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 مناقشة النتائج
 تأسيس قاعدة بيانات تعليميةيف نظم املعلومات اجلغرافية  أفادت

 (Ahmed et al., 2005)من خالل حتديث البيانات املكانية والوصفية 

، وإجراء القياسات املدينة املنورة يفملدارس البنات االبتدائية احلكومية 

 قييمت بغرض املرتية بينها وبني املعامل الطبيعية واخلدمات العامة املرتبطة هبا،

ية يف اخلريطة فق املعايري التخطيطية اجلغرافية والبرشواحلايل هلا  التوزيع

ا عن والتخطيط املستقبيل هلاملدرسية وأهم اخلدمات املقدمة يف املدارس، 

التعليمية يف اململكة العربية مع السياسات  سقاقرتاح توزيع يتطريق 

الكفاءة واجلودة يف تقديم  السعودية، والنظريات االقتصادية التي ينتج عنها

 خلدمات التعليمية.ا

فاستنتجت العديد من نتائج التحليل املكاين لسامت املدارس 

توزيعها أخذ  االبتدائية احلكومية للبنات يف املدينة املنورة، من أبرزها:

احلرم النبوي الرشيف بسبب تأثري عدة عوامل تجمع حول منطقة املنمط ال

 املرتفعات اجلبليةوامتداد  يف األحياء القديمة،تركز النمو العمراين منها 

السكانية، مقابل حداثة  واألودية من شامهلا إىل غرهبا، وارتفاع الكثافة

السكنية اخلالية من السكان يف أطراف املدينة املنورة. املخططات بعض 
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الذي وجد تركز املدارس  (2006الرحييل ) ةدراسويتفق ذلك مع 

املجالد إشارة و املكرمة، االبتدائية يف الكتلة القديمة من أحياء مكة

ملدارس الثانوية يف املدينة إىل النمط املتجمع العنقودي يف توزيع ا( 2009)

ىل سيادة النمط املتجمع لتوزيع لت إتوص دراسات التيإضافًة إىل ال رة.املنو

يف بعض الدول العربية  بني معظم األحياء هاتباينو دمات التعليميةاخل

 ،حممد؛ و2009 ،القييس؛ و2007وسف،؛ وي2007 ،وآخرون ،البار)

2010). 

وباستعراض مدى حتقق املعايري التخطيطية يف مواقع املدارس 

جغرافًيا وجد أهنا بدرجة متوسطة إىل عالية؛ حيث أظهرت نتائج التحليل 

من إمجايل املدارس االبتدائية للبنات تقع يف مناطق مستوية  ٪61 أناملكاين 

عن جماري ات آمنة مسافب منها تبتعد ٪69نسبة  أنالسطح وشبه منبسطة، و

وتشعب األودية عىل سطح املدينة  السيول بالرغم من انتشار الكتل اجلبلية

 املنورة.

كام وقعت املدارس االبتدائية احلكومية للبنات بعيدة عن حمطات 

ها بعيدة عن حتقق ٪ من62جمملها. ومل تكن مواقع ٪ من 65الوقود بنسبة 

م مع العلم 300-100ات تربو عن بمسافعن الطرق الرسيعة معيار البعد 
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بأن املدينة املنورة متر بمرحلة تطوير لشبكة الطرق فيها. وعىل الرغم من 

 ٪72التقارب بني بعض مدارس املرحلة االبتدائية بصفة عامة فقد متتعت 

من املدارس االبتدائية للبنات بتطبيق األمتار الفاصلة عن املدارس 

البنات من مدارس  ٪78 إىل تصلو ربكأأن نسبة ية للبنني، بل االبتدائ

م، مما يدل 1000فاقت  اتعن بعضها البعض بمساف تبتعدا االبتدائية

عىل نرش اخلدمات التعليمية  حرص املختصني باملشاريع املدرسية عىل شدة

 بني كل األحياء، بلوًغا للتغطية اجلغرافية ملنطقتهم.

التحليل املكاين للمعايري اجلغرافية يف وبذلك فقد اتفقت نتائج 

اخلريطة املدرسية مع آراء أفراد الدراسة من حيث األمهية؛ حليازة املعايري 

اجلغرافية عىل أعىل الرتب، مما جعلها ذات أولوية تؤخذ بعني االعتبار عند 

اختيار املواقع اجلديدة للمدارس املقرتحة. وعىل الرغم من خمالفة آراء أفراد 

اسة يف حكمهم عىل بعض املعايري بالتوسط العام، فقد ثبت عن الدر

استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية دورها يف زيادة دقة احلكم عىل 

مدى تطبيق املعايري جغرافًيا من خالل احلصول عىل قياسات مرتية دقيقة 

جًدا حلساب املسافات الفاصلة بني املدارس، ومدى بعدها عن املرتفعات 

بلية واألودية وحمطات الوقود والطرق، ومعرفة العوامل املؤثرة يف اجل
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توزيعها ومدى توسطها عىل مستوى األحياء، حيث انطبقت املعايري عىل 

أكثر من نصف املدارس بقيم جتاوزت حدودها العليا، كام أن بعض 

املدارس التي مل تنطبق عليها املعايري مل تكن بعيدة عن حتققها؛ لتقارب 

ائج املرتية وعدم انخفاضها إال بأمتار بسيطة عن قيمة املعيار املرتية، النت

 افيمكن القول بأن تطبيقها يميل إىل املستوى العايل أكثر من كونه متوسطً 

 بشكل عام.

 بني املدارسات توزيع الطلب نظمالتي ت البرشية املعايري كام حظيت

ية، فكان معيار حجم وبمستويات عالية من األمه املراتب األوىلب وفصوهلا

ربز ي املدرسة باملرتبة األوىل ثم الكثافة الصفية، يليهام أعداد الفصول، وهذا

وتأثري بعضهم يف بعض، مما يدفع إىل رضورة التنسيق بني  قوة العالقة بينهم

الفصول وعدد الطالبات يف املدرسة الواحدة، فعدم معرفة معدالت 

املدارس قد يضعف من فاعلية اقرتاح الطلبة يف الفصول وتوزيعهم بني 

(. لذا توجهت الدراسة احلالية إىل 2007شبكة مدرسية جيدة )النوح، 

الرتكيز عىل إعادة توزيع الطالبات وفق املؤرشات التعليمية الصادرة عن 

اجلهات احلكومية خاصًة أن تطبيقها مازال منخفضا بني املدارس االبتدائية 

 ة املنورة.احلكومية للبنات يف املدين



     الفصل السابع: مناقشة النتائج والتوصيات 287                                     

وقد اتضح تأثري سامت املباين املدرسية يف تباين املؤرشات التعليمية 

 دارسمدارس من إمجايل امل 10بني أحياء املدينة املنورة؛ حيث وجدت 

االبتدائية احلكومية للبنات بطاقة استيعابية منخفضة للطالبات من ضمنها 

اين املدرسية مدارس بمبان مستأجرة. كام أن كال النوعني من املب 8

          االبتدائية تعاين من تكدس الطالبات يف الفصول الدراسية؛ لوجود

من إمجايل املدارس االبتدائية ذات املباين احلكومية  ٪72مدرسًة بنسبة  33

مدرسًة بنسبة أعىل  67طالبة/فصل، يوازهيا  30تزايد عدد طالباهتا عن 

ستدل ، مما اات املباين مستأجرةمن إمجايل املدارس االبتدائية ذ ٪91بلغت 

به عىل أن الطاقة االستيعابية للمدرسة مقصورة بمحدودية عدد الفصول 

 املفتتحة يف املبنى املدريس.

وعىل الرغم من أمهية مؤرش طالبة/معلمة إال أنه تدنى للرتبة 

 من املدارس االبتدائيةمدرسًة  117اخلامسة بني املعايري البرشية، علاًم بأن 

من  ٪93طالبة/معلمة وبنسبة  30ومية للبنات قد سجلت أقل من احلك

وجود زيادة يف عدد املعلامت، ربام يعود إىل احلاجة  مما يشري إىل جمملها،

امللحة لتنوع التخصصات االكاديمية للمعلامت، ولكون املجال التعليمي 

 من أكثر املجاالت استقطاًبا للنساء يف املجتمع السعودي.
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الرتبية والتعليم عىل حتقيق األهداف األلفية املتمثلة  وحلرص وزارة

واملساواة بني اجلنسني خلفت العشوائية  لفتياتل يف رفع معدالت االلتحاق

٪ من إمجايل 60بلغت  يف فتح املدارس املستأجرة بشكل متسارع حتى

من  ٪50(، ونحو 2005)خطة التنمية الثامنة، مدارس التعليم العام 

 اململكة العربية السعودية االبتدائية عىل مستوى مناطقمدارس املرحلة 

(. وتشكلت النسبة مقاربة جًدا عىل مستوى املدينة املنورة 2008)الزامل، 

 حلكومية للبناتا٪ من إمجايل املدارس االبتدائية 62 أن وجدوحدها حيث 

، ذات مباين سكنية -دون غريها من مراحل التعليم العام-مدرسًة  74 أي

هذا العدد الكبري من املدارس املستأجرة رقاًم قياسًيا مقارنة باملباين ويعد 

احلكومية، وقد يكون عقبة أمام اإلدارة العامة للرتبية والتعليم الستيعاب 

العدد املتزايد من الطلبة يف الوقت الذي يرتفع فيه متوسط عدد املعلامت 

ن الطالبات من وما يتبعه من تضخم النفقات التعليمية. فضاًل عن حرما

؛ والزامل، 2005متوسط املساحة املخصصة لكل طالبة )الزعيرب، 

2008.) 

