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 أياد حامذ عبذ الفهذاوي      الباحثأ.م.د. يىنس هنذي عليىي الذليمي             

 مركس الذراساث االسرتاتيجيت  _جامعت األنبار 
 املستخلص

 السيسةحج ركائد أتحتل الخجمات التعميسية  في السجيشة مكانة ميسة وحيؾية , فيي   
لتحميل واقع التؾزيع السكاني لمخجمات  وليحا جاءت ىحه الجراسةالتي تيجف إلى تشسية السجتسع 

لتذخيص السذاكل والتي  باستخجام تقشية نغؼ السعمؾمات الجغخافيةالتعميسية في مجيشة الخالجية 
تؾصمت الى قرؾر في اداءىا في عل التؾسع العسخاني والسداحي العذؾائي الحي شيجتو 

 .السجيشة
 الكممات المفتاحية )كفاءة, مدارس, توزيع, معايير, الوصول, خدمات(
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Abstract : 

   The educational services in the city occupy an important and 
vital position, which is one of the pillars of the task that aims to 
develop the society. Therefore, this study is to analyze the reality of 
the spatial distribution of educational services in the city of Khalidiya 
using GIS technology to diagnose the problems which have reached 
their performance under the urban expansion and random areas 
Which the city witnessed. 
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 المقدمة
حج الفعاليات السيسة ذات التأثيخ الكبيخ في حياة السجيشة أعج الخجمات التعميسية ت  

, كسا ان ليا أثخًا كبيخًا في واالجتساعيدوات فعالًة  لمبشاء الحزاري أنيا تسثل أذ إوالسجتسع, 
لحا فإن التؾزيع الستؾازن ليحه الخجمات  التظؾر الثقافي وفي تحجيج السالمح العامة لمسجتسع.

يعظي مؤشخات ميسة نحؾ تكافؤ الفخص التعميسية لجسيع الدكان بالذكل الحي يزسؽ حرؾل 
 مجيشة الخالجية كأغمبو  .اكبخ عجد مسكؽ مؽ الدكان عمى الخجمات بديؾلة ودون جيج وعشاء

السجن العخاقية تعاني مؽ مذكالت حزخية متشؾعة , السيسا السذكالت التي تختبط بتبايؽ 
في عل التؾسع العسخاني  التي تحؾل دون تظؾر ىحه الخجمات الحزخية. تؾزيع االستعساالت

السشاسبة وتقجيؼ والسداحي العذؾائي الحي شيجتو السجيشة, جاءت ىحه الجراسة إليجاد الحمؾل 
 .السقتخحات 

في مجيشة الخالجية ىل حقق التؾزيع السكاني لمخجمات التعميسية  مذكمة الدراسة:
ذلػ عمى كفاءة تمػ  انعكاسمؽ الشاحيِة الكسيِة والشؾعية؟ ومجى الؾعيفية السخجؾة  كفايةال

 الخجمات عمى مدتؾى السجيشة.
وقرؾر السجيشة  أحياءعمى التعميسية  الخجماتعجم تجانذ تؾزيع  :فرضية الدراسة

 مع متظمبات الدكان بسا يشدجؼعسمية تشغيسيا وفق معاييخ واسذ عمسية , 
الكذف عؽ واقع التؾزيع السكاني لمخجمات  إلىتيجف الجراسة : هدف الدراسة

مؽ  احتياجات الدكانفي تمبية كفاءتيا السكانية مجى التعميسية في مجيشة الخالجية, وبيان 
 الخجمات.

 الحدود المكانية والزمانية لمدراسة :
شساال وخظي (  ٕ٘-و  ْٖٖ – ٕٕ-و ْٖٕبيؽ دائختي عخض )تقع مجيشة الخالجية 

وتقع في الجدء الذخقي مؽ محافغة ( , ٔخخيظة ), شخقا (ٖٖ -و  ْٖٗ – ٕٛ-وْٖٗطؾل )
كؼ وإلى  (ٕٙكؼ وعؽ قزاء الفمؾجة ) (ٕٓاألنبار التي تبعج عؽ قزاء الخمادي تقخيبا )

نية , إذ تقع السجيشة عمى جانبي الظخيق الحي يخبط بغجاد بالجول االذسال مؽ بحيخة الحب
ذي لشيخ الفخات مؽ الجية الذخقية االسحمتخحه الذكل الظؾلي ردن ( األورة ) سؾريا و االسج

وبشاًء عمى ذلػ فقج الجشؾب الغخبي  والذسالية الذخقية وحافات اليزبة الغخبية مؽ الغخب و
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جاءت الجراسة بحجود مكانية غظت حيدا مؽ األرض مثمتو السداحة األرضية لسجيشة الخالجية 
 (.ٕٛٔٓالفتخة السعاصخة )لحجود الدمشية لمجراسة فإنيا تذسل ما ا, إ( كؼٔٚ,ٗوالبالغ )

