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  د

 :المستخمص 

رصد واقع التوزيع المكاني في ( GISىدفت الدراسة الى توظيؼ تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية )
لمعايير التخطيطية المحمية ا وفؽعمى لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير وتقييميا وظيفيًا 

في دعـ أتخاذ القرار التخطيطي وتحسيف  والمساعدةكفاءة وعدالة توزيع ىذه الخدمات بيدؼ تقييـ مدى 
مف ىذه الخدمات بنوع مف العدالة  مف أجؿ تحقيؽ أحتياجات السكافية التخطيطية مدارة العمإمستوى 

تطور الخدمات التعميمية  عمى المنيج الوصفي التحميمي في تتبعالدراسة  اعتمدتوقد ، والمساواة 
المنيج الكمي في تحميؿ البيانات و  لكشؼ عف واقع توزيعيا وأنماطيا المكانيةفي ا في الناحية  والصحية

لمتقنيات الحديثة المعاصر باالتجاه التطبيقي الدراسة  استعانتكما ،التي جمعت عف ىذه الخدمات 
في التعامؿ األمثؿ مع كـ  (Arc Gis 10,8)ما برنامج ال سي  و نظـ المعمومات الجغرافية  بتقنية المتمثؿ

مف خالؿ تطبيؽ مجموعة مف التحميالت جمعت عف منطقة الدراسة والمعمومات التي ونوعيا البيانات 
وتحميؿ كيرنؿ  التوزيع االتجاىي أداةوتحميؿ ، وتحميؿ المسافة ، صمة الجوار االحصائية المتمثمة بتحميؿ
اعتمدت متطمبات الدراسة فقد  وإلكماؿ،  فتراضي وتحميؿ نطاؽ الخدمة(عمي واالوتحميؿ مركز المعدؿ الف

 استعماؿعف  لمقابالت الشخصية والزيارات االستطالعية عف المؤسسات الخدمية في الناحية فضالعمى ا
( سؤااًل وزعت  عمى عينة 91ضمت في طياتيا )( استمارة 055لعينة مجتمعية بمغت ) االستبانة استمارة

 .( نسمة62436والريؼ( البالغ عددىـ )، عشوائية لعدد مف سكاف الناحية )الحضر 

غياب عنصر التخطيط في توزيع الخدمات التعميمية إلى جممة مف االستنتاجات أىميا الدراسة توصمت 
والمقاطعات الريفية ، كما  األحياءوالصحية في الناحية وبما يتناسب وعدد السكاف وتوزيعيـ عمى مستوى 

  اؿمعباستلنمط توزيع الخدمات التعميمية والصحية  اإلحصائيثبت لمدراسة  مف خالؿ  نتائج التحميؿ 
كاني مما أدى الى نشوء التوزيع النمط العشوائي في توقيعيا الم اتخذتأنيا نظـ المعمومات الجغرافية 

أظيرت  عدـ رضا السكاف عف االجتماعية في توقيعيا مكانيًا  ، كما  متجانس وعدـ تحقيؽ العدالةالغير 
نسبة %( منيا 05بمغت نسبة عدـ الرضا عف الخدمات التعميمية والصحية ) فقد ىذه الخدمات في الناحية

الدراسة تحديد  استطاعت%( لمخدمات الصحية . كما 4،،3)( لمخدمات التعميمية  ونسبة 22.6%)
لمسافة المعيارية المحددة لكؿ ا وفؽعمى الخدمات وتحديد مواقعيا المثالية   مف ىذهالحاجة المستقبمية 

خدمة . 
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 :المقدمة 

التي تقوـ عمييا حياة المجتمعات الحضرية منيا تعد الخدمات المجتمعية مف أىـ الدعائـ والركائز األساسية 
والريفية وتدور في رحاىا كؿ عمميات التنمية وبالخصوص التنمية االجتماعية والبشرية والعمرانية عمى حد 
سواء ونظرًا ليذه األىمية فقد حظيت بأىتماـ كبير في اآلونة األخيرة بسبب تزايد حاجة السكاف إلييا السيما 

يات واألساليب المستخدمة في توفيرىا توافقا مع سعة طبؽ الخدمات التي تدخؿ في بعد تطور التقن
اىتمامات الجميع سواء كانوا دارسيف أـ باحثيف أـ منتجيف أـ مستيمكيف ، وتعد الخدمات الصحية 
 والتعميمية مف ابرز الخدمات المجتمعية التي تحتاجيا المستقرات البشرية مف دوف استثناء إذ إف طبيعة

ف االىتماـ بيذه الخدمات إوشكؿ توزيعيـ، لذا ف( )الحضرية والريفية عمميا يتطمب عالقة مباشرة مع السكاف
ال يقتصر عمى الدوائر الحكومية فحسب بؿ البد مف تضافر الجيود المختمفة مف المتخصصيف وذوي 

نموية تضمف كفاءة تمؾ والمخططيف واالقتصادييف بما يتممكوف مف أفكار وخطط تالعالقة مف الجغرافية 
الخدمات وتعالج المشكالت التي تعاني منيا وصوال الى اقتراح التوزيع األمثؿ ليذه المؤسسات الخدمية 
الميمة وذلؾ لمعرفة أماكف الخمؿ الخدمي وحجـ العجز الوظيفي منيا بغرض تحسيف أدائيا بالشكؿ الذي 

 ينسجـ مع الحجـ السكاني . 

الؿ السنوات األخيرة مف القرف العشريف زيادة سكانية كبيرة في ظؿ غياب فقد شيدت ناحية البدير خ
 عمى خدماتيا ومنيا الخدمات التعميمية كبيراً  التخطيط المسبؽ الحتواء ىذه الزيادة مما اظير ضغطاً 

 ةكفاءتيا الوظيفية بدرجة أنيا أصبحت عاجزة عف الوفاء بتمبية احتياجات سكانيا المتزايد وتدنيوالصحية
ىذه القطاعات  بتنميةتدخؿ المخططيف وصانعي القرار التخاذ التدابير الكفيمة  ضرورةالى  دعامما 

التقنيات الحديثة المتمثمة بتقنية نظـ  ؿاعموالنيوض بواقعيا الخدمي لذا فقد استعانت الدراسة الى است
 قعيا األمثؿ كونيا وسائؿالمعمومات الجغرافية في قياس كفاءة الخدمات التعميمية والصحية واختيار مو 

فعاليتيا في تنظيـ واتخاذ القرار في مجاؿ تخطيط الخدمات بكفاءة عالية مما يكوف لو أثره في  حديثةأثبتت
 واقع الخدمات وعدالة توزيعيا . مبكفاءة  الميتموف جميعيـيضطمع  إذالتنمية الشاممة 
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 مشكمة الدراسة :  -1

الدراسة  بنيةتحديد مشكمة الدراسة ىي الخطوة األولى مف خطوات الدراسة وىي سمة أساسية في تكوين فإ
. وعميو (9)حؿ مشكمة الدراسة إلىيدؼ الى تتبع الظاىرة مف كؿ جوانبيا بغية الوصوؿ ت ذإومنيجيا العممي

 :  بالتساؤالت اآلتيةف مشكمة الدراسة تتمخص إف

 ؟ما واقع التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير  -9

 وفؽ المعايير الكفاءة نوع مف التوازف المكاني بيف عدد المؤسسات الخدمية وحجـ السكاف  يوجدىؿ  -3
 ؟شكؿ الذي يحقؽ األفاؽ الكاممة مف ىذه الخدمات بال

تقنية نظـ المعمومات في قياس كفاءة الخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير  ؿاعمىؿ يمكف است -2
يجاد المواقع المثالية ؟لمعايير التخطيطية المعتمدة ا وفؽعمى   وا 

ما مقدار الحاجة المستقبمية مف الخدمات التعميمية والصحية في الناحية وىؿ يمكف إيجاد المواقع  -4
 ؟ا المكاني قيعيايير تو لمععمى وفقاالمثالية ليا 

 فرضية الدراسة :  -2

 تي : تتـ صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو اآل

تتوزع مؤسسات الخدمات التعميمية والصحية بشكؿ غير متوازف مع الحجـ السكاني في األحياء  -9
 لمعايير التخطيطية . ا وفؽعمى السكنية والمقاطعات الريفية 

 مؤسسات الخدمات التعميمية والصحية لـ تحقؽ مستوى مقبواًل مف الكثافة العددية والوظيفية .  إف-3

تقنية نظـ المعمومات الجغرافية في قياس كفاءة الخدمات التعميمية والصحية لدقة  ؿاعمأمكانية است -2
 وسيولة أداء العمميات التحميمية .  مخرجاتيا

حاجات  يمبيالية لتوزيع تمؾ الخدمات ورفع كفاءتيا المكانية بشكؿ يمكف الوصوؿ الى المواقع المث -4
 السكاف المستقبمية .  

                                                           

الموصؿ ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة بغداد ( عبد الرزاؽ محمد البطيخي ، طرائؽ البحث الجغرافي ، 9)
 . 39، ص 3555،
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 ف الدراسة :اهدأ -3

معرفة واقع التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير  إلىتيدؼ الدراسة بصورة أساسية 
ة الخدمات مع توزيع السكاف ف مدى كفاءاوبيالريفية والمقاطعات السكنية وتحديد أسباب تباينيا بيف اإلحياء 

نظـ المعمومات الجغرافية فضاًل عف  ؿاعمبأستلمعايير التخطيطية المعتمدة اوفؽ عمى الوظيفية  وكثافتيـ
تحديد مقدار النقص الحاصؿ في كؿ خدمة وصوال الى وضع رؤية مستقبمية لتطوير الخدمات التعميمية 

حتياجات المستقبمية مف االتمبي التي ليا وأختيار المواقع المثالية 3525ة عاـ والصحية في الناحية لغاي
 .المتزايد  جراء النمو السكاني

 أهمية الدراسة : -4

لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير تحتؿ جانبًا ميمًا في حياة السكاف  أفتبرز أىمية الدراسة مف 
ف دراستيا تسيـ في تقديـ معمومات ميمة تتعمؽ بيذه الخدمات إف لذا ة معينة مف المنطقةحوتشغؿ مسا

نظـ المعمومات  ؿاعموتشخص وكشؼ مدى كفاءتيا الوظيفية ومطابقتيا لممعايير التخطيطية المعتمدة بأست
الجغرافية واف عدـ وجود دراسات سابقة تطرقت ليذه الخدمات في الناحية أرتئ الباحث دراستيا في الناحية 

 وعمى مستوى األحياء السكنية والمقاطعات الريفية . 

 منهج الدراسة :  -5

في  ةالتحميمي ةصفيالو  الطريقةعممية لمتوصؿ الى أىداؼ الدراسة منيا طرائؽ أعتمدت الدراسة عمى عدة 
تتبع تطور الخدمات التعميمية والصحية في الناحية والكشؼ عف واقع توزيعيا وأنماطيا المكانية وعمى 

لمتعرؼ عف مدى المنيج الكمي الذي تضمف عممية تحميؿ كمي لمبيانات التي تـ جمعيا مف الخدمات 
وسائؿ التحميؿ المكاني في بيئة نظـ  عماؿأستكفاءتيا الوظيفية والمكانية كما أعتمدت الدراسة عمى 

 ماال سي  و ف برمجيات نظـ المعمومات الجغرافية إذ إالدراسة أىداؼ المعمومات الجغرافية في تتبع وتفسير 
( يمتمؾ إمكانيات وأدوات جيدة في مجاؿ تحميؿ البيانات المكانية فضال عف Arc Gis 10.8برنامج )

دارتيا وأساليب العرض الكارتوكرافي ، مرونة التعامؿ مع قواعد البيانات اإلمكانات في  تمؾتوظؼ  فقد وا 
عرض وتحميؿ وتفسير متغيرات الدراسة بمنيجية مكانية بغية تحقيؽ األىداؼ الرئيسة لمدراسة مما أعطى 

ريفية ومقاطعة سكني دقة في تحديد النتائج وتوضيح مدى التبايف او الحاجة المقدرة مف الخدمات لكؿ حي 
 الناحية .  في 



 ]اكتب عنوان المستند[

 
5 

ما بالنسبة لممصادر التي اعتمدت عمييا الدراسة في الحصوؿ عمى المعمومات والمؤشرات اإلحصائية فقد أ
ه ورسائؿ ماجستير وتقارير كتب ودراسات عممية وأطاريح دكتورامف )اعتمد الباحث عمى المصادر المكتبية 

المقابالت الشخصية مع عدد مف المسؤوليف الدراسة الميدانية وأجراء ( فضاًل عف االعتماد عمى منشورة
القائميف عمى المؤسسات الخدمية ومراجعة الدوائر الحكومية لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي 

مديرية صحة إحصاء القادسية ومديرية تربية القادسية و مديرية تخص الموضوع قيد الدراسة ومنيا )
لمحصوؿ عمى البيانات الخاصة  استمارة االستبانة ضمت فقد ( ولغرض أستكماؿ متطمبات الدراسةالقادسية
ف السكاف في عدد مل( سؤاال وزعت عمى عينة عشوائية بسيطة 91والتي ضمت في طياتيا ) بالدراسة

فقد وزعت  3535بحسب تقديرات السكاف لعاـ  نسمة( 62436)  ـالبالغ عددىو الناحية )الحضر والريؼ( 
( استمارة لجزء مف العينة الرئيسة مف خالؿ السؤاؿ الخاص بدرجة رضا 25عينة عشوائية مؤلفة مف )

تحديد حجـ العينة بعد جمعيا واستخراج الوسط الحسابي  فقد تـعف الخدمات ( 1السؤاؿ )السكاف 
وبنسبة الخطأ المعياري المسموح بو والبالغة )  ثقةواالنحراؼ المعياري لدرجة الرضا عف الخدمات وبمستوى 

، وزعت منيا في مركز (9)( استمارة وفقا لممعادلة اآلتية055ليصبح مجموع حجـ العينة )%(  5,50
 .( 3ينظر الممحؽ )( 240)أستمارة ولممقاطعات الريفية ( 900)الناحية )المدينة( 

N = ( z s /d ) 2  

 : ف  إذ إ

N   حجـ العينة = 

Z   (  9,16% = ) 10= القيمة المعيارية التي تقابؿ مستوى الثقة 

S  ( = 0,10=االنحراؼ المعياري لمعينة االستطالعية  ) 

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

(92,4 ᵪ5,50 =5,6،) 

 .( استمارة استبانة055لكمي )وعند تطبيؽ المعادلة أعاله يكوف حجـ العينة ا -
                                                           

، دار الصفاء ، لمنشر والتوزيع ، عماف ،  9نعماف شحادة ، التحميؿ اإلحصائي في الجغرافية والعمـو االجتماعية ، ط ( 9)
 .314 – 312، ص  3599
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 ة في الدراسة : ممعالبرامج المست – 6

الذي أصدرتو شركة ARC GIS 10:8)) برامج نظـ المعمومات الجغرافيا وىو برنامج أىـالدراسة  تعمماست
ذ يمتمؾ مجموعة مف األدوات والوسائؿ التي تساعدنا في أجراء التحميالت إ،  األمريكية( ESRIأزري )

تاج الخرائط الخاصة بنمط توزيع مراكز الخدمات إندقيقة فقد تـ  جغرافيةاإلحصائية وبناء قاعدة بيانات 
الى  التعميمية والصحية والمساحة المعيارية واتجاه التوزيع وأحواض الخدمة ومراكز الثقؿ المكاني وصوالً 

البيانية لمتغيرات الخدمات فقد أعتمد الباحث عمى برنامج  األشكاؿتعييف موقعيا المثالي. أما رسـ 
(Microsoft office( وتحديدًا برنامج )ExcelMicrosoft  . ) 

 الحدود المكانية والزمانية لمدراسة : -7

 °45)و ("42 '10 °45)بيف خطي طوؿ التي تقع تمثمت حدود منطقة الدراسة مكانيا بناحية البدير 

وىي مركزناحية شمالً  ("34 '6 °32)و  ("55 '37 °31)شرقاً ودائرتي عرض  (" 15 '47
يحدىا مف جية الشماؿ والشماؿ الشرقي محافظة واسط ومف جية الشرؽ  ذإالبدير التابعة لمحافظة القادسية

محافظة ذي قار ومف جية الجنوب محافظة المثنى ومف جية الجنوب الغربي قضاء الحمزة ومف جية 
( ب 3535ف الناحية بحسب تقديرات السكاف لعاـ )الغرب والشماؿ الغربي  قضاء عفؾ.بمغ عدد سكا

الكمية بمغت مساحة الناحية (9الخريطة ) ريفيةومقاطعة  ًا سكنياً ( حي36) ( نسمة توزعوا عمى62436)
 .  يةالريفممناطؽ ل (3كـ 3،،،916)و (3كـ 2،33مساحة المدينة الحضرية )منيا ( تبمغ 3كـ91،9)

لسنة اليدؼ التي أستشراؽ مستقبمي  ع( م3535) ولغاية ( ـ9306لزمانية فأمتدت مف عاـ )ا أما حدودىا 
 . (3525عاـ )حددتب
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   (9الجدوؿ ) 

 3535األحياء السكنية والمقاطعات بحسب عدد سكانيا ومساحاتيا ونسبيا المئوية في ناحية البدير لعاـ  

  %3535يةالمئو النسبة 3535عددالسكاف  النسبة % 3المساحةب.كـ أسـ الحي

 2.13 1348 0,01 0.38 حي السالـ
 1.83 1162 0,01 0.52 الجياد
 3.71 2353 0,01 0.27 الربيع
 5.56 3527 0,01 0.43 الصكباف
 5.10 3232 0,00 0.24 السراي
 1.54 977 0,01 0.51 االنتفاضة
 3.35 2127 0,01 0.26 حي الجديدة
 9.28 5888 0,01 0.67 حي األمير
 3.45 2190 1,64 24.3 3البريشة 
 3.10 1969 0,81 30.6 2الجبر 

 2.18 1380 0,70 26.4 4الجوازرية 
 0.97 618 0,16 6.3 0الصنيبرية 

 1.83 1163 1,60 60.4 6البعيويوالجاوف 
 2.05 1303 0,82 31 ،الصاللة 
 4.11 2609 1,30 49.1 3دلييـ 
 0.12 76 0,84 31.9 1الركبة 
 4.85 3079 2,85 107.3 95سويد 
 1.83 1162 2,07 77.8 99المحارة 
 2.15 1363 4,09 154 93حويمة 

 30.12 19103 7,53 283 92الييز والبركة 
 0.52 331 5,05 190 94الفوارة 
 1.02 650 5,25 197.5 90الدجة 
 0.73 460 0,89 33.5 96أبو ثيمة 

 5.40 3428 5,18 194.9 ،9السمجة والصحيف 
 0.71 448 6,70 252 93طرخومة 
 2.33 1480 53,33 2004 91الطويمة 
 100% 63426 %100 3757.28 المجموع

 :المصدر: الباحث باالعتماد عمى 
جميورية العراؽ ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء محافظة القادسية ، تقديرات السكاف في ناحية البدير  -

 . 3535، بيانات غير منشورة ، 
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 (9الخريطة )
 نطقة الدراسة مف محافظة القادسيةموقع م
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.9:955555، بمقياس 3593جميورية العراؽ ، وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، خريطة محافظة القادسية ، المصدر : الباحث اعتمادا عمى



 ]اكتب عنوان المستند[

 
9 

 :الصعوبات التي واجهت الباحث  -3

 الخدمات التعميمية  والصحية عف الخاصةعدـ توفر البيانات  يىالتي واجيت الباحث مف الصعوبات 
االستبياف عمى ، فضاًل عف صعوبة توزيع استمارة الريفيةالمقاطعات أـ بالسكنية حياء المتعمقة باأل سوى

عدـ االىتماـ و بسبب التخوؼ مف المحاسبة القانونية منيـ    بعضيـمف ورفضيا سكاف منطقة الدراسة 
لتي غالبية السكاف مف ىذه المعمومات مما أطاؿ في المدة الزمنية في عممية توزيعيا فضاًل عف األحداث ا

وما رافقو  مف  السياسية التي شيدىا البمد األحداثبسبب  منطقة الدراسةومنيا  شيدتيا غالبية مدف العراؽ
 رظفرضح اففضاًل عف ،  طويمة ممارسة أعماليا ألشير  فيالدوائر الحكومية  وغمؽالطرؽ  لبعض قطع 

بشكؿ كبير في  جميعيا أسيـؽ في محافظات العرا الذي فرضبسبب أنتشار وباء كورونا الشامؿ  التجواؿ
 .  بالدراسة  أجراء الدراسة الميدانية  وجمع البيانات واالىتماـ الخاص 

 هيكمية الدراسة : -9

 الستنتاجات والتوصيات ،بعرض ا وتنتيي واإلطار النظريضمت الدراسة أربعة فصوؿ تسبقيا المقدمة 
الناحية والخصائص التطور التاريخي لمخدمات التعميمية والصحية في لدراسة )الفصؿ األوؿ  خصص
في ناحية البدير واقع التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية والصحية الفصؿ الثاني ) وناقش( .السكانية

) تحميؿ كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية لدراسة الفصؿ الثالث  وكرس وأنماطيا المكانية( ،
فقد كرس الفصؿ الرابع أما ( ، تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية عماؿوالصحية في ناحية البدير بأست

 ) ؿاعميااألمثمبأستزيعتو الخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير و  مفالمستقبمية  لتقدير االحتياجات)
.(GIS 

 :     السابقةدراسات ال – 11

ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع الخدمات التعميمية والصحية منيا ما تطرؽ الى دراسة 
خدمة واحدة وأخرى الى دراسة أكثر مف خدمة أال اف الباحث اكتفى باإلشارة الى أىـ الدراسات القريبة مف 

 موضوع الدراسة وعمى النحو األتي : 
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وقد (9)( في مدينة كربالءية والترفيييةالتعميمية والصحة )يالمجتمع كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات -9
ة عمى أحياء المدينة باألعتماد عمى المعايير يتناولت ىذه الدراسة التوزيع الجغرافي لمخدمات المجتمع

 المحمية وتحديد أنماط ومراتب كؿ خدمة وبياف كفاءتيا الوظيفية .

الدراسة الى الكشؼ عف تبايف  تىدف(3)ة في مدينة البصرةيالمجتمعتبايف التوزيع المكاني في الخدمات  -3
ىذه الخدمات باألعتماد عمى مف كفاءة كؿ خدمة وبياف ة في المدينة يالتوزيع المكاني لمخدمات المجتمع

المعايير التخطيطية المحمية والعالمية مع دراسة ىرمية مراكز تقديميا لمخدمات وتحديد أحتياجاتيا 
 لزيادة السكانية المتوقعة وأتساع مساحتيا العمرانية .اوفؽ عمى  المستقبمية

أذ تطرقت الدراسة الى قياس  (2)ية والترفييية في مدينة الناصريةتحميؿ كفاءة الخدمات التعميمية والصح -2
ب اإلحصائية العديد مف المعايير التخطيطية المحمية واألسالي ؿاعمكفاءة توزيع الخدمات المجتمعية بأست

 كما كشفت عف مراتب المراكز الخدمية وأنماطيا عمى مستوى أحياء المدينة .   

وكاف ىدفيا الكشؼ عف واقع التوزيع  (4)دمات المجتمعية في مدينة الرماديالتوزيع المكاني لمخ -4
معايير ال ؿاعمالجغرافي لمخدمات المجتمعية في المدينة وقياس كفاءة ىذه الخدمات وكفايتيا بأست

 التخطيطية المحمية واألساليب اإلحصائية .

فقد ىدفت ىذه ( 5)ت األرض التعميمية والدينية في مدينة تكريتالاعمالكفاءة المكانية والوظيفية ألست -0
الدراسة الكشؼ عف واقع حاؿ المؤسسات ومعرفة درجة الكفاءة المكانية والوظيفية ليا مف خالؿ مقارنة 

                                                           

رياض كاظـ سمماف الجميمي ، كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات )التعميمية والصحية والترفييية( في مدينة كربالء ، ( 9)
 . ،355أطروحة دكتوراه ) غ . ـ( ، كمية التربية ابف الرشد ، جامعة بغداد ، 

 ، البصرة ، أطروحة دكتوراه )غ.ـ(عباس عبد الحسف العيداني ، تبايف التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة ( 3)
 .3553كمية اآلداب ،جامعة البصرة ، 

تحسيف جاسـ شناف السيالني ،تحميؿ كفاءة الخدمات )التعميمية والصحية والترفييية (في مدينة الناصرية ،أطروحة ( 2)
 . 3595دكتوراه )غ.ـ( ، كمية التربية ، جامعة البصرة ،

الرمادي ، أطروحة دكتوراه )غ.ـ( ،كمية  ة،التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدين براء كامؿ عبد الرزاؽ العاني( 4)
 . 3599اآلداب ،جامعة بغداد، 

منى ستار إبراىيـ الزبيدي ، الكفاءة المكانية والوظيفية ألستخدامات األرض التعميمية والدينية في مدينة تكريت ،رسالة (0)
 .3550ريت ،ماجستير ،كمية التربية ،جامعة تك
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ستعممت لبياف تمؾ األساليب الوصفية والتحميمية والكمية لعرض المعمومات الصحية و الواقع بالحالة ا
 .والبيانات المتعمقة بالدراسة

حيث ( 9)( في مدينة الشطرة ة )التعميمية والصحية والترفيييةكفاءة التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعي -6
ى القطاعات واألحياء السكنية وتحديد مدى ىدفت ىذه الدراسة الى توزيع الخدمات المجتمعية عمى مستو 

( وبعض األساليب اإلحصائية GISكفاءتيا الوظيفية مف خالؿ االستعانة بتقنية نظـ المعمومات الجغرافية )
 والمعايير المحمية .    

وقد سعت الدراسة الى ( 3)ة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتيا المستقبمية ءمالمال -،
عمى متيا المكانية والوظيفية ءالمكاني لمخدمات المجتمعية في المدينة وتحديد مالالكشؼ عف واقع التوزيع 

ختيار أفضؿ المواقع لمعايير التخطيطية المحمية المعتمدة كما ىدفت الى بناء نموذج تحميمي مكاني الا وفؽ
 . اء الخدمات المجتمعية مستقبالالمالئمة إلنش

تناولت الدراسة واقع التوزيع المكاني ( 2)التحميؿ المكاني لكفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة العمارة  -3
لمخدمات المجتمعية في مدينة والتغيرات التي طرأت عمى واقعيا مف خالؿ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا 

 المدينة وتحديد كفاءتيا الوظيفية وأعتمادًا عمى المعايير التخطيطية المحمية .  

تيدؼ الدراسة بصورة  .(4)وأمكانية تطويرىا  عفؾالتحميؿ المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة  -1
أساسية الى معرفة واقع التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة عفؾ وتحديد أسباب تباينيا بيف 
األحياء السكنية مع بياف مدى كفاءتيا الوظيفية وفقًا لممعايير التخطيطية المعتمدة وتحديد مقدار النقص 

رؤية مستقبمية لتطوير الخدمات المجتمعية في المدينة لغاية عاـ صواًل الى وضع الحاصؿ في كؿ خدمة و 
 تمبي أحتياجات المدينة المستقبمية مف جراء التوسع المساحي والعمراني والنمو السكاني . 3536

                                                           

( في مدينة )التعميمية والصحية والترفييية منسي السيالني ، كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية بسميع جال( 9)
 . 3599الشطرة ،أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

الديوانية وتوقعاتيا المستقبمية، أطروحة دكتوراه رافد موسى العامري ، المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة ( 3)
 . 3594)غ.ـ( ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ، 

إبراىيـ حاجـ الـز ، التحميؿ المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة العمارة ، أطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، جامعة البصرة ، ( 2)
 .،359كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، 

وأمكانية تطويرىا ، رسالة ماجستير  رغد عبد الحسيف السعداوي ، التحميؿ المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة عفؾ( 4)
 .3593)غ.ـ( ، جامعة القادسية ، كمية اآلداب ،
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ركزت الدراسة عمى الكشؼ عف واقع ( 9)تحميؿ واقع التوزيع لمخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية  -01
مة ذلؾ التوزيع مع الكثافة السكانية  في المدينة كمًا ونوعًا وبياف ءالتوزيع المكاني لمخدمات التعميمية ومال

-،913كفاءتيا الكمية والمكانية مف خالؿ مراحؿ النمو الحضري لممدينة خالؿ المرحمة المعاصرة )
3554) . 

فقد  . (3)عية( في مركز قضاء الفموجةتحميؿ جغرافي لمؤشرات التنمية البشرية )الخدمات المجتم -99
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى واقع التنمية البشرية في منطقة الدراسة وتقويـ مستوياتيا عبر مؤشراتيا 

 لمعايير التخطيطية . افؽ عمى و ( ودورىا في تطور الخدمات )الصحة ، التعميـ ، الدخؿ: رئيسة ال

 تناولت الدراسة دراسة .(2)لمخدمات الصحية والتعميمية في قضاء الحويجةالكفاءة المكانية والوظيفية  -93

المكانية والوظيفية لمخدمات الصحية والتعميمية بيدؼ معرفة واقعيا الخدمي ومقارنة ىذا الواقع مع المعايير 
ؿ  التخطيطية المعتمدة محميًا مف حيث كفاءتيا وتوزيعيا المكاني لتحديد مقدار النقص الحاصؿ في ك

 خدمة . 

ىدفت .  (4)تحميؿ جغرافي لكفاءة الخدمات الصحية والتعميمية في مدينتي المشخاب والقادسية – 92
الدراسة الى الكشؼ عف كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في االحياء السكنية في مدينتي 

 المشخاب والقادسية وتحديد النمط المكاني لتوزيعيا عمى وفؽ المعايير التخطيطية . 

ىدفت الدراسة  . (0)نظـ المعمومات الجغرافية عماؿكفاءة الخدمات الصحية في مدينة الصدر بأست – 94
وفؽ المعايير العالمية والمحمية وتقديـ المقترحات التي  عمى الى تقييـ كفاءة الخدمات الصحية في المدينة

                                                           

، حاتـ حمودي حسف الجبوري ، تحميؿ واقع التوزيع الخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ( 0)
 .  3556كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

أسيؿ محمد مخمؼ حمد ، تحميؿ جغرافي لمؤشرات التنمية البشرية )الخدمات المجتمعية( في مركز قضاء الفموجة ، ( 9)
 . 3535رسالة ماجستير ، جامعة االنبار ، كمية التربية ، 

الصحية والتعميمية في قضاء الحويجة ، رسالة ماجستير ، ( عمر غازي عبداهلل ، الكفاءة المكانية والوظيفية لمخدمات 3)
3539 . 

تحميؿ جغرافي لكفاءة الخدمات الصحية والتعميمية في مدينتي المشخاب والقادسية ، رسالة ماجستير ، د جودي ، احم( 2)
 .3539جامعة الكوفة ، كمية االداب ، 

المعمومات الجغرافية ، رسالة ماجستير ، الجامعة العراقية ، كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الصدر بأستخداـ نظـ ( 4)
 .3535كمية االداب ،
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تسيـ في تطوير ىذا القطاع الخدمي فضاًل عف تقدير حاجة المدينة المستقبمية الحالية والمستقبمية مف 
 ومستقبميًا .     الخدمات الصحية لممساىمة في تحديد العحز حاليًا 

 ركزت الدراسة عمى متابعة تطور الوظيفية(9)جغرافية التعميـ العاـ في ريؼ مركز قضاء الرمادي  -90
التعميمية  لممؤسساتالمكاني  التوزيعكشفت الدراسة واقع قد في ريؼ مركز قضاء الرمادي و  التعميمية

 .مع الكثافات السكانية حسب المقاطعات الريفية كمًا ونوعًا  التوزيعمة ذلؾ ءومال

في )مدف كفاءة الخدمات التعميمية والصحية في مدف األىوار دراسة في الواقع المكاني واألداء الوظي -96
ىدفت الدراسة إلى مدى كفاءة الخدمات التعميمية والصحية في مدف قضاء  (3)(قضاء الجبايش دراسة حالة

الجبايش مف خالؿ مقارنة واقع حاؿ منطقة الدراسة بالمعايير التخطيطية المحمية وقد تبيف اف مدف األىوار 
 .    مدف القضاء  الثالثة ليستبتمؾ القدرةالتيتمكنيا مف تمبيةاالحتياجاتالمتزايدةلسكاف

تناولت ىذه الدراسة تحديد مقدار العجز مف الخدمات  (2)خدمات التعميمية في قضاء الرميثةـ التقوي -،9
 أماـالتعميمية في قضاء الرميثة والكشؼ عف التبايف المكاني ليذه الخدمات وتشخيص العقبات التي تقؼ 

 .يتناسب والنمو السكاني رىا الوظيفي وتحديد االحتياجات المستقبمية بماأثتمؾ الخدمات ومعالجتيا لتحقيؽ 

 تعريف المصطمحات المستخدمة في الدراسة :  -

الحاجات البشرية مف آجؿ تحسيف نمط  عابالخدمات : وىي مجموعة مف الفعاليات التي تستيدؼ أش -9
الحياة اإلنسانية وحمايتيا ورفع مكانتيا بشكؿ مباشر وغير مباشر بما يؤدي الى أنتاج السمع بصورة مباشرة 

                                                           

صباح ميدي جرو الدليمي ، جغرافية التعميـ العاـ في ريؼ مركز قضاء الرمادي ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية التربية ( 9)
 .  3595، جامعة االنبار ، 

صحية في مدف األىوار دراسة في الواقع المكاني واألداء الوظيفي ) مدف اسعد جباؿ جياد ، الخدمات التعميمية وال( 3)
قضاء الجبايش دراسة حاؿ ( ، رسالة ماجستير )غ.ـ( مقدمة الى مركز التخطيط الحضري واإلقميمي لمدراسات العميا ، 

 . 3590جامعة بغداد ، 

( ، رسالة 3554-،911قضاء الرميثة لممدة )الزيادي ، تقويـ كفاءة الخدمات التعميمية في  احمد حسف صنياد( 2)
 . 3596ماجستير )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ،
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وتصنؼ الى صنفيف  .(9)ى أدارتيا الدولة أو بعض األفراد تيمكيا السكاف في الوقت الذي تنتج فيو وتتولويس
 ىما الخدمات المادية والخدمات غير المادية .  

الخدمات المجتمعية : وتسمى بالخدمات االجتماعية وىي الخدمات التي يمتقي عندىا كؿ او بعض مف  -3
لممارسة نشاطات اجتماعية او تأدية وظائؼ معينة وبأنتظاـ مما يجعؿ مجتمع المدينة او اإلقميـ 

ات االجتماعية وتطويرىا األمر الذي يؤدي إلى خمؽ قالعومؤسساتيا الخدمية ذات أىمية كبيرة في تحقيؽ ال
 . (2)بيئة أستيطانية مدنية سميمة وتتمثؿ ىذه الخدمات بالمؤسسات التعميمية والصحية والترفييية

التعميمية : وىي الخدمات التي تيدؼ الى أشاعة روح التعميـ في المجتمع والقضاء عمى  اتمالخد -2
مف رياض األطفاؿ  ، وتتمثؿ ىذه الخدمات بالمؤسسات التعميـ أبتداءً ياجميعالتخمؼ ومظاىر الجيؿ 

 . ووصوال الى المؤسسات التعميـ الجامعي التي تتوالىا الدولة بشكؿ كبير 

مف االمراض والوقاية : وىي األنشطة الموجية لمحفاظ عمى صحة الفرد وسالمتو الخدمات الصحية  -4
، وتتمثؿ بجميع األنشطة التي تعمؿ عمى رعاية الفرد ورعاية الفرد والحفاظ عمى ياجميعمنيا 
 (2).ياجميعسالمتي

بشكؿ كفوء ومطابؽ لممعايير ف األساس في وجود وتخطيط الخدمات ىو توفرىا إ: الكفاية العددية  -0
التخطيطية  بالشكؿ الذي يضمف التساوي ويحقؽ العدالة مف دوف تمييز بينيـ ومف ىذا المنطمؽ يتـ 
تخطيطيا عمى ضوء توزيع السكاف أي بمعنى ينبغي أف تتحقؽ الكفاية العددية عند تقديـ الخدمات لسكاف 

ذ كاف التخطيط إجـ وبواقع توزيع السكاف وكثافتيـ أما الناحية عف طريؽ التخطيط السميـ والمبرمج وبما ينس
ختيار مواقع الخدمات التعميمية والصحية وىذا يكوف عمى وفؽ المعايير المعتمدة اييدؼ لمبنية التحتية أو 
 أي تقديـ الخدمات لمسكاف جميعيـ مع مراعاة توزيعيـ الجغرافي .(4)في كؿ نوع مف الخدمات

                                                           

( ، رسالة ؿ )التعميمية والصحية والترفيييةخضير عباس الخزرجي ، التقييـ المكاني لمخدمات االجتماعية في مدينة الدجي( 4)
 . ،، ص  3594عة بغداد ، ماجستير )غ.ـ( ،معيد التخطيط الحضري واإلقميمي ، جام

خالص االشعب ، المدينة العربية )التطور، لوظائؼ ، البيئة ، التخطيط ( ، معيد البحوث والدراسات والعربية ، بغداد ، ( 9)
 . 930، ص  9133

،  ،359، دار الصفاء ، عماف ،  9( فؤاد بف غضباف ، انشطة الخدمات وادارتيا الحضرية )اسس ومفاىيـ( ،  ط3)
 .63ص
 .43، ص 3590،  9( فؤاد بف غضباف ، الخدمات الصحية برؤية جغرافية معاصرة ، ط2)
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قدرة المؤسسة الخدمية عمى أداء الوظيفة المسندة إلييا بحيث تجعؿ الفرد يشعر  الكفاءة الوظيفية :وىي -0
متيا لإلضاءة والتيوية ءستعماؿ ومدى مالبالرضا عف الخدمات المقدمة أليو، وتشممعمى صالحية البناية لال

وحصة الفرد مف المساحة وعدد العامميف فييا وعدد وحداتيا واالعتبارات التصميمية األخرى وكمما كانت 
 (9)شعور الفرد بالرضا وزاد اإلقباؿ.المؤسسة الخدمية تتمتع بكفاءة وظيفية عالية كمما زاد 

بأقؿ  إليياؿ و لمخدمات بحيث يكوف عممية الوصالكفاءة المكانية : ويقصد بيا كفاءة التوزيع المكاني  -6
ف معايير سيولة إذ إستعماؿ المعايير الخاصة بتوقيع كؿ خدمة اجيد وزمف وكمفة وىذا يتـ مف خالؿ 

 الوصوؿ تختمؼ مف مكاف الى أخر ومف خدمة الى أخرى . 

عمى سطح األرض وعالقة ط الظاىرة الجغرافية في توزيعيا المكاني مالنمط : وىو الشكؿ الذي تتخذه ن -،
موقع النقط الظاىرة المدروسة ببعضيا البعض قد تكوف النقط متقاربة وعمى مساحات منتظمة وغير 

 ةوعمى مساحة منتظمة وغير منتظمة وقد يكوف توزيعيا عشوائي .  دمنتظمة وقد تكوف متباع

في عممية الوصوؿ الى سيولة الوصؿ الى الخدمة : وتعني تحقيؽ اكبر قدر مف الراحة واألماف  -3
الخدمات وبالشكؿ الذي تصبح فيو الخدمة في متناوؿ السكاف في مناطقيـ السكنية مف دوف معاناة او 

 (2).تعب

تخطيط التعميـ : وىو تطبيؽ التحميؿ العقالني المنظـ لعمميات تطوير التعميـ بيدؼ جعؿ التعميـ أكثر  -1
فعالية وكفاءة في االستجابة الحتياجات وأىداؼ الطالب والمجتمع وأعدادىـ وترتيبيـ في شتى مجاالت 

أىداؼ واضحة وعمى  يذ يحصؿ التمميذ عمى التعميـ الكافي ذإالحياة لكي يسيموا في الخطة التنموية 
قدراتو ويعرؼ أيضًا بأنو  مراحؿ محددة تحديدًا تامًا ويمكف كؿ فرد مف الحصوؿ عمى فرصة تعميمية ينميبيا

طرؽ البحث العممي وأساليبو وتقنياتو في تحقيؽ أىداؼ المجتمع بشكؿ عماؿ عممية مقصودة تيدؼ الى أست
                                                           

رافد موسى عبد حسوف العامري ، المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتيا المستقبمية ، ( 4)
 .1 ، ص 3594أطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ، 

عبد الصاحب ناجي البغدادي ، المالئمة المكانية ألستعماالت األرض السكنية في مدينة النجؼ ، أطروحة دكتوراه ( 9)
 .359، ص   9111مقدمة الى المركز التخطيطي واإلقميمي ، جامعة بغداد ، 
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عاـ ويتضمف أيضًا ضرورة تخطيط التعميـ ضمف اإلطار العاـ لمتخطيط القومي لمتنمية االقتصادية 
(9)دـ االجتماعي والثقافي لممجتمع .حقيؽ التقواالجتماعية أذ يشارؾ التعميـ بأقصى درجة ممكنة في ت

                                                           

دار المصرية ، بدوف تأريخ ،  محمد عمي حافظ ، التخطيط لمتربية والتعميـ ، المؤسسة المصرية لمنشر والتوزيع ،( 3)
 .11ص
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يركز ىذا الفصؿ عمى دراسة األحداث التاريخية التي شيدتيا ناحية البدير وما رافقيا مف تطور 
ذ إ.  ت التعميمية والصحية بوجو خصوصكمي ونوعي في حجـ خدماتو العامة ومنيا الخدما
لـ يكف لمبعد الزمني واألحداث التاريخية  ال نستطيع فيـ ىذا التطور وتوثيقو بصورة دقيقة ما

التي أحاطت بمراحؿ نمو  الناحية وتطور خدماتيا بغية الوصوؿ الى الواقع الخدمي الذي 
تعيشو الناحية في مرحمة نموىا المعاصرة . كما تناوؿ ىذا الفصؿ دراسة الخصائص السكانية 

وتوزيعيـ وتركيبيـ حسب العمر  وعالقتيا بتطور الخدمات التعميمية والصحية مف حيث نموىـ
حصائيات تمكف  والنوع وغيرىا مف الخصائص التي توفر المساحة الكافية مف بيانات وا 

 أنياالمخططيف مف تحديد الحاجة الفعمية لمسكاف مف خدمات مجتمعية مختمفة فضال عف 
دمات تساعد في وضع رؤى مستقبمية لمسكاف وما يطرأ عمييا مف تغيرات تؤثر عمى ىذه الخ

 مف حيث كفاءتيا الوظيفية.
  لناحية البدير :والصحية في  طور الخدمات التعميميةالت–واًل أ

 :النشأة التاريخية لناحية البدير  - أ
( وىو احد رؤساء العشائر )البدير ابف فائز الحميري إلىة يعود أصؿ تسمية البدير نسب     

في العربية التي نزحت مف اليمف وشبو الجزيرة العربية واستوطنت في بالد ما بيف النيريف شأنيا 
م ي الحقا التي نزحت الى العراؽ وسكنت عمى أطراؼ ىور س  ف بقية القبائؿ األخرى أذلؾ ش

رية قضاء وثالثة نواحي إدا بيور البدير ، وقد كانت البدير آنذاؾ تضـ مف حيث التقسيـ اإلداري
 إلى( وبعدىا تـ اختزاليا وتفكيكيا وىي قضاء المرادية و نواحي )الخرخرة والصخيري والعبرة

البدير  عشائر أف   إلىذ تشير الدالئؿ التاريخية إ(9)بناحية المرادية  م يس   مركز أداري واحد
ناحية  باسـ( في فترة الحكـ العثماني وقد سميت آنذاؾ  استقرت في قرية تدعى ب )قرية المرادية

ر الدغارة الذي يتصؿ  ( وبسبب انقطاع مياه ني)مراد خاف الوالي العثماني إلىة المرادية نسب
 إلىمف المرادية ونقؿ مركزىا  الحقبةىاجر معظـ السكاف في تمؾ  (2))*((المندرس)بشط الكار 

واعيد تأسيسيا مرة ثانية باسـ  9131( فقد ألغيت الناحية في عاـ موضعيا الحالي )عبرة البدير
                                                           

 . 2/99/3535( في قرية اؿ عوفي ، بتاريخ صباح مظير العوفيمقابمة شخصية ،مع الشيخ ) (9)
 90/95/3535مقابمة شخصية ، مع المعمـ المتقاعد ) حمادي حسيف زرزور( ، بتاريخ  (3)

مدينة الناصرية  إلى)*( شط الكار ىو احد األنيار القديمة المندرسة الذي يربط مدينة عفؾ بناحية البدير وصوال 
 .وفد أندرس ىذا النير بسبب قمة المياه وقد ىاجر سكاف البدير لمعمؿ والعيش
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ذ يرجع تاريخ تسمية إمحمد  توفيؽ العاني( وكاف أوؿ مدير ناحية ىو) 9126اـ ناحية البدير ع
وعصر (قبؿ الميالد 2355 - 4055العصر الحجري القديـ وعصر العبيد ) إلىىذه المنطقة 
( وعصر ؽ.ـ2555_2355النصر ) جمدة ؽ.ـ( وعصر 2355_ 2355الوركاء مف )
ؽ.ـ(  3555_3455ؽ.ـ( والعصر السومري واألكدي مف ) 3455_2555السالالت مف )

ؽ.ـ(  199_9155(والعصر الكيشي مف )ؽ.ـ 193_3555البابمي القديـ مف )والعصر 
ؽ.ـ( وفترة  021_693ؽ.ـ( والعصر البابمي مف ) 693_199والعصر األشوري مف )

ـ( حتى  336ؽ.ـ _ 343ؽ.ـ( والفترة الفرثيو مف ) 229_ 021رسي لمعراؽ مف )االحتالؿ الفا
الفتح اإلسالمي بقيادة القائد العربي سعد بف أبي وقاص الذي اتخذ مف تالؿ القادسية حصنًا 

 .(1)لميجرة 90ومقرًا لجيشو لمالقاة الجيش الفارسي عاـ 

ونستدؿ عمى عمؽ وأصالة تاريخ البدير وقدميا مف التموؿ والمواقع األثرية الموجودة فييا إذ يوجد 
يشاف )أوالتي تعرؼ إطالليا اليوـ ب (أيسف)وموقعيا اثريا  ، أىميا مدينة  ( تال605)فييا 

ذ  كانت ساللة أور الثالثة وىي مف ساللة أسسيا الممؾ األشوري )شيستي ايرا( الذي إ(البحريات
المحارة(  ومف  99أذ تقع في الجزء الشمالي مف الناحية في مقاطعة )(3)يمقب بممؾ سومر وأكد 

المدف الميمة األخرى ىي )أدب ػ بسمايا( مف المدف السومرية القديمة ، وقد ورد ذكرىا في 
المدينة التاسعة مف مدف ما بعد الطوفاف وال زالت معالميا موجودة حاليا  بوصفيالقديمة الكتابات ا
كـ  45ذ تقع في الجانب األيسر مف مجرى الفرات القديـ عمى مسافة إ تموؿ البسمايا باسـتعرًؼ 

جنوب غرب نيبور ، أي أنيا تقع في الجزء الشرقي مف ناحية البدير حاليًا . وخالؿ عامي 
( بالتنقيب فييا وع ثر عمى ؿ األمريكي في بغداد )مستر بانكس( قاـ القنص 9154 ػ9152)

بعض األلواح والمصنوعات الحجرية الثمينة ،ومف اآلثار الميمة فييا ىو )تؿ فارا وتؿ ابو خطب 
وتؿ عطية و تؿ طرخو وتؿ محمد و تؿ المحـ و تؿ أكد و وتؿ دويحس و تؿ مشعؿ و تؿ 

الجاوف ( وتقع جميعيا في  و تؿ قمعو طارش و ايشاف دلييـ و ايشافالشايب و تؿ عويسجات 
 جيات مختمفة مف الناحية .

                                                           

ػ 92،دوف مكاف الطبع ،ص  9115، 9، البدير، تاريخيـ ،وترجـ أعالميـ ، ط تكميؼ رحـ الصكباف( 9)
96. 
  .   96، ص  نفسومصدر ال( تكميؼ رحـ الصكباف ، 3)
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تقع في الجزء  إذ)*( (ىي مدينة  )جدر ػ الظاىر حالياً  ومف أىـ المدف التي تتمتع بيا الناحية
يمتاز ىذا الموقع  إذ( طريؽ )البدير _ الفجر ىالجنوبي مف المركز الحضري لمدينة البدير عم

بأرضو الصحراوية التي تكثر فييا الرماؿ والنبات الطبيعي وىي ثاني أىـ منطقة أثرية في الشرؽ 
 .)**(ىذا ما أدلى بو الخبير ألماني عند زيارتو ليا(1)األوسط 

 مراحل تطور الخدمات التعميمية والصحية :  - ب

منطقة بغض النظر عف أىميتيا وحجميا السبيؿ الوحيد الذي يتـ مف خاللو معرفة  إييعد تاريخ 
الكثير مف الحقائؽ المتعمقة بتطور ونمو تمؾ المنطقة .  وناحية البدير مرت منذ نشأتيا عاـ 

( وحتى وقتنا الحاضر بفترات زمنية متباينة شيدت فييا أحداث تاريخية وتطورات 9361)
تصادية انعكس تأثيرىا في نمو الناحية وتطور خدماتيا التعميمية والصحية عمرانية وسياسية واق

مراحؿ وىي عمى النحو  أربعة إلىوبيذا يمكف تقسيـ مراحؿ التطور التي مرت بيا ىذه الخدمات 
 اآلتي :

 ( :1921-1869المرحمة األولى) -

لواء الديوانية  إلىداريا إالبدير كانت قرية صغيرة تتبع  إف إلىتشير الدراسات والمصادر التاريخية 
لواء الديوانية ومف ثـ ارتفع مستواىا  إلىتابعة الناحية المرادية  إلى( صنفت 93،0ففي عاـ )
كانت النواحي التابعة ليا ىي الخرخرة والصخيرية والعبرة ، ومف  إذقضاء المرادية  إلىاإلداري 

ة المرادية ، وقد كانت في ذلؾ الوقت ناحية تقع بالقرب مف مسالؾ مركز واحد وىو ناحي إلىثـ 
ي زمف المتصرؼ )فيد باشا ( فليا أوؿ مدير ناحية وىو)رشيد أغااألنيار واالىوار وعيف 

ف النفوذ العثماني واستقرارىـ في إذ إ( وقد كاف ذلؾ محفزًا لنشوء النواة األولى لممدينة السعدوف
سوؽ صغير ومركز شرطة وكاف عدد سكاف الناحية في ذلؾ الوقت تمؾ المنطقة ساعد بظيور 

ال يوجد تخطيط مدروس لتطور ونمو المدينة  ذإ( نسمة توزعوا بشكؿ عشوائي 9555ال يتجاوز )
كانت المساكف مبعثرة ومحتشدة وكاف اغمب سكانيا يعمموف في حرفة الزراعة ورعي الحيوانات اذ 

                                                           

 ( وأختو مظيرية الواقعة في ناحية البدير.مزار العموي )الظاىر إلىسـ نسبة سميت بيذا اال)*(
)**( )نقال عف مدير آثار وتراث الديوانية (أذ ال توجد أي معمومات  تذكر عف ىذا الموقع  لعدـ وجود تنقيبات 

 العراقية . أوفيو مف قبؿ  حمالت التنقيب األجنبية 
 .3535/  93/ 95مقابمة شخصية مع  باسـ جبار النائمي ، مدير أثار وتراث محافظة الديوانية  ، بتأريخ ( 9)
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يوجد بعض الدكاكيف المبعثرة لبيع الطحيف والحبوب وال يوجد استعماالت تجارية حيث 
ما بالنسبة لمخدمات التعميمية والصحية فقد كانت الناحية في أواألصواؼ والحديد والخضروات،

ذلؾ الوقت تفتقر ليذه الخدمة نتيجة لسوء األوضاع االقتصادية والسياسية التي شيدتيا مدف 
االحتالؿ )العثماني  مدةما خالؿ السي  و  العراؽ بشكؿ عاـ وناحية المرادية بشكؿ خاص

ىذا ال يمنع  إف   إال( فبالنسبة لمخدمات التعميمية كانت تعاني مف اإلىماؿ والتدىور والبريطاني
مف وجود كتاتيب يتـ عف طريقيـ تعميـ الصبياف مبادئ القراءة والكتابة وتعميـ وحفظ القرآف الكريـ 

لـ تكف ىناؾ مدارس  إذذا ما قبؿ القرف العشريف واوائمو وتعمـ الصالة والحروؼ األبجدية وكاف ى
بؿ اقتصر التعميـ عمى الماللي فالمعمـ ىو الممة ولو في التعميـ سباؽ خاص وطريقة فردية 
تجتمع عنده األوالد ونادرًا جدًا ما يتـ تعميـ البنات ، فضال عف وجود عدد مف رجاؿ الديف الذيف 

 أوكانت تمارس فييا  إذؿ المساجد الدينية الموجودة في المدينة أسيموا في عممية التعميـ مف خال
 بالقرب منيا .

