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 االهداء
 

 اىل من كتب امسه على عرش الرب العظيم 

اىل من اطلب شفاعته واحلمى حتت رايته اىل طه الرسول خامت األنبياء 
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س من وبذل الغايل والنفيكل شيء منحي  يفساندوني  عماتي اللواتياىل 

 .. اجل ان أكون ما انا عليه

 دي هذا اجلهد املتواضع  ...هاليكم مجيعا ا
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 الشكر والتقدير
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 .لكم أنتم كل شيء أحبكم في هللا أشد الحب
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 .في الجامعة لتوفير أفضل بيئة وفي أفضل األحوال التي تالئم طلبة العلم
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 الملخص

ي التي تؤثر فمة للتطور االجتماعي و من الركائز المه ات التعليميةمتعد الخد 
حياة السكان وهي من االدوات المهمة والفعالة للبناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 والتقني، وقد اهتم الجغرافيون بدراسة كل ما يتعلق بهذا النوع من الخدمات.

تسعى الدراسة الى الكشف عن واقع الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية  
 حلية.وفقا للمعايير المقياسا بحجم السكان  المكاني وكفاءتها الوظيفية وتوزيعها

 تضمن األولث حمبلاو   ، تضمنت المقدمةثحمبا ثالثو جاءت الدراسة بمقدمة  
لتوزيع ا الثانيوالهدف ومنهجية وحدود البحث، وتناول المبحث  المشكلة والفرضية

لخدمات وقد تبين ان التوزيع المكاني ل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة المنصورية
التعليمية على مستوى االحياء غير عادل وغير مخطط له مقارنة مع اعداد السكان 

 لكل حي.
ن م خدمات التعليمية في مدينة المنصوريةكفاءة ال تناولفقد  الثالثاما المبحث  

حيث المؤشرات التربوية والسكانية حيث لوحظ بشكل عام ان معدالت المدرسة والشعبة 
كما ان الواقع التعليمي يعاني من عجز في من التالميذ اكثر من المعيار المحدد ، 

طالب التعليمية للقلة المدارس وزيادة عدد الطلبة في الشعبة يؤدي عدم أيصال المادة 
 .بشكل جيد

 المقدمة
ان للخدمات التعليمية دورًا بارزًا في نشأت المجتمعات وتطورها وتنميتها بكافة  

 حيث ،الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية خصوصًا في المجتمعات العربية 
ابنائه  ةدورًا مهما واساسيا في بناء المجتمع من خالل تنشئ ةالخدمات التعليمي تؤدي

نشأة صحية، واصبح االهتمام بالتعليم حاجة اساسية البد منها لمواكبة ما تشهده النظم 
     .في البلدان المتقدمة والناميةالتعليمية من تطورات واسعة للعلم والتكنولوجيا 

تعد الخدمات التعليمية من اهم الخدمات االساسية الواجب توفرها لسكان المدينة ، حيث و   
 يثحاثرها على واقع المدينة، جميع الطروحات التخطيطية على اهمية الخدمات التعليمية و اكدت 

تناولت الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية ودراسة اهميتها وتوزيعها الجغرافي للمدارس الحالية 
بيرة في حياة همية كالخدمات التعليمية لها نظرا لما لها من ا والمشاكل التي تعاني منها وكذلك تحليل كفاءة 
 ية.  السكان ودورها في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاد
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 المبحث االول

 : مشكلة البحث -اوال
اني النمو السك وتائرعدم تجانس توزيع الخدمات التعليمية للمراحل كافة مع   

    اثر على طبيعة تلك الخدمات في المدينة. للمدينة وبالتالي
 فرضية البحث  -ثانيا  

 الفرضية هي حل لمشكلة البحث يكمن في :  
 اعتماد االسس والمعايير العالمية والمحلية في توزيع الخدمات التعليمية. -1
 مراعاة مناطق التوسع السكاني والمستوى االقتصادي والسكاني عند توزيع  -2

 الخدمات مستقباًل.   
 هدف البحث  -ثالثا

 التوزيع الجغرافي للخدمة التعليمية في مدينة المنصورية.التعرف على واقع  -1
 .تحديد المشاكل التي تعاني منها الخدمات التعليمية -2
   وفقا للمعايير التخطيطية. قياس كفاءة هذه الخدمة -3
 منهجية البحث -رابعا 

لقد تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة      
ة تحديد مدى كفاءة الخدمات التعليمياضافة الى المنهج التحليلي لغرض المنصورية 

 .في منطقة الدراسة
 دراسةحدود منطقة ال -خامسا
تشمل منطقة الدراسة حدود التصميم االساس لمدينة المنصورية التي تبلغ مساحتها  

 ين ب( هكتار وهي ناحية تابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى والتي تقع 5,8،5)

  443 23ً 05َ - 443 03ً 405 و خط  طولشماال5  43َ 3ً 05 – 43َ 3َ 05ً  دائرة عرض

 5 ن ، وقضاء المقدادية موسد حمرين قرة تبهل ناحية حيث يحدها من جهة الشما ،.شرقا
 ،، وناحية السالم من جهة الجنوب جهة الشرق ، و ناحية العظيم من جهة الغرب 