 ( موقع مدينة الخالدية1خريطة )

السرجر/ مجيخية التخظيط العسخاني في األنبار, خخيظة الترسيؼ االساس لسجيشة 
 .ٕٛٔٓ لدشة ٓٓٓ٘/ٔالخالجية,مكياس

 التعميمية في مدينة الخالدية لمخدمات  اوال. التوزيع المكاني
رياض االطفال والسخحمة  ةبسخحم الخالجيةتتسثل الخجمات التعميسية في مجيشة       

 تبايؽ( مؤسدة مؾزعو بذكل مٖٛ) مجسؾع مؤسداتيااالبتجائية والسخحمة الثانؾية والتي بمغ 
( ٔوقج تؼ وضع معايخ تخظيظية ليا لكياس مجى كفاءتيا  ججول رقؼ ) ,.بيؽ احياء السجيشة

يخ ياءة الخجمات التعميسية في مجيشة الخالجية بعج تظبيق السعاــكف ح مجىايزإوسيتؼ 
 يوالسؤشخات التخبؾية السحمية عمى مؤسداتيا التعميسية وىي عمى الشحؾ االت
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 ( 1جدول )
 ير التعميمية المحمية العراقية.ـالمعاي

 تمسيح/شعبة تمسيح/معمؼ تمسيح/مجرسة السؤسدة
 السدافة م

 بيت/مجرسة
 الؾقت دق

 السداحة بيت/مجرسة

رياض 
 األطفال

ٔٙٓ ٕٓ ٖٓ ٔ٘ٓ-ٗٓٓ ٕ-٘ ٖٓٓٓ-ٖ٘ٓٓ 

السخحمة 
 االبتجائية

ٖٙٓ ٕٓ ٖٓ ٗٓٓ-ٛٓٓ ٘-ٔٓ ٘ٓٓٓ-ٚٓٓٓ 

السخحمة 
 الثانؾية

٘٘ٓ ٔٛ-ٕٓ ٖٓ ٛٓٓ-ٔٙٓٓ ٔٓ-ٕٓ ٘ٓٓٓ-ٔٓٓٓٓ 

وزارة التخظيط تقخيخ خظة التشسية التخبؾية  -السرجر: عسل الباحث باالعتساد عمى:
 (. ٘ٓٔ-ٕٛ, وزارة التخبية السجيخية العامة لمتخظيط التخبؾي, ص )ٕ٘ٓٓ-ٜٜٗٔلألعؾام 

  -رياض األطفال: -1
مخوضة الؾاحجة في مجيشة الخالجية ل عجد االطفال( ان معجل ٖٗويتزح مؽ الججول)

وىؾ أقل مؽ معجل السحافغة والبمج البالغة  ,روضة(/طفل ٕٕٗ)والبالغ  ٕ٘ٔٓفي عام 
 ٓٙٔأعمى مؽ السعيار السحمي البالغ ) ولكشوعمى التؾالي  (,طفل/روضةٖٚٔ( و )ٙ,ٕٗٛ)

يجل عمى زيادة الزغط عمى مؤسدات رياض األطفال ,وذلػ يعؾد إلى قمة  وىحا (طفل/روضة
(.أما بالشدبة لسؤشخ ٖٗالبالغة روضتيؽ فقط. ججول )أعجاد ىحه السؤسدات في السجيشة و 

( طفل/ معمسة, وىؾ أعمى مؽ ٛٗ٘حرة السعمسة الؾاحجة مؽ أطفال الخياض فقج بمغ )
( طفل/ معمسو , أما واقع األطفال في الذعبة الؾاحجة في السجيشة ٕٓالسعيار العخاقي البالغ )

( ان ىحا الؾاقع يذكل ٕٕالبالغة )وىؾ أعمى مؽ مؤشخ العخاق و  ,( طفل/شعبةٜٙفقج بمغ)
ضغظا كبيخا عمى ىحه الخجمة في الذعبة الؾاحجة, وىحا يشعكذ سمبا عمى امكانية حرؾلو 

 عمى التخبية والتعميؼ والعشاية السشاسبة والسظمؾبة في ىحه السخحمة العسخية.
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  2018 المؤشرات التربوية لرياض األطفال في مدينة الخالدية لعام      
 طفل/شعبة طفل/معمسة طفل/روضة الذعب السعمسات األطفال عجد الخياض األحياء
 ٗٙ ٗ٘ ٖٗٛ ٙ ٚ ٖٗٛ ٔ االنجلذ
 ٖٖ ٖٖ ٓٓٔ ٖ ٖ ٓٓٔ ٔ الذيجاء
 ٖ٘ ٛٗ ٕٕٗ ٜ ٓٔ ٗٛٗ ٕ السجيشة

الخالجية, قدؼ االحراء , بيانات غيخ مشذؾرة لعام السرجر: مجيخية تخبية قزاء 
ٕٓٔٛ. 

