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 أهداف البحــــــــــــــــث :

دوات أبراز دور الخريطة المدرسية الرقمية كأداة من إ إلىييدف البحث            
 نو يبين العوامل الرئيسية فى إعداد الخريطة المدرسية الرقمية . أكما .التربوىالتخطيط 

 : ميهج البحــــــــــــــــــث  

 الىداف البحث وطبيعتو .  ، فيو أكثر المناىج مالئمةالمنيج الوصفى      
  الـبحــــــــــــــــث :أهنية  

، وكذلك من الرقميةالموضوع وىو الخريطة المدرسية أىمية البحث من أىمية  تنبع
 .أىمية التخطيط ذاتو 

مجموعة من البيانات الكمية والنوعية و التى الرقمية تقدم الخريطة المدرسية  -
 يمكن استخداميا فى الخطط التنموية المستقبمية  لمدولة .

ركيزة ميمة فى عمم "اقتصاديات التعميم "  الرقمية  الخريطة المدرسيةتعتبر  -
سس منيجية وعممية أفيى  تسيم فى تقييم الخطط المستقبمية عمى 

 التوسع العمرانى لممدارس .خطاء أواقتصادية بال ىدر ينتج عن 
التغمب عمى بعض المشكالت التعميمية المتعمقة بزيادة أعداد الطالب ، وندرة  -

الدولة ،كما تشمل التخصصات ، وتوزيع المعممين بمختمف مناطق بعض 
 لمدولة . التوسعات العمرانية 

ىو مشروع طموح وعصرى يخدم التربويين و المخططين ، وكذلك المواطنين  -
 والطالب . 

 : مشكلة البحــــــــــــــــث 

 األسئمة التالية :  عنفى اإلجابة  بحثتتمخص  مشكمة ال
 ما أىمية التخطيط فى العممية التربوية ؟ *    
 ما دور نظم المعمومات الجغرافية فى التخطيط التربوي ؟ *    
 ما أىمية مشروع الخريطة المدرسية ؟ *    

  ة ؟دوافع تبنى فكرة الخريـــطة المدرسيــما *
 الرقمية ؟ ةأىــــداف مشروع الخريـــطة المدرسيـــما *
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 ؟ الرقمية  األساسية فى إعداد الخريطة المدرسيـــة العواملما         *  
 ؟مراحــل إعـــــــــداد الخريطة المدرسيـــــــــــــــــــــة ما         *

  فصول البحـــــــــــــث : 

 .(( األول : التخطيط و التخطيط الرتبوىفصل ال ))

 *ماىــــــــــــــية التخطيط :
 وأىدافو :أىــــــمية التخطيط  -

 * التخطــــيط التربوى : 
                               ــمية التخطيط التربوى :أىـ -

 .((ـظه املعلومات اجلغرافية : ىـ ىىالثا الفصلا ))

 التعريف بنظم المعمومات الجغرافية . -*
 لتطور نظم المعمومات الجغرافية .نظرة تاريخية  -*
 أىمية نظم المعمومات الجغرافية .  -*
 إستخدام نظم المعمومات الجغرافية فى المجاالت المختمفة .  -*
 الخرائط الرقمية وأنواعيا .  -*

 ((.الرقنية الثالث  : اخلريطة املدرسيــــــــــــة  الفصل)) 

 الخريطة المدرسية غير الرقمية : -*
 .       مفيوم الخريطة المدرسية - أ
 الخريطة المدرسيــة. نشأة  - ب
 .  ـــةـطة المدرسيدوافع تبنى فكرة الخريــ -ج
 . ـةالخريــطة المدرسيــ أىــــداف مشروع -د

 .ةة ــطة المدرسيــمــــــيام الخريــ -ىـ 
 العوامل األساسية فى إعداد الخريطة المدرسيـة. -و
 مراحــل إعــداد الخريطة المدرسيـــة. -ز
 المبادئ العامة إلعداد الخريطة المدرسيـة.  -ح

 .ة ــة الرقميـــة المدرسيــالخريط-*
 خطوات اعداد خريطة رقمية .-ا
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 أىمية الخريطة المدرسية الرقمية .-ب
 نتائج البحث . -ج
 التوصيات. -د
 ــــث :ـأهه ىتائج البحـــــــ 

تيسير عممية ن لمخريطة المدرسية الرقمية دورىا الفعال فى ألى إتوصمت الباحثة 
كما أنيا توفر البيانات التى يمكن ، التخطيط وفى التعرف عمى عممية سير العممية التربوية 

 وىى بذلك تبرز الدور التكاممى لجميع مؤسسات الدولة .استخداميا فى مجاالت أخرى لمدولة 
 ــــــــات :ـأهه التوصيــــــ 

  ترى الباحثة ضرورة اإلىتمام بمشروع الخريطة المدرسية الرقمية والذى يقدم معمومات
وتشخيص الوضع القائم معممية التعميمية لوصف في فى بيان و متمثمة مفصمة وقيمة 

 .التعميمى داخل الكويت 

  كما ترى ضرورة تأسيس قسم خاص بالخريطة المدرسية الرقمية تابع لقسم التخطيط
 بوزارة التربية يسند اليو ميام اعداد وتطوير ومتابعة مشروع الخريطة المدرسية الرقمية . 

 . ضرورة اإلىتمام بتعيين اخصائي نظم معمومات جغرافية لكل منطقة تعميمية  
the Summary of the search 

The TITLE OF THE STUDY : 

as an educational planning Digital school map  Role of  The ”

device  ,and the main factors in its preparation, as seen by 

employee in planning department in the ministry of Education 

,Kuwait .” 
Researcher name: 

         Amal Mohammed AL -Hafiz  

Research Importance:  

 The importance of this research comes from the importance of the 

subject that discusses it , as it will be clear in the following points :  

 Digital school map can provide us with Quantitive and qualitive data 

,we can use in a future development plans. 

 school map considers an important pillar in “ The Economics of 

Education “and it contribute to evaluate of future plans on scientific 

methodological and economic basis  without waste resulting from 

urban expansion errors of schools. 
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 Overcoming some educational problems related to the increasing 

number of students , a few numbers for some specialized ,distribution 

of teachers to schools ,in different regions of  

the state , also include expansions in construction and reconstruction  

of the state .     

 It is an ambitious and modern project ,it can serve Educators ,  

Planners ,Citizens ,  and Students .    

Aims of the Research: 

 The research aims at showing the role of digital school map as an 

educational planning device, also shown the main factors in its 

preparation.   

Research problem:   

  What is the importance of planning in the educational process?  

 What is the role of geographic information system (GIS) in educational 

planning?  

 What is the importance of digital school map project? 

 What are the motives for adapting the digital school map idea?  

 What are the main objectives of the digital school map project? 

 What are the main factors in digital school map preparation?  

 What are the stages of school map preparation?  

Methodology of the research:  

Chapters of the study:  

 The first Chapter     :  

  “What is planning? And what is educational planning? “ 

 The second Chapter: 

“What are Geographic Information systems or (GIS)?”  

 The third Chapter: 

“The school map”  

 The Research Results : 

      The researcher reached that The Digital school map has its 

effective role in facilitate the planning process and in recognize the 

Educational process, and it also provides data which can be used in 

several fields in the state. So it can show the integrative role of all State 

Institutions.  

 The research Recommendations: 

   The researcher sees the need to pay attention to The Digital school 

map project which can provide detailed valuable information 

represented in data, description of the learning process, and in 

diagnosis of the existing educational situation in Kuwait. 
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 األول  ـلالفصــ

 مقدمة عن التخطيط العام  والتخطيط التربوى
 ة التخطيط :يـماه .1

د ايعتبر التخطيط بوجو عام فن وعمم ومنيج وىو أيضا نشاط متعدد األبع            
((Multi-Dimensional Activity    ويسعى دائما لتحقيق التكامل بين أبعادة

ويتعاطى فى بعده الزمنى مع الماضى والحاضر   Seek to be integrativeالمختمفة 
والمستقبل ويقيم جسورا بينيا ، وىو أيضا عممية جماعية وليس فردية وكل فرد فى 

الى يمكن وفى نفس الوقت المجموعة المخططين لو دوره الذى ال يمكن اإلستغناء عنو ، 
أن يؤدى دوره التخطيطى بنجاح منفردا دون اإلشتراك والتعاون مع المخططين مخطط أن 

 (. 01، ص 0221عثمان غنيم ،    االخرين فى مراحل عممية التخطيط المختمفة )
عمى أنو مجموعة من التدابير المحددة التى تتخذ من أجل تحقيق ىدف  كما يعرف   

بالنظرة المستقبمية والتنبؤ بمختمف المشكالت التى يمكن  معين . ومن ىنا فإنو يتميز
مواجيتيا والتحضير لمحمول فى حال وقوع ىذه المشكالت . وبرأى ىنرى فايول فإن 
التخطيط : "يشمل التنبؤ بما سيكون عمية المستقبل متضمنا اإلستعداد ليذا المستقبل " . 

البحث والمناقشة واإلتقان ، ثم وعرفو ىيمز بأنو : " عممية إدارية متشابكة تتضمن 
مرغوبا فيو .  )أحمد العمل من أجل تحقيق األىداف التى تنظر الييا باعتبارىا شيئا 

 . ( 6999محمد الطيب ،
ولمزيد من اإلحاطة بيذا المصطمح فإننا نقدم فيما يمى مجموعة من التعاريف التى  

 ( . 0221تناولتو من مختمف الجوانب )رمزى أحمد عبد الحي :
 دراسات تستند إلى تقديرات نوعية وكمية لممجتمع وموارده القصد منيا تكوين  " التخطيط

 صيغة مستقبمية ناجحة . 
 قوى وتنسيق الجيود وتنظيم النشاط الذى تبذلو جماعة من "وسيمة عممية لتجميع ال

الجماعات فى إطار واحد مع تكامل األىداف وتحديد الموقف ، بحيث يمكن اإلنتفاع 
مكانات األفراد واستغالل إمكانات البيئة واإلفادة من تجارب الماضى  ووسائل بقدرات وا 

إرتقاءه إلى حياة إجتماعية  المجتمع وتحقق بل حاجاتاالحاضر، لموصول إلى أىداف تق
 أفضل . " 
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  ىو مجموعة إجراءات تتخذ لتحقيق أىداف معينة ضمن اإلمكانات المادية والبشرية
 المتوفرة بوسائل قياسية ". 

  وسيمة إلحداث التغيرفى المجتمع من أجل توجيو التطور اإلجتماعي واإلقتصادى
مكانات المادية والبشرية المتوفرة والسياسي بوسائل واعية لتحقيق أىداف معينة ضمن اإل

 بوسائل قياسية " .
  األسموب العممى الذى يسعى إلى تحقيق أىداف محددة بغية رفع المستوى المعيشى

والثقافي لإلنسان ، وىو يتضمن تعبئة الموارد البشرية والمادية واستخداميا بكفاءة عالية 
 لتمبية احتياجات المجتمع المتزايدة ". 

