
  
  
  
  
  
  
  

  مدارس التعليم االبتدائى الحكومى للبنات فى مدينة جدة 
  "فى جغرافية الخدمات دراسة " 

  
  
  

  إفراج عزب السيد أحمد باشا. د
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 ٣٦٣

  مدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات في مدينة جدة
  )دراسة في جغرافية الخدمات ( 

  (*)اج عزب السيد أحمد باشا إفر/ د

   : المقدمة
   : النطاق اإلداري والزمني للدراسة -أ

تمثل مدينة جدة النطاق اإلداري للدراسة ، إحدى مدن المنطقة الغربية بالمملكة العربية             
في موقع  ) سهل تهامة   ( السعودية ، وتقع مدينة جدة على السهل الساحلي الشرقي للبحر األحمر            

من رأس خليج العقبة في الشمال إلى مـضيق         ، متداد الطولي للبحر األحمر تقريبا      يكاد يتوسط اال  
  .باب المندب في الجنوب 

             موقع منطقة الدراسة ، وتمتد مدينة جدة بين دائرتي عـرض           ) ١( ويوضح الشكل رقم    
ما الحدود الجغرافية    شرقاً ، أ    ْْ ٣٩  ٢٠َ و  ْْ ٣٩  ٧َوخطٌى طول   ،   شماالً   ْ    ٢١  ٤٨َ و  ْْ ١٢  ١٥َ

تليها سالسل غيـر    ،  لمدينة جدة ؛ فيحدها شماالً شرم أبحر، وشرقاً مجموعة من التالل الصغيرة             
متصلة من الجبال الموازية لسلسلة جبال الحجاز ، وجنوباً يحدها الرأس األسود عند الخُمرة ، أما                

  . غربا فيحدها البحر األحمر 
نـسمة ،    ) ٢٠٧٤٩١٣(يقطنها    ،   ٢كم ) ٦١٦,٤ ( وقد بلغ إجمالى مساحة مدينة جدة     

كما يوضحها الشكل    ا إداري احي) ٦٤( هـ ، وتضم مدينة جدة      ١٤٢٣حسب تعدادات  السكان لسنة    
. هي موضوع هـذا البحـث          رس ابتدائية حكومية للبنات ،    امد) ٢٠٧(تنتشر داخلها   ) . ٢(رقم  

 ١٤٢٢لبنات في مدينة جدة للعام الدراسي       وسوف يتم تناول مدارس التعليم االبتدائي الحكومي  ل        
  .وهذا هو اإلطار الزمني للدراسة )  م٢٠٠٢ – ٢٠٠١(  هـ ١٤٢٣–

  : أهمية دراسة الخدمات عامة والتعليمية خاصة -ب
 ها الجغرافيا في المجال التطبيقيتٌعد دراسة الخدمات عامة من الموضوعات التي ساهمت ب

بة القاعدة األساسية التي ترتكز عليها خطط التنميـة فـي           حيث أصبحت نتائج تلك الدراسات بمثا     
 – الدينيـة    - الـصحية    -التعليميـة   : والخدمات سواًء كانت اجتماعية مثل الخدمات       "  .البلدان  
   شبكة –شبكة مياه الشرب : مثل ،  كانت خدمات بنية أساسية مأ،  ة الترويحي– األمنية –الثقافية 

                                                 
  . جامعة الزقازيق فرع بنها –كلية اآلداب  (*)
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 ٣٦٦

 شـبكة الكهربـاء ؛       – شبكة االتصاالت    – شبكة الطرق    – شبكة الصرف الصحي     –مياه الري   
فإنها في مجملها مجموعة من األنشطة التي تشترك في بعض الخـصائص ، وتكـون منتجاتهـا                 

حضاري الحالي ،    ، ولكنها ضرورية في ظل التطور ال       )٣("األساسية في الغالب غير ملموسة مادياً     
  .)٤("وذلك من أجل التنعم بالحياة، حيث يطلبها اإلنسان مجتمعة أو متفرقة 

وقد بدأت دراسة الخدمات تظهر ألول مرة في الدراسات الخاصـة بجغرافيـة المـدن               
وترتكز في غالبيتها على أنشطة التجارة والنقل  ، ثم          ،   منها ، لكنها كانت مبتورة       ءابوصفها جز 
م أقتـرح  سـيلي      ١٩٨١سـنة   "   دراسة الخدمات في الدراسات الجغرافية ، ففـي          بدأت تتبلور 

)Seley   (ة لخطة  دراسات الخدمات من وجهة نظر جغرافيةأربعة مكونات رئيسي :   
–مـا   -توجد الخدمة في مكـان  )  لماذا (  وهو اهتمام يحدد مفهوم  Purposeالغرض -١

  .  بالتحديد
ح االهتمام بدراسة توزيع الخدمـة مـن حيـث المركزيـة            ويوض   Structureالبناء   -٢

  . والالمركزية ، ونظم وبرامج الخدمات 
   ويوضح الربط بين توزيع الخدمـة المعنيـة وخـصائص             Allocationتحديد المواقع    -٣

وطـرق  ،  وبين عوامل جذب الخدمة للتركز في أمـاكن معينـة           ،  المستهلكين من جهة    
  . الوصول إليها من جهة أخرى 

حيث يركز على قيـاس فعاليـة       ،    وهو أهم معايير دراسة الخدمة        Evaluationالتقييم   -٤
لذا يساهم التقييم في إعادة بناء      . الخدمة بالنسبة لألفراد ، ومدى مالءمتها إلشباع حاجتهم           

 منافذ الخدمات   دتحدي: وذلك بإحدى طريقتين ؛  األولي       ،  الخدمات في المنطقة المدروسة     
   . )٥(إضافة منافذ خدمات جديدة :  بالفعل ، والثانيةالموجودة

أما دراسة الخدمة التعليمية خاصة ، فتأتى أهميتها كواحدة من الخـدمات االجتماعيـة               
ن على تلـك الخدمـة      والتي تساهم في بناء المجتمع بشكل أساسي ، حيث يخرج األفراد الحاصل           

دمة التعليمية االبتدائية للبنات واحدة مـن أهـم         والخ.  المعرفة   ةالهامة من دائرة الجهل إلى دائر     
  : ويرجع ذلك لألسباب التالية ،  على اإلطالق ةقطاعات الخدمات التعليمي

أن التعليم االبتدائي بمثابة بداية السلم التعليمي عامة ، ومن يتمه يخرج من دائـرة                : األول
  . األمية

وذلك خالل تعليم    ،  الجتماعية والبيئية   المساهمة غير المباشرة في حل المشكالت ا       : الثاني
    . داللواتي سيحملن شعلة األمومة فيما بع) نصف المجتمع(البنات 



 ٣٦٧

  : أهداف البحث –ج 
  : يهدف البحث في خدمات التعليم االبتدائي الحكومي  بنات بمدينة جدة إلى مايلى 

ى مستوى أحياء مدينة جدة ،       دراسة التوزيع المكاني لمدارس البنات االبتدائية الحكومية عل        -١
وتحديد أماكن االكتفاء في الخدمـة      ) م٢٠٠٢-٢٠٠١(هـ  ١٣٢٣ /١٤٢٢للعام الدراسي   

  . إجمالى عدد سكان األحياء  وأماكن الحاجة ، وذلك قياساً على
 التي تتحكم في توزيع مدارس البنات االبتدائية الحكومية فـي    ة دراسة أهم المحاور الرئيسي    -٢

  . ثل شبكة الطرق بالمدينة ، والفئات الحجمية للمدارس مدينة جدة ، م
 نمط التوزيع الحـالي للمـدارس مـن         هللخدمة ، ومدى ما يحقق     (*) قياس إمكانية الوصول   -٣

، والبـد مـن     ) سـنة ١٢-٦(سهولة للوصول إليها، خاصة وأنها خدمة تقدم إلى أطفـال           
  .توافرها في أماكن قريبة من محل إقامتهم 

  :هما،  نوذلك من خالل قياس عنصرين رئيسيي،  األداء الوظيفي للخدمة  قياس مستوى-٤
 .فصل / كثافة الفصل من الطالبات بقياس مؤشر طالبة  -أ 

ومقارنـة ذلـك    ،  معلمـة   /  كثافة الطالبات بالنسبة للمعلمات بقياس مؤشر طالبـة          - ب
  . بالمعدالت المثلى 

 . ، لتغطية حاجة السكان للخدمة   تحديد األماكن التي تحتاج إنشاء مدارس بها-٥

  :ه وأساليبالبحث  منهج -د
 الذي يعتمد على التحليل الكمـي للظـاهرة    –الموضوعي   عتمدت الدراسة على المنهج   ا

وقد تم االعتمـاد علـى بعـض        ،  المدروسة، من أجل قياسها قياساً دقيقاً من حيث الكم والكيف           
   :األساليب الكمية مثل

لتباعد لقياس تباعد المدارس االبتدائية الحكومية للبنـات علـى          تطبيق معادلة معامل ا    -
  .مستوى أحياء مدينة جدة

  قياس مؤشرات كثافة الخدمة ومستوى األداء من خالل عمل متوسطات لها بالمدينة  -
 تمثيل البيانات بطرق كارتوجرافية توضح توزيع الظـاهرة وتباينهـا ، والمقتـرح              -

  . إضافته منها  
                                                 

سوف تعتمد الباحثة في هذه النقطة على الدراسة الميدانية وتطبيق االستبيان الملحق بالبحث ، علـى عينـة                   (*)
  .بمدينة جدة الحكومية مختارة من مدارس البنات االبتدائية 



 ٣٦٨

   :ث  مصادر البح-هـ
  : وغير المنشورة منها ةاعتمدت الدراسة على العديد من المصادر المنشور

الرئاسة العامة لتعليم البنات بجدة ، قسم التوجيه التربوي ، وهى بيانات غيـر              بيانات   -
  . منشورة 

 للتعداد العام للسكان والمساكن فـي المملكـة العربيـة الـسعودية             ةالنتائج التفصيلي  -
 بيانات منشورة ، باإلضافة إلي النتائج الحديثـة لتعـداد           ،) م  ١٩٩٢( -هـ١٤١٣

 وزارة الشئون البلدية  والقروية ، والصادر في سنة          التى أجرته سكان مدينة جدة و   
  .هـ  ١٤٢٣