إما بالنسبة الخدمات الصحية فقد كانت متدىورة خالؿ ىذه المرحمة شأنيا في ذلؾ شأف بقية 
المدف العراقية مف حيث الخدمات الصحية البسيطة والمتواضعة نتيجة لتفشي األمراض واألوبئة 

ض الطاعوف والكوليرا والحمى والبميارزيا التي عصفت في العراؽ خالؿ الفترة الفتاكة كأمرا
تواجد القوات  إلى( والتي أودت بحياة الكثير مف السكاف ويعود سبب انتشارىا 9135_9194)

البريطانية القادمة مف اليند مما دفع السمطات البريطانية لالىتماـ بالجانب الصحي حفاظا عمى 
 إالإلمراض المعدية حتى أنشأت العديد مف المؤسسات الصحية في مدف العراؽ قواتيـ مف ىذه ا

بدير حاليًا ( لـ تحظى بأي رعاية صحية مف قبؿ بريطانيا  إؿالديوانية ومنيا ناحية المرادية) فأ
تدخؿ  إلىما األمراض التي تحتاج أكاف االعتماد كميًا عمى الطب البديؿ )طب العرب(  إذ

حيث وجود المركز الطبي التخصصي  إلىتكوف مستعصية فيكوف التوجو بالمريض  أوجراحي 
 .(9)الذي تدرج متطورًا منذ أوائؿ القرف العشريف 

 

 

                                                           

 .3535-99-0بتاريخ ، ـ  9125ابمة شخصية مع الشيخ مظير العوفي مف مواليد مق( 9)
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 ( :1978 -1921المرحمة الثانية ) -

وما تالىا مف تغيرات سياسية  9139بدأت ىذه المرحمة  بتأسيس الدولة العراقية في عاـ 
دارية أثرت بشكؿ مباشر في تطور مفاصؿ الدولة وازدىار اقتصادىا فقد اتصفت ىذه  وا 
لغاء الخريطة اإلدارية التي وضعتيا قوات  المرحمة برسـ خريطة جديدة لموحدات اإلدارية وا 

 ال سيما( سحبت منيا صفة الناحية ألسباب سياسية 9131فخالؿ عاـ ) (9)ياالحتالؿ البريطان
( فقد أستحدثت الناحية في مركزىا الحالي  9126في أواخر العيد العثماني اما في عاـ )

اسـ ناحية التحرير لكف في عاـ  إلى( 9103سميا بعد عاـ )ابموجب اإلرادة الممكية فيما غير 
مدير ناحية  أوؿوكاف (2)وؿ تأييدا ألصالتيا وعشائرىا العربيةأسميا األ إلى( أعيدت 9162)

يدة( وقد ليا ىو محمد توفيؽ العاني ، أذ تتكوف مف حييف سكنييف ىما حي )السراي والجد
 .(2)(نسمة 9555( وحدة سكنية تشغؿ )965ضمت  في ذلؾ الوقت )

ممموسا بعدما أصبحت المؤسسات ما بالنسبة لمخدمات التعميمية فقد شيدت ىذه المرحمة تطورًا أ
، ففي 9139التعميمية تدار مف قبؿ وزارة المعارؼ العراقية بعد تشكيؿ الحكومة العراقية عاـ 

افتتحت أوؿ مدرسة ابتدائية في عيد المتصرؼ )عبد اهلل الدليمي( في مركز  )*(9131عاـ 
ر ليا الشيخ )عباس النجفي( ناحية البدير وىي مدرسة البدير االبتدائية المختمطة وكاف أوؿ مدي

( تمميذًا واف أغمبيـ مف الذكور وكاف كادرىا التعميمي يتكوف مف 20أذ بمغ عدد تالميذىا )
ثالث معمميف وكانت مبنية مف طيف وسقفيا مف جذوع النخيؿ وىي التسع ألكثر مف المدير و 

لناحية وال يزاؿ ( تمميذا وىي مف المدارس األثرية في ا20صفيف فقط وبمغ عدد تالميذىا )
فقد افتتحت مدرسة 9143ما عاـ أ، في )حي األمير( حالياً  في مركز الناحية  موقعيا قائماً 

                                                           

رغد عبد الحسيف حمزة السعداوي ، التحميؿ المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة عفؾ ،أمكانية تطورىا ( 9)
نيؿ  مجمس كمية اآلداب جامعة القادسية وىي جزء مف متطمبات إلىرسالة ماجستير غير منشورة تقدمت بيا 

 .96_90، ص 3593درجة الماجستير ،
 350،ص9131، 9، ط 3الجميورية العراقية، وزارة الحكـ المحمي ، الدليؿ اإلداري لمجميورية العراقية، ج ( 3)
 .46_  40،ص 3554، 9صكباف البديري ،الكمـ الوافر في انساب العشائر ، طلاتكميؼ رحـ ( 2)

لسنة  953وقانوف حماية التعميـ رقـ  91،9لسنة  902محو األمية رقـ )*( تتمثؿ بعدد مف القوانيف ىي قانوف 
لالستزادة   ينظر: رعد عبد  91،6لسنة  993وقانوف ترسيـ التعميـ األىمي وقانوف التعميـ اإللزامي رقـ  91،4

( ، يرمنشورةاه )غالحسيف الغريباوي،كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة السماوة ،أطروحة دكتور 
 .43-،4، ص 3593جامعة البصرة ،، كمية اآلداب 



 ]اكتب عنوان المستند[
 

 
22 

بمغ عدد  إذالجبر(  2الحسينية االبتدائية المختمطة في ريؼ ناحية البدير قرية البدر مقاطعة )
وؼ ، اما في ( صف4( معمميف وتضـ )4التعميمي مف ) مالكيا( تمميذا ويتكوف 40تالميذىا )

) مدرسة دمشؽ االبتدائية : فقد افتتحت مدرستيف في ريؼ ناحية البدير وىما9169عاـ 
( في قرية و)مدرسة الرافديف االبتدائية، يد( سو  95المختمطة( في قرية الفراحنة مقاطعة )

 التعميمي مف مالكياتمميذا وتكوف ( 945( وبمغ عدد تالميذىما )محارة 99جميحة مقاطعة )
افتتحت مدرسة ابتدائية (9163وخالؿ عاـ )، ( صفوؼ،( معمـ ومعممة وقد ضمت )93)

 اً ( تمميذ65دجة( بمغ عدد تالميذىا )،9( المختمطة في منطقة البو حسيف مقاطعة ))عكاظ
ذر الغفاري في  يافتتحت مدرسة أبفقد  (9164( اما في عاـ )4التعميمي ) مالكياوبمغ 

( معمميف ، وخالؿ عاـ 2( تمميذ و )40الجبر( وكاف عدد تالميذىا يتكوف مف )2مقاطعة )
( افتتحت مدرسة التوحيد االبتدائية المختمطة في مقاطعة الييز والبركة وكاف عدد 9163)

ادي ( معمميف ، ويعد االزدىار االقتص6التعميمي يتكوف مف ) ومالكيا ( تمميذاً 5،تالميذىا )
الذي شيده العراؽ السيما بعد تأميـ النفط مف الشركات االحتكارية وزيادة إنتاجيتو قد شجع 

 91،9لسنة  902عمى إصدار العديد مف القرارات الميمة أىميا قرار محو األمية رقـ 
وقانوف ترسيـ التعميـ  91،4لسنة  952والخاص بحماية التعميـ وقانوف حماية التعميـ رقـ 

ساعدت ىذه القرارات عمى حدوث  إذ 91،6لسنة  993انوف التعميـ اإللزامي رقـ األىمي وق
( افتتحت أوؿ روضة في 91،0تطورات كبيرة لمخدمات التعميمية في ىذه المرحمة ، ففي عاـ )
(طفاًل 03بمغ عدد أطفاليا ) إذحضر الناحية وىي )روضة الغصوف( الواقعة في حي الجديدة 

( 91،0-91،4-91،2خالؿ األعواـ ) ( معممات ، و 4تكوف مف )التعميمي ي مالكياوكاف 
افتتحت ثالثة مدارس ابتدائية واحدة في المركز الحضري لمناحية وىي مدرسة )الثائر العربي( 

( ينظر ما )مدرسة الحكيـ ومدرسة الفرزدؽفي حي السراي واثنيف في ريؼ الناحية وى
 .( 3الجدوؿ)

ما بالنسبة لمتعميـ الثانوي فقد شيدت ىذه المرحمة افتتاح مدرسة ثانوية واحدة في مركز الناحية  أ
( طالبة وبمغ 9،5وىي ثانوية اليدى لمبنات تقع في حي الصكباف فقد بمغ عدد طالباتيا )

ة الناحي، وبذلؾ يكوف أجمالي المدارس االبتدائية في عمـو  (9)( مدرسات 95التعميمي ) مالكيا
( معمـ ومعممة ، اما 05التعميمي ) ومالكيا( تمميذًا 060( مدارس ويبمغ عدد تالميذىا )95)

                                                           

 (.9135-9124المديرية العامة لتربية عفؾ،قسـ التخطيط التربوي ،سجالت العاـ الدراسي )( 9)
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يتكوف مف التعميمي  ومالكيا( طالبة 9،5) تتكوف مفمدرسة فقد  كانت المدارس الثانوية 
 ( .3الجدوؿ ) إلىينظر تدريسيات ( 95)

(3جدوؿ )  
 9139المدارس ونوعية التعميـ وسنة التأسيس واسـ الحي او المقاطعة في ناحية اؿ بدير مف )

- 91،،)  

 تأسيسيا جنسيا
كادرىا 
 ت اسـ المدرسة موقعيا تالميذىا التعميمي

األمير حي  20 2 9131 ابتدائي مختمط  1 البدير 
2الجبر  40 4 9143 ابتدائي مختمط  2 الحسينية  
95السويد  5، 4 9169 ابتدائي مختمط  3 دمشؽ 
99المحارة  5، 4 9169 ابتدائي مختمط  4 الرافديف 
،9الدجة  65 4 9163 ابتدائي مختمط  5 عكاظ 
2الجبر  40 2 9164 ابتدائي مختمط  6 أبي ذر الغفاري 
92الييز والبركة  5، 6 9163 ابتدائي مختمط  7 التوحد 
 8 اليدى لمبنات حي الصكباف 9،5 95 ،،91 ثانوية لمبنات

 : المصدر: عمؿ الباحث باالعتماد عمى
 .3535المديرية العامة لمتربية ، محافظة القادسية ، قسـ اإلحصاء ، بيانات غير منشورة ،عاـ  -
 
بالمرحمة  نةً ما بالنسبة لمخدمات الصحية فقد شيدت تطورًا واضحًا في جانبيا الصحي مقار أ

أنشئ أوؿ مستوصؼ صحي في مركز ناحية البدير في حي السراي  9100السابقة ففي عاـ  
( وىو يتكوف مف طابؽ واحد ويتكوف كادره الصحي مف ثالثة مضمديف 3ـ055بمغت مساحتو )

وىما مف حضر وريؼ الناحية  ( مراجع  55،) إليووموظؼ صحي واحد فيما بمغ عدد المراجعيف 
الذكور اكبر مف نسبة اإلناث ويعود سبب ارتفاع نسبة الذكور إلى أسباب اجتماعية وكانت نسبة 

 (9).تحوؿ دوف خروج النساء مف البيت إلى المؤسسات الصحية

 

 

 ( : 2112-1978المرحمة الثالثة ) -
                                                           

 .3535/ 99/،مقابمة شخصية مع الموظؼ في قسـ اإلحصاء حميد رحماف محمد ، بتاريخ ( 9)
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شيدت ناحية البدير في ىذه المرحمة تطورًا كبيرًا فاقت مراحؿ نموىا السابقة توافقًا مع زيادة 
سكانيا نتيجة  لمتطور االقتصادي والسياسي الذي شيدتو الناحية مما انعكس عمى تحسف  حجـ

)  ،913الوضع الصحي والمعاشي لمسكاف فقد بمغ عدد سكاف الناحية بحسب تعداد عاـ 
بزيادة سكانية قدرىا (3)نسمة( 2،406) إلى( ،911ارتفع في عاـ )(9)( نسمة33956

ة تتطمب توفير الخدمات التعميمية والصحية ليـ ، ونظرًا ليذه ( نسمة ، واف ىذه الزياد90205)
الزيادة  فقد شيد قطاع الخدمات التعميمية والصحية توسعًا كبيرًا فقد حصمت تغيرات جوىرية 
في ىيكؿ تمؾ الخدمات نتيجة لالزدىار االقتصادي الذي شيده العراؽ بعد تأميـ النفط مف 

تو واالىتماـ بإنشاء البنى التحتية والخدمات المجتمعية فقد الشركات االحتكارية وزيادة إنتاجي
شيدت الخدمات التعميمية عناية كبيرة في مختمؼ مراحميا التعميمية والتي تمثؿ قمة اليـر 

( طبقت خطة التنمية القومية التي تيدؼ 9135_91،3التعميمي في العراؽ فخالؿ األعواـ )
ف المناطؽ العراقية مف اجؿ تحقيؽ نوع مف التوازف والعدالة إلى توزيع نتائج التنمية اإلقميمية بي

 91،3االجتماعية ما بيف المناطؽ الحضرية والريفية وتقميؿ التفاوت النسبي بينيما وفي عاـ 
( سنة 40 -90صدر قانوف الحممة الوطنية لمكافحة األمية الذي جعؿ الفئة العمرية مف )

حدوث تطور كبير في ىذه الخدمات  إلىالقرارات أدت  واف ىذه، (2)تمتحؽ بمركز محو األمية
( مدرسة أبتدائية أما المدارس 96) إلى زاد عدد المدارس االبتدائية في عموـ منطقة الدراسة

المحارة و  90السمجة والصحيف( مدارس في مقاطعة )2المتوسطة والثانوية فقد وصؿ عددىا )
افتتحت في مركز الناحية مدرسة)الشعمة واألندلس( اما في ريفيا فقد (91،3( ففي عاـ )99

افتتحت مدرسة الفرزدؽ في قرية الثورة ومدرسة الرافديف في قرية جميحة ومدرسة المرادية في 
قرية البو حسيف لغرض تعميـ كبار السف القراءة والكتابة والقضاء عمى األمية في منطقة 

اعدت في تطور واضح في القطاع التعميمي في الناحية فقد س ىذه األحداث أف  الدراسة . 
( مدارس ابتدائية 6شيدت زيادة واضحة في أعداد المدارس االبتدائية والتي وصؿ عددىا إلى )

                                                           

،الجياز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد السكاني محافظة القادسية لسنة جميورية العراؽ وزارة التخطيط ( 9)
913،. 

جميورية العراؽ ،وزارة التخطيط ،الجياز المركزي اإلحصاء ، نتائج التعداد العاـ السكاني محافظة القادسية ( 3)
 .،911لسنة 

ة الديوانية وتوقعاتيا المستقبمية ، رافد موسى العامري ، المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدين( 2)
 .3594أطروحة دكتوراه )غير منشورة ( ،كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ،
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تعميمي  وبمالؾ( تمميذا 469توزعت جميعيا في ريؼ ناحية البدير فقد بمغ عدد تالميذىا )
فقد شيدت افتتاح مدرسة ثانوية واحدة ثانوية ( معمـ ومعممة ، اما في مركز الناحية 02)

( 924الشعمة في حي ) السراي( ومدرسة متوسطة في حي )الصكباف( فقد بمغ عدد طالبيا )
 ( .2( مدرس ومدرسة وكما ىو موضح في الجدوؿ )1وبكادر تعميمي )

(2جدوؿ )  
( 3553_  91،3أؿ بدير مف  )المدارس ونوعية التعميـ وسنة التأسيس واسـ الحي أو المقاطعة في ناحية   

 تأسيسيا جنسيا
كادرىا 
 التعميمي

 ت اسـ المدرسة موقعيا تالميذىا

الدجة والصحيف 90 36 ، 91،3 ابتدائي مختمط  1 الراصد 
 2 الشعمة حي السراي 935 95 91،3 ثانوية مختمطة
الطويؿ 91 60 4 9135 ابتدائي مختمط  3 النيرواف 
البريشة 3 ،، 0 ،913 ابتدائي مختمط  4 حطيف 
والجاوف البعيوي 6 33 ، 9119 ابتدائي مختمط  5 الجيراء 
 6 األندلس حي الصكباف 904 1 9119 متوسطة مختمط
حويمة أـ الحنطة 93 ،، 6 9112 ابتدائي مختمط الجبير سعيد بف   7 
طرخومة 93 4، 0 9112 ابتدائي مختمط  8 الرفيع 

: المصدر:  مف عمؿ الباحث اعتمادًا عمى  
 .3535المديرية العامة لتربية محافظة القادسية ، قسـ اإلحصاء ، بيانات غير منشورة لعاـ   -
 
حالة التحسف  إلىالزيادة التي حصمت في أعداد المؤسسات  التعميمية في الناحية  تعود  فإ

ىذه الخدمات ال تسد الزيادة السكانية المستمرة لمناحية بسبب  إفالنسبي لممستوى المعاشي أؿ 
 فرض الحصار االقتصادي الذي فرض عمى العراؽ في بداية التسعينيات القرف المنصـر .

ما بالنسبة لمخدمات الصحية فمـ تشيد منطقة الدراسة أي تغيرًا ممحوظًا بالشكؿ الذي يمبي أ
مركز صحي واحد  أنشئاالحتياجات المتزايدة لسكاف الناحية وسكاف المناطؽ المجاورة ليا فقد 

طبي  وبمالؾ( 3ـ455( بمساحة ال تتجاوز )0الصنيبرية( مقاطعة )في ريؼ الناحية )قرية الثورة
 ( مراجعًا سنويًا .  455( موظفيف وبعدد مراجعيف )0كوف مف )يت

 :(2121 -2113المرحمة الرابعة ) -
لتي اتعد ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ نمو الناحية وأكثرىا أىمية كونيا المحصمة النيائية 

( 3535ذ قدر عدد سكانيا عاـ )إوصمت إلييا الناحية مف التطور العمراني والسكاني 
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موزعيف في حضر وريؼ الناحية وأف الزيادة الكبيرة في إعداد السكاف تفرض  (9)(62436)
توجيا في زيادة الخدمات المجتمعية ومنيا الخدمات التعميمية والصحية وبصورة تتناسب مع 
الزيادة في حجـ السكاف .فقد شيدت ىذه المرحمة تغيرًا نوعيًا وكميًا ممحوظًا في قطاع التعميـ 

( وما رافقو مف تغيرات 3552ا بعد تغير النظاـ السياسي الذي شيده العراؽ بعد عاـ )والسيم
جوىرية أنعكست عمى واقع الخدمات التعميمية فقد افتتحت مدرستي لمتعميـ المسرع في مركز 

ما الذيف تزيد أعمارىـ عف ال سي  و ناحية البدير وذلؾ لتشجيع الطمبة التاركيف لمقاعد الدراسة 
( طفاًل 332وبمغ عدد األطفاؿ ) 91،3روضة )الغصوف( في عاـ  افتتحت كماقرر الحد الم
افتتحت روضة ) البيجة ( الحكومية الواقعة في حي  3596في عاـ ( و 92بمغ عدده ) وبمالؾ
.اما بالنسبة لممدارس  (،التعميمي ) مالكياوبمغ  طفالً  (935) األطفاؿوبمغ مجموع  الصكباف

االبتدائية فقد شيدت تطورًا ممموًسا مف خالؿ تأسيس العديد مف مؤسساتيا التعميمية في عمـو 
 مالكيا( تمميذًا وبمغ 094،( مدرسة وبمغ عدد تالميذىا)05الناحية فقد وصؿ عددىا )

المدارس الثانوية ( معممًا ومعممة ، كما شيد التعميـ الثانوي تأسيس العديد مف 691التعميمي )
( طالب وطالبة ، أما عدد المدرسيف 553،( مدرسة وبمغ مجموع طمبتيا )91ذ بمغ عددىا )إ

ىناؾ تطور كمي ونوعي في المراحؿ  إف( مدرس ومدرسة . يتضح مما سبؽ 365فقد بمغ )
التعميمي واف ىذا  ومالكيافي الناحية مف حيث عدد المدارس وعدد طمبتيا جميعيا الدراسية 

التحسف النسبي لمستوى السكاف المعاشي مما انعكس ايجابيا نحو زيادة أعداد  إلىالتطور يعود 
 المؤسسات التعميمية كي تستوعب الزيادة السكانية المستمرة لمناحية . 

 (4جدوؿ )ال
 (3535-3552)خالؿ المرحمة الرابعة في ناحية البدير الخدمات التعميمية تطور 

 الكادر التعميمي عدد الطمبة عدد المدارس المرحمة التعميمية
 35 462 3 رياض األطفاؿ
 691 094، 05 المدارس االبتدائية
 365 553، 91 المدارس الثانوية

المصدر: الباحث باالعتماد عمى وزارة التربية ، مديرية تربية محافظة القادسية ، قسـ التخطيط ، شعبة 
 اإلحصاء . 

نحو االىتماـ بالواقع الصحي مف  ناحية توجياً الما بالنسبة لمخدمات الصحية فقد شيدت أ
( أفتتح 3554في عموـ الناحية ، ففي عاـ )خالؿ بناء مستوصفات صحية وبيوت صحية 

                                                           

، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء محافظة القادسية ، بيانات  3535تقديرات سكاف الناحية ( 9)
 .3535غير منشورة ،
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مركز البدير األوؿ النموذجي في حضر الناحية قد بمغ عدد األحياء السكنية التي يغطيو ىذا 
( أطباء عاـ 4( أطباء منيـ )3بمغ عدد األطباء العامميف في ىذا المركز )و ( أحياء 2المركز )

( عامؿ أداري . 35( مف ذوي الميف الصحية و)32( أطباء أسناف وصيدالني واحد و)4و)
واف إنشاء ىذا المركز يعود إلى سد احتياجات السكاف المتزايدة مف الخدمات الصحية مف 

قميميا ، فيي تقدـ خدماتيا الطبية األولية خالؿ إتاحتيا لكؿ فرد وأسرة داخؿ  المدينة وا 
نفسو  في العاـ كما افتتحجميعيـ فئات العمرية لمسكاف لموالعالجية والوقائية بصورة مباشرة 

وقد ( مركز صحي البو ناشي 3مقاطعة )الجبر  المركز الصحي الفرعي في قرية البو ناشي
اما في ،  ( مراجعًا شيرياً 305) إليو عيف( ممرضيف وبمغ عدد المراج0ضـ كادره الصحي )

مستوصفيف نفسو العاـ في أفتتح و  ( فقد افتتح مركز البدير الثاني في حي الجديدة 3553عاـ )
السمجة في مقاطعات )صحييف في ريؼ الناحية توزعت في قرى ) البو حسيف و جميحة ( 

ذ إفي ريؼ الناحية  أيضاما البيوت الصحية فقد اختصر وجودىا أ. ( 99والمحارة ،9والصحيف
 91الطويؿفي مقاطعات )والسباىي والحجاـ والذراع والرفيع (  توزعت في قرى )السنداؿ

التمريضي يتكوف  مالكياوكاف ( 93وطرخومة 3ودلييـ 93وحويمة 92والييزوالبركة 96وابوثيمة
في  ( قرية30فقد غطت ىذه الخدمة الصحية )( عاماًل 94( ممرض وعدد العامميف )،3مف )

 4والجوازرية 95وسويد 99والمحارة 0والصنيبرية ،9السمجة والصحيف)مقاطعات ريفية 
(نسمة أي ما يعادؿ 2،526وقد بمغ عدد السكاف المستفيديف مف ىذه الخدمة )( ، 90والدجة
( 93خاصة و )( عيادة 35، كما ضمت الناحية ) الناحية%( مف أجمالي 03,21نسبتو )

مركز الناحية ضمف حي ( مختبرات لمتحميالت المرضية تقع جميعيا في 0صيدلية و)
 (9)السراي.

 : الخصائص السكانية لناحية البديرثانيًا : 

كبير  أثرالف توزيعيـ وكثافتيـ لو  دراسة الخدماتدراسة السكاف مف األمور الميمة في  تعد
في عممية  التخطيط والتنمية االجتماعية واالقتصادية في واقع مستقبؿ المدينة والريؼ ، فيو 

ات التخطيطية التي تتعمؽ بتوقيع الخدمات العامة داخؿ المنطقة ريؤثر بشكؿ مباشر في القرا
ئصيـ يرتبط ارتباطا بصفات السكاف وخصافالمدروسة أما اختيار موقع الخدمة وتوزيعيا مكانيا 

                                                           

 .3539/ 0/2بتاريخ الدراسة الميدانية ( 9)
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واتجاه حركتيـ بؿ أف أستشراؽ أي منطقة وتقدير احتياجاتيا مف المساحة والخدمات عمى 
مختمؼ أنواعيا ال تتـ أال عف طريؽ معرفة حجـ السكاف ومعدالت نموىـ ، فالسكاف يمثموف 

قامة المشاريع التنموية  ، وفيما يمي دراسة الخصائص (9)المحور األساسي في تقديـ الخدمات وا 
 نية لناحية البدير :السكا

 نمو السكان :  -أ

تساعد دراسة نمو السكاف بشكؿ أساسي عمى معرفة حجـ الوالدات والوفيات مف سكاف الوحدات 
في الزيادة الطبيعية وعمى الحركة المكانية لمسكاف النازحيف  يالعنصر األساس بوصفواالدارية 

كونو يمثؿ تحديًا لمبشرية ومف ضمنيا البمداف النامية التي يزداد سكانيا  (3)منيا والوافديف إلييا
بمعدؿ كبير يفوؽ عف المعدؿ الحاصؿ في مؤشرات التنمية االقتصادية فييا وتوفير الغذاء 
لسكانيا  فضال عف أىميتو في رسـ السياسات المستقبمية التي تيدؼ إلى تحديد الحاجة الالزمة 

عمى مف ضمنيا الخدمات التعميمية والصحية حتى تتحقؽ العدالة التوزيعية مف الخدمات العامة و 
وفؽ لإلمكانيات الطبيعية واالقتصادية المتوفرة فييا لذلؾ فاف أي مشروع تخطيطي ال يكتب لو 

يشكؿ النمو السكاني عبئا كبيرًا عمى ذ إ.(2)النجاح أال إذ تحققت لو التوقعات والتنبؤات السكانية 
مف بيانات  عميمي والصحي مف حيث تأميف مستمزماتو البشرية المختمفة ، يظيرالقطاع الت
عددي ونمو مستمر  فقد شيد السكاف نموًا  سكاف ناحية البدير في تطور إف( 0الجدوؿ )

 ،،91(بمغ حجـ السكاف بحسب تقديرات عاـ 3535-،،91متسارعًا خالؿ المدة التعدادية)
مقارنة بالقضاء في نفس العاـ  ،913( في عاـ نسمة 33956) إلى( نسمة ، ارتفع 35،51)
ضاء في %( وىو أعمى مف معدؿ النمو السنوي لمق6,0( بمعدؿ نمو سنوي  قدره )3043،)

الزيادة الطبيعية الناجمة مف ارتفاع نسبة الوالدات  إلى( ويعود ذلؾ % 2,2العاـ نفسو والبالغ )
عفؾ يعد مف المناطؽ  الطاردة لمسكاف بسبب قمة  قضاء إفوانخفاض نسبة الوفيات فضال عف 

                                                           

 ،359، دار الصفاء ، األردف ،  9عبد الناصر صبري شاىر الراوي ، أسس الجغرافية لتخطيط المدف ، ط ( 9)
 .999، ص

-،،91رضا عبد الجبار الشمري ، فاىـ محمد جبر ، نمو السكاف في العراؽ والعوامؿ المؤثرة فيو لممدة )( 3)
 . 636، ص  3599،  91 (، مجمة جامعة بابؿ ، لمعمـو اإلنسانية ، المجمد،355

 . 321،ص  3553، مديرية دار الكتب لمطباعة ، بغداد ،  9عباس فاضؿ السعدي ، جغرافية السكاف ، ج( 2)
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ىجرة أعداد كبيرة مف  إلىالخدمات وتدىور الوضع االقتصادي و قمة فرص العمؿ مما أدى 
 خارجو. إلىالسكاف  

( فقد شيدت الناحية ،911_،913اف خالؿ المدة التعدادية )استمرت الزيادة العددية لمسك
بمغ  إذ( نسمة مقارنة بالمدة السابقة 90205زيادة سكانية كبيرة وكانت نسبة الزيادة السنوية )

( وىو أعمى مف معدؿ %0،4( نسمة بمعدؿ نمو بمغ) 2،406( )،911عدد السكاف عاـ )
( فقد شيدت 3551_،911الؿ المدة التعدادية )ما خأ( . 2,11نمو السنوي لمقضاء والبالغ )ال

 (05633( )3551أصبح عددىـ في عاـ ) أف إلىالناحية تراجعًا في معدالت النمو السكاني 
%( وىو اقؿ بقميؿ عف 3,00( وبمعدؿ نمو سنوي قدره )92323نسمة بزيادة سكانية بمغت )

الناحية والقضاء أصبحتا مف  إف إلى%( ويعود ذلؾ 3,19معدؿ النمو السنوي لمقضاء والبالغ )
المناطؽ الطاردة لمسكاف بسبب الوضع األمني واالقتصادي  المتدىور المتمثؿ بضعؼ 
الخدمات المقدمة لمسكاف فضاًل عف انخفاض مياه األنيار بسبب بناء السدود مف قبؿ الجانب 

المزروعة ،  تراجع المساحات إلىالتركي أثرت بشكؿ سمبي عمى حصة العراؽ المائية مما أدى 
( حسب تقديرات السكاف الى 3535أصبحت في عاـ ) إف إلىاستمرت الزيادة العددية  لمسكاف 

 3,56( نسمة وبمعدؿ نمو سنوي قدره )93،21( نسمة بزيادة سكانية مطمقة قدرىا )62436)
 .%( و لـ يختمؼ معدؿ النمو كثيرًا عف المدة السابقة لألسباب السابقة الذكر آنفا 

ثار سمبية في آناحية البدير في حالة زيادة سكانية مستمرة وما ليا مف  فأما تقدـ يتضح م
نجاح المشاريع التنموية واالقتصادية واالجتماعية وفي توفير األعداد المطموبة مف الخدمات 
العامة ومنيا الخدمات التعميمية والصحية بسبب الضغط الحاصؿ الذي تولده تمؾ الزيادة عمى 

متواجدة في المناطؽ األخرى مما تؤثر سمبا في انخفاض كفاءتيا الوظيفية وحرماف الخدمات ال
سكانيا مف الحصوؿ عمى تمؾ الخدمات بالشكؿ المطموب مما يتطمب قياـ الجيات المسؤولة 
في الناحية بذؿ المزيد مف الجيد في تحقيؽ التوازف ما بيف حجـ السكاف المتزايد وحجـ 

 .الخدمات المقدمة ليـ

 
 
 

(0جدوؿ )ال  
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 (3535 - ،،91عدد السكاف ومعدؿ النمو السنوي لناحية البدير وقضاء عفؾ  لممدة)

معدؿ النمو 
السنوي قضاء 

 عفؾ

الزيادة 
السكانية 
 قضاء عفؾ

عدد السكاف 
عفؾ قضاء  

معدؿ النمو 
السنوي 
ناحية 
 البدير

الزيادة 
السكانية 
 ناحية البدير

عدد السكاف 
 ناحية البدير

 ت السنة

- - ،590، - - 35،51 91،، 9 
5,22% 3230 ،3043 5,60%  921، 33956 913، 3 

2,11%  24393 95،265 0،4%  90205 2،406 911، 2 
3،19%  44911 909001 3،00%  92323 05633 3551 4 
3،53%  23410 915504 3،56%  93،21 6243، 3535 0 

 : الباحث باالعتماد عمىدر: المص
(الجميورية العراقية ،مجمس الوزراء ىيئة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العاـ السكاف 9)

 .،،91محافظة القادسية لسنة 
(جميورية العراؽ ، ىيئة التخطيط ، الجياز المركزي اإلحصاء ،نتائج التعداد العاـ لسكاف محافظة القادسية 3)

913،. 
مس الوزراء ،ىيئة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العاـ لسكاف (جميورية العراؽ ،مج2)

 .،911محافظة القادسية لسنة 
محافظة القادسية  في نتائج الحصر والترقيـلجياز المركزي لإلحصاء ، ، لتخطيط ا(جميورية العراؽ ، وزارة 4)

 . 3551لسنة 
المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء محافظة القادسية تقديرات  ازالعراؽ ، وزارة التخطيط ، الجي(جميورية 0)

 .3535السكاف لناحية البدير 
 (تـ إخراج معدؿ النمو وفؽ المعادلة اآلتية :6)

R  √
  

  
  - 1 ᵪ 100 

 R =معدل النمو السكانً

 N =عدد السنوات بٌن التعدادٌٌن

  P1 =عدد السكان فً التعداد الالحق

السابقعدد السكان فً التعداد  =P0 
 للمزٌد االطالع : 

 

1- U- N. Demographic. Year book.36issm,Newyork,1981.53. 
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 : تركيب السكان -ب
يقصد بالتركيب السكاني الخصائص السكانية االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية بما فييا 

 دراسة الخدماتالحالة العممية والتعميمية لمسكاف واف فيـ ىذه العناصر لو أىمية كبيرة في 
ويقصد (9)السكاني وتحميؿ خصائصو المختمفة ألنيا األساس الذي يمكف مف خاللو فيـ المجتمع

أيضا توزيع السكاف حسب بعض الخصائص التي يمكف قياسيا مثؿ العمر والنوع والمينة بو 
كبير في  أثر، فالتركيب العمري والنوعي لمسكاف لو  (3)طة االقتصادية والحالة الزواجية واألنش

مجمؿ الفعاليات االقتصادية واالجتماعية ويستطيع مف خاللو المخططوف تحقيؽ التوازف ما 
بيف اإلمكانيات المتوفرة لدييـ مف الخدمات التعميمية والصحية والسكنية والكيرباء والنقؿ والماء 

ح مدى توض أنياالصالح لمشرب وغيرىا مف الخدمات األخرى خالؿ مدة زمنية معينة ، بحيث 
تأثير العمميات الديموغرافية  الحيوية واليجرة عمى فئات السف ونسبة النوع داخؿ المجتمعات 

عالة باقي إفراد المجتمع  (2).ومدى قدرتيا عمى توفير مستمزمات التنمية وا 

 

 التركيب النوعي : -1
نسبة النوع وىو مف المقاييس البسيطة لمتركيب السكاني حيث يقاس التركيب النوعي بما يعرؼ ب

أي ( عند المواليد 950) إلى( مف األناث وتصؿ ىذه النسبة 955وىي عدد الذكور لكؿ )
( وىذه ظاىرة بايموجية تحدث في المجتمعات البشرية بصفة مف األناث 955ذكر مقابؿ  950)

ىذه النسبة تبدأ بالتناقص فيما بعد بسبب ارتفاع معدالت وفيات الذكور  إف . أال(4)عامة 
سبة لإلناث بسبب األمراض الطفولية التي تصيب الذكور في أعمار مبكرة بالمقارنة مع بالن

يزيد عدد األناث عمى عدد الذكور في  إذاألناث وبذلؾ تيبط الزيادة العددية في الذكور 
األعمار المتقدمة فضال عف تأثير نسبة النوع ببعض العوامؿ مف أىميا اليجرة الداخمة او 

                                                           

، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، مديرية دار الكتب  3عباس فاضؿ السعدي ، جغرافية السكاف ، ج( 9)
 ،3،، ص  3553لمطباعة والنشر ، بغداد ، 

الجغرافية البشرية ، دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ، عماف  إلىنسيـ برىـ ، كايد أبو صبحة ، مدخؿ ( 3)
 03، ص  9113، 
آداب ،  عبد العاؿ حبيب حسيف ، تحميؿ جغرافي لخصائص التركيب السكاني في مدينة الشطرة ، مجمة( 2)

 .356، ص 3593،  0ذي قار ، جامعة ذي قار ، العدد 

 . 63، ص 3551موسى سمحة ،جغرافية السكاف، الشركة العربية المتحدة ، القاىرة ، ( 4)
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كما واف بيانات ىذا التوزيع ليا أىمية بالغة في عممية .  (9)الذكور واألناثالخارجة لكؿ مف 
مختمؼ  إلىالتخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية فضال عف معرفة حاجة السكاف 

 . (3)الخدمات العامة وتأتي في مقدمتيا الخدمات التعميمية والصحية 
( اختالفات زمانية ومكانية ما بيف تعداد وأخر في نسبة النوع ففي عاـ 6ظير مف الجدوؿ )

( ذكور لكؿ مائة أنثى وىي أعمى 1،13(  بمغت نسبة النوع في حضر ناحية البدير  )،،91)
ىجرة سكاف  إلى( ويعود ذلؾ 0،13مف نسبة النوع  في ريؼ الناحية والتي بمغت نسبتيا )

نة بسبب توفر فرص العمؿ وممارسة اإلعماؿ الوظيفية في الدوائر والمؤسسات المدي إلىالريؼ 
فقد بمغت نسبة النوع في حضر ناحية ،913اإلدارية  كونيا مركز الناحية ، اما في تعداد عاـ 

وىي نسبة مرتفعة ايضا عف  أنثى( ذكور لكؿ مائة 3،12( وفي الريؼ بمغت ) 1،16البدير )
 نسبة النوع في الريؼ . 

بنسبة النوع   ةً ( فقد انخفضت نسبة النوع عمى مستوى الحضر مقارن ،911ما في تعداد عاـ )أ
ونسبة النوع في  أنثى%( ذكور لكؿ مائة ،،10بمغت نسبتيا في ريؼ الناحية ) إذفي الريؼ 

%( ذكور لكؿ مائة أنثى يعود سبب ىذا االنخفاض في نسبة النوع في 12،2الحضر بمغت )
التسعينيات مف القرف  حقبةخارج العراؽ خالؿ  إلىزيادة أعداد المياجريف  إلىالحضر 

 إلىالعشريف وما رافقيا مف تردي األوضاع االقتصادية بسبب فرض الحصار الذي أدى 
خارج العراؽ لمبحث عف العمؿ  إلىانخفاض مستوى المعيشة وىجرة بعض الطاقات الشبابية 

( بعد االنتفاضة 9119نية التي حصمت في عاـ )األحداث األم إلىوسبؿ العيش مضافا 
في والئو لمحكومة آنذاؾ ،  أويشتبو بو  أوالشعبانية وما تالىا مف مالحقة أمنية لكؿ مف شارؾ 

اما في ريؼ منطقة الدراسة فيي مناطؽ زراعية لذلؾ  أصبحت مناطؽ جاذبة  لمسكاف 
لعيش ثـ عادت نسبة النوع حتى الريؼ بحثًا عف الزراعة وا إلىوأصبحت اليجرة مف الحضر 

%( ذكور لكؿ مائة أنثى 953بمغت نسبة النوع ) إذ 3551أصبحت متساوية في تعداد عاـ 
مف الريؼ والحضر وذلؾ بسبب تحسف األوضاع االقتصادية في البمد ومنطقة الدراسة بشكؿ 

فقد  3535ما في عاـ أ أماكنيـ األصمية ، إلىخاص وعودة الكثير مف السكاف المياجريف 

                                                           

 . 334، ص3555فتحي محمد أبو عيانة ، دراسات في عمـ السكاف ، دار النيضة العربية ، بيروت ،( 9)
 . 233، ص  9136عبد عمي الخفاؼ ،وعبد مخمور الريحاني ، جغرافية السكاف ، جامعة البصرة ، ( 3)
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% ( كؿ منيما عمى التوالي 959،1ػ 959،2بمغت نسبة النوع في حضر وريؼ الناحية   )
 وىي نسبة متساوية او اقؿ بقميؿ مقارنو باألعواـ السابقة .

( 6الجدوؿ )  
 (3535-،،91نسبة النوع في حضر وريؼ ناحية البدير لممدة )

 السنة البدير ذكور إناث المجموع نسبة النوع

  حضر ، ريؼ    حضر ريؼ

13،0 13،1 
 حضر 3413 3034 0533

1977 
 ريؼ 023، 3941 ،9063

12،3 16،1 
 حضر 2232 2419 63،4

1987 
 ريؼ 2،4، 303، 90323

10،، 12،2 
 حضر ،426 46،6 1542

1997 
 ريؼ 92159 94093 33492

953 953 
 حضر ،334 3532 96225

2119 
 ريؼ 9،209 ،9،55 24203

959،1 959،2 
 حضر ،9503 95232 35195

2121 
 ريؼ 39401 39503 ،4309

  المصدر:  الباحث باالعتماد عمى :
الجميورية العراقية ، وزرة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،محافظة  -9

 .،،91القادسية ، عاـ 
، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،محافظة  رة التخطيطاالجميورية العراقية ، وز  -3

 . ،913القادسية ، عاـ
التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،محافظة  ىيئةالجميورية العراقية ،  -2

 . ،911القادسية عاـ 
،  المعمومات اوتكنولوجي الجياز المركزي لإلحصاء ،والتعاوف اإلنمائي جميورية العراؽ ، وزارة التخطيط  -4

 ، بيانات غير منشورة . 3551تقديرات سكاف ناحية البدير حسب البيئة والجنس ،والوحدات االدارية ، سنة 
جميورية العراؽ ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، تقديرات سكاف ناحية البدير حسب البيئة  -0

 ، بيانات غير منشورة . 3535ت االدارية ، سنة والجنس ،والوحدا
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 إفإلىويعود ذلؾ  متقاربةنسبة النوع في حضر وريؼ الناحية جاءت بنسب  إفويالحظ      
 ظيور نتائج متشابية في التقدير .  إلىالبيانات المعتمدة في وزارة التخطيط العراقية مما أدى 

 ثانيا : التركيب العمري :

فئات عمرية مختمفة ويراد منو معرفة نسبة صغار السف الذيف يعدوف  إلىيقصد بو توزيع السكاف 
( وأخيرًا معرفة نسبة سكاف الفئة المنتجة )القوة العاممةضمف الفئة الغير منتجة مف السكاف ، و 

و لدراسة التركيب العمري لمسكاف أىمية كبيرة ال تقؿ ،  (9)معرفة كبار السف مف إجمالي السكاف
ف التركيب العمري يوضح المالمح الديموغرافية لمسكاف مف إ إذعف دراسة تركيب النوعي ، 

والدات ووفيات وىجرة ولو داللة عمى قوة السكاف اإلنتاجية ، ودرجة حيويتيـ  ومساىمتيـ الفعالة 
ساعد في التخطيط لمخدمات العامة ومنيا الخدمات في العمؿ الف معرفة الفئات العمرية ت

كؿ واحدة مف الخدمات تقدـ لفئة عمرية معينة تختمؼ عف الخدمة التي   إف   إذالتعميمية والصحية 
ثالثة فئات عمرية  إلىويصنؼ السكاف عند دراسة التركيب العمري (3)تقدـ لفئة عمرية أخرى

 وىي عمى النحو اآلتي:  (2)عريضة والتي حددت دوليا

 : (سنة 14 - 1فئة صغار السن )  -1

مف أكثر  اأني  تعد ىذه الفئة قاعدة اليـر السكاني وتتصؼ بأنيا غير منتجة وغير فعالة ، كما 
، وىي تضـ بداخميا فئات  (4)الفئات المتصفة بالتجدد والتغير والتأثير بعاممي المواليد والوفيات 

عمرية  تدخؿ في السمـ التعميمي مف مرحمة رياض األطفاؿ والمرحمة االبتدائية والمتوسطة فقد 
لعاـ ( مف مجموع سكاف الناحية حسب تقديرات السكاف  % 1,،3نسبتيا في ناحية البدير ) بمغت

( ، اما 6لجدوؿ )( لإلناث ينظر ا%42,3) ( لمذكور وبنسبة% 9،40توزعت بنسبة )  3551
( مف مجموع السكاف في منطقة الدراسة توزعت % 36,9فقد بمغت نسبتيا ) 3535اـ في ع

                                                           

  .344، ص 3556،  9عبد الفتاح لطفي عبدا هلل ، جغرافية الوطف العربي ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، ط( 9)
 صالح عثماف العاني ،تحميؿ التبايف المكاني لمتنمية البشرية في محافظة االنبار ، أطروحة دكتوراه )غير( 3)

 .   26، ص 3596( ، كمية التربية ،جامعة االنبار ، منشورة
، 3555،دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ ،  3طو حمادي الحديثي ، جغرافية السكاف ،ط( 2)

 .693ص
محمد رفعت المقداد ، جميمة أبو قاسـ ،جغرافية السكاف ، منشورات جامعة  دمشؽ ، كمية اآلداب والعمـو ( 4)

 .0،5، ص  3594اإلنسانية ، 
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( لإلناث، وىو ما يؤكد كبر حجميا األمر الذي يتطمب % 42,4%( لمذكور و ) 44,0سبة )بن
توفير كؿ الخدمات الضرورية الخاصة ليـ والسيما الخدمات التعميمية والصحية عمى وجو 

 ص .الخصو 

 :(سنة 64-15من ) األعمارمتوسطي فئة  -2

وىي الفئة المنتجة في المجتمع التي تسيـ في نمو السكاف وأزدىارىـ ألنيا تضـ العناصر الشابة 
كما تضـ ىذه الفئة عمى (9)مف الذكور واألناث في سف الزواج وتقوـ كذلؾ عمى أعالة باقي الفئات

( 6الجدوؿ ) خالؿ( سنة، ومف 60-20والبالغيف الكبار )( سنة 24-90فئة البالغيف الشباب )
( سنة شكمت أعمى نسبة مقارنة  مع الفئات األخرى 60_90الفئة العمرية الوسطى ) إفنجد 

%( لإلناث في عاـ 9،02%( لمذكور و )4،05) ةسجمت نسب إذ( 3535-3551لألعواـ )
3551. 

%( عمى التوالي وىذا يعني 1،04%( ولإلناث )6،02( فقد بمغت نسبة الذكور )3535اما في )
مجتمع الدراسة ذو خصوبة عالية وذلؾ الف اغمب سكاف الناحية ينحدروف مف أصوؿ ريفية  إف

( نتيجة 3535-3551انخفاض نسبة صغار السف وبشكؿ تدريجي بيف عامي ) إفكما 
لعراؽ بصورة عامة والناحية بشكؿ خاص والذي شكمت نسبتو االنخفاض متوسط العمر في ا

( أذ 3535-3551%( وكانت نسبة األناث أكثر مف نسبة الذكور لمعاميف )9،36و 1،33)
( مف مجموع %954كاف اما نسبة الذكور فبمغت )( مف مجموع الس%953يا )بمغت نسبت

في التنمية الشاممة وكذلؾ السكاف وىنا يجب توفير فرص عمؿ ألستثمارىا كقوة عمؿ فاعمة 
ضمف البيئتيف  توفير الخدمات االرتكازية والمجتمعية والسيما الخدمات التعميمية والصحية

 .ناسبة لمعيش والعمؿ في آف واحد ( كي تكوف م)الحضرية والريفية

 

 

 :فأكثر(  65فئة كبار السن ) -3

                                                           

 .،23، مصدر سابؽ ، ص  يحاني ، عبد مخمور الر  ؼمي الخفاعبد ع( 9)
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تمثؿ ىذه الفئة  كبار السف مف الرجاؿ والنساء وىي تمثؿ ظروؼ الخصوبة والوفاة في المجتمع 
ـ  األقؿ تطورا ذلؾ الف نسبتيا تقؿ بزيادة نسبة صغار السف  يرتفع معدؿ النمو الطبيعي  ومف ث

لمسكاف ،وينخفض وتقؿ الخصوبة والوفاة مما يؤدي إلى زيادة نسبة كبار السف كما في 
كانت  إذ%( مف مجموع سكاف الناحية  0,6وشكمت ىذه الفئة نسبة ) ت األكثر تطوراً المجتمعا

%( في عاـ 9،2ما األناث فبمغت نسبتيـ )أ( % 3,0)بمغت نسبة الذكور اقؿ مف اإلناث أذ 
ذ شكمت إة ( مف سكاف الناحي% 0,2شكمت نسبتيـ اإلجمالية ) فقد 3535، أما في عاـ  3551

( والتي تصدرت مرة ثانية في كال العاميف ويعود % 2نسبة اإلناث )و ( % 3,2نسبة الذكور )
الزيادة الحاصمة في عدد الوفيات في ىذه الفئة بسبب  إلىسبب االنخفاض في ىذه الفئة العمرية 

صعوبات الحياة وتراجع الخدمات الصحية الذي اثر سمبا في قصر أمد الحياة لدى ىذه الفئة ، 
في اآلونة األخيرة مما انعكس عمى نسبة صغار وكبار السف في فضال عف انخفاض الخصوبة 

 الناحية والتي نجدىا في تزايد مستمر .   

