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 :خصمالم

الضغط عمى إلى دػ أن زيادة معدالت التحضر في مدينة المحمودية إ
 ألغمبنشاء مدارس بشكل غير مدروس وتفتقر إإلى دػ أمما ، الخدمات التعميمية

ىمية ىذه الدراسة في تحميل وتشخيص واقع أ لذلك جاءت  ،ير المالئمة المطموبةمعاي
الوظيفية والمكانية  كفاءتياوتحديد الكيفية التي تتوزع بيا ومدػ  ،حال التعميم االبتدائي

، لذا جاءت لسكنية في المدينةحياء افي تقديم الخدمة الالزمة لمسكان عمى مستوػ األ
التالي )ىل تتوزع خدمة التعميم االبتدائي بشكل كفء النحو مشكمة الدراسة عمى 

ك توازن بين التوزيع المكاني لممدارس ؟ وىل ىناطابق لممعايير العالمية والمحميةوم
ممين عداد التالميذ والشعب والمعأ ؟ وىل حياء السكنيةوالكثافة السكانية بحسب األ
دراسة والتي تعد ( وجاءت الفروض المنبثقة من مشكمة المطابق لممعايير المحددة ليا؟

 Arcخرائط الدراسة ىو برنامج ) إلنتاجىم البرامج التي استخدمت أ حمول مبدئية ليا، و 
Gis9.3 بنية ت ليا الدراسة ىي وجود عجز في األىم االستنتاجات التي توصمأ (، و

ذلك توصمت الدراسة إلى  إضافة ،المدرسية لفك االزدواج في دوام المدارس االبتدائية
خرػ أحياء أدراسة ضمن حدود المؤشرات المحددة، و حياء منطقة الأوجود بعض إلى 

ن اتجاه التوزيع أ إلى، وكذلك توصمت الدراسة قل من حدود المؤشراتأو أ عمىأ 
ن المركز المتوسط يقع في حي أو ، الجنوبإلى لممدارس االبتدائية يمتد من الشمال 

 ،كثر من خارجياأالعدالة والدائرة التي تمثل المسافة المعيارية تحتوؼ عمى عناصر 
 .في توزيع المدارس االبتدائية عمى وجود حالة تشتت مما يدل
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Abstract: 

 The increasing rates of urbanization in the city of Mahmudiyah 

led to pressure on services on educational services, which led to the 

establishment of schools in an unthought and lacking most of the 

appropriate standards required so the importance of this study in the 

analysis and diagnosis of the state of primary education and determine 

how it is distributed and the extent of functional and spatial efficiency 

in To provide the necessary service to the population at the level of 

residential neighborhoods in the city, so the problem of the study on 

the following (Is the distribution of the primary education service is 

efficient and compatible with international standards and local? Is 

there a balance between the spatial distribution of schools and 

population density According to residential neighborhoods? Is the 

preparation of pupils, people and teachers meet the criteria set for 

them?) , The most important programs used to produce the study maps 

are Arc Gis9.3. The main conclusions of the study are that there is a 

deficit in the school buildings to eliminate the duplication in primary 

school time. The study found that the distribution trend of the primary 

schools extends from north to south and that the average center is 

located in the district of justice and the circle that represents the 

standard distance contains More elements than outside, leading to the 

existence of a situation of dispersion in the distribution of primary 

schools in the study area. 
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 :طار النظري اإل -ولالمبحث األ 

، (1)والمشكمة من خالل طرح سؤال غير مجاب عميتصاغ :مشكمة الدراسة -واًل أ
 :ىيمشكمة قد حددت بمجموعة من التساؤالت و الن إف ووعمي

ومطابق لممعايير العالمية والمحمية  ءىل تتوزع خدمة التعميم االبتدائي بشكل كف -1
 المستخدمة في ىذا المجال ؟

حياء بحسب األىل ىناك توازن بين التوزيع المكاني لممدارس والكثافة السكانية  -2
 ؟السكنية في منطقة الدراسة

ة ليا؟ عداد المدارس والتالميذ والشعب والمعممين مطابقة لممعايير المحددأ ىل  -3
 ؟بنية المدرسيةعداد األأ عداد المدارس رافقتيا زيادة في أ وىل الزيادة الحاصمة في 

وظيفتيا ىل تتمتع خدمة التعميم االبتدائي بالميزات النوعية التي تجعميا تؤدؼ  -4
 ؟ة لقياس الكفاءة الوظيفيةلمستخدمبكفاءة مستندة عمى المعايير ا

ويمكن ، لممشكمة المطروحة وليأن الفرضية ىي حل إفرضية الدراسة:  -اثانيً 
 :صياغتيا بالشكل التالي

 .طابق لممعايير العالمية والمحميةوم ءبشكل كف ال تتوزعن خدمة التعميم االبتدائي إ -1
 لألحياءعدم وجود توازن بين التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية والكثافة السكانية  -2

