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حتليل التوزيع املكاني للمذارس األعذادية يف مذيهة املوصل بإشتخذام نظم
املعلومات اجلغرافية ( ) GIS
أ.د .ملياء حصني علي

الباحث فهذ طالع مهوخ

جامعة املوصل /كلية الرتبية للعلوم اإلنصانية /قصم اجلغرافيا

تاريخ تدليم البحث  0202/5/04 :؛ تاريخ قبهل النذر 0202/8/02 :

ملخص البحث :

أن اعجاد الخخيظة الجغخافية الخاصة بتؾزيع الخجمات التعميسية بالتحجيج يتظمب اعادة الشغخ

في معاييخ تؾزيعاتيا التخظيظية  ,مؽ حيث رسؼ صؾرتيا الحالية واعجاد صؾرتيا السدتقبمية  ,مؽ
خالل كفاية عجد السؤسدات التعميسية ألعجاد الدكان الستدايجة  ,وتعج السجارس األعجادية السخحمة

الثانية مؽ مخاحل التعميؼ الثانؾي فألبج مؽ االىتسام بتؾزيعيا بسا يتالءم مع حاجة الدكان لمحرؾل
عمييا مؽ جية ومتظمبات تمػ الحاجة مؽ تييئة مجارس تدتؾعب الحج االمثل لعجد الظالب دون
وجؾد فائض مشو يذكل عج اًد في أدائيا في مجيشة السؾصل  ,وقج تؼ استخجام التقانة الخاصة بشغؼ

السعمؾمات الجغخافية الستسثمة ببخنامج ( ) ARC GIS Ver.9.3في اعجاد الخخائط واجخاء التظبيقات
الخاصة بسؾضؾع الجراسة.
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Spatial Distribution Analysis of Secondry Schools in Mosul Using
Geographical Information Systems (GIS)
Prof. Dr. Lamia Hussein Ali
Fahd Talla Manukh
University of Mosul / College of Education for Human Sciences
Dept. of Geography

Abstract:
The preparation of the geographical map for the distribution of
educational services in particular requires reconsidering the criteria for their
planning distributions, in terms of drawing their current image and preparing
its future image, through the sufficiency of the number of educational
institutions for the growing population, and preparatory schools are the
second stage of secondary education. It corresponds to the population’s need
to obtain it on the one hand and the requirements of that need of preparing
schools that accommodate the optimum number of students without a
surplus of it that constitutes a deficit in its performance in the city of Mosul.
The technology of geographic information systems represented by (ARC
GIS Ver.9.3) program was used in preparing maps and conducting
applications related to the subject of the study.

600

تحليل التهزيع المكاني للمدارس األعدادية في مدينة المهصل ....

 -1املكذمة

لقج أدى التظؾر العمسي والتكشؾلؾجي الحجيث إلى تظؾيخ قجرة الباحثيؽ وخاصة الجغخافي في مجال
اعجاد الخخائط إلى دراسة مؾاضيع أساسية وميسة ضسؽ قظاع الخجمات التعميسية  ,الحي يعج القاعجة

العخيزة التي تستج عمييا السخاحل التعميسية الالحقة السيسا إن درجة تظؾر الذعؾب واألمؼ تقاس
بتقجم وتظؾر عمؾميا مسا يدتمدم تؾفيخ فخصة تعميسية لجسيع الظالب بسا يتالءم مع األحياء الدكشية

لمسجيشة وكثافاتيا الدكانية  ,ونغ اخ لسا تقجمو نغؼ السعمؾمات الجغخافية (  ) GISمؽ وسائل
إحرائية تحميمية دقيقة تيجف إلى تفديخ األبعاد السكانية لتؾزيع الغؾاىخ الجغخافية السكانية عمى
سظح األرض لمكذف عؽ مؾاطؽ الزعف والخمل في تؾزيعاتيا السكانية ولزسان معالجة سؾء

التؾزيع مؽ خالل وصف واستكذاف وتحميل الخرائص السكانية لمغؾاىخ الجغخافية .

