليمية مطلب  ت

البد أن يراعى عند توزيع املدارس أن تغطي احتياجات كان ومن هنا  . بشكل مباشر على عمليات التنمية
أن التوزيع اجلغرايف للمدارس يف منطقة الدراسة يتسم  ولقد أظهرت الدراسة، سكان من هذه اخلدمة اهلامة ال

نتائج حتليل التوزيع  خاللتبني من حسب ما وذلك ، بعدم وجود عدالة توزيعية على مستوى احملافظات
ولة ئخيضع لتنظيم معني من قبل اجلهات املس كانوإمنا  ، اجلغرايف أن صورة هذا التوزيع مل تكن عشوائية

أمهها  ،وهذا يعين أن التوزيع اجلغرايف للمدارس يتأثر مبجموعة من العوامل اجلغرافية. والقائمة على التعليم
يتحدد حجم ، و س على أساس الطلب االجتماعي على هذه اخلدمة حيث يتم توزيع املدار  ،عامل السكان 

وكذلك االمتداد العمراين للمدن والقرى يف منطقة  ،توزيع السكان وكثافتهم: مها ؛هذا الطلب بعاملني
السكان واالمتداد العمراين للمنطقة ال يعتربان العامالن املؤثران فقط يف توزيع  يال أن عامل، إ الدراسة
والسياسة  ،واملواصالت ،الطرق :بل هناك عوامل أخرى ال تقل أمهية عن العوامل السابقة تتمثل يف ،املدارس

 .لدولة لإلنفاق على قطاع التعليم احلكومية التعليمية وما ختصصه ا
ومن هذا املنطلق سيبحث هذا الفصل يف دراسة العوامل اليت أثرت على توزيع  املدارس يف منطقة مكة 

على توزيع  اجياب  إو  اوالذي ميكن من خالهلا تفسري مدى تأثريها سلب  ، ت أمناط توزيعهاوشكل ،املكرمة
 : وهذه العوامل هي، املدارس

 .السكان  -2-1
 .العمران -2-5          

 . والمواصالت الطرق-2-2
 . السياسة الحكومية  -2-2
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 : السكان  -3-1
احملور الرئيسي الذي تدور حوله وتنبع منه الكثري همة يف العلوم اإلنسانية أن السكان هم من احلقائق امل

لفهم الكثري من  اهام   ان معرفة احلقائق السكانية تعد أساس  إولذلك ف، من الدراسات يف شىت اجملاالت
ويعترب عامل (. 17ص ، ه  1416، أبو عيانه) بل ال غىن عنها لطالب الدراسات االجتماعية  ،املتغريات

اخلدمة يتحدد من  هن الطلب االجتماعي هلذإحيث  ،املؤثرة يف توزيع اخلدمات السكان من أهم العوامل
وهذا . فالسكان هم وعاء احلياة االقتصادية واالجتماعية والرتبوية يف أي بلد من البلدان، خالل السكان

عبد ) تاهم قسماتا وسائر صفاأة عن شكل تلك احلياة ونتوءاتا و الوعاء هو الذي يقدم لنا الصورة الواضح
ن حييط بأهم أو  ،ن يبدأ مبعرفة البنية السكانيةأ -إذن–فالبد للجغرايف ( . 164ص ، م1977 ،الدائم

، والكثافة ،والتوزيع، لدراسة النمو اواملنهج اجلغرايف للدراسة السكانية هنا ال خيرج عن كونه منهج  . عناصرها 
، مؤثر يف توزيع املدارس من خالل عدة نقاطوسيتم  دراسة السكان كعامل  .والرتكيب العمري والنوعي

 :أمهها
 . توزيع السكان وكثافتهم   - أ

 .التركيب العمري للسكان  - ب
التعرف على اجتاهات النمو السكاين والتوزيعات اجلغرافية  :منها ؛يف أمور عدة السكانية البيانات تفيد
كما ، املدارس عرب السنوات القادمةاق بيصلن إىل سن االلتح اليتوتقدير أعداد الطالبات ال ،هلذا النمو

تساهم يف  وبالتايل فإهنا، مة توزيع املدارس مع توزيع السكان يف كل منطقةءالتعرف على مدى مال تفيد يف
 . ات املستقبلية هلارسم الصورة املستقبلية هلذه اخلدمة على املدى وتقدير االحتياج

 .ه  1425جري من تعداد عام الدراسة هنا على ما أ تعتمداوبناء على ما سبق    
 :توزيع السكان وكثافتهم  - أ

أن خريطة توزيع  Fawcettويعتقد فوست ، يعترب توزيع السكان من أهم املوضوعات اجلغرافية
هي  واحدة من ثالث تعترب من أهم اخلرائط على اإلطالق يف ، السكان يف أي منطقة من املناطق 

فهي  الصورة النهائية للتفاعل بني عناصر ، ضاريس واملطر السنويإىل جانب خريطة الت، الدراسات اجلغرافية
ويأيت االهتمام بتوزيع   .( 195ص، م 1978، وعبد احلكيم ،غالب)  البيئة الطبيعية والعناصر البشرية

فال ميكن وضع اخلطط والربامج اهلادفة ، السكان ملا له من أمهية كبرية يف وضع اخلطط والربامج ويف جناحها
 .وما هي أمناط توزيعهم ومناطق تركزهم ؟  ما مل يعرف أين يوجد هؤالء السكان؟ة السكان خلدم
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ألهنا تعطي صورة  ،ولذلك تعد دراسة السكان نقطة هامة عند دراسة اخلدمات التعليمية يف أي منطقة
س اليت مستقبلية واضحة لالحتياجات واملتطلبات الالزمة للخدمة التعليمية من حيث نوع وعدد املدار 

كما أن ، ا للحجم السكاين وكثافة السكان داخل كل حمافظة من احملافظاتستخصص لكل حمافظة وفق  
وحتديد ، وجيه مناطق النمو وإعادة التطويروت ،معرفة توزيع السكان وكثافتهم يفيد يف حتديد مناطق الضغط 

 ويوضح اجلدول التايل( . 71 ص، ه   1416،  مكي ) مواقع متويل اخلدمات املعينة كاملدارس وغريها 
 :أعداد السكان مبنطقة الدراسة 

 هـ1252مستوى منطقة الدراسة لعام أعداد السكان وكثافتهم على ( 12) جدول 

 .مجلة السكان *        
 .2/14التقرير الثاين ص،  ه1426ملنطقة مكة املكرمة لعام  اإلقليمياملخطط ،  ه 1425السكان واملساكن  لعام  عدادت:  املصدر     

 

 ٪ 5المساحة ألف كم  ٪ *جملة سكان  المحافظات
الكثافة السكانية نسمة 

 5كم/ 

 551 354 4584 4857 2821371 جدة
 188 552 7539 2452 1412944 مكة املكرمة

 18 3452 47597 1552 883538 الطائف
 33 552 7532 451 241944 القنفذة
 9 951 12584 251 119953 الليث
 11 457 6559 153 76126 اجلموم
 11 458 6575 152 68538 رابغ

 11 351 4532 1586 49919 خليص
 2 1651 22521 1576 44229 رنيه
 9 355 4595 1573 42654 تربة

 3 857 12521 1565 38611 اخلرمة
 6 251 2588 1531 18468 الكامل

 3.32 133 123.313 133 2515112 ليالمجموع الك
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أن احلجم السكاين ال يتوزع بالتساوي بني (  17) الل اجلدول السابق  والشكل يظهر من خ
وبالتايل ميكن تصنيف حمافظات منطقة مكة املكرمة من حيث احلجم ، حمافظات منطقة مكة املكرمة

 :هيه  إىل أربعة أمناط  1425م السكاين لعا
  ( :نسمة  ألف 233أكثر من (محافظات ذات حجم سكاني كبير : النمط األول 

من إمجايل ٪ 25نسبتها متثل  اليت والطائف ،ومكة املكرمة ،جدة :افظاتحمهذا النمط ضم يو 
وتتميز بتباين الكثافة ، وتقع تلك احملافظات يف املناطق الغربية والوسطى من منطقة الدراسة، احملافظات

ث حتتل حمافظة جدة املرتبة األوىل بني حي ،ين املساحة اإلمجالية لكل حمافظةا لتباالسكانية  فيما بينها نظر  
يليها مكة املكرمة ، 5كم/نسمة  551حيث تصل الكثافة هبا إىل  ،احملافظات من حيث كثافة السكان

ويرجع ذلك ، 5كم/ نسمة18بينما تنخفض الكثافة السكانية يف حمافظة الطائف إىل ، 5كم/نسمة  188
 (٪ 8851)بلغت نسبة احلجم السكاين هبا يف حني ، اسةلكرب مساحتها اليت متثل ثلث مساحة منطقة الدر 

أعلى أن وعند مقارنة احلجم السكاين لتلك احملافظات ونصيبها من املدارس جند  .من إمجايل سكان املنطقة
ا للمدارس على مستوى أكثر احملافظات جذب  من تعد  فهي ،يف حمافظة جدة تتركز من املدارس متثلنسبة 

 .من إمجايل املدارس ٪6853 م هذا النمطويض،  منطقة الدراسة
  (:ألف نسمة 523 –ألف نسمة  233) مابين : طمتوسذات حجم سكاني محافظات : النمط الثاني 

 وحتتل هذه احملافظات، ٪ من إمجايل احملافظات17نسبتها تبلغ و  ،حمافظيت القنفذة والليثوتضم 
وتأيت حمافظة  .من إمجايل سكان منطقة الدراسة ( ٪ 651)وتضم  ، واقع اجلنوبية من منطقة الدراسةامل

وترتاوح ، عدد السكانبينما حتتل املرتبة اخلامسة من حيث  ،القنفذة يف املرتبة الرابعة من حيث عدد السكان

 ،تضخم نصيب هذه احملافظات من املدارس وقد .5كم/ نسمة  9 -33الكثافة السكانية هبما ما بني 
 .من مجلة املدارس ٪1556ة والليث إىلسبتها يف القنفذحيث بلغت ن

 :(نسمة لفأ 133-ألف نسمة  523) من :  ذات حجم سكاني صغيرمحافظات : لنمط الثالثا
( ٪ 555) وتضم ،إمجايل احملافظات من ٪51اخلرمة ونسبتها وتضم اجلموم ورابغ وخليص ورنيه وتربة و 

اجملموعة ؛ ظات تشكل جمموعتني منفصلتنيومن املالحظ أن هذه احملاف. من جمموع سكان منطقة الدراسة
فترتكز يف : أما اجملموعة الثانية، وتتمثل يف مشال منطقة مكة املكرمة يف كل من رابغ و اجلموم وخليص: األوىل

احات وتتميز تلك بأهنا مزيج من املس ،يف حمافظات رنيه وتربة و اخلرمة وتتمثل ،شرق منطقة مكة املكرمة
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، 5كم/نسمة  2 -11كما تتميز باخنفاض الكثافة السكانية هبا اليت ترتاوح بني ، لصغريةالكبرية واملتوسطة وا
 .٪ 1455كما تتميز بارتفاع نسبة املدارس هبا إىل  ،وذلك ألهنا حتتل يف الغالب مواقع هامشية

  :(ألف نسمة  23) أقل من :جدا  صغيرذات حجم سكاني محافظات : النمط الرابع 
اليت تعد من أصغر حمافظات املنطقة و  ،احملافظات من إمجايل ٪ 8مل ونسبتها وتضم حمافظة الكا 

من تعد ذلك ألهنا ، و ٪ من جمموع سكان املنطقة 1531حيث ال تتجاوز نسبة السكان هبا إىل ، اسكان  
كما تصل  نسبة ،  5كم/نسمة  6اخنفضت نسبة السكان هبا إىل فقد لذلك ، صغر احملافظات مساحةأ

 .  ٪ 156ا إىل  املدارس هب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 82 - 

 

 ه1252لعام  أحجام السكان بمنطقة مكة المكرمة( 15 )شكل 

 
 .ه1425على بيانات التعداد السكاين لعام  ًمن عمل الباحثة اعتمادا: املصدر      
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 ،بني احلجم السكاين وعدد املدارس اواضح   اأن هناك ارتباط   جند( 17)من خالل حتليل الشكل
تركزت غالبية املدارس يف احملافظات  حيث، ضافة إىل ضعف تأثري املساحة اإلمجالية يف جذهبا للمدارسباإل

وقد ساهم هذا التفاوت يف التوزيع يف إجياد بقع متباينة يف  ،(ألف نسمة  511أكثر من )   االكبرية سكاني  
جلأت فقد ولقياس ذلك الرتكز . عليها اإلمجالية وتوزيع السكان ا لتباين مساحة احملافظاتنسب تركزها تبع  

 :الدراسة إىل استخدام مؤشر الرتكز يف اجلدول التايل 
 ه1252لعام  مؤشر التركز السكاني على مستوى منطقة الدراسة( 12) جدول 

 ٪س *جملة سكان  المحافظات
  5المساحة ألف كم

** 
 |ص -س| ٪ص

 4553 3،4 4584 4857 2821371 جدة
 1951 552 7539 2452 1412944 مكة املكرمة

 1951 3452 47597 1552 883538 الطائف
 151 552 7532 451 241944 القنفذة
 751 951 12584 251 119953 الليث
 354 457 6559 153 76126 اجلموم
 356 458 6575 152 68538 رابغ

 2524 351 4532 1586 49919 خليص
 15524 1651 22521 1576 44229 رنيه
 2577 355 4595 1573 42654 تربة

 8515 857 12521 1565 38611 اخلرمة
 158 251 2588 1531 18468 الكامل

 12856 133 123.313 133 2515112 المجموع الكلي
املكرمة  قليمي ملنطقة مكةاملخطط اإلو  ه 1425جلدول من حساب الباحثة اعتماد ا على بيانات تعداد السكان واملساكن لعام ا :املصدر        

 .2/14التقرير الثاين ص،  ه1426لعام 

  6453=      12856 =نسبة الرتكز                      
                                       2   
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من خالل حتليل اجلدول السابق نالحظ مدى التباين بني النسب املئوية للمساحة وما يقابلها من 
حة ويزداد مؤشر حيث يقل نصيب الفرد من املسا ،جدة ومكة املكرمة مفارقها يف بلغت أشدفقد  ،سكان

 ٪  6453ونصفها ( 12856) وعند حساب جمموع الفرق بني س وص جند أهنا تساوي  .تركز السكان هبا
األمر الذي يرمز لعدم وجود مثالية  يف التوزيع بني  ؛وهي نسبة تشري إىل ميل توزع السكان حنو التشتت

ساهم هذا الرتكز العايل للسكان بشكل واضح يف تركز املدارس مبناطق حمدودة من وقد ، انملساحة والسكا
وهذا يقرر قوة تأثري الرتكزات السكانية على توزيع ، كما أظهرتا جداول الفصل السابق، منطقة الدراسة

توجد عالقة طردية  نهإوهلذا ميكن القول ، وبالتايل هيمنة احلجم السكاين يف جذب املدارس حنوها، املدارس
مما ينم عن فقدان التوازن يف توزيع ، بني الكثافة السكانية واملدارس للمحافظات املتباينة يف مساحاتا 

وهو الذي ميكن قياسه من خالل معامل التوطن ومن مث ربطها باملدارس من خالل ، السكان واملساحة
 : اجلدول  التايل 
 ه1251منطقة الدراسة لعام  على مستوىلسكان لسبة بالنلمساحة امعامل توطن ( 12) جدول 

 عدد المدارس معامل التوطن جملة سكان 5المساحة اإلجمالية ألف كم  المحافظات

 132 3.353 5151251 2.12 جدة
 22 3.5 1235122 5.21 مكة المكرمة

 11 5.5 112221 25.15 الطائف
 51 1.2 523122 5.25 القنفذة
 51 2.3 131122 15.12 الليث
 12 2.2 52352 2.21 الجموم
 1 2.2 21221 2,52 رابغ

 11 2.2 21111 2.25 خليص
 2 3.311 22551 55.51 رنيه
 1 2.5 25222 2.12 تربة

 5 3.312 21233 15.51 الخرمة
 2 2.2 11221 5.11 الكامل

 252-  2515112 123.313 المجموع الكلي
قليمي ملنطقة مكة املكرمة لعام املخطط اإلو  ه 1425بيانات تعداد السكان واملساكن لعام  من حساب الباحثة اعتماد ا على: املصدر 

 .2/14التقرير الثاين ص،  ه1426
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املساحة والسكان  حيث من خالل حتليل اجلدول ميكن تصنيف احملافظات إىل منطني تتفاوت يف نصيبها من
 : على النحو التايل 

 إمجايل من ٪33واليت بلغت نسبتها  ،(1)هبا معامل التوطن عن  قل  احملافظات اليت  :النمط األول
مما أفقد ، وهي احملافظات اليت مل تتعادل فيها املساحة مع احلجم السكاين هبا  ،حمافظات منطقة الدراسة

ا تقريب  ٪  48يف حني حازت على  ،على اخلدماتا سكاني   اوجد ضغط  مما أ، السكان نصيبهم من املساحة
 .جدة ومكة املكرمة ورنيه واخلرمة : ومتثلت يف احملافظات التالية ،دارس باملنطقةمن امل

من  ٪67واليت بلغت نسبتها  ( 1)عن يت زاد هبا معامل التوطن وهي احملافظات ال :النمط الثاني  
وزع حيث تت، وتضم الطائف والقنفذة والليث واجلموم ورابغ وخليص وتربة والكامل  ، احملافظات إمجايل

املساحات الكبرية دون وجود توازن للسكان يستثىن من ذلك حمافظة الكامل اليت تعترب أصغر احملافظات من 
 . من املدارس  ٪52ختدمهم ، حيث املساحة

فكلما زاد معامل التوطن  ،مما سبق وجود عالقة عكسية بني معامل التوطن للسكان واملساحة ويتبني لنا     
نستنتج من هذا أن مجيع حمافظات منطقة الدراسة ال و . لما قل نصيبها من املدارسمن السكان واملساحة ك

تباين واضح يف توزيع املدارس بني تلك وجود مما نتج عنه ، تتناسب هبا نسب املساحة مع نسب السكان 
، ريسونمت اختبار العالقة بني احلجم السكاين واملدارس مبعامل االرتباط بفقد ولذلك ، األحجام السكانية

يف كل  قوية التأثري بني حجم السكان طرديةفهي تشري إىل وجود عالقة  15899= نالحظ أن قيمة رحيث 
يؤكد حرص أصحاب القرار لتوقيع املدارس يف مواقع الرتكزات السكانية وهذا ، حمافظة وعدد املدارس فيها

 .الكبرية 
بل وحترص على الرتكز هبا ، ناطق الكبرية سكانيا  نستنتج مما سبق أن املدارس تزداد بشكل كبري يف امل     

وهو العامل الذي يؤثر بشكل مباشر على الكثافة السكانية يف ، متجاهلة عامل املساحة كما ظهر سابقا   
تبني أن ون يف توزيع املدارس مت قياسه عن طريق معامل االرتباط بريس كثافة السكانوملعرفة تأثري  ، افظات احمل

مما يعين وجود عالقة قوية التأثري ما بني الكثافة السكانية يف احملافظات ونصيبها من  15752= قيمة ر
مما يؤكد قوة تأثري احلجم والكثافة ، فكلما زادت الكثافة السكانية زاد عدد املدارس يف احملافظة ، املدارس 

يات الدراسة  أن املدارس وهذا ينفي عدم صحة الفرضية األوىل من فرض، السكانية يف جذب املدارس حنوها 
 .ال يراعى عند توزيعها الكثافات السكانية
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ومقارنتها بأعداد  ،عها باحلضر والريفيا ملناطق توز ولعل من املهم هنا اإلشارة إىل توزيع املدارس وفق      
 :السكان يف حضر وريف منطقة الدراسة من خالل اجلدول التايل 

 هـ1251 لعام منطقة الدراسةب ان الحضر والريفسك أعداد (15) جدول 

 جملة سكان المحافظات
سكان  جملة

 الحضر
 نسبة الحضر٪

جملة سكان 
 الريف

 نسبة الريف٪

 1561 4142 5554 2817329 2821371 جدة
 556 41381 2659 1362564 1412944 مكة املكرمة

 2953 211592 1352 672946 883538 الطائف
 2751 193181 1594 47763 241944 القنفذة
 1251 85221 1549 24732 119953 الليث
 755 54238 1543 21788 76126 اجلموم
 351 21368 1594 47171 68538 رابغ

 456 33132 1533 16887 49919 خليص
 354 24615 1541 19624 44229 رنيه
 257 19818 1545 22836 42654 تربة

 251 15121 1546 23579 38611 اخلرمة
 252 15514 15161 2954 18468 الكامل

 133 515315 133 2313155 2515112 المجموع
 .ه 1425من حساب الباحثة اعتماد ا على بيانات تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر      

 

 :هي كالتايل ؛يتضح أن منطقة الدراسة تنقسم لثالثة أقسام( 18) ومن حتليل اجلدول السابق والشكل     
تمثل يف حمافظة جدة فقط تو  : ٪23عن  بهانسبة سكان الحضر  محافظات ترتفع: لالنمط األو 

فقط من مجلة سكان  ٪ 1561يف حني أهنا تضم  ،من سكان احلضر مبنطقة الدراسة ٪ 5554تضم ، و 
 . وهي تعد أقل نسبة لسكان الريف على مستوى منطقة الدراسة  ،الريف باملنطقة
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من إمجايل سكان منطقة : ٪53 - 23بها نسبة الحضر ما بين  محافظات تتراوح: النمط الثاني 
كما ، من إمجايل سكان احلضر  ٪2659إذ تضم  ،وتتمثل يف حمافظة واحدة هي مكة املكرمة ،الدراسة
 .من إمجايل سكان الريف  ٪ 556تضم 

شكل النمط السائد وت : ٪53محافظات تقل بها نسبة سكان الحضر عن :  النمط الثالث
وهذا ، ميز بارتفاع نسبة سكان الريفوهو يتميز باخنفاض نسبة سكان احلضر ويف املقابل يت ،الدراسة مبنطقة

 ،واخلرمة ،وتربة ،ورنيه ،وخليص ،ورابغ ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: يتمثل يف بقية احملافظات وهي
من إمجايل  ٪ 9358ضم كما ت ،من مجلة سكان احلضر  ٪ 1757وهي تضم جمتمعة حوايل  ،والكامل

 .سكان الريف 
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 .ه1251لعام  نسبة سكان الحضر إلى إجمالي سكان الحضر بمنطقة الدراسة(  11) شكل     

 
 .ه1425على بيانات تعداد  ًاعتمادامن عمل الباحثة : املصدر 
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احلضر  بني توزيع السكان عامل االرتباطمت تطبيق مفقد  ،ولكي تتضح الصورة التوزيعية بشكل أفضل
وهذا يعين أن احملافظات اليت 15974= وتبني أن هناك عالقة طردية بلغت ر ،باحملافظات وبني توزيع املدارس

ويتضح هذا يف  .ارتفعت هبا نسبة سكان احلضر حصلت على أكرب قدر من املدارس باحلضر مبنطقة الدراسة
٪ من إمجايل 96من املدارس باحلضر مقابل   ٪88لى  إذ حصلوا ع ،والطائف ،ومكة ،جدة: مدن حمافظة

من مجلة املدارس حبضر منطقة الدراسة مقابل  ٪13كما حصلت بقية مدن احملافظات على ، سكان احلضر
 . من إمجايل سكان احلضر 4٪

وبلغت قيمة ، كما مت تطبيق معامل االرتباط بني عدد سكان الريف واملدارس يف ريف منطقة الدراسة
عدد السكان وعدد  بني -اأيض  –كبرية   طرديةوهذا يعين أن هناك عالقة ، 15924=االرتباط ر معامل

من مجلة  ٪ 27من إمجايل سكان الريف باملنطقة مقابل ٪  29حيث ضم ريف حمافظة  ف،املدارس بالري
ن م ٪ 17من سكان الريف باملنطقة مقابل  ٪27كما ضمت حمافظة القنفذة  حوايل .املدارس بالريف 

  .مجلة املدارس بالريف 
وأعداد  ،أعداد املدارس :حيث من عناصر اخلدمة التعليميةعلى السكان  عدد وملعرفة مدى تأثري   

 :التايل من اجلدول ضح يت والذي ،والفصول ،الطالبات
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 ـه1251لعام  د السكان مقارنة بمتغيرات الخدمة التعليميةاعدأ(  11)جدول 

 ٪ لة سكانجم المحافظات
 عدد 

 المدار س
٪ 

عدد 
 الفصول

٪ 
عدد 

 الطالبات
٪ 

 4159 43333 4154 1492 2756 113 4857 2821371 جدة

 2458 25688 2252 819 2356 64 2452 1412944 مكة املكرمة
 1758 18453 1953 713 1751 88 1552 883538 الطائف
 552 5395 555 213 758 29 451 241944 القنفذة
 258 2913 357 138 758 29 251 119953 الليث
 251 1824 252 81 453 16 153 76126 اجلموم
 154 1427 155 54 351 8 152 68538 رابغ

 1578 1135 155 56 251 11 1586 49919 خليص
 151 815 1583 31 251 4 1576 44229 رنيه
 151 1131 152 43 251 8 1573 42654 تربة

 1582 853 151 38 156 7 1565 38611 اخلرمة
 1541 422 1567 25 151 6 1531 18468 الكامل

 133 132513 133 2212 133 252 133 2515112 المجموع

 .الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة  اتإدار :املصدر 

 
مع  ا، ال يتوافق متام  النسيب للسكان يف منطقة الدراسة أن التوزيع من خالل اجلدول السابق يالحظ

فإذا كانت هناك عالقة بني توزيع السكان ومتغريات اخلدمة التعليمية  ،النسيب لعناصر اخلدمة التعليمية توزيعال
كعامل مؤثر يف توزيع -السكان عدد فقد تبني أن  ،ن درجة هذه العالقة تتباين من عنصر آلخرإف، 

 السكان واملدارس الذي يظهر ويتأكد ذلك من معامل االرتباط بني، يعد أهم العوامل املؤثرة  -املدارس
 .15899= عالقة ارتباطيه طردية قوية بلغت قيمتها ر

 15989=طيه طردية قوية بلغت ريظهر عالقة ارتباف، أما توزيع السكان كعامل مؤثر يف توزيع الفصول
العالقة  أما ،ا حلجم الطالباتوذلك يشري إىل أن عامل السكان له تأثري قوي يف حتديد أعداد الفصول طبق  ، 

وذلك باعتبار أن الطالبات عنصر هام من عناصر ، كعامل مؤثر يف توزيع الطالبات-بني توزيع السكان 
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كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على تتمثل يف أنه  ف -اخلدمة إذ ميثلون الطلب احلقيقي على اخلدمة
عالقة ارتباطيه وجود ي يشري إىل ويربز عامل االرتباط تلك العالقة بني السكان والطالبات الذ، املدارس

 . 15993= طردية قوية ر
 : التركيب العمري   -ب

الرتكيب  الرتكيب العمري من أهم أنواع دويع. يف كل فئة عمريةيقصد بالرتكيب العمري عدد السكان 
عنصر مهم وأساسي يف معظم الدراسات  هوبل  ،السكاين يف الدراسات الدميوغرافية بشكل عام

الل الرتكيب العمري ميكن التعرف على مستقبل النمو السكاين ومن مث خفمن  ،ت الدميوغرافيةوالتحليال
وكذلك هو مفيد بالنسبة ، كما يفيد يف التخطيط  للقوى العاملة ، التنبؤ بعدد السكان يف املستقبل 

يف  اكما يعد مهم  ، للتخطيط الرتبوي فهو حيدد مدى احلاجة إىل مدارس أو فصول دراسية جديدة 
على حتديد امليزانية املالية املطلوبة لإلنفاق يساعد  حيث، التخطيط للتوسع يف العملية التعليمية بشكل عام 

لذا كان من املهم إبراز العالقة بني (.  151 -147ص ، ه   1423، اخلريف . ) على املشاريع اخلدمية
 (.21)والشكل ( 19) عدد السكان وعدد  املدارس من خالل اجلدول  

 . هـ1251والسكان في منطقة الدراسة لعام  مدارسأعداد ال( 11)جدول 
 ٪ *عدد السكان  ٪ عدد المدارس المحافظات

 21.2 111322 55.2 132 جدة
 15.1 22152 52.2 11 الطائف

 55.2 52213 15.1 22 مكة المكرمة
 2.5 12352 5.1 51 القنفذة
 5.2 2512 5.1 51 الليث
 1.2 2125 2.2 12 الجموم
 3.12 5222 2.3 11 خليص
 1.5 2521 5.1 1 رابغ
 3.13 5221 5.1 1 تربة

 3.12 5223 5.3 5 الخرمة
 3.23 1321 1.2 2 الكامل
 1.3 5222 1.3 2 رنيه

 133 521222 133 252 المجموع
 (.سنة19-15من ) السكان اإلناث *                    

  . إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة –  ه 1425عام للسكان واملساكن لعام التعداد ال: املصدر              
 



- 92 - 

 

 : ما يلي  ( 19)ويستنتج من اجلدول السابق  والشكل
 269456( سنة 19-15)بلغ عدد السكان اإلناث يف سن التعليم الثانوي يف منطقة مكة املكرمة 

يتفاوت و ، مدرسة ثانوية عامة للبنات  373دمهم خي، من مجلة سكان املنطقة ٪ 4564نسمة بنسبة 
وهم  –ن األعداد اليت تستفيد من هذه املدارس إويف الواقع ف .توزيعها بني حمافظات منطقة مكة املكرمة

أي أن نسبة الطالبات  ،أي حوايل ثلث  السكان ،طالبة 113281بلغوا حوايل  –ا الطالبات املقيدات فعلي  
وذلك لعدة ، (سنة  19 -15) ان يف سن التعليم من عدد السك٪38 إىل حوايلتصل  ااملقيدات فعلي  

أو  ،أجل الزواجمن أو إما لعدم رغبتهم بالدراسة، تسرب كثري من الطالبات يف هذه املرحلة  :منها ؛أسباب
 .ة أو االلتحاق باملدارس األهلي ،أو االلتحاق باملعاهد العلمية ،نآيعود لاللتحاق مبدارس حتفيظ القر 

نسمة من  22454ملنطقة الدراسة ( سنة  19 -15) كما بلغ عدد املتوسط العام لفئة السن 
 ،ومكة املكرمة ،جدة: اتالعدد يصل إىل أعاله يف حمافظ اومن املالحظ أن هذ، إمجايل سكان املنطقة 

 ،اجلموم، الليث ،ذة القنف :افظاتبينما يتدى هذا العدد عن املتوسط العام للمنطقة يف بقية احمل، والطائف
 .الكامل ، رنيه ، تربة ، اخلرمة ، خليص ، رابغ 

 :ا للسكان يف سن التعليماط وفق  تصنيف حمافظات منطقة الدراسة إىل ثالثة أمنميكننا من اجلدول و 
 ،جدة :وتتمثل يف :في سن التعليممن السكان  ٪ 13محافظات حصلت على أكثر من   :األول النمط
وكذلك  ،نسبة من السكان يف سن التعليم احملافظات على أعلىهذه حصلت  فقد، الطائفو  ،ومكة املكرمة

 ،من السكان يف سن التعليم ٪ 85حوايل جمتمعة فهي تضم ، املدارس على مستوى منطقة الدراسةمن 
لسكان ونسبة املدارس هذه النسب وجود فارق كبري بني نسبة ا تظهرو ، من مجلة املدارس  ٪68  اوأيض  

 .ارتفاع كثافة الفصل :مثل ،مما ينتج عنه آثار سلبية تؤثر يف العملية التعليمية ، ٪ 17ل إىل يص
 ،ومتثلها حمافظة القنفذة :٪ 2 -13محافظات تتراوح نسبة سكانها في سن التعليم  ما بين : الثانيالنمط 

 وهذا دليل  كاف  ، رس٪ من املدا 7يف سن التعليم مقابل حوايل من إمجايل السكان ٪5تضم حوايل  حيث
 .على وفرة املدارس هبذه احملافظات 

 ،الليث  :وتشمل :٪ 2تضم المحافظات التي يقل عدد سكانها في سن التعليم عن : النمط الثالث 
وحتظى معظم هذه احملافظات بزيادة عددية يف  .ورنيه ،والكامل ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص ،واجلموم ،ورابغ

إال أن بينها تباينات   ،اخمتلف   اوعلى الرغم من كون هذه احملافظات متثل منط  ، د سكاهنا املدارس مقابل قلة عد
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بينما تشهد حمافظة رنيه تعادال  بني نسبة ،  ٪ 7كما يتضح يف الليث إذ تزيد نسبة املدارس هبا أكثر من 
 .السكان ونسبة املدارس هبا 

 ه1251تعليم بمنطقة الدراسة لعام التوزيع الجغرافي للسكان الناث في سن ال( 11) شكل
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حجم  مقارنة تمتفقد لذا ، ويربز الرتكيب العمري للطالبات حجم الطالبات يف املرحلة الثانوية
إذ جند أن عدد الطالبات  ،(سنة  19 -15من ) الطالبات يف هذه املرحلة حبجم السكان يف الفئة العمرية 

ومن هنا ، (سنة  19-15)كان يف الفئة العمرية من من مجلة الس ٪ 38بنسبة بلغت  113281بلغ 
ويرجع ، سنة 19-15نفس الفئة العمرية من  نستنتج أن حجم الطالبات ال يعرب عن حجم السكان يف

ن كان من الصعوبة إو  ،ارتفاع معدالت التسرب هبذه املرحلة:  من أمهها ؛السبب يف ذلك إىل عدة عوامل
وهناك عدة أسباب لتسرب الطالبات منها ما يتعلق بالناحية .الدراسةحصر نسبة الطالبات املتسربات من 

توافق املناهج مع املرحلة عدم أو نتيجة ل، العملية التعليمية يف بعض املدارس ةكفاء  اخنفاض  :الرتبوية مثل
ة مثل تكدس الطالبات بالفصول مما يضعف من متابع عدم توفر بيئة تعليمية سليمة وأ ،العمرية للطالبات 

سبب قوي لتسرب الطالبات من املدارس نتيجة الخنفاض  لناحية االقتصاديةتكون ا أو قد، املعلمة هلن
 .أو نتيجة لزيادة عدد األبناء والبنات املعالني ، ارتفاع تكلفة العملية التعليمية  مستوى دخل األسرة مع

ت بعد ااستمرار تعليم البناليت تعوق فقد ترجع لوجود بعض العادات والتقاليد  االجتماعيةالناحية أما من 
 (.416ص، م2111،مصيلحي ).سن معني أما للتفرغ  ألعمال املنزل أو نتيجة للزواج 

 : العمران  -3-7
وهو يف ، العمران يف شكله وتكوينه من أوضح الثوابت احلضارية اليت تتألف منها معامل األرض يعد 

وقد عرف هيوسنت ، ج لكل عناصر البيئة اجلغرافيةنه نتا أكما ، حد ذاته مظهر معقد متشابك العالقات
كما عرفه  ,( Houston,1953,P.80)  العمران بأنه احلقيقة األوىل يف حياة اإلنسان وهو مظهر حضارته

Monkhouse اا أو مدني  وقد يكون ريفي  ، بأنه أي شكل لسكن اإلنسان .
(Monkhouse,1940,P314.) 