 السكنية في منطقة الدراسة.
 عداد المدارس والتالميذ والشعب والمعممين غير مطابقة لممعايير المحددة ليا.أ ن إ -3

المدرسية  بنيةعداد األأ بتدائية لم يرافقيا زيادة في عداد المدارس االأ ن الزيادة في أو 
 نما كانت الزيادة في العناوين فقط.ا  و 

 .      التي تجعميا تؤدؼ وظيفتيا بكفاءةعدم تمتع خدمة التعميم االبتدائي بالميزات النوعية  -4
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الدراسة ىو الكشف عن واقع خدمة التعميم  ن اليدف الرئيس منإهدف الدراسة: -اثالثً 
داء دورىا أتمك الخدمات من  تواجوات التي بثم تشخيص العق يااالبتدائي وتحميم

 :ما يأتيإلى لنصل بالنياية الوظيفي والمكاني 
رض التعميمية في األبيان الكفاءة المكانية المتمثمة بسيولة الوصول الستعماالت  -1

 .منطقةال
الكفاءة الوظيفية المتمثمة بالكفاءة النوعية والكمية لخدمات التعميم  إلىالتوصل  -2

 .منطقةالدائي في االبت
بالمنطقة الحضرية لمركز المكانية لمدراسة تتمثل الحدود  :حدود منطقة الدراسة -ارابعً 

( و 333 050 00) قضاء المحمودية ضمن الحدود البمدية والتي تقع بين دائرتي عرض
 .(1خريطة ) ( شرقا443 200 00( و )443 250 00)شماال وخطي طول (333 020 00)

تقع في وسط العراق منتصف السيل  نيافإ ،ممنطقةلما الموقع الجغرافي أ
الشمال قضاء الكرخ  كم( ،يحدىا من29الرسوبي في الجنوب الغربي من مدينة بغداد )

، لجنوب قضاء المسيب )محافظة بابل(، ومن ا)محافظة بغداد( بو غريبأوقضاء 
مة وقضاء المدائن ، ومن جية الشرق يحدىا نير دجسط(وقضاء الصويرة )محافظة وا

تمثالن نيما فإ ،ر(ما نير الفرات وقضاء الفموجة )محافظة االنباأ)محافظة بغداد(، 
من  ما توفرحدث أعمى  فقد اعتمدت الدراسة ،الحدود الزمانية ما. أالغربيةالحدود 
 . 2016لعام بيانات
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 ( موقع منطقة الدراسة0خريطة )

 

مقياس رسم ريطة العراق والوحدات االدارية المديرية العامة لممساحة ، خ:وزارة الموارد المائية ،  المصدر 
1000000:1،2015. 

تتباين  الكثافة السكانية بين : في منطقة الدراسة العامة الكثافة السكانية -اخامسً 
فيي تزداد في مناطق الجذب السكاني التي تزداد فييا  ،منطقةالحياء السكنية في األ

دور رئيس في بسبب وجود فرص العمل والخدمات والتي ليا  ؛نسبة التجمعات البشرية
الكثافة  نأنجد  (2( وخريطة )1جدول ) إلى ، وبالنظر جذب واستقرار السكان
ا لتوفر تبع   ألخرػ حياء السكنية وتتغير مالمحيا من مدة السكانية تتباين بين األ

 .لذا يتطمب تتبع توزيع ىذه الخدمات وتخطيطيا داخل المدينة  ،الخدمات االجتماعية
فيما بمغت التقديرات السكانية  ،(2كم2800بمغت مساحة مدينة المحمودية )

، 2كم( نسمة / 121( نسمة والكثافة السكانية العامة تقدر ب)109153)2016لعام 
قل أ، و  2كم(  نسمة / 364حيث بمغت ) ،حي الرسولعمى كثافة سكانية في أ وكانت 

 . 2كم( نسمة / 39حيث بمغت ) ،حياء السكنية كثافة ىو حي الشيداءاأل
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 2016حياء مدينة المحمودية لعام أ( الكثافة السكانية والسكنية في 1جدول )

الكثافة السكانية  اسم الحي ت
 (6كم)شخص/

)وحدة الكثافة السكنية
 (6كمسكنية/

 22 662 الحسينيةحي  0
 26 022 السراي حي 6
 07 32 النعمانحي  2
 27 077 الجديدةحي  2
 01 27 الثورةحي  2
 62 022 الجزائر حي 2
 03 022 الموظفين حي 7
 62 022 الربيعي حي 2
 21 027 المرتضىحي  3
 02 012 مجمع الزهراء 01
 62 027 المصطفى مجمع 00
 62 001 سجادمجمع ال 06
 22 222 الرسول حي 02
 07 27 أبو شمعحي  02
 62 022 السيدة زينب والحسين )ع( حي 02
 2 23 الشهداء حي 02
 00 27 الجوادين حي 07
 7 21 السالمحي  02
 66 21 البتولحي  03
 01 22 البحث والتطوير حي 61
 26 023 بدر حي 60
 3 72 الكرار حي 66
 60 016 العدالة حي 62
 02 22 الهاديحي  62

