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 شكر وعرفان
 

وال ، وال تطيب اللحظات ُال بآكرك ،وال يطيب النهار اال بطاعتك ،ُلهي ال يطيب الليل ُال بشكرك

 .تطيب اآل رة ُال بعفوك

ِ َرِب  اْلعَالَِميَن ﴾ وصحبه أجمعين،  وآلهوصلى هللا على سيدنا محمد  ﴾1﴿سورة الفاتحة: ﴿ اْلَحْمدُ َلِِلَّ

اللهم أ رجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أ القنا بالحلم، واجعلنا 

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

بهآه الصورة  ا، وتقديمهرسالةال هبعد أن من  هللا علينا من فضله وأعاننا بتوفيق منه على ُنجاز هآ  

ا بالجميل فالتي أرجو أ نني أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان والتقدير  ستاذي أن اكون وفقت بها، وعرفانا

فقد ، د ووقتهمعي من ج هوما بآل، ميةلمن رعاية ع هلما أحاطني ب ،(ضرغام  الد أبو كللد . م.الفاضل )أ

ا لك استاذي الفاضل فعآرا  الشكل.آا هالرسالة ب هآهج االفضل الكبير في ُ ر هومالحظاتهاته لتوجي كانت

 فإن قلمي عاجز كما هي حال لساني أن يفئك حقك من الشكر، والعرفان فجزاك هللا عني  ير الجزاء.

ال آين قدموا لي  جامعة الكوفة /وأتقدم بالشكر والتقدير ُلى أساتآتي في قسم الجغرافية كلية اآلداب

 .النصح واإلرشاد العلمي

 ،)مديرية بلدية المشخاب والقادسيةالدواَر الحكومية  ديريعتزازي الى موأقدم فاَق شكري وا 

ومديرية اإلحصاء  ،ومديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف االشرفومديرية بلدية النجف االشرف، 

ة الآين كانوا عوناا لي بتقديم التسهيالت الالزم( ، ومديرية تربية محافظة النجف االشرففي النجف االشرف

لما أبدوه من تعاون  دارس والمراكز الصحية في المدينتينإلنجاز هآه الرسالة وأقدم شكري الى مدراء الم

 وكآلك مختاري االحياء السكنية في كال المدينتين؛ لتعاونهم في تزويدي بأعداد سكان كل حي سكني.

وأشكر أمناء المكتبات العامة والخاصة ومكتبتي جامعة الكوفة، وكلية اآلداب لتعاونهم في كما  

تزويدي بالمصادر الالزمة للرسالة، وفي الختام أتقدم بالشكر واالمتنان الى جميع أفراد أسرتي وزمالَي 

وأصدقاَي ومن ساندني طول مدة دراستي.
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Abstract 

 صلالمستخ

 تحليل جغرافي لكفاءة الخدمات الصحية والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسية دراسةال تتناول

 الخدمتينون يالمدينت وتطور ن وطبيعة العالقة بين نمويالمدينت في تينلمعرفة واقع التوزيع المكاني للخدم

الحالية لتحسين وتطوير البيئة الحضرية ؛ التطبيقية في التخطيط من الدراساتالمقدمة فيهما، وهي 

 قاا للمعايير التخطيطية. الدى السكان، وف ماهالكفاءة المستمرة لوالمستقبلية للمدينتين، وتحديد درجة تحقيق 

 نمدينتيلالتوسع العمراني والسكاني ل معرفةل ؛واالستقراَي( ،والوصفي ،)المنهج التاريخي دراسةال تانتهج

( لتحليل ARC GIS10.7ل برنامج )ااستعمتم وا الصحية والتعليمية، م دماته منآ نشأتهما، وتطور

البيانات من  الل أسلوب المسافة المعيارية وقرينة الجار ا قرب ونقاط التمركز الفعلي والمثالي، والدراسة 

 ،لمؤسسات التعليميةل( استمارة 44و) ،( استمارة على سكان مدينة المشخاب3783تم توزيع )و ،الميدانية

