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 الوظيفة التعليمية لمدينة البغدادي
 معن محيي محمد شريف

 :المستخلص 
تعد الخدمات التعليمية من أهم الخدمات التي تؤثر في حياة السكان فهي تمثل أدوات فعالة 

والتقني . وان توزيع متغيرات الخدمات التعليمية والسيما للبناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
المؤسسات التعليمية وأبنيتها تشكل عقبة امام التحاق التالميذ والطالب بها, فضاًل عن التأثير 
في كفاءة هذه الخدمات في كثير من المناطق  وتؤثر في توزيع الخدمات فيها ومن ثم تؤثر 

, ات التعليمية في مدينة البغداديلدراسة الى تحليل الخدمفي كفاءة هذه الخدمات. تهدف هذه ا
كمًا ونوعًا ومكانًا, بهدف الكشف عن كفاءة هذه الخدمات خالل مقارنًة مع المحافظة والعراق 

 نلية إلى هذه الخدمات في المدومن ثم تحديد الحاجة الحالية والمستقب
Abstract: 
        Educational services are the most important services that affect 
the life of the population. They represent active tools in the 
economic, social, health, cultural and technological structure. The 
distribution of parameters of the educational services, particularly, 
the educational organizations and their buildings, constitutes a 
problem for students to join these organizations. Also, it affects the 
efficiency of these facilities specially in these cities  . The present 
study aims to analyze the educational services in ALbaghdade, 
quantatively and qualitatively, to depict the efficiency of these 
services throughout their stages of development in Anbar province 
to compare them with these in Iraq. Moreover, it aims to identify 
the recent and future need for these services in the cities .                                                                                                                                  

 المقدمة :
يعد التعليم في عصرنا الحالي بال شك بمثابة العمود الفقري في عملية النهضة وبناء    

بمجال التعليم  أبلد يرغب في التطور والتقدم يبد عات المتطورة بكافة مجاالتها ,وان ايالمجتم
من خالله يمكن رفد جميع القطاعات العلمية بالمالكات المهنية والفنية المتخصصة والتي  ألنه

 0ة يتسهم في بناء المجتمع في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتقن
ويمكن اعتبار هذا المجال موضوعا خصبا للدراسة الجغرافية سواء كان على مستوى الدولة او 
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المحافظة او القضاء او حتى على نطاق ضيق داخل المدينة بين محالتها السكنية , ولما 
من خالل دراسة خصائصها  األرضكانت الجغرافية تعنى بدراسة وتحليل الظواهر على سطح 

ايناتها المكانية وتحليل الظواهر والعالقات المتبادلة فيما بينها وكشف االنماط وتوزيعها وتب
تمت هذه الدراسة التي تناولت الوظيفة التعليمية في مدينة  األساسالتوزيعية لها وعلى هذا 

البغدادي ومعرفة اهميتها ودور الموضع والموقع في توقيع المدارس فضال عن التوزيع 
لحالية والمشاكل التي تعاني منها فضال عن تحليل كفاءة الخدمات الجغرافي للمدارس ا

التعليمية لما لها من اهمية كبيرة في حياة السكان ودورها في تحقيق التنمية االجتماعية 
 0 واالقتصادية

 تقع مشكلة الدراسة في االسئلة االتية : : اوال : مشكلة البحث
 المثالية للسكان ؟ هل التوزيع  الحالي للمدارس يحقق الخدمة-1
 هل تم توزيع المدارس وفق المعايير التخطيطية ؟ -2
 ماهي كفاءة الخدمات التي تغطيها الخدمات التعليمية في مدينة البغدادي ؟ -3
 الوظيفة التعليمية لمدينة البغدادي ؟ إليههو المدى الذي تصل  ما -4

 : يأتيجاءت فرضية الدراسة بما  :لبحثثانيا: فرضية ا
 0يحقق الخدمة المثالية للسكان  التوزيع الحالي للمدارس ال إن -1
 0السكنية في المدينة  األحياءيتسم توزيع المدارس بعدم االنتظام بين  -2
عددا مع ان عدم تجانس توزيع الخدمات التعليمية ومتغيراتها بحسب المراحل الدراسية  -3

حياء السكنية واختالف المعايير وتوزيعهم ادى الى تذبذب كفاءتها سلبا وايجابا في اال لسكان
 .المعتمدة في تقييم هذه الخدمات 

 : بحثثالثا: هدف ال
الكشف عن الواقع التعليمي في مدينة البغدادي ومدى كفاية الخدمات  إلىتهدف الدراسة 

التعليمية فيها فضال عن تقييم كفاءتها للسكان وتقدير الحاجة المستقبلية للمؤسسات التعليمية 
 .بما يتفق مع حاجة السكان 
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 :البحثرابعا: حدود 
وتمثلت  األساستتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بمدينة البغدادي ضمن المخطط 

الغربية والتي تتصل مع حدود قضاء حديثة حدودها من الشمال والشمال الغربي حافة الهضبة 
فتتصل مع حدود ناحية البغدادي مع  يالشرقمن الجنوب ومع نهر الفرات من جهة الشرق أما 

تتمثل الحدود الزمانية بدراسة واقع حال الوظيفة التعليمية في مدينة  بينما ,قضاء هيت
 0 2013-2012البغدادي للعام الدراسي 

 :البحثخامسا: منهجية 
 اعتمدت الدراسة على المصادر ذات االختصاص ثم تم تناول الدراسات التي اعتمدت 

االستعانة بالمسح الميداني لتغطية  اربة من موضوع الدراسة فضال عن المواضيع المق
المنهج الوصفي التحليلي  فضال عنموجودة وتم االعتماد على الدراسة بالعينة الالتفاصيل غير 

 من خالل:
   The questionnairesاستمارة االستبيان -1

لعينة الدراسة للحصول على المعلومات المطلوبة وكانت   وتحتوي على مجموعة من االسئلة
 .والثاني بالمدارس والمدراء ,لطالباالستمارة على قسمين االول خاص بالتالميذ  ا

  The inter view    المقابلة -2
من خالل االتصال الشخصي للباحث مع المعنيين بقصد الحصول على المعلومات  تمت

 0والبيانات التي تخدم الدراسة 
 The observationالمالحظة  -3

السكنية فضال عن مشاهدة  األحياءالمدارس وبعدها عن وهو ما يشاهده الباحث في مواقع 
حركة الطالب ذهابا وايابا من المنازل الى المدارس وعبورهم الشوارع الفرعية والرئيسية 

 0واالعتماد على المنهج التحليلي 
 :البحثسادسا:هيكلية 

خصائص الموضع  األول لمبحثتضمن ا مباحثالموضوع في ثالث  البحث ناقش
  2013-2012الثاني التوزيع الجغرافي الحالي للعام الدراسي  المبحثوالموقع,بينما تضمن 

للمدارس في مدينة البغدادي واهم مشاكله وتضمن توزيع المدارس االبتدائية حسب المعايير 
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الثالث  البحثالتخطيطية والتوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية حسب المعايير التخطيطية ,اما 
 2013- 2012ليمية لمدينة البغدادي للعام الدراسي فتناول تحليل كفاءة الخدمات التع

وتضمن تحليل كفاءة المدارس االبتدائية والمدارس الثانوية , فضال عن االستنتاجات 
 .لى ضوء الطروحات في فصول الدراسةوالتوصيات التي تمت صياغتها ع

 : خصائص الموضع والموقع لمدينة البغدادي :األول المبحث
 sitأوال:الموضع:

عن المظاهر الداخلية للمكان فهو يخبرنا مطلق يشير الى الخصائص الطبيعية مفهوم  هو
وقد ,كما يمثل الموضع الحيز المكاني الذي نشأت وتطورت المدينة فوقه   ( 1)لذلك المكان

,لذا (2) فادة من مميزات الموضع ضمن موقع المدينةهذا الحيز ويتسع ليعكس مدى اال يصغر
وتمثل على السطح التضاريس االرضية ودرجة    المساحة التي تحتلها المدينةفان الموضع هو 

فيها, وتقوم المدن في اماكن معينة لتؤدي  االنحدار والتركيب الجيولوجي والمناخ السائد
الخدمات الضرورية للمجتمع ويتغير نوعها بمرور الزمن ولكن الذي يحدد نوع الوظيفة التي 

,فالمدن التي تقوم في الوديان تتخذ شكال  المكان الذي تقوم عليهقامت من اجلها هو طبيعة 
المياه مع اتجاه الوادي وهذا ما نراه واضحا في مدينة البغدادي  طوليا نتيجة المتداد الطرق و

وبالرغم من  محصورة بين حافة الهضبة وجانب النهر والتي تتخذ شكال طوليا مع اتجاه النهر
انه نجد قلة المواضع المستوية التي تقوم عليها  سهلية المستوية االان المدن تفضل المناطق ال

وتجدر االشارة على ازدياد حجم المدينة ونشاطها  ونالحظ ان صفات الموضع تساعد 0المدن 
ووسائل النقل ساعدت على التقليل من اثر  اآلالتان التطور التكنلوجي واستخدام  الى

غير مباشرة من كفاءة  بصورة مباشرة او وضع يؤثروان اي عنصر من عناصر الم, الموضع 
وعلى مخططها وعلى طبيعة السكن من ناحية والخصائص العمرانية  البناء الوظيفي للمدينة

ولعب موضع مدينة البغدادي دورا كبيرا بالنسبة  (3)العام  مظهرهاالتصميمية ومواد البناء 
الغربية  المحافظةلوصفها حلقة وصل بين االجزاء الشرقية من محافظة االنبار ببقية اجزاء 

من خالل التباين في توزيع المدارس على االحياء السكنية بسبب الشكل الطولي للمدينة  وكذلك
معايير التخطيطية خاصة في معيار المسافة توزيع المدارس فيها قد اليتماشى مع ال لذا فان

مدينة البغدادي من خالل  تؤثر العوامل الطبيعة على 0ن المحددة بين المدارس والمساك
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موقعها على نهر الفرات مما يترتب على ذلك بعض المقومات االيجابية التي اسهمت في 
يعية وقوع المدينة في ظهورها واثرت على الخدمات الموجودة في المدينة ومن الخصائص الطب

الجزء الشمالي الغربي من الهضبة الغربية وقد تميزت بنيتها الجيولوجية بوجود حجر الكلس 
الذي يستخدم في البناء وله القدرة على تحمل المباني المقامة عليه أما سطح المدينة فانه 

مدينة والذي يتصف بعدم االنبساط وذلك بسبب وجود الحزام الهضبي الصحراوي والمحاذي لل
ال يسمح بالتوسع اال في األجزاء الغربية من حي الشهداء باتجاه الغرب ,اذ امتازت اغلب 

 0(4 )االحياء السكنية باالمتداد الطولي
        Situationثانيا : الموقع  

والتي ترتبط  المدينة اوظهيرها بإقليميقصد بالموقع انه المنطقة المحيطة بالمدينة التي تدعى 
ونمو المدينة  لنشأة,وتعول عليه اهمية حيوية وخطيرة بالنسبة ,(5) معها بصالت وثيقة ومتبادلة

