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الملخص
القرن  من  اال�شبعينات  يف  اخلدمات  بدرا�شة  االهتمام  بداأ 

متثل  والتي   ، اجلامعية  التعليمية  اخلدمة  خا�شة  الع�شرين، 

التطبيقية   اجلغرافية  واإهتمت  التعليمية،  الهرياركية  قمة 

اخلدمات،ونطاق  ملواقع  التوزيعية  ال�شورة  بدرا�شة  احلديثة 

نفوذها ، والك�شف عن منط التوزيع املكاين، و حتليل التوزيع، 

بالتحليل  الدرا�شة  هذه  اإهتمت  وقد  فيه،  املوؤثرة  والعوامل 

املنوفية عام  التعليم اجلامعي يف حمافظة  املوقعي خلدمات 

2018، وخل�شت الدرا�شة  اإيل النتائج االآتية :

اجلار  حتليل  با�شتخدام  التحليل  اإ�شلوب  تطبيق  اأظهر   -

االأقرب Average Nearest Neighbor Distance  �شيادة 

العنقودي  النمو  من  يقرتب  والذي   ، املتقارب  التوزيع  منط 

املتجمع بقيمة �شلة اجلوار اأقل من واحد �شحيح، وهذا يعني 

 ، البع�ض  بع�شها  من  تتقارب  اجلامعي  التعليم  خدمات  اأن 

يف حيز مكاين �شغري وترتك م�شاحات كبرية غري خمدومة، 

 Mean Center  اأما اإ�شلوب حتليل املركز اجلغرايف الفعلي

اأظهر  فقد   Central Feature املتو�شط  اجلغرايف  واملركز 

يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  لتوزيع  االرتكازية  النقطة  اأن 

املنوفية  تقع  يف �شمال مركز و مدينة ال�شادات،  بينما يقع 

املركز اجلغرايف الفعلي يف جنوب مركز و مدينة ال�شادات ، 

مع  االإفرتا�شي  اجلغرايف  املركز  تقارب  مدي  ذلك  ويعك�ض  

املركز املتو�شط الفعلي، واأو�شح اإ�شلوب 

 حتليل امل�شافة املعيارية Standard Distance  باأن اإنت�شار 

اخلدمة   مييل نحو االإنت�شار حول املركز املتو�شط ، وهي كليات 

جامعة ال�شادات وهذا ما يتفق اإىل حد كبري مع االإمتدادات 

العمرانية احلديثة يف مدينة ال�شادات ،و جاءت نتائج  حتليل 

 Directional ) التوزيع االجتاهي ) القطع الناق�ض املعياري

Distribution- يو�شح اأن  التوزيع االإجتاهي الإنت�شاراخلدمة  
ياأخذ �شكال بي�شاويا حادا ، ميتد يف حمور �شمايل �شرقي - 

جنوبي  غربي ، بزاوية ت�شل اإىل °66.13، 

اأما حتليل حرم الظاهرة Buffering-  فقد اأو�شح اأّن هناك 

تداخاًل كبرًيا بني نطاقات خدمة التعليم اجلامعي يف حمافظة 

علي  احل�شول  من  حمروما  اأ�شمون  مركز  جاء   و   ، املنوفية 

خدمة تعليمية جامعية ب�شكل جيد ، �شواء من جامعة املنوفية 

اأو من جامعة ال�شادات. 

وعن حتليل مناطق التخ�شي�ض Thiessen polygons، تبني 

وجود تفاوت كبري يف امل�شاحات التي تخدمها كل جامعة، حيث 

وجد اأن جامعة ال�شادات تاأخذ م�شاحات تخ�شي�ض �شغرية  ، 

اأن جامعة املنوفية تاأخذ م�شاحات تخ�شي�ض كبرية  يف حني 

لذا يجب اإعادة الهيكلة التوزيعية للخدمة املدرو�شة .
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Spatial analysis of the distribution 
of university education services in 

the governorate 
of Menoufia- using geographic 

information systems
Dr/Efrag Azab Alsayd Basha

Abstract:
Interest in the study of services began in the 

seventies of the twentieth century, especially 
the university education service, which rep-
resents the top of the educational hierarchy,
This study was concerned with on-site anal-

ysis of university education services in the 
governorate of Menoufia in 2018. The study 
concluded the following results: university 
education services converge in a small spatial 
space and leave large areas But the method 
of analysis of the actual geographical center 
Mean Center and the center of the central 
center showed that the focal point for the dis-
tribution of university education services in 
Menoufia lies in the north of the center and 
the city of Sadat, while the actual geographic 
center is located in the south of the center and 
the city of Sadat, The tends to spread around 
the middle center, which are the colleges of 
Sadat University and this is largely consistent 
with the modern urban extensions in Sadat 
City, and the results of directional distribu-
tion distribution - shows that the distribution 
of directional distribution of the service takes 
the form Oval, extending in the north-east 
axis - southwest, at an angle of 66.13 °,
The analysis of the campus of Buffering - 

showed that there is a significant overlap be-
tween the domains of the service of universi-
ty education in the province of Menoufia, and 
the center of Ashmoun deprived of access to a 
university education service well, both from 

the University of Menoufia or Sadat Uni-
versity The analysis of the areas of special-
ization Thiessen polygons, it was found that 
there is a large disparity in the areas served 
by each university, where it was found that 
the University of Sadat take small areas of 
allocation, while the University of Menoufia 
take large areas of allocation and must be re-
distributed distribution of the service studied.
 



املجلد احلادي ع�شر )٢( �أكتوبر ٢٠١٩ 7475

مقدمة :
منذ  املتقدم  العامل  يف  اخلدمات  بقطاع  االهتمام  بداأ 

بعد  وذلك  الع�شرين  القرن  من  وال�شبعينات  ال�شتينات 

االقتناع باأهمية هذا القطاع احليوي ودوره البارز يف النواحي 

االقت�شادية واحل�شرية )البغدادي ، 1996م، �ض250(، وتعد 

االإجتماعية  اخلدمات  اأهم  من  واحدة  التعليمية  اخلدمات 

خاللها  فمن  ماديا،  ولي�ض  معنويا  مردودها  يكون  والتي 

 ، والثقافة  العلم  دائرة  اإيل  االأن�شان من ظلمة اجلهل  يخرج 

خا�شة اخلدمة التعليمية اجلامعية التي متثل قمة الهرياركية 

وقد  با�شا،2004م،�ض363(.   ( املجتمعات  يف  التعليمية 

علي  احلديثة  التطبيقية  اجلغرافية  االجتاهات  تركزت 

التي  العامة  اخلدمات  ملرافق  اجلغرايف  بالتوزيع  االهتمام 

له  اأف�شل م�شاعدة  لتقدمي  اليومية  الفرد يف حياته  يحتاجها 

اجلغرافية  التوزيعات  اأهمية  برزت  وقد  و�شهولة،  ي�شر  بكل 

ودورها يف درا�شة اخلدمات خا�شة تلك التي تتناول التحليل 

املكاين ملعرفة كيفية وخ�شائ�ض ت�شكل الظاهرات  يف املكان 

وذلك كاأحد الركائز النظرية الهامة التي تبحث يف مو�شوع 

العر�ض والطلب.

داخل  اخلدمات  ملواقع  التوزيعية  ال�شورة  درا�شة  وتعد 

اأهمية كبرية الأنها تخدم �شريحة  القطاعات احل�شرية ذات 

مراكز  توزيع  يف  اأ�شا�شيا  عامال  يعترب  مما  كبرية  �شكانية 

احلديثة  البحث  اأ�شاليب  تطور  ومع  املدن،  داخل  اخلدمات 

احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  االإح�شائية  املعلومات  وزيادة 

حر�ض اجلغرافيون واملخططون علي ا�شتخدام تلك االأ�شاليب 

املعلومات  نظم  منظومة  داخل  واالإح�شائيات  والتقنيات 

وتوزيع  لتحديد   )37 �ض  م،   2013 )الدليمي،  اجلغرافية 

مواقع اخلدمات ونطاق م�شئوليتها ح�شب املعايري التخطيطية 

العوامل  وحتليل  املكاين،  التوزيع  منط  عن  والك�شف  لها، 

اجلغرافية املوؤثرة علي هذا التوزيع وذلك بفاعلية ودقة كبرية 

)كبارة، 2001 م، �ض 227(.

داخل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  تزايدت  وقد 

من  اال�شتفادة  للباحثني  اأتاح  مبا  اخلدمات  جغرافية  جمال 

فائقة،  ب�شرعة  املكانية  البيانات  معاجلة  علي  الربامج  قدرة 

واحل�شول علي اإجابات �شريعة ودقيقة عن اأف�شل اأمناط التوزيع 

املثلي لهذه اخلدمات ، ايل جانب القدرة علي معاجلة البيانات 

 – املعقدة  واالإح�شائية  املكانية  التحليالت  واإجراء  املكانية 

)Richards,T.,& et al., 1999 & Mclafferty, 2003(

أهداف الدراسة :
لبيانات  املكاين  التحليل  الدرا�سة من خالل  ت�سعي هذه 
خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية ايل حتقيق 

الأهداف التالية :
■ الوقوف علي ال�شورة التوزيعية املكانية خلدمات التعليم 

اجلامعي علي م�شتوي حمافظة املنوفية.