 -المرحمة االبتدائية: -2
 فريالً سقا وت  عج أكثخ ع  ان دراسة تحميل الكفاءة الؾعيفية لخجمات السجارس االبتجائية ت  

مؽ مخحمة رياض األطفال, وذلػ لديادة عجد السجارس االبتجائية فبمغ عجدىا في مشظقة 
 ( مجرسة وسعة انتذارىا بيؽ أحياء السجيشة فزال عؽ الدامية التعميؼ فييا.ٜٔالجراسة)

( ان السؤشخات التخبؾية لمسجارس االبتجائية ومشيا مؤشخ عجد ٖيتزح مؽ الججول )و 
, ان ىحا العجد يجل (تمسيح/مجرسة ٙٔٗالؾاحجة لسجيشة الخالجية قج بمغ)التالميح في السجرسة 

عمى ضخامة عجد الظالب في السجيشة وذلػ لكؾنيا جاءت بسعجل أعمى مؽ السعيار السحمي 
عمى صعيج مؤشخ حرة السعمؼ مؽ التالميح في اما ( تمسيح/ مجرسة, ٖٓٙالعخاقي البالغ )

, وىؾ أعمى بكثيخ (معمؼ/تمسيح ٖٔ)السؤشخفاع كبيخ إذ بمغ ذيخ إلى ارتمجيشة الخالجية فإنو ي  
لسعمؼ عمى ا ( ان ىحا العجد يذيخ إلى زيادة الزغطٕٓمؽ مؤشخ السعيار السحمي البالغ )

في  ,وبحلػ فإن لو انعكاسات سمبية عمى التمسيح في الحرؾل عمى التخبية والتعميؼ السظمؾبيؽ
وىؾ أعمى مؽ السعيار السحمي  (( تمسيح/شعبةٖٚخ )مؤشخ تمسيح/شعبة فقج بمغ ىحا السؤشحيؽ 

 ( تالميح , ٚ( تمسيح/شعبة بديادة قجرىا )ٖٓالعخاقي البالغ )
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 . 2018(المؤشرات التربوية لممرحمة االبتدائية في مدينة الخالدية لمعام 3جدول )

 تمسيح/شعبة تمسيح/معمؼ تمسيح/مجرسة الذعب السعمسيؽ التالميح السجارس األحياء
 ٖٗ ٕٚ ٖٛ٘ ٕٗ   ٚٗ ٖٗٗٔ ٗ العخوبة
 ٛٗ ٖٓ ٖٓ٘ ٕٕ ٖ٘ ٔٙٓٔ ٕ االنجلذ
 ٓٗ ٖٙ ٖ٘٘ ٓٗ ٗٗ ٘ٓٙٔ ٖ السعمسيؽ
 ٓٗ ٖ٘ ٕٚٗ ٖ٘ ٓٗ ٚٔٗٔ ٖ األميؽ
 ٖٓ ٖٔ ٖ٘ٔ ٖٔ ٖٓ ٜ٘ٗ ٖ القجس

 ٖٙ ٕٙ ٔٓٗ ٕٕ ٖٓ ٖٓٛ ٕ الذيجاء
 ٖٛ ٕٕ ٖٕٖ ٚٔ ٜٕ ٙٗٙ ٕ السعترؼ
 - - - - - - - الخمفاء
 - - - - - - - الدالم
 ٖٚ ٖٓ ٙٔٗ ٜٕٓ ٕ٘٘ ٜٔٔٚ ٜٔ السجيشة

السرجر: مجيخية تخبية قزاء الخالجية, قدؼ االحراء , بيانات غيخ مشذؾرة لعام 
ٕٓٔٛ. 

 -المراحل الثانوية: -3
( بأن مؤشخ عجد الظالب في السجرسة لسجيشة الخالجية قج ٖٛيتزح مؽ الججول)    

( طالب/مجرسة, ٓ٘٘وىؾ أدنى بكثيخ مؽ السعيار السحمي البالغ ) ( ( طالب/مجرسةٜٖ٘بمغ )
, ان ىحا السؤشخ يجل عمى ايجابية الكفاءة (طالب/مجرسة ٖٙٙوأدنى مؽ مؤشخ البمج البالغ)

أما بالشدبة لسؤشخ , الؾعيفة ليحه الخجمة مؽ ناحية عجد الظالب في كل مجرسة عمى األقل
, وىؾ (طالب/مجرس ٕٚسؤشخ في مجيشة الخالجية )عجد الظالب لكل مجرس فقج بمغ ىحا ال