الدراسة على بيانات الخدمة  اما حدودها الزمانية فقد اعتمدت .(1خريطة )انظر 
 .2018/  2017التعليمية المتوافرة للعام الدراسي 
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 (1خريطة )
 مدينة المنصورية بالنسبة الى محافظة ديالى والعراقموقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          محافظة ديالى وخريطة 1000000:1بمقياس اإلدارية العراق ،خريطة للمساحة العامة الهيئة :المصدر
 .1002، لسنة 100000:1ومنطقة الدراسة بمقياس 100000:1 بمقياس اإلدارية         
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 الثانيالمبحث 
 الخصائص السكانية : 
          نمو السكان 

السدددددددددددددددكددان سدددددددددددددددواء بددالزيددادة أو النقصدددددددددددددددان اسدددددددددددددددم  عدددديطلق على التغيير في  
     .(1)((Growthالنمو))
( إنَّ منطقة الدراسة 1نتائج التعدادات السكانية ومن خالل الجدول ) من خالل 

 1777سكانها في تعداد عام قد شهدت زيادة مستمرة في عدد السكان حيث كان عدد 
( نسمة وبزيادة مقدارها 5377ليصل إلى ) 1787( نسمة وارتفع في تعداد عام 2,27)
بلغ عدد سكان  1777(، وفي عام 8،3( نسمة وبمعدل نمو سكاني بلغ )27,8)

( نسمة عن التعداد السابق 1728( نسمة بزيادة وصلت الى )7105منطقة الدراسة )
( نسمة 7578( بينما وصل عدد سكان منطقة الدراسة الى )2،8وبمعدل نمو سكاني )

( نسمة عن التعداد السابق وبمعدل نمو سكاني 2,73وبزيادة بلغت ) 2007في عام 
ليصل  2018( نسمة في عام 3878( وازداد عدد السكان بمقدار )3،0وصل الى )

صل الى ( نسمة وبمعدل نمو سكاني و 13,71عدد السكان في منطقة الدراسة الى )
ومن المالحظ ارتفاع معدل النمو السكاني في السنوات االخيرة نتيجة الرتفاع  ،(3،2)

لدراسة يتباين توزيع السكان في منطقة ا االقتصادي واالجتماعي للمدينة حيث  المستوى
االرض ، مستوى دخل السكان فضاًل عن العوامل االجتماعية  بسبب ارتفاع سعر

 والثقافية .
 
 
 
 
 

                                                           

      1002عباس فاضل السعدي ، جغرافية العراق ، دار الجامعية للطباعة والترجمة ، بغداد ، ( 1)
 .010، ص     
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 ( 1)جدول 

، ومعدل نموهم السنوي ونسبهم  2018 -1777المنصورية للمدة من  مدينةسكان 

 المئوية إلى سكان محافظة ديالى
                .1222، 1292، 1222وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعدادات لألعوام  -1المصدر: 
  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركزي لإلحصااااء و تكنولوجيا المعلومات ، المجموعة  -1     

   .  02، ص 1002اإلحصائية السنوية لمحافظة ديالى، 
      .1019المجلس المحلي لناحية المنصورية ، بيانات غير منشورة ،  -0   
 

 لمدينة المنصورية الكثافة السكانية 
 عليها نيعيشو  التي المساحة على السكان توزيع ببساطة تعني السكان كثافة  

( تبين ان الكثافة السكانية تتباين من حي الى اخر نتيجة 2)من خالل بيانات الجدول ،
( نسمة 1،,2عوامل اقتصادية واجتماعية وقد بلغت الكثافة السكانية العامة ) عدة

( نسمة /هكتار ويليه 88،7هكتار ويعد حي الرشيد اعلى كثافة سكانية حيث بلغ )/
ثم الحي القديم بكثافة سكانية ( نسمة /هكتار 11،2حي المعلمين بكثافة سكانية بلغت )

 ثم  ( نسمة /هكتار51،5( نسمة /هكتار ويليه الحي العسكري )51،3بلغت )
ثم حي الضباط بكثافة ( نسمة /هكتار 1،2,حي الشهداء فقد بلغت الكثافة السكانية )

( نسمة /هكتار 3،,2ثم حي العصري حيث بلغ )( نسمة /هكتار 1،1,سكانية بلغت )
( نسمة /هكتار ثم يليه حي كرد 21،7ويليه حي الشيخ حسن بكثافة سكانية بلغت )

عدد سكان  السنة

مدينة 

 المنصورية

 معدل النمو الزيادة

 السنوي

عدد سكان 

 محافظة ديالى

نسبة سكان مدينة 

المنصورية من 

 سكان المحافظة

1222 2,27 - - 58775, 0،,  
1292 5377 27,8 8،3 71107, 0،1  
1222 7105 1728 2،8 1135223 0،1 
1002 7578 2,73 3،0 1510121 0،1 
1019  13,71 3878 3،2  1137221 0،8 
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كتار في حين ان حي الشوهاني والبساتين ( نسمة /ه7،,1بلغت ) علي بكثافة سكانية
والحي الصناعي بلغت الكثافة السكانية )صفر( نسمة /هكتار نظرا لكون هذه المناطق 

 .(2انظر خريطة ) ال يوجد فيها سكان
ان الكثافة السكانية تتباين بين االحياء الحديثة والقديمة حيث ان االحياء القديمة  

توفر الخدمات المجتمعية فيها اكثر من االحياء  فيها كثافة سكانية مرتفعة بسبب
        الحديثة.