  عممية منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات ، لموصول إلى أىداف
محددة ، عمى مراحل معينة ، خالل فترة أو فترات زمنية مقدرة ، مستخدمة الموارد المادية 

 حاليا ومستقبال أحسن استخدام ". المتاحة والمعنوية والبشرية 
ونكتفى بيذا القدر من التعاريف ، وما يمكن استنتاجو منيا أن عممية التخطيط           

تتضمن التحضير لممستقبل من خالل ما ىو متوفر من إمكانات وموارد معنوية ومادية 
وبشرية ، فيو عممية عممية ىادفة ترصد مختمف المشكالت المتوقعة وكيفية التعامل 

ت المرتبطة بتطويرالمجتمع ، كما أنيا تمكن المشرفين معيا ، وتمس مختمف المجاال
عمييا من ضبط عممية التنمية الشاممة وتجنب مختمف اإلحتماالت السمبية لتحقيق 

وعميو فإن التخطيط  أكبرقدر ممكن من األىداف وعمى أحسن مستوى ممكن من األداء .
مموارد البشرية مثل لفى تحقيق استخدام فعال وأ بالنسبة الى تنظيم ىو أسموب يساعد

تحقيق أىداف منشودة واإلمكانيات أو الموارد المادية المتاحة من أجل )القوى العاممة( 
 (.92، ص 6919مرغوبة تم تحديدىا مسبقا )ىاشم 

وعموما فإن التعريفات المختمفة والمتعددة لمتخطيط قد غطت وشممت جوانب       
مختمفة وواسعة ولكن دون أن تشير الى إتفاق جماعى مباشر فى الرأى ، وان كانت قد 
إتفقت بشكل غير مباشر عمى مجموعة من المحاور الرئيسية التى يمكن ايجازىا فيما 

 (.0221)عثمان محمد غنيم ،  :يمى 
 طيط نشاط انسانى اساسى .التخ 
 . التخطيط خيار عقالنى 
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 . التخطيط موجو لمعمل المستقبمى 
 . التخطيط وسيمة لحل المشكالت 

 : وأهدافه أهنية التخطيط  -*

إذا كان األخذ بأسموب التخطيط فى دول أوروبا قد إرتبط بعجز النظام االقتصادى    
الحرعمى تحقيق اإلستغالل األمثل لمموارد الطبيعية الكامنة والمتاحة وبالتالى وضع الحمول 
المناسبة لممشكالت اإلقتصادية فى ىذة الدول أو عمى األقل التخفيف من حدتيا ومن حدة 

صادية واإلجتماعية الناجمة عن ذلك فى فترة من الفترات ، وعميو تكمن المشكالت اإلقت
 (  : 66-9ص 6911أىمية وأىداف عممية التخطيط فيما يمى )الجالودى ، 

I. – : مستوى الدولة واإلقميم 
  عادة توزيع الدخول بين السكان تحقيق العدالة اإلجتماعية من خالل توزيع وا 

وكذلك التوزيع العادل لعائدات النمو ومكاسب التنمية  والمناطق واألقاليم بشكل مقبول ،
قميميا .  طبقا وا 

 . اإلستغالل األمثل لمموارد الطبيعية المتاحة والكامنة والتوظيف السميم لمموارد البشرية 
 . تحقيق معدالت نمو إقتصادى عالية وتحسين مستوى معيشة السكان ونوعية حياتيم 
 والموضوعية لممشكالت اإلقتصادية واألجتماعية  المناسبة المساىمة فى وضع الحمول

 والديموغرافية والبيئية ..
II. -  : مستوى التنظيم 

يوفر التخطيط قدرة كبيرة عمى التنبؤ أحداث المستقبل وبالتالى يزيد ذلك  من قدرة  -
المشروع أو التنظيم عمى التأقمم والتكيف مع ىذة األحداث من خالل تحديد أفضل 

 العمل فى ضوء ما يحتمل حدوثو .أساليب وطرائق 
يمكن التخطيط من بمورة أىداف المشروع أو التنظيم العامة والتفصيمية ويأخذ بعين  -

 اإلعتبار عدم وجود أى تناقض بينيا . 
يعمل التخطيط عمى إيجاد ترابط منطقي بين القرارات مع بعضيا البعض من جية ومع  -

ذا بدورة يؤدى الى تحديد خطوات العمل األىداف العامة والتفصيمية من جية أخرى وى
 بشكل منطقى متسمسل ومتكامل لجميع العاممين فى المؤسسة أو القطاع .
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يساعد التخطيط السميم فى إعطاء التنظيم او المشروع مركزا ودورا تنافسيا أفضل من  -
و بتطوير وتعديل أساليب العمل وزيادة االنتاج اخالل المرونة التى يوفرىا فيما يتعمق 

 . تخفيضو بعد تحديد حاجات السكان ورغباتيم 
يقمل التخطيط  السميم من األخطاء بجميع أشكاليا وعمى كافة المستويات ألنو أسموب  -

يقوم عمي التروى والموضوعية فى صنع القرار ، وبالتالى فيو يساعد المدير عمي 
 إتخاذ قرارات صحيحة تحكميا األىداف المنشودة .

 يم عمي رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج عن طريق تحقيقيعمل التخطيط السم -
 اإلستغالل األمثل لمموارد واإلمكانات المتاحة . 

والتنبؤ بالمشكالت المستقبمية ووضع يمكن التخطيط من تحديد المشكالت القائمة   -
 الحمول المناسبة ليا . 

مراحل التنفيذ وبشكل يضمن يعمل التخطيط السميم عمي تحقيق رقابة فعالة فى جميع  -
 تحقيق األىداف المنشودة .

تحقيق التنسيق األفقى والرأسى بين النشاطات المختمفة داخل المؤسسة أو القطاع  -
 وتحديد الييكل التنظيمى المناسب وتوزيع المسؤليات 

 ط الرتبوى :ـالتخطي-3

تعريف التخطيط بمفيومو العام والشامل نحاول فيما يمى تعريف تقديم  بعد           
التخطيط التربوى باعتباره من أىم مجاالت التخطيط التى يتوقف عمييا تحقيق التنمية 
المنشودة والتطوير المنتظر وذلك الرتباطو المباشر باإلنسان صانع التنمية 

 والمستيدف من كل عمميات التخطيط . 
جممة من التعاريف لمتخطيط التربوى لنخمص فى األخير الى تقديم ونقدم فيما يمى   

مختمف العناصر المرتبطو بو حتى يكون فيمنا لو شامال ودقيقا )رمزى أحمد 
 (.0221عبدالحى ،

  يعرفو عبد اهلل عبدالدايم بأنو : رسم لمسياسة التعميمية فى كامل صورتيا
ضاع البمدان السكانية رسما ينبغى أن يستند إلى إحاطة شاممة أيضا بأو 

 جتماعية . اإلوأوضاع الطاقة العاممة واألوضاع اإلقتصادية و 
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  كما يعرفو شبل بدران عمى أنو : التنبؤ بسير المستقبل فى التربية والسيطرة
لى تحقيق اإلستخدام  عميو من أجل الوصول الى تنمية تربوية متوازنة وا 

لى الربط بين التنمية التربوية األمثل لمموارد البشرية والمالية المتاحة ،  وا 
 والتنموية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاممة . 

  كما جاء تعريفو عند محمد سيف الدين فيمى بأنو : "العممية المتصمة
أساليب البحث اإلجتماعى ومبادئ وطرق التربية المنتظمة التى تتضمن 

وعموم اإلدارة واإلقتصاد والمالية ، وغايتيا أن يحصل التالميذ عمي تعميم 
 كاف ذى أىداف واضحة . 

  وحدد عمرالتومى الشيبانى معناه فى كونو " الجيد العممى المتصل
خالل والمقصود والمنتظم الذى يرمى إلى تحقيق أىداف تربوية معينة من 

جراءات  خالل فترة زمنية محددة ويعتمد عمي أساليب عممية وفنية مناسبة وا 
ووسائل مقبولة فى تحقيق األىداف التربوية المرسومة لو ، وفى التنبؤ 
باحتياجات التعمم ومشكالتو فى السنوات المقبمة وفى إعداد العدة ليا وايجاد 

والمتوقعة ، وفى التحكم الحمول المناسبة ليا فى حدود اإلمكانات المتاحة 
المدروس فى مستقبل التعميم وفى إحداث التوازن المرغوب فى توسعاتو ، 
وربط ىذه التوسعات بأىداف ومتطمبات التنمية الشاممة لممجتمع  ، وفى 

كمال فرحاوى و لخضر االستخدام األمثل لمموارد المتاحة لو والمتوقعو )
  (،0229لكحل ، 

  وىو معرف عند كومب   Coombs   بأنو " عممية لمتحميل النسقى
العقالنى لمسار التنمية التربوية بيدف جعل التربية أكثر فعالية فى تحقيق 
حاجات وأىداف المتعممين والمجتمع " ويضيف قائال " إن التخطيط التربوى 
ييتم بالمستقبل من خالل الدروس التى يستخمصيا من الماضى ..وىو 

تفى بالتساؤل فقط عن الوجية التى يتخذىا ، بل مسار متواصل ، الذى ال يك
عثمان أيضا عن كيفية الوصول الييا وعن أفضل السبل المحققة لذلك )

 . (  0221، عثمان محمد
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  ويعرف أيضا بأنو " تحويل الغايات والمقاصد واألىداف ، التى تم رسميا الى
لى برامج ومشروعات ، مستخدما بوجو خاص السيما  مرام )كمية غالبا( وا 
فيما يتعمق بالجوانب الكمية لمتخطيط التربوى ، طرائق وتقنيات حسابية 

الكمية  لصورة معينة ، والسيما فى اإلسقاطات والتنبؤات ؛بحيث يتم تحديد ا
العددية لمنظام التربوى خالل سنوات الخطة : سواء فى ما يتصل بأعداد 
الطالب )موزعة عمى مراحل التعميم وأنواعو ( أوأعداد الصفوف ، أو فيما 

بنية والتجييزات المدرسية ، أو فيما يتصل بكمفة الخطة وتمويميا األيتصل ب
ومدخالتو أو مخرجاتو ، ىذا  ، سواء كانت تمك من مقومات النظام التربوى

باالضافة الى تحديد المرامى الكيفية تحديدا دقيقا وكميا حيث يمكن ذلك . 
ىذه ، مرونتيا عن طريق وأىم ما تتصف بو عممية التخطيط التربوى 

مراجعتيا دوما وتقييميا أثناء التطبيق ، وعن طريق إعادة النظر فى 
الختامى الذى يؤخذ فى اإلعتبار شرائحيا السنوية ، ثم عن طريق تقييميا 

 (0221عند إعداد الخطة الموالية " )غريب ،
لتخطيط التربوي عممية رسم ومن خالل كل التعريفات السابقة يمكننا اعتبار ا

ن التربوية والتعميمية ، بحيث تراعي فيو مختمف المؤثرات والمعايير التاريخية يتالسياس
وغيرىا ، ويتم من خاللو التنبؤ باحتياجات النظام واالجتماعية والسياسية واإلقتصادية 

التربوى والمشكالت المتوقع مواجيتيا وتحضير الحمول المناسبة ليا . كما 
يعتبرالتخطيط التربوى عممية منظمة محددة زمنيا ، تقوم  عمي الدراسات التحميمية من 

والنوعية التى  أجل استثمار نتائجيا فى وضع الخطة المناسبة وتحديد الصورة الكمية
ينبغى أن يكون عمييا النظام التربوى صفة الشمولية حين يتعمق األمر بالسياسات 
التربوية العامة ، فإنو يأخذ صفة الضبط الجزئى حين يتعمق األمر بالخطط العممية 

لخضر  )التطبيقية التى يضعيا الممارسون التربويون من مفتشين ومدراء ومعممين ...
 ( .0229فرحاوى لكحل،كمال 
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  :    أهنية التخطيط الرتبوى -*

لقد فرض التخطيط التربوى نفسو ، لما لو من دور كبير فى تحديد مكانة النظام التربوى 
الشاممة ،ويمكننا إبراز أىمية التخطيط االتربوى من خالل  فى اإلستيراتيجيات التنموية 