 61 060 مدينة المحمودية
، بيانات غير ، شعبة تنظيم المدنبمدية المحمودية :من عمل الباحث باالعتماد عمى -المصدر : 

 .2016منشورة ، 
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ف الكثافة السكانية العامة بين ( نجد اختال2وعند التحميل البصرؼ لمخريطة )
 ثالث فئات ىي :إلى ويمكن توزيع ذلك االختالف  ،منطقةالحياء أ
( نسمة 364 - 229الكثافة السكانية العالية : وتتراوح الكثافة السكانية فييا بين ) -1

 .وتشمل حي الرسول 2كم/ 
( 228 - 111الكثافة السكانية المتوسطة : بمغت الكثافة السكانية ضمن ىذه الفئة ) -2

، الجديدة، مجمع المصطفى، الموظفين ،حياء التالية )بدر، وتضم األ 2كمنسمة / 
 الحسين والسيدة زينب )ع((، الجزائر، الربيعي، الحسينية، المرتضى ،السراؼ

 2كم( نسمة / 110 - 0: بمغت الكثافة السكانية فييا )الكثافة السكانية المنخفضة -3
 ،مجمع الزىراء ، مجمع السجاد  –الكرار  –حياء التالية )الثورة ، وتضم األ

، اليادؼ  ،الشيداء  ، النعمان ،ابوشمع  ،الجوادين، العدالة  ،البتول ، السالم 
 . (البحث والتطوير

( توضح التباين 3ن الخريطة )إالكثافة السكنية العامة في منطقة الدراسة:  -اسادسً 
حياء السكنية المكاني لموحدات السكنية داخل األفي درجة االكتظاظ في التوزيع 

ن الكثافة السكنية العامة بمغت أ( 1في مدينة المحمودية، ويالحع من الجدول )
حياء من حيث الكثافة ىو حي الرسول عمى األأ ن أ، و  2كم( وحدة سكنية / 20)

حياء كثافة سكنية ىو حي قل األأ، بينما  2كم( وحدة سكنية /43حيث بمغت )
( 3خريطة )إلى ، وعند النظر 2كم ( وحدة سكنية /5حيث بمغت ) ،الشيداء

 ،المدينة حياءأ بين العامة الكثافةالسكنية في اواضح   ااختالف   نجد اوتحميميا بصري  
  :فئات ثالثإلى  االختالف ذلك توزيع ويمكن

 سجمت التي السكنية حياءاأل من مجموعة الفئة ىذه شممت: العالية السكنية الكثافة -1
/  سكنية وحدة( 43 - 27) بين تراوحت حيث ،المدينة في سكنية كثافة عمىأ  فييا
 (.،بدر ،السراؼ ،الجديدة ،الحسينية ،المرتضى الرسول) التالية باألحياء متمثمة ، 2كم
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 - 12: تراوحت الكثافة السكنية ضمن ىذه الفئة بين )الكثافة السكنية المتوسطة  -1
النعمان ، اليادؼ ر،)الجزائحياء التالية زعة بين األ، مو  2كم( وحدة سكنية / 26
مجمع ،الموظفين ،الحسين والسيدة زينب )ع( ،العدالة ،بوشمعأ –الربيعي ،

 .مجمع الزىراء( ،مجمع السجاد ،البتول،المصطفى
الكثافة السكنية المنخفضة : وفي ىذه الفئة تقل الكثافة السكنية العامة حتى تصل  -2

التالية )البحث  باألحياء، وتمثمت 2كم( وحدة سكنية / 11 - 0)إلى
 الكرار(.،الثورة ،السالم ،الجوادين ،الشيداء ،والتطوير



 م.د. فؤاد جياد الجنابي العراق-لتقويم كفاءة خدمة التعميم االبتدائي في المحمودية (GISاستخدام نظم المعمومات الجغرافية)

- 673 - 

 

تعد الخدمات التوزيع الجغرافي لخدمات التعميم االبتدائي في منطقة الدراسة : -اثامنً 
التعميمية من الوظائف والخدمات الميمة التي تقدميا المدينة لسكانيا وسكان 

ىمية في توضيح محاسن أ  اويعد تمثيميا كارتوكرافيا ذ(2)المناطق المجاورة ليا
وذلك ، المكاني لممؤسسات التعميمية لممدينة وتحميل كفاءتيا الخدمية ومساوغ التوزيع

تمك  إلى بقياس البعدين الزماني والمكاني لممؤسسات التعميمية وسيولة الوصول 
ن ذلك يساعد عمى أل ؛سس المالئمةعادة توزيعيا وفق المعايير واألا  المؤسسات و 