 ( 1جدول )
 1019الكثافة السكانية )العامة( لمدينة المنصورية على وفق االحياء لعام 

 -من عمل الباحث اعتمادا على : -المصدر :       
  .1019منشورة ، لعام  غير بيانات ، المنصورية لناحية المحلي المجلس -1
 .1019منشورة ، لعام  غير مديرية بلدية المنصورية ، بيانات -1
 الكثافة السكانية االجمالية )العامة ( = عدد السكان الكلي للحي / نسمة  -0

 المساحة الكلية للحي / هكتار                                                 
 

 
 

 الكثافة العامة المساحة / هكتار  عدد السكان اسم الحي ت

  نسمة/هكتار 

        87,, 7,82 0011 المعلمين 1

      7,82 7,80 ,1, العصري 2

     82,, 0,80 0270 الرشيد 3

      5085 2287 0200 العسكري 4

        87,, 2087 7,,0 الشهداء 5

       0,82 2,80 0000 كرد علي 6

       080, 2780 ,,02 الضباط 7

      5,82 ,28, ,,,7 الحي القديم 8

       7080 780, 02,0 الشيخ حسن 9

 1 011 1 الشوهاني 11

 1 085, 1 البساتين 11

 1 ,7,8 1 الحي الصناعي 12

 ,7,8 85,,5 ,02,2 المجموع
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 (2خريطة )

 1019الكثافة السكانية )العامة( لمدينة المنصورية على وفق االحياء لعام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.1: من عمل الباحث باالعتماد على خريطة التصميم االساس لمدينة المنصورية وبيانات الجدول ) المصدر
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 في مدينة المنصورية  خدمات التعليميةلل الجغرافيالتوزيع 

يعد التعليم أحدى الحاجات االساسية لإلنسان وال يمكن بدونه تحقيق انسانيته ،  
ل ونقلها وطورها عن طريق التعليم، فهو يشم فقد استطاع اإلنسان ان يحفظ حضارته

انشطة الفرد والمجتمع، وعن طريق التعليم ايضا استطاع اإلنسان ان يختلط ويتفاعل 
 .(1)مع االخرين فهو يتضمن الجوانب المختلفة لنمو اإلنسان

ان تعدد مراحل الخدمات التعليمية تدعو الحاجة الى معرفة التوزيع الجغرافي لها       
وحسب مراحلها وتتمثل الخدمات التعليمية برياض االطفال والمدارس االبتدائية 
والمتوسطة واالعدادية والثانوية والمهنية، وإلعطاء صورة واضحة للتوزيع المكاني 

 للخدمات التعليمية في مدينة المنصورية سيتم توزيعها حسب مراحلها التعليمية.
 -لدراسة تشمل ما يلي :ان دراسة الخدمات التعليمية لمنطقة ا

 رياض االطفال -أ 
 المدارس االبتدائية -ب 

 المدارس المتوسطة  -ج    
 المدارس الثانوية  -د    
 المدارس االعدادية     -ه    
 رياض االطفال  -أ 

المرحلة التعليمية التي تسبق الدراسة االبتدائية ويمهد لها ويقبل فيها  هي        
د عاالطفال الذين اكملوا السنة الرابعة ومن لم يتجاوز السنة السادسة من العمر، وت

روضة واحدة منطقة الدراسة  ، توجد في(2)المرحلة االولى في سلم التعليم في العراق
بلغ عدد  ، بينما معلمة( 11) عدد المعلمات يبلغ حكومية تقع في حي كرد علي، و

ومن المالحظ  (.3) جدول 2( م5,00( تلميذا وتشغل مساحتها )250فيها ) االطفال

                                                           

 1220فؤاد بسيوني متولي ، التربية والمشكلة السكانية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  مصر ،  (1)
    .11، ص

 ةالمجتمعي الخدمات وتقويم التخطيط ألغراض مكانية معلومات قاعدة انشاء ، الجبوري هادي سلمان ازهار ((1
 .111ص ، 1001 ، ديالى جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير ، ماجستير رسالة ، بعقوبة مدينة في
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ان التوزيع الجغرافي لرياض االطفال يقتصر على حي واحد فقط وهو حي كرد علي 
 وتفتقر بقية االحياء لرياض االطفال.

 (3جدول )
 الدراسي واعضاء الهيئة التدريسية للعام لاالطفاعدد رياض االطفال وعدد 

 2017 / 2018 
 عدد االبنية عدد الصفوف االطفالعدد  المعلمات عدد عدد الرياض الحي السكني

 1 5 250 11 1 كرد علي
 من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر:
 .1019بيانات مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -1       
 الدراسة الميدانية. -1       

 المدارس االبتدائية -ب 
يشكل التعليم االبتدائي االساس في العملية التعليمية في العراق لما لها من دور  

عليمية االخرى حيث اولت الدولة اهتماما متزايدا لتلك في بناء االجيال من المراحل الت
القاعدة كونها تعد من القضايا االساسية التي تسعى الى تحقيق التنمية الشاملة من 
خالل االهتمام بالتطور الكمي والنوعي لخدمات التعليم االبتدائي ووضع قوانين مهمة 

 .   (1)يرهامثل قانون الزامية التعليم وقانون مجانية التعليم وغ
( 151) عدد المعلمين( مدرسة و 7الدراسة ) بلغ عدد المدارس االبتدائية في منطقة 

 ( طالب وطالبة .3313) التالميذمعلم ومعلمة بينما بلغ عدد 
احتل المرتبة االولى في عدد المدارس  القديم حيال( ان ,يتضح من الجدول )    

خريطة ( مدارس 2ي )سكر في حي الع ( مدارس و يوجد,تدائية اذ بلغ عددها )االب
دارس الى وجود الموفي حي الشوهاني مدرسة واحدة بينما تفتقر االحياء االخرى ، ( 2)

 االبتدائية مما يدل هذا على سوء توزيع المدارس على االحياء السكنية .  
 