■ معرفة منط التوزيع املكاين للتعليم اجلامعي يف حمافظة 

املنوفية، وحماولة ر�شد العديد من املتغريات اجلغرافية التي  

توؤثر يف منط اإنت�شار وتوزيع  مواقع خدمات التعليم اجلامعي 

يف حمافظة املنوفية ، من اأجل الوقوف علي االأ�شباب الكامنة 

وراء هذا التوزيع .

املعلومات اجلغرافية  تقنية نظم  ا�شتخدام  اأهمية  اإبراز   ■

يف التحليل املكاين، ويف تقييم حجم التوازن يف توزيع خدمات 

التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية .

■ ر�شم �شورة عن واقع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة 

املنوفية  والتي  ت�شاعد القائمني علي قطاع تخطيط اخلدمات 

التعليم  خلدمات  التوزيعية  ال�شورة  اإعادة  يف  التعليمية 

هذه  لطالبي  فاعلية  اأكرث  لتكون  الدرا�شة  مبنطقة  اجلامعي 

اخلدمة املهمة، كذلك ميكن اأن يكون هذا النموذج التوزيعي 

�شالح للتطبيق علي خدمات اأخري مبنطقة الدرا�شة.

الدراسات السابقة : 

1- درا�سات تناولت املحافظة :-
الريفية  االأ�شواق   ،1989 غراب،  ح�شن  فايز  درا�شة   ■

 ، االإقت�شادية  اجلغرافية  يف  ،درا�شة  املنوفية  حمافظة  يف 

يف  الريفية  لالأ�شواق  اجلغرايف  التوزيع  الدرا�شة  وت�شمنت  

 ، التوزيع  هذا  يف  املوؤثرة  اجلغرافية   والعوامل   ، املحافظة 

االأقاليم   ، االأقت�شادي  التخ�ش�ض  ح�شب  االأ�شواق  وت�شنيف 

املحافظة،   وخارج  داخل  الريفية  لالأ�شواق  والنظرية  الفعلية 

املقرتحة  واحللول  امل�شكالت  اأهم  بح�شر  الدرا�شة  واأنتهت 

لعالجها.

اجلغرايف  امل�شح   ،   1993  ، با�شا  عزب  اإفراج  درا�شة   ■

للخدمات يف حمافظة املنوفية - درا�شة جغرافية ، وتناولت 

درا�شة   ثم   ، باملحافظة  اخلدمات  لدرا�شة  اجلغرايف  املدخل 

م�شحية تف�شيلية عن كافة اأمناط خدمات النقاط )التعليمية- 

البنية  خدمات  وكذلك  االأجتماعية(،  االأمنية-  ال�شحية- 

االأ�شا�شية) الطرق- مياه ال�شرب - ال�شرف ال�شحي- مياه 
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العومل  حتليل  ،ثم  االأت�شاالت(  الزراعي-  ال�شرف  الري- 

باملنوفية،  اخلدمات  واإ�شتهالك  توزيع  يف  املوؤثرة  اجلغرافية 

يف  للخدمات  التطبيقية  النماذج  بع�ض  الدرا�شة  وتناولت 

الريف واحل�شر باملحافظة ،ثم اإنتهت بخامتة تعر�ض باإيجاز 

الأهم امل�شكالت اخلدمية باملحافظة ، ومقرتحات عالجها .

مدينة  م�شكالت   ،1998 �شعد  �شعبان  رم�شان  درا�شة   ■

امل�شكالت  وتناولت   ، احل�شري  التخطيط  يف  درا�شة  اأ�شمون 

والتعليمية  ال�شحية  واخلدمات  والعمران  بال�شكان  اخلا�شة 

وخل�شت   ، االأ�شا�شية  البنية  م�شكالت  ثم   ، اأ�شمون  مبدينة 

مبنطقة  احل�شري  للتخطيط  األيات  و�شع  اإيل  الدرا�شة 

الدرا�شة للتغلب علي  امل�شكالت البيئية املوجودة.

منوف  مدينة   ،  2005  ، احل�شينی  حممد  �شعيد  درا�شة   ■

يف  املوؤثرة  العوامالل  وتناولت   ، املدن  اإيكولوجية  يف  درا�شة 

 ، احل�شرية  االأعمال  وبيئة  عامة   ب�شفة  املدن  اإيكولوجية 

ال�شكني  االإطار  حيث  من  منوف  ملدينة  تف�شيلية  درا�شة  ثم 

اخلدمات  �شبكة  علي   الدرا�شة  فيها  ركزت   ، واخلدمي 

ال�شحية واخلدمات التعليمية و اأمناط التلوث البيئي  مبدينة 

منوف ، مع و�شع مقرتحات الأف�شل حلول لتلك امل�شكالت .

العمران   ،2006  ، حممود  علی  حممد  ال�شيد  درا�شة   ■

حمافظة  يف  وامل�شتهدف  الواقع  بني  احلياة  جلودة  وفقا 

املنوفية ، وتناولت الدرا�شة مفهوم جودة احلياة طبقا للحالة 

اخلدمات  م�شتوي  وكذلك   ، العمراين  واملنظور  االقت�شادية 

تلك  اآداء  عن  الر�شا  وم�شتويات  باملحافظة،  لل�شكان  املتاحة 

اخلدمات . 

■ درا�شة زينب اأحمد علی �شلوم ، 2010، التقومي اجلغرايف 

حمافظة  مبدن  ال�شحية  االإ�شتخدامات  ملوا�شع  البيئي   -

ال�شحية،  لالإ�شتخدامات  العامة  االأمناط  وتناولت   ، املنوفية 

ال�شحية،  االإ�شتخدامات  وتطور  والعمرانی  ال�شكاين  والنمو 

والنمط التوزيعي ال�شائد وم�شكالته، مع و�شع حلول مقرتحة 

الأعادة التوزيع للخدمات ال�شحية احلكومية باملحافظة.

2015، جغرافية اخلدمات  اآية م�شطفي طاهر،  درا�شة   ■

نظم  باإ�شتخدام  درا�شة   - الكوم   �شبني  مركز  يف  التعليمية 

اخلدمات  توزيع  الدرا�شة  وتناولت   ، اجلغرافية  املعلومات 

يف  وح�شرا،واملتمثلة  ريفا  الكوم  �شبني  مركز  يف  التعليمية 

والثانوي،واجلامعي   االإعدادي   ، االأبتدائي  التعليم  مدار�ض 

وقد ركزت الدرا�شة علي منط التوزيع، وقيا�ض كفاءة التعليم 

املدر�شي باملحافظة، وقامت باإختيار لعينة من مدار�ض القري 

واحل�شر يف منطقة الدرا�شة ، وحددت اأهم م�شكالت التعليم، 

ثم اإقرتحت حلوال مل�شكالت عجز كفاءة اخلدمة باملحافظة.

2- درا�سات تناولت التحليل املكاين :- 
2006، ا�شتخدام  ب�شمة بنت �شالمة بن �شامل الرحيلي،   ■

نظم املعلومات اجلغرافية لتقييم الو�شع الراهن ملواقع مدار�ض 

البنات احلكومية مبدينة مكة املكرمة. تلخ�شت الدرا�شة يف 

تقييم الو�شع الراهن ملواقع مدار�ض البنات احلكومية مبدينة 

وحتديد  املدار�ض،  بني  والت�شتت  الرتكز  ومدى  املكرمة،  مكة 

االأماكن التي حتتاج اىل بناء مدار�ض جديدة لوجود نق�ض يف 

اخلدمة التعليمية ، و كذلك االأماكن التي حتتاج الإعادة توزيع 

املدار�ض مبا يالئم الرتكزات ال�شكانية يف مدينة مكة املكرمة.

املكاين  التحليل   ،2006 يو�شف،  طاهر  جمعة  طاهر   ■

نظم  تقنية  با�شتخدام  نابل�ض  مدينة  يف  التعليمية  للخدمات 

املعلومات اجلغرافية )GIS( ، هدفت الدرا�شة  اإىل درا�شة 

نابل�ض،   مدينة  يف  االأطفال  وريا�ض  التعليمية  اخلدمات  واقع 

والنمو  العمراين  للتو�شع  مواءمتها  ومدى  توزيعها  حيث   من 

ال�شكاين يف املدينة، كذلك تناولت الدرا�شة م�شح �شامل جلميع 

قاعدة  توفري  بهدف  املدينة  يف  االأطفال  وريا�ض  املدار�ض 

بيانات حول مواقع تلك اخلدمات، باالإ�شافة اإىل بيانات تتعلق 

لالأبنية  املعمارية  واخل�شائ�ض  واملدر�شني  الطلبة  باأعداد 

واخلدمات املرافقة، ومن جهة اأخرى مت قيا�ض م�شتوى الر�شا 

عن هذه اخلدمات التعليمية من خالل نتائج اال�شتبانة التي 

مت توزيعها علی عينة من الطلبة.  

توزيع  منذجة  الفالحي،2013،  حمادي  �شمعان  اأحمد   ■

نظم  با�شتخدام  الفلوجة  مدينة  يف  االبتدائية  املدار�ض 

بتوظيف  الدرا�شة  وقامت   ،GIS اجلغرافية  املعمومات 

علی  املدار�ض  توقيع  يف  اجلغرافية  املعمومات  نظم  اإمكانية 

النماذج  وبناء  رقمية،  بخرائط  واخلروج  املدينة،  اأحياء 

املالئمة  لتقييم املواقع الراهنة واقرتاح تعديل بع�ض املواقع 

والدولية  املحلية  التخطيطية  للمعايري  لدرجة مالئمتها  وفقا 

للخدمات التعليمية للمراحل االأولية . 

