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 الممخص

واقع التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في ناحية البدير باستخدام تقنيات نظم تسعى الدراسة الى معرفة    
بيدف تقييم مدى المعمومات الجغرافية وبيان مدى كفائتيا الوظيفية وفقًا لممعايير التخطيطية المحمية المعتمدة 

مستوى إدارة العممية  كفاءة وعدالة توزيع ىذه الخدمات والمساعدة في دعم أتخاذ القرار التخطيطي وتحسين
، وقد التخطيطية حتى تستطيع الناحية الوفاء باالحتياجات سكانيا من ىذه الخدمات بنوع من العدالة والمساواة

في الكشف عن واقع توزيعيا وأنماطيا المكانية اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي والمنيج الكمي 
ي جمعت عن ىذه الخدمات ،كما استعانت الدراسة باالتجاه التطبيقي والمنيج الكمي في تحميل البيانات الت

( في Arc Gis 10,8المعاصر لمتقنيات الحديثة المتمثل بتقنية نظم المعمومات الجغرافية وال سَيما برنامج )
من التعامل األمثل مع كم البيانات ونوعيا والمعمومات التي جمعت عن منطقة الدراسة من خالل تطبيق مجموعة 

التحميالت االحصائية المتمثمة بتحميل صمة الجوار ، وتحميل المسافة ، وتحميل أداة التوزيع االتجاىي وتحميل 
كيرنل وتحميل مركز المعدل الفعمي واالفتراضي وتحميل نطاق الخدمة( ، وإلكمال متطمبات الدراسة فقد اعتمدت 

سسات الخدمية في الناحية فضال عن استعمال استمارة عمى المقابالت الشخصية والزيارات االستطالعية عن المؤ 
( سؤااًل وزعت  عمى عينة عشوائية لعدد 91( استمارة ضمت في طياتيا )055االستبانة لعينة مجتمعية بمغت )

غياب عنصر خمصت الدراسة الى  ( نسمة.62436من سكان الناحية )الحضر ، والريف( البالغ عددىم )
في الناحية بما يناسب وعدد السكان وتوزيعيم عمى مستوى األحياء المدارس االبتدائية التخطيط في توزيع 

والمقاطعات الريفية أذ كشفت الدراسة أن ىناك قصور واضح في الخدمات المقدمة لسكان الناحية كان أبرزىا 
( بناية 23مدرسة شغمت ) (05المدرسية أذ بمغ عددىا )االبنية أرتفاع عدد المدارس االبتدائية يقابميا قمة عدد 

( بناية في ريف الناحية مما سبب 23( و )23( بنايات في مركز الناحية و )6( مدرسة و)93مدرسية منيا )
 .أنتشار ظاىرة الدوام المزدوج في النظام المدرسي

 المقدمة 
نيما متبادلة فكل واحد يمثل التعميم الركيزة األساسية لتقدم وتطور المجتمعات وىو أساس التنمية فالعالقة بي   

يؤثر ويتأثر باآلخر فغياب التعميم يعني وجود نسبة عالية من األميين والجيمة ما يؤثر سمبًا في عممية التنمية 
البشرية وان تحقيق التنمية البشرية وأىدافيا يدل عمى أن التعميم موجو بشكل منتظم عمى وفق لمتطمباتو التنموية 

ي خمل في مخرجات التعميم او في العمميات التعميمية قد يؤثر سمبًا عمى عممية التنمية فالعالقة بينما متوازية فأ
االبتدائية من أىم المراحل الدراسية التي  لمدارستعد او  (1)البشرية ويخمق ليا الكثير من المشاكل والمعوقات. 

تتطمب الكثير من األىمية والعناية كونيا الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا في بناء األجيال في المراحل التعميمية 
الىتمام بيذه الخدمات ال فالذا  ،(سنة وبناء قاعدة اليرم التعميمي93-6األخرى فيي تستقبل األطفال من عمر )

ر عمى الدوائر الحكومية فحسب بل البد من تضافر الجيود المختمفة من المتخصصين وذوي العالقة من يقتص
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الجغرافية والمخططين واالقتصاديين بما يتممكون من أفكار وخطط تنموية تضمن كفاءة تمك الخدمات وتعالج 
فة أماكن الخمل الخدمي وحجم العجز وذلك لمعر ا المشكالت التي تعاني منيا وصوال الى اقتراح التوزيع األمثل لي

 الوظيفي منيا بغرض تحسين أدائيا بالشكل الذي ينسجم مع الحجم السكاني .

فقد شيدت ناحية البدير خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين زيادة سكانية كبيرة في ظل غياب التخطيط     
وتدني كفاءتيا المدارس االبتدائية خدماتيا ومنيا عمى  كبيراً  المسبق الحتواء ىذه الزيادة مما اظير ضغطاً 

الوظيفية بدرجة أنيا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتمبية احتياجات سكانيا المتزايدة مما دعا الى ضرورة تدخل 
المخططين وصانعي القرار التخاذ التدابير الكفيمة بتنمية ىذه القطاعات والنيوض بواقعيا الخدمي لذا فقد 

تيا معمومات الجغرافية في قياس كفاءالتقنيات الحديثة المتمثمة بتقنية نظم ال لاعمسة الى استاستعانت الدرا
أثبتت فعاليتيا في تنظيم واتخاذ القرار في مجال تخطيط  واختيار موقعيا األمثل كونيا وسائل حديثةالوظيفية 

بكفاءة مواقع الخدمات  لميتمون جميعيمايضطمع  إذالخدمات بكفاءة عالية مما يكون لو أثره في التنمية الشاممة 
 .وعدالة توزيعيا

 االتي :  لمشكمة الدراسة : تتجمى مشكمة الدراسة بالتساؤ

نية نظم تق لاعمىل يمكن استو  ما واقع التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير   
 المعتمدة ؟لمعايير التخطيطية ا وفقعمى تيا المعمومات في قياس كفاء

 تي : الدراسة عمى النحو اآل يةتم صياغة فرض  فرضية الدراسة :

بشكل غير متوازن مع الحجم السكاني في األحياء السكنية  المدارس االبتدائية في ناحية البديرتتوزع مؤسسات 
مكانيةو ، لمعايير التخطيطيةا وفقعمى والمقاطعات الريفية  الجغرافية في قياس لمعمومات تقنية نظم ا لاعماست ا 

 تيا الوظيفية.كفاء

 اهداف الدراسة: تهدف الدراسة الى :

في ناحية البدير وتحديد أسباب تباينيا بين اإلحياء السكنية  لممدارس االبتدائيةمعرفة واقع التوزيع المكاني   (9
 والمقاطعات الريفية 

لمعايير التخطيطية المعتمدة اوفق عمى بيان مدى كفاءة وكفاية الخدمات مع توزيع السكان وكثافتيم الوظيفية  (3
 .نظم المعمومات الجغرافية لاعمبأست

  منهجية الدراسة :
أعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في الكشف عن واقع توزيعيا وأنماطيا المكانية وعمى المنيج   

الذي تضمن عممية تحميل كمي لمبيانات التي تم جمعيا من الخدمات لمتعرف عن مدى كفاءتيا الوظيفية  الكمي
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ما برنامج ال سيَ و وسائل التحميل المكاني في بيئة نظم المعمومات الجغرافية  عمالعمى أستكما أعتمدت  ،والمكانية
(Arc Gis 10.8). كتب من )فقد اعتمد عمى المصادر المكتبية ، اما المصادر التي اعتمدت عمييا الدراسة