 -٢٠٠٠(هــ   ١٤٢٤/ ١٤٢٠لكـة العربيـة الـسعودية       م خطة التنمية الشاملة للم    -
  .ية السعودية والتي تشرف عليها وزارة التخطيط بالمملكة العرب) م٢٠٠٤

 ، لتحليل شبكة الطـرق بالمدينـة وتوزيـع          ٢٥,٠٠٠: ١خريطة مدينة جدة مقياس      -
  .المدارس عليها  

. استمارة استبيان تم تطبيقها على عينة مختارة من مدارس البنات الحكومية االبتدائية              -
استمارة ، وبلغ عدد المستوفى     ) ١٢٠٠(وقد بلغ إجمالى عدد االستمارات الموزعة       

  . من إجمالى العينة  % ٨٢,٣بنسبة ،  استمارة ٩٨٧ا للتحليل منه
الزيارات الميدانية لبعض مدارس البنات ، والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لبعض            -

  .مجاالت النشاط المنهجي والالمنهجى بالمدارس ، تم إرفاقها بالبحث  
   .رة بموضوع البحث  باإلضافة إلى المراجع العربية واألجنبية التي لها عالقة مباش -

   : البحث صعوبات -ز
يمثل الحصول على خريطة إدارية حديثة لمدينة جدة ، مقسمة إلى أحياء أهم صعوبات              

، باإلضـافة   )  ذهبان -ثول(وذلك ألن جدة تمر بمرحلة تطور إداري بإضافة أحياء مثل           .  البحث
  .وغيره من األحياء ) قديم طريق مكة ال(إلى وجود عدة أحياء تندرج تحت مسمى حّى واحد مثل 

 فقد لجأت الباحثة لالستعانة بالخرائط القديمة للمدينة ، مع التحديث من الخريطـة              ؛لذا  
ومضاهاة ذلك بالخريطة التـى أصـدرتها       ،   هـ   ١٤٢٠ة جدة سنة    التى أصدرها الفارسى لمدين   

   .٢٥,٠٠٠ : ١بمقياس رسم ) م٢٠٠٠( هـ ١٤٢٠األمانة العامة لمدينة جدة عام 



 ٣٦٩

  المبحث األول
  التوزيع المكاني لمدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات بمدينة جدة

يتناول هذا المبحث الصورة التوزيعية لمدارس البنات االبتدائية الحكومية بمدينة جدة فـي             
الوقت الراهن ، مع إلقاء الضوء على تطور أعداد مدارس المدينة في خـالل األربعـة عقـود                  

  . الماضية 
  -: اور التوزيع ـ مح-)أ(
  ):م٢٠٠٢ – ١٩٦٠( هـ ١٤٢٣ - ١٣٨٠تطور المدارس في الفترة من  -١
، ) م١٩٦٠( هــ    ١٣٨٠نشئت أول مدرسة ابتدائية حكومية للبنات بمدينة جدة عـام           ُأ

 ثم تلتها المدرسة الثانية  للبنات       ،   )ب/ ١(بنات  / وذلك في حي الرويس ، وهي المدرسة األولى         
 ، ثم توالى إنشاء المدارس االبتدائية للبنات بعد ذلـك           (*)الكندرة في العام  نفسه    في حي   ) ب/ ٢(

وشكل رقـم   ) ١( جدول رقم    )∗∗( مدارس  )٢٠٧( هـ   ١٤٢٣ -١٤٢٢تباعاً حتى بلغ عددها عام      
)٣(.  

  تطور أعداد مدارس البنات االبتدائية الحكومية في مدينة جدة )١(جدول رقم 
  ) م٢٠٠٢– ١٩٦٠(هـ ١٤٢٣ -١٣٨٠في الفترة من سنة 

  المـدارس
  الترتيب

 دد ــع %

 المدارس
  السنـوات

 هـ١٣٨٩ -١٣٨٠ ٢٢ ١٠,٦ ٤

 هـ١٣٩٩ -١٣٩٠ ٣٥ ١٦,٩ ٣

 هـ١٤٠٩ـ ١٤٠٠ ٦٤ ٣٠,٩ ٢

 هـ١٤١٩-١٤١٠ ٧٠ ٣٣,٨ ١

 هـ١٤٢٣ -١٤٢٠ ١٦ ٧,٨ ٥

 اإلجمالى ٢٠٧ %١٠٠ _

دة ، إدارة شئون المعلمات ، شعبة االختيار والتوزيع ، بينات غير منشورة             اإلدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة ج      : المصدر)٦ (
  .والنسب للباحثة 

                                                 
  .تمثل هذه األحياء منطقة القلب القديم لمدينة جدة  (*)

   .هـ١٤٢٣مدرسة سنة ) ٢٢٢(بلغ إجمالى عدد مدارس البنين االبتدائية الحكومية في مدينة جدة  )∗∗(
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 يوضحان تطور أعداد مدارس البنات      ينواللذ) ٣(والشكل رقم   ) ١(وبتحليل الجدول رقم    
. ) م  ٢٠٠٢ -١٩٦٠ ( هـ١٤٢٣ -١٣٨٠االبتدائية الحكومية في مدينة جدة في الفترة من سنة          

  :يتضح اآلتى 
هـ  المرتبة األولى من حيـث تطـور عـدد           ١٤١٩ - ١٤١٠حققت الفترة من سنة      -

في تلك الفترة وحـدها     أنشئ  مدارس البنات االبتدائية الحكومية بمدينة جدة ، حيث         
الحاليـة  من إجمالى المدارس االبتدائية الحكومية         % ٣٣,٨ مدرسة ، نسبتها     ٧٠

  . بمدينة جدة  

٧٠  

٦٠  

٥٠  

٤٠  

٣٠  

٢٠  

١٠  

  صفر

  مدرسة

  هـ١٣٨٩ – ١٣٨٠
  السنوات

  تطور أعداد المدارس االبتدائية الحكومية فى مدينة جدة  ) ٣( شكل 
  )م ٢٠٠٢ – ١٩٦٠( هـ ١٤٢٣ – ١٣٨٠فى الفترة من سنة 

الم
س
دار

  

   هـ١٤٢٣ – ١٤٢٠   هـ١٤١٩ – ١٤١٠   هـ١٤٠٩ – ١٤٠٠   هـ١٣٩٩ – ١٣٩٠



 ٣٧١

،  مدرسـة  ٦٤بإنشاء  ،  هـ في المرتبة الثانية     ١٤٠٩ - ١٤٠٠ترة من سنة    جاءت الف  -
  . من إجمالى المدارس بمنطقة الدراسة  % ٣٠,٩نسبتها 

 ، مدرسـة  ٣٥هـ المستوى الثالـث بإضـافة       ١٣٩٩ - ١٣٩٠حققت الفترة من سنة      -
  % .١٦,٩نسبتها

مدارس هـ  جاءت في المرتبة الرابعة من حيث عدد ال         ١٣٨٠/١٣٨٩الفترة من سنة     -
من إجمالى المـدارس االبتدائيـة       % ١٠,٦نسبتها  ،  مدرسة  ٢٢ المضافة، وبلغت 

  .  الحكومية للبنات في جدة  
حققـت إضـافة    )  ثـالث سـنوات    (هـ    ١٤٢٣ - ١٤٢٠الفترة األخيرة من سنة        -

  .   من إجمالى مدارس جدة االبتدائية الحكومية للبنات   % ٧,٨تها بمدرسة نس١٦

لمؤشر العام لمدارس التعليم االبتدائي الحكومي بنات في مدينة جـدة           أن ا المشاهد  ومن  
، وقـد   ملحوظ  في زيادة مستمرة ، وهذا دليل على اهتمام الحكومة السعودية بتعليم البنات بشكل              

واكب هذا التطور في عدد المدارس انخفاضا ملحوظاً في نسبة أمية البنات في مدينة جدة ، فقـد                  
، وذلك وفقاً لبيانات السكان التى      هـ    ١٤٢٢سنة   % ٩,٥هـ  إلي    ١٣٩٨سنة  % ٣٧هبطت من   

    ) .م٢٠٠٢(  هـ ١٤٢٣أصدرتها أمانة مدينة جدة فى عام 

  :   التوزيع حسب فئات الحجم  -٢
تحليل المدارس االبتدائية الحكومية بنات بمدينة جدة من        إلى  تهدف دراسة هذا العنصر     

، إلى سـبع فئـات    مدارس   ) ٢٠٧(وع المدارس البالغ    حيث حجم الطالبات ، وقد تم تقسيم مجم       
  .  مقسمة حسب أحجام الطالبات بها 

فئات مدارس التعليم االبتـدائي الحكـومي       ) ٤(والشكل رقم   ) ٢(ويوضح الجدول رقم    
 تحليلهمـا   نوالذي يتضح م   ،)  م٢٠٠١/٢٠٠٢( هـ  ١٤٢٣/ ١٤٢٢للبنات في مدينة جدة عام        

  : ما يلي 
أعلى معدل انتشار في مدارس مدينـة       )  طالبة   ٤٠٠ - ٢٠١(ة من   حققت الفئة الحجمي   -

تـشكل نـسبتها    ) مدرسـة   ٧٨  (استأثرت بعدد جدة االبتدائية الحكومية بنات ، حيث       
من إجمالى المدارس ، إال أنها حققت المركز الثاني مـن حيـث إجمـالى                % ٣٧,٧

س االبتدائيـة   من إجمالى طالبات المـدار     % ٢٨,٥والتي جاءت نسبتها    ،  الطالبات  



 ٣٧٢

 الدراسـي   عـام  طالبة فـي ال    ٩١٦٧٧ نوالبالغ عدده في مدينة جدة    الحكومية بنات   
  . هـ ١٤٢٣ -١٤٢٢

  مدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات في مدينة جدة حسب فئات الحجم )٢(جدول رقم 
  ) م٢٠٠٢ -٢٠٠١(هـ ١٤٢٣ -١٤٢٢للعام الدراسي 