املكاين  التحليل   ،2015 ع�شكر،  ح�شني  علي  اأحمد   ■

حي  درا�شية:  ،)حالة  غزة  مدينة  يف  احلكومية  للمدار�ض 

اجلغرافية،   املعلومات  نظم  با�شتخدام  عجلني(،  ال�شيخ 

وهدفت هذه الدرا�شة اإىل ا�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

لتقييم الو�شع الراهن ملواقع املدار�ض احلكومية مبدينة غزة، 
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املواقع  لتوثيق  اجلغرافية  املعلومات  نظم  توظيف  طريق  عن 

الأهم  ،والتو�شل  املدينة  يف  احلكومية  للمدار�ض  الراهنة 

تتنا�شب  بحيث،  املدار�ض  مواقع  اختيار  يف  املوؤثرة  املعايري 

مع مدينة غزة ب�شكل خا�ض وقطاع غزة ب�شكل عام، وميكن 

وقامت  م�شتقبال،  املدار�ض  مواقع  اختيار  يف  عليها  االعتماد 

الدرا�شة ببناء منوذج تطبيقي للمالءمة الختبار اأن�شب املواقع 

للمدار�ض  اإنتاج  بخرائط  الدرا�شة مت  الإن�شاء مدر�شة،  ومن 

قابلة للتحديث يف منطقة الدرا�شة.

املكاين  التحليل   ،2016 رواندزي،  ح�شني  حممد  عمر   ■

العراقية   �شوران  مدينة  يف  التعليمية  للخدمات  والوظيفي 

اإقت�شرت    ،)GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�شتخدام 

ملوؤ�ش�شات  التعليمية  اخلدمات  بيانات   حتليل  علی  الدرا�شة  

ريا�ض االأطفال ،املرحلة االبتدائية واالإعدادية، وربط الباحث  

الطرق  �شبكة  ال�شكانية،  والكثافات  التعليمية  اخلدمات  بني 

الو�شع  بتقييم  الدرا�شة  وقامت  للطالب،   اليومية  والرحلة 

الراهن يف منطقة الدرا�شة بالقيا�ض علي املعدالت التعليمية 

العاملية..

التحليل   ،2016 �شالح،  اأبو  م�شطفی  �شالح  حممد   ■

طوبا�ض  حمافظة  يف  وال�شحية  التعليمية  للخدمات  املكاين 

الفل�شطينية ، هدفت هذه الدرا�شة ب�شكل رئي�شي اإىل حتليل 

االأطفال  وريا�ض  املدار�ض،  التعليمية  العامة  اخلدمات  واقع 

وال�شيدليات(  ال�شحية،  واملراكز  )امل�شت�شفيات،  وال�شحية 

مالءمتها  ومدى  توزيعها  حيث  من  طوبا�ض،  حمافظة  يف 

اأهم  وبيان  املحافظة،  يف  ال�شكاين  والنمو  العمراين  للتو�شع 

امل�شكالت التي تواجه اخلدمات التعليمية وال�شحية، واقرتاح 

احللول املنا�شبة لها.

منهج الدراسة :
التحليلي يف حتليل  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة علی  اعتمدت 

وتوزيع  ور�شد  التعليم اجلامعي،  البيانات اخلا�شة بخدمات 

ملعطيات  علمي  و�شف  وتقدمي  الدرا�شة،  حمل  الظاهرة 

املتغريات  فيه  تكون  والذي  بها،  املتعلقة  واملتغريات  الدرا�شة 

ملعرفة  بدرا�شتها  الباحث  يقوم  التي  )االأ�شباب  امل�شتقلة 

النتائج  و  التابعة  املتغريات  علي  واآثارها  املحتملة  عالقتها 

)الع�شاف، 2003 م، �ض 250(، وكذلك متت  االإ�شتعانة اأي�شا 

االختبارات  من  عدد  ا�شتخدام  خالل  من  التحليلي،  باملنهج 

يف  للظاهرة  املكانية  االأبعاد  ملعرفة  للبيانات،  االإح�شائية 

املحيطة  اجلغرافية  باملتغريات  وعالقتها  املنوفية  حمافظة 

بها، وقد متت املعاجلة للبيانات املكانية والو�شفية باالعتماد 

 Arc GIS علی تطبيقات برنامج نظم املعلومات اجلغرافية

. 10.4

 إجراءات الدراسة :
يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  كافة   علي  الدرا�شة  اأجريت 

حمافظة املنوفية، والتي بلغ اإجمايل عددها 37 كلية ت�شمنتها  

وقد   ، ال�شادات  جامعة  و  املنوفية  جامعة  هما؛  جامعتان 

التوزيع  منط  الإظهار  وخرائط  جداول  يف  النتائج  متثيل  مت 

واالنت�شار اجلغرايف وتف�شريه، ومت  ذلك علي عدة مراحل  كما 

يلي :

:Data Collection مرحلة جمع البيانات ♦

متمثلة  جاءت  فقد  الدرا�شة،  هذه  بيانات  م�شادر  تنوعت 

 Descriptive Data يف امل�شادر املكتبية والبيانات الو�شفية

 ، املحلي  امل�شتوي   علي  ال�شابقة  الدرا�شات  مراجعة  بغر�ض 

من  االإح�شائية  البيانات  جمع  مت  كذلك   ، والعاملي  االإقليمي 

املنوفية  جامعة  اإدارة  مثل؛  املخت�شة  والهيئات  االإدارات  

العامة  الهيئة   ، املنوفية  حمافظة   ، ال�شادات  جامعة  واإدارة 

للتعبئة  بيانات اجلهاز املركزي  العمراين و كذلك  للتخطيط 

امليدانية  الدرا�شة  بيانات  مثلت  ولكن   ، االإح�شاء  و  العامة 

امل�شدر الرئي�شي جلمع بيانات الدرا�شة وذلك لتحقيق اأهداف 

الدرا�شة من اجل حتديث مواقع املحطات اجلديدة بوا�شطة 

جهاز  GPS، وللتاأكد من �شحة اإحداثيات بع�ض الكليات التي 

كانت مو�شع �شك من الباحثة، وقد مت �شبط االإحداثيات وفق 

. UTM نظام االإحداثيات الكيلو مرتية

: Data Analysis مرحلة ت�سنيف وحتليل البيانات ♦

عن  لتجيب  البيانات  وحتليل  ت�شنيف  مرحلة  جاءت 

جمموعة الت�شاوؤالت التي حتقق اأهداف الدرا�شة، وذلك عن 

طريق تهيئة جميع البيانات الرقمية بعد تعديلها، ومطابقتها 

ا�شتخدمت  وقد  الدرا�شة،  بعملية  للبدء  �شحتها  من  والتاأكد 

الدرا�شة يف ذلك الوجهات الثالث الربنامج Arc GIS وهي : 

بناء  الإعادة  وذلك   )Arc Catalog( برنامج  واجهة   ◄

نظام  حيث  من  وامل�شاحية  واخلطية  النقطية  الطبقات 

االإ�شقاط امل�شتخدم، ومرجع االإحداثيات اجلغرافية. 

البيانات  جميع  لعر�ض   )Arc Map( برنامج  واجهة   ◄

املختلفة ومطابقتها وتعديلهاوتف�شريها .

امللفات،  �شيغ  لتحويل   )Arc Toolbox( برنامج  واجهة 
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اأ.م.د/ اإفراج عزب ال�شيد با�شا التحليل المكاني لتوزيع خدمات التعليم الجامعي في محافظة المنوفية 
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 

اجلغرايف  التوزيع  منط  قيا�ض   ، ،الربط  ،املقارنة  التحليل 

واأخريا التحليل املكاين ، وذلك من خالل بع�ض الطرق مثل؛    

واملركز   -  Center Feature مكانيا  املتو�شطة  الظاهرة 

وذلك  االنت�شار،  ومنط   -  Mean Center املكاين  املتو�شط 

من خالل حتليل اجلار االأقرب  معامل �شلة اجلوار 

امل�سافة   -  Average Nearest Neighbor Distance
املعيارية Standard Distance - التوزيع االجتاهي النت�شار 

حرم  وحتديد   Directional Distribution الظاهرة  

Thiessen Al-(التخ�شي�ض ومناطق   -  Buffer  الظاهرة

..location Area To Center
♦ مرحلة اإ�ستخال�ص النتائج وعر�سها

جاءت هذه املرحلة لتمثل مرحلة قراءة وتف�شري اخلرائط ، 

للوقوف علی الو�شع الراهن لتوزيع خدمات التعليم اجلامعي 

يف حمافظة املنوفية ، ومعرفة �شكل انت�شارها، ثم ربط هذا 

التوزيع اجلغرايف بالعديد من املتغريات اجلغرافية االأخري، 

وقد جاء عر�ض البيانات يف �شكل خرائط وجداول.