 
 

                                                           

 ، 1222 ، بغداد ، السام دار مطبعة ، 1ط ، العراق في االبتدائي التعليم جغرافية ، الهيتي فليح صالح ((1
 .11ص
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 (,جدول )
واعضاء الهيئة التدريسية بحسب االحياء  التالميذعدد المدارس االبتدائية وعدد 

 2018 / 2017الدراسي  للعامالسكنية 

 الباحث باالعتماد على: من عمل المصدر:
 .1019بيانات مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -1       
 الدراسة الميدانية. -1       

 المدارس المتوسطة -ج
لميذ عن طريقها ينتقل التفمن المراحل الدراسية المهمة  ةتعد المرحلة المتوسط        

من المرحلة االبتدائية ، ويهدف هذا التعليم الى تنمية قدرة الطالب جسميا وروحيا 
 . (1)وعقليا وتزوديهم بالعلم والمعرفة واكتسابهم المهارات واالتجاهات العلمية 

ان خدمات التعليم للمرحلة المتوسطة في منطقة الدراسة تتسم بضعف قدرتها الوظيفية  
( مدرسة مزدوجة مع مدارس اخرى حيث توجد مدرسة 2بسبب قلة عددها التي تبلغ )

بلغ و تماضر للبنات  إعداديةوهي مزدوجة مع  للبنات الرشيدمتوسطة واحدة في حي 
اما بالنسبة  ،( مدرسة28فبلغ ) عدد المدرسيناما لبة ،( طا578) الطالب فيهاعدد 

وبلغ مجموع الطالب ، إعداديةلحي العسكري فتوجد فيه مدرسة واحدة مزدوجة مع 
، انظر  (5( مدرس وكما يظهر في الجدول )17)وعدد المدرسين ( طالب، 170)

 (.3خريطة )
 

                                                           

 اجستيرم رسالة ، الكاظمية مدينة في التعليمية للخدمات التوزيع واقع تحليل ، الجبوري حسن حمودي حاتم(1) 
 .98 -90ص ، 1002 ، بغداد جامعة ،( رشد ابن) التربية كلية ،( منشورة غير)

 عدد االبنية التالميذعدد  عدد المعلمين عدد المدارس الحي السكني ت
 2 17,8 87 ,  الحي القديم 1
 1 1111 1, 2 الحي العسكري 2
 1 ,0, 18 1 حي الشوهاني 3
 , 3313 151 7 المجموع 
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 (5جدول ) 
عدد المدارس المتوسطة وعدد الطالب واعضاء الهيئة التدريسية بحسب االحياء 

 2018 / 2017الدراسي  للعامالسكنية 

 الباحث باالعتماد على:من عمل  المصدر:
 .1019بيانات مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -1       
          الدراسة الميدانية. -1       

 (3خريطة )
 2018التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية في أحياء مدينة المنصورية لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على خريطة التصميم االساس لمدينة المنصورية والدراسة الميدانية.

 عدد االبنية عدد الطالب عدد المدرسين عدد المدارس الحي السكني ت

 0 ,52 ,7 0 حي الرشيد 0

 0 01, 00 0 حي العسكري 7

 7 ,,07 2, 7 المجموع 



  

12 
 

 الثانوية المدارس  -د
  .(1)هي المدارس التي تجمع بين المرحلتين المتوسطة واالعدادية 

 في منطقة الدراسة مدرسة ثانوية مسائية واحد تقع في حي كرد علي ويبلغ عددتوجد 
 (.1( مدرس كما في الجدول )12واما عدد المدرسين فيبلغ )( طالبا 517الطلبة )

 (1جدول )
وعدد الطالب واعضاء الهيئة التدريسية بحسب االحياء  ثانويةعدد المدارس ال

  2018 / 2017الدراسي السكنية للعام 
 عدد المدرسين عدد الصفوف عدد الطالب عدد المدارس الحي

 12 10 517 1 كرد علي
 من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر:
 .1019بيانات مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -1       
 الدراسة الميدانية. -1       

 المدارس اإلعدادية -ه
ة للبنين و واحد في منطقة الدراسة مدرستان واحدة بلغ عدد المدارس اإلعدادية       

،  الرشيد( انه توجد مدرسة إعدادية للبنات توجد في حي 7للبنات يتضح من الجدول )
ما حي ا ،مدرسة( 23، وعدد المدرسات بلغ )( طالبة181اما عدد الطالبات  بلغ )

        . ( مدرس23( طالب و )71,للبنين وبلغ عدد طالبها ) اعدادية العسكري فتوجد فيه
 (7جدول )

عدد المدارس االعدادية وعدد الطالب واعضاء الهيئة التدريسية بحسب االحياء السكنية 
 2018/  2017للعام 

 المدرسينعدد  عدد الصفوف عدد الطالب عدد المدارس الحي السكني ت
 23 11 181 1 رشيدحي ال 1
 23 12 71, 1 حي العسكري 2
 1, 28 1177 2 المجموع 

 من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر:
 .1019بيانات مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -1       
 الدراسة الميدانية. -1       

                                                           

 .118ازهار سلمان هادي الجبوري ، مصدر سابق ، ص (1)
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 الثالثالمبحث 
 : تقويم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية

والمهمة للسكان وزاد من اهتمام الجهات يعد التعليم من االمور االساسية 
الحكومية لها كونها تقوم بتطوير المجتمع وتلبية حاجات افراد المجتمع في جميع 
مجاالت الحياة و بالتالي فان مجال التعليم يتطلب اهتمام كبير من الحكومة حتى 

ؤسسات متستطيع ان تلبي احتياجاتها للمتعلمين بشكل ايجابي، ونتيجة لذلك فان هذه ال
التعليمية يجب ان تخضع لتقويم كفاءتها الوظيفية عن طريق بعض المؤشرات التعليمية 
والتخطيطية لتقدير مدى كفاءتها وتحقيق توازن توزيعها الجغرافي مع السكان لمعرفة 

 .(1)واقع حال الخدمات التعليمية ومدى تحسينها وتطويرها
ان عملية تحليل كفاءة الخدمات التعليمية تتطلب معرفة جزيئات المؤشرات 
التعليمية على وفق المعايير المحلية ومقدار كفاءتها على اساس خصائصها الكمية 

   (.8كما في جدول )والنوعية على مستوى الوحدات االدارية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

سعد عبيد جودة الربيعي ، الخدمات الترفيهية والسياحية في مدينة بغداد دراسة في جغرافية المدن ، اطروحة  (1)
 .99، ص 1221دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
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 ( 8جدول )

 العراق المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية في
 الباحث باالعتماد على :المصدر : من عمل 

 ( جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط االقليمي ، قسم االسكان ، أسس ومعايير الخدمات 1) 
 .22، ص1222العامة ،      

 .81،ص 1290( وزارة التخطيط ، اعداد وتنفيذ التصاميم االساسية للمدن ، بغداد ، 1)
 .99، ص1299التخطيطية لألبنية التعليمية ، معايير مخطط االسكان لعام ( جمهورية العراق ، المعايير 0)
 1228( جمهورية العراق، وزارة التربية ، المديرية العامة للتخطيط التربوي ، خطة التنمية التربوية 8)

 .91، ص 1001/1002 – 1221/     
حيث تتباين الكفاءة الوظيفية للخدمات التعليمية من مرحلة تعليمية الى اخرى،  

 وسيتم تناول كفاءة الخدمات التعليمية وفق المعايير االتية : 
 المعايير السكانية -1
 المؤشرات التربوية -2

 اوال: قياس كفاءة التوزيع المكاني لخدمات رياض االطفال في مدينة المنصورية.
   ير السكانيةالمعاي -أ

المعايير التخطيطية المحلية الى وجود روضة اطفال واحدة لكل تبين  
وبما ان عدد سكان  واحدة ونجد في مدينة المنصورية روضة ،( نسمة000-5000,)

ة الى بحاجوعند تطبيقها بالمعيار المحلي فأنها  ( نسمة13,71مدينة المنصورية بلغ )
 لتلبية احتياجات سكان مدينة المنصورية من رياض االطفال.  روضتين لألطفال

 

 ابعاد المعايير للخدمات التعليمية المعيار ت

 اعدادية ثانوية متوسطة االبتدائية رياض االطفال

 02-05 02-07 ,0-07 00-, 5-, اعمار الطلبة )سنة( 1

- 111, 5111- 111, عدد السكان المخدومين 2

5111 

,111-

01111 

,111-

01111 

,111-

01111 

 71-, 07-, 0-, 07-, ,-, عدد الصفوف 3

 70 70 70 70 70 عدد الطلبة / شعبة 4

 02 02 ,0 00 ,0 عدد الطلبة / معلم 5

 572 572 ,57 222 0,1 عدد الطلبة / مدرسة 6

 1825 – 1821 (هكتار) المساحة  7

 ( مدرسة0)

087 -08, 

 ( مدرسة7)

0, – 71 

 ( مدرسة7)

01 – 05 

 ( مدرسة0)

01 – 05 

 ( مدرسة0)
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 المؤشرات التربوية -ب
الواحدة ان معدل االطفال في الروضة  ( يتضح7من خالل بيانات الجدول )  

وهو اعلى من المعيار ( / روضةفلط 250بلغ ) 2017/2018خالل العام الدراسي 
ذا يعطي انطباع على وجود عجز في رياض االطفال في منطقة ه( و 110) بلغالذي 

 .وبمقدار روضة واحدةالدراسة 
يزيد عن معلمة ( وهو معدل طفل/ 23عدد االطفال لكل معلمة )بلغ بينما   

الروضة بحاجة الى / معلمة( وبهذا فان طفل 11المعيار المحلي العراقي الذي بلغ )
 .( معلمات حتى تكون ضمن المعيار المحلي ,)

/ طفل 27أن المعيار العراقي المحدد بلغ )فيما يخص معيار )طفل / شعبة( ف
/ شعبة( فهو يفوق المعيار بمقدار طفل 50ن بلغت في منطقة الدراسة )شعبة( في حي

( طفل في الشعبة الواحدة وهذا يسبب انخفاض كبير في كفاءة الخدمة من حيث 20)
( شعب إضافية 3عامل مع هذه الفئة من االطفال وبهذا فأن الروضة بحاجة الى )الت

 حتى تلبي احتياجات االطفال بشكل صحيح ومالئم.  
 (7جدول )