( فضاًل عن االعتماد عمى الدراسة الميدانية ه ورسائل ماجستير وتقارير منشورةودراسات عممية وأطاريح دكتورا
وأجراء المقابالت الشخصية مع عدد من المسؤولين القائمين عمى المؤسسات الخدمية ومراجعة الدوائر الحكومية 

إحصاء القادسية ومديرية مديرية ومات والبيانات التي تخص الموضوع قيد الدراسة ومنيا )لمحصول عمى المعم
ضمت استمارة االستبانة لمحصول  فقدتربية القادسية ومديرية صحة القادسية( ولغرض أستكمال متطمبات الدراسة 

شوائية بسيطة لعدد من ( سؤاال وزعت عمى عينة ع91عمى البيانات الخاصة بالدراسة والتي ضمت في طياتيا )
فقد  3535( نسمة بحسب تقديرات السكان لعام 62436)  مالبالغ عددىو السكان في الناحية )الحضر والريف( 

( استمارة لجزء من العينة الرئيسة من خالل السؤال الخاص بدرجة رضا 25وزعت عينة عشوائية مؤلفة من )
العينة بعد جمعيا واستخراج الوسط الحسابي واالنحراف تحديد حجم  فقد تم( عن الخدمات 1السكان السؤال )

%(  5050المعياري لدرجة الرضا عن الخدمات وبمستوى ثقة وبنسبة الخطأ المعياري المسموح بو والبالغة ) 
 استمارة( 900)، وزعت منيا في مركز الناحية )المدينة( ( استمارة 055ليصبح مجموع حجم العينة )

 .(9ينظر الممحق )           ( 240ولممقاطعات الريفية )

 : الحدود المكانية والزمانية لمدراسة

 ("42 '10 °45)خطي بين خطي طول التي تقع تمثمت حدود منطقة الدراسة مكانيا بناحية البدير      

 وىي مركز شمالً  ("34 '6 °32)و  ("55 '37 °31)شرقاً ودائرتي عرض  (" 15 '47 °45)و
ذ يحدىا من جية الشمال والشمال الشرقي محافظة واسط ومن جية إناحية البدير التابعة لمحافظة القادسية 

الشرق محافظة ذي قار ومن جية الجنوب محافظة المثنى ومن جية الجنوب الغربي قضاء الحمزة ومن جية 
( 62436)   ( 3535كان لعام )بمغ عدد سكان الناحية بحسب تقديرات الس الغرب والشمال الغربي  قضاء عفك.

( تبمغ 3كم9199)الكمية بمغت مساحة الناحية  (9( حيًا سكنيًا ومقاطعة ريفية الخريطة )36نسمة توزعوا عمى )
 . ممناطق الريفيةل (3كم 9169،93و) (3كم 2،33منيا مساحة المدينة الحضرية )

 اواًل: التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في ناحية البدير 

( بناية أي 23( مدرسة وبمغ عدد المباني المخصصة ليا )05لبدير )ابمغ عدد المدارس االبتدائية في ناحية   
( مما سبب انتشار ظاىرة الدوام المزدوج في النظام المدرسي بسبب دوام أكثر من مدرسة 99503بمعدل أشغال )

%( من أجمالي 95أما صورة توزيعيا بحسب الجنس فقد شكمت مدارس البنين نسبة )، في بناية مدرسية واحدة 
%( من اإلجمالي 96%( مدارس البنات والمدارس مختمطة بنسبة )94دارس االبتدائية في الناحية وبنسبة )الم

.   (3والخريطة ) (96ينظر إلى الجدول )
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 (9الخريطة )
 موقع منطقة الدراسة من محافظة القادسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:122222، بمقياس 2212جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة لممساحة ، خريطة محافظة القادسية ، اعتمادا عمى انالمصدر : الباحث                                
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 (1الجدول )
 (2222لممدارس االبتدائية ضمن ناحية البدير لعام ) مكانيالتوزيع ال

  

الحي أو 
 المقاطعة

 عدد المدارس

 مج
 النسبة
% 

 النسبة عدد الطمبة
% 

عدد 
 الكادر

 النسبة
% 

عدد 
 الشعب

 النسبة
% 

عدد 

 األبنية

 النسبة
 إناث ذكور %

 مج إناث ذكور

 2 9 0.99 39 6.50 29 9.36 106 449 090 4 3 9 9 حي السالم
 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - حي الجياد

 
5 

 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - حي الربيع
 

5 
 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - حي الصكبان

 
5 

 2 9 0.19 34 9.20 40 9.62 131 - 131 4 3 - 3 حي السراي
 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - حي االنتفاضة

 
5 

 3 2 1.99 29 95.46 64 1.95 9939 340 226 6 2 3 9 حي الجديدة
 2 9 93.39 03 96.24 955 94.26 9943 9543 956 3 4 3 3 حي األمير
 2 9 3.99 99 3.93 92 2.13 499 - 499 3 9 - 9 3البريشة
 0 3 3.16 93 2.01 33 2.91 469 - 469 4 3 - 3 2الجبر

 2 9 9.43 6 3.93 92 9.90 945 - 945 3 9 - 9 4الجوازرية 
 2 9 3.16 93 3.31 94 3.32 244 - 244 3 9 - 9 0الصنيبرية
البعيوي 
 6والجاون

3 - 3 4 495 - 495 2.36 39 4.49 96 2.14 3 0 

 2 9 9.43 6 9.29 3 9.96 949 - 949 2 9 - 9 9الصاللة
 2 9 9.43 6 9.16 93 9.41 939 - 939 2 9 - 9 3دلييم
 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - 1الركبة

 
5 

 0 3 0.99 39 4.53 30 4.94 099 - 099 4 2 - 3 95سويد
 0 3 0.43 33 4.15 25 0.13 935 - 935 4 2 - 3 99المحارة
 0 3 3.16 93 3.69 96 2.99 293 - 293 4 2 - 3 93حويمة

 39 3 93.19 99 90.03 10 99.99 9422 - 9422 22 14 - 94 92الييزوالبركة
 5 5 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - 94الفوارة
 2 9 3.33 1 3.69 96 3.51 304 - 304 2 1 - 9 90الدجة
 2 9 9.43 6 9.49 1 9.25 903 - 903 3 9 - 9 96أبو ثيمة
 0 3 2.61 90 2.96 32 4.30 015 - 015 4 3 - 3 99السمجة
 3 2 9.94 31 0.06 24 9.90 395 - 395 3 4 - 4 93طرخومة
 0 3 3.16 93 9.49 1 9.03 913 - 913 4 3 - 3 91الطويل

 955.55 23 955.55 456 955.55 693 955.55 93995 - 1343 %955 05 0 40 المجموع
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 (.3535-3591ورة ، لمعام الدراسي )باالعتماد عمى : مديرية تربية عفك ، بيانات غير منش انالمصدر : من عمل الباحث
 توزيع المدارس: -أ

( مدرسة منيا 93( إن عدد المدارس االبتدائية الموزعة ضمن المناطق الحضرية بمغ )9يظير من الجدول )     
( مدارس ضيف وقد سجمت مدارس األناث ارتفاعًا عما ىو عميو بالنسبة لمدارس لمذكور إذ 6أصمية و)( مدارس 6)