منطقة الدراسة :
كما يو�شح �شكل )1( ، تبداأ حمافظة املنوفية من نقطة تفرع 

فرعی دمياط ور�شيد  من راأ�ض الدلتا ،وتنتهي باإمتدادها عند 

خط احلدود االإدارية ملركز ينها وبني حمافظة الغربية �شماال، 

وتنتهي حدود املحافظة عند الكيلو 70 علی فرع دمياط ، اأي 

تنتهي  بينما   ، قوي�شنا  مركز  بخوم  �شربا  قرية  �شرق  �شمال 

التابعة  طنوب  قرية  عند  ر�شيد   فرع  علي  االإدارية  حدودها 

ملركز تال، عند الكيلو 100 من بداية فرعی دمياط ور�شيد من 

القناطر اخلريية )ريا�ض ، 2009 ، �ض 9(. ومتتد املحافظة 

حتوي   اأي   ، �شمااًل   30  45  30  10 عر�ض  دائرتي  بني  فلكيا 

اأكرث من ن�شف دائرة عر�شية ، وبني خطي طول 15 30 15 

 .)1( خريطة   ، واحدة   طولية  درجة  ت�شمل  اأي   ، �شرقا   31

حمافظات،  من  يحيطها  وما  اجلغرايف  ملوقعها  بالن�شبة  اأما 

حمافظة  اجلنوب  ومن  الغربية،  حمافظة  �شماال  فيحدها 

اجليزة، وجزء ب�شيط من حمافظة القليوبية عند تفرع فرعی 

يف�شلها عن  الذي  دمياط  فرع  ال�شرق  ومن  ور�شيد،  دمياط 

حمافظة القليوبية ، ويوجد تداخل جزئي ملحافظة القليوبية 

ميتد  �شماال،   45 الكيلو  عند  دمياط  فرع  من  الغرب  باإجتاه 

علی   58 الكيلو  وحتی  اخل�شر  م�شجد  من�شاأة  قرية  من 

املنوفية   حمافظة  يحد  الغرب  جهة  من  اأما    ، دمياط  فرع 

�شمن  اأي�شا  املنوفية  حمافظة  تقع  كما   ، البحرية  حمافظة 

اإقليم الدلتا التخطيطي وهو االإقليم الرابع من اأقاليم م�شر 

ال�شبعة والذي ي�شم خم�ض حمافظات هي ؛)املنوفية والغربية 

املنوفية  م�شاحة  وتبلغ   ، ال�شيخ(  وكفر  ودمياط  والدقهلية 

2.5% من م�شاحة م�شر، ويبلغ  2.543.03كم2 ت�شكل نحو 

عدد �شكانها عام 2017 حوايل 4 مليون ن�شمة ي�شكلوا حوايل 

4% من �شكان اجلمهورية.

المصدر: إعتماداً على المرئية الفضائية ) Landsat 8 (OLI  لمحافظة المنوفية وجمهورية مصر العربية.

خريطة )1( املوقع الفلكي واجلغرايف ملحافظة املنوفية.



املجلد احلادي ع�شر )٢( �أكتوبر ٢٠١٩ 7879

الظهري  اإ�شافة  بعد  املنوفية   حمافظة  رقعة  زادت  وقد 

ال�شحراوي لها واملتمثل يف مركز ال�شادات،وذلك عام 1996م 

�شوب  للمحافظة   م�شتقبلي  تو�شعي  كاإمتداد  ذلك   وعمل   ،

املحافظة  البيئة حيث جمعت  للمنظومة  اأ�شاف  كما  الغرب، 

يف طياتها ما بني خ�شائ�ض البيئة ال�شهلية الفي�شية ممثلة يف 

املراكز املنح�شرة بني فرعی النيل،  وخ�شائ�ض البيئة �شبه 

ال�شحراوية اجلافة يف الغرب واملمثلة مبركز ال�شادات .

بتحليل خرطة)2( يت�شح اأن ؛ حمافظة املنوفية اإداريا ت�شم  

عوا�شم  منها  ت�شعة  ميثل  مدن  وع�شر   ، اإدارية  مراكز  ت�شعة 

وهي  االإدارية  املدينة  �شفة  لها  وواحدة  املراكز  لهذه  اإدارية 

وحدة   70 علی  املحافظة  حتتوي  كما   ، الليان  �شر�ض  مدينة 

  3270 404 310 قرية ، ويبلغ عدد �شكان املحافظة  حملية و 

ن�شمة عام  2006 بن�سبة 4.5% من جملة �شكان م�شر، وتقع 

اجلمهورية  حمافظات  م�شتوى  علی  ع�شر  الثانية  املرتبة  يف 

من ناحية عدد ال�شكان ، كما تبلغ م�شاحة املحافظة 2165.9 

كم2 بن�سبة 0.2 % من جملة م�شاحة م�شر.

المصدر: اعتماداً على المرئية الفضائية ) Landsat 8 (OLI  لمحافظة المنوفية .

خريطة )2( التق�شيم االإداري حلافظة املنوفية.

الجامعي في محافظة  التعليم  المكاني لخدمات  التحليل 
المنوفية:

التعليم  خلدمات  املكاين  التحليل  معاجلة  تتم  �شوف 

املعلومات  نظم  با�شتخدام  املنوفية  حمافظة  يف  اجلامعي 

قواعد  بناء  هما؛   اأ�شا�شيني  حموريني  خالل  من  اجلغرافية 

البيانات بنظم املعلومات اجلغرافية، والتباين املكاين لتوزيع 

اجلامعات باملحافظة وذلك علی النحو التايل:

اجلغرافية  املعلومات  بنظم  البيانات  قواعد  بناء   .1
خلدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية:

حتتوي  خا�شة،  حالة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تعد 

املكاين  التوزيع  درا�شة  خالل  من  جتمع  بيانات  قواعد  علی 

ويقوم نظام   ، واملعلومات  البيانات  للظاهرة  بهدف  جتهيز 

املرتبطة  واملعلومات  البيانات  مبعاجلة  اجلغرايف  املعلومات 

بتلك الظاهرة جلعل البيانات واملعلومات جاهزة لال�شرتجاع 

من اأجل االإ�شتخدام واالإ�شتف�شار والتحديث واحلفظ )عزيز، 

1998م ، �ض 12(.
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االأ�شاليب  اأهم  من  االإح�شائي  املكاين  التحليل  ويعد 

امل�شتخدمة لقيا�ض العالقات املكانية بني الظاهرات ، اإعتمادا 

علی قيا�ض املوقع وال�شكل واالأبعاد وامل�شاحات، وذلك من اأجل 

تف�شري العالقات املكانية واال�شتفادة منها ،وفهم اأ�شباب وجود 

الظاهرة ،وتوزيعها علی �شطح االأر�ض  بهذه الكيفية ، وهذا 

ميكننا من التنبوؤ ب�شلوك تلك الظاهرة يف امل�شتقبل )�شرف، 

املكاين  التحليل  اأهمية  علی  يوؤكد  مبا   ،  )01 �ض  2008م، 

املعلومات اجلغرافية  ا�شتخدام نظم  اأن  االإح�شائي، وال�شك 

املكاين، وتقدمي  التحليل  وا�شتيعاب  �شاهم كثريا يف فهم  قد 

حلول تقنية خلدمة املجتمع وحل م�شكالت توزيع الظاهرات 

اخلدمية )داود، 2008م، �ض 192(.

املعلومات  نظم  با�شتخدام  املكاين  التحليل  ويعتمد 

يعتمد  والذي  البيانات،  قاعدة  منوذج  بناء  علی  اجلغرافية 

علی عدة خطوات حت�شريية تعد مبثابة قواعد االأ�شا�ض التي 

ومتثل  اأجزائه،  بكافة  والتحليلي  البحثي  البناء  عليها  يقوم 

احلا�شب  اإىل  البيانات  اإدخال  مرحلة  القواعد  هذه  مقدمة 

مواقع  ربط  فيها  يتم  والتي  البيانات  قواعد  وت�شميم  االآيل، 

،وذلك  كمية  بجداول  باملحافظة  اجلامعي  التعليم  خدمات 

والكارتوجرافية،  االإح�شائية  واملعاجلة  للتحليل  الإعدادها 

ذلك  مت  وقد   . البيانات  قاعدة  وبناء  النتائج  وا�شتخال�ض 

خالل جمموعة من اخلطوات اأولها؛  اإعداد اخلريطة الرقمية 

من  الرقمية  اخلريطة  بتحويل  ذلك   مت  و  املنوفية  ملحافظة 

Shape  File ، خالل عمل ا�شناد  JPEG اإىل �شيغة  �شيغة 

االإن�شاء عالقة بني  Georeference وذلك  مرجعي جغرايف 

احلقيقية،  اجلغرافية  واالإحداثيات   JPEG يف  االحداثيات 

اأما اخلطوة الثانية فكانت الت�شحيح اجلغرايف، واإعداد نظام 

االإحداثيات واإدخال البيانات وت�شمية املتغريات وفق املعايري 

  X / Y امل�شقطة   االإحداثيات  نظام  يف  واملتمثلة  املختلفة 

Da-( اجلغرافية  االإحداثيات  ونظام   Projection: UTM
tum: WGS84 (Long / Lat و وقوع منطقة الدرا�شة يف 

 ،Zone: 37 N
�شواء  والتف�شري  التحليل  يف  الثالثة  اخلطوة  وتركزت 

البيانات  اأو   ، االإح�شائية(  )التحليالت  الو�شفية  للبيانات 

واأخريا   ، املكانية  والتحليالت  املكاين  التوزيع  املكانية )منط 

اخلطوة الرابعة التي مت فيها التو�شل اإيل النتائج واملخرجات 

النهائية واإخراج اخلرائط واالأ�شكال واجلداول االإح�شائية .