 اوذلك متييز  ، باألماكن اليت يستقر فيها اإلنسان بصفة دائمة  ( "11ص،م 2115إبراهيم )كما عرفه 
 .  "له عن املعسكرات أو مظاهر السكن املؤقتة األخرى اليت ال تأخذ مسة االستقرار الدائم

ويذكر هدسون أن توزيع احملالت العمرانية وحجمها ال خيضع لنظام معني يف معظم  البيئات 
ألنه ناتج عن تضافر كثري من العوامل  ؛نه توزيع عشوائيأاألحيان على بل يظهر يف كثري من  ،اجلغرافية

 (. 137ص، م2113،أبو عيانه ) اجلغرافية والتارخيية 
 



- 95 - 

 

وكيف أثر  ،عوامل املؤثرة يف توزيع املدارسحد الأبل باعتباره ، ن دراسة العمران هنا ليست لذاته إلذا ف
فاحملالت ، فهناك عالقة وثيقة بني العمران وتوزيع املدارس، اسةيف توزيع املدارس مبنطقة الدر النمط العمراين 

ن إبل ميكن القول ، تعترب األوعية اليت تستوعب هذه اخلدماتفهي سواء كانت حضرية أو ريفية  ؛العمرانية
 .حد أمناط االستخدامات األراضي باحلضر والريف أاملدارس كمواقع تعد 

 ،ا للحجم السكاينمواقع املدارس يف الريف ويف احلضر وفق   كان ال بد من التعرف علىفقد  ومن هنا 
فاحلجم  .سواء يف الريف أو احلضر ؛للتعرف على منط توزيع املدارس امناسب   يعترب احلجم السكاين مدخال   ذإ

 فاحملالت العمرانية كبرية احلجم .نه يعكس أمهية احمللة العمرانيةأكما ، د املقياس احلقيقي ألمهية املوقعيع
 . ( 47ص، 1995، الشريعي) ا حلجمها الكبريمتعددة الوظائف يقل عددها وفق  

ومن أشهر الدراسات اليت تناولت العالقة بني حجم وتباعد مراكز العمران وخدماتا نظرية كريستالر 
هبدف التوصل إىل قانون ؛ من أوائل النظريات اليت ناقشت موضوع أحجام ووظائف مراكز العمراناليت تعد 

ف واخلدمات وتصنيفها حسب ياضي حيكم العالقة بني املسافة وحجم املراكز العمرانية على أساس الوظائر 
كما درس اجلغرايف ديكنسون العالقة بني احلجم السكاين وعدد السلع واخلدمات املختلفة يف ، أمهيتها

 .( 184ص، م 2115، مصيلحي.) التجمعات العمرانية باألقاليم الزراعية الغنية يف شرق اجنلرتا 
 اا كبري  ا سكاني  فبعضها يتطلب لتوزيعيه حجم   ؛وتتصف اخلدمات التعليمية بتباينها من حيث مراتبها

. املدارس االبتدائيةكبينما البعض اآلخر ال يتطلب لتوزيعه سوى حجم سكاين حمدود  ، املدارس الثانويةك
 ملؤسسةا د بنيالتباع أي أن، تيبها اهلرياركي ا لرت طردية بني عدد املدارس وحجمها وفق   -إذ ا–فالعالقة 

 (.387ص،م2111، مصيلحي).يزداد بازدياد الرتبة التعليمية وطول الرحلة املدرسية
 :واجلدول التايل يوضح الفئات احلجمية ملدن منطقة الدراسة وإمجايل املدارس
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 هـ1252طبقا لتعداد  الدراسةت الحجمية لمدن منطقة الفئا( 53) جدول 

 المحافظات
أكثر من 

 ألف 223

من 
 –لف أ223

 ألف 223

 523من 
 – ألف
 ألف 223

 123من 
 523- ألف

 ألف

 23من 
 –ألف 
 الف123

 23قل من أ
 ألف

 المجموع
عدد 

 المدارس

 111 3 2- - - -  1 جدة
 56 3 1 1- - -  1 مكة املكرمة

 51 5 3 1- - -  1 الطائف
 6 3 3- - - - -  القنفذة
 5 2 2- - - - -  الليث
 2 1 1- - - - -  اجلموم
 3 1 1- - - - -  خليص
 3 2 2- - - - -  رابغ
 2 1 1- - - - -  تربة

 3 1 1- - -  -  اخلرمة
 2 1 1- - - - -  الكامل

 3 1 1- - - - -  رنيه
 525 52 11 5 صفر صفر صفر 2 المجموع
 .  ه1425لتعداد العام للسكان واملساكن لعام ا من حساب الباحثة اعتماد ا على بيانات: املصدر 

 
فكلما زاد  ؛من خالل حتليل اجلدول السابق يتضح أن هناك عالقة عكسية بني أحجام املدن وعددها

فالفئات احلجمية الكبرية حتقق معامل تباعد   .للتباعد اجيد   اوهذا يعطي مؤشر   ،احلجم السكاين قل العدد
وهذا يتضح من ، ن منط التوزيع احلجمي مبنطقة الدراسة منط غري متوازنكما يظهر أ  ،كبري والعكس صحيح

إذ يرتكز سكان احلضر يف املنطقة يف درجات حجمية  ،عدم وجود توزيع حجمي انسيايب باملنطقةخالل 
كما يالحظ أن معظم احملافظات تكاد تتفق يف ، الطائف ،ومكة املكرمة ،جدة :املدن التاليةقليلة باستثناء 

أقل من ) فأكثر أعداد املدن تقع يف الفئة احلجمية الصغرية  ،اركية احلجمية ملدن منطقة الدراسةاهلري 
يف املقابل تقل أعداد املدن  . من أعداد املدن ٪ 71وهي تشكل يف جمموعها أكثر من ، (نسمة 51111

ومكة  ،جدة :ة يف مدينةوهذا يعين أن الرتب احلجمية الكبرية املتمثل ،أكرب ةكلما انتقلنا إىل فئات حجمي
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كما يظهر أن املدن الصغرية واملتوسطة   ،نسب أكرب من سكان احلضر باملنطقةوالطائف استأثرت ب ،املكرمة
ملدن تقدم خدمات حمدودة وهذه ا .أي أهنا الظاهرة السائدة ؛احلجم هي اليت تغلب على منطقة الدراسة

فتعترب  ،ة يف احلجم السكاين بني املدن مبنطقة الدراسةالفروق تبدو واضحفإن باإلضافة إىل ذلك ، هاقاطنيل
هناك ثالث و  ،متنوعة للسكان ةجات حجمييف منطقة الدراسة اليت تضم تدر   الوحيدةهي حمافظة الطائف 

وهذا يعين أن احملافظة تضم ثالث ، نسمة من إمجايل مخسة مدن 51111مدن يقل حجمها السكاين عن 
وهذا يتفق إىل حد  ، ا ومدينة ذات حجم كبري جد   ،ات حجم متوسطومدينة ذ ،مدن ذات حجم صغري

 . كبري مع حمافظة مكة املكرمة 
ن الصورة العامة لتوزيع إف ،نتيجة الختالف الثقل السكاين ملدن منطقة الدراسة هكما يالحظ أن

 :التالية ويظهر ذلك من خالل املستويات ،مدناملدارس  ختتلف باختالف الفئات احلجمية لل
 : نسمة 123.333أكثر من : المدن كبيرة الحجم 

ومجيعها مثلت  ؛والطائف ،ومكة املكرمة ،جدة :بلغ عدد املدن يف هذه الفئة ثالث مدن متثلت يف
، فقط ٪1255إذ تصل نسبة هذه املدن من جمموع املدن مبنطقة الدراسة إىل حوايل  ،عواصم للمحافظات

باإلضافة إىل ، ومكة املكرمة ،جدة :نية باملنطقة ينحصر يف مدينيتوجود املدن املليو فإن عن ذلك  ًفضال
تعد مدينة جدة أكرب جتمع سكاين  حيث ،املدن السالفة الذكر متثل مراكز الثقل احلضري باملنطقةفإن  ،ذلك

 .ومتثل أكرب نسبة من جمموع املدارس على مستوى احلضر  ،مدرسة 186هذه املدن جمتمعة وتضم  .باملنطقة
 :نسمة 23.333- نسمة 123.333 من: دن متوسطة الحجم الم

التابعة   واحلوية ،مكة املكرمةواليت تتبع حمافظة  حبرة: مها  ،بلغ عدد املدن يف هذه الفئة مدينتني فقط
 .مدرسة  14تضم ومن املالحظ أن هذه املدن  .حملافظة الطائف

 :  نسمة  23.333قل من أ: المدن صغيرة الحجم 
. مدينة 24مدينة من مجلة  19 إىل حيث يصل عددها ،نسبة أكرب جملموعة من املدنا هذه تشكل

 ،واليت تتبع حمافظة جدة ذهبانو  ،ثول: ومن املالحظ أن هذه املدن أدت دور عواصم للمحافظات باستثناء
 ،حملافظة الطائف التابعني وعشرية ،واملويه اجلديد ،واهلدا ،والتابعة حملافظة مكة املكرمة  (البعري ) الصهوة و 

وهذا  .التابعة حملافظة رابغ ومستورة ،التابعة حملافظة الليث وأضم ،ف التابعتان حملافظة القنفذةواملظيل ،والقوز
وقد اتضح من خالل الدراسة أن هذه . منط املدن صغرية احلجميعين أن النمط السائد يف منطقة الدراسة هو 

 .مدينة  19مدرسة موزعة على  37املدن تضم 
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 ه1252الفئات الحجمية لمدن منطقة الدراسة لعام ( 53)شكل
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واليت حتتل ، حيث الشكل اهلرميمن احلجمي للمدن خذ نفس طبيعة التدرج لقرى فإننا جندها تأاأما 
ن أأي ، ومابني قمته وقاعدته تأيت الفئات احلجمية املتوسطة ، كرب القرىأوقمته  ،قاعدته القرى الصغرية

 :  واجلدول التايل يوضح ذلك ، عالقة عكسية بني احلجم واملرتبة  هناك
 هـ1252 طبقا لتعداد الدراسةئات الحجمية لقرى منطقة الف( 51) جدول 

 المحافظات
أكثر من 
5233 
 نسمة

 5233من 
– 5333 

 نسمة

 5333من 
– 1233 

 نسمة

 1233من 
–1333  

 نسمة

 1333من 
– 233 

 نسمة

 233قل من أ
 نسمة

إجمالي 
 القرى

عدد 
 المدارس

/ مدرسة
 قرية

 151 2 14 13- - - -  1 جدة
 1514 8 195 178 11 4-  2-  مكة املكرمة

 1513 37 1112 924 42 17 9 4 6 الطائف
 1513 23 711 621 63 17 4-  5 القنفذة
 1515 24 411 381 19 1 5 1 3 الليث
 1517 14 177 149 13 7 2 4 2 اجلموم
 1515 8 147 136 4 3 2 1 1 خليص
 1515 5 94 85 5 2- -  2 رابغ
 1516 6 89 79 5 1 3 1-  تربة

 1514 4 93 85 5 3- - -  اخلرمة
 1512 4 182 179 2 1- - -  الكامل

 1511 1 139 127 6 1 4-  1 رنيه

 3.32 122 2525 5125 152 25 51 12 55 المجموع
 . ه1425لعام السكان واملساكن تعداد  ىا علمن حساب الباحثة اعتماد  : املصدر 

تتفاوت يف أحجامها  ،قرية 3252أن منطقة الدراسة تضم :من حتليل اجلدول السابق يتضح   
حيث تضم حمافظة  ،ويتضح ذلك إذا قارنا بني حمافظة الطائف وحمافظة جدة ،وعددها من حمافظة ألخرى

 14بينما تضم حمافظة جدة  ،د القرىوهي بذلك حتتل املرتبة األوىل من حيث عد ،قرية 1112الطائف 
 ،يظهر أن هناك عالقة عكسية بني أحجام القرى وعددها ، كماقل احملافظات يف عدد القرىأفهي تعد  ،قرية

مما يدل على وجود معدل تباعد جيد بني القرى ذات الفئات ، كلما زاد حجمها السكاين قل عددهاف
 .احلجمية الكبرية والعكس صحيح 
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فأكثر  ،جلدول أن معظم احملافظات تكاد تتفق يف اهلرياركية احلجمية لقرى منطقة الدراسةيتبني من او 
وهي تشكل يف  ،(نسمة  511قل من أ) ا أعداد قرى منطقة الدراسة تقع يف الفئة احلجمية الصغرية جد  

مثل يف القرى يف منطقة الدراسة يتوهذا يعين أن النمط السائد  ،لقرىمن أعداد ا ٪ 91جمموعها أكثر من 
يضاعف من تكاليف إمداد هذه املناطق باخلدمات  -شك الب–وهذا  ،صغرية احلجم السكاين العمراين

 .بشكل عام واملدارس بشكل خاص
 فقد وصل عدد قراها ،نسمة بقلة أعداد القرى هبا 2511-2111كما تتميز الفئات احلجمية من 

 احيث بلغ عدد القرى هبم ،كثر هذه الفئة يف عدد القرىالطائف والقنفذة أ تاوتعترب حمافظ .قرية 13 إىل
فجميعها تضم قرية واحدة  ؛وتربة ،وخليص ،الليث :ألعداد القرى يف كل من بينما جند متاثال  ، أربع قرى

 .وتشذ عن هذه القاعدة حمافظة مكة املكرمة  ،فقط
هبا مجيع الفئات احلجمية للقرى تعترب حمافظة الطائف احملافظة الوحيدة مبنطقة الدراسة اليت يتمثل و 

بلغ ، فقد وخليص ،واجلموم ،الليث :تشابه معها احملافظات التاليةتو  ،القزمية والصغرية واملتوسطة والكبرية
وبلغت نسبة املدارس بريف  ،(قرية  3252) ختدم ( قرية 136)إمجايل عدد املدارس بريف منطقة الدراسة 

وقد استحوذت حمافظة الطائف على أعلى نسبة من حيث  ،س باملنطقةمن مجلة املدار  ٪ 36منطقة الدراسة 
عدد املدارس قل حمافظات منطقة الدراسة من حيث أبينما تعد حمافظة رنيه ،  ٪27عدد املدارس بالريف 
 ارتباطيهوجود عالقة  -اأيض  –يالحظ و ؛ ٪1،73إذ تصل نسبة املدارس هبا إىل  ،بريف منطقة الدراسة

 :وهذا يتضح يف كل من ،د املدارسدفكلما زاد عدد القرى زاد ع ،لقرى وعدد املدارسبني عدد ا ةطردي
إذ تتميز بقلة أعداد املدارس هبا مقارنة ويشذ عن تلك القاعدة حمافظة رنيه  ،والليث ،والقنفذة ،الطائف

 .بكثرة أعداد القرى هبا
فقد بلغ عدد  ،ارس غري جيدفنجد أن توزيع املد ،أما بالنسبة من حيث نصيب القرى من املدارس

 .نسبة مقارنة ببقية احملافظات  وهي تعد أدى ،ية يف حمافظة رنيهقر / مدرسة  1511املدارس 
تتباين من فئة حجمية  ن صورة توزيع املدارسإف ،لقرى منطقة الدراسةا الختالف الثقل السكاين ونظر  
  :يات من خالل الشكل التايلوميكن تتبع تلك املستو ،  للمستويات التالية  األخرى وفق  
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 ه1252لتعداد  ًالفئات الحجمية لقرى منطقة الدراسة طبقا (51)شكل
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 :القرى تنقسم إىل ست مستويات هي النحو التايل يتضح أن(21)واجلدول (21)من خالل حتليل الشكل 
 (:نسمة  5233)التي يزيد حجمها عن  ىالقر  -1

وهذا النوع من القرى ال يوجد يف ،قرية22تضم و  ، القرىبقية ميز بكرب حجمها عن وتت
، قرية22 ختدممدرسة 21 هذه القرى  وتضم مكة املكرمة وتربة واخلرمة والكامل؛: احملافظات التالية

، العطيف: حمافظة الطائف يف ويف، القوزين: جدة وترتكز املدارس يف قرى احملافظات التالية يف
ويف . ثريبان،الصفةالسالمة و ،عنيكر : القنفذة فترتكز يفأما ،مظل،سديرة،شقصان، السيل الكبري،لية

: ويف اجلموم.غران: أما يف خليص يف ،كلية ، حجر: يف رابغ، املرقبان،الغالة،غميقة،الوسقة: الليث
 .عسفان، ايب عروة

 (: نسمة 5333 –5233 )من  التي يتراوح حجمها القرى  -5
لو من هذا النوع ورنيه  خت واخلرمة والكامل فذة ورابغلقنوا ويالحظ أن حمافظة جدة ،قرية 13وتضم 

فظة يف حما: وترتكز املدارس يف القرى التالية، مدرسة ختدم  قرية18 وتضم هذه الفئة احلجمية . من القرى
 سيل الصغري واملغدة ورضوان وثقيفال: ومبحافظة الطائف يف. الشرائع العلياجعرانة و  مكة املكرمة يف كل من

  أيب شعيب: ويف حمافظة اجلموم يف. طلعةال: ويف حمافظة خليص يف .سلم الزواهر: حمافظة الليث يفيف و . 
 .   أبو راكة : ويف حمافظة تربة يف .  والغزيات

 (: نسمة 1233- 5333)التي يتراوح حجمها منالقرى -2
ل يف احملافظات ومن املالحظ هذا النوع من القرى ال يتمث، قرية  29ويضم هذا النوع من القرى 

 املدارس وترتكز ،مدرسة 14وتضم هذه الفئة احلجمية  ،جدة ومكة املكرمة ورابغ واخلرمة والكامل : التالية
السحن والعضاوين : القرى التاليةيف حمافظة الطائف ،عني مشس والشامية : اجلمومحمافظة يف  يةيف القرى التال

 ،الصدر: ويف خليص، الشواق، حفار:أما الليث فترتكز يف ،يزيدأحد بين : ويف القنفذة يف قرى، ودغيبجة
 .األملح: ويف حمافظة رنيه .شعر،احلشرج ، احلائرية: ويف حمافظة تربة يف ، الربزة

 :نسمة 1333-1233القرى التي يتراوح حجمها من -2
وتضم هذه الفئة ، ويرتكز هذا النوع من القرى يف معظم احملافظات ماعدا حمافظة جدة، قرية  57ويضم      
، القرشيات: ويف الطائف توجد يف . البجيدي،جعرانةاخلضراء و : املدارس يف مكة املكرمة ترتكز و  مدرسة؛22

أما يف الليث ، بلومةو صبيا ، الفائجة، الشعب: ويف القنفذة ترتكز يف. فيضة املسلح،امللعب،السريج، احملاين



- 103 - 

 

. مدركة ، الغوالء: ويف اجلموم.  الظبية، أم اجلرم: يف خليصو . الربيكة : ويف رابغ . فتوجد يف شعب املرتع 
 .العرقني: ويف حمافظة تربة .الغريف: ويف اخلرمة. الدوارة: ويف الكامل 

 :نسمة 233 -1333القرى التي يتراوح حجمها من -2
فظات ماعدا وينتشر هذا النوع من القرى يف مجيع احملا، من إمجايل القرى  قرية 175ويضم هذا النوع      
و الدار احلمراء الصور ومثالة : ويف الطائف  .الزميا  ،عرعر:يف مكةو ، مدرسة  31وتضم هذه الفئة  جدة 

يبس واملعقص ومخيس حرب ، ثالثاء بين عيسي: ويف القنفذة . وصيادة والشباشبة والشعاعيب وحداد 
، اخلوار: ويف خليص. مة والضبيعة وكسابو اجملري  عيار: ويف الليث . وقرن قريش  ،بين رزق وعاجه و وغليفة 
أما . و الريان واملرشدية وهدى الشام ورهاط والصمد  دف زيين : ويف اجلموم . االبواء واملغينية : ويف رابغ

 .الغريفني: ويف الكامل يف .العالوة : ويف حمافظة تربة  .الدغيمة: اخلرمة فترتكز يف
 : نسمة 233القرى التي يقل حجمها عن -2
وترتكز ، مدرسة  38وتضم .قرية من إمجايل القرى  3252يف كل احملافظات ويضم  هذا النوع  وينتشر     

بين   وجدارة :ويف الطائف. الشعيبة: ويف مكة املكرمة، سكن وزارة الداخلية: يف جدة حمافظة املدارس يف 
: ويف القنفذة. واحلساسنة ن ومزيرعةسعد و الذويبات واملعيدن وكالخ والضبعة والقضاة والقريع وقها واجلذعا

السعدية والقعبة والرنيفة ويلملم بين فهم : أما الليث، خمشوش والطبقة واحلبيل وعذيبة والعتمة والعطفة 
: ويف خليص . والرباكيت واملشاش والعطف وآل صالح و قفيالن وحقال وآل السين وربوع العني والصار 

 .احلفنة والقرية : ويف الكامل. يم اجلحيف وظل: ويف اخلرمة ، األبيار 

 : الطرق واملواصالت  -3-3
حيث  ،يف نشأة كثري من املدن واملرافقاليت سامهت الرئيسة تعترب الطرق مبختلف أنواعها من العوامل 

وعملت على ربط أجزاء  ،تعترب من أهم الوسائل اليت سهلت عملية انتقال األفراد والسلع من مكان آلخر
 كما أهنا  ،يف تنفيذ وجناح خطط التنمية  امهم   اهنا تلعب دور  إبل  ،ربطها بالدول اجملاورةالدولة الواحدة و 

 .تشري إىل  درجة التطور احلضاري واالقتصادي الذي وصلت إليه الدولة 
تطور شبكة ، ةوقد رافق حركة التطور والتنمية اليت شهدتا اململكة عقب تزايد موارد الثروة البرتولي

غطت شبكة الطرق ، فقد ونتيجة للجهود املتواصلة ، واصالت وتطور وسائل النقل املستخدمةالطرق وامل
 .أجزاء كبرية من مساحة الدولة 
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مما سهل االتصال ، وتشكل الطرق الربية يف جمموعها العصب الرئيسي لشبكة الطرق مبنطقة الدراسة
 ،سرعة انتشار اخلدمات يف -بال شك-هذا  وقد ساعد ،املباشر بني املدن ببعضها وربطها بالقرى اجملاورة

قل وقت وألكرب عدد أهبدف تسهيل الوصول إليها يف  عديد من اخلدمات بالقرب من الطرقفقد تركزت ال
من الواضح أن اختيار  أصبححىت ، وتعد املدارس واحدة من اخلدمات اليت يرتبط وجودها بالطرق، ممكن

ثري من أصحاب القرار لعديد من الضوابط واملعايري اليت حيرص كاإىل قع املدرسة على شبكة الطرق خيضع مو 
وعلى اتصال من احلي عى عند اختيار موقعها أن تكون قريبة افاملدرسة الثانوية جيب أن ير ، على تنفيذها

وختفيف املشقة اليت قد يتكبدها  ،؛ لتقليل زمن الوصول إليهااملواصالت اليت تدور حول املدينةخبطوط 
لب للوصول هلا جيب أن ال تزيد غري أن املسافة اليت يقطعها الطا .( 321ص ، م 1994، محاد  )الطالب 

للمدارس الثانوية يف  أما بالنسبة للمعايري التخطيطية(.  389ص، م 2111، مصيلحي ) مرتا 1179ن ع
 .م 2511فقد قررت أن نطاق اخلدمة للمدرسة الثانوية يصل إىل (  11ص)العربية السعودية  ململكةا

ن ال أو ، طق ذات الكثافة املرورية العاليةعن املنا اموقع املدرسة ال بد أن يكون بعيد  أن  ذكرهواجلدير 
 ( . 19ص ، م  2116، كامران ) يقع مباشرة على التقاطعات الرئيسية 

توى ومن املعروف أن أطوال الطرق تتباين يف أطواهلا من حمافظة ألخرى تبع ا لتدرجها اهلرمي يف مس
 :وميكن تتبع أطوال الطرق داخل احملافظات من خالل اجلدول التايل. اخلدمة
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 (بالكلم )  م5331منطقة الدراسة لعام بأطوال الطرق  (55) جدول 

 ٪ إجمالي الطرق كم المحافظات

 651 97155 جدة
 751 118458 مكة املكرمة

 4751 785251 الطائف
 751 119451 القنفذة

 556 93959 ثاللي
 456 774 اجلموم
 553 88751 رابغ

 357 63151 خليص
 353 554 رنيه
 357 63555 تربة

 457 79856 اخلرمة
 251 31859 الكامل

 133 12551.2 المجموع الكلي
 .اإلدارة العامة للنقل مبنطقة مكة املكرمة من حساب الباحثة اعتماد ا على بيانات : املصدر              

     
 :يتضح ما يلي  السابق من خالل حتليل اجلدول

وهذا يعين أن حمافظة الطائف احتلت املرتبة ، كم1672956 أطوال الطرق مبنطقة الدراسة يللغ إمجاب
من مجلة الطرق مبنطقة الدراسة، وذلك  ٪47األوىل بني احملافظات من حيث مجلة الطرق مبنطقة، إذ ضمت 

أن حمافظة الكامل سجلت أقل نسبة من حيث أطوال الطرق مبنطقة  بينما جند، يعود لكرب مساحتها
بينما جند أن بقية احملافظات سجلت نسب متقاربة من حيث أطوال . الدراسة، وذلك لصغر مساحتها

 :من خالل الشكل التايل ًوميكن تتبع أطوال هذه الطرق داخل احملافظات بشكل أكثر تفصيال. الطرق هبا
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 م5331لطرق بمنطقة الدراسة لعام شبكة ا (55)شكل 
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 :جند أن الطرق قد قسمت إىل مخس أنواع هي( :  22)من خالل حتليل الشكل 
بلغ إمجايل  ،هي طرق ذات مسارين منفصلني حيوي كل منهما على خطني أو أكثر :طرق سريعة -1

الطرق يف كل وترتكز هذه ، من إمجايل الطرق مبنطقة الدراسة   ٪ 7ومتثل  ،كم  1172هذه الطرق 
فظات بينما ختلو بقية احملا، وخليص  ،واجلموم ،ورابغ ،والطائف املكرمة، ومكة ،جدة :من حمافظة

 .قمن هذا النوع الطر 
وهي تعد ، كم 39855وتبلغ أطواهلا  ،وهي الطرق املرصوفة املكونة من مسارين :طرق مزدوجة -2

وترتكز يف ثالث . ة الطرق باملنطقةمن مجل ٪ 255إذ تصل نسبتها  ،قصر أنواع الطرق باملنطقةأ
 .والطائف املكرمة، ومكة  ،جدة :حمافظات فقط هي

كم بنسبة   173158ويبلغ جمموع أطواهلا ، وهي طرق مرصوفة ذات مسار واحد :طرق مفردة  -3
وتعد حمافظة الطائف أكثر احملافظات اليت تتوطن هبا تلك ، من مجلة الطرق باملنطقة ٪1153تقدر  
 .والكامل من مثل هذا النوع من الطرق  ،وخليص ،اجلموم: و احملافظات التاليةوختل .الطرق

،  احملافظات بالتجمعات العمرانيةوهي طرق مفردة إسفلتية تربط املراكز الفرعية يف: طرق فرعية -4
 وهي حتتل املرتبة الثانية بعد الطرق الزراعية من حيث، ا ما تتفرع من طرق شريانية رئيسية كبريةوغالب  

٪ من إمجايل 2954أي حوايل  ،كم  492457موع أطواهلا ويصل جم ،أطوال الطرق مبنطقة الدراسة
 .الطرق 

تتفاوت يف أطواهلا من ، و وهي عبارة عن وصالت زراعية قصرية تربط القرى ببعضها  :طرق زراعية -5
كم    8147إذ يصل جمموع أطواهلا إىل  ،وتعد أطول أنواع الطرق مبنطقة الدراسة، ألخرى حمافظة

إذ  ،وحتتل حمافظة الطائف املرتبة األوىل من حيث كثافة الطرق الزراعية، ٪ 5158بنسبة بلغت 
ويرجع السبب يف ذلك ، القنفذة والليث  ايليها حمافظت ،كم 3158يصل جمموع أطواهلا إىل  

 .   الكثرة أعداد القرى هبمو ، ا مناطق زراعيةملكوهن
وجود عالقة ارتباط قوية بني الطرق هو ، ا املهتمون بالعمران ومنوه مة اليت خرج هبهومن احلقائق امل

 ،يف جذب السكان امهم   ن ارتفاع كثافة الطرق يشكل عامال  إإذ ، وبالتايل كثافة اخلدمات ،وكثافة السكان
واجلدول التايل يوضح  .ومن مث تنتشر اخلدمات بشكل عام واملدارس بشكل خاص ،وبالتايل زيادة عددهم

 .ب السكان من الطرق مبنطقة الدراسة نصي
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 ـه1251لعام  نصيب السكان من الطرق بمنطقة الدراسة ( 52)جدول 

 كم/نصيب السكان من الطرق  نسمة  إجمالي الطرق كم جملة سكان المحافظات

 كم/نسمة  2917 97155 2821371 جدة
 كم/نسمة  1184 118458 1412944 مكة املكرمة

 كم/نسمة  112 785251 883538 الطائف
 كم/نسمة  211 119451 241944 القنفذة
 كم/نسمة  116 93959 119953 الليث
 كم/نسمة  98 774 76126 اجلموم
 كم/نسمة  77 88751 68538 رابغ

 كم/نسمة  79 63151 49919 خليص
 كم/نسمة  79 554 44229 رنيه
 كم/نسمة  67،1 63555 42654 تربة

 كم/نسمة  48،3 79856 38611 اخلرمة
 كم/نسمة  59،7 31859 18468 الكامل

 كم/نسمة  222 12551.2 2515112 المجموع الكلي
 .  ه1425تعداد السكان واملساكن لعام ، اإلدارة العامة للنقل مبنطقة مكة املكرمة من حساب الباحثة اعتماد ا على بيانات : املصدر       

 
نسمة  346  بلغقد ب السكان من إمجايل الطرق باملنطقة يتضح أن متوسط نصي من اجلدول السابق

من سكان  ٪ 73ا إذ يضمان مع   ،ومكة ،جدة : ويرتفع نصيب السكان عن هذا املعدل يف حمافظيت، كم/
بينما تتميز بقية احملافظات باخنفاض نصيب ، من إمجايل الطرق ٪ 13 يف حني متثل الطرق هبما ،املنطقة

 . ن املتوسط العام للمنطقة ها من الطرق عفيالسكان 
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 :كان من الطرق إىل أربعة أمناط هيتصنيف منطقة الدراسة تبع ا لنصيب الس( 24) كما أمكن من اجلدول
 :كم/نسمة5233ها أكثر من فيمحافظات يصل نصيب السكان من الطرق : النمط األول

 .سكان بتلك املنطقة ويعود ذلك لكثرة أعداد ال، جدة: وتتمثل يف حمافظة واحدة فقط هي
 :كم/نسمة1333-5233ها من فيمحافظات يتراوح نصيب السكان من الطرق : النمط الثاني

 مكة املكرمة : هي -أيض ا–مثل يف حمافظة واحدة وتت
 :كم/نسمة133 -1333ها من ات يتراوح نصيب السكان من الطرق فيمحافظ: النمط الثالث

وتتميز القنفذة بأهنا أعلى معدل حققته ، القنفذة، والليثالطائف، و : وتتمثل يف ثالث حمافظات هي
 .كم/نسمة211يف هذا النمط من حيث نصيب السكان من الطرق 

 : كم/نسمة133ها من فيمحافظات يقل نصيب السكان من الطرق : النمط الرابع
واخلرمة،  اجلموم، ورابغ، وخليص، ورنيه، وتربه،: وتتمثل يف، وتشكل النمط السائد مبنطقة الدراسة

 .كم/نسمة 48،3وتعترب اخلرمة أقل احملافظات من حيث نصيب السكان من الطرق ، والكامل
بينما تأيت  ،كما يالحظ أن حمافظة الطائف تأيت يف املرتبة األوىل بني احملافظات من حيث تركز الطرق

إذ تأيت يف  ،حة احملافظةيرجع ذلك التساع مسا؛ و يف املرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد حمافظة جدة
بكة كبرية من شتأمني إىل  وهذا ما دعا احلاجة ،املرتبة األوىل من حيث املساحة على مستوى احملافظات

 .  الطرق لتغطيتها
اط بريسون ملعرفة العالقة مت تطبيق معامل االرتب، فقد يضاح مدى توطن املدارس على الطرقوإل

حترص على وهو ارتباط طردي يدل على أن املدارس  15529=اط  ربلغت قيمة معامل االرتب ، حيثبينهما
إذ جند حمافظيت جدة ومكة املكرمة ( 24)وذلك يتضح إذ نظرنا للجدول ، التوطن بالقرب من الطرق

وزاد مستوى التحضر  حصلت على أعلى نصيب للسكان من الطرق وهذا يفسر أنه كلما زاد عدد السكان
مما األمر الذي يؤدي حلرص تركز املدارس بالقرب من التجمعات السكانية  زاد نصيبهم من الطرق للسكان
 .الكبرية
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 .ه1251متوسط نصيب السكان من الطرق بمنطقة الدراسة لعام ( 52)شكل         
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جند أن حمافظة جدة حازت على املرتبة األوىل بني احملافظات من (:  23)ن خالل حتليل الشكل م

من إمجايل الطرق  ٪6إذ تصل نسبة الطرق، كم/نسمة 2511ن من الطرق أكثر من حيث نصيب السكا
وهذا سبب كاف الرتفاع نصيب ، من مجلة سكان منطقة الدراسة  ٪4857كما تضم  ، مبنطقة الدراسة

بينما جند أن حمافظة مكة املكرمة تراوح نصيب السكان هبا من الطرق من ، السكان من الطرق هبا 
مما ساهم ، من مجلة السكان ٪2452من مجلة طرق املنطقة و٪7فهي تضم ، كم/ةنسم 2511-1111

أما ، يف ارتفاع نصيب السكان من الطرق، إذ حتتل املرتبة الثانية من حيث عدد السكان مبنطقة الدراسة
: كم ، فقد احنصر تركزها يف ثالث حمافظات هي/نسمة111-1111احملافظات اليت يرتاوح نصيبها من 

. من مجلة السكان ٪ 2153من مجلة الطرق و ٪5957وتضم تلك احملافظات ، والقنفذة، والليث الطائف،
، كم/نسمة111أما بقية احملافظات فقد سجلت أقل األمناط من حيث نصيب السكان من الطرق أقل من 

رق من مجلة الط ٪2753وضمت ، اجلموم، ورابغ، وخليص، ورنيه، وتربة، واخلرمة، والكامل: ومتثلت يف
 .إذ تتميز تلك احملافظات باخنفاض الكثافة السكانية هبا ، من مجلة السكان ٪558و

 : السياسة احلكومية  -3-9
ما خيضع إنشاء وتوزيع  افغالب  ، املهمة اليت تتحكم يف توزيع املدارسعد السياسة احلكومية من العوامل ت

