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 :الممخص
الخدمات التعميمية تعد من الركائز الميمة لمتطوير االجتماعي لما ليا      

من تأثير في حياة السكان كما تساىم في البناء االقتصادي واالجتماعي 
ما يتعمق والثقافي، وقد اىتم الجغرافيون بدراسة ىذا النوع من الخدمات وكل 

بيا، ليذا تناولت الدراسة تقييم كفاءة المؤسسات التعميمية الحكومية في 
باالعتماد عمى الدراسة  9191-9102مدينة الفموجة لمعام الدراسي 

الميدانية والمنيج التحميمي بشكل كبير، وعن طريق عدد من المعايير 
معرفة درجة التخطيطية والمؤشرات التربوية المحمية العراقية وتطبيقيا ل

كفاءتيا ومالءمتيا لموصول الى احتياجات سكان مدينة الفموجة. بعد اجراء 
تحميل واقع حال الخدمات التعميمية وتوزيعيا المكاني وكذلك المسح الشامل 
لجميع رياض األطفال والمدارس الحكومية والتي ُسِقَطٌت عمى مرئية 

( 01(، دقة )WorldView-3فضائية لمنطقة الدراسة لمقمر الصناعي )
، والدراسة الميدانية في شير اب 9102( لسنة JPEGسم، امتداد )

ومن خالل ذلك تبين ان معيار المدرسة والشعبة من التالميذ اكثر  9191
من المعيار المحدد وبشكل عام، كما ان واقع التعميم يعاني من عجز في 

ي الدوام وازدياد عدد المدارس واالبنية والذي َسًبَب االكتظاظ واالزدواج ف
عدد الطمبة في الشعبة مما أدى عدم توصيل المادة العممية لمطالب بشكاًل 

 جيدًا. و توصمت الباحثة الى جممة من االستنتاجات والتوصيات.
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Abstract: 

      Educational services are one of the pillars of the 

social andcultural development, the study dealt with the 

efficiency of the educational governmental services at 

AL-Fallujah city in 2019-2020 depending mainly on the 

empirical study and analytical approach, by many 

planned standards, and local Iraqi educational indicators 

and their application to check its efficiency and 

suitability to meet the needs of its people. After 

examining the educational services and its geographical 

distribution as well as the comprehensive survey of all 

the governmental kindergartens and schools that fell on 

the visible satellite (WorldView-3), accuracy(30cm), 

extension(JPEG) in 2017 and the empirical study in 

August 2020,  it was generally noticed that the averages 

of the schools and classes of the students are higher than 

the specific standar. In addition, the education suffers 

from a shortage in the school’s buildings which caused 

an overcrowding, duality and increasment in the number 

of students in the class that it is in return block the 

process of proper education. This is can be due not only 

for a decreasment in its number but also for the lack in 

planning for future which overlooks the increase in the 

number of people. Then, the researcher has reached for 

certain results and recommendations. 
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 المقدمة :
احدى فروع الجغرافية تعد جغرافية المدن التي تعنى بدراسة المستوطنات الحضرية        

واصبحت المدن محورا لكثير من الدراسات االجتماعية واالقتصادية وغير  البشرية الحديثة 
ذلك من العموم باعتبارىا وحدة مكانية ليا اىمية بالغة لممجتمع االنساني، وتناول منيجية 

ي جغرافية المدن تختمف عن التخصصات االخرى حيث تدرس التوزيع الجغرافي الدراسة ف
ر دو  ليا التعميمية خدماتال ان (0)ومستوى الخدمة وكفاءتيا خاصة في المناطق الحضرية.

االقتصادية  يا جوانب كافةة وتنميمنيا العربية  خصوصاً   المجتمعاتوتطور  ةنشأ فيز بار 
 اتالمجتمع بناءل ميماً التي تعد محورًا اساسيًا و  التعميمخدمة  وتؤدي لما ، والثقافية االجتماعيةو 

التي  االىتمام بالتعميم من الحاجات االساسية اصبححيث  البنائيا، صحيةال نشأةال خالل من
 بالنسبو لتكنموجيا التعميم واسعةال التعميمي ماالنظمن تطورات  شيدهي ما لمواكبة منيا البد

 االنسان بناء في الفعال ألثرىا مجتمع يأل اساسياً  ركناً كما تعد  .والنامية المتقدمة لمدول
 .(9)الشاممة التنمية بطرق لألخذ الدولة اولويات من التعميم يعد الذ ،األمم وتنمية وتطويره

 ثبتتا حيث ،الفموجة مدينة كانلس رىايتوف جبالمجتمعية األساسية التي ي الخدمات اىم وتعد
 حيث المدينة،حال  واقع واثرىاعمى التعميمية موسساتال اىمية مدى التخطيطية معاييرال كل

واقع حال المؤسسات التعميمية والمتمثمة  معرفةو فموجة ال مدينة في التعميمية الخدمات بحثت
وتقييم  تحميلتناولت  وكذلك ،فياالجغر  وتوزيعيا الثانوية المدارسالى  االطفال رياضمن 

نظرا لما و المدينة،  سكان حياة في كبيرةتيا الىمي، ألالتعميمية المؤسسات المقدمو من كفاءةال
  .واالقتصادية االجتماعية الجوانب تنمية تحقيقٍا في دور ليا من 

 تية:اآل باألسئمة صوتتلخ (Study Problem):   اواًل : مشكمة الدراسة
 ؟حال المؤسسات التعميمية وتوزيعيا المكاني في مدينة الفموجة ما واقع  -0
 الوظيفي؟جانب من ال ةكفوء  تعد المؤسسات التعميمية في المدينةىل  -9

إجابة أولية لمشكمة الدراسة  : وتمثل(Study Hypothesis) الدراسةثانيًا : فرضية 
 وهي:

تباين التوزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية وتباين كفاءتيا عند مقارنتيا بالمعايير  -0 
    .التخطيطية الخاص
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زيادة كفاءتيا وتوزيعيا بالتعميمية يسيم مؤسسات خطيطية في الومؤشرات ت معايير اعتماد -9
 سكان مدينة الفموجة. بشكل عادل بين

 وتهدف الى تسميط الضوء عمى مايأتي:  (Aim Of The Study) :الدراسة هدفثالثًا: 
 .فموجةال مدينة في فياالجغر  ياتوزيعحال المؤسسات التعميمية و  واقع معرفة   -0
ومؤشرات تربوية تخطيطية  معاييرعلً  دباالعتوا مؤسسات الحكوميةال ىذه كفاءة تقييم  -9

 .معدة من قبل وزارة التخطيط
واقع الحال لمخدمات التعميمية المقدمة كما ونوعا وتوزيعيا مكانيا  معرفةالعمل عمى  -0

 ةمعايير محدد                                                               اعتمادا عمى 
والمسح الشامل لجميع رياض األطفال والمدارس، فضال عن أعداد الطمبة والكادر التدريسي 

 لمسكان. مقدار كفايتيا نوالكشف ع
اعتمدت الدراسة عمى المنيج  (: Study Methodology)  رابعًا: منهجية الدراسة

الوظيفي والوصفي التحميمي، كما استخدمت الباحثة المعايير التخطيطية الخاصة بتقويم 
المسح الشامل  استعماالت االرض التعميمية لمدينة الفموجة، وكذلك اعتمدت الدراسة عمى

 مرئية فضائية لمنطقة الدراسةلجميع رياض األطفال والمدارس الحكومية والتي ُسِقَطت عمى 
والدراسة  9102( لسنة Jpeg( سم، امتداد )01(، دقة )WorldView-3لمقمر الصناعي )

 .9191في شير اب الميدانية 
المكانية لمنطقة الدراسة تشمل الحدود (: Study Boundaries): حدود الدراسةخامساً 