التعليم اجلامعي يف  لتوزيع خلدمات  املكاين  التباين   .2
حمافظة املنوفية: 

تتباين اأ�شاليب التحليل املكاين التي ميكن ا�شتخدامها داخل 

الظاهرة حمل  لنوع  ، وذلك وفقا  املعلومات اجلغرافية  نظم 

الظاهرات  توزيع  ينا�شب  منها  البع�ض  جند  حيث  الدرا�شة، 

النقطية Point وذلك من خالل؛ قيا�ض التوزيع وامل�شافة بينها 

والت�شتت وعالقتها  والرتكز  والكثافة  التي تخدمها  وامل�شاحة 

االآخر  البع�ض  اأن  حني  يف  املجاورة،  اجلغرافية  بالظاهرات 

يركز علی حتليل الظاهرات اخلطية Polyline مثل الطرق، 

 Polygon والبع�ض االآخر يهتم بتحليل الظاهرات امل�شاحية 

مثل نطاقات ا�شتخدامات االأرا�شي.

املنوفية  حمافظة  يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  اإن  وحيث 

االأفقية  اإحداثياتها  لها  نقطية،  مكانية  جغرافية  ظاهرة 

والراأ�شية فانه ميكن معاجلتها وفق ثالثة حماور اأ�شا�شية:

والتي  املكانية  التوزيعات  اأمناط  حتليل   : االأول  املحور    -

يندرج حتتها حتليالت �شلة اجلوار اجلغرايف، والتي يعك�شها 

حتليل اجلار االأقرب.

اجلغرافية  التوزيعات  قيا�ض  حتليالت   : الثاين  املحور    -

املكانية، والتي يندرج حتتها حتديد املركز اجلغرايف املتو�شط 

للظاهرة النقطية ) االرتكازية املكانية االفرتا�شية املثالية (، 

امل�شافة  ، وحتليل  النقطية  للظاهرة  الفعلي  املتو�شط  واملركز 

املعيارية وحتليل اأداة التوزيع االجتاهي 

- املحور الثالث : حتليالت القرب اجلغرايف والتي يندرج 

حتتها حتليل حرم الظاهرة ومناطق التخ�شي�ض وذلك علی 

النحو التايل:

تحليل أنماط التوزيعات المكانية
:Analyzing Patterns 

تعد درا�شة منط التوزيع اجلغرايف للخدمات اإحدي الو�شائل 

توزيع  يف  التوازن  مدي  علی  احلكم  خاللها  من  ميكن  التي 

اخلدمة حمل الدرا�شة، وما يهم اجلغرايف عند درا�شته لتوزيع 

الظاهرة هو معرفة اذا كان التوزيع ي�شكل منطا حمددا ام انه 

جمرد توزيع ع�شوائي، فاإذا كان التوزيع ي�شكل منطا حمددا 

فاإن ذلك يعني اأن هناك قوة وعوامل وراء ت�شكيل هذا النمط، 

التوزيع  كان  اإذا  اأما  عنده،  والوقوف  الإيجاده  الباحث  ي�شعي 

ع�شوائيا فاإن ذلك ي�شري اإىل قوي ال�شدفة التي من ال�شعب 

تف�شريها )ال�شالح، ال�شرياين، 2000م، �ض 229(.

اأمناط  حتليل  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنية  وتفيد 
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�شلة  حتليالت  علی  النقطية  للظاهرات  املكانية  التوزيعات 

اجلوار اجلغرايف Nearest Neighbor Analysis ، وذلك 

 Average االأقرب  اجلار  حتليل  عليه  يطلق  ما  خالل  من 

Nearest Neighbor Distance والذي يهدف اإىل؛ حتليل 
امل�شافة احلقيقية الفا�شلة بني املراكز املوزعة علی اخلريطة 

املتوقعة  امل�شاحة  معدل  اإىل  معدلها  ون�شبة  نقاط  هيئة  علی 

وذلك   ، الع�شوائي  التوزيع  منط  يف  النقاط  بني  الفا�شلة 

املكاين  التوزيع  منط  يعك�ض  كمي  معيار  اإىل  التو�شل  بغر�ض 

ال�شرياين،  )ال�شالح،  الدرا�شة  حمل  الظاهرة  اأو  للنقاط 

امل�شافة بني كل  قيا�ض  227(، وذلك من خالل  2000م، �ض 

دليل  اإىل  الو�شول  بغر�ض   ، لها  جماورة  نقطة  واأقرب  نقطة 

يحدد منط التوزيع. ويتم ح�شاب متو�شط امل�شافات بني جميع 

هذه النقاط )الظاهرة املدرو�شة( ثم ق�شمة املتو�شط الناجت 

فاإذا   ، النقاط  امل�شافة بني هذه  املتوقع جلملة  املتو�شط  علی 

للتوزيع  املتوقع  املتو�شط  اأقل من  الناجت  امل�شافة  كان متو�شط 

اإذا كان  اأما   ،Clustered فاإن توزيع الظاهرة يكون متجمعا 

قرب جدول )1( قيم معامل اجلار االأ

قيمة معامل اجلار االقربالنمط الفرعيقيمة معامل اجلار االأقربالنمط الرئي�شي

اقل من 1املتقارب / املجتّمع

�شفرمتجمع مّتامَا

من �شفر اإىل 0.5متقارب لكن َغرْي منتظم

من 0.5 اإىل 1.0متقارب يتجه ناحية الع�شوائي

1الع�شوائي

اأكرب من 1املتباعد / املنتظم

من 1.0 اإىل 2.0املتباعد يف امل�شافات

2.0املنتظم )�شكل املربع(

اأكرب من 2.0املنتظم)ال�شكل ال�شدا�شي(

متو�شط امل�شافة الناجت اأكرب من املتو�شط املتوقع للتوزيع فان 

توزيع الظاهرة يكون م�شتتا Dispersed، وما بني ذلك يطلق 

علی توزيع الظاهرة باأنه توزيع ع�شوائي )احلجيلي، 2012م، 

�ض81(.

وتنح�شر قيمة �شلة اجلوار ما بني )�شفر : اأكرب من 2( ، 

املكانية  التوزيعات  اأمْناط من  تتحدد ثالثة  وعلی �شوء ذلك 

منها جدول )1(  قريبة  ثانوية  اأخرى  اأمْناط  مع   ، الرئي�شية 

و�شكل )1(، وهذه االأمناط الثالثة تتمثل يف:

-  منط التوزيع املتقارب والذي تكون فيه قيمة �شلة اجلوار 
ترتاوح مابني �شفر اإىل اقل من واحد �شحيح.

�شلة  قيمة  فيه  تكون  والذي  الع�سوائي  التوزيع  منط   -
اجلوار ت�شاوي واحد �شحيح.

فيه  تكون  والذي  امل�ستت   اأو  املتباعد  التوزيع  منط   -
 ،2 من  واأقل  �شحيح  واحد  بني  ما  ترتاوح  اجلوار  �شلة  قيمة 

ال�شرياين،  )ال�شالح،   ،)1( جدول)1(،�شكل  يو�شحها  كما 

2000م، �ض231(.

المصدر : جمعة محمد داود , أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الحغرافية جامعة أم القرى , مكة المكرمة , 2012 , ص 52.

ARC MAP 10.1 المصدر : برنامج 

�شكل )1( منط التوزيع املكاين ملعامل �شلة اجلوار.
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ARC Map 10.2 في برنامج Average Nearest Neighbor Distance المصدر : تحليل الجار األقرب
�شكل )2 ( منط التوزيع املكاين 

) حتليل اجلار االأقرب خلدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018م(

ويت�شح من خالل خمرجات ال�شكل )2( والذي ي�شري اإىل 

منط توزيع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية اإىل 

امل�شافة  متو�شط  ق�شمة  عن  الناجتة  اجلوار  �شلة  قيمة  ؛  اأن 

 0.371009 بلغت  املتوقعة  امل�شافة  متو�شط  علی  املح�شوبة 

توزيع  منط  اأن  اإىل  ي�شري  مبا   ، �شحيح(  واحد  من  )اأقل 

خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية هو منط التوزيع 

 ، منتظم  غري  لكن  متقارب  له  الفرعي  النمط  و  املتقارب، 

والذي يقرتب اجتاهه نحو النمو العنقودي املتجمع، واأن قيمة 

z-score = -4.813 والتي تقع يف نطاق م�شتوي ثقة )0.01( 
وهذا يعني اأن؛  خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية 

وترتك  �شغري  مكاين  حيز  يف  البع�ض  بع�شها  من  تتقارب 

م�شاحات كبرية غري خمدومة ، وبالتايل تقل كفاءة اخلدمة 

املقدمة   ل�شكان حمافظة املنوفية، هذاباالإ�شافة اإيل  اأن هذا 

اجلامعي  التعليم  خدمات  تركز  مرجعه  العنقودي  التجمع 

املدينة  قلب  من  بالقرب  املنوفية   جامعة  كليات  يف  متمثال 

القدمي يف مدينة ومركز  �شبني الكوم.