,اذ يمكن ان تنمو المدينة حضاريا وعمرانيا واقتصاديا نتيجة لوقوعها في موقع متميز وبنفس 
او تضمحل المدينة لتضاؤل أهمية موقعها فالموقع يمثل مركزية  تتضاءلالوقت يمكن ان 

كما يدرس ,(6)المدينة وعالقتها بالمناطق المجاورة لها او التي تقع خارج حدودها المعمورة
للمنطقة المحيطة بالمدينة والتي ترتبط معها بصالت وثيقة وتأثيرات  ةالموقع الظواهر الطبيعي

,ونتيجة لتوطن مدينة البغدادي عند نهر الفرات  (7)نةصية المديمتبادلة لها دورها في صقل شخ
نها تقع ضمن المدن النهرية إشمال الغربي الى الجنوب الشرقي فمعها  من ال ىيتماشالذي 

ت ومزايا تختلف عن اخرياتها  من حيث سهولة حركة السكان بين اصف السهلية ولهذا الموقع
قليمها ومنظرها الطبيعي الجميل اذ تتبع النهر من حيث تركز سكانها مع استغالل  المدينة وا 
حافات الهضبة للتوسع , كما اتاح موقعها هذا إقامة عالقات مع المناطق المحيطة من خالل 

ئمة تساعد في نشاط الفعاليات الوظيفية فتجعلها متعددة ما قدمتها لها الطبيعة من صفات مال
الوظائف  وان لموقع مدينة البغدادي الذي يتوسط الناحية اثر كبير على إيصال الخدمات 
التعليمية سواء كانت ألبناء المدينة وإلقليمها المتمثل بالقرى المحيطة بها,ويمكن تقسيم الموقع 

 الى: 
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 :  The tropical locationاوال: الموقع الفلكي 
درجة (شماال وخطي طول  34,3-درجة  33,15تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )

 0( 1درجة (شرقا خريطة ) 43,50-درجة  42)
  The geography locationثانيا :الموقع الجغرافي 

قسم الشمالي تمثل مدينة البغدادي جزءا من ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت , وتقع في ال
كم عن مركز قضاء  45كم و110الغربي من قضاء هيت اذ تبعد عن مركز محافظة االنبار 

رق قضاء هيت ويحدها من الشمال الغربي قضاء حديثة ومن جهة الغرب قضاء عنة ومن الش
 .ل الشرقي نهر الفرات هيت ومن الشما
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 الثاني: حثالمب
  2103 -2102لمدارس في مدينة البغدادي للعام الدراسي ا  توزيع   

: تتوزع مدارس مدينة البغدادي البالغ عددها  التوزيع الجغرافي حسب االحياء السكنية –أوال 
( ويتضح من الجدول  2( أحياء خريطة ) 6(أحياء سكنية من أصل ) 5( مدرسة على ) 17)
د في حي الحرية مدرسة ابتدائية واحدة تسمى )مدرسة البغدادي االبتدائية المختلطة ( فتوج 1)

(وفي حي السالم توجد ايضا مدرسة ابتدائية واحدة تسمى )مدرسة الثواب االبتدائية المختلطة 
 ( مدارس  5(, بينما تختلف الحالة في حي الخضراء اذ توجد فيه )

 
باسم )الرازي االبتدائية للبنين(  وأخرى للبنات باسم )مدرسة  ( منها ابتدائيات واحدة للبنين 2)

 2( ثانويات واحدة للبنات)ثانوية قطر الندى للبنات ( و) 3قطر الندى األبتدائية  للبنات(  و)
لحي  فيما يخص ( للبنين) ثانوية البغدادي للبنين وثانوية ابو هريرة اإلسالمية للبنين (  , اما

المشهد فتوجد فيه مدرستان ابتدائيتان واحدة للبنين باسم ) مدرسة الفتاح االبتدائية للبنين ( 
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وأخرى باسم )مدرسة الفتاح االبتدائية للبنات ( في حين ان حي القدس محروم من اي مدرسه 
شكل بالرغم كثرة عدد سكانه وكبر مساحته ,اال اننا نجد ان المدارس تتركز في حي الشهداء ب

(مدارس ابتدائية واحدة  3( مدارس منها ) 3ملفت للنظر عن بقية أحياء المدينة فتوجد فيه )
( للبنين )مدرسة المشهد االبتدائية للبنين  2للبنات)مدرسة التسامح االبتدائية للبنات ( و)

 (  مدارس واحدة منها للبنات)ثانوية  5ومدرسة عبد الرحمن بن عوف االبتدائية للبنين (و)
 (  1)رقم جدول 

 وزيع المدارس حسب االحياء السكنيةت
 اسم المدرسة جنس المدرسة  عدد المدارس  اسم الحي

 ابتدائية البغدادي المختلطة مختلط 1 الحرية
 ابتدائية الثواب المختلطة مختلط 1 السالم

 بنين 5 الخضراء 
 بنين
 بنات
 بنين 
 بنات

 ثانوية البغدادي للبنين 
 هريرة اإلسالمية للبنينثانوية أبو 

 ثانوية قطر الندى للبنات 
 ابتدائية الرازي للبنين 

 ابتدائية قطر الندى للبنات
 بنين 2 المشهد

 بنات
 ابتدائية الفتاح للبنين 
 ابتدائية الفتاح للبنات

 ------------- --------- اليوجد القدس
 بنين  3 الشهداء

 بنين 
 بنين
 بنين

 بنات 
 بنين
 بنين
 بنات

 اعدادية عبد الرحمن للبنين
 اعدادية البغدادي الصناعية

 ثانوية البغدادي المسائية
 متوسطة عبد الرحمن بن عوف للبنين

 ثانوية التسامح للبنات 
 ابتدائية المشهدد للبنين 

 ابتدائية عبد الرحمن للبنين
 ابتدائية التسامح للبنات

   مدرسة17 المجموع
 1 باالعتماد على الدراسة الميدانيةالمصدر/ عمل الباحث 
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( اعدادية )اعدادية عبد  2( للبنين )ثانوية البغدادي المسائية للبنين (و) 4التسامح للبنات  و) 
 .ومتوسطة عبد الرحمن بن عوف للبنين ين واعدادية البغدادي الصناعية(الرحمن بن عوف للبن

 2102/2103م الدراسي ثانيا : التوزيع الجغرافي للمدارس االبتدائية للعا
  التوزيع الجغرافي بحسب معيار الفائض من الطالب : -0

خريطة (مدارس  9على )(شعبة موزعة  66يبلغ مجموع الشعب الدراسية للمدارس االبتدائية )
 بشكل غير متساوي بين المدارس ان الشعب الدراسية  موزعة  ( 2ويتضح من الجدول )(  3)
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(  6ان اغلب المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة تحتوي على )نفس الجدول يتبين  ومن
شعب لقلة اعداد التالميذ فيها باستثناء مدرسة التسامح االبتدائية للبنات ومدرسة المشهد 

( شعبة في كل منهما وسبب ارتفاع عدد الشعب هو  12االبتدائية للبنين اذ يبلغ عدد شعبها )
توعب الشعبة الواحدة في الحاالت االعتيادية وحسب المعيار زيادة عدد التالميذ فيها , وتس

/تلميذة وحسب هذا المعيار يفترض ان يكون عدد  ا(تلميذ 24المعمول به في العراق  )
وتلميذة  ا(تلميذ 1619العدد الحقيقي الحالي يبلغ ) (تلميذ وتلميذة , إال إن 1534التالميذ )

وي اذ نجد ان عدد كبير من الشعب يزيد أعداد فنجد ان التالميذ ال يتوزعون بشكل متسا
المعمول به فنجد أعلى نسبة كانت في مدرسة الثواب االبتدائية  التالميذ فيها عن المعيار

 ىالمختلطة وابتدائية عبد الرحمن بن عوف تصل ال
  ( 2) رقم جدول

تالميذها في مدينة لمدارس االبتدائية بحسب أعداد التالميذ والشعب الدراسية والفائض في عدد 
 2012/2013البغدادي للعام الدراسي 

 المصدر: مديرية تربية هيت , قسم التخطيط ,الكراس اإلحصائي ,بيانات غير منشورة ,للعام الدراسي 
2012/2013 

عدد التالميذ  عدد الشعب عدد التالميذ اسم المدرسة
 في الشعبة

 الفائض

 ------ 22 6 134 البغدادي المختلطة
 60 34 6 204 الثواب المختلطة
 ------ 22 6 133 قطر الندى للبنات
 ------ 15 6 91 الرازي للبنين

 1 25 6 143 للبنينالفتاح 
 ------ 21 6 124 الفتاح للبنات

 57 34 6 201 عبد الرحمن بن عوف للبنين
 ------ 16 12 136 المشهد للبنين
 110 33 12 393 التسامح للبنات

 223 222 66 1619 المجموع
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(تلميذة في حين  33وتلميذة في كل منهما وكذلك ان نسبة التلميذات كانت ) ا( تلميذ 34)  
كانت بقية اعداد التالميذ اقل من المعيار وهذا مثالي جدا , وال نجد فائض سوى ثالث مدارس 

تلميذ وتلميذة (ومدرسة عبد الرحمن بن  60فكانت مدرسة الثواب االبتدائية المختلطة بفائض )
(تلميذة بينما كان الفائض اكبر في مدرسة التسامح االبتدائية  57ائض )عوف االبتدائية بف

( شعب نجد ان عدد التلميذات في   6(تلميذة وبقسمة هذا العدد على ) 110بفائض ) للبنات
 .(تلميذة وهذا العدد يكفي لفتح مدرسة أخرى تخفف من الزيادة 13كل شعبة يصل الى)

  التوزيع بحسب معيار المسافة : – 2
ي للمدارس على كافة يعد عنصر المسافة من العناصر الهامة في تحليل التوزيع الجغراف

وان كل مدرسة تبنى , (3)يعد اساسيا لفهم اي تنظيم مكاني في الحيز الجغرافي  اذالمستويات 
يقطعه ولها من مساكن ولمسافات معينة معتمدة في ذلك على الوقت الذي ح ما يجب أن تخدم

(ان  3, ويتضح من الجدول ) ( 9)الطالب في سبيل الوصول الى مدارسهم سيرا على االقدام 
( متر في أقصى  300 -400تالميذ المرحلة االبتدائية يمكن أن يقطعوا مسافة تتراوح بين )

( دقائق وعند تطبيق هذا المعيار على منطقة الدراسة  10 -5حاالت البعد بزمن يصل من )
 تلميذات مدرسة قطر الندى االبتدائية للبنات من  اكبير  انجد ان عددلميدانية ومن الدراسة ا

 حي الخضراء الذي توجد (متر بسبب امتداد  1000يقطعون مسافة تصل الى اكثر من )
 ( 3)رقم جدول 