( استمارة على سكان مدينة القادسية 703وزعت )وكز الرعاية الصحية ا ولية، ا( استمارة على مر2و)

مؤسسات التعليمية واستمارة واحدة لمركز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة القادسية، لل ( استمارة16و)

ديد كفاءة الخدمات اعتمادا ، وتحلمدروسةوعملية المسح الميداني بالمالحظة المباشرة لجميع المؤسسات ا

 .ومعياري درجة رضا السكان وسهولة الوصول، م2018على المعايير التخطيطية العراقية لسنة 

النظري ومفاهيم عامة عن الخدمات  اإلطاراشتملت الدراسة على اربعه فصول رَيسة، تناول الفصل ا ول 

السكان والخدمات الصحية والتعليمية وتطور  نمووالمعايير التخطيطية لكل  دمة، فيما اهتم الفصل الثاني ب

، والرابع نمدينتيالوالتعليمية في  الصحية التوزيع المكاني للخدمات اقعو، والفصل الثالث نمدينتيالفي 

، بتحديد نمدينتيالفي واالحتياجات الحالية والمستقبلية  ية والتعليميةكفاءة الخدمات الصحفتضمن قياس 

الهرم السكاني في  اناحتياجاتهما الحالية والمستقبلية من الخدمات الصحية والتعليمية، و لصت الدراسة 

 نها  السكانية، وهآا دليل على زيادة الطلب على الخدمتين؛ يتصف بالقاعدة العريضة نحو الزيادةالمدينتين 

، وهي تعاني من تردي كبير وانخفاض كفاءتهايها يشكل عبـء علالمناطق الريفية المجاورة لها مما  متخد

ا التعليمية  مما ألقى بظالله سلباا على مخرجات العملية التعليمية وتدني نسب وعجز في ا بنية و صوصا

 عند تحليل معيار مستوى التعليم. النجاح

أثر على كفاءتها في المدينتين، و وافرزت نتاَج التحليل االحصاَي ان التوزيع المكاني متجمع

 راض بدرجة قليلة الستبيان وفق مقياس لكرت الخماسي في مدينة المشخاباالوظيفية، وأظهرت نتاَج 

في مدينة القادسية راض بدرجة قليلة %(، و44.2(، والتعليمية بنسبة )%43.6)بنسبة للخدمات الصحية

حصلت  تينمدينالفي ، وسهولة الوصول للخدمتين %(38.6التعليمية )غير راض  بنسبة ، و%(43بنسبة 

، مسافات اضافية للوصولمما يدفع طالب الخدمة لقطع ، م(800مسافة أكثر من ) في اتُجاب على أعلى

 كفاءة. العدم و ،في الخدمة عجزا مفيه تانويدل على ان المدين
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  المقدمة

Introduction 

 

 

ا للتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المتنوعة، في  لقد تطورت المعرفة الجغرافية، نظرا

المقترحات لحل المشكالت المجاالت العلمية العديدة، والتقنيات الكمية واإلحصاَية التي أوجدت العديد من 

التي تتكون من احياء  وتحليلها دا ل المدينة في عملية توقيع وتخطيط الخدمات في مجال البحث الجغرافي

  .سكنية يسود فيها االستعمال السكني وتجاورها مناطق ذات استعماالت أ رى صحية، وتعليمية ...الخ

 

أهمية حيوية  لهاأحدى وظاَف مدينتي المشخاب والقادسية التي الخدمات الصحية والتعليمية تعد 

؛ لتلبية احتياجاتهم من رعاية شاملة مستمرة مدى الحياة، أقاليمهاسكان و هالسكانتقديم افضل  دمة في 

 تينويعتمد عليها مصير المدينوالتكنولوجية، ركيزة مهمة للبنية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، و

 .تحظى باهتمام كبير في  طط التنمية االجتماعية لمعظم دول العالمالتي  ا،مومستقبله

 

 المشخاب والقادسية  وتحليل توقيعها دا ل مدينتيللخدمات الصحية والتعليمية المكانية  ا هميةان 

والتغلب  لتحقيق الكفاءة المستمرة لخدماتها؛ الكمية واإلحصاَية من  الل التخطيط العلمي وساَلباستعمال ال