الحدود البمدية لمدينة الفموجة مركز قضاء الفموجة ويعد من اىم اقضية محافظة االنبار من 
-9102لعام الدراسي حيث المساحة والسكان، اما الحدود الزمانية لمنطقة الدراسة فتتمثل با

9191. 
المبحث األول: الموقع والمساحة والخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي لمخدمات 

 التعميمية 
 موقع ومساحة مدينة الفموجة  -8

وىي  مدينة الفموجة تشغل الجزء األوسط من العراق، والجزء الشرقي من محافظة االنبار
انب االيسر لنير الفرات المدينة األولى والمركز اإلداري لقضاء الفموجة، تمتد بمحاذاة الج

  98ًا الفمكي تقع بين دائرتي عرض )يضمن الحدود البمدية لممدينة الممتدة لمنير، اما موقع
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( 50ْ    41َ  10ً - 50ْ    55َ 54ً ( شمااًل وخطي طول )00ْ   99َ  02ً - 00ْ   08َ
جود ان و  .(0) خريطةحيًا  90توزعت عمى  ا،( ىكتار 5490شغمت )فقد شرقًا، اما مساحتيا 

االراضي الخصبة في المنطقة التي تحيط بموقع مدينة الفموجة ووجود المياه التي تجري 
فضال عن وقوع ىذه  ،بصوره مستمرة والتي تتمثل بنير الفرات والقنوات التي تخرج منو

ميم يربط العراق وسواحل الخميج العربي بسواحل البحر المتوسط  ةالمنطقة عمى طريق تجار 
من  عددشيدت قيام  مما سكانية،ال مجتمعاتجذب واستقطاب لم ةجعل من ىذه المنطقة منطق

المراكز الحضرية فييا بحكم ما تتمتع بو من وجود اىم عناصر قيام التحضر وىي وفرة المياه 
 .( 0)واالراضي الخصبة

 ع مدينة الفموجة من العراق والمحافظة والقضاءموق (1) خريطة
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 االًبار االدارَت، خرَطت العاهت خرَطت العراق الوساحت الوائُت، هذَرَت الوىارد ة: وزار-0:المصدر

 (022222: 1)و(1222222: 1)هقُاش ،0222 الحذود اإلدارَت لقضاء الفلىجت، سٌت تاإلدارَت، خرَط
 االساس التصميم الوسطى، المنطقة تخطيط قسم العمراني، التخطيط مديرية االشغال، وزارة -9         

 .(01111: 0) مقياس ،9101 لسنة ،(ب -022) رقم الفموجة لمدينة
 الخصائص السكانية لمدينة الفموجة   -0
 نمو السكان  -أ 

    (Growthالنمو الذي يطمق عمى تغيير عدد السكان سواء بالزيادة او النقصان )(5) . من
تبين  ،(0) جدول تمتيا ومنوالتقديرات السكانية لألعوام التي  0222خالل نتائج التعداد لعام 

سكانيا في تعداد عام  حجمحيث كان ب يةزيادة  السكانال اتسمت باستمرارقد  فموجةالدينة إنَّ م
( نسمة 908895ليصل إلى )ارتفع  9112في تقديرات عام بينما  ( نسمة040201) 0222

عدد  ارتفع  9102عام  اما( 0.4بمغ ) نمونسبة  ( نسمة وب44125)زيادة مقدارىا بة نسوب
 ( نسمة عن التعداد السابق94489) مقدارىانسمة بزيادة  (955514)المدينة الى  سكان

 9102في عام  ( نسمة942520الى )المدينة بينما وصل عدد سكان  (0.0نمو ) نسبة وب
( 9.4)بمغت  ةسكاني نمو نسبةوب ذي سبقونسمة عن التعداد ال( 00182زيادة بمغ )معدل وب

ن عدد سكاحتى بمغ  9191( نسمة في عام 0422) عدلبمالمدينة عدد سكان  حيث زاد
 .(0انظر شكل ) (0.0) ة بمغتنمو سكاني نسبةوب ( نسمة940121)بمقدار  المدينة

واالقتصادي في السنوات األخيرة، مما ونتيجة الرتفاع مدينة الفموجة في مستواىا االجتماعي  
ي في المدينة وزيع السكانفضاًل عن تباين الت فييا، النمو السكاني نسبة ارتفاع أدى ذلك الى

المدينة وكذلك لسكان  المعاشيمستوى إضافة الى ال االرض،سعر نتيجة الزيادة المرتفعة في 
 .والثقافيةالعوامل االجتماعية تأثير 

 سكان نسبة
 مدٌنة

الفلوجة من 
مجموع حضر 
 محافظة االنبار

سكان  عدد
 حضر محافظة

 االنبار

النمو معدل  
 السنوي

 
 الزٌادة

 

 

سكان عدد  
 مدٌنة الفلوجة

 

 
 السنة

 

 

28.5 539287 ---------- ---------- 153730 1997 

28.5 767645 3.5 65094 218824 2007 

28.3 863247 1.1 25582 244406 2017 

28.3 909458 2.6 13087 257493 2019 

28.3 933217 1.3 3577 070262 2020 
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 االنبار ةحضر محافظ من يمتنموىم السنوي ونسبو  9191 –0222سكان مدينة الفموجة لممدة ( 0جدول)
األًبار،  لإلحصاء، هذَرَت إحصاء الوركسٌ الجهاز التخطُط، الباحثة باالعتماد عمى بيانات وزارة :المصدر

 .0202 ،0217 ،0217 ،0227 لألعىام السكاًُت والتقذَراث 1777 تعذاد ًتائج ،هٌشىرة غُر بُاًاث
 0202 –8997لممدة ( معدل النمو السنوي لسكان مدينة الفموجة 8شكل)

 
 (0الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدول )

 الكثافة السكانية  -ب 
 وعن طريق  ،المعمورة المساحة عمىمدينة الفموجة بكثافة مختمفة ومتباينة  سكان توزعي     

منيا  عوامللعدة  نتيجة لجميع احياء المدينة السكانية الكثافةاتضح تباين  (9) جدول بيانات
، ىكتار/نسمة (9442.2والبالغة ) العامة السكانية ياكثافواقتصادية حيث كانت  اجتماعية

( 948.0والبالغة ) سكانية كثافة كثراالجميورية المرتبة األولى من حيث  حيحتل وي
( 995.2)مقدارب سكانية كثافةنسبة ب حي الرسالة بالمرتبة الثانية  يميو ،ىكتار/نسمة
حي  ثم ىكتار/نسمة( 999.4) الغةب سكانية كثافةنسبة ب الجوالن ثم حي ىكتار/نسمة

 (025.2) الوحدة حي ثم ،ىكتار/نسمة (919.9)وصمت سكانية كثافةنسبة ب المعتصم
يميو  ىكتار/نسمة (024.2) السكانية الكثافة كان نصيبو من نزال فقد حياما  ،ىكتار/نسمة

 (052.0) بمغ الذيحي القادسية و   ىكتار/( نسمة044.0سكانية ) كثافةنسبة ب الشرطة حي
 حي بينما ىكتار/نسمة (058.8) سكانيةال كثافةمغت الاليرموك ب حي فيو  ىكتار/نسمة

ة تكثافمغ بفقد حي االندلس اما في  ىكتار/( نسمة058.0) مقدارىا سكانية بكثافةبمغ التأميم 
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 (009.8كثافة سكانية )بنسبة حي الضباط في حين بمغ  ىكتار/( نسمة052.8سكانية )ال
حي ثم   ىكتار/( نسمة091.4) سكانية كثافةنسبة ب يميو حي الخضراءثم ىكتار /نسمة

 ةتكثاف البالغ حي الرصافي يميو ىكتار /نسمة (002.0) السكانية ةتكثاف بمغت التيالمعممين 
( 80.5) مقدارىا سكانية كثافةيأتي بحي السالم اما  ىكتار/نسمة (012.8)بمقدارالسكانية 