( مدارس لمذكور ، احتل حي الجديدة النسبة األكبر من بين أحياء المدينة  بنسبة 0( مدارس لإلناث و)9بمغ عددىا)
أحياء المدينة فقد أستحوذ عمى نسبة  حي األمير النسبة األكبر من بينأحتل و  ( من المجموع الكمي .22،2%)
( منيا لإلناث ومدرسة واحدة لمذكور بينما احتل حي الجديدة 2( مدارس )4%( من المجموع الكمي بواقع )2202)

( مدارس 3( من المجموع الكمي لممدارس بواقع مدرسة ابتدائية واحدة لمبنات و)% 3،2) نسبة بمغت الثانية إذالمرتبة 
 %(9609بينما احتل حي السراي  والسالم المرتبة األخيرة بنسبة بمغت )( 6، ممحق )لحي األمير لمذكور بالنسبة 

اما بالنسبة  من المجموع الكمي لممدارس لكل حي  واقتصرت عمى مدرسة واحدة لإلناث ومدرسة واحدة لمذكور.
( الييز والبركة المرتبة األولى 92مدرسة تصدرت المقاطعة ) (23لممناطق الريفية فقد بمغ أعداد المدارس االبتدائية )

%( من المجموع الكمي لممدارس ضمن البيئة الريفية وجمعييا مدارس مختمطة بينما احتمت المقاطعات 2403بنسبة )
 %( لكل مقاطعة306( المرتبة األخيرة بنسبة بمغت )96، أبو ثيمة94، الفوارة 3دلييم ، 0، الصنيبرية3)البريشة

وبواقع مدرسة ابتدائية واحدة مختمطة لكل مقاطعة ريفية . ىذا التباين في أعداد المدارس يعود إلى سوء التوزيع 
الجغرافي لخدمة ىذه المرحمة الدراسية وعدم مراعاة توزيعيا مع أعداد سكان الناحية مما ولد حالة من الحراك 

 . (3التعميمية ، ممحق )سات ىذه الخدمة السكاني تجاه مختمف المناطق من الناحية بحثًا عن مؤس
 توزيع التالميذ : -ب

( اتضح إن مجموع التالميذ المستمرين بالدراسة ليذه المرحمة 96الجدول )بيانات من خالل البيانات استقراء      
إجمالي  ( من69،69( تمميذًا شكموا نسبتو )9094( بمغ )3539/ 3535التعميمية في الناحية خالل العام الدراسي )

( نسمة ويبدو أن انخفاض نسبة التالميذ يرتبط 93910( سنة والبالغ عددىم )93- 6السكان ضمن الفئة العمرية )
بشكل واضح بحجم وتوزيع المدارس االبتدائية في عموم الناحية . فبعد مؤسسات ىذه الخدمة التعميمية عن السكن 

لى مدارسيم ال سيما اإلناث منيم كون المنطقة تتسم بالطابع كان السبب الرئيس في امتناع التالميذ من الذىاب إ
( إناث 3369( ذكور و)9165( تمميذًا بينيم )4339الريفي. فقد وصل عدد التالميذ في المناطق الحضرية إلى )

( 9040%( من المجموع الكمي لمتالميذ ضمن البيئة الحضرية بواقع )23جاء حي األمير بالمرتبة األولى بنسبة )
( تمميذًا ، وكانت المرتبة 321( تمميذًا بينما بمغ عدد األناث )956ميذًا شكل الذكور منيم العدد األقل إذ بمغ )تم

 ( تمميذًا .422%( من المجموع الكمي لمتالميذ البالغ عددىم )9103األخيرة من نصيب حي السراي بنسبة )
حظ من الجدول المجموع الكمي لتالميذ المرحمة ما توزيع التالميذ عمى المقاطعات ضمن ريف الناحية فيالأ   

حيث عدد التالميذ  ( المرتبة األولى من92( تمميذًا مختمط ، استحوذت المقاطعة )الييز والبركة9569االبتدائية بمغ )
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بنسبة ( المرتبة األخيرة 94( تمميذ بينما احتمت المقاطعة )الفوارة 9944%( من المجموع الكمي بواقع )9603بنسبة )
 ( تمميذًا.945%( من المجموع الكمي البالغ عددىم )3بمغت )

 توزيع المعممين : -ج
( إناث ويتباين توزيعيم ما 23( ذكور و )391( معمم ومعممة منيم )691لبدير )ابمغ عدد المعممين في ناحية      

الذي يبين أن توزيعيم في مركز و يذىا ذ يتأثر ىذا التوزيع بحجم المدرسة وعدد تالمإبين المناطق الحضرية والريفية 
( من مجموعيم الكمي من إجمالي المعممين في الناحية أذ استحوذ 4300( معمم ومعممة وبنسبة )362الناحية بمغ )

%( بينما أستحوذ 2902( معمم ومعممة بنسبة )13حي األمير عمى المرتبة األولى من حيث عدد المعممين بواقع )
( 43%( من المجموع الكمي بعدد معممين ومعممات والبالغ عددىم )96ة األخيرة وبنسبة )حي الجديدة عمى المرتب

وان ىذا التباين في توزيع المعممين يعود إلى أن حي األمير استحوذ عمى أعمى عدد من المدارس والتالميذ مما 
أن حي يالحظ مى نقيض من ذلك دعت الحاجة إلى الزيادة في أعداد الكوادر التدريسية العاممة في  تمك المدارس وع

األمير اقتصر عمى مدرسة واحدة لذلك انخفضت عدد الكوادر العاممة في ىذا الحي. اما في المناطق الريفية فيالحظ 
( إذ استحوذت 09،0( معمم ومعممة من اإلجمالي أي ما يعادل نسبة )206إن المجموع الكمي لعدد المعممين بمغ )

( معمم ومعممة وبنسبة 10عمى المرتبة األولى من حيث المعممين والمعممات بواقع بمغ )( 92مقاطعة )الييز والبركة
% و 300دنى نسبة بمغت )ألالطويل(  91الفوارة و 94%( من المجموع الكمي في حين سجمت المقاطعات )3609)

 مي لكل مقاطعة منيما عمى التوالي.( من المجموع الك
 توزيع الشعب الدراسية : -د

( شعبة لمذكور 929حسب الجنس إلى )ب( شعبة موزعة 293غ عدد الشعب الدراسية في ناحية البدير )بم     
استيعاب عدد المدارس لمتالميذ فموحظ إن عدد الشعب ضمن  في ( وبنسبة لكل منيما عمى التوالي933ولإلناث )

جموع الكمي لمشعب بمجموع %( من الم2401( شعبة فقد سجل حي األمير أعمى نسبة بمغت )941األحياء بمغت )
( شعبة 34%( من المجموع الكمي لمشعب بواقع )9609( شعبة بينما سجل حي السراي أدنى بنسبة )03شعب بمغ )

 مكل.ل
مدرسة ألخرى تباعًا الستيعاب عدد والريفية فقد تباينت توزيعيا من اما توزيع الشعب عمى المناطق الحضرية     

شعبة ( 393ريفية لناحية البدير بمغ )إن المجموع الكمي لعدد الشعب في المناطق الالمدارس لتالميذىا فيالحظ 
( أعمى 92الحضرية فقد سجمت مقاطعة ) لتسجل بذلك ارتفاعًا ممحوظًا في عدد الشعب عما ىي عميو في المناطق

رتبة األخيرة من شعبة بينما كانت الم (99%( من المجموع الكمي لمشعب بواقع )3302نسبة لعدد الشعب بمغت )
( 6%( من المجموع الكمي لمشعب لكل مقاطعة وبعدد شعب بمغت )303( بنسبة بمغت )96و 94نصيب المقاطعة )
 شعبة لكل مقاطعة .