 ولة عن كثري من اخلدماتؤ ولة مسفالد، لسياسة مرسومة من قبل الدولة امباشر   اتلك املدارس خضوع  
والنقل واملواصالت وغريها قدر  ،ون االجتماعيةؤ والش ،والصحة ،والدفاع ،واألمن ،اإلدارة :مثل ،األخرى

ا تتنافس فيما بينها على نيل أكرب قسط ممكن وهذه اخلدمات مجيع  . ن مل يكن أكثرإوليتها عن التعليم ؤ مس
 (.  143ص، م2114، فهمي) من ميزانية الدولة 

هي السياسة املوجهة والضابطة حلركة التعليم  ه 1391منذ عام  بدأتتعد السياسة التعليمية اليت و 
ألسس واملبادئ اومن أهم هذه  ،ظام التعليمتتضمن املبادئ واألسس اليت يستند عليها ن فهي ،حىت اآلن

 .  مبدأ العدل وتكافؤ الفرص التعليمية بني املواطنني 
، والطبيعة اإلنسانية، طبيعة اجملتمع: مصادر هي ةسة التعليمية باململكة فلسفتها من أربعوتستمد السيا

لتعليمي بكافة يف سياسة النظام ا املحوظ   اوتؤثر هذه املصادر تأثري  ، واملفاهيم الرتبوية السائدة، وطبيعة العصر
 (. 13ص ، ه  1426 ، العقيل ) عناصره ومكوناته 
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وزيادة عدد الفصول هبا لرقعة اجلغرافية وزيادة أعدادها يف نشر املدارس على امهمة الدولة وتتمثل 
باإلضافة إىل مراعاة حسن ، ومدها بكافة التجهيزات املناسبة ملراحل التعليم املختلفة وتوفري البيئة املدرسية

فة إىل  االهتمام باإلضا، الريف ويف ظل الكثافات السكانيةالتوزيع اجلغرايف للمدارس على مستوى احلضر و 
ومراعاة عنصر األصالة والتجديد عن طريق تطوير العملية التعليمية من ، املعلم وتأهيله بشكل مناسبعداد إب

 .ا الحتياجات اجملتمع وما يستجد فيه من تطوراتوقت آلخر وفق  
انية وزارة فقد تطورت ميز  ،بعد آخر اعام   امستمر   اونتيجة لذلك يشهد اإلنفاق على التعليم ارتفاع  

عام  ٪ 2556ه  إىل 1395/ 1391من امليزانية العامة للدولة عام  ٪ 955الرتبية والتعليم من 
نه حيظى باملتابعة أو  ،أمهية قطاع التعليم لدى الدولةعلى وهذا التطور يف امليزانية يؤكد . ه  1425/1431

املعجب ) لاير  7322لتلميذ الواحد كما قدر متوسط اإلنفاق احلكومي ل، واحلرص على التطوير واالنتشار
 (.366ص ، مرجع سابق ، 

ويتضح ذلك من خالل حرصها على  ،ومن هنا جند أن مجيع اخلطط اخلمسية للتنمية اهتمت بالتعليم
عتمادات االحيث بلغ إمجايل  ،مع العناية بالكيفسع الكمي يف كافة مراحل التعليم ضرورة االستمرار يف التو 

عن  (٪ 1152)بزيادة ، بليون لاير(  24453) للتعليم يف خطة التنمية السابعة حنو املالية املخصصة 
وتعليم البنات (  ٪ 4957)على تعليم البنني  اعتمادات مناصفة تقريب  وتوزعت هذه اال، املستهدف يف اخلطة

 1391/  1391عام (  ٪ 355) بعبارة أخرى فقد ارتفع حجم اإلنفاق على التعليم منو ( . ٪  5153)
وهذا يؤكد مدى اهتمام الدولة على توفري االستثمارات . ه   1423 -ه   1422عام (  ٪ 955) ه  إىل  

 ( . 418 -411ص،  ه1431،خطة التنمية الثامنة. ) الالزمة هلذا القطاع اهلام
كان من آثار اهتمام الدولة بزيادة اإلنفاق على التعليم أن وصل عدد الطالب   من أجل ذلك فقد

من ( ٪ 31)مليون طالب وطالبة أو بنسبة (  456)طالبات يف خمتلف مراحل التعليم العام إىل حنو وال
ويقوم على  ،(ألف مدرسة  25)يتلقون تعليمهم يف أكثر من ، يف هناية اخلطة السابعةجمموع السكان 

، اإلمجايل من (  ٪ 4856) وتشكل الطالبات ما نسبته ، ألف معلم ومعلمة (  38652) تعليمهم حنو 
) للبنني  ( ٪ 5153)،للبنات (  ٪ 48) كما بلغت نسبة املقيدين يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي  

 ( . 361ص
إال أن  هناك بعض املشكالت والصعوبات اليت  ،وعلى الرغم من تزايد النفقات املصروفة على التعليم

التخلص من املباين املدرسية و ، حلة للمشاريع التعليميةتوفري األراضي واملواقع الصا: تواجه الدولة من أمهها
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وتوفري البيئة املدرسية املناسبة وختفيض الكثافة العددية للطالب والطالبات بالفصول للوصول إىل ، املستأجرة
، والتوسع اجلغرايف للمدارس لتوفري اخلدمة التعليمية لكافة أحياء املدن والقرى واهلجر ،التعليم النموذجي

نسب الرسوب والتسرب يف كافة مراحل  رتفاعاللك التقليل من نسبة الفاقد واهلدر التعليمي نتيجة كذ
 .التعليم 

إىل أن أهم قضايا التعليم يف خطة التنمية (: 98 -96ص ،م2113)يشري تقرير التنمية البشرية و 
انوي بالتوافق مع النمو السكاين زيادة عدد مرافق التعليم االبتدائي والثهو بالنسبة للتعليم العام  السابعة

مما استدعى اللجوء إىل استخدام مباين مدرسية مستأجرة بالرغم من افتقارها ، وتنامي الطلب على التعليم
األمر ، من إمجايل املدارس (  ٪ 6155) حيث وصل عدد املباين املستأجرة إىل ، لبعض املتطلبات التعليمية

 . ة الرتبية والتعليم على وزار  امالي   االذي يشكل عبئ  
منها على  اوذلك حرص   ،ا للتوسع الكمي يف التعليمكبري  ا  ومما الشك فيه أن الدولة قد وجهت اهتمام  

تاليف نواحي بعض القصور يف توزيع اخلدمات التعليمية مبناطق عديدة يف اململكة حيث جيري إنشاء أكثر 
.  ه1432ل العام الدراسي مدرسة خال 811وسيتم تسليم  ، مدرسة حديثة 3211من  

(http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx.) 
بل ركزت جهودها أيضا  ،ومع ذلك فإننا جند أن اهتمام الدولة مل ينصب على اجلانب الكمي فقط

 : على كيفية التعليم عن طريق عدة أمور منها
لتكون معربة عن ثقافة اجملتمع وخصائص  ؛نوع من التجديد والتحديث ملناهج الدراسة إحداث -1

 .العصر وحاجات الطالب 
جتريب خطة جديدة يف التعليم الثانوي تعرف بربنامج املدارس املطورة اليت تعطي الطالب فرصة  -2

 . أفضل يف اختيار املساقات الدراسية املالئمة لقدراتم ورغباتم 
 .توى أداء املعلمنيحتسني مس -3
 .التوظيف األمثل لتقنيات التعليم احلديثة -4
بن عبد العزيز لتطوير التعليم  مشروع امللك عبد الل :من أمهها، إقامة العديد من املشاريع التعليمية  -5

 .وغريها.... ع يف املنهج املدرسي مشروع تنمية اإلبدا و ، العام 
 . خفض معدالت اهلدر يف العملية التعليمية  -6
       

http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx
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نستنتج أن توزيع املدارس هو حمصلة التفاعل بني هذه العوامل ،  ايف ضوء ما ذكر سابق   اوأخري        

وهذا . اليت يتضح أهنا تتفاوت يف قوة جذهبا للمدارس من عامل آلخر حسب أمهية ذلك العامل، واملدارس

، على االختالفات املكانية فيما بينها  التحليل املفصل للعوامل يدعونا لدراسة أحجام تلك املدارس للوقوف

 .وهذا ما سيتم احلديث عنه يف الفصل القادم
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 الفصل الرابع
 

 ةلثانوية للبنات مبنطقة الدراسأحجام املدارس ا
 

 :بنات على مستوى املناطق اإلدارية للمملكةحجم املدارس الثانوية لل: أوالً 

ا -9-1
ً
 .لبات ألعداد الطا حجم املدارس طبق

ا ألعداد الفصول  -9-7
ً
 .حجم املدارس طبق

ا للسكان يف سن التعليم  -9-3
ً
 .حجم الفصول طبق

 
ً
 :  بنات على مستوى منطقة الدراسةحجم املدارس الثانوية لل: اثاني

ا ألعداد الطالبات  -9-9
ً
 .حجم املدارس طبق

ا ألعداد الفصول   -9-5
ً
 .حجم املدارس طبق

ا للسكان يف سن التعليم   -9-6
ً
 .حجم الفصول طبق

 
ً
 :مبنطقة الدراسةحجم املدارس على مستوى احلضر والريف  :  اثالث

ا ألعداد الطالبات  -9-2
ً
 .حجم املدارس طبق

ا ألعداد الفصول  -9-0
ً
 .حجم املدارس طبق

ا للسكان يف سن التعليم  -9-4
ً
 .حجم الفصول طبق
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 :متهيد 

 
ومن أهم هذه اخلدمات ، ماتيون يف اآلونة األخرية بدراسة توزيع األنشطة ومواقع اخلداجلغرافاهتم 

وتعد ، بكافة عناصرها املختلفة، اليت شغلت حيز يف األدبيات اجلغرافية موضوع توزيع اخلدمات التعليمية
هادفة بذلك إىل ، دراسة احلجم أساس ا شائع ا تناولته الكثري من الدراسات املهتمة باخلدمات التعليمية 

 .ام اخلدمات التعليمية الكشف عن أسباب التفاوت والتباين يف أحج
ومن هذا املنظور سريكز هذا الفصل على دراسة أحجام املدارس على مستوى املناطق اإلدارية 

وذلك باالعتماد على تصنيف أحجام املدارس يف ، باململكة، وعلى مستوى منطقة الدراسة واحلضر والريف 
مما يسهل عمل املقارنات فيما بينهم وإبراز ، أمناط حجمية توزيعية تعكس مدى التشابه والتباين بني املناطق

تعتمد دراسة هذا الفصل على دراسة أحجام املدارس وفق عدة ومن هذا املنطلق . هرة اجلغرافيةشخصية الظا
 : معايري وأسس ترتبط بالنظام التعليمي،  من أمهها 

 .ا ألعداد الطالبات حجم املدارس طبق   -4-1        
 .ا ألعداد الفصول طبق   حجم املدارس -4-2    

 .للسكان يف سن التعليما طبق  دارس حجم امل-4-3   
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 :للمملكة حجم املدارس الثانوية للبنات على مستوى املناطق اإلدارية: أوالً   

9-1-  
ً
 :ا ألعداد الطالبات حجم املدارس طبق

ا يف دراسة اخلدمات التعليمية؛ ألنه  معيار ا مهم  الطالبات  دراسة أحجام املدارس حسب أعداد عدت
وبالتايل تقدير  ،يف املستقبل الباتلى تقدير عدد الطمما يساعد ع ،يف هذا احلجم التغريمعدالت  يعكس

 . احتياجات املدارس من الفصول واملعلمات 
ة حجم فدراس .وبالتايل زيادة عدد املعلمات ،صوللزيادة يف حجم الطالبات تتبعه زيادة يف عدد الففا

يسهم يف حتديد نوع وحجم ( الفئة العمرية يف سن التعليم ) لرتكيب العمري هلن الطالبات من خالل معرفة ا
 .(154:ص،مرجع سابق ، اخلريف)  يث نوع التعليم اخلدمات اليت ينبغي توفريها للطالبات من ح

واجلدول التايل . طق اإلداريةا لعدد الطالبات على مستوى املناتتباين أحجام املدارس طبق  وتبع ا لذلك 
 :يوضح ذلك
 ـه1251لعام  لمملكةل ا لعدد الطالبات على مستوى المناطق اإلداريةأحجام المدارس طبقا (  52)جدول 

 مدرسة/ طالبة  عدد المدارس عدد الطالبات المناطق اإلدارية
 226 511 113161 الرياض

 277 373 113281 *مكة املكرمة
 311 234 72521 املنطقة الشرقية

 164 215 35256 عسري
 235 148 34743 دينة املنورةامل

 133 178 23719 قصيمال
 212 93 18743 جيزان
 218 63 13761 تبوك
 138 81 11114 حائل
 151 61 9148 اجلوف
 116 66 7671 الباحة
 195 39 7617 جنران

 226 28 6323 احلدود الشمالية
 مدرسة/ طالبة  553 5351 222522 المجموع

من إدارات الرتبية والتعليم عدا منطقة مكة املكرمة  ما ،على الشبكة العنكبوتيةوزارة الرتبية والتعليم إحصائية عدد املدارس  :املصدر        
 .مبنطقة مكة املكرمة
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رسة ختدم ثالثة مد 2178يتضح أن إمجايل عدد املدارس بلغ ( 24)من اجلدول السابق والشكل 
طالبة  221الطالبات على مستوى اململكةمتوسط نصيب املدرسة من عدد بلغ كما  منطقة إدارية،عشر 

، كما يتضح من ويبدو من خالل اجلدول تباين نصيب املدرسة من الطالبات من منطقة ألخرى، مدرسة /
مدرسة، وهي /لباتاجلدول أن منطقة مكة املكرمة تأيت يف املرتبة الثانية بعد املنطقة الشرقية يف عدد الطا

من  ٪18من إمجايل الطالبات مقابل ٪2256بذلك ترتفع عن املتوسط العام بالنسبة للمملكة، فهي تضم 
 .إمجايل املدارس باململكة

 :إىل األمناط التالية فيها ا لعدد الطالبات ومن املمكن تصنيف املدارس طبق   
وهي تتمثل يف منطقة واحدة  ،مدرسة /طالبة  311مدارس يزيد عدد طالباتا عن : النمط األول 

مدرسة متثل   234وقد بلغ إمجايل املدارس هبذه املنطقة ، (مدرسة / طالبة  311) فقط هي املنطقة الشرقية 
من إمجايل  ٪16طالبة ميثلن   72521كما بلغ عدد الطالبات فيها ، من إمجايل املدارس باململكة 11٪

عدد الطالبات يف هذا النمط لقلة أعداد املدارس فيها مقارنة بأعداد  وترجع زيادة. عدد الطالبات باململكة
 .الطالبات

وهذا النمط يشكل ، مدرسة/طالبة  211-311مدارس يرتاوح عدد طالباتا ما بني :النمط الثاني 
كة م، الرياض: وميثل هذا النمط حالة وسطية، حيث يضم املناطق التالية ، من إمجايل املناطق اإلدارية ٪ 46

مدرسة أي  1216وتضم هذه املناطق جمتمعة  ، احلدود الشمالية ، تبوك، جيزان، املدينة املنورة ، املكرمة
 .  من طالبات املدارس باململكة  ٪63طالبة ميثلن  289919كما تضم أيض ا ، من مدارس اململكة 58٪

من إمجايل  ٪ 46وتضم ، مدرسة/ طالبة  211مدارس يقل عدد طالباتا عن : النمط الثالث 
ويبلغ إمجايل عدد املدارس يف هذا . جنران ، اجلوف، الباحة ،حائل ، القصيم ، عسري : املناطق باململكة هي 

إمجايل طالبات اململكة  ٪21طالبة  أي  94324تضم ، من مجلة املدارس٪31: مدرسة، أي 638النمط 
اخنفاض الكثافة السكانية يف كل من حائل  :وترجع قلة أعداد الطالبات هبذا النمط لألسباب التالية . 

كما تتميز مناطق هذا النمط ، واجلوف وجنران، فهي تعد أقل املناطق باململكة من حيث الكثافة السكانية
 .بتفوق نسبة املدارس على نسبة السكان 

 
 
 
 
 
 
 



- 119 - 

 

دارية لعدد الطالبات على مستوى المناطق ال ًالتوزيع النسبي ألحجام المدارس طبقا( 52)شكل
 ه1251للمملكة لعام 
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الطالبات غري متعادل يف مجيع  ا لعددمن خالل حتليل الشكل السابق يتضح أن حجم املدارس طبق  
، تركز الطالبات يف املنطقة الشرقية -بشكل عام-أحناء املناطق، فإذا حاولنا تتبع مناطق توزعها فإننا نالحظ 

الرياض، ومكة املكرمة، وجيزان، وتبوك ، واحلدود : ثل املناطق التاليةاليت تأخذ اللون األزرق الغامق ، بينما مت
بينما تتميز بقية املناطق بقلة ، طالبة  211-311الشمالية حالة وسطية يرتاوح حجم الطالبات فيها ما بني 

قصيم، ال: عدد الطالبات واخنفاض أحجام مدارسها، وهي حتتل قطاعني قطاع مشايل يتمثل يف املناطق التالية
. عسري، والباحة، وجنران: أما القطاع الثاين فهو قطاع جنويب، ويتمثل يف املناطق التالية . وحائل، واجلوف

 . وهذه املناطق تتميز باخنفاض الكثافة السكانية
9-7-  

ً
 :ا ألعداد الفصول حجم املدارس طبق

 تركيب وتكوين يف -حد ماإىل -تعترب دراسة عدد الفصول من العناصر األساسية الالزمة والثابتة 
كما أهنا أحد ، بح ذات وظيفة فهي عنصر الزم من البداية لكي تقوم اخلدمة وتص، اخلدمة التعليمية

 ( .  314ص،  1996، ادي عبد اهل)  املفردات اهلامة يف اخلدمة التعليمية
مع تقدم املرحلة وتتميز املرحلة الثانوية بكثرة أعداد الفصول فيها نتيجة لقلة أعداد املدارس، ف

حجام املدارس طبق ا لعدد واجلدول التايل يوضح أ. التعليمية تقل أعداد املدارس، يف حني تزيد أعداد الفصول
 :الفصول 
 هـ1251أحجام المدارس طبقاا لعدد الفصول على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة لعام ( 52) جدول        

 مدرسة/ فصل  مدارسعدد ال عدد الفصول المناطق اإلدارية
 1 231 2511 الرياض

 13 252 2212 مكة المكرمة
 13 522 5211 المنطقة الشرقية

 5 512 1222 عسير
 1 121 1521 المدينة المنورة

 2 151 1152 القصيم
 5 12 221 جيزان
 1 22 211 تبوك
 2 13 212 حائل

 2 23 211 الجوف
 2 22 252 الباحة
 5 21 513 نجران

 1 51 525 د الشماليةالحدو 
 1 5351 15152 المجموع

 .وزارة الرتبية والتعليم إحصائية أعداد الفصول على الشبكة العنكبوتية: صدرامل        

 



- 121 - 

 

  موزعنيفصال   17176بلغ  على مستوى اململكة  عدد الفصولإمجايل يتضح أن  من اجلدول السابق
عدد الطالبات  )طالبة   456753العدد خيدم وهذا ، مدرسة/فصول 8مدرسة، أي مبعدل  2178لى ع

نطقة الشرقية يليها امل ،تأيت منطقة مكة املكرمة يف املرتبة الثانية من حيث عدد الفصولو ، (فعلي ا  املقيدات
يف حني تشرتك املنطقتان يف املرتبة األوىل من حيث أحجام املدارس طبق ا لعدد الفصول ، يف املرتبة الثالثة

ن املناطق اليت تتفق وهناك العديد م، ، ومها بذلك يتفوقان على املتوسط العام للمملكة(ةمدرس/فصول11)
 .واحلدود الشمالية  ،وتبوك ،املدينة املنورة :لمع املتوسط العام ألحجام املدارس مث

 من الفصول إىل األمناطا لنصيب املدرسة مت تصنيف املناطق اإلدارية طبق  أنه من خالل اجلدول يتبني و 
 :التالية

: وهذا النمط يتمثل يف منطقتني مها: مدرسة / فصول  11دارس يصل حجمها إىل م: النمط األول 
ويصل متوسط عدد الفصول ، اريةمن إمجايل املناطق اإلد ٪ 15 مكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، ومها ميثالن

من فصول  ٪35أي  ،فصال   6181 فيها ويبلغ إمجايل عدد الفصول ، (مدرسة / ل و فص 11) هبا إىل 
 175811 خيدموهذا العدد  .من مدارس اململكة ٪29أي حوايل   ،مدرسة 617املرحلة موزعة على 

ومبقارنة نسبة الفصول بنسبة الطالبات جند أن نسبة  .من الطالبات املقيدات فعلي ا ٪38 أنأي  ،ةطالب
 .الفصول بالطالبات الفصول تقل عن نسبة الطالبات، مما يدل على ارتفاع كثافة 

من  ٪ 31وهذا النمط ميثل: مدرسة / فصول 8- 9مدارس يرتاوح حجمها ما بني  :النمط الثاني 
ويرتاوح معدل الفصول هبا  ،واحلدود الشمالية ،وتبوك ،واملدينة املنورة ،الرياض :وهي ،إمجايل املناطق اإلدارية

ويصل إمجايل عدد الفصول ، (مدرسة / فصول  9)الرياض عن هذا املعدل  وتستثىن، (مدرسة / فصول  8) 
 ٪36 أي حوايل ،مدرسة 741 من إمجايل الفصول موزعة على٪ 37 متثل فصال   6287هبذه املناطق إىل 

ومن املالحظ تساوي نسبة الفصول عن  .من مجلة الطالبات ٪37طالبة، أي  167886ن املدارس ختدم م
 .ن عدد فصوهلا مع أحجام طالباتامما يعطي انطباع ا بتواز ، نسبة الطالبات

من إمجايل  ٪ 54ويضم هذا النمط : مدرسة / لفصو  8مدارس يقل حجمها عن : النمط الثالث 
 ،فصال   4818وتضم ، عسري، والقصيم، وجيزان، وحائل، والباحة، واجلوف، وجنران: رية، وهياملناطق اإلدا

خيدمون ، من مجلة املدارس ٪ 35أي  ،درسةم 731وهذا العدد موزع على ، من فصول املرحلة ٪28أي 
ويبدو من مقارنة نسبة الفصول بنسبة الطالبات أن هناك . من مجلة الطالبات ٪25 طالبة، أي 113167

إذ  جند أن هناك داخل هذا ، تفوق ا يف نسبة الفصول عن نسبة الطالبات، مما يوحي بزيادة عدد الفصول
، والباحة، واجلوف ،القصيم :وتتمثل يف، ول عن نسبة الطالباتالنمط مناطق تتميز بارتفاع نسبة الفص

 . بينما تتميز جيزان، واجلوف، بتوازن نسبة الفصول مع نسبة الطالبات، وعسري
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لعدد الفصول على مستوى المناطق  ًالتوزيع النسبي ألحجام المدارس طبقا( 52)شكل
 ه1251الدارية للمملكة لعام 

 
 



- 123 - 

 

نالحظ أن حجم املدارس طبق ا لعدد الفصول ضم ثالثة أمناط ( 25 )من خالل حتليل الشكل 
إذ جند أن منطقيت مكة املكرمة والشرقية أكرب املناطق من حيث ، متباينة تتفاوت ما بني الوفرة إىل القلة

وهذا نتيجة ملا تتمتع ، مدرسة / فصول 11 ارس طبق ا لعدد الفصول، يصل معدل املدارس هبا إىلحجم املد
، ه املناطق من ارتفاع عدد الفصول، إذ حتتالن املرتبة الثانية والثالثة على التوايل من حيث عدد الفصولبه هذ

الرياض، واملدينة املنورة، : بينما جند أن املناطق التالية، مما يشري إىل تركز الفصول باملناطق املزدمحة بالسكان
هذا النمط بتوازن عدد الفصول وعدد الطالبات، بينما  وتبوك، واحلدود الشمالية متثل منط ا وسطي ا، ويتميز

ا يف منطقة الدراسة، ويتمثالن يف قطاعني؛ األول/فصول 8يشكل النمط الثالث أقل من  : مدرسة منط ا سائد 
عسري، والباحة، وجيزان، وجنران، : جنويب، ويشمل: والثاين، القصيم، وحائل، واجلوف: مشايل، يرتكز يف

فوق نسبة الفصول على نسبة الطالبات ماعدا منطقيت جيزان وجنران اليت تتوازن نسبة ومجيعها تتميز بت
 .    الفصول مع نسبة الطالبات

 
  فصولحجم ال -9-3

ً
 :ا للسكان يف سن التعليم طبق

حسب عدد السكان  أحجام املدارس من الفصول ختتلف من منطقة إدارية ألخرىمما سبق تبني أن 
ويظهر ذلك التباين يف توزيع الفصول من منطقة ألخرى حجم ما يقدم من ، ةمنطقوكثافتهم داخل كل 

إذ تكشف مقارنة أعداد الفصول بأعداد السكان يف الفئة العمرية  ،اخلدمات التعليمية لسكان هذه املناطق
قلة أعداد  :بعض املناطق، مثلنواحي القصور والضعف اليت تعاين منها ( سنة19-15) يف سن التعليم 

كما حتدد مقدار االحتياج الفعلي للسكان من هذه ، وتكدس الطالبات بالفصول الدراسية ،صولالف
تسلط الضوء على املناطق اليت تتمتع بوفرة يف أعداد الفصول و ، الوحدات عند ختطيط اخلدمات التعليمية

 :ارنة بعدد السكان يف سن التعليمم الفصول مقاحجأواجلدول التايل يوضح . واملدارس
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لعام  على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة ا لعدد السكان في سن التعليمأحجام الفصول طبقا ( 52)جدول 
 ـه1251

 في سن التعليم اإلناث عدد السكان ٪ عدد الفصول المناطق اإلدارية
 (11-12 )من  

 فصل/نسمة  ٪

 54 2155 232158 2355 4288 الرياض

 73 2459 269456 2153 3693 مكة املكرمة

 64 1451 151993 1856 2388 املنطقة الشرقية

 63 855 92278 851 1456 عسري

 61 659 74677 751 1249 املدينة املنورة

 45 457 51917 651 1123 القصيم

 111 657 72587 451 659 جيزان

 58 258 29847 258 518 تبوك

 59 258 31253 258 516 حائل

 48 157 18595 251 389 اجلوف

 59 251 22319 251 375 الباحة

 75 251 21855 155 291 جنران

 62 153 14269 152 232 احلدود الشمالية

 63 111 1181182 111 17176 اجملموع

 .على الشبكة العنكبوتيةالرتبية والتعليم وزارة ، ه1425عام ل لسكان واملساكنا تعداد: املصدر       
 :يتضح اآليت ( 26) سابق والشكل من اجلدول ال

وقد استحوذت منطقة الرياض على أكرب عدد من الفصول ، فصال   17176بلغ عدد إمجايل الفصول 
بينما كان نصيب منطقة احلدود الشمالية، وهي أقل ، من مجلة فصول اململكة ٪ 2356فصال ، متثل 4288

 .من مجلة الفصول  ٪152فصال ، أي 232املناطق من حيث عدد الفصول 
 :فإنه من املمكن تصنيف املناطق حسب عدد الفصول إىل ثالثة أمناط هي ولذا

الرياض، : وميثلها ثالث مناطق هي: فصل 2111مناطق يزيد عدد الفصول فيها عن  :النمط األول
 .  من إمجايل الفصول ٪ 6254ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، حيث تبلغ نسبة الفصول فيها إىل 

: وتتمثل يف ثالث مناطق هي: فصل 1111 -2111ق يرتاوح عدد فصوهلا من مناط :النمط الثاني
 .من مجلة الفصول ٪ 2151عسري، واملدينة املنورة، والقصيم، وتضم  
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جيزان، : وتضم سبع مناطق هي: فصل 1111يقل عدد فصوهلا عن مناطق  :النمط الثالث
من  ٪ 1655وتصل نسبة الفصول فيها إىل  ،والباحة، وتبوك، وحائل، وجنران، واجلوف، واحلدود الشمالية

 .إمجايل الفصول
مليون نسمة، فقد مت تقسيم  158سنة والبالغ عددهم  19-15أما السكان يف سن التعليم من 

 :املناطق اإلدارية وفق ا لعدد السكان يف هذه الفئة العمرية إىل ثالثة أمناط هي 
وتتمثل يف منطقيت الرياض، ومكة : نسمةألف  211مناطق يزيد عدد سكاهنا عن  :النمط األول

من إمجايل سكان يف سن التعليم؛ و ذلك لكوهنا أهم  ٪ 4655هما وتشكل نسبة السكان في، كرمة فقط امل
 .مراكز الثقل السكاين باململكة

وتتمثل يف : ألف نسمة 111-ألف نسمة  211مناطق يرتاوح عدد سكاهنا من  :النمط الثاني 
من مجلة السكان يف سن التعليم على مستوى  ٪ 14وتضم هذه املنطقة مبفردها ، طاملنطقة الشرقية فق

 .اململكة
وتشكل النمط السائد على مستوى : ألف نسمة 111مناطق يقل عدد سكاهنا عن :النمط الثالث 

حائل، املدينة املنورة، وعسري، والقصيم، و : اململكة، وتتمثل يف بقية املناطق البالغ عددها عشر مناطق هي 
من  ٪3955وتضم هذه املناطق جمتمعة  . والباحة، وتبوك، واجلوف، وجنران، وجيزان، واحلدود الشمالية 

 .إمجايل السكان يف سن التعليم 
كما يتضح من اجلدول أن هناك متاثال  واضح ا بني نسبة الفصول ونسبة السكان يف سن التعليم 

وكذلك ، من السكان ٪ 659من الفصول و  ٪7 ، فقد ضمت منطقة املدينة املنورة(سنة 15-19)
 258  منطقتا تبوك وحائل اللتني متيزتا بتماثل النسب فيهما متام ا إذ بلغت نسبة الفصول والسكان فيهما 

وكذلك احلال ،  ٪251وكذلك نفس الشيء يف منطقة الباحة، فقد بلغت نسبة الفصول ونسبة السكان ، ٪
من السكان، إال أن بقية املناطق قد  ٪ 153من الفصول مقابل  ٪ 152 بالنسبة ملنطقة احلدود الشمالية

الرياض، ومكة املكرمة، واملنطقة الشرقية، : شهدت فروق ا كبرية بني نسب الفصول ونسب السكان متثلت يف
 .وعسري، والقصيم، واجلوف، وجنران، وجيزان 

 :صول إىل ثالثة أمناط هيميكن تصنيف املناطق اإلدارية وفق ا لنصيب السكان من الفكما 
وتتمثل يف منطقة واحدة فقط : فصال  / نسمة 81مناطق يزيد حجم الفصل أكثرمن: النمط األول 

. فصال  / نسمة 111وتعد جيزان أكرب املناطق اإلدارية من حيث حجم الفصل الذي يصل إىل ، هي جيزان
 .ويرجع ذلك لقلة أعداد مدارسها 
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وميثل هذا النمط حالة : فصل/نسمة 61 -81ح حجم الفصل ما بني مناطق يرتاو  :لنمط الثاني ا
وتعد ، مكة املكرمة، الشرقية، عسري، املدينة املنورة، جنران، احلدود الشمالية: وتتمثل يف كل من، وسطية

جنران أكرب املناطق من حيث حجم الفصل ضمن هذا النمط، وتعترب منطقة عسري املنطقة الوحيدة اليت 
 (.فصل /نسمة 63)حجم الفصل مع حجم الفصل على مستوى اململكة إذ يصل إىل  يتساوى فيها

الرياض، القصيم، : وتتمثل يف: فصل/ نسمة 61مناطق يقل فيها حجم الفصل عن  :النمط الثالث 
صل وتعد القصيم أقل املناطق من حيث حجم الفصل، إذ يصل حجم الف، تبوك، حائل، اجلوف، الباحة

حجم الفصول يف هذا النمط إىل اخنفاض نسبة السكان عن نسبة جع اخنفاض وير . فصل/ نسمة 45
 .  الفصول 
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التوزيع النسبي ألحجام الفصول طبقا لعدد السكان في سن التعليم على مستوى ( 52)شكل 

 .ه1251المناطق الدارية للمملكة لعام 
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مط األول الذي يتمثل باللون البنفسجي الغامق قد خالل حتليل الشكل السابق نالحظ أن الن من

تركز يف منطقة جيزان، وهذا النمط يتميز بارتفاع نصيب الفصول من حيث السكان، إذ يبلغ نصيب 
أما . وهو أعلى معدل على مستوى املناطق، فصل /نسمة 111الفصول من السكان يف منطقة جيزان 

مكة املكرمة، : د مثل حالة وسطية جتلت يف ست مناطق هيالنمط الثاين الذي يتمثل باللون الفاتح فق
نسمة وقد تركز  61-81إذ يرتاوح حجم الفصل من ، والشرقية، وعسري، واملدينة، وجنران، واحلدود الشمالية

بينما حاز النمط الثالث على أقل معدل من السكان بالنسبة للفصول بني . من مجلة الفصول  ٪5656هبا 
من مجلة الفصول هبذا النمط، حيث يتميز هذا النمط  ٪3954بلغت نسبة الفصول  مناطق اململكة، إذ

 .ًباخنفاض نسبة السكان عن نسبة الفصول، مما يعين قدرتا على سد احتياجات السكان مستقبال
 

     
ً
 :  الدراسة حجم املدارس الثانوية للبنات على مستوى منطقة: اثاني
ا ألعداد -9-9   

ً
 :الطالبات  حجم املدارس طبق

التفاوت الكمي  -من خالل دراسة أحجام املدارس على مستوى املناطق اإلدارية باململكة-لقد تبني 
حيث تأيت منطقة مكة املكرمة يف املرتبة الثانية بني املناطق ، واملكاين ألحجام املدارس طبق ا لعدد الطالبات

مبنطقة الدراسة  إمجايل عدد الطالباتبلغ  فقد، اإلدارية من حيث حجم املدارس طبق ا لعدد الطالبات
الطالبات يف املرحلة الثانوية على  من إمجايل ٪23 ن حوايلثلمي، مدرسة 373طالبة موزعني على  113281

 .اململكة مستوى 
ومن املؤكد أن حمافظات منطقة الدراسة تتباين فيما بينها من حيث أحجام املدارس طبق ا لعدد 

 :من خالل اجلدول التايلالطالبات، وذلك يتضح 
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 هـ1251لعام  مستوى منطقة الدراسة أحجام المدارس طبقاا لعدد الطالبات على(  55)جدول 

 مدرسة/ طالبة  عدد المدارس الطالبات المحافظات

 421 113 43333 جدة
 411 64 25688 مكة املكرمة

 211 88 18453 الطائف
 186 29 5395 القنفذة
 111 29 2913 الليث
 114 16 1824 اجلموم
 113 11 1135 خليص
 178 8 1427 رابغ
 129 8 1131 تربة