 1-1مشكلة البحث

شيجت مجيشة السؾصل في األونة األخيخة اتداعاً مداحياً وزيادة في كثافتيا الدكانية مسا استؾجب

استحجاث مجارس أعجادية ججيجة لتغظية العجد الحاصل في ىحه الخجمة مسا يتظمب التحميل السكاني

ليحا التؾزيع لمكذف عؽ مؾاطؽ الزعف والخمل في تؾزيعاتيا السكانية .

 2-1هذف البحث :

ييجف البحث إلى تحجيج األنساط الخخائظية لتؾزيع السكاني لمسجارس األعجادية في مجيشة السؾصل

مؽ خالل استخجام تقانات التحميل السكاني لشغؼ السعمؾمات الجغخافية (  )GISنغ اًخ لسا تقجمو ىحه
التقانة مؽ نتائج وتحميالت دقيقة تؾضح الرؾرة الحالية التجاىات التؾزيع السكاني عمى األحياء

الدكشية لسشظقة الجراسة .

 3-1فرضية البحث :

يشظمق البحث مؽ الفخضية األتية أن اتجاىات التؾزيع السكاني لمسجارس األعجادية في مجيشة

السؾصل تتدؼ بعجم االنتغام فيسا بيشيا عمى مدتؾى األحياء الدكشية.
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 4-1مههجية البحث :

اعتسجت الجراسة عمى السشيج االستقخائي الحي يبجأ بالجديئات وصؾالً إلى الكميات مؽ خالل عسمية

جسع البيانات وتؾزيعيا مكانياً وتحميميا باستخجام الؾسائل اإلحرائية التي تقجميا نغؼ السعمؾمات

الجغخافية لبخنامج ( .) ARC GIS Ver 9.3

 -2التوزيع املكاني للمذارس االعذادية يف مذيهة املوصل :

تعج عسمية البحث عؽ خرائص التشغيؼ السكاني لمغؾاىخ مؽ صسيؼ عسل الجغخافي ولكؽ ليدت
برؾرتيا الؾصفية التجخيجية فقط  ,بل البج مؽ تحميل وتفديخ مخكب ىحه الخرائص مؽ حيث

طبيعة التؾزيع نحؾ التجسع او التذتت حؾل قيسة معيشة

()1

 ,وإن التؾزيع الجغخافي لمغؾاىخ ىي

السحرمة الشيائية لسجسؾعة مؽ العالقات السكانية القائسة بيؽ الغؾاىخ السختمفة ,يدعى الجغخافي إلى
()2

فيؼ العالقات بيؽ مختمف أوجو استخجام السكان

.

وىشاك عجد مؽ السؾشخات االحرائية تدتخجم لؾصف وتحميل البيانات السكانية (السؾاقع الجغخافية )

لمغاىخات مؽ حيث خرائريا وتؾزيعيا السكاني  ,كسا ان تحميل البعج السكاني يعتبخ مكسال أساسيا

لتحميل قيؼ الغاىخة ذاتيا(. )3

ولغخض معخفة وفيؼ طبيعة التؾزيع السكاني لمسجارس االعجادية في مجيشة السؾصل مؽ حيث تجسعيا
وتذتتيا حؾل نقظة معيشة استخجم الباحث الؾسائل االحرائية التالية لتحميل كفاءة تؾزيع السجارس

االعجادية في السجيشة ومشيا ماياتي :

 1-2املركس املتوشط : Mean Center

وىؾ أبدط قياس لمتؾزيعات السكانية الشقظية  ,وأحج انؾاع مقاييذ الشدعة السخكدية  .كسا أنو السؾقع

الحي يحتل السؾضع السخكدي بيؽ الشقاط بحيث يكؾن مجسؾع بعج الشقاط عشو اقل مؽ اي مؾقع اخخ
()4

في الخخيظة

.
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ويدتفاد مشو لكياس مجى التغيخ في طبيعة تؾزيع الغاىخة مؽ خالل فتخة زمشية محجدة او لمسقارنة بيؽ
تؾزيع عشاصخ أو اكثخ في مكان محجد (.)5
خريطة رقم ()6
المركز المتهسط للمدارس االعدادية في مدينة المهصل

السرجر :مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج (. )Arc GIS Ver. 9.3
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ومؽ خالل تحميل الخخيظة رقؼ ( )1يتبيؽ لشا ما ياتي :
-1

نالحظ وقؾع السخكد الستؾسط لمسجارس االعجادية لمبشيؽ في حي الدؾيذ وتحجيجا في مؾقع
يتؾسط احياء الشرخ مؽ الغخب والشعسانية مؽ الذخق وحي األثار مؽ جية الذسال وحي
الفيرمية مؽ جية الجشؾب .