 ( : 0221العناصر التالية )رمزى أحمد عبد الحى 
  دوره اإليجابى فى التعرف عمى إمكانات المجتمع المعنوية والمادية والبشرية ، وتشخيص

 الواقع بمجاالتو المختمفة ، االقتصادية واإلجتماعية والثقافية ....
  تحديد األىداف التربوية والتعميمية ، وترتيبيا حسب األولوية التى تمثميا فى حاجات

 المجتمع . 
 ط ومشروعات وبرامج تربوية وتعميمية فى أجال زمنية محددة .ترجمة ااألىداف الى خط 
  اإلختيار بين البدائل المتوفرة فى البرامج والوسائل واإلجراءات وما ىو األنسب لتحقيق

 متطمبات تنمية المجتمع ، وما يناسب اإلمكانيات والموارد المتاحة . 
 تربوية المعاصرة واستدراك تمكين النظام التربوى من مسايرة التطورات واإلتجاىات ال

 مكامن الخمل التى وقعت فى الماضى .
  زيادة اإلنتاج والدخل القومى ومعدل النمو ، لما يشكمو من ابراز الدور اإلستثمارى لمنظام

 التربوى .
  تحقيق الرؤية الشاممة لمختمف متطمبات التنمية ، وىذا من خالل التنسيق الذى يقوم بو

ات واألجيزة سواء فى المجال التعميمى أوغيره من  يجالمخططون مع مختمف ال
المجاالت . اقتصاد الجيد والوقت والمال نظرًأ لدوره فى تجنب التدخل والجيد المضاعف 
، بحيث من شأن التخطيط الجيد أن يحدد دور كل األجيزة القائمة عمى التعميم ، دون 

 تدخل بينيا فى القيام بالميام المنوطة بيا .
  كما يشكل التخطيط التربوى فى كمياتو وجزئياتو الوسيمة الرئيسية لتطوير األنظمة

التربوية ، ألنو بدون تخطيط اليمكن تحديد مستقبل النظام التربوى ، وبالتالى تحديد 
أن يكون عميو فى الفروق اإليجابية بين واقع النظام التربوى والمستوى الذى ينبغى 

 المستقبل . 
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كد ان التخطيط  التربوى ليس مجاال ثانويا وال عنصرا زائدا ، بل إن كل ما سبق يؤ 
مستوى كل أمة من النمو يتحدد بمدى قدرتيا عمي التخطيط العممى الفعال البعيد عن 

 .اإلرتجالية واألنية والقرارات المزاجية المتسرعة  
  ىوعية املشاكل التعلينية داخل دولة الكويت : -3

 وقات فى تعميم الكويت والتى تم رصدىا فى السنوات الماضية : أبرز المشكالت والمع
قصر اليوم الدراسى وزمن الحصة الدراسية ، ويؤثر ذلك عمى كم الخبرات والميارات  -*

 واألنشطة المتاح تزويد المتعممين بيا وطموحات التخطيط وجودة التنفيذ التربوى .
امومو  –وضع –ارتفاع معدالت الغياب وتكرار حاالت الغياب السباب متعددة ) مرضية  -*

وغيرىا ( خالل العام الدراسى بنسب تتجاوز )معدالت اإلحتياط ( التى يتم مراعاتيا ضمن 
تقدير وتوفير متطمبات العممية التعميمة من الكوادر التعميمية مما ييدر جيود اإلستعداد 

سمبا عمى استمرار تواصل المتعممين مع لعمل التربوى بالمدارس ويؤثر الجيد ويربك ا
 معممييم . 

معوقات الصيانة الطارئة بالمبانى المدرسية وتأخرىا  بسبب المركزية وعدم قدرة المناطق  -*
 أو المدارس عمى مواجيتيا . 

الحيات  لية اإلستفادة من الصندوق المالى بالمدرس ومنح الصآالحاجة الى تطوير  -*
لالدارات المدرسية لتمكينيم  من مرونة التصرف لممصمحة العامة ومصمحة العمل التربوى 

 بالمدرسة. 
الحاجة لممزيد من التفويض بالصالحيات لمديرى عموم المناطق التعميمية تيسيرا لسرعة  -*

انا لمتميز اتخاذ القرارات فى اطار النظم والموائح التربوية والسياسية العامة لموزارة وضم
 واإلبداع فى إدارة وتنفيذ العمل التربوى .

الحاجة لتقدير جيود أعضاء اسرة التوجية الفنى ومنحيم امتيازات مالية تعوضيم عما  -*
يتكبدونو من تكاليف )المواصالت / الياتف ( خالل عمميم وتواصميم المستمر مع 

 التعميم فى الكويت (  ،نموزج لسياسة0262المدارس . )نور عبداهلل،جواىراحمد ، 
ومما ال شك فيو أنو يجب وضع كل ىذة المشكالت وغيرىا من المشكالت المحتمل      

وقوعيا فى المستقبل فى اإلعتبار اثناء عممية التخطيط التربوى والذى منوط بو مواجية 
المشكالت التربوية ،وايجاد الحمول السريعة والفعالة ، والتى بدورىا توجب عمي المخططين 
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من لتطورات التى تحدث واالستفادة من المستحدثات العممية و العمل عمي  مسايرة ا
نظم المعمومات والمجاالت التكنولوجية والرقمية المتطورة وكذلك  ، المتخصصةاألبحاث 

  .  والتى من شأنيا توفير الوقت والجيد وكذلك تقديم الدقة فى تحقيق األىداف  المطموبة 
 الثاىى ــلفصــال

  ىظه املعلومات اجلغرافية 

 التعريف بيظه املعلومات اجلغرايف :

تختمف النظرة لنظم المعمومات الجغرافية اختالفا شاسعا ، بل إن تعريف مصطمح نظم        
المعمومات الجغرافية  ذاتو يتعدد بدرجة كبيرة مما يجعل الكثيرون يتساءلون عن ماىية ىذه 
النظم وىل ىى مجرد أداة حاسوبية أم تقنية أم أنيا عمم فى حد ذاتو . فمن أمثمة أبسط 

لنظم الجغرافية " أنيا وعاء لحفظ بيانات الخرائط فى صورة رقمية ، وىنا يمكننا أن تعريفات ا
" لتحويل الخرائط الورقية الى خرائط TOOL " " داةآنعتبر نظم المعمومات الجغرافية مجرد 

رقمية . أيضا نجد تعريفا أخر يقول أن نظم المعومات الجغرافية ىى " أداة حاسوبية لحل 
افية . وربما ظيرت متل ىذة التعريفات مع بداية ظيور مصطمح نظم المشكالت الجغر 

المعمومات الجغرافية ذاتو منذ عدة عقود حيث كانت النظرة العامو ليذه األداة لتطوير الخرائد 
الرقمية ومقارنتيا مع الطرق التقميدية ألستخدامات الخرائط الورقية . ) جمعو داود ،  ، 

 (. 0262 - 2لجغرافية ، ص مبادئ عمم نظم المعمومات ا
بعد عقدين من ابتكار نظم المعمومات الجغرافية واستخداميا كأداة ، تطور تعريف ىذا       

المصطمح بعد أن بدأت فى الظيور تطبيقات جديدة تعتمد ليس فقط عمى حفظ البيانات 
الجغرافية فى صورة رقمية بل تخطتيا الى تحميل ىذة البيانات بيدف الوصول لحمول عممية 

جتمعية قائمة فى عدد كبير من التخصصات واإلىتمامات  . ومن ثم وعممية لمشكالت م
" Technologyتخطت نظم المعمومات الجغرافية  مرحمة األداة لتصل الى مرحمة التقنية "

حيث صارت تعتمد فى داخميا عمى التكامل بين عدة عموم مثل عموم الجغرافية والكارتوجرافيا 
 انب تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظم تحديد الموقع . والجيوديسيا واإلحصاء والكمبيوتر بج

األمريكية )معيد  ESRIتعرف نظم المعمومات الجغرافية بعدة طرق منيا تعريف مؤسسة    
بحوث النظم البيئية ( بأن: " نظم المعمومات الجغرافية ىى مجمع متناسق يضم مكونات 

مدربين ويقوم ىذا المجمع بحصر دقيق الحاسب األلى والبرامج وقواعد البيانات واألفراد وال
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لممعمومات المكانية وغير المكانية ، وتخزينيا وتحديثيا ومعالجتيا وتحميميا و عرضيا 
 (. 2، الخرائط الرقميو ، ص   0260."جمعو داود ،

او عمي انيا " مجموعة منظمة من حاسبات ألية وبرامج ومعمومات جغرافية وعاممين 
ظيار كل أشكال المعمومات ذات الصيغة صممت اللتقاط وتخزين وت حديث التعامل والتحميل وا 

  ,061: 061التخطيط  اسس ومبادئ عامو ص عثمان محمد غنيم،الجغرافية بكفاءة" . )
( وىذا التعريف يوضح طبيعة العمميات التى يقوم بيا نظام المعمومات الجغرافي ، 0221

ية يجيب عنيا أى نظام معموماتى ويمكن تمخيص ىذة المعمومات فى خمس اسئمة رئيس
 جغرافى ، وىذة المثمو ىى : 

 ما الشئ او الظاىرة الموجودة فى موقع ما ؟  الموقع . -
.أين تقع ظاىرة معينة ؟ وبشروط محددة . مثال ما التجمعات  الخصائص والشروط -

 السكانية  التى يوجد بيا مدرستين ثانويتين لمذكور ؟ 
مثل : ما اإلختالفات التى طرأت عمي انماط استخدام األرض فى  – اإلتجاه والتغيير -

 .  6912حوض البقعو منذ عام 
 : ما انماط استخدامات األرض فى إقميم العقبة التنموى ؟  النمط السائد -
ماذا بعد ... ما التغييرات اإلقتصادية واإلجتماعية التى ستطرأ بعد بعد تزويد  – النماذج -

 . قرية ما بالكيرباء 
كذلك يوضح التعريف المتطمبات األساسية لنظم المعمومات الجغرافية والمتمثمة فى    

 كل مما يمى : 
a)   األجيزةhardware   وتشمل أجيزة الكمبيوتر وأجيزة رسم وطابعات ، وأجيزة :

 إدخال بيانات ..وغيرىا 
b)  البرمجياتSoftware  ة منيا المعمومات كثيرة ومتعدد : واألمثمة عمي برامج نظم

:(ARC , INF , ERDAS , IDRISE  . ) 
c)  : البياناتData   ( ونحتاج ىنا الى قاعدة بياناتDATA BASE     وتشمل )

   إحصائيات وجداول ونصوص وخرائط وأشكال بيانية...الخ
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  ىظرة تارخيية لتطور ىظه املعلومات اجلغرافية 

توجد بعض االختالفات فى تحديد التاريخ الدقيق لتطور نظم المعمومات الجغرافية ، حيث      
الفترة نفس  وكان ذلك فيكانت تجرى جيود متماثمة  فى كل من أمريكا الشمالية و أوروبا 

تقريبا . وربما يعد نظام المعمومات الجغرافي الكندى أول ظيور لنظم المعمومات  الزمنية 
ىـ(  بتحويل خرائط الموارد  6212-م  6912حيث قامت الحكومة الكندية فى)   الجغرافية 

منيا فى تصنيف األراضى لإلستفادة األرضية من صورتيا الورقية الى صورة رقمية 
 واستخداماتيا  

ن . وتقريبا وفى نفس يالمتعددة واجراء بعض القياسات عمييا مثل حساب المساحت        
اإلحصاء االمريكى فى التفكير بتطوير سجالت رقمية لجميع الشوارع والطرق الوقت بدأ مكتب 