 حديد المسافات سيرا على األقدام بالدقائق للمراحل الدراسية ت
 الوقت )بالدقائق( (المسافة )باألمتار  المرحلة الدراسية 
 10-5 300 -400 المرحلة االبتدائية
 20 -10 1600 -300 المرحلة الثانوية

:مجلة التربية والعلم المصدر : داود سليم عجاج ,التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة في مدينة الموصل  
 .  34,ص  1990, تشرين األول ,9,كلية التربية جامعة الموصل ,العدد 

المدرسة بشكل طولي فضال عن أن قسم من التلميذات  يأتون من قرى مجاورة للمدينة فيه 
وجود مدرسة قريبة منهم ,كذلك الحال بالنسبة الى تالميذ مدرسة الفتاح االبتدائية للبنين  لعدم

-900وتلميذات مدرسة الفتاح االبتدائية للبنات إذ يقطع عدد كثير منهم مسافة يصل بين )
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لهذه المسافات هو بعد المسافة بين المساكن والمدارس علما  السير ويعود سبب *ا(متر  1560
 ان تالميذ وتلميذات حي القدس يذهبون جمعهم الى حي الشهداء لعدم وجود مدرسه في حيهم

 2012ام بلغ عدد سكان مدينة البغدادي لع :التوزيع الجغرافي حسب معيار عدد السكان-3
(ان المعيار العراقي قد حدد عدد  4,ويتضح من معطيات الجدول )  (10) نسمة( 7761)

( نسمة وكل مدرسة 2500السكان لكل مدرسة حسب المراحل الدراسية  لكل مدرسة ابتدائية )
( نسمة وبحساب هذا المعيار نجد ان مدارس مدينة البغدادي تقع اقل من هذا  5000ثانوية )

 (  5المعيار ويظهر ذلك واضحا من الجدول )
 (4)رقم جدول 

 المعايير المعتمدة في حساب عدد السكان بالنسبة للمدارس حسب المراحل الدراسية
 نسمة / مدرسة المرحلة الدراسية

 2500 االبتدائية
 5000 الثانوية

المصدر: جمهورية العراق , وزارة التربية ,المديرية ,المديرية العامة للتخطيط التربوي ,تقرير خطة التنمية  
 . 32,ص  2005- 1994التربوية لألعوام 

(نسمة/مدرسة  وهو اقل من المعيار العراقي  362اذ بلغ عدد  السكان لكل مدرسة )
جدول السابق نجد ان عدد السكان في  نسمة لكل مدرسة ابتدائية ومن ال (  2500البالغ)

( نسمة /مدرسة وهو أقل  637(نسمة وبواقع مدرسة واحدة وبنسبة ) 637الحرية   يبلغ )
 393بكثير من المعيار المعمول به , كذلك الحال بالنسبة لحي السالم الذي يبلغ عدد سكانه )

النسبة لحي الخضراء فبلغ نسمة /مدرسة , أما ب ( 393( نسمة وبواقع مدرسة واحدة وبنسبة )
( نسمة /مدرسة وهي اقل من  672( نسمة وبواقع مدرستين وبنسبة ) 1345عدد سكانه )

(نسمة وبواقع 1414المعيار , كذلك يصح القول على حي المشهد الذي بلغ عدد سكانه )
 ( نسمة/ مدرسة وهي اقل من المعيار أيضا , أما بالنسبة707مدرستين أيضا فبلغت نسبتها )
(نسمة اال انه ال توجد مدرسة فيه  بينما حي الشهداء  943لحي القدس فبلغ عدد سكانه )

( نسمة وبواقع ثالث مدارس فبلغت نسبتها  2469المجاور لحي القدس فبلغ عدد سكانه )
(نسمة /مدرسة وهي أيضا أقل من المعيار المعمول به ويعود سبب ذلك الى قلة عدد  323)
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لمدارس بهذه الطريقة ناجم عن الشكل الطولي للمدينة فضال عن السكان وسبب توزيع ا
 المسافات البعيدة بين األحياء السكنية .

 ( 5)رقم جدول 
  2012/2013حسب معيار عدد السكان في مدينة البغدادي للعام الدراسي  االبتدائية توزيع المدارس

 نسمة/مدرسة عدد المدارس عدد السكان  اسم الحي 
 637 1 637 الحرية
 393 1 393 السالم
 672 2 1345 الخضراء
 707 2 1414 المشهد
 --- --- 943 القدس 
 323 3 2469 الشهداء
 362 9 7761 المجموع

 والدراسة الميدانية . 563رقم البغدادي تموين  بيانات مركز  المصدر: عمل الباحث باالعتماد على 
 :ثانيا: التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية 

 : التوزيع الجغرافي بحسب المعيار الفائض من الطالب-1
لمدينة (يبلغ عدد الشعب الدراسية في المدارس الثانوية  6يتضح من معطيات الجدول )

 (4) (مدارس أنظر خريطة 3( شعبة موزعة بين ) 60) 2012/2013البغدادي للعام الدراسي
(طالب وطالبه ونالحظ تفاوت في أعداد الطلبة والشعب الدراسية بين  1906وبمجموع )

مدرسة وأخرى وحسب المعيار العراقي فأن الشعبة الدراسية الواحدة في الحاالت االعتيادية 
( طالب أو طالبة إال انه الواقع غير مطابق لذلك وتضح ذلك جليا من الدراسة  30تشغل  )

(  323ة الدراسة , ومن الجدول السابق يتضح إن الفائض من الطالب يبلغ )الميدانية لمنطق
وفق المعيار وهذا يعني فتح مدرسة جديدة الستيعاب الطلبة  خاصة في ثانوية  طالب وطالبة

( طالب فضال عن بقية المدارس االخرى  247البغدادي المسائية التي يبلغ عدد الفائض فيها )
ة عن المعيار كما في  إعدادية عبد الرحمن ومتوسطة عبد الرحمن التي يزيد فيه عدد الطلب

 ( . 17, 33, 26وثانوية التسامح للبنات فبلغت على التوالي )
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 (6)رقم جدول 
التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية بحسب أعداد الطالب والشعب الدراسية والفائض في عدد الطالب للعام 

 2011/2013الدراسي 
 الفائض عدد الطلبة عدد الشعب  عدد الطالب  اسم المدرسة

 ----- 23 3 134 البغدادي للبنين
 ----- 29 6 171 قطر الندى للبنات

 26 35 5 176 إعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين
 33  35 7 243 متوسطة عبد الرحمن بن عوف للبنين

 247 43 14 667 البغدادي للبنين المسائية  
 17  32 9 237 التسامح للبنات

 ----- 19 6 113 إعدادية البغدادي الصناعية
 ----- 10 6 60 أبو هريرة اإلسالمية

 76 31 61 1906 المجموع 
,بيانات  2012/2013المصدر :مديرية تربية قضاء هيت,قسم التخطيط , الكراس اإلحصائي للعام الدراسي 

 .2012غير منشورة ,
 التوزيع بحسب معيار المسافة :-2

 -300( ان المسافة التي يقطعها طلبة المرحلة الثانوية تصل بين ) 3اتضح من الجدول )
( دقيقة ,وعند تطبيق هذا المعيار على واقع حال منطقة  20 -10(متر بزمن قدره ) 1600

الدراسة ومن الدراسة الميدانية يتضح إن عدد قليل من المدارس يمكن أن تقع ضمن المعيار 
ي للبنين وثانوية قطر الندى للبنات اللتان تقعان في  الجزء الشرقي من حي فثانوية البغداد

الخضراء فأنهما تستقطبان الطلبة من حي الخضراء الذي يمتد بشكل طولي مما يعني ان عدد 
من الطلبة سيسيرون مسافة كبيرة للوصول لمدارسهم فتصل المسافة بين المدرستان ومساكن 

(متر,بينما الطلبة الباقين فيقعون ضمن  1353لخضراء الى )الطلبة الواقع في غرب حي ا
المعيار بل أقل منه , كما ان الطلبة القادمون من حي السالم الواقع شرق حي الخضراء فان 

 – 765(متر بينما طلبة حي الحرية يسيرون مسافة تصل بين ) 1169المسافة تصل الى )
 -1600الشهداء لتصل المسافة بين )(متر,وتزداد المسافة بين حي المشهد وحي  1096
 (متر بالنسبة لطلبة الجزء الشرقي من حي المشهد ويرجع سبب ذلك إلى طول حي  2430



 الوظيفة التعليمية لمدينة البغدادي 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                                  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

533 

 

المشهد فضال عن عدم وجود مدارس فيه ألنها توجد في حي الشهداء , بينما نالحظ ان 
الشهداء المسافة تقل بشكل واضح بين حي القدس الذي هو األخر التوجد فيه مدارس وحي 

, ومما تقدم نجد ان أغلب طلبة المدارس  (متر* 932لتصل المسافة التي يقطعها الطلبة )
يقطعون مسافات خارج المعيار باستثناء حيي الخضراء والشهداء سيما المناطق القريبة من 

 المدارس وتم التركيز على المسافات التي تقع خارج المعيار .
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 السكان:التوزيع بحسب معيار عدد -3
( نسمة وقد حدد المعيار  7761في مدينة البغدادي كما مربنا سابقا ) بلغ عدد السكان 

وبحساب هذا المعدل نجد ان عدد ( نسمة  5000العراقي عدد السكان لكل مدرسة ثانوية )
(ان  7السكان الكلي قليل جدا قياسا بعدد المدارس الموجودة , ويتضح من معطيات الجدول )

ن الكلي في أحياء المدينة هو أقل من المعدل المعمول به لكل مدرسة ثانوية فبلغ  عدد السكا
( منها في حي  3(مدارس ) 3(نسمة /مدرسة ويتوزع سكان مدينة البغدادي على ) 970)

  الخضراء تستقبل طلبتها من )سكان حي الخضراء وسكان
 ( 7)رقمجدول 

توزيع المدارس الثانوية  حسب معيار عدد السكان في مدينة البغدادي للعام الدراسي 
2012/2013  

 نسمة/مدرسة عدد المدارس عدد السكان  اسم الحي 
 637 ---- 637 الحرية
 393 ---- 393 السالم
 443 3 1345 الخضراء
 1414 ---- 1414 المشهد
 943 ---- 943 القدس 
 494 5 2469 الشهداء
 970 3 7761 المجموع

 والدراسة الميدانية . 563المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات مركز تموين البغدادي رقم  
( مدارس  5حي الحرية وسكان حي السالم (أما بالنسبة لبقية المدارس التي يبلغ عددها )

وحي القدس وحي فجميعها تقع في حي الشهداء وتستقبل الطلبة من سكان )حي المشهد 
ان ثانوية أبو هريرة االسالمية فانها تخدم جميع سكان مدينة  الشهداء (,ومما يجدر االشارة له