( طالب /مجرس, وىؾ يعتبخ مؤشخ سمبي ٕٓ-ٛٔأعمى مؽ السعيار العخاقي الحي حجد ب)
ل عمى كثخة الزغط الؾاقع عمى كاىل السجرسيؽ بالشدبة لعجد الظالب السثالي لكل مجرس يج  

في عل ىحه , تخبؾي إذ انومخ الحي يؤول في نياية السظاف إلى تخاجع مدتؾى عظائيؼ الاأل
الكثافة الظالبية ال يتسكؽ السجرس مؽ ايرال السعمؾمة إلى الظالب بالذكل الرحيح وبسا 

 يتالءم مع االىجاف السخجؾة والستؾخاة مؽ العسمية التخبؾية والتعميسية. 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (ٔٔٛ(  
 

( طالب/شعبة, ٖٛ) أما عمى صعيج مؤشخ عجد الظالب في الذعبة الؾاحجة فقج بمغ 
( طالب/شعبة, وي عدى سبب ارتفاع حرة ٖٓؽ السعيار السحمي العخاقي البالغ )وىؾ أعمى م
ن ضخامة أال إان حي السعمسيؽ بالخغؼ مؽ مؾقعو القخيب مؽ مخكد السجيشة  (.طالب/شعبة

أعجاد طالبو, ادى إلى تزائل حرة الظالب في الذعبة الؾاحجة. وان ارتفاع ىحا السؤشخ 
ثل مؤشخًا سمبيا تغيخ آثاره  بذكل واضح عمى سيخ وتجني حرة الظالب مؽ الذعب يس

يؤدي إلى ان تكؾن عسمية التعمؼ والتمقي صعبة ومتعبة بالشدبة  ونجاح العسمية التعميسية بحيث
 لمسجرس وغيخ شيقة بالشدبة لمظالب.

 (4جدول )
 (2018المؤشرات التربوية لممراحل الثانوية في مدينة الخالدية لمعام الدراسي )

 طالب/شعبة طالب/مدرس طالب/مدرسة الذعب السجرسيؽ الظالب المدارس األحياء

 ٕٗ ٖٖ ٚٓ٘ ٖٙ ٙٗ ٕٔ٘ٔ ٖ االنجلذ
 ٖٗ ٜٔ ٜٔ٘ ٕٔ ٕٚ ٜٔ٘ ٔ األميؽ
 ٕٙ ٜٔ ٘ٗٔ ٔٔ ٘ٔ ٜٕٓ ٕ العخوبة

 ٚٗ ٖٗ ٔ٘ٗ ٜٔ ٕٙ ٕٜٓ ٕ السعترؼ
 ٕ٘ ٖ٘ ٕٚ٘ ٖٓ ٘ٗ ٕٛ٘ٔ ٖ السعمسيؽ
 ٖٕ ٖٓ ٖٕٔ ٕٓ ٘ٔ ٖٙٗ ٕ القجس
 ٗ ٕ ٕٛ ٕٔ ٕٔ ٙ٘ ٕ الخمفاء
 ٖٛ ٕٛ ٗٓٗ ٕٔ ٕٛ ٛٓٛ ٕ الذيجاء
 - - - - - - - الدالم
 ٖٛ ٕٚ ٖٔٙ ٔٙٔ ٖٕٕ ٔٗٔٙ ٚٔ السجيشة

 .ٕٛٔٓالسرجر: مجيخية تخبية قزاء الخالجية, قدؼ االحراء , بيانات غيخ مشذؾرة لعام 
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 ات التعميمية في مدينة الخالدية : كـفاءة التوزيع المكاني لمخدمثانيا
الحي يجعميا تقجم  ,مؤشخ ميسا في اداء الغؾاىخ الجغخافية وخاصة البذخية مشيا يعج

 -ويتؼ باألساليب االحرائية التالية: (ٔ)(أكبخ فائجة بأقرخ وقت وأقل كمفو
 -تحميل المدافة المعيارية : -1

السكاني التي تذبو في مفيؾميا تعج السدافة السعيارية مؽ أىؼ مقاييذ التذتت  
االنحخاف السعياري , ويعج ىحا األسمؾب مؽ أبخز مقاييذ التؾزيعات السكانية , وتدتخجم 

 .(ٕ) لكياس مجى انتذار الغؾاىخ الجغخافية عمى خخيظة التؾزيعات السكانية
يقؾم البخنامج بأنذاء  (Arc GISويسكؽ استخخاج السدافة السعيارية بؾاسظة بخنامج )

طبقة ججيجة بخسؼ دائخة عمى الخخيظة تسثل السدافة السعيارية لتمػ الخجمة . وكمسا صغخت 
الجائخة السخسؾمة دّل ذلػ عمى تخكد التؾزيع السكاني لمغاىخة , أما إذا اتدعت مداحة الجائخة 