( إن الناحية ضمت مدرستين وقد اقتصرت 3ما في ما يخص مدارس التعميم المسرع  فيتضح من الجدول )أ    
لى بمدرسة البدير لمتعميم المسرع لمبنين الواقعة في حي الصكبان بعدد تالميذ وجودىما في مركز الناحية تمثمت األو 
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ما المدرسة الثانية فتمثمت بمدرسة األمل أ( معمم وبعدد شعب دراسية شعبتين 9تعميمي بمغ ) مالك( تمميذًا وب09بمغ )
 ( معممين وثالثة شعب دراسية.6) ( تمميذًا وبكادر تعميمي42لمتعميم المسرع لمبنات الواقعة في حي األمير بواقع )

الجدول 
(3) 

التوزيع 
الجغرافي 
لمدارس 
التعميم 
المسرع 

 3535في ناحية البدير لعام 
 

 

 

 

 .3535بيانات غير منشورة ، لمعام ، االعتماد عمى مديرية تربية عفك ب انالمصدر: من عمل الباحث            

  في ناحية البدير لممدارس االبتدائيةتحميل أنماط التوزيع المكاني ثانيًا : 

في الناحية  بمغت  أن قيمة متوسط المسافة المحسوبة لممدارس االبتدائية (9الشكل )أتضح لنا من       
 Zم( أما قيمة الدرجة المعيارية )203000441( وىي أقل من قيمة المسافة المتوقعة والبالغة )م 30110032)

Score( فقد بمغت )( وىي تقع خارج نطاق القيمة الحرجة )-209293Critical Values ما يعني أنيا ) 
 ( 9الشكل )
 3535ر لعام في ناحية البديلممدارس االبتدائية تحميل قرينة الجار األقرب لنمط التوزيع المكاني 

 

 

 عدد
 الشعب

الكادر 
 التعميمي

 عدد
 التالميذ

 اسم القرية اسم المدرسة المساحة

 م0555 09 9 3
مدرسة البدير لمتعميم 

 المسرع لمبنين
 حي الصكبان

 م 3055 42 6 2
مدرسة األمل لمتعميم 

 المسرع لمبنات
 حي األمير
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 ((ARC GIS 10.8مخرجات التحليل المكاني في برنامج من عمل الباحثان باالعتماد على المصدر :                  
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 (3الخريطة )
 3535لممدارس االبتدائية لناحية البدير لعام  التوزيع المكاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.9المصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى جدول ) 
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العدم القائمة أن نمط التوزيع المتوقع لممدارس االبتدائية ىو نمط عشوائي ناتج بفعل عوامل تقع ضمن فرضية 
البديمة القائمة أن نمط التوزيع ينتظم وفق نمط معين بعيدًا النمط العشوائي ، كما الصدفة والحظ وتقبل الفرضية 

( وىي تقترب من الواحد صحيح متخذة بذلك 5،929( بمغت )R( أن قيمة صمة الجوار )3يظير من الشكل )
مة من النمط المجتمع الذي يتجو نحو العشوائية وسبب نشوء ىذا النمط يعود إلى تقارب مؤسسات ىذه الخد

بعضيا بشكل عشوائي وال سيما في وسط الناحية مما ترك مساحات واسعة تخمو تمامًا من خدمات ىذه المؤسسات 
وىذا دليل واضح عمى سوء التخطيط التربوي لخدمات ىذه المرحمة الدراسية وعدم مراعاة توزيعيا بشكل متوازن مع 

 المناطق المجاورة بحثًا عن خدمات التعميم االبتدائي فييا .أعداد السكان مما ولده حالة من الحراك السكاني أتجاه 

( في حين تقع نقطة التمركز االفتراضي 92فتقع في مقاطعة )الييز والبركة أما بالنسبة لنقطة التمركز الفعمي      
بعضيا مع ما متقاربتين من نجدى ومن المالحظ أن ىاتين النقطتين( 3، الخريطة )في مقاطعة )البعيوي والجاون( 

كم( ويالحظ أن ىاتين النقطتين  20020لممركز االفتراضي نحو الشمال الغربي بمسافة فاصمة بمغت ) أنحراف
%(  92( مدرسة بنسبة )39( أذ ضمت )3كم 415عيارية البالغة مساحتيا )تقعان ضمن نطاق دائرة المسافة الم

 . لمتمركز ضمن الدائرة المعياريةالنمط ا من أجمالي المدارس االبتدائية في الناحية ما يشير ذلك الى

أما االتجاه الفعمي لنمط توزيع المدارس االبتدائية فقد أتخذ شكاًل بيضويًا يمتد من الشمال الغربي بأتجاه     
( مدرسة أي ما يعادل 93( درجة من االتجاه الشمالي مطوقًا بذلك )999032الشرقي بقيمة دوران بمغت )الجنوب 
 .ي المدارس االبتدائية في الناحيةمن أجمال%(  43نسبة )

 
 ثالثًا : الكفاءة الوظيفية لممدارس االبتدائية في ناحية البدير

 المؤشرات التربوية : - أ

تتمثل المؤشرات التربوية بعدد التالميذ في المدرسة الواحدة والمعمم الواحد فضاًل عن مساحة المدرسة الواحدة       
بالقيمة التي يضعيا المعيار التخطيطي المحمي المعتمد عمى أساس درجة االقتراب أو ، وتقارن تمك المؤشرات 

،  (3)االبتعاد عن المقياس التربوي والذي من خاللو يمكن معرفة الزيادة والنقصان لتمك الخدمات في الناحية
التربوية بغية إعطاء  ولغرض تشخيص حجم الخدمات التعميمية المقدمة لسكان الناحية ال بد من دراسة المؤشرات

 : اآلتيمؤشر حقيقي عمى طبيعة المؤسسات الخدمية في الناحية وعمى النحو 
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 (2الخريطة )

 3535اتجاه التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في ناحية البدير لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((ARC GIS 10.8باالعتماد عمى مخرجات التحميل المكاني في برنامج  انالمصدر : من عمل الباحث            

 مؤشر تمميذ / مدرسة : -1
أيجابي لمكفاءة الوظيفية ليذه الخدمة  تمميذًا( وىو مؤشر   393بمغ مؤشر عدد التالميذ في المدرسة الواحدة )      

ستوعبت في ظل الظروف اتمميذ/مدرسة( بدليل أنيا  265نيا أقل من المعيار المعتمد البالغ )إذ إفي الناحية 
( ، أما عمى مستوى 20( تمميذًا وكما موضح في الجدول)9355) إلىبفائض يصل  ( تمميذ  99310المثالية )

فقد تباين ىذا المؤشر فكان أعمى مؤشرًا لممعيار في أحياء ) السراي والسالم  الريفية األحياء السكنية والمقاطعات
لمعمم في ى امع/مدرسة لكل منيا عمى التوالي ما يشكل عبئًا كبيرًا اً ( تمميذ422، 463،  460والربيع ( ب )

درسة( وأدنى من تمميذ/م 299أعطاء المادة العممية لمتالميذ، في حين يقترب من المعيار في حي )األمير( ب )
( ما يعني أن ىناك وقت كافي لممعمم في أستيعاب الطمبة وأعطائيم 204المعيار المعتمد في حي )الجديدة( ب )