البد أن يقوم عىل  استبدال املباين املدرسية املستأجرةوعليه ُيرى أن 

عدد عن طريق الربط بني  ملدخالت التعليمية املادية والبرشية؛ا نياملوازنة ب

 دارسدمج امل ، بغرضلدراسيةا افصوهل املدرسة الواحدة ويف يف الباتالط
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 ،Teixeira & Antunes, 2005)) الكثري من املوارد املالية املستأجرة التي ستوفر

ألهنا تكاد  ،املدرسية املستقبلية يف املدينة املنورة من تكاليف املشاريع وحتد

، مقابل املكتظة بالسكان لداخليةيف األحياء ا ناسبةاألرايض املختلو من 

 العقارات سواء يف األحياء القديمة أو اجلديدة.غالء قيمة 

جيب حكومية جديدة  أن دمج املدارس ونقلها يف مبان   جدال يف وال

هي من أهم فتوفري خدمة النقل املدريس وبجودة عالية؛  أن يالزمه

 القطاع التعليمياملرحلة االبتدائية خاصة واخلدمات التي ينبغي تقديمها يف 

حمافظة عىل  وأنظمة يف جمتمع يتسم بتقاليد ،(Casas et al., 2007)ككل 

االبتدائية  البنات  يف اختيار مواقع مدارساًم هم رشًطا لسالمةاوألن  ،املرأة

لق أزمة خيخذهن يف هناية الدوام عادة ما أن توصيلهن صباًحا وإحيث 

سلبياهتا بإنشاء شبكة منظمة للنقل املدريس، عن مرورية البد من تقليص 

ستفادة من تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، وما يمكن توظيفه طريق اال

حركة السري داخل من أجهزة املراقبة واملتابعة األمنية احلديثة، لتوجيه 

وفق آلية تقلل من احلوادث املدرسية، واالختناقات  املناطق املدرسية

رس ألسيقلل من معاناة ا. كام (Nayati, 2008)املرورية، والتكاليف املالية 

حًيا من أحياء املدينة املنورة  15 أكثر منالفقرية واألرس التي تعيلها امرأة يف 

التوافق املعياري بني  دون إمهال (.2009 املدينة املنورة، )املرصد احلرضي،
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متتع املدارس رضورة ة من ناحية، ويسامت البيئالمواقع املباين املدرسية و

 املداخل واملخارجة النموذجية ذات توافر األبنيك يربزها، بطابع جمتمعي

ومواقف السيارات من ناحية  املظللة باألشجار، االنتظار أماكنو الواسعة،

 .(2004أخرى )املنصوري، 

 ،وجهة نظر منسويب اإلدارة العامة للرتبية والتعليمذلك  دعموي

توفري احلافالت املدرسية  لتأييدهم ومنسوبات املدارس االبتدائية للبنات

تقديم بدائل مادية  مواملواقف اخلاصة هبا لكل مدرسة أكثر من تفضيله

للطالبات، حيث جاءت باملرتبة األوىل يف األمهية وبمتوسط حسايب 

من مدرسًة  94 يف القطاع؛ فامزالت تطبيقها نظري شدة ضعف، 2.86

نوح الدراسة تائج ن يؤكد ما سبقتفتقر هلذه اخلدمة. ومدرسًة  120أصل 

بأعىل متوسط  فيها ي االستغناء عن املباين املستأجرةظح التي( 2007)

، إىل جانب أمهية توفري النقل املدريس بمتوسط حسايب 3.89حسايب بلغ 

 .من قبل اإلدارات العامة للرتبية والتعليم بالرياض 3.67

جيابيات تقديم خدمة النقل املدريس إكام كشفت عدة دراسات عن 

بشكل يومي يف املسافة املقطوعة بطول التحصيل الدرايس  منها عدم تأثر

عارضة مل (، وحتاشًيا2009حال توافرت وسائل النقل احلديثة )املجالد، 
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خلوفهم من  ،(2007من أحيائهم )النوح،  رسااألهايل إلغالق أو نقل املد

 همرفضأو ل ،(Cao & Lei, 2006)عواقب سري بناهتن إىل املدارس 

، فقد وجدت إحدى الدراسات احلديثة  يش ملسافات طويلةهلن باملسامح ال

مل  مك1 املدارس ملسافة بعدأن  (Shah, Bell & Elahi, 2011)يف باكستان 

. وهي من الدول اإلسالمية املحافظة ٪ من الفتيات22لنحو  ةكن مناسبت

عىل املرأة، فكيف باملبادئ والعادات االجتامعية يف املدينة املنورة. كام أشار 

زو ويل إىل ارتفاع مستويات األمن والسالمة باملسافات القصرية مل يش 

. إضافًة إىل أن مواقع املدارس البعيدة قد (Zhu & Lee, 2008)الطلبة 

أمامهن الختيار املدارس ذات اجلودة العالية  تقيد الفرص املتاحة

(Harland & Stillwell, 2007 ،)إىل االلتحاق الفتيات  فغالًبا ما يضطررن

 .(Wawro, 2010) املدارس األقرب من منازهلن يف املناطق احلرضيةب

 منسويب التعليم العامهتامم ا نلومن منظور املعيار السكاين فلم ي

مازال  هأن تطبيقكام  ،رية من حيث األمهيةخالرتبة األ حلصوله عىل

مع ذلك لوحظ  يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة املنورة، منخفضا

مدارس ابتدائية للبنات يف األحياء املستحدثة عىل الرغم من افتتاح 

انخفاض عدد سكان بعضها، قابل ذلك متتع عدد من األحياء بأربع إىل 

وبالتايل ُُيكم عىل الوضع العام أنه متباين وغري  مخس مدارس ابتدائية.
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منظم أكثر من كونه منخفضا يف تطبيق هذا املعيار، ويتطلب الدراسة 

املتعمقة واملستمرة مع استمرار النمو السكاين وتباين سامهتم الديموغرافية 

التي قد تتأثر بأشكال املباين السكنية  (Kimberly, 2009)واالقتصادية 

 لعمراين عند توسع املدن وتطورها.واحلراك ا

( أن تباين حجم التوزيع السكاين من حي  إىل 2009ذكر اجلهني )ف

الرتكز السكاين العايل  ؛ فعادًة ما يأيتالعمراين هلا ورتبط بالنميف املدن مآخر 

العمراين يف مجيع اجلهات املحيطة  توسعالاستمرار  معيف املنطقة الوسطى 

( تباين 2006فرس حممد ) كام ولكن بكثافات سكانية أقل. ،بمركز املدينة

منها عدد من هم يف سن  مرتابطة توزيع املدارس بني األحياء بعدة عوامل

التعليم األسايس، ومساحة احلي ومعامله اجلغرافية، وتوزيع اخلدمات 

وبنظرة أبعد فربام ُيظهر ذلك غاية اإلدارة العامة للرتبية والتعليم  األخرى.

جذب السكان وتنمية األحياء املتطرفة من خالل فتح مدارس جديدة  يف

 عىل الرغم من انخفاض عدد السكان فيها.

العالقة بني بناء املدارس فأغلب الدراسات احلديثة املهتمة بفهم 

أن بناء مدارس سكانًيا وعمرانًيا واقتصادًيا نوهت إىل  املنطقة تنميةو

 ,Wagner)يف املستقبل  املحيطة هبا حياءجديدة له تأثري عىل تطور األ
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 ةذباجلواخلدمات العامة ااملرشوعات التعليمية ، يف حال تأسست (2009

ن نوعية اخلدمات أل (،2009األحياء احلديثة )الصباحي،  لسكان يفل

قد تزيد من قدرة املدن عىل جذب السكان إليها السيام  اجليدة املدرسية

 تنشيط األحياء املتخلخلة سكانًياوبالتايل األرس املتوسطة الدخل، 

(Deborah & Jeffrey, 2011.)  فكان لزاًما طرحه كقضية تعليمية تتطلب

دراسة موسعة خاصة أن املدينة املنورة ستشهد املزيد من التطور العمراين 

 والنمو السكاين يف السنوات القادمة.

 بناًء عىل ما سبق يتضح مدى تشابك العوامل املتحكمة يف تقييم

وتأثريها بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف تطبيق  مواقع املدارس االبتدائية،

( بدقة متناهية، 2004املعايري التخطيطية ملدارس التعليم العام )املنصوري، 

توزيع مثايل قائم عىل تطبيق مجيع املعايري  صورتيف  مما يشكل صعوبة

لذا ُيرى أن ُتعطى . كل مدرسة عىل (2006 ،حممودالتخطيطية احلكومية )

املدارس  شيوًعا أال وهي انتشار مشكالت التعليم األسايسكثر أل أولوية

 (.2008، وارتفاع الكثافة الصفية )الدرويش، املستأجرة

   وقد أكدت توجهات االسرتاتيجية الوطنية ملرشوع امللك عبداهلل 

عىل أمهية  لتطوير التعليم العام يف اململكة العربية السعودية -اهلل رمحه–
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، بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعلم يف القرن احلادي والعرشين هتيئة

املستقبيل لتلبية النمو الكمي يف  التخطيطمن خالل إال ذلك  يتحققولن 

ع يف استخدام التقنيات سوالتو هلا، تثامر األمثلاالسمع  املباين املدرسية

مية ذات جودة يتعل افرًص  توفرالتي س املدارس لتخطيط مواقع املالئمة

)وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية  يف مجيع املناطق ةالطلب عظمعالية مل