ع فالتؾزيع السكاني يكؾن مذتتًا , أي أن مداحة الجائخة تتشاسب طخديًا مع درجة انتذار التؾزي
 .(ٖ)%( مؽ الشقاط تقع داخل دائخة السدافة السعياريةٛٙالسكاني , وإن ما يقارب )

 
 -تحميل تقنية صمة الجوار )قرينة الجار األقرب( : –2
مؽ بيؽ أكثخ .Average Nearest Neighbor يعج التحميل بقخيشة الجار األقخب 

السكاني لمغؾاىخ الجغخافية , وتأتي األساليب الكسية أىسية لمكذف عؽ طبيعة أنساط التؾزيع 
ور األقخب ما اىحه األىسية مؽ كؾنو يؾفخ مكياسا إحرائيا دقيقًا , إذ إن طخيقة تحميل السج

  ىي إال مكياس مالئؼ لمؾصف السؾضؾعي لخرائص أنساط الشقط
غيخ لشا نتائج تولسعخفة الشسط الحي يقع عميو تؾزيع الغؾاىخ وفقًا لرمة الجؾار , 

تحميل البخنامج الحي يبيؽ مخخجات ألشكال أنساط التؾزيع الشقظي التي تتجرج مؽ الشسط 
( , إلى ٘ٔ,ٕ( وتكؾن نتيجتو تقتخب مؽ الخقؼ )Dispersedالسذتت الستباعج غيخ السشتغؼ )

( , وما بيشيسا نسط ٓ( وتقتخب نتيجتو مؽ الخقؼ )Clusteredالشسط الستجسع الستقارب )
( دلت ٘ٔ,ٕ( , وكمسا اقتخبت الشتيجة إلى الخقؼ )ٔؾائي تكؾن نتيجتو قخيبة مؽ الخقؼ )عذ

,  ٔٓ,ٓوح بيؽ )اوأسفل الذكل مدتؾيات الثقة التي تتخ  .(ٔ)عمى أن التؾزيع مثالي لمغاىخة
( بالجانب األيدخ , كسا تحتؾي أيزًا عمى قيؼ ٓٔ,ٓ-,  ٔٓ,ٓ-( بالجانب األيسؽ , و)ٓٔ,ٓ

(Zالتي ترا )( حب مدتؾيات الثقةCritical Values.) 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (ٕٔٓ(  
 

 
  -رياض األطفال:

اعيخت نتائج تحميل السدافة السعيارية لخياض األطفال في مجيشة الخالجية ان عجد 
( روضتيؽ  اي ان رياض األطفال تتؾزع عمى ٕالخياض داخل السدافة السعيارية بمغ )

 %( فقط مؽ مداحة السجيشة.ٗ,ٜٔ)
وعمى ىحا االساس فإن التؾزيع السكاني لخياض األطفال ( ٕكسا يتزح مؽ الخخيظة )

 في مجيشة الخالجية كان مذتتا ومتباعجا وغيخ مشتغؼ.
 2018 المدافة المعيارية لرياض األطفال في مدينة الخالدية  لعام( 2خريطة )

 
 Arc GIS 10.3السرجر عسل الباحث: باستخجام بخنامج 

 
 



أ.م.د. وونس هندي علووي الدلومي             

 بد الفهداوي   الباحث   أواد حامد ع
 

حتلول كفاءة التوزوع املكاني للخدمات 

 التعلوموة يف مدونة اخلالدوة
 

)ٕٔٔ ) 
 

  -المدارس االبتدائية :
يتزح مؽ تحميل السدافة السعيارية لمسجارس االبتجائية في مجيشة الخالجية أن عجد 

( أما التي كانت خارجيا فبمغت ٕٔالسجارس التي كانت داخل دائخة السدافة السعيارية بمغت )
 %(ٛٗ%(مؽ السجارس تؾزعت عمى )ٖٙأي ان ما يقارب ) (ٖ( مجارس ,خخيظة رقؼ )ٚ)

ان قيستيا  (ٔا بالشدبة لقخيشة الجار االقخب فيتبيؽ مؽ الذكل )أم فقط مؽ مداحة السجيشة.
وبحلػ فيي تتخح  (ٔنيا قخيبة مؽ الخقؼ )أ(أي انيا اتخحت الذكل العذؾائي أي ٜٛ,ٓبمغت )

ن السخبع أالشسط العذؾائي في تؾزيعيا السكاني ويغيخ ذلػ بؾضؾح مؽ خالل الذكل حيث 
ن السجارس االبتجائية تتؾزع في مجيشة الخالجية أعشي حسخ كان يذيخ إلى ىحا الشسط وىحا ياأل