حي األمين بينما  ىكتار/نسمة (90.0ثم حي المنصور البالغة كثافتو السكانية ) ىكتار/نسمة
اما حي المأمون فقد بمغت الكثافة  ىكتار/( نسمة91.8) مقدارىا سكانية كثافتوبنسبة بمغ  فقد

 كثافتة اما المرتبتين األخيرتين كانت لحي الجامعة والبالغ ىكتار/( نسمة04.0السكانيو لو )
الحظ  ا من االحياء الحديثةمكوني ىكتار/( نسمة1.8) الذي بمغ  ( وحي الرشيد0.5السكانية )

 (.9خريطة )
 9191مدينة الفموجة حسب االحياء لعام في العامة  سكانال( كثافة 9جدول )              

 (نسمة/ىكتار) الكثافة العامة المساحة/ىكتار عدد السكان اسم الحي ت
 012.8 08.0 5092 الرصافي 0
 919.9 04.2 2949 المعتصم 9
 999.4 055.4 09089 الجوالن 0
 052.8 42.0 8244 األندلس 5
 948.0 50 01489 الجميورية 4
 002.0 094.0 05240 المعممين 4
 009.8 090.4 04508 الضباط 2
 025.2 48.5 00080 الوحدة 8
 044.0 004.0 02924 الشرطة 2

 052.0 059.2 90985 القادسية 01
 995.2 28.2 99910 الرسالة 00
 024.2 002.8 90185 نزال 09
 058.0 010.5 04154 التأميم 00
 091.4 004.0 04924 الخضراء 05
 058.8 081.0 94809 اليرموك 04
 80.5 42.2 5205 السالم 04
 91.8 045.4 0999 االمين 02
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 -: عمى اعتمادا الباحثة عمل -: المصدر
 .9191- 9102 لعام منشورة غير دائرة إحصاء االنبار، بيانات – 0
 .9191- 9102 لعام منشورة غير بيانات الفموجة، بمدية مديرية - 9
 نسمة/لمحي الكمي السكان عدد=  العامة االجمالية السكانية الكثافة - 0

 ىكتار /لمحي الكمية المساحة                                          
 (  الكثافة السكانية في مدينة الفموجة0خريطة )

 
وزارة االشغال، مديرية التخطيط العمراني، قسم تخطيط المنطقة الوسطى، التصميم  عمى: اً الباحثة اعتمادالمصدر: 

 (.9جدول ) بياناتباالعتماد عمى   GIS ver.10,3برنامج و ، 9101ب(، لسنة  -022االساس لمدينة الفموجة رقم )
 الخدمات التعميمية وتوزيعها الجغرافي في مدينة الفموجة حال واقع   -3

الخدمات التعميمية من الخدمات الميمة في جميع المجتمعات والدول وىي من تعد       
االمور التي يجب ان تتوفر في المدينة كونيا تعتبر من اىم المرتكزات االساسية فضال عن 

فيو تنميتيا في الجوانب االقتصادية  تحقق الذي دورالو  يةالسكانالمجتمعات  الكبيرة في اىميتيا
كما  ،والذىنية من جانب اخر ةالفكري يمطاقاتالطمبة و نب والكتشاف من جا االجتماعيةو 

العام خالل لممؤسسات التعميمية الحكومية في مدينة الفموجة بالتوزيع الجغرافي  اىتمت الدراسة

 04.0 000.2 9142 المأمون 08
 90.0 055.8 0128 المنصور 02
 1.8 080.4 044 الرشيد 91
 0.5 951.2 059 الجامعة 90

 9442.2 9504.5 940121 المجموع



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)282 ) 
 

 األطفال،رياض بية المتمثمة التعميم المراحلركزت عمى دراسة ، 9191- 9102الدراسي 
 (4).والثانوية ،اإلعدادية،المتوسطة ، االبتدائية 

لجميع المدارس  لممسح الميداني ولقد أجريت ىذه الدراسة عن طريق الحصر الشامل    
والتوزيع المكاني بنات  وابنين التعميم مثل جنس المدرسة  وركزت عمى اىم عناصرالحكومية 

 ،معممينالعدد و أي الفصول الدراسية  لشعبالطالب وا  عداداو الفموجة أحياء ليا ضمن 
 تحميميالدراسة منيج التحميل المكاني إلبراز االختالفات المكانية، والمنيج ال اعتمدتو 

من مساحة  ةوالتي تحتل مساحو كبير لتوضيح األسباب المباشرة لنشأة ونمو الخدمات التعميمية 
%( من مجمل الخدمات المجتمعية في المدينة وتشمل 4,0المدن وىذه المساحة تبمغ )

 (4) -مايمي:
 األطفال  رياض -أ

اعمارىم  الذين يتراوح االطفال فييا حيث تشمل االبتدائية لدراسةتعد أول مرحمة تمييدية      
( 4) على ٌقتصر االطفال لرٌاض الجغرافً التوزٌع ان المالحظ ومن ( سنة4-5بين )
 قادسيةاالندلس والمتوزعة بواقع واحدة لكل من حي  الدراسة حكومية في منطقة اتروض

( طفل 0252حيث بمغ مجموع االطفال فييا ) ،المعممينوروضتين في حي  والجوالن ونزال
، بينما شكل اطفال ( طفال422) اربع سنوات ل عدد اطفال الروضة بعمركً في المدينة، شَ 

( شعبة 95ب فقد بمغت )عَ عدد الشُ  اما ،من ىم بعمر خمس سنوات ( طفال0021التمييدي )
 معممة( 41) المعمماتبمغ عدد  ( شعبة لمتمييدي، بينما05( شعبة لمرياض و)01) منيا

( 2و) االندلس حي في الياقوتة اطفال روضة في ةمعمم( 01)منيا المدينة رياض لجميع
( معممة في كل من روضة اطفال 8معممة في روضة اطفال الرسل في حي العسكري و)

( معممة في روضة 4النموذجية في حي المعممين و)طيبة في الجوالن وروضة اطفال االماني 
، عممين( معممة في روضة اطفال الفموجة في حي الم2مكة المكرمة في حي نزال و) اطفال

 .(0وخريطة ) (0)مع افتقار االحياء االخرى لرياض االطفال جدول 
 0202-0289 الدراسي الفموجة لمعام مدينة في ( رياض األطفال وتوزيعها مكانياً 3جدول )
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عمى مديرية تربية الفموجة، سجالت الكراس االحصائي لرياض االطفال المصدر:عمل الباحثة باالعتماد:  

 .غير منشورة، بيانات 9191- 9102لمعام الدراسي 
 

 0202-0289 الدراسي الفموجة لمعام مدينة في ياً مكان هاوزيعوت رياض األطفال( 3خريطة )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دقت  (،WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،هرئُت فضائُت لوٌطقت الباحثت اعتواداً علً  – الوصذر

 . 0202والذراست الوُذاًُت بتارَخ اب / 0217لسٌت  (،JPEG)اهتذاد  سن،( 30)
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 المدارس االبتدائية  -ب 
 األجيال بناء في االساسي دورال لياو  يقراالع التعميم سمم في االساستمثل المرحمة االولى و 

كونيا من األمور االساسية والميمة ونتيجة لذلك أعطت الدول  الحقةال التعميمية حلاالمر  من
اىتماميا والسعي من خالليا لتحقيق تنمية شاممة عن طريق اىتمام وتطوير المؤسسات 

 التعميم يقانون لمث ميمة قوانينو  انظمة وضعالتعميمية االبتدائية كميًا ونوعيًا، فضاًل عن 
في  االبتدائية المدارس عدد بمغ( 5. ومن خالل جدول )(2)وغيرىا التعميم مجانيةااللزامي و 