 (.2012السعودية، 

دمج وعليه ومن خالل اخلريطة املقرتحة يف هذه الدراسة تم اقرتاح 

 يفنموذجي، والتوسع الرأيس املدارس املستأجرة يف مبنى حكومي 

الصفية، وكحل بديل لألحياء  فض الكثافةخل القائمة املدارس احلكومية

ض النفقات التعليمية يفهبدف خت فيها األرايض املناسبة التي ال تتوافر

ها، مقابل تقديم خدمات تعليمية في طلبةزيادة أعداد العن طريق واإلدارية 

   تنوع مؤهالت املعلمني  متنوعة عىل رأسها خدمة النقل املدريس. كام أن

    تىل تبادل اخلربات بني املعلامإبشكل إجيايب  دييؤسدارس الكبرية يف امل

. مع مراعاة (Slat & Jones, n.d) العملية التعليمية فاعليةمما يزيد من 

مع ناسب تاالختيار من بني املعايري الصادرة عن اجلهات الرسمية بام ي

واألحياء نتائج الدراسات امليدانية دون إمهال نمطية التجمعات السكانية 

 (.2002رسحان، )األكثر احتياًجا 
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ووفق املنطلقات السابقة الذكر، وضعت خطة إجرائية إلعادة 

 هيكلة مدارس املرحلة االبتدائية للبنات عىل أسس علمية ورياضية؛ هبدف

يف التعليم االبتدائي، وذلك  من املدارس والفصول عدد األنسبتقدير ال

ثل السيناريو األول احلدود العليا للمعايري نيوفق صياغة سيناريوه : مث

(، 2005التخطيطية البرشية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية )

طالبًة معياًرا للطاقة االستيعابية لكل مدرسة، بينام جاء  720حيث اعترب 

            سط احلسايب للمعيار حيث اعتمد عىل السيناريو الثاين وفق املتو

وذلك من أجل بلوغ نوع من الكفاءة االقتصادية  ،طالبًة/مدرسة 480

والرتبوية عن طريق إعادة توزيع الطالبات عىل عدد أكثر من الفصول مع 

طالبة/فصل  30-25احلفاظ عىل معدالت ثابتة للفصول تراوحت ما بني 

التعليمي الناتج عن  ئية. وبالتايل تقليل الفاقديف مدارس املرحلة االبتدا

مناسب ألعداد الطلبة يف الفصول، حيث ذكر فرغل عدم حتقق معدل 

٪ من إمجايل اإلنفاق عىل العملية 32( أن هناك هدًرا مادًيا بنحو 2000)

يف بسبب انخفاض أعداد الطلبة يف فصول املرحلة االبتدائية التعليمية 

 .املباين احلكومية

 أن تطبيق معدالت اخلطة املقرتحة سينتج عنه رفع معدالت كام

طالبة/مدرسة، وطالبة/معلمة، واالستغناء عن املدارس املستأجرة 
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املفتتحة حالًيا مقابل افتتاح مدارس نموذجية وبطاقة استيعابية متوسطة إىل 

اثبتت  التي( 2002الضويان ) دراسة نتائج كبرية. ويستند بذلك عىل

العربية السعودية يف اململكة  التعليم العام الكبرية يف دارسامل فاعلية كلفة

يف حني تنخفض هذه الفاعلية يف املدارس صغرية احلجم  ،3.06لبلوغها 

 من إمجايل كلفة القطاع التعليمي. 1.87إىل 

يف ضوء النتائج السابقة صممت خرائط مدرسية للمواقع البديلة 

بمبان مستأجرة أو حكومية، وخريطة عن املدارس احلالية سواء كانت 

مدرسية للتوسع الكمي يف مدارس املرحلة مستقباًل. ثم دجمت مجيع املواقع 

املقرتحة ضمن خريطة مدرسية رقمية مكتملة، ُيرجى تفعيلها عند اختيار 

املواقع اآلمنة للمدارس االبتدائية احلكومية للبنات من خالل التعاون 

ة للرتبية والتعليم واجلهات املسؤولة عن تنمية املشرتك بني اإلدارة العام

 وتطوير اخلدمات يف املدينة املنورة كافًة.
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 التوصيات
 بناًء عىل ما سبق ُيوىص بام ييل:

o اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يف املدينة املنورة إحدى  يتبن

سيناريوهات اخلريطة املدرسية املقرتحة ودراسة اسرتاتيجية تنفيذها 

هـ(، ويفضل األخذ بالسيناريو 1455-1435عرب السنوات القادمة )

طالبة يف الفصل أفضل  25الثاين األقرب إىل اجلودة، حيث تعد كثافة 

طالبة. وإدارة املدارس املتوسطة احلجم أيرس من املدارس  30من 

الكبرية. أما يف حالة البحث عن الكفاءة االقتصادية دون التضحية 

لسيناريو األول، رغم تفوق الثاين عليه يف احتامل باجلودة فيفضل ا

أن تكون اجلودة أعىل نسبًيا. واملهم أن الباحثة طرحت بديلني 

الحتامل أي ظروف اقتصادية، رغم التقدير الكبري للمملكة العربية 

السعودية التي ختصص ميزانيات ضخمة للتعليم تضعها ضمن 

 امل.الدول األكثر إنفاًقا عىل التعليم يف الع

o  تدريب منسويب اإلدارة العامة للرتبية والتعليم عىل االستفادة من

تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية للتنبؤ بالتغريات التي قد تطرأ عىل 

 القطاع التعليمي وفق أساليب اخلريطة املدرسية.
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o  إعادة النظر يف التوزيع احلايل لطالبات ومعلامت املرحلة االبتدائية

يم الشبكة املدرسية وفق أسس ونظريات علمية والعمل عىل تنظ

 حتقق الكفاءة واجلودة.

o  اهتامم اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بدمج املدارس الصغرية مع

 بعضها وفق اسرتاتيجيات وبدائل مدروسة اقتصادًيا واجتامعًيا.

o  مراعاة مؤرشات نسبة طالبة/معلمة يف تطوير التعليم يف املرحلة

أو السلبي يف العملية التعليمية من  جيايباإلظرًا لتأثريها االبتدائية؛ ن

 ويف النفقات املالية من ناحية أخرى. ،ناحية

o عن الكادر التعليمي يف مراحل قاعدة معلومات إحصائية  بناء

واالداريات وإعادة  ،التعليم العام لتسهيل دراسة توزيع املعلامت

 تنظيمهم.

o ص الديموغرافية للسكان شاملة للخصائ قاعدة معلومات أسيست

 للتنبؤ باالحتياج املستمر يف خمتلف املراحل التعليمية.

o  توفري املخصصات املالية الداعمة لتأسيس مؤسسة تابعة لإلدارة

العامة للرتبية والتعليم خاصة بتنظيم شبكة النقل املدريس املجاين 

 وحافالت وغريها. ،وما يستلزم من مواقف انتظار
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 حبوث مقرتحة
 ة توزيع الطالبات حسب مساكنهن لتنظيم التحاقهن باملدارس دراس

 األقرب هلن.

  دراسة توزيع املعلامت واإلداريات يف مدارس التعليم العام يف

 اململكة العربية السعودية.

  التنبؤ باالحتياج من املدارس االبتدائية حسب الفئات العمرية

 لسكان األحياء داخل كل حمافظة.

  النقل املدريس بمواصفات حديثة باستخدام تقنيات التخطيط لشبكة

 نظم املعلومات اجلغرافية.
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o ( 2012األمحدي، أمل جزاء .) التوزيع اجلغرايف ملدارس رياض األطفال يف

رسالة ماجستري غري ). املعلومات اجلغرافيةاملدينة املنورة باستخدام نظم 

 املدينة املنورة. جامعة طيبة. .منشورة(

o  .)ال طرق مسفلته ال مدارس ال مراكز صحية سكان األمحدي، سامل )د.ت

-1-25بتاريخ  . اسرتجعخمطط محراء األسد ينتظرون التنمية منذ سنوات

 http://www.taibanews.com موقعمن  هـ1433

o ( 2005إدريس، صالح موسى .)جدة: مكتبة امللك املدينة املنورة نور املدائن .

 فهد الوطنية للنرش.

o ( 2012إلياس، أنور مصطفى .) :الدور اإلقليمي يف تنظيم التنمية احلرضية

هـ من موقع 24/11/1433اسرتجع بتاريخ  جتربة منطقة إقليم املدينة املنورة.

http:swideg.arabblogs.com  
o (. األمانة عرشون عاما يف التواصل ورصد 2009انة منطقة املدينة املنورة )أم

، (38)، أمانة املدينة املنورة. جملة األمانةانجازات وتطور منطقة املدينة املنورة. 

 .122-1مجادى اآلخرة. -مجادى األوىل
o ( 2012أمانة منطقة املدينة املنورة .)وزارة املدينة املنورة، ملحة جغرافية .

وقع مـه من 14/11/1433الشؤون البلدية والقروية. اسرتجع بتاريخ 

md.gov.sa.-http:www.amana 
o مرشوع (. 2007سحر ) ،وحسني ؛ومراد، أمحد ؛وإمام، حممد ؛البار، أسامة

باستخدام نظم املعلومات  -القاهرة-اخلدمات التعليمية يف حي عابدين

 مرص. .. )مرشوع خترج(. جامعة عني شمساجلغرافية
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o ( 2001البداينة، عادل عودة .) تصميم خريطة مدرسية ملدارس حمافظة الطفيلية

م باستخدام تقنيات اخلريطة 2010-2009يف األردن حتى العام الدرايس 

 .رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة بغداد. بغداد). الرتبوية

o نورة، مكت  املساعدة البقعاوي، نورة. اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة امل

اتصال شخيص/ الربيد "هـ، 1433-1-23م/2011للشؤون التعليمية، 

 ."االلكرتوين
o ( .2009بيومي، كامل حسني .) حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم

 األردن: دار الفكر. املفاهيم واملداخل والتطبيقات.

o ( 2010اجلابري، نياف رشيد .)"ململكة العربية كلفة التعليم العام يف ا

رسالة . الرياض: "السعودية نموها، ومكوناهتا، وحمدداهتا، وخيارات الرتشيد

 .255-1، (35) الرتبية وعلم النفس.

o التوزيع املكاين والطاقة االستيعابية (. 2002سعد )القرين، و ؛اجلاراهلل، أمحد

بعة ألقسام بحوث خمتارة من الندوة السا ملدارس البنني احلكومية بمدينة الدمام.