 122 7 853 اخلرمة
 214 4 815 رنيه

 71 6 424 الكامل
 555 252 132513 المجموع

 . نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية و التعليم مب: املصدر 
 

 277البات على مستوى منطقة الدراسة بلغ جند أن متوسط عدد الط السابقمن خالل اجلدول 
وتأيت حمافظة جدة ومكة املكرمة يف مقدمة احملافظات اليت يزيد فيها عدد الطالبات عن ، مدرسة/ طالبة 

من  كنوقد أم، بينما تنخفض بقية احملافظات عن املتوسط العام للمنطقة ، املتوسط العام ملنطقة الدراسة 
 : ثالثة  أمناط هي  إىلنصيب املدرسة من الطالبات ا لافظات وفق  ف احملتصني (28)خالل اجلدول 

وهذه تتمثل يف حمافظيت جدة ومكة  :مدرسة/ طالبة  233مدارس يزيد عدد طالباتها عن : النمط األول
، من إمجايل املدارس مبنطقة الدراسة ٪4457متثل حوايل ، مدرسة 167وتضم هاتني احملافظتني ، املكرمة

ويأيت ذلك  .من مجلة طالبات منطقة الدراسة  ٪6658طالبة، أي  69121املدارس على  وتستحوذ هذه
 .انعكاس ا لألحجام السكانية الكبرية يف حمافظات هذا النمط اليت تتميز بكثافة سكانية عالية

وتتمثل يف حمافظتني فقط  :مدرسة/طالبة 533-233مدارس يتراوح عدد طالباتها ما بين: النمط الثاني
كما يصل عدد طالباتا ، من إمجايل املدارس باملنطقة  ٪2457مدرسة، أي  92وتضم ، الطائف، ورنيه: مها

 .وميثل هذا النمط حالة وسطية يف حجم املدارس. من مجلة الطالبات ٪1857طالبة، أي 19268إىل 
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ثر األمناط وميثل هذا النمط أك :مدرسة / طالبة  533مدارس يقل عدد طالباتها عن : النمط الثالث
حيث تشمل مثان حمافظات، ، وحيتل مواقع متباينة من منطقة الدراسة يف شكل جمموعات متصلة، انتشار ا

وتعد الكامل أقل احملافظات يف . القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، واجلموم، وتربة، واخلرمة، والكامل: وهي
 114وتضم هذه احملافظات ، درسةم/ طالبة  71هذا النمط من حيث نصيب املدارس من الطالبات 

. من مجلة الطالبات ٪1455طالبة، أي 14991وتستحوذ على ، من مجلة املدارس ٪3156مدرسة، أي 
وترجع قلة أعداد الطالبات هبذا النمط لقلة أعداد السكان يف سن التعليم هبذه احملافظات، إضافة إىل 

 :الشكل التايل  وميكن عرض هذه األمناط يف. اخنفاض الكثافة السكانية
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لعام  منطقة الدراسة لبات على مستوىا لعدد الطاحجام المدارس طبقا التوزيع النسبي أل(55) شكل 
 ه1251

 
 .من عمل الباحثة :المصدر 
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: نالحظ أن األحجام الكبرية للطالبات تركزت يف حمافظتني فقط مها( 27)من خالل حتليل الشكل 
ة املكرمة الواقعتان يف اجلزء الغريب من منطقة الدراسة، وهي من احملافظات ذات الكثافات جدة، ومك

األمر الذي يؤكد على تركز الطالبات حيث الثقل ، وقد حددت باللون األمحر الغامق، السكانية العالية
يف حني يشكل . طالباتفكلما ازداد الثقل السكاين زاد عدد ال، وميكن القول بطردية العالقة بينها، السكاين

ها فيإذ يصل جمموع الطالبات ، الطائف، ورنيه: مها -أيض ا-النمط الثاين حالة وسطية ويضم حمافظتني 
كما تتميزان بتخلخل ، حيث تتميز حمافظتا الطائف ورنيه باتساع مساحتيهما، من مجلة الطالبات 18٪

أما النمط . هاعدد الطالبات فيجم املدارس و الكثافة السكانية، لذلك كانتا أقل من سابقاتا من حيث ح
وهو ميثل النمط السائد، ، طالبة 211الثالث، فهو أقل األمناط من حيث حجم املدارس بالطالبات أقل من 

: وهي، وينتشر يف احملافظات اليت احتلت املواقع الشمالية واجلنوبية واجلنوبية الشرقية من منطقة الدراسة
إذ متتاز بتدين احلجم السكاين، وبالتايل ختلخل ، والكامل، والليث، والقنفذةخليص، ورابغ، واجلموم، 

لذلك كانت أقل عدد ا يف حجم املدارس بالطالبات، وهذا بدوره يشري إىل عدم املساواة ، الكثافة السكانية
 .     يف التوزيع بني احملافظات

ا ألعداد الفصول  -9-5      
ً
 :حجم املدارس طبق

فصال ، وهي بذلك حتتل املرتبة الثانية من حيث عدد  3693مجايل عدد الفصول مبنطقة الدراسة بلغ إ      
ومن خالل اجلدول التايل تظهر االختالفات املكانية يف توزيع الفصول . الفصول على مستوى مناطق اململكة

 .من حمافظة ألخرى مبا يتناسب مع أحجامها السكانية 
 هـ 1251قاا لعدد الفصول على مستوى منطقة الدراسة  لعام أحجام المدارس طب (51) جدول

 .نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية و التعليم مب -:ملصدر

 مدرسة/ فصل  عدد املدارس عدد الفصول احملافظات
 14 113 1492 جدة

 13 64 819 مكة املكرمة
 8 88 713 الطائف
 7 29 213 القنفذة
 5 29 138 الليث
 5 16 81 اجلموم
 5 11 56 خليص
 7 8 54 رابغ
 5 8 43 تربة

 5 7 38 اخلرمة
 8 4 31 رنيه

 4 6 25 الكامل
 11 373 3693 اجملموع
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من خالل اجلدول السابق يتضح أن احملافظات تتباين فيما بينها تباين ا واضح ا من حيث عدد 

من مجلة  ٪41م حمافظة جدةالفصول، ويتضح هذا إذا ما قارنا حمافظة جدة مبحافظة الكامل، إذ تض
من مجلة الفصول، وهي أقل نسبة حققتها على مستوى منطقة  ٪1571الفصول، بينما تضم الكامل

 .الدراسة
جدة، ومكة املكرمة والطائف : ) كما تبني أن الفصول ترتكز بنسبة كبرية يف احملافظات الثالث األوىل

ي ترتكز يف احملافظات اليت حتتل املراكز األوىل من فه، من مجلة الفصول مبنطقة الدراسة ٪ 82، إذ تضم (
 . حيث عدد املدارس وعدد السكان بني حمافظات منطقة الدراسة

: وتعترب حمافظات، مدرسة/ فصال   318وقد بلغ متوسط عدد الفصول على مستوى منطقة الدراسة 
بينما متثل ، ن منطقة الدراسة جدة، ومكة املكرمة، والطائف من احملافظات اليت يرتفع هبا معدل الفصول ع

 .بقية احملافظات اليت ينخفض فيها املعدل العام ملنطقة الدراسة 
مدرسة / فصول 11يتضح أن متوسط نصيب املدارس من الفصول بلغ ( 28) ومن خالل اجلدول 

ب وتعد حمافظتا جدة، ومكة املكرمة من احملافظات اليت يرتفع فيها نصي، على مستوى منطقة الدراسة
بينما ينخفض نصيب املدارس من الفصول يف بقية ، املدارس من الفصول على مستوى منطقة الدراسة

 . احملافظات
ا لنصيب املدرسة من الفصول إىل األمناط مت تصنيف احملافظات طبق  فقد  -أيض ا–ومن خالل اجلدول 

 : التالية 
 :وتتمثل يف حمافظتني مها :مدرسة/ لفصو  13محافظات يصل حجم مدارسها إلى أكثر من : النمط األول 

، الفصولا من مجلة تقريب   ٪6256أي  ،فصال   2311ويبلغ إمجايل الفصول هبما   .، ومكة املكرمةجدة
وترجع زيادة حجم املدارس هبا إىل قلة عدد  .من مجلة املدارستقريب ا  ٪44أي  ،مدرسة 167موزعة على 

 .مدارسها
وتشكل النمط السائد يف  :مدرسة / فصول 2 -13حجم مدارسها مابين محافظات يتراوح : النمط الثاني 

 ،وخليص، ورابغ  ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: وتتمثل يف تسع حمافظات هي، منطقة الدراسة
 7 إىل إذ تصل ،مدرسة/القنفذة ورابغ  يف متوسط عدد الفصول تاوتتساوى حمافظ .ورنيه ،وتربة ،واخلرمة
: كما تتشابه احملافظات التالية، مدرسة/ فصول  8القنفذة ورنيه  كذلك احلال يف حمافظيت، مدرسة /فصول
 5سة، إذ يصل متوسط عدد الفصول هبا إىل مدر  /وتربة يف متوسط عدد الفصول ،واخلرمة ،وخليص ،اجلموم
 ،رسةمد 211موزعة على  ،ا من مجلة الفصولتقريب   ٪ 3657أي  ،فصال   1357وتضم رسة، مد/ فصول

 .ا من مجلة املدارس تقريب   ٪ 54أي 
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وتتمثل يف حمافظة واحدة فقط  : مدرسة/ فصول  2محافظات يقل حجم مدارسها عن : النمط الثالث
 6موزعة على ، صولمن مجلة الف ٪1571فصال ، أي  25وتضم (. مدرسة / ول فص 4) الكامل : هي

ها إىل ارتفاع نسبة مدارسها على فيجم الفصول وترجع قلة ح. من مجلة املدارس اتقريب   ٪2أي  ،مدارس
 ( 28) شكل أكثر وضوح ا يف الشكل وهذه األمناط تظهر ب. نسبة عدد السكان 

 على مستوى منطقة الدراسة   عدد الفصول التوزيع النسبي  ألحجام المدارس طبقاا ل ( 51)ل شك

 .من عمل الباحثة: المصدر    
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بقية احملافظات من  اند أن حمافظيت جدة ومكة املكرمة تتصدر من خالل حتليل الشكل السابق جن
كانية وارتفاع كثافة مدرسة نتيجة لكرب أحجامها الس/فصول 11حيث نصيب املدارس بالفصول أكثر من 

 ،الطائف: فيرتكز يف احملافظات التاليةب املدارس من الفصول يبينما النمط السائد من حيث نصالسكان، 
يرتاوح نصيب املدارس من الفصول  حيث، ورنيه ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص ،ورابغ ،واجلموم ،والليث ،والقنفذة
ال إ، هاأعداد مدارسيما بينها من حيث أحجام السكان و ختتلف تلك احملافظات فو ، فصول 5-11ما بني 

 ،ع عن نسبة السكانها ترتففينسبة املدارس أن باإلضافة إىل ، تتميز باخنفاض الكثافة السكانية -امجيع  -أهنا 
بينما جند أن حمافظة الكامل شهدت ، مما جعلها تشهد حالة وسطية من حيث نصيب املدارس من الفصول

حلجمها الصغري وقلة  اذلك انعكاس  يعد و ، مبفردها أقل احملافظات من حيث نصيب املدارس من الفصول 
 .سكاهناعدد 

  فصولحجم ال -9-6
ً
 :ا للسكان يف سن التعليم طبق

بني من خالل دراسة أحجام الفصول طبق ا ألعداد السكان على مستوى اململكة أن منطقة مكة ت
فصل،  /نسمة 73املكرمة حتتل املرتبة الثانية بني مناطق اململكة من حيث حجم الفصول طبق ا للسكان 

من  ٪21متثل  ،فصال   3693منطقة الدراسة  تضمإذ  ، وهذا املعدل أعلى من املعدل العام ملناطق اململكة
سنة  19-15) من مجلة السكان يف سن التعليم  ٪25 نسمة، أي 269456ختدم ، مجلة فصول اململكة

، وهذا يعين أن أحجام الفصول ال تتناسب متام ا مع أحجام السكان، وبالتايل عدم قدرتا على سد ( 
يتضح من خالل  ًتفصيالوملعرفة ذلك بشكل أكثر دقة و ، احتياجات السكان يف سن التعليم بشكل عام

 : دراسة اجلدول التايل
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 .هـ1251 تعليم على مستوى منطقة الدراسة أحجام الفصول طبقاا لعدد السكان في سن ال( 51) جدول 

 ٪ عدد الفصول المحافظات
التعليم سن     عدد السكان في 

 فصل/ نسمة  ٪ ( 11 -12) الثانوي 

 74 4153 111133 4154 1492 جدة
 91 2753 73581 2251 819 مكة املكرمة

 65 1751 46124 1953 713 الطائف
 69 552 14174 555 213 القنفذة
 45 253 6215 451 138 الليث
 51 155 4162 251 81 اجلموم
 45 1594 2545 155 56 خليص
 61 152 3238 155 54 رابغ
 57 1591 2451 151 43 تربة

 62 1586 2341 151 38 اخلرمة
 86 151 2656 1583 31 رنيه

 42 1541 1138 1567 25 الكامل
 52 133 521222 133 2212 المجموع

 1425تعداد السكان واملساكن لعام ، نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية والتعليم مب -:املصدر 

 
(  فصال  / نسمة 73) يتضح من خالل اجلدول السابق أن متوسط نصيب السكان من الفصول بلغ  

مدرسة / نسمة  91) مكة املكرمة : وقد ارتفع هذا احلجم يف بعض احملافظات، مثل، على مستوى املنطقة
 .  يف حمافظة الكامل ( مدرسة /نسمة 42)بينما اخنفض إىل ، (

ومن خالل اجلدول ميكن تصنيف احملافظات وفق ا ألحجام الفصول والسكان فيها إىل أربع  فئات 
 :هي

إذ . وتتمثل يف حمافظة جدة فقط : ٪ 23محافظات يزيد حجم الفصول والسكان فيها عن : الفئة األولى 
من الفصول مقابل  ٪ 4154إذ تضم ، حتتل املركز األول بني احملافظات من حيث عدد الفصول والسكان

من السكان، مما يدل على وجود تقارب كبري بني النسبتني، وهذا يعين أن الفصول تستطيع  4153٪
 . اب السكان يف سن التعليماستيع



- 137 - 

 

وتتمثل يف حمافظة مكة :  ٪53-23محافظات يتراوح حجم الفصول والسكان فيها ما بين : الفئة الثانية 
من  ٪2251حيث تضم ، وحتتل املركز الثاين بني احملافظات من حيث عدد الفصول وعدد السكان ، املكرمة

 .مقدار النقص واالحتياج من الفصول احلالية  وتعكس هذه النسب. من السكان ٪ 2753الفصول مقابل 
وتتمثل يف حمافظة الطائف :  ٪13 -53محافظات يتراوح حجم الفصول والسكان فيها من : الفئة الثالثة 

بينما ميثل ، ٪1953اليت تأيت يف املركز الثالث من حيث عدد الفصول والسكان، ومتثل الفصول فيها 
بة الفصول على السكان أهنا تتمتع بوفرة يف عدد الفصول وقدرتا ويستدل من ارتفاع نس. ٪17السكان 

 .على سد حاجة السكان من هذه اخلدمة 
: وميثلها بقية احملافظات وهي :  ٪13محافظات يقل حجم الفصول والسكان فيها عن : الفئة الرابعة 

وتتميز تلك احملافظات بقلة  .القنفذة، والليث، ورابغ، واجلموم، وخليص، واخلرمة، وتربة، ورنيه، والكامل
إذ تصل نسبة الفصول فيها ، أعداد الفصول وبقلة أعداد السكان فيها يف سن التعليم عن الفئات السابقة

ومبقارنة النسبتني جند أن حمافظات هذه ، من مجلة السكان ٪1454، أما السكان فتصل نسبتهم  1852٪
الذي يعين قدرتا يف املستقبل على سد احتياجات  الفئة تتمتع بوجود فائض يف أعداد الفصول؛ األمر

 . السكان من هذه اخلدمة
تصنيف احملافظات طبق ا لنصيب السكان من الفصول ( 29)كما أمكن من اجلدول السابق والشكل 

 :إىل األمناط التالية 
مكة  وتتمثل يف حمافظيت :فصل /نسمة  13محافظات يزيد فيها حجم الفصل أكثر من : النمط األول 

، ومتثل حمافظة مكة املكرمة أعلى معدل على مستوى منطقة الدراسة؛ وذلك لكرب حجمها السكاين ، ورنيه
فصل؛ لقلة عدد املدارس /نسمة  86ويعود ارتفاع نصيب السكان من الفصول فيها إىل . يليها حمافظة رنيه

 ٪ 1853مدرسة، أي  68 من مجلة الفصول موزعة على ٪ 23فصال ، أي  851ويضم هذا النمط . فيها
ومبقارنة نسبة الفصول مع نسبة السكان يتضح أن .  ٪2853نسمة، أي  76236من مجلة املدارس ختدم  

هذا النمط تقل فيه نسبة الفصول عن نسبة السكان، مما يدل على أن هناك ارتفاع ا يف كثافة الفصول يف 
مما يتطلب زيادة أعداد الفصول لتغطية احتياجات ،  هذه احملافظات، وهذا يعين أهنا ال تتوزع توزيع ا عادال  

 .السكان  
ويعد هذا هو النمط : فصل/نسمة  23-13محافظات يتراوح حجم الفصل فيها ما بين : النمط الثاني 

جدة، والطائف، والقنفذة، ورابغ، : وذلك يف احملافظات التالية، السائد يف منطقة الدراسة، وميثل حالة وسطية
ويضم هذا ، وقد حققت حمافظة جدة أعلى معدل لنصيب السكان من الفصول يف هذا النمط. واخلرمة
من مجلة  ٪63، أي مدرسة 235من مجلة الفصول، موزعة على  ٪6757فصال ، أي  2511النمط 

ويالحظ من مقارنة . من مجلة السكان يف سن التعليم  ٪6556نسمة، أي  176819ختدم ، املدارس 
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سبة السكان أن نسبة الفصول ترتفع على نسبة السكان، مما ينم عن وجود فائض يف نسبة الفصول مع ن
 .  أعداد الفصول 

الليث، واجلموم، : وتتمثل يف :فصل /نسمة 23محافظات يقل حجم الفصل فيها عن : النمط الثالث 
 71من مجلة الفصول، موزعة  ٪ 953فصال ، أي  343ويضم هذا النمط ، وخليص، وتربة، والكامل

وتعد حمافظة ، من مجلة السكان ٪ 651نسمة، أي  16411ختدم ، من مجلة املدارس ٪1857مدرسة، أي 
ويتميز هذا النمط بارتفاع ، الكامل أقل احملافظات مبنطقة الدراسة من حيث نصيب السكان من الفصول 

سبة السكان مما يكفل إذ يتميز هذا النمط  بارتفاع نسبة املدارس عن ن، نسبة الفصول عن نسبة السكان 
وإليضاح تلك األمناط بشكل أكثر فقد مت . عدالة توزيعية تتناسب مع أحجام السكان يف تلك احملافظات

 :عرضها يف الشكل التايل
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تعليم على مستوى منطقة ا لعدد السكان في سن الطبقا  التوزيع النسبي ألحجام الفصول( 51) شكل 

 ـه1251لعام  الدراسة

 
.من عمل الباحثة : المصدر     
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يتضح من خالل حتليل الشكل السابق أن حمافظيت مكة، ورنيه مثلتا أعلى معدل من حيث نصيب 
وهاتان احملافظتان تتباين فيما بينها من حيث نصيب ، السكان من الفصول واليت مثلت باللون الغامق

مة هي أعلى هذه احملافظات مبنطقة الدراسة من حيث السكان من الفصول، وإن كانت حمافظة مكة املكر 
فصال ، وهذا النمط يتميز بعدم وجود عدالة توزيعية نتيجة الرتفاع / نسمة91نصيب السكان من الفصول  

أما املناطق اليت حازت على اللون فهي املناطق اليت . نسبة السكان عن نسبة الفصول يف ذلك النمط 
وهذه احملافظات تتمتع . الطائف، والقنفذة، ورابغ، واجلموم، واخلرمة، وتربة: شكلت حالة وسطية فهي تضم

بوفرة يف عدد الفصول مقارنة بأعداد السكان، إذ تتميز معظم تلك احملافظات بكثافة سكانية منخفضة، مما 
ن أما اللون الفاتح فهو ميثل أقل األمناط م، ساهم يف وجود فائض يف أعداد الفصول عن حاجة السكان

كما يتميز بارتفاع نسبة ، الليث، وخليص، والكامل: حيث نصيب السكان من الفصول، ويتمثل يف كل من
الفصول عن نسبة السكان نتيجة لتدين احلجم السكاين وتدين الكثافة السكانية يف تلك احملافظات، مما 

توزيع الفصول ال وخنلص من ذلك إىل أن . ساهم يف وجود ارتفاع يف نسبة الفصول عن نسبة السكان
وهذا يعطينا نتيجة واضحة لعدم املساواة التوزيع بني مجيع ، يتماثل مع توزيع السكان يف سن التعليم 

متغريات اخلدمة مع احلجم السكاين للمحافظات؛ وللتحقق من ذلك بشكل أكثر فقد مت دراسة تلك 
 .ًتفصيالاملتغريات على مستوى حضر وريف منطقة الدراسة لتكون الصورة أكثر 

 
 
ً
 :  مبنطقة الدراسة حجم املدارس على مستوى احلضر والريف: ا ثالث

9-2-  
ً
 :ا ألعداد الطالبات حجم املدارس طبق

 
بعد إلقاء نظرة عامة على أحجام املدارس على مستوى اململكة وعلى مستوى منطقة من األجدى 

الريف ومقارنتهم س على مستوى احلضر و على أحجام املدار  ًبشكل أكثر تفصيال إلقاء الضوء  مكة املكرمة
 .ا لعدد الطالبات على مستوى احلضر والريف واجلدول التايل يوضح أحجام املدارس طبق   .بأعداد السكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 141 - 

 

 هـ1251أحجام المدارس طبقاا لعدد الطالبات على مستوى الحضر والريف بمنطقة الدراسة لعام ( 23) جدول 
 ريف حضر

 تالمحافظا
عدد 

 الطالبات
عدد 

 المدارس
/ طالبة 
 مدرسة

 
 المحافظات

عدد 
 الطالبات

عدد 
 المدارس

/ طالبة 
 مدرسة

 249 37 9223 الطائف 428 111 43245 جدة
 174 23 3998 القنفذة 436 56 24426 مكة املكرمة

 86 24 2158 الليث 181 51 9231 الطائف
 87 14 1212 اجلموم 233 6 1397 القنفذة
 158 8 1262 مكة 318 3 924 رابغ

 89 8 712 خليص 169 5 845 الليث
 111 5 513 رابغ 235 3 715 رنيه

 73 6 436 تربة 316 2 612 اجلموم
 69 4 274 اخلرمة 297 2 594 تربة

 53 4 213 الكامل 193 3 579 اخلرمة
 111 1 111 رنيه 141 3 423 خليص
 44 2 88 جدة 116 2 211 الكامل

 121 122 53311 المجموع 221 525 12111 المجموع
 .ه1425تعداد السكان واملساكن لعام ، نطقة مكة املكرمة إدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر     

 
 :يتضح  ما يلي السابق من خالل اجلدول 

نصيب كذلك باملناطق الريفية من حيث و  ،التباين الواضح بني مدن منطقة الدراسة فيما بينها -
 . ارس من الطالباتاملد

٪ من إمجايل الطالبات مبنطقة 81أي ،  83191بلغ عدد الطالبات حبضر منطقة الدراسة  -
بينما ضم ريف منطقة الدراسة ، ٪ من مجلة املدارس64مدرسة  237يتوزعون على  ،الدراسة

 .٪ من مجلة املدارس 36يتوزعون على  ،٪ من مجلة الطالبات19أي  ،طالبة 21189
ها فيفظة جدة من حيث عدد الطالبات على مستوى احلضر فتصل نسبة الطالبات تتصدر حما  -

يف املقابل جند .  ٪ من مجلة املدارس باحلضر43وتضم  ،٪ من مجلة الطالبات باحلضر52إىل 
من  ٪ 46إذ تضم  ،أن حمافظة الطائف تتصدر احملافظات بالريف من حيث عدد الطالبات

 . ٪من مجلة املدارس بالريف 27كما تضم   ،مجلة الطالبات بالريف
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، مدرسة / طالبة 351بلغ متوسط نصيب املدرسة من عدد الطالبات على مستوى احلضر  -
بينما ، ومكة املكرمة  ،جدة :وصل عدد احملافظات اليت ترتفع عن هذا املتوسط حمافظتني مهاو 

 ،واجلموم ،رابغو  ،والليث ،والقنفذة ،الطائف: ية احملافظات عن هذا املتوسط وهيتنخفض بق
ويف املقابل جند أن متوسط نصيب املدرسة من حيث . والكامل ،ورنيه ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص

سجلت حمافظة الطائف أعلى من املتوسط  ،مدرسة/طالبة 148عدد الطالبات يف الريف بلغ 
 .عن املتوسط العام للريف ابينما سجلت بقية احملافظات اخنفاض  ، العام بالريف

 ا حلجم تصنيف احملافظات على مستوى احلضر وفق   ناميكن( 31) والشكل(  31)ن خالل اجلدول مو     
 : املدارس من الطالبات إىل األمناط التالية 

  :مدرسة / طالبة  233ها عن فييزيد حجم المدارس  حواضر :النمط األول 
٪ 8153 :أي ،طالبة 67671 واضروتضم هذه احل .جدة ومكة املكرمة يتحمافظحواضر مثل يف وتت

وترجع زيادة . ٪ من مدارس احلضر6652 :أي ،مدرسة 157من مجلة طالبات احلضر يف املقابل تضم 
مما ساهم يف ارتفاع ، حجم املدارس بالطالبات يف كل من جدة ومكة املكرمة لكرب أحجامها السكانية

 .أحجام املدارس من الطالبات
  :مدرسة / طالبة  533-233ها ما بين فيارس يتراوح حجم المد حواضر :النمط الثاني 

 4232 واضروتضم هذه احل .وتربة ،ورنيه ،القنفذة :حواضرتمثل يف ت، وميثل هذا النمط حالة وسطية
٪ من مجلة مدارس 658 :مدرسة أي16٪ من مجلة الطالبات باحلضر موزعني على 551 :أي ،طالبة

 .احلضر
  :مدرسة/ طالبة 533ن يقل حجم مدارسها ع حواضر :النمط الثالث

 11288وتضم . والكامل ،واخلرمة ،وخليص ،والليث ،الطائف: التالية حواضر احملافظاتل يف وتتمث
ويفسر  .٪ من مجلة املدارس باحلضر 27 :أيمدرسة،  64مقابل  ،٪ من مجلة الطالبات1356 :أي ،طالبة

بينما تتميز حواضر احملافظات ، لطالباتذلك بكثرة أعداد املدارس يف حمافظة الطائف، مما قلل من حجم ا
وميكن تتبع هذه األمناط من . الليث، وخليص، واخلرمة، والكامل، بقلة أعداد الطالبات هبم: األخرى وهي

 :خالل الشكل التايل 
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لعام  لطالبات بحواضر منطقة الدراسة ا لعدد احجام المدارس طبقا التوزيع النسبي أل (23)شكل 
 ـه1251

 
 .من عمل الباحثة: صدرالم
 
 



- 144 - 

 

نالحظ من خالل الشكل السابق أن أحجام املدارس طبق ا لعدد الطالبات على مستوى احلضر 
حيث ، تتفاوت يف أحجامها ما بني كبرية ومتوسطة وصغرية؛ وذلك تأثر ا باحلجم السكاين لتلك احلواضر 

 تركزت يف اجلزء الغريب من منطقة متثلت األحجام الكبرية يف حواضر حمافظة جدة ومكة املكرمة، واليت
وتعد حواضر هذا النمط األعلى بني حواضر منطقة الدراسة من حيث كرب حجم املدارس؛ نتيجة ، الدراسة

طالبة  211-411بينما جند األحجام املتوسطة من . للثقل السكاين اليت تتمتع به حواضر تلك احملافظات
رابغ، واجلموم، : دراسة، وخاصة حواضر احملافظات التاليةمتثلت يف مناطق متفرقة من حواضر منطقة ال

أما األحجام الصغرية أقل من . والقنفذة وتربة ورنيه، واليت تتميز بتناسب عدد طالباتا مع عدد مدارسها
وهي تتميز بوجود فائض وقدرتا على ، فهي متثل النمط السائد حبواضر منطقة الدراسة، طالبة 211

 .الطائف، والليث، وخليص، واخلرمة، والكامل: وتتمثل يف حواضر كل من، ًستقبالاستيعاب الطالبات م
إذ يقل نصيب املدارس يف  ،ا عن احلضرن نصيب املدارس من الطالبات قد اختلف كثري  إلريف فاأما 

ف ارس يف الريمت تصنيف املدفقد لذا ، الريف مقارنة باحلضر تأثر ا باحلجم السكاين الصغري لتلك األرياف
 :إىل األمناط التالية ( 31)والشكل ( 31)من خالل اجلدول  ا لعدد الطالباتوفق  

 :مدرسة / طالبة 533يزيد حجم مدارسها عن  أرياف :النمط األول
، ومتثل هذه احملافظة املركز األول بني املناطق الريفية من الطائف :واحدة فقط هي وتتمثل يف حمافظة 

من مجلة طالبات الريف يتوزعون على  ٪ 46: طالبة، أي 9223إذ تضم حيث عدد املدارس والطالبات، 
والفرق بني النسبتني يعكس مقدار احلاجة والنقص، وأن ، من مجلة املدارس بالريف ٪ 27: مدرسة، أي 37

 .ريف هذه احملافظة حباجة إىل املزيد من املدارس؛ لتتناسب مع أحجام الطالبات
 :مدرسة / طالبة 133-533م مدارسها من يتراوح حج أرياف :النمط الثاني

 5823وتضم هذه احملافظات جمتمعة  .ورنيه ،ورابغ مكة،و  ،القنفذة :هي حمافظاتأربع وتتمثل يف  
من مجلة مدارس  ٪27: مدرسة، أي 37من مجلة طالبات الريف، كما يضم هذا النمط  ٪29: طالبة، أي

ت عن نسبة املدارس، وهذا يعين أن املدارس ال تفي وميتاز هذا النمط بارتفاع نسبة الطالبا. الريف 
 .باحتياجات السكان من هذه اخلدمة

  :مدرسة/ طالبة 133محافظات يقل حجم مدارسها عن  :النمط الثالث
ويصل  .وجدة ،والكامل ،وتربة ،واخلرمة ،وخليص اجلموم،و  ،الليث :بقية احملافظات وهي وتتمثل يف

من مجلة طالبات الريف، ويصل عدد املدارس هبذا  ٪25: ، أي 5143عدد الطالبات هبذا النمط إىل 
وتعود قلة أحجام املدارس من الطالبات هبذا . من مجلة مدارس الريف ٪ 46: مدرسة، أي 62النمط إىل 

النمط إىل ارتفاع نسبة املدارس عن نسبة الطالبات، وهذا بدوره يعكس مدى الوفرة اليت تتمتع هبا أرياف 
 .ظات تلك احملاف
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لعام  ف منطقة الدراسةلطالبات بريا لعدد احجام المدارس طبقا التوزيع النسبي  أل ( 21)شكل 

 ـه1251

 
 .من عمل الباحثة : المصدر
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طالبة قد تركزت يف األجزاء  211من خالل حتليل الشكل جند أن أحجام املدارس اليت تزيد عن 
ظة الطائف الذي ميتاز بكثرة أعداد القرى وكثرة عدد الطالبات وميثلها ريف حماف، الوسطى من منطقة الدراسة

مقارنة بقلة عدد املدارس فيها، مما أدى لعدم وجود عدالة توزيعية، بينما جند أن النمط الثاين الذي يرتاوح 
القنفذة، ومكة، ورابغ، : طالبة قد اقتصر تركزه على أرياف احملافظات التالية111-211عدد طالباته من 

وهذا النمط ميتاز بقلة عدد املدارس مقارنة بأعداد الطالبات، وهذا يعين أن النمط األول والثاين ، يهورن
النمط السائد ، طالبة 111وعلى النقيض من ذلك يشكل النمط الثالث أقل من . يفتقدان للتوزيع العادل

الليث، واجلموم، : ف كل من بريف املنطقة، وهو ينتشر يف مواقع متفرقة من منطقة الدراسة، إذ يضم أريا
وهذا النمط أكثر عدالة يف توزيع املدارس مع حجم الطالبات؛ ، وخليص، واخلرمة، وتربة، والكامل، وجدة 

 .   نتيجة لألحجام السكانية املنخفضة يف تلك األرياف
9-0-  

ً
 :ا ألعداد الفصول حجم املدارس طبق

لكن من ، ى مستوى احلضر والريف يتسم بالتبايناتضح من خالل الدراسة أن توزيع الفصول عل      
من مجلة  ٪77إذ يرتكز فيها حنو ، تركز الفصول بنسبة كبرية يف حواضر منطقة الدراسة -أيض ا–املالحظ 

واجلدول . من مجلة الفصول مبنطقة الدراسة  ٪ 23أما الريف فإنه يستحوذ على . فصول منطقة الدراسة
 :التايل يوضح ذلك 
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 ـه1251 لعام الدراسةا لعدد الفصول على مستوى الحضر والريف بمنطقة أحجام المدارس طبقا  (21) جدول
 ريف حضر

عدد  المحافظات
 الفصول

عدد 
 المدارس

/ فصل 
 مدرسة

 
 المحافظات

عدد 
 الفصول

عدد 
 المدارس

/ فصل 
 مدرسة

 11 37 398 الطائف 15 111 1491 جدة
 6 23 147 فذةالقن 14 56 772 مكة املكرمة

 3 24 67 الليث 6 51 315 الطائف
 4 14 62 اجلموم 14 5 71 الليث
 6 8 47 مكة 9 6 56 القنفذة
 5 8 38 خليص 9 3 28 رابغ
 5 5 26 رابغ 8 3 25 رنيه

 4 6 25 تربة 6 3 19 اخلرمة
 5 4 19 اخلرمة 11 2 19 اجلموم
 4 4 16 الكامل 6 3 18 خليص

 6 1 6 رنيه 9 2 18 تربة
 1 2 2 جدة 5 2 9 الكامل

 2 122 122 المجموع 15 525 5123 المجموع
 .نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية و التعليم مب:املصدر          

 

 : يتضح من اجلدول السابق ما يلي 
التباين الواضح بني حواضر منطقة الدراسة فيما بينها، وكذلك بني املناطق الريفية من حيث  -

 . عدد الفصول
كما ، من إمجايل الفصول حبضر منطقة الدراسة ٪ 52استحوذت حمافظة جدة على حوايل  -

من إمجايل عدد املدارس باحلضر، فهي بذلك حتتل املرتبة األوىل بني  ٪43ضمت حوايل 
 . حواضر منطقة الدراسة من حيث عدد الفصول واملدارس