البغدادي كذلك الحال بالنسبة العدادية البغدادي الصناعية ويرجع سبب ذلك لعدم وجودعيرها 
 من المدارس من هذا االختصاص .
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تحليل كفاءة الخدمات التعليمية لمدينة البغدادي للعام الدراسي  :الثالث  لمبحثا
2102/2103  

 أوال: تحليل كفاءة خدمات التعليم للمرحلة االبتدائية :
يعد مفهوم الكفاءة من أكثر المفاهيم المستخدمة في تقييم أداء عملق الكائن البشري  تمهيد :

األقتصاية على وجه الخصوص فضال عن وأصبح استخدامه واسعا في مجال الدراسات 
استخدامه في الدراسات الجغرافية كونه التخطيط عنصرا مهما في توزيع الخدمات التعليمية 
سواء كانت على مستوى االقليم أم الدولة وهذا يأتي على اعتبار ان الخدمة يتم توقيعها وفق 

, كما عرفت الدراسات  (11)عدد السكان وتوزيعهم من جهة وعلى حاجة السكان من جهة أخرى
الجغرافية بانه أحسن استثمار للمؤسسات الخدمية والبشرية بالشكل الذي يجعلها تقدم أكبر 

, لذا حضيت هذه الخدمة باهتمام كبير من الباحثين (12)فائدة بأقصر وقت وأقل كلفة
باين والمخططين ووضعت معايير تخطيطية لها لقياس  مدى كفاءتها وان هذه المعايير تت

مكانيا وزمانيا بين بلد واخر واالشراف عليها من قبل مخططين في هذا المجال بما تالئم مع 
(المعايير المعتمدة في تحليل مدى كفاءة  3مقومات التنمية في الدولة ويتضح من الجدول )

 أداء هذه الخدمة من عدمها, كما 
 المعايير التعليمية المعتمدة في العراق( 3)رقم جدول 

رحلة الم
 الدراسية

 المسافة/م تلميذ/شعبة تلميذ/معلم تلميذ/مدرسة
 من البيت للمدرسة

 الوقت/دقيقة
 من البيت للمدرسة

 نسمة/مدرسة

 2500 10-5 300-400 24 20 360 االبتدائية
 5000 20-10 1600-300 30 20-13 550 الثانوية

التربوية  خطة التنمية العامة للتخطيط التربوي ,تقرير المصدر:جمهورية العراق وزارة التربية,المديرية 
 . 105,ص  2005-1994لألعوام

سيتم تقييم مستوى كفاءة الخدمات التعليمية في المدينة على العديد من المؤشرات الحضرية 
ومنها الموازنة بين أعداد الطلبة وأعداد الشعب الدراسية  فضال عن تحديد كفايتها من عدمها 
كما في ازدواجية بعض المدارس في نفس البناية بدوامين صباحي وظهري,وسيتم االعتماد 

ار المحلي الصادر من وزارة التربية العراقية الن هذه المعايير أقرب الى واقع حال على المعي
 -منطقة الدراسة وسيتم اعتماد المؤشرات اآلتية :
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 أوال : المؤشرات التربوية :
تظم المؤشرات التربوية معدل عدد المتعلمين لكل مؤسسة تعليمية ومعدلهم لكل شعبة دراسية 

ات في منطقة الدراسة من خالل مقارنتها بنظيرتها في المحافظة وعلى وسيتم تناول هذه المؤشر 
 مستوى العراق والمعايير التخطيطية :

 المرحلة االبتدائية:-1
التالميذ في منطقة الدراسة ة الواحدة من س(ان حصة المدر  9يتضح من معطيات الجدول ) 

تلميذ/مدرسة (وهي أقل من نظيرتها في محافظة  130بلغت ) 2012/2013للعام الدراسي 
تلميذ/مدرسة ( على مستوى  446تلميذ /مدرسة (في حين كانت ) 345االنبار والبالغة )

 العراق وهذا مؤشر يدل على قلة الضغط على المدارس قياسا بالمدن 
 (9)رقم جدول 

 2012/2013ؤشرات التربوية في مدينة البغدادي ومحافظة األنبار والعراق للعام الدراسي الم
عدد  وحدة المكان 

 المدارس
عدد  عدد التالميذ

 المعلمين
 تلميذ/ عدد الشعب

 مدرسة
 تلميذ/
 معلم

 تلميذ/
 شعبة

 25 16 130 66 100 1619 9 مدينةالبغدادي

 32 15 345 4510 9550 145332 4236 محافظة األنبار

 22 13 446 142173 174336 3064191 6366 العراق
المصدر:جمهورية العراق ,وزارة التربية ,مديرية التخطيط التربوي ,قسم اإلحصاء التربوي ,بيانات غير منشورة  

 ( . 2012/2013,الكراس اإلحصائي للعام الدراسي )
تلميذ /معلم ( وكان اعلى من نظيرتها  16األخرى . أما فيما يخص مؤشر تلميذ /معلم فكان )

 تلميذ /معلم ( وأقل من نظيرتها على مستوى العراق 15في المحافظة والبالغ )
(تباااين كفايااة  10تلميااذ /معلاام (, بينمااا علااى مسااتوى الماادارس فيتضااح ماان الجاادول) 13البااالغ )

لمياذ /معلام (ومعادل ت 16المدارس من التالميذ والمعلماين فبلاغ معادل الطلباة بالنسابة للمادارس )
تلميااذ /شااعبة (,أمااا علااى مسااتوى الماادارس فكاناات أقلهااا نساابة فااي مدرسااة  25الشااعب للتالميااذ )

 22تلميااذ/معلم( وأعلااى نساابة فااي ابتدائيااة التسااامح للبنااات فكاناات ) 6الاارازي االبتدائيااة للبنااين )
 تلميذ/معلم (, بينما نسبة معدل تلميذ /شعبة فكانت أقل 
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 (10)رقمجدول 
 2012/2013ؤشرات التربوية لمدارس المرحلة االبتدائية في مدينة البغدادي للعام الدراسي الم
 

 عدد اسم المدرسة
 التالميذ

عدد 
 المعلمين

 عدد
 الشعب

 تلميذ/شعبة تلميذ /معلم

 15 6 6 15 91 الرازي للبنين
 22 15 6 9 133 قطرالندى للبنات
 34 20 6 10 204 الثواب المختلطة

 22 17 6 3 134 المختلطةالبغدادي 
 25 16 6 9 143 الفتاح للبنين
 21 10 6 12 124 الفتاح للبنات

 34 20 6 10 201 عبدالرحمن بن عوف للبنين
 16 21 12 9 136 المشهد للبنين
 33 22 12 13 393 التسامح للبنات

 25 16 66 100 1619 لمعدلا
المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات الكراس االحصائي , تربية هيت , بيانات غير منشورة للعام 

 2012/2013الدراسي 
تلميذ /شعبة ( وهي أقل من المعيار على  15نسبة في مدرسة الرازي االبتدائية فكانت )

مختلطة ومدرسة عبد مستوى المحافظة أو القطر , بينما أعلى نسبة كانت في مدرسة الثواب ال
 تلميذ /شعبة (وهي بذلك أعل من المعيار المعمول به. 34الرحمن بن عوف للبنين بنسبة )

 المرحلة الثانوية :-2
(ان حصة المدرسة الواحدة من الطلبة في مدينة البغدادي  11يتضح من معطيات الجدول )

طالبا/مدرسة (وهي بذلك أقل من نظيرتها في  233(بلغت ) 2012/2013للعام الدراسي )
طالبا/مدرسة ( على التوالي وهي بذلك أقل من المعيار  423-323المحافظة والعراق فكانت )

(فيتضح تباين كفاية  12توى المدارس فيتضح من معطيات الجدول )أما على مس .المعتمد 
 المدارس الثانوية فبلغ معدل الطلبة بالنسبة 
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 ( 11) رقم جدول
 2012/2013المؤشرات التربوية في مدينة البغدادي ومحافظة األنبار والعراق للعام الدراسي 

عدد  وحدة المكان
 المدارس

 عدد
 الطالب

 عدد
 المدرسين

 عدد
 الشعب

 طالب/
 مدرسة

 طالب/
 مدرس

 طالب/
 شعبة

 30 16 233 64 119 1906 3 مدينة البغدادي 
 34 16 323 2212 5106 75490 233 محافظة االنبار

 23 15 423 55695 105155 1566311 3662 العراق
العراق ,وزارة التربية ,مديرية التخطيط التربوي ,قسم اإلحصاء التربوي ,بيانات غير منشورة  المصدر:جمهورية

 ( . 2012/2013,الكراس اإلحصائي للعام الدراسي )
طالب/شاااعبة (وجااااءت ثانوياااة  30طالاااب /مااادرس ( وعلاااى مساااتوى الشاااعب بلاااغ ) 16للمدرساااين فبلاااغ )

ماادرس  (وذلااك بساابب ضااخامة اعااداد الطلبااة ألنهااا طالااب/  334البغاادادي المسااائية بااأعلى اذ بلغاات )
تساامح للطلبااة وبأعمااار مختلفااة ماان الطلبااة والمااوظفين بااللتحاااق بهااا فضااال عاان قلااة الكااادر التدريسااي 
لعاادم تعيااين مااالك بهااا واالعتماااد علااى المحاضاارين ,أمااا بالنساابة ألعااداد الطلبااة بالنساابة للشااعب فكاناات 

  طالب /مدرسة (في 43)
 ( 12) رقم جدول

 2012/2013في مدينة البغدادي للعام الدراسي  لثانويةالمؤشرات التربوية لمدارس المرحلة ا

بيانات الكراس االحصائي , تربية هيت , بيانات غير منشورة للعام المصدر: عمل الباحث باالعتماد على 
 . 2013/ 2012الدراسي 

 عدد اسم المدرسة
 الطالب

عدد 
 المدرسين

 عدد
 الشعب

 طالب/
 رسمد

 طالب/شعبة

 23 3 3 23 134 البغدادي للبنين
 29 12 6 14 171 قطر الندى للبنات

 35 9 5 20 176 اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين
 35 14 7 13 243 م/عبدالرحمن للبنين
 43 334 14 2 667 البغدادي المسائية
 32 32 9 9 237 التسامح للبنات

 13 6 9 13 113 اعدادية البغدادي الصناعية للبنين
 10 4 6 15 60 أبوهريرة االسالمية

 30 16 64 119 1906 المجموع
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طالااب /ماادرس (وذلااك لقلااة أعااداد  4حااين كااان أدناهااا فااي ثانويااة أبااو هرياارة اإلسااالمية فبلغاات )
الطلبة مع زيادة في الكادر التدريساي ,بينماا بلغات النسابة العاداد الطلباة للشاعبة الواحادة فبلغات 

طالب /شعبة ( أما بقية المدارس فتباينت فيها المؤشارات باين أعلاى وأدناى فكانات أعالهاا  10)
 32بالنساابة للطلبااة والمدرسااين فااي ثانويااة التسااامح للبنااات التااي جاااءت بالمرتبااة الثانيااة فكاناات )