 وذلػ ألنيا لؼ  ,أي ان الشتيجة ىحه ال تسيل إلى االيجابية في التؾزيع السكاني بذكل عذؾائي ,
 (.ٔتتخظى الكيسة )

 2018 في مدينة الخالدية  لعام لممدارس االبتدائيةالمدافة المعيارية ( 3خريطة )
 

 
 Arc GIS 10.3لسرجر عسل الباحث: باستخجام بخنامج ا           
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 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (ٕٕٔ(  
 

 
 2018قرينة الجار االقرب لممدارس االبتدائية في مدينة الخالدية لعام  (1شكل )

 
 Arc GIS 10.3السرجر: عسل الباحث: باستخجام بخنامج 

 . المدارس الثانوية:
ان عجد السجارس التي كانت اعيخت نتائج تحميل السدافة السعيارية لمسجارس الثانؾية 

( ٗمجارس خخيظة) (ٖ(مجرسة والتي كانت خارجيا )ٔٔداخل دائخة السدافة السعيارية بمغ )
%( فقط مؽ مداحة السجيشة وىي ٚٗ%( مؽ السجارس الثانؾية تتؾزع عمى )ٛٚ,أي ان ندبة )

 , تسثل مداحة دائخة السدافة السعيارية
سجارس السخحمة الثانؾية تبيؽ ان قيسة الجار ومؽ خالل تحميل قخيشة الجار االقخب ل

شار السخبع أ( وبحلػ فيي تتخح الشسط العذؾائي في تؾزيعيا السكاني كسا ٜ,ٓاالقخب بمغت )
ن تؾزيعيا جاء سمبيا وغيخ جيج وذلػ القتخابو مؽ الكيسة أاالحسخ باتجاه ذلػ الشسط ,أي 

  (.ٕ(,شكل )ٔ)
 
 
 
 
 



أ.م.د. وونس هندي علووي الدلومي             

 بد الفهداوي   الباحث   أواد حامد ع
 

حتلول كفاءة التوزوع املكاني للخدمات 

 التعلوموة يف مدونة اخلالدوة
 

)ٕٖٔ ) 
 

 (4خريطة )
 2018 في مدينة الخالدية  لعام لممدارس الثانويةالمدافة المعيارية 

 
 Arc GIS 10.3السرجر عسل الباحث: باستخجام بخنامج 

 2018ة في مدينة الخالدية لعام ثانويقرينة الجار االقرب لممدارس ال (2شكل )

 
 Arc GIS 10.3السرجر: عسل الباحث: باستخجام بخنامج 
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 ( 1مج 3العدد )

 2019( كانون االول)

 

  (ٕٔٗ(  
 

 _معيار سهولة الوصول لمخدمات التعميمية: -3
بالشدبة لمخجمات التعميسية مؽ السعاييخ  (Accessibility)يعج معيار سيؾلة الؾصؾل

كفاءة التؾزيع السكاني ليحه الخجمات  بذكل يتشاسب مع  مجى يسكؽ الكذف عؽالتي العمسية 
ويتؼ ذلػ مؽ الدكان , تحقيق سيؾلو الؾصؾل الييا مؽ قبل في تؾزيع الدكان في السجيشة 

ساس , وعمى ىحا األ(ٗ)خالل تحجيج السدافة والؾقت السدتغخقيؽ في الؾصؾل إلى ىحه الخجمات
حؾاض الخجمة الخجمات التعميسية والحي يقرج بو مداحو جغخافية أساس نذأ مفيؾم األ

 Arcظاق عمى الخخبظة بؾاسظة تقشية وقج تؼ استخخاج ىحا الش ,تخجميا مؤسدو تعميسيو واحجه 
Gis10,3  عؽ طخيق حقيبةArc Tool box   وباختيار االمخAnalysis  ومؽ ثؼ اختيار

proximity ومؽ بعجه االمخBuffer   والحي يعشي )الحدام أو الشظاق(, حيث تغيخ لشا نافحة
عيار السحمي حؾار إلضافة طبقة الخجمة, ثؼ مدار ضغط السمف, ومخبع يتؼ وضع مدافة الس

, ثؼ Ok)قميسيا أو نظاقيا السعياري, وبعج ذلػ نختار االختيار )إمخجمة السخاد استخخاج لفيو 
يقؾم البخنامج بأنذاء طبقة ججيجة بخسؼ دوائخ عمى الخخيظة تسثل مدافة السعيار السحمي لتمػ 

 الخجمة.
( ان األطفال في باقي األحياء يقظعؾن مدافة أعمى مؽ  ٘)  خخيظةويتبيؽ مؽ ال  

بيؽ يؼ السعيار السحمي السعتسج عشج ذىابيؼ إلى مؤسدات رياض األطفال, وقج تبايشت ندب
حي واخخ, فقج احتمت أحياء)االنجلذ ,األميؽ, الذيجاء( أقل الشدب بدبب احتؾاءىا عمى 