وقد سجلت ، مدرسة/ فصال   12بلغ متوسط نصيب املدارس من الفصول على مستوى احلضر  -
أما بقية احملافظات فحصلت على أقل ، حمافظات جدة ومكة املكرمة والليث أعلى من املتوسط

 .من املتوسط العام 
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أمكن تصنيف املدارس حسب نصيبها من الفصول على (  32)والشكل (  31)ومن خالل اجلدول 
 : مستوى احلضر إىل ثالثة أمناط هي 

: وتتمثل يف حواضر ثالث حمافظات هي:  مدرسة/فصالا 15يزيد عدد فصولها عن  حواضر:النمط األول 
، من إمجايل الفصول باحلضر ٪82: فصال ، أي 2333إذ يضم هذا النمط ، جدة، ومكة املكرمة، والليث

 .من إمجايل مدارس احلضر  ٪68،4مدرسة حوايل  162موزعة على 
ومتثل النمط السائد على مستوى :  مدرسة/فصول 1-15حواضر يتراوح عدد فصولها من : النمط الثاني 

ويضم هذا النمط ، القنفذة، واجلموم، ورابغ، ورنيه، وخليص، وتربة: احلضر، وتتمثل يف احملافظات التالية
من إمجايل  ٪81مدرسة حوايل  19موزعة على ، من إمجايل الفصول باحلضر  ٪6: فصال ، أي 164

 .املدارس باحلضر
: وتتمثل يف ثالث حمافظات هي:  مدرسة/فصول 1حواضر يقل عدد فصولها عن  :النمط الثالث

مدرسة، / ومن املالحظ أن حمافظيت الطائف واخلرمة يتساوى هبما عدد الفصول. الطائف، واخلرمة، والكامل
أما حمافظة الكامل فتعد أقل احملافظات من حيث عدد الفصول على مستوى ، مدرسة/فصول 6إذ تصل إىل 

من إمجايل فصول  ٪12: فصال ، أي 343ويصل إمجايل الفصول هبذا النمط إىل ، مدرسة /فصول 5ر احلض
وميكن إيضاح تلك األمناط . من إمجايل مدارس احلضر  ٪23،6: مدرسة، أي 56موزعة على ، احلضر

 : بشكل مفصل يف الشكل التايل
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لعام  الفصول بحواضر منطقة الدراسة لعددا حجام المدارس طبقا أل التوزيع النسبي(25) شكل 
 ـه1251

 .من عمل الباحثة:المصدر
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فصال  تنتشر يف األجزاء  12من خالل حتليل الشكل السابق جند أن املدارس اليت يزيد حجم فصوهلا عن 
دد ويتميز هذا النمط بكثرة عدد الفصول وع، الغربية من منطقة الدراسة يف حواضر كل من جدة ومكة والليث

فصول، فهي تنتشر  8-12أما احلواضر اليت ترتاوح  أحجام مدارسها من . الطالبات به ما عدا حواضر الليث
وهذا النمط ميتاز . القنفذة، واجلموم، ورابغ، وخليص، ورنيه، وتربه : يف معظم حواضر منطقة الدراسة يف حواضر

مدرسة / فصول 8يت قلت أحجام فصوهلا عن أما احلواضر ال. بأن نسبة املدارس فيه تفيض عن حاجة السكان
يف اجلزء األوسط من منطقة الدراسة يف حواضر الطائف، ويف اجلزء اجلنويب الشرقي من : فرتكزت يف ثالثة مواقع 

ومجيعها تتميز . منطقة الدراسة يف حاضرة اخلرمة، ويف اجلزء الشمايل الغريب من منطقة الدراسة يف حاضرة الكامل
 . فصول ماعدا حواضر حمافظة الطائفبقلة أعداد ال

 ٪27مقابل ، من إمجايل فصول الريف ٪47: فصال ، أي 398، فقد ضمت حمافظة الطائف الريفأما 
من إمجايل مدارس ٪73من إمجايل الفصول مقابل ٪ 53أما بقية املناطق الريفية ، من إمجايل مدارس الريف

 . الريف 
كما بلغ املتوسط العام ، ركزت يف حمافظيت الطائف والقنفذةويتضح من اجلدول أن ثلثي فصول الريف ت

وقد حققت حمافظة الطائف أعلى من املتوسط العام على مستوى الريف ، مدرسة/فصول 6من الفصول بالريف 
بينما اخنفض نصيب املدارس من الفصول يف بقية احملافظات عن املتوسط العام، كما هو ، مدرسة/ فصال   11

: لكن يالحظ أن احملافظات التالية وهي، ث، واجلموم، وخليص، ورابغ، وتربة، والكامل، وجدة اللي: احلال يف
 .مدرسة/فصول 6القنفذة، ومكة املكرمة، ورنيه، تساوت مع املتوسط العام من الفصول بالريف وهو 

 :ة فقد أمكن تصنيف املناطق الريفية إىل األمناط التالي(  33)والشكل(  31)ومن خالل اجلدول 
وتتمثل يف حمافظة الطائف فقط، إذ :  مدرسة/فصول 13أرياف يزيد حجم مدارسها عن : النمط األول 

ويرجع ذلك لكثرة أعداد املدارس، إذ ، من إمجايل فصول الريف ٪47: فصال ، أي 398يصل عدد فصوهلا إىل 
 . من إمجايل مدارس الريف٪ 27: مدرسة، أي 37تضم 

: وتتمثل يف احملافظات التالية: مدرسة /فصول 2-13اوح عدد فصولها من أرياف يتر : النمط الثاني 
كما ، من مجلة فصول الريف ٪23: فصال ، أي 211ويصل عدد الفصول إىل ، القنفذة، ومكة املكرمة، ورنيه

وتعترب حمافظة القنفذة أكثر احملافظات يف هذا النمط من ، من مجلة مدارس الريف٪24مدرسة حوايل  32تضم 
 .ث عدد الفصول حي

الليث، : يف بقية احملافظات وهي  وتتمثل :مدرسة /فصول 2أرياف يقل عدد فصولها عن :النمط الثالث 
من مجلة  ٪31: فصال ، أي 255ويضم هذا النمط ، واجلموم، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل، وجدة

وتعد حمافظة جدة أقل احملافظات ، لريفمن مجلة مدارس ا ٪49: مدرسة، أي 67فصول الريف موزعة على 
وميكن عرض هذه األمناط يف الشكل . بالريف من حيث عدد الفصول، إذ يصل عدد فصوهلا إىل فصلني فقط 

 :التايل 
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لعام ا لعدد الفصول بريف منطقة الدراسة حجام المدارس طبقا أل التوزيع النسبي( 22)شكل 
هـ1251

 
.من عمل الباحثة : المصدر  
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جند أن األجزاء الوسطى من منطقة الدراسة، واليت متثلت يف ريف حمافظة :السابق حتليل الشكل من خالل   
مدرسة، وذلك يعود /فصول 11الطائف قد سجلت أعلى معدل للمدارس من حيث حجم الفصول فيها 

، نسبة الفصول فيها لكرب احلجم السكاين بريف تلك احملافظة مقارنة ببقية األرياف، مما ساعد يف ارتفاع
حالة وسطية، إذ تراوح نصيب املدارس ، القنفذة، ومكة املكرمة، ورنيه: بينما شكلت أرياف احملافظات التالية

أما بقية أرياف احملافظات . فصول، وهي تتميز بتقارب نسبة الفصول مع نسبة املدارس فيها 6-11فيها من 
من الفصول؛ وذلك لقلة أعداد الطالبات نتيجة لصغر فقد حازت على أقل معدل من حيث نصيب املدارس 

 .األحجام السكانية لتلك األرياف
9-4- 

ً
 :ا للسكان حجم الفصول طبق

يؤدي توزيع كل من السكان والفصول على مستوى حضر وريف منطقة الدراسة دور ا بارز ا يف التأثري 
لذا فمن الطبيعي ، ضر أو الريفعلى اختالف نصيب السكان من الفصول يف كل منطقة؛ سواء كانت باحل

ا اختالف نصيب السكان من الفصول على مستوى احلضر والريف والذي يتضح من ، أن يبدو واضح 
 :اجلدول التايل 

 .ـه1251الدراسة لعام  منطقةبا لعدد السكان على مستوى الحضر والريف أحجام الفصول طبقا ( 25) جدول 
 ريف حضر

 المحافظات
عدد 
 ٪ الفصول

السكان  عدد
* ٪ 

/نسمة
 فصل

المحا
 فظات

عدد 
الفصو 

 ل
٪ 

عدد 
 ٪ *السكان

/نسمة
 فصل

 258 2954 112614 4656 398 الطائف 795 5351 1184288 5254 1491 جدة
 665 2851 97723 1752 147 القنفذة 814 2851 621631 2752 772 مكة املكرمة

 619 1251 41454 851 67 الليث 1116 1453 321116 1151 315 الطائف
 411 751 24868 753 62 اجلموم 163 155 11581 255 71 الليث
 363 458 17145 555 47 مكة 373 1593 21911 251 56 القنفذة

 424 456 16112 455 38 خليص 739 1592 21678 151 28 رابغ
 386 351 11147 351 26 رابغ 365 1541 9131 1،88 25 رنيه

 395 351 9887 351 25 تربة 594 155 11288 1567 19 اخلرمة
 388 251 7363 252 19 اخلرمة 521 1544 9873 1567 19 اجلموم
 464 251 7429 158 16 الكامل 454 1536 8165 1563 18 خليص

 2113 356 12621 1571 6 رنيه 617 1549 11117 1563 18 تربة

 726 154 1452 1521 2 جدة 151 1516 1363 1532 9 الكامل
 231 133 221212 133 122 المجموع 512 133 5551153 133 5123 المجموع

مجلة *. *مجلة السكان اإلناث بالريف . *ه1425نطقة مكة املكرمة ؛ تعداد السكان واملساكن لعام إدارات الرتبية و التعليم مب: املصدر 
عدد السكان ال ميثل العدد الفعلي للسكان بل . يفة لإلناث على مستوى احلضر والر لعدم توفر الفئات العمري، السكان اإلناث احلضر 

 . فقط  الدراسة كمؤشر استخدمته
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منطقة الدراسة حسب نسبة الفصول ونسبة السكان  حواضرمن خالل اجلدول السابق ميكن تصنيف 
 : إىل ثالثة أمناط هي 
ة جدة فقط، حيث وميثلها حمافظ:  ٪23حواضر تزيد فيها نسبة الفصول ونسبة السكان عن :النمط األول 

ومما يالحظ أن نسبة الفصول تقل ، من مجلة سكان احلضر ٪ 5351، مقابل  ٪5254تبلغ نسبة الفصول فيها 
األمر الذي يساهم يف ارتفاع كثافة الفصول، إذ تتميز حمافظة جدة بكرب ، عن نسبة السكان يف هذا النمط 

 .حجمها السكاين 
، وميثلها حمافظة مكة املكرمة فقط :٪53-23ها وسكانها من حواضر تتراوح نسبة فصول:النمط الثاني 

وهذه ، من مجلة سكان احلضر٪28من مجلة فصول احلضر، وأيض ا  ٪2752حيث تصل نسبة فصوهلا إىل 
 .النسبة للفصول تقل عن نسبة السكان بفارق بسيط، إال أن ذلك يشري إىل عدم وجود العدالة يف التوزيع

الطائف، : وميثلها بقية احملافظات وهي :٪53نسبة الفصول والسكان فيها عن  حواضر تقل:النمط الثالث 
إذ تصل الفصول فيها عن ، والليث، والقنفذة، ورابغ، ورنيه، واخلرمة، واجلموم، وخليص، وتربة، والكامل

قة ويعد هذا النمط السائد يف منط. من مجلة السكان احلضر ٪1859من مجلة الفصول احلضر، وأيض ا  2154٪
ويتميز هذا النمط بقلة عدد الفصول وقلة عدد السكان عن النمطني السابقني، ويستثىن من تلك ، الدراسة

احملافظات حمافظة الطائف اليت تتميز بكثرة عدد فصوهلا وعدد سكاهنا، كما يالحظ أن نسبة الفصول تزداد على 
إذ تقل نسبة الفصول فيها عن نسبة  نسبة السكان يف مجيع حواضر احملافظات باستثناء حمافظة الطائف،

مما يدل على عدم  ، من مجلة سكان احلضر ٪1453من مجلة فصول احلضر و ٪1151السكان، حيث تضم 
 .  كفاءة اخلدمة وعجزها عن سد احتياجات السكان من هذه اخلدمة

إىل  منطقة الدراسة وفق ا حلجم الفصول طبق ا لعدد السكان حواضركما أمكن من اجلدول تصنيف 
 :األمناط التالية

وهي أقل انتشار ا، وتتمثل يف  :فصل /نسمة 1333حواضر يزيد حجم الفصول فيها عن :النمط األول 
 .فصل/نسمة 1116فهي تعد من أكرب احملافظات من حيث احلجم الفصول ، حمافظة واحدة فقط هي الطائف

وعددها ست : فصل/ سمةن 233 -1333حواضر يتراوح حجم الفصول فيها من : النمط الثاني 
وتعد حواضر حمافظة مكة املكرمة أكرب . جدة، ومكة املكرمة، ورابغ، واجلموم، واخلرمة، وتربة : حمافظات هي

 .فصال  /نسمة 814هذه احملافظات يف هذا النمط من حيث حجم الفصول 
ط سبع ويتمثل يف هذا النم: فصل /نسمة 233حواضر يقل حجم الفصول فيها عن :النمط الثالث 

وتعد حمافظة الكامل أصغر . الليث، والقنفذة، ورنيه، واخلرمة، واجلموم، وخليص، والكامل : حمافظات هي
ويرجع السبب يف صغر حجم ، فصال  /نسمة 151احملافظات من حيث حجم الفصل ضمن هذا النمط 

 (:34) وميكن تتبع هذه الفئات يف شكل . الفصول فيها لقلة عدد سكاهنا 
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التوزيع النسبي ألحجام الفصول طبقا لعدد السكان بحواضر منطقة الدراسة لعام  (22)شكل
 ـه1251

.من عمل الباحثة: المصدر           
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(    نسمة1111أكثر من )نالحظ أن الفصول مرتفعة احلجم : ( 34)ومن خالل حتليل الشكل 
افظات اليت تتمتع بكرب مساحتها وهي من احمل ،حمافظة الطائفحواضر تركزت يف وسط منطقة الدراسة يف 

واليت تعد  (نسمة 511 أقل من)هي صغرية احلجم ئد من الفصول أما النمط السا، اوبكثرة أعداد مدهن
متباينة من منطقة الدراسة وخصوص ا يف األجزاء  إذ حتتل مواقع، ا يف أحناء منطقة الدراسةأكثر انتشار  

وهي من  ،وتربة  ، واجلموم، واخلرمة،ورابغ ،ومكة املكرمة ،جدة :كل من الشمالية واجلنوبية يف حواضر
تركزت يف ( نسمة511-1111من ) يف حني أن الفصول متوسطة احلجم ، قل كثافة بالسكاناأل املناطق

 .والكامل ،وخليص ،واجلموم ،واخلرمة ،ورنيه ،والقنفذة ،الليث :حواضر احملافظات التالية 
تصنيف ريف منطقة الدراسة حسب نسبة الفصول ( 32) ل اجلدول فقد أمكن من خال لريفاأما     

 : والسكان إىل ثالثة أمناط هي 
وقد ، وتتمثل يف ريف حمافظة الطائف:  ٪41أرياف يزيد عدد فصوهلا وسكاهنا عن :النمط األول 

 ،اتضح أن هذه احملافظة حصلت على أعلى نسبة من مجلة سكان الريف، وكذلك بالنسبة لفصول الريف
وهذا مؤشر جيد على زيادة ، من مجلة الفصول بالريف٪4656من مجلة السكان، وأيض ا ٪2954فهي تضم 

 . ًعدد الفصول وقدرتا على سد احتياجات السكان مستقبال
وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة :  ٪31-41أرياف يرتاوح عدد فصوهلا وسكاهنا من :النمط الثاني 

وميكن القول إن . من مجلة سكان الريف٪28من مجلة فصول الريف، و ٪1752إذ تضم ، هي مكة املكرمة
والذي يفسر ارتفاع كثافة الفصول بريف هذه احملافظة،  -٪1158أي الفارق بينهما  –اختالف النسبة هنا 

مما يؤثر يف كفاءة املدارس، وجيعل املخطط ينظر إليها كمنطقة تتطلب زيادة أعداد املدارس أو التوسع يف 
  . فصول جديدة باملدارس احلالية لرفع كفاءة املدارسإنشاء 

الليث، واجلموم، : وتشمل حمافظات:  ٪31أرياف يقل عدد فصوهلا وسكاهنا عن : النمط الثالث
من مجلة سكان  ٪4256وتضم جمتمعة ، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل، وجدة

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة السكان على نسبة الفصول هبذا  ،من مجلة فصول الريف ٪3652الريف، و
النمط، إال أن هذا النمط ميثل منط ا خمتلف ا وذلك لوجود تباينات بسيطة بني نسبة السكان ونسبة الفصول يف  

فيوجد داخل هذا النمط حمافظات متاثلت فيها متام ا نسبة السكان مع نسبة ، كثري من أرياف هذه احملافظات
وهناك حمافظات تقاربت فيها نسبة السكان مع نسبة ، ول، كما هو احلال يف ريف حمافظة رابغالفص

بينما جند أن هناك ، خليص، وتربة، واخلرمة، واجلموم : الفصول، حيث متثلت يف ريف احملافظات التالية
مما يشري إىل حمافظات قد اخنفضت نسبة الفصول فيها عن نسبة السكان يف الليث والكامل ورنيه وجدة، 

 . وهذا يعين عدم وفائها باحتياجات السكان ، عدم وجود عدالة توزيعية يف الفصول مع أعداد السكان
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تصنيف ريف منطقة الدراسة وفق ا حلجم الفصول من ( 35) والشكل (  32)كما أمكن من اجلدول 
 :السكان إىل ثالثة أمناط هي 

وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة فقط : فصل /نسمة 133أرياف يزيد حجم فصولها عن : النمط األول 
ويعود ، فصل/نسمة 2113إذ تعد أعلى احملافظات على مستوى الريف من حيث حجم الفصول ، هي رنيه

 .وبالتايل فهي حباجة إىل املزيد من الفصول ، ذلك لقلة عدد املدارس فيها، إذ تضم مدرسة واحدة فقط
: وتشمل ريف كل من:  فصل/نسمة 233-133صولها من أرياف يتراوح حجم ف:النمط الثاني 

ويتميز ريف حمافظة جدة بقلة عدد الفصول وقلة عدد املدارس، إذ يضم فصلني ومدرستني ، القنفذة، وجدة
 . فقط؛ وذلك لقلة أعداد القرى فيها لكوهنا من حمافظة حضرية 

لنمط السائد بريف منطقة ومتثل ا :فصل/نسمة 233أرياف يقل حجم فصولها عن : النمط الثالث 
الطائف، والليث، واجلموم، ومكة، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، : وتشمل أرياف كل من، الدراسة

ويعد ريف حمافظة الطائف أعلى احملافظات من حيث عدد الفصول واملدارس بريف منطقة . والكامل 
 .ارس الريفمن مجلة مد ٪2752من مجلة فصول الريف و ٪4656إذ تضم ، الدراسة
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 ـه1251لعام  ا لعدد السكان بريف منطقة الدراسةحجام الفصول طبقا أل التوزيع النسبي( 22)شكل

.من عمل الباحثة: المصدر    
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جند أن النمط السائد لنصيب السكان من الفصول هو أن األحجام ( 35)ومن خالل حتليل الشكل 

، واليت ظهر انتشارها يف مناطق متفرقة من منطقة الدراسة ، وتتمثل (ل فص/ نسمة 611)الصغرية أقل من 
الطائف، ومكة، ورابغ، واجلموم، وخليص، والكامل، وتربة، واخلرمة، وهي متثل املناطق : يف ريف كل من

املتوسطة يف عدد السكان الريف، مما أدى إىل صغر نصيب السكان من الفصول، بينما تركزت الفصول كبرية 
نسمة  يف حمافظة رنيه يف الواقعة يف اجلنوب الشرقي من منطقة الدراسة واليت تتميز  811جم أكثر من احل

لذلك اخنفضت أعداد مدارسها، مما أدى إىل تضخم ، باخنفاض الكثافة السكانية وصغر حجم قراها 
يف كل من فقد احنصرت يف ر ، فصل/ نسمة  611-811أما األحجام املتوسطة من . نصيبها من السكان

 . القنفذة والليث 
ما سبق بيانه أن أحجام املدارس ختتلف فيما بينها؛ سواء كانت على  ليتضح من خال، وأخري ا

وذلك نتيجة الختالف أحجام السكان ، مستوى املناطق اإلدارية الكبرية، أو على مستوى منطقة الدراسة
هذا ينعكس أثره بشكل أو بآخر على مستويات مما أدى إىل وجود تباين كبري يف أحجام املدارس، و ، فيها

وهو جانب مهم يف ، وبالتايل هو دليل على وجود عالقة بني حجم املدارس وكفاءتا، الكفاءة بتلك املدارس
األمر الذي يساهم يف صناعة القرار التخطيطي املناسب وتضييق الفجوات بني ، دراسة اخلدمات التعليمية

سواء كان ذلك على مستوى املناطق اإلدارية، أو على مستوى منطقة الدراسة أو مستويات اخلدمة التعليمية؛ 
وهذا ما . لتقدمي تلك اخلدمة يف أفضل صورة هلا على كافة املستويات احلضرية والريفية، بني احلضر والريف 

 .   سيقودنا الفصل القادم لدراسته بشيء من التفصيل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 159 - 

 

 

 الفصل اخلامس
 الدراسةثانوية للبنات مبنطقة رس الكفاءة املدا

 
 :متهيد 

 : للمملكة كفاءة املدارس الثانوية للبنات على مستوى املناطق اإلدارية: أوالً 

 .معدل السكان للمدارس -2-1

 .معدل الطالبات  إىل املعلمات -5-7

 .نصيب املعلمات من الفصول  -5-3

 .كثافة الفصل -5-9

 : ة للبنات  على مستوى منطقة الدراسة كفاءة املدارس الثانوي:  ًثانيا

 .معدل السكان للمدارس-5-5

 .معدل الطالبات  إىل املعلمات -5-6

 .نصيب املعلمات من الفصول -5-2

 .كثافة الفصل -5-0

 : كفاءة املدارس الثانوية للبنات  على مستوى احلضر والريف مبنطقة الدراسة: ثالثاً 

 .معدل السكان للمدارس-5-4

 .معدل الطالبات  إىل املعلمات -5-17         

 .نصيب املعلمات من الفصول -5-11

 .كثافة الفصل -5-17
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 :متهيد 
 

إذ تأيت دراسة كفاءة املدارس على قدر كبري من األمهية يف الدراسات اليت تعاجل اخلدمات التعليمية، 
حتدد مستوى  باإلضافة إىل أهنا، رسمن خالهلا ميكن الوقوف على أهم املشكالت اليت تعاين منها تلك املدا

وقد لوحظ من خالل الفصول السابقة أن توزيع . ومدى كفايتها من حيث النوع والكم، أداء املدارس
املدارس على مستوى مناطق اململكة وعلى مستوى حمافظات وحضر وريف منطقة الدراسة يعاين من العديد 

يت متثلت يف قلة أعداد املدارس مقارنة باألحجام السكانية وال، من املشكالت اليت تؤثر على كفاءة املدارس
وكذلك ارتفاع نسبة الفصول على نسبة املدارس، مما يؤثر ، املرتفعة اليت هلا أثر كبري يف ارتفاع كثافة الفصول

،  وعلى الرغم من تعدد معايري كفاءة النظام التعليمي. على ارتفاع نصيب املعلمات من الفصول والطالبات
 :ال أن الدراسة اعتمدت على املعايري الكمية اليت تتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، وهذه املعايري هيإ

 .معدل السكان للمدارس-5-1
 . معدل الطالبات للمعلمات-5-2
 نصيب املعلمات من الفصول -5-3
 .كثافة الفصول-5-4

 :ة للمملكةكفاءة املدارس الثانوية للبنات على مستوى املناطق اإلداري: أوالً 
  

 :معدل السكان للمدارس-5-1
معدل السكان للمدارس معيار ا مهم ا؛ ألنه حيدد قدرة املدارس على سد احتياجات السكان، يعد    

 .أو مبعىن آخر حيدد إىل أي مدى يتفق توزيع وكثافة املدارس مع توزيع وكثافة السكان
 : كان على مستوى مناطق اململكةويظهر اجلدول التايل التباين يف معدالت املدارس للس

 
 
 
 
 
 
 

                                                 


العدد ، جملة مركز البحوث اجلغرافية والكارتوجرافية،التعليم األزهري قبل اجلامعي يف مصر، م2113، حممد محدي، صربي.) لالستزادة راجع  
 (.مدينة السادات ،الثاين
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 .ـه1251لعام  للمملكة معدل ما تخدمه المدارس من السكان على مستوى المناطق اإلدارية( 22) جدول 

 المناطق اإلدارية
اإلناث من  السكان
 مدرسة/ نسمة عدد المدارس سنة 12-11

 722 373 269456 مكة املكرمة 
 436 511 232158 الرياض 

 651 234 151993 قة الشرقيةاملنط
 429 215 92278 عسري

 515 148 74677 املدينة املنورة
 781 93 72587 جيزان
 286 178 51917 القصيم
 378 81 31253 حائل 
 474 63 29847 تبوك 
 338 66 22319 الباحة 
 561 39 21855 جنران 
 311 61 18595 اجلوف

 511 28 14269 احلدود الشمالية
 253 5351 1311115 جموعالم

 .إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، على الشبكة العنكبوتيةالرتبية  والتعليم وقع وزارة م: صدرامل
 

 :يلي من اجلدول السابق يتضح ما
وطبيعي أن ، مدرسة/نسمة 521لغ معدل ما ختدمه املدرسة من السكان على مستوى اململكة ب

بينما ، مدرسة/نسمة 781فقد بلغ أقصى ارتفاع له يف منطقة جيزان ، من منطقة ألخرىيتباين هذا املعدل 
وبالتايل ميكن تصنيف مناطق اململكة إىل ثالثة أمناط وفق ا ، مدرسة/نسمة 286بلغ أدناه يف منطقة القصيم 

 : وهي كالتايل(  36)والشكل ( 34) للجدول 
 : مدرسة / نسمة 533مناطق يزيد المعدل فيها عن : األولالنمط 

وهاتان املنطقتان يرتفع معدهلما بسبب ارتفاع نسبة ، مكة املكرمة، وجيزان: وتتمثل يف منطقتني مها
من مجلة مدارس املرحلة الثانوية على  ٪2254: مدرسة، أي 466وتضم هاتان املنطقتان ، السكان فيهما

أن نسبة املدارس تقل عن نسبة  وقد اتضح. من مجلة سكان اململكة ٪3156مقابل ، مستوى اململكة
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وهذا بدوره ، وهذا دليل كاف على عدم قدرتا على تلبية احتياجات السكان يف هاتني املنطقتني، السكان
 .يؤدي إىل قصور يف العملية التعليمية 

 : مدرسة/نسمة 533 -233بين  مافيها مناطق يتراوح المعدل : النمط الثاني 
والشرقية، وعسري، واملدينة املنورة، وتبوك، وجنران، واحلدود  الرياض،: وتضم سبعة مناطق هي

من مجلة مثيالتا باململكة؛ يف حني أهنا  ٪5951مدرسة متثل  1228وتضم هذه املناطق ، الشمالية
ومن خالل املقارنة بني النسبتني يتضح عدم التوازن يف توزيع ، من مجلة السكان باململكة ٪5751تستقطب 

 . بأحجام السكان يف تلك املناطق  املدارس مقارنة
 : مدرسة/نسمة 233عن فيها مناطق يقل المعدل : النمط الثالث

 384وهم يستقطبون ، القصيم، وحائل، والباحة، واجلوف: وهذه اجملموعة تشمل املناطق التالية
ان من مجلة سك ٪1153من مجلة مدارس هذه املرحلة باململكة؛ كما يستقطبون  ٪1855مدرسة متثل 

وهذا يعين أهنا قادرة على سد ، ومن هنا يتضح أن نسبة املدارس تزداد على نسبة السكان، اململكة
 .احتياجات السكان من هذه اخلدمة
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 ـه1251 لمملكة لعامإلدارية لامناطق المعدل المدارس للسكان على مستوى (  22)شكل

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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 711نالحظ أن املناطق اليت يزيد معدل ما ختدمه املدرسة عن (  36)حتليل الشكل خالل من 
وهاتان املنطقتان تعدان من املناطق اليت تتمتع ، جيزان، ومكة املكرمة: نسمة قد احنصرت يف منطقتني مها

سة من السكان أما النمط السائد فقد كان للمناطق اليت يرتاوح معدل ما ختدمه املدر ، بكثافة سكانية عالية
الرياض، والشرقية، وعسري، واملدينة املنورة، : واليت كانت أكثر انتشار ا، ومتثلت يف، نسمة 411 -711من 

بينما جند أن ، وهذه املناطق تعد مزجي ا من الكثافات املنخفضة واملتوسطة، وتبوك، وجنران، واحلدود الشمالية
واليت متثلت ، مدرسة/نسمة 411وى اململكة أقل من بقية املناطق سجلت أقل معدالت للسكان على مست

واجلزء اجلنويب من اململكة يف منطقة الباحة، ، يف اجلزء الشمايل من اململكة يف القصيم، وحائل، واجلوف
 . وهذه املناطق متتاز بقلة عدد السكان 

 :معدل الطالبات إىل املعلمات -5-7
، امة اليت تستخدم للتعرف على مدى كفاءة املدارسيعد معدل الطالبات للمعلمات أحد املعايري اهل

. ومن املعروف أنه كلما قل نصيب املعلمات من الطالبات كلما كانت كفاءة العملية التعليمية أفضل
 :واجلدول التايل يوضح معدل الطالبات للمعلمات على مستوى مناطق اململكة

 ـه1251عام لمملكة لاإلدارية معدل الطالبات للمعلمات على مستوى المناطق ( 22)جدول 
 معلمة/ طالبة ٪ عدد المعلمات ٪ عدد الطالبات المناطق اإلدارية

 11 2551 11121 2457 113161 الرياض

 11 2151 9271 2256 113281 مكة املكرمة

 11 1454 6389 1558 72521 املنطقة الشرقية

 11 853 3675 757 35256 عسري

 11 751 3198 851 34743 املدينة املنورة

 8 751 3151 5،1 23719 القصيم

 12 356 1577 451 18743 جيزان

 11 351 1336 351 13761 تبوك

 8 351 1296 254 11114 حائل

 8 254 1179 251 9148 اجلوف

 8 252 991 156 7671 الباحة

 11 156 698 156 7617 جنران

 11 153 576 154 6323 احلدود الشمالية

 13 133 22552 133 222522 المجموع

 .إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، وقع الوزارة على الشبكة العنكبوتيةم:صدرامل  
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 : جلدول السابق يتضح ما يلي من ا

معلمة للمرحلة الثانوية موزعني على ثالث  44275بلغ عدد املعلمات على مستوى املناطق اإلدارية 
وكما يتضح من اجلدول أن معدالت ، طالبة  456753يصل عدد الطالبات  عشرة منطقة إدارية، بينما

فإنه ي الحظ أن منطقة الرياض تأيت يف مقدمة املناطق ، الطالبات للمعلمات يتفاوت من منطقة ألخرى 
ومبقارنة معدل الطالبات إىل املعلمات جند أن املتوسط العام ، اإلدارية من حيث عدد الطالبات واملعلمات

بينما ارتفعت ، وقد تساوت الرياض، وعسري، وتبوك مع هذا املعدل ، معلمة/ طالبات 11لكة بلغ للمم
مكة املكرمة، والشرقية، واملدينة، وجنران، واحلدود الشمالية لتصل : بعض املناطق عن هذا املعدل، ومتثلت يف

لسابقة وعن املتوسط العام أما بقية املناطق فقد سجلت اخنفاض ا عن املعدالت ا(. معلمة/طالبة11)إىل 
وتعد جيزان أعلى  املناطق من حيث ، عسري، والقصيم، وحائل، واجلوف، والباحة : للمملكة، ومتثلت يف

 ( .معلمة/طالبة 12)معدل الطالبات للمعلمات 
 : ومبقارنة نسبة الطالبات للمعلمات ميكن تصنيف املناطق اإلدارية إىل ثالثة أمناط التالية

 : ٪53مناطق تزيد فيها نسبة الطالبات والمعلمات عن :  النمط األول
من طالبات هذه املرحلة  ٪4753وهاتان املنطقتان تستحوذان على . وتضم الرياض، ومكة املكرمة

ومبقارنة النسبتني . من معلمات هذه املرحلة باململكة ٪4651يف حني أن نسبة املعلمات بلغت ، باململكة
مما يستدعي زيادة أعداد املعلمات؛ لتتناسب مع أعداد الطالبات  - ٪152-ط جند أن الفارق بينهما بسي

 .يف املستقبل 
 : ٪13-53ها من فيمناطق تتراوح نسبة الطالبات والمعلمات : النمط الثاني 

من طالبات املرحلة  ٪1558الشرقية، ويصل نسبة الطالبات فيها إىل : وتتمثل يف منطقة واحدة هي
ومما يالحظ على هذا النمط أن . من معلمات املرحلة الثانوية 1454ويف املقابل تضم ، الثانوية باململكة

، مما يشري إىل أن هناك حاجة إىل زيادة عدد  ٪154نسبة الطالبات ترتفع على نسبة املعلمات بفارق 
 .املعلمات لتناسب أي زيادة يف عدد الطالبات 
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 : ٪13الطالبات والمعلمات عن ها نسبة فيمناطق تقل : النمط الثالث 
وتتمثل يف بقية املناطق يف عسري، واملدينة املنورة، والقصيم، وجيزان، وتبوك، وحائل، واجلوف، 

وعلى الرغم . من املعلمات ٪3955من الطالبات مقابل  ٪.36وتضم ، والباحة، وجنران، واحلدود الشمالية
إال أنه مبقارنة نسبة الطالبات إىل ، فاءة يف التوزيعمن اخنفاض نسبة الطالبات عن املعلمات مما يعكس ك

املعلمات لكل منطقة على حده جند أن داخل هذا النمط مناطق حصلت على متاثل يف توزيع الطالبات 
ويف املقابل جند هناك مناطق حصلت ، -كما هو احلال يف تبوك، وجنران، واحلدود الشمالية-واملعلمات 

بينما جند أن القصيم، وحائل، ، املدينة، وجيزان: عن املعلمات، ومتثلت يفعلى ارتفاع نسبة الطالبات 
 .واجلوف، والباحة قد ارتفعت فيها نسبة املعلمات عن نسبة الطالبات 

عدل الطالبات إىل املعلمات لثالثة تصنيف املناطق اإلدارية وفق ا مل(  34) كما أمكن من اجلدول 
 :مها أمناط

 : معلمة/  طالبة 15 ها معدل الطالبات إلى المعلمات في لمناطق يص: النمط األول 
جيزان إذ تعد أعلى املناطق من حيث معدل الطالبات : وتتمثل يف منطقة واحدة فقط هي 