         المادة العممية بصورة أيجابية . أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فكان أعمى مؤشر لممعيار في مقاطعة 
( في حين سجمت 265( ب )99مع المعيار في مقاطعة )المحارة ( في حين جاء مطابقاً 449( ب )3) البريشة

 93والطرخومة 2والجبر 6والبعيوي والجاون 99والسمجة والصحين 90والدجة 95وسويد 0مقاطعات )الصنيبرية
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،  331،  244( أدنى من المعيار ب )92والييزوالبركة91والطويل 4والجوازرية 96وأبو ثيمة  3ودلييم 93وحويمة
/مدرسة لكل منيا عمى اً (تمميذ33،  16،  945،  903،  939،  931،  393،  329،  320،  341،  304

 عدد الطمبة ال يشكل ضغطًا عمى األبنية المدرسية .  إنذ إالتوالي وىذا مؤشر إيجابي 
 مؤشر تمميذ / معمم :  -2

( كما موضح في الجدول معمم تمميذًا / 33ستوى الناحية )بمغت حصة المعمم الواحد من التالميذ عمى م      
( ما يعني أن ىناك زيادة في عدد تمميذًا /معمم 35المحمي البالغ )( وىو أعمى بقميل من المعيار التخطيطي 20)

التالميذ مقارنًة بعدد المعممين وىذا يفسر وجود خماًل واضحًا في توزيع المعممين عمى المدارس االبتدائية في 
سمبية عمى سير العممية التعميمية. أما عمى مستوى األحياء فكان أعمى مؤشر من المعيار الناحية وما لو من أثار 

/معمم( لكل منيما عمى التوالي في حين كان مطابقًا لممعيار في اً تمميذ 39،  33في أحياء )السالم والسراي( ب )
( عمى التوالي ، 90،  93ب ) ( أما في أحياء )الجديدة واألمير( فكان أدنى من المعيار35حي الربيع بنسبة )

وىذا يعني أن المجموعة األولى ال تشكل عبئًا كبيرًا عمى المعمم في أعطاء المادة العممية لزيادة عدد التالميذ عن 
المعيار المحدد ، أما في المجموعة الثانية والثالثة  فيناك تناسب ما بين التمميذ والمعمم في أعطاء المادة التعميمية 

 ستقبال المادة العممية . اكون ىناك وقت كافي لمتالميذ في حقيا أو ي
 (3جدول )

السكنية لمعام الدراسي  حية البدير بحسب الحي والمقاطعاتالمؤشرات التربوية لمتغيرات المدارس االبتدائية في نا
(3535-3539) 

أسم الحي أو 
 المقاطعة

عدد 
المدارس 
 االبتدائية

عدد 
 التالميذ

عدد 
 المعممين

عدد 
 الشعب

 المؤشرات التربوية
الطاقة 
 االستيعابية

 

الفائض 
تمميذ /  او النقص

 مدرسة

تمميذ
 /
 معمم

تمميذ / 
 شعبة

 351 935 21 39 460 34 40 131 3 حي السراي
 23 9535 31 90 299 21 96 9993 2 حي األمير
 352 935 24 33 463 39 43 132 3 حي السالم
 34- 9445 29 93 204 46 93 9496 4 حي الجديدة
 92 265 22 35 422 92 33 422 9 حي الربيع
 39 265 49 24 449 99 92 449 9 3البريشة 
 301 - 935 23 39 329 93 33 469 3 2الجبر 
 96 - 265 31 30 244 93 94 244 9 0الصنيبرية

 305 - 935 31 99 320 96 39 495 3 6والجاون  البعيوي
 991 - 265 25 90 939 6 93 939 9 3دلييم 
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 942- 935 39 32 331 39 30 099 3 95سويد 
 5 935 22 34 265 33 25 935 3 99محارة 
 243- 935 23 34 931 93 96 293 3 93حويمة 

 2023- 4635 90 93 33 99 10 9943 92 92الييز والبركة 
 335- 265 32 99 945 6 92 945 9 4الجوازرية 
 953- 265 33 43 304 1 6 304 9 90الدجة 
 353- 265 36 93 903 6 1 903 9 96أبو ثيمة 

 223- 9535 26 34 341 39 29 943 2 99السمجة والصحين 
 095- 9445 25 36 393 31 24 395 4 93طرخومة 
 033- 935 96 39 16 93 1 913 3 91الطويل 

 6939- 93555 25 33 393 439 691 99310 05 المجموع
 باالعتماد عمى : انالباحثالمصدر : 

 ( .3539-3535( مديرية تربية عفك ، قسم اإلحصاء التربوي ، بيانات غير منشورة لمعام الدراسي )9)
 ( دراسة ميدانية .3)

 3والبريشة 90أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فكان أعمى مؤشر من المعيار في مقاطعات )الدجة      
 24،  43( أذ سجمت ب )95والسويد 99والسمجة والصحين 93والحويمة 99والمحارة 0والصنيبرية 93والطرخومة

/ معمم لكل منيا عمى التوالي وىذا مؤشر سمبي في المجموعة اً تمميذ ( 32،  34،  34،  34،  30،  36، 
 39) ( ب91والطويل 2ذ يشكل ضغطًا كبيرًا عمى المعمم،  ويقترب من المعيار في المقاطعات )الجبرإاألولى 

 (4والجوازرية 92والييزوالبركة 3ودلييم 6والبعيوي والجاون 96تمميذ/معمم( لكل منيا ، أما المقاطعات )ابوثيمة
تمميذ/معمم( لكل منيما عمى التوالي وىذا مؤشر  99،  93،  90،  99،  93أدنى من المعيار ب ) فسجمت

ة والثالثة . ونستنتج من ىذا أن لمحجم السكاني إيجابي عن كفاءة ىذه الخدمة في الريف في المجموعتين الثاني
 األثر الكبير في ارتفاع معدل التالميذ عمى حساب المعممين.  

 :مؤشر تمميذ / شعبة -3

( وىو يقع ضمن المعيار التخطيطي المحدد ما تمميذًا / شعبة 25ستوى الناحية )بمغ ىذا المؤشر عمى م      
لتالميذ المدارس االبتدائية ، أما عمى مستوى األحياء فكان حي ) السراي يعني أنو ذات كفاءة أيجابية أكثر 

/شعبة( لكل عمى التوالي ويقترب من اً تمميذ 22،  24،  21والسالم والربيع( أعمى من المعيار المحدد ب )
األولى تمميذ/شعبة( ، المجموعة  31)ب دنى من المعيار في حي )األمير( ( وأ29المعيار في حي )الجديدة( ب )

( بنايات 6فقد بمغ عددىا )قمة األبنية المدرسية في تمك األحياء بما ال يتناسب مع حجم التالميذ  إلىيعود السبب 
وىذا يؤثر سمبًا في استيعابيم لممادة العممية من جية أخرى ويشكل ضغطًا كبيرًا عمى المعمم في إعطاء المادة 
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طمبة في الدرس. أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فقد بمغ فضاًل عن عدم وجود وقت كافي إلشراك جميع ال
ذ انو تساوى مع المعيار المحمي المحدد فقد بمغ في مقاطعات إتمميذًا/شعبة( وىذا مؤشر إيجابي  25المؤشر )
تمميذًا/شعبة( لكل منيا عمى التوالي وىو أعمى   26- 23- 49( ب )99، السمجة والصحين2، الجبر 3)البريشة
قمة المدارس في ىذه المقاطعات ، في حين يتساوى المؤشر مع المعيار في  إلىمعيار المحدد وىذا يعود من ال