( مدرسة ضيف أي مزدوجة 40( مدرسة اصل و)40( مدرسة منيا )015)مدينة الفموجة 
( 0( بناية موجودة في منطقة الدراسة اضافة الى )40الدوام في بناية واحدة وىذا يعني وجود )

( مدرسة عائدة الى مدرسة ثانوية، حيث 0مدارس تشغل بناية عائدة الى مدارس متوسطة و)
الفموجة، اذ استحوذ مدينة لألناث توزعت عمى احياء ( 41( مدرسة ذكور و)40توزعت بواقع )

 من( مدرسة لكل حي منيم 00لمعتصم والخضراء واليرموك المرتبة األولى حيث بمغ )احي 
 االحياء ىذه ان يعني ما( مدرسة،  01الشرطة بواقع ) حي تاله، ثم المدينة مجموع مدارس

، يمييا حيي الجوالن والقادسية المدينة عموم في المدارس عدد نصفاكثر من  عمى ستحوذتا
( مدرسة، بينما حي المعممين بمغ 8اما في حي نزال فقد بمغ عدد المدارس ) ،مدرسة( 2)ب 

( 0في حي الرسالة، ثم ) ( مدارس4و) والضباط االندلس ي( مدارس في حي4و) ( مدرسة،2)
( مدرسة 9مدرسة لكل من حيي الرصافي والتاميم، اما حيي الجميورية واألمين فقد بمغت )

، وانعدام كل من حي السالم والمأمون حي الوحدة في فقط  ةومدرسة واحد ،لكل حي
 ةالمرحم تالميذ مجموع بمغ وقد .والمنصور والرشيد والجامعة من وجود أي مدرسة ابتدائية

 الشعب عددبينما بمغ  معمم،( 9044بمغ ) المعممين عدداما  ،اتمميذ (52521) االبتدائية
 (.5( وخريطة )5، انظر جدول )شعبة( 0048)

 0202-0289الفموجة لمعام  مدينة في االبتدائية المرحمة لمدارس المكاني التوزيع( 4جدول )       
 
 ت

 
اسم 
 الحي

 عدد
 سكان
 نسمة

 عدد
 المدارس
 االبتدائية

عدد 
مدارس 

 ذكور

عدد 
مدارس 

 اناث

 عدد
البناية 
 االصيمه

 عدد
 التالميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعممين

 54 92 844  9 0 0 5092 الرصافي 0
 992 22 0824  4 4 00 2949 المعتصم 9
 085 004 5512  5 5 9 09089 الجوالن 0
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 010 40 0242  0 0 4 8244 األندلس 5
 54 95 422  0 0 9 01489 الجميورية 4
 912 44 9280  0 5 2 05240 المعممين 4
 002 25 9420  0 0 4 04508 الضباط  2
 99 02 204  0 1 0 00080 الوحدة 8
 941 25 0280  5 5 10 02924 الشرطة 2

 954 80 5550  5 4 2 90985 القادسية 01
 004 42 9502  0 9 4 99910 الرسالة 00
 028 008 5254  5 5 8 90185 نزال 09
 54 04 0414  0 9 0 04154 التأميم 00
 000 005 4040  4 4 00 04924 الخضراء 05
 021 050 4220  5 2 00 94809 اليرموك 04
 1 1 1  1 1 1 5205 السالم 04
 04 99 221  0 0 9 0999 االمين 02
 1 1 1  1 1 1 9142 المأمون 08
 1 1 1  1 1 1 0128 المنصور 02
 1 1 1  1 1 1 044 الرشيد  91
 1 1 1  1 1 1 059 الجامعة 90

 9044 0048 52521  40 40 015 940121 المجموع
 لمعام االحصائي االبتدائي سجالت الكراس الفموجة، تربية مديرية عمى: باالعتماد الباحثة عمل:المصدر
 .بيانات غير منشورة، 9191- 9102الدراسي 

 
-0289 الدراسي الفموجة لمعام مدينة في  االبتدائية المرحمة المكاني لمدارس ( التوزيع4خريطة )  

0202 
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دقت  (،WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،هرئُت فضائُت لوٌطقت علً الباحثت اعتواداً  - الوصذر

 .  0202والذراست الوُذاًُت بتارَخ اب / 0217لسٌت ، (JPEGاهتذاد ) سن،( 30)
 

 المدارس المتوسطة  -ج 
الييا، حيث يكون  االبتدائية المرحمة من التمميذ ينتقل خالليا نمف ميمةانتقالية  ةحمر م تعد    

 جسميااتو قدر  تنميةواالتجاىات العممية و  والمعرفة بالعممالطالب  ديتزو فييا  ميمىدف التع
في مدينة الفموجة  المتوسطة المؤسسات التعميمية لممرحمة . ان راتالميا وواكتساب وروحيا وعقميا

( مدرسة ضيف أي مزدوجة في نفس البناية اما 99اصيمة و)( مدرسة 04( مدرسة منيا )02بمغت )
 ( حيا من احياء المدينة مع نقص وحرمان االحياء األخرى، فقد بمغ04توزيعيا الجغرافي فيشمل )

( شعبة، بينما عدد المدرسين 515( طالب وطالبة، في حين بمغ عدد الشعب )04425عدد طالبيا )
( مدرس ومدرسة موزعين عمى جميع مدارس المرحمة المتوسطة في منطقة الدراسة، حيث 202غ )بم

( 5الجوالن ونزال واالندلس بعدد المدارس البالغة )( مدرسة، تمتيا احياء 4تصدر حي الشرطة ب)
( مدارس لكل حي 0بـ ) ليرموكا( مدرسة لكل من احياء الضباط، الخضراء و0لكل منيا، ثم )

مدرستان لكل من احياء المعتصم، المعممين، القادسية واألمين، ومدرسة واحدة لكل منيم، و 
من احياء الرصافي، الجميورية، والرسالة، وانعدام كل من حي الوحدة والتاميم والسالم من 

 (.4( خريطة )4وجود أي مدرسة متوسطة. انظر جدول)
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 0202-0289 لمعام الفموجة مدينة في مكانياً المتوسطة وتوزيعها  المرحمة مدارس( 5)جدول         
 
 ت

اسم 
 الحي

 عدد
 سكان
 نسمة

 عدد
 مدارس

 المتوسطة

عدد 
 طالب

عدد 
 شعب

عدد 
 مدرسين

 99 4 045 0 5092 الرصافي 0
 50 91 881 9 2949 المعتصم 9
 20 02 0420 5 09089 الجوالن 0
 29 40 9498 5 8244 األندلس 5
  08 2 253 0 01489 الجميورية 4
 44 92 0110 9 05240 المعممين 4
 28 09 0021 0 04508 الضباط  2
 1 1 1 1 00080 الوحدة 8
 21 59 0540 4 02924 الشرطة 2

 52 95 0192 9 90985 القادسية 01
 02 05 695 0 99910 الرسالة 00
 88 50 0421 5 90185 نزال 09
 1 1 1 1 04154 التأميم 00
 04 94 822 0 04924 الخضراء 05
 49 44 9001 0 94809 اليرموك 04
 1 1 1 1 5205 السالم 04
 94 05 410 9 0999 االمين 02
 1 1 1 1 9142 المأمون 08
 1 1 1 1 0128 المنصور 02
 1 1 1 1 044 الرشيد  91
 1 1 1 1 059 الجامعة 90

 202 515 04425 37 940121 المجموع
- 9102الدراسي لمعام االحصائي الثانوي سجالت الكراس الفموجة، تربية مديرية عمى: باالعتماد الباحثة عمل:المصدر

 .، بيانات غير منشورة9191
 0202-0289 لمعام الفموجة مدينة في مدارس المرحمة المتوسطة وتوزيعها مكانياً  (5خريطة)
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(، دقت WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،هرئُت فضائُت لوٌطقت علً الباحثت اعتواداً  - الوصذر