مدارسيم إلى بنائيم أحول سالمة وصول مور األ ألولياءتوفير االستقرار النفسي 
ن أ( يتضح 4( وخريطة )2ومن الجدول ) (3)عن توفير السالمة لمطمبة فضال  
حياء حديثة حياء المدينة باستثناء بعض األأدارس االبتدائية تتوزع عمى جميع الم
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 2016ولكن ىذا التوزيع غير متساوؼ ، وبمغ عدد المدارس االبتدائية لعام  ،ةالنشأ
ولى من حيث عدد المدارس ( مدرسة ، وقد احتل المرتبة األ51في منطقة الدراسة )

، ( مدارس6حيث يضم كل منيما عمى ) ،كل من حي الموظفين وحي الرسول
ذ إع الزىراء السكني( ومجم –الربيعي  وحي –بعدىما كل من )حي الحسينية  ويأتي

حي  يأتي، ومن ثم ( مدارس4دارس يمييم حي الجزائر )( م5يضم كل منيا )
وحي  ،وحي الثورة  ،من حي النعمان ، ويضم كل( مدارس3المرتضى ليضم )

وحي بدر مدرستين، ، وحي الشيداء ،بوشمع أوحي  ،ومجمع المصطفى  ،الجديدة 
مدرسة إلى فانخفض عدد المدارس فييا  (اليادؼ، السالم  ،حياء )الجوادين ما األأ

مدرسة في التوزيع كل من حي السراؼ  ةيأب تحع0 ، ولم واحدة في كل حي سكني
والتطوير وحي الحسين والسيدة زينب )ع( ومجمع السجاد وحي البتول وحي البحث 

دينة الطمبة المستمرين بالدراسة في الم ألعدادما بالنسبة أوحي الكرار وحي العدالة، 
( وعدد الشعب 1399لمعممات )وتمميذة ومجموع المعممين وا ( تمميذ20451بمغ )

لبالغ عددىم ولى بالنسبة لعدد التالميذ ا(، وجاء حي الرسول في المرتبة األ638)
حياء السكنية حتى يصل (تمميذ وتمميذة، في حين ينخفض العدد في بقية األ3058)

 وتمميذة.( تمميذ 207)إلى في حي الجوادين 

ىمية في المدينة توجد مدرستان في حي الموظفين ما المدارس االبتدائية األأ
 خرػ لمبنين.حداىما لمبنات واألإ
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 ةلممرحمة االبتدائي حياءالسكنيةلأل عبوالتالميذ والمعممين والش (إعداد المدارس6جدول )

 عدد السكان  عدد الشعب عدد المعممين  عدد التالميذ عدد المدارس اسم الحي

  
 6371 27 001 0072 2 حي الحسينية
 2122 67 76 222 6 حي النعمان
 6221 62 22 302 6 حي الجديدة
 0211 66 22 222 6 حي الثورة
 2611 22 31 0272 2 حي الجزائر

 00112 21 612 6063 2 حي الموظفين
 3332 22 021 6062 2 حي الربيعي
 01601 23 012 0720 2 حي المرتضى
 2227 76 022 6112 2 مجمع الزهراء
 2711 21 22 0632 6 مجمع المصطفى
 03211 26 072 2122 2 حي الرسول
 2222 02 66 222 6 حي أبو شمع
 6211 62 22 222 6 حي الشهداء
 6021 01 62 617 0 حي الجوادين
 2272 02 00 222 0 حي السالم
 6321 21 20 0122 6 حي بدر

 0001 00 02 233 0 حي الهادي
 211     السراي

 0761     مجمع السجاد
الحسين والسيدة 

 زينب )ع(
    2221 

 0221     البتول
 0221     البحث والتطوير

 6221     الكرار
 6221     العدالة

 013022 222 0233 61220 20 المجموع 

التربية / قسم تربية المحمودية )بيانات من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات مديرية  -المصدر :
 2016غير منشورة(  لعام 
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 :تدائيميم االبيفية لخدمة التعمؤشرات الكفاءة الوظ -المبحث الثاني 

سانية منيا الدراسات نعرف مفيوم الكفاءة بالدراسات اإل لقد الكفاءة الوظيفية: -والأ
و المؤسسة لمعناصر البشرية أة التي يتم بيا استخدام المنظمة الكيفي ونأالجغرافية ب

 .(4)قل جيدأوقت و  بأقصرىدافيا أ اممة فييا بصيغة تضمن ليا تحقيق الع

داء الوظيفة بالشكل الذؼ يمنح الفرد أالكفاءة الوظيفية ىو القدرة عمى ن إ
المؤسسة ذات كفاءة ، وكمما كانت وليإا بالرضا عن الخدمة المقدمة المستخدم شعور  
، وتتضمن الكفاءة الوظيفة قبال عميياكمما زاد الشعور بالرضا وزاد اإل ،وظيفية عالية
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تخدام وعدد وحداتيا ومدػ اس ،عدة جوانب منيا صالحية البناية وعدد العاممين فييا
وغيرىا نشائيا وحصة الفرد المساحية ودرجة توفر الخدمة إاالعتبارات التصميمية عند 