مؾقعو مؽ حي االنجلذ الحي يحتؾي  رياض األطفال, أما بالشدبة لحي األميؽ فبدبب قخب
عمى روضة اطفال, وحيث ان السدافة السعيارية لقظخ الجائخة التي تستج حؾل ىحه الخوضة 
تغظي جدء مؽ مداحة ىحا الحي, أما حي الذيجاء فإن مدافة الجائخة السعيارية ال تغظي 

  جسيع اجداء الحي االمخ الحي حال دونو شسؾل بعض اجداءه لخجمو الخوضة.
( نظاق الخجمة لمسجارس  ٙتؾضح الخخيظة )  ,بتجائية الرس ااسجلم اما بالشدبة

م( ودائخة اخخى ٓٓٗاالبتجائية , إذا تقع األبشية السجرسية  في مخكد دائخة نرف قظخىا )
اثشاء ذىابو في م( والتي تسثل مدافة السعيار السحمي التي يقظعيا التمسيح ٓٓٛنرف قظخىا )

نجج ان اغمب األحياء جاءت مظابقة لمسعيار السحمي مؽ حيث السدافة  , اذ إلى السجرسة
, وذلػ بدب عجم  والؾقت , باستثشاء ندبة قميمو مثميا حييؽ ىسا حي الخمفاء وحي الدالم

 . وجؾد اي مجرسو ابتجائية فييسا



أ.م.د. وونس هندي علووي الدلومي             

 بد الفهداوي   الباحث   أواد حامد ع
 

حتلول كفاءة التوزوع املكاني للخدمات 

 التعلوموة يف مدونة اخلالدوة
 

)ٕٔ٘ ) 
 

نظاق السجارس الثانؾية إذ تقع بشاية السجرسة الثانؾية  (ٚتؾضح الخخيظة )في حيؽ 
م(,والتي تسثل مدافة ٓٓٙٔواخخى نرف قظخىا ) م(ٓٓٛكد دائخة نرف قظخىا)في مخ 

غمبيا ضسؽ أ فقج جاء , السعيار السحمي التي يقظعيا الظالب عشج ذىابو إلى السجرسة الثانؾية
ويخجع  ( أحياء ىي أحياء )العخوبة, الخمفاء, الدالم(,ٖمعيار السدافة والؾقت باستثشاء )

سبب ذلػ إلى عجم وجؾد مجارس ثانؾية وىؾ امخ يزظخ طمبة ىحا الحي لمحىاب إلى 
 .السجارس البعيجة عؽ أماكؽ سكشاىؼ, مسا يديج مؽ مدافة ووقت ذىابيؼ إلى السجرسة 

 (5خريطة )
 2018معيار مدافة الوصول لرياض األطفال في  مدينة الخالدية لعام 

 
 Arc GIS 10.3السرجر: عسل الباحث: باستخجام بخنامج      
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  (ٕٔٙ(  
 

 ( 6خريطة )
 2018في  مدينة الخالدية لعام  لممدارس االبتدائيةمعيار مدافة الوصول 

 
 Arc GIS 10.3السرجر: عسل الباحث: باستخجام بخنامج    

 ( 7خريطة )
 2018في  مدينة الخالدية لعام  لممدارس الثانويةمعيار مدافة الوصول 

 
 Arc GIS 10.3السرجر: عسل الباحث: باستخجام بخنامج 



أ.م.د. وونس هندي علووي الدلومي             
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حتلول كفاءة التوزوع املكاني للخدمات 

 التعلوموة يف مدونة اخلالدوة
 

)ٕٔٚ ) 
 

 
 :تستنتاجااال

, االمخ الحي يؤدي الخجمات التعميسية اعمى مؽ السعاييخ السعتسجة  مؤشخاتجاءت  -ٔ
ل عمى كثخة الزغط الؾاقع عمى كاىل إلى تجني مدتؾى كفاءتيا وىحا يعتبخ مؤشخ سمبي يج  

 . ايؤول في نياية السظاف إلى تخاجع مدتؾى عظائي التعميسية وبالتالي الخجمات
 كذفت األساليب الكسية التي استخجمتيا الجراسة عؽ حقائق ميسة في : -ٕ
حيث  لؼ يكؽ ىشاك تؾازن في التؾزيع السكاني لمخجمات التعميسية  بيؽ قظاعات السجيشة , -أ

خ السشتغؼ. مسا تخك مداحات في السجيشة فو عامة الشسط العذؾائي الستباعج غيراتخحت  ب
السيسا العجد الكبيخ في خجمة رياض األطفال وخمؾىا عجا  وغيخ مخجومة.خالية مؽ السجارس 