ويظير مف دراسة الفئات العمرية لسكاف الناحية ارتفاع نسبة السكاف داخؿ قوى العمؿ أي ارتفاع 
ناث بسبب تراكـ المواليد وطوؿ  ( 64-90رية مف )الفئات العم أمدالفئة العمرية الوسطى ذكور وا 

شكمت القاعدة العريضة ليـر السكاف في الناحية وىي صورة واضحة مف االرتباط بيف فئة 
القادريف عمى العمؿ مف جية وفئة صغار السف وكبار السف مف جية أخرى ثـ تدرجت الفئات 

جتمع قمة اليـر التي تتسـ بأنيا حقيقة مما يدؿ عمى أف م إلىالعمرية األخرى بالتناقض وصوال 
 .(3و ) (9( والشكؿ )،الدراسة ذو خصوبة عالية ينظر الجدوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (،جدوؿ )ال
3551حسب الفئات العمرية لعاـ  ناحية البدير سكاف  
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 الفئات العمرية ذكور إناث مجموع نسبة الذكور % نسبة اإلناث %
4ػػ5 4522 2391 303، 90،، 90,3  
1ػػ0 4932 ،212 3565 96,9 6،90  
94ػػ95 2495 2933 6013 92,2 92  
 المجموع 99066 95123 33054 9،40 3،42
91ػػ90 3393 ،،36 0431 99 6،95  
34ػػ35 3216 3944 4045 2،1 3,0  
31ػػ30 9،03 9،26 2433 6,3 ،  
24ػػ25 9011 9656 2350 3،6 6,4  
21ػػ20 9330 9235 3660 0 0،0  
44ػػ45 9201 9243 ،3،5 2،0 2،0  
41ػػػ40 394 330 9611 9،2 2,0  
04ػػ05 493 056 ،19 3 3  
01ػػ00 053 0،1 ،953 3 2،3  
64ػػ65 ،42 ،،4 194 9،، 3  

 المجموع 922،4 92223 36،99 4،05 9،02
61ػػ60 305 336 026 9 9  
4،ػػ5، 965 964 234 6،5 6،5  
1،ػػ0، 32 922 396 2،5 0،5  
فأكثر 35 9،5 ،33 ،21 6،5 9  
 المجموع 662 395 94،2 0،3 9،2
 المجموع الكمي  30654 30534 05633 955% 955%

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :
 نتائج الحصر والترقيـجميورية العراؽ ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، دائرة إحصاء القادسية ، 

 ،سكاف ناحية البدير حسب الفئات األحادية والبيئية والجنس .3551السكاني لعاـ 
 

 
(3جدوؿ )ال  

3551حسب الفئات العمرية لعاـ  ناحية البدير سكاف   
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مجموعال نسبة الذكور % نسبة االناث %  الفئة العمرية ذكور إناث 

4ػػ5 0553 4،32 1،19 96 90،3  

1ػػ0 4349 4061 1495 90،9 94،0  

94ػػ95 4965 ،231 ،350 92 93،2  

 المجموع 94551 92341 3،303 9،44 43

91ػػ90 2405 2262 6392 99 99  

34ػػ35 ،،31 3،35 ،061 1،2 1  

31ػػ30 3340 3334 4461 ، ،  

24ػػ25 ،356 ،356 4924 6،4 6،0  

21ػػ20 9614 9،46 2445 0،3 0،0  

44ػػ45 9،53 9،40 2402 0،2 0،0  

41ػػ40 995 9965 3365 2،4 2،6  

04ػػ05 031 23، 9239 9،3 3،2  

01ػػ00 94، 19، 9050 3،3 3،0  

64ػػ65 033 620 ،939 3 3  

 المجموع 96926 9،932 24251 6،02 1،04

61ػػ60 ،22 2،5 ،5، 9 9،9  

4،ػػ5، 393 392 429 5،6 5،6  

1،ػػ 0، 19 966 ،30 5،3 5،0  

فأكثر35 933 3،1 ،46 5،0 5،3  

 المجموع 324 9533 9363 2،3 2

 المجموع الكمي 29163 29401 62436 % 955 955%

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى : 
، دائرة إحصاء القادسية ، تقدير سكاف ناحية جميورية العراؽ  وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء  -

.3535البدير حسب فئات األحادي والبيئية والجنس ، بيانات غير منشورة 
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 3551 ( اليـر السكاني لناحية البدير لعاـ3شكؿ )                                       3535( اليـر السكاني لناحية البدير لعاـ 9شكؿ )         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( . ،( . المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )3المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 :ثالثا : التركيب التعميمي

في تفسير  ميـتعد دراسة الخصائص التعميمية مف الخصائص الميمة لمسكاف كونيا متغير 
ذ يؤثر التحصيؿ الدراسي لمسكاف إالسموؾ الديمغرافي . وىي مف المميزات االجتماعية الميمة 

عمى حياتيـ المعاشية ومراكزىـ االجتماعية واالقتصادية وكذلؾ عمى صحتيـ ونظرتيـ لمحياة 
أثيره عمى ، فالتعميـ يعد احد المؤشرات التنموية واالجتماعية واالقتصادية لمسكاف ويظير ت(9)

، (3)األسرة  جوانب سكانية أخرى كالحالة الزواجية والنشاط االقتصادي ونوع المينة وحجـ
 . (2)وبالتالي فمو أىمية كبيرة في التخطيط لمحو األمية في المناطؽ المتخمفة 

( والذي يعطي 3535تـ االعتماد في قياس المستوى التعميمي لسكاف ناحية البدير عمى عاـ )
واضحة عمى الناحية التي  تتشابو في خصائصيا االجتماعية والثقافية واالقتصادية فقد صورة 

اختمفت فييا نسب المستويات التعميمية لسكاف الناحية وبحسب الحضر والريؼ  ويظير ذلؾ 
يقرأ فقط ، يقرأ ويكتب ،  األمية( الذي يمثؿ المستويات التعميمية التالية )1مف خالؿ الجدوؿ )

( لكؿ  20,59 – 25,05 – 3,51 – 91,22( فقد سجمت أعمى النسب بمغت ) ائيةاالبتد، 
%( 6,33منيا عمى التوالي .فيما سجمت المستويات التعميمية لممرحمة المتوسطة نسبة )

ما المستويات أ%( لكؿ منيما عمى التوالي . ،3,6ستوى اإلعدادية والمينية بنسبة )وم
( لكؿ منيما عمى 5,62 – 9,95باينة تراوحت ما بيف )التعميمية األخرى فقد سجمت نسب مت

 التوالي.

نسبة الحاصميف عمى الشيادات العميا قد سجمت اقؿ نسب التركيب  ف  أستنتج مما سبؽ يو 
التعميمي في الناحية ويعود ذلؾ لمظروؼ السياسية واالقتصادية التي يشيدىا البمد مف عدـ 
توافر فرص عمؿ الئقة بيـ  وىذا ينعكس سمبا عمى الطمبة مف عدـ إكماؿ تعميميـ لمستويات 

                                                           

 .221، ص3595، دار وائؿ لمنشر، عماف، عمـ الديموغرافيةمبادئ يونس حمادي عمي، ( 9)
الراوي، األسس الجغرافية لتخطيط المدف، دار الصفاء لمطباعة والنشر، عماف ،  شاىرعبد الناصر صبري ( 3)

 .  931، ص3596األردف ، 
-،913التحميؿ المكاني لتبايف تركيب السكاف في محافظة القادسية لممدة )حمد حمود محيسف السعدي ، ا( 2)

 .995، ص3550( أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 9113
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يات المسؤولة في المحافظة مف وضع المزيد مف الخطط أعمى ، مما يتطمب وقفة مف قبؿ الج
 والبرامج التنموية لرفع كفاءة الواقع التعميمي لمناحية بصورة يسد متطمبات السكاف المتزايدة .

 (1جدوؿ )ال
3535سنوات فأكثر لسنة  95سكاف ناحية البدير بحسب الحالة التعميمية مف   

 3535الحالة التعميمية لسنة 
 التعميميةالحالة 

 الذكور األناث مجموع %
 األمية 00002 227 00339 91،22
 يقرأ فقط 757 468 0225 3،51
 يقرأ ويكتب 00594 6298 07892 25،05
 ابتدائية 04410 6034 21535 20،59
 متوسطة 3200 824 4135 6،33
 إعدادية او مينية 0264 312 0566 ،3،6
/معيد 853 098 0150 1،،9  دبمـو
 بكالوريوس ودراسات عميا 570 77 648 9،95

 أخرى 326 45 370 5،62
 المجموع 44189 04573 58662 955%

 : المصدر :الباحث باالعتماد عمى
التعداد العاـ لمسكاف جميورية العراؽ ، مجمس الوزراء، ىيئة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج  -9

 . 996، ص  31سنوات فأكثر( ، جدوؿ  95، توزيع سكاف العراؽ )في سف ،  ،911لسنة 
لسنة ( ، 6، 3، جدوؿ ) (سنوات فأكثر95)جميورية العراؽ، الجياز المركزي لإلحصاء، توزيع السكاف بعمر -3

3535 . 
 رابعا: التركيب االقتصادي: 

تعد دراسة التركيب االقتصادي مف العناصر الميمة في دراسة التراكيب السكانية فمف خاللو 
يمكف وضع الخطط والبرامج  التنموية المستقبمية سواء كاف ذلؾ في مجاؿ التنمية القتصادية 

في مجاؿ الخدمات المجتمعية كما نستطيع مف خاللو تحديد مالمح النشاط االقتصادي  أـ
يد حجـ القوى العاممة وتوزيعيا عمى الفعاليات واألنشطة  االقتصادية وذلؾ لمسكاف وتحد

نتاج الموارد االقتصادية ومقدار الدخؿ والخدمات التي  الرتباطيما بالقوى العاممة وبحجـ وا 
يحصؿ عمييا الفرد في المجتمع فيو أساس في وضع الخطط المستقبمية لمشاريع التنمية 
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التبايف في  (95) . ويظير مف الجدوؿ(9)الخدمات العامة وغيرىااالقتصادية واالجتماعية و 
السكاف الذيف ( فقد بمغت نسبة 3535توزيع األنشطة االقتصادية في ناحية البدير لعاـ )

لعامة والدفاع اإلدارة االزراعة والغابات وصيد األسماؾ ، اإلنشاءات ، يعمموف في قطاعات )
%  39-%  20،9والتجزئة( بمغت نسبيـ عمى التولي )وتجارة الجممة ، والضماف االجتماعي

عمى التوالي مف مجموع السكاف العامميف في النشاطات  ا%( لكؿ مني4،،-% 90،9-
بالنسبة لمنشاط الزراعي فقد سجؿ أعمى نسبة  أما (% 3،،6صادية في الناحية بنسبة  )االقت

ألؼ  31،بمغت نسبتيا ) واسعةلمعامميف في ناحية البدير وذلؾ لوجود مساحات زراعية 
فضال عف وجود بعض القنوات المائية ومشاريع الري مما  3( كـ91،4,4أي ما يعادؿ))*((دونـ

ساىمت في استقطاب العديد مف األيدي العاممة في الناحية .أما نسبة الذيف يعمموف في قطاع 
مف إجمالي عدد العامميف في %( 3,92- 3,93التعميـ والصحة في الناحية فقد بمغت نسبتيـ )

( % 3،95مات التعميـ والصحة تبمغ )الخد ةاالقتصادية في الناحية وبذلؾ تكوف نسب ألنشطةا
نسبة األيدي  ف  إوىي نسبة منخفضة عند مقارنتيا ببقية األنشطة االقتصادية األخرى . وعميو ف

التفكير الجدي مف  إلىتحتاج ( قميمة ومتفاوتة و نشطة الخدمات )التعميمية والصحيةالعاممة في أ
مخططي ومسؤولي الحكومتيف المركزية والمحمية في القضاء والناحية مف تبني سياسية تنموية 
في التغمب عمى المشكالت والعقبات التي تواجو سكاف منطقة الدراسة وتحسيف واقعيا 

 االقتصادي. 
 ج : توزيع السكان وكثافتهم :

األمور التي يولييا الجغرافيوف أىمية خاصة لما تظيره مف تباينات تعد دراسة توزيع السكاف مف 
مكانية في توزيع السكاف في الوحدات اإلدارية في ضوء حركة السكاف وتنقميـ مف مكاف 

تصنيؼ السكاف بحسب توزيعيـ الجغرافي يضع بيف أيدي المخططيف والباحثيف  إذإف(3)ألخر

                                                           

عباس فاضؿ السعدي ، سكاف العراؽ،دراسات في أسسيا الديموغرافية وتطبيقاتيا، جامعة بغداد ، (9)
 .310، ص9،3592ط

 .3539/ 9/ 35شخصية مع مدير شعبة زراعة البدير ) رحيـ والي البديري( بتاريخ  مقابمة)*( 
،السنة التاسع 6عباس فاضؿ السعدي ، تبايف توزيع السكاف في الوطف العربي،مجمة دراسات عربية، العدد( 3)

 .46،ص9112والعشروف، دار الطميعة، بيروت، 
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لخدمات المجتمعية ومف ضمنيا الخدمات التعميمية الجغرافيوف المؤشرات الضرورية لتوفير ا
 . (9)والصحية

(95جدوؿ )ال  
( 3535سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي والبيئي لناحية البدير ) 90توزيع السكاف العامميف بعمر )  

 نوع النشاط االقتصادي الذكور اإلناث المجموع %

األسماؾالزراعة والغابات وصيد  93631 26 93،36 20،93  

 التعديف واستغالؿ المحاجر 36 5 36 ،5،5

 الصناعات التحويمية 409 36 ،،4 9،23

 إمدادات الكيرباء والغاز والمياه 400 36 439 9،22

 التشييد والبناء ،43، 5 ،43، 35،02

صالح المركبات ذات المحركات  3629 03 3632 43،، تجارة الجممة والتجزئة وا 
 والدراجات النارية

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعاـ 203 5 203 ،5،1

 النقؿ والتخزيف والمعمومات واالتصاالت 9،19 5 9،19 4،10

 أنشطة المالية والتأميف وأنشطة العقار 99، 5 99، ،9،1

 اإلدارة العامة والدفاع والضماف االجتماعي 0343 339 0463 90،95

 التعميـ 9039 9421 3165 3،93

 الصحة والعمؿ االجتماعي 44، 36 5،، 3،92

 أنشطة خدمية أخرى 963 5 963 5،46

مبيفغير  951 36 920 ،5،2  

955%  المجموع ،2429 0853 269،9 

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى : 
وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، تقديرات سكاف ناحية البدير ، حسب النشاط االقتصادي  -

 . 3535بيانات غير منشورة ،لعاـ والبيئي ، 
                                                           

يقات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، جامعة صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر أسس وتطب( 9)
 .39، ص ،913الموصؿ ، 
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نسبتيـ يضع بيف المخطط المؤثرات الضرورية مف اجؿ توفير  أومعرفة تركز السكاف  إف  ذ إ
الخدمات األساسية فضال عف التعرؼ عمى األسباب الكامنة وراء ىذا التوزيع وما يترتب عميو 

توزيع سكاف ة يتوضيح كيفول (9)مف نتائج سمبية تؤثر في مصالح النشاطات الحياتية العامة 
ثمة تبايف لمتوزيع المكاني لمسكاف  إف( يوضحاف 3والخريطة ) (99)وؿ دناحية البدير فالج

أذ تخضع عممية توزيع السكاف لتغيرات زمانية  الريفيةومقاطعاتيا السكنية ناحية بحسب أحيائيا ال
مف جراء  ومكانية فوجود السكاف ضمف رقعة مساحية معينة ىو أمر انتقالي وعرضة لمتغير

زيادتيـ في منطقة وقمتيـ في منطقة أخرى. ويمكف بياف  إلىحركة السكاف المكانية مما يؤدي 
 :اآلتيوعمى النحو  )*(عياريةتقسيميا الى أربعة مستويات توزيعية وفقًا لمدرجة الم

 فأكثر( :   1،  51المستوى األول ) +  -

ذ بمغ عدد إ)األمير( وي ضمف ىذا المستوى حي سكني واحد في مركز الناحية وىو حي ضين    
( مف مجموع سكاف الناحية ومقاطعة في ريؼ الناحية % 1،20( نسمة بنسبة )4،49سكانو )

مف ( % 25،30( نسمة وبنسبة )90216ذ بمغ عدد سكانيا )إ( 92وىي مقاطعة )الييز والبركة 
فقد حافظت ىذه المقاطعات عمى  3535( أما في عاـ 3551مجموع سكاف الناحية لعاـ )

 المستوى نفسو . 

 

                                                           

،  3559عة والنشر ،بغداد ، ،دار الكتب لمطبا 9عباس فاضؿ السعدي ، جغرافية السكاف ، ج ( 9)
 .939ص

 س~   -س )*(   الدرجة المعيارية  د =  
 ع                                  

 :حيث أف 
 المعياريةد = الدرجة 

 س = أي قيمة مف قيـ المتغير  
 س ~ = الوسط الحسابي لقيـ المتغير 

 ع = االنحراؼ المعياري 
لالستزادة ينظر :  عبد الرزاؽ محمد البطيحي ، طرائؽ البحث الجغرافي ، جامعة الموصؿ ، دار الكتب  -

 .   901، ص  9133لمطباعة والنشر ، 
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 ( 99جدوؿ )ال
 (3535 - 3551ناحية البدير لعامي )توزيع السكاف بحسب الدرجات المعيارية ل

 أسم الحي
 والمقاطعة

 
 

2المساحةب.كم  
2119عددالسكان    

النسبةالمئوية لمعام 
2119% 

الدرجة المعيارية 
2121عددالسكان  2119  

لمعام  المئوية النسبة
2121% 

الدرجة المعيارية 
2121 

 0.30- 2.13 1348 0.30- 2.12 1074 0.38 حي السالم

 0.35- 1.83 1162 0.37- 1.75 888 0.52 الجهاد

 0.02- 3.71 2353 0.05- 3.58 1816 0.27 الربيع

 0.30 5.56 3527 0.32 5.67 2872 0.43 الصكبان

 0.22 5.10 3232 0.15 4.70 2385 0.24 السراي

 0.40- 1.54 977 0.39- 1.60 810 0.51 االنتفاضة

 0.09- 3.35 2127 0.11- 3.19 1619 0.26 حي الجديدة

 0.95 9.28 5888 0.96 9.35 4741 0.67 حي األمير

2البريشة   24.3 1761 3.47 -0.07 2190 3.45 -0.07 

3الجبر   30.6 1583 3.12 -0.13 1969 3.10 -0.13 

4الجوازرية   26.4 1109 2.19 -0.29 1380 2.18 -0.29 

5الصنيبرية   6.3 497 0.98 -0.50 618 0.97 -0.50 

6البعيويوالجاون   60.4 935 1.84 -0.35 1163 1.83 -0.35 

7الصاللة   31 1048 2.07 -0.31 1303 2.05 -0.31 

8دليهم   49.1 2097 4.14 0.05 2609 4.11 0.05 

9الركبة   31.9 61 0.12 -0.65 76 0.12 -0.65 

11سويد   107.3 2474 4.88 0.18 3079 4.85 0.17 

11المحارة   77.8 934 1.84 -0.35 1162 1.83 -0.35 

12حويمة   154 1076 2.12 -0.30 1363 2.15 -0.30 

13الهيز والبركة   283 15336 30.25 4.59 19103 30.12 4.58 

14الفوارة   190 267 0.53 -0.58 331 0.52 -0.58 

15الدجة   197.5 523 1.03 -0.49 650 1.02 -0.49 

16أبو ثيمة   33.5 370 0.73 -0.54 460 0.73 -0.54 

17السمجة والصحين   194.9 2756 5.44 0.28 3428 5.40 0.27 

18طرخومة   252 360 0.71 -0.55 448 0.71 -0.55 

19الطويمة   2004 1299 2.56 -0.22 1480 2.33 -0.27 

 0.00 100.00 63426 0.00 100.00 50691 3757.28 المجموع

  3.85   3.85 الوسيط الحسابي
 5.75 االنحراف المعياري

  
5.73 

 
 المصدر: الباحث باالعتماد عمى :

لسكاف محافظة القادسية ، بيانات غير منشورة ، الحصر والترقيـ  وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج  -9
 .3551لعاـ 
، نتائج الحصر والترقيـ لسكاف األحياء والمقاطعات الريفية في مدينة البدير ، بيانات غير  القادسيةمديرية إحصاء  -3

 .3535منشورة ، لعاـ 
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 (3خريطة )
 3535التوزيع الجغرافي لسكاف ناحية البدير لإلحياء السكنية والمقاطعات الريفية بحسب الدرجات المعيارية لعاـ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.99المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 :( 1,11-_ 1,49+) الثانيالمستوى  -

( )الصكباف و السرايوىما حي ىذا المستوى حييف سكنييف في مركز الناحية  تحت يندرج
 3،06، 34،4، ،351، 3230، 33،3بمغ عدد سكانيا ) إذفي ريؼ الناحية  يفومقاطعت

ما في أ،  3551في عاـ  الناحية%( مف إجمالي سكاف  34,32نسمة ( عمى التوالي وبنسبة )
 %(.  3،30) عدد سكانيا بمغذ إىذه األحياء والمقاطعات  حافظتفقد 3535عاـ 

 : (49-_ 1,11 -المستوى الثالث ) -

( أحياء سكنية في مركز الناحية تشمؿ حي ) السالـ ، الجياد ، الربيع ، 0يضـ ىذا المستوى )
البعيوي 6الجوازرية ، 4الجبر ،  2، ( مقاطعات سكنية ىي ) البريشة3االنتفاضة ، الجديدة ( و )

،  95،4ذ بمغ عدد سكانيا ) إالطويؿ ( 91حويمة ، 93،  99الصاللة ، المحارة ،والجاوف ، 
333  ،9396  ،395  ،9691  ،9،69  ،9032  ،9951  ،120  ،9543  ،124  ،
 ( مف أجمالي سكاف ناحية% ،23,4(  نسمة عمى التوالي وبنسبة )9311،  032،  95،6

ء والمقاطعات عمى المستوى فقد حافظت ىذه األحيا 3535وفي عاـ  3551البدير في عاـ 
 نفسو .

 : (فأقل 1,51-المستوى الرابع )  -

( 0)ال يوجد ضمف ىذا المستوى أي حي سكني في مركز الناحية فيما ضمت المناطؽ الريفية 
طرخومة ( أذ بمغ 93أبو ثيمة ، 96الفوارة ، 94الركبة ، 1الصنيبرية ، 0مقاطعات سكنية ىي ) 

( مف  9،,23نسمة ( عمى التوالي وبنسبة )  265،  2،5،  ،36،  69،  ،41عدد سكانيا ) 
فقد ضـ ىذا المستوى المقاطعات  3535، اما في عاـ  3551أجمالي سكاف الناحية في عاـ 

ويعود سبب أنخفاض نسبة السكاف في ىذه المقاطعات أنفسيما النسبة والمستوى و  نفسيا السكنية
مساحات األرض في  إشغاؿاتساع المساحات وقمة الخدمات المتوفرة فييا فضاًل عف  إلى

 األغراض الزراعية.
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 : الكثافة السكانية -3

كميًا لغرض الربط ما بيف عدد  مؤشرا  الباحثوف كثافة السكاف عمى نطاؽ واسع بوصفو  يستعمؿ
 إالالسكاف ومساحة األرض التي يعيشوف عمييا وعمى الرغـ مف وجود عدة  أنواع مف الكثافات 

الكثافة الحسابية ىي أوسعيا استعماال بيف الباحثيف الجغرافييف وىي تحسب  أوالكثافة العامة  أف
وذلؾ لسيولتيا  أستعماالً ، فيي مف أكثر المقاييس  (9)بتقسيـ عدد السكاف عمى مساحة المنطقة 

 (3).المنطقة  أوفكرة بسيطة عف مدى تركز السكاف في اإلقميـ  إالفيي ال تعطي 

معدؿ الكثافة العامة لسكاف ناحية البدير  إف إلى( 2والخريطة ) (93) تشير معطيات الجدوؿ
( ويمكف 92,41( والبالغة )3551بعاـ ) ةً (مقارن3نسمة/كـ 96,33) إلى(3535ارتفع في عاـ )

 لدرجة المعيارية وىذه المستويات ىي:ا وفؽعمى أربعة مستويات  إلىتقسيـ كثافة السكاف 

اقتصر فقد  ريفيةال يندرج تحت ىذا المستوى أي مقاطعة (:فأكثر 1،  51المستوى األول ) + -
) الربيع ، الصكباف ، السراي ،  ( إحياء سكنية وىي أحياء0ضـ )أذ مركز الناحية  وجودىا في

نسمة / 0,،112 – 633,13الجديدة ، األمير ( تراوحت كثافتيا السكانية العامة ما بيف )
فقد ضـ ىذا المستوى نفس اإلحياء اذ  3535، اما في عاـ  3551(عمى التوالي  في عاـ 3كـ

عود سبب ىذا ( وي3نسمة / كـ،92466,6  – ،،,3935) تراوحت كثافتيـ السكنية ما بيف
د األسرة االرتفاع في تمؾ اإلحياء الى صغر مساحة الوحدات السكنية وارتفاع معدؿ عدد إفرا

( لكونيا مف األحياء حديثة النشأة واف ىذا االرتفاع سوؼ الواحدة السيما أحياء )الربيع واألمير
 .زايدة ليايقمؿ مف مستوى الخدمات والى عجزىا في تمبية متطمبات السكاف وحاجاتيـ المت

 
 
 
 
 
 

 ( 93جدوؿ )ال
                                                           

 .14، ص  ،355،  3السكاف ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، طعبد عمي الخفاؼ ، جغرافية ( 9)
، دار الصفاء لمنشر ، عماف 9عمي سالـ الشواورة ، عمـ السكاف وتضخـ المدف التزايد السكاني المطرد ، ط( 3)
 .3،3، ص  3594، 



 ]اكتب عنوان المستند[
 

 
49 

-3551)لسكنية والمقاطعات الريفية لممدةلناحية البدير بحسب األحياء ا العامةالكثافة السكانية 
3535) 

        

والمقاطعة أسـ الحي حجـ العينة المساحة  
3ب.كـ  

عدد 
 السكاف 
2009 

الكثافة 
 السكانية
2009 

الدرجة 
المعيارية 
2009 

 عدد السكاف
 2020 

الكثافة 
 السكانية
2020 

الدرجة 
 المعيارية

 2020 

 0.37 3547.37 1348 0.39 2826.32 1074 0.38 حي السالـ 1

 0.02 2234.62 1162 0.02 1707.69 888 0.52 الجياد 2

 1.71 8714.81 2353 1.71 6725.93 1816 0.27 الربيع 3

 1.57 8202.33 3527 1.69 6679.07 2872 0.43 الصكباف 4

 2.94 13466.67 3232 2.80 9937.5 2385 0.24 السراي 5

 0.06- 1915.69 977 0.03- 1588.24 810 0.51 االنتفاضة 6

 1.57 8180.77 2127 1.54 6226.92 1619 0.26 حي الجديدة 7

األميرحي  8  0.67 4741 7076.12 1.83 5888 8788.06 1.73 

3البريشة  9  24.3 1761 72.47 -0.54 2190 90.12 -0.53 

2الجبر  10  30.6 1583 51.73 -0.54 1969 64.35 -0.54 

4الجوازرية  11  26.4 1109 42.01 -0.55 1380 52.27 -0.54 

0الصنيبرية  12  6.3 497 78.89 -0.54 618 98.1 -0.53 

6والجاوف  البعيوي 13  60.4 935 15.48 -0.56 1163 19.25 -0.55 

،الصاللة  14  31 1048 33.81 -0.55 1303 42.03 -0.54 

3دلييـ  15  49.1 2097 42.71 -0.55 2609 53.14 -0.54 

1الركبة  16  31.9 61 1.91 -0.56 76 2.38 -0.55 

95سويد  17  107.3 2474 23.06 -0.55 3079 28.7 -0.55 
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99المحارة  18  77.8 934 12.01 -0.56 1162 14.94 -0.55 

93حويمة  19  154 1076 6.99 -0.56 1363 8.85 -0.55 

92الييز والبركة  20  283 15336 54.19 -0.54 19103 67.5 -0.54 

94الفوارة  21  190 267 1.41 -0.56 331 1.74 -0.55 

90الدجة  22  197.5 523 2.65 -0.56 650 3.29 -0.55 

96أبو ثيمة  23  33.5 370 11.04 -0.56 460 13.73 -0.55 

،9السمجة والصحيف  24  194.9 2756 14.14 -0.56 3428 17.59 -0.55 

93طرخومة  25  252 360 1.43 -0.56 448 1.78 -0.55 

91الطويمة  26  2004 1299 0.65 -0.56 1480 0.74 -0.56 

 0.03 16,88 63426 0.01- 13,4 50691 3757.28 المجموع 

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :
لسكاف محافظة القادسية ، بيانات غير منشورة لعاـ  الحصر والترقيـجميورية العراؽ ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج -9 

3551  . 
السكنية والمقاطعات الريفية في مدينة البدير ،  األحياءمديرية إحصاء محافظة القادسية ، نتائج الحصر والترقيـ لسكاف  -3

 .3535ـ بيانات غير منشورة لعا

 

السالـ ، ) مايقع ضمف ىذا المستوى حييف سكنييف ى(:1,11 – 1, 49المستوى الثاني )+  -
( عمى التوالي 3نسمة/كـ 3336,23_  9033,34بيف ) الجياد( فقد تراوحت كثافتيـ السكانية ما

 إذفقد حافظت عمى  نفس اإلحياء باختالؼ كثافتيا  3535، اما في عاـ  3551في عاـ 
( وىذه الزيادة جاءت بسبب انخفاض 3نسمة / كـ ،2,،204 - 3324,63) تراوحت ما بيف

سعر األرض في ىذه األحياء لكونيا أحياء حديثة النشأة وانشغاؿ األحياء القديمة بالخدمات 
األحياء  إلىارتفاع  سعر األرض فييا وبالتالي سببت انتقاؿ السكاف   إلىالتجارية مما أدى 

متابعة ىذه التغيرات مف قبؿ  ينبغيالسكنية المجاورة التي تنخفض أسعار األرض فييا وبذلؾ 
الجيات ذات العالقة ووضع الخطط اإلستراتيجية الالزمة لجعؿ ىناؾ توازف مابيف الحجـ 
السكاني وحجـ الخدمات التعميمية والصحية اما في ريؼ الناحية فال يندرج تحت ىذا المستوى 

 ( .3535 -3551أي مقاطعة سكنية خالؿ العاميف )
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 ( 2خريطة )
 3535التوزيع الكثافي لسكاف ناحية البدير لإلحياء السكنية والمقاطعات الريفية بحسب الدرجة المعيارية لعاـ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .93المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )          
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يندرج تحت ىذا المستوى أي مف األحياء السكنية  ال(:1,49 ˗_   1,11˗المستوى الثالث )  -
 . الريفية في الناحية والمقاطعات 

ىو حي )االنتفاضة( و واحد  سكني المستوى حيضـ ىذا ( :فأقل 1، 51 ˗المستوى الرابع ) -
البريشة ، الجبر ، الجوازرية ، الصنيبرية ، ( وىي )3551قاطعة سكنية في عاـ )( م93و)

والجاوف ، الصاللة ، دلييـ ، الركبة ، سويد ، المحارة ، حويمة ، الييز والبركة ، الفوارة  البعيوي
 ˗( تراوحت كثافتيا السكانية ما بيف ) مة ، الطويؿلسجمة والصحيف ، طرخو ، الدجة ،  أبوثيمة ، ا

 3535لكؿ منيا عمى التوالي ، اما في عاـ  3551( في عاـ  3نسمة / كـ 5،04 ˗_  5,06
 ˗_  5,06 ˗ذ تراوحت كثافتيا السكانية العامة بيف )إ يانفس فقد ضـ ىذا المستوى المقاطعات

. ويعود سبب أنخفاض  بالمقاطعات الريفية( وىي األقؿ كثافة مقارنة  3نسمة / كـ  5,02
مساحة ىذه المقاطعات بالزراعة وقمة  أشغاؿ إلىالكثافة السكانية العامة في ىذه المقاطعات 

إلى صعوبة وصوؿ  أدىالخدمات التعميمية والصحية وأنتشار الوحدات السكنية بشكؿ واسع مما 
، ومف أجؿ تعزيز نتائج تحميؿ حضر المدارس والرعاية الصحية مقارنة بسكاف ال إلىالطالب 

الذي يعد مف التحميالت  (9)(Kernelتحميؿ كيرنؿ ) تعماؿالتوزيع الجغرافي لسكاف الناحية تـ أس
المراد دراستيا  مف خالؿ  ةذ تبيف كثافة توزيع الظاىر إاإلحصائية في نظـ المعمومات الجغرافية 

والتي تتـ عف طريؽ حساب  ( Arc Gis 10.8)أدوات التحميؿ المكاني في برنامج  عماؿأست
أذ تكوف االحتماالت   ةكثافة النقاط عمى الحيز الجغرافي وتحديد البؤر التي تتركز بيا الظاىر 

( 4فمف خالؿ الخريطة ) (1)ابتعدنا عنو المتوقعة لتوزيعيا أعمى عند المركز وتتناقض كمما
صفحة الناحية فقد ظيرت المنطقة الحظ أف كثافة توزيع السكاف تتمركز في منطقتيف عمى ي

ر( أذ كانت ىناؾ كثافة سكانية وعمى شكؿ حمقات متداخمة ياألولى في مركز الناحية )مدينة البد
 ما بيف المرتفعة والمرتفعة جدًا وفي األحياء والمناطؽ المحيطة بالمدينة .

ذ إ( 92)الييزوالبركةأما المنطقة الثانية فقد تركزت في الوسط الشرقي مف الناحية ضمف مقاطعة 
سجمت كثافة سكانية عالية جدًا في حيف سجمت المناطؽ الغربية والشمالية الغربية كثافة سكانية 

( وبعض 3والبريشة 95وسويد ،9منخفضة ال سيما مقاطعات )السمجة والصحيف إلىمتوسطة 
 ( .،والصاللة 2مف أجزاء مقاطعة )الجبر

 

 
                                                           

(1) ESRL , Arc Gis using  Arc Gis spatial  Analyises , 2002 , p121 
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 ( 4خريطة )
 3535لسكاف ناحية البدير لعاـ  كثافة كيرنؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .93المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 نسبة تركز السكان : -4

ذ إيمكف التعبير عف نسبة التركز بأنيا متوسط الفروؽ الموجبة بيف نسبة المساحة ونسبة السكاف 
كمما زادت قيـ ىذا المؤشر دؿ ذلؾ عمى شدة التركز وكمما قمت ىذه القيـ دؿ عمى التشتت 

.(1))*( 

 إفإلى ( 92أما فيما يتعمؽ مقياس نسبة التركز السكاني لناحية البدير فتشير بيانات الجدوؿ )
نسبتيا سط التركز أذ بمغت ( اتصؼ بمتو 3535حية خالؿ الفترة التعدادية )توزيع سكاف النا

السكاف يميموف  إف( ما يدؿ عمى % 4،-05تدخؿ ضمف الفئة الثالثة )( وىي فئة 61,54)
لذا فمف الضروري قياـ الجيات المسؤولة في الناحية بتقديـ الخدمات  حد ما إلىلمتركز الشديد 

ًا التعميمية والصحية ووضع الخطط والبرامج التنموية التي تعني بتوفير تمؾ الخدمات كمًا ونوع
 توافقًا مع نسبة التركز في الناحية . 

 

 
                                                           

 تحدٌد درجة التركز واالنتشار اعتمادا على المعاٌٌر التالٌة : بتطبٌق معادلة نسبة التركز السكانً تم )*(

 ص( -مج )س 0/2نسبة التركز = 

 أذ تمثل )س( النسبة المئوٌة للمساحة 

 )ص( تمثل النسبة المئوٌة لعدد السكان 

 )مج( مجموع الفرق الموجب بٌن هذه النسب بعضها ببعض دون النظر لإلشارة السالبة  

المصدر : باسم عبد العزٌز عمر العثمان ، سكان البصرة فً نصف قرن ، مجلة كلٌة اآلداب ، جامعة البصرة ، 

 .344،ص  2112لسنة  35العدد 

ركز والتً ٌمكن من خاللها ان نحدد درجة التركز او وتحدد نتائج التركز وفقا لمعاٌٌر محددة تعرف بمعاٌٌر الت

 التشتت السكانً وفق الدرجات اآلتٌة :

 %( متساوي التوزيع ويعني ميؿ السكاف الشديد لالنتشار عمى امتداد المنطقة بشكؿ متساوي 5-30) -9
 حد ما  إلىحد ما وتعني ميؿ السكاف لالنتشار المتساوي  إلى%( متساوي التوزيع  36-05) -3
 حد ما  إلى%( متوسط التركز وتعني ميؿ السكاف لمتركز الشديد 0،-09)  -2
 %( شديد التركز وتعني ميؿ السكاف لمتركز الشديد . 6-955،) -4

السويدي ، تبايف التوزيع الجغرافي لمسكاف في محافظات الفرات األوسط ،  عبد اهللالمصدر: مصطفى 
 .964، ص  9116أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ،جامعة البصرة ، 

أمؿ يوسؼ العذبي وحمدي عمي عزت ، أنماط التغيير في توزيع السكاف وكثافتيـ في دولة الكويت ،مجمة ( 9)
 .39، ص 3554البحوث والدراسات الكويتية ،
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 (92جدوؿ )ال

 ( 3535)تقديرات سكانيةنسبة التركز السكاني لناحية البدير 

 المصدر :الباحث باالعتماد عمى :

، نتائج الحصر والترقيـ لسكاف اإلحياء السكنية  القادسيةوزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء -9
 . 3551والمقاطعات الريفية في ناحية البدير ، بيانات غير منشورة ، لعاـ 

. 3535غير منشورة ، لعاـ  مديرية بمدية عفؾ ، شعبة المشاريع بيانات -3

او المقاطعة أسـ الحي 3535عدد السكاف   3ب.كـ المساحة نسبة السكاف )س(    
نسبة المساحة 

 )ص(
الفرؽ الموجب 

 س_ص

 2.11 0.01 0.38 2.13 1348 حي السالـ
 1.82 0.01 0.52 1.83 1162 الجياد
 4 0 0.27 3.71 2353 الربيع
 5.55 0.01 0.43 5.56 3527 الصكباف
 509 0 0.24 5.10 3232 السراي
 1.53 0.01 0.51 1.54 977 االنتفاضة
 3.35 0 0.26 3.35 2127 حي الجديدة
 9.27 0.01 0.67 9.28 5888 حي األمير
3البريشة   2190 3.45 24.3 0.64 2.81 
2الجبر   1969 3.10 30.6 0.81 2.29 

4الجوازرية   1380 2.18 26.4 0.70 1.47 
0الصنيبرية   618 0.97 6.3 0.16 0.84 

6والجاوف  البعيوي  1163 1.83 60.4 1.60 0.38 
،الصاللة   1303 2.05 31 0.82 1.23 
3دلييـ   2609 4.11 49.1 1.38 2.73 
1الركبة   76 0.12 31.9 0.84 -0.73 
95سويد   3079 4.85 107.3 2.85 2 
99المحارة   1162 1.83 77.8 2.07 -0.24 
93حويمة   1363 2.15 154 4.09 -1.95 

92الييز والبركة   19103 30.12 283 7.53 22.57 
94الفوارة   331 0.52 190 5.05 -4.53 
90الدجة   650 1.02 197.5 5.25 -4.23 
96أبو ثيمة   460 0.73 33.5 0.98 -0.26 

،9السمجة والصحيف   3428 5.40 194.9 5.18 0.22 
93طرخومة   448 0.71 252 6.70 -6 
91الطويؿ   1480 2.33 2004 53.3 -50.99 

 100% 3753.28 100% 63426 المجموع
 

 69.04 نسبة التركز
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يعد التوزيع المكاني لمظواىر الجغرافية جوىر العمؿ الجغرافي ومحصمة نيايتو لمجموعة مف العالقات 
القائمة بيف الظواىر المختمفة .ويسعى الجغرافي لفيـ ىذه العالقات وتحميميا ومعرفة مزاياىا وخصائصيا 

حالة التكرار التي تواجو بعض الظاىرات في المكاف او ىو  وأوجو االختالؼ بينيا ،فالتوزيع الجغرافي ىو
واف البحث عف خصائص التنظيـ  (9)وفؽ نمط معيفعمى الترتيب أو التنظيـ الناتج عف توزيع الظاىرات 

المكاني لمظواىر ىو مف صميـ عمؿ الجغرافي ولكف ليست بصورتيا الوظيفية التجريدية فقط بؿ البد مف 
يذه الخصائص مف حيث طبيعة توزيعيا نحو التجمع حوؿ نقطة معينة او تشتتيا تحميؿ وتفسير مركب ل

لذا فاف ىذا الفصؿ سيركز عمى دراسة واقع التوزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية والصحية  (3)مف المركز
لبدير وأنماطيا المكانية وذلؾ في محاوؿ لمكشؼ مكامف الخمؿ والقصور لكؿ خدمة مف افي ناحية 

رىا الوظيفي وعمى النحو أثمعالجتيا في تحقيؽ  ت وتشخيص العقبات التي تقؼ إماميا وأمكانيةالخدما
 :اآلتي

 : والصحية في ناحية البدير مخدمات التعميميةلالتوزيع المكاني  واقع : أوال

 الخدمات التعميمية :  - أ

يمثؿ التعميـ الركيزة األساسية لتقدـ وتطور المجتمعات وىو أساس التنمية فالعالقة بينيما متبادلة فكؿ 
خر فغياب التعميـ يعني وجود نسبة عالية مف األمييف والجيمة ما يؤثر سمبًا في واحد يؤثر ويتأثر باآل

عمى عممية التنمية البشرية واف تحقيؽ التنمية البشرية وأىدافيا يدؿ عمى أف التعميـ موجو بشكؿ منتظـ 
التعميمية قد  التنموية فالعالقة بينما متوازية فأي خمؿ في مخرجات التعميـ او في العمميات ووفؽ لمتطمبات

ولتسميط الضوء عمى  . (2)يؤثر سمبًا عمى عممية التنمية البشرية ويخمؽ ليا الكثير مف المشاكؿ والمعوقات
دير وتبايف مؤشراتيا المكانية يدعونا األمر إلى تتبع البواقع التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية في ناحية 
( 94فالجدوؿ ) اؿ وصواًل إلى التعميـ اإلعدادي والمينيتمؾ المؤسسات التعميمية بدءًا مف رياض األطف

( 9،عددىا )بمغ ذ إبدير ال( يوضحاف إعداد ونسبة المؤسسات التعميمية المتواجدة في ناحية 2والشكؿ )
مؤسسة تعميمية بمختمؼ مراحميا الدراسية موزعة بصورة متباينة في عموـ الناحية وقد شغمت مساحة 

                                                           

 .360- 364، ص  3555، دار الفكر ، دمشؽ ،.  وأىدافياصفوح خير ،الجغرافيا موضوعيا ومفاىيميا ( 9)
باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية ،  اإلسكندريةلمدينة  اإلسعاؼلمراكز  األمثؿبناء نموذج التوزيع ، سمير  داحم( 3)

 .34، ص 3593، كمية اآلداب ،  اإلسكندريةرسالة ماجستير ، جامعة 
  .9،2، ص 3592 ، عمافدار اليازوري لمنشر والتوزيع ، فؤاد بف غضباف ، جغرافية الخدمات ، ( 2)
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%( مف 5,4،( مدرسة وبنسبة )05( احتمت المدارس االبتدائية مركز الصدارة بواقع )3ـ31،,3،3)
( مدارس 95أجمالي المؤسسات التعميمية في الناحية وتأتي المدارس المتوسطة بالمرحمة الثانية بواقع )

فيما  %(3,0( مدارس وبنسبة )6%( وحصمت المدارس الثانوية عمى المرتبة الثالثة بواقع )94,9وبنسبة )
( مدارس وروضتيف 2حصمت المدارس اإلعدادية ورياض األطفاؿ عمى المرتبة الرابعة والخامسة بواقع )

%( لكؿ واحد منيما عمى التوالي ،اما التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية في ناحية 3,3% ، 4,3وبنسبة )
 :البدير سيتـ دراستيا بحسب كؿ مرحمة تعميمية وعمى النحو اآلتي

 (94وؿ )الجد
 (3535/3539عدد المؤسسات التعميمية ونسبتيا المئوية في ناحية البدير لمعاـ الدراسي )

 النسبة عددىا المؤسسات التعميمية
 3,3 3 رياض األطفاؿ
 5,4، 05 مدارس ابتدائية
 94,9 95 مدارس متوسطة
 4,3 2 مدارس إعدادية
 3,0 6 مدارس ثانوية
 955 9، مجموع

 .3535بيانات غير منشورة ، لمعاـ مديرية تربية عفؾ ،  المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 (2الشكؿ )
 (3535/3539عدد المؤسسات التعميمية ونسبتيا المئوية في ناحية اؿ بدير لمعاـ الدراسي )

 
 . (94المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )

 :مرحمة رياض األطفال  -1
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تعد ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ التعميمية في أي نظاـ تعميمي فاعؿ كونيا تمثؿ المبنة األولى في التعميـ 
نيا تستقبؿ األطفاؿ ضمف الفئة العمرية )السيم  و  ( سنوات فيي مف أىـ مراحؿ النمو والتكويف التي 0-4ا وا 

بمغ عدد مؤسسات رياض ( 9)ألطفاؿمف خالليا يتـ تحديد المعالـ الشخصية واكتشاؼ المواىب لدى ا
( روضتيف وبمغ عدد األطفاؿ الممتحقيف بيا 3535/3539بدير لمعاـ الدراسي )الاألطفاؿ في عموـ ناحية 

( 0-4%( مف مجموع السكاف ضمف الفئة العمرية )،,99( طفاًل وطفمة إي ما يعادؿ نسبة )462)
أف نجد ( 0( والخريطة )90يات الجدوؿ )( نسمة ومف خالؿ تحميؿ معط،212سنوات والبالغ عددىـ )

مؤسسات رياض األطفاؿ قد اقتصر توزيعيا في المركز الحضري لمناحية ما يعكس الواقع السيئ لوجود 
رياض األطفاؿ في مركز الناحية دوف المناطؽ الريفية فقد تمثمت األولى بروضة الغصوف الواقعة في حي 

( 92يا التعميمي فقد بمغ )مالك( تمميذًا اما 332( وبعدد تالميذ )3ـ055بمساحة )( 6ممحؽ )السراي 
اقعة في حي ( شعب ،اما الروضة الثانية فتمثمت بروضة البيجة الو 0معممة وبمغ عدد شعبيا الدراسية )

( معممة وبعدد ،تعميمي ) مالؾ( تمميذًا ب935ما عدد تالميذىا فقد بمغ )أ ( ،3ـ4231األمير بمساحة )
عب دراسية . واف ىذه البيانات توضح النقص الحاصؿ في عدد رياض األطفاؿ في الناحية ( ش0شعب )

ما يعطي صورة واضحة عف تخمؼ الواقع التعميمي في المناطؽ )الحضرية و الريفية( عمى حدًا سواء 
مة توجو لمثؿ ىذه المرحمة مف قبؿ الجيات المختصة والتي تعد مرح إفوعدـ إعطاء األىمية التي ينبغي 

  ( 90الجدوؿ )                 تأىيمية لممرحمة االبتدائية.