-2

أما السخكد الستؾسط لمسجارس االعجادية لمبشات فانو يقع في حي الجدائخ في مؾقع يتؾسط
احياء االثار مؽ الذسال والياشسية مؽ الذخق وحي الشبي يؾنذ مؽ الجشؾب والشعسانية مؽ
الغخب  ,في مؾقع يعكذ أثخ الكثافة الدكانية السختفعة لتمػ االحياء الدكشية وخاصة حي
الجدائخ.

 2-2اجتاه التوزيع للمذارس االعذادية يف مذيهة املوصلDirectional Distribution

ييجف ىحا السؤشخ الى تحجيج اتجاه التؾزيع لسفخدات الغاىخة مؽ خالل رسؼ الذكل البيزؾي أو قظع

الشاقص ( )Ellipseيسثل أتجاه تؾزيع أغمبية مفخدات الغاىخة قيج الجراسة  ,يختمف قياس االتجاه في

ويعج اتجاه التؾزيع
السعالؼ الشقظية أو السستجة عمى السداحات عؽ حالة السعالؼ الخظية (, )6
ّ
( )Directional Distributionإحجى الظخائق الذائعة لكياس التؾزيع الجغخافي النتذار الغؾاىخ

الجغخافية( ,)7ويسكؽ مؽ خالل الذكل البيزؾي الحكؼ عمى اتجاه تؾزيع الغاىخة والعؾامل السختبظة
بيا  ,وتتؼ قياس الشدعة الدائجة لمسعالؼ الشقظية بحداب السدافة السعيارية باتجاىيؽ مشفرميؽ األول

محؾر ( )Xوالثاني محؾر (.)8()Y

ان استخجام ىحه الخاصية في تحجيج اتجاه التؾزيع السكاني لمغؾاىخ الشقظية ضسؽ مداحة السشظقة
ىي مدألة ميسة في الجغخافية لتحجيج محاور التؾزيع لمغؾاىخ واالستفادة مشيا الجخائات تخظيظية

ومدتقبمية(.)9
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الججول رقؼ (  )1اتجاه التؾزيع لمسجارس األعجادية
السجارس
االعجادية

قيؼ محؾر اتجاه التؾزيع
قيسة ()x
(متخ)

قيسة ()y
(متخ)

عجد السجارس

قيسة
الجوران

ضسؽ الذكل
البيزؾي

العجد الكمي
لمسجارس

الشدبة

السئؾية

بشيؽ

4117

5294

81.1

17

31

56.6

بشات

5416

4411

111.1

17

28

61.7

السرجر :مؽ عسل الباحث اعتساداً عمى :
-1جسيؾرية العخاق  ,و ازرة التخبية  ,السجيخية العامة لتخبية نيشؾى  ,سجالت غيخ مشذؾرة .2119 ,
 -3تظبيقات بخنامج (.)Arc GIS Ver. 9.3
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الخخيظة رقؼ ()2
اتجاه التؾزيع لمسجارس األعجادية في مجيشة السؾصل

السرجر :مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج (.)Arc GIS Ver. 9.3
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يتبيؽ لشا مؽ مالحغة لمججول رقؼ ( )1والخخيظة رقؼ ( )2ما يأتي:
-1

يتخح انتذار السجارس االعجادية لمبشيؽ شكالً بيزؾياً في السجيشة حيث يسيل اتجاىيا نحؾ شسال
شخقي وجشؾب غخبي  ,بحيث بمغت قيسة دوران أتجاه تؾزيعيا ( ) 81.1درجة مؽ االتجاه
الذسالي مظؾقة بحلػ (  ) 17مجرسة مؽ مجسؾع السجارس االعجادية لمبشيؽ في السجيشة أي
بشدبة (.)%56.6