  أحياء )االنجلذ والذيجاء(.
ارتفاع ندبة مسا ادى الى أعمى مؽ السعيار السحمي السعتسج  الؾصل مدافة تبيؽ ان -ب

لسدافات الديخ عمى االقجام التعميسية , فزال عؽ دات سؤسالاستخجام الؾاسظة لمؾصؾل إلى 
 .عشج ذىابيؼ  يايقظعؾنبعيجة 

 :اتــيــالتوص
بيؽ السجارس في أحياء السجيشة بسا يمبي  خبؾيةالت السؤشخاتتحقيق العجالة في تؾزيع  .ٔ

 احتياجات كل مجرسة.
وتؾزيعيا برؾرة مدتؾى أحياء السجيشة  االىتسام بسبجأ التؾزيع الستكافئ لمسجارس عمى  .ٕ

 تتؾافق مع الحجؼ الدكاني لكل حي.
الكيام بجراسات سكانية عمى مدتؾى أحياء السجيشة وعمى مدتؾى الفئات العسخية كي يتبيؽ  .ٖ

 لمسخظظيؽ التخبؾييؽ تحجيج األعجاد السظمؾبة مؽ السجارس في كل حي.
 المصادر:قائمة 

عبج الراحب ناجي , السالئسة السكانية الستعساالت األرض الدكشية في  ,البغجادي -ٔ
مجيشة الشجف, أطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(, مخكد التخظيط الحزخي واإلقميسي, جامعة 

 .ٜٜٛٔبغجاد, 
رضا عبج الجبار , استعساالت األرض الجيشية واإلقميؼ الجيشي لسجيشة الجيؾانية  ,الذسخي  -ٕ

 .ٕٕٓٓ, بغجاد ,  ٜٗجغخافية العخاقية , العجد , مجمة الجسعية ال
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  (ٕٔٛ(  
 

بخاء كامل عبجالخزاق , التؾزيع السكاني لمخجمات السجتسعية في مجيشة  ,العاني -ٖ
 .ٕٓٔٓالخمادي , أطخوحة د كتؾراه )غيخ مشذؾرة( , كمية اآلداب _ جامعة بغجاد,

ية لسجيشة عباس عبج الحديؽ , تبايؽ التؾزيع السكاني لمخجمات السجتسع ,العيجاني  -ٗ
 .ٕٕٓٓالبرخة, أطخوحة دكتؾراه)غيخ مشذؾرة(,جامعة البرخة,

مجيخية التخظيط العسخاني في األنبار, خخيظة  ,وزارة التخظيط جسيؾرية العخاق, -٘
 .ٕٛٔٓ لدشة ٓٓٓ٘/ٔالترسيؼ االساس لسجيشة الخالجية,مكياس

, ٕ٘ٓٓ-ٜٜٗٔوزارة التخظيط تقخيخ خظة التشسية التخبؾية لألعؾام  جسيؾرية العخاق, -ٙ
 .وزارة التخبية السجيخية العامة لمتخظيط التخبؾي 

مجيخية تخبية قزاء الخالجية, قدؼ االحراء , بيانات جسيؾرية العخاق, وزارة التخبية,  -ٚ
 .ٕٛٔٓغيخ مشذؾرة لعام 

 االحاالت
                                                 

, تبايؽ التؾزيع السكاني لمخجمات السجتسعية لسجيشة البرخة, أطخوحة  عباس عبج الحديؽ العيجاني (ٔ)
 .ٖٙٔ,صٕٕٓٓدكتؾراه)غيخ مشذؾرة(,جامعة البرخة,

, أطخوحة دكتؾراه  لمخجمات السجتسعية في مجيشة الخمادي التؾزيع السكاني بخاء كامل عبجالخزاق العاني , (ٕ) 
 .ٚ٘ٔ, ص ٕٓٔٓ,كمية اآلداب _ جامعة بغجاد )غيخ مشذؾرة( ,

لمخجمات السجتسعية في مجيشة الخمادي , مرجر سابق,  التؾزيع السكاني بخاء كامل عبجالخزاق العاني ,  (ٖ)
 .ٛ٘ٔص 

رضا عبج الجبار الذسخي , استعساالت األرض الجيشية واإلقميؼ الجيشي لسجيشة الجيؾانية , مجمة الجسعية  (4)
 . ٙٚ, ص ٕٕٓٓ, بغجاد ,  ٜٗالجغخافية العخاقية , العجد 

 
عبج الراحب ناجي البغجادي , السالئسة السكانية الستعساالت األرض الدكشية في مجيشة الشجف, أطخوحة (5)

 .ٕٔٓ, صٜٜٛٔدكتؾراه )غيخ مشذؾرة(, مخكد التخظيط الحزخي واإلقميسي, جامعة بغجاد, 