بسبب النمو الحضري  ،نتيجة الضغطا على وظاَفها الصحية والتعليميةعلى المشكالت التي تواجه المدينتين 

زيادة الطلب على هآه  أدى الى الناجم عن الزيادة السكانية واستحداث العديد من االحياء السكنية السريع

 .الخدمات

 

تعد هآه الدراسة دراسة وصفية تحليلية تطبيقية تهدف الى عمل قاعدة بيانات للخدمات الصحية 

الخدمتين في تقديم طبيعة توزيعها المكاني ومواطن القوة والضعف، وكفاءة والتعليمية في المدينتين لمعرفة 

في أحياء المدينتين، وتغطيتها للسكان الواقعين فيها وسهولة  بعناصرها البشريةمنظومة متكاملة من الخدمات 

الوصول اليها ودرجة رضا السكان ومواقع العجز الخدمي وحجم العجز الوظيفي؛ لتحسين كفاءتها بما 

ية وتقدير االحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينتين من الخدمات الصح يتناسب مع حجم سكان المدينتين.

اعتمدت الدراسة على ُتباع جملة من المعايير ، و، وُعادة تخطيط  دماتها لتقديمها لصناع القراروالتعليمية

أن  نأملوأ يراا  التخطيطية للوصول ُلى التحليل السليم لواقع الخدمات الصحية والتعليمية في المدينتين.

 .جغرافيةمقبولة، وان كانت متواضعة في حقل الدراسات الالدراسة تكون 
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 -":Research problem"دراسةمشكلة ال -1

التوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينتي واقع ما دراسة الرَيسة في مثل مشكلة التت

 ثانوية يمكن اجمالها بالتساؤالت االتية: ت، وتتفرع منها عدة مشاكال ؟المشخاب والقادسية

ما طبيعة العالقة بين نمو وتطور مدينتي المشخاب والقادسية والخدمات الصحية والتعليمية المقدمة  -1

 فيهما؟

وما  ،السكان وكثافتهم العامة عددد المؤسسات الصحية والتعليمية واعدأالمكاني بين  التوازنمدى ما  -2

كفاءتها بالشكل الآي يحقق مدى االحتياجات المستقبلية لتلك الخدمات في ظل الزيادة السكانية المتوقعة 

  في مدينتي المشخاب والقادسية؟ وكفايتها الوظيفية 

 -":"The hypothesis of the research دراسةفروض ال -2

هناك تباين في التوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسية، ان 

 . المحليةلخدمتين لم يأِت وفقاا للمعايير التخطيطية لوان التوزيع الجغرافي 

 وهناك فرضيات ثانوية تتبعها وهي:

مع ال ينسجم د ا حياء السكنية، اعدأو، أعداد السكان منالمتسارع المشخاب والقادسية مدينتي  ان نمو -1

 في المدينتين.حالياا خدمات الصحية والتعليمية المتوفرة التوزيع 

وال  ،كفاءتها المكانية والوظيفيةتنخفض الخدمات الصحية والتعليمية قليل، و مؤسساتجميع د اعدأان  -2

  ، كما انها ال تتوزع بصورة عادلة بحسب االحياء السكنية وكثافتها السكانية.المتزايدة السكان أعداد تنسجم مع

  -":Objectives of research"دراسةاهداف ال -3

في االحياء السكنية في مدينتي المشخاب  لصحية والتعليميةالكشف عن كفاءة التوزيع المكاني للخدمات ا-1

 التخطيطية. وفق المعاييرعلى ها النمط المكاني لتوزيعوالقادسية، وتحديد 

في تقييم وتخطيط الخدمات الصحية والتعليمية ُعادة في  االستفادة من نتاَجهل ةتطبيقيدراسة ُجراء  -2

 للمدينتين.لي لتحسين وتطوير البيئة الحضرية معرفة الطلب الحالي والمستقبمدينتي المشخاب والقادسية، و

ا  لما آلراء الجماهير في المدينتين مدى رضا السكان عن أداء وكفاءة هآه الخدمات التعرف على -3 دورا