-2

يتخح االتجاه الفعمي لشسط تؾزيع السجارس األعجادية لمبشات شكالً بيزؾياً قخيبا الى الجائخي يستج
بيؽ الذسال الغخبي والجشؾبي الذخقي  ,إذ بمغت قيسة الجوران ( )111.1درجة مؽ االتجاه
الذسالي مظؾقاً بحلػ ( )17مجرسة أي بشدبة ( )%61.7مؽ السجسؾع الكمي لسجارس األعجادية
لمبشات في السجيشة .

 3-2املصافة املعيارية : Standard Distance

ىي مؽ اىؼ مقاييذ التذتت السكاني التي تذبو في مفيؾميا االنحخاف السعياري  ,أذ تعج ىحه األداة
مؽ ابخز مقاييذ االنتذار السكاني لمتؾزيعات وتدتخجم لكياس درجة تذتت الشقاط السجروسة حؾل

وسظيا السكاني (.)10

وتعج السدافة السعيارية ( )Standard Distanceمؤشخ واضح لكياس مجى تباعج أو تخكد مفخدات
ّ
الغاىخة مكانياً والتي يسكؽ مؽ خالليا معخفة مجى تخكد أو انتذار البعج السكاني لمغاىخة ويكؾن

مخكد الجائخة ىؾ مؾقع (احجاثيات) السخكد الستؾسط وكمسا كبخت قيسة السدافة السعيارية وكبخ حجؼ
الجائخة السعيارية كمسا أشار ذلػ عمى زيادة االنتذار والتذتت السكاني لتؾزيع الغاىخة والعكذ صحيح

أيزاً(.)11

فيكؾن التؾزيع طبيعياً اذا تخكدت الغؾاىخ بشدبة ( ,)12()%68.27عجا ذلػ فإن التؾزيع يتأثخ بعؾامل

أخخى .وتؼ استخجام تحميل السدافة السعيارية ( )Standard Distanceلحداب السجى الحي تتبايؽ
فيو السدافات بيؽ مؾاقع السجارس الثانؾية عؽ السدافة الستؾسظة وكسا يأتي:
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الججول ( )2نتائج السدافة السعيارية لمسجارس االعجادية في مجيشة السؾصل
السدافة

السجارس

مداحة

السعيارية(متخ)

الجائخة (كؼ)2

 %مؽ مداحة

مجيشة

عجد السجارس

السؾصل ضسؽ الجائخة

العجد الكمي

لمسجارس

الشدبة

السئؾية

بشيؽ

4699

65.3

41.43

19

31

63.3

بشات

2543

67.2

41.61

16

28

57.1

المردر  :مؽ عسل الباحث اعتساداً عمى :
-1

جسيؾرية العخاق  ,و ازرة التخبية  ,السجيخية العامة لتخبية نيشؾى  ,سجالت غيخ مشذؾرة ,

-2

تظبيقات بخنامج ( .) ARC GIS Ver 9.3

. 2119
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الخخيظة رقؼ ()3
السدافة السعيارية لمسجارس االعجادية في مجيشة السؾصل

المردر :من عمل الباحث باستخدام برنامج (. )Arc GIS Ver. 9.3
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مؽ خالل مالحغة الججول رقؼ (  ) 2والخخيظة رقؼ (  ) ۳يتبيؽ لشا ما ياتي :
 – 1تتشاسب قيسة السدافة السعيارية وحجؼ مداحة الجائخة تشاسباً طخدياً مع درجة تذتت عشاصخ

الغاىخة السجروسة.

 -2ال ترل الشدبة السئؾية لعجد السجارس االعجادية (البشيؽ والبشات) ضسؽ الجائخة الى (,)%68,27

وىحا مؤشخ عمى ان التؾزيع غيخ طبيعي لمسجارس  ,وانو تأثخ بعؾامل اخخى مشيا التؾسع الحزخي

الحي شيجىا مجيشة السؾصل في األونة االخيخة  ,كحلػ عجم االلسام بالسعاييخ التخظيظية في عسمية
تؾزيع السجارس عمى االحياء الدكشية  ,لكي يتشاسب مع عجد الدكان.