 المدارس  الطالبات 

 العدد % الترتيب العدد % الترتيب

  فئات الحجم
 )ةطالب(

   فأقل١٠٠      ١٢ ٥,٨ ٥ ٧٨٣ ٠,٩ ٧

 ٢٠٠ – ١٠٠من  ١٨ ٨,٧ ٤ ٣٠٨٥ ٣,٤ ٦

 ٤٠٠ – ٢٠١من  ٧٨ ٣٧,٧ ١ ٢٦١٦٥ ٢٨,٥ ٢

 ٦٠٠ – ٤٠١من  ٦٨ ٣٢,٩ ٢ ٣٥٢٧٩ ٣٨,٥ ١

 ٨٠٠ – ٦٠١من  ٢١ ١٠,١ ٣ ١٧٠٦٩ ١٨,٥ ٣

 ١٠٠٠ – ٨٠١من  ٧ ٣,٤ ٦ ٦١٣٢ ٦,٧ ٤

 ١٠٠٠أكثر من  ٣ ١,٤ ٧ ٣١٦٤ ٣,٥ ٥

 اإلجمالى ٢٠٧ %١٠٠  ٩١٦٧٧ %١٠٠ 

 إدارة اإلشراف التربـوي ، شـعبة اإلحـصاء ،           – الشئون التعليمية    –اإلدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة        :المصدر  )٧(
بيانات غير منشورة والفئات      ،      هـ٢٢/١٤٢٣خالصة إحصائية لمدارس المرحلة االبتدائية الحكومية للبنات بجدة للعام الدراسي           

  . والنسب للباحثة 

في المرتبة الثانية من حيث عدد المـدارس والبـالغ          )  طالبة ٦٠٠ - ٤٠١(جاءت الفئة    -
من إجمالى المدارس ،  في حين حققت الفئـة نفـسها             % ٣٢,٩نسبتها  ) مدرسة٦٨(

ـ  ٣٥٢٧٩ نوالبالغ عـدده  ،  المرتبة األولى من حيث حجم الطالبات         نة نـسبته   طالب
  .   من إجمالى طالبات المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في جدة  % ٣٨,٥

)  مدرسـة  ٢١( المرتبة الثالثـة ، بنـسبة     )  طالبة   ٨٠٠ -٦٠١(بلغت مدارس الفئة من      -
  . من إجمالى مدارس منطقة الدراسة   % ١٠,١نسبتها 

د طالبات ، حيـث بلـغ       أقل عد محققة  )  طالبة فأقل    ١٠٠( جاءت مدارس الفئة األولي      -
من إجمالى الطالبات ، وذلـك علـي         %  ٠,٩بنسبة  ،   طالبة   ٧٨٣تها  اإجمالى طالب 

المـدارس قيـد    عدد  من إجمالى    % ٥,٨نسبتها  )   مدرسة ١٢( الرغم من أنها تضم     
 .البحث ،  وتحقق المركز الخامس  
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د المدارس ،   المركز األخير من حيث عد    )  طالبة   ١٠٠٠أكثر من   (حققت الفئة األخيرة     -
من إجمالى المدارس، إال أن إجمـالى        % ١,٤، نسبتها   )   مدارس  ٣( وقد بلغ عددها    

من إجمالى الطالبات ، ومحققة بذلك المرتبة        % ٣,٥ طالبة نسبتها    ٣١٦٤طالبتها بلغ   
  . الخامسة  

ويتضح من ذلك أن مدارس مدينة جدة االبتدائية الحكومية للبنات يغلب عليها نمط الحجم            
لمتوسط واألقل من المتوسط ، ويتفق ذلك مع كونها خدمة تقدم لسكان في سن صغيرة، لذا تغلب                 ا

  .  عليها صفة االنتشار  
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   الحجمفئات

  توزيع مدارس التعليم االبتدائي الحكومي فى مدينة جـدة ) ٤(شكل 
  )م ٢٠٠٢ – ٢٠٠١( هـ ١٤٢٣ – ١٤٢٢حسب فئات الحجم للعام الدراسي 
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  :  التوزيع بالنسبة لشبكة الطرق والشوارع -٣
تتوزع مدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات بأحياء مدينة جدة ، على عدة محـاور              

والذي ) ٥(وبتحليل الشكل رقم    . خل في النسيج العمراني لألحياء      اتتد،  لشوارع بالمدينة   للطرق وا 
هنـاك أربـع فئـات       أن   يوضح التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق والشوارع بمدينة جدة ، يتضح         

رئيسية للطرق والشوارع بمدينة جدة ، وقد انتشرت عليها مدارس التعليم االبتـدائي الحكـومي               
  :   غير متوازن علي النحو التالي  للبنات بشكل
   : ةلطرق السريعة والطرق الرئيسيا -الفئة األولي * 

خلت طرق  هذه الفئة  بنوعيها من وجود مدارس ابتدائية حكومية  للبنـات  عليهـا ،                   
 ه سنة ، وما تـشكل     ١٢ و ٦بين    ما نوهذا يتفق مع كون هذه الخدمة تقدم ألطفال تتراوح أعماره         

 بسبب كثافة الحركة المرورية عليها ، وعـدم إمكانيـة عبورهـا             نخطورة عليه تلك الطرق من    
  :وتتمثل طرق هذه الفئة في الشبكة التالية . بسهولة  
، طريق األمير ماجد ، طريق الملك فهـد،         )طريق الحرمين   ( السريع   الدائريالطريق   -

ـ     ي من طريق المدينة المنورة ، طر      يالقسم الشمال   .ق األنـدلس  ق الملك وامتداده  طري
    .ى محور جنوبي شمالي في مدينة جدة وهي شبكة خطوط طولية تمتد عل

طريق الفالح ، شارع المحجر وامتداده ، شارع مدائن آل فهد ، طريق مكة المكرمة ،                 -
 السليمان ،  شارع ولي العهد ، القسم الشرقي من شارع فلـسطين ،                طريق  عبدا هللا   

،  شـارع صـاري ،        )التحلية(د بن عبد العزيز     القسم الشرقي من شارع األمير محم     
  .شارع الشيخ عبد العزيز الباز  

   : ةلشوارع الرئيسيا  -الفئة الثانية * 
 لمدارس البنات االبتدائيـة الحكوميـة بجـدة ،           ا بسيط احققت شوارع هذه الفئة  تركز     

ت في جدة  ، والبالغ من جملة المدارس االبتدائية الحكومية للبنا% ٤,٣ مدارس نسبتها )٩(بمعدل 
،  ويتفق هذا أيضاً مع كثافة الحركة  على هذه الطرق ، حيث تقطعهـا أو                 مدارس) ٢٠٧(عددها  

  :  تتالقى معها  في أغلب األحيان طرق الفئة األولى ،  وتتمثل أهم شوارع هذه الفئة في اآلتى  
 -األمير سـلطان   – خالد بن الوليد     – المكرونة   – األمير متعب    –أم القرى   :   شوارع   -

 )  .محور طولي (طريق الكورنيش  األمير فيصل بن فهد 
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 القسم الغربي من    – بنى مالك    – الملك خالد    – باخشب   – اإلسكان   –اإلستاد  :  شوارع   -
 –) التحليـة ( القسم الغربي من شارع األمير محمد بن عبد العزيز           –شارع فلسطين   
  .) ىمحور عرض(زرعة  عمر أبو - حراء – قريش – األمير عبدا هللا

  :  الشوارع المجمعة  -الفئة الثالثة * 
لتي تقسم األحياء إلى كتل عمرانية عل جانبيها،  وتلتقي فـي            اوهى شبكة من الشوارع     

بعض األحيان بنقاط تقاطع مع طرق الفئة األولى والثانية ، وتتركز على الشوارع المجمعة بمدينة               
من إجمالى المدارس قيد البحث      % ٣٣,٨ اتهبمدرسة ابتدائية حكومية للبنات ، تمثل نس       ٧٠جدة    

، ويرجع السبب في ارتفاع نسبة تركز المدارس  على الشوارع المجمعة ،   لكونها تحقق سهولة                  
الوصول للمدرسة ، إلى جانب عدم كثافة الحركة عليها حيث التشكل خطورة علـى الطالبـات                

     . الصغيرات

  :  الشوارع الفرعية -الفئة الرابعة *  
وهى شبكة من الشوارع  المتفرعة ، و التي تنتشر داخل النسيج العمراني لكتلة الـسكن                 
بأحياء مدينة جدة  ، وتتميز بكونها شوارع ضيقة وقصيرة االمتـداد، تطـل عليهـا المـساكن                  

  . والمدارس  إطاللة مباشرة 
والـشوارع الفرعيـة     .  مع الشوارع المجمعة     روتتصل هذه الشوارع  من جهة أو أكث       

نها تؤمن دخول   إمن لتوطين خدمة حيوية مثل مدارس التعليم االبتدائي للبنات ، حيث            آتمثل مكان   
وخروج الطالبات من ناحية ، وتحقق سهولة الوصول من ناحيـة أخـرى ، التـصالها بطـرق                  

  . وشوارع الفئات الثالث السابقة  

ية أعلى معدالت تركز للمدارس االبتدائية الحكومية بنات بمدينـة          الشوارع الفرع  تحققو
مـن إجمـالى المـدارس       % ٦١,٨مدرسة ، بلغت نـسبتها      ) ١٢٨(جدة ، حيث استأثرت بعدد      

  .المبحوثة  

وعلى الرغم من مميزات الشوارع الفرعية السابقة الذكر ، ومالءمتها لتوطين المدارس            
 يؤديان إلى حدوث ازدحام شـديد للـسيارات التـي تـستقلها             االبتدائية ، إال أن ضيقها وقصرها     

ختناقات المرورية  بتلـك     ال، ويزداد حجم ا   إلى المدرسة   الطالبات والمعلمات كوسيلة مواصالت     
 الظهر ، مابين  الساعة السادسة والـسابعة         دفي فترة الصباح وفترة ما بع     وقت الذروة   الشوارع  
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وهذا عن محاور توزيـع المـدارس        . (*)رة والواحدة ظهراً  بين الساعة الثانية عش    صباحاً ، وما  
  . االبتدائية الحكومية للبنات بالنسبة للطرق  

   :كثافة التوزيع -ب 
تهدف دراسة كثافة توزيع مدارس التعليم االبتدائي للبنات بمدينة جدة ، لقياس مدى كفاية 