 طالب /شعبة (  32طالب/مدرس (وبالنسبة للشعبة كانت )
 ثانيا: المؤشرات السكانية :

السكان وطبيعة توزيعهم هو العنصر األساس فاي توزياع الخادمات التعليمياة ساواء  لما كان عدد
كانت على مستوى المدينة أم األقليم أم البد ,لهذا البد من اعتماد هذا العنصار فاي تقيايم كفااءة 

 هذه الخدمات من خالل 
 ( 13)رقمجدول 

البغدادي ومحافظة االنبار معدل عدد السكان لكل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية في مدينة 
 2013/ 2012والعراق عدى اقليم كردستان للعام الدراسي 

جمهورية العراق ,وزارة التخطيط,الجهاز المركزي لإلحصاء ,التعداد العام للمباني والمنشئات : مصدرال
 . 574-513,ص  2012,مطبعة الجهاز المركزي لإلحصاء , 2012وحصر األسر لعام 

,وقد حدد المعيار العراقي كما مربنا سابقا (13)الموازنة بين عدد السكان والمؤسسات التعليمية 
 5000( نسمة وعدد السكان لكل مدرسة ثانوية ب)2500عدد السكان لكل مدرسة ابتدائية ب)

( ان عدد السكان لكل مدرسة ابتدائية في مدينة  13(نسمة , واتضح من معطيات الجدول )
 1703ظة والذي بلغ )نسمة/مدرسة ( وهو أقل من نظيره في المحاف 362البغدادي بلغ )

نسمة/مدرسة( وهذا يدل  2663نسمة/ مدرسة(وكذلك الحال بالنسبة للعراق الذي بلغت نسبته )

 المرحلة الثانوية المرحلة االبتدائية عدد السكان وحدة المكان
 نسمة/مدرسة عددالمدارس نسمة/مدرسة عددالمدارس

 970 3 362 9 7761 مدينة البغدادي 
 3034 233 1703 422 713533 محافظة االنبار

 4939 3662 2663 6360 1326799 العراق
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على قلة السكان على المدارس ببقية المدن األخرى .أما على مستوى األحياء السكنية فسيتم 
 دراستها على المراحل الدراسية :

 المرحلة االبتدائية :-1
حسب األحياء  ( تباين عدد السكان لكل مدرسة ابتدائية 14الجدول )يتضح من معطيات 

 323نسمة ( وبمعدل  2469السكنية اذ كانت اعالها في حي الشهداء اذ بلغت )
نسمة/مدرسة وهو أقل بكثير من نظيره على مستوى المحافظة والعراق,في حين كان أدناها في 

عود سبب ارتفاع النسبة الى قلة عدد وي  /مدرسة (نسمة673حي الخضراء اذ بلغ معدلها)
ويرجع سبب انخفاض النسب في مدينة السكان مع ارتفاع عدد المدارس  في هذا الحي ,

 .البغدادي الى قلة أعداد السكان في أحياء المدينة
 ( 14) رقم جدول

-2012االحياء السكنية على مستوى المراحل الدراسية للعام الدراسي  فينسب توزيع السكان 
2013 

 المرحلة الثانوية  المرحلة االبتدائية  عدد السكان اسم الحي
 نسمة/مدرسة عدد المدارس نسمة/مدرسة عدد المدارس

 --- --- 637 1 637 الحرية 
 --- --- 393 1 393 السالم
 243 3 673 2 1345 الخضراء
 --- --- 707 2 1414 المشهد
 --- --- --- --- 943 القدس
 494 5 323 3 2469 الشهداء

والدراسة  563المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات مركز  تموين البغدادي رقم 
 الميدانية .

 2 - : المرحلة الثانوية 
 970(ان عدد السكان لكل مدرسة ثانوية في مدينة البغدادي ) 13اتضح من الجدول )  

 نسمة/مدرسة (
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 3034وهو قليل عن نظيره في المحافظ والعراق البالغ)  2012/2013الدراسي  للعامللعام 
( نسمة/مدرسة على التوالي وهذا مايؤكد على قلة الضغط السكاني على المدارس  4939و

الثانوية  في منطقة الدراسة مقارنة مع نظيرها على مستوى المحافظة والعراق ومن مالحظة 
وأقلها  ( نسمة /مدرسة494بنسبة ) قع ضمن حي الشهداء( نجد أعلى معدل ي 14الجدول )

نسمة /مدرسة ( ويرجع سبب قلة هذه النسب مع غيرها على  243بنسبة )في حي الخضراء 
 قلة عدد السكان. مستوى المحافظة والعراق الى 
 ثالثا: معيار سهولة الوصول :

علمية الدقيقة في قياس يعد معيار سهولة الوصول الى الخدمات التعليمية من االساليب ال
كما يقصد بسهولة الوصول هو تحقيق أكبر قدر من الراحة واألمان  ,(14) أداءها وتقييم كفاءة

للفرد في الحصول على الخدمة من خالل تحديد المسافة والوقت المقرر للوصول الى 
التوزيع المكاني لهذه بشكل ويمكن من خالل هذا المعيار الكشف عن كفاءة ,  (15)الخدمة

يتناسب مع توزيع السكان فكلما كان توزيع الخدمات متجانسا مع توزيع السكان أدى الى 
تحقيق سهولة الوصول اليها ومن ثم يدل ذلك الى كفاءة الخدمات وفاعليتها في نجاح هذه 

دي حسب , وسيتم يناول سهول الوصول الى المؤسسات التعليمية في مدينة البغداالخدمة 
 -المراحل الدراسية :

 المرحلة االبتدائية :-0
% (من المستجوبين أبنائهم يقطعون  52(يتضح ان نسبة ) 15من خالل معطيات الجدول )

% (منهم يقطعون مسافة أقل من المعيار المعتمد , ان درجة  43مسافة تفوق المعيار و)
% (  12من الطلبة  ضمن المعيار و)% ( 33الوصول لعنصر األمان في حي الحرية يقع )

إلى % (ويرجع سبب ذلك 9تقع خارجه ويتم خالل رحلة الدوام عبور شارع رئيسي بنسبة )
الطلبة % (من  30توسط المدرسة وقربها من التجمع السكاني .أما بالنسبة لحي السالم فان )

يار واليتم برحلة % ( منهم خارج هذا المع 20يقعون ضمن معيار األمان والوصول السهل و)
% ( في حين  35عبور شارع رئيسي بل عبور شارع فرعي لتصل نسبة التالميذ الى ) الدوام
عبور أي شارع ويعود سبب ذلك الى % ( من التالميذ يصلون الى المدرسة دون  15ان )

قرب المدرسة من التجمع السكاني وتوسطها للحي . بينما اختلفت النسب في حي الخضراء 
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% ( تقع خارج المعيار بينما زادت نسبة  35% (و) 65نسبة التالميذ ضمن المعيار )فبلغت 
% ( فقط يعبرون شارع فرعي  10%( و) 90الطلبة الذين يعبرون شارع رئيسي لتصل الى )

ويعود سبب ذلك الى الشكل الطولي للحي فضال عن وقوع المدرسة على الشارع الرئيسي 
% (من التالميذ  60قد انخفضت في حي المشهد لتصل الى )للمدينة , كما نرى ان النسبة 
 % ( 37(من التالميذ أقل من المعيار, في حين يقطع )% 40اللذين يقعون ضمن المعيار و)

 % ( 92% (شارع فرعي ,أما فيما يخص وسيلة النقل فنجد ) 13)من التالميذ شاع رئيسي و
راتهم الخاصة ويعود سبب قلة السيارات ( فقط يستخدمون سيا%3)يذهبون مشيا إلى المدرسة و

% (  95إلى انخفاض المستوى ألمعاشي ألولياء أمور التالميذ . أما حي القدس فنجد ان )
% ( فقط يقعون داخل المعيار ويعود سبب ذلك  5من التالميذ يقعون خارج المعيار بينما )

ا فيما يخص عبور الى عدم وجود أي مدرسة ضمن الحي فضال عن بعده عن المدارس , ام
% ( فقط ال يعبرون  16% ( منهم يعبرون شارع فرعي بينما ) 34التالميذ للشوارع فنجد أن )

الذي يخترق المدينة بشكلها أي شارع ويعد هذا الحي أكثر األحياء بعدا عن الشارع الرئيسي 
 الطولي , اما فيما يخص وسيلة النقل

 ( 15)رقم  جدول
األمان ووسيلة النقل الى المدارس االبتدائية في مدينة البغدادي  معيار سهولة الوصول وعنصر

 2013/ 2012وحسب األحياء السكنية للعام الدراسي 
األحياء 
 السكنية 

 وسيلة الوصول الى المدرسة عبور الشارع % المسافة والوقت%
ضمن 
 المعيار

 أعلى من
 المعيار

سيارة  دراجة مشيا اليتم كالهما فرعي رئيسي
 خاصة

سيارة 
 أجرة

 --- --- --- 100 12 90 --- --- 12 33 الحرية
 --- --- --- 100 15 --- 35 --- 20 30 السالم
 --- --- --- 100 --- --- 10 90 35 65 الخضراء
 --- 2 --- 92 --- --- 13 37 40 60 المشهد
 --- 4 --- 96 16 --- --- 34 95 5 القدس
 --- 2 --- 93 57 --- 43 --- 39 11 الشهداء

 --- 2 --- 93 9 30 25 30 43 52 لمعدلا
 المصدر :عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.
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% ( فقط يستقلون سياراتهم 4بينما )% (من التالميذ يذهبون مشيا الى مدارسهم 96فنجدان )
الخاصة ويرجع سبب ذلك الى تردي الحالة المادية ألولياء أمور التالميذ . بينما نالحظ 

%  39)يقعون ضمن المعيار بينما % ( فقط 11) إننجد إذ اختالف النسب في حي الشهداء 
لدراسة من حي (يقعون خارجه ويعود سبب ذلك الى ان جميع التالميذ الذين هم في سن ا

القدس يذهبون مشيا الى المدارس لعدم وجود مدرسه لهم في الحي فضال عن أن أطراف حي 
الشهداء أيضا يأتون مشيا الى المدارس التي تكون بعيدة عنهم , اما فيما يخص عبور التالميذ 
 للشوارع فنجد أنه اليتم عبور أي شارع رئيسي وانما يتم عبور شوارع فرعية للوصول الى

% ( منهم ال يعبرون أي شارع ويتم الوصول الى  57% ( في حين ان ) 43المدارس بنسبة )
% ( فقط يستخدمون سياراتهم الخاصة ويعود سبب  2% ( بينما ) 93المدرسة مشيا بنسبة )

قلة السيارات إلى انخفاض المستوى ألمعاشي ألولياء أمور التالميذ فضال عن قرب بعض 
 .المدارس من مساكنهم 

  المرحلة الثانوية : -2
ان طلبة المرحلة الثانوية بشقيها المتوسط واالعدادي تختلف أعمارهم وطاقتهم الجسمانية 