 .للمعلمات
  :معلمة/ طالبات  13-11ها معدل الطالبات إلى المعلمات من فيمناطق يتراوح : النمط الثاني

املكرمة والشرقية واملدينة املنورة وجنران واحلدود الشمالية والرياض  مكة: وتتمثل يف مثان مناطق هي 
وتتساوى كل من الرياض وعسري وتبوك مع املتوسط العام ملعدل الطالبات للمعلمات على . وعسري وتبوك

 .معلمة/طالبات  11مستوى اململكة الذي يصل ل
 :معلمة/طالبات 13عن مناطق يقل فيها معدل الطالبات إلى المعلمات : النمط الثالث

ومن املالحظ على هذا النمط ، القصيم، وحائل، واجلوف، والباحة:وتتمثل يف أربع مناطق هي
ومن املعروف أن (. معلمة/طالبات 8)من حيث معدل الطالبات للمعلمات تساوي املناطق فيما بينها

إذ تتميز تلك املنطقتني ، دمة التعليميةاخنفاض معدل الطالبات إىل املعلمات يعكس أثر ا إجيابي ا على أداء اخل
 .مما يساهم يف رفع  كفاءة العملية التعليمية ، بارتفاع نسبة املعلمات فيها على نسبة الطالبات
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 هـ1251معدل الطالبات للمعلمات على مستوى المناطق اإلدارية للملكة لعام ( 25)شكل 

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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جند أن النمط السائد ملعدل الطالبات للمعلمات هو معدل من ( 37) لشكل حتليل امن خالل 
، مكة املكرمة : والذي ظهر انتشاره يف مناطق متفرقة من اململكة يف كل من، معلمة/ طالبات 12-11

 . ، وتبوك الرياض، وعسري، احلدود الشمالية، جنران،املدينة املنورة، الشرقية
، اجلوف، القصيم ، لمةمع/طالبات 11نصيب املعلمات فيها عن أما بقية املناطق فقد اخنفض 

إذ ترتفع نسبة ، وهذه املناطق تشهد اخنفاض ا يف نسب الطالبات مقارنة بنسب املعلمات،  ،الباحة،حائل
 .املعلمات على نسبة الطالبات؛ مما جعل هناك فائض ا يف التوزيع

 :املعلمات من الفصول نصيب -5-3
من أجل حتديد مدى  ، معيار نصيب املعلمات من الفصول مكمال  للمعايري السابقةأمهية دراسة  تأيت

 .كفاءة املدارس
ويتفاوت نصيب املعلمات من الفصول من منطقة ألخرى طبق ا لعدد املعلمات والفصول، ويظهر 

 :ذلك من خالل اجلدول التايل
 ـه1251لعام  للمملكة نصيب المعلمات من الفصول على مستوى المناطق اإلدارية( 22)جدول 

 فصل/معلمة عدد الفصول عدد المعلمات المناطق اإلدارية
 256 4288 11121 الرياض

 255 3693 9271 مكة املكرمة
 257 2388 6389 املنطقة الشرقية

 255 1456 3675 عسري
 258 1123 3151 قصيم ال

 255 1249 3198 دينة املنورةامل
 254 659 1577 جيزان
 256 518 1336 تبوك
 255 516 1296 حائل
 257 389 1179 اجلوف
 256 375 991 الباحة
 254 291 698 جنران

 255 232 576 احلدود الشمالية
 5.2 15152 22552 المجموع

 .إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة ، وقع الوزارة على الشبكة العنكبوتيةم: صدرامل     
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 :يتضح ما يلي دول السابق من اجل
ومن املالحظ ، فصل /معلمة 256بلغ متوسط نصيب املعلمات من الفصول على مستوى اململكة 

الشرقية، والقصيم، : بينما سجلت املناطق التالية وهي، تساوي الرياض، وتبوك، والباحة مع هذا املتوسط 
بب زيادة عدد املعلمات على وقد ارتفعت هذه النسبة يف هذه املناطق بس، واجلوف أعلى من هذا املعدل

مكة املكرمة، : أما بقية املناطق فقد سجلت اخنفاض ا عن املتوسط العام للمملكة، ومتثلت يف، عدد الفصول
 .واملدينة املنورة، وعسري، وجيزان، وحائل، وجنران، واحلدود الشمالية  

 : ألمناط التالية إىل ا وميكن تصنيف املناطق اإلدارية وفق ا لنصيب املعلمات من الفصول
 : فصل / معلمة 5.1 الىها فينصيب المعلمات من الفصول  مناطق يصل: النمط األول 

إذ تعد من أعلى املناطق من حيث نصيب املعلمات من .منطقة واحدة فقط هي القصيم  وتتمثل يف
 .الفصول 

 : فصل /مةمعل5.2-5.5فيها من مناطق يتراوح نصيب المعلمات من الفصول : النمط الثاني 
الباحة  ،اجلوف، الشرقية ، تبوكالرياض، : ويضم، وميثل حالة وسطية، نمط مخس مناطقهذا ال ويضم

 257أكثر املناطق اإلدارية يف هذا النمط من حيث نصيب املعلمات من الفصول  فوتعد الشرقية واجلو  ،
 .فصل/ معلمة

 :فصل/معلمة5.2 مناطق يقل فيها نصيب المعلمات من الفصول عن:النمط الثالث
احلدود ، جنران، حائل، جيزان، املدينة املنورة، عسري، مكة املكرمة: متثلت يف سبع مناطق هي

 . فصل/معلمة254وتعد جيزان وجنران أقل املناطق من حيث نصيب املعلمات من الفصول . الشمالية
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 هـ1251ية للمملكة لعام نصيب المعلمات من الفصول على مستوى المناطق اإلدار ( 21) شكل 

 
 .من عمل الباحثة : المصدر        
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من الفصول هو املعدل  جند أن النمط السائد لنصيب املعلمات( 38) من خالل حتليل الشكل 
ومكة املكرمة، وعسري، واملدينة املنورة،  : قد ظهر انتشاره يف كل منو ، فصل/ معلمة256الذي بلغ أقل من 

يف كل  فصل/معلمة 256-258من  وباملقابل أظهر النمط الثاين. ران، واحلدود الشماليةان، وحائل، وجنوجيز 
 . ًوسطيا ًوالباحة منطا ، واجلوفرياض والشرقية، تبوكال: من

ويتضح مما سبق أن هناك عدالة توزيعية بني مناطق اململكة من حيث توزيع املعلمات على الفصول 
 .ث توزيع املعلمات والفصول فيها على الرغم من اختالف املناطق من حي

 :ل وكثافة الفص-5-9
ويقصد بكثافة الفصول عدد ، يعد هذا املعيار من أهم املعايري اليت حتدد مدى كفاءة املدارس

طالبة  25ويرى الرتبويني أن كثافة الفصل املثلى جيب أال تتجاوز ، الطالبات املوجودات داخل الفصل الواحد
واجلدول التايل يوضح كثافة الفصول على مستوى مناطق (. 345ص،سابقمرجع ، فهمي. )طالب أو

 :اململكة
 ـه1251لعام  للمملكة كثافة الفصول على مستوى المناطق اإلدارية( 22)جدول 
 فصل/طالبة عدد الفصول عدد الطالبات المناطق اإلدارية

 26 4288 113161 الرياض
 28 3693 113281 مكة املكرمة
 31 2388 72521 يةاملنطقة الشرق

 24 1456 35256 عسري
 28 1249 34743 املدينة املنورة

 21 1123 23719 القصيم
 28 659 18743 جيزان
 27 518 13761 تبوك
 21 516 11114 حائل
 23 389 9148 اجلوف
 21 375 7671 الباحة
 26 291 7617 جنران

 27 232 6323 احلدود الشمالية
 55 15152 222522 المجموع

 .إدارات الرتبية والتعليم للبنات مبنطقة مكة املكرمة،  وقع الوزارة على الشبكة العنكبوتيةم: صدرامل
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 : اجلدول السابق يتضح ما يليمن 
وقد سجلت ، فصل/طالبة 27بلغ متوسط كثافة الفصل على مستوى املناطق اإلدارية باململكة 

كما حازت مكة املكرمة ، ، عدد الطالبات بالفصول فيها املنطقة الشرقية أعلى املناطق كثافة من حيث
واملدينة املنورة، وجيزان، وتبوك، واحلدود الشمالية على أعلى من املتوسط العام للمملكة من حيث كثافة 

بينما حققت بقية املناطق أقل املناطق كثافة بالفصول مقارنة مع املتوسط العام للمملكة، ومتثلت . الفصول
 .، وعسري، والقصيم، وحائل، واجلوف، والباحة، وجنران الرياض: يف

تصنيف املناطق اإلدارية للملكة وفق ا لكثافة الفصول فيها إىل األمناط ( 36)كما أمكن من اجلدول 
 : التالية 

 : فصل/طالبة 51 مناطق تزيد كثافة الفصل فيها عن: النمط األول 
، وهي أعلى نسبة حققتها على مستوى (فصل /  طالبة 31)الشرقية : ومتثلت يف منطقة واحدة هي

ويعود ارتفاع كثافة الفصول فيها إىل كرب حجم طالبات باملدارس على مستوى مناطق ، مناطق اململكة
وال شك أن ارتفاع كثافة الفصول .  مدرسة/طالبة  311اململكة، إذ يزيد حجم املدرسة عن أكثر من 

وزيادة ، صعوبة تطبيق طرق التدريس احلديثة: التعليمية، من أمههابالطالبات له آثار سلبية على العملية 
إضافة إىل ، باإلضافة إىل عدم قدرة املعلمة على ممارسة الضبط الصفي، العبء على املعلمة يف التعلم الصفية

 (. 13512العدد، ، ه 1431، احلسني. ) العمراين الوسطسرعة انتشار األمراض املعدية واليت تنتقل عرب 
 : فصل /طالبة 51 -52 مناطق تتراوح كثافة الفصل فيها بين : ثاني لنمط الا

ويضم الرياض، ومكة املكرمة، واملدينة ، ويعد هذا النمط السائد على مستوى املناطق اإلدارية باململكة
. النمطوتتفاوت كثافة الفصل من منطقة ألخرى يف هذا ، املنورة، وجيزان، وتبوك، وجنران، واحلدود الشمالية

ومما يالحظ على هذا النمط تساوي كثافة الفصول يف العديد من املناطق فتصل كثافة الفصل يف كل من 
 28) مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجيزان إىل : ، بينما تصل يف(فصل /طالبة 26)الرياض وجنران إىل 

 (.فصل /طالبة 27) أما يف تبوك، واحلدود الشمالية فتصل إىل ، (فصل/طالبة
 : فصل /طالبة 52 مناطق تقل كثافة الفصل فيها عن :  لث النمط الثا

وتعد الباحة أقل املناطق . عسري، والقصيم، وحائل، واجلوف، والباحة: وتتمثل يف مخس مناطق هي
ويرجع ذلك لقلة أعداد . فصل/طالبة 21اإلدارية باململكة كثافة من حيث عدد الطالبات بالفصول 

 .مدرسة/طالبة 211دارس، إذ تضم أقل من الطالبات بامل
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 .هـ1251كثافة الفصول على مستوى المناطق اإلدارية للمملكة لعام ( 21) شكل

 
 .من عمل الباحثة : المصدر
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طالبة قد  28-26نالحظ أن الفصول ذات الكثافة املتوسطة من ( 39)من خالل حتليل الشكل 

الرياض، : كثافة املنخفضة يف أحناء متفرقة من اململكة يف كل منانتشرت بشكل أكرب من الفصول ذات ال
من مجلة  ٪65واليت تركز فيها ، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجيزان، وتبوك، وجنران، واحلدود الشمالية

وهي نسبة كبرية تشري إىل وجود ارتباط قوي بني عدد الطالبات ، من مجلة الفصول ٪6356الطالبات مقابل 
وباملقابل جند أن اللون الفاتح ، كثافة الطالبات بالفصول، فكلما زاد عدد الطالبات زادت كثافة الفصولو 

: طالبة، واليت انتشرت يف األجزاء الشمالية من اململكة يف 26مث ل الفصول ذات الكثافة املنخفضة أقل من 
تتميز تلك املناطق بتقلص حجم  إذ، واألجزاء اجلنوبية من عسري، والباحة، القصيم، وحائل، واجلوف

من مجلة الطالبات مقابل  ٪19الطالبات وحجم الفصول مقارنة بالنمط السابق، إذ مل يرتكز فيها سوى 
 ًمن مجلة الفصول؛ مما يعين أهنا تعرب عن وجود فائض يف عدد الفصول واستيعاهبا مستقبال 2254٪

 .للطالبات
طالبة قد احنصر تركزها يف منطقة واحدة  28عة أكثر من كما يالحظ أن الفصول ذات الكثافة املرتف

وهذه النسب تبني فقدان ، من مجلة الفصول ٪14من مجلة الطالبات و ٪16الشرقية، إذ ضمت : هي
 .العدالة التوزيعية 

وإلبراز ذلك التباين ، ويتبني لنا مما سبق أن مناطق اململكة تباينت فيما بينها من حيث كفاءة املدارس
على منطقة الدراسة يف  ًتالف بشكل أوسع وأدق سيتم دراسة تلك املعايري بشكل أكثر تفصيالواالخ

 . الصفحات التالية
 

ا 
ً
 : كفاءة املدارس الثانوية للبنات  على مستوى منطقة الدراسة : ثاني

 :معدل السكان للمدارس -5-5
 -ستوى مناطق اململكةخالل دراسة معدل ما ختدمه املدرسة من السكان على ممن -لقد تبني 

ومن ، تفوق منطقة مكة املكرمة على مثيالتا من مناطق اململكة من حيث ما يقدم لسكاهنا من املدارس
خالل الدراسة تبني مقدار التفاوت يف معدالت السكان إىل املدارس على مستوى حمافظات منطقة الدراسة 

ويقل يف حمافظات ، السكان يف حمافظات حيث يزداد معدل ما ختدمه املدرسة من، من حمافظة ألخرى
 :   ويتضح ذلك من خالل اجلدول التايل . أخرى
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 ـه1251ة لعام لسكان على مستوى منطقة الدراسمعدل ما تخدمه المدارس من ا(  25)جدول  

 المحافظات
السكان اإلناث من 

 مدرسة/ نسمة عدد المدارس سنة12-11

 1178 113 111133 جدة
 1151 64 73581 ملكرمةمكة ا

 524 88 46124 الطائف
 485 29 14174 القنفذة
 214 29 6215 الليث
 261 16 4162 اجلموم
 415 8 3238 رابغ
 664 4 2656 رنيه

 231 11 2545 خليص
 316 8 2451 تربة 

 334 7 2341 اخلرمة 
 173 6 1138 الكامل

 555 252 521222 المجموع الكلي
 .ه1425نطقة مكة املكرمة ؛ وتعداد السكان واملساكن لعام رات الرتبية و التعليم مبإدا -:املصدر 

    
 : من اجلدول السابق يتضح ما يلي

وميكن تصنيف ، مدرسة/نسمة 722معدل ما ختدمه املدرسة من السكان مبنطقة الدراسة  بلغ
 :على النحو التايل(  37)احملافظات مبنطقة الدراسة إىل ثالثة أمناط استناد ا على اجلدول 

 :مدرسة/نسمة 133ها عن فيالمعدل  اددمحافظات يز : النمط األول
ومن املالحظ أن هذه احملافظات ترتفع عن املعدل ، جدة، ومكة املكرمة:وتتمثل يف حمافظتني مها 

، راسةمن مجلة املدارس مبنطقة الد ٪4457مدرسة أي  167وتضم هاتان احملافظتان ، العام ملنطقة الدراسة
من مجلة السكان، وبالتايل يتضح عدم التوازن والتعادل بني توزيع املدارس  ٪6855كما تستحوذان على 

ومن الواضح أن هاتني احملافظتني تتميزان بارتفاع كثافة الفصل، وبالتايل ينخفض املستوى التعليمي . والسكان
 .-مت إيضاحه يف فصول سابقةكما   -ولذلك فهما حباجة إىل زيادة عدد املدارس فيهما، فيهما
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 :مدرسة/نسمة 133 -233ها بين فيمحافظات يتراوح المعدل :النمط الثاني 
من  ٪2457مدرسة متثل  92ن ااحملافظتهاتان وتضم ، ورنيه ،الطائف: وتتمثل يف حمافظتني فقط مها

وقد اتضح ارتفاع . من مجلة سكان منطقة الدراسة ٪1851كما تستقطب   مجلة املدارس مبنطقة الدراسة،
 .احتياجات السكان من املدارس مما يعين أهنما قادرتان  على تلبية، ملدارس على نسبة السكاننسبة ا

 : مدرسة/نسمة 233 ها عنفيمحافظات يقل المعدل : النمط الثالث
، القنفذة، والليث، واجلموم، ورابغ، وخليص، وتربة، واخلرمة: وميثل هذا النمط مثاين حمافظات هي

 ٪3156مدرسة متثل  114وتضم جمتمعة ، وتشكل هذه احملافظات النمط السائد مبنطقة الدراسة، والكامل
وقد ، من إمجايل سكان منطقة الدراسة ٪1354وهذه النسبة من املدارس ختدم ، من مثيالتا مبنطقة الدراسة

، حملافظات بكثافات منخفضةإذ تتميز معظم تلك ا، اتضح ارتفاع نسبة أعداد املدارس على نسبة السكان
 .ويدل تركز املدارس هبذه احملافظات على وفرة املدارس وقدرتا على تلبية احتياجات السكان هبذه احملافظات
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 هـ1251منطقة الدراسة لعام  ى مستوىمعدل المدارس للسكان عل ( 23)شكل 

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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نالحظ أن النمط السائد الذي مث ل اللون الفاتح هو معدل أقل من ( 41) ل حتليل الشكل خالمن 
إذ تركز هذا النمط يف احملافظات اليت توجد يف األجزاء اجلنوبية واجلنوبية الشرقية من منطقة ، نسمة 511

لكامل، ورابغ، واجلموم ا: وكذلك يف األجزاء الشمالية من منطقة الدراسة يف، الليث، والقنفذة: الدراسة يف
وهذه احملافظات تتميز بقلة أعداد السكان واخنفاض الكثافة السكانية، مما قلل من نصيب ، ،وخليص

 811-511ويف املقابل جند أن احملافظات اليت بلغ معدل ما ختدمه املدرسة من ، السكان من املدارس فيها
وتتميز تلك احملافظات بارتفاع أعداد ، ل حالة وسطيةإذ متث، الطائف، ورنيه: نسمة احنصرت يف حمافظتني مها

 811أما احملافظات اليت زاد معدل ما ختدمه املدرسة من السكان عن . القرى وصغر احلجم السكاين فيها
، جدة، ومكة املكرمة، ومها من احملافظات ذات الثقل السكاين: نسمة، فتمثلت باللون الغامق يف كل من

فكلما زاد ، وميكن القول بطردية العالقة بينهما ، صها على الرتكز يف تلك احملافظاتاألمر الذي أدى إىل حر 
 .الثقل السكاين زاد معدل ما ختدمه املدرسة من السكان

ويتبني لنا مما سبق أن نصيب السكان من املدارس يتوقف على احلجم السكاين لتلك احملافظات، لذا 
واليت تزداد كلما ، السكان ومعدل ما ختدمه املدرسة من السكانبني عدد  طرديةميكن القول بوجود عالقة 

زاد عدد السكان، مما يشري بشكل أو بآخر إىل عدم العدالة يف التوزيع بني حمافظات يزداد فيها نصيب 
وأخرى يقل نصيب السكان من املدارس وال تشكل ، السكان من املدارس وتشكل ضغط ا على املدارس

 .ةتعليميعائق ا يف العملية ال
 :معدل الطالبات إىل املعلمات -5-6

وهو معدل مرتفع ، منطقة الدراسة معلمة على مستوى/طالبة11 متوسط الطالبات للمعلمات بلغ
ومن خالل اجلدول التايل ميكن مقارنة حمافظات منطقة الدراسة فيما . مقارنة باملعدل العام ملناطق اململكة

 .اتبينها من حيث معدل الطالبات للمعلم
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 ـه1251لعام  لمات على مستوى منطقة الدراسةمعدل الطالبات للمع( 21)جدول 
 معلمة/ طالبة عدد المعلمات الطالبات المحافظات

 13 3419 43333 جدة
 11 2256 25688 مكة املكرمة

 11 1812 18453 الطائف
 11 523 5395 القنفذة
 8 359 2913 الليث
 6 291 1824 اجلموم

 6 196 1135 ليصخ
 9 153 1427 رابغ
 11 116 1131 تربة

 9 94 853 اخلرمة
 13 62 815 رنيه

 4 114 424 الكامل
 11 1252 132513 المجموع

 .نطقة مكة املكرمة إدارات الرتبية و التعليم مب: املصدر       
 :خالل اجلدول السابق ما يلي من يتضح 

حيث يالحظ أنه يرتفع عن املعدل العام يف ، افظة ألخرىتفاوت معدل الطالبات للمعلمات من حم
القنفذة، والليث، واجلموم، : ويقل عن املعدل العام يف بقية املناطق، وهي، جدة، ورنيه : حمافظتني مها

بينما تتميز حمافظة مكة املكرمة بتساوي معدل الطالبات ، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل
وتعد حمافظة الكامل أقل احملافظات من حيث معدل الطالبات ، سط العام ملنطقة الدراسةللمعلمات مع املتو 

 . للمعلمات على مستوى منطقة الدراسة 
 : ومن خالل اجلدول السابق  مت تصنيف حمافظات منطقة الدراسة إىل األمناط التالية 

 : معلمة /اتطالب13محافظات يزيد نصيب الطالبات للمعلمات فيها عن : النمط األول
وتعد رنيه أقل احملافظات على مستوى منطقة الدراسة من . جدة، ورنيه: ومتثلت يف حمافظتني مها

بينما تتميز حمافظة جدة بارتفاع أعداد . حيث عدد املعلمات؛ ويرجع ذلك لقلة أعداد املدارس فيها
 .الطالبات واملعلمات فيها
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 : معلمة /طالبات 13 -1ات من المعلمات من محافظات يتراوح نصيب الطالب: النمط الثاني 
مكة املكرمة، والطائف، والقنفذة، : ويظهر يف احملافظات التالية، وميثل هذا النمط حالة وسطية

وتعد الليث أقل احملافظات يف هذا النمط من حيث نصيب الطالبات من ، والليث، ورابغ، وتربة، واخلرمة 
 (.معلمة/طالبات 8)املعلمات  

 : معلمة/ طالبات 1قل نصيب الطالبات للمعلمات فيها عن يمحافظات : الثالثالنمط 
وتتميز الكامل بأهنا أقل احملافظات . والكامل ,وخليص ،اجلموم: ثالث حمافظات هييف  ومتثلت

ويعود ذلك ألهنا أقل احملافظات من حيث عدد (. معلمة/طالبات4)من حيث معدل الطالبات للمعلمات 
 .الطالبات
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 .هـ1251منطقة الدراسة لعام  البات للمعلمات على مستوىمعدل الط( 21) شكل        

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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احملافظات اليت يرتفع فيها معدل الطالبات للمعلمات عن  نالحظ أن( 41) من خالل حتليل الشكل 
وقد ارتفع نصيب املعلمات من ، جدة، ورنيه : ني مهاوقد تركز ذلك النمط يف حمافظت، معلمة/طالبات 11

من مجلة طالبات منطقة  ٪43الطالبات نتيجة الرتفاع نسبة الطالبات على املعلمات، إذ يضم ذلك النمط 
ومبقارنة النسبتني جند أن توزيع املعلمات ال يتناسب مع . من مجلة املعلمات مبنطقة الدراسة ٪37الدراسة و

 .مما يستدعي زيادة أعداد املعلمات؛ لتتناسب مع أعداد الطالباتتوزيع الطالبات، 
طالبات انتشر يف  11- 8بينما جند أن احملافظات اليت تراوح نصيب املعلمات من الطالبات فيها بني 

مكة املكرمة، والطائف، والقنفذة، والليث، ورابغ ، وتربة، : مناطق متفرقة من منطقة الدراسة يف كل من
من مجلة معلمات منطقة ٪57من مجلة الطالبات و ٪54ذ تتميز تلك احملافظات بأهنا تضم إ، واخلرمة
وهذا النمط ال تتناسب فيه نسبة الطالبات مع نسبة املعلمات، بل تنخفض فيه نسبة الطالبات عن ، الدراسة

 .نسبة املعلمات، مما يعين وجود فائض يف أعداد املعلمات يف تلك احملافظات
ومتثلت ، معلمة/طالبات 8افظات فقد سجلت اخنفاض ا يف نصيب املعلمات من الطالبات أما بقية احمل

اجلموم، : يف ثالث حمافظات، وخاصة يف احملافظات الواقعة يف األجزاء الشمالية من منطقة الدراسة يف 
لنمط وهذا ا، من مجلة املعلمات ٪6من مجلة الطالبات مقابل  ٪3وقد ضمت جمتمعة ، وخليص، والكامل 

 .يتميز مع النمط السابق بوجود فائض يف أعداد املعلمات
يتفاوت من حمافظة ألخرى، فهناك -مقارنة بتوزيع الطالبات-ونستنتج مما سبق أن توزيع املعلمات 

ورنيه  ويعزى ذلك للضغط السكانيالذي تشهده  جدة: حمافظات تعاين من النقص يف أعداد املعلمات، مثل
فيعود ذلك اىل قلة املدارس بتلك احملافظة وغلبة  رنيهىل ارتفاع نسبة احلضر هبا ، أما اضافة ا،حمافظة جدة 

 ًوهذا يؤثر بطبيعة احلال على كفاءة املعلمات يف العملية التعليمية كما ميثل ضغطا الطابع الريفي عليها؛ 
 . ثلت يف بقية احملافظاتوباملقابل هناك حمافظات تتميز بوجود فائض عن حاجتها مت،  يهن يف أداء عملهنعل
 :نصيب املعلمات من الفصول -5-2

 وهذا املعدل، فصل/ معلمات 3بلغ نصيب املعلمات من الفصول على مستوى منطقة الدراسة 
وعلى الرغم من ذلك فإننا جند أن منطقة الدراسة تتفاوت فيما ، يتساوى مع املتوسط العام ملناطق اململكة

 : للفصول، كما يتضح من اجلدول التايل بينها من حيث نصيب املعلمات
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 .ـه1251لعام  ت من الفصول على مستوى منطقة الدراسةنصيب المعلما( 21 )جدول 
 فصل/معلمة عدد الفصول عدد المعلمات المحافظات

 2 1492 3419 جدة
 3 819 2256 مكة املكرمة

 3 713 1812 الطائف
 3 213 523 القنفذة
 3 138 359 الليث
 4 81 291 اجلموم
 4 56 196 خليص
 3 54 153 رابغ

 2 43 116 بةتر 
 4 25 114 كاملال

 3 38 94 اخلرمة
 2 31 62 رنيه

 2 2212 1252 المجموع
 .نطقة مكة المكرمةرات التربية و التعليم بمإدا -:المصدر 

 
 : يتضح من خالل اجلدول السابق ما يلي

من املتوسط العام من حيث نصيب املعلمات من الفصول  تبني أن هناك حمافظات حازت على أعلى
بينما جند أن بقية املناطق حازت على أقل من املتوسط العام، ومتثلت ، اجلموم، وخليص، والكامل: متثلت يف

مكة املكرمة، والطائف، والقنفذة، والليث، : بينما تساوت احملافظات التالية وهي. جدة، وتربة، ورنيه : يف
 . خلرمة مع املتوسط العام ملنطقة الدراسة ورابغ،  وا

 : اط هيمنثالثة أتصنيف منطقة الدراسة إىل (   39)وقد أمكن من خالل اجلدول 
 : فصل/معلمات 2نصيب المعلمات من الفصول فيها  محافظات يصل: النمط األول 

 .الكامل، واجلموم، وخليص: ومتثلت يف ثالث حمافظات هي
 :فصل/معلمات فأقل 2-2 من نصيب المعلمات فيها من الفصول  يتراوح محافظات:  النمط الثاني

ا يف منطقة الدراسة مكة املكرمة، والطائف، والقنفذة، : ويتمثل يف، وميثل هذا النمط منط ا سائد 
 . يث، ورابغ، واخلرمةوالل
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 :فصل/معلمات 2محافظات يقل نصيب المعلمات من الفصول فيها عن : النمط الثالث
 .رنيه ، تربة، جدة : ل يف ثالث حمافظات هي مثوتت

 
 هـ1251منطقة الدراسة لعام  لمات من الفصول على مستوىنصيب المع (25) شكل

 
.من عمل الباحثة : المصدر  
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تفاع نصيب املعلمات من اليت تتميز بار  احملافظات أن( 42) نالحظ من خالل حتليل الشكل 
ومتتاز تلك ، الكامل، واجلموم، وخليص: حمافظات هيتركزت يف ثالث  ،فصل/معلمات 4الفصول 

من  ٪454من املعلمات و ٪653احملافظات بأن نسبة املعلمات ال تزيد فيها عن نسبة الفصول، إذ تضم 
 3-4جند النمط الذي تراوح من  بينما، توزيعيةعلى وجود عدالة  وهذا دليل كاف  ، مجلة الفصول

وضمت ، مكة والطائف والقنفذة والليث ورابغ واخلرمة : يمتثلت يف ست حمافظات ه: فصل/معلمات
افظات من حيث نصيب املعلمات هو معدل أقل احمل بينما ، من الفصول ٪5352من املعلمات و ٪ 5555

 ٪3852وانتشر توزيعه يف أحناء متفرقة من منطقة الدراسة، وقد ضم هذا النمط ، فصل/معلمات  3أقل من 
من مجلة الفصول، وبذلك جند أن هذا يعكس مقدار النقص يف أعداد  ٪4254من مجلة املعلمات و

 .املعلمات مقابل أعداد الفصول
 :ل وكثافة الفص -5-0

وهو معدل يقرتب مع  ,فصل على مستوى منطقة الدراسة/ طالبة 28بلغ متوسط كثافة الفصول 
راسة تتباين فيما بينها من ومن الطبيعي أن حمافظات منطقة الد. طالبة 27وهو  املتوسط العام للمملكة

 :ويتضح ذلك من خالل اجلدول التايل، حيث كثافة الفصول
 .ـه1251ة لعام ول على مستوى منطقة الدراسكثافة الفص( 23)جدول 

 فصل/طالبة  عدد الفصول الطالبات المحافظات

 29 1492 43333 جدة
 31 819 25688 مكة املكرمة

 26 713 18453 الطائف
 27 213 5395 القنفذة
 21 138 2913 الليث
 23 81 1824 اجلموم
 21 56 1135 خليص
 26 54 1427 رابغ
 24 43 1131 تربة

 22 38 853 اخلرمة
 26 31 815 رنيه

 17 25 424 الكامل
 51 2212 132513 المجموع

 .نطقة مكة املكرمة إدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر            
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 :ابق يتضح ما يلي اجلدول السمن 

، بينما ، جند أن حمافظيت جدة، ومكة املكرمة حازتا على درجة أعلى من املتوسط العام ملنطقة الدراسة
 .حازت بقية احملافظات على أقل من املتوسط العام ملنطقة الدراسة 

 : مناط التالية تصنيف منطقة الدراسة وفق ا لكثافة الفصول فيها إىل األ( 41) وقد أمكن من خالل اجلدول 
 :فصل /طالبة 51ها عن محافظات تزيد كثافة الفصول في: ول النمط األ

وتعترب مكة املكرمة أعلى احملافظات يف منطقة ، جدة، ومكة املكرمة: وتتمثل يف حمافظتني فقط مها 
ويرجع السبب يف ذلك الرتكز إىل طبيعة تلك . فصل/طالبة 31الدراسة من حيث كثافة الفصل فيها 

 .احملافظات اليت تتميز بكرب أحجامها السكانية 
 : فصل /طالبة  51 -52ها من فيتراوح كثافة الفصول تمحافظات : النمط الثاني

وتعد القنفذة ، الطائف، والقنفذة، ورابغ، وتربة، ورنيه: ويتمثل يف، وميثل هذا النمط حالة وسطية
بينما تصل كثافة الفصل يف تربة إىل . فصل/طالبة 27أعلى احملافظات يف هذا النمط من حيث كثافة الفصل 

 . ، وهو معدل يتفق مع احلدود املثلى لكثافة الفصول على حد رأي الرتبويني(فصل / طالبة 24) 
 : فصل/طالبة 52ها عن فيل و محافظات تقل كثافة الفص: النمط الثالث

مل أقل احملافظات يف منطقة وتعد الكا ،والكامل ،واخلرمةالليث، واجلموم، وخليص، : ثل يفويتم
وترجع قلة كثافة الفصول يف تلك احملافظات الخنفاض  (.فصل/طالبة 17)الدراسة من حيث كثافة الفصول 

  .أحجامها السكانية
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 هـ1251كثافة الفصول على مستوى منطقة الدراسة لعام ( 22) شكل   

 
 .من عمل الباحثة : المصدر
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تركزت يف ، طالبة فأكثر 28شكل السابق جند أن الفصول ذات الكثافة املرتفعة خالل حتليل المن 
من  ٪6658إذ تضم هاتان احملافظتان ، جدة، ومكة املكرمة: األجزاء الغربية من منطقة الدراسة يف كل من

مما يشري إىل أن هناك اخنفاض ا يف نسبة الفصول عن نسبة ، من مجلة الفصول ٪63مجلة الطالبات و
الطائف، والقنفذة، : بينما جند أن بقية احملافظات، وهي. طالبات، مما ساهم يف ارتفاع كثافة الفصول فيهاال

من  ٪7وخليص، واخلرمة، والكامل متيزت بقلة أعداد الطالبات فيها مقارنة بعدد الفصول، إذ تضم جمتمعة 
 . داد الفصولوهذا يشري إىل وجود فائض يف أع. من مجلة الفصول ٪9مجلة الطالبات و

وأخرى ، وخنلص من هذا إىل أن توزع الطالبات على الفصول قد تفاوت بني فائض يف أعداد الفصول
من مجلة  ٪83إال أنه حاز على العدالة يف ، تعاين من القلة يف عدد الفصول مقارنة بعدد الطالبات

من مجلة احملافظات تدين يف  ٪17ومع ذلك فقد سجلت ، احملافظات، وبذلك فهي أكثر اتزان ا يف التوزيع
أي أن العدالة يف ، نصيبها من حيث عدد الفصول، مما ينم عن تركز شديد للطالبات يف تلك الفصول

يظهر إذا ما حاولنا حتليل تلك  ًوتفصيال ًإال أن احلصول على صورة أكثر مشوال، التوزيع أمر مستحيل
 .املعايري على مستوى احلضر والريف

 
 : ملدارس الثانوية للبنات  على مستوى احلضر والريف مبنطقة الدراسةكفاءة ا: ثالثاً 

 :معدل السكان للمدارس -5-4
وبالطبع جند أن هذا ، يتباين معدل ما ختدمه املدرسة من السكان بالنسبة للحضر والريف من حمافظة ألخرى