ا في عملية التخطيط لمر   .ةكز الخدمامهما

 -":Stages of research" دراسةمراحل ال -4

 المرحلة االولى)الجمع(:-4-1

المتعلقة بموضوع الخدمات من الدراسات الجغرافية والتخطيطية  دراسةال االطالع وجمع مصادرتم فيها 

والتعليمية وجمع البيانات واإلحصاءات الخاصة بالخدمات الصحية  دينتي المشخاب والقادسيةلمالمجتمعية 
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البيانات ا  رى التي يتم الحصول عليها من  الل ون مدينتيالمن دواَر الدولة، والبيانات الديموغرافية عن 

 .وا هليةعمليات البحث اإللكترونية الحاسوبية وبعض المكتبات الخاصة 

 المرحلة الثانية )المسح الميداني(:-4-2

عرض ؛ لفي مدينتي المشخاب والقادسية الصحية والتعليميةالمسح الميداني لجميع مراكز الخدمات 

فقد تم مشاهدة ومالحظة الخدمات المآكورة والمقابلة الشخصية في تدوين امة الحقاَق الخاصة والع

الى اعتماد بظاهرة الخدمات الصحية والتعليمية، وهآا ا مر قاد الباحث  رتبطةالمالحظات والبيانات الم

( %10عشواَية بنسبة ) عينة على( 1( ينظر ملحق )1ستمارة )ا وزعتاذ  استمارة االستبيان للمواطنين.

(نسمة من مجموع 3783المشخاب) نسمة لكال المدينتين. بلغت عينة مدينة (4486) من عدد السكان بلغت

(نسمة 7027(نسمة من مجموع سكانها البالغ )703(نسمة، وعينة مدينة القادسية )37823سكانها البالغ )

وتوزيعها  صحية والتعليميةتخص الخدمات ال سؤاالا  (17ت)تضمنوبحسب النسبة السكانية لكل حي سكني 

 منكونه  تينبها، فضالا عن معلومات الباحث عن المدين نمدينتيالسكان  رضاومدى  ءتهاوكفا جغرافيال

في منها ( 2) االولية مراكز الرعاية الصحية مديريوزعت على  (2ينظر ملحق ) (2، واستمارة )أبناَها

( سؤاالا  اصة بالمراكز الصحية، 14وتضمنت )( 3قادسية ومجموعها )مدينة المشخاب وواحدة في مدينة ال

( في مدينة المشخاب 44( وزعت على مديري المؤسسات التربوية والتعليمية )3( ينظر ملحق )3واستمارة )

 ( سؤاالا. 18( في مدينة القادسية، وتضمنت )16و)

 المرحلة الثالثة )العمل(:-4-3

 ريطة التصميم كنقاط على  صحية والتعليميةال ؤسسات( للمX،Yالمكانية)د ال اإلحداثيات ا

باستخدام برنامج نظم المعلومات  2009م ومدينة القادسية لسنة 2010لمدينة المشخاب لسنة  ا ساس

 .متيننشاء قاعدة بيانات مكانية ووصفية للخدوا (.GISالجغرافية)

 المرحلة الرابعة )التحليل(:-4-4

تتمتع التقنية بقدرات في  اذ( GISالبيانات الجغرافية من  الل نظم المعلومات الجغرافية )تحليل 

استكمال التحليالت وتحويلها ُلى منتجات معلوماتية رسوم بيانية ورسومات مختلفة مدعومة بجداول وأرقام. 

 .(1)القاَمة صحية والتعليميةللوصول الى حلول علمية وعملية لمشكالت الخدمات ال

 المرحلة الخامسة )التقويم والتنبؤ(:-4-5

 الل  صحية والتعليميةتقدير العجز الحالي وتحديد مقدار الحاجة الحالية والمستقبلية من الخدمات ال

 السنوات القادمة في مدينتي المشخاب والقادسية.