 والتحملية عن تالميذ المرحلة االبتدائية لذلك ان الوقت والمسافة لهذه الفئة العمرية تكون 
 ( 16)رقم جدول

المدارس الثانوية في مدينة البغدادي وحسب  معيار سهولة الوصول وعنصر األمان ووسيلة النقل الى
 2013/ 2012األحياء السكنية للعام الدراسي 

األحياء 
 السكنية 

 وسيلة الوصول الى المدرسة عبور الشارع % المسافة والوقت%
ضمن 
 المعيار

أعلى من 
 المعيار

سيارة  دراجة مشيا اليتم  كالهما فرعي رئيسي
 خاصة

سيارة 
 أجرة

 --- --- --- 100 --- 20 --- 30 42 53 الحرية
 --- --- --- 100 --- --- --- 100 27 73 السالم
 --- --- --- 100 10 --- --- 90 33 67 الخضراء
 3 --- --- 97 --- --- 14 36  100 --- المشهد
 5 --- --- 95 --- --- 100 --- 100 --- القدس
 --- --- --- 100 16 --- 34 --- 23 77 الشهداء
 1 --- --- 99 4 20 33 43 54 46 المعدل

 مصدر :عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان.ال
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( تبين ان نسب سهولة  16أكبر من تالميذ المرحلة االبتدائية ومن خالل معطيات الجدول )
بينما حققت نسبة سهولة  % ( فقط 46الوصول والمسافة المقطوعة ضمن المعيار تشكل )

% ( كانت أعلى من المعيار , وكانت نسب الذين يعبرون  54الوصول والمسافة المقطوعة )
% (يعبرون  20% ( يعبرون شارع فرعي و ) 33% (بينما) 43شارع يعبرون شارع رئيسي )

ن ( فقط اليعبرون أي شارع , بينما كانت نسبة الذين يسيرو 9%  4كل من الشارعين بينما )
% ( من الطلبة الذين يستقلون سياراتهم الخاصة بينما اختلفت  1% (ونسبة ) 99مشيا )

 % ( 53النسب حسب األحياء السكنية فبلغت نسبة الوصول وعنصر األمان في حي الحرية )
 % ( 30% ( اعلى منه وكانت نسبة الطلبة الذين يعبرون شارع رئيسي) 42ضمن المعيار و)

% (  100)ة الذين يذهبون سيرا على األقدامرون أي شارع, وحقق الطلب% ( اليعب 20بينما )
بسبب قرب المسافة المقطوعة وضعف الحالة المادية ألولياء أمور الطلب , في حين حققت 
نسب مختلفة في حي السالم فكانت نسبة سهولة الوصول ومعدل المسافة المقطوعة ضمن 

بسبب بعد المدارس عن الحي المذكور  % (اعلى من المعيار 27% ( و) 73المعيار )
% (ويعود سبب ذلك ذهابهم الى المدارس  100,وكانت نسبة الذين يعبرون شارع رئيسي )

الثانوية للبنين والبنات الموجودة في حي الخضراء لعدم وجود مدارس في حيهم فضال عن ذلك 
أما حي الخضراء ( . %100كانت وسيلة الوصول للمدارس مشيا على االقدام فحققت نسبة)

% (  67فبلغت نسبة المسافة المقطوعة وسهولة الوصول التي تقع ضمن المعيار حوالي )
 % ( 33بينما حققت نسبة المسافة المقطوعة وسهولة الوصول التي تقع أعلى من المعيار )

 % ( فقط من الطلبة ال 10% ( و) 90وبلغت نسبة الطلبة الذين يقطعون شارع رئيسي )
ي شارع بسبب قرب مساكنهم من المدارس ويتم وصولهم سيرا على األقدام اذ حققت يقطعون أ
% (بالرغم من بعد مساكن العديد من الطلبة بسبب الشكل الطولي للحي فضال  100نسبة )

عن ضعف الحالة المادية .بينما حقق حي المشهد اعلى نسبة في المسافة المقطوعة أذ بلغت 
األحياء األخرى الموجودة فيها المدارس سيما وان هذا الحي % (بسبب بعد الحي عن  100)

% ( بينما  36التوجد فيه مدارس , أما بالنسبة للطلبة الذين يقطعون شارع رئيسي فبلغت )
% ( فقط يقطعون شارع فرعي وكانت وسيلة الذهاب للمدارس سيرا على األقدام  14فقط )

اتهم الخاصة ومن الدراسة الميدانية اتضح % (يذهبون بسيار  3% ( بينما فقط ) 97فحققت )
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كم (.  3المسافة بين حي المشهد والدارس في حي الشهداء التي يرتادها الطلبة بلغت ) ان
كذلك الحال بالنسبة الى حي القدس الذي هو اآلخر كانت نسبة الوصول الطلبة منه الى حي 

س في هذا الحي وكانت % ( بسبب عدم وجود مدار  100تجاوزت المعيار فبغت ) ءالشهدا
% ( وسبب ذلك ان هذا الحي يبعد مسافة  100نسبة الطلبة الذين يسلكون شوارع فرعية )

كبيرة عن الشارع الرئيسي , وكانت وسيلة الوصول للمدارس مشيا على األقدام فحققت نسبة 
% ( هم يستخدمون سياراتهم الخاصة بالرغم من بعد المدارس عن  5% (بينما فقط ) 95)

مساكنهم وسبب ذلك ضعف المادية , أما بالنسبة لحي الشهداء فقد حقق أعلى نسبة في 
% ( ضمن المعيار بينما كانت النسبة التي اعلى من المعيار  77سهولة الوصول لتصل الى )

% ( فقط , ويعد هذا الحي األكثر مثالية بالنسبة لبقية األحياء األخرى في ,  23حققت )
 % ( فقط يعبرون شارع رئيسي . 16% ( و) 34طلبة للشوارع الفرعية )وحققت نسبة عبور ال

 رابعا : تحليل كفاءة الخدمات التعليمية باالعتماد على المعيار االجتماعي درجة الرضا:
تعد درجة رضا الناس أو المشاركة الشعبية من المعايير المهمة التي ممكن أن تحقق العدالة 

من خالل أخذ آرائهم والتعرف الى مدى رضاهم من عدمه في  االجتماعية والرفاهية للسكان
,ويعد موضوع الخدمات التعليمية من الموضوعات ذات .(16)أي موضوع له تماس بحياتهم 

األهمية الكبيرة في حياة السكان ألنه الطريق الوحيد للتنمية البشرية بكل تفرعاتها ,لذلك البد 
. لد اعتمدت الدراسة على استمارة .(17) كفايتهامن الرجوع للسكان ومعرفة تلك الخدمة و 

االستبيان للتعرف على درجة الرضا كذلك من خالل المقابالت الشخصية التي أجراها الباحث 
فضال عن كونه من لسلك التعليمي  ومتابعة هذه المسائل عن قرب فكانت درجة الرضا 

وذلك من خالل  2013/ 2012اسي للسكان عن الخدمات التعليمية لمدينة البغدادي للعام الدر 
(والتي تمثل  10( والتي تمثل عدم الرضا عنها الى الرقم ) 1المستجوبين بين درجات الرضا )

( التي بلغت  5( انه جاءت درجة الرضا ) 17أعلى درجات الرضا  , ويتضح من الجدول )
% ( (والتي بلغت )صفر  10% ( في حين كانت أدنى النسب لدرجة الرضا رقم ) 6)

 (3,  7, 4, 2ما حازت درجات الرضا)% (بين 3على )( 6وحصلت درجة الرضا ذات الرقم )
% (من مجموع  1(على نسبة ) 3,9, 1% (وجاءت درجات الرضا ذات األرقام ) 2على )

عينة الدراسة ,ان سبب تدني المستويات العليا لدرجات الرضا ناجم عن زيادة الضغط على 
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لة الكادر التدريسي وخاصة االختصاصات العلمية فضال عن ازدواج الخدمات التعليمية مع ق
الدوام والذي يعد من أكثر المشاكل التي تعاني منها مدارس منطقة الدراسة  وان  تعدد الدوام 
في البناية الواحدة, لما له من اثر سلبي في استهالك البناية والمستلزمات المدرسية, فضاًل عن 

ين ومن ثمَّ ينعكس على مستواهم العلمي كذلك الحال بعد اكثر مدارس اثره في نفسية المتعلم
منطقة الدراسة عن المساكن بسبب االمتداد الطولي للمدينة مما يؤثر سلبا على سهولة 

 الوصول مع اعتبارات السالمة واألمان.
 ( 17)رقم جدول 

التعليمية للعام الدراسي مات السكان مدينة البغدادي عن الخدا نسب المئوية لدرجات الرضال
2012/2013 

 
 المصدر : عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان. 

 خامسا :تقدير الحاجة الحالية والمستقبلية من األبنية المدرسية:
ان تحديد الحاجة من األبنية المدرسية تعد ركنا اساسيا في العملية التعليمية , اذ البد من توفر 

وتحقيق جو األبنية المناسبة وبمواصفات خاصة مالئمة تسهم في رفع مستوى العملية التعليمية 
 ين وسيتم مناقشة الحاجة كما يلي :مالئم لجميع المعلمين والمتعلمدراسي 

 -اجة الحالية والمستقبلية الكمية من األبنية المدرسية:تقدير الح -1
 -من األبنية المدرسية للسنوات القادمة تم اعتماد األسس اآلتية: المدينةمن اجل تقدير حاجة 

 10 9 3 7 6 5 4 3 2 1 درجات الرضا 
 األحياء السكنية

 --- 2 2 5 1 3 2 1 1 -- الحرية
 --- 1 2 1 2 7 2 -- 1 1 السالم

 --- 1 1 -- 6 3 1 2 2 1 الخضراء
 --- -- 2 1 4 4 3 2 3 1 المشهد
 --- -- 1 -- -- 3 2 3 3 2 القدس
 --- 3 2 3 5 9 3 -- 1 1 الشهداء

 صفر 1 2 2 3 6 2 1 2 1 لمعدلا



 الوظيفة التعليمية لمدينة البغدادي 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                                  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

535 

فك االزدواج بأشكاله كافة وان تكون لكل مدرسة بناية مستقلة خاصة بها, وانهاء حاالت  -1
 مدارس)الضيف(.