أ . تحليالت قياس التوزيعات الجغرافية المكانية
Distribution Measuring Geographical 

التوزيعات اجلغرافية  قيا�ض  معاجلة حتليالت  يتم  و�شوف 

املتو�شط  اجلغرايف  املركز  حتديد  علی  الوقوف  خالل  من 

للظاهرة النقطية ) االرتكازية املكانية االفرتا�شية املثالية(، 

مناطق   ، النقطية  للظاهرة  الفعلي  املتو�شط  واملركز 

التوزيع  اأداة  وحتليل  املعيارية  امل�شافة  حتليل  التخ�شي�ض، 

االجتاهي، وذلك علی النحو التايل:

املكانية  )الرتكازية  املتو�سط  اجلغرايف  املركز   ■

Mean Center  )الفرتا�سية املثالية
النقطة  اأو   ، املتو�شط  اجلغرايف  املركز  عليه  يطلق  ما  هو 

املركز  هذا  اأن  اعتبار  علی  املثالية،  االفرتا�شية  االرتكازية 

ميثل النقطة التي يت�شاوي حولها توزيع مفردات الظاهرة قيد 

الدرا�شة يف كل االجتاهات، وقد تخلو من اأي متثيل للظاهرة 

مع  الظاهرة  توزيع  نقل  تغري  مع  تتحرك  ارتكاز  نقطة  فهي 

 X االإحداثيات  املتو�شط  عن  عبارة  فهو  ذلك  وعلي  الوقت، 
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الظاهرة  مفردات  معامل  لكافة   Y االإحداثيات  واملتو�شط 

وعلي  2008م(،  �شنكري،   ( االجتاهات  كل  الدرا�شة يف  قيد 

قيمة  حل�شاب  املقابل  هي  املكاين  املتو�شط  اأداة  فاإن  ذلك 

املتو�شط احل�شابي للبيانات املكانية ،اأي اأنها حتدد اأين يوجد 

الظاهرة  مفردات  ملواقع  جغرافيا  متو�شطا  يعد  الذي  املوقع 

الوظيفة  2008م، �ض192(، وتعد هذه  الدرا�شة )داود،  قيد 

اإحدى وظائف النزعة املركزية الهادفة للك�شف عن االأمناط 

مركز  ميثل  الذي  املتو�شط  املركز  اإيجاد  بغر�ض  النقطية، 

خريطة  قراءة  خالل   ومن  للنقاط،  املكاين  للتوزيع  الثقل 

النقطة  اأو  املتو�شط  اجلغرايف  املركز  اإىل  ت�شري  والتي    )3(

حمافظة  يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  لتوزيع  االرتكازية 

املنوفية عام 2018، يت�شح  اأن  املركز اجلغرايف املتو�شط يقع 

يف �شمال مركز و مدينة ال�شادات.

خريطة )3( املركز اجلغرايف املتو�شط  لتوزيع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018

 Central النقطية  للظاهرة  الفعلي  املتو�سط  املركز   ■

Feature
تقوم هذه االأداة بتحديد الظاهرة اأو املعلم الذي يقع اأقرب 

ما يكون ملركز توزيع مفردات الظاهرة النقطية الفعلية قيد 

البحث والدرا�شة، ويتم ا�شتخراج هذا املوقع من خالل ح�شاب 

الظاهرة ) داود،  للم�شافة بني كل مواقع  املتو�شط احل�شابي 

ت�شري  والذي   )3( خريطة  خالل  ومن  �ض164(،  م،   2008

اإىل املركز اجلغرايف املتو�شط الفعلي لتوزيع خدمات التعليم 

اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018، جند اأن هذا املركز 

اجلغرايف الفعلي يقع يف جنوب مركز و مدينة ال�شادات.، مبا 

املركز  مع  االفرتا�شي  اجلغرايف  املركز  تقارب  مدي  يعك�ض 

ب�شيط  انحراف  ،مع  ال�شادات  جلامعة  الفعلي   املتو�شط 

اجلغرايف  املركز  من  اجلنوب  نحو  الفعلي  املتو�شط  للمركز 

االفرتا�شي.
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خريطة )4( امل�شافة املعيارية لتوزيع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018.

Standard Distance حتليل امل�سافة املعيارية ■

املكاين  الت�شتت  مقايي�ض  اأبرز  من  املعيارية  امل�شافة  تعد 

املعياري،  االإنحراف  مفهومها  يف  وت�شبه  املكانية،  للتوزيعات 

حول  املواقع  اإنت�شار  �شكل  املعيارية  امل�شافة  اإختبار  ويقي�ض 

تركز  اأو  تباعد  لقيا�ض مدى  موؤ�شر  ، وهي  املتو�شط  مركزها 

اإنت�شار  ل�شكل  الظاهرة مكانيا، فهي و�شف خمتزل  مفردات 

النقاط حول مركزها املتو�شط .

ت�شمی  دائرة  لر�شم  املعيارية  امل�شافة  قيمة  ا�شتخدام  ويتم 

تركز  منطقة  حتدد   Standard Circle املعيارية  الدائرة 

اأغلب مفردات الظاهرة قيد الدرا�شة، وبالتايل ن�شتطيع من 

اأو انت�شار البعد املكاين للظاهرة،  خاللها معرفة مدى تركز 

ويكون مركز هذه الدائرة هو موقع اإحداثيات املركز املتو�شط 

الفعلي للظاهرة Central Feature، ومتثل امل�شافة املعيارية 

للظاهرة  الفعلي  املتو�شط  املركز  حول  بدائرة  تخطيطيا 

ن�شف قطره م�شاو للم�شافة املعيارية، وكلما �شغرت الدائرة 

املر�شومة دل ذلك علی تركز التوزيع املكاين للظاهرة، وكلما 

كربت قيمة امل�شافة املعيارية كرب حجم الدائرة املعيارية، ودل 

الظاهرة،  لتوزيع  املكاين  والت�شتت  االنت�شار  زيادة  علی  ذلك 

انت�شار  درجة  مع  طرديا  تتنا�شب  الدائرة  م�شاحة  اأن  اأي 

التوزيع املكاين والعك�ض �شحيح )داود، 2008 م، �ض 165(.

ومن خالل خريطة )4( والتي تبني  امل�شافة املعيارية لتوزيع 

  ،2018 عام   املنوفية  التعليم اجلامعي يف حمافظة  خدمات 

خدمات  لتوزيع  املعيارية  امل�شافة  ؛  اأّن  حتليلها  من  يت�شح  

مما  مرتا،    20692 قطرها  دائرة  مّتثل   اجلامعي  التعليم 

يعني اأّنها متيل نحو االنت�شار حول املركز املتو�شط  وهي كليات 

جامعة ال�شادات، وهذا ما يتفق اإىل حد كبري مع االإمتدادات 

املدينة  اأنها  حيث   ، ال�شادات  مدينة  يف  احلديثة  العمرانية 

االأحدث يف املحافظة ، املتنف�ض  اجلديد للنمو العمراين بها  

يف االآونة االأخرية . 
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■ حتليل التوزيع الجتاهي ) القطع الناق�ص املعياري ( 

Directional Distribution
Stand-  وي�شمی اأي�شا ال�شكل البي�شاوي املعياري للت�شتت 

االأداة  هذه  تهدف  حيث   ،ard Deviational Ellipse
ر�شم  الظاهرة من خالل  ملفردات  التوزيعي  االجتاه  لتحديد 

توزيع  اجتاه  ميثل   Ellipse ناق�ض  قطع  اأو  بي�شاوي  �شكل 

تركز  مدي  ملعرفة   ، الدرا�شة  قيد  الظاهرة  مفردات  اأغلبية 

اأو انت�شار البعد املكاين للظاهرة، ويكون مركز هذه الدائرة 

Cen- للظاهرة الفعلي  املتو�شط  املركز  اإحداثيات  موقع   هو 

النزعة  مقايي�ض  من  التحليل  هذا  ويعترب   ،tral Feature
املكانية االجتاهية ملجموعة من املعامل اجلغرافية )الكبي�شي،  

2009م، �ض1(. 

ويعرب االجتاه التوزيعي عما اإذا كان التوزيع املكاين للظاهرة 

له اجتاه حمدد اأم ع�شوائي ، لذلك من املمكن احل�شول علی 

حيث  االجتاهي  التوزيع  خ�شائ�ض  عن  يعرب  بي�شاوي  �شكل 

يكون مركز هذا ال�شكل البي�شاوي منطبقا علی نقطة املركز 

تاأخذه  الذي  االجتاه  قيمة  االأكرب  حموره  ويقي�ض   ، املتو�شط 

معظم مفردات الظاهرة .

االإجتاهي  التوزيع  تو�شح  والتي   )5( خريطة  وبقراءة  

الإنت�شار خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية يالحظ 

حادا،  بي�شاويا  �شكال  ياأخذ  للتوزيع  الفعلي  االإجتاه  ؛  اأن 

بزاوية ت�شل  الغربي  ميتد يف حمور �شمايل �شرقي - جنوب 

التعليم  خلدمات  التوزيـع  هذا   منط  ويتاأثر   ،  °66.13 اإىل 

اجلامعي باملنوفية ب�شكل كبري باإجتاهات النمو العمراين يف 

املحافظة ، باالإ�شافة اإيل �شمة الرتكز التي تتميز بها كليات 

اجلامعة  .