 3535التوزيع الجغرافي لرياض األطفاؿ في ناحية البدير لعاـ 
 
 

 .3535المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية تربية عفؾ ،  بيانات غير منشورة ، لمعاـ 
 

                                                           

 .،93 -936، ص ،359، عماف ،  9الجغرافية لتخطيط المدف ، ط األسسناصر صبري شاىر الراوي ، ال عبد( 9)

 لحياسـ ا الروضة اسـ 3ـالمساحة د التالميذعد عدد الكادر عدد الشعب

 حي السراي الغصوف 055 332 92 0
 األميرحي  أىميةالبيجة/  423 935 ، 0

 مجموع _ 123 462 35 95
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 (0خريطة )
 3535في ناحية البدير لعاـ  األطفاؿالتوزيع المكاني لرياض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .90المصدر : مف الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 مرحمة التعميم االبتدائي:-2
تعد المرحمة االبتدائية مف أىـ المراحؿ الدراسية التي تتطمب الكثير مف األىمية والعناية كونيا الركيزة 
األساسية التي يعتمد عمييا في بناء األجياؿ في المراحؿ التعميمية األخرى فيي تستقبؿ األطفاؿ مف عمر 

تتجمى أىميتيا كونيا مف أدوات التقدـ الحضاري وأساس  إذمي ، (سنة وبناء قاعدة اليـر التعمي6-93)
عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية وانطالقًا مف ىذه األىمية فقد كاف التعميـ في العراؽ إلزاميا ومجانيًا 

( مدرسة 05لبدير )ا. بمغ عدد المدارس االبتدائية في ناحية ( 9)ـ91،6بحسب القانوف الذي صدر سنة 
( مما سبب انتشار ظاىرة الدواـ 9،23( بناية أي بمعدؿ أشغاؿ )23وبمغ عدد المباني المخصصة ليا )

أما صورة ( ،، ممحؽ )المزدوج في النظاـ المدرسي بسبب دواـ أكثر مف مدرسة في بناية مدرسية واحدة 
تدائية في الناحية %( مف أجمالي المدارس االب95توزيعيا بحسب الجنس فقد شكمت مدارس البنيف نسبة )

%( مف اإلجمالي ينظر إلى الجدوؿ 6،%( مدارس البنات والمدارس مختمطة بنسبة )94وبنسبة )
 . (6(والخريطة )96)
 توزيع المدارس: -أ

( مدرسة 93عدد المدارس االبتدائية الموزعة ضمف المناطؽ الحضرية بمغ ) إف( 96يظير مف الجدوؿ )
ارتفاعًا عما ىو عميو بالنسبة  البنات( مدارس ضيؼ وقد سجمت مدارس 6( مدارس أصمية و)6منيا )

، احتؿ حي الجديدة النسبة األكبر  لمبنيف( مدارس 0و) لمبنات( مدارس ،بمغ عددىا) إذ لمبنيفلمدارس 
 ( مف المجموع الكمي .%22،2ياء المدينة  بنسبة )مف بيف أح

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

حية والترفييية( في مدينة رياض كاظـ سمماف الجميمي ،كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية )التعميمية والص( 9)
 .921، ص ،355جامعة بغداد ، –رشد(  أبفدراسة في جغرافية المدف ( ، التربية ))  كربالء
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 ( 96الجدوؿ )

 ( 3535التوزيع الجغرافي لممدارس االبتدائية ضمف ناحية البدير لعاـ )

 (.3535-3591ورة ، لمعاـ الدراسي )المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى : مديرية تربية عفؾ ، بيانات غير منش

الحي أو 
 المقاطعة

 عدد المدارس
 مج

 النسبة
% 

 النسبة عدد الطمبة
% 

عدد 
 الكادر

 النسبة
% 

عدد 
 الشعب

 النسبة
% 

عدد 

 األبنية

 النسبة
 بنات بنيف %

 مج بنات بنيف

 2 9 ،0.9 39 6.50 ،2 36.، 106 449 090 4 3 9 9 حي السالـ
 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 الصكباف

 
5 

 2 9 0.19 34 20.، 40 62.، 131 - 131 4 3 - 3 حي السراي
 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - حي االنتفاضة

 
5 

 3 2 1.99 ،2 95.46 64 5،.1 9939 340 226 6 2 3 9 حي الجديدة
 2 9 93.39 03 96.24 955 94.26 9،43 9543 56، 3 4 3 3 حي األمير
 2 9 9،.3 99 3.93 92 2.13 ،،4 - ،،4 3 9 - 9 3البريشة
 0 3 3.16 93 2.01 33 1،.2 469 - 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 
 6والجاوف

3 - 3 4 4،5 - 4،5 2.36 3، 4.49 96 2.14 3 0 

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

 
5 

 0 3 ،0.9 39 4.53 30 4،.4 ،،0 - ،،0 4 2 - 3 95سويد
 0 3 0.43 33 4.15 25 0.13 35، - 35، 4 2 - 3 99المحارة
 0 3 3.16 93 3.69 96 2.99 2،3 - 2،3 4 2 - 3 93حويمة

 39 3 ،93.1 ،، 90.03 10 ،،.99 9422 - 9422 28 04 - 94 92الييزوالبركة
 5 5 5.55 - 5.55 - 5.55 - - - - - - - 94الفوارة
 2 9 3.33 1 3.69 96 3.51 304 - 304 2 0 - 9 90الدجة
 2 9 9.43 6 ،9.4 1 9.25 903 - 903 3 9 - 9 96أبو ثيمة
 0 3 2.61 90 6،.2 32 4.30 015 - 015 4 3 - 3 ،9السمجة
 3 2 94.، 31 0.06 24 90.، 3،5 - 3،5 3 4 - 4 93طرخومة
 0 3 3.16 93 ،9.4 1 9.03 913 - 913 4 3 - 3 91الطويؿ

 %955 23 %955 456 %955 693 %955 939،5 - 1343 %955 05 0 40 المجموع
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 (6الخريطة )

 3535التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية لناحية البدير لعاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.96المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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%( مف المجموع 22,2حي األمير النسبة األكبر مف بيف أحياء المدينة فقد أستحوذ عمى نسبة )أحتؿ و 
 ذإالثانية بينما احتؿ حي الجديدة المرتبة  لمبنيفومدرسة واحدة  لمبنات( منيا 2( مدارس )4الكمي بواقع )

 لمبنيف( مدارس 3نات و)( مف المجموع الكمي لممدارس بواقع مدرسة ابتدائية واحدة لمب% 3،2) نسبة بمغت
بينما احتؿ حي السراي  والسالـ المرتبة األخيرة بنسبة بمغت ( 6، ممحؽ )بالنسبة لحي األمير 

ومدرسة واحدة  لمبنات%(مف المجموع الكمي لممدارس لكؿ حي  واقتصرت عمى مدرسة واحدة ،,96)
( 92(مدرسة تصدرت المقاطعة )23ائية ).اما بالنسبة لممناطؽ الريفية فقد بمغ أعداد المدارس االبتدلمبنيف

%( مف المجموع الكمي لممدارس ضمف البيئة الريفية وجمعييا 24,3الييز والبركة المرتبة األولى بنسبة )
( 96، أبو ثيمة94، الفوارة 3دلييـ ، 0، الصنيبرية3مدارس مختمطة بينما احتمت المقاطعات )البريشة

لكؿ مقاطعة وبواقع مدرسة ابتدائية واحدة مختمطة لكؿ مقاطعة %( 3,6المرتبة األخيرة بنسبة بمغت )
ريفية . ىذا التبايف في أعداد المدارس يعود إلى سوء التوزيع الجغرافي لخدمة ىذه المرحمة الدراسية وعدـ 
مراعاة توزيعيا مع أعداد سكاف الناحية مما ولد حالة مف الحراؾ السكاني تجاه مختمؼ المناطؽ مف 

 . (3، ممحؽ )التعميمية ثًا عف مؤسسات ىذه الخدمة الناحية بح

 توزيع التالميذ : -ب

مجموع التالميذ المستمريف بالدراسة ليذه  إف( اتضح 96الجدوؿ )بيانات مف خالؿ البيانات استقراء 
( تمميذًا شكموا نسبتو 094،( بمغ )3539/ 3535المرحمة التعميمية في الناحية خالؿ العاـ الدراسي )

( نسمة ويبدو 93910( سنة والبالغ عددىـ )93- 6( مف إجمالي السكاف ضمف الفئة العمرية )69،69)
أف انخفاض نسبة التالميذ يرتبط بشكؿ واضح بحجـ وتوزيع المدارس االبتدائية في عموـ الناحية . فبعد 

 إلىالذىاب  مؤسسات ىذه الخدمة التعميمية عف السكف كاف السبب الرئيس في امتناع التالميذ مف
منيـ كوف المنطقة تتسـ بالطابع الريفي. فقد وصؿ عدد التالميذ في المناطؽ  البناتمدارسيـ ال سيما 
جاء حي األمير بالمرتبة األولى  بنات( ،336و) بنيف( 9165( تمميذًا بينيـ )،433الحضرية إلى )

منيـ  البنيف( تمميذًا شكؿ 9040)%( مف المجموع الكمي لمتالميذ ضمف البيئة الحضرية بواقع 23بنسبة )
( تمميذًا ، وكانت المرتبة األخيرة مف نصيب 321) البنات( تمميذًا بينما بمغ عدد 56،بمغ ) إذالعدد األقؿ 

 ( تمميذًا .422%( مف المجموع الكمي لمتالميذ البالغ عددىـ )91,3حي السراي بنسبة )

ية فيالحظ مف الجدوؿ المجموع الكمي لتالميذ ما توزيع التالميذ عمى المقاطعات ضمف ريؼ الناحأ
( المرتبة األولى مف 92الييز والبركة( تمميذًا مختمط ، استحوذت المقاطعة )،56،المرحمة االبتدائية بمغ )
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( تمميذ بينما احتمت المقاطعة 9944%( مف المجموع الكمي بواقع )96,3حيث عدد التالميذ بنسبة )
 ( تمميذًا.945%( مف المجموع الكمي البالغ عددىـ )3األخيرة بنسبة بمغت )( المرتبة 94)الفوارة 

 توزيع المعممين : -ج

( إناث ويتبايف 23( ذكور و )3،1( معمـ ومعممة منيـ )691لبدير )ابمغ عدد المعمميف في ناحية 
الذي يبيف و الميذىا ذ يتأثر ىذا التوزيع بحجـ المدرسة وعدد تإتوزيعيـ ما بيف المناطؽ الحضرية والريفية 

( مف مجموعيـ الكمي مف إجمالي 43,0( معمـ ومعممة وبنسبة )362أف توزيعيـ في مركز الناحية بمغ )
( معمـ 13المعمميف في الناحية أذ استحوذ حي األمير عمى المرتبة األولى مف حيث عدد المعمميف بواقع )

%( مف المجموع 96رتبة األخيرة وبنسبة )%( بينما أستحوذ حي الجديدة عمى الم2,،2ومعممة بنسبة )
( واف ىذا التبايف في توزيع المعمميف يعود إلى أف حي 43الكمي بعدد معمميف ومعممات والبالغ عددىـ )

األمير استحوذ عمى أعمى عدد مف المدارس والتالميذ مما دعت الحاجة إلى الزيادة في أعداد الكوادر 
أف حي األمير اقتصر عمى مدرسة يالحظ وعمى نقيض مف ذلؾ  التدريسية العاممة في  تمؾ المدارس

المجموع  إفواحدة لذلؾ انخفضت عدد الكوادر العاممة في ىذا الحي. اما في المناطؽ الريفية فيالحظ 
استحوذت  إذ( 0،،0( معمـ ومعممة مف اإلجمالي أي ما يعادؿ نسبة )206الكمي لعدد المعمميف بمغ )

( معمـ 10( عمى المرتبة األولى مف حيث المعمميف والمعممات بواقع بمغ )92مقاطعة )الييز والبركة
الطويؿ(  91الفوارة و 94%( مف المجموع الكمي في حيف سجمت المقاطعات )،,36ومعممة وبنسبة )

 مي لكؿ مقاطعة منيما عمى التوالي.% و ( مف المجموع الك3,0دنى نسبة بمغت )أل

 توزيع الشعب الدراسية : -د

( شعبة لمذكور ،92) إلىحسب الجنس ب( شعبة موزعة 293عدد الشعب الدراسية في ناحية البدير ) بمغ
عدد  إفاستيعاب عدد المدارس لمتالميذ فموحظ  في ( وبنسبة لكؿ منيما عمى التوالي933ولإلناث )

%( مف 24,1( شعبة فقد سجؿ حي األمير أعمى نسبة بمغت )941الشعب ضمف األحياء بمغت )
%( مف 96,9( شعبة بينما سجؿ حي السراي أدنى بنسبة )03المجموع الكمي لمشعب بمجموع شعب بمغ )

 مكؿ.ل( شعبة 34المجموع الكمي لمشعب بواقع )

 الستيعابمدرسة ألخرى تباعًا والريفية فقد تباينت توزيعيا مف اما توزيع الشعب عمى المناطؽ الحضرية 
ريفية لناحية البدير بمغ المجموع الكمي لعدد الشعب في المناطؽ ال إفعدد المدارس لتالميذىا فيالحظ 

شعبة لتسجؿ بذلؾ ارتفاعًا ممحوظًا في عدد الشعب عما ىي عميو في المناطؽ الحضرية فقد ( 3،3)
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بواقع %( مف المجموع الكمي لمشعب 33,2أعمى نسبة لعدد الشعب بمغت ) (92سجمت مقاطعة )
%( مف 3,3( بنسبة بمغت )96و 94(شعبة بينما كانت المرتبة األخيرة مف نصيب المقاطعة )،،)

 ( شعبة لكؿ مقاطعة .6المجموع الكمي لمشعب لكؿ مقاطعة وبعدد شعب بمغت )
( إف الناحية ضمت مدرستيف وقد ،9مف الجدوؿ ) ما في ما يخص مدارس التعميـ المسرع  فيتضحأ

اقتصرت وجودىما في مركز الناحية تمثمت األولى بمدرسة البدير لمتعميـ المسرع لمبنيف الواقعة في حي 
ما أ( معمـ وبعدد شعب دراسية شعبتيف ،تعميمي بمغ ) مالؾ( تمميذًا وب،0الصكباف بعدد تالميذ بمغ )
( تمميذًا 42سة األمؿ لمتعميـ المسرع لمبنات الواقعة في حي األمير بواقع )المدرسة الثانية فتمثمت بمدر 

 ( معمميف وثالثة شعب دراسية.6وبكادر تعميمي )
 (،9الجدوؿ )

 3535التوزيع الجغرافي لمدارس التعميـ المسرع في ناحية البدير لعاـ 

 .3535بيانات غير منشورة ، لمعاـ المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية تربية عفؾ ،  

 لتعميم الثانوي :ا -3
ومرحمة التعميـ اإلعدادي والتي تمتد ، مرحمة التعميـ المتوسط  : التعميـ الثانوي مرحمتيف ىماتضـ مرحمة 

الدراسة فييا ثالث سنوات لكؿ مرحمة تعميمية اما مرحمة التعميـ الثانوي أو المدارس الثانوية فيي تسمية 
دي( ويتسـ طالب التعميـ تطمؽ عمى المدارس التي تضـ في بنايتيا مرحمتيف )التعميـ المتوسط واإلعدا

الثانوي باتساع دائرة حركتيـ مقارنة بتالميذ المرحمة االبتدائية ويرجع السبب في ذلؾ إلى الفارؽ العمري 
يا وكواردىا بالنسبة لطمبة التعميـ الثانوي والتي سيتـ التطرؽ إلييا مف حيث توزيع الطمبة والمدارس وشعب

 التدريسية وكما يمي:
 

 عدد
 الشعب

الكادر 
 التعميمي

 عدد
 التالميذ

 اسـ القرية اسـ المدرسة المساحة

 ـ 2305 ،0 ، 3
مدرسة البدير لمتعميـ 

 المسرع لمبنيف
 الصكبافحي 

 ـ 3055 42 6 2
مدرسة األمؿ لمتعميـ 

 المسرع لمبنات
 حي األمير
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 مرحمة التعميم المتوسط : -أ

ذ تبدأ مف الصؼ إسنوات  ةثالث الدراسة فيياتكوف مدة (سنة و 94-93تستقبؿ ىذه المرحمة الفئة العمرية )
األوؿ متوسط وتنتيي بالصؼ الثالث متوسط وبعدىا يحؽ لمطالب االستمرار بالمرحمة اإلعدادية أو 

مريض ، تتسـ ىذه المرحمة باكتشاؼ قابمية الطمبة المراحؿ المينية أو معاىد المعمميف والمعممات والت
وميوليـ وتوجيييـ بغية االىتماـ بأسس المعرفة والميارات واالتجاىات والعمؿ عمى تحقيؽ تكامميا 

 . (9)ومتابعة مدى تطبيقاتيا لالنتقاؿ الى المرحمة التي تمييا

 توزيع المدارس: -1

( 95) تفي ناحية البدير بمغ( أف توزيع المدارس المتوسطة ،( والخريطة )93يتضح مف الجدوؿ )
( 2%( مف مجموع المؤسسات التعميمية  في الناحية شغمت )94,9رس متوسطة أي ما يعادؿ نسبة )امد

( ويعود ذلؾ إلى أشراؾ أكثر مف مدرسة في بناية واحدة وعند توزيعيا % 2،2بناية وبمعدؿ أشغاؿ بمغ )
( مدارس متوسطة أما توزيعيا بحسب 4) والبنات( مدارس 2) البنيفس يكوف عدد المدارس بحسب الجن

( لمبنات توزعت في 2)( لمبنيف و 2مدارس متوسطة منيا ) (6الوحدات اإلدارية فيوجد في مركز الناحية )
ياء عمى مدرستيف متوسطتيف فيما استحوذت أح واألمير ثالث أحياء سكنية، استحوذت أحياء الصكباف

واحدة لكؿ منيما عمى التوالي . أما في المناطؽ الريفية فيوجد متوسطة االنتفاضة والسراي عمى مدرسة 
( مدارس متوسطة منيا مدرسة واحدة لمبنات وثالثة مدارس مختمطة توزعت في مقاطعات 4فييا )

سطة واحدة لكؿ تو ( بواقع مدرسة م،9السمجة والصحيفو  96أبو ثيمةو  6والبعيوي والجاوف 0)الصنيبرية
 منيا عمى التوالي .

 توزيع الطمبة : -2

%( مف مجموع سكاف الفئة 9,6،( طالب وطالبة شكموا نسبتو )2221يوجد في مدارس ناحية البدير )
%( مف إجمالي السكاف 0,3( نسمة وبنسبة )4663العمرية المقابمة لممرحمة المتوسطة والبالغ عددىـ )

( طالب وطالبة 3393. اما عند توزيعيـ بحسب البيئة فيوجد ) بنات( ،965مقابؿ ) بنيف( منيـ 9،23)
استحوذت أحياء حي  إذتوزعوا بنسب متباينة  بنات( ،923و) بنيف( 9430في مركز الناحية منيـ )

%( لكؿ منيما عمى التوالي 36,6% ، 23,1)الصكباف و األمير( عمى المرتبة األولى عمى أعمى نسبة  )
                                                           

 .42، المصدر السابؽ ، ص ألشبمي ميؿخ أبوزيف العابديف عزيز مزيد ( 9)
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متوسطة األندلس لمبنيف ومتوسطة البصرة لمبنات )لكؿ منيما عمى التوالي مدرستيف متوسطتيف  لوجود
( ، في حيف استحوذ حي االنتفاضة والسراي عمى  نسبة ومتوسطة السجايا لمبنات ومتوسطة الرقي لمبنات

 إف( 93%( لكؿ منيما عمى التوالي ،اما في المناطؽ الريفية فيتضح مف الجدوؿ )4,،%9 ،9,،9)
( طالبة 9405) البنات( طالب بينما بمغ 9363( طالب بمغ الذكور منيـ )2293مجموع الطمبة بمغ )

( التي تضـ قرية الثورة عمى المرتبة األولى الصنيبرية 0د أستحوذت المقاطعة )توزعت بنسب متباينة وق
لمرحمة المتوسطة المجموع الكمي لمطمبة ضمف ا%( مف 09،،9وبنسبة ) (035) مف حيث عدد الطمبة

( التي تضـ قرية المخازف عمى أدنى نسبة لمطمبة بمغت 6بينما استحوذت مقاطعة )البعيويوالجاوف
 . المناطؽ الريفية%( مف أجمالي أعداد الطمبة في 9،32)

 (93) الجدوؿ
 (3535ناحية البدير لعاـ ) فيالتوزيع الجغرافي لمدارس المرحمة المتوسطة 

 .3535عاـ ، لعفؾ ، بيانات غير منشورة بية مديرية تر المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 

 

 

الحي او 
 المقاطعة

 عدد المدارس

 مج
 النسبة
% 

 النسبة عدد الطمبة
% 

عدد 
 الكادر

 النسبة
% 

عدد 
 الشعب

 النسبة
% 

عدد 
 األبنية

 النسبة
 بنات بنيف

 مج بنات بنيف

 5 5 90.23 93 90 91 94.03 439 - 439 95 9 - 9 حي االنتفاضة

 35 9 ،،.25 34 23 43 22.56 9510 035 090 35 3 9 9 حي الصكباف

 35 9 90.23 93 93 96 96.52 029 029 - 95 9 9 - حي األمير
 35 9 93.33 95 92 ،9 6،.94 431 - 431 95 9 - 9 حي السراي
 35 9 0.92 4 4 0 6.03 396 396 - 95 9 9 - حي األمير
 35 9 3.06 3 0 6 9.34 49 - 49 95 9 - 9 6مقاطعة 
 5 5 2.30 2 4 0 9،.2 932 932 - 95 9 9 - ،9مقاطعة 
 5 5 61.، 6 95 92 0.13 913 - 913 95 9 - 9 0مقاطعة 
 5 5 6.49 0 0 ، ،4.9 923 - 923 95 9 - 9 96مقاطعة 

 955 0 955.55 3، 955 925 955.55 2293 9405 9363 955 95 4 6 المجموع
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  3535في ناحية البدير لعاـ المتوسطة (التوزيع المكاني لممدارس ،خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 (.93: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر
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 توزيع المدرسين : -3
( مدرس ومدرسة توزعوا بحسب الجنس 925التدريسي لممرحمة المتوسطة في الناحية ) المالؾبمغ مجموع 

ناث ينظر لمجدوؿ ) إلىبنسب متباينة  ( أما توزيعيـ حسب البيئة فيوجد في مدارس مركز 93ذكور وا 
ناث ، 29( منيـ ذكور )11الناحية ) التدريسية بمغت  مالكاتحي الصكباف سجؿ أعمى نسبة لم إف( وا 

توزعوا في نسب متباينة فقد حافظت المناطؽ %( مف المجموع الكمي لممدرسيف في الناحية 26,3)
التدريسية بمغت  مالكات( مدرس ومدرسة بينما سجؿ حي السراي أدنى نسبة لم43الحضرية بواقع )

، اما توزيع المدرسيف ضمف المناطؽ  مدرس ومدرسة( ،9بواقع ) مف المجموع الكمي لممدرسيف%(94,1)
مدرس ( 29التدريسي بمغ ) المالكاتمجموع  إفذاتو  (93) الريفية فيتضح مف تحميؿ معطيات الجدوؿ

( التي تضـ قرية الثورة أعمى 0وقد تباينت أعدادىـ ما بيف أعداد المقاطعات سجمت المقاطعة ) ومدرسة
 (مدرس ومدرسة92بواقع ) الريفيةمف المجموع الكمي لممدرسيف ضمف المناطؽ %( 49,1نسبة بمغت )

مف %( 96,9التي تضـ قرية المرادية أدنى نسبة لممدرسيف بمغت )( ،9الدجة بينما سجمت المقاطعة )
 . المجموع الكمي لممدرسيف 

 توزيع الشعب الدراسية : -4
( ،4) إلى( شعبة موزعة بحسب الجنس 3،بمغ عدد الشعب الدراسية لممرحمة المتوسطة في الناحية )

( شعبة 05وقد تبايف توزيعيا بحسب البيئة أحتوت مدارس مركز الناحية عمى ) لمبنات( 29و ) لمبنيف
الصكباف وحي ( فقد حافظت أحياء )93ينظر لمجدوؿ ) لمبنات( 33و ) لمبنيف( 24) إلىدراسية موزعة 

( لكؿ منيا عمى التوالي مف أجمالي عدد الشعب في الناحية 35،0 – ،،2( عمى أعمى النسب ب )األمير
(. اما توزيع الشعب في مدارس ريؼ الناحية فيوجد 93،3( بأدنى النسب )السراي) حي جاءفي حيف 

( شعبة بحسب 96( وتبايف توزيعيا فقد بمغ مجموع الشعب )2) ولمبنات لمبنيف( 92( شعبة منيا )96)
 ( التي تضـ قرية الثورة عمى أعمى نسبة مف مجموع الشعبالصنيبرية 0عات أذ سجمت مقاطعة )المقاط

( التي تضـ 6في حيف سجمت المقاطعة )البعيويوالجاوفمف المجموع الكمي %( 61،،الدراسية بمغت )
 .مف المجموع الكمي لمشعب%( 3،06قرية المخازف أدنى نسبة لمشعب بمغت )
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 مرحمة التعميم اإلعدادي : -ب

تبدأ مرحمة الدراسة اإلعدادية بعد المرحمة المتوسطة مباشرًة ومدة الدراسة فييا ثالث سنوات تبدأ مف الرابع 
( ،9-90وحتى السادس اإلعدادي بفروعيا المختمفة وتضـ الفئة العمرية التي تتراوح أعمارىـ ما بيف )

عادليا ، وتسعى ىذه المرحمة مف ما ي أوسنة وتستقبؿ الطمبة الحاصميف عمى شيادة الدراسة المتوسطة 
تمكيف الطمبة الذيف أكمموا دراستيـ المتوسطة مف مواصمة بناء شخصيتيـ العقمية والروحية  إلىالدراسة 

الجامعي فضاًل عف  أووالخمقية وتنمية المعرفة الثقافية التي تأىميـ لاللتحاؽ بمرحمة التعميـ الميني 
 .(9)المرحمةصفاتيـ ضمف ىذه  تشاؼ ميوليـ وقابميتيـ التي تالئـاك

 توزيع المدارس : -1

( 3أف الناحية احتوت عمى ثالثة مدارس إعدادية منيا )( 3( والخريطة )91مف خالؿ الجدوؿ )يظير 
( مف مجموع المدارس اإلعدادية في 41,6( بناية وبمعدؿ أشغاؿ )2)( لإلناث شغمت 9مدرسة لمذكور و )

الناحية ويالحظ أنيا افتقرت خدماتيا في مركز الناحية فقط فيما تعاني المناطؽ الريفية مف عدـ وجود ىذه 
ترؾ مقاعد الدراسة ال  إلىيدفع بالكثير مف طمبة ىذه المرحمة  األمرالمؤسسات التعميمية في مناطقيا 

( مما يضطر طمبتيا االلتحاؽ الريفيةو  منيـ بسبب بعد المسافة بيف المناطؽ )الحضرية ألناثاسيما 
يعيا عمى ثالثة وقد أقتصر توز ًا كبيرًا عمى أبنيتيا المدرسية  ، بمدارس مركز الناحية مما يشكؿ ضغط

نيا عمى واحدة لكؿ م إعدادية( بواقع النتفاضة وحي الصكباف وحي السرايحي اأحياء سكنية ىي )
 الترتيب . 

 توزيع الطمبة : -2

%( مف مجموع 24,3( طالب وطالبة شكموا نسبتو )94،3مدارس اإلعدادية )البمغ عدد الطمبة الممتحقيف ب
%( مف إجمالي سكاف 3,2( نسمة وبنسبة )4336( سنة والبالغة )93-93السكاف المقابمة لمفئة العمرية )

الطمبة يتوزعوف بنسب متباينة فقد  إف( 91الجدوؿ ) إلىينظر  بنات( 34،و) بنيف( 43،الناحية منيـ )
%( مف أجمالي مجموع طالب المدارس اإلعدادية في 41,3استحوذ حي الصكباف أعمى نسبة بمغت )

                                                           

في مدينة الديوانية باستخداـ نظـ المعمومات  اإلعداديةرافد موسى عبد حسوف العامري ، التوزيع المكاني لممدارس ( 9)
 .12، ص 3595،  2، العدد 2، المجمد  اإلنسانيةالجغرافية ، مجمة أوروؾ لألبحاث 
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اذ بمغ  مف المجموع الكمي لمطمبة%( 34,6حيف جاء بالمرتبة األخيرة حي االنتفاضة أدنى نسبة بمغت )
 .مف المجموع الكمي لمطمبة%(36,3نسبة الطمبة بحي السراي )

 (91الجدوؿ )
 3535في ناحية البدير لعاـ  اإلعداديةالتوزيع الجغرافي لممدارس لممرحمة  

 الحي /القرية
عدد  عدد  الطمبة عدد المدارس

 الكادر
 

 النسبة
 

عدد 
 الشعب
 

 النسبة
 

عدد 
 األبنية

 

 النسبة
 النسبة مج بنات بنيف النسبة مج بنات بنيف 

ي ح
 22 1 36 1 36 18 30 362 0 263 22 1 5 9 االنتفاضة

حً 
 22 1 42 90 21 27 41 724 724  22 1 9  الصكبان

 22 1 29 99 26 25 36 386 386 386 22 1  9 حً السراي

 955 3 955 20 955 70 955 1472 1110 748 955 2 9 3 المجموع

 .3535ت غير منشورة ، لمعاـ المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية تربية عفؾ ، مديرية تربية عفؾ ، بيانا

 توزيع المدرسين : -3
ومدرسة منيـ مقابؿ مدرسة  ينظر  اً ( مدرس5،بمغ عدد المالؾ التدريسي لممرحمة اإلعدادية )

واف صورة توزيعيـ لـ تختمؼ عف توزيع طمبتيا فقد حافظ حي الصكباف بصدارتو بمغت  (91)لمجدوؿ
التعميمية في الناحية في حيف جاء حي االنتفاضة أدنى نسبة بمغت  لممالكات إجماليمف %( 23,6)
 %(.،,20بينما بمغت نسبة المدرسيف بحي السراي ) التدريسية لممالكاتمف المجموع الكمي  %(،,30)

 توزيع الشعب الدراسية : -4
( لإلناث وقد جاء 90( لمذكور و )35( شعبة منيا )20بمغ عدد الشعب الدراسية لممرحمة اإلعدادية )

%( مف 43,1توزيعيا متوافقًا أيضا مع توزيع طمبتيا فقد استحوذ حي الصكباف عمى أعمى النسب ب )
%( مف ،,30نتفاضة عمى أدنى نسب ب )إجمالي عدد الشعب الدراسية في الناحية بينما استحوذ حي اال

 إجمالي عدد الشعب الدراسية .
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 (3خريطة )

 3535في ناحية البدير لعاـ  اإلعداديةالتوزيع المكاني لممدارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.91جدوؿ ) المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
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 التعميم الثانوي : -ج
بشقييا )المتوسط واإلعدادي( مكانة ميمة بالسمـ التعميمي وتأثرىا الميـ في تمثؿ مرحمة التعميـ الثانوي 

( 93-93( مف )سنوات6ة عمرية ميمة ليـ ومدتيا )حياة الطمبة ببناء شخصيتيـ باعتبارىا تمثؿ مرحم
سنة ،وقد شرعت وزارة التربية قانوف يحدد فيو سف الطالب الذي يمتحؽ بيذه المرحمة وعدـ تجاوزه مقابؿ 

عدادية لمتعميـ المسائي عمى مف يتجاوز عمره السف القانوني المحددذ  .( 9)لؾ وفرت مدارس متوسطة وا 
 توزيع المدارس : -1

( مدارس مختمطة 2( لمذكور و)2( مدارس منيا )6بمغ عدد المدارس المخصصة ليذه المرحمة التعميمية )
انوية في الناحية وبسبب دواـ أكثر مف ( مف مجموع المدارس الث% 3( بناية وبمعدؿ إشغاؿ )2شغمت )

( الخريطة 35الجدوؿ ) إلىقد تبايف توزيعيا بيف بيئتي الحضر والريؼ ينظر فمدرستيف في بناية واحدة 
ستحوذ عمى مدرسة ثانوية واحدة لمذكور تقع في حي الصكباف مقابؿ أمركز الناحية  إفيظير  إذ( 1)
الييز والبركة توزعت في مقاطعة ) ( مختمط3( لمذكور و)3يا )(مدارس ثانوية في بيئة ريؼ الناحية من0)

 .( 99المحارة( و )92
 توزيع الطمبة : -2

( 653ذكور و)لم( 9010( طالب وطالبة منيـ )،391بمغ عدد الطمبة الممتحقيف بالمرحمة الثانوية )
( سنة والبالغة 93-93)%( مف مجموع السكاف المقابمة لمفئة العمرية ،,34ناث شكموا ما نسبتو )ولإل
( طالبًا في مركز الناحية والتي 012سكاف الناحية منيـ ) %( مف إجمالي94) ة( نسمة ونسب3333)

( الذي 1( والخريطة )35الجدوؿ ) إلى( طالبًا في ريؼ الناحية ينظر 9654فقط و) البنيفاقتصرت عمى 
%( مف مجموع الطمبة في 29,4( تضـ قرية جميحة قد استحوذت عمى نسبة )محارة99مقاطعة ) إفبيف 

( عمى أدنى 92في حيف استحوذت المقاطعة )الييز والبركة لمبنات( 211و) لمبنيف( 319الناحية منيـ )
 لكمي لمطمبة في المرحمة الثانوية.%( مف المجموع ا95,9نسبة بمغت )

 
 
 
 

                                                           

دكتوراه )غ .ـ(  أطروحةي ، تقويـ كفاءة الخدمات التعميمية والصحية في مدينة الناصرية ، نيالسجاسـ شناف ال ( تحسيف9)
 .1،، ص 3595،جامعة البصرة ، كمية التربية ، 
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 ( 35الجدوؿ )
 3535-3591لممدارس لممرحمة الثانوية في ناحية البدير لعاـ التوزيع الجغرافي 

 .3535، بيانات غير منشورة ، لمعاـ  المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية تربية عفؾ ، مديرية تربية عفؾ

 توزيع المدرسين : -3

( مدرس ومدرسة واف صورة توزيعيـ المكاني 6،بمغ عدد المالؾ التدريسي لممرحمة الثانوية في الناحية )
( مدرس اقتصرت عمى حي 1لـ تختمؼ عف توزيع الطمبة فقد بمغ عدد المدرسيف في مركز الناحية )

( وتوزعوا 32( ولإلناث )44( مدرس منيـ لمذكور )،6يؼ الناحية فيوجد )الصكباف اما في مدارس ر 
 ( .35الجدوؿ ) إلىبنسب متباينة عمى مستوى مقاطعتيا ينظر 

 توزيع الشعب الدراسية : -4

( شعبة دراسة واف صورة توزيعيا عمى 01بمغ عدد الشعب الدراسية لممرحمة الثانوية في منطقة الدراسة )
ية )حضر / ريؼ( جاءت متوافقة أيضا مع طمبة المرحمة فقد سجمت مدارس مركز مستوى بيئة الناح

( شعبة دراسية وينظر الجدوؿ 41( شعبة دراسية في حيف سجمت مدارس ريؼ الناحية عمى )95الناحية )
(35.) 

 

 الحي /القرية
 عدد  الطمبة عدد المدارس

عدد 
 الكادر

 النسبة
عدد 
 الشعب

 النسبة
عدد 
 األبنية

  

 النسبة
 النسبة مج مختمط بنات بنيف النسبة مج مختمط بنات بنيف  

حي 
 الصكباف

9 - - 9 ، 012 - - 012 3، 1 93 95 96,1 9 30 

قرٌة 
البوناشً / 

 2مقاطعة 
- - 

9 
9 9، 933 ،3 366 366 93 9، 33 3 92,6 5 5 

قرٌة جلٌحة 
/ مقاطعة 

00 
9 - 

9 
3 22 319 211 443 615 29 3، 26 91 23,3 9 30 

قرٌة 
صوٌفً / 

 03مقاطعة 
9 - - 9 9، 339 - - 339 95 3 99 3 92,6 9 30 

قرٌة البو 
حسٌن / 

 07اطعة مق
- - 9 9 9، 253 930 43، 43، 91 90 35 94 32,، 9 30 

 955 4 955 01 955 6، 955 ،391 9920 653 9010 955 6 2 - 2 المجموع
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 (1خريطة )
 3535البدير لعاـ  التوزيع المكاني لممدارس الثانوية في ناحية

 ( .35المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 الصحية : الخدمات -ثانياً 
( مف أىـ قطاعات الخدمات المجتمعية التي تحظى بأىمية Health Servicesتعد الخدمات الصحية )

سواء كونيا تتعمؽ بصحة الفرد والمجتمع فيي إحدى كبيرة في الدراسات الحضرية والريفية عمى حد 
معايير قياس مدى تقدـ الدولة وتطورىا في مجاؿ العناية والرعاية الصحية ،لذا تولييا الدوؿ أىمية كبيرة 

يصاليا  لغرض ضماف صحة اإلنساف وسالمتو مف األمراض  كافة أفراد المجتمع إلىكي يسيؿ توفيرىا وا 
مى أنيا ))جميع األنشطة الموجية لمحفاظ عمى صحة اإلنساف وسالمتو مف ،وتعرؼ الخدمات الصحية ع

ثالثة خدمات ىي العالجية والوقائية والخدمات  إلىخالؿ معالجتو مف األمراض والوقاية منيا والتي تنقسـ 
. كما يمكف تعريفيا عمى أنيا جميع الخدمات التي يقدميا القطاع الصحي عمى مستوى (9)((التأىيمية

إنتاجية إلنتاج األدوية  أـوقائية موجية لممجتمع والبيئة  أوالدولة سواء كانت عالجية موجية لمفرد 
مراض والمستمزمات واألجيزة الطبية بيدؼ رفع المستوى الصحي لمسكاف وعالجيـ ووقايتيـ مف كافة اإل

لبدير يعد أمرا في غاية األىمية اف دراسة التوزيع المكاني لممؤسسات الصحية في ناحية إلذا ف،  (3)المعدية
لمعرفة مدى مالئمة وتوازف توزيعيا المكاني لتمؾ الخدمات عمى مستوى أحياء ومقاطعات الناحية فضاًل 

ليذه الخدمات إلعطاء مؤشرات حقيقية  عف بياف مدى تأثر تناسب ىذا التوزيع وحاجات السكاف المتزايدة
عف أعدادىا وأنواعيا وتوزيع مكوناتيا وفقًا لتدرجيا الوظيفي في اليـر الخدمي. تتمثؿ الخدمات الصحية 

 والمالكاتلبدير بالمراكز الصحية والعيادات الشعبية والصيدليات والمختبرات وأعداد األطباء افي ناحية 
 (.4( والشكؿ )39ي الجدوؿ )وكما ىو موضح ف 3535ية لعاـ العاممة في مختمؼ مناطؽ الناح

 (39الجدوؿ )
 3535التوزيع الجغرافي لممؤسسات الصحية في ناحية البدير لعاـ  

 النسبة المئوية العدد المؤسسات الصحية
 43,9 3 المراكز الصحية
 95,0 3 العيادات الشعبية

 4,،4 1 العيادات الطبية الخاصة
 %955 91 المجموع

الصحي    اإلحصاءدائرة التخطيط  وتنمية الموارد ، قسـ -9مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر : 
 الدراسة الميدانية.-3   3535، بيانات غير منشورة لعاـ   واإلحيائي

 ( 4الشكؿ )
                                                           

، دار صفاء  9) أسس ومعايير وتقنيات( ، ط تخطيط الخدمات المجتمعية والبينية التحتيةحسيف عمي الدليمي ، خمؼ ( 9)
 .946-940ص ، 3551عماف ، ،لمنشر

 .913، ص  3592جغرافية الخدمات ، لمتوزيع والنشر عماف ، فؤاد بف غضباف ، ( 3)



 ]اكتب عنوان المستند[

 78 

 3535التوزيع الجغرافي لممؤسسات الصحية في ناحية البدير لعاـ 
 
 
 
 
 
 
 

 . (39الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )المصدر : مف عمؿ 

 : مراكز الصحيةال -1
توجد في المناطؽ الريفية والنائية كما توجد في المدف  إذيمثؿ المركز الصحي أكثر المؤسسات انتشارًا 

 إلىحيث تنتشر في مناطقيا المعمورة لتقديـ الخدمات العالجية والوقائية اما الحاالت الصعبة فتحاؿ 
المؤسسات الصحية الكبيرة )المستشفيات( وال تتوفر فييا آسرة وصالة عمميات كما يقؿ فييا أطباء 

 .(9)االختصاص ويكوف نطاقات الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات واسعة جداً 

 عدد المراكز الصحية : -أ
مجموع المؤسسات %( مف 43,9( مراكز صحية بنسبة )3بمغ عدد المراكز الصحية  في ناحية البدير )

وقد بمغ عدد السكاف المستفيديف مف مؤسسات ىذه الخدمة  3( ـ35555الصحية في الناحية وبمساحة )
)المركز الصحي  : منيا مركزيف صحييف رئيسيف في مركز الناحية وىما 3535( نسمة لعاـ 62436)

تقدـ خدماتيا لمسكاف األحياء )الربيع والصكباف والسالـ واألمير  إذاألوؿ والمركز الصحي الثاني( 
ما عدد المراكز أ ( .95( والخريطة )33الجدوؿ ) إلى( نسمة ينظر 20329والجديدة( البالغ عددىـ )

( بيت صحي واقتصر وجودىا في ريؼ الناحية وىي 6الصحية الفرعية )البيوت الصحية( فقد بمغ عددىا )
( نسمة. أما المستوصفات الصحية البالغ ،9200كاف قرى الناحية البالغ عددىـ  )تقدـ خدماتيا لس

 -،9الدجة  -0( مستوصفات فقد توزعت أيضا في ريؼ الناحية وضمف المقاطعات )الصنيبرية2عددىا )
( مف % 32( نسمة أي ما يعادؿ نسبة ) 94621( وتخدـ عدد سكاف القرى البالغ عددىـ )2الجبر

( مراجعًا ،242لناحية ، اما عدد المراجعيف ليذه المؤسسات الصحية فقد بمغ عددىـ )أجمالي سكاف ا
( نسمة ومراجعًا 9،00سنويًا لممراكز الرئيسية في الناحية ومراجعًا سنويًا لمبيوت الصحية فقد بمغ عددىـ )

 ( نسمة . 9133لممستوصفات الصحية )

                                                           

 .909المصدر السابؽ ، ص خمؼ حسيف عمي الدليمي ،( 9)

42% 

00% 

47% 
 المراكز الصحٌة

 العٌادات الشعبٌة

 العٌادات الطبٌة الخاصة



 ]اكتب عنوان المستند[

 79 

 (33) الجدوؿ
 3535ادرىا في ناحية البدير لعاـ زيع الجغرافي لممراكز الصحية وكو التو 

، بيانات واإلحيائيالصحي   اإلحصاءدائرة التخطيط  وتنمية الموارد ، قسـ -9المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
 الدراسة الميدانية.-3   3535غير منشورة لعاـ 

 :عدد األطباء  -ب
( طبيبًا بمختمؼ االختصاصات الطبية توزعوا بصورة 94في المراكز الصحية ) بمغ عدد األطباء العامميف

ا عمى التوالي ،اما توزيعيـ بحسب م( أطباء لكؿ مني،متساوية بيف المركز الصحي األوؿ والثاني بواقع )
( 0و)( أطباء أسناف 6أطباء و) (2)بمغ عدد أطباء العاـ  إذتخصصاتيـ الطبية فقد تبايف توزيعيـ 

تعاني مف ما المراكز الصحية الفرعية والمستوصفات الصحية التي تخدـ القرى التابعة لمناحية أ، صيادلة 
عدـ كوادر طبية وصحية مما  يدؿ عمى ضعؼ الخدمات الصحية المقدمة لسكاف تمؾ المناطؽ مما يولد 

 الخدمات الصحية فييا. 

 

والقرى  اإلحياء
 المخدومة

الصحية المراكز 
 والبيوت الصحية

السكاف 
 المخدوميف

% 
عدد المراجعيف  الكوادر العاممة األطباءعدد 

 مج إدارية صحية تمريضية مج صيادلة أسناف عاـ سنويا  

حي الربيع +حي 
 الصكباف + السالـ

المركز الصحي 
 األوؿ

23479 66.6 1 4 2 7 60 51 24 149 1800 

حي 
الجديدة+ األمير+

 الصكباف

المركز الصحي 
 الثاني

11752 33.4 2 2 3 7 38 36 4 92 1637 

 3437 241 28 87 98 14 5 6 3 100% 35231 المجموع

 270 5 ػػػػ ػػػػ 5 - - - - 25.3 3436 البيت الصحي يالبو ناشقرية 

 197 4 ػػػػ ػػػػ 4 - - - - 30.2 4088 البيت الصحي قرية الحجاـ
 210 3 ػػػ 1 2 - - - - 10.4 1411 البيت الصحي قرية الذراع
 457 4 ػػػػ ػػػػ 4 - - - - 17.3 2340 البيت الصحي قرية السنداؿ

 467 3 ػػػػ ػػػػ 3 - - - - 12.3 1671 البيت الصحي السباىيقرية 
 154 4 ػػػػػ ػػػ 4 - - - - 4.5 611 البيت الصحي قرية الرفيع

 1755 23 0 1 22 0 0 0 0 100% 13557 المجموع

 900 9 1 0 8 0 0 0 0 37.25 5600 مستوصؼ صحي قرية الثورة
 600 8 1 0 7 0 0 0 0 32.47 4900 مستوصؼ صحي قرية البوحسيف
 488 11 2 0 9 0 0 0 0 30.64 4638 مستوصؼ صحي قرية البوناشي

 1988 28 4 0 24 0 0 0 0 %100 14638 المجموع
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 (95خريطة )

 3535التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في ناحية البدير لعاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.33المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
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 الكوادر العاممة : -ج
التمريضية والصحية واإلدارية  المالكاتأف مجموع  (0والشكؿ ) (33يتضح مف تحميؿ معطيات الجدوؿ )

مينيًا  مالكاً ( ،3تمريضيًا و) مالكاً ( 13( شخصًا منيـ )349العاممة في المراكز الصحية في الناحية )
التمريضي  المالؾالمراكز الصحية  فقد بمغ  أداريًا وميف أخرى. اما توزيعيا عمى مستوى مالكاً ( 33و)

( موظؼ عمى 09،  65الربيع والصكباف والسالـ ) والصحي لممركز الصحي األوؿ الذي يخدـ حي
الذي يخدـ أحياء ( موظؼ ،اما بالنسبة لممركز الصحي الثاني 34التوالي بينما بمغ عدد اإلدارييف )

( موظؼ عمى التوالي بينما بمغ 26،  23والصحي ) المالؾفقد بمغ مجموع  (األمير والجديدة والصكباف)
الفرعية التي تخدـ القرى  ةالعاممة في المراكز الصحي لممالكاتبالنسبة ما أ( موظؼ.4مجموع اإلدارييف )

( شخصًا توزعوا بصورة متباينة بيف مركز صحي وأخر منيـ 32واألرياؼ التابعة لمناحية فقد بمغ عددىـ )
( شخصًا مف ذوي الميف التمريضية وشخصًا واحدًا مف ذوي الميف الصحية ويالحظ مف خالؿ 33)

التمريضي التابع لمبيت  المالؾفقد بمغ  ياالمراكز تعاني مف قمة الكوادر الطبية العاممة في فأ( ،الجدوؿ )
 في قرية الحجاـ في( موظؼ بينما بمغ مجموعيـ 0) يرية البوناش( في ق3في مقاطعة )الجبرالصحي 

في مقاطعة  الرفيع( وقرية 93قاطعة )حويمةم في السباىي السنداؿقريتي و ( 92مقاطعة )الييزوالبركة
في التمريضي بقرية الحجاـ  المالؾ( موظؼ عمى التوالي اما مجموع 4، 2،  4،  4)( 93)طرخومة

( موظؼ وبواقع إداري واحد فقط.اما عدد المراجعيف ليذه المؤسسات 3فقد بمغ )( 92مقاطعة )الييزوالبركة
 .( مراجعًا سنويًا لممراكز الفرعية9،00( مراجعًا سنويًا لممراكز الرئيسة و)،242الخدمية فقد بمغ عددىـ )

 (0الشكؿ )
 3535التوزيع الجغرافي لمكوادر العاممة في المراكز الصحية في ناحية البدير لعاـ 

 
 .(33المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )
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 العيادات الشعبية : -2

الصحية األخرى كالمستشفيات ومراكز تعد العيادات الشعبية مف المؤسسات الصحية الساندة لممؤسسات 
في العرؽ لتوفير  91،5( الصحي لسنة 913الرعاية الصحية فقد تأسست ىذه العيادات بموجب قانوف )

اكبر قدر ممكف مف الخدمة العالجية والصحية لسكاف المناطؽ التابعة ليذه العيادات وبأسعار مناسبة 
 ريؼتركز وجودىما في تاف شعبي تافناحية البدير عياد يوجد في إذ. (9)ـ الوضع االقتصادي لمسكافئتال

وىي (،9السمجة والصحيف، 0الصنيبرية )الناحية ضمف قرية الثورة وقرية البو حسيف ضمف مقاطعات 
ىذه المواقع ليا  إف( 32الجدوؿ ) إلى( نسمة مف سكاف الناحية ينظر 313،مخصصة لخدمة )

انعكاساتيا السمبية لسكاف المركز الحضري كونو يقع في أجزاء بعيدة عنيا مما اثر بشكؿ سمبي عمى 
 أصحاب الدخؿ المحدود وبالتالي حرمانيـ مف خدمات ىذه المؤسسات الصحية.

 (32الجدوؿ )
 3535التوزيع الجغرافي لمعيادات الشعبية في ناحية البدير لعاـ 

 المقاطعات 
السكاف 
 المخدوميف

% 
 الكوادر العاممة

ُ  عدد المراجعٌن  سنوٌا
 مج إدارية صحية تمريضية

  5الصنٌبرٌة
 (قرٌة الثورة)

 9992 90 ػػػػ 6 1 ،.65 4432
 07السلجةوالصحٌن

 (قرٌة البو حسٌن)
3361 21.2 4 3 9 ، 1،2 

 3536 33 9 3 92 %955 313، المجموع

،   واإلحيائيالصحي    اإلحصاءدائرة التخطيط  وتنمية الموارد ، قسـ -9المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
 الدراسة الميدانية.-3   3535بيانات غير منشورة لعاـ 

( شخصًا مف العامميف في 92( شخصًا منيـ )33العاممة ضمف العيادات الشعبية ) المالكاتبمغ مجموع 
( شخصًا مف عدد العامميف في الميف الصحية ،اما عدد العامميف في الجوانب 3تمريضية و)المالكات ال

 المالكات( شخصًا فيما تفتقر ىذه المؤسسات الصحية ألي مف 9االدارية والميف األخرى فقد بمغ عددىـ )
نويًا شكمت منيا ( مراجعًا س3536الطبية، اما بالنسبة لعدد المراجعيف ليذه العيادات الشعبية فقد بمغت )

%( مف ،,65ما نسبتو ) إيقرية الثورة (في 0لمقاطعة )الصنيبيرية ( نسمة لمعيادة الشعبية التابعة4432)
                                                           

 .2،حسف كشاش عبد الجنابي ، المصدر السابؽ ، ص( 9)



 ]اكتب عنوان المستند[

 83 

التمريضي  المالؾ( منيـ ضمف 1( موظؼ )90العامؿ ) المالؾمجموع سكاف القرى يصؿ فييا عدد 
 إلىالصحي وينعدـ فييا وجود العامميف اإلدارييف ويصؿ مجموع المراجعيف  المالؾ( موظؼ مف 6و)
قرية البو حسيف فقد (في 07)السلجةوالصحٌنلمقاطعة  ( مراجعًا سنويًا ،اما العيادة الشعبية التابعة9992)

( موظؼ مف ،%( مف مجموع سكاف القريتيف وبواقع )21,2(نسمة اما نسبتو )3361خصصت لخدمة )
( موظؼ 3الصحي ) المالؾ( موظؼ بينما بمغ 4التمريضي ) المالؾالعاممة بمغ فييا مجموع  المالكات
 اإلداري عمى موظؼ واحد. المالؾواقتصر 

 ادات الطبية الخاصة :العي -3
تبايف أعداد العيادات الطبية الخاصة في ناحية البدير ( 6والشكؿ )( 34يتضح مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ )

%( مف مجموع المؤسسات الصحية في الناحية توزعت 4,،4( عيادات طبية وبنسبة )1بمغ مجموعيا ) إذ
باختصاصاتيا الطبية المختمفة بيف عيادات األسناف والجراحة والباطنية والقمبية وأمراض العيوف والجمدية 

وبالتحديد في أحياء والنسائية والعظاـ فضاًل عف عيادة السونار تركزت في المركز الحضري لمناحية 
المنطقة المركزية بسبب ما شيدتو ىذه اإلحياء مف تنافس وظيفي وخدمي مما جعميا منطقة جاذبة لسكاف 

( صيدلية واف 94المدينة ،اما بالنسبة لمصيدليات وما يرتبط بيا مف مذاخر لألدوية فقد بمغ عددىا )
مستفيدة مف التجاور الوظيفي والتخصصي معيا توزيعيا جاء متوافقًا مع توزيع العيادات الطبية الخاصة 

(مختبرات تموضعت مع غيرىا مف 0،اما بالنسبة لمختبرات التحميالت المرضية فقد بمغ عددىا )
 المؤسسات الصحية األخرى بالقرب مف العيادات الطبية الخاصة.