ل التايل يتضح مقدار التفاوت ومن خالل اجلدو . املعدل يزداد حبواضر منطقة الدراسة، ويقل عنه يف أريافها
  :بني احلضر والريف من حيث معدل السكان للمدارس
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 .ـه1251لعام بمنطقة الدراسة معدل ما تخدمه المدارس من السكان على مستوى الحضر والريف ( 21)جدول  
 ريف حضر

عدد السكان  المحافظات
* 

عدد 
 المدارس

/ نسمة  
عدد  المحافظات مدرسة

 **انالسك
عدد 

 المدارس
/ نسمة 
 مدرسة

 2773 37 112614 الطائف 11725 111 1184288 جدة
 4248 23 97723 القنفذة 11182 56 621631 مكة املكرمة

 1727 24 41454 الليث 6276 51 321116 الطائف
 1776 14 24868 اجلموم 3483 6 21911 قنفذةال

 2131 8 17145 مكة 6892 3 21678 رابغ
 2114 8 16112 خليص 2316 5 11581 الليث 
 12621 1 12621 رنيه 3762 3 11288 اخلرمة
 2119 5 11147 رابغ 5553 2 11117 تربة

 1647 6 9887 تربة 4936 2 9873 اجلموم
 1857 4 7429 الكامل 3143 3 9131 رنيه

 1841 4 7363 اخلرمة 2721 3 8165 خليص 
 726 2 1452 جدة 681 2 1363 الكامل

 5222 122 221212 المجموع 1232 525 5551153 لمجموعا
سنة مت  19-15لعدم توفر بيانات اإلناث من سن * . ه1425تعداد السكان واملساكن لعام ، نطقة مكة املكرمة إدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر 

 .حصر مجلة السكان يف احلضر والريف
 

 :من خالل اجلدول السابق يتضح ما يلي
وقد اتضح ، مدرسة/نسمة 9415معدل ما ختدمه املدرسة من السكان على مستوى احلضر  بلغ

مدى اختالف معدل السكان للمدرسة على مستوى احلضر مبنطقة الدراسة من حمافظة ألخرى، إذ إن بعض 
 .والبعض اآلخر يقل عن هذا املعدل، احلواضر تزيد عن املعدل العام على مستوى حضر منطقة الدراسة

 : إىل ثالثة أمناط هي( 41)كن تصنيف حواضر منطقة الدراسة هنا طبق ا للجدول ومي
 :مدرسة/نسمة 1333ها عن فيحواضر يزيد المعدل : النمط األول

ويرجع السبب يف ارتفاع معدالت السكان للمدرسة ، جدة، ومكة املكرمة: يف حمافظتني مهاوتتمثل 
إذ تتميز هذه احلواضر بارتفاع نسبة السكان ، هذه احملافظات يف هذا النمط إىل كرب األحجام السكانية يف

 . فيها، ويف الوقت نفسه تشهد ارتفاع ا يف معدل الطالبات للمعلمات
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مدرسة متثالن  157تضمان ، جدة، ومكة املكرمة: وقد اتضح من الدراسة أن هاتني احملافظتني، ومها
، من مجلة سكان احلضر مبنطقة الدراسة ٪81ب من مجلة مدارس احلضر، ويف الوقت نفسه تستقط 6652٪

وبالتايل فهما حباجة إىل املزيد ، ومن خالل املقارنة يتضح عدم التوازن يف توزيع املدارس مقارنة حبجم السكان
 .  من املدارس لسد احتياجات السكان من هذه اخلدمة

 :رسةمد/نسمة 2333 -1333ها ما بين فيحواضر يتراوح المعدل : النمط الثاني
مدرسة متثل  58ومن املالحظ أهنا تضم ، الطائف، ورابغ، وتربة، واجلموم: وتتمثل يف حواضر

من مجلة سكان حواضر منطقة  ٪1652من مجلة املدارس، ويف الوقت نفسه تستحوذ على  2455٪
ذا النمط مما مما يعين وفرة املدارس هب، ويتميز هذا النمط بارتفاع نسبة املدارس على نسبة السكان. الدراسة

 .وقدرة هذه املدارس على تلبية احتياجات السكان، يرتتب عليه ارتفاع يف معدل أداء هذه املدارس
 :مدرسة/نسمة 2333ها عن فيحواضر يقل المعدل :النمط الثالث

ومن الواضح أن معدل السكان ، تشمل حواضر الليث، والقنفذة، ورنيه، واخلرمة، وخليص، والكاملو 
، يف حني يبلغ أدناه يف الكامل، اخلرمة والقنفذة: ف بداخل هذا النمط فريتفع يف حواضر، مثلللمدارس خيتل

من مجلة  ٪258مقابل ، من مجلة مدارس احلضر ٪ 953مدرسة أي  22وتضم هذه احلواضر جمتمعة 
ملدارس يف وهذا يعين تركز ا، وبالنظر إىل النسبتني جند أن نسبة املدارس تتفوق على نسبة السكان. السكان

مما جعلها تتالءم مع ، هذه احملافظات ويف الوقت نفسه تشهد تلك احملافظات اخنفاض يف أحجامها السكانية
 .احتياجات السكان 
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مدرسة، /نسمة4111نالحظ أن النمط السائد هو معدل أقل من ( 44) من خالل حتليل الشكل 
واليت متثل اللون األزرق ، الليث، والقنفذة، ورنيه، واخلرمة، وخليص، والكامل: والذي متثل يف حواضر كل من

حواضر الطائف، أما . الفاتح، وهي تتميز بعدالة توزيعية تتناسب مع أحجام السكان يف تلك احلواضر
-4111ورابغ، وتربة، واجلموم، فقد سجلت حالة وسطية، إذ تراوح نصيب السكان من املدارس من 

أما اللون األزرق الغامق فقد ضم حواضر احملافظات األوفر حظ ا ونصيب ا من حيث . مدرسة /نسمة 8111
كما أهنا متتاز ، ة، ومكةمعدل السكان للمدارس نتيجة لكرب أحجامها السكانية، وهي تضم حواضر جد

وبالتايل كانت من أكرب احلواضر من ، بأن نصيبها هو األكثر بني احلواضر من حيث عدد املدارس والسكان
 .مدرسة/نسمة 8111حيث نصيب السكان من املدارس أكثر من 

ريف بلغ أما بالنسبة للريف فنجد من خالل حتليل اجلدول  أن معدل ما ختدمه املدرسة من السكان بال   
ومن املالحظ ، وطبيعي أن تتباين هذه األرياف من حيث املعدل من حمافظة ألخرى، مدرسة/ نسمة 2563

وهناك أرياف تقل عن هذا املعدل، ، رنيه، والطائف، والقنفذة: أن هناك أرياف ا تفوق هذا املعدل، وهي
 .ة، والكامل، وجدة الليث، واجلموم، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرم: وتشمل

إىل (  41) وميكن تصنيف أرياف منطقة الدراسة حسب معدل السكان من املدارس وفق ا للجدول 
 :ثالثة أمناط هي

 :مدرسة/نسمة 2333ها عن فيأرياف يزيد المعدل  :النمط األول 
ة املدارس من مجل ٪1756مدرسة متثالن  24ويضمان مع ا ، رنيه، والقنفذة : وتتمثل يف حمافظتني مها

ومبقارنة النسبتني مع بعضهما جند أن املدارس غري قادرة على سد . من مجلة سكان الريف ٪32اليت ختدم 
 .وهذا يعين أهنا حباجة للمزيد من املدارس ، احتياجات السكان

 :مدرسة/نسمة 2333 -5333ها بين أرياف يتراوح المعدل في: مط الثانيالن
: مدرسة، أي 58وتضم ، ، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغالطائف: وتتمثل يف ريف كل من 

إىل -ومن هنا يتضح أن هناك تعادال  . من مجلة سكان الريف٪42مقابل ، من مجلة مدارس الريف 4257٪
 . يف توزيع هذه املدارس مع أحجام السكان يف هذه األرياف  -حد ما

 :مدرسة/نسمة 5333ها عن فيأرياف يقل المعدل : النمط الثالث
وميثل ريف جدة أقل ، الليث، واجلموم، وتربة، واخلرمة، والكامل، وجدة: مثل يف ريف كل منوتت

األرياف من حيث معدل ما ختدمه املدرسة من السكان يف هذا النمط وعلى مستوى ريف منطقة الدراسة 
لة سكان من مج ٪26مقابل ، من مجلة املدارس بالريف ٪3957: مدرسة، أي 54ويضم هذا النمط ، أيض ا

 .ويالحظ تركز املدارس يف هذا النمط وقدرتا على الوفاء باحتياجات السكان يف هذه األرياف. الريف
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معدل ما ختدمه املدرسة من السكان أن األرياف اليت يزيد ( 45) الشكل من خالل حتليل نالحظ 
، رنيه، والقنفذة اللتني مثلتا باللون األخضر الغامق: حيث تركزت يف ريف حمافظتني مها، نسمة 4111عن 

وهذه األرياف تتميز بكثرة أعداد القرى واخنفاض احلجم السكاين فيها، مما جعلها غري قادرة على سد 
-4111ية األرياف اليت تراوح نصيب السكان من املدارس من أما بق. احتياجات السكان من هذه اخلدمة

الطائف، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغ، وقد : فقد تركز يف أرياف احملافظات التالية، مدرسة/نسمة2111
اختذت درجة لونية متوسطة عن النمط الذي يسبقها، ومتتاز بتدين احلجم السكاين واخنفاض الكثافة 

ا . وجود توازن يف أعداد املدارس مع أعداد السكان فيها مما أدى إىل، السكانية بينما جند اللون الفاتح جد 
هو الذي ميثل النمط السائد بالريف، باإلضافة إىل أنه أقل األمناط من حيث نصيب السكان من املدارس 

 .جدة الليث، واجلموم، وتربة، واخلرمة، والكامل، و : ، ويتمثل يف ريف كل من(نسمة 2111أقل من )
ونستنتج مما سبق أن هناك حواضر وأرياف مل حتظ بعدالة توزيعية من حيث نصيب السكان من 

وأخرى ، ، أي أن هناك مناطق تعاين النقص والقلة يف أعداد املدارس مقابل أعداد السكان الكبرية، املدارس
 .ت السكان فيهايتناسب فيها توزيع املدارس مع عدد السكان، مما يعين قدرتا على سد احتياجا

  :معدل الطالبات إىل املعلمات -5-17
-وهو معدل يقرتب ، معلمة/طالبة 11بلغ متوسط معدل الطالبات للمعلمات على مستوى احلضر 

بينما جند أن هذا املعدل يقل يف الريف ليصل إىل ، مع املتوسط العام حملافظات منطقة الدراسة -إىل حد ما
 . معلمة/طالبات11

 . جلدول التايل ميكن معرفة الفروق يف معدل الطالبات للمعلمات بني احلضر والريف ومن خالل ا
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 ـه1251منطقة الدراسة لعام بريف الحضر و الطالبات إلى المعلمات على مستوى معدل ال( 25)جدول     
 ريف حضر

 المحافظات معلمة/طالبة المعلمات عدد الطالبات المحافظات
عدد 
 تالطالبا
 

 المعلمات
/ طالبة
 معلمة

 17 538 9223 الطائف 13 3411 43245 جدة
 9 443 3998 القنفذة 12 2111 24426 مكة

 7 288 2158 الليث 7 1274 9231 الطائف
 5 235 1212 اجلموم 17 81 1397 القنفذة
 8 156 1262 مكة 13 71 924 رابغ

 6 121 712 خليص 12 71 845 الليث
 6 82 513 ابغر  14 52 715 رنيه

 7 67 436 تربة 11 56 612 اجلموم
 5 53 274 اخلرمة 15 39 594 تربة

 3 72 213 الكامل 14 41 579 اخلرمة
 11 11 111 رنيه 6 76 423 خليص
 11 8 88 جدة 7 32 211 الكامل

 13 5355 53311 المجموع 11,2 5232 12111 المجموع
 .  طقة مكة املكرمةنإدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر 

 
 :من اجلدول السابق يتضح ما يلي 

بينما سجلت ، سجلت حواضر جدة ومكة أعلى من املتوسط العام بالنسبة حلضر منطقة الدراسة
 .بقية احملافظات أقل من املتوسط العام حلضر منطقة الدراسة 

 : مت تصنيف منطقة الدراسة إىل ثالثة أمناط هي( 42) ومن خالل اجلدول 
 : معلمة/طالبة 12 حواضر يزيد معدل الطالبات للمعلمات فيها عن : لنمط األولا

/ طالبة17)ومتثلت يف القنفذة اليت سجلت أعلى معدل على مستوى حواضر منطقة الدراسة 
ومن خالل مقارنة نسبة الطالبات مع نسبة املعلمات جند أن نسبة املعلمات تقل عن نسبة (. معلمة

 .ذلك يزداد معدل الطالبات للمعلماتونتيجة ل. الطالبات
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  : معلمة/ طالبة 12-15ها من يتراوح معدل الطالبات للمعلمات في حواضر: النمط الثاني 
، جدة، ومكة املكرمة، ورابغ، والليث، ورنيه، وتربة، واخلرمة: ومتثلت يف حواضر احملافظات التالية 

 .معلمة/طالبة15عدل الطالبات للمعلمات وتعد تربة أعلى احملافظات يف هذا النمط من حيث م
 :معلمة/طالبة 15ها معدل الطالبات للمعلمات عن فيحواضر يقل : النمط الثالث

وتعد خليص أقل احملافظات على مستوى ، وتتمثل يف حواضر الطائف، واجلموم، وخليص، والكامل
 (.معلمة/طالبات6)حضر منطقة من حيث معدل الطالبات للمعلمات 
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 هـ1251معدل الطالبات للمعلمات على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام  ( 22)شكل

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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أن النمط السائد ملعدل الطالبات للمعلمات هو معدل من ( 46) نالحظ من خالل حتليل الشكل 

كما هو احلال يف -منطقة الدراسة والذي يظهر توزعه يف مناطق متفرقة من حواضر ، طالبة 12-16
من مجلة  ٪857وهذا النمط يضم . حواضر جدة، ومكة املكرمة، ورابغ، والليث، ورنيه، وتربة، واخلرمة

وهذه النسبة تظهر عدم التوازن يف . من مجلة معلمات احلضر ٪7952الطالبات حبواضر منطقة الدراسة و
معلمة فقد انتشرت يف /طالبة 12ضر اليت سجلت أقل من أما احلوا. توزيع املعلمات مع أعداد الطالبات

من  ٪1256وتضم هذه احلواضر جمتمعة ، الطائف، واجلموم، وخليص، والكامل : حواضر احملافظات التالية 
من مجلة معلمات احلضر، وهذا يعكس مقدار الفائض يف أعداد املعلمات  ٪1957مجلة طالبات احلضر و

 . السابق يف ذلك عكس النقيض من النمط
قد احنصرت يف ، معلمة /طالبة 16كما يالحظ من خالل الشكل أن احلواضر اليت زاد معدهلا عن 

من مجلة معلمات  ٪151من مجلة طالبات احلضر و ٪157القنفذة، إذ ضمت : حواضر حمافظة واحدة هي
 . مما يستدعي زيادة عدد املعلمات فيها، احلضر 

ن توزيع الريف قد اختلف كثري ا عن احلضر من حيث معدل أ( 42) يظهر من خالل اجلدول  ماك
وقد سجل ريف ، الطالبات للمعلمات، إذ يقرتب معدل الطالبات للمعلمات يف الريف منه يف احلضر

حمافظة الطائف املرتبة األوىل من حيث معدل الطالبات للمعلمات على مستوى الريف، وهو معدل أعلى 
رنيه، وجدة : باإلضافة إىل ذلك فقد سجل ريف كل من حمافظيت، ريفمن املتوسط العام على مستوى ال

أما بقية األرياف فقد حصلت على أدى من املتوسط العام للريف بالنسبة . أيض ا أعلى من املتوسط العام
القنفذة، والليث، ورابغ، واجلموم، وخليص، وتربة، واخلرمة، : ومتثلت يف، ملعدل الطالبات للمعلمات

 .والكامل
مت تصنيف ريف منطقة الدراسة طبق ا ملعدل الطالبات ( 47)والشكل ( 42)من خالل اجلدول    

 : للمعلمات إىل ثالثة أمناط هي
 :معلمة/طالبة 12أرياف يزيد معدل الطالبات للمعلمات فيها عن : النمط األول

ثل املركز األول ؛ وذلك ألهنا مت(معلمة/ طالبة17)وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة فقط هي الطائف 
 .بني األرياف من حيث عدد الطالبات

 :معلمة/طالبات 12 -1فيها من أرياف يتراوح معدل الطالبات للمعلمات : النمط الثاني
وتتميز حمافظتا جدة ورنيه بتساوي معدل ، وتتمثل يف أرياف رنيه، وجدة، والقنفذة، ومكة املكرمة

 (.معلمة/طالبة11)الطالبات للمعلمات فيها 
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 :معلمة/طالبات 1ها عن ياف يقل معدل الطالبات للمعلمات فيأر : النمط الثالث

وتعد الكامل ، الليث، واجلموم، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل: وتتمثل يف ريف احملافظات التالية
 (.معلمة/طالبات3)أقل األرياف من حيث معدل الطالبات للمعلمات 

 هـ1251للمعلمات على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام  معدل الطالبات ( 25)شكل 

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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جند أن األرياف اليت يزيد معدل الطالبات للمعلمات فيها عن ( 47) حتليل الشكل من خالل 
وتتميز تلك احملافظة بكثرة ، قد احنصر تركزها يف ريف حمافظة واحدة فقط هي الطائف، معلمة/ طالبة14
حيث ، د القرى، مما ساهم يف زيادة أعداد الطالبات، وبالتايل فقد كرب معدل الطالبات للمعلمات فيهاأعدا

وهذا يستدعي . من مجلة معلمات الريف ٪26من مجلة الطالبات بالريف و ٪46تضم أرياف تلك احملافظة 
 .زيادة أعداد املعلمات؛ لتتناسب مع أعداد الطالبات

رنيه، : طالبات متثلت يف ريف أربع حمافظات هي 14-8رتاوح معدهلا من بينما جند األرياف اليت ي
من مجلة  ٪2957من مجلة الطالبات و ٪2751وقد ضمت جمتمعة ، وجدة، والقنفذة، ومكة املكرمة

 .املعلمات بالريف، مما يعين أهنا تتمتع بوفرة يف أعداد املعلمات على النقيض من النمط السابق
الليث، : ومتثلت يف أرياف كل من، معلمة/طالبات 8اخنفض فيها املعدل عن  أما بقية األرياف فقد

من  ٪4453من مجلة طالبات الريف و ٪2659واجلموم، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل، إذ تضم 
وهذا يعكس مقدار الوفرة والزيادة عدد املعلمات يف ظل الكثافات املنخفضة للسكان ، مجلة معلمات الريف

 . تلك األريافيف
ونستنتج مما سبق أن معدل الطالبات للمعلمات قد حقق العدالة التوزيعية يف أغلب األرياف باستثناء 

 .  ريف حمافظة الطائف
 :نصيب املعلمات من الفصول  -5-11

من خالل مقارنة املتوسط العام لنصيب املعلمات من الفصول على مستوى احلضر والريف مع 
افظات منطقة الدراسة، جند أن متوسط نصيب املعلمات من الفصول يكاد يتماثل مع املتوسط العام حمل

واجلدول التايل يوضح نصيب . فصل/معلمة 255املتوسط العام على مستوى حمافظات منطقة الدراسة 
 :  املعلمات من الفصول على مستوى احلضر والريف
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 ـه1251وى الحضر والريف بمنطقة الدراسة لعام نصيب المعلمات من الفصول على مست( 22)جدول 
 ريف حضر

عدد  المحافظات
 المعلمات

عدد 
 الفصول

عدد  المحافظات فصل/معلمة
 المعلمات

عدد 
 الفصول

 فصل/معلمة

 1 398 538 الطائف 2 1491 3411 جدة
 3 147 443 القنفذة 3 772 2111 مكة

 4 67 288 الليث 4 315 1274 الطائف
 4 62 235 اجلموم 1 71 81 الليث

 3 47 156 مكة 4 18 76 خليص 
 3 38 121 خليص 1 56 71 القنفذة
 3 26 82 رابغ 3 28 71 رابغ

 5 16 72 الكامل 3 19 56 موماجل
 3 25 67 تربة 2 25 52 رنيه

 3 19 53 رمةاخل 2 19 41 اخلرمة
 2 6 11 رنيه 2 18 39 تربة

 4 2 8 جدة 4 9 32 الكامل
 5 122 5355 المجموع 2 5123 5232 المجموع

 .نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر 
  
 

 : من اجلدول السابق يتضح ما يلي
، فصول/معلمات 3بلغ متوسط نصيب املعلمات من الفصول على مستوى حضر منطقة الدراسة 

: جلت بقية احملافظات، وهيبينما س، وقد سجلت الطائف، وخليص، والكامل أعلى من املتوسط العام
بينما . جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، ورنيه، واخلرمة، وتربة أقل من املتوسط العام حلواضر منطقة الدراسة

 .فصول/ معلمات 3مكة املكرمة، ورابغ، واجلموم مع املتوسط العام ملنطقة الدراسة : تساوت كل من
الدراسة طبق ا لنصيب املعلمات من الفصول إىل  مت تصنيف حواضر منطقة( 43)ومن خالل اجلدول 

 : ثالثة أمناط هي 
  :لو فص/معلمات 2 حواضر يزيد نصيب المعلمات فيها من الفصول عن: النمط األول 

وتعد خليص أعلى احلواضر يف  .والكاملالطائف، وخليص، : احملافظات التاليةومتثلت يف حواضر 
 .فصل/معلمة 452فصول هذا النمط من حيث نصيب املعلمات من ال
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 :فصل/معلمة 5-2حواضر يتراوح نصيب المعلمات فيها من الفصول من : النمط الثاني
ويتمثل يف حواضر جدة، ومكة املكرمة، ورابغ، ، يف حضر منطقة الدراسة ويعد هذا النمط السائد

ملعلمات من وتأيت رنيه أقل حواضر هذا النمط من حيث معدل ا.ورنيه، واخلرمة، واجلموم، وتربة 
 .فصل/معلمة 251الفصول

 : فصل/معلمة 5حواضر يقل نصيب المعلمات فيها من الفصول عن : النمط الثالث
وتعد حواضر الليث أقل احلواضر على مستوى احلضر من حيث . وتتمثل يف حواضر الليث، والقنفذة

 .فصل/معلمة1نصيب املعلمات من الفصول 
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 هـ1251نصيب المعلمات من الفصول على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام  (21) شكل   

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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أن النمط السائد حبضر منطقة الدراسة من حيث نصيب ( 48) يتضح من خالل حتليل الشكل 
، ألمناطوهو املعدل الذي ميثل حالة وسطية بني ا، فصل/معلمة 2-3املعلمات من الفصول هو معدل من 

وينتشر هذا النمط يف عدة حواضر من منطقة الدراسة وخاصة يف حواضر جدة، ومكة املكرمة، ورابغ، ورنيه، 
من مجلة فصول  ٪8355من مجلة معلمات احلضر و ٪79ويضم هذا النمط ، واجلموم، واخلرمة، وتربة

ار احلاجة والنقص يف أعداد ومن املالحظ أن نسبة الفصول تزيد عن نسبة املعلمات مما يعكس مقد، احلضر
 .وهذا بدوره يشري إىل عدم املساواة يف التوزيع، املعلمات مقابل أعداد الفصول

فصل، وتركزت يف حواضر /معلمة  2أما احلواضر اليت قل  نصيب املعلمات فيها من الفصول عن 
، لة فصول احلضرمن مج ٪455من مجلة معلمات احلضر و ٪2وضمت ، الليث، والقنفذة: حمافظتني مها 

 .ويالحظ قلة أعداد املعلمات مما يستدعي زيادة أعداد املعلمات
وتركزت يف ثالث ، فصل/معلمات 3أما بقية احلواضر فقد زاد نصيب املعلمات فيها من الفصول عن 

من  ٪12من مجلة معلمات احلضر و ٪19ويضم هذا النمط ، الطائف، وخليص، والكامل: حمافظات هي
ومبقارنة النسبتني جند أن نسبة املعلمات تزيد عن نسبة الفصول، مما يعين وجود فائض ، ضرمجلة فصول احل

 .يف أعداد املعلمات
إىل أن نصيب املعلمات من الفصول ال يعرب عن العدالة يف التوزيع، وأن مجيع ، خنلص مما سبق

ثناء حواضر الطائف، وخليص، احلواضر حباجة إىل زيادة يف عدد املعلمات لتتناسب مع أعداد الفصول باست
 .والكامل

أما الريف فنجد أن متوسط نصيب املعلمات من الفصول فيها مل خيتلف كثري ا عن احلضر، بل يكاد 
وحاز ريف الطائف على ، فصل/معلمة 254يتساوى معه، فقد بلغ متوسط نصيب املعلمات من الفصول 

بينما ، فصول على مستوى ريف منطقة الدراسةأقل من املتوسط العام بالنسبة لنصيب املعلمات من ال
القنفذة، والليث، : حازت بقية األرياف على أعلى من املتوسط العام على ريف منطقة الدراسة، ومتثلت يف

أما ريف رنيه فقد تساوى مع .واجلموم، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل، وجدة 
 . متان لكل فصلاملتوسط العام للريف وهو معل
فقد مت تصنيف منطقة الدراسة طبق ا لنصيب املعلمات من الفصول إىل ( 43)ومن خالل اجلدول 

 : ثالثة أمناط هي 
 : فصل/معلمات 2أرياف يزيد نصيب المعلمات فيها من الفصول عن : النمط األول

من حيث ما سجلته  وتعد الكامل أعلى احملافظات. الكامل: وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة فقط هي
 .وذلك لقلة أعداد املدارس فيها، فصل/معلمات 5من نصيب املعلمات من الفصول 
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 :فصل /معلمة5-2أرياف يتراوح نصيب المعلمات فيها من : النمط الثاني

ا يف ريف منطقة الدراسة القنفذة، والليث، واجلموم، ومكة : وتتمثل يف أرياف، وتشكل منط ا سائد 
ويعد ريف رنيه أقل األرياف يف هذا النمط من . يص، ورابغ، واخلرمة، وتربة، وجدة، ورنيه املكرمة، وخل

 .فصل/معلمة 2حيث نصيب املعلمات من الفصول 
 :فصل/معلمة 5أرياف يقل نصيب المعلمات فيها عن : النمط الثالث

يث نصيب وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة فقط هي الطائف ويعد ريف الطائف أقل األرياف من ح
 .  فصل/املعلمات على مستوى ريف منطقة الدراسة معلمة
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 هـ1251نصيب المعلمات من الفصول على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام  ( 21)شكل

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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يف منطقة هو املعدل األعلى بني ر ، فصل /معلمات 4جند أن معدل ( 49) من خالل حتليل الشكل
من مجلة  ٪158من مجلة معلمات الريف و ٪354إذ تضم ، الدراسة، وهو يتمثل يف ريف حمافظة الكامل

 .فصول الريف، ومن املالحظ أن نسبة املعلمات تزيد عن نسبة الفصول
، فقد شكلت النمط السائد بريف منطقة الدراسة، معلمة 2-3أما األرياف اليت تراوح نصيبها من 

القنفذة، والليث، واجلموم، ومكة املكرمة، وخليص، ورابغ، وتربة، وجدة، : متثل يف ريف كل منوهذا النمط 
. من مجلة فصول الريف ٪5156من مجلة معلمات الريف و ٪7157وتضم هذه األرياف جمتمعة ، ورنيه

 .الفصولومن املالحظ أن النمط احلايل والنمط السابق يشهدان زيادة يف أعداد املعلمات مقابل أعداد 
وقد احنصر تركزها يف ريف حمافظة ، فصل/معلمة 2أما بقية األرياف فقد سجلت معدال  أقل من 

من مجلة فصول الريف،  ٪4656من مجلة معلمات الريف  ٪2559إذ ضمت ، الطائف: واحدة فقط هي
 .وهذه النسبة تعكس مدى النقص والقلة يف عدد املعلمات

 :لوكثافة الفص -5-17
ل الدراسة أن متوسط معدل كثافة الفصول بالطالبات على مستوى احلضر، الذي اتضح من خال

/ طالبة 28فصل يكاد يتقارب إىل حد كبري مع املتوسط العام حملافظات منطقة الدراسة / طالبة 29يقدر ب  
بينما جند أن معدل كثافة الفصول بالريف يقل عن املتوسط العام ملنطقة الدراسة وعن املناطق ، فصل

 . فصل/طالبة 24احلضرية، إذ تصل كثافة الفصول بالريف إىل 
واجلدول التايل يوضح كثافة الفصول على مستوى احلضر والريف واالختالفات املكانية لكثافة 

 :الفصول 
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 ـه1251منطقة الدراسة لعام بريف الحضر و التوى كثافة الفصول على مس( 22)جدول 

 .نطقة مكة املكرمةإدارات الرتبية و التعليم مب -:املصدر     
  

 :يتضح من اجلدول السابق ما يلي
وقد سجلت مكة املكرمة، ورابغ، ، فصل/ طالبة 29بلغ متوسط كثافة الفصول حبضر منطقة الدراسة 

أما بقية احلواضر فقد سجلت أدى ، لدراسةواجلموم، وتربة، واخلرمة أعلى من املتوسط العام حلواضر منطقة ا
أما حواضر جدة . القنفذة، والليث، ورنيه، وخليص، والكامل: من املتوسط العام ملنطقة الدراسة، ومتثلت يف

 . والطائف، فقد تساوت مع املتوسط العام حلواضر منطقة الدراسة
 
 
 

 ريف حضر

 عدد الطالبات المحافظات
عدد 

 فصولال
 المحافظات فصل/طالبة

عدد 
 الطالبات

 

عدد 

 الفصول

/ طالبة
 فصل

 23 398 9223 الطائف 29 1491 43245 جدة
 27 147 3998 القنفذة 32 772 24426 مكة

 31 67 2158 الليث 29 315 9231 الطائف
 21 62 1212 اجلموم 25 56 1397 القنفذة
 27 47 1262 مكة 33 28 924 رابغ

 19 38 712 خليص 12 71 845 الليث
 19 26 513 رابغ 28 25 715 رنيه

 17 25 436 تربة 32 19 612 اجلموم
 14 19 274 اخلرمة 31 18 594 تربة

 13 16 213 الكامل 33 19 579 اخلرمة
 18 6 111 رنيه 24 18 423 خليص
 44 2 88 جدة 23 9 211 الكامل

 52 122 53311 جموعالم 51 5123 12111 المجموع
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 : ثة أمناط هيإىل ثال( 44)وقد مت تصنيف حواضر منطقة الدراسة وفق ا للجدول 
 :فصل/طالبة 23ها عن فيزيد كثافة الفصل تحواضر : النمط األول 

ومن املالحظ أن حواضر مكة املكرمة، . مكة املكرمة، ورابغ، واجلموم، وتربة، واخلرمة: وتتمثل يف 
ل رابغ، واخلرمة يف كثافة الفصو : كما تتساوى كل من، فصل/طالبة 32واجلموم تتساوى يف كثافة الفصول 

 .فصل/طالبة 33
 : فصل /طالبة 52-23ها من فيل و تراوح كثافة الفصتحواضر : النمط الثاني

وتصل كثافة . وذلك يف حواضر جدة، والطائف، والقنفذة، ورنيه، ميثل هذا النمط حالة وسطية
جدة  بينما تتساوى كثافة الفصول يف، فصل؛ وهي أقل كثافة يف ذلك النمط/طالبة 25الفصول بالقنفذة إىل 
 .فصل /طالبة28أما رنيه فتصل كثافة الفصول فيها إىل ، فصل/طالبة 29والطائف؛ لتصل إىل 
 :فصل/طالبة 52ها عن فيل و قل كثافة الفصحواضر ت: النمط الثالث

وتعد الليث أقل احملافظات . الليث، وخليص، ورابغ، والكامل: وتتمثل يف حواضر احملافظات التالية
 .فصل/طالبة 12يث كثافة الفصول على مستوى احلضر من ح
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 هـ1251كثافة الفصول على مستوى حضر منطقة الدراسة لعام ( 23) شكل

 
 .من عمل الباحثة: المصدر
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، فصل/طالبة 31جند أن الكثافات املرتفعة للفصول هي أكثر من ( 51) من خالل حتليل الشكل 

 ٪3256إذ تصل نسبة الطالبات فيها إىل ، غ، واجلموم، وتربة، واخلرمةمكة املكرمة، وراب: وذلك يف حواضر
ومما يالحظ على النسبتني أن نسبة الفصول ال ، من مجلة فصول احلضر ٪3151من مجلة طالبات احلضر و

 .تتناسب مع نسبة الطالبات، مما يستدعي زيادة أعداد الفصول 
فقد تركزت يف أربع حواضر ، فصل/طالبة 25-31أما احلواضر اليت سجلت كثافة متوسطة ترتاوح من 

من  ٪6654من مجلة طالبات احلضر و ٪6556وهذا النمط ضم ، جدة، والطائف، والقنفذة، ورنيه: هي
ومن الواضح من النسبتني أن نسبة الفصول قادرة على استيعاب الطالبات يف تلك . مجلة فصول احلضر

فقد تركزت يف ثالث ، فصل/طالبة 25ثافة الفصول فيها عن احلواضر، بينما جند أن احلواضر اليت تقل ك
من مجلة فصول  ٪355من مجلة الطالبات و ٪158إذ تضم ، الليث، وخليص، والكامل: حمافظات هي

 .ًوهذه الفصول قادرة على سد احتياجات الطالبات مستقبال، احلضر 
فصل، وهذا املعدل أقل من /طالبة 24أما كثافة الفصول بالريف، فنجد أن متوسط كثافة الفصل بلغ    

ويأيت ريف حمافظة جدة يف املرتبة األوىل بني أرياف منطقة الدراسة من حيث  ، متوسط كثافة الفصل باحلضر
القنفذة، والليث، ومكة املكرمة، فقد : أما بقية األرياف وهي، فصل/طالبة 44كثافة الفصول بالطالبات 

: أما بقية األرياف، وهي، منطقة الدراسة من حيث كثافة الفصل حازت على أعلى من املتوسط العام لريف
الطائف، واجلموم، وخليص، ورابغ، وتربة، واخلرمة، والكامل، ورنيه فقد حازت على أدى من املتوسط العام 

 .لكثافة الفصل بالريف 
الفصول فيها  فقد مت تصنيف ريف منطقة الدراسة طبق ا لكثافة( 51) والشكل ( 44) ومن خالل اجلدول  

 :إىل ثالثة أمناط هي
 : فصل/طالبة 23ها عن فيزيد كثافة الفصول أرياف ت: النمط األول 

ويعود ارتفاع كثافة الفصول فيها لقلة أعداد الفصول، إذ ، جدة: وتتمثل يف ريف حمافظة واحدة فقط هي
 .تضم فصلني فقط 