خريطة )5( التوزيع االجتاهي النت�شار لتوزيع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018.
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اأ.م.د/ اإفراج عزب ال�شيد با�شا التحليل المكاني لتوزيع خدمات التعليم الجامعي في محافظة المنوفية 
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 

Proximity Analysis ب . تحليالت القرب الجغرافي
خالل  من  اجلغرايف  القرب  حتليالت  معاجلة  يتم  و�شوف 

الوقوف علی حتليل حرم الظاهرة ومناطق التخ�شي�ض وذلك 

علی النحو التايل:

:Buffering  حتليل حرم الظاهرة ■

ت�شملها  التي  املناطق  معرفة  بغر�ض  االأداة  هذه  ت�شتخدم 

يو�شحها  كما  منها  حرمت  التي  واملناطق  اخلدمة  وتغطيها 

�شكل )3( ، و بناًءا علی املعايري التخطيطية جلمهورية م�شر 

تاأثري  امتداد  تعك�ض  اأّنها  اأي   ،)4( �شكل  ويو�شحها  العربية 

حميطها  حول  الدرا�شة  حمل  اخلدمة  اأو  النقطية  الظاهرة 

ARC Map 10.2 المصدر : برنامج 
Buffering شكل 3 حتليل حرم الظاهرة�

والمعايير  المعدالت  دليل    ،(2014(، العمراني   للتخطيط  العامة  الهيئة  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  : وزارة  المصدر   
التخطيطية للخدمات بجمهورية مصر العربية .

�شكل )4 ( املعايري التخطيطية للخدمات التعليمية

العمراين  التخطيط  هيئة  حددت  ولقد   ، ثابت  وبات�شاع 

قدرت  حْيُث   ، التعليمية  للخدمات  واملعايري  اال�شرتاطات 

املنطقة التي تخدمها املدر�شة االبتدائية  م�شاحة ن�شف قطر 

دائرتها من 500-750 م كحد اأق�شی ، اأما املدر�شة االإعدادية  

فيبلغ ن�شف قطر دائرة خدمتها من1- 2 كم كحد اأق�شی ،  

بينما املدار�ض الثانوية  متتد دائرة نفوذها اخلدمي اإيل  5كم 

كحد اأق�شی ،  وتزيد دائرة نفوذ خدمة اجلامعات الأكرث من 

5 كم.
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خريطة )6( النطاقات اجلغرافية لتوزيع خدمات التعليم اجلامعي يف حمافظة املنوفية عام 2018.

با�شتخدام   Buffer الظاهرة  قيا�ض حرم  اآلية  ومن خالل 

نظم املعلومات اجلغرافّية والتي تعك�شها خريطة )6( ، والتي  

يت�شح من قراتها مايلي :

-  هناك تداخاًل كبرًيا بني نطاقات خدمة التعليم اجلامعي 

يف حمافظة املنوفية ،ويظهر ذلك التداخل يف جامعة املنوفية 

التزام  لعدم  ذلك  يرجع  و  ال�شواء،  علي  ال�شادات  وجامعة 

واملعايري  باال�شرتاطات  باملحافظة  الرتاخي�ض  ادارات 

التخطيطية الإن�شاء كليات اجلامعات ، وعم االألتزام بامل�شافة 

التخطيطية املطلوبة بني كل كلية واأخرى باالإ�شافة الإختالف 

تلك املعايري طبقًا لنوع الكلية الواحدة.

اإداريني  مركزين  يف  اجلامعي   التعليم  خدمة  تركزت    -

باملنوفية هما ؛ مركز �شبني الكوم، ويتفق  ذلك مع كونه اأقدم 

�شبني  مدينة  وحا�شرته   ، االأ�شلية  ونواتها  املحافظة  مراكز 

الكوم هي حا�شرة املحافظة، لذا ترتكز فيه كافة اخلدمات 

جامعة  اأن�شئت  ،وقد  اجلامعي  التعليم  خدمة  ومنها  العامة 

املنوفية مبدينة �شبني الكوم بقانون93ل�سنة 1976م،وت�شم 13 

كلية ومعهدا ، اأما املركز الثاين فهو مركز ومدينة ال�شادات 

والذي ي�شم  جامعة ال�شادات التي اأن�شئت عام 2013 كجامعة 

م�شتقلة ، ةت�شم 10 كليات ، و يتفق  هذا اإلياإىل حد كبري مع 

توجهات النمو العمراين يف هذا اجلزء من املحافظة.

حرمت  التي  املراكزاالإدارية  بع�ض  هناك  اأّن  يالحظ    -

ال�شكانية  الكثافة  اإرتفاع  من نطاق اخلدمة، علی الرغم من 

مركز   ، تال  مركز   ، اأ�شمون  مركز  ؛  مثل  بها  والعمرانّية 

ال�شهداء ، مركز بركة ال�شبع ، مركز قوي�شنا ومركز الباجور .

- خرج مركز منوف من دائرة احلرمان من خدمة التعليم 

اجلامعي، وذلك لوجود كلية الهند�شة االإليكرتونية به ، وهي 

واحدة من كليات جامعة املنوفية ، اأن�شئت عام 1976م، وهي 

الوحيدة يف اإفريقيا يف هند�شة االأليكرتونيات.

Thiessen polygons: حتليل مناطق التخ�سي�ص ■

مناطق  لتحديد  )ثي�شن(  م�شاحات  باإن�شاء  يعرف  ما  وهو 

 ،Create Thiessen Polygons امل�شاحي  التخ�شي�ض 

و�شع  يتم  حيث  االرتفاعات،  مربع  فكرة  من  فكرته  وتاأتي 

علی  بناء  مربع،   اإطار  يف  الدرا�شة  قيد  النقطية  الظاهرة 

تق�شيم  ثم  ومن  البع�ض،  بع�شهما  عن  نقطتني  اأبعد  قيا�ض 
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اأ.م.د/ اإفراج عزب ال�شيد با�شا التحليل المكاني لتوزيع خدمات التعليم الجامعي في محافظة المنوفية 
بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 

خريطة )7( مناطق التخ�شي�ض امل�شاحي الإنت�شار خدمات التعليم اجلامعي 

يف حمافظة املنوفية عام 2018.

لتحديد  ال�شابقتني  النقطتني  قيا�شات  علی  م�شاحيا  اخلدمة 

امل�شافات بني كل نقطة  بناء علی  الظاهرة م�شاحيا،  مناطق 

واأخري ،  ومن درا�شة  خريطة )7( والتي ت�شري اإىل مناطق 

يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  الإنت�شار  امل�شاحي  التخ�شي�ض 

حمافظة املنوفية عام  2018 نالحظ مايلي :

- هناك تفاوت كبري يف حجم مناطق التخ�شي�ض بالن�شبة 

ال�شادات  جامعة  اأن؛  وجد  حيث  اجلامعي،  التعليم  خلدمات 

م�شاحات  تاأخذ  ال�شادات  مدينة  و  مركز  داخل  توجد  التي 

ال�شادات  مدينة  و  مركز  بخدمة  تقوم   ، �شغرية  تخ�شي�ض 

فقط .

- حققت  جامعة املنوفية التي توجد يف مركزومدينة  �شبني 

الكوم  م�شاحات تخ�شي�ض عري�شة و كبرية جدًا تقوم بخدمة 

مركز �شبني الكوم، مركز تال ، مركز ال�شهداء ، مركز بركة 

ال�شبع ، مركز قوي�شنا ، مركز الباجور ، ق�شم �شر�ض الليانة ، 

مركز منوف،  ومركز الباجور ومركز ا�شمون ، مما ي�شكل عبئا 

املنوفية،  املنوفية داخل حمافظة  خدميا علی كليات  جامعة 

املحافظات  من  الطالب  بع�ض  وجود  ااإعتبار  يف  الو�شع  مع 

املجاورة، خا�شة القري املال�شقة حلدود املنوفية .

مبنطقة  اجلامعات   توزيع  يف  التجان�ض  عدم  يت�شح      -

الدرا�شة  ، حيث ال تنطبق املعايري التخطيطية خلدمة اجلامعة 

مراكز  باقي  وال�شادات،اأما  الكوم  �شبني  مركزي  علي  �شوي 

املنوفية فقد جاءت قيا�شا علي  امل�شافة املعيارية التخطيطية 

للح�شول علي اخلدمة وهي )5 كم( كمايلي :

- مراكز جيدة اخلدمة وهي؛ قوي�شنا ، بركة ال�شبع بالن�شبة 

جلامعة املنوفية، ومركز منوف بالن�شبة جلامعة ال�شادات.

- مراكز متو�شطة اخلدمة وهي ؛  الباجور، منوف، ال�شهداء 

وتال.