قارنة الموجود منها بالمتوسطات    الخدمة الموجودة  علي مستوى أحياء المدينة ، وذلك من خالل م           
  : المحلية والدولية المقررة للخدمة ، وسوف تتم دراسة  كثافة التوزيع علي مستويين هما 

  : كثافة المدارس في المساحة   -١
  . كثافة المدارس بالنسبة للمساحة  )٦( والشكل رقم  ) ٣( الجدول رقم يوضح 

  : يتضح اآلتى )  ٦( والشكل رقم  ) ٣( من تحليل الجدول رقم و 
 ٢٠٧ ، توزعـت عليهـا       ٢كم ) ٦١٦,٤(   ألحياء مدينة جدة     يةبلغت المساحة اإلجمال  

/  والـذي يبلـغ ، مدرسـة         )*(*وبالقياس علي المتوسط األمثل   .  حكومية للبنات    ةابتدائيمدارس  
  : في أربع فئات كالتالي    ، جاءت أحياء مدينة جدة)٩( ٢ م١١٥٠
 محرومة تماماً من المدارس ، رغم احتوائها علي مساحة كبيرة، بلـغ             أحياء: الفئة األولي   * 

 ٦٤من إجمالى أحياء مدينة جدة ، والبالغ عـددها          % ١٥,٦عددها عشرة أحياء نسبتها     
 أبحر الجنوبية   –أبحر الشمالية    : ، وتتمثل أحياء هذه الفئة في األحياء التالية            ا إداري احي
 – القريـات    – الهنداويـة    – بترومين   –الخالدية   - النسيم – جوهرة جدة والمعارض     –

وذلك علي الرغم من كبر المساحة التي تغطيهـا تلـك           .   الصحيفة     –النزلة الشرقية   
 – ٢،٢ – ٤,٨ – ٤,٩ – ٦,٤ – ١٢,٧ - ٨٠:  (األحياء ، والتي جاءت علي التوالي  

 إجمالى  من % ٢٢,٤ نسبتها   ٢كم١٣٨,٧و تمثل في مجملها      ) ٢ كم ٠,٤ – ١,٨ – ١,٩
مساحة جدة ، وهذا يعني أن حوالي ربع مساحة جدة محرومة من خدمة التعليم االبتدائي               

علـي هـذه الخدمـة      الحكومي للبنات ، وتعاني هذه األحياء معاناة شديدة في الحصول           
  لسكانها من اإلناث في سن التعليم االبتدائي ، حيث يتم اللجوء إلي األحياء المجاورة

                                                 
  .تم مالحظة ذلك ميدانياً أثناء فترة إعداد البحث (*)
م ، والتـي اقترحـت      ١٩٩٩ سنة   ىلتي أجراها عطية الضيوف   تم تحديد المتوسط األمثل بناء علي الدراسة ا        )*(*

  .االبتدائيةالمدرسة  مساحة مثلي لخدمة ٢م١١٥٠
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للحصول علي الخدمة ، وما في ذلك من ضغط علي خدمات األحياء المجاورة  من ناحية ،                 
  .من ناحية أخرى  المحرومة ومعاناة سكان هذه األحياء 

حات الكنها ال تغطي المـس    ،  أحياء توجد بها مدارس ابتدائية حكومية للبنات        :  الفئة الثانية   * 
 إلي وجود عجز شديد في الخدمـة ، وجـاء معـدل             الشاسعة لتلك األحياء ، مما يؤدى     

االنحراف عن المتوسط األمثل ألحياء كل هذه الفئة إيجابياً ، وقد بلغ عدد أحيـاء تلـك                 
من إجمالى أحياء مدينة جـدة ومـن هـذه           % ٤٨,٤ بلغت نسبتها    ا إداري ا حي ٣١الفئة  

 المتوسط األمثل بـه    حَي المطار القديم الذي بلغ معدل االنحراف عن          : األحياء مايلي     
 مدرسـة ابتدائيـة     ١١ والذي يحتاج لتغطية هذا العجز إلي إضافة        ،   ٢م)  ١٣١٩٣( 

  . حكومية للبنات 
 البغدادية  –السامر  :  جاءت مجموعة تالية من األحياء ضمن هذه الفئة ، مثلت  أحياء              -

 -٥٥٣:  (  السالمة ، بمعدالت انحراف مقدارها     – اإلسكان الجنوبي    – البلد   –الشرقية  
وحاجة هذه األحياء مـن     .  عن المتوسط العام األمثل        ٢م) ٢٢٣ -٣٤٥ -٣٤٧ -٣٥٤

المدارس قليلة ال تتعدى مدرسة واحدة لكل حي َ، حتى يصل مـستوى الخدمـة إلـي                 
  المتوسط العام األمثل  مساحياً

لبنات بشكل كاف ،    تمثلها األحياء التي تغطيها المدارس االبتدائية الحكومية ل       : الفئة الثالثة     * 
من إجمالى أحياء مدينـة      % ٣١,٣  بلغت نسبتها     ا إداري ا حي ٢٠وبلغ عدد هذه األحياء     

وقد جاء معدل االنحراف عن المتوسط األمثل لتوزيع المدارس االبتدائية للبنات           . جدة    
الفئة بتلك األحياء سالباً ، وهذا يعني أنها تأخذ نصيباً كافياً من الخدمة ، ومن أحياء تلك                 

 الثعالبـة ،     – الروابـي    – غليـل    – السبيل   –الكندرة  : وأفضلها حصوالً علي الخدمة     
  .  علي التوالي ٢م) ٦٣٠ ، ٧٠٢، ٨١٧، ٩٣٣، ٩٠٤:  ( وجاءت بمعدالت انحراف 

جاءت ثالثة أحياء من المدينة خالية تماماً من المدارس االبتدائية الحكوميـة            : الفئة الرابعة   * 
من إجمالى مساحة المدينة ، وهذه األحياء تكاد تخلـو           % ٤,٧مساحتها  تغطي  ،  للبنات  

 حي القصور   –حي مطار الملك عبد العزيز      : هي  ومن السكان، لكنها مناطق خدمات ،       
 لتلك األحياء إنشاء مدارس ابتدائية حكومية للبنات        م حي الوزيرية ، لذا ال يلز      –الملكية  

  .  في الوقت الراهن
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  :   كثافة المدارس بالنسبة لعدد السكان -٢
تقيس دراسة كثافة المدارس االبتدائية الحكومية للبنات بأحياء مدينة جدة نسبة إلجمـالى             

يمكن من خالله تحديد مدى كفاية توزيع الخدمة ، وتعيين األحياء التـي             مهما  عدد السكان مؤشراً    
ا المناسب ،  وتجدر اإلشارة إلي أن مدارس         تحتاج إلضافة مدارس للوصول بالخدمة إلي مستواه      

 لكل األفراد في كل     ح ، ال تتا   مدارس ٢٠٧البنات االبتدائية الحكومية بمدينة جدة ، والبالغ عددها         
عشوائية توزيع المدارس واألحياء بنسبة واحدة ، ويرجع ذلك إلي اختالف كثافة السكان من ناحية           

  .من ناحية أخرى

  )١١(يتضح  بالقياس علي المتوسط األمثل       ،  ) ٧(والشكل رقم   ) ٤(وبتحليل الجدول رقم    
 . ات نـسم  ١١٤١٠/لكثافة المدارس االبتدائية بالنسبة لعدد السكان والبالغ  مقداره  األمثل مدرسة           

  : في أربع فئات كالتالي بناًء على ذلك المتوسط جاءت أحياء مدينة جدة 

مدارس االبتدائية الحكومية للبنات علي الرغم مـن         أحياء تخلو تماماً من ال     :الفئة األولي   * 
مـن   % ١٥,٦كونها أحياء سكنية كبيرة ، بلغت في مجملها عشرة أحياء ، تمثل نـسبتها               

 –بتـرومين   : ( ، وهـي أحيـاء      حيا إداريا    ٦٤إجمالى أحياء مدينة جدة والبالغ عددهم       
 أبحـر   – الخالديـة    –ت   القريـا  – النـسيم    – أبحر الجنوبية    – النزلة الشرقية    -الصحيفة
وقد بلغ إجمالى سكان هذه األحيـاء       ) .   جوهرة جدة والمعارض       - الهنداوية –الشمالية  
والبـالغ عـددهم    ،  من إجمالى سـكان مدينـة جـدة          % ٥,٧ نسمة ، نسبتهم     ١١٩٢٥٢
هـ ، وتحتاج هذه األحياء إلنـشاء       ١٤٢٣ نسمة ،حسب تقديرات السكان لسنة       ٢٠٧٤٩١٣

كومية للبنات فيها بصورة ضرورية ، حيث يلجأ سكانها إللحاق بنـاتهن            مدارس ابتدائية ح  
في مدارس أحياء مجاورة ، وما يترتب علي ذالك من ضـغط علـي مـدارس األحيـاء                  

  . المجاورة  

 حاجة السكان،   يأحياء تحوى مدارس ابتدائية حكومية للبنات ولكنها ال تكف        :  الفئة الثانية   * 
ي المدرسة الواحدة إلي أضعاف الحد األمثل ، فمثال جاء حي           حيث ترتفع كثافة الخدمة عل    

) ٣٢٢٩٤+(مقـداره   الزهرة في مقدمة أحياء هذه الفئة بمعدل انحراف عن الحد األمثـل             
الخدمة فيه إلي إنشاء  ثالث مـدارس ابتدائيـة حكوميـة            كفاية  ويحتاج هذا الحي لتغطية     

  ، %  ٢٩,٧إجمالى أحياء جدة ، مثلت  من ا حي١٩وقد بلغ عدد إجمالى هذه الفئة .للبنات 
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بها مـن     وتحتاج أحياء هذه الفئة إضافة عدد من المدارس االبتدائية الحكومية للبنات إلي ما            
 وقد توافقت أحياء هذه الفئة مـع الفئـة األولـى            .لتغطية الحاجة السكانية إليها       ،  مدارس

     . ارس فى المساحة لكثافة المد
بها من سكان ، حيث      أحياء بها مدارس ابتدائية حكومية للبنات ، وتكفي ما        : الفئة الثالثة     * 