 :فصل/طالبة 53-23ها من فيل و تراوح كثافة الفصأرياف ت: النمط الثاني 
الطائف، والقنفذة، والليث، : وذلك يف ريف احملافظات التالية، وميثل هذا النمط حالة وسطية بني األمناط

 .فصل/طالبة 31وتعد الليث أعلى األرياف كثافة بالفصول يف هذا النمط، فلكل ، واجلموم، ومكة املكرمة
 : فصل/ةطالب 53ها عن فيل و أرياف تقل كثافة الفص: النمط الثالث

وتعد الكامل أقل األرياف من ، رابغ، وخليص، وتربة، واخلرمة، والكامل، ورنيه: وتتمثل يف ريف كل من
 .فصل/طالبة 13حيث كثافة الفصل 
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 .هـ1251كثافة الفصول على مستوى ريف منطقة الدراسة لعام   (21)شكل   

 
 .من عمل الباحثة: المصدر             

 
 
 
 



- 213 - 

 

 
إذ ، جند أن كثافة الفصول بالريف تصل أقصاها يف ريف حمافظة جدة( 51) الشكلمن خالل حتليل 

من مجلة طالبات الريف  ٪1541ويضم هذا النمط ، فصل/طالبة 41تصل كثافة الفصول بالريف إىل
فقد متثلت ، فصل/طالبة 21-41أما األرياف اليت تراوحت كثافتها من . من مجلة فصول الريف ٪1521و

وهذه األرياف ضمت جمتمعة ، الطائف، والقنفذة، والليث، واجلموم، ومكة املكرمة: نيف أرياف كل م
وهذه النسبة تعرب عن حاجة تلك . من مجلة فصول الريف ٪8455من مجلة طالبات الريف و 8854٪

أما النمط األخري وهو أقل . ًاألرياف للمزيد من أعداد الفصول؛ لتستطيع سد احتياجات الطالبات مستقبال
ويضم هذا ، رابغ، وخليص، وتربة، واخلرمة، والكامل، ورنيه: فقد تركز يف ريف كل من، فصل /طالبة 21نم

وهذه النسبة تعرب عن قدرة ، من مجلة فصول الريف ٪1553من مجلة طالبات الريف و ٪1152النمط 
 .الفصول على سد احتياجات الطالبات يف تلك األرياف

ا ويتضح من خالل العرض السابق أن  لكنه حباجة إىل  -إىل حد كبري-مستوى الكفاءة فيها يعد جيد 
لذلك كان من املناسب دراسة ، إعادة توزيع املعلمات والفصول؛ لكي تتناسب مع أعداد الطالبات

من هذه اخلدمة والتنبؤ بأعداد املدارس واملعلمات والفصول طبق ا لزيادة عدد  ًاحتياجات السكان مستقبال
 . ات القادمةالسكان يف الصفح
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 اخلامتة

 

 .النتائج -1

 .المقترحات -2
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  :النتائج  -1

وذلك من حيث ، توزيع املدارس الثانوية للبنات يف منطقة مكة املكرمة وضوعتناولت الدراسة م
أخري ا و ، منهاومن مث تقدير احتياجات السكان  توزيعها، والعوامل املؤثرة يف التوزيع، وحجم وكفاءة املدارس،

انتهت الدراسة بأهم النتائج اليت متيز توزيع املدارس مبنطقة الدراسة، وكذلك اخلروج بأهم التوصيات املتعلقة 
 .مبوضوع الدراسة 
 :النتائج اليت خرجت هبا الدراسة هي ومن أهم

من منطقة  أظهر التوزيع املكاين للمدارس على مستوى مناطق اململكة وجود تباين يف توزيع املدارس -1
ومن خالل الدراسة تبني أن منطقة الدراسة حتتل املرتبة الثانية بني مناطق اململكة من حيث ، ألخرى

 . نصيبها من خدمات التعليم الثانوي املقدمة للبنات
أظهر التوزيع اجلغرايف للمدارس على مستوى منطقة الدراسة وجود تباين يف أعداد املدارس؛ سواء كان  -2

حيث تركزت املدارس بشكل كبري يف ، احملافظات ككل أو على مستوى احلضر  ذلك على مستوى
وأما الريف فقد تركزت ، احملافظات ذات الثقل السكاين، وخاصة جدة، ومكة املكرمة، والطائف 

الطائف، والليث، والقنفذة، وذلك لتميز تلك احملافظات بكثرة أعداد : بشكل كبري يف قرى حمافظات
 .قراها 

، ألساليب اإلحصائية اليت استخدمت لقياس كفاءة توزيع املدارس وجود تباين يف توزيعهاأظهرت ا -3
فقد أظهر معامل التوطن، ودليل الرتكز، ومتوسط التباعد عدم وجود جتانس يف توزيع املدارس على 

  .  مستوى احملافظات وعلى مستوى احلضر والريف 
العوامل البشرية : يد من العوامل اجلغرافية، ومن أمههاني من الدراسة أن توزيع املدارس تأثر بالعدتب -4

  . املتمثلة يف السكان والعمران، وطرق املواصالت، والسياسة احلكومية
فقد أثبتت الدراسة قوة تأثري الرتكزات السكانية ، يعد السكان من أهم العوامل املؤثرة يف توزيع املدارس -5

ثري بني احلجم السكاين والكثافة السكانية وعدد حيث توجد عالقة قوية التأ، يف جذب املدارس
وتقل يف ، املدارس، إذ يزداد عدد املدارس يف املناطق ذات احلجم السكاين وذات الكثافة السكانية 

 .املناطق ذات احلجم السكاين القليل وذات الكثافات املنخفضة
احملالت العمرانية صغرية  اتضح من خالل الدراسة أن النمط السائد للمحالت العمرانية يتمثل يف -6

 . نسمة، مما يزيد من مد تكلفة اخلدمات فيها  511احلجم أقل من 
إىل أن هناك تباين ا واضح ا بني أحجام املدارس طبق ا لعدد الفصول من منطقة الدراسة توصلت  -7

بينما بلغ متوسط . مدرسة/فصول 8ألخرى، فقد بلغ متوسط عدد الفصول على مستوى اململكة 
 . وهو معدل مرتفع مقارنة مبناطق اململكة، مدرسة/11لفصول على مستوى منطقة الدراسة عدد ا
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وترتكز غالبية ، تأيت منطقة الدراسة يف املرتبة الثانية بعد منطقة الرياض من حيث عدد الطالبات -8
لفصول، الطالبات يف منطقة الدراسة يف األجزاء الغربية والوسطى، مما جعلها تعاين من ارتفاع كثافة ا

وهذا خيتلف عن األجزاء الشمالية، والشمالية الغربية، واجلنوبية، واجلنوبية الشرقية من منطقة الدراسة 
وهذا يعين أن هذه املناطق قادرة على استيعاب الطالبات مستقبال  يف ظل ، اليت تتميز بقلة الطالبات

 .الكثافات املنخفضة للفصول
ومساواة يف توزيع املعلمات تتناسب مع عدد الطالبات وعدد  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدالة -9

 .الفصول يف كل حمافظة 
تبني من خالل دراسة نصيب املعلمات بالفصول أن تساوي متوسط نصيب املعلمات من الفصول  -11

 .فصل /معلمة 255على مستوى اململكة وعلى مستوى منطقة الدراسة  مبعدل 
فكلما اخنفض ، ت من الطالبات وكفاءة العملية التعليميةهناك عالقة عكسية بني نصيب املعلما -11

 .  نصيب املعلمات من الطالبات كلما دل ذلك على حتسن العملية التعليمية 
 

 :قرتحاتامل -7
الدراسة، تقرتح الباحثة التوصيات اآلتية علها تساعد اجلهات  إليهايف ضوء النتائج اليت توصلت 

 :حلول فيما خيص موضوع الدراسة إىلوانب اليت حتتاج املعنية يف املوضوع ملعاجلة بعض اجل
وزارة الشؤون البلدية ، وزارة التخطيط، وزارة الرتبية والتعليم) مشاركة الوزارات ذات العالقة التخطيطية  -1

املكاتب اهلندسية ، اجملالس البلدية ، االمانات والبلديات، وزارة البيئة ، وزارة االسكان ، والقروية 
يف وضع املعايري األساسية لتحديد املواقع املكانية للمدارس بشكل عام واملدارس الثانوية بشكل ( ريةاالستشا

 .خاص
، ملواجهة النقص يف الوقت احلاضر واملستقبل  وعدد الفصول وأعداد املعلمات  زيادة عدد املدارس -2

فقد  .( 3)طالبة  156266 اىل ( سنة17-15)حيث يتوقع وصول عدد الطالبات يف الفئة العمرية 
استطاعت الدراسة تقدير أعداد املدارس والفصول واعداد املعلمات وفقا للزيادة السكانية ملنطقة الدراسة 

) و( فصل 978)و( مدرسة 98) ه ؛ إذ قدرت االحتياجات املستقبلية ب 1451حىت عام 
 ( 4)(.معلمة3586

 

 
 

_________ 
 . ( 4) و ( 3)راجع ملحق ( 1)
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 .النظر يف التوقيع املكاين للمدارس مبا يتفق مع حجم السكان ومستوى اخلدمة التعليمية املقدمة اعادة-3
 .توزيع املدارس بشكل متجانس وحيقق معايري املسافة املعتمدة باستخدام اخلرائط الرقمية-4
 .مراعاة الضوابط احملددة ملساحة املدارس بشكل يتناسب مع وظيفتها التعليمية-5
 .على تاليف استعمال البيوت املستأجرة كمدارس هبدف زيادة درجة الكفاءة التعليمية العمل -6
 .وضع معايري بيئية لتحديد مواقع املدارس املختارة-7
انشاء قاعدة بيانات لكل حمافظة يف منطقة الدراسة تشتمل على عدد السكان وعدد الطالبات -8

 .نية و املستقبلية االحتياجات اآل ستخدامها يف تقديروذلك ال، واملعلمات واملدارس
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 قـــــاملالح
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 (1)ملحق 
 ه1252أعداد السكان في المناطق الدارية للمملكة العربية السعودية لعام 

 جملة عدد السكان  المنطقة الدارية 
 5455363 الرياض

 5797971 مكة املكرمة 
 1512176 نورة املدينة امل

 1116756 القصيم
 3361157 املنطقة الشرقية 

 1688368 عسري
 691517 تبوك 
 527133 حائل 

 279286 احلدود الشمالية 
 1186139 جازان
 419457 جنران
 377739 الباحة
 361676 اجلوف
 22673538 االمجايل

 12ص , ه1252لعام النتائج الولية للتعداد العام للسكان والمساكن : المصدر
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 (5)ملحق 

 نسمة2333أسماء المدن التي يزيد عدد سكانها عن 
 المحافظة التابعة لها المدينة م
 جدة جدة- 1
 مكة املكرمة مكة املكرمة- 2
 الطائف الطائف- 3
 القنفذة القنفذة- 4
 الليث الليث- 5
 رابغ رابغ- 6
 خليص خليص- 7
 اجلموم اجلموم- 8
 اخلرمة اخلرمة- 9

 تربة تربة- 11
 رنيه رنيه- 11
 الكامل *الكامل- 12
 مكة املكرمة حبره- 13
 الطائف احلويه- 14
 جدة ثول- 15
 جدة ذهبان- 16
 مكة املكرمة (البعري) الصهوة - 17
 الطائف اهلدا- 18
 الطائف املويه اجلديد- 19
 الطائف عشرية- 21
 رابغ مستورة- 21
 القنفذة قوزال- 22
 القنفذة املظيلف- 23
 الليث أضم- 24

 .نسمة 5111سكاهنا يقل عن  مت إضافة الكامل إىل املدن السابقة ألهنا عاصمة حمافظة على الرغم من أن عدد*
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 هـ1223وأعداد السكان المتوقعة لمنطقة الدراسة حتى عام معدلت نمو السكان ( 2)  ملحق

 المحافظات
عدد السكان 

عام 
ـه1252  

عدد السكان عام 
ـه1223  

عدد السكان  معدل النمو
ـه1223عام   

عدد 
 الطالبات
لعام 
ه1252  

 عدد الطالبات
لعام 
ه1251  

عدد الطالبات 
المتوقعة لعام 

ه1223  

 21111 22222 21221 5113551 3.351 1221221 1515313 جدة
 22221 52211 52122 1125521 3.323 551221 231521 مكة المكرمة

 53222 11222 15123 213125 3.312 222222 255232 الطائف
 2522 2212 2251 151221 3.312 123521 111222 القنفذة
 2121 5132 5221 12151 3.353 23322 22312 الليث
 5555 1152 1515 25125 3.352 23321 22252 الجموم
 1525 1255 1225 22123 3.312 22225 23212 رابغ

 1122 1122 1123 22211 3.312 52121 52523 خليص
 152 112 552 51125 3.33322 51211 51522 رنيه
 1115 1323 115 55255 3.3352 51215 51133 تربة

 1321 122 132 55251 3.3352 11512 11112 الخرمة
 211 255 232 12222 3.311 1133 1121 الكامل

المجموع 
 الكلي

5251122 2333511 3.352 2232222 12222 132513 122522 

-ه1425الدليل اإلحصائي لعام ، إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة  .ه 1431ه  والبيانات األولية لتعداد 1425البيانات األولية لتعداد :  املصدر
 .ه1429

 . ه 1431عام مجلة السكان اإلناث بسبب عدم توفر البيانات اخلاصة بأعداد السكان وفق ا للفئات العمرية ل* 
                                                                                                                                                                                                          رن(ه)1ك=  5ك:     (1)حساب معدل النمو: أولا   
 .السنويةر معدل الزيادة  حيث 
 .التعداد األول يفعدد السكان  1ك 
 .التعداد الثاين يفعدد السكان  1ك 
 .طول الفرتة الزمنية الفاصلة بني التعدادين= ن.  رقم ثابت 25718= ه  

 د× ن + 1ك= 5ك : (2)حساب تقدير عدد السكان: ثانياا 
 . التعداد الثاين  يفعدد السكان =  2حيث   ك

 .التعداد األول يفعدد السكان =  1ك        
 .    طول الفرتة بني سنة األساس والسنة املقدر هلا= ن            

                                                 

 .564ص، 3ط، بريوت،العربية  ةدار النهض، جغرافية السكان، ه 1416،فتحي حممد، أبو عيانه(1)
 .254ص، الرياض –مكتبة امللك فهد الوطنية ، السكان املفاهيم واألساليب والتطبيقات، ه1423، رشود حممد، اخلريف(2)
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 .ملقدار الثابت للزيادة السكانية ا= د   
 
 .هـ1223تقدير احتياجات السكان من المدارس والفصول والمعلمات بمنطقة الدراسة حتى عام (  2) ملحق

 السكان عدد المحافظات
 اإلناث

عدد المدارس 
 المقترح

عدد الفصول 
 المقترح

عدد المعلمات 
 المقترح

 1815 441 55 2191221 جدة
 1151 241 31 1132251 مكة املكرمة

 411 161 21 611147 الطائف
 144 64 8 171349 القنفذة
 21 12 - 83171 الليث
 15 - - 57962 اجلموم

 24 - - 43141 رابغ
 15 16 - 35511 خليص

 62 32 5 21852 رنيه
 14 7 - 22322 تربة

 11 - - 22478 اخلرمة
 16 7 - 13463 الكامل

 3586 978 98 4413564 اجملموع الكلي
، عايري التخطيطية للخدماتملدليل ا.) يف حدود حي سكين او اكثر 21111من عمل الباحثة باالعتماد على عدد السكان املخدومني : املصدر

 (.11ص، ه1426
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 قائمة املراجع 
 :املراجع العربية: ًأوال 

 
 :الكتب واألحباث-1

 .ديب، دار القلم ، جغرافية املدن واملراكز احلضرية (م1991)فوزي عبد اجمليد ، األسدي -1
 .اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، األساليب الكمية واجلغرافية (م2115) عيسى علي،إبراهيم -2
الدالئل : النظرية والقانون يف العلوم اإلنسانية التطبيقية ،( م1992)حيي حممد شيخ  ،أبو اخلري  -3

 .القسم العريب، اجلزء األول ، ع اجمللد الساب، جملة العصور ، واألبعاد 
–دار القلم للنشر ، 1ط،ارية جغرافية املدن واملراكز احلض (م2113)كايد عثمان ، أبو صبحه -4

 .ديب
دار ، مدخل إىل التحليل اإلحصائي يف اجلغرافيا البشرية، م1987، دفتحي حمم، أبو عيانه -5

 .اإلسكندرية، املعرفة اجلامعية
 .دار النهضة العربية، 3ط، جغرافية السكان ،  ه1416، _____ -6
 .دار املعرفة اجلامعية، جغرافية العمران دراسة حتليلية للقرية واملدينة، م2113، _____ -7
 .جغرافية مراكز االستيطان مبنطقة مكة املكرمة اإلدارية  (ه 1429) نزهة يقظان ،اجلابري -8
أثر اخلصائص الطبوغرافية على  (م 1994)فهد نويصر، واحلريقي ،محد  جار الل أ، اجلار الل -9

جملة ،توزيع اخلدمات دراسة حتليلية لتوزيع املساجد يف مدينة أهبا باململكة العربية السعودية
 .162-141ص ،85العدد –عربية دراسات اخلليج واجلزيرة ال

التعلم يف اململكة العربية السعودية رؤية احلاضر ( ه 1428) ؛ وآخرونمعجب، احلامد -11
 .الرياض  -مكتبة الرشد،  4ط، واستشراف املستقبل 

 .13512العدد ، مقالة من جريدة اجلزيرة  ( ه1431) عبد العزيز، احلسني -11
، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ساين عرب العصورختطيط املدن اإلن، (م 1994) حممد ، محاد  -12

 .القاهرة 
دراسة يف جغرافية )التعليم األزهري قبل اجلامعي يف مصر ( م2113) صربي حممد، محد -13

 .مدينة السادات، العدد الثاين، جملة مركز البحوث اجلغرافية والكارتوجرافية، (اخلدمات
 .القاهرة، عامل الكتب ، 2ط، جغرافية املدن  (1977 ) مجال، محدان  -14
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، جامعة امللك سعود، السكان املفاهيم واألساليب والتطبيقات (  ه1423) رشود، اخلريف -15
 .الرياض

دراسة يف تعريف املدن وتوزيعها : التحضر يف اململكة العربية السعودية ،  ه1419_____،  -16
 .ودجامعة امللك سع، مركز البحوث بكلية اآلداب ، احلجمي ومعدالت منوها

دراسة يف جغرافية ) اخلدمات التعليمية يف حمافظة الشرقية  (م2111) مرفت أمحد، خالف -17
 . يقز جامعة الزقا، رسالة دكتوراه، (اخلدمات

، املعاصر  دار الفكر، اجلغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها، (ه 1421)صفوح ، خري -18
 .بريوت

، مطبعة البهجة ، ية النظرية والتطبيق نظم املعلومات اجلغراف، (م 2113) قاسم ، الدويكات -19
 .أربد

، االرتباط املكاين الذايت لتوزيع اخلدمات الصحية مبدينة جدة ( ه  1418)رمزي امحد ، الزهراين -21
 .123العدد  –جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية 

دراسة يف اخلدمات اهلاتفية يف أمارة منطقة مكة املكرمة ( ه 1414)حممد حممود ، السرياين  -21
، الطبعة األوىل ،  3سلسلة الدراسات والبحوث االجتماعية  العدد  ، جغرافية اخلدمات
 .مطابع أم القرى 

خدمات هواتف العملة يف مدينة  الرياض دراسة ( م1991)، صبحي امحد قاسم ، السعيد  -22
البحث  –جلنة أحباث مدينة الرياض ، جامعة امللك سعود ، جغرافية يف اخلصائص والتوزيع 

 .الثالث
اخلدمات الربيدية يف مدينة الرياض دراسة جغرافية يف حتليل ، ( ه    1419) _______،   -23

 .البحث الثاين،جامعة امللك سعود ،قسم اجلغرافيا –جلنة أحباث مدينة الرياض ،الشبكة 
، حتليل صلة اجلوار دراسة مقارنة من اململكة العربية السعودية، م1986________،  -24

 .امللك سعود جامعة
أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط إلعادة توزيع ، ( ه  1422) ناصر حممد  ، سلمى  -25

اجلمعية اجلغرافية ، (  262) رسائل جغرافية ، وحدات ومراكز الدفاع املدين مبدينة الرياض 
 .الكويت، الكويتية 

سس النظرية والدراسات التطبيقية يف جغرافية العمران األ، (ه 1431) محد البدويأ، الشريعي  -26
 .مكة املكرمة –مكتبة إحياء الرتاث ،
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، التباين املكاين حملالت بيع الغاز يف مدينة الرياض ( ه  1419)عبد الرمحن صادق ، الشريف  -27

 37جامعة امللك سعود مركز البحوث العدد 
، الناشر دار املريخ ، 6ط، اجلزء األول ، جغرافية اململكة العربية السعودية (   ه1422)،      -28

 الرياض
اجلمعية اجلغرافية  جملة، املساحات اخلضراء مبدينة مكة املكرمة ، م 1988، صاحل، الشمراين  -29

 119العدد ،  الكويتية
، مركز النشر العلمي ، جيولوجية الدرع العريب ، ( م 1993)،امحد حممود سلمان ، الشنطي  -31

 .جدة ،جامعة امللك عبد العزيز 
، بعض مظاهر اجلغرايف التعليمية ملقاطعة مكة املكرمة ، ( ه  1413) ناصر عبد الل ،  الصاحل -31

 .الكويت، اجلمعية اجلغرافية الكويتية 
املدارس االبتدائية يف مكة املكرمة دراسة يف خصائص ، ( ه  1412) ناصر عبد الل ، الصاحل  -32

غرافية املنعقدة يف جامعة أم القرى خالل الندوة اجلغرافية الرابعة ألقسام اجل، التوزيع وأمناطه 
 .مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، ه  1412مجادى اآلخرة  21 – 18الفرتة من 

مكتبة الطالب ، قراءات يف اجلغرافيا االجتماعية التطبيقية  (ه 1417)عبدالل علي ، الصنيع -33
 .مكة املكرمة ، اجلامعي 

 .مطابع جامعة أم القرى ، دينة مكة املكرمة اخلدمات الصحية مب (ه 1415)،           -34
مكة ،مكتبة الفيصلية ، 2ط،مقدمة يف البحث العلمي اجلغرايف املعاصر  (م1994)،           -35

 .املكرمة
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، الرياض ، ( م 1986) العساف ، صاحل محد  -36

 .العبيكان

مكتبة : الناشر، يم ونظامه يف اململكة العربية السعوديةسياسة التعل ( ه1426) عبدالل ،العقيل  -37
 .الرشد

مطابع ،غرافية والبيئية معجم املصطلحات اجل (م2116)حممد مدحت جابر ، عبد اجلليل  -38
 .املنيا

أصوله وأساليبه الفنيه وتطبيقاته يف البالد ،التخطيط الرتبوي (م1977)عبدالل ،عبد الدائم  -39
 .لبنان، بريوت، لمالينيدار العلم ل، 3ط، العربية 

اللقاء ، اجلغرافيا الصحية كنموذج للجغرافية التطبيقية ( ه 1415) عبد العزيز صقر، الغامدي  -41
 .اجلغرايف األول ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية 
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 .القاهرة، السكان دميوغرافيا وجغرافيا (م1978) حممد؛ وعبد احلكيم، غالب -41
علم اجلغرافيا دراسة حتليلية نقدية يف املفاهيم واملدارس ( م1981) ،مد عليحم ،الفرا -42

 .الكويت، اجلمعية اجلغرافية، (حبوث جغرافية)،واالجتاهات احلديثة يف البحث اجلغرايف
أمناط التوزيع املكاين للمساجد يف أحياء خمتارة من ( ه 1419) صاحل عبد العزيز  ،الفوزان -43

، كلية العمارة والتخطيط ، 238 -219ص،  5م،دوة عمارة املساجدأحباث ن ،مدينة الرياض
 .جامعة امللك سعود

مكتبة ،  8ط،التخطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالته (م2114) حممد سيف، فهمي -44
 .صريةاملاألجنلو 

منهج البحث يف لعلوم السلوكية مع تطبيقات ( ه 1425)وآخرون  ،سامل سعيد، القحطاين -45
 .الرياض ، 2ط،جامعة امللك سعود ، ية العلوم اإلدارية كل، SPSSعلى 

التحليل املكاين للخدمات التنموية يف ( ه 1412)حسني ، ورمياوي ، حممد مفرح ، القحطاين  -46
 .11رقم ، الناشر اجلمعية اجلغرافية السعودية ، منطقة عسري ، وادي تندحه 

املنظمةالعربية للرتبية ، العربية  التعليم الثانوي يف البالد(م1982)،رمضان حممد،القذايف -47
 .والثقافةوالعلوم

استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتوزيع مواقع مراكز األمن ، (ه 1422)فوزي سعيد ، كباره  -48
ص ، ه  1422ذو احلجة ، ( 21)العدد ، جملة البحوث األمنية ، العام يف حاضرة الدمام 

227- 245 . 
دار املناهج للنشر ، 1ط، سويق اخلدمات وتطبيقاتهت، ه  1426،زكي خليل ، املساعد  -49

 .األردن  –عمان –والتوزيع 
الناشر دار ،  3ط ، اجلغرافيا واجلغرافيون دراسة زمكانية ، ( م2111)حممد حممود ،حممدين  -51

 .الرياض –اخلرجيي 
 دار كنوز،اجلغرافيا البشرية للمملكة العربية السعودية ( ه1419) حممد عبد احلميد، مشخص -51

 .جدة، العلم
 ،1ط ،جغرافية اخلدمات اإلطار النظري وجتارب عربية  (م2111)فتحي حممد ، مصيلحي  -52

 .مطابع جامعة املنوفية
 .بدون دار نشر،  3ط، مناهج البحث اجلغرايف ، م2111_، _________ -53
مطابع ، 2ط، جغرافية الريف والعمران من منظور جغرايف تنموي، م2115_________،  -54

 .وفيةجامعة املن
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 .الدار السعودية للنشر، جغرافية اململكة العربية السعودية ( ه1419) السيد خالد، املطري -55
 .الدار السعودية للنشر، 2ط، جغرافية االستيطان الريفي ( ه1419)________،  -56
منط توزيع النشاطات االقتصادية واخلدمات يف املنطقة ، ( ه  1419) حممد شوقي ، مكي  -57

 (. 2، 1)  اآلداب، اجمللد األول،  جملة جامعة امللك سعود، ينة املنورة املركزية باملد
 .الرياض، دار املريخ للنشر، املدخل إىل ختطيط املدن ، ه1416_____،  -58
دراسة يف اجلغرافيا ، جغرافية التعليم االبتدائي يف العراق ، ( م 1979) صاحل فليح ، اهليثي  -59

 .العراق ، دار السالم مطبعة ، الطبعة األوىل ، التطبيقية 
توزيع دار ،  2ط،املدخل إىل اجلغرافية الطبيعية والبشرية ، ( م 2113) عبدالل ناصر ، الوليعي  -61

 .الرياض –الصولتية للرتبية 
أشكال سطح )جيولوجية وجيموفولوجية اململكة العربية السعودية ، ( ه 1417) _____ ،  -61

 .الرياض–طنية فهرسة مكتبة امللك فهد الو ،  2ط، (األرض 
 :الرسائل اجلامعية -7

التوزيع اجلغرايف ملراكز الرعاية الصحية األولية ومدى رضا  (ه 1428)مسر عبده مقبل ،اجلدعاين  -62
رسالة ماجستري غري منشورة ،" دراسة يف اجلغرافيا الطبية "املستفيدين منها يف أحياء مدينة جدة 

 .جامعة امللك عبد العزيز  –
التوزيع املكاين للمدارس األهلية للبنات للمرحلة املتوسطة ، ( ه  1424) دة هدى عو ، احلريب  -63

 .جدة ، جامعة امللك عبد العزيز ، رسالة ماجستري غري منشورة يف اجلغرافيا ، مبدينة جدة 
يف منطقة مكة املكرمة خصائص املناخ (ه  1426)أمينة عطا الل بن عبد ربه ، الرحيلي -64

كلية العلوم االجتماعية جامعة أم ،  غري منشورة مقدمة لقسم اجلغرافيا رسالة ماجستري، اإلدارية
 مكة املكرمة، القرى 

استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم الوضع ،(ه  1427)سالمة سامل بسمة ، الرحيلي  -65
رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة ، الراهن ملواقع مدارس البنات احلكومية مبدينة مكة املكرمة

 مكة املكرمة، كلية العلوم االجتماعية جامعة أم القرى ، لقسم اجلغرافيا 
أمناط وخصائص التوزيع املكاين ملدارس التعليم ، ه  1416،عبدالل حاسن عبدالل ، الشهري  -66

 .جامعة أم القرى –رسالة ماجستري غري منشورة ، العام للبنني مبدينة الطائف 
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رسالة ، اخلدمات التعليمية يف حمافظة القاهرة( م1997)فاطمة حممد امحد ، عبد الصمد  -67

 جامعة القاهرة  _دكتوراه غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب لقسم اجلغرافيا 
التوزيع اجلغرايف للخدمات التعليمية للمرحلة االبتدائية ، ( ه  1411) سامية عواد ، عبد الغفار  -68

كلية اآلداب جامعة ، قدمة لقسم اجلغرافيا رسالة ماجستري غري منشورة م، يف مدينة جدة 
 . جدة ، امللك عبد العزيز 

خصائص وأمناط التوزيع املكاين ملدارس ،  (ه  1419 )،علي عبده حسن آل حسن ، الفقيه  -69
، دراسة تطبيقية على حمافظة القنفذة مبنطقة مكة املكرمة (ه  1417-1394)البنني الثانوية 

 .جامعة امللك عبد العزيز ، رسالة ماجستري غري منشورة 
التوزيع اجلغرايف احلايل واملثايل للمدارس اإلعدادية يف مدينة ،(م 2116)، كامران ويل ، حممود  -71

جامعة صالح الدين ، رسالة ماجستري، اربيل دراسة مقارنة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
  www.gisciup.net اربيل  منشورة على االنرتنت–

جغرافية اخلدمات الصحية والتعليمية يف حمافظة ،  ( 1996 )،عبد املنعم علي، عبد اهلادي  -71
 ( .جامعة القاهرة ، كلية اآلداب، رسالة دكتوراه غري منشورة ، اجليزة 

 :املنشورات والتقارير  -3
، شعبة اإلحصاء، ليم مبنطقة مكة املكرمة للبناتاإلدارة العامة للرتبية والتع، وزارة الرتبية والتعليم -72

 . ه1429الدليل اإلحصائي لعام 
الدليل ، شعبة اإلحصاء، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم جبدة للبنات، والتعليموزارة الرتبية  -73

 . ه1429اإلحصائي لعام 
الدليل ، شعبة اإلحصاء، تاإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالطائف للبنا، وزارة الرتبية والتعليم  -74

 . ه1429اإلحصائي لعام 
الدليل ، شعبة اإلحصاء، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالقنفذة للبنات، وزارة الرتبية والتعليم  -75

 . ه1429اإلحصائي لعام 
الدليل ، شعبة اإلحصاء، اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالليث للبنات، وزارة الرتبية والتعليم  -76

 . ه1429اإلحصائي لعام 
 .ه 1425 النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن لعام، ة االقتصاد والتخطيط وزار  -77
 . ه1425النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان واملساكن لعام __، _______ -78
 لعام ،توزيع السكان حسب احملافظات السكانية واجلنس واملساكن املشغولة_، ________ -79

 . ه1425

http://www.gisciup.net/
http://www.gisciup.net/
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 . ه1425السكان حسب فئات العمر واجلنس واجلنسية لعام _________،   -81
 . ه1431النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن لعام __، _______ -81
اإلصدار احلادي ،  ه1423 ،(حقائق وأرقام) منجزات خطط التنمية____، ____ -82

 .والعشرون
 . ه1423، تقرير التنمية البشرية_________،  -83
اإلدارة العامة للطرق مبنطقة مكة ، م2111أطوال الطرق مبنطقة مكة املكرمة لعام ، وزارة النقل  -84

 .املكرمة
 التقرير الثاين والثالث املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة  ،  ه1426،زهري ومشاركوه، فايز  -85

 .والرابع
ي واالجتماعي الشامل لقرى وهجر املسح االقتصاد،ه  1414، وزارة الشؤون البلدية والقروية -86

 .التقرير الثاين ، منطقة مكة ، اململكة 
 .الطبعة الثانية، ه1422، النشأة والتطور ، وزارة الداخلية -87
 .دليل املعايري التخطيطية للخدمات ، ه1426 ،وزارة الشؤون البلدية والقروية -88
  ه1415أطلس الرتبة لعام ،  ه1415،وزارة الزراعة واملياه -89
 .ه  1425،خطة التنمية السابعة ،________ -91
 . ه1431، خطة التنمية الثامنة_،_______ -91

 :اخلرائط -9
 . 2515111: 1خريطة للمملكة العربية السعودية مبقياس رسم ،م1999،وزارة التعليم العايل -92
  .8115111: 1مبقياس  خريطة طبوغرافية ملنطقة مكة .ه1421 ،هيئة املساحة اجليولوجية  -93
خريطة لشبكة الطرق مبنطقة مكة ، م2111ل مبنطقة مكة املكرمة لعام ق والنقإدارة الطر  -94

  .5115111: 1مبقياس 
 :املراجع االجنليزية-5

100-Broeke, J.O.M and  Webb, J.W., A Geography of Mankind, MC Graw Hill ,New 

York, 1978 . 

101-Hudson, F.S., A Geography of Settlement  ,  London,1970.  

102-Hudson ,F.S., A Location Theory of Rural Settlements ,A. A.A. G., Vol.,59, 

June,1969. 

103-Beaujeu Garnier,J.and Chabot, Urban  Geography ,Tranaslated  by glasias G.,and 

Beaver,.S.,Longman,London,1967p409.    

104-Monkhouse, E. J.A. Dictionary of Geography, London, 1940. 
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 :االنرتنت  -6

تقومي كفاءة خدمة التعليم االبتدائي يف مدينة بعقوبة باعتماد نظم املعلومات ( م2114) ، هادي-116
 :اجلغرافية 

http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2009/3/826023.html 

 :أسس ومعايري اخلدمات التعليمية يف املنطقة الصحراوية يف العراق ( م  2111)جعفر  -117
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=4918 

 

التحليل املكاين للخدمات الصحية يف اجلمهورية اليمنية ، ( م 2116)، حممد  أمني علي، حسن -118
     http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2010/10/1282769.html : دراسة يف جغرافية اخلدمات

                     

109 -http://www.moqatel.com.  

110 - http://info.moe.gov.sa/stat/1429-1430/t1429kingsch.htm.  

111-http://info.moe.gov.sa/stat/1429-1430/t1429moeclass.htm  

112-http://info.moe.gov.sa/stat/1429-1430/t1429moestud.htm  

113-http://info.moe.gov.sa/stat/1429-1430/t1429otherteach.htm  

114-http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx.  
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