-3بمغت قيسة السدافة السعيارية لمسجارس االعجادية لمبشيؽ ( )4699متخ وبمغت مداحة الجائخة
( )69.3كمؼ 2أي بشدبة ( )%42.9مؽ السداحة الكمية لمسجيشة  ,أما اعجاد السجارس ضسؽ الجائخة

السعيارية فقج بمغ ( )19مجرسة مؽ مجسؾع ( )31مجرسة اي بشدبة( )%63.3مؽ السجسؾع الكمي

لمسجارس االعجادية .

-4اما قيسة السدافة السعيارية لمسجارس االعجادية لمبشات فيي أكثخ تخكي اًد في تؾزيعيا السكاني مقارنة
مع السجارس الثانؾية االخخى حيث تبمغ قيسة السدافة السعيارية ليا ( )2543متخ وبمغت مداحة
الجائخة ( )21.2كمؼ 2أي بشدبة ( )%12.5مؽ السداحة الكمية لمسجيشة  ,أما اعجاد السجارس ضسؽ

الجائخة السعيارية فتبمغ ( )16مجرسة مؽ مجسؾع ( )28مجرسة أي بشدبة ( )%57.1مؽ السجسؾع
الكمي لمسجارس االعجادية .

 4-2حتليل صلة اجلوار :

إن التؾزيع ىؾ جؾىخ عسل الجغخافي وخظؾة ضخورية لفيؼ سمؾك الغؾاىخ الجغخافية( ,)13وأن أكثخ

ما ييؼ الجغخافي في دراستو لتؾزيع الغؾاىخ ىؾ معخفة ما إذا كان التؾزيع يذكل نسظاً محجداً(,)14
ويدتخجم تحميل صمة الجؾار لتحجيج أنساط التؾزيع السكاني لمغؾاىخ الجغخافية باستخجام طخيقة

رياضية(.)15

وتعج ىحه الظخيقة واحجة مؽ أىؼ السقاييذ السدتخجمة لكياس الشدعة السخكدية لمغؾاىخ العتسادىا عمى
ّ
معيار كسي مدتسخ ( )Continousيبجأ بشقظة التظخف األولى بدمؼ السعيار (صفخ) وحتى نقظة
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التظخف األخيخة (.)16( )2.15وتسثل قيسة الجليل (صفخ) نسط التؾزيع الستجسع وقيسة ( )2.149تسثل
الشسط السشتغؼ ,أما إذا بمغت قيسة الجليل الؾاحج الرحيح ( )1فأن نسط التؾزيع عذؾائي( ,)17فإذا كان

التؾزيع يذكل نسظاً محجداً فأن ذلػ يعشي أن ىشاك قؾى وعؾامل وراء تذكيل ىحا الشسط يدعى
الباحث إلى إيجادىا والؾقؾف عشجىا ,أما إذا كان التؾزيع عذؾائياً فأن ذلػ يذيخ إلى قؾى الحظ
والرجفة التي مؽ الرعب تفديخىا(.)18

ولسعخفة صحة قبؾل الفخضية فأنو يعتسج عمى مدتؾى الجاللة االحرائية Significance Level

التي ىي في عسؾم الجراسات االجتساعية ال تقل عؽ (.)19()%95
الججول ()3

نتائج تظبيق تحميل صمة الجؾار عمى السجارس االعجادية لسجيشة السؾصل
السجارس

قيسة التحميل

قيسة z-score

االعجادية

مدتؾى
السعشؾية

الكيسة الحخجة

الحالة

بشيؽ

1.13

1.41

Random

258-258-

قبؾل

بشات

1.25

2.57

Random

258-258-

قبؾل

السرجر  :مؽ عسل الباحث اعتساداً عمى :

 -1جسيؾرية العخاق  ,و ازرة التخبية  ,السجيخية العامة لتخبية نيشؾى  ,سجالت غيخ مشذؾرة . 2119 ,
 -2تظبيقات بخنامج ( .) ARC GIS Ver 9.3
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شكل( )1مؤشخ الجار األقخب لمسجارس االعجادية لمبشيؽ