 .(5)لنواحيمن ا
وىي المؤشرات التربوية الخاصة التي يستند : مؤشرات قياس الكفاءة الوظيفية -اثانيً 

ميذ )لممدرسة الواحدة، المعمم الواحد، عمييا النظام التعميمي والمتمثل بعدد التال
لقيمة التي يضعيا كفاءة تمك الخدمات يتم مقارنتيا با( وعند تقويم الشعبة الواحدة

ساس درجة االقتراب ألمعرفة مستواىا عمى و العالمي أو الدولي أالمؤشر المحمي 
 .وو االبتعاد عنأمن المؤشر 

وقد  ،مؤشر تمميذ/ مدرسة: يقصد بيذا المؤشر عدد التالميذ في المدرسة الواحدة -1
 - 360) المؤشرات التخطيطية حجم المدرسة االبتدائية الواحدة من التالميذحددت 
حياء مدينة أءة خدمات التعميم االبتدائي ضمن كمؤشر لقياس كفا ا( تمميذ  480

حياء تقع ن بعض األأ( نجد 5يطة )( والخر 3، ومن خالل الجدول )المحمودية
مجمع الزىراء  ،الموظفين ، التالية )الثورة باألحياءضمن حدود المؤشر والتي تتمثل 

ياء التي حما األأالجزائر( ،  ،الشيداء ،بوشمعأ،الربيعي،النعمان ،الجوادين ،السالم ،
 ،المرتضى،مجمع المصطفى  ،فيي )بدر ،عمى من المؤشرأ بمغ فييا عدد التالميذ 

 ،ىي )الكرارقل من المؤشر أيا عدد التالميذ حياء التي بمغ فيما األأالرسول(، 
 لتطوير(البحث وا ،الحسين والسيدة زينب )ع( ،السراؼ،العدالة  ،البتول

فاءة الخدمات التعميمية مؤشر تمميذ / معمم: يعد من المؤشرات الميمة التي تبين ك -2
ن الحاجة إوضح العالقة بين المعمم والتمميذ، حيث ، وىذا المعدل يومستواىا

عداد إ عداد التالميذ بالمدارس، فالعالقة طردية، فكمما زاد إ لممعممين تعتمد عمى 
وقل عدد  ،ذا زاد عدد التالميذإما أ، (6)عداد المعممينإ التالميذ زاد في المقابل 

ساس ن المعمم يعد حجر األأل ؛يولد قصور في العممية التعميمية المعممين سوف
ا عمى يجابي  إبقدر ما ينعكس ذلك  فعاال   هدور  ن ما يكو ، وبقدر في النظام التربوؼ 
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حصة كل معمم من معرفة ، من خالل ىذا المؤشر يمكن (7)نتائج التالميذ ودورىم
عدم سيطرة المعمم عمى  إلىن زيادة عدد التالميذ لكل معمم يؤدؼ أالتالميذ و 

( 18، وقد اعتمد عدد )المخصص لمدرسالتالميذ في الصف وضياع الوقت 
حياء أمات التعميمية ليذه المرحمة ضمن ا لقياس كفاءة الخدمؤشر   ا/معمم   اتمميذ  

ن أنجد  (5( والخريطة )3خالل الجدول )، ومن 2016/2017مدينة المحمودية 
وىي  ،عمى من المؤشر المحددأ حياء بمغ فييا عدد التالميذ ىنالك بعض األ

خرػ كان فييا أحياء أ ( ، بينمابوشمعأ ،مجمع المصطفى ،بدر ،اليادؼ ،)السالم
 ،النعمان ،الربيعي ،الرسول ،المؤشر المحدد وىي )المرتضى قل منأعدد التالميذ 

، في حين يوجد الجوادين( ،مجمع الزىراء ،الجديدة ،الثورة ،الحسينية،الموظفين
 ألعدادوىو حي الجزائر، وقد بمغ المعدل العام حي واحد ضمن حدود المؤشر 

 قل من المعيار.أ، وىو ا/معمم  ا( تمميذ  15) منطقةالمعمم في التالميذ لكل 
لقياس كفاءة الخدمات التعميمية ىمية أ  ا: يعد ىذا المؤشر ذتمميذ/ شعبة مؤشر -3

ا/ شعبة في كل حي سكني لمعام ( تمميذ  30حيث تم اعتماد عدد ) ،المرحمة ليذه
 ن حيأ( نالحع 5( والخريطة )3الجدول ) ، ومن خالل2016/2017الدراسي 

عمى من أ خرػ أحياء أالسالم ضمن حدود المؤشر المعتمد، في حين توجد 
الجديدة  ،المرتضى ،اليادؼ ،بدر ،الرسول ،المؤشر المعتمد وىي )الجزائر