                                                           

 .5، ص2014جمعة محمد داود، مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، -1
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 "Search Rationale ":- لدراسةمسوغات ا -5

لآلك تعد  ة؛ة والتعليميالمشخاب والقادسية تعنى بالخدمات المجتمعية الصحال توجد دراسة في مدينتي -1

 الدراسة االولى من نوعها وهآا ما دفع الباحث الى تناول هآا الموضوع كمشروع للدراسة.

أصبحت  دمات الصحة والتعليم أكثر أهمية في المجتمعات الحضرية  نها تظهر درجة الرفاهية التي -2

 يقها. لآلك بدأ الباحث بدراسة هآا الموضوع.يمكن للسكان تحق

 .ةوالتعليمي ةالصحيوكفاءة الخدمات رفد المكتبة وصناع القرار بدراسة علمية تطبيقية في التخطيط  -3

 -":Research Methodology "دراسةمنهج ال -6

المنهج العلمي مجموعة من الخطوات المنظمة والعمليات الواعية والمبادئ العامة وا ساليب العلمية 

استعمل الباحث عدة مناهج و. (1)التي يستخدمها الباحث في دراسة ظاهرة معينة أو معالجة مشكلة معينة

 -منها:

التوسع العمراني والسكاني لمدينتي  لمعرفةHistorical Approach" "المنهج التاريخي-6-1

 . صحية والتعليميةالتطور الكمي لخدماتها المنآ نشأتهما، ودراسة المشخاب والقادسية 

 الظاهرة، يستعمل للتعرف على  صاَص "Approach The Descriptive"المنهج الوصفي  -6-2

 . (2)كلمة وقد يكون بالرقماذ يصفها وصفاا دقيقاا وبالصورة التي هي عليه، وقد يكون الوصف بال

ته وتجربته وما االواقع من  الل مشاهد رصد "Inductive Approach"ـ المنهج االستقرائي 6-3

وهو استدالل منطقي يسير من ا مثلة الجزَية ، ينتقل من الخاص الى العامتوصل ُليه بحواسه، وهآا المنهج 

 .( 3)الى النتاَج العامة

 -:"search limits "دراسةحدود ال -7

 -المكانية: الحدود-7-1

  مدينة المشخاب:-7-1-1

( شرقاا º44.32 -ºº44.28بين  طي طول ) مركز قضاء المشخابوهي مدينة المشخاب تقع 

الآي يقسمها على  على ضفاف نهر الفرات )شط المشخاب(. ( 4)( شماالا  º31.52-º31.44وداَرتي عرض )

 2010لعام  مشخاببحدود التصميم ا ساس لمدينة ال مدينة المشخاب وتتمثل حدودقسمين شرقي وغربي، 

                                                           

، دار السياب للطباعة 1البحث الجغرافي وتطبيقاتها في الجغرافية البشرية، طباسم عبد العزيز عمر العثمان، مناهج  -1

 .9، ص2009والنشر والتوزيع، لندن،

 .72، ص نفسةمصدرالباسم عبد العزيز عمر العثمان،  -2

 .124، ص2000موضوعها ومناهجها وأهدافها، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  -صفوح  ير، الجغرافية - 3

هورية العراق، وزارة البلديات واالشغال العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني في النجف االشرف، تحديث جم - 4

 .8، ص2009التصميم ا ساس لمدينة المشخاب، تحليل واقع الحال والسياق اإلقليمي، 
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 وتبعد عن ،الشامية محافظة الديوانيةومن الشرق ناحية غماس التابعة لقضاء  ناحية القادسية جنوبااتحدها 

وتضم  ،رهكتا (433.2مساحتها )وتبلغ . (1،2،3تالحظ  ريطة ) ،كم(03بمسافة )النجف  ركز مدينةم

 (.4 ريطة ). ينظر اسكنيا  ا( حيا 24)

 القادسية:مدينة -7-1-2

بين  طي طول  ادارياا الى قضاء المشخاب ابعةهي مركز ناحية القادسية التومدينة القادسية تقع 

(º44.27 -º44.0( شرقاا وداَرتي عرض )º31.0. -º31.41 شماالا )(1 ) على ضفاف نهر الفرات )شط .