 .  0202والذراست الوُذاًُت بتارَخ اب / .0217لسٌت  ،(JPEG) ( سن، اهتذاد30)

 

 عدادية المدارس اال -د 
 لألناث رسامد( 01ذكور و)لمس مدار  (2ة منيا)مدرس( 02مدينة الفموجة ) في ىاعدد بمغ    

( مدرسة ضيف مزدوجة 4) ،اصيمة إعدادية مدرسة( 05) دو وجتبين  (4) جدولخالل  منو 
وعدم وجودىا في  المدينة احياء من اءحيا( 01)في الجغرافي توزيعيا امافي بناية واحدة، 

 الشعب عددوبمغ  وطالبة، طالب( 2040) يابطال عدد بمغفقد  االحياء األخرى من المدينة،
 جميع عمى موزعون ومدرسة مدرس( 502) بمغ المدرسين عدد بينما شعبة،( 902) فييا 

حي  انفرد اما بالنسبة لمتوزيع الجغرافي فقد الدراسة، منطقة في عداديةاال المرحمة مدارس
( مدارس تمييا حيي 0ب) واالندلسي نزال حيثم  ،مدرسة( 5) البالغة المدارس بعددالضباط 

لكل من احياء  واحدة مدرسةالجوالن والشرطة التي كان نصيب كل منيما مدرستان، و 
، اما االحياء التي تنعدم وجود المدارس (اليرموك ،الخضراء القادسية، المعممين، ،ريةو الجمي)

اإلعدادية فييا ىي كل من حي الوحدة والرسالة والتأميم والسالم واألمين والمامون والمنصور 
 (.2وخريطة) (4) جدول انظروالرشيد والجامعة. 

 0202-0289 لمعام الفموجة مدينة في االعداية وتوزيعها مكانياً  المرحمة مدارس( 6) جدول     
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 ت

 اسم 
 الحي

 عدد
 سكان
 نسمة

عدد 
 مدارس

 اإلعدادية

 عدد 
 طالب

 عدد 
 شعب

عدد 
 مدرسين

 1 1 1 1 5092 الرصافي 0
 1 1 1 1 2949 المعتصم 9
 09 08 404 9 09089 الجوالن 0
 92 08 0492 0 8244 األندلس 5
 09 91 905 0 01489 الجميورية 4
 01 05 615 0 05240 المعممين 4
 012 50 0209 5 04508 الضباط 2
 1 1 1 1 00080 الوحدة 8
 41 92 0151 9 02924 الشرطة 2

 95 00 263 0 90985 القادسية 01
 1 1 1 1 99910 الرسالة 00
 44 02 0024 0 90185 نزال 09
 1 1 1 1 04154 التأميم 00
 92 04 445 0 04924 الخضراء 05
 99 00 490 0 94809 اليرموك 04
 1 1 1 1 5205 السالم 04
 1 1 1 1 0999 االمين 02
 1 1 1 1 9142 المأمون 08
 1 1 1 1 0128 المنصور 02
 1 1 1 1 044 الرشيد 91
 1 1 1 1 059 الجامعة 90

 502 902 2040 02 940121 المجموع
 لمعام االحصائي الثانوي الكراس سجالت الفموجة، تربية مديرية عمى: باالعتماد الباحثة عمل:المصدر

 .، بيانات غير منشورة9191- 9102الدراسي
 

 0202-0289 لمعام الفموجة مدينة فيمدارس المرحمة االعداية وتوزيعها مكانيًا ( 6خريطة )
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دقت  (،WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،الباحثت اعتواداً علً هرئُت فضائُت لوٌطقت  - الوصذر

 .  0202والذراست الوُذاًُت بتارَخ اب / .0217لسٌت ، (JPEGاهتذاد ) سن،( 30)

 المدارس الثانوية  -ه
 فيالمرحمة االعدادية معًا، حيث بمغ عددىا و  المتوسطةبين المرحمة  تجمع التي ىيو     

( مدرسة لمبنين، 0( مدرسة لمبنات )0( احياء )4متوزعة عمى ) رسامد( 4) ديتة الفموجةم
( ان ثالث مدارس اصمية وثالث ضيف اثنان منيا مزدوجة مع 2ويتضح من جدول رقم )

بالنسبة لتوزيعيا جغرافيا بنايتين لمدارس ابتدائية وواحدة مزدوجة مع بناية مدرسة متوسطة، و 
مدرسة  الجوالن،  الخضراء و الرسالة، لمعتصم( مدرسة، وحي ا9فقد كان لحي المعممين )

بمغ ( طالب وطالبة، اما عدد الشعب فقد 0900عدد الطالب ) بمغواحدة لكل منيم، وقد 
(. 2( خريطة )2( مدرس ومدرسة. الحظ جدول )005( شعبة، بينما بمغ عدد المدرسين )21)

حي تنعدم فييا وجود أي خدمة  90ومما سبق اتضح ان ىناك خمسة احياء من مجموع 
تعميمية متمثمو بحي السالم والمأمون والمنصور والرشيد والجامعة.اما االحياء التي تنعدم فييا 

واألمين. اما المدارس الثانوية المدارس اإلعدادية ىي كل من حي الوحدة والرسالة والتأميم 
توجد في خمسة احياء فقط وانعداميا في بقية االحياء، ويعتبركل من حي االندلس والجوالن 
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ونزال والشرطة والمعممين والضباط واليرموك والخضراء من االحياء الكفوءة والمتكاممة 
 بالخدمات التعميمية في مدينة الفموجة.    

 0202-0289 لمعام الفموجة مدينة وتوزيعها مكانيًا في المرحمة الثانوية مدارس( 7) جدول         

 اسم الحي ت
اسم المذرسة 

 الثانوية

 الجنس

 اناث -ركور 
ب

ال
ط

ال
د 

عذ
ة 

شع
ال
د 

عذ
ن 
سي

ذر
لم

 ا
ذد

ع
 

 31 15 035 اًاث الحرَت الوعتصن 1

 15 12 545 ركىر لعىدة الوُوىًتا الرسالت 0

 25 6 201 اًاث القىارَر الوعلوُي 3

 17 15 840 اًاث السهرة البُضاء الخضراء 5

 00 10 717 ركىر الهذي الوسائُت الجىالى 0

 05 7 176 ركىر الفراهُذٌ علوُيالو 6

 135 72 3013   الوجوىع

الثانوي لمعام  االحصائي سجالت الكراسالفموجة،  تربية مديرية عمى: باالعتماد الباحثة عمل:المصدر
 . ، بيانات غير منشورة9191-9102 الدراسي

 9191-9102 لمعام الفموجة مدينة فيوتوزيعيا مكانيًا   الثانوية المرحمة مدارس( 2خريطة)

 
(، دقت WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،الباحثت اعتواداً علً هرئُت فضائُت لوٌطقت  - الوصذر

 .  0202والذراست الوُذاًُت بتارَخ اب / .0217لسٌت ، (JPEGسن، اهتذاد ) (30)

 0202 - 0289مدينة الفموجة لمعام  فيوتوزيعها مكانيًا   التعميمية ( الخدمات8جدول)         
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 ت

 اسم 
 الحي

 عدد
 سكان
 نسمة

 عدد
 رياض
 االطفال

 عدد
 مدارس

 االبتدائية

 عدد
 مدارس

 المتوسطة

 عدد مدارس
 االعدادية

عدد مدارس 
 الثانوية

 
 المجموع

 4 2 2 8 3 2 4809 الرصافي 8
 84 8 2 0 88 2 7060 المعتصم 0
 87 8 0 4 9 8 30880 الجوالن 3
 84 2 3 4 6 8 8766 األندلس 4
 4 2 8 8 0 2 82580 الجمهورية 5
 84 0 8 0 7 0 84763 المعممين 6
 83 2 4 3 6 2 86488 الضباط 7
 8 2 2 2 8 2 88383 الوحدة 8
 87 2 0 5 10 2 89075 الشرطة 9