المؤشرات التربوية لرياض االطفال في مدينة المنصورية للعام الدراسي 
2017/2018 

اسم 
 الروضة

عدد 
 االطفال

عدد 
 المعلمات

عدد 
 الشعب

طفل / 
 روضة

طفل / 
 معلمة 

طفل / 
 شعبة

 10 10 110 1 11 110 المنصورية
 (.0من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر:
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 ياس كفاءة التوزيع المكاني لخدمات التعليم االبتدائي في مدينة المنصوريةق-ثانيا 

 المعايير السكانية -أ
من خالل المعيار المحلي بوجود ( مدارس ابتدائية و 7) يوجد في منطقة الدراسة  

أي انها ( نسمة نجد  5000 - 000, )لكل للبنين واخرى للبنات مدرسة ابتدائية 
ارس دوهذا يعني وجود فائض في عدد الم اكثر من المعيار بواقع مدرستين ابتدائيتين

لمتبع ا المزدوجن نظام ايجابي لمنطقة الدراسة لكنها تعاني م ورغم ان هذا الجانب يعد
في منطقة الدراسة الناتج من قلة عدد االبنية وعدم وجود توزيع عادل للمدارس االبتدائية 

 على احياء منطقة الدراسة.
 المؤشرات التربوية -ب
( تبين ان معدل المدرسة الواحدة من التالميذ 10من خالل بيانات الجدول )  

مدرسة( وهو اعلى تلميذ/ 73,بلغ ) 2017/2018دراسي في مدينة المنصورية للعام ال
 مدرسة(.تلميذ/ 377من المعيار المحلي العراقي البالغ )

معلم( وهذا المعدل تلميذ/ 22ميذ لكل معلم فقد بلغ )اما بالنسبة الى عدد التال
( أي ان منطقة الدراسة بحاجة تلميذ/معلم 17العراقي البالغ )يرتفع عن المعيار المحلي 

معلم حتى تصل الى المعيار المحلي العراقي وهذا يتطلب فتح تعيينات  (23الى )
 صة للتعليم االبتدائي لسد النقص الحاصل في عدد المعلمين.خا

                         ( فقد حدد المعيار المحلي العراقيشعبةمعيار)تلميذ/اما فيما يخص 
/ شعبة ( وهو اعلى تلميذ 37منطقة الدراسة )تلميذ/ شعبة( في حين بلغت في  27)

( شعبة اضافية 30)وبالتالي فأن مدارس منطقة الدراسة بحاجة الى  من المعيار المحلي
 حتى تكون ضمن المعيار المحلي العراقي.
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 (10جدول )
المؤشرات التربوية للمدارس االبتدائية في مدينة المنصورية للعام الدراسي 

2017/2018 
عدد  اسم المدرسة اسم الحي

 التالميذ
عدد 

 المعلمين
عدد 
 الشعب

تلميذ 
 /

 مدرسة

تلميذ / 
 معلم 

تلميذ / 
 شعبة

 1, 20 7,, 11 22 7,, الجوهري الحي القديم
 31 17 373 12 22 373 المتوكل الحي القديم
 1, ,2 50, 11 17 50, الكنوز الحي القديم

 3, 20 71, 11 ,2 71, الضفاف  قديمالحي ال
 5, 21 131 ,1 ,2 131 المنصورية الحي العسكري
 38 ,2 530 ,1 22 530 سور الوطن الحي العسكري
 37 22 ,0, 11 18 ,0, اسامه بن زيد حي الشوهاني

 37 22 73, ,8 151 3313  المجموع
 (.8من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر:

 
 ريةي في مدينة المنصو المكاني لخدمات التعليم الثانو  قياس كفاءة التوزيع -ثالثا

 قياس كفاءة التوزيع المكاني لخدمات المدارس المتوسطة في مدينة المنصورية. -1
 المعايير السكانية  -أ
درستين ( نسمة لكل م10000 - 8000)بين المدرسة السكان من  تبلغ حصة  

وبذلك تكون حصة منطقة الدراسة مدرستين وهي بذلك  مدرسة للبنين ومدرسة للبنات
 فأنها تكون بحاجة الى مدرسة ثالثة لتغطي العجز الموجود فيها.

 المؤشرات التربوية -ب
معدل الطلبة في المدرسة الواحدة في مدينة المنصورية للعام الدراسي بلغ   

عراقي البالغ محلي الطالب / مدرسة( وهو اكثر من المعيار ال ,13) 2017/ 2018
في عدد المدارس المتوسطة اذ بلغ ( وهذا يدل على وجود عجز طالب/مدرسة 521)
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 مدرسة متوسطة( طالب وهي بذلك بحاجة 1218عدد الطالب في المرحلة المتوسطة )
 لسد النقص الحاصل في عدد المدارس المتوسطة.

هذا  مدرس( ويعدطالب/ 27)اما ما يخص عدد الطلبة لكل مدرس فقد بلغ   
 18مدرس واحد لكل ) ي العراقي الذي حددلالمعدل مرتفع عند مقارنته بالمعيار المح

( مدرس في المدارس المتوسطة حتى 23مدرس( وعليه فأن المدينة بحاجة الى )طالب/
 تصل الى المعيار المحلي العراقي. 

/ طالب 51د بلغ في منطقة الدراسة )( فقوبالنسبة الى معيار )طالب / شعبة
 27الذي يبلغ )وهو اعلى من المعيار المحلي العراقي ( 11كما في جدول )عبة( ش

( شعبة اضافية 18)/ شعبة( وبالتالي فان مدارس منطقة الدراسة بحاجة الى طالب
 حتى تكون ضمن المعيار المحلي العراقي.