ـ  ٣٢وتتمثل أحياء هذه الفئة في      . يأتي االنحراف عن المتوسط األمثل انحرافا سالباً            ا حي
ه األحياء حي   ويأتي علي رأس قائمة هذ     .من إجمالى مساحة  جدة         % ٥٠ نسبتها   اإداري

حيث يعتبر الحي ثاني أقل األحياء       ) ١١٠٠٢٥ -(القاعدة البحرية بمعدل انحراف مقداره      
السكانية عدداً للسكان بعد حي مطار الملك عبد العزيز ، ويسكن حي القاعـدة البحريـة                

  . ن  للبنات ان ابتدائيتا نسمة تخدمهم مدرست٨١٥

  : تباعد المدارس متوسط -٣
سط تباعد المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة جـدة   إلـي              تهدف دراسة متو  

داً من المعاير الجغرافيـة     حيث يمثل التباعد واح   " قياس عدالة انتشار هذه الخدمة علي المدينة ،         
 ، التي تحدد طول الرحلة المدرسية للطالب ، والتي يفضل أن تكـون قـصيرة لطـالب                  الهامة

  . )١٣("ية، حيث من المفترض قصر الرحلة اليومية للمدرسة وطالبات المرحلة االبتدائ
وقد تم اتخاذ مجالس األحياء التعليمية كوحدة أساسية للتوزيع في محاولة لرؤية شـاملة              

  . ألحياء المدينة والتي تنتمي كل مجموعة أحياء  منها  لواحد من تلك المراكز  

   : اآلتىح يتض ) ٨( والشكل رقم  ) ٥( ومن تحليل الجدول رقم 
جاء المتوسط العام لمعامل تباعد المدارس االبتدائية الحكومية للبنات علي مجـالس أحيـاء               −

وقد جاءت أحياء مدينة جدة تبعاً لمجالسها التعليمية  قياساً          )  ١,٤( مدينة جدة بقيمة قدرها     
  : علي ذلك في ثالث فئات كمايلي 

تباعد بها أكبر من المتوسط العام للمدينة  وهـذه المجـالس   جاء متوسط ال :الفئة األولي   * 
بمعامل تباعد علي   . الثاني  ، المجلس الرابع ، األول ، الخامس عشر ، الرابع عشر            :هى

ويدل ذلك على حاجة  أحياء هذه المجالس          )  . ١,٥ ١,٦ -١,٨ -١,٩ -٢,٥: ( التوالي  
ية لتغطية حاجاتها ، خاصة وأن طالبات       إلضافة عدد من مدارس البنات االبتدائية الحكوم      

  . أن يقطعن مسافات طويلة للوصول إلي المدرسة يال ينبغالتعليمية هذه المرحلة 



 ٣٨٥

 )٥(جدول رقم  
  متوسط تباعد المدارس االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة جدة موزعة على مجالس 

   )م٢٠٠٢ – ٢٠٠١ (هـ ١٤٢٣ – ١٤٢٢األحياء التعليمية بالمدينة، للعام الدراسي 
معامل 
 التباعد

عدد 
 المدارس

إجمالي المساحة 
 )كم(

 )حي(األحياء التابعة للمجلس 
رقم 
 المجلس

  ١ الزهرة-الخالدية-السالمة-الروضة ٢٧,٩ ٩ ١,٩
  ٢ البغدادية الغربية-الشرفية-الرويس-الحمراء-األندلس ٢٢,٧ ١١ ١,٥
  ٣ المروة-الصفا ٢٤,٢ ١٧ ١,٣
  ٤ بريمان-األطالل-وادجاأل-رالسام-الربيع-التوفيق-عدة البحريةالقا ٥٨ ١١ ٢,٥
  ٥ الربوة-النزهة ١٣,٣ ١٥ ١,٠
  ٦ النسيم-بني مالك-مشرفة-العزيزية-الرحاب ٣٠,١ ٢٠ ١,٣
  ٧ البلد-الصحيفة-الكندرة-العمارية-البغدادية الشرقية ٦,٩ ١٠ ٠,٩
  ٨ الروابي ٤,٤ ٩ ٠,٨
  ٩ ار القديمالمط-الثغر-الجامعة ٢١,٧ ١٥ ١,٣
  ١٠ االسكان الجنوبي-األمير فواز ٧,٦ ٥ ١,٣
  ١١ المنتزهات الشرقية-قويزة ٢٢,٨ ١٧ ١,٢
  ١٢ النزلة الشرقية-النزلة اليمانية-مدائن الفهد ١٦,٥ ١١ ١,٣
  ١٣ السبيل-الهنداوية-الثعالبة-القريات ٥,٩ ٦ ١,١
  ١٤ غليل - بترومين – الوزيرية – جرحالم ١٩,٩ ٩ ١,٦
  ١٥ المحمدية-النعيم-النهضة-الشاطئ ٢٣,٢ ٨ ١,٨
  ١٦ البوادي-الفيصلية ١٣,٥ ١٠ ١,٢
  ١٧ ١٤ك-١١ك-طريق مكة القديم ٣٣,٧ ٢٢ ١,٣
  ١٨ السليمانية ١,٧ ٢ ١,٠

المتوسط 
 ١,٤العام 

  اإلجمالي )*( حيا إداريـا ٥٩ ٣٥٤ ٢٠٧

ـ ١٤٢٣ -بمحافظة جـدة  االدارة العامة لتعليم البنات     -مجالس االحياء عن    :المصدر) ١٤(  ادارة االشـراف    -هـ
  . بيانات غير منشورة - قسم االرشاد التربوي-التربوي

  .للباحثة من خالل تطبيق معادلة معامل التباعد : متوسط التباعد  )  . ٣(جدول رقم : المساحات عن 

                                                 
لم تضم خمسة أحياء إلى المجالس التعليمية ، وذلك لخلوها تقريباً من السكان والمدارس ، وهذه األحياء هى                   (*)
.   مطار الملك عبـد العزيـز         -والمعارض   جوهرة جدة    – القصور الملكية    – أبحر الجنوبية    –أبحر الشمالية   :

  .من إجمالى مساحة جدة  % ٤٢,٣ ، ونسبتها ٢ كم٢٦٢,٤وإجمالى مساحتها  
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 حول المتوسط العام لمدينة جدة وهي مجالس األحياء         حققت معامل  تباعد    :الفئة الثانية     * 
، وقد حققت فيها متوسط تباعد قيمته        )  السابع عشر  – العاشر   - السادس -الثالث:  (التالية  
الحادي عشر ، السادس عشر ، الثالث عـشر ،          :  ، في حين جاءت مجالس األحياء        ١,٣

 - ١,١ - ١,٢- ١,٢(  :والي    بمعامل تباعد أقل وهو علي الت     .  الخامس ، الثامن عشر     
وتمثل مجالس هذه الفئة مستوي جيد للحـصول علـي خدمـة التعلـيم                )  .١,٠ - ١,٠

االبتدائي الحكومي بنات ، حيث تقل معدالت التباعد بها عن المتوسط العام األمثـل ولـو                
   . لبقدر قلي

المدارس علي مستوي   حققت مجالس أحياء تلك الفئة أقل متوسط تباعد بين          : الفئة الثالثة   * 
، بمتوسط تباعد قيمته    ) السابع ، والثامن    :  ( مدينة جدة ، وجاءت في مجلسين فقط هما         

علي التوالي ، وتمثل مجالس أحياء تلك الفئة أفضل مناطق في مدينة جدة              ) ٠,٨و   ٠,٩( 
ان من حيث متوسط التباعد بين مدارسها االبتدائية الحكومية للبنات ، ويعني ذلك أن سـك              

  . أحياء تلك المجالس يحصلون علي الخدمة بشكل جيد  

  : (*) إمكانية الوصول-٤
  : هي ، تقاس إمكانية الوصول للخدمة من خالل دراسة عدة عناصر متكاملة 

 زمن الرحلة ، الوسيلة المـستخدمة ، تكلفـة          ،المسافة المقطوعة للوصول إلي الخدمة      
  .  الطرق المؤدية إلي الخدمة  يدعم هذه العناصر كفاءة شبكة . الرحلة  

جد أنه قد   ووبدراسة نمط توزيع المدارس االبتدائية الحكومية  للبنات بمنطقة الدراسة ،            
 ،  صغيرة ، وهذا لكونها خدمة تعليمية أوليـة الرتبـة          ةغلب عليها النمط المنتشر بفواصل مسافي     

  .  قطع رحلة طويلة للوصول إليها  نيطلبها سكان ، ال يستطيعو
  
  

                                                 
والتي تم تطبيقها علي طالبات     ) ١( اعتمدت دراسة هذا العنصر بأكمله علي نتائج استمارة استبيان ملحق رقم            (*)

وقد . اء األمور مباشرة أثناء توصيل بناتهن للمدرسة  لالستعانة ببعض أوليباإلضافةالصف السادس االبتدائي ، 
وقـد طبقـت     % ٨٢,٣ استمارة بنسبة    ٩٨٧إستمارة استبيان ، يمثل المستوفى منها للتحليل        ١٢٠٠تم توزيع   

  م٢٠٠١هـ ١٤٢٢االستبانة أثناء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
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  : يلي  وبتحليل نتائج االستبيان تأكد ما
يفضل أولياء األمور إلحاق بناتهن بالمدرسة األقرب لمحل اإلقامة ، حتى وإن لم تكـن                -

% ٧٠وجاءت نسبة اإلجابة علي هذا الـسؤال          . تتبع الحي اإلداري الذي يسكنون فيه       
  . من أولياء األمور اللذين أجابوا علي االستبيان  

وذلك لألسباب  ،  ء األمور إلحاق بناتهن بمدارس أبعد عن محل اإلقامة          فضل بعض أوليا   -
  :حسب نسبة اإلجابة علي االستبيان  ، التالية علي الترتيب 

   .وجود طريق مختصر للوصول إلى المدرسة  -١
  )معلمة أو إدارية(  وجود إحدى القريبات تعمل بالمدرسة -٢
   .ارتفاع مستوي األداء بالمدرسة -٣
  .لتزام بمواعيد الدوام الرسمي  اال-٤
  .  إدارة المدرسة جيدة -٥