 83 2 8 0 9 8 08084 القادسية 82
 7 8 2 8 5 2 00028 الرسالة 88
 86 2 3 4 8 8 08284 نزال 80
 3 2 2 2 3 2 85245 التأميم 83
 86 8 8 3 88 2 86095 الخضراء 84
 85 2 8 3 88 2 06880 اليرموك 85
 2 2 2 2 2 2 4784 السالم 86
 4 2 2 0 0 2 3000 االمين 87
 2 2 2 2 2 2 0257 المأمون 88
 2 2 2 2 2 2 3298 المنصور 89
 2 2 2 2 2 2 856 الرشيد 02
 2 2 2 2 2 2 340 الجامعة 08

 870 6 89 37 824 6 068272 المجموع
 (.2،4،4،5،0باالعتماد عمى بيانات جدول ) الباحثة عمل:المصدر

 المبحث الثاني )الدراسة الميدانية ( 
 كفاءة الخدمات التعميمية في مدينة الفموجة  ييمتق

تعد الخدمة التعميمية الركيزة األساسية لتنمية الموارد البشرية واالرتقاء بيا، اذ تعتتبر اىم      
، كما كل جوانب الحياة في المقومات التي تساىم في تحقيق كل مايحتاجو سكان المجتمع 

كما ان قوة  ألبنائو، العممي بالمستوى المجتمع مستوى يقاس إذ المجتمعية، الخدمات أىم انها
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 .كفوءة تعميمية مؤسسات وجود مما يتطمبلمجتمعات تقاس بتقدميا بالمستوى العممي فييا، ا
اعتماد معاييرتخطيطية  من التاحية الوظيفية من خالل كفاءتيا تتم عممية تقييم ان وليذا يجب

باالعتماد عمى الطرق والمعايير المختمفة الستنتاج  كفاءتيا مدى لتقدير ومؤشرات تربوية 
وكذلك تحقيق العدالة ( 8) ( لمتقيمRobertsاالىمية الخاصة لكل معيارحسب تعريف روبرتز )

 والنوعية الكمية السكان عن طريق الخصائص الجغرافي مع بين توزيعيا اليادفة في التوازن
وسيتم  (2)وتطويرىا. تحسينيا واقعيا ومدى احياء مدينة الفموجة لمعرفة مستوى لمخدمات عمى

 عرض مفيوم  تقييم كفاءة الخدمات التعميمية حسب منظور المعايير التخطيطية فيما يمي:
 لتعميميةا رفقا لممعاييفموجة ولاينة دلتعميمية في ما تمادلخا ىومست م( تقيي9جدول )     

المعيار  اسم المعيار المرحمة التعميمية ت
نسبة  الزيادة واقع الحال التخطيطي

نسبة  النقص الزيادة
 انقص

8  
 األطفالرياض 

 - - 58.5 04.2 05.2 91 م/ معمطفل
 - - 48.8 59.8 29.8 01 ةشعب طفل/
 - - 08.0 000.4 920.4 081 روضة طفل/

0  
 التعميم االبتدائي

 - - 00.4 9.4 99.4 91 معمم تمميذ/
 - - 94 01 51 01 ةتمميذ/ شعب

 - - 44.4 542.5 892.5 041 ةمدرس تمميذ/

 التعميم المتوسط 3
 - - 00 0 90 91 درسم طالب/
 - - 92.2 00.4 50.4 01 ةشعب طالب/
 - - 04.2 25.2 552.2 020 ةمدرس طالب/

4  
 التعميم اإلعدادي

 - - 1.52 1.0 91.0 91 درسطالب/م
 55.2 91.2 - - 2.0 01 ةطالب/شعب

 01.0 52.4 - - 521.5 451 ةطالب/مدرس

5  
 التعميم الثانوي

 - - 04.4 0.258 90.2 91 درسطالب/م
 - - 05.4 04.2 54.2 01 ةطالب/شعب

 1.85 5.4 - - 404.4 451 ةطالب/مدرس
جميورية العراق، وزارة التربية المديرية العامة لمتخطيط التربوي،  :المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى 

 .28،ص(9114 -0225) تقرير خطة التنمية التربوية لالعوام
 معايير تخطيطية -0
 مؤشرات تربوية -9
 

 مدينة الفموجة في المكاني هاتوزيعخدمات رياض األطفال و  كفاءة تقييم: اوال
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 السكانية المعايير - أ
 (4111-5111) لكل واحدة اطفال روضة وجود الى يشير المحمي التخطيطي اريمعال      

( 90وفي خمسة احياء فقط من مجموع ) روضة( 4فموجة فقط )ال مدينة في، لكن يوجد نسمة
 المحمي معيارمع ال من خالل مقارنتياو  نسمة (940121بمعدل ) ياسكان عددبمغ  حي بينما
 .مدينةال سكان حقيق حاجةلت ألطفالزيادة رياض ا الى حاجةتعاني من عجز و  نجد انيا 

 التربوية المؤشرات -ب   
 الواحدة الروضة في( طفل/ روضة  920.4األطفال بمغ ) معدل ان( 8تبين من جدول )     

( وبيذا يشير الى قمة عدد رياض األطفال فييا وكذلك حاجتيا 9191- 9102) سيراالد معامل
 عجز وجود عمىدل ي وىذا (081) غالبال معياربواقع روضة واحدة من خالل مطابقتيا مع ال

 .مدينة الفموجة في
يختمف عن المعيار المحمي العراقي بزياده  ذاوى (50.2بمغ ) معممة كان طفل/ في حين    

 تكونة حتى معمم (04.2) الى بحاجةيعني ان الروضة  وىذا معممة/ طفل (91قدرىا )
 .المحمي ممعيارمطابقة ل

 (29.8المدينة ) في بينما بمغ شعبة/( طفل01بمغ ) فقد شعبة /المحمي العراقي طفل اما المعيار     
مما يؤثر وبشكل  الشعبة الواحدة في طفل (59.8) بمقدار يكون اعمى من المعيار وبيذا شعبة/طفل

 تكون الخدمة ومدى كفاءتيا وبيذا في كبير في التعامل مع فئة األطفال وبالتالي يؤدي الى رداءة
صحيحة وبما يالئم  بصورة االطفال لتوفير مستمزمات ( شعبة إضافية9) الى بحاجة الروضة

 .(9احتياجاتيم الحظ شكل )
 0202-0289( كفاءة الخدمات التعميمية لرياض األطفال لمعام الدراسي 0شكل )           

 
 (.8الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدول )

 مدينة الفموجة  في المكاني هاتوزيعالخدمات التعميمية االبتدائية و  كفاءةتقييم  -ثانيا
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 السكانية المعايير -أ
 في مدينة الفموجة، فيما حدد وفق ابتدائية مدارس( 015) بينت اإلحصاءات عن وجود   

تين ابتدائيتين مدرسيجب ان تكون ليم  ( نسمة4111 – 5111لكل ) بان العراقي المعيار
زيادة  وجود يعنيمما  المعيار تفوق انياوعند مقارنتيا تبين  لمبنات واخرى لمبنينواحدة 

 من تعاني لكنياممدينة و ل ايجابياً  يعد جانباً  ىذا ان بالرغم المدارس عددمن حيث  فائضو 
 ومتوازن  عادلغير  توزيع ووجودعدم كفاية األبنية وقمة عددىا  من الناتجو  المزدوجالداوم  نظام