-26 اجلغرافيا باململكة العربية السعودية املنعقدة يف قسم اجلغرافيا

كلية العلوم االجتامعية جامعة األمام حممد بن سعود  ،م28/3/2002

 الرياض. اإلسالمية.

o ( 2009اجلهني، تغريد محدي .) التوزيع اجلغرايف ملراكز الدفاع املدين يف املدينة

رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة ) ىل احلرائق(.املنورة )دراسة تطبيقية ع

 طيبة. املدينة املنورة.
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o ( 2010اجلهني، منور عوض .) حتليل نمط التوزيع املكاين للحدائق العامة يف

رسالة ماجستري غري ) املدينة املنورة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.

 املدينة املنورة. .جامعة طيبة .منشورة(

o اخلصائص املكانية ملواقع اجلرائم اإلرهابية يف (. 2011) عوض فاءاحلارثي، و

اململكة العربية السعودية دراسة تطبيقية عىل مدينة الرياض باستخدام نظم 

رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى. مكة ). املعلومات اجلغرافية

 املكرمة.
o (.2007ومتويل، نبيل ) ؛والعتيبي، بدر ؛وزيادة، مصطفى ؛احلامد، حممد 

 ،4. طالتعليم يف اململكة العربية السعودية رؤية احلارض واسترشاف املستقبل

 الرياض: مكتبة الرشد.
o ( 2003حريب، منري عبداهلل .)" واقع اخلريطة املدرسية وسبل تطويرها: دراسة

، يةجملة الرتب ."تطبيقية يف التخطيط املكاين ملركز كفر الزيات بمحافظة الغربية

 .236-171 ،(10)6 مرص،
o ( تأثري الطقس يف حياة اإلنسان وسلوكه. 2011احلميدي، خالد صالح .)

م، 2011 يناير 21-هـ1432صفر  17لكرتونية. اجلمعة االقتصادية اإل

وقع مـه من 1433-11-6. اسرتجع بتاريخ 6311ع

www.aleqt.com\\htpp: 

o ( 2009اخلليل، عمر حممد .)فية باستخدام برجمية نظم املعلومات اجلغرا

ARCGIS.األردن، عامن: مؤسسة الرواق للنرش والتوزيع . 
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o ( 2008الدرويش، فواز ويس .)" إعداد خريطة مدرسية ملرحلة التعليم

. "األسايس )دراسة يف مركز ناحية هجني منطقة البوكامل بمحافظة دير الزور(

 .484-445، (1)24، جملة جامعة دمشق
o ( 2006الرحييل، بسمة سالمة .) استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم

رسالة ). الوضع الراهن ملواقع مدارس البنات احلكومية بمدينة مكة املكرمة

 جامعة أم القرى. مكة املكرمة. .ماجستري غري منشورة(
o ( 2008الزامل، حممد عبداهلل .) تصور مقرتح ملواجهة بعض مشكالت

البتدائية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء صيغة املرحلتني ا

جامعة . رسالة دكتوراة غري منشورة() التعليم األسايس )دراسة مستقبلية(.

 الرياض. .امللك سعود

o ( 2011الزايدي، طالل .):لصاحب السمو امللكي أمري منطقة  نداء عاجل

 ـه1433-1-25 اسرتجع بتاريخ ة.جملة طيبة االخباري املدينة املنورة حفظه اهلل.

 http://www.taibanews.comوقع ممن 

o ( 2011زبيدي، اجلوهرة أمحد .) التحليل املكاين ملواقع مدارس البنات األهلية

رسالة ماجستري غري ) يف مدينة جدة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.

 جدة.. جامعة امللك عبدالعزيز .منشورة(

o املشكالت الرتبوية املقرتنة باملباين املدرسية "(. 2005، ابراهيم عبداهلل )الزعيرب

احلكومية املستأجرة باملرحلة االبتدائية للبنني يف مدينة الرياض كام تراها اهليئة 

، رسالة اخلليج العريب، "التعليمية مقارنة باملباين املدرسية احلكومية. السعودية

25(94،) 16-173. 



     املــــــراجـع 307                                     

o  املعايري التخطيطية يف تطوير املدارس )حالة (. 2002عبدالعزيز )رسحان، بسام

رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة النجاح ) دراسية ملحافظة رام اهلل والبرية(.

 الوطنية. فلسطني.

o ( 2003الرسحيي، عيل أمحد .)"اإلدارة  ."الدليل الشامل لألرايض واملشاريع

املدينة ، إدارة املشاريع والصيانة ،ينة املنورةالعامة للرتبية والتعليم بمنطقة املد

 املنورة.

o ( 2009الرسحيي، عيل أمحد .)" هـ1450حتديد املشاريع املدرسية حتى عام". 

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة املدينة املنورة، إدارة املباين والتجهيزات 

 املدرسية، املدينة املنورة.

o ( 2010سالمة، دعاء حممد .)" خريطة مدرسية للحلقة األوىل يف التعليم

، (7)4، مرص، جملة كلية الرتبية ببورسعيد. "االسايس بمحافظة شامل سيناء

286-312. 

o ( 2009الشافعي، رشيف فتحي .) الدليل العلمي إلدارة نظم املعلومات

 .Arc GIS Desktopباستخدام املجموعة الربجمية  GISاجلغرافية 

 القاهرة: دار الكت  العلمية.

o ( 2008رشف، حممد ابراهيم .)نظم املعلومات اجلغرافية أسس وتدريبات .

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.

o ( 2010رشف، حممد ابراهيم .) التحليل املكاين باستخدام نظم املعلومات

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. اجلغرافية.
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o (. التضاريس. يف 1998اخلوجيل، مصطفى حممد ) الرويثي، حممد أمحد؛

، الرياض: دار 1ط املدينة املنورة البيئة واإلنسان.الرشيف، عبدالرمحن صادق، 

 الواحة العربية.

o ( 2009شقري، هبة حممد .) توزيع وختطيط اخلدمات التعليمية يف حمافظة سلفيت

جستري غري رسالة ما). (GISباستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية )

 منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. فلسطني.

o ( 2000الصالح، نارص عبداهلل؛ والرسياين، حممد حممود .) اجلغرافية الكمية

، الرياض: مكتبة 2. طواالحصائية: أسس وتطبيقات باألساليب احلديثة

 العبيكان.

o ( 2009الصباحي، أمرية عاطف .)" خريطة مدرسية للتعليم قبل اجلامعي يف

، جملة كلية الرتبية ببورسعيد. "وء احتياجات التنمية بمحافظة بورسعيدض

 .285-248، (7)4، 2009يناير

o ( 2011الصيدالين، أيمن). إخبارية طيبة  مدرسة يف تعليم املدينة. 15مج د

وقع ممن  ـه1433-1-25اليوم اإللكرتونية. اسرتجع بتاريخ 

http://www.taibanews.com 

o فاعلية الكلفة التعليمية يف مدارس التعليم العام "(. 2002، حممد )الضويان

رسالة اخلليج . جامعة امللك سعود: "ملنطقة الرياض التعليمية )بنني وبنات(

 .155-151، (98). العريب
o ( 2002طلبه، شحاتة سيد .) مناخ املدينة املنورة وآثاره االقتصادية دراسة علمية

  جدة: دار العلم. حمكمة.
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o التخطيط الرتبوي واخلريطة املدرسية(. 2007امر، طارق عبدالرؤوف )ع .

 القاهرة: مكتبة زهراء الرشق.

o ( 2010عباس، عبدالسالم الشرباوي .)" واقع اخلريطة املدرسية ملدارس

التعليم املجتمعي يف حمافظة بورسعيد وسبل تطويرها يف ضوء خربات بعض 

لمي السنوي الثاين )مدرسة املستقبل . ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر الع"الدول

 .482-428، (7)1، جملة كلية الرتبية ببورسعيدالواقع واملأمول(. 

o ( 2008العزاوي، ثائر مظهر .) مدخل إىل نظم املعلومات اجلغرافية وبياناهتا مع

األردن، عامن: دار احلامد للنرش  .ARCVIEWGISتطبيقات لربنامج 

 والتوزيع.

o ( 2007عزيز، حممد احلزامي .)دراسات تطبيقية يف نظم املعلومات اجلغرافية .