ينقسم نهر الفرات فيها على أكثر من قسمين ووهي شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثالث جهات القادسية( 

 قادسيةبحدود التصميم ا ساس لمدينة ال هاوتتمثل حدودشرف، وهي البوابة الجنوبية لمحافظة النجف اال

 ة التابعة الى محافظة الديوانيةيحد ها من الشمال قضاء المشخاب ومن الجنوب ناحية الشنافيم. 2009لعام 

ينظر  ريطة  .ناحية الشبكةومن الغرب التابعة لقضاء الشامية محافظة الديوانية ومن الشرق ناحية غماس 

 .(5الحظ  ريطة ). ي( أحياء سكنية8تضم )ر، و( هكتا166.8ومساحتها )(، 1،2،3)

منآ نشأتها التعرف على الخدمات الصحية والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسية -الحدود الزمانية:-7-2

 .م(2020عام ) الىو

تطور السكان والخدمات نمو و محاور، يتضمن المحور االول ةبثالث مثلتت -الحدود الموضوعية:-7-3

الثاني تمثل بدراسة واقع التوزيع المكاني للخدمات و ،دينتي المشخاب والقادسيةالصحية والتعليمية في م

بيان كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية واالحتياجات الحالية والمستقبلية في  الثالث، والصحية والتعليمية

  الرياضية واالحصاَية الحديثة. وساَلباستخدام ال ،نالمدينتي

 ""Transactions and statistical techniquesالمعامالت والتقنيات االحصائية-8

 التقنيات وتشمل:-8-1

 نه يعرض جداول ومحتويات  ؛( أهم برنامج عملي في ُدارة نظم المعلوماتArc GIS10.7برنامج )-1

 وهي حزمة برمجيات تتضمن عدة برامج فرعية، كل منها له مهام محددة. ( 2)قاعدة بيانات جغرافية. 

2- (SPSS) (3)برنامج ُحصاَي يمكنه ُجراء العديد من التحليالت والتعامل مع عدد كبير من المتغيرات. 

 .الصحية والتعليميةحداثيات لمواقع الخدمات الاجمع والميداني  في المسح( GPS)زجها مااستخد -3
 

                                                           

لتخطيط العمراني، محافظة النجف جمهورية العراق، وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة، مديرية ا - 1

 .30، ص2020، بيانات غير منشورة،2009االشرف، تقرير تحديث التصميم االساس لمدينة القادسية، 

، 2008، القاهرة، 1محمد عبد الرحيم الرجال وابراهيم عبد الرحيم، نظم المعلومات الجغرافية، مكتبة دار المعرفة، ط -2

 .18ص

، دار واَل، عمان، 1، فهم وتحليل البيانات االحصاَية، طSPSSمحمد بالل الزغبي وعباس الطالفحة، النظام االحصاَي  -3

 .15، ص2000االردن، 
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 م2020في سنة  من العراق ومحافظة النجف االشرف دينتي المشخاب والقادسية( موقع م2،1،3 ريطة )

 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

جمهورية العراق، وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني، محافظة النجف -2

 .2020، بيانات غير منشورة،2010االشرف،  ريطة النجف االدارية، 
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 م2020في مدينة المشخاب في سنة  موقع االحياء السكنية( 4 ريطة )

 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

النجف جمهورية العراق، وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني، محافظة -2

 .2020، بيانات غير منشورة،2010، 1:7500االشرف، التصميم االساس لمدينة المشخاب، بمقياس رسم 

 .2020، بيانات غير منشورة،GISمديرية بلدية المشخاب، شعبة تنظيم المدن،  ريطة مدينة المشخاب-3
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 م2020في سنة  قادسيةفي مدينة ال ( موقع االحياء السكنية5 ريطة )

 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

جمهورية العراق، وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني، محافظة النجف -2

 .2020، بيانات غير منشورة،2009، 1:7500، بمقياس رسم 2009يةاالشرف، التصميم االساس لمدينة القادس

 .2020، بيانات غير منشورة،GISمديرية بلدية النجف االشرف، شعبة تنظيم المدن،  ريطة مدينة القادسية-3
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 ( 1)األدوات اإلحصائية:-8-2