 .ةالمدين منطقة احياءفي  االبتدائية لممدارس
 ةالتربوي تاالمؤشر  -ب

 مدينة في التالميذ من( 892.5بمغ ) الواحدة المدرسة معدل ان( 8) جدولاتضح من بيانات 
 (041) قيراالع المحمي المعيار، اما البالغ حسب  9191-9102 سيراالد لمعام الفموجة

 .مدرسةفي ال تمميذ( 542.5)بمقدار المحدد المعيار يفوقويعني ىذا بانو  مدرسة/تمميذ
 المعيار عنيكون قد ارتفع  يذابو ، معمم/تمميذ (99.4) بمغ معمم لكل بالنسبةعدد التالميذ  اما

 حتى معمم( 08) ىالج اتح. وبيذا فان مدينة الفموجة تمعمم/تمميذ (91 لذي يبمغ )ا ددالمح
باب  فتحمعالجة نقص عدد المعممين عن طريق  يتطمب وىذا ،قيراالع المحمي المعيارحقق ت

 . االبتدائي تعميمال بكادر خاصال التعيين
، اما في شعبة/ تمميذ( 01) والذي حدد ب شعبة/تمميذالمحمي العراقي   معياربالنسبة لم اما

ويعني ىذا بان  المحمي المعياروىذا يرتفع عن  ، شعبة/ تمميذ (51مدينة الفموجة فقد بمغت )
 المحدد.لتكون ضمن المعيار  شعبة (98إضافة ) الىمدارس المدينة االبتدائية تحتاج 

 0202 -0289( كفاءة الخدمات التعميمية لممدارس االبتدائية  لمعام الدراسي 3شكل )         
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 (.8الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدول )
مدينة  فيوتوزيعها المكاني  المتوسطة مدارسالخدمات التعميمية لم كفاءةتقييم  –ثالثًا 

 الفموجة
 السكانية المعايير -أ

( 01111 - 8111حسب المعيار التخطيطي فقد بمغ نصيب السكان من المدارس )
ة متوسطة، يعني ىذا اقل من مدرس( 02) ، بينما كان نصيب مدينة الفموجةنسمةمدرسة/

ولتكون  الموجود ارس إضافية لسد العجزمدزيادة  الى بحاجة تكون ذلكب وىي المعيار المحدد
 ضمن المعيار المخطط.

 التربوية المؤشرات -ب
( طالب/مدرس خالل 552.2فموجة )ال مدينة في الواحدة ممدرسةل بالنسبة الطمبة بمغ عدد 
، مدرسة/طالب( 020) البالغ بيذا العدد يفوق المعيار المخططو  9102/9191 سياالدر  لعاما

 (04425يا )في الطالب معدل بمغ والتي  المتوسطة المدارس عدد فينقص  وجودمما يعني 
 .موجودال عجزال لسد متوسطة ارسمد( 2الى ) اجتحت بذلك وىي ،طالب

 معياراعمى من ال تبريعبيذا و ( 90) مدرس لكل الطمبة عدد بمغ فقدمدرس /طالبمعيار  اما
المحمي ى ذلك فانيا التتفق مع المعيار وعم طالب( 91) لكل واحد مدرسب حددوالم خططالم

 .المتوسطة المدارس فيمدرس  (00المخطط وتعاني من نقص بعدد المدرسين  بمقدار)
، ومن خالل شعبة/ طالب (50.4) مدينة الفموجة في بمغ قد شعبةلكل  طالب معيار اما

، وىذا يدل بان شعبة/ طالب (01البالغ ) لمخططا المحمي المعيار( تبين انو يفوق 8) جدول
 (00.4إضافة) الىالمدارس المتوسطة في المدينة تعاني نقص في عدد الشعب وانيا بحاجة 

 خطط. المعيارالم ضمن تكونل شعبة
 0202 -0289( كفاءة الخدمات التعميمية لممدارس المتوسطة لمعام الدراسي 4شكل )         
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 (.8عمى بيانات جدول )الباحثة باالعتماد 

 مدينة فيالخدمات التعميمية لممدارس اإلعدادية وتوزيعها المكاني  كفاءة تقييم  -رابعا  
 الفموجة

 السكانية المعايير -أ
ان نصيب السكان من المدارس اإلعدادية يجب ان تكون  المحمي التخطيطي رمعياال يشير

( 02)اما في مدينة الفموجة فقد بمغ عددىا  ،( نسمة01111 – 8111)مدرسة واحدة لكل 
، وبالتالي تكون المدينة حققت توازن باكتفائيا بالمدارس اإلعدادية كما انيا قريبة جدًا مدرسة

 من التطابق مع المعايير المخططة.
 التربوية المؤشرات -ب

( 521.5)بمغ  في مدارس الفموجة اإلعدادية قد الطمبة عدد ان (8) جدول بيانات تشير
 من اقلبذلك يعد و  ،9102/9191 سيراالد لعامخالل ا الواحدة المدرسة فيطالب/مدرسة 

 .مدرسة/طالب  (451معدل )ب المحددالمخطط و  المعيار
في مدينة الفموجة،  مدرس/ طالب (91.0)  بمغ فقد مدرس لكل الطمبة عددبالنسبة ل اما
 معياريكون مطابق مقارنتًا مع ال يذا( طالب/مدرس حسب المعيار المحمي المخطط  وب91و)

مما يعني ان مدارس الفموجة اإلعدادية باتت مكتفية من حيث عدد المدرسين فييا وضمن 
 .المعيار المحمي المخطط 

 منأي انو اقل بكثير  شعبة/طالب (2.0في مدينة الفموجة ) شعبةلكل  طالب معيار بينما بمغ
المدارس اإلعدادية في  فأن ى ذلكوعم شعبة/لبطا (01مخطط والمحدد بمعدل )ال المعيار
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ة ، وعميو فانو ال يتفق مع المعيار المحمي شعب( 91.2فييا فائض بمقدار ) المدينة يوجد
 .المخطط

 0202 -0289( كفاءة الخدمات التعميمية لممدارس اإلعدادية  لمعام الدراسي 5شكل)           

 
 (.8باالعتماد عمى بيانات جدول )الباحثة 

 مدينة في الخدمات التعميمية لممدارس الثانوية وتوزيعها المكاني كفاءة تقييم  -خامساً 
 الفموجة 

 السكانية المعايير -أ
 ( نسمة01111–8111)المعيار المخطط والمحدد بان نصيب السكان يكون لكل  شيري

( مدرسة ثانوية وبدوام مزدوج وعدد 4الفموجة )بذلك توجد في مدينة و مدرسة ثانوية واحدة، 
( األخرى فيي تشترك مع بناية مدرسة متوسطة ومدرستين ابتدائية 0( فقط اما )0البنايات )

 وبيذا فيي تعاني من عجز في عدد االبنية.
 التربوية المؤشرات -ب

( 404.4)بمغت الواحدةالثانوية  المدرسة في الطمبةنسبة  ان (8) جدولال من تبين
 من اقل، وبيذا يكون 9102/9191 سياالدر  لعامدينة الفموجة خالل ام في طالب/مدرسة

 مدرسبالنسبة لمعيار طالب لكل  اما .مدرسة/طالب (451) ب المخطط والذي حدد المعيار
 المحمي المعياريدل عمى انو يفوق معدل  وىذافي المدينة،   مدرس/طالب (90.2) بمغ فقد

من نقص في  مدينة الفموجة تعاني  فأنوعميو  ، مدرس/طالب (91) ب المحددو  المخطط
 . المعيار ضمن تكون( مدرس ل94أي ) مدرس( 0.2) الى بحاجةعدد المدرسين و 
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يفوق  ، أي انوشعبة/طالب (54.2) مدينة الفموجة في بمغ قد شعبةلكل  طالب معياراما 
مدارس الفموجة الثانوية  أنىذا يعني و ، شعبة/طالب( 01) البالغو  المحدد المحمي المعيار