 (11جدول )
الدراسي المؤشرات التربوية للمدارس المتوسطة في مدينة المنصورية للعام 

2017/2018 
عدد  اسم المدرسة اسم الحي

 الطالب
عدد 

 المدرسين
عدد 
 الشعب

طالب/ 
 مدرسة

طالب / 
 مدرس

طالب / 
 شعبة

 ,, 21 578 13 28 578 الزنابق حي الرشيد
 58 31 170 12 17 170 السيوطي العسكريالحي 

 51 27 ,13 25 7, 1218  المجموع
 (.1على بيانات الجدول )من عمل الباحث باالعتماد  المصدر:

 قياس كفاءة التوزيع المكاني لخدمات المدارس الثانوية في مدينة المنصورية. -2
 المعايير السكانية -أ

ن حصة السكان من المدارس متشير المعايير التخطيطية المحلية العراقية   
، وبذلك فان منطقة ( نسمة10000- 8000)من لغ مدرسة واحدة لكل الثانوية تب

الدراسة مكتفية بعدد المدارس الثانوية فيها مع امكانية زيادة عدد المدارس الثانوية 
بمدرسة ثانوية اخرى لمواكبة زيادة عدد السكان المستمر في منطقة الدراسة في السنوات 

 المقبلة. 
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 المعايير التربوية -ب 
في المدرسة الواحدة في  ( تبين ان معدل الطلبة12من خالل بيانات الجدول) 

مدرسة( وهو اقل من طالب/ 517بلغ ) 2018/ 2017سي منطقة الدراسة للعام الدرا
 مدرسة(.طالب/ 527محلي العراقي المحدد ب )المعيار ال

/ مدرس( طالب3,) الطلبة لكل مدرس حيث بلغ المعدل اما بخصوص عدد 
مدرس( لذا طالب/ 17المحدد بد )محلي العراقي وهذا المعدل مرتفع مقارنة بالمعيار ال

 ( مدرس حتى تكون ضمن المعيار المحلي العراقي.18فأن منطقة الدراسة بحاجة الى )
طالب /  52/ شعبة( فقد بلغ في منطقة الدراسة )الى معيار )طالبوبالنسبة  

وعليه فأن شعبة( طالب/ 27المعيار المحلي العراقي البالغ )شعبة( وهو اعلى من 
 ( شعب إضافية حتى تكون ضمن المعيار.8اسة بحاجة )منطقة الدر 

 (12جدول )
المؤشرات التربوية للمدارس الثانوية في مدينة المنصورية للعام الدراسي 

2017/2018 
عدد  اسم المدرسة اسم الحي

 الطالب
عدد 

 المدرسين
عدد 
 الشعب

طالب/ 
 مدرسة

طالب / 
 مدرس

طالب / 
 شعبة

 52 3, 517 10 12 517 االبتهاج حي كرد علي
 (.2من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر:

 
 قياس كفاءة التوزيع المكاني لخدمات المدارس االعدادية في مدينة المنصورية.-3
 المعايير السكانية -أ
تشير المعايير التخطيطية المحلية بأن حصة السكان من المدارس االعدادية   

( نسمة وتوجد في منطقة الدراسة مدرستين 10000 - 8000تبلغ مدرسة واحدة لكل )
اعدادية واحدة للذكور وواحدة لإلناث وبالتالي فأنها تكون ضمن المعيار المحلي 

 العراقي.
 المؤشرات التربوية -ب
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( تبين ان معدل الطلبة في المدرسة الواحدة في 13من خالل بيانات الجدول )  
وهو ضمن مدرسة( طالب/ 587بلغ ) 2018/ 2017راسي مدينة المنصورية للعام الد

 مدرسة(.ب/طال 527المعيار المحلي العراقي البالغ )
طالب  21غ في مدينة المنصورية )وبخصوص عدد الطلبة لكل مدرس فقد بل  
 20ي حدد مدرس واحد لكل )وهذا معدل مرتفع مقارنة بالمعيار المحلي الذمدرس( /

ليكون وفق المعيار  مدرس اضافي (23بحاجة الى )عليه فأن المدينة مدرس( و طالب/
 المحلي العراقي المحدد.

 المعيار المحلي العراقي المحدد ( فقد كانبالنسبة الى معيار )طالب/شعبةاما   
طالب/شعبة( وهذا يفوق  2,لمعدل في منطقة الدراسة )بينما بلغ ا( طالب/شعبة 27)

( شعب اضافية حتى تكون ضمن 13الى )، وبهذا فأن المدينة بحاجة المعيار المحدد
 المعيار.

 (13جدول )
المؤشرات التربوية للمدارس االعدادية في مدينة المنصورية للعام الدراسي 

2017/2018 
اسم  اسم الحي

 المدرسة
عدد 
 الطالب

عدد 
 المدرسين

عدد 
 الشعب

طالب/ 
 مدرسة

طالب / 
 مدرس

طالب / 
 شعبة

 1, 22 71, 12 23 71, القرطبي الحي العسكري
 3, 30 181 11 23 181 تماضر حي الرشيد
 2, 21 587 28 1, 1177  المجموع

 (.2من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر:
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 االستنتاجات
تعاني مدينة المنصورية من غياب عنصر التخطيط في توزيع المؤسسات التعليمية  -1

وتوزيعهم على االحياء السكنية في المدينة فضاًل عن بما ال يتناسب وعدد السكان 
واج في جميع مدارس منطقة الدراسة، حيث تفتقر بعض االحياء شيوع ظاهرة االزد