قل من أحياء التي كانت ما األأ، (الحسينية ،مجمع المصطفى ،بوشمعأ ،الربيعي،
، وقد بمغ النعمان( ،الثورة  ،الموظفين ،مجمع الزىراء ،المؤشر ىي )الشيداء

ا/شعبة وىو ( تمميذ  32التالميذ لكل شعبة في منطقة الدراسة ) ألعدادالمعدل العام 
 عمى من المؤشر المحدد.أ 
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ن من المدارس عمى : يوضح ىذا المؤشر حصة السكامؤشر مدرسة/ نسمة -4

و العجز في توفير أحياء السكنية، بمعرفة الفائض و األأمستوػ المدينة 
وحددت الجيات التخطيطية مدرسة ابتدائية واحدة لكل  ،المؤسسات التعميمية

ؤشر عمى منطقة الدراسة تبين وعند تطبيق ىذا الم، (8)( نسمة من السكان2500)
( مدرسة 51( مدرسة ابتدائية والموجود في المدينة )44)إلى ن المدينة بحاجة ألنا 
، ولكن يوجد عجز في عدد ارس( مد7فائض في عدد المدارس ىو )ن الإأؼ ؛ 

عادة إ إلى وجود حاجة إلى  إضافة، غمب المدارس مزدوجة الدوامأ ن أل ؛البنايات
عمى من المؤشر والتي تتمثل أ حياء التي سجل فييا توزيع بعض المدارس عمى األ

 (.5( وخريطة )3( و )2، انظر جدول)اسكني   ا( حي  14ب)
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 (المؤشرات الوظيقية لمرحمة التعميم االبتدائي3جدول )
 مؤشر اسم الحي

)تمميذ / 
 مدرسة(

 مؤشر
)تمميذ / 

 معمم(

 مؤشر
 )تمميذ / شعبة(

 مؤشر
 مدرسة/نسمة

 أعمى من المؤشر 26 00 622 حي الحسينية
 أعمى من المؤشر 62 01 222 حي النعمان
 أعمى من المؤشر 22 02 227 حي الجديدة
 أعمى من المؤشر 67 02 232 حي الثورة
 أعمى من المؤشر 26 02 232 حي الجزائر

 أعمى من المؤشر 67 01 222 حي الموظفين
 أعمى من المؤشر 22 02 262 حي الربيعي
 أعمى من المؤشر 22 07 277 حي المرتضى
 أعمى من المؤشر 62 02 210 مجمع الزهراء

 اقل من المؤشر 26 60 227 مجمع المصطفى
 اقل من المؤشر 27 07 201 حي الرسول
 أعمى من المؤشر 22 60 221 حي أبو شمع
 أعمى من المؤشر 63 02 271 حي الشهداء
 أعمى من المؤشر 60 3 227 حي الجوادين
 اقل من المؤشر 21 22 222 حي السالم
 أعمى من المؤشر 22 60 222 حي بدر

 أعمى من المؤشر 22 62 233 حي الهادي
  26 02 210 المعدل

 (2من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول ) -المصدر :        



 م.د. فؤاد جياد الجنابي العراق-لتقويم كفاءة خدمة التعميم االبتدائي في المحمودية (GISاستخدام نظم المعمومات الجغرافية)

- 627 - 

 :منطقةالمؤشرات الكفاءة المكانية لخدمة التعميم االبتدائي في  -المبحث الثالث

مان والراحة في عممية كبر قدر من األأوتعني تحقيق : الكفاءة المكانية -واًل أ
الخدمات وبالشكل الذؼ تصبح الخدمة في متناول السكان في إلى الوصول 

ا كفاءة التوزيع المكاني يض  أ، ويقصد بيا (9)مناطقيم السكنية من دون معاناة
قل جيد وزمن ألييا تمتاز بالسيولة أؼ بإبحيث تكون عممية الوصول  ،)لمخدمات(

 .المؤشرات الخاصة بتوقيع كل خدمة وىذا يتم من خالل استخدام ،وكمفة
مور ىي أ ةن ىذه المؤشرات تدور حول ثالثإ: المكانية الكفاءة مؤشرات -اثانيً 

ن نطمق عمييا سيولة الوصول والتي تعد أ( ويمكن ماناأل -الزمن  –)المسافة 
واستخدمت ، عممية تحديد مواقع مختمف الخدماتالمؤشر الرئيس المستخدم في 

دمات التعميمية في منطقة تقنية نظم المعمومات الجغرافية لقياس كفاءة الخ
 ىمية في الدراسات الجغرافية وفي تحميل كفاءة التوزيعأ الدراسة، لما ليا من 
ىم مؤشرات الكفاءة أ ة وثيقة بكفاءة المواقع المكانية، و المكاني التي ليا عالق

 :المكانية ىي
غرافية : ييتم الجغرافيون في دراسة التوزيعات المكانية لمظواىر الجالمركز المتوسط -1