م 6912اإلحصاء السكانى الذى كان مقررا فى عام  اإلرجاع الجغرافى األلى لبيانات بيدف
حميل م بانشاء معمل الرسم والت 6912وكانت ىذة الفكرة دافعا لقيام جامعة ىارفارد 

من التطبيقات وليس ىدفا  مات جغرافى عام يخدم عددامعمو بالكمبيوتر بيدف تطوير نظام 
  . محددا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  أول خريطت جيىنىجيت رقميت1شكم ) 
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م فى أول  6911اما فى انجمترا فقد بدأت  وحدة الكارتوجرافيا التجريبية فى عام        
تجربة إلنشاء نظام حاسوبر لتطوير الخرائط بيدف تقميل تكمفة وقت انشاء الخرائط بصورتيا 

م تم انتاج أول خريطة جيولوجية رقمية بواسطة ىيئة المساحة  6912التقميدية . وفى عام 
البريطانية. ومنذ ذلك التاريخ بدأت جيات انتاج الخرائط فى أمريكا و أوروبا مثل  الجيولوجية

) ىيئة المساحة األمريكية ، وىيئة المساحة العسكرية األمريكية ، وىيئة المساحة البريطانية 
، والمعيد الوطنى الفرنسى لمخرائط (اإلستفادة من ىذه التقنية الجديدة فى إنتاج الرقمية . إال 

بريطانيا أصبحت أول دولة تنجح فى تطوير قاعدة بيانات كاممة لخرائطيا الرقمية وكان  أن
  ( .  62-9م ،ص0262ىـ(.)جمعو داوود .  6261م ) 6992م  ذلك فى عا

 
 .  ويقدم الجدول التالى عرضا مبسطاُ ألهم المحطات التاريخية فى تطور نظم المعلومات الجغرافية  
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  املرتبطة بيظه املعلومات اجلغرافيةالتكييات                                                                                                         : 

a)  : تكيية اإلستشعار عً بعد 

وىى عممية تجميع بيانات عن سطح األرض عن طريق التقاط صور أقمار        
صناعية خاصة ثم تتم عممية تصيح وتفسير ىذه الصور لتصنيف كل المعالم 
الجغرافية الموجودة فييا ، وتفيد ىذة التقنية فى عممية تحديث الخرائط وفى تصنيف 

والق ، وحركة الطبقات التربة وفى التطبيقات الجيولوجية مثل استنتاج اماكن الف
المختمفة لسطح األرض ، وفى انتاج خرائط استخدامات األراضى وفى حصر الموارد 
الطبيعية فى حيز معين وفى تحديد التغيرات الحادثة فى منطقة معينة خالل فترة 
زمنية معينة والتنبؤ بالتغيرات المستقبمية فى ذات المنطقة ، باإلضافة الى اإلستخدام 

 العسكرى .   فى المجال
 ميما( دورًا  Remote Sensingوقد لعبت تقنية االستشعار عن بعد )         

طوير نظم المعمومات الجغرافية كونيا تقنية لجمع البيانات المكانية . تم اطالق تفى 
أول قمر صناعى عسكرى فى الخمسينات من القرن العشرين الميالدى بغرض جمع 

 أنو كان يستخدم الكامير واألفالم التقميدية فى أعمالمعمومات مخابراتية ، ومع 
التصوير إال أن تخزين وتحميل ىذا الكم اليائل من المعمومات المكانية كان لو دور 

فى تطوير نظم المعمومات الجغرافية . ثم تطورت تقنية  –بصورة سرية –كبير 
أول قمر . وظير  ( Digital  Remote sensing )اإلستشعار عن بعد الرقمى 

  (  Landsatصناعى مدنى لإلستشعار عن بعد وىو القمر األمريكى الندسات  )
ىـ . أيضا ساعدت التطبيقات العسكرية والمخابراتية   6290-م 69912فى عام 

فى تطوير نظم المالحة وتحديد المواقع العالمية بالرصد عمى األقمار الصناعية فى 
لميالدية ، فظيرت تقنية النظام العالمى لتحديد فترة السبعينيات من القرن العشرين ا

. والذى تم اختصاره الى جى بى  ( Global Positioning Systemالمواقع )
،والتى ساعدت عمى الوصول لتحديد مواقع الظاىرات المكانية بدقة  (GPSإس )

وسرعة وتكمفة أقل وعمى مستوى عالمى ، وىو ما أدى لتطور فى الحصول عمى 
المكانية ومن ثم تطور نظم المعمومات الجغرافية . ومع بداية عقد البيانات 

الثمانينيات من القرن العشرين الميالدية حدث تطور ىام وىو انخفاض أسعار أجيزة 
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 ( Software( ، مما أطمق صناعة تطور البرامج  )Hardwareالكمبيوتر )
 (.66-62، ص  0262وخاصة برامج نظم المعمومات الجغرافية . ) جمعو داوود . 

b) ( ىظه حتديد املواقع على سطح األرضGPS                         ) 

وىى عممية تحديد إحداثيات نقطة معينة عمى سطح األرض باستخدام أجيزة     
(GPS المتصمة بعدد من األقمار الصناعية التى تعطى إحداثيات ذات دقة عالية )

ويستخدم ذلك فى تحديث الخرائط وبناء نظم  لمنقطة الموجودة عندىا الجياز ،
 ( .Tracking systemالمتابعة واقتفاء األثر لممركبات المختمفة)

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 GPS( جياز 0شكل )

 األنواع وىى :   2) أجيزة النظام العالمى لتحديد الموقع (الى  GPSتنقسم أجيزة 
 أجيزة مالحية أو محمولة يدوية : -
 أجيزة ىندسية أو جيو ديسية :  -
 أجيزة خاصة لنظم المعمومات الجغرافية:  -

لكل نوع من ىذة األنواع دقة محددة يجب معرفتيا قبل استخدام ىذا النوع أو 
 م ( . 0260ذلك فى القياسات الحقمية المطموبة ألنتاج الخرائط  )جمعو داود ، 
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 GPS ال  من مختلفة ( اشكال3شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ودقت انخرائط . GPS( جذول يىضح انىاع اجهزة 4شكم )

تختمف طبقا إلستخداميا ويمكن ايجازىا   GPSكما انو توجد أنواع متعددة من 
 كما فى الجدول التالى :
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c) اجليوديسيا  ( والفوتوجرامرتىGeodesy & photogrammetry ): 

ىو عمم قياس شكل األرض عن طريق الوسائل المساحية المعروفة وىو ذو  جليوديسيا :         
فائدة فى بناء خرائط األساس التى تحتوى عمى مجموعة من الطبقات الرئيسية )طرق ، سكك 
حديدية ، مطارات ، منشأت ، وغيرىا ( والتى تستخدم فى معظم التطبيقات الخصة بنظم 

 المعمومات الجغرافية . 
 
 
 
 
 
 
 

 GPS( دور نظم ادارة قواعد البيانات داخل 5شكل )

                                      الفوتوجرامتارى : 

ىو ذلك الفرع من العموم الذى ييدف الى تصحيح وتحميل الصور الجوية )أى التى 
 تم التقاطيا من طائرة ( وىو يوفر دقة عالية فى الخرائط المتجية من الصور المصححة . 

d) ورسه اخلرائط عله بياء (Cartography ): 

ىذا الفرع من العموم يشمل مجموعة ةمن المواصفات واإلصطالحات المتعارف     
عمييا فى انتاج أى مقياس من الخرائط المختمفة ، وىذة المواصفاتالفياسية تشل أيضا " 
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الفضل ليذا الدقة واإلحكام و اإلحداثيات ... وغيرىا وبيذا تدين نظم المعمومات الجغرافية ب
 العمم فى سيولة ودقة الخرائط التى يتم إدخاليا فى نظم المعمومات الجغرافية .

e) ( ىظه إدارة قواعد البياىات(DBMS–Data Base Management Systems)    ): 

من الطبيعى ان أن تكون ذات صمة وثيقة بنظم المعمومات الجغرافية  حيث أنيا   
 تخزين واستعادة البيانات التى تقوم نظم المعمومات الجغرافيةوسيمة ذات قوة عاليبة جدا فى 

 بإظيارىا أليا وتوقيعيا عمى الخرائط الجغرافية لممستخدم 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  ( نظم قىاعذ انبياناث6)شكم 

  computer Aided Drawing  - CADىظه التصنيه اهليدسى

المنشأت والبنية األساسية بدأ استخدام نظم التصميم اليندسى فى عمميات تصميم 
ولكن امتد االن ىذا االستخدام ليشمل انتاج الخرائط  وان كانت ذات قدرة محدودة فى إدارة 
ومعالجة وتحميل قواعد البيانات الجغرافية ولكنيا أثبتت كفاءة عالية فى عمميات التحويل 

 والتصحيح الرقمى لمخرائط .
  مجاالت المختمفة : نظم المعمومات الجغرافية فى ال تطبيقات 

بصفة عامو يمكن تقسيم تطبيقات نظم المعمومات الجغرافيةالى ثالثة اقسام : 
ومات تطبيقات تقميدية ، تطبيقات نامية  ، تطبيقات حديثة . مع ظيور نظم المعم

الحكومية والعسكرية  الجغرافية فقد شممت تطبيقاتيا التقميدية تمك التطبيقات
خدمات بكافة أنواعيا . وفى منتصف التسعينات من القرن والتعميمية وتطبيقات ال

العشرين الميالدى بدأت تطبيقات نامية فى الظيور ، فبدأ استخدام نظم المعمومات 
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الجغرافية فى البنوك والخدمات التجارية والخدمات العقارية والشبكات المواصالت 
والعشرين الميالدى فإن والنقل وايضا تحميل األسواق . أما فى بداية القرن الحادى 

تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية قد توسعت ودخمت مجاالت جديدة مثل التطبيقات 
األمنية والمخابرات ومكافحة اإلرىاب . واليوم أصبح تطبيق نظم المعمومات الجغرافية 
وتكامميا مع نظم المعمومات األخرى أحد ىأىم أسباب النجاح والتطور فى المؤسسات 

 (06-02ص ، 0260،.)داود ،جمعو محمد   الكبرى

 
 ( تطبيقات  نظم المعلومات الجغرافية7شكل )

 

 
 ( منتجات معلوماتية جغرافية8شكل )                         
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  : أهنية ىظه املعلومات اجلغرافية 

نظم المعمومات الجغرافية ىى  نوع خاص من ومميز من نظم المعمومات التى ليس 
ىذة فقط تراقب وتتابع األحداث و التغيرات و األنشطة وانما أيضا تحدد "مواقع أو أماكن " 

 األحداث واألنشطة البشرية . 
الجغرافية "  وتسمى المشاكل التى تتطمب اإلعتماد عمي المعمومات المكانية باسم " المشكالت 

 ومن أمثمتيا .
  يعتمد مسئولوا الرعاية الصحية عمى المعمومات المكانية لتحديد مواقع إنشاء المراكز

 الصحية و المستشفيات الجديدة .
  يعتمد ميندسو شبكات الطرق والمواصالت عمى المعمومات المكانية  فى اختيار أفضل

 مواقع إلنشاء الطرق الجديدة .
 المعمومات المكانية فى أختيار أماكن الترفية ومواقع الفنادق ومواقع  يعتمد السياح عمى

 األثار أثناء تجواليم . 
  يعتمد المزارعون عمى المعمومات المكانية فى تحديد أماكن وضع الشتالت الجديدة و

 أيضا مواقع التسميد فى مزارعيم .
 مواقع أجزاء تابعة يعتمد ميندسو اإلنشاءات المدنية عمى المعمومات المكانية فى م

 المنشأت طوال فترة تنفيذ المشروع . 
  يعتمد مسئولوا الحماية المدنية عمي المعمومات المكانية فى تحديد مواقع التضررمن

ووضع الخطط الالزمة لمتقميل  –مثل السيول واإلنييارات األرضية  –الكوارث الطبيعية 
 من أثارىا السمبية . 