 القاهرة: دار العلم.
o مرشوع التطبيق التجريبي "(. 2001والبار، طلعت سامل ) ؛عطية، رضا أمني

ورقة مقدمة يف الندوة  "لنظم املعلومات اجلغرافية جتربة أمانة املدينة املنورة

مة العواصم واملدن اإلسالمية حول تطبيقات نظم الدولية السابعة عرشة ملنظ

فرباير  15-13للفرتة  املعلومات اجلغرافية يف التخطيط والتنمية املستدامة،

 القاهرة. .ه1421ذوالقعدة -2001/19-21

o  .)مسودة مرشوع متكامل لتوثيق البنية املعلوماتية الغبيني، آمان عبداهلل )د.ت

املنشآت التعليمية احلكومية بمحافظة جدة )اجلغرافية، والوصفية( للخدمات و

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم  (.GISباستخدام نظم املعلومات اجلغرافية )

 للبنات، إدارة التخطيط املدريس. جدة.
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o ( 2010الغرفة التجارية الصناعية .)املميزات النسبية ملنطقة املدينة املنورة-

إدارة تطوير  هـ.1450ينة املنورة لعام قراءة يف املخطط اإلقليمي ملنطقة املد

 األعامل، الغرفة التجارية الصناعية باملدينة املنورة.
o ( 2009غنيمة، حممد متويل .)عامن، األردن: دار  ،2. ط التخطيط الرتبوي

 املسرية.
o ( 2000فرغل، منصور .)" نامذج رياضية مقرتحة حلساب كلفة الفاقد

رس التعليم العام احلكومي بمحافظة التعليمي الكمي دراسة تطبيقية بمدا

 (،2)12، جملة جامعة أم القرى: العلوم الرتبوية واالجتامعية واإلنسانية. "ينبع

181. 
o ( 1998القثامي، حممد عبداهلل .) التطور العمراين وعالقته باجتاهات توزيع

رسالة ماجستري غري منشورة(. ) الطالب واملدارس االبتدائية يف مدينة الطائف.

 مكة املكرمة. .جامعة أم القرى

o ( 1992القضاه، بتول مصلح .) ختطيط القدرة االستيعابية للجامعة األردنية

. (ماجستري غري منشورة )رسالة م.2002-2001 -1992/1993لألعوام 

 عامن. .اجلامعة األردنية

o ( 2009القييس، رفل ابراهيم .) كفاءة التوزيع املكاين ملدارس التعليم الثانوي

 بغداد. .جامعة بغداد .. )رسالة دكتوراة غري منشورة(مدينة بغداديف 

o ( معايري املعلومات اجلغرافية يف اململكة. 2007كبارة، فوزي سعيد .) ورقة

عمل مقدمة يف امللتقى الوطني الثاين لنظم املعلومات اجلغرافية يف اململكة العربية 

 .املريدين: اخلرب ،(2007ابريل  25-23السعودية )
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o اخلريطة املدرسية للتعليم العام يف اململكة"(. 1999ملبعوث، حممد حسن )ا" .

 .87-59، (14). العلوم الرتبوية

o ( 2009املجالد، فاتن عايد .) التوزيع املكاين للمدارس الثانوية للبنات باملدينة

جامعة  .رسالة ماجستري غري منشورة() املنورة )دراسة يف جغرافية اخلدمات(.

 ينة املنورة.املد. طيبة

o ( 2010حممد، فريال واصف .) تقييم اخلدمات التعليمية يف مدينة طوباس

جامعة  رسالة ماجستري غري منشورة(.) باالستعانة بنظم املعلومات اجلغرافية.

 فلسطني. .النجاح الوطنية

o ( 2006حممد، هاين حسني .) التحليل املكاين لتوزيع مدارس مرحلة التعليم

رسالة ماجستري غري ). املنتزه باستخدام نظم املعلومات اجلغرافيةاألسايس بحي 

 اإلسكندرية. .منشورة(. جامعة اإلسكندرية

o ( 2006حممود، كامران ويل .) التوزيع اجلغرايف احلايل واملثايل للمدارس

. اإلعدادية يف مدينة أربيل: دراسة مقارنة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

 ري منشورة(. جامعة صالح الدين. أربيل.رسالة ماجستري غ)

o ( 1994املحيسن، معن شوكت .) تطوير خطة تربوية إلعداد التشكيالت

املدرسية يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم ملرحلة التعليم األسايس يف األردن 

. (رسالة ماجستري غري منشورة)م. 2003/2003 -1993/1994للسنوات 

 عامن. .اجلامعة األردنية

o التقرير الشامل لنتائج مؤرشات املرصد احلرضي (. 2009رصد احليري )امل

ه، إدارة التنمية 1430، حمرم، 26اإلصدار رقم .للمدينة املنورة الكربى

 اإلقليمية، أمانة منطقة املدينة املنورة، وزارة الشئون البلدية والقروية.
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o ( 1993مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات .)ية يف اخلصائص السكان

هـ مقارنة 1413اململكة العربية السعودية من واقع البحث الديموجرايف للعام 

 . وزارة االقتصاد والتخطيط: الرياض.هـ1394بالتعداد السكاين عام 
o ( 2004مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات .) مالمح رئيسة التعداد العام

 خطيط: الرياض.وزارة االقتصاد والت هـ.1425للسكان واملساكن للعام 
o ( 2010مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات .) املالمح الرئيسية للسكان

-ه1431يف اململكة من واقع النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن )

 . وزارة االقتصاد والتخطيط: الرياض.م(2010
o ( توزيع السكان يف املنا2013مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات .) طق

اإلدارية حسب املحافظات. تقديرات منتصف العام املبنية عىل نتائج التعداد 

م. وزارة االقتصاد والتخطيط: 2010هـ/1431العام للسكان واملساكن 

 www.cdsi.gov.saهـ من موقع1435-4-21. اسرتجع بتاريخ الرياض
  

o ( 2007مصيلحي، فتحي حممد .) جغرافية اخلدمات اإلطار النظري وجتارب

 مرص، املنوفية: مطابع جامعة املنوفية. ،2. طعربية

o ( أثر تطور أنظمة تقسيم األرايض عىل النمو 2005مكي، حممد شوقي .)

 الرياض. .، جامعة امللك سعودورقة بحثيةالعمراين يف املدينة املنورة. 
o ( 2004املنصوري، عبدالوهاب حسن .)" العوامل املؤثرة يف املعايري التخطيطية

 .23-12 (،92)، رسالة اخلليج العريب. "ية ملدارس التعليم العاموالتصميم
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o ( 2007النوح، عبدالعزيز سامل .) واقع تطبيق أسلوب اخلريطة املدرسية يف

 .رسالة دكتوراة غري منشورة() ختطيط التعليم العام باململكة العربية السعودية.

 جامعة امللك سعود. الرياض.

o ( 2008هجان، عيل محزة .)اء التطبيقي يف العلوم السلوكية مع استخدام اإلحص

SPSS.املدينة املنورة: دار الزمان للنرش والتوزيع . 

o ( 2011وزارة االسكان .) :مرشوع االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان، ملحق

. وزارة االسكان: حتسني التطوير االسكاين يف التخطيط احلرضي واإلقليمي

 اململكة العربية السعودية: الرياض.
o ( 1990وزارة االقتصاد والتخطيط .)الرياض: وزارة خطة التنمية اخلامسة .

 االقتصاد والتخطيط.
o ( 1995وزارة االقتصاد والتخطيط .)الرياض: وزارة خطة التنمية السادسة .

 االقتصاد والتخطيط.

o ( 2000وزارة االقتصاد والتخطيط .)الرياض: وزارة خطة التنمية السابعة .

 والتخطيط.االقتصاد 

o ( 2005وزارة االقتصاد والتخطيط .)الرياض: وزارة خطة التنمية الثامنة .

 االقتصاد والتخطيط.

o ( 2010وزارة االقتصاد والتخطيط .)الرياض: وزارة خطة التنمية التاسعة .

 .375-369 االقتصاد والتخطيط.

o ( 2004وزارة الرتبية والتعليم العايل .)لع القرن التطوير الرتبوي يف لبنان مط

. املركز الرتبوي للبحوث واالنامء، اجلمهورية اللبنانية: احلادي والعرشين

 بريوت.
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 حلكومية يف املدينة املنورةاالبتدائية ا ملدارس البنات

 
 

o ( 2004وزارة الرتبية والتعليم .) مسودة األسس واملعايري الرتبوية للتعليم

. اإلدارة العامة لتصميم وتنفيذ املباين املدرسية، قطاع األسايس والثانوي

 اليمنية: صنعاء. املشاريع والتجهيزات، اجلمهورية
o ضوابط إحداث وضم املدارس يف مراحل (. 2008) وزارة الرتبية والتعليم

/ق ع بتاريخ 62التعليم العام. املقررة من اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم

/م ب 639هـ واملبلغة بربقية املقام السامي الكريم رقم 12-10-1429

ة، اإلدارة العامة للتخطيط وكالة الشؤون املدرسي هـ.1430-1-22بتاريخ: 

 املدريس، املدينة املنورة.
o ( 2010وزارة الرتبية والتعليم .) اخلريطة املدرسية الرقمية. وكالة الشؤون

 ، اإلدارة العامة للتخطيط املدريس، اململكة العربية السعودية: الرياض.املدرسية
o ( 2011وزارة الرتبية والتعليم .)ية والتعليم، تعميم إىل مجيع إدارات الرتب

. بمشاركة خطاب من الضوابط والرشوط واملواصفات لرشاء األرايض اخلاصة

 .1432/2011-2-18وبتاريخ  1578وزارة املالية برقم 
o ( 2012وزارة الرتبية والتعليم .) مرشوع االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم

عليم العام. اململكة مرشوع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير الت -. تطويرالعام

 العربية السعودية: الرياض.

o ( 2005وزارة الشؤون البلدية والقروية .)دليل املعايري التخطيطية للخدمات. 

 .9-8مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض. 

o ( 1977وزارة املعارف .) تعميم لتحديد األرايض املطلوبة للخدمات التعليمية

هـ. اململكة 1397-10-21، بتاريخ:13/ت/345برقم: يف املدن الرئيسية

 اإلدارة اهلندسية، شعبة األرايض.-العربية السعودية، اإلدارة العامة
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o ( 2012اليايف، عدنان عبدالبديع .)جدة: املدينة املنورة يف أعني رحالة غربيني .