و نقطة الجذب المركز لتمك التوزيعات أالمثالي  وأبتحديد المركز المتوسط 
دوات التحميل أويعتبر المركز المتوسط من ، (10)لواقعيبالتوزيع ا ومقارنتو

حيث يقوم بحساب المركز الجغرافي المتوسط   ،حصائي لمبيانات المكانيةاإل
ثقل التوزيعات  يجاد مركزإخرػ، بيدف لمجموعة من الظواىر الجغرافية األ

الجغرافي و المركز أز الجذب المركزؼ لتمك التوزيعات و مركأالمكانية لمنقاط 
، كما لدراسة االبتدائية في حي العدالة، يقع المركز المتوسط لمرحمة ا (11)لمتركز

 (.6ىو واضح في خريطة )
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: يعد تحميل نطاق الخدمة من التحميالت التي توفرىا نظم تحميل نطاق الخدمة -2
ل سموب في التحميويعتمد ىذا األ ،ة الحزام لكل خدمةالمعمومات الجغرافية لتحديد منطق

، وتعرف ر كل خدمة عمى المحيط التابع لياونطاق تأثيالخدمات  المكاني لدراسة توزيع
 .(12)و مسافة معينةألمستفيدة من الخدمة في زمن معين نيا المنطقة اأب التأثيرمنطقة 

حياء منطقة أل تالميذ المدارس االبتدائية في ولغرض تحميل سيولة وصو 
ومن ، الخريطة كنطاق خدمة ليذه المدارسعمى م(500يتم اعتماد مسافة ) ،الدراسة

 ألغمبالخدمة  ةنطقمفي  اكبير   ن ىناك تداخال  أ( يتبين لنا 6خالل الخريطة )
 لييا ضمن المعيار المحدد.إكثر من مدرسة يمكن الوصول أالمدارس لوجود 
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عن دوات التحميل المكاني الذؼ يحدد جية امتداد النقاط أحد أاتجاه التوزيع : وىو  -3

ويعد من مقاييس النزعة المكانية  ،طريق تحديد زاوية االنحراف بالدرجات
ز المتوسط  ، ويحسب من المركية لمجموعة من المعالم الجغرافيةاالتجاى

 و( وينتج عنYوالثاني عمى محور ) ،(Xول عمى محور )األ :وباتجاىين منفصمين
ذا إالمعالم فيما توزيع  بإظيارويسمح  ،الذؼ يطوق معالم الظاىرةالشكل البيضوؼ 

ومن خالل ،  (13)واالبتعاد عن وأ وومدػ االقتراب من ادائري   شكال   يأخذكان 
ن اتجاه التوزيع لممدارس االبتدائية في منطقة الدراسة يمتد أ( يتبين لنا 6الخريطة )

 الجنوب.إلى من الشمال 
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 (GISال): تعتمد لقياس التشتت المكاني لمظاىرة ومركزىا بواسطة المسافة المعيارية -4
 عيارية لتمك الخدمة ، وحيث يتم رسم دائرة عمى خريطة التوزيعات تمثل المسافة الم

 ،رة معينة حول مركز الوسط اليندسيو تشتت ظاىأتقيس ىذه األداة مدػ تركز 
لكن األخيرة تقيس توزيع قيم  ،ة لطريقة قياس االنحراف المعيارؼ وىي مشابي

وتطبيق ىذه األداة ينتج عنو دائرة مركزىا ىو  ،حصائيالبيانات حول المتوسط اإل
فإذا كان عدد النقاط داخل الدائرة أكثر  ،لظاىرة لكل العناصر حالة الدراسةوسط ا

بمعنى  ،والعكس بالعكس ،ن نمط التوزيع مشتت أو منتشرإف ،جمن عددىا في الخار 
 (6، ومن خالل الخريطة )ا مع انتشار الظاىرةيتناسب طردي  حجم الدائرة  خر أنآ

 ،كثر من خارجياأسافة المعيارية تحتوؼ عمى عناصر التي تمثل الم الدائرة نأ يتبين
 منطقة.العمى وجود حالة تشتت في توزيع المدارس االبتدائية في  مما يدل
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 :الخاتمة
 االستنتاجات: -واًل أ
بنية المدرسية لفك الزدواج في دوام المدارس الدراسة وجود عجز في عدد األبينت  -1

 االبتدائية.
حياء أ( 4و) حياء ضمن حدود مؤشر)تمميذ/مدرسة(أ( 10وجود )إلى توصمت الدراسة  -2

 قل من المؤشر.أحياء أ( 6)المؤشرعمى من أ 
( 10عمى من مؤشر )تمميذ/معمم( و)أ حياء سكنية أ (5وجود ) إلىتوصمت الدراسة  -3