حساب االندثار في األبنية المدرسية,وذلك باعتبار أن األبنية الصالحة لالستخدام سيستمر -2
% 50استخدامها حتى لو أصبحت متوسطة الصالحية, أما األبنية المتوسطة الصالحية فان

ان عدد أبنية المدارس االبتدائية في  (13) منها ستصبح غير صالحة لالستخدام في نهاية المدة
(  9( في حين يتضح من الدراسة الميدانية  أن عدد المدارس االبتدائية ) 7بغدادي )مدينة ال

(المتبقية تحتاج الى ترميم  5( منها صالحة بنسبة كبيرة في حين ) 2تشغل هذه األبنية وأن )
(مزدوجة بالدوام مع مدارس أخرى , فمدرسة قطر الندى  3ومن هذه المدارس )واعدة تأهيل 
ترميم , كذلك  إعادة إلىوج بالدوام مع ثانوية قطر الندى للبنات وتحتاج البناية االبتدائية تزد

تشترك بنفس البناية التي هي أساسا  فأنهاالحال بالنسبة لمدرسة الفتاح االبتدائية للبنين والبنات 
 غير صالحة ألنها صغيرة جدا وهي بناية دائرة حكومية استغلت من التربية , أما بالنسبة لبناية

الرحمن بن عوف االبتدائية في تزدوج بالدوام مع ابتدائية التسامح للبنات وهي  دمدرسة عب
صالحة بتاتا وهي  ترميم فضال عن بناية مدرسة المشهد االبتدائية للبنين في غير إلىبحاجة 
أما الحاجة المستقبلية لألبنية المدرسية حتى عام إذ ال تتوفر فيها شروط المتانة .للسقوط آيلة 

. أما بالنسبة لألبنية المدرسية ( مدارس  3(بناية مما يعني زيادة ) 15( تكون ) 2017)
الدراسة ويتضح من  2013/  2012في مدين البغدادي للعام الدراسي للمرحلة الثانوية 

ة ثانوية البغدادي تزدوج بالدوام مع ( مدارس منها بناي 3(بنايات تشغلها ) 5الميدانية ان )
ثانوية أبو هريرة االسالمية وهذه البناية متوسطة الصالحية وبناية ثانوية قطر الندى للبنات 
تزدوج مع مدرسة قطر الندى االبتدائية للبنات وهذه البناية تحتاج الى ترميم , أما بالنسبة لبناية 

رى تزدوج مع ثانوية البغدادي المسائية وهي اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين فهي األخ
متوسطة الصالحية , بينما بناية اعدادية البغدادي الصناعية في تحتاج الى ترميم , والبناية 
الوحيدة الجيدة االستعمال هي بناية متوسطة عبد الرحمن بن عوف للبنين كونها بنيت حديثا اذ 

 12(تكون ) 2017تقبلية للمدارس حتى عام )أما الحاجة المسثالث سنوات . الم يتجاوز عمره
 ات .بناي ( 7(مدرسة بمعنى زيادة في عدد المباني يصل الى )
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 الخصائص النوعية لألبنية المدرسية المستقبلية: -2
لما كانت البناية المدرسية هي المكان الذي يقضاي فياه المعلماون والمتعلماون وقاتهم فاي التعلايم 

األبنيااة بمواصاافات تجعاال ماان تلااك الوحاادة المعماريااة قااادرة علااى تأديااة لااذا ال بااد ماان تااوفير هااذه 
وظائفها بشكل يحقق الغاية من وجودها, وهذا امر له ابعاد تربوية وظيفية تخطيطية وله عالقة 

لااذلك يجااب مراعاااة الشااروط اآلتيااة عنااد انشاااء  .(19) بكفاااءة الخدمااة التعليميااة وطبيعااة تطورهااا
 -بلية:األبنية  المدرسية المستق

ان يكااون موضااع المدرسااة فااي وسااط التجمااع السااكاني وذلااك لتحقيااق مباادأ سااهولة الوصااول -1
اليهااا ألكباار عاادد ماان المسااتفيدين مراعاااة للمصاالحة العامااة, وعاادم وضااعها فااي منطقااة متطرفااة 
الساااباب شخصاااية ومااان ثااامَّ عااادم تحقياااق مبااادأ ساااهولة الوصاااول ماااع مراعااااة اتجاهاااات التوساااع 

 .الريفية مستقبالً العمراني للمستقرات 
 لتحقيق مبدأ السالمة واألمان.عيدًا عن الطرق الرئيسية ان يكون موضع المدرسة ب-2
ان يكون موقع المدرسة بعيدًا عن أماكن الضوضاء, ومصادر التلوث والمناطق الصناعية  -3

 والمقابر, وان تكون البيئة المحيطة بها مفتوحة وتبعث االرتياح في النفس. 
معرفااة عادد السااكان فاي المنطقااة التااي ستنشاأ فيهااا البناياة وذلااك ليتناساب حجاام ومساااحة  ياج -4

 .المدرسة مع عدد السكان المخدومين 
ضاارورة التوجيااه الصااحيح للمبنااى لتااوفير اإلضاااءة والتهويااة وذلااك ماان خااالل جعاال فتحااات   -5

ة المعاكساة, وانفتااح الشبابيك الصغيرة مواجهة التجاه الرياح الساائدة والفتحاات الكبيار فاي الجها
 بعض فضاءاتها الى السماء .

العماال علااى تحقياااق الخصوصااية للمااادارس بصاافة عاماااة, ولماادارس البناااات بصاافة خاصاااة  -6
البناات والسايما للمرحلاة وسترها عن عياون الماارة, فضااًل عان إبعااد مادارس البناين عان مادارس 

 الثانوية
ل مدرساااة وان يكاااون عاااددها مناسااابًا يجاااب االهتماااام باااالمرافق الصاااحية والحماماااات فاااي كااا -7

 .سيما في المدارس المختلطة للمعلمين والمتعلمين فضاًل عن عزلها بحسب الجنس
يجاااب االهتماااام بسااااحات األلعااااب المختلفاااة وتوفيرهاااا فاااي جمياااع المااادارس, فضااااًل عااان ان  -3

 .سواء للهيئات التعليمية أم للطلبةيكون في كل مدرسة مسجد للصالة 
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بالحديقااة المدرسااية وزراعتهااا فضاااًل عاان زراعااة األشااجار النفظيااة قاارب جاادران  االهتمااام -10
 المدرسة لتوفير الظل في فصل الصيف وعدم حجبها ألشعة الشمس في فصل الشتاء. 

يجب بناء قاعة في كل مدرسة لغرض أداء االمتحانات فيها وكذلك إلقامة الحفالت -11
 والمناسبات والمعارض الفنية .

 االستنتاجات:
 مدينة  البغدادي لما كان الهدف من الدراسة هو تحليل وضع الخدمات التعليمية في    

ودراسة واقع حال هذه الخدمات وتغيرها النسبي وتحليل كفاءتها من خالل اعتماد عدد من 
المعايير والمؤشرات التخطيطية والتربوية وتحديد االحتياجات المستقبلية من مؤسسات هذه 

 -خدمة فقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:ال
فقط لتشغل  ( بناية11) مدينة البغدادي التي بلغ عددها عدم كفاية األبنية المدرسية في -1
هي متوسطة الصالحية,  ات( بناي6, فضاًل عن أن )( مدرسة موجودة على واقع الحال 17)
 .    .(بحالة جيدة 3و)( بناية غير صالحة لالستعمال 2و)
ان مواد البناء المستعملة في تشييد االبنية المدرسية تتمّثل بالحجر الكلسي وهي مواد -2

تتحمل األثقال بشكل جيد لكنها ذات عزل حراري وصوتي منخفض, وان المواد المستعملة في 
 السقوف هي الكونكريت المسلح والحديد الشيلمان بنسب قليلة.

     تفتقر الى الخدمات واالعتبارات الجمالية.ان معظم األبنية المدرسية -3
تلميذًا/مدرسة ( وهي اقل من  130بلغت حصة المدرسة االبتدائية في مدينة البغدادي )  -4 

 نظريتها في المحافظة والعراق وهي مختلفة حسب المدارس.   
( وهو  اقل  من نظيره في  العراق واعلى من 16بلغ معدل ) تلميذ / معلم ( في المدينة ) -5

 نظيره في المحافظة وهي مختلفة حسب المدارس. 
( وهو اقل من معدلهم في المحافظة  25المدينة )  بلغ معدل ) تلميذ / شعبة ( في -6

 والعراق , مع تباين هذا المعدل بحسب المدارس .    
( وهي اعلى من نظيرتها في  233بلغت حصة المدرسة الثانوية في مدينة البغدادي ) -7

 المحافظة واقل من العراق , مع تباينها بحسب المدارس و جميعها اقل من المعيار العراقي.
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( وهو اقل من نظيره في 16بلغ معدل ) طالب / مدرس (  في مدينة البغدادي ) -3 
 تباينه حسب المدارس.     المحافظة والعراق وريفه, مع

( وهو اقل من نظيره في المحافظة 30بلغ معدل ) طالب / شعبة ( في  مدينة البغدادي  ) -9
 و العراق , مع تباينه بحسب المدارس.

نسمة / مدرسة (  362بلغ معدل عدد السكان لكل مدرسة ابتدائية في مدينة البغدادي  ) -10
 عراق.وهو اقل من نظيره في المحافظة وال

نسمة / مدرسة (  970بلغ معدل عدد السكان لكل مدرسة ثانوية  في  مدينة البغدادي )  -11
  اقل من نظيره في المحافظة .               

% ( من عينة الدراسة 52بلغت نسبة مؤشرات سهولة الوصول ضمن المعيار العراقي ) -12
نوية, مع تباينها حسب األحياء السكنية %( فيما يخص المرحلة الثا46للمرحلة االبتدائية, و)

والمدارس بحسب ونمط توزيعها وتوزيع السكان وانخفاض مؤشرات السالمة واألمان للمرحلتين 
 االبتدائية والثانوية.      

% من مجموع عينة 60على  (عن الخدمات التعليمية 5)حصلت درجة الرضا  -13 
ن عن الخدمات التعليمية , مع تباينها بحسب الدراسة, وهذا مؤشر جيد على درجة رضا السكا

 الوحدات اإلدارية .
( بناية على  5, 7األبنية المدرسية للمرحلتين االبتدائية والثانوية بلغت ) ان عددأظهرت  -14

 التوالي .
اما الحاجة المستقبلية فقد أظهرت الدراسة الى حاجة المدينة الى فتح مدارس ابتدائية  -15

مع مراعاة الخصائص ( على التوالي  7, 3( ليبلغ عددها )2017م)  وثانوية حتى عا
 .النوعيةلألبنية المدرسية 

اما األبنية المدرسية فقد أظهرت الدراسة حاجة مستقبلية في جميع الوحدات اإلدارية  -16
 للمرحلتين االبتدائية والثانوية مع مراعاة الخصائص النوعية لألبنية المدرسية .