 مكتبة امللك فهد الوطنية للنرش.

o ( 2007يوسف، طاهر مجعة .) التحليل املكاين للخدمات التعليمية يف مدينة

رسالة ماجستري غري ) .GISنابلس باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية 

 منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. فلسطني.
 
o 

o 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.jstor.org/
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.sagepublications.com/
http://escholarship.org/
http://www.sagepublications.com/
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.sagepub.com/journals
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.sagepublications.com/
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Edmunds%2C%20Kimberly%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Mulaku%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Nyadimo%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eeoah%7C%7Cjdb%7E%7Eeoahjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Survey%20Review%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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o 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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 (1امللحق رقم )

 قائمة بأسامء املحكني الستبانة املسح امليداين

 حمكمون من جامعة طيبة

 الوظيفة التخصص العلميةالدرجة  االسم الرقم

 أستاذ مساعد عيل حسني حورية 1
ختطيط واقتصاديات 

 التعليم

قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 إدارة تربوية أستاذ صربية مسلم اليحيوي 2
قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 أستاذ حممد حسني العجمي 3
إدارة وختطيط 

 تربوي

قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 اقتصاديات التعليم أستاذ حممد شمس زين العابدين 4
قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 أستاذ مشارك زكريا هيبة 5
اإلدارة والتخطيط 

 الرتبوي

قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 أستاذ مشارك املرصيجمدي  6
إدارة وختطيط 

 تربوي

قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط

 جامعة طيبة -كلية الرتبية  تربية خاصة أستاذ مساعد رشا حممد عيل 7

 تربية إسالمية أستاذ مساعد سحر عبدالرمحن الصديقي 8
قسم أصول  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -الرتبية

 إدارة تربوية أستاذ مساعد فاطمة عبداهلل اهلازمي 9
قسم اإلدارة  -كلية الرتبية

 جامعة طيبة -والتخطيط
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 حمكمون من وزارة الرتبية والتعليم

 الوظيفة التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 دكتوراة راشد غياض الغياض 10
مناهج وطرق 

 تدريس العلوم
 وكيل وزارة الرتبية والتعليم

 بكالوريوس ابتهاج يايت 11
-اجتامعيات

 جغرافيا

مرشفة إدارة التخطيط 

املدريس باإلدارة العامة 

 للرتبية والتعليم باملدينة املنورة

 مل يذكر مل يذكر حسني اخلليفي 12

مدير إدارة املباين يف اإلدارة 

العامة للرتبية والتعليم باملدينة 

 املنورة

 مل يذكر مل يذكر عادل قاري 13

مهندس مدير إدارة اإلرشاف 

والتنفيذ عىل املشاريع 

املدرسية باإلدارة العامة 

 للرتبية والتعليم باملدينة املنورة

 عبدالسالم الصاعدي 14
دبلوم فني 

 مساحة
 مساحة

مساح باإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم باملدينة املنورة

 مل يذكر بكالوريوس عواطف الرسحيي 15

إدارة التخطيط مساعدة مدير 

املدريس باإلدارة العامة 

 للرتبية والتعليم باملدينة املنورة
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 (2امللحق رقم )

 النموذج النهائي لالستبانة

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل   

 كلية الرتبية -جامعة طيبة

 قسم اإلدارة الرتبوية  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

مسؤويل اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ومديرات استبانة موجهة إىل 

 املدارس االبتدائية احلكومية باملدينة املنورة

 عن معايري اخلريطة املدرسية الرقمية يف املدارس االبتدائية
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                                أما بعد

 باحةة ماجست ر بقسم اإلدارة الرتبوية ختص  ُأفيدكم علاما بأين

ة، وأقوم بإعداد ختطيط التعليم واقتصادياته بجامعة طيبة باملدينة املنور

خريطة مدرسية مقرتحة ملدارس البنات االبتدائية "رسالتي بعنوان 

ا  "GISاحلكومية يف املدينة املنورة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية  حتقيقا

 التالية:لألهداف 

o  حتليل التوزيع املكاين للمدارس االبتدائية القائمة، وتقييم مدى

 مطابقة توزيعها للمعاي ر السكانية واجلغرافية والتعليمية املعتمدة.

o  اقرتاح خريطة مدرسية رقمية متةل التوزيع األقرب للمةالية

 املعيارية للمدارس االبتدائية إذا كان هناك حاجة لذلك.

أداة ختطيطية متةل "باخلريطة املدرسية الرقمية بأهنا:  وتقصد الباحةة

توزيع اخلدمات التعليمية يف خرائط موضوعية تقويمية؛ لرسم املسار 

التخطيطي املستقبيل للتوسع يف املدارس االبتدائية احلكومية للبنات عىل 

 ."أسس علمية، وتنظيم عدالة وكفاءة توزيعها بني أحياء املدينة املنورة

برامج رقمية هلا القدرة "صد بنظم املعلومات اجلغرافية بأهنا: كام يق

عىل ختزين ومعاجلة وحتليل وعرض املعلومات مع ربطها بموقعها اجلغرايف 

 ."عىل أرض الواقع يف خرائط رقمية عالية الدقة
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ويرشفني تعاونكن الكريم يف اإلجابة عن االستبانة وفق ما ترينه 

يسهم يف االرتقاء بجودة اخلدمات التعليمية  مناسباا من وجهة نظركن، وبام

يف املدينة املنورة، علاما بأنه لن يستفاد من هذه البيانات إال يف إثراء البحث 

 العلمي وبرسية تامة.

 شكر حسن اهتاممكمأ

 

 الباحةة: انتصار حسني بن عيل جابر

Enteesar.ali.jaber@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 خريطة مدرسية مقرتحة 330                  
 حلكومية يف املدينة املنورةاالبتدائية ا ملدارس البنات

 
 

 أوالً: معلومات عامة

 ( أمام العبارة التي تنطبق عىل سعادتكن:عالمة )الرجاء وضع 

 املؤهل العلمي 

 )    ( جامعي

 )    ( دون جامعي

 

 املسمى الوظيفي 

 )    ( مدير / مديرة

 )    ( وكيل / وكيلة

 )    ( غ ر ذلك )الرجاء ذكرها: ........................................(

 

 سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية 

 ( أقل من عرش سنوات )   

 )    ( عرش سنوات فأكةر.

 

 الدورات التدريبية يف جمال اخلريطة املدرسية الرقمية 

 )    ( يوجد

 )    ( ال يوجد
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رجاء التكرم بوضع  ثانًيا: فيام ييل جمموعة من معايري بناء اخلريطة املدرسية الرقمية،

بة ملدى األمهية وتارة بالنسبة ( أمام اخلانة التي تعرب عن رأيكم، مرة بالنسعالمة )

 ملدى التطبيق :

 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

1 

ية
راف

جلغ
ري ا

عاي
امل

 

وجود خريطة رقمية 

توضح املوقع اجلغرايف 

للمدرسة يعد عمالا 

 اساسياا.

       

2 

 املدارس االبتدائيةتوسط 

داخل املخطط العمراين 

 للحي الذي توجد به.

       

3 

امتداد نطاق خدمة 

م 500املدرسة اىل 

كحد أعىل عىل نطاق 

 املتجاورات السكنية.

       

4 

ُبعد أقرب مدرسة ابتدائية 

م عن  300للبنات بنحو 

مدرسة البنات االبتدائية 

األخرى يف احلي 

 الواحد.
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 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

5 

ية
راف

جلغ
ري ا

عاي
امل

 

ُبعد مدارس البنات 

االبتدائية عن مدارس 

البنني االبتدائية بنحو 

 م كحد أدنى. 300

       

6 

ُقرب مدارس البنات 

االبتدائية من منازل 

الطالبات بنحو 

م  400-800

للوصول إىل املدرسة 

ا عىل األقدام.  س را

       

7 

ُبعد موقع املدرسة 

االبتدائية عن الطرق 

م  100الرسيعة بنحو 

 كحد أدنى.

       

8 

ُبعد موقع املدرسة 

االبتدائية عن حمطات 

م  500الوقود بنحو 

 كحد أدنى.
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 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

9 

ية
راف

جلغ
ري ا

عاي
امل

 

ُبعد موقع املدرسة 

االبتدائية عن جماري 

م  300السيول بنحو 

 كحد أدنى.

       

10 

ُبعد موقع املدرسة 

االبتدائية بنحو 

م عن 1000

املرتفعات اجلبلية التي 

ا عىل  تشكل خطرا

 الطالبات.

       

11 

ية
رش

الب
ري 

عاي
امل

 

إنشاء مدرسة خلدمة 

 6000-3000ما بني 

ساكن يف األحياء 

 املجاورة.

       

12 

تراوح عدد الفصول 

فصالا  24 -12ما بني 

 يف املدرسة الواحدة.
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 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

13 

ية
رش

الب
ري 

عاي
امل

 

عدم جتاوز الكةافة 

 30الصفية عن 

طالبة/ فصل كحد 

أعىل يف املبنى املدريس 

 احلكومي.

       

14 

عدم جتاوز الكةافة 

 20الصفية عن 

طالبة/فصل كحد 

أعىل يف املبني املدريس 

 املستأجر.

       

15 

يرتاوح إمجايل عدد 

 240الطالبات من 

 720كحد أدنى إىل

كحد أعىل يف املدرسة 

 الواحدة.

       

16 

مالءمة متوسط نسبة 

 30معلمة/ لكل 

طالبة يف املدارس 

 االبتدائية احلكومية.
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 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

17 

ية
مات

خلد
ري ا

عاي
امل

 

إعداد خريطة رقمية 

إلحالل املباين 

املدرسية احلكومية 

ا عن املباين  عوضا

 املدرسية املستأجرة.

       

18 

تأمني مكافأة 

االغرتاب للطلبة يف 

حال دمج املدارس 

 االبتدائية.