 قل من المؤشر، وحي سكني واحد ضمن حدود المؤشر.أحياء سكنية أ
حياء أ( 5عمى من مؤشر)تمميذ/شعبة( و)أ حياء سكنية أ (10وجود ) إلى توصمت الدراسة  -4

 قل من المؤشر في حين يوجد حي واحد ضمن حدود المؤشر.أسكنية 
بما بينت الدراسة غياب عنصر التخطيط التربوؼ والعمراني في توزيع المدارس االبتدائية  -5

نيا تزداد في بعض إحياء السكنية، حيث مى األيتناسب وعدد السكان وتوزيعيم ع
 خرػ.أحياء وتقل في األ

منطقة تبين وقوع المركز المتوسط المن خالل التحميل المكاني لممدارس االبتدائية في  -6
 وىو بذلك يتوسط المدينة. ،حي العدالةفي 

 الجنوب.إلى الشكل البيضوؼ الممتد من الشمال  يأخذن اتجاه التوزيع أبينت الدراسة  -7
سافة المعيارية تحتوؼ ن الدائرة التي تمثل المأل تحميل المسافة المعيارية نجد من خال -8

عمى وجود حالة تشتت في توزيع المدارس  مما يدل ،كثر من خارجياأعمى عناصر 
 منطقة.الاالبتدائية في 

 التوصيات:: ثانيا
نشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاممة عن المدارس كافة في المدينة يمكن االعتماد عمييا إ -1

ا لحدوث مشكالت صحاب القرار وتالفي  أيثيا بشكل مستمر تفيد المخططين و وتحد
 مستقبمية .

منطقة بما يتناسب والمعايير العادة النظر في توزيع بعض المدارس االبتدائية في إ  -2
 التخطيطية ، ليتمكن سكان منطقة الدراسة من الحصول عمى الخدمة بسيولة .

بنية المدرسية لتساىم في فك االختناقات والقضاء عمى االزدواج من األ توفير عدد كاف -3
 ا فقط.صباح  في الدوام ليصبح الدوام 

عداد الطمبة واحتياجات المدارس بشكل إ وادر التعميمية عمى المدارس وفق توزيع الك -4
 متوازن.
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 الهوامش
، 3سميرة الشماع ، ط ، مقدمة في البحث الجغرافي، ترجمةال وسنبرؼ لويد ىارنك وجون   .1

 .33-31، ص1995، جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات
ماجستير )غير منشورة( مقدمة  ، رسالةيميةقمالمقدادية ووظائفيا وعالقتيا اإل حسن دمحم حسن ، .2

 .163ص، 1989، ن رشد(، جامعة بغدادكمية التربية )ابإلى 
رض السكنية لمدينة لمالئمة المكانية الستعماالت األ، اعبد الصاحب ناجي رشيد البغدادؼ  .3

قميمي، جامعة ز التخطيط الحضرؼ واإلمركإلى طروحة دكتوراه )غير منشورة( مقدمة أالنجف، 
 .174،ص1999،بغداد

، رسالة ماجستير)غير منشورة( مقدمة دمحم صالح العجيمي، الخدمات الصحية في مدينة بغداد  .4
 .120، ص1989، جامعة بغداد، اآلدابكمية إلى 

في مدينة  تعميمية والدينيةرض اللمكانية والوظيفية الستخدامات األ، الكفاءة امنى ستار الزبيدؼ .5
 .149، ص2005، جامعة تكريت ، منشورة( مقدمة إلى كمية التربية، رسالة ماجستير )غير تكريت

، اء )دراسة في جغرافية الخدمات(ساس بمدينة الدار البيضخالد دمحم بن عمور، التعميم األ .6
 .19، ص2012، ، قسم الجغرافيةاآلداب، كمية عمر المختارجامعة 

استخدام التحميل المكاني والوظيفي لمخدمات التعميمية في مدينة بمد ب، عمي لطيف محمود حميد .7
، جامعة كمية التربيةإلى ، رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة نظم المعمومات الجغرافية

 .119،ص2013، تكريت
 .211عمي لطيف محمود حمد ، مصدر سابق ، ص .8
 .201عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادؼ ، مصدر سابق ، ص .9

لعممي بين المنيجية التخصصية ، البحث ادمحم ازىر سعيد السماك، وعمي عبد عباس العزاوؼ  .10
ثير لمطباعة والنشر، جامعة األ، دار (GISساليب الكمية وتقنيات المعمومات المعاصرة )واأل

 .161، ص2008، الموصل
 .123عمي لطيف محمود حمد الجبورؼ ، مصدر سابق ، ص .11
حميل المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة نابمس باستخدام نظم ، التطاىر جمعة طاىر يوسف .12

نية، كمية ، جامعة النجاح الوط(، رسالة ماجستير )غير منشورة(GISالمعمومات الجغرافية )
 .99، ص2007، فمسطين ، الدراسات العميا

 .130عمي لطيف محمود حمد الجبورؼ ، مصدر سابق ، ص .13