 االتية:( ويحسب من  الل المعادلة (Average Nearest Nieghborمعامل صلة الجوار-1

𝑪ن:                                                                                                  أ ُذ = 𝟐 × 𝑫
−

√𝒏/𝒔 

𝐷:  ،متوسط المسافات بين المعالم الجغرافيةN،)عدد المعالم الجغرافية)النقاط:S ،مساحة منطقة الدراسة :

 معرفة نمط التوزيع اذا كان متشتتاا او متجمعاا او بينهما.الناتجة يمكن  : Cومن قيمة

𝑺𝑫القيمة المعيارية وتقاس بالمعادلة االتية:                                        -2 = √
∑{(𝐱−𝐱)𝟐+(𝐲−𝐲)𝟐}

𝐧
                            

نحراف المعياري في اإلحصاء الكمي، من أجل فهم مدى انتشار لإلهي مقياس للتشتت المكاني، وهو مشابه 

مراكز الخدمة حول نقاط االرتكاز الفعلية، واستخدم الباحث هآه الطريقة القياسية لقياس المسافة بين مركز 

   االحداثي الشرقي =𝜒 تعليمية اذ ان:الخدمة ومركزه الفضاَي، ولتحديد االتجاه الفعلي للخدمات الصحية وال

𝛾االحداثي الشمالي =  �̅�متوسط االحداثي الشرقي =  �̅�متوسط االحداثي الشمالي = Nعدد النقاط =. 

 The Structure Studies""هيكلية البحث -9

 -اربعة فصول وعلى النحو اآلتي:على تقسم الدراسة 

لى مشكلة الدراسة وفرضياتها العلمية وأهدافها ُاالطار النظري ويتم من  الله التطرق  -الفصل األول:

ا تيارها اإلحصاَية واستعراض الدراسات السابقة لها،  اَقومبرراتها مع استعراض لعينة الدراسة وطر

أنواعها حسب بو تصنيف الخدمات  دراسةوطرق عرض البيانات ومصادر المعلومات للمفاهيم المرتبطة بال

 والمعايير التي تؤ آ بنظر االعتبار في حالة التخطيط لها.

وفيه  في مدينتي المشخاب والقادسيةوتطورهما السكان والخدمات الصحية والتعليمية  نمو -الفصل الثاني:

 مباحث:

 .وتطورهم السكان في مدينتي المشخاب والقادسية المبحث ا ول: نمو

 الخدمات الصحية والتعليمية وتطورهما في مدينتي المشخاب والقادسية. أةالمبحث الثاني: نش

وفيه  والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسية الصحية التوزيع المكاني للخدمات اقعو الفصل الثالث:

 مباحث:

 المبحث ا ول: التوزيع المكاني للخدمات )الصحية والتعليمية( في مدينة المشخاب.

 التوزيع المكاني للخدمات )الصحية والتعليمية( في مدينة القادسية. المبحث الثاني:

                                                           

، 2013سامي عزيزعباس العتيبي واياد عاشور الطاَي، االحصاء والنمآجة الجغرافية، مطبعة االمارة، بغداد،  - 1

 .193،159، 138ص
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في مدينتي االحتياجات الحالية والمستقبلية  تقديرو كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية-الفصل الرابع:

 وفيه مباحث: المشخاب والقادسية

 المشخاب.ه في مدينية والمستقبلية االحتياجات الحالتقدير وكفاءة الخدمات الصحية والتعليمية :المبحث ا ول

 .قادسيةاله في مديناالحتياجات الحالية والمستقبلية تقدير والمبحث الثاني:كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية 

 ""Previous similar studies -:دراسات مماثلة سابقة -10

 الدراسات العراقية-10-1

 (1)(:2007دراسة الجميلي)-10-1-1

تناولت الدراسة كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية التعليمية والصحية والترفيهية في مدينة 

توصلت الى تقييم مواقع الخدمات ومدى مطابقتها للمعايير المتبعة واستخدام النظام الهرمي  اذكربالء 