المحمي  المعيار ضمن تكونة  لتغطية العجز الموجود ولشعب (04.2الى إضافة ) اجتحت
  .المخطط

 0202 -0289( كفاءة الخدمات التعميمية لممدارس الثانوية لمعام الدراسي 6شكل)           

 
 (.8بيانات جدول )الباحثة باالعتماد عمى 

 
 االستنتاجات 

 شيوعاألبنية و  قمة االسباب اىمو  كفاءةتوازن توزيع المؤسسات التعميمة من حيث ال عدم -0
ديرية لمسجالت الكراس االحصائي  مسوحاتأظيرت  حيث الدوام في االزدواج ظاىرة

 اما بناية (88) االصمية المدارس عدد ان 9191-9102تربية الفموجة لمعام الدراسي 
  بناية. (28) الضيفة المدارس عدد

انعدام وجود المدارس واي خدمة تعميمية تذكر في كل من حي السالم والمأمون  -9
والمنصور والرشيد والجامعة، عمى عكس توفرىا وبشكل كفوء في كل من حي االندلس 

 والمعممين والجوالن والضباط والشرطة ونزال واليرموك والخضراء.
( روضة حكومية وتركزىا 4) سوى توجد ال حيث االطفال رياض في كبير عجزوجود  -0

عممًا تجاوزت بعض االحياء اكثر من  المدينة في( حي 90في ست احياء فقط من مجموع )
( روضة تقريبًا حسب 01( نسمة حسب المعيار المحدد ليذا فان المدينة تحتاج )5111)

 المؤشرات التخطيطية. 
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 ارتفع عدد حسب معيار طفل وتمميذ وطالب/شعبة، اذ التعميمية الخدمات تباين كفاءة -5
الدراسية، ماعدا  المراحل جميع في التربوي اكثر من المعيار الدراسية في الشعبة الطالب

 التعميم االعدادي الذي يمتاز بكفاءتة وكفايتو وفق المعايير او اقل بقميل منيا.
ه عند مقارنتيا بمعيار طفل/معممة، تمميذ/معمم، تعتبر الخدمات التعميمية غير كفؤ  -4

طالب/معمم في جميع المراحل التعميمية اذ ظير ارتفاعيا عن المعيار وتعاني نقص في 
( معمم في المدارس االبتدائية 08( معممة لرياض األطفال و)04المالكات التربوية بمقدار)

ية اما المدارس الثانوية تحتاج ( في المدارس المتوسطة، وكفوءة في المدارس اإلعداد00و)
 ( مدرس لتحقيق التوازن في تكافؤء الفرص التعميمية. 94)

أظيرت الدراسة عدم تتطابق معيار طفل/مدرسة، تمميذ/مدرسة، طالب/مدرسة، وعدم  -4
كفائتيا مقارنتًة مع واقع الحال اذ شيدت ارتفاع عدد الطالب التي تفوق المعيار بكثير في كل 

 نة التعميمية عدا مرحمة اإلعدادية.مراحل المدي
 التوصيات 

 مدينة احياء بين عادل بشكل وتوزيعيا لممدارس المكاني التوزيع في توازن ال تحقيق -0
وفق تطبيق  الموجودة المدينة مدارس تأىيل، و التعميميةخدمات ال عيتوسالفموجة من خالل 

 اغمب في  المزدوج الدوام فكل ،جديدة مدارسوتوفير  ، التخطيطيةو  المحمية  المعاييرواعتماد 
 .المدارس

 صاً نق تعانيالتي  المدينة اجزاء في انتشارىا وتوسيعتيا ألىميرياض األطفال  عدد زيادة -9
 .الالحقة التعميم مراحل عمييا تُبنى التي األساسية القاعدةكونيا  مؤسسات ال ىذه في

والعمل  االبتدائيتعميم  ال في التالميذ من واستقبال المزيد عدادتوفير قاعدة بيانات ال -0
 ًا.سنويالمتوقعة  الزيادة الستيعابطة واستراتيجية مسقبمية خلوضع 

 وفق موجودال عجزال معالجةلفي المدارس  مراحل التعميميةال لمختمف التدريسي الكادر زيادة-5
 جودة المحمية التخطيطية. ال معايير اعتماد

وتوسيع انتشارىا في جميع احياء الخدمات التعميمية زيادة عدد مؤسسات عمل عمى ال -4
 الفموجة. مدينة

 قائمة المصادر  
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السالم،  دار مطبعة ،0 ط العراق، في االبتدائي التعميم جغرافية ، فميح صالح ، الييتي  -0
 .0222 بغداد،

توزيع وتقييم خدمات التعميمية في  كريم، الذبحاوي، ثامرعبدالجبوري، فؤاد عبداهلل، و   -9
 .9108، 92العدد الجغرافية، البحوث مجمة ،مدينة الكوفة

المدن العربٌة االسالمٌة  لنشأة وتطورالعوامل التارٌخٌة  ،مصطفى عباس الموسوي،  -9
  .0890،منشورات وزارة الثقافة واالعالم دار الرشٌد للنشر

 .0227 بغذاد، والترجوت، للطباعت الجاهعُت دار العراق، جغرافُت فاضل، السعذٌ، عباش -5

الدليمي، محمد دلف احمد، فواز احمد الموسى، جغرافية التنمية، سوريا، حمب، دار   -4
 .9112، 0الفرقان لمغات، ط

سنان، أبو القاسم عمي محمد،التحميل المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة الخمس، مجمة  -4
 .البحوث االكاديمية 

 الشام، دار مطبعة ،0 ط العراق، في االبتدائي التعميم جغرافية فميح، الييتي، صالح  -2
 .0222 بغداد،

8- Roberts Margaret An Introduction to Town planning Techniques 

Hutchinson co. (publishers) Ltd. London 1977. 
فية راسة في جغاالخدمات الترفييية والسياحية في مدينة بغداد در  ،عبيد جودة ، سعدالربيعي -8

 .0220 بغداد،جامعة  اآلداب،كمية  أطروحة دكتوراه، المدن،
 سن،( 30دقت ) (،WorldView-3للقور الصٌاعٍ ) الذراست،فضائُت لوٌطقت  هرئُت -01

 .  0217لسٌت  (،JPEG)اهتذاد 

 الحكومية والتقارير  المنشورات -
: 0)، مقياس العراق االدارية خريطة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، وزارة -0

 .9111لسنة  (411111
: 0االنبار اإلدارية، مقياس ) خريطة وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، -9

 .9111( لسنة 0111111
الوسطى، التصميم وزارة االشغال، مديرية التخطيط العمراني، قسم تخطيط المنطقة  -0

 .9101( لسنة 01111: 0ب(، مقياس ) -022االساس لمدينة الفموجة رقم )
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جميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء االنبار،  -5
 .9191- 9102بيانات غير منشورة، لعام 

ر منشورة، لعام وزارة البمديات واالشغال العامة، مديرية بمدية الفموجة، بيانات غي -4
9102 -9191  . 

، 9191- 9102 الدراسي  عاممالكراس االحصائي لسجالت مديرية تربية الفموجة،  -4
 .بيانات غير منشورة

تقرير خطة التنمية  ،ربية المديرية العامة لمتخطيط التربويجميورية العراق، وزارة الت
 . (9114 -0225لالعوام ) التربوية
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 -Ministry of works, Urban Planning Directorate, Central Area Planning 

Department, basic design of the city of Fallujah no. (397 - B), scale (1: 

10000) for the year 2010. 

 -Republic of Iraq, Ministry of Planning, Central Bureau of Statistics, Anbar 

statistics directorate, unpublished data for 2019-2020. 
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 -Republic of Iraq, Ministry of Education, General Directorate of 
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