وبذلك فإن استخدام أو تطبيق نظم المعمومات الجغرافية لم يعد فى وقتنا الحالى امرا 
أكاديميا يطبق داخل الجامعات ومراكز البحوث إنما صار روتينا يطبق باستمرار داخل 
الجيات الحكومية و الشركات األىمية الخاصة لموصول لحمول عممية دقيقة لمشكالت 

  (. 0262،مجتمعية. )داود، جمعو محمد 
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 ماهية اخلريطة الرقنيه :

تتنوع نظم المعمومات الجغرافية . من حيث طبيعة المعمومات الى نظم المعمومات 
( )عمى ،  Vector( ونظم المعمومات الجغرافية الخطية )  Rasterالجغرافية الشبكية )
 ( .  602، ص  0226محمد عبد الجواد 

دخاليا الى     عند القيام إعداد الخريطة الرقمية أو الصور الجوية أو الفضاءئية وا 
برامج نظم المعمومات الجغرافية ، فإن البرامج المستعممة تتعامل مع الخالائط و الصور عمي 
شكل صورة ال يفيميا البرنامج إال عمى اساس أنيا خرائط او صور مساحية وليس عمس 

مية ، لذلك يتطمب تحويل ىذة البيانات المخزونة بالنظام الشبكى المى اساس أنيا خرائط رق
بيانات مخزونة بالنظام المتجة ويتم ذلك من خالل تكوين طبقات معموماتية خطية ،يستمزم 

 إعدادىا القيام بالعديد من الخطوات . 
 شبكية اخلرائط ال  ((Raster  ) :   

ىر الخرائط  بشكل مربعات تتكون من ىى خرائط او صور إذ يتم التعبير عن ظوا  
( وىى تعبير عن دقة التمييز األرضى تمثل   Pixelوحدات مساحية صغيرة يطمق عمييا)

مم( أى اليمكن رؤيتيا بالعين  2.6خرائط ، غالبا ما يصل طول ضمع المربع الواحد الى )
ألساس ، والصور المجردة ، وتعتمد دقة الرسم عمى صغير أبعاد المربعات ، وىى غالبا ما ا

 الجوية والفضائية المدخمة الى الحاسب بطر
يقة السكنر ، إن ىذه الخرائط يمكن أن تصبح نظام لمتوقيع الرقمى عندما يجرى ليا 

 ربط األحداث الجغرافية التربيعية أو خطوط الطول ودوائر العرض .
 االجتاهية  -اخلرائط اخلطية- (Vector   : ) 

ىى نظام لمتوقع الرقمى لمخرائط إذ أن كل خط عمى الخريطة يرسم من خالل عدد كبير من  
 )س ، ص( ويتوقف شكل الخط عمي عدد النقاط النقاط ، ولكل نقطة إحداثيات ،
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 (Raster )( طرق التحويل اإلشعاعى من الراسر  9شكل ) 

 الرقمى والعكس بالعكسالخطى  – (Vectorالشبكى الى الفيكتور) 
وطبيعة المعمومات المكانية ، وىى بذلك تعد خرائط رقمية منتجة من الخرائط والصور 

 .ة والفضائية التى تعد خرائط اساسالجوي
إن المعمومات الخطية تعد اليدف الذى أنشا مكن أجمة نظام المعمومات الجغرافية   

جراء التعديالت أو الحزف  فمن خالليا يمكن القيام بإجراء التصميم الجديد لمخرائط ورسميا وا 
أو اإلضافة أو الربط بين الخرائط وبين البيانات الكمية والبيانات الوصفية و إجراء عمميات 
التصدير الى البرامج األخرى فى ضوء امتدادات معينة ، كما يمكن التحويل من الخرائط 

 م ( .0222الرقمية الى الشبكة والعكس بالعكس .  )رحيم حميد ، 
وتعد الخريطة المدرسية الرقمية ىى أداة من أدوات نظم المعمومات الجغرافية ،        

وواحدة من الخرائط الرقمية التى قدميا ىذا المجال لخدمة العممية التعميمة ليستفيد منيا 
 ما يعرف لى امجال التعميم فى جميع مراحميا وجميع مستوياتو بدأ من مرحمة التخطيط 

لدفع العممية التعميمية لتواكب التقدم العممى  والتقنى اليائل فى األونة ،مخرجات التعميم ب
وتقدم حموال ايجابية لكثير من المشكالت التى طالما عانى منيا المتخصصون فى األخيرة 

 . التخطيط وفى مجال التعميم  
   لثالثا ـلفصال

تعتبرالخريطة المدرسية الرقمية تقنية تستخدم لجمع البيانات المكانية والوصفية        
التربوية وربطيا عمى شكل طبقات بالمعمومات السكانية واإلجتماعية واإلقتصادية والجغرافية 

تربوية . وىى من أجل بناء قاعدة شاممة يتم تحديثيا باستمرار بما يخدم احتياجات العممية ال
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رحمة التالية لمشروع الخريطة المدرسية التربوية )غير الرقمية( لكنيا أكثر دقة فى تعتبر الم
 إعطاء المعمومات والبيانات .

 مفهوو اخلريطة املدرسية . -5

الخريطة المدرسية ليست خريطة جغرافية . كما يراىا بعض الباحثين ، يبين      
حيث تتضمن دراسة الواقع التعميمى عمييا مواقع المدراس الحالية ، بل ىى أوسع من ذلك 

ووضع تصور مشتقبمى لما ينبغى أن تكون عمية الخدمات التعميمية فى ضوء االمكانات 
 ( . 020ىج .ص  6202المتاحة وتوزيعيا المتساوى بين مناطق الدولة )محمد ، 

 وىناك عدة تعاريف لمخريطة المدرسية منيا . 
لمنظام التربوى وتشخيصة ، وتحديد أنواع الموارد " أنيا عممية حصر البنيان القائم  -ا

واألبنية والتجييزات التى يتعين تجميعيا لمستقبل ىذا النظام التربوى ومواقعيا " )الشعبان 
 ( . 629، ص  0222

وكذلك الخريطة المدرسية تقوم عمي " دراسة المدارس القائمة فى منطقة محددة  -ب
ناسب لمسكان المحميين ، ثم اعداد المقترحات لشبكة وتشخيص كفايتيا لتوفير التعميم الم

مدرسية تناسب ظروف السكان والبيئة والمجتمع المحمي وتسيل عمي الطالب الذىاب الى 
 ( . م 6996، 0رحمة ، ، ص )المدرسة والتعمم فييا "

أو " ىى مجموعة تكتيكات واجراءات ادارية تستخدم لتخطيط توزيع المدارس بما  -ج
توزيع السكان الذين يجب أن نقدم ليم الخدمة التعميمية وبما يساعد عمي تحقيق  يتالءم مع

اىداف  السياسة التعميمية  .والخرائط المدرسية كتكتيك تذىب بعيدا عن كونيا مجرد تحديد 
لممواقع الحالية او المستقبمية لممدارس عمى الخريطة . انيا عممية ديناميكية لتخطيط ما 

،  الخدمة التعميمية فى المستقبل لكى تقابل اىداف المجتمع ) الحوت  يجب أن تكون عميو
 ( . 090،  096، ص  6919
فمفيوم الخريطة المدرسية يحمل فى طياتو الى جانب تشخيص الواقع ، سمة   -د

التنبؤ ، بما يجب ان يكون عميو وضع المؤسسات التعميمية فى المستقبل ضمن افق زمنى 
 ( . 22، ص  6912محدد )عواد 
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ىى خطة تربوية محمية صغيرة تقتصر عمى منطقة محددة من أراضى البمد ال  -ه
ص  6919 ،تتجاوز مدينة او مدينتين صغيرتين وعددا من القرى التابعة اداريا ليا ) رحمو

92 .) 
تعد الخريطة المدرسية ممفا يضع عمي  البعدين الزمانى والمكانى تحميال دقيقا  -و

لواقع التعميم فى البالد او فى  منطقة منيا واحتماالت نموه فى المستقبل استجابة منو 
 (.  0ص  6912لحاجات البالد االقتصادية و االجتماعية والثقافية )فيمى ، 

د تقنية من تقنيات التخطيط التعميمى  عمي المستوى كما ان الخريطة المدرسية تع  -ز
المحمي حيث تقوم بتشخيص الوضع التعميمى من  مدارس ، معممين وتجييزات مدرسية ، 
ومدى كفايتيا لممنطقة ، ثم توقع اعداد االشخاص ممن ىم فى سن التعميم ، ووضع خطة 

واستثمار الموارد البشرية والمادية  لتوفير التعميم العام ليم بحيث تتكافـأ فرص التعميم لمجميع
 بما يرفع مكن الكفاءة الداخمية لمنظام التعميمى . 

الخريطة المدرسية ىى مجموعة من االساليب واالجراءات التخطيطية الحديثة التى  -ح
تقوم بدراسة الواقع التعميمى القائم فى منطقة  بمكوناتيا المادية و البشرية ، ثم تحمل ىذا 

يرة المشكالت التربوية المتعمقة بو ، حيث ترصد الحمول الالزمة لمعالجتو ، ثن الواقع مظ
تتنبأ الخريطة المدرسية استنادا الى معدالت النمو الخاصة بكل تجمع سكنى ، ونسب التدفق 
الخاص بكل صف وكل مرحمة دراسية بعدد التالميذ والطالب المتوقع خالل الفترة الزمنية 

اجاتيا لألبنية المدرسية والوسائل ، والتجييزات واالدوات والخدمات لمخطة ، وىذا يحدد ح
التعميمية ، والمعممين والمدرسين ، وأخيرا ترسم شبكة المدارس المراد احداثيا عمي خرائط 

 ( .  0221جغرافية .)فواز ، و يس 
  .ىشأت اخلريطة املدرسية  -6

ير طريقة لتطبيق االصالح ظيرت فكرة الخريطة المدرسية فى فرنسا عندما تم تطو    
 , Govindaسنو ) 61بزيادة السن االلزامى لمتعميم الى عمر  6912التعميمى الشامل عام 

1999, p6   اذ كان النظام التعميمى الفرنسى يعانى من مشكالت اىميا التمييز بين ، )
من مبدأين فئات الطالب بعد نياية المرحمة االبتدائية ، لذا انطمق مشروع اصالح التعميم 

 (.  21، ص 0222االول ديمقراطية التعميم والثانى تكافؤ الفرص التعميمية )الجيوشى ، 



 ....... دورالخريطة المدرسية الرقمية كأداة من أدوات التخطيط التربوى

- 002 - 

وتتيح الخريطة المدرسية تكافؤ فرص التعميم لجميع من ىم فى سن التعميم ،    
وتساعد عمي حسن توزيع الخدمات التعميمية ، وتسعى الى تحقيق االشتثمار األمثل لمموارد 
واالمكانات لذا قام المعيد الدولى لمتخطيط التربوى بدراسات فى عدد من الدول المختمفة فى 

دفا امكانية استخدام الخريطة المدرسية وبينت  نتائج ىذه الدراسات نظميا التعميمية مستي
م ، ص 0222امكانية ادخال الخريطة المدرسية فى بمدان متفاوتة فى درجة تطورىا )صيام 