( لكل منيما عمى التوالي ، وأقترب من المعيار في مقاطعات 25( ب )93والطرخومة 3مقاطعتي )دلييم
 6والبعيوي والجاون 0صنيبيرية( لكل منيما عمى التوالي وأدنى منو في )اال23،  22( ب )93والحويمة 99)المحارة
،  36،  39،  33،  31،  31)بـ ( 92الييزوالبركة 91والطويل 4ريةوالجواز  96وابوثيمة 95والسويد 90والدجة
 تمميذ/شعبة كل منيا عمى التوالي .  (90، 96،  32

 المعايير المساحية : -ب

الفعالية الميمة ضمن الفعاليات التي تغطي كل تعد المساحة التعميمية مؤشرًا تخطيطيًا ميمًا يعكس حصة ىذه    
األرضية وأن توسع ىذه المساحة يدل عمى االىتمام المتزايد لمخدمات التعميمية وذلك من أجل توزيع مؤسسات ىذه 

ن المساحات المطموبة لممؤسسات التعميمية بمختمف ا  و  (3)الخدمة بشكل يكفل لجميع الطمبة الوصول إلييا بسيولة
( وبمغ 23( ينظر جدول )3م 969665بمغت المساحة الكمية لممدارس االبتدائية في الناحية ) .دراسية مراحميا ال

( لممدرسة االبتدائية 3م 9055ـ 0555) بـ( وىي اقل من المعيار المحدد 3م4023معدل مساحة المدرسة الواحدة )
قمة عدد األبنية المدرسية مما يسبب ظاىرة  إلىالواحدة وىي مساحة قميمة مقارنة بالمعيار المحمي ويعود ذلك 

االزدواجية في الدوام ويمكن معالجة نقص الحاصل في المساحة من خالل فك أزدواجية دوام المدارس االبتدائية أو 
ن كل مدرسة ابتدائية بحاجة إلى مساحة إضافية تقدر ب ) إبناء مدارس جديدة ذات مواصفات عالمية وبيذا ف

لى المساحة المطموبة بحسب المعيار المحمي المحدد ، اما حصة التمميذ الواحد من أجمالي ( لموصول إ3م 463
( وىي أعمى بقميل من المعيار المساحي المحدد لكل تمميذ والبالغ 3م94.9مساحة المدرسة االبتدائية فقد بمغت )

ذ إصصة لممدارس االبتدائية المجال المناسب ولتغطية النقص الحاصل في المساحات المخ لتوفير ،(4)(3م92.1)
 إلىوتحويميا  يمكن أختزال تمك المساحات عن طريق االعتماد عمى البناء العمودي وتيديم المدارس القديمة

 مدرستان محل المدرسة الواحدة القديمة .

حدد المعيار التخطيطي المحمي المسافة والوقت المستغرق المذان  المعايير المكانية )سهولة الوصول( : - ت
دقيقة( وبتطبيق المعيار  95-3م( وبوقت مستغرق )055يقطعيما التمميذ لموصول الى المدارس االبتدائية ب )

(، نالحظ أن عمى 2عمى منطقة الدراسة من خالل إجابات أفراد العينة عمى األستبانة وكما يوضحيا الجدول )
 إلى%( لموصول 20درسة االبتدائية )الم إلىمستوى الناحية بمغت نسبة من يقطعون مسافة ووقت من المنزل 

عدم عدالة توزيع  إلى%(، وأن السبب في ذلك يعود 42المؤسسات التعميمية ، وأكبر من المعيار بمغت ب )
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البنايات المدرسية بالشكل الذي يخدم الناحية فضاًل عن تركزىا في جيات دون أخرى ، أما واسطة النقل 
%(  45.9%( وبواسطة سيارات األجرة ) 33لمسافة سيرًا عمى األقدام )المستخدمة فقد بمغت نسبة من يقطعون ا

 3502%( أما الذين يستخدمون الدراجات )اليوائية والنارية( فقد بمغت نسبتيم ) 21وبواسطة سيارات خاصة )
ن اما عمى مستوى األحياء السكنية فنجد أن حي االنتفاضة يقع ضمن المسافة المقطوعة والوقت المستغرق م.%(

%( وىو ضمن المعيار المحمي المحدد ، وأكبر من المعيار نجده في  43المنزل الى المدرسة أذ بمغت نسبتو )
%( . أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فنجد أن نسبة من يقطعون المسافة  41.9حي الجديدة فقد بمغت )

%( في حين نجد أن  40.9ا )( فقد بمغت نسبتي93والوقت المستغرق ضمن المعيار في مقاطعة )طرخومة
( سجمت مسافة ووقت مستغرق أكبر من المعيار التخطيطي ، من خالل ىذا العرض لمعيار 0مقاطعة )الصنيبرية

سيولة الوصول في منطقة الدراسة يمكننا مالحظة أن النسبة األكبر منيم يقطعون المسافة والوقت أكبر من 
مية وعدم توزيعيا بالشكل الذي يخدم سكان منطقة الدراسة ، أذ كان المعيار وىذا يدل عمى بعد المؤسسات التعمي

لوسائل النقل دورىا في تقميل المسافة والوقت بالنسبة لبعض األحياء والمقاطعات التي تفتقر إلى تمك المؤسسات .  
 ( من مساحة3كم 25.6( يتضح أن نطاق خدمة المدارس االبتدائية غطت مساحة )96ومن خالل الخريطة )

منطقة الدراسة كما نالحظ أن ىناك أجزاء واسعة من الناحية تقع خارج نطاق تأثير المدارس االبتدائية كما ىو 
( مما يعطي مؤشرًا سمبيًا لتالميذ 2والجبر  3والبريشة  6و البعيوي و الجاون  3دلييم الحال بالنسبة لمقاطعات )

التوزيع العشوائي لسكان منطقة  إلىبوي المحدد . وىذا يعود ىذه المرحمة التعميمية مسافات أطول من المعيار التر 
 الدراسة فضاًل عن عشوائية توزيع المدارس االبتدائية .

 (2جدول )ال
(3539المسافة المقطوعة والزمن المستغرق ألقرب مدرسة ابتدائية بحسب الحي السكني والمقاطعات الريفية في ناحية البدير لعام )   

الحي السكني او 
 حجم العينة المقاطعة

 وسائل النقل المسافة المقطوعة والوقت

 ضمن المعيار
أكبر من 
 المعيار

سيرًا عمى 
 األقدام

سيارات 
 خاصة

سيارات 
 أجرة

 دراجات
-)ىوائية
 نارية(

 93،9 26،2 39،3 93،9 04،0 40،0 99 السالم

 33،3 99،9 33،3 22،2 44،4 00،0 1 الجياد
 90،9 36،2 29،0 36،2 92،2 03،6 91 الربيع
 23،9 94،3 33،0 30،9 46،4 02،0 33 الصكبان

 35 34 35 26 45،9 65،9 30 السراي
 93،0 30 29،0 30 05 05 3 االنتفاضة
 30 93،9 30 29،3 29،0 63،0 96 الجديدة
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 99،2 36،9 36،9 25،4 06،0 42،4 46 األمير
 99،6 31،4 31،4 32،0 90،3 03،3 99 3البريشة 