 (34الجدوؿ )
 3535التوزيع الجغرافي لمعيادات الطبية الخاصة في ناحية البدير لعاـ 

 % الصيدليات % المختبرات % العيادات األحياء

 3.6، 99 955 0 31 3 حي الجديدة

 94.2 3 - - - - حي الصكباف

 9.، 9 - - 99 9 حي السراي

 %955 94 %955 0 %955 1 المجموع

  اإلحصاءدائرة التخطيط  وتنمية الموارد ، قسـ -9المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
 الدراسة الميدانية.-3   .3535، بيانات غير منشورة لعاـ   واإلحيائيالصحي  
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 (6الشكؿ )

 3535التوزيع الجغرافي لمعيادات الطبية الخاصة في ناحية البدير لعاـ 

 
 .(34المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )

المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في الوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحميل أنماط التوزيع ًا: نيثا
 : ناحية البدير

الجغرافية الذي يتضمف ترتيب  مفيوـتيتـ الجغرافية بدراسة البعد المكاني لمظواىر الجغرافية وىذا نابع مف 
وفؽ نمط معيف ، وقد وفرت األساليب  عمى الظواىر الجغرافية في الحيز المكاني الناتج عف توزيع الظاىر

أمكانية قياس ووصؼ األنماط التوزيعية لمظواىر الجغرافية ، كوف الجغرافية المعاصرة تركز  اإلحصائية
، وقد ساعدت تقنية نظـ المعمومات  (9)عمى تحميؿ المواقع الجغرافية وكشؼ أنماط ترتيبيا المكانية

كمقياس الجغرافية أمكانية أجراء عمميات اإلحصاء المكاني في الكشؼ عف توزيع الظواىر ونمطيا 
دوف الحاجة إلجراء قياسات أو تطبيؽ معادالت مف نتائج دقيقة  إعطاءالسرعة المركزية بشكؿ يكفؿ 

مجموعة مف أدوات  اؿمعوفي  ضوء ذلؾ تـ أست (3)مساىمة وفي ذلؾ اختصار الكثير مف الوقت والجيد 
                                                           

سعيد السماؾ وعمي عبد عباس العزاوي ، البحث الجغرافي بيف المنيجية التخصصية واألساليب الكمية محمد أزىر ( 9)
 . 92،ص 3553وتقنية المعمومات المعاصرة ، مطبعة البازودي ، 

 بسمة بنت سالمة ، أستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية لتقييـ الوضع الراىف لمواقع مدارس البنات الحكومية ، رسالة( 3)
 . 03، ص 3556ماجستير ، جامعة أـ القرى ، 
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( لتحميؿ Arc Gis 10,8التحميؿ المكاني واإلحصائي في بيئة برنامج نظـ المعمومات الجغرافية )
 الخدمات التعميمية والصحية في منطقة الدراسة وعمى النحو اآلتي :

 (  :Nearcs Neighbor Analysisتحميل صمة الجوار ) -1

يعد مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في دراسة أنماط التوزيعات المكانية لما يوفره مف قياس دقيؽ 
تشتت المعالـ الجغرافية ، فيو واحد  أوالظواىر األخرى كونو وسيمة لقياس مدى تركز  معلعالقة ظاىرة 

طرؼ األولي في مف المعايير التي تعتمد في تحميؿ توزيع النقاط وفؽ معيار كمي مستمر يبدأ بنقطة الت
 إلىصواًل في مكاف واحد يمر بجميع النقاط و جميعيا ذ تتجمع نقاط التوزيع إالصفر( سمـ المعيار وىي )

( عشوائية 9( ما يعني انتظاـ التوزيع فيما تمثؿ القيمة الوسطية رقـ )3,90نقطة التطرؼ األخيرة وىي )
 . (30وكما موضح  في الجدوؿ ) (9)التوزيع 

 ( 30جدوؿ )

 قيـ دليؿ الجار األقرب

محمد أزهر سعٌد السماك وعلً عبد عباس العزاوي ، البحث الجغرافً بٌن المنهجٌة التخصصً واألسالٌب  المصدر :

 . 049، ص 2100، عمان ،  ازوديت المعلومات المعاصرة ، مطبعة الٌالكمٌة وتقنٌا

ة في تحميؿ المسافة الحقيقية عممتحميؿ صمة الجوار تعد مف أشير االختبارات اإلحصائية المست ف  إلذلؾ ف
معدؿ المسافة  إلىالفاصمة بيف الظواىر الجغرافية الموزعة عمى الخريطة بييئة نقاط ونسبة معدليا 

معيار كمي يستدؿ منو عمى  إلىالمتوقعة الفاصمة بيف النقاط في نمط التوزيع العشوائي بقصد التوصؿ 
                                                           

عزيزة بنت فيد بف عطية ، أنماط توزيع الخدمات في مدينة مكة المكرمة ، جامعة اـ القرى، كمية العمـو االجتماعية ، ( 9)
 . 13، ص 3593

 نمط التوزيع قيمة المعامؿ اإلحصائي
 متجمع 5,1      - 5

 متقارب )عنقودي ( 5,41   - 5,9
 متقارب ) عشوائي ( 5,11  - 5,05

 عشوائي 9,91      - 9
 متباعد ) متشتت ( 3,90 – 9,35
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 عمى وفقانمط التوزيع المكاني لمراكز الخدمات التي ىي محؿ دراسات وتستخرج قيمة الجار األقرب 
 : (9)ممعادلة اآلتيةل

  AN√AR  ᵪR = 2                                                   حيث أف                     

R صمة الجوار  =.  

AR معدؿ المسافة الفاصمة بيف النقاط والمسافة الحقيقية =. 

N  (= عدد النقاط )عدد مراكز الخدمات. 

A  مسافة نقطة الدراسة =. 

 ( :Mean Centerالمتوسط المكاني )  -2

التوزيعات المكانية لمظواىر الجغرافية بتحديد المركز المتوسط أو نقطة الجذب ييتـ الجغرافيوف بدراسة 
لتحديد المركز  ؿمعالمركزي لتمؾ التوزيعات ومقارنتيا بالتوزيع الواقعي وىو أبسط أنواع المقاييس التي تست
صر الظاىرة ( لعناX,yالجغرافي ألي توزيع مكاني لمظواىر مف خالؿ مقياس معدؿ اإلحداثيات المكانية ) 

وتستخرج مف  (3)دوف تأثير متغيرات أخرى عمى مشاىدات الظاىرة مف المدروسة في منطقة الدراسة 
 :(2)خالؿ المعادلة التالية

 

Yi- iƩ =Y¯،XiiƩ =¯X 

N            N                                                                               

                                                           

،  9قة نجد ، ط صبحي احمد السعيد ، نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لمراكز االستيطاف البشري في منط( 9)
 . 14، ص  9136جامعة الممؾ سعود ، 

نشواف  شكري عبد اهلل ومزكيف محمد حسف ، تحميؿ الخصائص المكانية والوظيفية لوحدات الورش الصناعية في ( 3)
 . ،، ص 3553،  3، العدد  99مدينة دىوؾ ، مجمة جامعة دىوؾ ، المجمد 

(3) Andy Mitchell ,the esri guide to Gis analysis , volume 2;Spatial Measurement and 
statistics , Redlands, esri press , 2005 , p33 . 
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 : إف   إذ -

¯X =الشرقيةحداثيات معدؿ اإل. 

Ʃi  =ةالظاىر  مجموع كؿ عنصر مف عناصر. 

N    عناصر الظاىرة=  عدد. 

Y¯ الشمالية حداثيات= معدؿ اإل . 

Yi   قيـ االحداثي الشمالي لعناصر الظاىرة =. 

 ( :Central feutureالوسيط المكاني )  -3

وتمثؿ مركز القمب لتوزيعيا  (9)الظاىرة قيد الدراسةىي النقطة التي تتوسط المواقع الجغرافية لمفردات 
المكاني ، ويعتمد في تحديدىا عمى قيـ المسافة التجميعية التي تفصؿ بيف ىذه المواقع والموقع الذي 

 . (3)يحقؽ أدنى القيـ والذي يمثؿ الوسيط المكاني لتوزيع الظاىر 

  ( : Standard distanceالمسافة المعيارية )  -4

في تحميؿ  ؿمعالمسافة المعيارية ىي المقابؿ في التحميؿ المكاني لمؤشر االنحراؼ المعياري المستتعد 
تركز مفردات الظاىر مكانيا، وغالبًا ما يتـ تمثيميا  أوالبيانات غير المكانية فيي مؤشر لقياس مدى تباعد 

والواقع   .يساوي البعد المعياري طرىاعمى الخريطة كرسـ دائرة مركز المتوسط المكاني ونصؼ ق (2)بيانيًا 
ذا كاف التوزيع طبيعيًا فيما عدا إ%( مف عناصر قيد الظاىرة  ،63,3أف ىذه الدائرة تضـ ما نسبتو ) 

 وتستخرج المسافة المعيارية مف خالؿ المعادلة التالية :  (4)ذلؾ طبيعة التوزيع تتأثر بعوامؿ مكانية أخرى 

√∑ (     )   (    ) 
 

SD=    

                                                           

 .  49، ص 3593جمعة داود ، أ سس التحميؿ المكاني في أطار نظـ المعمومات الجغرافية ،مكة المكرمة ، ( 9)
  . ،نشواف سكري عبد اهلل ومزكيف محمد حسف ، المصدر السابؽ نفسو ، ص( 3)
 . 44جمعة داود ، أسس التحميؿ المكاني في أطار نظـ المعمومات الجغرافية ، مصدر سابؽ ،ص( 2)

 (4)  J . chapman mcgrew, jr& Charles B . Monroe . Anintroduction to statistical problem 
solving in geography , second edition , waveland press,2009,p56-57.                        
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 . = المسافة المعٌارٌة SDن : إحٌث 

iΣ مجموع عناصر الظاهر =. 

Xi من عناصر الظاهرة  = االحداثً الشرقً لكل عنصر. 

X¯ متوسط اإلحداثٌات الشرقٌة = . 

Yi من عناصر الظاهرة = االحداثً الشمالً لكل عنصر . 
Y¯ متوسط اإلحداثٌات الشمالٌة = . 

n  ) عدد النقاط ) عدد عناصر الظاهر التغطٌة =. 

 :( Directional distributionأتجاه التوزيع ) -5

تيدؼ أداة أتجاه التوزيع لتحديد االتجاه التوزيعي لمفردات الظاىر مف خالؿ رسـ شكؿ بيضاوي أو قطع 
أيضا الشكؿ البيضاوي ( يمثؿ أتجاه توزيع أغمبية مفردات الظاىر قيد الدراسة وتسمى Ellipseناقص )

ذ كاف التوزيع المكاني لمظاىر لو أتجاه إ( عما EllipseStandard Deviationalالمعياري لمتشتت )  
محدد لذلؾ فمف الممكف الحصوؿ عمى شكؿ بيضاوي يعبر عف خصائص التوزيع االتجاىي أذ يكوف 

ألكبر قيمة االتجاه الذي تأخذه مركز ىذا الشكؿ البيضاوي منطبقًا عمى المركز المتوسط ويقيس محوره ا
 : (9)يستخرج مف خالؿ المعادلة التاليةمعظـ مفردات الظاىر . و 

  = SDX     (     ) √                                                                   :     وٌتم قٌاس -

                                                                                                     

√ (    )    =SDy 

               :                                                                     حٌث أن -

SDX الشرقً  = المسافة المعٌارٌة على المحور. 

Xi =من عناصر الظاهرة  االحداثً الشرقً لكل عنصر. 

X¯  =متوسط اإلحداثٌات الشرقٌة . 

N  =التغطٌة  ةعناصر الظاهرال عدد. 

SDY الشمالً = المسافة المعٌارٌة على المحور. 

Yi من عناصر الظاهرة = االحداثً الشمالً لكل عنصر . 
Y¯  متوسط اإلحداثٌات الشمالٌة =. 

 :ة يأواًل: الخدمات التعميم

                                                           

يماف سنكري وعبداهلل كامؿ ، التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المكانية في نظـ المعمومات الجغرافية ، شعاع ، حمب ، ( 9)
 . 63، ص 3553
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 :رياض األطفال  –أ 

صمة الجواز لمواقع رياض األطفاؿ في ناحية البدير أف قيمة المسافة المحسوبة بيف يظير مف تحميؿ 
ـ(  90063,23ـ( وىي أقؿ مف قيمة المسافة المتوقعة والبالغة ) 503,،،مؤسسات الرياض بمغت ) 

( وىي تقع ضمف نطاؽ القيمة الحرجة - 3,0،9( بمغت )Z scoreوأف قيمة الدرجة المعيارية )
(Critical Values( )- 3,03  + ،3,03 أي أنيا تقع ضمف منطقة القبوؿ الذي يشير )النمط  إلى

العشوائي لتوزيع مؤسسات الرياض في الناحية والناتج بفعؿ عوامؿ الصدفة والحظ والتي مف الصعب 
ًا تفسيرىا وتحميميا ونرفض الفرضية البديمة القائمة أف نمط توزيع ىذه المؤسسات تنظـ وفؽ نمط معيف بعيد
عف النمط العشوائي . وقد بمغت قيمة معدؿ متوسط المسافة المحسوبة عمى متوسط المسافة المتوقعة التي 

( األمر الذي يؤكد عمى أف نمط توزيع رياض األطفاؿ 9( وىي تقؿ مف الرقـ ) 5,541أجراىا البرنامج ) 
قمة أعداد الرياض في الناحية  إلىىو توزيع مجتمع يتجو نحو العشوائية وأف سبب نشوء ىذا النمط يعود 

وأقتصار تركزىا في المركز الحضري عمى حساب المناطؽ الريفية بسبب غياب التخطيط التربوي  في 
 توفير ىذا النوع مف المؤسسات الخدمية لسكانيا .   

في  )الخريطة( السراية لكال الروضتيف فقد ظيرت في حي أما نقطة التمركز الفعمي لمواقع الرياض الحالي
حيف ظيرت نقطة التمركز االفتراضي بنفس مواقعيا الحالية . أما بالنسبة لممسافة المعيارية وأتجاه التوزيع 

 ( .99(  وخريطة )،شكؿ ) فال يمكف تطبيقيا بسبب أحتواء الناحية عمى روضتيف لألطفاؿ فقط .
 (36لجدوؿ )ا

 ( 3535قيـ متوسط أقرب جار لمخدمات التعميمية في ناحية البدير لعاـ )

 المرحمة الدراسية
متوسط المسافة 

 المحسوبة
متوسط المسافة 

 المتوقعة
 قيمة صمة
 الدرجة المعيارية الجوار

 -3،  0،9  90063،23 503،،، رياض األطفاؿ
 -2،  92،3 ،2،،5 2030،0441 3011،032 المدارس االبتدائية
 - 331 5،143 3239،609 3،340،426 المدارس الثانوية

 .( Arc Gis 10,8المصدر : مخرجات برنامج )
 
 

 (،3الجدوؿ )
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 ( 3535قيـ مؤشر المسافة المعيارية لممؤسسات التعميمية في ناحية البدير لعاـ )

 المرحمة الدراسية
المسافة 
 المعيارية

 3كـ

المسافة 
 الدائرة
 3كـ

X Y 
نسبة 
 االحتواء

 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ رياض األطفاؿ
 %2، 2029324162650 040314،0030،4 415 4،020 المدارس االبتدائية
 %،0 50293،،2022 649342،،04436 0،4،52 6،351 المدارس الثانوية

 . (Arc Gis 10,8المصدر : مخرجات برنامج )

 (،شكؿ )
 3535لعاـ  رفي ناحية البدي تحميؿ قرينة الجار األقرب لنمط التوزيع المكاني لرياض األطفاؿ

 
 (.(ARC GIS 10.8مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر : 

 
 (99الخريطة )
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 3535اتجاه التوزيع المكاني لرياض األطفاؿ في ناحية البدير لعاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.(ARC GIS 10.8مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر : 

 

 المدارس االبتدائية : -ب 
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في الناحية  بمغت  ( أف قيمة متوسط المسافة المحسوبة لممدارس االبتدائية36)الجدوؿ أتضح لنا مف 
ـ( أما قيمة الدرجة 2030,0441)( وىي أقؿ مف قيمة المسافة المتوقعة والبالغة ـ 3011,032)

( Critical Values( وىي تقع خارج نطاؽ القيمة الحرجة )-2,92،3( فقد بمغت )Z Scoreالمعيارية )
العدـ القائمة أف نمط التوزيع المتوقع لممدارس االبتدائية ىو نمط عشوائي ما يعني أنيا تقع ضمف فرضية 

ة البديمة القائمة أف نمط التوزيع ينتظـ وفؽ نمط معيف بعيدًا ناتج بفعؿ عوامؿ الصدفة والحظ وتقبؿ الفرضي
( وىي تقترب مف ،2،،5( بمغت )R( أف قيمة صمة الجوار )3النمط العشوائي ، كما يظير مف الشكؿ )

 إلىالواحد صحيح متخذة بذلؾ النمط المجتمع الذي يتجو نحو العشوائية وسبب نشوء ىذا النمط يعود 
تقارب مؤسسات ىذه الخدمة مف بعضيا بشكؿ عشوائي وال سيما في وسط الناحية مما ترؾ مساحات 
واسعة تخمو تمامًا مف خدمات ىذه المؤسسات وىذا دليؿ واضح عمى سوء التخطيط التربوي لخدمات ىذه 

الحراؾ السكاني  السكاف مما ولده حالة مفالمرحمة الدراسية وعدـ مراعاة توزيعيا بشكؿ متوازف مع أعداد 
 .أتجاه المناطؽ المجاورة بحثًا عف خدمات التعميـ االبتدائي فييا 

( في حيف تقع نقطة التمركز 92الييز والبركة فتقع في مقاطعة )أما بالنسبة لنقطة التمركز الفعمي 
بعضيا  ما متقاربتيف مفنجدى ( ومف المالحظ أف ىاتيف النقطتيفاضي في مقاطعة )البعيويوالجاوفاالفتر 

كـ( ويالحظ أف ىاتيف  2,020لممركز االفتراضي نحو الشماؿ الغربي بمسافة فاصمة بمغت ) مع أنحراؼ
( مدرسة ،3( أذ ضمت )3كـ 415عيارية البالغة مساحتيا )النقطتيف تقعاف ضمف نطاؽ دائرة المسافة الم

لمتمركز ضمف الدائرة الى النمط ا%( مف أجمالي المدارس االبتدائية في الناحية ما يشير ذلؾ  2،بنسبة )
 . المعيارية

أما االتجاه الفعمي لنمط توزيع المدارس االبتدائية فقد أتخذ شكاًل بيضويًا يمتد مف الشماؿ الغربي بأتجاه 
( مدرسة أي 93( درجة مف االتجاه الشمالي مطوقًا بذلؾ )32,،99الشرقي بقيمة دوراف بمغت )الجنوب 

 (.93، وخريطة )ف أجمالي المدارس االبتدائية في الناحية %( م 43ما يعادؿ نسبة )

 

 

 

 

 ( 3شكؿ )
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 3535لعاـ  رفي ناحية البديلممدارس االبتدائية تحميؿ قرينة الجار األقرب لنمط التوزيع المكاني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ( .(ARC GIS 10.8مخرجات التحلٌل المكانً فً برنامج من عمل الباحث باالعتماد على المصدر : 

 
 
 

 
 (93الخريطة )
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 3535اتجاه التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في ناحية البدير لعاـ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.(ARC GIS 10.8المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج 

 

 

 

 

  المدارس الثانوية : -ج 
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( أف قيمة متوسط المسافة 1يظير مف تحميؿ صمة الجوار لممدارس الثانوية لناحية البدير الشكؿ )
ـ(  3239،609ـ( وىي أقؿ مف قيمة متوسط المسافة المتوقعة البالغة ) 3،340،426المحسوبة بمغت )

( وىي بذلؾ تقع ضمف نطاؽ القيمة الحرجة  -Z Score ( )331،5فيما بمغت قيمة الدرجة المعيارية )
(critical valueأي أنيا تقع ضمف منطقة القبوؿ لذلؾ فأنت تقبؿ ) ( الفرضية المبدئية )فرضية العدـ

وفؽ نمط خاص بعيد عف عمى  وترفض الفرضية البديمة القائمة أف نمط توزيع المدارس الثانوية تنظـ
( وىي قيمة تقترب مف الواحد 5.143( بمغت )Rا أف قيمة صمة الجوار )النمط العشوائي كما يظير لن

عدـ عدالة توزيعيا  إلىصحيح ما يعني أنيا تتخذ نمطًا متقاربًا لمعشوائية وأف نشوء ىذا النمط يعود 
المكاني والى عدـ االنتظاـ المساحي لمؤسسات ىذه الخدمة بيف أحياء ومقاطعات الناحية . وقد تحددت 

في الجزء الشمالي الغربي مف نقطة التمركز الفعمي ( 6الفعمي في مقاطعة )البعيوي والجاوفتمركز نقطة ال
ة الدائرة المعيارية حكـ( بينما بمغت قيمة مسا6،351بمسافة )في المركز الحضري وبالتحديد حي الصكبان

المدارس في %( مف أجمالي ،0( مدارس ثانوية أي ما يعادؿ نسبة )4كـ ( والتي ضمت ) 0،4،52)
( 13,99الغرب بقيمة دوراف ) إلىنو يتخذ شكاًل بيضاويًا يمتد مف الشرؽ إالناحية ، أما أتجاه التوزيع ف

 (. 92، خريطة )الثانوي %( مف مؤسسات التعميـ  43درجة مف االتجاه الشمالي مطوقًا بذلؾ )

 (1شكؿ )

 3535لعاـ  رفي ناحية البديلممدارس الثانوية تحميؿ قرينة الجار األقرب لنمط التوزيع المكاني 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.(ARC GIS 10.8مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر : 
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 (92الخريطة )
 3535اتجاه التوزيع المكاني لممدارس الثانوية في ناحية البدير لعاـ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.(ARC GIS 10.8المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج 

 

 

 

 

 

 



 ]اكتب عنوان المستند[

 97 

 : الخدمات الصحية -ثانياً 

( 95)تحميؿ صمة الجوار لمراكز المؤسسات الصحية في ناحية البدير كما يوضحيا الشكؿ يظير مف 
ـ( وىي أقؿ مف قيمة المسافة المتوقعة  0469،340قيمة متوسط المسافة المحسوبة بمغت ) فأيتضح 

( وىي بذلؾ تقع -242،9فقد بمغت )z score) ـ( أما قيمة الدرجة المعيارية ) 6163،212التي بمغت )
لفرضية نا نقبؿ ان  إ( أي أنيا تقع ضمف منطقة القبوؿ لذا فcritical valueضمف نطاؽ القيمة الحرجة )

المبدئية القائمة أف النمط المتوقع لتوزيع المؤسسات الصحية في الناحية ىو النمط العشوائي ونرفض 
وقد ات نمط بعيد عف النمط العشوائي .الفرضية البديمة القائمة أف نمط توزيعيا ناتج بفعؿ عوامؿ معينة ذ

المتوقعة التي أجراىا البرنامج  بمغت نتيجة قسمة معدؿ متوسط المسافة المحسوبة عمى متوسط القيمة
( وىي تقترب مف الواحد صحيح مما يؤشر ذلؾ عمى أف نمط التوزيع المكاني لممؤسسات 0.784)

 الصحية في الناحية ىو نمط عشوائي لممسافات الفاصمة بيف مؤسساتيا الخدمية وتوزيعيا المكاني .

عمى مستوى أحياء ومقاطعات الناحية بسبب طبيعة التوزيع غير المتجانس  إلىف نشوء ىذا النمط يعود إ
تركزىا في بعض الجيات وانعداميا في جيات  إلىأنعداـ التخطيط الصحي عند توقعييا مكانيًا ما أدى 

 نقطة التمركز االفتراضي تقع في موقع البيت الصحي أف( يتضح 94أخرى ومف مالحظة الخريطة )
في مقاطعة )الييز والبركة(وىي تقترب مف نقطة التمركز الفعمي الواقعة في أقصى الشماؿ الشرقي  نفسو

 034،4،4كـ( أما قيمة المسافة المعيارية فقد بمغت )،2،61( بمسافة )والجاوفمف مقاطعة )البعيوي
ي %( مف أجمالي الخدمات الصحية ف66( مؤسسات صحية أي ما يعادؿ نسبة )6( وقد ضمت )3كـ

الناحية ، أما االتجاه الفعمي لنمط أنتشار الخدمات الصحية فقد أتخذ شكاًل بيضاويًا يمتد مف جنوبيا 
( درجة مف االتجاه الشمالي مطوقة بذلؾ 930,04الشرقي بأتجاه شماليا الغربي بقيمة دوراف بمغت )

 %( مف أجمالي المؤسسات الصحية في الناحية .66,6)
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 ( 95شكؿ )
 3535لعاـ  رفي ناحية البديلممدارس الثانوية قرينة الجار األقرب لنمط التوزيع المكاني تحميؿ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.(ARC GIS 10.8مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصدر : 
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 ( 94خريطة )

 3535البدير لعاـ في ناحية لمخدمات الصحية اتجاه التوزيع المكاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.(ARC GIS 10.8المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج 
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لمكفاءة الوظيفية أىمية كبيرة في الدراسات الجغرافية كونيا مؤشرًا ميمًا في أداء الظواىر 
ىذا المفيوـ بشكؿ واسع في  عماؿاستذ يمكف إالجغرافية وبوجو الخصوص البشرية منيا ، 

الدراسات الحضرية والسكانية ألنيا مف المقاييس الضرورية الواجب دراستيا وأىـ األىداؼ التي 
لدراسة الكفاءة الوظيفية  ف  إ، وعمى ىذا األساس فكافة فراد المجتمع ألتسعى الدوؿ لتحقيقيا 

سساتيا الخدمية بمالكاتيا المادية لمخدمات التعميمية والصحية أىمية خاصة كونيا تقييـ قدرة مؤ 
وأقؿ مسافة مقطوعة وفقًا لممعايير  اقتصاديةوالمعنوية في تقديـ الخدمات الى السكاف بأقؿ كمفة 

المخططيف وأصحاب القرار بضرورة جعؿ  أثرالتخطيطية المحمية المعتمدة ، ومف ىنا جاء 
مات والكثافات السكانية مف خالؿ عممية التوزيع تجري ضمف عممية تنسيؽ منتظمة بيف ىذه الخد

االختيار الجيد لمواقع مؤسساتيا وتحسيف مستواىا بشكؿ كفوء وىي الطريقة التي يمكف بواسطتيا 
قياس نسبة توافر ىذه الخدمات مف عدميا فضال عف توفر المستمزمات المادية والبشرية فيما 

الجيد يؤدي الى تحقيؽ األىداؼ  ال سيما وأف تحقيؽ ىذه الخدمة ضمف التخطيطو يتعمؽ بييكميا 
وبيف مدى أىميتو في رسـ وتنفيذ السياسة التخطيطية ويؤدي بالنتيجة الى تكامؿ الخطة وربطيا 

 .  (9)بالخطة اإلنمائية وبالوظائؼ األخرى

ليسمط الضوء عمى قياس كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية ف ىذا الفصؿ جاء إلذا ف
البدير مف خالؿ تحميؿ عالقة توزيع السكاف بتوزيع الخدمات التعميمية والصحية في ناحية 

المقاييس اإلحصائية والتي تبيف بشكؿ واضح  ؿاعمستأبوالصحية بأتباع األساليب الكمية المتمثمة 
العالقة بينيما فضاًل عف االعتماد عمى المعايير والمؤشرات التخطيطية المحمية  و اتجاهقوة 

 وظيفية في الناحية .    لقياس كفاءتيا ال

 :تحميل عالقة توزيع السكان بتوزيع الخدمات التعميمية والصحية : أوالً 

 لغرض الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف حجـ السكاف وتوزيع متغيرات الخدمات التعميمية والصحية     
لبرنامج اإلحصائي ا ؿاعمستأب( تـ تحميؿ ومعالجة بيانات الدراسة اليًا 3535في ناحية البدير لعاـ )

وتـ  ( Statistical Package for Social Sciences(SPSS))الجاىز لمعموـ االجتماعية 
 مقاييس التالية:ال ؿاعمستأ

                                                           

، ص  3596 ، 9دار الفراىيدي ، بغداد ، ط  رعد ياسيف محمد ، بحوث ودراسات في جغرافية المدف ،( 9)
900 . 
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: لقياس قوه واتجاه  )*() Pearson correlation coefficient (معامؿ االرتباط لبيرسوف -9
تكوف عالقة  إفما أالعالقة بيف حجـ السكاف و متغيرات الخدمات التعميمية والصحية. وىذه العالقة 

النقصاف في احد المتغيرات   إفطردية أي زيادة في احد المتغيرات يرافقيا زيادة في المتغير األخر أو 
ة أي الزيادة في احد المتغيرات يرافقو نقصاف يرافقو نقصاف في المتغير األخر أو قد تكوف عالقة عكسي

تشير اإلشارة  إذ(9)( 9( و )+9-في المتغير األخر. عمما أف قيمة معامؿ االرتباط تنحصر ما بيف )
االرتباط طردي( فيما  إفإلى نوعية االرتباط )السالبة تعني أف االرتباط عكسي في حيف الموجبة تعني 

العالقة قوية كمما اقتربت مف الواحد  تكوفذ إ( 33ا مبيف في الجدوؿ )يشير الرقـ إلى قوة العالقة وكم
 الصحيح وتضعؼ كمما اقتربت مف الصفر.

معامالت االرتباط اختبار المعنوية االحصائية ل تـذ يإاختبار معنوية معامالت االرتباط :  -3
بيف حجـ السكاف ال  أـالبسيط لبيرسوف لمعرفة فيما إذا كانت عالقة االرتباط ذات داللة حقيقية  

 منطقة الدراسة .  و متغيرات الخدمات التعميمية والصحية في 

 

 
 

                                                           

 xi)(Σyi(Σ   -yi xi   Σ(يستخرج معامؿ االرتباط وفقًا لممعادلة التالية: )*(

         √ينظر :                             -
(    ) 

 
√      

(    ) 

 
nR= 

 

- Guy M . Robinson, Methads and Technloues in human Geography . John 
wily,sons , new yourk , 1998. P81. 

خواجة ، مقدمة في األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ إحصاءات التجارة الخارجية ، خالد زىدي  -
 .96-94، ص  9113المعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية ، بغداد ، 

 – 936، ص 3592سامي عباس وزميمو ، اإلحصاء و النمذجة الجغرافية ، مطبعة األمارة ، بغداد ، ( 9)
93،. 
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 ( 33الجدوؿ )
 يوضح قيمة معامؿ االرتباط

 تفسير العالقة (r)قيمة معامؿ االرتباط

 ارتباط طردي تاـ +9

9إلى أقؿ مف + ،.5مف   ارتباط طردي قوى 

،.5إلى أقؿ مف  5.4مف   ارتباط طردي متوسط 

5.4مف صفر إلى أقؿ مف   ارتباط طردي ضعيؼ 

 ارتباط منعدـ صفر

9-إلى أقؿ مف  ،.5-مف   ارتباط عكسي قوى 

،.5-إلى أقؿ مف  5.4-مف   ارتباط عكسي متوسط 

54.-مف صفر إلى أقؿ مف   ارتباط عكسي ضعيؼ 

 /https // ar.wikipedia.org/wiki -المصدر :

العالقة بيف حجـ السكاف لتحديد ووصؼ  : 9(*)(Regression inearLمعادلة االنحدار ) -2
كمتغير مستقؿ  ومتغيرات الخدمات التعميمية والصحية كمتغيرات تابعة. وتـ التركيز ىنا عمى 

                                                           

 SPSS:المعادلة االحصائية اآلتية المتوفرة في برنامج  عماؿوقد تـ است -

    

2 -n 

r - 1

r
  T

2
 

 حيث أف :

r معامؿ االرتباط = n      عدد مفردات الظاىر =n-2              درجات الحرية = 

 )*( معادلة االنحدار الخطي :
A + BX   =ỷ 

 حيث أف : -
ỷ . القيمة المقدرة )المحسوبة (لممتغير التابع الذي يقع عمى خط االنحدار = 
aقيمة المتغير = (y )عندما تكوف قيمة المتغيرX) )  ًتساوي صفرا 
b  ميؿ الخط المستقيـ وىي مقدار التغير في =y))الناتج عف التغير فيX) ). بوحدة واحدة 
 مف خالؿ :  b, aويمكننا الحصوؿ عمى قيـ   -

 -bx - ỷa =  
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معامؿ االنحدار الذي يفسر مقدار التغير في متغيرات الخدمات عندما يتغير حجـ السكاف وكذلؾ 
معادلة االنحدار لمتنبؤ بحجـ متغيرات الخدمة التعميمية والصحية عندما يتغير حجـ  ؿمعتست

 السكاف.
نسبة التبايف في المتغير التابع لقياس cient) ffiCoe : (Determinationمعامؿ التحديد -4

ويقيس ىذا المعامؿ ايضا مدى  .)المتغيرات( المستقمةأو  الذي يمكف التنبؤ بو مف خالؿ المتغير
الخدمات يتضمف التحميؿ في ىذه الدراسة إلى نوعيف مف الخدمات ىي قوة العالقة بيف المتغيريف.

 .الصحية  والتعميمية و 
 :بتوزيع الخدمات التعميمية تحميل عالقة توزيع السكان  -1

عدد السكاف وكؿ ( معامالت االرتباط التي توضح  العالقة بيف 31معطيات الجدوؿ ) تشير
جميع معامالت  إفذ يالحظ إالتعميمية المقدمة لسكاف الناحية متغيرات الخدمات  متغير مف

العالقة بيف  إفاالرتباط بيف عدد السكاف ومتغيرات الخدمة التعميمية ىي معامالت موجبة أي 
ف الزيادة في عدد السكاف يؤدي ا  الخدمة التعميمية ىي عالقات طردية و  عدد السكاف ومتغيرات

زيادة في متغيرات الخدمة التعميمية واف ىذه الزيادة تختمؼ مف فئة إلى أخرى ففي فئة رياض  إلى
األطفاؿ نجد إف عالقة االرتباط كانت ضعيفة ودالة إحصائيا أي إف ىذه المعامالت ىي 

لى زيادة ضعيفة في عدد معامالت حقيقية تمثؿ المجتمع واف الزيادة في عدد السكاف تؤدي إ
عالقات االرتباط كانت قوية  ودالة  إفرياض األطفاؿ. أما في فئة المدارس االبتدائية نجد 

ف الزيادة في عدد السكاف ا  ىذه المعامالت ىي معامالت حقيقية تمثؿ المجتمع و  إفإحصائيا أي 
ارس الثانوية )المتوسطة زيادة قوية في عدد المدارس االبتدائية. وبالنسبة لفئة المد إلىتؤدي 

عالقات االرتباط كانت ضعيفة  وغير دالة إحصائيا أي إف ىذه  إفواإلعدادية والثانوية( فنجد 
المعامالت ىي معامالت غير حقيقية وال تمثؿ المجتمع واف الزيادة في عدد السكاف يرافقو زيادة 

 ضعيفة في عدد المدارس الثانوية  . 

 

                                                                                                                                                                      

خالد زىدي خواجة ، مقدمة في األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ إحصاءات التجارة الخارجية ،  -
    .96-94، ص  9113المعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية ، بغداد ، 
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( فيشير إلى نسبة تفسير النموذج والميؿ الحدي 25يوضحو الجدوؿ )أما معامؿ التحديد وكما 
لالنحدار الحاصؿ في متغيرات الخدمة التعميمية عندما يتغير عدد السكاف فعند زيادة عدد 

( سنة بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة عدد رياض األطفاؿ 0-4السكاف ضمف الفئة العمرية )
(مف التغير 5.920الفئة قد فسر ما مقداره ) ىذه( ويكوف عدد السكاف ضمف 5,559(بمقدار

الحاصؿ في عدد رياض األطفاؿ وعند زيادة عدد السكاف بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة عدد 
( مف التغير الحاصؿ في عدد 5.966( قد فسر ما مقداره )5.393التعميمي بمقدار )  المالؾ
( سنة بمقدار واحد يؤدي ذلؾ 0-4مرية )التعميمي وعند زيادة عدد السكاف ضمف الفئة الع المالؾ

( مف التغير 5.924( ويكوف قد فسر ما مقداره )5,59(زيادة عدد الشعب الدراسية بمقدار
 الحاصؿ في عدد الشعب الدراسية.

 ( 31جدوؿ )ال

 3535معامالت االرتباط بيف عدد السكاف والخدمات التعميمية في مدينة البدير لعاـ 

 المتغيرات التابعة المستقؿالمتغير  المرحمة
معامؿ 
 االرتباط

درجات 
 الحرية

 tاختبار 
 )المحسوبة(

الداللة 
 اإلحصائية

 رياض األطفاؿ
 
 
 

عدد السكاف ضمف 
( 0-4الفئة العمرية )

 (،212)سنة 

 عدد رياض األطفاؿ
 التعميمي المالؾعدد 

 عدد الشعب الدراسية

5.26، 
5.453 
5.266 

34 
34 
34 

9.122 
3.931 
9.123 

 دالة
 دالة
 دالة

 المدارس االبتدائية
عدد السكاف ضمف 

( 99-6الفئة العمرية )
 (93910) سنة

 المدارس االبتدائية عدد 
 التعميمي المالؾعدد 

 عدد الشعب الدراسية

5.،،4 
5.،09 
5.،69 

34 
34 
34 

0.3،، 
0.405 
0.643 

 دالة
 دالة
 دالة

 المدارس الثانوية
 
 

عدد السكاف ضمف 
-93)الفئة العمرية 

 (1403)( سنة93

 المدارس الثانويةعدد 
 التعميمي المالؾعدد 

 عدد الشعب الدراسية

5.291 
5.906 
5.255 

34 
34 
34 

9.069 
5.،44 
9.042 

 غير دالة
 غير دالة
 غير دالة

 . 91( اإلصدار Spssالمصدر: الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي )

يؤدي ذلؾ زيادة ف( سنة بمقدار واحد 99-6أما بالنسبة لزيادة عدد السكاف ضمف الفئة العمرية )
ويكوف عدد السكاف ضمف ىذه الفئة قد فسر ما مقداره  (5,559(عدد المدارس االبتدائية بمقدار

 ( مف التغير الحاصؿ في عدد المدارس االبتدائية وعند زيادة عدد السكاف بمقدار واحد5.011)
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( مف 5.064( ويكوف قد فسر ما مقداره )5.3،0التعميمي بمقدار ) المالؾيؤدي ذلؾ زيادة عدد 
التعميمي أما عند زيادة عدد السكاف بمقدار واحد يؤدي ذلؾ  المالؾالتغير الحاصؿ في عدد 

( مف التغير 5.0،1( ويكوف قد فسر ما مقداره )،5.59زيادة عدد الشعب الدراسية بمقدار )
( 93-93في عدد الشعب الدراسية. أما عند زيادة عدد السكاف ضمف الفئة العمرية )الحاصؿ 

( ويكوف عدد السكاف 5.550سنة بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة عدد المدارس الثانوية  بمقدار )
( مف التغير الحاصؿ في عدد المدارس 5.959ضمف ىذه الفئة العمرية قد فسر ما مقداره )

التعميمي بمقدار  المالؾة عدد السكاف بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة في عدد الثانوية وعند زياد
 المالؾ( مف التغير الحاصؿ في عدد 5.534( ويكوف عدد السكاف قد فسر ما مقداره )5.562)

التعميمي أما عند زيادة عدد السكاف بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة عدد الشعب الدراسية 
( مف التغير الحاصؿ في عدد 5.515لسكاف قد فسر ما مقداره )( ويكوف عدد ا5.543)بمقدار

   الشعب الدراسية.

 (25جدوؿ )
 3535في مدينة البدير لعاـ  بيف عدد السكاف والخدمات التعميمية التحديد والميؿ الحدي لالنحدار معامؿ

 معامؿ التحديد المتغيرات التابعة المتغير المستقؿ المرحمة
معامؿ االنحدار 

 البسيطالخطي 

 رياض األطفاؿ
عدد السكاف ضمف الفئة العمرية 

 (،212)( سنة 4-0)

 عدد رياض األطفاؿ
 التعميمي المالؾعدد 

 عدد الشعب الدراسية

0.135 
0.166 
0.134 

 

0.001 
0.218 
0.0.1 

عدد السكاف ضمف الفئة العمرية  المدارس االبتدائية
 (93910) ( سنة6-99)

 المدارس االبتدائيةعدد 
 التعميمي المالؾعدد 

 عدد الشعب الدراسية

0.599 
0.564 
0.579 

0.001 
0.275 
0.017 

المدارس المتوسطة 
 واإلعدادية والثانوية

عدد السكاف ضمف الفئة العمرية 
 (1403) ( سنة93-93)

المدارس المتوسطة عدد 
 واالعدادية والثانوية

 التعميمي المالؾعدد 
 عدد الشعب الدراسية

0.101 
0.024 
0.090 

0.005 
0.063 
0.042 

 .91( اإلصدار Spssالمصدر: الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي )
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 :الخدمات الصحية في الناحية تحميل عالقة توزيع السكان بتوزيع  -2

 عدد المؤسسات الصحية( معامؿ االرتباط الذي يوضح  العالقة بيف عدد السكاف و 29يعرض الجدوؿ )
ىي موجبة أي  وعدد المراكز والبيوت الصحيةذ نالحظ أف العالقة بيف عدد السكاف إالمقدمة في الناحية 

الزيادة في عدد السكاف  إفالعالقة بيف عدد السكاف ومتغير الخدمة الصحية ىي عالقة طردية مما يعني 
نت متوسطة ودالة إحصائية ذ نجد أف عالقة االرتباط كاإيؤدي إلى زيادة في متغيرات الخدمة الصحية. 

ىذا المعامؿ ىو معامؿ حقيقي يمثؿ المجتمع أي الزيادة في عدد السكاف تؤدي إلى زيادة متوسطة  إفأي 
 .عدد المراكز والبيوت الصحية في

 (29جدوؿ )ال
  3535معامؿ االرتباط بيف عدد السكاف وعدد المراكز والبيوت الصحية في مدينة البدير لعاـ  

 المتغير التابع المستقؿالمتغير 
معامؿ 
 االرتباط

درجات 
 الحرية

 tاختبار 
 )المحسوبة(

الداللة 
 اإلحصائية

 عدد المراكز والبيوت الصحية عدد السكاف
5.629 
 

34 
 

2.133 
 

 دالة
 

 .91( اإلصدار Spssالمصدر: الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي )

( مقدار التغير الحاصؿ في متغير الخدمة  الصحية عندما 29كما توضح معطيات الجدوؿ )
عدد المراكز والبيوت يتغير عدد السكاف فعند زيادة عدد السكاف بمقدار واحد يؤدي ذلؾ زيادة في 

( مف التغير الحاصؿ 5.629( ويكوف عدد السكاف قد فسر ما مقداره )5.5553بمقدار) الصحية
 في الناحية . عدد المؤسسات الصحيةفي 

 (23جدوؿ )ال

 3535بيف عدد السكاف والخدمات الصحيةفي مدينة البدير لعاـ  التحديد والميؿ الحدي لالنحدارمعامؿ 

 معامؿ التحديد المتغير التابع المتغير المستقؿ
معامؿ االنحدار الخطي 

 البسيط

 5،5553 5،211 عدد المراكز والبيوت الصحية عدد السكاف

 .91( اإلصدار Spssالباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: 
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 :والصحية في ناحية البديركفاءة الخدمات التعميمية  :ثانياً 

 :الخدمات التعميمية  تقييم –أ

الكفاءة الوظيفية لمخدمات التعميمية في ناحية البدير تستمـز التخطيط السميـ في معرفة أمكانية  ف  إ
المؤسسات التعميمية ومدى كفاءتيا في تقديـ خدماتيا وتحقيؽ األىداؼ التي أنشئت مف أجميا 

ذ أف ىناؾ معايير تخطيطية وضعت في موقع المدرسة إومعرفة مستويات ودرجة الرضا عنيا ، 
وعدد السكاف المستفيديف منيا ومساحتيا ونصيب الشخص مف مساحة المؤسسة التعميمية وكما 

 ( .22موضحة في الجدوؿ )

 ( 22جدوؿ )

 المؤشرات التعميمية المحمية العراقية 

 المؤسسة
 

طالب / 
 مدرسة

طالب / 
 معمـ

طالب / 
 شعبة

 نسمة / مدرسة

المسافة 
المستغرقة مف 

يت / الب
 /  ـمدرسة

ؽ المستغر الوقت 
يت بيف الب

 /  دمدرسةوال

 0-3 455-905 0555 25 35 965 رياض ألطفاؿ
المرحمة 
 االبتدائية

265 35 25 3555-2555 455-355 0-95 

المراحؿ 
 المتوسطة

265 35 25 3055 055 95-35 

المراحؿ 
 الثانوية

005 93-35 25 4555-0555 355-9655 95-35 

 باالعتماد عمى :مف عمؿ الباحث المصدر : 
( 1994 – 2005وزارة التربية ، المديرية العامة لمتخطيط التربوي  تقرير خطة التنمية التربوية لألعواـ ) -

 .82 – 105ص

 المؤشرات التربوية : -1

تتمثؿ المؤشرات التربوية بعدد التالميذ في المدرسة الواحدة والمعمـ الواحد فضاًل عف مساحة 
المدرسة الواحدة ، وتقارف تمؾ المؤشرات بالقيمة التي يضعيا المعيار التخطيطي المحمي المعتمد 
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الزيادة عمى أساس درجة االقتراب أو االبتعاد عف المقياس التربوي والذي مف خاللو يمكف معرفة 
ولغرض تشخيص حجـ الخدمات التعميمية المقدمة ،  (9)والنقصاف لتمؾ الخدمات في الناحية

لسكاف الناحية ال بد مف دراسة المؤشرات التربوية بغية إعطاء مؤشر حقيقي عمى طبيعة 
 : اآلتيالمؤسسات الخدمية في الناحية وعمى النحو 

 :رياض األطفال  -1

 مؤشر طفل / روضة :  -أ

( بمغ عدد 24في المركز الحضري ينظر الجدوؿ ) جد في ناحية البدير روضتاف تقعافيو 
( 95( طفاًل توزعوا عمى )462( )3539- 3535األطفاؿ الممتحقيف بيما في العاـ الدراسي )

( طفاًل حصة الروضة الواحدة وىو يفوؽ المعيار التخطيطي المحمي 46شعب دراسية بمعدؿ )
( طفاًل ، أذ 25 – 30حقيف في الشعبة الواحدة )يكوف عدد األطفاؿ الممتالمعتمد الذي حدد بأف 

( طفاًل وىذا يعني أف ىناؾ فائض في 255تستوعب ىذه الرياض في ظؿ الظروؼ المثالية )
روضة وبما أف الناحية  (*)(22) إلىالناحية بحاجة  إف( طفاًل أي 962عدد األطفاؿ يبمغ )

األعداد المتزايدة مف أطفاؿ  الستيعاب( روضة 29فعمية )تحتوي عمى روضتيف فأف الحاجة ال
 ( نسمة.،212( سنوات البالغ عددىـ )0-4الناحية ضمف الفئة العمرية)

ف مؤشر طفؿ / روضة جاء مرتفعًا لكال الروضتيف فقد إأما عمى مستوى األحياء السكنية فنجد 
( طفاًل في حيف 922)( بفائض 332أعمى مؤشر لعدد األطفاؿ بمغ )سجمت روضة الغصوف 

 .(24/ روضة ينظر الجدوؿ ) ( طفالً 25( بفائض )935لبيجة مؤشر بمغ )سجمت روضة ا

 

 

 
                                                           

، كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة السماوة ، أطروحة  رعد عبد الحسف محمد الغريباوي( 9)
 .964، ص 3593دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

    ( سنوات  0-4عدد السكاف ضمف الفئة العمرية ))*(

   
 طفاًل. 33= 
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 ( 24جدوؿ )ال
 (  3539-3535متغيرات رياض األطفاؿ ومؤشراتيا في ناحية البدير لمعاـ الدراسي )

 اسـ الحي
 

عدد 
 الرياض

اسـ 
 الروضة

عدد 
 األطفاؿ

عدد 
 المربيات

عدد 
 الشعب

الطاقة  المؤشرات التربوية
 االستيعابية
)*( 

 الفائض
 او العجز
)**( 

طفؿ/ 
 روضة

طفؿ/ 
 مربية

طفؿ/ 
 شعبة

 922 905 ،0 33 332 0 92 332 الغصوف 9 األمير
 25 905 26 36 935 0 ، 935 البيجة 9 السراي

 962 255 ،4 34 329 95 35 462 _ 3 المجموع

 :المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
، بيانات غير منشورة لمعاـ  األطفاؿالتربوي ، البيانات الخاصة برياض  اإلحصاء( مديرية تربية عفؾ ، قسـ 9)

 (.3535-3591الدراسي )

 ( الدراسة الميدانية.3)

( شعبة 95الكمي لمشعب )( ، فمف خالؿ الجدوؿ فأف المجموع 25)*( تكوف الطاقة االستيعابية لمشعبة الواحدة )
 طفؿ. 255(=25ˣ95فتكوف الطاقة االستيعابية الكمية ليا )

الذيف التحقوا بالرياض مف مجموع الطاقة الكمية لمروضة  األطفاؿ)**( يستخرج الفائض مف خالؿ طرح مجموع 
 (.962=255-462الواحدة ، مثال )

 :مؤشر طفل / مربية  -ب

( مربية وبمغ حصة المربية الواحدة مف األطفاؿ 35ة )بمغ عدد مربيات األطفاؿ في الناحي
( طفاًل/ مربية ، مما يعني أف الروضة 35( طفاًل وىو أعمى مف المعيار المحمي البالغ )34)

مف المربيات لسد النقص الحاصؿ في حصة المربية الواحدة بسبب  إضافيةأعداد  إلىبحاجة 
األطفاؿ المسجميف في الرياض مف جية وقمة عدد المدارس مف جية أخرى . أما  زيادة أعداد

ف روضة الغصوف الواقعة في حي األمير وروضة البيجة إعمى مستوى األحياء السكنية فنجد 
( طفاًل/مربية وىما أعمى مف المعيار التخطيطي 33الواقعة في حي السراي قد بمغ معدليما )

المؤشرات ىي أعمى مف المعيار المعتمد وىذا يؤثر سمبًا عمى األطفاؿ المحدد ما يعني أف جميع 
مف حيث تركيزىـ واستيعابيـ لممناىج الدراسية فضاًل عف عدـ سيطرة مربيات األطفاؿ بسبب 

 زيادة أعدادىـ .  
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 المدارس االبتدائية :  -1
 مؤشر تمميذ / مدرسة : -أ

أيجابي لمكفاءة الوظيفية  تمميذًا( وىو مؤشر   3،3بمغ مؤشر عدد التالميذ في المدرسة الواحدة )
تمميذ/مدرسة( بدليؿ أنيا  265نيا أقؿ مف المعيار المعتمد البالغ )إذ إليذه الخدمة في الناحية 

( تمميذًا وكما 9355) إلىبفائض يصؿ  ( تمميذ  99310ستوعبت في ظؿ الظروؼ المثالية )ا
فقد تبايف ىذا  الريفية األحياء السكنية والمقاطعات( ، أما عمى مستوى 20موضح في الجدوؿ)

، 463،  460المؤشر فكاف أعمى مؤشرًا لممعيار في أحياء ) السراي والسالـ والربيع ( ب )
لمعمـ في أعطاء المادة ى امع/مدرسة لكؿ منيا عمى التوالي ما يشكؿ عبئًا كبيرًا اً ( تمميذ422

تمميذ/مدرسة( وأدنى  2،9عيار في حي )األمير( ب )العممية لمتالميذ، في حيف يقترب مف الم
( ما يعني أف ىناؾ وقت كافي لممعمـ في 204مف المعيار المعتمد في حي )الجديدة( ب )

أستيعاب الطمبة وأعطائيـ المادة العممية بصورة أيجابية . أما عمى مستوى المقاطعات الريفية 
( في حيف جاء مطابقًا مع المعيار ،44ب )( 3فكاف أعمى مؤشر لممعيار في مقاطعة ) البريشة

 95وسويد 0( في حيف سجمت مقاطعات )الصنيبرية265( ب )99في مقاطعة )المحارة
  3ودلييـ 93وحويمة 93والطرخومة 2والجبر 6والبعيوي والجاوف ،9والسمجة والصحيف 90والدجة

،  331،  244ب ) ( أدنى مف المعيار92والييزوالبركة91والطويؿ 4والجوازرية 96وأبو ثيمة
304  ،341  ،320  ،329  ،393  ،931  ،939  ،903  ،945  ،16  ،
عدد الطمبة ال يشكؿ ضغطًا  إفذ إ/مدرسة لكؿ منيا عمى التوالي وىذا مؤشر إيجابي اً (تمميذ33

 عمى األبنية المدرسية . 
 مؤشر تمميذ / معمم :  -ب

( كما موضح في تمميذًا / معمـ 33الناحية )ستوى بمغت حصة المعمـ الواحد مف التالميذ عمى م
( ما يعني تمميذًا /معمـ 35المحمي البالغ )( وىو أعمى بقميؿ مف المعيار التخطيطي 20الجدوؿ )

أف ىناؾ زيادة في عدد التالميذ مقارنًة بعدد المعمميف وىذا يفسر وجود خماًل واضحًا في توزيع 
حية وما لو مف أثار سمبية عمى سير العممية التعميمية. المعمميف عمى المدارس االبتدائية في النا

،  33أما عمى مستوى األحياء فكاف أعمى مؤشر مف المعيار في أحياء )السالـ والسراي( ب )
/معمـ( لكؿ منيما عمى التوالي في حيف كاف مطابقًا لممعيار في حي الربيع بنسبة اً تمميذ 39
( عمى التوالي ، 90،  93كاف أدنى مف المعيار ب )( أما في أحياء )الجديدة واألمير( ف35)

وىذا يعني أف المجموعة األولى ال تشكؿ عبئًا كبيرًا عمى المعمـ في أعطاء المادة العممية لزيادة 
عدد التالميذ عف المعيار المحدد ، أما في المجموعة الثانية والثالثة  فيناؾ تناسب ما بيف التمميذ 

ستقباؿ المادة االتعميمية حقيا أو يكوف ىناؾ وقت كافي لمتالميذ في والمعمـ في أعطاء المادة 
 العممية . 
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 (20جدوؿ )
 حية البدير بحسب الحي والمقاطعاتالمؤشرات التربوية لمتغيرات المدارس االبتدائية في نا

 (3539-3535السكنية لمعاـ الدراسي )

أسـ الحي أو 
 المقاطعة

عدد 
المدارس 
 االبتدائية

عدد 
 التالميذ

عدد 
 المعمميف

عدد 
 الشعب

 المؤشرات التربوية
الطاقة 
 االستيعابية

 

الفائض 
تمميذ /  او النقص

 مدرسة

تمميذ
 /
 معمـ

تمميذ / 
 شعبة

 351 35، 21 39 460 34 40 131 3 حي السراي
 23 9535 31 90 2،9 21 6، 9993 2 حي األمير
 352 35، 24 33 463 ،3 43 132 3 حي السالـ
 34- 9445 29 93 204 46 3، 9496 4 حي الجديدة
 2، 265 22 35 422 92 33 422 9 حي الربيع
 ،3 265 49 24 ،44 99 92 ،44 9 3البريشة 
 301 - 35، 23 39 329 93 33 469 3 2الجبر 
 96 - 265 31 30 244 93 94 244 9 0الصنيبرية

 305 - 35، 31 ،9 320 96 ،3 4،5 3 6والجاوف  البعيوي
 9،1 - 265 25 90 939 6 93 939 9 3دلييـ 
 942- 35، ،3 32 331 39 30 ،،0 3 95سويد 
 5 35، 22 34 265 33 25 35، 3 99محارة 
 243- 35، 23 34 931 93 96 2،3 3 93حويمة 

 2023- 4635 90 93 33 ،، 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 43، 2 ،9السمجة والصحيف 
 0،5- 9445 25 36 393 31 24 3،5 4 93طرخومة 
 033- 35، 96 39 16 93 1 913 3 91الطويؿ 

 6939- 93555 25 33 3،3 439 691 99310 05 المجموع
 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :

 ( .3539-3535( مديرية تربية عفؾ ، قسـ اإلحصاء التربوي ، بيانات غير منشورة لمعاـ الدراسي )9)
 ( دراسة ميدانية .3)
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 90أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فكاف أعمى مؤشر مف المعيار في مقاطعات )الدجة
 ،9والسمجة والصحيف 93والحويمة 99والمحارة 0والصنيبرية 93والطرخومة 3والبريشة
/ معمـ لكؿ اً (تمميذ 32،  34،  34،  34،  30،  36،  24،  43( أذ سجمت ب )95والسويد

ذ يشكؿ ضغطًا كبيرًا عمى المعمـ،  إمنيا عمى التوالي وىذا مؤشر سمبي في المجموعة األولى 
تمميذ/معمـ( لكؿ منيا ، أما  39( ب )91والطويؿ 2ويقترب مف المعيار في المقاطعات )الجبر

أدنى  فسجمت (4والجوازرية 92والييزوالبركة 3ودلييـ 6والبعيوي والجاوف 96المقاطعات )ابوثيمة
تمميذ/معمـ( لكؿ منيما عمى التوالي وىذا مؤشر  99،  93،  90،  ،9،  93مف المعيار ب )

إيجابي عف كفاءة ىذه الخدمة في الريؼ في المجموعتيف الثانية والثالثة . ونستنتج مف ىذا أف 
 لمحجـ السكاني األثر الكبير في ارتفاع معدؿ التالميذ عمى حساب المعمميف.  