متر ، إال   ٢٠٠٠ متر إلي    ١٠٠تراوحت المسافة المقطوعة للوصول إلي المدرسة مابين         -
 سـيارة خاصـة ، سـيارة         ( ووسيلة جيدة ،  أن وجود شبكة من الشوارع المرصوفة       

 ٢٠علـى    غالبـاً    ديحيث ال يز  ،  أدت إلي قصر الزمن الذي تستغرقه الرحلة        ) مؤجرة  
  . دقيقة  

  ٢( تراوح الزمن الذي تستغرقه الرحلة للمدرسة االبتدائية بنات بمدينـة جـدة مـابين                -
صباحاً ) ٧,٣٠و   ٦,٣٠(دقيقة ، قابلة للزيادة في الفترة الصباحية مابين الساعة           ) ٢٠و

  . بسبب التكدس المروري العام بالمدينة  
 ٧٦بمعدل  ،  وسائل المستخدمة في الذهاب للمدرسة      جاءت السيارة الخاصة في مقدمة ال      -

من الطالبـات تـستخدمن      % ٩  فضال على  ، %١٥، ثم السير علي األقدام بمعدل       % 
  .  السيارات المؤجرة



 ٣٨٩

  المبحث الثاني
  بمدينة جدة قياس األداء الوظيفي لمدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات

 .الخدمة ومستوي األداء فيهـا    تؤدى  " كيف" رفة  يقصد بقياس األداء الوظيفي للخدمة مع     
،  كثافة الفصول ، كثافة المعلمات       :هي  ،  وسوف يتم التعرف علي ذلك من قياس عدة مؤشرات          

  ) . المدرسة ( وكفاءة المنشآت التعليمية 
جودة األداء الوظيفي لهذه الخدمـة ، إنمـا         – أية خدمة    –وجود منفذ الخدمة    وال يعنى   

 ومما يساعد علي ارتفـاع مـستوي األداء ؛          .داء الخدمة بالكيفية التي تقدم بها       ارتفاع مستوي أ  
ستقبل ي منفذ الخدمة و   هاحتويي علي أداء الخدمة ، والمكونات المادية التي         ةالكوادر البشرية المشرف  

  .  داخلها من يطلب الخدمة،  ومن يقدمها  
  ) : فصل/ طالبة(  مؤشر كثافة الفصول -أ

 ٣٦٣٠ –ابتدائية حكومية للبنات ، تحوى فـي مجملهـا          مدارس   ٢٠٧ة  تضم مدينة جد  
  .(*)طالبة  ٩١٦٧٧ ، وتستوعب داخلهاا دراسيفصال

ن يوضحان كثافة الفـصول مـن       يواللذ)  ٩ (والشكل رقم    ) ٦( وبتحليل الجدول رقم    
هــ  ١٤٢٣ /٢٢الطالبات  بالمدارس االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة جـدة للعـام الدراسـي            

  : يتضح اآلتى ) م٢٠٠٢ -٢٠٠١(
فـصل  / طالبة ٢٥حقق المتوسط العام األمثل لكثافة الفصول االبتدائية بنات في مدينة جدة             -

وقد جاءت المدارس موزعة علي المجالس التعليميـة حـول هـذا المتوسـط ؛               . دراسي  
مـع  ،    )  الخامس عشر    – الرابع عشر    -الثاني عشر : ( فتساوت مدارس مجالس األحياء     

  .المتوسط األمثل 
 الثالـث   – الحادي عشر    – العاشر   – الثامن   –الخامس  : ( حققت مدارس مجالس األحياء    -

،  ، بمعدالت كثافة طالبية أقل من المتوسط األمثل       )  السابع عشر    –السادس عشر    –عشر  
حقق المجلس الخامس أقل معدل حيث بلغت كثافة الفصول في المدارس التابعة له              فى حين   

                                                 
طالبات المدارس االبتدائية الدارسات بالمدارس الحكومية      من إجمالى   % ٤٤,٧ طالبات مدينة جدة     ةتمثل نسب  (*)

  .طالبة آالف  ٢٠٥هـ والبالغ عددهم ٢٢/١٤٢٣بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 



 ٣٩٠

بمدارس األحياء التابعة   ويدل ذلك علي ارتفاع مستوي األداء       . فصل دراسي   / طالبة   ٢١
 .  النزهة والربوة–وهي  ، لهذا المجلس

   )٦(   جدول رقم 
   موزعة علي –كثافة الفصول نسبة إلي الطالبات بالمدارس االبتدائية الحكومية بنات 

  )م ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ (هـ ١٤٢٣/ ٢٢سي التعليمية لألحياء بمدينة جدة للعام الدرا المجالس
  كثافة الفصل

 فصل/طالبة
  عدد

 الطالبات
  عدد

 الفصول
  عدد

 المجلس المدارس
  كثافة الفصل

 فصل/طالبة
  عدد

 الطالبات
  عدد

 الفصول
  عدد

 المجلس المدارس

١ ٩ ١٠٥ ٢٧٣٢ ٢٦ ١٠ ٥ ١٢٨ ٢٩٣٣ ٢٣ 

٢ ١١ ١٥٧ ٤٤٦٢ ٢٨ ١١ ١٧ ٢٨٤ ٦٣١١ ٢٢ 

٣ ١٧ ٣٢٥ ٩٨٤٩ ٣٠ ١٢ ١١ ١٨٩ ٤٧٢٠ ٢٥ 

٤ ١١ ١٤٢ ٣٧٢٩ ٢٦ ١٣ ٦ ١٤٤ ٣٤٧٠ ٢٤ 

٥ ١٥ ٢٨٥ ٥٩٨٨ ٢١ ١٤ ٩ ٢١٣ ٥٢٧٦ ٢٥ 

٦ ٢٠ ٣٢٩ ٩٨٢٤ ٣٠ ١٥ ٨ ١٩٧ ٤٩٧٦ ٢٥ 

٧ ١٠ ١٥٣ ٤٣٠٤ ٢٨ ١٦ ١٠ ١٣٠ ٢٩٥٤ ٢٣ 

٨ ٩ ٣٥٩ ٧٨٥٥ ٢٢ ١٧ ٢٢ ٢٥٩ ٦٢٦١ ٢٤ 

٩ ١٥ ١٧٩ ٤٦٥٨ ٢٦ ١٨ ٢ ٥٢ ١٣٧٥ ٢٦ 

 الىـــــــــاإلجم ٢٠٧ ٣٦٣٠ ٩١٦٧٧ ٢٥

 -هـ١٤٢٣-االدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة :الطالبات عن  - الفصول –عدد المدارس  :المصدر) ١٥(
  .  بيانات غير منشورة -مكتب التوجيه التربوي

  

جاءت باقي مجالس األحياء بمعدالت كثافة أعلي من المتوسط األمثل ، وتعتبـر مـدارس                -
فـصل  / طالبة٣٠األكثر كثافة علي اإلطالق ، بمعدل       ) الثالث والسادس   ( ألحياء  مجالس ا 
ويدل ذلك علي إعاقة أداء العملية التعليمية مما يدل علـي ضـرورة  إضـافة                . دراسي  

بني  - مشرفة –  العزيزية –  الرحاب –  المروة -وهي ، الصفا  مدارس جديدة لتلك األحياء     
 .    النسيم–مالك 

  

  



 ٣٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩٢

  ) :معلمة/ طالبة (  مؤشر كثافة المعلمات -ب
يمكن من خالل قياس هذا المؤشر  التعرف علي مستوي أداء الخدمة التعليمية االبتدائية              

وعموما .  معلمة واحدة    نتخدمهالالتى  الحكومية للبنات بمدينة جدة ، وذلك بمعرفة عدد الطالبات          
لطالبات وبين مستوي األداء في الخدمة التعليمية عالقـة         فإن العالقة بين كثافة المعلمات بالنسبة ل      

  . بشكل جيد  مؤداة عكسية ، فكلما قلت كثافة الطالبات لكل معلمة كانت الخدمة التعليمية 
ن يوضـحان كثافـة المعلمـات       يواللـذ ) ١٠(والشكل رقم    ) ٧( وبتحليل الجدول رقم    

  :  اآلتى بالمدارس االبتدائية الحكومية بنات بمدينة جدة يتضح

   )٧( جدول رقم 
   كثافة المعلمات نسبة للطالبات بالمدارس االبتدائية الحكومية للبنات موزعة علي

  )م ٢٠٠٢/ ٢٠٠١( هـ ١٤٢٣/ ٢٢المجالس التعليمية بمدينة جدة ، للعام الدراسي 
  الكثافة
/ طالبة
 معلمة

  عدد
 المعلمات

  عدد
 الطالبات

  عدد
 المجلس المدارس

  الكثافة
 مةمعل/طالبة

  عدد
 المعلمات

  عدد
 الطالبات

  عدد
 المجلس المدارس

١ ٩ ٢٧٣٢ ١٩١ ١٤ ١٠ ٥ ٢٩٣٣ ٢٤٩ ١٢ 

٢ ١١ ٤٤٦٢ ٢٩٦ ١٥ ١١ ١٧ ٦٣١١ ٤٨٧ ١٣ 

٣ ١٧ ٩٨٤٩ ٥٧٥ ١٧ ١٢ ١١ ٤٧٢٠ ٢٩٩ ١٦ 

٤ ١١ ٣٧٢٩ ٢٦٣ ١٤ ١٣ ٦ ٣٤٧٠ ٢٦١ ١٣ 

٥ ١٥ ٥٩٨٨ ٤٨١ ١٣ ١٤ ٩ ٥٢٧٦ ٣٧٤ ١٤ 

٦ ٢٠ ٩٨٢٤ ٦١٣ ١٦ ١٥ ٨ ٤٩٧٦ ٣٦٦ ١٤ 

٧ ١٠ ٤٣٠٤ ٢٤٩ ١٧ ١٦ ١٠ ٢٩٥٤ ٢٢٣ ١٣ 

٨ ٩ ٧٨٥٥ ٦٢٢ ١٣ ١٧ ٢٢ ٦٢٦١ ٤٣١ ١٥ 

٩ ١٥ ٤٦٥٨ ٢٩٠ ١٦ ١٨ ٢ ١٣٧٥ ٩٤ ١٥ 

 الىـــــــــاإلجم ٢٠٧ ٩١٦٧٧ ٦٣٦٤ ١٤

إدارة  ، )م٢٠٠٢(هــ   ١٤٢٣ ، اإلدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة     : عدد المعلمات عن     :المصدر  ) ١٦(
  .، وحساب النسب للباحثة  ، بيانات غير منشورة شعبة التوظيف ، تشئون المعلما