622  . ) 
 دوافع تبيى فكرة اخلريطة املدرسية :  -7

لوحظ أن  أفادت بعض الدراسات التقويمية أنو برغم ممارسة التخطيط التعميمى المتعدد
الكثير من األىداف التعميمية لم تتحقق بشكل جيد ولم تستخدم الموارد المتاحة باالسموب 

 (. 022م ، ص  0222األكثر فاعمية السباب متعددة منيا ) عبد المقصود ، 
عدم توافر معمومات كافية لدى المخططين عمى المستوى المركزى لما عميو األحوال فى  .6

 المناطق المختمفة . 
عدم اعطاء االىمية الكافية لمطرق التى تتنفذ بيا القرارات عمى المستوى المحمى ،  .0

 فغالبا ما يتوقف التخطيط التربوى عند طباعة الخطة ونشرىا . 
 6262عدم المشاركة فى اتخاذ القرارات عمى المستويين االقميمى والمحمى )عبدالجواد ،  .2

 ( .612ىج ، ص 
ابقة فى مجال التخطيط التعميمى أظيرت أىمية أخذ البعد باالضافة الى أن التجارب الس

المكانى فى الحسبان عند التخطيط لمتعميم األمر الذى يحقق مزيدا من تكافؤ الفرص 
م ، ص 6919التعميمية وتقريب الفوارق فى فرص التعميم بين المناطق المختمفة )طايع 

1  . ) 
كتقنية جديدة غايتيا دراسة كل ماسبق أدى الى ظيور فكرة الخريطة المدرسية 

الواقع التربوى والتنبؤ بالتغيرات التى قد تطرأ عمي المؤسسات التعميمية من حيث العدد 
 (.  22م ، ص  0221التوزيع خالل فترة زمنية قادمة )عبدالعزيز 

 أهداف مشروع اخلريطة املدرسية :  -8

مى ىو اعداد شبكة اليدف الرئيسى من تطبيق الخريطة المدرسية فى التخطيط التعمي
من المؤسسات التعميمية تجعل من الممكن تمبية الطمب المتوقع عمي التعميم بطريقة أكثر 
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( ، ويمكن أن نمخص أىم أىداف الخريطة المدرسية فى األتى     caillods , p4عدالة )
 (.  11، ص 0221)أدم 

 تحقيق المساواة فى فرص التعميم .  .6
 ام التعميمى . االسيام فى تحسين كفاءة النظ .0
 توفير المعمومات الكمية والنوعية بدقة عالية .  .2
االسيام فى تحقيق التنمية التعميمية المتوازنة ، وذلك بالعدالة فى توزيع فرص التعميم  .2

 والميزانيات المخصصة لمتعميم . 
مى توفير التعميم لكل األطفال فى سن التعميم ، وتمديد التعميم الى ما بعد التعميم اإللزا .2

و اإلقتصادية واإلجتماعية ضمن حدود المصادلر المتوفرة والمتطمبات 
 ( .  Govinda,1999,p13)لمبمد

 مهاو اخلريطة املدرسية  :  -9

 ( إلى أن ميام الخريطة المدرسية ىى :  cailloas , p6 -7أشار ) 
تحقيق أو تعزيز تعميم التعميم االبتدائى تشكل المتغيرات الجغرافية العامل الرئيس الذى  (6

ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان ، إذ ينبغى إنشاء المدارس فى المدن والقرى التى فييا عدد 
كاف من السكان فإذا لم يكن عدد السكان كافيا فإنو البد من التفكير فى حمول بديمة 

نشاء مدارس تخدم عدة قرى ، أو انشاء صفوف تشتمل عمي مستويات ومحددة مثل :/ إ
متعددة فى كل منيا ، أو اتاحة فرص القبول أو اإللتحاق بالمدارس كل سنتين أو انشاء 
المدرسة ذات المعمم الواحد ، وتيدف ىذة الحمول الى تجنب انشاء صفوف كبيرة جدا أو 

 صغيرة جدا أو خفضيا إذا كانت موجودة . 
دة القبول فى التعميم الثانوى والطرقة المالئمة ىى إعادة تنظيم شبكة المؤسسات زيا (0

 التعميمية ذات الخصائص المختمفة بحيث تشكل عمى سبميل المثال مدرسة ثانوية شاممة 
شاعة أجواء تعميمية أ فضل فى المدارس دون ان يتبع ذلك زيادة  (2 تحسين نوعية التعميم وا 

دام أمثل ااموارد المتاحة مثل تسييل نقل بعض المعممين ، فى التكمفة ، وذلك باستخ
تاحة المجال لعدد من المدارس فى المشاركة باالستفادة  من الموارد النتاحة كاألساتذة  وا 
المتخصصين والتجييزات المدرسية ، وىنا يمكن أن تكون الخريطة المدرسية ىى األداة 

 التى تعتمد لتنفيذ االصالحات اإلدارية . 
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 عوامل األساسية فى إعداد اخلريطة املدرسية : ال -11

إن التخطيط باسموب الخريطة المدرسية  يتطمب األخذ فى الحسبان عددا من العوامل 
 ( :   caillods , p 10 -11التى يمكن أن نختصرىا فى األتى )

 العوامل الديموغرافية :  (6
ل عمى بيانات إذ يتطمب انشاء شبكة لممدارس أو توسيعيا أو تعديميا لمحصو 

موثوق بيا عن مجموع السكان ومعدل نموىم ،و االشخاص الذين ىم فى سن 
التعميم ، وذلك عمى المستوى المحمى ويفضل أن يكون عمي مستوى المناطق 

 الجغرافية الصغيرة . 
 العوامل التعميمية : -0

لتأمين أفضل الظروف التعميمية الممكنة ، وسعيا الى خفض االنفاق            
والكمفة فإن ىناك من اإلعتبارات التعميمية ما سيؤثر عمي تحديد المتغيرات المختمفة 
مثل :  عدد ساعات الدراسة فى األسبوع ، وتوزيعيا بالنسبة لكل موضوع من 

 موضوعات المناىج .
o  صف وتوزيعيم الى مجموعات بالنسبة لبعض النشاطاتعدد التالميذ فى كل 

 ورش العمل ، وغيرىا ( –المختبرات )
o  مكانية مدة الوقت العادية التى ينبغى فى اثناءىا استعمال األبنية المدرسية وا 

 ادخال نظام الفترتين . 
o  . ساعات عمل المدرسين ومدى اختصاصيم 

حجم المدرسة القياسي ، لكى فإذا حدثت ىذه المتغيرات فإنو البد من تحديد 
تتمكن من إدارة المؤسسات التعميمية بمدرسييا ومبانييا واستخداميا الى اقصي 

 حد ممكن .
 العوامل الجغرافية : -2

o  والمتمثمة فى دراسة اإلمكانات المتوفرة لدى الطالب لموصول إلى المؤسسة
وسائل النقل عميمية فى ضوء شبكة الطرق الموجودة وجغرافية المنطقة ، و لتا

 التى يمكن استخداميا .
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 العوامل اإلقتصادية : -2
وتتمثل فى البحث عن حمول ذات كمفة منخفضة ، األمر الذى يساعدعمى تحديد 
الحدين األدنى واألقصى لحجم المؤسسات التعميمية ، مع األخذ فى الحسبان العوامل 

 التعميمية : 
 العوامل السياسية : -2

جوانب سياسية متعددة تتمثل فى القبول والضغوط الكثيرة التى لمخريطة المدرسية 
 يضعيا اإلداريون نصب أعينيم عندما يقررون إنشاء أو توسيع المؤسسات التعميمية .

 مراحل إعداد اخلريطة املدرسية  :  -11

 إن اعداد الخريطة المدرسية يشمل ثالث مراحل :
 تشخيص الوضع القائم .  -المرحمة األولى :
 توقع الطمب عمي التعميم .  -المرحمة الثانية :
 مقترحات ألعادة تنظيم الخدمات التعميمية .  -المرحمة الثالثة :

 المرحمة األولى : تشخيص النظام التعميمى . 
وىى عممية اساسية لتخطيط النظام التعميمى ، وتتم ىذة العممية من خالل الخطوات    

 التالية : 
 نظام التعميمى: تحميل درجة تغطية ال 

وىى عبارة عن  دراسة مواقع المدارس وبعدىا عن أماكن سكن الطالب ومدى     
سيولة وصوليم الى مدارسيم ، ومن الميم التعرف عمي المسافة التى يقطعيا الطالب من 
أجل الوصول الى مدارسيم ووضعيا فى فئات وتحديد نسبة التالميذ فى كل فئة ، وايضا من 

ة األماكن الجغرافية التى تخدميا معمومات حول مواقع منازل الطالب لمعرفالميم جمع ال
المدرسة ف المساحة الجغرافية التى تخدميا (. وتختم caillods p 23 -27المدرسة )

حسب معيار المساحة بين سكن الطالب والمدرسة فتكون بالنسبة لممدرسة الثانوية اوسع 
ما يتبين من خالل تحديد المناطق الجغرافية التى تخدميا منيا بالنسبة لممدرسة االبتدائية ، ك

االماكن المحرومة من المدارس النيا تبعد عن أى مدرسة مسافة تزيد عن  –المدرسة 
م ، ص  6996) رحمة ، المسافة التى وضعت كمعيار لبعد سكن الطالب عن المدرسة 

21). 
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  : الكفاءة الداخمية لمنظام التعميمى 
ىى " قدرة النظام التعميمى  عمى تعميم أكبر عدد من الطالب الذين التحقوا فى سنة ما   

بأقل تكمفة من الموارد البشرية والمادية ، وتشمل معدالت الترفيع ، ومعدالت اإلعادة ، 
 ( .  11-11م ، ص  0222ومعدالت اإلعادة ، ومعدالت التسرب )الجيوشى 

 الموارد :  تحديد نوعية الخدمات واستثمار 
وىم المعممون ، التجييزات "االبنية المدرسية " فيتم تقويم الخدمات التعميمية من  

خالل دراسة مؤىالت المعممين وخبراتيم ، ونسبة عدد الطالب لكل معمم ، ومدى مالئمة 
 ( . 622م ،ص  022المبانى التعميمية لمتعميم ، وكفاية تجييزاتيا ) األحمد ، 

 :  : تكدير الطلب املستكبلى علي التعليه املرحلة الثاىية

ى سن الدراسة خالل فترة مة يتم توقع عدد السكان ممن ىم ففى ىذه المرح
الخطة وحساب عدد المتةقع التحاقيم بالتعميم بحسب الجنس وحسب المنطقة التى 

                    يسكنونيا . 
 املرحلة الثالثة : إعداد مشروع اخلريطة : 

القواعد والمعايير ، وتحديد منطقة اإلستقطاب واقتراح مواقع  ىذة المرحمة تشمل 
المدارس الجديدة بحيث تؤدى ىذة القتراحات الى تكافؤ الفرص ) عبد المقصود 

 ( .  061-066م ، ص  0222
إن تقنيات إعداد مشروع الخريطة المدرسية ليست عامة وقابمة لمتطبيق فى كل 

 مكان ، بل ىمى تختمف باختالف كل من : 
  . المرحمة التعميمية 

المتغير السكانى فى المرحمة اإللزامية يمثل العامل الفيصل فى إنشاء المدارس ، 
شرة لمسكان ويختفى أثر وتعطى األولوية فى إنشاء المدارس فى المحيط المجاور مبا

وزن ىذا المتغير عند تخطيط مواقع المدارس من المراحل التعميمية التالية لمرحمة 
 التعميم الإللزامى : 

   . المعايير والمقاييس المستخدمة فى البمد 
من السيل تنظيم الخدمات التعميمية إذا لم تكن المدارس النمطية أو القياسية ذات 

 احجام كبيرة جدا . 
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  : نوع البيئة 
 تختمف المشكالت فى المناطق الريفية عنيا فى المناطق الحضرية . 