 السكنية من وجود المدارس وخصوصا المدارس االبتدائية .
طفال من رياض اال اءتحتوي مدينة المنصورية على مختلف المراحل الدراسية ابتد -2

والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي اال انها تتباين من حيث العدد حيث يأتي التعليم 
ثم تأتي بعدها التعليم الثانوي ومن ثم رياض االطفال في االبتدائي بالمرحلة االولى 

 المرتبة االخيرة.
( بنايات فقط 8ها )عدم كفاية االبنية المدرسية في مدينة المنصورية التي بلغ عدد -3

 ( مدرسة موجودة على واقع الحال.13لتشغل )
تعاني المدارس االبتدائية وبعض المدارس المتوسطة واالعدادية من حيث طاقتها  -,

االستيعابية من حيث عدد التالميذ و الطالب في الشعبة الواحدة مما ادى الى استغالل 
 خرى.جميع قاعات المدارس كصفوف على حساب االنشطة اال

تين روضتعاني منطقة الدراسة من وجود عجز في رياض االطفال فهي بحاجة الى  -5
 لتسد النقص الحاصل في عدد رياض االطفال في منطقة الدراسة.

تتفاوت الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية من حيث الكفاءة فهي تعتبر كفوءة  -1
( ، كاني)المعيار السللتعليم االبتدائي و( معايير االتية )المعيار السكانيمن حيث ال

)         رو)المعيار السكاني( ومعيا /مدرسة( للتعليم الثانويطالبومعيار )
)طفل  ) معيار)في معايير  ، وتعتبر غير كفوءةمدرسة( في التعليم االعدادي طالب/

  ( لرياض االطفال ، ومعيار/ شعبة( ومعيار )طفل/معلمة( و معيار )طفل/ روضة
ي و)المعيار تدائاالبللتعليم شعبة( تلميذ/مدرسة( ومعيار )تلميذ/معلم( ومعيار )تلميذ/)

/ شعبة ( في مدرس( ومعيار )طالبطالب/مدرسة( ومعيار )طالب/معيار)السكاني( و 
مدرس( ومعيار )طالب / شعبة( في التعليم الثانوي ، ومعيار) طالب/التعليم المتوسط 

    في التعليم االعدادي. ار )طالب / شعبة(ار )طالب / مدرس( ومعيومعي
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 التوصيات
العمل على تأهيل جميع المدارس القائمة قدر االمكان لتكون مطابقة لكافة المعايير  -1

 التخطيطية.
القضاء على حالة االزدواج في المؤسسات التعليمية من خالل انشاء بنايات جديدة  -2

 احياء مدينة المنصورية.في المدينة وتوزيعها بشكل عادل بين 
اعداد خطط مستقبلية الستيعاب الزيادة السنوية المتوقعة من الملتحقين من التالميذ  -3

 في المدارس االبتدائية.
زيادة الكادر التدريسي في المدارس لمختلف االختصاصات لسد النقص الحاصل  -,

عيينات لة عدم وجود توفق المعايير المعتمدة واالستعانة بالمحاضرين كحل مؤقت في حا
 في الوقت الحاضر.
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 المصادر
 الكتب والرسائل الجامعية -أ

 الجبوري ، ازهار سلمان هادي ، انشاء قاعدة معلومات مكانية ألغراض التخطيط وتقويم   -1
 رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية ،  بعقوبة،الخدمات المجتمعية في مدينة     
 .1001جامعة ديالى ،     

الجبوري ،حاتم حمودي حسن ، تحليل واقع التوزيع للخدمات التعليمية في مدينة الكاظمية   -1
 .1002، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 

، الخدمات الترفيهية والسياحية في مدينة بغداد دراسة في جغرافية  سعد عبيد جودةالربيعي ، -0
 .1221المدن ، اطروحة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

 السعدي ، عباس فاضل، جغرافية العراق، دار الجامعية للطباعة والترجمة ، بغداد ،  -8
   1002 . 
 سكانية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  متولي ، فؤاد بسيوني ، التربية والمشكلة ال -1

  .  1220مصر ،     
 ، مطبعة دار السالم ،   1الهيتي ، صالح فليح ، جغرافية التعليم االبتدائي في العراق ، ط -2

 .1222بغداد ،      
 المنشورات والتقارير الحكومية -ب
 ، 1292، 1222وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعدادات لألعوام  -1

     1222    . 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعلومات ،  -1

 . 1002المجموعة اإلحصائية السنوية لمحافظة ديالى، 
تخطيط ، هيئة التخطيط االقليمي ، قسم االسكان ، أسس ومعايير جمهورية العراق ، وزارة ال -0

 .1222الخدمات العامة ، 
 جمهورية العراق ، المعايير التخطيطية لألبنية التعليمية ، معايير مخطط االسكان لعام   -8

     1299 . 
 .1290وزارة التخطيط ، اعداد وتنفيذ التصاميم االساسية للمدن ، بغداد ،  -1
 هورية العراق، وزارة التربية ، المديرية العامة للتخطيط التربوي ، خطة التنمية التربوية جم -2

     1228/1221 – 1001/1002. 
 .1019مديرية تربية ديالى ، شعبة االحصاء والتخطيط التربوي ، الكراس االحصائي لسنة  -2
 . 1019المجلس المحلي لناحية المنصورية ، بيانات غير منشورة ،  -9

The assessment of Teaching Facilities at 