معلمة ، وقد حققت مدارس مدينة /  طالبة ١٤جاء المتوسط العام األمثل لكثافة المعلمات      -
  : يلي  كما، جدة االبتدائية الحكومية للبنات معدالت حول هذا المتوسط 

 –األول  : ( جالس األحياء التعليمية    تساوت معدالت كثافة الخدمة في المدارس التابعة لم        -
   مع  المتوسط العام األمثـل ، بمعـدل كثافـة           )   الخامس عشر  –الرابع عشر    –الرابع  
 . واألداء بمدارس هذه الفئة أداء جيد . معلمة /  طالبة ١٤



 ٣٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩٤

 –ي عـشر     الحـاد  – العاشـر    – الثامن   –الخامس  : ( حققت مدارس مجالس األحياء        -
، معدالت كثافة أقل من المتوسط األمثل لمدينة جـدة ،           ) السادس عشر    –الثالث عشر   

ومستوي . معلمة  / طالبة ) ١٣ -١٣ – ١٣ -١٢ -١٣ -١٣: (وجاءت علي التوالي  
  .  ، نظراً لقلة عدد الطالبات الالتي تخدمهن معلمة واحدةااألداء لمدارس هذه الفئة مرتفع

ثة من مدارس مجالس األحياء التعليمية بمدينة جدة بمعدالت أعلي مـن            جاءت الفئة الثال   -
 السابع  – السادس   – الثالث   –الثاني  : ( المتوسط العام األمثل ، وهي المجالس التالية            

، وقد جاءت بمعـدالت كثافـة       )  الثامن عشر    –السابع عشر   – الثاني عشر    –التاسع  –
زيادة فـي   إلى  وتحتاج مدارس هذه الفئة      . معلمة  / طالبة  ) ١٧ – ١٥(تتراوح مابين   

  . عدد المعلمات بمدارس التعليم االبتدائي الحكومي بجدة

  : كفاءة المنشأة التعليمية  -ج
يمثل مبني المدرسة المحتوي األساسي الذي تُقدم فيه الخدمة التعليمية ، ويتوقف مستوي             

  . من يقدمها ومن يطلبها  األداء الجيد علي وجود محتوي جيد يستوعب هذه الخدمة ، ب
  )١٧(: يلي تبين ما، وبدراسة الحالة العامة لمدارس البنات االبتدائية الحكومية بمدينة جدة 

 مدرسة من المدارس قيد الدراسة في مباني مستأجرة ، بمعني أنها عمارات             ١٤١توجد    -
بتدائية من إجمالى مدارس البنات اال    % ٦٨,١سكنية تحولت إلي مدارس ، وتبلغ نسبتها        

ب  / ١٥:( ، ومن مدارس تلك الفئة      مدارس   ٢٠٧والبالغ عدها    .الحكومية بمدينة جدة    
وهذا من شأنه التأثير السلبي علي األداء       . ، وغيرها   )ب/ ٦٥ –ب  / ٥١ –ب  / ٢٢ –

الوظيفي للعملية التعليمية ، حيث تفتقر معظم هـذه المبـاني ألساسـيات  المكونـات                
وحتى الفصول الدراسـية تكـون صـغيرة        ، ات ومكتبات   المدرسية من معامل وساح   

. المساحة ، مما يؤدى إلي تكدس الطالبات في الفصل الواحد ، وارتفاع الكثافة الطالبية               
الفارق بين مبنى مدرسى مؤجر ، ومبنى مدرسـى         ) ٢(و) ١(وتوضح الصورتان رقما    

  . متخصص

ى واحد تكـون إحـداها      بمعنى اشتراك مدرستين في مبن    ، مدرسة مشتركة   ١٢١ توجد   -
مـن إجمـالى المـدارس      % ٥٨,٥وتبلغ نسبة هذه الفئـة      ، صباحية واألخرى مسائية    

 )ب/ ١: (ومن هذه المدارس علـي سـبيل المثـال          ، االبتدائية الحكومية للبنات بجدة     



 ٣٩٥

       والمدرسـة  ، فـي حـي الـرويس        ) )*(١٧/ ت ق   ٠وتشترك معهـا المدرسـة ب       
ب وتـشترك   / ٣( في حي المحمدية ، والمدرسة      ) ب  / ١٣٦ب وتشترك معها    / ١٨١(

  في حي الكندرة ، وغيرهم من المدارس  ) ب / ١١معها المدرسة 

المدرسة (منها علي سبيل المثال ؛      ،  مبنى مدرسي تشترك فيه ثالث مدارس        ١٧يوجد   -
ب / ٦٢(في حي غليل والمدرسة     ) ب  / ٨٣ب و   / ٦٤ب وتشترك معها مدارس     / ٢٢

ب / ١١٧(في حي الفيصلية  والمدرسة      ) ث  / ٥٤ و *)*(م /  ٧٣مدارس  وتشترك معها   
  . في حي البوادي  وغيرهم من المدارس  ) ب/ ١٩١ب  و/ ٧٩تشترك معها مدارس و

 م ابتدائيـة ومتوسـطة أ     مفي مبني واحد ، سواء كانت ابتدائية أ       تشترك  المدارس التي   و
 التأثير السلبي علي أداء العملية التعليمية علي        ابتدائية وثانوية ، تعطي في النهاية مؤشرا واحد هو        

 –فـصول   (كل المدارس التي يحتويها مبني واحد ، ابتداء من الضغط الشديد علي مرافق المبني               
 ٤ إلى    بضيق الوقت ، وتخفيض ساعات اليوم الدراسي       اومرور ) وغيرها - دورات مياه  –معامل

  . ساعات بدال من ست ساعات 

 توجد مدارس ابتدائية حكومية للبنات في مدينة جدة ، تتمتع بقدر            وعلي الرغم من ذلك ،    
كبير من الرعاية واالهتمام ، ومن خالل الدراسة الميدانية اتضح توفير مرافق تعليمية جيدة فـي                

أهم هذه الجوانب المضيئة في خدمة تعليم        ) ٥  و ٤  و ٣(وتوضح الصور أرقام    . تلك المدارس   
،  ية ، ومنها علي سـبيل المثـال ؛ تـوافر معامـل جيـدة ، مكتبـات                 البنات الحكومية االبتدائ  

، غرف لألعمال الفنية واليدوية ، باإلضافة إلي المسجد الذي يمثل ضرورة أساسية              )∗∗∗(مقاصف
  .البد من توافرها في كل مدرسة ، حتى وإن كانت صغيرة المبنى  

                                                 
 مدرسة ابتدائية للبنات لتحفيظ القرآن الكريم ودراساته ، ويبلغ إجمالى عددها في مدينة جـدة                )ق. ت  . ب( (*)

  .ة مع مدارس أخرى في مبني واحد مدرسة ، كلها مشترك١٨
   .٥٤ث تعني المدرسة الثانوية رقم  / ٥٤ .   ٧٣م تعني المدرسة المتوسطة رقم / ٧٣  *)*(
  .محل بقاله لبيع إحتياجات الطالبات داخل المدرسة ، خاصة المواد الغذائية السريعة : المقصف  ) ∗∗∗(



 ٣٩٦

  الخاتمة والتوصيات
 التي ساهمت بها الجغرافيـا فـي المجـال          تعد دراسة الخدمات عامة من الموضوعات     

حيث أصبحت نتائج تلك الدراسات بمثابة القاعدة األساسية التي ترتكز عليها خطـط              . التطبيقي  
أما دراسة الخدمة التعليمية خاصة ، فتأتي من أهميتها كواحدة من الخدمات             . التنمية في البلدان    

ن علي تلك   وأساسي ، حيث يخرج األفراد الحاصل     االجتماعية التي تساهم في بناء المجتمع بشكل        
وتعتبر خدمات تعليم البنـات االبتدائيـة الحكوميـة         . الخدمة من دائرة الجهل إلي دائرة المعرفة        

نها بداية السلم التعليمـي مـن       إواحدة من أهم قطاعات الخدمات التعليمية علي اإلطالق  ، حيث            
تعليم الفتيات اللواتي سيحملن شعلة األمومة  فيما بعد من          ناحية ، وبناء قاعدة ثقافية في المجتمع  ب        

  . ناحية ثانية  
وبدراسة تفصيلية لمدارس تعليم البنات االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة جـدة ظهـرت              -

  :النتائج التالية  
 ٢٢ تطور عدد المدارس االبتدائية الحكومية للبنات بجدة بسرعة فائقة حيـث زاد مـن                -١

، ) م  ٢٠٠٢( هــ   ١٤٢٣ مدرسة عام    ٢٠٧، إلي   ) م  ١٩٦٠(هـ  ١٣٨٩ مدرسة عام 
  . ويدلك ذلك علي االهتمام الشديد بهذه الخدمة  

ابتدائية حكومية للبنات ، تقدم خدمة التعليم المجاني لعـدد          مدارس   ٢٠٧ تضم مدينة جدة     -٢
، )م٢٠٠٢-٢٠٠١( هــ     ٢٢/١٤٢٣ طالبة فـي العـام       ٩١٦٧٧بلغ  ،  من الطالبات   

   . معلمة٦٣٦٤، يقوم علي األداء الوظيفي التعليمي لهن فصال دراسيا  ٣٦٣٠ن يستوعب
 المدارس ذات األحجام األقل من المتوسطة طالبيا هي األكثر شيوعا ، حيث بلغ عددها               -٣

، من طالبات مدينة جدة في مستوى التعليم االبتدائي للبنات           %٣٨,٥ مدرسة ، تضم     ٦٨
توافقاً مع كونها خدمـة واسـعة االنتـشار         خدمة ،   ويدل ذلك علي صغر حجم منفذ ال      

  .بالمدينة 
 تتوزع المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة جدة مرتبطة بالشوارع الجانبيـة ،              -٤

  .  للطالبات اوهذا يحقق أمان
 تحتاج بعض األحياء بشكل ضروري إلضافة مدارس ابتدائية حكومية للبنات بها حيـث              -٥