 92،2 92،2 02،2 35 955 66،6 90 2الجبر

 39،3 93،9 26،2 93،9 93،9 93،9 99 4الجوازرية 
 5 30 05 30 90 30 4 0الصنيبرية

 33،3 99،9 44،4 33،3 99،9 33،3 1 6البعيوي والجاون
 35 35 25 25 95 25 95 9الصاللة 
 94،3 33،0 22،2 23،9 66،6 23،9 39 3دلييم
 5 5 5 5 955 5 9 1الركبة
 96،6 22،2 96،6 22،2 66،6 22،2 34 95السويد
 33،3 33،3 22،2 33،3 99،9 33،3 1 99المحارة 
 1،9 93،9 44،4 44،4 93،9 93،9 99 93حويمة 

 6،6 39،3 36،4 21 66،3 22،9 909 92الييز والبركة
 22901 43300 69004 09503 990201 93103 440 المجموع 

 .الدراسة الميدانيةباالعتماد عمى  انر : الباحثالمصد
ن العالقة بين عدد السكان وعدد الخدمات التعميمية ىي عالقة طردية إذ كمما زاد إ  :المعايير السكانية  - ث

( 44بناًء عمى معطيات الجدول ) (5).عدد السكان زادت معو االحتياجات التعميمية المتمثمة بأعداد المدارس 
لكل واحدة  في الناحية ال تعاني من عجز في عددىا بأعتماد مدرسة أبتدائية يتضح أن المدارس االبتدائية

مدرسة(  36( مدرسة ابتدائية وأن حاجتيا الفعمية )05ذ ىناك فائض فييا من خالل وجود )إنسمة( 0555)
 وفقعمى بدليل أن نسبة الحجم السكاني الذي تغطيو ىذه المدارس ىو أكبر الحجم السكاني المفترض خدمتو 

 2959394أي وجود زيادة في الحجم السكاني مقداره ) (*)سمة(ن 2999255لمعيار التخطيطي البالغ )ا
 يانسمة( . أما عمى مستوى األحياء والمقاطعات الريفية فنالحظ أن بعضيا يوجد فييا فائض في حين بعض

 .دائية في الناحية خر يعاني من النقص وىذا دليل واضح عمى سوء التوزيع المكاني لممدارس االبتاآل
 لبديرافي ناحية  المدارس االبتدائيةالصفات العمرانية ألبنية  - ج

بناية(  93بناية مدرسية( وقد أثبتت الدراسة الميدانية أن عدد األبنية الصالحة لالستعمال ) 29تضم الناحية )  
أي ما يعادل نسبة  بناية (30بمغت ) إذبحاجة إلى ترميم فما عدد األبنية التي أ( 2304أي ما يعادل نسبة )

ذ تعاني من عدة مشكالت منيا أن أغمب أبنيتيا بنيت من الطابوق وسقوف الشيممان واألبنية إ.( 69.0)
األخرى من الكرفانات وال سيما في مدارس القرى التابعة لمناحية كما تعاني من النقص في توفر الخدمات 

 .صحية األساسية من خدمات الماء والكيرباء والمرافق ال
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 (3539-3535في ناحية آل بدير بحسب الفائض والعجز وفقا لمعيار عدد السكان لمعام الدراسي ) المدارس االبتدائية( 0جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مديرية إحصاء محافظة القادسية ، وحدة الحصر  باالعتماد عمى : انالمصدر : الباحث
 .3535والترقيم ،تقديرات السكان لعام 

 الحي
 او

 المقاطعة
 السكنية

 عدد
 السكان
 لعام
3535 

 االبتدائية

ض
لفائ

 ا
جز

 الع
 او

جود
مو

 ال

ا
   

 
ا

مية
لفع

ة ا
حاج

ل
 

9- 6931 األمير  2 3 
 9 3 5 9452 السالم
 5 5 5 9395 الجياد
 9 9 5 3441 الربيع
9- 2699 الصكبان  5 5 
 9 3 5 2264 السراي
 5 5 5 9599 االنتفاضة
 3 4 5 3394 الجديدة
 5 3 5 9045 الطويل
9- 3335 البريشة  9 5 
 3 3 5 3505 الجبر

 9 9 5 9426 الجوازرية
 5 9 5 642 الصنيبرية

والجاونالبعيوي  9399 5 3 5 
 5 5 5 9206 الصاللة
9- 3996 دلييم  9 5 
 5 5 5 91 الركبة
9- 2350 سويد  3 3 
 3 3 5 9351 المحارة
 3 3 5 9491 حويمة

والبركة الييز  99315 -4  92 3 
 5 5 5 240 الفوارة
 5 9 5 699 الدجة
 5 9 5 491 أبو ثيمة

9- 2063 السمجة والصحين  2 3 
 5 4 5 466 طرخومة
99- 62436 المجموع  05 36 
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 ( 4خريطة )ال
 3535البدير لعام نطاق الخدمة لممدارس االبتدائية في ناحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ARC GIS 10.8باالعتماد عمى مخرجات التحميل المكاني )ان المصدر : الباحث 
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 توصمت الدراسة الى عدد من النتائج يمكن أجماليا بالشكل االتي : االستنتاجــــــــــات :

في الناحية بما يناسب وعدد المدارس االبتدائية أتضح من خالل الدراسة غياب عنصر التخطيط في توزيع  ( 9
السكان وتوزيعيم عمى مستوى األحياء والمقاطعات الريفية أذ كشفت الدراسة أن ىناك قصور واضح في الخدمات 

المدرسية أذ بمغ عددىا االبنية المقدمة لسكان الناحية كان أبرزىا وأرتفاع عدد المدارس االبتدائية يقابميا قمة عدد 
( بناية 23( و )23( بنايات في مركز الناحية و )6( مدرسة و)93( بناية مدرسية منيا )23( مدرسة شغمت )05)

 .في ريف الناحية مما سبب أنتشار ظاىرة الدوام المزدوج في النظام المدرسي

أظيرت نتائج التحميل االحصائية لنمط توزيع الخدمات التعميمية والصحية بأستعمال نظم المعمومات الجغرافية  (2
أنيا أتخذت النمط العشوائي المبني عمى عامل الصدفة وىذا ناتج بفعل غياب عنصر التخطيط في توقيعيا مكانيًا 

المقاطعات الريفية وعدم تحقق العدالة االجتماعية في أدى الى نشوء التوزيع غير المتجانس بين األحياء السكنية و 
 .توزيعيا 

ومنيا )المؤشرات  المدارس االبتدائيةبينت الدراسة أن المؤشرات والمعايير التخطيطية المعتمدة لتقييم كفاءة ( 2
ما بينيا فمنيا من التربوية والمعايير السكانية والمساحية( بحسب األحياء السكنية والمقاطعات الريفية قد تباينت في

 كانت نتائجيا أقل من المعيار ومنيا ما يفوق المعيار ويتساوى معو . 

 : التوصيات

في الناحية بحسب عدد السكان وبما ينسجم مع توزيعيم عمى  المدارس االبتدائيةأعادة النظر في توزيع  (9
 التخطيطية . مستوى األحياء والمقاطعات الريفية عمى وفق نطاق الخدمة ومطابقة المعايير

سد النقص الحاصل في عدد األبنية المدرسية من خالل أنشاء بناية لكل مدرسة وفك االزدواجية في دوام  -3
 المدارس وال سَيما في المناطق الريفية . 

توفير الخدمات األساسية ألبنية المؤسسات التعميمية )المكتبة ، خدمات الماء والكيرباء( وكافة المستمزمات  -2
 المدرسية وتوفير كل مرافقيا الخدمية مما يساعد عمى رفع كفاءتيا الوظيفية ويجعميا صالحة لالستخدام .