مركز  فقط  وميثلها  ؛  اخلدمة  من  حمرومة  مراكز   -

اأ�شمون، الذي يبعد عن دائرة خدمة اجلامعتان ، علي الرغم 

من اأنه اأكرب مراكز املنوفية م�شاحة )12% ( و�شكانا )%23( 

وهذا يعد ق�شورا يف منط توزيع اخلدمة التعليمية اجلامعية.
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النتائج والتوصيات : 
علی  احلديثة  التطبيقية  اجلغرافية  االجتاهات  تركزت 

داخل  اخلدمات  ملواقع  التوزيعية  ال�شورة  بدرا�شة  االهتمام 

املعايري  ح�شب  م�شئوليتها  ،ونطاق  احل�شرية  القطاعات 

التخطيطية لها، والك�شف عن منط التوزيع املكاين، اأو حتليل 

هذا التوزيع، والوقوف علي العوامل املوؤثرة فيه  بفاعلية ودقة 

التي  اخلدمات  اإحدي  اجلامعي  التعليم  خدمة  وتعد  كبرية، 

خدمة  فهي   ، واأ�شا�شي  ب�شكل  �شكانها  اإىل  الدولة   تقدمها 

اإجتماعية قومية تتميز باحليوية يف االآداء ،  لذا فقد  �شهدت 

تغريات كبرية يف عددها ويف خ�شائ�شها الوظيفية واملكانية، 

وقد اإهتمت هذه الدرا�شة بالتحليل املوقعي خلدمات التعليم 

�شوء  يف  وذلك    ،2018 عام  املنوفية  حمافظة  يف  اجلامعي 

الدرا�شات  من  جمعه  مت  وما  املتوافرة  وامل�شادر  املعلومات 

احلقائق  من  مبجموعة  الدرا�شة  هذه  جاءت  وقد   ، ال�شابقة 

التي ر�شمت �شورة التوزيع املكاين خلدمات التعليم اجلامعي 

واالختالفات  التباينات  اأهم  واإبراز   ، املنوفية  حمافظة  يف 

املكانية ملواقع تلك اخلدمات باملحافظة، والك�شف عن النمط 

اأمناط من  �شتة  باإ�شتخدام  التوزيعية  التوزيعي واخل�شائ�ض 

اإبراز  بغر�ض  وذلك  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  حتليالت 

نتائج  اأهم  اإخت�شار  لهذه اخلدمات، وميكن  املكاين  التحليل 

الدرا�شة فيما يلي:

الأقرب   اجلار  حتليل  با�ستخدام  التحليل  اأ�سلوب   -
: تبني من   Average Nearest Neighbor Distance
له  الفرعي  النمط  و  املتقارب  التوزيع  منط  �شيادة  خالله 

متقارب لكن غري منتظم ، والذي يقرتب اجتاهه نحو النمو 

 0.371009 البالغة  اجلوار  �شلة  بقيمة  املتجمع  العنقودي 

التعليم  خدمات  اأن؛  يعني  وهذا  �شحيح(  واحد  من  )اأقل 

البع�ض  بع�شها  من  تتقارب  املنوفية  حمافظة  يف  اجلامعي 

يف حيز مكاين �شغري وترتك م�شاحات كبرية غري خمدومة،  

وبالتايل تقل كفاءة اخلدمة املقدمة من تلك اخلدمات ل�شكان 

العنقودي  التجمع  اأن هذا  حمافظة املنوفية، هذا ف�شال عن 

قلب  من  بالقرب  اجلامعي  التعليم  خدمات  تركز  مرجعه 

املدينة القدمي يف مركز �شبني الكوم.

 Mean Center  اإ�سلوب حتليل املركز اجلغرايف الفعلي -
حيث   :  Central Feature املتو�سط   اجلغرايف  واملركز 
وجد اأن املركز اجلغرايف املتو�شط اأو النقطة االرتكازية لتوزيع 

يقع يف  املنوفية عامة  التعليم اجلامعي يف حمافظة  خدمات 

اجلغرايف  املركز  يقع  بينما  ال�شادات  مدينة  و  مركز  �شمال 

ذلك  ويعك�ض    ، ال�شادات  مدينة  و  مركز  جنوب  يف  الفعلي 

مدي تقارب املركز اجلغرايف االإفرتا�شي مع املركز املتو�شط 

نحو  الفعلي  املتو�شط  للمركز  ب�شيط  اإنحراف  مع  الفعلي، 

اجلنوب من املركز اجلغرايف االإفرتا�شي.

 :Standard Distanceاإ�سلوب حتليل امل�سافة املعيارية -
اجلامعي  التعليم  خدمات  لتوزيع  املعيارية  امل�شافة  اأّن  وجد 

نحو  اأّنها متيل  يعني  20692 مرت، مما  دائرة قطرها  مّتثل  

ال�شادات  جامعة  كليات  وهي  املتو�شط   املركز  حول  االإنت�شار 

،وهذا ما يتفق اإىل حد كبري مع االإمتدادات العمرانية احلديثة 

يف مدينة ال�شادات ، حيث اأنها املدينة اجلديدة يف املحافظة 

وتزداد حماور النمو العمراين بها  يف االآونة االأخرية .

-  حتليل التوزيع الإجتاهي ) القطع الناق�ص املعياري(   
التوزيع  اأن  تبني  وقد   :Directional Distribution
حمافظة  يف  اجلامعي  التعليم  خدمات  الإنت�شار  االإجتاهي 

�شمايل  حمور  يف  ميتد  حادا  بي�شاويا  �شكال  ياأخذ  املنوفية 

�شرقي – جنوبي  غربي ، بزاوية ت�شل اإىل 66.13°، وقد  كان 

النمو  واإجتاهات  عددها  وقلة  اخلدمات  هذه  مواقـع  لتوزيـع 

العمراين يف املحافظة عامالً يف اتخاذها لهذا ال�شكل .

هناك  اأّن  يت�شح   :Buffering الظاهرة  حرم  حتليل   -
تداخالً كبريًا بني نطاقات خدمة التعليم اجلامعي يف حمافظة 

باملحافظة  املخططني   اإلتزام  لعدم  ذلك  يرجع  و  املنوفية، 

اجلامعات،  الإن�شاء  التخطيطية  واملعايري  باال�شرتاطات 

ومراعاة امل�شافة التخطيطية املطلوبة بني كل جامعة واأخرى، 

باالإ�شافة الإختالف تلك املعايري طبقاً لنوع الكلية الواحدة ، 

كما يت�شح اأّن خدمة التعليم اجلامعي مرتكزة يف مركزين هما 

مركز �شبني الكوم، ويرجع ذلك لكونه اأقدم مراكز املحافظة 

ونواتها االأ�شلية ، وبالتايل ترتكز معظم اخلدمات ب�شكل عام 

الثاين  املركز  اأما  خا�ض،   ب�شكل  اجلامعي  التعليم  وخدمات 

و  ال�شادات،  جامعة  يف   متمثال  ال�شادات  ومدينة  مركز  فهو 

يتفق ذلك اإىل حد كبري مع منط االمتدادات العمرانية باملركز 

لكونه الظهري ال�شحراوي اجلديد للمنوفية، بينما حرم مركز 

اأ�شمون من احل�شول علي خدمة تعليمية جامعية ب�شكل جيد ، 

�شواء من جامعة املنوفية ب�شبني الكوم اأو من جامعة ال�شادات 

لعدم  نتيجة  الفا�شلة  امل�شافة  لبعد  وذلك  ال�شادات،  مبدينة 

عدالة توزيع اخلدمة.
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 Thiessen    polygons: حتليل مناطق التخ�سي�ص -
تخدمها  التي  امل�شاحة  حل�شاب  التحليل  هذا  ا�شتخدم  مت 

تفاوت كبري يف  اأن هناك  تبني  وقد  ب�شكل فعلي،   كل جامعة 

جامعة  اأن  وجد  حيث   ، جامعة  كل  تخدمها  التي  امل�شاحات 

بخدمة  تقوم  �شغرية   تخ�شي�ض  م�شاحات  تاأخذ  ال�شادات 

املنوفية  جامعة  اأن  حني  يف   ، فقط  ال�شادات  ومدينة  مركز 

تاأخذ م�شاحات تخ�شي�ض عري�شة  جداً، حيث  تقوم بخدمة 

مركز �شبني الكوم ، مركز تال ، مركز ال�شهداء ، مركز بركة 

ال�شبع ، مركز قوي�شنا ، مركز الباجور ، ق�شم �شر�ض الليانة 

ي�شكل  مما  اأ�شمون،   ومركز  الباجو  ومركز   ، منوف  ومركز 

عبء علی جامعة املنوفية خلدمة كل تلك املراكز ، باالإ�شافة 

واإذا  اي�شاً،  املجاورة  املحافظات  من   املال�شقة  القري  اإيل 

كان ذلك يتفق مع الكثافات العمرانية وال�شكانية يف كثري من 

االأحيان، فانه من ناحية اأخري  ميثل م�شكلة �شلبية يف توزيع 

اجلامعات،  الأن خدمات  اجلامعة التعليمية  ال يقت�شر  علی 

ال�شكان املحيطني بها  فقط ، بل يعتمد علی الكفاءة املكانية 

لتلك اخلدمة احليوية .

- تو�شي الدرا�شة باإعادة الهيكلة التوزيعية خلدمة التعليم 

اجلامعي مبحافظة املنوفية، مبا يالئم توزيع املراكز االإدارية 

املنوفية  جلامعة  فروع  اإن�شاء  يتم  اأن  علي   ، و�شكانا  م�شاحة 

وجامعة ال�شادات يف املراكز املحرومة ، خا�شة مركز اأ�شمون 

لطالب  التعليمية  الرحلة  طول  من  �شكانه  يعاين  والذي 

اجلامعة منهم �شواء ملدينة �شبني الكوم اأو ملدينة ال�شادات ، 

والتي ت�شل اأحيانا اإيل اأكرث من �شاعتني.
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