السرجر  :قاعجة البيانات السدتحرمة مؽ تظبيق الجار األقخب باستخجام بخنامج(. )Arc GIS Ver. 9.3

شكل( )2مؤشخ الجار األقخب لمسجارس االعجادية لمبشات

السرجر  :قاعجة البيانات السدتحرمة مؽ تظبيق الجار األقخب باستخجام بخنامج(. )Arc GIS Ver. 9.3
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يتبيؽ لشا مؽ خالل الججول رقؼ ( )4والذكل رقؼ ( )1و ( )2والتي تؾضح لشا نتائج عسمية تحميل
صمة الجؾار لمسجارس االعجادية في مجيشة السؾصل وندتشج مشيا ما يأتي:

 -1بمغت قيسة الجرجة السعيارية  Z-scoreلسجارس االعجادية لمبشيؽ( )1.41أي انيا تقع ضسؽ
نظاق الكيسة الحخجة ( )Critical Values( )258_258-لمسعيار ( )Zوبحلػ تجخل مشظقة
الخفض أي نخفض الفخضية (فخضية العجم) ونقبل الفخضية البجيمة القائمة أن التؾزيع الجغخافي

لمسجارس االعجادية لمبشيؽ في مجيشة السؾصل يشتغؼ وفق نسط خاص بو بعيجاً عؽ الشسط
العذؾائي وباحتسالية ( )1.1مؽ وجؾد خظأ في رفض الفخضية السبجئية وقبؾل الفخضية البجيمة
أي أن نسط التؾزيع السكاني لمسجارس األعجادية لمبشيؽ ناتج بفعل عؾامل معيشة وليذ بالرجفة

والتي أعيخت نتائج التحميل لرمة الجؾار بقدسة متؾسط السدافة السحدؾبة ()Observed
عمى متؾسط السدافة الستؾقعة ( )Expected) (1.13قخيشة الجار األقخب مسا يعشي أن نسط

التؾزيع السكاني لمسجارس االعجادية لمبشيؽ ىؾ نسط متجسع.
-3

بمغت قيسة الجرجة السعيارية( )Z-scoreلممسجارس االعجادية لمبشات( )2.57وىي بحلػ تقع

خارج نقاط الكيسة الحخجة ( )Critical Values ) (-258_258لمسعيار ( )Zوعشج مدتؾى

معشؾية ( )1.11ونتيج ًة لحلػ تقبل الفخضية القائمة أن نسط التؾزيع لمسجارس االعجادية لمبشات
ناتج بفعل عؾامل معيشة بعيجة عؽ عامل الرجفة والحظ وبحلػ أعيخت قيسة ( )Rوالتي
أجختيا عسمية التحميل بقدسة متؾسط السدافة السحدؾبة ( )Observedعمى متؾسط السدافة

الستؾقعة ( )Expected) (1.25وىحا يعشي أن نسط التؾزيع لمسجارس االعجادية لمبشات ىؾ
نسط متجسع.
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اهلوامش :
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 ,1999ص. 126-125
 -313صفؾح خيخ ,البحث الجغخافي ومشاىجو وأساليبو ,دار السخيخ لمظباعة ,الخياض,1991 ,
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 -414عبج اإللو أبؾ عياش ,اإلحراء والكؾمبيؾتخ في معالجة البيانات مع تظبيقات جغخافية ,دار
غخيب لمظباعة ,القاىخة ,2111 ,ص.161
 -515خمف الجليسي ,تخظيط الخجمات السجتسعية والبشية التحتية ,دار صفاء لمشذخ والتؾزيع ,عسان,
األردن ,2119 ,ص.112
 -616عبج الحميؼ بذيخ الفاروق ,ندىة يقغان الجابخي ,تحميل صمة الجؾار في الجراسات الجغخافية
بالتظبيق عمى السدتؾطشات البذخية في مشظقة مكة السكخمة ,مجمة جامعة أم القخى لمعمؾم
اإلندانية ,السجمج األول ,العجد األول ,2119 ,ص.151
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