 :مؤشر تمميذ / شعبة-ج

( وىو يقع ضمف المعيار التخطيطي تمميذًا / شعبة 25توى الناحية )سبمغ ىذا المؤشر عمى م
المحدد ما يعني أنو ذات كفاءة أيجابية أكثر لتالميذ المدارس االبتدائية ، أما عمى مستوى 

 22،  24،  21األحياء فكاف حي ) السراي والسالـ والربيع( أعمى مف المعيار المحدد ب )
دنى مف ( وأ29ويقترب مف المعيار في حي )الجديدة( ب ) /شعبة( لكؿ عمى التوالياً تمميذ

قمة األبنية  إلىتمميذ/شعبة( ، المجموعة األولى يعود السبب  31)بالمعيار في حي )األمير( 
وىذا يؤثر  بنايات (6فقد بمغ عددىا )المدرسية في تمؾ األحياء بما ال يتناسب مع حجـ التالميذ 

ية مف جية أخرى ويشكؿ ضغطًا كبيرًا عمى المعمـ في إعطاء سمبًا في استيعابيـ لممادة العمم
المادة فضاًل عف عدـ وجود وقت كافي إلشراؾ جميع الطمبة في الدرس. أما عمى مستوى 

ذ انو تساوى مع إتمميذًا/شعبة( وىذا مؤشر إيجابي  25المقاطعات الريفية فقد بمغ المؤشر )
( ب ،9، السمجة والصحيف2، الجبر 3)البريشةالمعيار المحمي المحدد فقد بمغ في مقاطعات 

تمميذًا/شعبة( لكؿ منيا عمى التوالي وىو أعمى مف المعيار المحدد وىذا يعود   26- 23- 49)
قمة المدارس في ىذه المقاطعات ، في حيف يتساوى المؤشر مع المعيار في مقاطعتي  إلى

أقترب مف المعيار في مقاطعات ( لكؿ منيما عمى التوالي ، و 25( ب )93والطرخومة 3)دلييـ
 0( لكؿ منيما عمى التوالي وأدنى منو في )االصنيبيرية23،  22( ب )93والحويمة 99)المحارة
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بػ ( 92الييزوالبركة 91والطويؿ 4ريةوالجواز  96وابوثيمة 95والسويد 90والدجة 6والبعيوي والجاوف
 ا عمى التوالي . (تمميذ/شعبة كؿ مني90، 96،  32،  36،  ،3،  33،  31،  31)

 : إلىالمدارس الثانوية : وتقسم  -3

 :المدارس المتوسطة  –أ 

 مؤشر طالب / مدرسة : -1

طالبًا/مدرسة( وىو اقؿ مف المعيار  259بمغ مؤشر عدد الطمبة في المدارس المتوسطة )
( وىذا مؤشرا أيجابيًا مف ناحية عدد 26( الجدوؿ )طالبًا /مدرسة 036طي المحدد ب )التخطي

( 2213الطمبة في المدرسة الواحدة فقد أستوعبت ىذه المدارس في ظؿ الظروؼ المثالية ليا )
 ( .9503) إلىبفائض يصؿ 

 ( 26جدوؿ )
المؤشرات التربوية لمتغيرات المدارس المتوسطة في ناحية البدير بحسب الحي السكني 

 (3539-3535والمقاطعات لمعاـ الدراسي )

 
 ت

أسـ الحي أو 
 المقاطعة

عدد 
المدارس 
 المتوسطة

عدد 
 الطالب

عدد 
 المدرسيف

عدد 
 الشعب

الطاقة  المؤشرات التربوية
 االستيعابية

 
 

الفائض 
 أو

 النقص

 طالب
/ 

 مدرسة

 طالب
 /
 مدرس

طالب/ 
 شعبة

 40- 036 45 30 439 93 91 439 9 حي االنتفاضة 9
 42 9503 46 36 043 34 43 9510 3 حي الصكباف 3
 439 9503 ،4 39 2،4 96 26 ،4، 3 حي األمير 2
 ،2- 036 41 31 431 95 ،9 431 9 حي السراي 4
 233- 036 22 90 913 6 92 913 9 0الصنيبرية  0
 430- 036 39 6 49 3 6 49 9 6والجاوف  البعيوي 6
 233- 036 33 35 923 0 ، 923 9 96أبو ثيمة  ،
 236- 036 ،4 33 945 2 0 945 9 ،9والصحيف  السمجة 3
 9503 3245 21 39 259 3، 940 2213 95 المجموع 1

 المصدر: الباحث باالعتماد عمى :
 (.3535-3591بيانات غير منشورة لمعاـ الدراسي )، التربوي  اإلحصاء، قسـ عفؾمديرية تربية ( 9)
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( أدنى مف المعيار )السراي واالنتفاضة واألميرحياء أما عمى مستوى األحياء السكنية فقد جاءت أ
 043ذ بمغ )إ ستثناء حي الصكبافإ/مدرسة(  باً طالب 2،4،  439،  431التخطيطي ب )

طالب/مدرسة( والسبب في ذلؾ يعود  036طالب/ مدرسة( وىو أعمى مف المعيار المحدد ب )
ا مدرستيف متوسطتيف في ىذا الى زيادة عدد السكاف وقمة عدد البنايات المدرسية البالغ عددى
،أبو ،9، السمجة والصحيف0الحي ، في حيف جاءت المقاطعات الريفية )الصنيبرية

 949،  923،  945،  913( دوف المعيار التخطيطي المحدد ب )6،البعيوي والجاوف96ثيمة
عدد  فإذ إطالب/ مدرسة( لكؿ منيا عمى التوالي وىو مؤشر إيجابي عمى كفاءة الخدمة التعميمية 

 الطمبة ال يشكؿ ضغطًا عمى األبنية المدرسية .

 :مؤشر طالب / مدرس -2

/مدرس( وىذا مؤشر  اً طالب39بمغ مؤشر حصة المدرس مف الطالب عمى مستوى الناحية )
( ، أما عمى 26/مدرس( الجدوؿ ) اً طالب 35ذ يقترب مف المعيار التخطيطي البالغ )إإيجابي 

فنالحظ أف ىناؾ تبايف أذ كاف أعمى مف المعيار في أحياء )السراي مستوى األحياء السكنية 
طالب/مدرس( لكؿ منيا عمى التوالي ، في حيف  30، 36،  31والصكباف واالنتفاضة( ب )

/مدرسة( ، أما عمى مستوى المقاطعات الريفية اً طالب39يقترب مف المعيار في حي )األمير( ب )
/مدرسة( وجاءت اً طالب33عمى مف المعيار المحدد ب )( أ،9فجاءت مقاطعة )السمجة والصحيف

/مدرسة( وأدنى منو في مقاطعات اً طالب 35( مطابقة مف المعيار ب )96مقاطعة )ابوثيمة
/مدرسة( لكؿ منيما عمى التوالي وىو مؤشر اً طالب 6، 90( ب )6والبعيوي والجاوف 0)الصنيبيرية

 الريفية .  إيجابي كونو أدنى مف المعيار المحدد في المناطؽ

 :مؤشر طالب / شعبة  -3

/ شعبة ( وىذا أعمى مف المعيار المحمي  اً طالب 21بمغ ىذا المؤشر عمى مستوى الناحية )
/ شعبة( ما يؤثر سمبًا عمى كفاءة ىذه الخدمة في الناحية أما عمى مستوى اً طالب 25المحدد )

( 45، 46، ،4، 41نتفاضة ( ب)اإلحياء السكنية فشكمت أحياء)السراي واألمير والصكباف واال
لكؿ منيا عمى التوالي وجميعيا أعمى مف المعيار وىو مؤشر سمبي ، أما عمى مستوى 

( أعمى مف المعيار في ،4( ب )،9المقاطعات الريفية فقد جاءت مقاطعة )السمجة والصحيف



 ]اكتب عنوان المستند[
 

 
006 

لبعيوي وا 96( وأدنى منو في مقاطعات)أبوثيمة22( ب )0حيف أقتربت منو مقاطعة )الصنيبرية
 (.39% ،33( ب )6والجاوف

 المدارس الثانوية : -ب

 :مؤشر طالب / مدرسة  -1

/ مدرسة( اً طالب 239بمغت حصة المدرسة الواحدة مف طمبة المدارس الثانوية في الناحية )
/مدرسة( . أما عمى مستوى األحياء  اً طالب 005( وىو أقؿ مف المعيار المحدد ب)،2الجدوؿ )

( 263، 236السكنية فقد جاء حي )السراي واالنتفاضة ( أدنى مف المعيار المحمي المحدد ب )
 اً ( طالب603لكؿ منيما عمى التوالي في حيف جاء حي الصكباف أعمى مف المعيار بنسبة )

،  ،9مجة والصحيف/مدرسة. أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فقد جاءت مقاطعات )الس
،  366،  240،  ،23( أدنى مف المعيار وب )92، الييزوالبركة 3، البريشة 99المحارة
 طالبًا/مدرسة( لكؿ منيا عمى التوالي .  339

 (،2جدوؿ )ال
المؤشرات التربوية لمتغيرات المدارس الثانوية في ناحية البدير بحسب الحي والمقاطعات السكنية 

 (3539-3535لمعاـ الدراسي )

 
 ت

أسـ الحي أو 
 المقاطعة

عدد 
المدارس 
 الثانوية

عدد 
 الطالب

عدد 
 المدرسيف

عدد 
 الشعب

الطاقة  المؤشرات التربوية
 االستيعابية

 
 

الفائض 
 طالب أو العجز

 / مدرسة
 طالب
 / مدرس

طالب/ 
 شعبة

 088- 551 41 21 362 9 08 362 0 حً االنتفاضة 0

 767 0011 53 37 658 25 36 0307 2 حً الصكبان 2

 064- 551 35 05 386 00 25 386 0 حً السراي 3

 284- 551 33 06 266 8 07 266 0 2البرٌشة 4

 041 0011 40 26 345 07 27 691 2 00المحارة  5

 329- 551 28 28 220 8 8 220 0 03الهٌز والبركة  6

 023- 551 28 28 427 04 05 427 0 07السلجة والصحٌن  7

  4951 37 24 380 92 046 3669 (*) 9 المجموع 8

 المصدر: باالعتماد عمى :
 (.3535-3591التربوي ، بيانات غير منشورة لمعاـ الدراسي )اإلحصاء عفؾ ، قسـ مديرية تربية ( 9)

 .( مدرسة إعدادية 2( مدارس ثانوية و )6)*( تضـ ناحية البدير )
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 مؤشر طالب / مدرس :  -2

/ مدرس( وىو مؤشر اً طالب34الواحد مف عدد الطمبة عمى مستوى الناحية ) بمغت حصة المدرس
ياء ( . أما عمى مستوى األح/مدرساً طالب35طي البالغ )نو أعمى مف المعيار التخطيإذ إسمبي 

/مدرس( وجاء مطابؽ اً طالب ،2( أعمى مف المعيار أذ بمغ )السكنية فقد جاء حي )الصكباف
 90طالب/مدرس( وأدنى منو في حي )السراي( أذ بمغ ) 35ب )لممعيار في حي )االنتفاضة( 

 ،9طالب/مدرس( ، أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فقد جاءت مقاطعات )السمجة والصحيف
/مدرس في حيف اً ( طالب36، 33، 33( أعمى مف المعيار ب )99والمحارة 92والييزوالبركة

 /مدرس( . اً طالب 96( أدنى منو ب )3جاءت مقاطعة )البريشة

 مؤشر طالب / شعبة : -3

/شعبة( وىو مؤشر سمبي عمى كفاءة مؤسسات اً طالب ،2بمغ ىذا المؤشر عمى مستوى الناحية )
/ شعبة( أما عمى اً طالب25ىذه الخدمة التعميمية أذ أنو أعمى مف المعيار التخطيطي البالغ )
،  02أعمى مف المعيار ب ) مستوى األحياء السكنية فجاء حي )الصكباف ، االنتفاضة ،السراي(

/شعبة ( لكؿ منيا عمى التوالي أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فكاف أعمى اً طالب 20،  45
( 22)بػ (  3( ويقترب منو في مقاطعة )البريشة49)بػ ( 99مف المعيار في مقاطعة )المحارة 

( لكؿ 33/شعبة اً لب)طابػ ( ،9والسمجة والصحيف 92وأدنى منو في مقاطعات )الييز والبركة
 منيما عمى التوالي .

 : المعايير المساحية -2

تعد المساحة التعميمية مؤشرًا تخطيطيًا ميمًا يعكس حصة ىذه الفعالية الميمة ضمف الفعاليات 
التي تغطي كؿ األرضية وأف توسع ىذه المساحة يدؿ عمى االىتماـ المتزايد لمخدمات التعميمية 

( 1)مؤسسات ىذه الخدمة بشكؿ يكفؿ لجميع الطمبة الوصوؿ إلييا بسيولةوذلؾ مف أجؿ توزيع 

 .ف المساحات المطموبة لممؤسسات التعميمية بمختمؼ مراحميا الدراسية ا  و 

 

                                                           

، 3594المختار ، البيضاء ، صبري فارس الييتي وزيف العابديف عمي صفر ، جغرافية المدف ، جامعة عمر ( 9)
 .256ص
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 :رياض األطفال  -أ

ؿ مساحة ( وبمغ معد3ـ 4331( ) روضة 3اض األطفاؿ البالغ عددىا )بمغ مجموع مساحة ري
( 3ـ2305( وىي أقؿ مف المعيار المحمي المحدد ب )23الجدوؿ )( 3ـ 3490الروضة الواحدة )

المساحة المطموبة حسب  إلىلموصوؿ  إضافية( 3ـ 320) إلىكؿ روضة بحاجة  ف  إا فوبيذ
( 3ـ 9,4المعيار المحدد أما حصة الطفؿ الواحد مف أجماؿ مساحة رياض األطفاؿ فقد بمغت )

 .(9)( لكؿ طفؿ 3ـ 93وىي أقؿ مف المعيار المساحي المحدد ب )

 المدارس االبتدائية : -ب

( وبمغ 23( ينظر جدوؿ )3ـ 96،665بمغت المساحة الكمية لممدارس االبتدائية في الناحية )
( 3ـ 055،ػ 0555) بػ( وىي اقؿ مف المعيار المحدد 3ـ4023معدؿ مساحة المدرسة الواحدة )

قمة عدد  إلىلممدرسة االبتدائية الواحدة وىي مساحة قميمة مقارنة بالمعيار المحمي ويعود ذلؾ 
األبنية المدرسية مما يسبب ظاىرة االزدواجية في الدواـ ويمكف معالجة نقص الحاصؿ في 
المساحة مف خالؿ فؾ أزدواجية دواـ المدارس االبتدائية أو بناء مدارس جديدة ذات مواصفات 

( لموصوؿ 3ـ 463ف كؿ مدرسة ابتدائية بحاجة إلى مساحة إضافية تقدر ب ) إلمية وبيذا فعا
إلى المساحة المطموبة بحسب المعيار المحمي المحدد ، اما حصة التمميذ الواحد مف أجمالي 

( وىي أعمى بقميؿ مف المعيار المساحي المحدد 3ـ94.9مساحة المدرسة االبتدائية فقد بمغت )
المجاؿ المناسب ولتغطية النقص الحاصؿ في المساحات  لتوفير ،(3)(3ـ92.1والبالغ ) لكؿ تمميذ

ذ يمكف أختزاؿ تمؾ المساحات عف طريؽ االعتماد عمى البناء إالمخصصة لممدارس االبتدائية 
 مدرستاف محؿ المدرسة الواحدة القديمة . إلىوتحويميا  العمودي وتيديـ المدارس القديمة

 المدارس المتوسطة : :ت 

( وبمغ معدؿ 23( وكما موضح في الجدوؿ )3ـ 41،55بمغ مجموع مساحة المدارس المتوسطة )
 -3555ف المعيار المحمي المحدد ب )( وىي اقؿ م3ـ 41،5مساحة المدرسة الواحدة )

( لممدرسة المتوسطة الواحدة .وىي مساحة قميمة إذ ما قورنت بالمعيار المحمي ، وىذا 3ـ 95555

                                                           

 .950-61( ، ص3550/3556 -9114/9110وزارة التربية خطة التنمية التربوية لمسنوات )( 9)
 وزارة التربية خطة التنمية التربوية ، مصدر سابؽ .( 3)
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يؤثر سمبًا عمى كفاءة مؤسسات ىذه الخدمة التعميمية في الناحية مما يتطمب عمى المخططيف 
زيادة مساحة المدارس المتوسطة وذلؾ مف خالؿ بناء مدارس جديدة  أو إضافة مساحات 

أضافية لموصوؿ (3ـ2525ليًا ، وعميو فأف كؿ مدرسة متوسطة بحاجة إلى )لممدارس القائمة حا
إلى المساحة المطموبة  حسب المعيار المحدد . اما حصة الطالب الواحد مف مجموع مساحة 

( لكؿ 3ـ،3( وىي اقؿ مف المعيار المساحي المحدد  ب )،.94المدارس المتوسطة فقد بمغت )
 .طالب 

 (23الجدوؿ )

 (3539-3535لمعاـ الدراسي ) المؤشرات المساحية لممؤسسات التربوية التابعة لناحية البديرالمتغيرات و 

 المؤسسة التربوية
 عدد المؤسسات

 التربوية

مجموع 
مساحة 

المؤسسات 
 3ـ

معدؿ المساحة 
 لممؤسسة الواحدة

 3ـ

احتياج 
المؤسسة 
الواحدة مف 
3المساحة ـ

 

حصة المتعمـ 
 3المساحية ـ

 94 320 3490 4331 3 رياض األطفاؿ

المدارس 
 االبتدائية

2، 96،665 4023 463 94.9 

المدارس 
 المتوسطة

95 41،55 41،5 2525 94.، 

 90.4 2،99 6331 06655 1 لمدارس الثانويةا

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :

غير منشورة لمعاـ  وزارة التربية ، مديرية محافظة القادسية، قسـ التخطيط ، شعبة اإلحصاء ، بيانات  -9
 ( .3539ػػ 3535)

 المدارس الثانوية : -ث 

( وكما موضح في 3ـ06655بمغ مجموع مساحة المدارس الثانوية الكمية في الناحية )     
( وىي اقؿ مف المعيار المحمي المحدد 3ـ6331مساحة المدرسة الواحدة  ) ت( وبمغ23جدوؿ )ال

( وىي مساحة قميمة إذ ما قورنت بالمعيار المحمي وىذا بدوره يؤثر 3ـ 90555ػ  95555ب ) 
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( أضافية 3ـ2،99تحتاج المدرسة الواحدة إلى ) إذسمبًا عمى الكفاءة الوظيفية ليذه المدارس ، 
حسب المعيار اما حصة الطالب الواحدة مف أجمالي المساحة بالمساحة المحددة  إلىلموصوؿ 

 .( لكؿ طالب3ـ32المساحي المحدد ب )( وىي اقؿ مف المعيار 90.4)

 ( :المعايير المكانية )سهولة الوصول -3

( مف أىـ المعايير المكانية التي تعبر عف كفاءة Accessibilityيعد معيار سيولة الوصوؿ )
توزيع األنشطة الخدمية في المراكز الحضرية والريفية عمى حد سواء وذلؾ مف خالؿ تحديد 

الراحة  ة بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر مفممعوالوقت المستغرؽ وواسطة النقؿ المستالمسافة المقطوعة 
لمعايير المكانية ا وفؽعمى .ولتقسيـ كفاءة الخدمات التعميمية  (9)واألماف وبأقؿ جيد مبذوؿ

( يوضح المسافة والوقت الذي يجب أف يقطعو الطالب سيرًا عمى األقداـ مف مكاف 21فالجدوؿ )
( 3ـ 255 – 905بغي أف يقطع مسافة )ين إذأقرب مؤسسة تعميمية في الناحية  إلىسكنو 

 – 255( دقيقة ، ومسافة )0ػ3لمرحمة رياض األطفاؿ وىي المسافة التي يقطعيا الطفؿ بوقت )
( دقيقة  ومسافة 95ػ 0يقطعيا التمميذ بوقت ) إف( لممدارس االبتدائية التي يمكف 3ـ 455

( دقيقة 35ػ95يقطعيا الطالب  بوقت ) إفف التي يمكلمتوسطة ا( لممدارس 3ـ 055 -455)
( 30ػ 35يقطعيا الطالب بوقت ) إف(  لممدارس الثانوية التي يمكف 3ـ  355 – 055ومسافة )

المحدد الرئيس لحركة  بوصفودقيقة . ولتحديد نطاؽ التأثير لممؤسسات التعميمية في ناحية البدير 
وسائط نقؿ  ؿاعمسواء كاف التنقؿ سيرًا عمى األقداـ أـ بأستالطمبة مف والى ىذه المؤسسات 

كأحد أساليب التحميؿ المكاني  ( 3()*)( Bufferت الدراسة أداة الحـر المكاني )عمممختمفة فقد است
المنضوية ضمف بيئة نظـ المعمومات الجغرافية والذي يحدد نطاؽ التأثير لممؤسسات عمى 

 المحيط التابع ليا لغرض بياف كفاءة الخدمة المقدمة لمسكاف .
 

                                                           

 ( وزارة التربية ، مديرية تربية محافظة القادسية ، تربية عفؾ  ، وحدة التخطيط .9)
ظاىرة ) الحـر المكاني بأنو تمؾ الحدود التي تحيط بالظاىرة الجغرافية عمى الخريطة سواء كانت ال)*( يعرؼ 

ٌطها موقع المركز ومح( وبمساحات متساوية أذ تعمؿ األداة عمى رسـ دائرة مركزىانقطية أـ خطية أـ مساحية

 ينظر : .الحد األقصى للبعد المكانً 
(1) Kang-Tsungchang introduction to Geographic information systems , MC Graw-
Hill comp, inc, New York , 2002, p13.                                                             
(2) Good chalid ,Michael JD esmith , and Lony ley paul , Geospatial Analysis com 
pehensiveGulde to principles , Techniques and software Tolls , Troubador publishing 

Ltd ,Leicester UK. 2007. P15g. 



 ]اكتب عنوان المستند[
 

 
020 

 ( 21جدوؿ )ال
التعميمية  المعايير المكانية التخطيطية لتحديد المسافة سيرا عمى األقداـ بالنسبة لممؤسسات

 (3539-3535في ناحية البدير لمعاـ الدراسي )
 الوقت / دقيقة المسافة/ ـ المؤسسة التربوية

 0ػػػػػ3 255 رياض األطفاؿ

 95ػػػػ0 455 المدارس االبتدائية
 35ػػػػػ95 055 المدارس المتوسطة
 30ػػػ35 355-055 المدارس الثانوية

 :المصدر : الباحث باالعتماد عمى  
ر اإلسكاف الحضري جميورية العراؽ ، وزارة األعمار واإلسكاف ، الييئة العامة لإلسكاف ، الييئة ، كراس معايي -
 .90ص، ( مؤشرات تخطيطية لمخدمات االجتماعية 3، جدوؿ ) 3595،
 رياض األطفال : -أ

التعميمية حدد المعيار التخطيطي المحمي المسافة التي يقطعيا الطفؿ لموصوؿ الى المؤسسة 
دقيقة( وعند تطبيؽ ىذا  0-3ـ( وبوقت مستغرؽ )255بسيولة وأماف دوف أف يشعر بالتعب ب )

%( مف أطفاؿ الناحية يقطعوف المسافة والوقت  1المعيار عمى منطقة الدراسة نجد أف نسبة )
%( يقطعوف مسافة ووقت أكبر مف المعيار المحدد وأف 39,3ضمف المعيار المحدد ونسبة )

ب في ذلؾ يعود الى قمة أعداد الرياض ، فقد ضمت الناحية روضتيف فقط مما يعكس السب
صعوبة حصوؿ السكاف عمى ىذه الخدمة أذ يقطعوف مسافات طويمة إلرساؿ أطفاليـ ألييا . أما 

%( ، وأكبر 20.6عمى مستوى األحياء السكنية فقد بمغت ضمف المعيار في حي الجديدة نسبة )
 %( . 00لجياد ونسبة بمغت )مف المعيار في حي ا

%( لعدـ  955أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فوقعت جميعيا أكبر مف المعيار وبنسبة )
ا بيف الذىاب سيرًا وجود رياض أطفاؿ فييا، كما أف وسائؿ النقؿ الخاصة باألطفاؿ تنوعت م

%(  99،  3ونسبة )%(  36%( والذيف يستقموف سيارات أجرة نسبة ) 1، 3)بػ عمى اإلقداـ 
%( وقد توزعت  3.3لمسيارات الخاصة أما الذيف يستقموف الدراجات اليوائية فقد بمغت نسبتيـ )

أف مساحة نطاؽ ( 90)خريطة مقاطعة سكنية (. ويتضح لنا مف  93أحياء و 3عمى مستوى )
ة ( وىي مساحة صغير 3كـ ،5.0الناحية قد غطت مساحة ) التأثير لخدمة رياض األطفاؿ في

مقارنًة بمساحة منطقة الدراسة مما يعكس عدـ كفاءة ىذه الخدمة وأف ىناؾ مناطؽ غير مخدومة 
 بيذه الخدمة التعميمية .
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 ( 45جدوؿ )ال 
المسافة المقطوعة والزمف والمستغرؽ ألقرب روضة بحسب الحي السكني والمقاطعات الريفية في ناحية البدير 

 (3539 –3535)لعاـ 

اسـ الحي أو 
 حجـ العينة المقاطعة

المسافة المقطوعة والوقت 
 واسطة النقؿ المستغرؽ

أكبر مف  ضمف المعيار
 المعيار

سيرًا عمى 
دراجة ىوائية أو  سيارة خاصة سيارة أجرة األقداـ

 نارية
 5 04،0 40،4 5 04،0 40،4 99 السالـ
 5 22،2 66،6 5 66،6 22،2 1 الجياد
 5 39،9 3،1، 5 03،6 2،،4 91 الربيع
 5 46،4 02،0 5 02،0 46،4 33 الصكباف
 5 44 06 5 65 45 30 السراي
 5 0،،2 63،0 5 63،0 0،،2 3 االنتفاضة
 5 0،،2 63،0 5 0،،2 63،0 96 الجديدة
 5 23،6 60،3 3،9 26،1 62،9 46 األمير
 5 5 955 5 955 5 ،9 3البريشة 
 5 5 955 5 955 5 90 2الجبر 

 5 5 955 5 955 5 99 4الجوازرية 
 5 5 955 5 955 5 4 0الصنيبرية

 5 5 955 5 955 5 1 6البعيوي والجاوف
 5 5 955 5 955 5 95 ،الصاللة
 5 5 955 5 955 5 39 3دلييـ
 5 5 955 5 955 5 9 1الركبة
 5 5 955 5 955 5 34 95السويد
 5 5 955 5 955 5 1 99المحارة
 5 5 955 5 955 5 99 93حويمة
 5 5 955 5 955 5 909 92والبركةالييز 

 5 5 955 5 955 5 2 94الفوارة
 5 5 955 5 955 5 0 90الدجة
 5 5 955 5 955 5 4 96ابو ثيمة

 5 5 955 5 955 5 ،3 ،9السمجةوالصحيف
 5 5 955 5 955 5 4 93طرخومة
 5 5 955 5 955 5 93 91الطويؿ

 . (2ممحؽ)المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
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 (90) خريطة
 3535في ناحية البدير لعاـ  األطفاؿنطاؽ الخدمة لرياض 
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 :المدارس االبتدائية  -ب 
يقطعيما التمميذ لموصوؿ الى حدد المعيار التخطيطي المحمي المسافة والوقت المستغرؽ المذاف 

دقيقة( وبتطبيؽ المعيار عمى منطقة  95-3ـ( وبوقت مستغرؽ )055المدارس االبتدائية ب )
(، نالحظ أف 49الدراسة مف خالؿ إجابات أفراد العينة عمى األستبانة وكما يوضحيا الجدوؿ )

مدرسة االبتدائية ال إلىعمى مستوى الناحية بمغت نسبة مف يقطعوف مسافة ووقت مف المنزؿ 
%(، وأف السبب 42المؤسسات التعميمية ، وأكبر مف المعيار بمغت ب ) إلى%( لموصوؿ 20)

عدـ عدالة توزيع البنايات المدرسية بالشكؿ الذي يخدـ الناحية فضاًل عف  إلىفي ذلؾ يعود 
المسافة تركزىا في جيات دوف أخرى ، أما واسطة النقؿ المستخدمة فقد بمغت نسبة مف يقطعوف 

 21%( وبواسطة سيارات خاصة ) ،.45%( وبواسطة سيارات األجرة ) 33سيرًا عمى األقداـ )
اما عمى .(% 35,2%( أما الذيف يستخدموف الدراجات )اليوائية والنارية( فقد بمغت نسبتيـ )

مستوى األحياء السكنية فنجد أف حي االنتفاضة يقع ضمف المسافة المقطوعة والوقت المستغرؽ 
%( وىو ضمف المعيار المحمي المحدد ، وأكبر مف  43مف المنزؿ الى المدرسة أذ بمغت نسبتو )
%( . أما عمى مستوى المقاطعات الريفية فنجد  ،.41المعيار نجده في حي الجديدة فقد بمغت )

( فقد 93أف نسبة مف يقطعوف المسافة والوقت المستغرؽ ضمف المعيار في مقاطعة )طرخومة
( سجمت مسافة ووقت مستغرؽ 0%( في حيف نجد أف مقاطعة )الصنيبرية ،.40يا )بمغت نسبت

أكبر مف المعيار التخطيطي ، مف خالؿ ىذا العرض لمعيار سيولة الوصوؿ في منطقة الدراسة 
يمكننا مالحظة أف النسبة األكبر منيـ يقطعوف المسافة والوقت أكبر مف المعيار وىذا يدؿ عمى 

يمية وعدـ توزيعيا بالشكؿ الذي يخدـ سكاف منطقة الدراسة ، أذ كاف لوسائؿ بعد المؤسسات التعم
النقؿ دورىا في تقميؿ المسافة والوقت بالنسبة لبعض األحياء والمقاطعات التي تفتقر إلى تمؾ 

يتضح أف نطاؽ خدمة المدارس االبتدائية غطت  (96الخريطة )المؤسسات .  ومف خالؿ 
( مف مساحة منطقة الدراسة كما نالحظ أف ىناؾ أجزاء واسعة مف الناحية 3كـ 25.6مساحة )

و البعيوي و  3دلييـ تقع خارج نطاؽ تأثير المدارس االبتدائية كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقاطعات )
ًا سمبيًا لتالميذ ىذه المرحمة التعميمية مسافات ( مما يعطي مؤشر 2والجبر  3والبريشة  6الجاوف 

التوزيع العشوائي لسكاف منطقة الدراسة فضاًل  إلىأطوؿ مف المعيار التربوي المحدد . وىذا يعود 
 عف عشوائية توزيع المدارس االبتدائية .
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 (49جدوؿ )ال
المسافة المقطوعة والزمف المستغرؽ ألقرب مدرسة ابتدائية بحسب الحي السكني والمقاطعات الريفية في ناحية  

(3539البدير لعاـ )  

الحي السكني او 
 المقاطعة

 حجـ العينة

 وسائؿ النقؿ المسافة المقطوعة والوقت

 ضمف المعيار
أكبر مف 
 المعيار

سيرًا عمى 
 األقداـ

سيارات 
 خاصة

 سيارات أجرة
 دراجات
-)ىوائية
 نارية(

 93،9 26،2 3،،3 93،9 04،0 40،0 99 السالـ

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

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

 92،2 92،2 02،2 35 955 66،6 90 2الجبر

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

 33،3 99،9 44،4 33،3 ،،،، 33،3 1 6البعيوي والجاوف
 35 35 25 25 5، 25 95 ،الصاللة 
 94،3 33،0 22،2 23،9 66،6 23،9 39 3دلييـ
 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 ،،،، 33،3 1 99المحارة 
 1،9 93،9 44،4 44،4 93،9 93،9 99 93حويمة 

 6،6 3،،3 36،4 21 66،3 ،،22 909 92الييز والبركة
 .( 4ر : الباحث باالعتماد عمى ممحؽ )المصد
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 ( 96خريطة )
 3535البدير لعاـ البتدائية في ناحية انطاؽ الخدمة لممدارس 
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 المدارس المتوسطة : -ت 

ـ( 055المدارس المتوسطة ب ) إلىحددت المسافة التي يقطعيا الطالب كحد أعمى لموصوؿ 
 إلىالقدرة البدنية لطمبة المرحمة المتوسطة  إلىدقيقة(. وىذا يرجع  35 - 95ووقت مستغرؽ )

قطع المسافة بأقؿ وقت وأسرع مف تالميذ المرحمة االبتدائية ألنيـ فئة عمرية أكبر وليـ المقدرة 
سات التعميمية تقؿ كمما زادت عمى تفادي مخاطر العبور لمطرؽ ، فضاًل عف أف أعداد المؤس

%( مف أفراد العينة 29،0( أف نسبة )43يظير مف معطيات الجدوؿ ) (9)درجتيا المرحمية 
يقطعوف مسافة ووقت مستغرؽ ضمف المعيار المحدد وىي مسافة مقبولة ، فيما أجاب ما نسبتو 

ىذا يدؿ عمى عدـ الخدمات التعميمية و  إلى%( مسافة ووقتًا أكبر مف المعيار لموصوؿ 42.9)
التخطيط في توزيع المدارس المتوسطة والنقص الحاصؿ في أعدادىا مما يعني أف ىناؾ قصورًا 

 في توزيعيا المكاني جراء النقص األبنية المدرسية وأقتصارىا في جيات محددة مف الناحية .

ف المنزؿ إلى ما عمى مستوى األحياء السكنية فنجد أف أعمى نسبة لممسافة المقطوعة والوقت مإ
%( ضمف المعيار المحدد فيما أجاب ما 43المدرسة المتوسطة كانت في حي الربيع وبنسبة )

%( مف أفراد العينة في حي الجياد مف مجموع نسبة السكاف المبحوثيف باف المسافة ،4نسبتو )
وى المقطوعة والوقت بيف المنزؿ والمدرسة المتوسطة بمغت أعمى مف المعيار ، أما عمى مست

%( وىي ضمف المعيار المحدد ، 45( بنسبة )99المقاطعات الريفية فجاءت مقاطعة )سويد
%(  في مقاطعة  02وبمغت أعمى نسبة لمف يقطعوف مسافة ووقت أعمى مف المعيار بنسبة )

ة عمى مستوى األحياء والمقاطعات الريفية فقد شكمت ممع( ، أما وسائط النقؿ المست93)حويمة
%( ، أما الذيف 42.3%( يمييا سيارات األجرة بنسبة ) 30.4يرًا عمى األقداـ )نسبة مف يذىب س

%( وممف يستقموف الدراجات اليوائية بنسبة  25يستقموف السيارات الخاصة فقد كانت نسبتيـ )
بعد المدارس المتوسطة عف أماكف سكف  إلى%( مف مجموع أفراد العينة وىذا يعود 36.3)

أف المساحة  (،9الخريطة )ير لخدمة ىذه المرحمة التعميمية فيالحظ مف الطمبة .أما نطاؽ التأث
( ، كما تبيف الخريطة أف ىناؾ مساحات واسعة مف الناحية 3كـ 90التي غطتيا ىذه الخدمة )

،  3، دلييـ ،، الصاللة 4، الجوازرية 2،الجبر3تقع خارج نطاؽ الخدمة مثؿ مقاطعات )البريشة
، 93،طرخومة 90،الدجة 94، الفوارة92،الييزوالركبة93، الحويمة99المحارة 95د،السوي 1الركبة
 ( وىذا ما يؤكد لنا أف الطمبة يقطعوف مسافات أطوؿ مف المعيار التخطيطي . 91الطويؿ

 
 

                                                           

 .354سميع جالب ، مصدر سابؽ ، ص ( 9)
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 ( 43جدوؿ )ال
ناحية المسافة المقطوعة والزمف المستغرؽ ألقرب مدرسة متوسطة بحسب الحي السكني والمقاطعات الريفية في 

 (3539البدير لعاـ )

 حجـ العينة اسـ الحي او المقاطعة
 وسائؿ النقؿ المسافة المقطوعة والوقت

ضمف 
 سيرًا عمى أكثر مف المعيار المعيار

 األقداـ
سيارات 
 األجرة

سيارات 
 خاصة

 دراجات
 نارية(-)ىوائية

 93،9 26،2 3،،3 93،9 04،0 40،0 99 السالـ
 33،3 99،9 33،3 22،2 44،4 00،0 1 الجياد
 ،،90 36،2 29،0 36،2 2،2، 03،6 91 الربيع
 23،9 94،3 33،0 30،9 46،4 02،0 33 الصكباف
 35 34 35 26 45،9 65،9 30 السراي
 93،0 30 0،،2 30 05 05 3 االنتفاضة
 30 ،،93 30 29،3 0،،2 63،0 96 الجديدة
 2،،9 36،9 36،9 25،4 06،0 42،4 46 األمير
 6،،9 31،4 31،4 32،0 90،3 03،3 ،9 3البريشة 
 92،2 92،2 02،2 35 955 66،6 90 2الجبر 

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

 33،3 99،9 44،4 33،3 ،،،، 33،3 1 6البعيوي والجاوف
 35 35 25 25 5، 25 95 ،الصاللة 
 94،3 33،0 22،2 23،9 66،6 23،9 39 3دلييـ 
 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 ،،،، 33،3 1 99المحارة 
 1،9 93،9 44،4 44،4 93،9 93،9 99 93حويمة 

 6،6 3،،3 36،4 21 66،3 ،،22 909 92الييز والبركة 
 5 5 66،6 22،2 66،6 22،2 2 94الفوارة 
 5 45 45 35 65 45 0 90الدجة
 5 3،0 05 3،0 0، 3،0 4 96ابو ثيمة 

 30،1 22،2 33،3 93،0 00،0 44،4 ،3 ،9السمجة والصحيف
 5 30 05 30 05 05 4 93طرخومة 
 3،2 49،6 22،2 96،6 66،6 22،2 93 91الطويؿ

 ( .4الممحؽ )المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
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 (،9خريطة )
 3535نطاؽ الخدمة لممدارس المتوسطة في ناحية البدير لعاـ 
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 المدارس الثانوية :  -ث 

 30-35ـ( وبوقت مستغرؽ مف ) 355أف المسافة المقطوعة بيف المدرسة الثانوية والبيت )
أنو كمما ارتفعت المرحمة التعميمية كمما زادت القدرة الجسمانية لمطالب عمى  إلى( وىذا يعود دقيقة

قطع مسافة أكبر ولو قدرة عمى تحمؿ أكثر وبما يضمف توزيع المؤسسات التعميمية في عمـو 
حياء والمقاطعات وبما يخدـ عدد كبير مف السكاف ، وبتطبيؽ المعيار عمى منطقة الدراسة  األ

%( مف أجمالي أفراد العينة يقطعوف مسافة ووقتًا  20.2( نالحظ أف نسبة )42ينظر الجدوؿ )
الخدمات التعميمية وىذا يدؿ عمى عدـ التخطيط في توزيع  إلىأكبر مف المعيار المحدد لموصوؿ 

المدارس الثانوية والنقص في أعدادىا فيما بمغت نسبة الذيف يقطعوف مسافة ووقت ضمف المعيار 
%( مف مجموع أفراد العينة .أما عمى مستوى األحياء السكنية فقد بمغت نسبة  24.9المحدد ب )

المعيار المحدد في حي )الربيع والسراي( ، في حيف  %( ممف يقطعوف مسافة ووقت ضمف 45)
%( مف  01بمغت أعمى نسبة لمف يقطعوف مسافة ووقت أعمى مف المعيار في حي الجديدة )

عادؿ والنقص في البنايات المدرسية في عموـ منطقة المجموع العينة وىذا يعود الى التوزيع غير 
ينالؾ تبايف في مؤشر سيولة الوصوؿ فقد سجمت الدراسة ، أما عمى مستوى المقاطعات الريفية ف

%( في  65( ب )93نسبة مف يقطعوف مسافة ووقت محدد ضمف المعيار في مقاطعة )الحويمة
%( مف مجموع أفراد  63( بنسبة )4حيف سجمت أعمى نسبة مف المعيار في مقاطعة )الجوازرية

ثانوية فقد بمغت نسبة مف أجاب المدارس ال إلىالعينة ، أما واسطة النقؿ المستخدمة لموصوؿ 
%( أما  1.،6واسطة سيارة األجرة بنسبة )  ؿاعم%(، تمييا أست 25.6بأنو سيرا عمى األقداـ )

%( وممف يستقموف السيارات الخاصة 96.1مف يستقموف الدراجات اليوائية فقد بمغت نسبتيـ )
ارس الثانوية قد غطت نطاؽ تأثير خدمة المدأف (93الخريطة) %( ، ويظير مف 90.3بنسبة )
( مف مساحة منطقة الدراسة وىذا يؤشر عف وجود مناطؽ تقع خارج نطاؽ 3كـ32مساحة )

 6والبعيوي والجاوف 0والصنيبرية 4والجوازرية 2مقاطعة )الجبر إلىالخدمة كما ىو الحاؿ بالنسبة 
 96ثيمةوابو  90والدجة 94والفوارة 93والحويمة 95والسويد 1والركبة 3ودلييـ ،والصاللة
 إلى(  وىذا ناتج مف قمة عدد المدارس الثانوية وعشوائية توزيعيا مما يؤدي ذلؾ 93وطرخومة

 قطع طمبة ىذه المرحمة التعميمية مسافات أطوؿ مف المعيار التخطيطي . 
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 ( 42جدوؿ )ال
الريفية في ناحية المسافة المقطوعة والزمف المستغرؽ ألقرب مدرسة ثانوية بحسب الحي السكني والمقاطعات 

 (3539البدير لعاـ )

 حجـ العينة اسـ الحي او المقاطعة
 واسطة النقؿ المسافة المقطوعة والوقت

أكبر مف  ضمف المعيار
 المعيار

سيرًا عمى 
 دراجات ىوائية سيارة خاصة سيارة أجرة األقداـ

 93،9 26،2 3،،3 93،9 04،0 40،0 99 السالـ
 33،3 99،9 33،3 22،2 44،4 00،0 1 الجياد
 ،،90 36،2 29،0 36،2 2،2، 03،6 91 الربيع
 23،9 94،3 33،0 30،9 46،4 02،0 33 الصكباف
 35 34 35 26 45،9 65،9 30 السراي
 93،0 30 0،،2 30 05 05 3 االنتفاضة
 30 ،،93 30 29،3 0،،2 63،0 96 الجديدة
 2،،9 36،9 36،9 25،4 06،0 42،4 46 األمير
 6،،9 31،4 31،4 32،0 90،3 03،3 ،9 3البريشة 
 92،2 92،2 02،2 35 955 66،6 90 2الجبر 

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

 33،3 99،9 44،4 33،3 ،،،، 33،3 1 6البعيوي والجاوف
 35 35 25 25 5، 25 95 ،الصاللة 
 94،3 33،0 22،2 23،9 66،6 23،9 39 3دلييـ 
 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 ،،،، 33،3 1 99المحارة
 1،9 93،9 44،4 44،4 93،9 93،9 99 93حويمة

 6،6 3،،3 36،4 21 66،3 ،،22 909 92الييز والبركة
 5 5 66،6 22،2 66،6 22،2 2 94الفوارة 
 5 45 45 35 65 45 0 90الدجة
 5 3،0 05 3،0 0، 3،0 4 96ابو ثيمة 

 30،1 22،2 33،3 93،0 00،0 44،4 ،3 ،9السمجة والصحيف
 5 30 05 30 05 05 4 93طرخومة
 3،2 49،6 22،2 96،6 66،6 22،2 93 91الطويؿ

 ( .4المصدر : الباحث باالعتماد عمى الممحؽ )
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  (93خريطة )  
 3535نطاؽ الخدمة لممدارس الثانوية في ناحية البدير لعاـ 
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 :المعايير السكانية  -4
ف العالقة بيف عدد السكاف وعدد الخدمات التعميمية ىي عالقة طردية إذ كمما زاد عدد السكاف إ

 (1).زادت معو االحتياجات التعميمية المتمثمة بأعداد المدارس 

 :رياض األطفال  -أ

( نسمة 0555واحدة لكؿ ) يشير المعيار المحمي الخاص برياض األطفاؿ بضرورة وجود روضة
( يحتاج إلى نسمة 62436حصة سكاف الناحية البالغ عددىـ )(نجد أف 44جدوؿ )وبالنظر إلى 

ية مف رياض األطفاؿ تبمغ روضة( وبما أف الناحية تضـ روضتيف فقط فأف الحاجة الفعم92)
عدـ أىتماـ صانعي القرار التخطيطي بيذه  إلى( في عموـ الناحية ويعود سبب ذلؾ روضة99)

رحمة غير إلزامية لتسجيؿ األطفاؿ ، أما عمى مستوى األحياء م بوصفياالمرحمة التعميمية 
والمقاطعات الريفية وعمى وفؽ ما طرح سابقًا نجد أف بعضيا يعاني مف النقص وعدـ وجود رياض 

ذا بعدد سكانو البالغ ذا ما قورف ىإاألطفاؿ كما في حي األمير الذي يحتاج إلى روضة واحدة 
ذ ال يوجد إروضات(  4( بعجز مقداره )عة )الييز والبركةحيف جاءت مقاط ( ، فينسمة 6931)

ة ( قري 90فييا أي روضة عمى الرغـ مف أنيا اكبر المقاطعات الريفية مساحة في الناحية وتضـ )
 (  .نسمة 91952بحجـ سكاني يبمغ )

  : المدارس االبتدائية -أ 
الناحية ال تعاني مف عجز في ( يتضح أف المدارس االبتدائية في 44بناًء عمى معطيات الجدوؿ )
( 05ذ ىناؾ فائض فييا مف خالؿ وجود )إنسمة( 0555لكؿ )واحدة  عددىا بأعتماد مدرسة أبتدائية

مدرسة( بدليؿ أف نسبة الحجـ السكاني الذي تغطيو ىذه  36مدرسة ابتدائية وأف حاجتيا الفعمية )
 29،9255عيار التخطيطي البالغ )لما وفؽعمى المدارس ىو أكبر الحجـ السكاني المفترض خدمتو 

( . أما عمى مستوى األحياء نسمة 295،3،4جـ السكاني مقداره )أي وجود زيادة في الح (*)سمة(ن
خر يعاني مف النقص اآل ياوالمقاطعات الريفية فنالحظ أف بعضيا يوجد فييا فائض في حيف بعض

 .ة في الناحية وىذا دليؿ واضح عمى سوء التوزيع المكاني لممدارس االبتدائي

                                                           

 .13( خمؼ حسيف الدليمي ، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية ، مصدر سابؽ ، ص 9)
السكاني لممدرسة الواحدة بحسب المعيار التخطيطي مدرسة( وأف الحجـ  05عدد المدارس الحالية في الناحية ))*(
 . نسمة( X 62436  =29،9255 05نسمة ( فأف الحاجة الفعمية ىي ) 0555)
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 ( 44جدوؿ )ال
-3535المؤسسات التعميمية في ناحية آؿ بدير بحسب الفائض والعجز وفقا لمعيار عدد السكاف لمعاـ الدراسي )

3539) 

  المصدر : الباحث باالعتماد عمى : 
إحصاء محافظة القادسية ، وحدة الحصر والترقيـ ،تقديرات وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مديرية  -

 .3535السكاف لعاـ 

 الحي
 او

 المقاطعة
 السكنية

 عدد
 السكاف
 لعاـ
3535 

 الثانوية واإلعدادية المتوسطة االبتدائية رياض األطفاؿ

جود
مو

 ال

جة
لحا

 ا
مية

لفع
 ا
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 ا
جز

 الع
 او

جود
مو

 ال

ا
   

 
ا

مية
لفع

ة ا
حاج

ل
 

ض
لفائ

 ا
جز او
 الع

جود
مو

 ال

جة
لحا

 ا
مية

لفع
 ا

ض
لفائ

 ا
جز او
 الع

جود
مو

 ال

ا
ا   

مية
لفع

ة ا
حاج

ل
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لفائ
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 الع

9- 3 9 6931 األمير  2 3 9 3 9 9 5 9 9 
 5 5 5 9 9 5 9 9 3 5 5 5 9452 السالـ
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9395 الجياد
 5 5 5 5 5 5 9 9 9 5 9 5 3441 الربيع
9- 9 5 26،9 الصكباف  5 5 5 3 9 9 3 9 9 
 5 5 9 5 9 9 9 9 3 5 9 9 2264 السراي
 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ،959 االنتفاضة
 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3394 الجديدة
 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 9045 الطويؿ
9- 9 5 3335 البريشة  9 5 9 5 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 9 5 3 3 5 5 5 3505 الجبر

 5 5 5 5 5 5 5 9 9 5 5 5 9426 الجوازرية
 5 5 5 5 5 9 9 5 9 5 5 5 642 الصنيبرية

والجاوفالبعيوي  9399 5 5 5 3 5 3 9 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9206 الصاللة
9- 9 5 3،96 دلييـ  9 5 9 5 5 5 5 5 5 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1، الركبة
9- 9 5 2350 سويد  3 3 5 5 9 9 5 5 5 
 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 9351 المحارة
 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 9491 حويمة

والبركة الييز  9،315 5 4 -4  92 3 0 5 5 5 9 9 5 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 240 الفوارة
 5 5 5 5 5 5 9 5 9 5 5 5 ،،6 الدجة
 5 5 5 5 5 9 9 5 9 5 5 5 4،1 أبو ثيمة

9- 9 5 2063 السمجة والصحيف  2 3 9 9 9 5 9 5 5 
 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 466 طرخومة
99- 92 3 62436 المجموع  05 36 30 95 6 4 1 6 3 
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( الذي يبيف أف حي األمير بحاجة فعمية إلى مدرستيف بينما بقية 44وكما موضح في الجدوؿ )
 إلىاألحياء سجمت فائضًا في عدد المدارس تصؿ الى مدرسة ابتدائية واحدة وأخرى ال تحتاج 

الييزوالبركة ،طرخومة ،الطويؿ اطعات الريفية فقد سجمت مقاطعة )مدارس، أما عمى مستوى المق
( مدارس لكؿ واحد منيا عمى التوالي 0،4،3،3في عدد المدارس بواقع ) ( فائضاً والجاوف ،البعيوي

 .ة مدرسة ابتدائية واحد إلىفي حيف سجمت بقية المقاطعات فائضًا في عدد المدارس يصؿ 
 :المدارس المتوسطة  -ب 

( جدوؿ نسمة 0555واحدة لمبنيف وأخرى لمبنات لكؿ )متوسطة نية وجود مدرسة اتشير المعايير السك
ممدارس في الناحية ل( متوسطة واف التوزيع الحقيقي مدرسة 6) ( وعميو نجد أف حاجة الناحية إلى44)
ويظير  مف المعيار المحدد أعمى ونإ إلىوىذا يشير ( مدارس متوسطة 6أي بزيادة ) (مدارس 95)

( وىذا نسمة 6242رسة متوسطة واحدة لكؿ )المؤشر التخطيطي عمى مستوى الناحية . وجود مد
 أعمى مف المعيار المحدد .