 ىوامش البحث 

 .992، ص 3592فؤاد بن غضبان ، جغرافية الخدمات ، دار اليازوري لمنشر والتوزيع ، عمان ،  (9
تعميمية في مدينة السماوة ، أطروحة رعد عبد الحسن محمد الغريباوي ، كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات ال (3

 .964، ص 3593دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 
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صبري فارس الييتي وزين العابدين عمي صفر ، جغرافية المدن ، جامعة عمر المختار ، البيضاء ،   (2
 .256، ص3594

 .وزارة التربية خطة التنمية التربوية ، مصدر سابق (4

 .13تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية ، مصدر سابق ، ص خمف حسين الدليمي ،  (0
)*(N = ( z s /d ) 2  

 : نَ إذ إ

N   حجم العينة = 

Z   (  9016% = ) 10= القيمة المعيارية التي تقابل مستوى الثقة 

S  ( = 0010=االنحراف المعياري لمعينة االستطالعية  ) 

D   الوسط الحسابي لمعينة االستطالعية(= مقدار الخطأ المسموح بو=ˣالخطأ المسموح بو) 

(9204 ᵪ5050 =5069) 

 .( استمارة استبانة055وعند تطبيق المعادلة أعاله يكون حجم العينة الكمي ) -

لصفاء ، لمنشر ، دار ا 9نعمان شحادة ، التحميل اإلحصائي في الجغرافية والعموم االجتماعية ، ط المصدر : 
 314– 312 ، ص 3599والتوزيع ، عمان ، 

مدرسة( وأن الحجم السكاني لممدرسة الواحدة بحسب المعيار  05عدد المدارس الحالية في الناحية ) (*)*
 نسمة( 2999255=  62436   05نسمة ( فأن الحاجة الفعمية ىي ) 0555التخطيطي )

 (9ممحق )

 استمارة استبانة
 الكريمأخي المواطن 

( لذا )التحميل المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية ىذه االستمارة خاصة برسالة الماجستير الموسومة 
 البدير بأستخدامGisنرجو اإلجابة عن األسئمة المرفقة ،عممًا أن المعمومات المطموب اإلجابة عنيا 

 .ىي إلغراض البحث العممي فقط ....... شاكرين تعاونكم معنا
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 ( في المكان المناسب:√مالحظة  : يرجى االجابة بعالمة )

رافد موسى عبد حسون أ.م.د.                   عامر عبد الحسن سممان               :باحثال  

الناحية ...................-9  

 الحي السكني ............ -

 -البيئة حضر )     (  ريف )      ( .

.....................القرية  -  

عدد افراد االسرة )     ( فردا.ً  -3  

ـ مميون )    ( ،  059الف دينار )   ( ،  055ـ  309الف دينار  )    ( ،  305دخل االسرة : اقل من  -2
 اكثر من مميون )      (

ىل تمتمك وسيمة نقل :  سيارة خاصة )    ( ، ال تمتمك )     (،اخرى )     (  .   -4  

فأكثر (: 95المستوى التعميمي إلفراد عائمتك الذين  تتراوح اعمارىم ) -0  

أمي )      (، دون االبتدائي )      ( ، ابتدائي )       ( ، متوسطة  )       ( ، اعدادية )      ( ،جامعة )  
( ، شيادة عميا )     ( .    

كم الوقت المستغرق لموصول الى الخدمات التعميمية: -6  

 25ر من أكث
 دقيقة

دقيقة 25ـ 90 دقائق 95ـ 0  دقائق 0   
الخدمات 
 التعميمية

 ابتدائية    

واسطة النقل المستخدمة لموصول الى الخدمات التعميمية : سيرًا عمى االقدام )   ( ، سيارة خاصة )    ( ،  -9
 نقل عام )     ( ، دراجة ىوائية )     ( دراجة بخارية )      ( .
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أبنائكم عند ذىابيم الى المدرسة شوارع رئيسة )    ( ، شوارع ثانوية )   ( ، شوارع فرعية )   ( ، ىل يعبر  -3
 ال يعبرون )     ( .

ىل أنت راض عن كفاءة  الخدمات التعميمية  راض )      ( راض الى حد ما )     ( . -1  

ماىي مقترحاتكم بشأن تطوير الخدمات التعميمية: -91  

9- .....................  

3- .....................  

2- ....................  

4- ......................  

(3ممحق )  
 (2121في ناحية البدير وحجم العينة لعام ) السكانعدد 

 حجم العينة السكانعدد  الحي أو المقاطعة

 12 1348 حي السالم 
 9 1162 حي الجهاد
 19 2353 حي الربيع 
 28 3527 حي الصكبان
 25 3232 حي السراي

 8 977 حي االنتفاضة 
 17 2127 حي الجديدة
 46 5888 حي األمير

 17 2192 2البريشة
 15 1969  3الجبر

 11 1382 4الجوازرية 
 5 618 5الصنيبرية

 9 1163 6البعيوي والجاون
 12 3131  7الصاللة
 21 9032 8دليهم
 1 76 9الركبة
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 24 3279 12سويد
 9 1162 11المحارة
 11 1363 12حويمة

 151 19123 13الهيزوالبركة
 3 331 14الفوارة
 5 652 15الدجة

 4 462 16أبو ثيمة
 27 3428 17السمجة
 4 448 18طرخومة
 12 1482 19الطويل

 522 63426 المجموع
    2121المصدر : عمل الباحث باالعتماد على العمل الميداني في ناحية البدير لعام 

 ( تم أستخراج حجم العينة لكل حي سكني ومقاطعة ريفية من خالل المعادلة اآلتية :*)

 الحجم الكلي للعينة Xلكل حي سكني ومقاطعة ريفية   السكانعدد حجم العينة لكل حي سكني ومقاطعة ريفية = 

111 

Abstract 
  The study seeks to know the reality of the spatial distribution of primary schools in 

Al-Bdeir district using GIS techniques and to indicate the extent of their functional 

efficiency in accordance with the approved local planning standards in order to assess 

the efficiency and fairness of the distribution of these services and to help support 

planning decision-making and improve the level of management of the planning 

process so that the district can meet the needs the population of these services with a 

kind of justice and equality, and the study relied on the descriptive analytical approach 

and the quantitative approach in revealing the reality of their distribution and spatial 

patterns and the quantitative approach in analyzing the data collected about these 

services The study also used the contemporary applied trend of modern technologies 

represented by geographic information systems technology, especially the Arc Gis 10,8 

program, in the optimal handling of the quantity and type of data and information 

collected about the study area through the application of a set of statistical analyzes 

represented in the analysis of the neighborhood link, and the analysis of distance , and 

analysis of the directional distribution tool, kernel analysis, actual and default rate 

center analysis and service scope analysis), and to complete the requirements of the 

study, it relied on personal interviews and exploratory visits about service institutions 

in the district, as well as using a questionnaire for a community sample that amounted 

to (500) forms that included (19) A question was distributed to a random sample of the 

population of the sub-district (urban and rural), which numbered (63,426) people. 

 The study concluded that there is an absence of the planning element in the 

distribution of primary schools in the district in a way that is appropriate to the number 

of the population and their distribution at the level of neighborhoods and rural districts. 

A school occupied (38) school buildings, including (12) schools and (6) buildings in 
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the center of the district, and (38) and (32) buildings in the countryside of the district, 

which caused the spread of the phenomenon of double shifting in the school system. 
 