       

19 

تأمني النقل املدريس 

يف حالة نقل أو إغالق 

أو دمج املدارس 

 االبتدائية.

       

20 

توف ر األماكن اخلاصة 

النتظار السيارات 

 واحلافالت املدرسية.

       

21 

استبعاد أي مباين 

جوار مالصقة للمبنى 

 املدريس.
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 رقم

ت
ال

جا
امل

 

 املعايري

 مدى التطبيق احلايل مدى األمهية

 منخفض متوسط عايل منخفض متوسط عايل
مل يطبق 

 بعد

22 

ية
مات

خلد
ري ا

عاي
امل

 

املدرسة تتكون 

االبتدائية من طابقني 

 عىل األكةر.

       

 معايري أخرى رجاء التكرم بذكرها مع حتديد درجة األمهية ومدى التطبيق؟

.................................................................................................

.................................................................................................

............................................................ 

 الًثا: ما مقرتحاتكم لتفعيل دور اخلريطة املدرسية الرقمية يف املدارس االبتدائية للبنات.ث

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.......................................................................................... 

 العلميولكم جزيل الشكر لتعاونكم يف خدمة هذا البحث 
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 (3امللحق رقم )

 بطاقة العمل امليداين

 مالحظات X Y احلي اسم املدرسة التسلسل

    اجلرف الشاميل 2 1

 مكرر املوقع مرتني   قربان -عبداألشهل 11 2

 82مدموجة مع ب/    12 3

    العنربية خلف األمانة 14 4

    خلف القبلتني 17 5

 املوقع مرتنيمكرر    اخلالدية -األصفرين 19 6

    السحامن 20 7

 120دجمت مع ب/    21 8

    املغيسلة -قباء 23 9

    عروة اجلنوبية 25 10

 79دجمت مع ب/   العيون حي الراية 29 11

    وع رة 35 12

 10دجمت مع ب/   العيون حي الربكة 37 13

    3املخطط -العزيزية 38 14

    العنربية/ الكهرباء 44 15

    احلرة الرشقية 45 16

    السحامن 50 17

 مكررة يف حي عروة   بئر عةامن-الربكة 52 18

    29وع رة جوار ث/ 53 19

    اهلجرة الطالع 57 20

    األزهري 58 21

    اخلالدية 69 22

    احلرة الغربية 74 23

 17دجمت مع ب/   القبلتني 80 24

    اهلجرة خمطط نايف 81 25

 60دجمت مع ب/   الوبرة 90 26

    اخلالدية 94 27

    شارع السالم 95 28

    اهلدا 97 29

    اجلرف/الربوة 98 30

    الدويمة 101 31

    الرشقية 106 32
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 مالحظات X Y احلي اسم املدرسة التسلسل

    خمطط باقدو 110 33

 49دجمت مع ب/   حي العهن-قباء 111 34

    احلرة الرشقية 113 35

    اإلسكان 115 36

    اجلنوبية عروة 116 37

    السحامن 117 38

    الشيبية 118 39

    الدعيةة 119 40

    آبار عيل 120 41

    ابو مرخة 121 42

    اإلسكان-الدخل 122 43

    اهلجرة 123 44
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة املوضوع

 7 مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة تقديم 

 11 عابدين تقديم الدكتور/ حممود

 21 تقديم الباحثة

 27 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 29 املقدمة

 32 مشكلة الدراسة وتساؤالهتاثانيا: 

 38 أهداف الدراسةثالثا: 

 38  أمهية الدراسةرابعا: 

 39 مصطلحات الدراسةخامسا: 

 41 حدود الدراسةسادسا: 

 43 أدبـيــــات الـدراســـةالفصل الثاين: 

 45 املحور األول: اإلطار النظري

 45  (GIS)املبحث األول: نظم املعلومات اجلغرافية 

 47 (GISمفهوم نظم املعلومات اجلغرافية )أوال: 

 Arc GISبرجميات برنامج نظم املعلومات اجلغرافية املكتبي ثانيا: 
Desktop 

53 

 65 اخلريطة املدرسيةأمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف تطوير ثالثا: 

 63 املبحث الثاين: اخلريطة املدرسية

 65 اخلريطة املدرسية وأنواعهاأوال: 



 خريطة مدرسية مقرتحة 342                  
 املنورةحلكومية يف املدينة االبتدائية ا ملدارس البنات

 
 

 رقم الصفحة املوضوع

 74 مفهوم اخلريطة املدرسية الرقميةثانيا: 

 77 مربرات اخلريطة املدرسية الرقمية يف التعليم العامثالثا: 

 79 التعليميمراحل توظيف اخلريطة املدرسية الرقمية يف القطاع رابعا: 

 83 تاريخ اخلريطة املدرسية الرقمية يف اململكة العربية السعودية وواقعهاخامسا: 

 89 معايري تطبيق اخلريطة املدرسية الرقمية يف اململكة العربية السعوديةسادسا: 

 99 الدراسات السابقةاملحور الثاين: 

 99 الدراسات العربيةأوال: 

 107 العربيةالدراسات غري ثانيا: 

 115 أوجه االتفاق واالختالف

 119 املنهج البحثي واإلجراءات امليدانيةالفصل الثالث: 

 121 منهج الدراسةأوال: 

 122 جمتمع وعينة الدراسةثانيا: 

 125 أداتا الدراسةثالثا: 

 125 األوىل: االستبانةاألداة 

 131 املكتبيبرنامج نظم املعلومات اجلغرافية األداة الثانية: 

 132 اخلطوات امليدانية لتطبيق برنامج نظم املعلومات اجلغرافيةرابعا: 

 132 اخلطوة األوىل: تشكيل قاعدة نظم املعلومات اجلغرافية

 137 اخلطوة الثانية: حتليل البيانات وإخراج اخلرائط

 144 اخلطوة الثالثة: مناقشة النتائج واستخالصها

 145 دراسةمنطقة تطبيق الخامسا: 
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 رقم الصفحة املوضوع

 145 املالمح اجلغرافية حلارضة املدينة املنورةأوال: 

 150 املالمح اإلدارية والبرشية حلارضة املدينة املنورةثانيا: 

معايري اخلريطة املدرسية يف توزيع املدارس االبتدائية الفصل الرابع: 

 احلكومية للبنات من منظور اجلهات اإلدارية

161 

 163 معايري اخلريطة املدرسية من منظور اجلهات اإلداريةمدى أمهية أوال: 

 163 وجهة نظر أفراد الدراسة حول أمهية املعايري اجلغرافية (1

 166 وجهة نظر أفراد الدراسة حول أمهية املعايري البرشية (2

 169 وجهة نظر أفراد الدراسة حول أمهية املعايري اخلدماتية (3

 171 املدرسية من منظور اجلهات اإلداريةمدى تطبيق معايري اخلريطة ثانيا: 

 171 وجهة نظر أفراد الدراسة حول تطبيق املعايري اجلغرافية (1

 174 وجهة نظر أفراد الدراسة حول تطبيق املعايري البرشية (2

 176 وجهة نظر أفراد الدراسة حول تطبيق معايري املعايري اخلدماتية (3

)املؤهل العلمي، الفروق بني استجابات اإلداريني حسب ثالثا: 

 الوظيفة، اخلربة العملية، والدورات التدريبية(

178 

 179 املؤهل العلمي (1

 181 الوظيفة (2

 183 اخلربة العملية (3

 185 الدورات التدريبية (4

 186 االستجابات املفتوحةرابعا: 
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 رقم الصفحة املوضوع

الفصل اخلامس: التحليل املكاين الراهن لتوزيع املدارس االبتدائية 

 املدينة املنورة وفق املعايري التخطيطيةاحلكومية للبنات يف 

191 

 193 النمط العام لتوزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات يف املدينة املنورة

 196 املعايري اجلغرافية يف اخلريطة املدرسية

 196 قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من املرتفعات اجلبليةأوال: 

 199 حمطات الوقود االبتدائية احلكومية للبنات منقرب املدارس ثانيا: 

 202 قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من الطرق الرسيعةثالثا: 

 205 قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من األودية وجماري السيولرابعا: 

 208 السكنيةتوسط املدارس االبتدائية احلكومية للبنات داخل األحياء خامسا: 

 211 قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من مدارس البنني االبتدائيةسادسا: 

نطاق خدمة املدارس االبتدائية احلكومية للبنات داخل األحياء سابعا: 

 السكنية

215 

 217 قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من بعضها البعضثامنا: 

 219 اخلريطة املدرسيةاملعايري البرشية يف 

 219 توزيع الطالبات بني املدارس االبتدائية احلكومية للبناتأوال: 

توزيع الكثافة الصفية بني املدارس االبتدائية للبنات ذات املباين ثانيا: 

 احلكومية

222 

توزيع الكثافة الصفية بني املدارس االبتدائية للبنات ذات املباين ثالثا: 

 املستأجرة

225 

 228توزيع الفصول الدراسية بني املدارس االبتدائية احلكومية رابعا: 
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 رقم الصفحة املوضوع

 للبنات

توزيع معدل طالبة/معلمة بني املدارس االبتدائية احلكومية خامسا: 

 للبنات

232 

توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات بالنسبة ألعداد سادسا: 

 السكان

236 

 240 رسيةاملعايري اخلدماتية يف اخلريطة املد

توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات حسب توافر النقل أوال: 

 املدريس

240 

توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات حسب ملكية املبنى ثانيا: 

 املدريس

242 

الفصل السادس: اسرتاتيجيات اخلريطة املدرسية املقرتحة لتوزيع 

 للبنات باملدينة املنورةاملدارس االبتدائية احلكومية 

247 

 249 متهيد

 251 منطلقات اخلطة املقرتحة:

 254 األهداف العامة

 255 املراحل التنفيذية للخطة املقرتحة

املحور األول: إعادة هيكلة وتوزيع املدارس االبتدائية للبنات خالل 

 هـ(1445-1435الفرتة )

256 

ملرحلة األوىل: التدرج يف إحالل املباين احلكومية بديالا عن املباين 

 هـ(         1440-1435املستأجرة )

256 
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 رقم الصفحة املوضوع

املرحلة الثانية: التدرج يف استبدال املدارس احلكومية غري املطابقة 

 هـ(1445-1440للمعايري التخطيطية )

267 

ارس وفق الزيادة املحور الثاين: التوقعات املستقبلية للطلب عىل املد

 هـ(         1455السكانية حتى عام )

275 

 275 املرحلة الثالثة: التنبؤ باالحتياج من املدارس حسب النمو السكاين

 281 الفصل السابع: مناقشة النتائج والتوصيات

 283 مناقشة النتائج

 297  التوصيات

 299 بحوث مقرتحة

 301 املراجع

 323 املالحق

 339 الفهارس

 341 فهرس املوضوعات 

 247 فهرس اجلداول

 350 فهرس األشكال 
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 اجلداول فهرس 

 رقم الصفحة دولاسم اجل

 123 توزيع أفراد الدراسة وفق املعلومات األولية(: 1اجلدول )

 127 معامل االرتباط بني املجاالت والدرجة الكلية للمحور(: 2اجلدول )

 128 كرونباخ ملجاالت االستبانةقيم معامل ألفا (: 3اجلدول )

 131 قيم حتديد مستويات املتوسطات احلسابية(: 4اجلدول )

املعايري املعتمدة يف تقييم توزيع املدارس االبتدائية احلكومية (: 5اجلدول )

 للبنات يف املدينة املنورة

138 

يف  املعايري املستخدمة عند اقرتاح املدارس االبتدائية للبنات(: 6اجلدول )

 املدينة املنورة

143 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد (: 7اجلدول )

 (130الدراسة إزاء أمهية املعايري اجلغرافية )ن=

164 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد (: 8اجلدول )

 (130الدراسة إزاء أمهية املعايري البرشية )ن=

167 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد (: 9جلدول )ا

 (130الدراسة إزاء أمهية املعايري اخلدماتية )ن=

169 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد (: 10اجلدول )

 (130الدراسة إزاء تطبيق املعايري اجلغرافية )ن=

171 

احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد املتوسطات (: 11اجلدول )

 (130الدراسة إزاء تطبيق املعايري البرشية )ن=

174 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية آلراء أفراد (: 12اجلدول )

 (130الدراسة إزاء تطبيق املعايري اخلدماتية )ن=

176 
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 رقم الصفحة دولاسم اجل

متوسطات  لداللة الفروق بني "ت"نتائج اختبار (: 13اجلدول )

ا للمؤهل العلمي  استجابات أفراد الدراسة إزاء أمهية وتطبيق املعايري تبعا

179 

لداللة الفروق بني متوسطات  "ت"نتائج اختبار (: 14اجلدول )

ا للوظيفة  استجابات أفراد الدراسة إزاء أمهية وتطبيق املعايري تبعا

181 

متوسطات  لداللة الفروق بني "ت"نتائج اختبار (: 15اجلدول )

ا للخربة العملية  استجابات أفراد الدراسة إزاء أمهية وتطبيق املعايري تبعا

183 

لداللة الفروق بني متوسطات  "ت"نتائج اختبار (: 16اجلدول )

ا للدورات التدريبية  استجابات أفراد الدراسة إزاء أمهية وتطبيق املعايري تبعا

185 

االبتدائية احلكومية للبنات من درجة قرب املدارس (: 17اجلدول )

 املرتفعات اجلبلية

197 

درجة قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من (: 18اجلدول )

 حمطات الوقود

200 

درجة قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من (: 19اجلدول )

 الطرق الرسيعة

203 

احلكومية للبنات من درجة قرب املدارس االبتدائية (: 20اجلدول )

 األودية وجماري السيول

206 

درجة توسط املدارس االبتدائية احلكومية للبنات داخل (: 21اجلدول )

 األحياء السكنية

209 

درجة قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من (: 22اجلدول )

 مدارس البنني االبتدائية

212 

االبتدائية احلكومية للبنات من درجة قرب املدارس (: 23اجلدول )

 بعضها البعض

217 
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 رقم الصفحة دولاسم اجل

 220 توزيع الطالبات بني املدارس االبتدائية احلكومية للبنات(: 24اجلدول )

توزيع الكثافة الصفية بني املدارس االبتدائية للبنات ذات (: 25اجلدول )

 املباين احلكومية

223 

االبتدائية للبنات ذات توزيع الكثافة الصفية بني املدارس (: 26اجلدول )

 املباين املستأجرة

226 

 229 توزيع الفصول الدراسية بني املدارس االبتدائية احلكومية للبنات(: 27اجلدول )

االبتدائية اجلدول توزيع معدل طالبة/معلمة بني املدارس (: 28اجلدول )

 احلكومية للبنات

232 

 236 احلكومية للبنات بالنسبة ألعداد السكانتوزيع املدارس االبتدائية (: 29اجلدول )  

 240 توزيع النقل املدريس بني املدارس االبتدائية احلكومية للبنات(: 30اجلدول )

عدد املدارس االبتدائية احلكومية للبنات حسب ملكية (: 31اجلدول )

 املبنى املدريس

242 

ا لنتائج  إمجايل املدارس االبتدائية احلكومية للبنات(: 32اجلدول ) تبعا

 التحليل املكاين

250 

االحتياج األنسب من املدارس استبداالا للمدارس (: 33اجلدول )

 االبتدائية احلكومية املستأجرة

261 

 268 التقدير األنسب ملدارس البنات االبتدائية ذات املباين احلكومية(: 34اجلدول )

 271 املباين احلكومية يف مواقع خطرةاملدارس االبتدائية للبنات ذات (: 35اجلدول )

 املدارس االبتدائية للبنات للفرتة  نالتنبؤ باالحتياج م(: 36اجلدول )

هـ(.1455-هـ1445)  

277 
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 األشكال  فهرس

 رقم الصفحة شكلاسم ال

 145 (: موقع املدينة املنورة بالنسبة للمملكة العربية السعودية1الشكل )

 147 التضاريسية يف املدينة املنورة(: املظاهر 2الشكل )

 152 (: التقسيم اإلداري ألحياء املدينة املنورة3الشكل )

 156 (: التوزيع اجلغرايف لسكان املدينة املنورة4الشكل )

(: النمط العام لتوزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات يف 5الشكل )

 املدينة املنورة

195 

االبتدائية احلكومية للبنات من املرتفعات  (: قرب املدارس6الشكل )

 اجلبلية

198 

 201 (: قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من حمطات الوقود7الشكل )

(: قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من الطرق 8الشكل )

  الرسيعة

204 

األودية (: قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من 9الشكل )

 وجماري السيول

207 

(: توسط املدارس االبتدائية احلكومية للبنات داخل األحياء 10الشكل )

 السكنية

210 

(: قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من مدارس 11الشكل )

 البنني

213 

 215 م(500(: نطاق خدمة املدارس االبتدائية احلكومية للبنات )12الشكل )

(: قرب املدارس االبتدائية احلكومية للبنات من بعضها 13)الشكل 

 البعض

218 
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 رقم الصفحة شكلاسم ال

 221 (: توزيع الطالبات بني املدارس االبتدائية احلكومية للبنات14الشكل )

(: توزيع الكثافة الصفية بني املدارس االبتدائية للبنات ذات 15الشكل )

 املباين احلكومية

224 

الصفية بني املدارس االبتدائية للبنات ذات (: توزيع الكثافة 16الشكل )

 املباين املستأجرة

227 

(: توزيع الفصول الدراسية بني املدارس االبتدائية احلكومية 17الشكل )

 للبنات

231 

(: توزيع معدل طالبة/معلمة بني املدارس االبتدائية 18الشكل )

 احلكومية للبنات

233 

االبتدائية احلكومية للبنات بالنسبة ألعداد (: توزيع املدارس 19الشكل )

 السكان

238 

(: توزيع النقل املدريس بني املدارس االبتدائية احلكومية 20الشكل )

 للبنات

241 

(: توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات حسب ملكية 21الشكل )

 املبنى املدريس

243 

التخطيطية اجلغرافية املعتمدة يف (: عدم مالءمة تطبيق املعايري 22الشكل )

 الدراسة احلالية

258 

(: مالءمة تطبيق املعايري التخطيطية الصادرة عن وزارة 23الشكل )

  الرتبية والتعليم

259 

(: نموذج مقرب ملواقع املدارس االبتدائية املقرتحة يف حي 24الشكل )

 القصواء

263 
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 رقم الصفحة شكلاسم ال

استبداالا للمدارس املستأجرة (: مواقع املدارس املقرتحة 25الشكل )

 مدرسة( 34)السيناريو األول/

265 

(: مواقع املدارس املقرتحة استبداالا للمدارس املستأجرة 26الشكل )

 مدرسة( 51)السيناريو الثاين/

266 

(: مواقع املدارس املقرتحة بدالا عن املدارس االبتدائية 27الشكل )

 احلكومية التي يف مواقع خطرة

272 

 278 م2035-هـ1455(: مواقع املدارس املقرتحة حتى عام 28الشكل )

(: اخلريطة املدرسية املقرتحة لتوزيع املدارس االبتدائية 29الشكل )

  احلكومية للبنات يف املدينة املنورة

280 

 

 