)مدرسة واحدة( والموجود الى فعمية اما عمى مستوى األحياء السكنية نجد أف حي )األمير( بحاجة 
 . ىذا الحي وفي حي )الربيع( يحتاج مدرسة متوسطة واحدة مدرسة متوسطة( وىنا يوجد فائض في3)

اما الموجود فال توجد مدرسة في ىذا الحي ، أما عمى مستوى المقاطعات السكنية نجد أف مقاطعة 
مدارس متوسطة( بحسب المعيار المحمي المحدد والموجود الحقيقي  4الييز والبركة بحاجة فعمية إلى )
ستنتج مف ذلؾ بأف بعض األحياء والمقاطعات يوجد يو ذه المقاطعة.ال يوجد مدرسة متوسطة في ى

فييا فائض مف المدارس المتوسطة مما سبب الحرماف لبعض األحياء والمقاطعات األخرى التي ال 
توجد فييا مدارس متوسطة فضال عف وجود نقص في أعداد المدارس المتوسطة التي يجب أف تعالج 

 تساوي في األحياء والمقاطعات في الناحية .بطريقة زيادة أعداد وبتوزيع م
 :المدارس الثانوية  -ت 

بحسب  المعيار التخطيطي  مدرسة لمبنيف وأخرى لمبنات  الثانويةحصة السكاف مف المدارس  بمغت
- 3535( وعمى مستوى الناحية لمعاـ الدراسي )44( وبالنظر إلى جدوؿ )نسمة95555لكؿ )
( حسب ثانويةمدرسة 1( نجد أف حصة سكاف الناحية مف المدارس الثانوية واإلعدادية بمغت)3539

 الثانويةالمعيار المحمي  واف التوزيع الحقيقي لممدارس في منطقة الدراسة يشير إلى أف عدد المدارس 
نسمة( وقد  35555)بػ أكثر مف المعيار المحمي المحدد  ( وىذاثانويةمدرسة  1الموجودة في الناحية )
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نسمة( وىو اقؿ مف المعيار السكاني  ،54،لكؿ ) ثانويةأشار المؤشر التخطيطي العاـ لوجود مدرسة 
مف حيث السكاف المخدوميف ، عند استعماؿ المعيار السكاني عمى مستوى اإلحياء السكنية نجد أف 

وية( وىي بحاجة فعمية إلى مدرسة واحدة ويوجد فييا فائض مدرسة ثانوية مدرسة ثان 3حي الصكباف )
واحدة بحسب المعيار المحمي ، وأما عمى مستوى المقاطعات الريفية نجد مقاطعة الييز والبركة بحاجة 

( . واحدة ( بحسب المعيار المحمي والموجود الحقيقي )مدرسة ثانويةواحدة فعمية إلى )مدرسة ثانوية
مدارس ثانوية( لذا يكوف  6مدارس ثانوية( وىي بحاجة فعمية إلى ) 1أف الناحية يوجد فييا ) ونستنتج

 مدارس ثانوية(  .2ىناؾ فائض  قدره )

 :لبدير االصفات العمرانية ألبنية المؤسسات التربوية في ناحية - 5

تحافظ عمى كؿ ما  البناية المدرسية ىي جزء أساسي مف تطوير الخدمات التربوية  والتعميمية ألنيا
يتعمؽ بالوسائؿ أو االحتياجات التي تعمؿ عمى تطوير الخدمات التعميمية فضال عف كونيا المكاف 
الذي يقضي فيو المالؾ التربوي والطمبة معظـ أوقاتيـ ويمارسوف فيو أنشطتيـ المختمفة لذا مف 

ارسة النشاطات العممية مف الضروري أف يتمتع ىذا المكاف بمختمؼ وسائؿ الراحة واليدوء وذلؾ لمم
قبؿ المتعمـ ومف ىذه الوسائؿ ىي مبنى المدرسة الذي يمثؿ العينة الحقيقية الخاضعة لمعممية 
التربوية فكمما كانت تمؾ األبنية تتمتع بجودة عالية مف وسائؿ الراحة كمما كانت قادرة عمى تأدية 

ونظرًا ليذه  (9)يندسية والمعمارية وظيفتيا بشكؿ يحقؽ الغاية مف وجودىا مف خالؿ خصائصيا ال
وزارة التربية صنفت البنايات المدرسية  إلى )صالحة ،  ف  إاألىمية التي تتمتع بيا ىذه األبنية  ف

 ( .40، وكما موضح في الجدوؿ )( 3)تحتاج إلى ترميـ ، غير صالحة (

 : رياض األطفال -أ 

( وقد أثبتت الدراسة الميدانية 40بنايات ( جدوؿ )3)لبدير ابمغ عدد أبنية رياض األطفاؿ في ناحية 
يا تعاني مف مشاكؿ مثؿ تردي الساحات المخصصة لمعب إنذ إ%(  05أف نسبة صالحيتيا )

                                                           

عبود عبد الزىرة محسف ، كفاءة الخدمات التعميمية في قضاء الحمة ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كمية ( 9)
 . 931، ص  3593اآلداب ، 

عيسى ىادي فضيؿ ،تقييـ كفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة الحمزة ، رسالة ماجستير ، جامعة القادسية  (3)
 .  944، ص 3595، كمية اآلداب ، 
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داخميا فضال عف  إلىاألطفاؿ وأف جدرانيا وصفوفيا متيرئة نتيجة الرطوبة وتسرب مياه األمطار 
 مرافقيا الخدمية لمعمؿ . عدـ صالحية

 (40جدوؿ )ال

 (3539-3535الصفات العمرانية ألبنية المؤسسات التربوية في ناحية البدير لمعاـ الدراسي )

 المرحمة
العدد الكمي  

 لألبنية
 % غير صالحة % صالحة

 بحاجة إلى
 ترميـ

% 

 - - 05 9 05 9 3 رياض األطفاؿ

 23،4 93 5 5 0،،6 30 ،2 االبتدائية

 45 4 95 9 05 0 95 المتوسطة

 22,2 2 99,9 9 00,0 0 1 الثانوية

وزارة التربية ،مديرية تربية محافظة القادسية ،قسـ التخطيط ،شعبة اإلحصاء ، بيانات الباحث باالعتماد عمى المصدر :
 .(3539-3535لمعاـ الدراسي )،  غير منشورة 

 :المدارس االبتدائية  -ب 

نية الصالحة لالستعماؿ الميدانية أف عدد األببناية مدرسية( وقد أثبتت الدراسة  ،2تضـ الناحية )
 بناية (30بمغت ) إذبحاجة إلى ترميـ فما عدد األبنية التي أ( 23,4( أي ما يعادؿ نسبة )بناية 93)

ذ تعاني مف عدة مشكالت منيا أف أغمب أبنيتيا بنيت إ( 40( جدوؿ )0.،6أي ما يعادؿ نسبة )
األخرى مف الكرفانات وال سيما في مدارس القرى التابعة مف الطابوؽ وسقوؼ الشيمماف واألبنية 

لماء ( كما تعاني مف النقص في توفر الخدمات األساسية مف خدمات ا3)ممحؽ لمناحية كما في 
 .والكيرباء والمرافؽ الصحية 

 :المدارس الثانوية  -ت 

األبنية الصالحة ( بنايات وأف عدد 2لبدير )اف عدد األبنية لممدارس المتوسطة في ناحية إ
ترميـ وغير  إلى( والتي تحتاج 40%( جدوؿ )35بنايات( أي ما يعادؿ نسبة ) 3لالستعماؿ )
( ، وقد تبيف أنيا تعاني مف عدة مشكالت منيا ما يتعمؽ %95( أي ما يعادؿ نسبة )9صالحة )

تدىورىا وعدـ  ة فضاًل عف عدـ صالحية المرافؽ الخدمية المرتبطة بيا بسببممعبمادة البناء المست
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، كما أثبتت الدراسة الميدانية أف أغمب المدارس المتوسطة تعاني مف اإلىماؿ في  ستمرارإبصيانتيا 
توفير المكتبة المدرسية عمى الرغـ مف أىميتيا في تنمية القدرات العقمية لدى الطمبة مما سيؤثر 

 بدوره  عمى المستوى العممي لطمبة ىذه المرحمة الدراسية .

 المعايير االجتماعية )درجة رضا السكان عن الخدمات التعميمية( :   - 6

يـ كفاءة الخدمات التعميمية في ناحية البدير ال بد مف معرفة مدى رضا السكاف وميوليـ ضمف يلتق
ىذه الخدمات كونيـ المستفيدوف والمتعامموف مع ىذه الخدمات بشكؿ مباشر أذف أف مؤشر درجة 

ات يعد مف المؤشرات الميمة التي تقيس كفاءة الخدمة المقدمة لمسكاف رضا السكاف عف الخدم
لما ليا مف ( 9)أراء السكاف المستفيديف منيا  إلىلتحقيؽ العدالة والرفاىية وذلؾ مف خالؿ الرجوع 

أيجابية عمى السكاف الف كؿ مرحمة تعميمية ليا متطمباتيا الخاصة وأف ىذه المتطمبات  أنعكاسات
اؼ الميمة لمعممية التربوية . وقد تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية وكما موضحة في تعد مف األىد

( أف مستويات درجة رضا السكاف عف الخدمات التعميمية عمى مستوى منطقة الدراسة ،4الجدوؿ )
%( مف مجموع أفراد العينة وىذا يدؿ عمى أف درجة الرضا ليذه الخدمة غير 31،3بمغت نسبة)
( مف أجمالي أفراد العينة وىذا %93.3بدرجة مقبولة )حد ما وراًض  إلىت نسبة راًض جيدة فقد بمغ

ما يؤكد لنا عدـ قناعة السكاف بالعممية التربوية مف حيث إمكانياتيا التربوية والتخطيطية ، في حيف 
 إلى راض  %( مف مجموع العينة ودرجة الغير  94.3درجة متوسطة بنسبة )  جاء درجة غير راض  

%( لكؿ منيما عمى التوالي مف مجموع أفراد  91.3% و  26.3حد ما والغير راًض مطمقًا بنسبة )
سوء  إلىالعينة ، أما عمى مستوى األحياء والمقاطعات الريفية فقد جاءت بصورة متباينة وىذا يعود 

وليست أبنية توزيعيا الجغرافي وقمة عدد بناياتيا فضاًل عف أف أغمب بناياتيا عبارة عف كرفانات 
نظامية مما ينعكس ذلؾ عمى صعوبة استمرار الدواـ في ظؿ الظروؼ الجوية القاسية سواء كاف 
ذلؾ في الصيؼ أـ في الشتاء ، فقد أتضح مف الدراسة أف أعمى نسبة لرضا السكاف في حي 

%( وجاءت أعمى نسبة لعدـ رضا السكاف كانت في حي  4( بنسبة )35)األمير( فقد بمغت)
%( مف مجموع أفراد العينة في حيف جاءت درجة الرضا  3.6( وبنسبة )92يع( بمغت ))الرب

%( أما عمى مستوى مقاطعات الريفية فقد  9.3( بنسبة )6المتوسط  في حي )السراي ( فقد بمغت )
%(  2.4( وبنسبة )،9ذ بمغت )إ( 92جاءت أعمى نسبة لرضا السكاف في مقاطعة )الييزوالبركة

                                                           

 .،0( رافد موسى عبد حسوف ، مصدر سابؽ ، ص9)
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%(  9.3( وبنسبة )1( فقد بمغت )95بدرجة متوسطة جاءت في مقاطعة )سويد أما رضا السكاف
%(  مف  91.6( وبنسبة )13ذ بمغت )إ( 93وجاءت درجة عدـ رضا السكاف في مقاطعة )الحويمة

أجمالي أفراد العينة وىذا ينعكس عمى ضعؼ كفاءتيا الوظيفية المقدمة لسكاف الناحية مما يتطمب 
ىتماـ بيا مف الناحية العمرانية والخدمية بيدؼ حصوؿ السكاف عمى ىذه مف الجيات المسؤولة اال

أما مقترحات السكاف لتطوير الخدمات التعميمية في ناحية البدير ، الخدمات بدرجات رضا عالية 
 .( يوضح ذلؾ  46فالجدوؿ )

  (46جدوؿ )ال                                     
 3535تطوير الخدمات التعميمية في ناحية البدير لعاـ  مقترحات السكاف المبحوثيف حوؿ

 % حجـ العينة المقترحات
 91,3 16 بناء مدارس جديدة 

 39 950 تعيف مالؾ تعميمي جديد 
 93,6 62 فؾ االزدواجية وتوسيع المدارس 
 ، 20 غمؽ المدارس والمعاىد األىمية 

 0,4 ،3 زيادة عدد رياض األطفاؿ 
 2,3 96 تطوير المالؾ التعميمي التدريسي 

 4,4 33 ترميـ المدارس 
 3 45 استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة في التعميـ 

 3,6 92 توفير الرحالت المدرسية )الكراسي ( 
 5,3 4 توفير الباص المدرسي 

 5,6 2 توزيع مبالغ نقدية لمطمبة 
 3,3 94 توسيع الشعب الدراسية 
 2,3 93 إرجاع التغذية المدرسية 

 3,4 93 التأكيد عمى االلتزاـ بالدواـ الرسمي لمكادر التعميمي 
 3,6 92 االلتزاـ بالزي المحدد لمطمبة 

 5,4 3 تطبيؽ التعميـ اإللزامي 
 3,3 94 القضاء عمى الفساد المالي الذي اثر عمى بناء وتجييز المدارس 

 5,6 2 تطوير المناىج الدراسية 
 955 055 اإلجمالي 

 .المصدر : الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة  
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 (،4دوؿ )الج
 ( 3539في الناحية البدير لمعاـ ) التعميميةالتوزيع النسبي لدرجة رضا السكاف عمى الخدمات 

 راض جدًا % العينة الحي السكني أو المقاطعة
حد  إلىراض 

 ما %
راض بدرجة 
 متوسطة %

 إلىغير راض 
 حد ما %

غير راض 
 مطمقًا %

 3،،3 93،9 93،9 93،9 93،9 99 السالـ
 33،3 33،3 33،3 33،3 99،9 1 الجياد
 36،2 ،،90 36،2 39 95،0 91 الربيع
 39،4 94،3 3،،9 33،0 3،،9 33 الصكباف
 35 96 26 93 96 30 السراي
 30 30 93،0 93،0 30 3 االنتفاضة
 3 3 30 29،3 ،،93 96 الجديدة
 91،0 2،،9 91،0 33،3 90،3 46 األمير
 6،،9 ،،99 6،،9 20،3 6،،9 ،9 3البريشة
 35 92،2 36،6 36،6 92،2 90 2الجبر

 93،9 1،9 3،،3 3،،3 93،9 99 4الجوازرية
 5 30 30 30 30 4 0الصنيبرية

 33،3 33،3 99،9 33،3 33،3 1 6والجاوف البعيوي
 35 95 35 25 35 95 ،الصاللة
 91،9 91،9 1،0 33،0 32،3 39 3دلييـ
 5 5 5 955 5 9 1الركبة
 93،0 93،0 31،9 30 35 34 95السويد
 99،9 33،3 22،2 99،9 33،3 1 99المحارة
 93،9 93،9 93،9 3،،3 93،9 99 93الحويمة

 92،1 96،0 32،9 31،3 96،0 909 92الييز والبركة
 5 5 22،2 22،2 22،2 2 94الفوارة
 5 35 45 35 35 0 90الدجة
 5 30 30 30 30 4 96أبوثيمة

 33،3 30،1 93،0 33،3 99،9 ،3 ،9السمجة والصحيف
 5 30 30 30 30 4 93طرخومة
 3،2 3،2 96،6 49،6 96،6 93 91الطويؿ

 ،,2،3 435,4  0،6,4 33,6، 435,3 055 المجموع
  (.0ممحؽ)المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
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 :كفاءة الخدمات الصحية  -2

يعبر عف كفاءة الخدمات الصحية بالتوزيع المنتظـ لعناصرىا العاممة في المؤسسات الصحية 
ة في أنشاء ىذه المؤسسات وكيفية تجييزىا بمختمؼ األجيزة والمعدات الطبية عمموالموارد المست

الصحية عمى أحسف بأقؿ الجيود المبذولة وأقصر وقت ممكف بغية تحقيؽ أىداؼ الخدمات 
وجية وأعمى درجة مف الرضا فقد عرفتيا منظمة الصحة العالمية بأنيا تتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ 
لمخدمات الصحية بأقؿ النفقات في الجيود سواء كانت ىذه الجيود عمى ىيئة أمواؿ أو قوى 

 .(1)عاممة أو موارد أخرى كما أف الكفاءة تتعمؽ بدرجة الرضا عف ىذه الخدمات 

مكف قياس كفاءة الخدمات الصحية في ناحية البدير مف خالؿ االعتماد عمى عدد المعايير وي
نتائج دقيقة لما  إلىالمحمية المحددة لتحديد نسبة الفائض أو العجز في عناصرىا لموصوؿ 

 :  اآلتيموجود مف مواقع عمؿ تمؾ المؤسسات الخدمية في الناحية وعمى النحو 
 المؤشرات البشرية : -1

ستقراء المؤشرات وتحديد مدى كفاءتيا إلتقييـ كفاءة الخدمات الصحية في ناحية البدير يتطمب 
وفؽ لممعايير التخطيطية التي حددتيا وزارة الصحة العراقية بخصائصيا الكمية والنوعية وأف ىذا 

 االستقراء يوضح درجة التبايف بيف منتجيف الخدمة ومستيمكييا .  

 :نسمة مؤشر مركز صحي /  -أ 
ىذا المؤشر بأىمية كبيرة لمكشؼ عف العالقة ما بيف حجـ السكاف وعدد المراكز الصحية  يحظى

في الناحية بغية تحقيؽ التوازف ما بيف السكاف وأحياء ومقاطعات الناحية فقد حدد المعيار 
ف الناحية إلمحددات ىذا المعيار فاووفؽ عمى نسمة(  95555المحمي مركز صحي واحد لكؿ)

( لممركز الصحي الواحد ما يعني أف نسمة 62436)بنسبة تغطية تبمغ ة كز صحيامر (  3)تضـ 
 أنخفاض إلىنطاؽ الخدمة المثالية ما يؤثر ذلؾ  إلىنسبة التغطية الفعمية ليذه المراكز لـ تصؿ 

أـ بتوفر  مستوياتيا الخدمية لسكاف الناحية سواء كاف ذلؾ ما يتعمؽ منيا مف الكوادر الطبية
( مراكز صحية لتغطية ،) إلىاألدوية والعالجات الالزمة لسكانيا وبذلؾ فأف الناحية بحاجة 

 (.43، جدوؿ )ف الناحية بيذه الخدمة الضرورية سكا
                                                           

أطروحة دكتوراه (عباس عبد الحسف العيداني ، تبايف التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة البصرة ، 9)
 . 969، ص 3553،  ،  اآلداب)غ.ـ( ، جامعة البصرة ، كمية 
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 (48الجدول )

صحية في ناحية البدير لعاـ المؤشرات البشرية والعجز والحاجة الفعمية لممالكات والمؤسسات ال 
(3539) 

 المعيار العدد المؤشر
معدؿ الناحية 

 الحالي
العجز او 
 الفائض

الحاجة 
 الفعمية

 62 03- 2299 9/9555 99 طبيب /نسمة
 ، 9- 950،9 9/95555 6 طبيب أسناف / نسمة
 4 3 93630 9/35555 0 صيدلي / نسمة

 901 30- ،،4 055-9/455 922 ذوي الميف الصحية / نسمة
 304 929- ،64 9/305 932 ممرض /نسمة
 933 96- 9/410 9/055 993 األسرة /نسمة

 332 392- 9/0 9/35 95 طبيب/ممرض الراقديف
 33 ،،- 93/9 0/9 922 ذوي الميف الصحية /طبيب

 946 43- 95/9 2/9 13 ممرض /طبيب
 03 49- 0/9 6/9-0 993 سرير / طبيب

 60 ،4 0,0/9 2/9 935 سرير / ذوي الميف الصحية
 955 906 4/9 4/9-9 93 سرير / ممرض
 3 3- 62436/9 9/05555 3 مستشفى / نسمة
 ، 0- 29،92/9 9/95555 3 مركز صحي/ نسمة

 .( 00الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ ) المصدر:

 :مؤشر طبيب / نسمة  –ب 

نسمة( وبتطبيؽ ىذا المعيار عمى الواقع  9555حدد المعيار المحمي طبيب واحد لكؿ )        
( مركز صحي  في منطقة 0( طبيبًا بعجز يصؿ الى )99الصحي والتي يبمغ عدد أطبائيا )

( نسمة وىي أعمى مف المؤشر المحمي 6555الدراسة ، نجد أف حصة الطبيب الواحد بمغت )
وحالة عدـ التوافؽ مابيف عدد األطباء وسكاف الناحية ، أما في المراكز  يعطي مؤشرًا سمبياً 

نما تدار مف قبؿ ذوي الميف الصحية مما  الصحية الفرعية في ريؼ الناحية فال يوجد فييا أطباء وا 
 الطبية في الناحية .  لممالكاتيدؿ عمى نقص العددي 
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 : مؤشر طبيب أسنان / نسمة –ت 

الطبيب  ف حصةإنسمة( ف 95555التخطيطي المحدد بطبيب أسناف واحد لكؿ )لمعيار عمى وفؽ ا
( وىو أعمى بقميؿ مف المعيار المحمي المحدد كما موضح في الجدوؿ نسمة 950،9الواحد بمغت )

 ( في الناحية . أطباء ،الفعمية ألطباء األسناف )(. وبيذا تكوف الحاجة 43)

 :مؤشر صيدلي / نسمة  –ث 

صيدلي ف حصة الإ( فنسمة 35555حدد بصيدلي واحد لكؿ )لمعيار التخطيطي المعمى وفؽ ا
( وىي نسبة قميمة مقارنًة بالمعيار التخطيطي وىذا يعد مؤشر / نسمة 93630الواحد بمغت )

ايجابي عمى كفاءة الخدمات الصحية في الناحية ألنو يدؿ عمى زيادة عدد الصيادلة بالمعيار 
( كما في جدوؿ صيدلي 4عمية )ما الحاجة الفإي واحد في الناحية المحدد وىناؾ فائض صيدل

(43. ) 

 :مؤشر ذو المهن الصحية / نسمة  –ج 

نسمة(  055-455لمعيار المحمي المحدد بضرورة توفير واحد مف ذوي الميف الصحية )عمى وفؽ ا
نسمة (  ،،4وبتطبيؽ ىذا المعيار عمى مستوى الناحية نجد أف حصة الشخص الواحد بمغت )

وىي أقؿ مف المعيار بقميؿ مما يدؿ عمى الكفاءة والقدرة عمى متابعة مختمؼ أنواع الحاالت 
في مستوى تحسف  بغيةزيادة عدد ذوي الميف الصحية وقمة عدد السكاف المرضية لمسكاف ألف 

 .في منطقة الدراسة  الخدمات الصحية 

 :معيار ممرض / نسمة  -ح 

 3535( لعاـ ممرضا 932صحية في ناحية البدير )بمغ عدد الممرضيف في المؤسسات ال    
( ممرضا 23ثاني )ممرضا( والمركز الصحي ال 65موزعيف عمى المركز الصحي األوؿ )

( في البيوت الصحية وبمغ معدؿ ممرض/ ممرضا 33)و وممرض واحد في العيادة الشعبية 
د ) (. وىو أعمى مف المعيار المحد43جدوؿ )ال( نسمة 096)واحد مف الممرضيف لكؿ  نسمة

( مف ذوي الميف التمريضييف في 366) إلى( بفائض يصؿ نسمة 305واحد مف الممرض لكؿ 
ىذا مؤشر يدؿ عمى عدـ كفاءة الخدمات الصحية في الناحية مقارنة بعدد السكاف إذ الناحية و 
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 فيصؿ الى ممرضا( اما العجز فييا  304كانت الحاجة الفعمية مف المالؾ التمريضي إلى )
 ممرضا( .929)

 :معيار ذوي المهن الصحية / طبيب  -ذ 
( طبيبًا وذوي الميف 62( وبما أف الناحية تضـ )9/2) ىوأف معيار ذوي الميف / طبيب     

( وىو أقؿ مف المعيار التخطيطي 3،0( فعند تطبيؽ ىذا المعيار نجده قد بمغ )903الصحية )
ما يعطي مؤشرًا سمبيًا عف حصة ذوي الميف الصحية لعدد األطباء في الناحية وما لو المحدد 

 خدمات الصحية لممرضى بوجو الخصوص . مف أنعكاسات سمبية عمى األداء الميني وتقديـ ال

 :معيار ممرض / طبيب  -ر

( 62ذ يوجد في ناحية البدير )إ(  9/2بمغ معيار معدؿ ذو الميف التمريضية لكؿ طبيب )      
نجد أف حصة المحدد ( وعند تطبيؽ المعيار التخطيطي 302طبيبًا وعدد ذوي الميف التمريضية )

( وىي أعمى مف المعيار ما يؤشر الى كفاءة عالية ليذا المؤشر في 4الطبيب الواحد بمغت )
يدؿ عمى الكفاءة اإليجابية لمخدمة التي يقدميا ذوي الميف التمريضية بأكثر إتقاف و الناحية . 

 ودقة لعالج المرضى. 

 :المؤشرات المساحية  -1
 اإلنسافمًا لكفاءة المؤسسات الصحية ألىمية استثمارىا لراحة تعد المؤشرات المساحية مقياسًا مي

وال سيما فيما يتعمؽ بالمرضى وتوفير بيئة نظيفة وواسعة تشعر المريض باالطمئناف والراحة 
النفسية وتوفر خدمات عالجية متطورة كاألجيزة الطبية والمعدات الفنية والمختبرات وصاالت 

لصحية . بمغ مجموع مساحة المؤسسات ا(9)ؤسسات الصحيةاالنتظار وحتى الحدائؽ داخؿ الم
في مركز الناحية بواقع ( توزعت ما بيف المراكز الصحية األولية 3ـ 35555في ناحية البدير )

( والبيوت الصحية في المقاطعات الريفية 3ـ 6055الصحية الفرعية ) ( والمراكز3ـ 93055)
 ( . 41) وؿ( ، ينظر الجد3ـ 9555بواقع )

 
                                                           

ضرغاـ خالد أبو كمؿ ، واقع توزيع الخدمات الصحية ومستويات كفاءتيا في مدينة النجؼ ، أطروحة ( 9)
 .  399، ص  3593، التربية لمعمـو اإلنسانية ، كمية  البصرةدكتوراه )غ.ـ( ، جامعة 
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 (41جدوؿ )ال

 3539المؤشرات المساحية الفائض والعجز في المؤسسات الصحية في المدينة لعاـ 

 المؤسسة الصحية العدد
المساحة الحالية 

 3ـ
المساحة حسب المعيار 

 3ـ
 العجز او
 3الفائض ـ

 3055 9055 93055 المركزيف الصحييف األوؿ والثاني 9
 95555 055، 6055 المراكز الصحية الفرعية 3
 9055 3055 9555 البيوت الصحية 2

 . (55المصدر: الباحث  باالعتماد على جدول )

 : المعيار المساحي لممراكز الصحية -أ 

( لكؿ 3ـ 6305( بمعدؿ )3ـ 93055احية )بمغ مجموع مساحة المراكز الصحية األولية في الن
( وىو 3ـ0555فيي )مركز صحي وىو أعمى مف المعيار المحمي اما المساحة لممراكز الصحية 

 . يعكس عمى الكفاءة المساحية لمراكز الرعاية الصحية في الناحية إيجابيمؤشر 

 :المعيار المساحي لممراكز الصحية الفرعية والبيوت في ريف البدير  -ب

( جدوؿ 3ـ 055،بمغ مجموع مساحة المراكز الصحية الفرعية والبيوت الصحية في الناحية )
ي أ( لكؿ بيت صحي وىو اقؿ مف المعيار التخطيطي 3ـ 322ه )( بمعدؿ مساحي قدر 41)

( لسد اً صحي اً بيت 93) أف ناحية البدير بحاجة إلى الى( ، 3ـ4355ىناؾ عجز مساحي مقداره )
( بحسب حجـ اً صحي اً بيت 93) الكميصبح العدد النقص الحاصؿ في عدد المؤسسات الصحية لي

 ( .3ـ25555) تقدر بساحة بمالسكاني لمناحية 

 :( Accessibilityالمعايير المكانية )سهولة الوصول  -1

أي مؤسسة صحية ويرتبط  إلىوىي المسافة التي يقطعيا المريض أو المراجع مف محؿ سكنو 
المؤسسات الصحية  إلىبسيولة الوصوؿ عامؿ الزمف الذي يؤثر عمى إمكانية وصوؿ المرضى 

تعد عممية إيصاؿ الخدمات الصحية لمسكاف  ذإويعتمد عمى طوؿ المسافة ونوع وسائط النقؿ .
أمر ضروري فمف خالليا يمكف معرفة مدى كفاءة التوزيع المكاني لمخدمات الصحية بشكؿ 
يناسب مع حجـ السكاف وأماكف تجمعيـ فكمما كانت المؤسسات الصحية في مواقع مناسبة مف 
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شكمت واحد مف المعدالت األحياء السكنية والمقاطعات الريفية كمما سيؿ الوصوؿ إلييا و 
نماوفي منطقة الدراسة ال يوجد مستشفى ( 9)صحي األساسية لمكفاءة وفاعمية أي نظاـ توجد  وا 

( 3مراكز صحية أولية وفرعية وبيوت موزعة ما بيف األحياء السكنية والمقاطعات الريفية وىي )
ف أعداد مف السكاف إذ إيفي لسد حاجة الناحية مف الخدمات الصحية  ال مؤسسة صحية وىذا

 إلىمحصوؿ عمى العالج الالـز لموصوؿ ليتوجب عمييـ قطع مسافات طويمة وكمفة أكثر بغية 
مف خالؿ أستمارة  ما نالحظووىذا في حصوليـ عمى العالج الالـز أقرب مؤسسة صحية 

الخدمات الصحية في  إلىولبياف سيولة الوصوؿ ، االستبانة المسافة المقطوعة والوقت المستغرؽ
الناحية فقد كشفت أستمارة االستبانة التي وزعت عمى عينة مجتمع الدراسة وكما موضح في 

( دقيقة قد 35ـ( بوقت مستغرؽ )355الجدوؿ أف المسافة المقطوعة ضمف المعيار التخطيطي )
أما  ( ،%39.3)مف أجمالي أفراد العينة في حيف شكمت النسبة األقؿ مف المعيار %( 1)شكمت 

في ضمف المعيار  فقد كانتف المسافات تختمؼ فيما بينياإف السكنية األحياءمستوى توزيعيا عمى 
أما عمى مستوى %( 00) نسبة%( واكبر مف المعيار في حي الجياد ب20،6) نسبةحي الجديدة ب

نقؿ جميعيا أعمى مف المعيار التخطيطي المحدد ، أما وسائط ال تقعفقد و المقاطعات السكنية 
%( وسيرًا عمى األقداـ 99.3%( والسيارات الخاصة )36فقد بمغت سيارات األجرة )ة ممعالمست

كما في  ، وفيما يمي توقيعيا عمى مستوى المراكز والبيوت الصحية في الناحية . %(1.3)
( اف نطاؽ تاثير خدمة المراكز الصحية في الناحية قد 91( ويظير مف الخارطة )05الجدوؿ )
(مف اجمالي مساحة 90.33كـ مف مساحة منطقة الدراسة اي ما يعادؿ نسبة) 29حة غطت مسا

الناحية وىذا يؤثر عف وجود مناطؽ تقع حارج نطاؽ الخدمة كما ىو الحاؿ بالنسبة الى 
مقاطعات الطويؿ والدجة والسمجة والصحيف والفوار والبعيوي والجاوف والركبة والصاللو والجبر 

راكز الصحية وعشوائية توزيعيا المكاني ما يؤدي قطع سكاف ىذه المناطؽ وىذا ناتج عف قمة الم
 مسافات اطوؿ مف المعيار التخطيط المحدد . 

 
 
 

                                                           

 مصدر سابؽ ، الحسف العيداني ، تبايف التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة البصرة ،( عباس عبد 9)
 . 961ص 
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 (91خريطة رقـ )
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  (05جدوؿ )  
 3535المسافة المقطوعة والزمف المستغرؽ ألقرب مؤسسة صحية في ناحية البدير لعاـ  

 حجـ العينة الحي أو المقاطعةاسـ 
 واسطة النقؿ المسافة المقطوعة والوقت المستغرؽ

 سيارة خاصة سيارة أجرة سيراً  أكبر مف المعيار ضمف المعيار
 45 65 ،9 05 22،9 99 السالـ
 23 63 35 00 30 1 الجياد
 22،0 66،0 23 02،0 94،0 91 الربيع
 26،4 62،6 30 4،،4 6،،3 33 الصكباف
 25،3 24،3 05 93 23 30 السراي
 45،9 01،1 32،3 42،0 22،2 3 االنتفاضة
 43،3 3،،0 33،4 43 20،6 96 الجديدة
 42،0 30،3 05 ،9 22 46 األمير
 5 955 5 955 5 ،9 3البريشة 
 5 955 5 955 5 90 2الجبر 

 5 955 5 955 5 99 4الجوازرية 
 5 955 5 955 5 4 0الصنيبرية

 5 955 5 955 5 1 6والجاوفالبعيوي 
 5 955 5 955 5 95 ،الصاللة 
 5 955 5 955 5 39 3دلييـ
 5 955 5 955 5 9 1الركبة
 5 955 5 955 5 34 95السويد
 5 955 5 955 5 1 99المحارة
 5 955 5 955 5 99 93حويمة

 5 955 5 955 5 909 92الييز والبركة
 5 955 5 955 5 2 94الفوارة
 5 955 5 955 5 0 90الدجة
 5 955 5 955 5 4 96ابو ثيمة

 5 955 5 955 5 ،3 ،9السمجة والصحيف
 5 955 5 955 5 4 93طرخومة 
 5 955 5 955 5 93 91الطويؿ

 99،3 36 1،3 39،3 1 055 المجموع

  . (94استمارة االستبانة سؤاؿ )لمصدر : الباحث االعتماد عمى ا
( دقيقة كمتوسط قياس في ناحية البدير عمى الرغـ 35ـ(  ووقت مستغرؽ  ) 355)*( استعاف الباحث بمسافة )

 مف أف خدمات المراكز الصحية تمتد الى أبعد مف ذلؾ.
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 : المراكز الصحية –أ 

أذ بمغت (9)(ـ 355زؿ إلى المراكز الصحية )لقد حدد المعيار المحمي المسافة المقطوعة مف المن
إذ  3539المسافة المقطوعة مف المنزؿ إلى اقرب مركز صحي وعمى مستوى ناحية البدير لعاـ 

( وىي اقؿ مف المعيار المحدد  حيث أجاب ـ 355مف حجـ العينة أنيا )اقؿ  %(41) أجاب
ـ( وىي ضمف المعيار المحدد 9555%( مف حجـ العينة بأف المسافة المقطوعة ىي )39,2)

ـ( وىي أعمى مف المعيار المحمي 9555%( مف حجـ العينة ىي أكثر مف )،,31حيث أجاب )
%( 02جاب )أذ إبسبب نقص في عدد المراكز الصحية .اما بخصوص المراكز الصحية الفرعية 

%( مف  33,4( اقؿ مف المعيار المحمي المحدد في حيف أجاب )ـ9555مف حجـ العينة بأنيا )
مف %( 34,6( وىي ضمف المعيار حيث أجاب )ـ9555ي )ينة بالمسافة المقطوعة ىحجـ الع

( وىي أعمى مف المعيار المحمي بسبب نقص في عدد ـ9555حجـ العينة ىي أكثر مف )
( مف حجـ العينة %40,0ذ أجاب )إية البيوت الصحية المراكز الصحية الفرعية اما مف ناح

%( مف 30,2حيف أجاب )ـ( ىو اقؿ مف المعيار المحدد وفي 9555المسافة المقطوعة ىي )
%( 31,3( وىي مطابقة لممعيار المحدد ، وفي حيف أجاب )ـ9555يا )ضمف حجـ العينة بأن

( وىي أعمى مف المعيار المحمي بسبب عدد البيوت ـ9555مف حجـ العينة ىي أكثر مف )
الصحية . اما بخصوص الوقت المستغرؽ لموصوؿ ألقرب مركز صحي في الناحية حيث أجاب 

( وىي اقؿ مف الزمف المحدد ، دقائؽ 95أقؿ مف ) مف حجـ العينة بأف الزمف المستغرؽ%( 15)
( دقيقة وىو ضمف 35-95لزمف المستغرؽ يتراوح بيف )%( مف حجـ العينة بأف ا،كما أجاب )

 35ت المستغرؽ ىو أكثر مف )%( مف حجـ العينة بأف الوق2الزمف المحدد في حيف أجاب )
( اما مف ناحية الوقت 05زمف المحدد كما ىو موضح في الجدوؿ )( وىو أكثر مف الدقيقة

%( مف حجـ العينة 5,9،المستغرؽ لموصوؿ ألقرب مركز صحي فرعي في الناحية فقد أجاب )
%( مف 35,1( وىو اقؿ مف الزمف المحدد وكما أجاب )دقائؽ 95الوقت المستغرؽ اقؿ مف  بأف

( وىو ضمف الزمف المحدد في حيف دقيقة 35) ت المستغرؽ ىو أكثر مفحجـ العينة بأف الوق

                                                           

العامة لإلسكاف ، شعبة الدراسات ، كراس معايير  الييأةجميورية العراؽ  ، وزارة األعمار واإلسكاف ، ( 9)
 .90، ص 3595اإلسكاف الحضري ، 
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( وىو أكثر مف دقيقة 35ت المستغرؽ ىو أكثر مف )%( مف حجـ العينة بأف الوق1أجاب )
 .( 05ف المحدد كما موضح في الجدوؿ )الزم
 
 الكفاءة العمرانية لممراكز الصحية : -ب

 ياولكن الناحيةت الصحية في أتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية لممراكز الصحية والفرعية والبيو 

ال سيما في المركز الحضري الخدمات ليـ أما أبنيتيا  يالسكاف مف حيث تقديماال تسد حاجة 

حديثة وذات صالحية لالستخداـ في تقديـ الخدمات العالجية والوقائية لممرضى لمناحية فأغمبيا 

ضافة  الفضاءاتكما توجد فييا  الكافية التي يمكف استغالليا مستقبميًا لتوسيع تمؾ المراكز وا 

 تحؿ مشكاللوضعت  فقد أقساـ جديدة ليا بأستثناء البيوت الصحية فيي مبنية مف كرفانات

عالجية مؤقتة وتدخؿ ضمف المشكالت التي تعاني منيا المراكز الصحية األولية والفرعية في 

لمقابالت الشخصية مع مدراء تمؾ المؤسسات تعاني مف نقص في خالؿ ا وتبيفمنطقة الدراسة ، 

األدوية والعالجات الالزمة  في اإلدارية ومالكاتيا الطبية والصحية فضاًل عف نقص المالكات

المراجعيف ، أما فيما يتعمؽ بتوفير االحتياجات الخدمية ألبنية تمؾ المراكز فقد تبيف و لممرضى 

ات المياه الصالحة لمشرب ودورة المياه فضاًل عف االنقطاع أنيا تعاني مف تيرؤ في منظوم

المستمر لمتيار الكيربائي وعدـ وجود مولدات بديمة عند انقطاع الكيرباء وعدـ توفير اإلنارة 

الكافية وأجيزة التبريد وعدـ وجود الحدائؽ وكذلؾ تعاني مف تراكـ النفايات الصمبة حوؿ أبنيتيا ال 

كما موضح في و ي تسبب األمراض وتنقؿ العدوى لممرضى والمراجعيف سيما تمؾ النفايات الت

ىذه المشكالت والعمؿ مالحظة المسؤوليف في مديرية صحة القادسية  عمىينبغي  ( لذا6ممحؽ )

 . عمى صحة سكاف الناحية  ممحافظةلعمى حؿ 
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 :( لمعايير االجتماعية )درجة الرضاا -1
مف الخدمة مؤشرًا ميمًا في قياس الكفاءة وىو ما يتعمؽ المستفيديف بوصفيـ يمثؿ رأي السكاف 

بالوعي الصحي والثقافي لمسكاف فاإلنساف ىو المقدـ األساسي لكفاءة الخدمة الصحية بأعتباره 
القادر عمى كشؼ مكامف الخمؿ فييا . ومف خالؿ نتائج أستمارة االستبانة التي بينت درجة رضا 

الرعاية الصحية األولية في ناحية البدير التي يوضحيا السكاف عف الخدمات الصحية لمراكز 
الحظ أف درجة رضا السكاف عف كفاءة الخدمات الصحية تكاد تكوف متدنية ي( 02الجدوؿ )

%( في حيف بمغت نسبة السكاف  0بنسبة كبيرة أذ بمغت نسبة السكاف بدرجة راض جدًا )
%( بينما بمغت نسبة  90%( والراضيف بدرجة مقبولة بمغت نسبتيـ ) 93حد ما ) إلىالراضيف 

%( ، وبحسب  23%( بينما الغير راض مطمقًا بمغت ) 25حد ما ) إلىالسكاف الغير راضيف 
المعيار المحمي التخطيطي فأف ما يقارب أكثر مف نصؼ سكاف الناحية يشعروف يعدـ الرضا 

مؤشر عدـ الرضا عف  أرتفاعالنسب تعكس مستوى  عف كفاءة الخدمات لممراكز الصحية وىذه
الخدمات الصحية المقدمة لمسكاف في ناحية البدير ، واف درجات الرضا المتدنية لسكاف ناحية 

والصعوبات التي تواجو  تالبدير عف الواقع الصحي جاءت متوافقة مع بعض المشكال
 المالؾفي الناحية أبرزىا نقص  في المركزيف الصحييفوال سيما المؤسسات الصحية في الناحية 

الصحي النسوي في المختبر واألشعة والمذخر بسبب العادات والتقاليد االجتماعية العشائرية التي 
ال ترغب بعمؿ المرأة في الخدمات الصحية وكذلؾ عدـ وجود مكاف لممختبر مف أجؿ تقسيمو 

دات الميمة فضال عف عدـ وجود إلى وحدة ) الفيروسات والبكتيريا والكيماوي( وغيرىا مف الوح
يزة مبرمجيف لألجيزة الموجودة في المركزيف الصحييف التي تحتاج سنويا لمبرمجة إذ اغمب األج

، أما مقترحات السكاف لتطوير الخدمات الصحية في الناحية  (9).اآلف ال تعمؿ بالصورة الجيدة
 ( يوضح ذلؾ . 09فالجدوؿ )

 

 

 

 

                                                           

 .93/93/3535لصحي في الناحية ، د. حيدر جابر عنبر ، مقابمة شخصية مع مدير المركز ا( 9)
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 ( 09جدوؿ )ال