   طبيعة وشكل نمكو الطمب عمي التعميم :  ففى بعض األحيان تكون عممية إعادة
تنظيم أو تخطيط شبكة المدارس أثر إنخفاض فى أعداد الممتحقين أصعب من عممية 

  .(   caillods , p21إعادة التخطيط لمواجية النمو السريع ألعداد الممتحقين )

 :  املبادئ العامة إلعداد اخلريطة املدرسية -11

وىناك مبادئ عامة تميز كل عمل إلعداد الخريطة المدرسية وىذة المبادئ العامو 
 ىى 
لجيد لمخريطة المدرسية التنسيق بين شبكة المدارس فى المراحل ا يتضمن التنظيم 

خذ األو لمرحمة تعميمية معينة يتطمب  التعميمية المختمفة  فإعداد الخريطة المدرسية
المؤسسات التعميمية فى المراحل التعميمية السابقة ليا  فى الحسبان تحديد مواقع

وعميو فإن من األنسب وضع خريطة لمتعميم اإلبتدائى ثم التعميم المتوسط ، فالتعميم 
 الثانوى . 

 يجب أن يراعى عند تنظيم شبكة مدارس بعض الشروط منيا :  
a)  أن يضمن توزيع الخدمات التعميمية بشكل يتناسب والتوزيع الجغرافى ، ويضمن

 التوازن بين العرض والطمب فى كل وحدة جغرافية . 
b)   مراعاة المعايير والمقاييس التى تحددىا الدولة خاصة ما يتعمق منيا بالحد االقصى

 والحد األدنى ألحجام المدارس . 
c)  ( ترشيد التكاليف قدر اإلمكالنcaillods , pp 21 -22  . ) 

 مراحل عنلية إعداد مكرتحات لشبكة املدارس :  -13

 تمر عممية أعداد المقترحات لشبكة المدارس ووضعيا بخمس مراحل ىى 
 : المرحمة األولى 
   تقدير أعداد التالميذ  المقدر التحاقيم فى التعميم اإلبتدائى عمى مستوى منطقة أو

 ى تسبق مباشرة مراحل التعميم األخرى .عمى مستوى المدرسة لممرحمة الت
 . المرحمة الثانية :تقدير القدرة اإلستيعابية لممدارس الحالية ومناطق اإلستجالب ليا  
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  : املرحلة الثالثة 

تحديد مواقع المدارس الجديدة فى المناطق المحرومة التى ال تخدميا المدارس 
الحالية ، مع تحديد المناطق الجغرافية التى ستخدميا المدرسة الجديدة ، وعدد الطالب المقرر 
التحاقيم بيا ، ثم نعيد النظر وندقق فى مواقع ىذة المدارس حتى نتأكد من أنو لم يبقى 

ة إال المناطق  البعيدة الواقعة خارج دائرة المناطق الجغرافية المخدومة أمامنا عمى الخريط
بشبكة المدارس المنشأة أو المناطق المتوقع  أال يتوافر فييا الحد األدنى من عدد التالميذ 

 عندئذ نضع حموال خاصة ليذين النوعين من المناطق . 
  : املرحلة الرابعة 

 لمعممين لكل مدرسة جديدة ب واالالمدرسية وعدد الطتقدير عدد األبنية ، والتسييالت   
 : املرحلة اخلامسة 

 .caillods ppمقارنة النفقات ومميزات الحمول المختمفة المحتمل التوصل الييا  )  
22-24 .) 
تحويل ىذة بعد االنتياء من الحصول عمى البيانات الكمية والوصفية النوعية يتم        

ومن ثم تحويل البيانات  البيانات والتعامل معيا كمدخالت لبرامج نظم المعمومات الجغرافية 
لخريطة مدرسية  تمثل عناصر ومكوناتالتى تم الحصول عمييا الى صور ومكونات رقميو 

ومما ال شك فيو أن ظيور التقنيات  (،الخريطة المدرسية الرقمية  جديدة تعرف باسم )
قد ساىم كثيرا غى تحديد البيانات المكانية   ) GSI )كبرامج نظم المعمومات الجغرافية الحديثة

لممدارس والمبانى التابعة لممؤسسات التربوية إضافة إلى إمكانية تتبع مسارات روافد الطالب 
)التجمعات السكانية ( وقراءة المكونات الجغرافية لممكان ومن ثم الوصول الى بناء قاعدة 

( رقمية لربط بيانات المدارس الوصفية بالبيانات المكانية Databaseجغرافية ) بيانات
 integratedالجغرافية لتمك المواقع ، وبذلك يتم بناء نظام جغرافى رقمى متكامل )

systemالمتطمبات التعميمية فى كل مرحمة وكذلك حسب التغيرات  ( يتم تحديثو حسب
 . السكانية والجغرافية 

 املدرسية الرقنية :  اخلريطة -*

 تقنيات تستخدم التربوى التخطيط أدوات من أداة تعتبر الخريطة المدرسية الرقمية والتى -
جراءات وأساليب  والتعرف لمتعميم الحالى الواقع لدراسة(  الجغرافية المعمومات نظم كبرامج) وا 
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 ينبغى التى لمتدابير والتخطيط المحمى المستوى عمى لمتعميم المستقبمية اإلحتياجات عمى
 . التنفيذ موضع التربوية السياسة لوضع تسييال التحديات ىذة لمواجية اتخاذىا

برامج وأساليب وتقنيات محدودة عرفت بأنيا أداة من أدوات التخطيط التربوى تستخدم  -
لدراسة واقع العممية التعميمية ، والتعرف عمى احتياجاتيا المستقبمية ومن ثم التخطيط 
 المسبق ليا ، وكذلك لموقوف عمى التحديات التى تواجو التعميم ومن ثم العمل عمى تجاوزىا . 

( أحد المشاريع الميمة تعتبر الخريطة المدرسية الرقمية أو مايعرف ب )األطمس الرقمى  -
لى التدريب اإللكترونى  والتعميم اإللكترونى .  إضافة إلى البوابة التعميمية وا 

 الخطوات المتبعة فى إعداد خريطة رقمية قاعدة معمومات جيموغرافية . -أ
a) : إعداد قاعدة معمومات جغرافية 

البيانات والمعمومات المتعمقة يتطمب بناء قاعدة المعمومات الجغرافية الرقمية توفر العديد من 
بجمع الخرائط والصور الجوية والفضائية ، وكذلك البيانات اإلحصائية والوصفية ، ثم توفر 

 المستمزمات الضرورية من خرائط .
b) : ادخال البيانات 

إلى الة الحاسب عن طريق يتم ادخال البيانات والمعمومات المتمثمة بالخرائط الشبكية 
( أما البيانات األخرى الكمية والوصفية فقد يتم ادخاليا scannerالماسح الضوئى )

 عن طريق لوحة المفاتيح ومتابعتيا من خالل شاشة الحاسوب . 
c) . تخزين البيانات 

بعد أن يتم ادخال البيانات الى الة الحاسوب ، يتم تخزين ىذة البيانات فى شكل 
اسوب وتحت اسم ( فى الحhard deskممف عمى أحد تقسيمات )القرص الصمب 

 لضمان معرفة مكانيا حتى يمكن الرجوع الييا وقت الحاجة . معين 
d) : اختيار نظام اإلحداثيات 

بعد اكمال بناء قاعدة المعمومات الجغرافية تأتى ىذة الخطوة والتى تتمثل بتحويل 
الصور سواء كانت خرائط أو الصورالفضائية والجوية الى إحداثيات الشبكة التربيعية 
أو خطوطالطول ودوائرالعرض ، فالخريطة عندما تدخل الى الة الحاسوبيتم التعامل 

داثيات الجغرافية ، وتتخذ احداثيات شاشة معيا عمى شكل صورخالية من اإلح
.إ، ىذه الخطوة تتيح لنا بناءقاعدة معمومات جغرافية رقمية ، فعند ربط البرنامج 
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الخرائطأو الصور بشبكة اإلحداثيات الحقيقية سواء كانت التربيعية او الكروية ، 
خرائط ، يمكن معرفة أعداد الظواىر وقياسالمساحات واألطوال والتصنيف الرقمى لم

 كما تتيح إمكانية تحويل الخرائط الى جداول ومخططات وأشكال بيانية .
e) . يتم فى ىذه المرحمة رسم  تحويل المعمومات المكانية من النظام الشبكى إلى المتجو

، فنظم ( والمساحيةوانشاء قواعد المعمومات الجغرافية المتجية )النقطية والخطية
عدادىا عمي المبدأ الخطى بعناصره المعمومات المكانية تعتمد فى أس موب تصميميا وا 

الثالثة كالنقطة والخط والمساحة )عزيز ، محمد الخزامى ،نظم المعمومات الجغرافية 
م،ص  0222جامعة الممك سعود الرياض .  0 ين طاساسيات وتطبيقات لمجغرافي

( والتي تعتمد ىى األخرى فى إنشائيا عمى الخرائط األساس والصور الجوية 611
والفضائية . وىذه العناصرتعد عناصر اساسية فى تحديد موقع وامتداد وشكل 

السيما وأنيا ترسم عمي ىيئة سمسمة من اإلحداثيات السينية الظاىرات المكانية 
ذه الخرائط بمواقعيا المكانية والصادية وبذلك يمكن إنتاج خرائط كمية إذا ربطت ى

سواء كانت عمىييئة إحداثيات مستوية أو اإلحداثيات الكروية ، أما اذا لم تربط ىذه 
الخرائط ولم تصحح عمى ضوء ىذه اإلحداثيات فال يمكن االستفادة منيا ، ويمكن أن 

ت بالخرائط النوعية وىى عمى ىذه الييئة اليمكن أن تبنى ليا قاعدة معمومانسمييا 
جغرافية )طوبولوجى ( وبذلك اليمكن إقامة تصنيف لمخرائط والجداول والمخططات 

 البيانية . 
f) : انشاء الطبقات 

ىذه الطبقات تتيح امكانية جيدة إلجراء المطابقات المكانية ، إذ يمكن عرض عشرات 
ظيارىا فى خريطة واحدة ،كما يمكن إخفاء طبقات إو  الطبقات من شرائح الخرائط وا 

من ىذه طبقات وتحريك او تجزئة بعضيا ، أو قد يجرى تركيب ليذه الخرائط ء از إج
أو يتم دمج خريطتين أو اكثر مع بعضيما البعض ، لنحصل عمى خارطة جديدة 
تكون لظواىر عدة ،خريطة تركيبية تفيد فى التحميل والتفسير والربط والمقارنة 

(.وبذلك يمكن عمل خرائط 0222، المكانية بين مختمف الظواىر الجغرافية )رحيم 
تركيبية وانتاج خرائط رقمية جديدة من خالل تصنيف الخرائط الى طبقات طبقا الى 

 جوية والفضائية التى أدخمت .خرائط األساس او الصورال
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g) )إزالة التشوىات )تنظيف الرسم 
ة ، تعد ىذه المرحمو ىامة جدا فى مجال  األعداد لقواعد المعمومات المكانية المتجيي

فبعد إكمال عممية الرسم عمى طبقات ، يتم فى ىذه المرحمة إجراء تعديالت 
وتصحيحات عمى العديد من المشكالت التى تترتب أثناء عممية الرسم ، وبدون ذلك 

العممية اجراء قاعدة المعمومات المكانيو سواء كانت المساحية أو سوف تعيق ىذه 
 الخطية أو النقطية . 