 – الـصحيفة    –بترومين  : مثل  أحياء    ،  ما، رغم كثافتها السكانية العالية      تخلو منها تما  
  . الهنداوية  – الخالدية – القريات – النسيم –النزلة الشرقية 
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 حقق معدل التباعد بين المدارس االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة جدة معدال متوسـطا              -٦
 ، وهـذا    ا نمط منتشر وليس مركز    ، ويدل ذلك علي أن هذه الخدمة ذات        )١,٤(مقداره  

  . يناسب طبيعة الخدمات التعليمية عامة ، واالبتدائية خاصة 
 حققت إمكانية الوصول للمدرسة معدال جيدا ، حيث  يمكن الوصول للمدرسة بسهولة في               -٧

 الخاصة ، وشبكة الطرق والشوارع الجيدة       تأغلب األحيان ، ويدعم ذلك وجود السيارا      
  . بالمدينة 

حققت مؤشرات قياس األداء الوظيفي للخدمة التعليمية االبتدائية الحكومية للبنات بمدينة            -٨
، زادت   ) طالبة ٢٥(  جدة معدالت جيدة ، حيث بلغت كثافة الفصل الواحد في المتوسط          

، مركزا تعليميا   المدارس التابعة لثمانية مجالس تعليمية فقط من أصل ثمانية عشر           عليه  
  .في أعلي معدل لها ) فصل/  طالبة ٣٠(علي ولم تزد الكثافة 

 حققت مؤشرات كثافة الخدمة بالنسبة للمعلمات معدالت جيدة ، حيث بلغت في المتوسط              -٩
، ولم تزد النسبة عن ذلك سوي في المدارس التابعـة           ) معلمة  /  طالبة ١٤(  العام بجدة   

  )  .    معلمة / بةطال١٧( لثمانية مجالس تعليمية فقط ، وبلغت في أقصي معدالتها 
 جاء تقيم الوضع الراهن لحالة المنشآت التعليمية للمدارس االبتدائية الحكومية للبنـات             -١٠

  :في مدينة جدة بمايلي  
 مدرسة تقدم خدماتها التعليمية للطالبات في مباني مستأجرة ، قديمـة            ١٤١ توجد   -

  .وضيقة، وال تستوعب النشاط الدراسي  
ن ، واحدة صـباحية واألخـرى       اترك في مبانيها مدرست    مدرسة يش  ١٢١ جاءت   -

  . مسائية ، وهذا يؤدى إلي الضغط علي مرافق المدرسة  
 واحد منها ثالث مدارس ،  قد تكـون كلهـا            يشترك في مبن  ت مدرسة   ١٧ توجد   -

  . أو ثانوية  ) إعدادية( ابتدائية أو قد تكون واحدة منها متوسطة 

لعملية التعليمية من حيث الوقت ومن حيث الـضغط         وهذا بالتأكيد يؤثر سلبا علي ا     
  .علي مرافق المدرسة من فصول ومعامل ومرافق  

 احتوت غالبية  مدارس التعليم االبتدائي الحكومي للبنات بمدينة جدة علي خدمات             -
تدعم العملية التعليمية مثـل ؛ المعامـل ، المكتبـات ، المقاصـف ،               ،  مساعدة  

  .  والمساجد  ،يدويةالساحات ، غرف األنشطة ال
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  مبنى مدرسي مؤجـر) ١(صورة 

  مبنى مدرسي متخصص) ٢(صورة 
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  مكتبة مدرسية) ٤(صورة 

  مسجد بإحدى المدارس) ٥(صورة 

  معمل مدرسي ) ٣(صورة 
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       المملكة العربية السعودية
   وكالة كليات البنات–وزارة المعارف 

   األقسام األدبية– كلية التربية بجدة 
           قسم الجغرافية

  "استمارة استبيان " 
  " بمدينة جدة -على الخدمة التعليمية االبتدائية الحكومية للبنات  لقياس حركة التردد " 

   م٢٠٠٣/٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤/١٤٢٥للعام الدراسى 
  )بيانات هذه االستمارة خاصة بالبحث العلمى فقط ( 

  برجاء وضع عالمة أو رقم أو عبارة بين األقواس
  .........: .............................................اسم المدرسة  -١
 : ............................................الحى التابع له المدرسة  -٢
  : .......................................................محل اإلقامة  -٣

  .............................. (          )أسكن فى الحى الذى توجد به المدرسة  * 
  .......................................... (          )....أسكن فى حى آخر هو  * 

  لماذا االلتحاق بهذه المدرسة ؟ -٤
  ................................................ (          )قربها من محل سكنى * 
  .................................... (          )المستوى الدراسى للمدرسة مرتفع * 
  .................................................. (          )ة المدرسة جيدة إدار* 
  ....................................... (          )اإللتزام بمواعيد الدوام الرسمى * 
  :أسباب أخرى تذكر * 

  ٢ ........................                    - ١ -.................... ....  
  ٤ ........................                    - ٣ -........................   

  : موقع المدرسة  -٥
  .................................................. (          )على شارع رئيسى * 
   ).................................................... (         على شارع فرعى* 
  ....... ................................................... (          )داخل الحى* 

  :المسافة التى يتم قطعها للوصول إلى المدرسة بالمتر  -٦
      (     )٦٩٩ - ٦٠٠   (     )   * ٥٩٩ - ٥٠٠    (     )    * ٥٠٠أقل من *   
  (     )    فأكثر      ٨٠٠   (     )    * ٧٩٩ - ٧٠٠*   

  :الزمن المستغرق للوصول إلى المدرسة بالدقائق  -٧
      (     )١٤ -  ١٠        (     )       * ٩ - ٥      (     )      * ٥أقل من *   
  (     )    فأكثر      ٢٠     (     )      * ١٩ – ١٥*   

  : الوسيلة المستخدمة فى الذهاب إلى المدرسة  -٨
  (     )سيارة مؤجرة    (     )    * سيارة خاصة  (     )   * سيراً على األقدام  *   
  ( ..........................................    )   وسيلة أخـــرى تذكــر       *   

                         شكراً لحسن تعاونكم  ،                                   الباحثة

  )بسم اهللا الرحمن الرحيم ( 



 ٤٠١

  المصادر والمراجـع
 ٢٥,٠٠٠ : ١الشئون البلدية والقروية ، أمانة مدينة جدة ، الخريطة التفصيلية مقياس          وزارة  -١

 ) .م١٩٦٧(هـ ١٤٠٧، للنمو العمرانى لمدينة جدة عام 

، الخريطة التوضيحية لمدينة جدة  مقياس ) م٢٠٠٠( هـ  ١٤٢٠زكى محمد على فارسى ،      -٢
٥٠,٠٠٠ : ١.  

٣-- Sara, Mo, Lows, 1979 , “ Distributional Considerations in the  
Location of Public Service “, Ph. D. Jowa . Un . P.P.  4-8 

 منـشأة  استخدام األرض ، دراسـة جغرافيـة ،          "م ،   ١٩٩٠صالح الدين على الشامى ،      -٤
 .المعارف، اإلسكندرية ، صفحات متعددة

٥--  Ronald Kent Shelp, 1981 ,“ Beyond Industrialization Ascen 
Dance”,Pareger Bublisher, N.Y. P.P.10-13. 

اإلدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة ، إدارة شئون المعلمات ، شعبة االختيـار   -٦
 .  هـ ١٤٢٢/١٤٢٣والتوزيع ، بيانات غير منشورة ، 

 اإلشراف التربـوى ،     اإلدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة ، الشئون التعليمية ، إدارة          -٧
، خالصة إحصائية لمدارس المرحلة االبتدائية الحكومية للبنات بجـدة          شعبة اإلحصاء ،    

 . هـ١٤٢٣-١٤٢٢بيانات غير منشورة ، 

م ، النقل فى مدينة جدة ، دراسة جغرافية ، دكتوراه غير منـشورة ،               ١٩٩٩دليل العيسى ،    -٨
 .، قسم الجغرافيا كلية التربية للبنات بجدة ، األقسام األدبية 

المقاييس التخطيطية للتوزيـع المكـانى للخـدمات التعليميـة          ،  ١٩٩٩عطية الضيوفى ،    -٩
 .١٨ صوالصحية فى مدينة تبوك،

تقرير نطاق النمو العمراني لمدينة      -)م٢٠٠٣( هـ١٤٢٣ -وزارة الشئون البلدية والقروية   -١٠
  .بيانات غير منشورة – جدة

ارة االشراف  دإ - الشئون التعليمية    -هـ١٤٢٣ - األدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة     -١١
 . مرحع سابق -التربوي

التعداد العام للسكان    –) م١٩٩٢(هـ  ١٤١٣ -المملكة العربية السعودية   -عدد السكان عن  -١٢
 تعـداد سـكان مدينـة جـدة لعـام          –والتحديث عـن     –  النتائج التفصيلية  -والمساكن
  .متوسط االمثل للباحثة وحساب الكثافة واالنحراف عن ال.هـ١٤٢٣

، ر النظرى وتجـارب عربيـة      اإلطا –جغرافية الخدمات   م،  ٢٠٠١،  مصيلحىفتحى محمد   -١٣
  .١٨مطابع جامعة المنوفية ، ص 



 ٤٠٢

ـ ١٤٢٣ - بمحافظـة جـدة   االدارة العامة لتعليم البنـات      -مجالس االحياء عن  -١٤  ادارة  -هـ
  . غير منشورة بيانات - قسم االرشاد التربوي-االشراف التربوي

 بيانـات   -مكتب التوجيه التربـوي    -هـ١٤٢٣- بمحافظة جدة  البناتاالدارة العامة لتعليم    -١٥
  . غير منشورة 

 شـعبة    -  ادارة شئون المعلمات   -هـ١٤٢٣ - العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة       االدارة-١٦
  . بيانات غير منشورة –التوظيف 

شـعبة  -ادارة شـئون المعلمـات     -هـ١٤٢٣ -بمحافظة جدة االدارة العامة لتعليم البنات     -١٧
 بيانـات غيـر     -بيانات بمالكات المدارس االبتدائية   - التعليم االبتدائي  -االختيار والتوزيع 

  .منشورة 
  