 المبحوثيف لتطوير الخدمات الصحية في ناحية البدير مقترحات السكاف

 % حجـ العينة المقترحات

 25 905 بناء مستشفى في الناحية

 90,6 3، زيادة عدد المراكز الصحية في الناحية

 92,3 66 توفير األدوية وتكوف بالمجاف

 99 00 توفير األجيزة والمستمزمات الصحية لممؤسسات الصحية

 3 95 الطبية في جميع االختصاصاتتوفير الكوادر 

 9,6 3 زج الكوادر الصحية بالدورات التطويرية الحديثة

 9 0 نشر الوعي الصحي في الناحية

 4,6 32 زيادة عدد البيوت الصحية

 4,، ،2 زيادة عدد العيادات الشعبية

 9,3 1 االلتزاـ بأوقات العمؿ في المؤسسات الصحية

 5,3 4 الناحيةبناء مركز العزؿ الصحي في 

 2,4 ،9 مراعاة المرضى والمراجعيف وتقديـ أفضؿ الخدمات ليـ

 5,3 4 تكريـ الكوادر الصحية المميزة والناجحة في عمميا

 2 90 فتح مركز خاص لألمراض المزمنة وأمراض في الكمى

 3,6 92 توزيع ذوي الميف الصحية والتمريضية حسب اختصاص العمؿ

 9,3 6 الصحية الفرعية بالمقاطعات الريفيةزيادة عدد المراكز 

 955 055 اإلجمالي

 المصدر : الباحث باالعتماد استمارة االستبٌان .
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 (03جدوؿ )ال
 3535المسافة المقطوعة والزمف المستغرؽ ألقرب مؤسسة صحية في ناحية البدير لعاـ  

راض جدًا  الحي السكني أو المقاطعة
% 

راض الى حد 
 ما %

 راض بدرجة
 مقبولة %

غير راض الى حد 
 ما %

غير راض 
 مطمقًا %

 4 3 3 9 3 السالـ
 4 9 3 4 9 الجياد
 3 0 2 3 3 الربيع
 3 2 3 2 3 الصكباف
 0 4 6 3 3 السراي
 2 3 9 9 9 االنتفاضة
 4 0 3 3 2 الجديدة
 4 92 0 92 ، األمير
 2 2 9 6 2 3البريشة
 2 9 3 4 0 2الجبر
 2 9 9 0 3 ،الصاللة
 3 2 3 2 2 4الجوازرية
 4 9 9 9 3 0الصنيبرية

 3 3 9 0 3 6البعيويوالجاوف
 95 9 9 9 9 1الركبة
 4 0 3 2 9 95السويد
 2 3 9 9 9 99المحارة
 15 3 ، 9 9 93الحويمة

 3 ، ،9 93 0 92الييز والبركة
 9 9 9 9 9 94الفوارة
 9 2 9 2 3 96أبوثيمة

 9 0 3 6 2 ،9السمجة والصحيف
 6 0 3 2 9 93طرخومة
 4 2 2 0 3 91الطويؿ
 3 4 2 3 9 3دلييـ
 3 1 2 9 9 90الدجة

 939 11 4، 19 00 المجموع

 المصدر : باالعتماد عمى استمارة االستبانة .
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 (02جدوؿ )ال
 ( 3539التوزيع النسبي لدرجة رضا السكاف عمى الخدمات الصحية في الناحية البدير لمعاـ ) 

 الحي
 السكني

 %05اقؿ مف  %05درجة  %05أكثر مف 
 % اإلجمالي

 % العدد % العدد % العدد
 9,3 1 3 4 3,0 4 ،,5 9 السالـ
 3,3 94 3 4 3,0 4 4 6 الجياد
 4 35 4 3 0,9 3 ،,3 4 الربيع
 2,6 93 4 3 3,3 0 2,4 0 الصكباف
 0 30 0,9 95 6,4 95 2,4 0 السراي
 5,3 4 5,0 9 9,1 2 ،,5 9 االنتفاضة
 3,3 94 5,0 9 0,9 3 2,4 0 الجديدة
 3,3 44 3 4 ،,93 35 92,0 35 األمير
3البريشة  1 6 4 3,0 4 3 9، 2,0 
2الجبر  1 6 2 9,1 2 9,0 90 2 
،الصاللة  ، 4,، 3 9,2 2 9,0 93 3,4 
4الجوازرية  6 4 0 3,3 2 9,0 94 3,3 
0الصنيبرية  9 5,، 3 9,2 3 9 0 9 

6البعيويوالجاوف  ، 4,، 2 9,1 4 3 94 3,3 
1الركبة  9 5,، 9 5,6 3 9 4 5,3 
95السويد  4 3,، 3 0,9 95 0,9 33 4,4 
99المحارة  3 9,4 2 9,1 4 3 1 9,3 
93حويمة  3 9,4 2 9,1 2 9,0 3 9,، 

92الييز والبركة  35 92,0 45 30,4 15 46,3 905 25 
94الفوارة  9 5,، 9 5,6 3 9 4 5,3 
96أبو ثيمة  6 4 3 9,2 9 5,0 1 9,3 

،9السمجة والصحيف  1 6 4 3,0 95 0,9 32 4,6 
93طرخومة  0 2,4 5 5 9 5,0 6 9,3 
91الطويؿ  ، 4,، 2 9,1 4 3 94 3,3 
3دلييـ  2 3 ، 4,0 6 2 96 2,3 
90الدجة  3 9,4 4 3,0 2 9,0 1 9,3 

 955 055 21 910 29,4 ،90 31,6 933 اإلجمالي
. باالعتماد عمى استمارة االستبانةالمصدر : 
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المعاصرة وال سيما و يعد تخطيط الخدمات التعميمية والصحية مف أبرز اىتمامات وتوجيات الجغرافية الحديثة 
ف تقدير احتماالت المستقبؿ تعد ضرورة ممحة لرسـ مالمح التغيرات إذ إفي مجاؿ الجغرافية الحضرية ، 

الجغرافي  وظيفةبرز تالتخطيط ألستيعاب تمؾ االحتياجات الممحة ، و  التي تطرأ عمى المجتمع مما يتطمب
في المكانية كما يبحث  العالقاتفي عممية توقيع تمؾ الخدمات مكانيًا وتخطيطًا لما يمتمكو مف معرفة في 

ع البنية التركيبية لمراكز تمؾ الخدمات وتحديد مكامف الخمؿ الوظيفي لنشاطاتيا ، فإمكانية تحقيؽ التوزي
المثالي لمختمؼ الخدمات سيتـ مف خالؿ تحميؿ كفاءة توزيعيا المكاني عمى وفؽ المعايير التخطيطية 

دوف االىتماـ بموقعيا وتوزيعيا الجغرافي يولد خماًل وظيفيًا في مف توفر ىذه الخدمة وحدىا ف إذ إ 9المحمية
التي وجدت مف  لألىداؼعدـ تحقيقيا تراجع مستواىا الخدمي و  إلىالخدمات المقدمة لمسكاف وىذا ما يؤدي 

بيف تخطيط الخدمات التعميمية والصحية يعد خطوة أساسية في تحقيؽ الموازنة المكانية  ف  إاجميا . لذا ف
في معرفة واقع حاؿ المنطقة وتقدير أحتياجاتيا  أىميةالخدمات وأعداد السكاف في منطقة الدراسة وما لو مف 

 .المستقبمية

ىناؾ تباينًا واضحًا في مستويات كفاءة مراكز الخدمات التعميمية أف فصوؿ الدراسة السابقة  مفلقد أتضح 
والصحية في الناحية مما أنعكس سمبًا عمى تدني كفاءتيا الوظيفية وعجز واضح في أعدادىا فضاًل عف عدـ 

عمى تقدير االحتياجات الفصؿ جاء ليسمط الضوء ىذا  ف  إالكفاية العددية لبعض المؤشرات الخدمية ، لذا ف
التعميمية والصحية في الناحية بما يحقؽ توزيع أمثؿ ليا ويجعميا تمبي متطمبات الخدمات المستقبمية مف 

سكانيا في الحاضر والمستقبؿ . وبيذا كاف الزمًا االعتماد عمى تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية في الدراسة 
رحة لتمؾ المراكز الخدمية فقد أعتمدت الدراسة عمى معيار السكاف ختيار المواقع المقتاوذلؾ لتسييؿ عممية 

غطي تبحيث إلنشاء المؤسسات التعميمية والصحية المواقع المقترحة  أفضؿالختيار كدالة  يحوالنطاؽ المسا
 ىذه الخدمات المساحة التي توجد فييا بأفضؿ وجية ممكف . 

 : 2131أوال: االحتياجات المستقبمية من الخدمات التعميمية والصحية في ناحية أل بدير لعام 

 : (2131تقديرات عدد السكان لناحية البدير لمعام ) -أ

يعد تقدير حجـ السكاف المستقبمي مؤشرًا في غاية األىمية كونو يسيـ بشكؿ كبير في رسـ الخطط والبرامج 
االقتصادية واالجتماعية المستقبمية فمف خاللو يمكف تحديد حجـ السكاف المستقبمي وكشؼ خصائصيـ 

التعميمية والصحية بالشكؿ الديموغرافية ومعرفة متطمباتيـ األساسية مف الخدمات العامة ومنيا الخدمات 
                                                           

( ضرغاـ خالد عبد الوىاب  ونور تحسيف ، مؤشرات التنمية الحضرية ودورىا ، أنموذجا في الحياة ، مدينة النجؼ ، 9)
 . 945، ص  3553حوض الفرات ، النجؼ ، 
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مكانياتيا في توزيع خدماتيا أيا كاف نوعيا  الذي ال يخمؽ أرباًؾ أقتصاديًا وديموغرافيًا في قدرات الدولة وا 
 .  (9)يحقؽ جودة ورفاىية عالية لممجتمعبحسب حجـ السكاف وبما 

التوجيو المستقبمي لمخدمات التعميمية  إشراؼالمتغيرات التي تساعد في  أىـمتغير السكاف يعد مف  ف  إلذا ف
( الذي يوضح تقديرات السكاف لممدة مف 04والصحية في منطقة الدراسة فمف خالؿ معطيات الجدوؿ )

( نسمة 62436سيزداد مف )ف سكاف ناحية البدير إ%( لذا ف 5,2( بنمو سكاني يقدر ب )3535-3525)
( نسمة 63125الى )3534ؿ عاـوقد يص (3533( نسمة عاـ )669،3) إلى( 3535عاـ )
 إلى( ومف المتوقع أف يرتفع ليصؿ 3533( نسمة عاـ )4424،( والى )3536عاـ )نسمة( 9663،والى)

أما بالنسبة  ( نسمة عف سنة األساس .،92،6زيادة مطمقة مقدارىا )( ب3525نسمة( في عاـ )912،،)
  يوضح ذلؾ .( 00لتوزيع السكاف المتوقع عمى مستوى األحياء السكنية والمقاطعات الريفية فالجدوؿ )

 (04جدوؿ )                                              
 (3525ػػػ3535تقديرات سكاف ناحية البدير خالؿ المدة ) 

 العاـ
 عدد السكاف المتوقع

 الزيادة السكانية )**( المتوقع  )*(

3535 62436 9309 

3539 64353 3052 

3533 669،3 2،02 

3532 6،004 0550 

3534 63125 6306 

3530 ،5256 6306 

3536 ،9633 3،01 

353، ،2503 95599 

3533 ،4424 99363 

3531 ،0395 93094 
                                                           

( أياد عاشور الطائي وعبد اهلل السامرائي ، النمو العمراني لمدينة سامراء وأثره في كفاءة الخدمات العامة والبنى التحتية 9)
قامتيا المستقبمية ، مجمة جامعة سامراء ، المجمد   .    935، ص  3592،  23، العدد  31وا 
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3525 ،،912 92،6، 

 314، ص  0، ج عدي ، جغرافٌة السكانعباس فاضل السالمصدر : 

 

 (00جدوؿ )
 التوزيع العددي لسكاف ناحية البدير بحسب األحياء والمقاطعات الريفية لممدة

 (3539-3525 ) 
 /نسمة3525عدد السكاف  /نسمة 3535عدد السكاف  األحياء والمقاطعات السكنية

 ،960 9243 السالـ
 9434 9963 الجياد
 31،3 3202 الربيع
 4309 ،203 الصكباف
 4365 2323 السراي
 9901 ،،1 االنتفاضة
 3،36 ،393 الجديدة
 9،5، 0333 األمير
 36،5 3915 3البريشة 
 3459 9161 2الجبر 
 9632 9235 4الجوازرية
 02، 693 0الصنيبرية

 9493 9962 6والجاوف  البعيوي
 9033 9252 ،الصاللة
 2933 3651 3دلييـ 
 12 6، 1الركبة
 2949 25،1 95سويد 
 ،949 9963 99محارة 
 9631 9262 93حويمة 

 32230 91،52 92الييز والبركة 
 453 229 94الفوارة
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 13، 605 90الدجة 
 069 465 96أبو ثيمة 

 4935 2433 ،9السمجة والصحيف 
 ،04 466 93طرخومة 
 9666 9456 91الطويؿ 

 912،، 62436 المجموع

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى :
،  3535وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية إحصاء محافظة القادسية ، تقديرات السكاف لعاـ  -9

 بيانات غير منشورة .
 P n = Po ( 1+r)ⁿ، أحتسب وفؽ المعادلة :  3525تقديرات السكاف لعاـ  -3

 حيث أف :
pn ر= عدد السكاف  المقد 
po= ؽعدد السكاف في التعداد الساب 

r معدؿ النمو = 
= Nعدد السنوات بيف التعداديف 

 المصدر : 
- United Nation , Demographic , year Book , Annaire , 1981 ,  New York , 1983 , p10 . 

 

 :في ناحية البدير لخدمات التعميميةة من االمستقبمي االحتياجاتتقدير  –ب 

 ياًا لتحديد مستوياتيمفترة زمنية محددة يعد مقياسًا م خالؿمعرفة التغيرات في الخدمات التعميمية  ف  إ
ذ يمكف مف خاللو إ الخدمات وبما يتناسب مع حجـ السكاف ،تمؾ الناحية مف  وحتاجماتالخدمية وتحديد 

سنسمط الضوء عمى  وعميو مستمر ناحية في حالة نمو سكانيأف ال السيماتحديد الحاجة المستقبمية 
موضح مف الخدمات التعميمية وفقًا لممعايير والمؤشرات التخطيطية المحمية وكما المستقبمية االحتياجات 
 (.06في الجدوؿ )

 

  (06جدوؿ )ال 

 (3525-3535تقديرات أعداد المؤسسات التعميمية في ناحية أؿ بدير لممدة )
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 المؤسسة التربوية

3535 
 3525 

 الموجود عدد السكاف
مقدار 
 الحاجة

المساحات 
 3ـ المطموبة

عدد السكاف 
 المتوقع

مقدار 
 الحاجة

المساحات 
 3ـ المطموبة

 03555 96 912،، 43555 92 3 62436 رياض األطفاؿ
 905555 25 912،، 930555 36 ،2 62436 المدارس االبتدائية
 353555 36 912،، 35555 93 95 62436 المدارس المتوسطة
 9،5555 ،9 912،، 15555 6 1 62436 المدارس الثانوية

 .(00حث باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )المصدر :البا  

 مرحمة رياض األطفال : -1

( 3ـ 2305)بػ مساحة تقدر ب( و نسمة 0555واحدة لكؿ )روضة ضرورة توفير بحدد المعيار المحمي 
يذا ( لروضة 3ناحية )الويوجد في  3535( نسمة  لعاـ 62436)لناحية البالغ اوبحسب عدد سكاف 

ف الناحية ستحتاج إروضة( ، أما الحاجة المستقبمية ليذه الخدمة ف92( والمطموب ىو)99العجز ) يكوف
الكفاءة إلىمف أجؿ الوصوؿ ( 3535( روضة أضافية في حاؿ تنفيذ ما موجود منيا في عاـ )96) إلى

التي يجب  ( ، أما المساحة06كما موضح في الجدوؿ )الخدمية ليذه المرحمة مع مراعاة النمو السكاني 
رة التخطيطية ت( في نياية الف3ـ 03555) و 3535( لعاـ 3ـ 43555يي )فأف تتوفر لرياض األطفاؿ 

 .( 3525لسد حاجة سكانيا مف ىذه الخدمة التعميمية لعاـ )المحددة وذلؾ 

 المدارس االبتدائية : -2

( نسمة 0555)لكؿ تجمع سكاني يبمغ حدد المعيار التخطيطي ضرورة توفير مدرسة ابتدائية واحدة 
( مدرسة ابتدائية 36تكتفي ب ) ( وبتطبيؽ ىذا المعيار عمى الناحية نجدىا3ـ 555،-0555مساحة )ب
مدرسة 99) إلىمدرسة( أي ىناؾ فائض في عدد المدارس يصؿ  ،2وجود ) إلىأف واقعيا يشير  إال

مدرسة( في نياية الفترة 25) إلىتحتاج سف الناحية إف (3525عاـ )، أما في  3535ابتدائية( في عاـ 
مدارس ابتدائية إضافية  إلى( وبالرغـ مف عدـ حاجة الناحية 06التخطيطية كما موضح في الجدوؿ )

بشكؿ الريفية األحياء والمقاطعات مستوى عمى المكاني  ياالمشكمة تكمف في عدـ التوازف في توزيع إالإف
أما عدد األبنية فأف ال سيما في المراحؿ الدراسية المنتيية ،  التربويةممية عادؿ مما سيؤثر عمى سير الع

بأعتبار أف كؿ  بناية (25( بنايات وبحسب المعيار فأف الناحية بحاجة الى )،2ىو )منيا المتوفر 
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مف ناحية أما مدرسة أبتدائية ينبغي أف تكوف ليا بناية مستقمة عمى وفؽ الدواـ األحادي لمدارسيا ، 
واف مقدار ماتحتاجو  3535في عاـ ( 3ـ 930555يي )فلممدارس االبتدائية  ىافر اتو الواجب المساحة 

( في نياية 3ـ905555بتدائية ( بمساحة تقدر )مدرسة ا 25ناحية أؿ بدير مف مدارس االبتدائية ىي )
 . 3525عاـ 

 :المدارس الثانوية  -3

 المدارس المتوسطة:-أ

نسمة(  0555)تجمع سكاني قدره  ضرورة توفير مدرسة متوسطة واحدة لكؿ التخطيطي لقد حدد المعيار
عاـ مدرسة متوسطة(  93) إلى( نجد أف الناحية بحاجة 3ـ95555 – 3555تتراوح ما بيف )  بمساحة

 فإف 3525، أما في عاـ  تيفمدرس قدرهعجز بمدارس متوسطة( 95) فييا ىوما موجود أف و ( 3535)
وكما مبيف في  3535( مدرسة متوسطة مع تنفيذ ما موجود حاليًا في عاـ 36) إلىاج تستح الناحية

مف المتوقع و  3535( لعاـ 3ـ 35555وعف المساحة المطموبة لمدارس ىذه المرحمة تبمغ )( 06الجدوؿ )
 . في سنة اليدؼ(3ـ 353555)إلىأف تصؿ 

 المدارس الثانوية :-ب

( نسمة مف السكاف وبمساحة تتراوح ما بيف 95555واحدة لكؿ ) بأعتماد المعيار المحمي مدرسة ثانوية
 3535( مدارس ثانوية في عاـ 6) إلى( وبتطبيؽ ىذا المعيار فأف الناحية بحاجة 3ـ95555-90555)

( مدارس ثانوية وأف ىذا الفائض يبقى ثابت 2) إلىمدارس( فأف ىناؾ فائض يصؿ  1أنيا تمتمؾ ) وبما
في عدد المدارس الثانوية  اً مما يدؿ عمى أف الناحية ال تعاني نقص 3525ـ نياية عا إلىيصؿ  إف إلى

نما في عدد أبنيتيا المدرسية التي تشغميا مدرستاف أو أكثر لكي تتمكف ىذه المؤسسات مف تأدية دورىا  وا 
في الوظيفي بشكؿ صحيح والنيوض بالعممية التعميمية وينبغي أف يكوف المجموع الكمي لألبنية المدرسية 

 ( . 3ـ 93555 -64555( بنايات مدرسية بمساحة تتراوح ما بيف )3)3525عاـ نياية 

 :من الخدمات الصحية في ناحية البدير  تقدير االحتياجات المستقبمية –ج

أساسي في التعرؼ والتنبؤ بما سيحدث مف تطورات وتغيرات في المستقبؿ . كما يعد  أثرلمتخطيط 
عمى  ةؿ السابقو تعرفنا في الفص فقدضرورة ممحة مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة في منطقة الدراسة ، 
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نوع الخدمات الصحية ومؤشراتيا مف أجؿ تحقيؽ االستفادة القصوى منيا. وىنا سنسمط الضوء عمى 
لمعرفة مدى احتياجات الناحية مف تمؾ منيا الوظيفية لحاجة المستقبمية لتمؾ الخدمات وبما يحقؽ الكفاءة ا

 .  ةالمعتمد ةالتخطيطي والمؤشرات ريياوفقًا لممعالمؤسسات الصحية 

 المستشفيات : -

 (05555) إلىمستشفى واحد لكؿ تجمع سكاني يصؿ  بضرورة توفير حدد المعيار التخطيطي المحمي
( وبما أف الناحية ال يوجد فييا مستشفى فأنيا 3ـ35555-90555وبمساحة تراوح ما بيف ) مف السكاف

ذاو ( ، 3535في عاـ ) واحدة مستشفى إلىتحتاج س تحتاج في سيا ن  فإحاليًا  منيا ما تنفذ ما موجود ا 
 .( 3ـ25555وبمساحة تقدر ) مستشفى أضافية إلى( 3525نياية عاـ )

 :المراكز الصحية -2

 وبمساحة تصؿنسمة ( 95555حدد المعيار التخطيطي المحمي بضرورة توفير مركًز صحي واحد لكؿ)
وبما أنيا تضـ ( مراكز صحية،ة البدير بحاجة إلى )فأف ناحي 3535عاـ وفي ( 3ـ 0555) إلى

مف المستقبمية االحتياجات ( ، اما ةكز صحيامر  0) إلىيصؿ  العجز فأفمركزييف صحييف رئيسييف 
( في حاؿ تنفيذ ما موجود 3525عاـ )( في ةكز صحيامر  3)إلىستحتاج  الناحية أفالمراكز الصحية ف

لسنة اليدؼ ( 3ـ45555بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكاف وبمساحة تقدر ب)  3535منيا في عاـ 
 . (،0جدوؿ )

 

 

 (،0جدوؿ )ال
 3525- 3535في ناحية البدير لممدة  أعداد ومساحة المؤسسات الصحية

 
 العام

عدد 
 نالسكا

 المراكز الصحٌة المستشفٌات

 الموجود
 مقدار الحاجة

 أو العجز
 الموجود المساحة

مقدار 
 الحاجة

 
 المساحة

 
 

2121 63426 - -0 05111-21111 
2 
 

-5 
 

41111 
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2131 77093 - -2 31111-41111 2 -6 
31111 

 

 .(06( و)00: الباحث باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر

 الكوادر الطبية والبشرية : -3

 :األطباء  -أ 

 99نسمة( وبما اف الناحية تضـ ) 9555لمعيار المحمي الذي حدد بتوفير طبيب واحد لكؿ)اوفؽ عمى 
نتيجًة طبيبًا(  04تحتاج الى أعداد أضافية مف األطباء تقدر ب) 3535يا في عاـ ن  إطبيبًا( لذا ف

طبيبًا( أضافيًا لمواجية الزيادة  3،ستحتاج الى)ف3525الستمرار الزيادة السكنية في الناحية، اما في عاـ 
 ( .   03السكانية المتوقعة في المستقبؿ كما موضح في الجدوؿ)

 :أطباء األسنان -ب 

أسناف(  أطباء 6) 3535في عاـ بمغ عدد أطباء األسناف في المؤسسات الصحية في ناحية البدير 
 2الكمية ) الناحيةحاجة ف إفنسمة( 35555وحسب المعيار التخطيطي المحدد بطبيب أسناف واحد لكؿ  )

ستحتاج الى ف 3525،أما في عاـ  ( أطباء أسناف عف واقع الحاؿ2أي بزيادة مقدارىا ) (أطباء أسناف
 ( 03كما موضح في الجدوؿ ) المستقبؿ( أطباء أسناف أضافية لمواجية الزيادة السكانية المتوقعة في 4)

 

   

 : الصيادلة –ج 

لمعيار المحمي اوفؽ عمى صيادلة(  4لبدير )امجموع الصيادلة في المؤسسات الصحية في ناحية  بمغ
نسمة( فأف حاجة الناحية الكمية مف أعداد الصيادلة تكوف  35555واحد لكؿ ) ادلةالذي حدد بتوفير صي

( 4) إلى ستحتاجف الناحية إف 3525، أما في عاـ ( صيدلي 9) إلىأي بفائض يصؿ  ادلة( صي2)
 (.  03وكما موضح في الجدوؿ )صيادلة أضافية لمواجية الزيادة السكانية المتوقعة في المستقبؿ 

 (03جدوؿ )ال
 ( 3525-3535)مدة البشرية في ناحية البدير لمتقديرات الحاجة المستقبمية مف الكوادر الطبية و 
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 عدد السكاف المتوقع السنة
 عدد األطباء

/ 
 السكاف

 طبيب أسناف
/ 

 سكاف

 صيدلي
/ 

 سكاف

 ميف صحية /
 طبيب

 ممرض
/ 

 طبيب
3535 62436 62 2 2 903 302 
3525 ،،912 ،، 4 4 912 251 

 .(57المصدر : الباحث باالعتماد على الجدول )

 ( 01جدوؿ )ال
 (3530-3535الحاجة منيا في ناحية البدير لممدة ) أعداد الكوادر الطبية والصحية ومقدار

 السكاف العاـ
 ذوي الميف الصحية ممرض صيدلي أطباء األسناف األطباء

 الموجود االحتياج الموجود االحتياج الموجود االحتياج الموجود االحتياج الموجود االحتياج
3535 62436 62 99 ، 6 4 0 304 11 901 922 
3525 ،3145 ،2 - 3 - 4 - 313 - 933 - 

 .( 03( و )،0در :الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )المص

 : ذوي المهن الصحية-د

وبحسب   3535ميني( لعاـ  903مناحية )لبمغ عدد ذوي الميف الصحية في المؤسسات الحكومية 
عجز ميني( أي ال يوجد  903نسمة( فاف الحاجة الفعمية تكوف )055-9/455المعيار المحمي المحدد )

ميني( أي بزيادة مقدارىا  933فأف الناحية ستكوف بحاجة الى ) 3525في الميف الصحية ، أما في عاـ 
وؿ منتسبًا( عف سنة األساس نتيجًة الستمرار الزيادة السكانية المتوقعة في المستقبؿ كما في  جد 32)
(01). 

 :الممرضين -ت 

وحسب  3535ممرضًا( لعاـ  11) بمغ عدد الممرضيف في المؤسسات الصحية في ناحية البدير ف  إ
بعجز ممرضًا(  302نسمة( فاف الحاجة الفعمية لعدد الممرضيف تكوف ) 9/305معيار ممرض/نسمة  )

منتسبًا(  319)إلىف الناحية ستحتاج إ( ف3525منتسبًا( مف الممرضيف ، أما في عاـ ) 904) إلى يصؿ
منتسبًا( عف سنة األساس بسبب الزيادة السكانية المتوقعة في المستقبؿ كما في  23أي بزيادة مقدارىا )

 ( .  01الجدوؿ)

 :( (GISباستخدام: التوزيع األمثل لمخدمات التعميمية والصحية في ناحية البدير ثانيا 
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العامة ومنيا الخدمات أىتـ الباحثوف في مجاؿ التخطيط الحضري بمسألة تخطيط مواقع الخدمات 
يجاد أفضؿ األماكف لتو   عيقالتعميمية والصحية بوجو الخصوص بيدؼ االرتقاء بطبيعة توزيع مؤسساتيا وا 

لسكاف  ةمؤسساتيا الخدمية الجديدة لتحقيؽ الكفاءة المكانية وتغطية أكبر مساحة ممكنة ومالئمة الخدم
ظـ المعمومات الجغرافية بوصفيا أداة تحميمية مكانية قادرة تقنية ن عماؿالناحية حاليا  ومستقبميًا .ويأتي أست

نات والمعمومات التي يحتاجيا صانعوا القرار التخطيطي عند بيامع كـ ونوع ال األمثؿعمى التعامؿ 
البيانات المتوفرة عند منطقة الدراسة  اؿمعلمواقع الخدمات التعميمية والصحية بأست المثمىاختيارىـ المواقع 

تطابؽ التحميؿ المكاني والتحميؿ  عماؿوباالعتماد عمى المعايير التخطيطية فقد تـ معالجة البيانات بأست
مف  يةالعددوممحقاتو ( Arc GIS 10.8) اإلحصائي الذي توفره بيئة برنامج نظـ المعمومات الجغرافية

 لذي يحددا( Buffarأداة ) اؿمعؿ نطاؽ الخدمة مف خالؿ أستيتمث تـ التي تحقؽ ىذا الغرض فقداألدوات 
لمخدمات عمى المحيط التابع ليا باالعتماد عمى المسافة المقطوعة مف والى المؤسسة  نطاؽ تأثير
 .المثمى المواقع  إلىالوصوؿ  ألجؿالخدمية 

 

 

 

 

 :الخدمات التعميمية  –أ 

في ناحية البدير وجود عجز حالي ليذه الخدمات في بعض أتضح مف خالؿ دراسة الخدمات التعميمية 
لبدائؿ التخطيطية المطروحة ، وقد تزايد ىذا اوفؽ عمى الناحية وفي تقديراتيا المستقبمية  أحياء ومقاطعات

الخدمية في مؤسساتيا  العجز لغاية سنة اليدؼ بأستثناء المدارس االبتدائية التي تعاني مف وجود فائض  
ومف اجؿ وضع الحموؿ والمعالجات التخطيطية ليذه المؤسسات التعميمية ثـ تحديد حاجة الناحية 
المستقبمية مف ىذه الخدمات بحسب األحياء السكنية والمقاطعات الريفية كما تـ تحديد مواقعيا المثالية 

ارس المثالية باالعتماد عمى لمسافة المحددة لكؿ خدمة تعميمية والتي تمثؿ أطار خدمة المداوفؽ عمى 
 ( وكما يمي :    Arc GIS 10.8برنامج )
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  :رياض األطفال  -1

جز كبير ليذه المرحمة التعميمية الدراسة والتوقعات المستقبمية لرياض األطفاؿ في الناحية وجود ع أظيرت
( بناية في 6منيا )( 3525األطفاؿ في عاـ ) رياض مفمؤسسة وبناية ( 96الناحية تحتاج الى ) ف  إذ إ

حي األمير احتياجات  تذ بمغإ (65) الجدوؿ بحسبتوزعت وقد ( في ريؼ الناحية 95مركز الناحية و )
عمى توزيعيا كؿ مف أحياء )الربيع، الصكباف، السراي، الجديدة(. أما في  ( وروضة واحدةاتروض 3)

 6)بواقع ( 92مقاطعة )الييز والبركة روضات( تصدرتيا 95)بػ مستوى المقاطعات الريفية فقد جاءت 
( روضة واحدة لكؿ واحد ،9، السمجة والصحيف 95، سويد 3مقاطعات )دلييـ فيما سجمت( اتروض

اعتمد فقد ، أما أختيار أفضؿ المواقع المالئمة لتوزيع رياض األطفاؿ في الناحية  منيا عمى التوالي
األمثؿ ليذه المؤسسات الخدمية المقترحة وىي  الباحث عمى معيار )سيولة الوصوؿ( الختيار البديؿ

 الى الروضةلموصوؿ ( المسافة لمحاجز الذي يمثؿ أطار الخدمة والذي يمكف أف يستغرقو الطفؿ ـ255)
 .( 35الخريطة )وكما موضح في 

 
 
 
 
 

 (65جدوؿ )ال
 (3525ناحية البدير لعاـ )الحاجة المستقبمية لرياض األطفاؿ في تقديرات 

الوضع  3525عدد السكاف  والمقاطعات السكنيةاألحياء 
 الفائض الحاجة الحالي

 عدد األبنية أو العجز

 5 5 5 5 ،960 السالـ
 5 5 5 5 9434 الجياد
 9 9- 9 5 31،3 الربيع
 9 9- 9 5 4309 الصكباف
 9 9- 9 9 4365 السراي
 5 5 5 5 9901 االنتفاضة
 9 9- 9 5 3،36 الجديدة
 3 3- 3 9 9،5، األمير
 9 9- 9 5 36،5 3البريشة 
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 5 5 5 5 3459 2الجبر 

 5 5 5 5 9632 4الجوازرية

 5 5 5 5 02، 0الصنيبرية

 5 5 5 5 9493 6والجاوف  البعيوي

 5 5 5 5 9033 ،الصاللة

 9 9- 9 5 2933 3دلييـ 

 5 5 5 5 12 1الركبة

 9 9- 9 5 2949 95سويد 

 5 5 5 5 ،949 99محارة 

 5 5 5 5 9631 93حويمة 

 6 6- 6 5 32230 92الييز والبركة 

 5 5 5 5 453 94الفوارة

 5 5 5 5 13، 90الدجة 

 5 5 5 5 069 96أبو ثيمة 

 9 9- 9 5 4935 ،9السمجة والصحيف 

 5 5 5 5 ،04 93طرخومة 

 5 5 5 5 9666 91الطويؿ 

 96 96- 96 3 912،، المجموع

 .(04باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر :    
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 (35خريطة )
 3525التوزيع المقترح لرياض األطفاؿ في ناحية البدير لعاـ 
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 .ARC GIS 10.8مخرجات التحلٌل المكانً فً برنامج المصدر : مه عمل الباحث بالعتماد على 
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 :المدارس االبتدائية  -1

مف خالؿ الدراسة أف عدد المدارس االبتدائية في الناحية مالئـ لحجـ السكاف في الوقت الحالي  أتضح
أف ىذه  إال( بناية 25و) ( مؤسسة تعميمية25) إلىتحتاج الناحية  إذ والمستقبمي لغاية سنة اليدؼ
( ،) منياأيجاد توقيع مكاني لشموؿ جميع المساحات بيذه الخدمة  إلىالمؤسسات الخدمية بحاجة 

 نالحظ( 69فمف خالؿ الجدوؿ) الناحية ريؼ( مؤسسة وبناية في 32مؤسسة وبناية في مركز الناحية و )
ي حي ففوالمقاطعات الريفية مف حيث توزيع المدارس االبتدائية  األحياءأف ىناؾ توزيع غير عادؿ بيف 

( 3يوجد فيو )فحي السالـ أما  مدرسة واحدة إلىو بحاجة وى( مدارس ابتدائية 2) يوجد فيو الجديدة
ف ىذه يخمو تمامًا ممدرسة ابتدائية واحدة بينما حي )الجياد واالنتفاضة(  إلىأبتدائية وىو بحاجة  مدرسة

 ىناؾ فائض في مقاطعةفيوجد عمى مستوى المقاطعات الريفية توزيعيا تعميمية ، أما الخدمة ال
( مدارس 95) إلى فعمية ىي بحاجةفي حيف ( مدرسة ابتدائية 92) منيا وجدفقد ( 92الييزوالبركة)

تحتوي عمى مدرستاف ف( 93والحويمة 99)المحارة ةمقاطع( مدارس ابتدائية أما 2أي ىناؾ فائض )ابتدائية 
لذا يذه الخدمة العجز ل ( مف3دلييـمقاطعة ) تعانيمدرسة واحدة بينما  إلىلكؿ واحدة منيما وىما بحاجة 

بيدؼ تغطيتيا بيذه الخدمة  غير المخدومة مدرسة جديدة لخدمة المساحات إضافةفأف الدراسة تقترح 
ـ( لمحاجز الذي يمثؿ 455المسافة المحددة )حسب معيار ب بأتجاىياوالسيطرة عمى التوسعات المستقبمية 

مدارسيـ  إلى خدمة المدرسة المثالية لكوف ىذه المسافة تناسب قدرة التالميذ في قطعيا لموصوؿ إطار
 (.35، خريطة )سيرًا عمى األقداـ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (69جدوؿ )ال
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 (3525في ناحية البدير لعاـ ) لممدارس االبتدائيةتقديرات الحاجة المستقبمية 
األحياء والمقاطعات 

 السكنية
عدد السكاف 

3525 
الوضع 
 الحالي

 الحاجة
الفائض أو 
 العجز

عدد 
 األبنية

 9 9- 9 3 ،960 السالـ
 5 5 5 9 9434 الجياد
 9 9- 9 9 31،3 الربيع
 3 3- 3 3 4309 الصكباف
 3 3- 3 3 4365 السراي
 5 5 5 9 9901 االنتفاضة
 9 9- 9 2 3،36 الجديدة
 2 2- 2 2 9،5، األمير
 9 9- 9 9 36،5 3البريشة 
 9 9- 9 3 3459 2الجبر 
 9 9- 9 9 9632 4الجوازرية
 5 5 5 9 02، 0الصنيبرية

 5 5 5 9 9493 6والجاوف  البعيوي
 9 9- 9 9 9033 ،الصاللة
 9 5 9 9 2933 3دلييـ 
 5 5 5 5 12 1الركبة
 9 9- 9 3 2949 95سويد 
 5 5 5 3 ،949 99محارة 
 9 9- 9 3 9631 93حويمة 

 95 95 95 92 32230 92الييز والبركة 
 5 5 5 9 453 94الفوارة
 5 5 5 9 13، 90الدجة 
 5 5 5 9 069 96أبو ثيمة 

 3 3- 3 9 4935 ،9السمجة والصحيف 
 5 5 5 3 ،04 93طرخومة 
 9 9- 9 3 9666 91الطويؿ 

 25 35- 25 05 912،، المجموع
 . (65باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر :

 (35خريطة )
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 3525التوزيع المقترح لممدارس االبتدائية في مدينة البدير لعاـ 
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 :المدارس المتوسطة  -2

منيا ( 3525( مدرسة متوسطة في عاـ )93) إلىيتضح مف تقديرات حجـ السكاف أف الناحية بحاجة 
( مدرسة وبناية في ريؼ الناحية لتحقيؽ درجة عالية مف 93في مركز الناحية و ) وأبنية( مؤسسات 6)

ة طالمتوسأي أف ىنالؾ عجز في عدد المدارس ( 3525لغاية سنة اليدؼ )الكفاءة في تقديـ الخدمة 
كما لوحظ مف الدراسة أيضا لمؤسسات ىذه الخدمة بيف إحياء ( مدارس عف سنة األساس 6) إلىيصؿ 

وجود  إلىيشير الواقع في حيف أف ( مدرسة متوسطة 3) إلىومقاطعاتيا الريفية فقد حي األمير بحاجة 
فيو احدة والواقع ال توجد مدرسة متوسطة و  إلىمدرسة واحدة ويأتي بالمرتبة الثانية حي الصكباف بحاجة 

( مدارس 6( ب )92جاءت مقاطعة )الييز والبركةفقد مدرسة ، أما عمى مستوى المقاطعات الريفية أية 
( مدارس متوسطة كما في الجدوؿ 2وجود ثالث مدارس متوسطة بعجز يبمغ ) إلىيشير لواقع امتوسطة و 

المدارس المتوسطة بما يحقؽ توقيع مثالي ليا  وجود أعادة توزيع مواقعضرورة الدراسة  تقترح ، لذا( 63)
ـ( بيف مكاف السكف والمدرسة 655ة )فالمحدد بمساو  وفؽ البدائؿ المعتمدة لمعيار نطاؽ تأثير الخدمة

 ( .39وكما موضح في الخريطة ) المتوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (63جدوؿ )ال
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 (3525لعاـ ) ناحية البديرفي  لممدارس المتوسطةتقديرات الحاجة المستقبمية 

األحياء والمقاطعات 
 السكنية

عدد السكاف 
3525 

الوضع 
 الحاجة الحالي

الفائض أو 
 عدد األبنية العجز

 5 5 5 5 ،960 السالـ
 5 5 5 5 9434 الجياد
 9 9- 9 5 31،3 الربيع
 9 9- 9 3 4309 الصكباف
 9 9- 9 9 4365 السراي
 5 5 5 9 9901 االنتفاضة
 9 9- 9 5 3،36 الجديدة
 3 3- 3 3 9،5، األمير
 9 9- 9 5 36،5 3البريشة 
 9 9- 9 5 3459 2الجبر 
 5 5 5 5 9632 4الجوازرية
 5 5 5 9 02، 0الصنيبرية

 5 5 5 9 9493 6والجاوف  البعيوي
 5 5 5 5 9033 ،الصاللة
 9 9- 9 5 2933 3دلييـ 
 5 5 5 5 12 1الركبة
 9 9- 9 5 2949 95سويد 
 5 5 5 9 ،949 99محارة 
 9 9- 9 5 9631 93حويمة 

 6 6- 6 5 32230 92الييز والبركة 
 5 5 5 5 453 94الفوارة
 5 5 5 5 13، 90الدجة 
 5 5 5 9 069 96أبو ثيمة 

 9 9- 9 9 4935 ،9السمجة والصحيف 
 5 5 5 5 ،04 93طرخومة 
 5 5 5 5 9666 91الطويؿ 

 93 93- 93 99 912،، المجموع

 . (69باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر :    
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 (39خريطة )
 3525التوزيع المقترح لممدارس المتوسطة في ناحية البدير لعاـ 
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 :المدارس الثانوية  -3

ذ إأظيرت التوقعات المستقبمية وجود عجز في معيار الكفاءة المكانية لمواقع المدارس الثانوية في الناحية 
( مدرسة وبناية في مركز الناحية 6( مدرسة منيا )90) إلىف الناحية بحاجة إ(62) لوحظ مف الجدوؿ

عادؿ بيف األحياء  رتوزيع غي( كما نالحظ ىناؾ 3525( مدرسة وبناية في المناطؽ الريفية لعاـ )1و)
واحدة  ثانوية د مدرسةيشير لوجو لواقع ا( مدرسة ثانوية و 3يوجد في حي األمير ) أذوالمقاطعات الريفية 

ا في المقاطعات الريفية رس ثانوية ، أمامدفيو ع ال توجد مدرسة واحدة والواق إلى يحتاجحي الربيع أف و 
مقاطعة أف رس ثانوية و ا( مد2)يوجد ( مدرسة ثانوية والواقع 0) إلى( 92فتحتاج مقاطعة )الييزوالبركة

المقاطعات  تعانيمدرسة واحدة والواقع ال توجد مدرسة ثانوية بينما  إلى( تحتاج ،9)السمجةوالصحيف
لتحقيؽ درجة عالية مف الكفاءة  مدارس ثانوية جديدةلذا ال بد مف إضافة األخرى مف ىذه الخدمة الريفية 

وألختيار المواقع المثالية لتوقيع المدارس الثانوية في الناحية فقد أعتمدت الدراسة في تقديـ ىذه الخدمة ،
( كونيا مف المعايير المناسبة لبنية الطمبة في تمؾ المرحمة ـ355عمى معيار المسافة المقطوعة والبالغة )

 ( .  33الخريطة )( و 62الجدوؿ )يقطعيا سيرًا عمى األقداـ وكما موضحة في العمرية ل
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 (62جدوؿ )ال
 (3525تقديرات الحاجة المستقبمية لممدارس الثانوية في ناحية البدير لعاـ )

الوضع  3525عدد السكاف  األحياء والمقاطعات السكنية
 الفائض الحاجة الحالي

 عدد األبنية أو العجز

 5 5 5 5 ،960 السالـ
 5 5 5 5 9434 الجياد
 9 9- 9 5 31،3 الربيع
 9 9- 9 3 4309 الصكباف
 9 9- 9 9 4365 السراي
 5 5 5 9 9901 االنتفاضة
 9 9- 9 5 3،36 الجديدة
 3 3- 3 5 9،5، األمير
 9 9- 9 9 36،5 3البريشة 
 5 5 5 5 3459 2الجبر 
 5 5 5 5 9632 4الجوازرية
 5 5 5 5 02، 0الصنيبرية

 5 5 5 5 9493 6والجاوف  البعيوي
 5 5 5 5 9033 ،الصاللة
 9 9- 9 5 2933 3دلييـ 
 5 5 5 5 12 1الركبة
 9 9- 9 5 2949 95سويد 
 5 5 5 3 ،949 99محارة 
 5 5 5 5 9631 93حويمة 

 0 0- 0 9 32230 92الييز والبركة 
 5 5 5 5 453 94الفوارة
 5 5 5 5 13، 90الدجة 
 5 5 5 5 069 96أبو ثيمة 

 9 5 9 9 4935 ،9السمجة والصحيف 
 5 5 5 5 ،04 93طرخومة 
 5 5 5 5 9666 91الطويؿ 

 90 90- 90 1 912،، المجموع

 .(63باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر :
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 (33الخريطة )
 2131فً ناحٌة البدٌر لعام التوزٌع المقترح للمدارس الثانوٌة 
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 :الخدمات الصحية  –ب 

الناحية  ف  إالمستقبمي فالمستقبمية مف المراكز الصحية الذي يرسمو ليا عدد السكاف في ظؿ حاجة الناحية 
( 64( في ريؼ الناحية ينظر الجدوؿ)92( في مركز الناحية و )3( مركز صحي منيا )90بحاجة الى )

، وىذا العدد يساعد في تقديـ الخدمة لمسكاف بكفاءة وظيفية عالية وبما يناسب في الزيادة لحجـ السكاف 
( في المناطؽ الريفية ، وقد تبايف 0و ) احيةالن ( في مركز2( مركزًا صحيًا منيا )90بمغت الحاجة )

في حي )الصكباف والمقاطعات الريفية أذ بمغ االحتياج  توزيع االحتياج عمى مستوى أحياء المدينة
 حيف بمغ االحتياج المستقبمي في والسراي واألمير( مركز صحي واحد لكؿ منيا عمى التوالي في

مركز صحي واحد لكؿ منيا عمى التوالي ( ،9والسمجة والصحيف 95وسويد 3دلييـ) المقاطعات الريفية
تحتاج الى مركزيف صحييف بسبب الزيادة المستمرة في عدد التي ( 92بأستثناء مقاطعة )الييزوالبركة

 ( ، أما بقية األحياء والمقاطعات أقؿ مف العدد3525)نسمة ( في عاـ  32230سكانيا الذي يبمغ )
د أو أنيا خالية مف السكاف ، ومف أجؿ تحديد نطاؽ التأثير بحسب المسافة المحدد في المعيار المعتم

( التي توضح المسافة التي يقطعيا المريض سيرًا عمى األقداـ 32( ثـ رسـ الخريطة )ـ 355المحددة )
 لمتنقؿ ما بيف المنزؿ والمؤسسة الصحية . 

 :أواًل : المستشفيات 

لتوقعات السكاف المستقبمي حتى سنة اوفؽ عمى ف الدراسة أف الناحية بحاجة الى مستشفييف م أتضح     
( ولغرض رفع الكفاءة المكانية ليذه الخدمة ينبغي توقيعيا في مركز الناحية ضمف أحياء 3525اليدؼ )

 إلييا( وكما وضح في الخريطة وذلؾ لمحصوؿ عمى أفضؿ كفاءة مف الممكف الوصوؿ الربيع والصكباف)
حسب عاـ فترة الدراسة فضاًل ببشكؿ مستمر مضطردة توافقًا مع عدد سكاف الناحية الذي سيشيد زيادة 

عف تحقيؽ اليدؼ الذي سيشيده المخططوف لموصوؿ الى توزيع مثالي يتناسب وحجـ الطمب عمى 
في عيا المراجع الخدمات الصحية وفقًا لمضوابط التخطيطية الواجب أتباعيا لتقميؿ المسافات التي يقط

 حدود أو أقؿ مف زمف الوصوؿ .
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 (64جدوؿ )ال
 (3525تقديرات الحاجة المستقبمية مف المراكز الصحية في ناحية البدير لعاـ )

الوضع  3525عدد السكاف  األحياء والمقاطعات السكنية
 الفائض الحاجة الحالي

 عدد األبنية أو العجز

 5 5 5 5 ،960 السالـ
 5 5 5 5 9434 الجياد
 5 5 5 9 31،3 الربيع
 9 9- 9 5 4309 الصكباف
 9 9- 9 5 4365 السراي
 5 5 5 5 9901 االنتفاضة
 5 5 5 9 3،36 الجديدة
 9 9- 9 5 9،5، األمير
 5 5 5 5 36،5 3البريشة 
 5 5 5 5 3459 2الجبر 
 5 5 5 5 9632 4الجوازرية
 5 5 5 5 02، 0الصنيبرية

 5 5 5 5 9493 6والجاوف  البعيوي
 5 5 5 5 9033 ،الصاللة
 9 9- 9 5 2933 3دلييـ 
 5 5 5 5 12 1الركبة
 9 9- 9 5 2949 95سويد 
 5 5 5 5 ،949 99محارة 
 5 5 5 5 9631 93حويمة 

 3 3- 3 5 32230 92الييز والبركة 
 5 5 5 5 453 94الفوارة
 5 5 5 5 13، 90الدجة 
 5 5 5 5 069 96أبو ثيمة 

 9 9- 9 5 4935 ،9السمجة والصحيف 
 5 5 5 5 ،04 93طرخومة 
 5 5 5 5 9666 91الطويؿ 

 3 3- 3 3 912،، المجموع

 . (،0المصدر : باالعتماد عمى جدوؿ )
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 (32خريطة )

 3525في ناحية البدير لعاـ ؤسسات الصحية التوزيع المقترح لمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ARC GIS 10.8مخرجات التحميؿ المكاني في برنامج المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
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  Abstract : 

         The study aimed to employ geographic information systems (GIS) 
techniques in monitoring the reality of the spatial distribution of 
educational and health services in Al-Bdeir district and functionally 
evaluating them in accordance with local planning standards in order to 
assess the efficiency and fairness of the distribution of these services 
and help support planning decision-making and improving the level of 
scientific planning management so that the district can Fulfilling the 
needs of its inhabitants for these services with a kind of justice and 
equality, The study relied on the descriptive analytical approach in 
tracking the development of educational and health services in the 
region in revealing the reality of their distribution and spatial patterns 
and the quantitative approach in analyzing the data collected about 
these services. (Arc Gis 10.8) in the optimal handling of the amount and 
type of data and information collected about the study area through the 
application of a set of statistical analyzes represented in the 
neighborhood link analysis, distance analysis, vector distribution tool 
analysis, kernel analysis, actual and default rate center analysis, and 
service scope analysis) , 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 sample 
of a community sample that amounted to (500) forms that included (19) 
questions distributed to a random sample of a number of residents of 
the district (urban and rural) of which numbered ( 63,426) people. 
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       The study found the absence of the planning element in the 
distribution of educational and health services in the district and in 
proportion to the number of the population and their distribution at the 
level of neighborhoods and rural districts. The study also proved through 
the results of the statistical analysis of the pattern of distribution of 
educational and health services using geographic information systems 
that it adopted the random pattern in its spatial signature, which led to 
The emergence of a heterogeneous distribution and the failure to 
achieve social justice in its spatial impact. It also showed the 
population’s dissatisfaction with these services in the district. The 
percentage of dissatisfaction with educational and health services 
reached (50%), of which (22.6%) for educational services and (27.4%) 
for health services. The study was also able to determine the future 
need of these services and determine their ideal locations according to 
the standard distance specified for each service. 
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