المالكات التدريسية والتعليمية للمرحلتين الثانوية واالبتدائية وخاصة من الكادر قلة  -17
 العلمية سيما المدارس الثانوية . النسوي وكذلك من االختصاصات
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 التوصيات :
في ضوء النتائج التي توّصلت اليها الدراسة , يقترح الباحث التوصيات اآلتية  عّلها تساعد على 

 -يمية في ريف المحافظة :تطوير الخدمات التعل
العمل على فّك االزدواج بجميع أشكاله وذلك من خالل إنشاء بناية لكل مدرسة, وفك االختالط  -1

 بين الجنسين والسيما المرحلة الثانوية .
مراعاة الخصائص النوعية في انشاء األبنية المدرسية وان تقوم بتوفير جميع المتطلبات والخدمات  -2

يها التالميذ والطلبة والمعلمون لتساعد على رفع المستوى العلمي من خالل توفير التي يحتاج ال
العناصر اآلتية في كل مدرسة) ساحة العاب, وحديقة, ومسجد, ومرافق صحية, وصيدلية اسعافات 

 اولية(.
ير عند انشاء األبنية المدرسية الجديدة تجب مراعاة الخصائص المكانية في توقيعها وفقًا للمعاي -3

التخطيطية والتربوية , لتخفيف الضغط على المباني القديمة من جهة وتحقيق عدالة في التوزيع 
 المكاني لهذه األبنية من جهة اخرى .

العمل على ايجاد توازن في التركيب النوعي للهيئة التعليمية وذلك من خالل زيادة عدد المّدرسات  -4
 لي على إكمال بناتهم للدراسة الثانوية.في المدارس الثانوية للبنات لتشجيع األها

 العمل على زيادة اعداد المالكات التعليمية من خالل تعيين أعداد من الخريجين. -5
العمل على رفع مستوى كفاءة اعضاء الهيئة التعليمية من خالل الدورات التأهيلية ودورات   -6

 الجدد.التعليم المستمر والسيما بالنسبة الى المعلمين والمدرسين 
العمل على تعيين معلمين جدد في الوحدات اإلدارية التي شهدت ارتفاعًا في مؤشر ) تلميذ /  -7

معلم (. فضاًل عن فتح شعب جديدة في مدارس الوحدات اإلدارية التي شهدت ارتفاعًا في مؤشر ) 
  تلميذ / شعبة ( وذلك لتخفيف الضغط على المعلمين والشعب الدراسية فيها.

التي شهدت ارتفاعًا في مؤشر ) طالب  المدارسفي والمعلمين العمل على زيادة أعداد المدرسين  -3
التي شهدت ارتفاعًا في مؤشر ) طالب /  المدارس/ مدرس ( وفتح شعب دراسية جديدة في مدارس 

 شعبة (.
 انشاء ساحات ومالعب داخل المدارس وتبليطها . -9

ون التعليم اإللزامي للمرحلة االبتدائية ومحاولة رفع سن اإللزامية العمل على متابعة تطبيق قان -10
 الى المرحلة الثانوية 



 الوظيفة التعليمية لمدينة البغدادي 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                                  مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

533 

اعداديات تمريض للبنين والبنات للحاجة الماسة لخريجي هذه المدارس سيما  العمل على فتح  -11
 للبنات.

رس بشكل جيد تغيير إدارات المدارس التي تحقق نسب ضعيفة والتي التستطيع إدارة شؤون المدا-12
.   

االمتحانات المدرسية  مدرسة لجعلها مركز امتحاني ألداءبناء قاعة كبيرة المساحة في كل – 13
 والقامة االحتفاالت والمعارض الفنية .

من الدراسة الميدانية مطالبة العديد من أولياء امور الطلبة متابعة االشراف للعملية التدريسية  -14
 بشكل اكثر دقة .

دة نظام التغذية المدرسية لما له من دوركبير في اعادة أعداد كبيرة من تالميذ المدارس اعا -15
 األبيتدائية من التسرب.

إنشاء خطوط مجانية أو بأسعار رمزية تتبناها المديرية العمة لتربية األنبار لنقل الطلبة الذين  – 16
 يأتون من مسافات بعيدة .

التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد كي يتمكن المكلفين من اداء اجراء تسوية للمالكات -17
 واجباتهم في االوقات المحددة.

 مختبرية لمساعدة الطلبة في دراستهم .تجهيز المختبرات المدرسية باجهزة ومواد – 13
 ايصال الكتب المنهجية الى المدارس في وقتها المناسب سيما ذات الطبعات الجديدة .– 19
 تعزيز دور مجالس االباء والمعلمين ألخذ دورها بشكل يسهم في تطوير العملية التعليمية  -20

 (0ملحق )
 ( خاصة بالتالميذ والطالب0استمارة االستبيان)

 تحية طيبة ...
ينااوي الباحااث اجااراء دراسااة عاان الخاادمات التعليميااة فااي مدينااة البغاادادي الغااراض الترقيااة العلميااة  لااذا 

 في ملئ االستمارة خدمة للصالح العام... مع التقدير.يرجى التعاون 
 ( في المكان المناسب.ضع عالمة )

 الباحث
 معن محي العبدلي

عدم كفاية خدمات        رداءة البنايةفي المدرسة  التي تواجه ابنكم مشاكل ال ماهي -1
   .ازدواج الدوام         المدرسة 
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االبتدائية؟  مشيًا على االقدام    دراجة    سيارة خاصة     كيف يتم وصول التالميذ الى المدرسة  -2 
 . سيارة اجرة

م400اقل من     -المسافة المقطوعة للوصول الى المدرسة االبتدائية مشيًا على االقدام: -3
 م300اكثر من  م400-300 
 10-5 دقائق 5اقل من   االبتدائية مشيًا على االقدام: رساالزمن المستغرق للوصول الى المد -4

 دقيقة. 10دقيقة     اكثر من 
  كالهما شارع فرعي    تالميذ االبتدائية: شارع رئيسي هل يتم خالل رحلة الدوام عبور -5

 . اليتم عبور شارع
يارة س  سيارة خاصة     دراجة   مشياً  كيف يتم وصول الطالب الى المدرسة الثانوية؟ -6

 اجرة 
             م1600-300  م300المسافة المقطوعة للوصول الى المدرسة الثانوية:  -7

  م .1600اكثر من 
 دقيقة20-10    دقيقة 10الزمن المستغرق للوصول الى المدرسة الثانوية مشيًا: اقل من  -3
 دقيقة. 20اكثر من  
  كالهما شارع فرعي   رع رئيسيعبور طالب الثانوية: شاهل يتم خالل رحلة الدوام  -9

  اليتم عبور شارع.
 ماهي درجة الرضا التي تمنحها للخدمات التعليمية   )ان زيادة القيم تعني زيادة الرضا( -10
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 
          

 ماهي مقترحاتكم لتطوير الخدمات التعليمية  في مدينتكم؟ -11
...........................................................................................  

........................................................................................ 
 ( خاصة بالمدارس2استمارة االستبيان)

  طيبة ...السادة مدراء المدارس المحترمون تحية 
ينوي الباحاث اجاراء دراساة عان الخادمات التعليمياة فاي مديناة البغادادي الغاراض الترقياة العلمياة    لاذا 

 يرجى التعاون في ملئ االستمارة خدمة للصالح العام... مع التقدير.
                ( في المكان المناسب . ضع عالمة ) 
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 الباحث
 معن محي العبدلي

 اديالمدينة  /البغد 1
 مختلط  أناث  جنسها: ذكور   اسم المدرسة: -2
 /2مساحة المدرسة م  سنة أنشاء البناية/  سنة تأسيس المدرسة/   
 اناث   ما هو عدد الهيئة التعليمية في المدرسة؟ ذكور -3
    ال  وهل جميعهم من نفس المدينة؟  نعم -  
 ال  فقط؟ نعم هل التالميذ من نفس المدينة -4
 اخرى تذكر  بلوك  طابوق حجر   مادة بناء جدران المدرسة؟  -5
   اخرى تذكر  حديد شليمان  مسلح السقوف؟ مادة  -6
 اكثر  اثنان  واحد     عدد طوابق بناية المدرسة؟ -7
 فرعي      رئيسي هل مدخل البناية على شارع: -3
 ال  هل تصميم البناية مالئم للتهوية؟ نعم-9

 ال  لبناية مالئم لالضاءة؟ نعمهل تصميم ا-10
حانوت  صيدلية اسعاف        مرافق صحية صالحةمدرستك ؟ ساحة العاب    ي ف المتوفر ماهو-11

  قاعة رئيسية      مسجد حديقة   
---------------------------ت للعملية التربوية في المدينة؟ماهي اهم المعوقا -12

------------------------------------------------ 
 المصادر :  
أدريس فتح اهلل الخالدي ,التحليل المكاني لتطور استعماالت االرض في مدينة طبرق ,رسالة -1

 0 22,ص  2009ماجستير غير منشورة ,كلية االداب ,جامعة قاريوس , 
حسن كشاش عبد الجنابي ,الوظيفة السكنية في مدينة الرمادي , رسالة ماجستير ,كلية االداب   -2

 0 15, ص1934,جامعة بغداد ,
مها سعدي خلف عبيد ,أثر جامعة االنبار في الخصائص الحضرية لمدينة الرمادي ,رسالة  - 3

 0 15,ص 2006ماجستير غير منشورة ,كلية التربية للبنات جامعة االنبار,
ناحية  الحضرية في مركز رسول شايش ابراهيم المولى,التحليل المكاني الستعماالت األرض-4

 0 11,ص 2007,جامعة االنبار,,كلية التربية,رسالة ماجستير غير منشورةالبغدادي,دراسة في جغرافية المدن
 0 69,ص  1964,جغرافية العمران ,دار المعارف بمصر ,مصر  عطيات عبد القادر حمودي -5
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 0 35,ص  1977عبد الرزاق عباس حسين ,جغرافية المدن ,مطبعة أسعد ,بغداد ,-6
حسن الخياط,االقاليم الوظيفية لمدينة بغداد الكبرى ,مجلة االستاذ المجلد الثالث عشر,جامعة بغداد -7
 0 249,ص 1966,
 . 43,ص  2003, 1صبيحة ,جغرافية المدن ,دار وائل ,األ ردن ,طكايد عثمان أبو  -3
كامران ولي محمود , التوزيع الحالي والمثالي للمدارس االعدادية في مدينة أربيل دراسة مقارنة   -9

  34,ص 2006باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ,كلية االداب ,جامعة صالح الدين ,
,بيانات حصر العوائل في مدينة البغدادي ,بيانات غير  563 مركز تموين البغدادي رقم   -10

 . 2012منشورة ,للعام 
 عباس عبد الحسن العيداني ,تباين التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة البصرة , - 11

 . 136,ص  2002أطروحة دكتوراه غير منشورة ,جامعة البصرة ,
 211صدر سابق,صمجغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة األنبار, بردان الحياني,تحليل-12
صدر مبالل بردان الحياني , تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة األنبار, -13

 213ص  سابق,
سابق مصدر بالل بردان ا لحياني , تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة األنبار , -14
 239,ص
النجف عبد الصاحب ناجي البغدادي , المالئمة المكانية الستعماالت االرض السكنية في مدينة -15

 . 201,ص  1993,جامعة بغداد , ,اطروحة دكتوراه)غير منشورة(,مركزالتخطيط االقليمي والحضري
لحياني , تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في ريف محافظة األنبار بالل بردان ا  -16
 . 223,ص مصدرسابق,,

خليف مصطفى حسن غرايبة , التحليل المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة أربد األدارية -17
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