التنظيف من خالل اإلعتمادة عمي القيام بعدة وظائف خاصة تتوفر  ويتم إنجاز عممية
لغاء  AUTO DISK MAP 5فى برنامج  ، منيا ربط العناصر مع بعضيا وا 

غالق المساحات   و إزالة الخطوط والعقد الوىمية والمزدوجة . الزيادات وا 
h)   إقامة العالقات الطوبولوجية*. 

بعد اجراء ىذة العممية من الخطوات الميمة والرئيسية فى مجال اإلعداد لقاعدة نظم 
المعمومات الجغرافية ، فعن طريقيا سوف يتم بناء عالقات مكانية بين مختمف 

إنيا توفرامكانية الظواىر الجغرافية بعناصرىا الثالثة النقطية والخطية والمساحية . 
اسات طولية أو مساحية أو عددية ، كما إنيا تتيح قياس تمك الظواىر سواء كانت قي

عممية إجراء المطابقات  الكمية والوصفية لمخرائط وانتاج خرائط جديدة وأشكال 
ومخططات بيانية وجداول تفيد فى التحميل اإلحصائى وفى إجراء التحميالت المكانية 

 لمختمف الظواىر الجغرافية . 
ى تعد من أطول المراحل فى بناء منظومة بعد إنجاز المراحل السابقة والت   

المعمومات الجغرافية ، يمكن انشاء وتكوين العديد من الخرائط الجديدة والجداول 
جراء عمميات التفسير والتحميل والربط والمقارنة المكانية بين  واألشكال البيانية وا 

 مختمف الظواىر الجيومورفولوجية  والييدرولوجية . 
 التى تمر بيا الخريطة المدرسية الرقمية .مراحل ( ال62ويوضح شكل )
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 مراحل الخريطة المدرسية الرقمية(01شكل رقم )

 

 .   ة مشروع الخريطة المدرسية الرقميةاىمي-ب
الرقمية مجموعة من البيانات الكمية والنوعية و التى يمكن تقدم الخريطة المدرسية  -

 استخداميا فى الخطط التنموية المستقبمية  لمدولة .
تعتبر الخريطة المدرسية الرقمية  ركيزة ميمة فى عمم "اقتصاديات التعميم " فيى  تسيم  -

عن فى تقييم الخطط المستقبمية عمى أسس منيجية وعممية واقتصادية بال ىدر ينتج 
 أخطاء التوسع العمرانى لممدارس .

التغمب عمى بعض المشكالت التعميمية المتعمقة بزيادة أعداد الطالب ، وندرة بعض  -
التخصصات ، وتوزيع المعممين بمختمف مناطق الدولة ،كما تشمل التوسعات العمرانية 

 لمدولة . 
مخططين ، وكذلك التربويين و الجميع الفئات بداية من ىو مشروع طموح وعصرى يخدم  -

 المواطنين والطالب . 
 اصالح مايعرف بمكونات النظام التعميم بداية من بنية التعميم وصوال الى طرقو ومناىجو. -
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إذ أن  الخريطة ربط األىداف التربوية بالواقع واإلمكانيات وكذلك بالموارد المتاحة لمتعميم  -
 المدرسية الرقمية أداة لمتخطيط والتنفيذ فى أن واحد .

كما أن لمخريطة المدرسية الرقمية األىمية القصوى فى التوزيع السميم والمدروس  -
لخدمات التعميم بمختمف أنواعيا وذلك النياتيتم بالكثافة الطالبية وكذلك كثافة المعممين 

 فى كل مدرسة وفى كل قسم وكذلك عدد المدارس فى كل منطقة من مناطق الدولو . 
 قمية تكافؤ فرص التعميم بين الطالب .تحقق الخريطة المدرسية الر  -
كما أن ليا دورىا الميم فى تحقيق اإلستخدام األمثل لمموارد واإلمكانات المتاحة بحيث  -

 تتحقق الجودة فى التعميم وبأقل النفقات .
 نماذج من الخرائط المدرسية الرقمية وأخيرا ىذه

 

 
 ( نماذج من الخرائط المدرسية الرقمية00شكل )
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 ( نماذج من الخرائط المدرسية الرقمية01)شكل 

 
 

 : أهه ىتائج البحــــــــــــث 

توصمت الباحثة إلى أن لمخريطة المدرسية الرقمية دورىا الفعال فى تيسير عممية  -
التخطيط وفى التعرف عمى عممية سير العممية التربوية ، كما أنيا توفر البيانات التى 

لمدولة وىى بذلك تبرز الدور التكاممى لجميع يمكن استخداميا فى مجاالت أخرى 
 مؤسسات الدولة .

 : أهه التوصيـــــــــــــــات 

ترى الباحثة ضرورة اإلىتمام بمشروع الخريطة المدرسية الرقمية والذى يقدم معمومات  -
مفصمة وقيمة متمثمة فى بيان وفي وصف لمعممية التعميمية وتشخيص الوضع القائم 

 ويت .التعميمى داخل الك
كما ترى ضرورة تأسيس قسم خاص بالخريطة المدرسية الرقمية تابع لقسم التخطيط  -

 . مشروع الخريطة المدرسية الرقمية بوزارة التربية يسند اليو ميام اعداد وتطوير ومتابعة
 ضرورة اإلىتمام بتعيين اخصائي نظم معمومات جغرافية لكل منطقة تعميمية . -
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 املراجع

تحديد نوع محتويات البيانات المكانية فيي إما أن  ( Topology )جي كممة طوبولو * تعنى  -* 
تكون نقطية أو خطية أو مساحية كما أنيا تعمل عمى إيجاد رمز تعريفي وترابطي لممعمومات 
المكانية المحددة )الطبقة الخرائطية ( فضال عن تحديد القياسات الخاصة بكل طبقة وحسب نوعيا 

ية أو خطية أو مساحية حيث ترتبط كل طبقة بجدول خاص بيا يحتوي عمى نقطسواء كانت 
 خصائصيا الطولية والمساحية والعددية وغيرىا . 

عمي ، محمد عبدالجواد ، نظم المعمومات الجغرافية ، دار الصفاء لمتوزيع والنشر ، عمان األردن  -*
 . 602، ص  0226،  6ط

ية فى نظم المعمومات الجغرافية واستخداماتيا الجغرافية )مجمة العبدان ، الخرائط الرقمرحيم حميد  -*
 م .  0222( 16كمية األداب ( العدد )

لخضر لكحل ، استثمار البعد التاريخية فى اإلصالح التربوى من خالل تطور التربية فى العالم  -*
 .  م 0221العربى ، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراة فى عموم التربية جامعة الجزائر 

رمزى أحمد عبدالحى : التخطيط التربوى ماىيتو ومبرراتو واسسو ، دار الوفاء لدنيا الطباعو  -*
 م .  0221، االسكندرية  6والنشر ، ط

  م 6999، ، االسكندريو  6المكتب الجامعة الحديث ، طى ،أحمد محمد الطيب : التخيط التربو  -*
أبو كميمة ، ىادية محمد ، " دراسات فى تخطيط التعميم واقتصادياتو . دار الوفاء لمطباعة والنشر  -*

جوىر ، عمى صالح . " التعميم تخطيط واقتصاديات . دار الميندس لمطباعة والنشر  -* 0226.
 م .  0222

كمية التربية ، شورة حمدان ، محمد ، الرسوب فى جامعة دمشق ، رسالة ماجستير غير من -*
  (.6911، ) جامعة دمشق

عثمان محمد عثمان "التخطيط أسس ومبادئ عامة" الطبعة الرابعة ،دار صفاء لمنشر والتوزيع _  -*
 (0221)عمان . 

عبدالعزيز بن سالم "واقع تطبيق اسموب الخريطة المدرسية فى تخطيط التعميم العام بالمممكة  -*
 .   0221راه جامعة الممك سعود العربية السعودية " رسالة دكتو 

 أصول البحث فى عمم النفس ، جامعة دمشق ،مطبعة اإلتحاد ،دمشق    حمصى ، انطوان -*
(6996). 

الجيوشى، فاطمة . تجارب عربية وعالمية فى تصميم الخريطة المدرسية وتقييم فاعميتيا فى  -*
عزيز  -م * 0222والثقافة والعموم .  ربيةراسات ونماذج المنظمة العربية لمتالتخطيط التربوى . د
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جامعة الممك  0، محمد الخزامى ،نظم المعمومات الجغرافية اساسيات وتطبيقات لمجغرافيين ط
  ( 611م،ص  0222سعود الرياض .

خضر، عالء عبد الرؤف . " تخطيط التعميم لمرحمة ما قبل التعميم الجامعى فى محافظة البمقاء  -*
رسالة ماجستير غير منشورة كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية . (  0222-6992لمفترة )
  م .  6992

"بناء خريطة مدرسية لمنطقتى الميادين والبوكمال فى محافظة دير الزور "،    الدويش ، فواز  -*
 .(6991.)رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة دمشق 

العربية  ية " مكة المكرمة ، المممكة" مبادئ عمم نظم المعمومات الجغراف   داود ، جمعو محمد -*
 -ىـ   26222 2014)  .السعودية 

" مدخل الى الخرائط الرقمية ، مكة المكرمة ،المممكة العربية  0260داود ، جمعو محمد ،  -*
  السعودية .

المعيد الوطنى لتكوين مستخدمى التربية وتحسين مستواىم " أساسيات التخطيط التربوى النظرية  -*
 .م 0229والتطبيق ، الحراش ، الجزائر 

احمد محمد الطيب : التخطيط التربوى ، المكتبة الجامعى الحديث ، الطبعة األولى ، االسكندرية  -*
6999 .    

تدريب القيادات التربوية فى مجال التخطيط التربوى ، ندوة خبراء وضع خطة "رحمة ، انطون  -*
، دراسة غير منشورة  6911لتدريب القيادات التربوية الغميا فى الوطن العربى ، تونس ، نيسان 

.  
 .(6911)اقتصاديات التعميم جامعة دمشق ، مطبعة خالد بن الوليد ، دمشق   رحمة ، انطون -*
 6919."التخطيط التربوى " جامعة دمشق ، المطبعة الجديدة ، دمشق .  ونرحمة ، انط -*
إدارة –رحمة ، انطون " الخريطة المدرسية ومنيجيتيا " المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم  -*

  م 6996 التربية ، تونس .
كمية راه غير منشورة شمس ، نديم " إعداد خريطة تربوية لمدينة يبرود وناحيتيا" ، رسالة دكتو  -*

  6991 التربية ، جامعة دمشق .
" مفيوم الخريطة المدرسية ودورىا فى معالجة المشكالت التربوية ، مجمة د الشيارى ، محم -*

 .م 6911،اذار  19صوت المعممين ، العدد 
التربوى "الخارطة التعميمية البحرين ، وزارة التربية إدارة التخطيط فيمى ، محمد سيف الدين  -*

  م  6912. لمبحرين
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( " جداول تفريغ  البيانات 0222مديرية التربية بدير الزور دائرة التخطيط واإلحصاء ) -*
   0222اإلحصائية لمرحمة التعميم االساسي فى مركز ناحية ىجين .

توى س( الخارطة المدرسية والتخطيط التربوى عمي الم6911مركز البحوث والتطوير التربوى )  -*
 المحمى ، سمسمة أبحاث الخارطة المدرسية فى الجميورية العربية اليمنية ، صنعاء 

" المؤتمر التربوى لتطوير التعميم ما قبل  ( 6912وزارة التربية فى الجميورية العربية السورية ) -*
 الجامعى ، دمشق .

 . 0262نور عبداهلل،جواىراحمد ، ،نموزج لسياسة التعميم فى الكويت -*
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