المجتمع في مدينة كربالء،  واضح في كفاءة التوزيع المكاني لمنظومة  دمات للتصنيف. وتبين وجود تدن   

بسبب التوزيع الكبير للكثافات السكانية في المدينة، والضغط الكبير الآي تشكله نسبة الوافدين على منظومة 

ان العديد من ا ماكن تعاني  زيادة علىالخدمات المجتمعية في المدينة باعتبارها من المدن السياحية الدينية، 

ومناطق تفتقر ُليها في الغالب، لآلك تطلب البحث واالستراتيجيات تقدير  من نقص كبير في هآه الخدمات،

 .2017احتياجات القطاعات السكنية المختلفة في المدينة لهآه الخدمات بحلول عام 

 (2)(:2010دراسة السهالني)-10-1-2

خدمات التعليمة والصحية والترفيهية في مدينة الناصرية، وتوصلت التناولت الدراسة تقييم كفاءة 

ظهر  لل والتوزيع المكاني والكمي،  حيثُلى مستوى متدن  من  ووصولهاالى عدم كفاءة هآه الخدمات 

واضح في كفاءة التوزيع المكاني للخدمات في المدينة، وفي ضوء ذلك تم تحديد احتياجات المدينة الحالية 

 .2025على مستوى المدينة وا حياء السكنية وتقدير االحتياجات المستقبلية حتى عام  من الخدمات

 (3)(:2011دراسة العاني)-10-1-3

لقد تناول البحث دراسة كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي ومدى كفايتها     

حسب عدد السكان وتوزيعهم المكاني، وقد توصلت الدراسة ب 2010عدد متغيراتها لعام حيث الكمية من 

 . زيادة على(GISافية )ُلى االعتماد على بعض المقاييس اإلحصاَية الهامة وتقنيات نظم المعلومات الجغر

                                                           

سلمان الجميلي، كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية والترفيهية( في مدينة كربالء، رياض كاظم  -1

 .2007اطروحة دكتوراه، كلية التربية بن رشد، جامعة بغداد، 

اطروحة دكتوراة، تحسين جاسم شنان السهالني، تقويم كفاءة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في مدينة الناصرية،  2-

 .2010جامعة البصرة، كلية التربية، 

براء كامل عبد الرزاق العاني، التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي، اطروحة دكتوراة، جامعة بغداد،  3-

 .2011كلية اآلداب، 
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ا في ومعايير التخطيط المحلية المعتمدة التي تقدر نصيب الفرد من الخدمة.  ا عددياا كبيرا أظهرت نتاَجه نقصا

ا مكانياا في جميع الخدمات المجتمعية، وعدم رضا   دمات رياض ا طفال والخدمات الترفيهية، ونقصا

المختلفة، وأظهرت نتاَجها أن هناك طلباا على  في ا حياء السكان عن الخدمات في المدينة بمعدالت مختلفة

 لنمو السكاني المستقبلي للمدينة.وابما يتماشى  2020ومستقبلياا لعام  حالياا جميع هآه الخدمات

 (1)(:2012دراسة سميع السهالني)--10-1-4

والصحية والترفيهية في مدينة تناولت الدراسة تحليل كفاءة التوزيع المكاني الخدمات التعليمية 

الشطرة، من تحليل البيانات المكانية باستخدام أسلوب المسافة المعيارية وقرينة الجار ا قرب ومركز المعدل 

( لبناء عالقات SPSSالوسط والفعلي باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية، والبرنامج اإلحصاَي )

حسب متغيرات دراسة  دمات المجتمع بَص و صاَص العينة االرتباط، ومعنويات الفروق بين  صا

الدراسة، وتحديد كفاءة الخدمات بناء على عدد من معايير التخطيط وكآلك معايير درجة رضا السكان 

 حيثوأظهرت نتاَج التحليل الآي تم ُجراؤه تدني مستوى فاعلية الخدمات الثالث من ، وسهولة الوصول

 .كان هناك  لل واضح في كفاءة التوزيع المكاني للخدمات في مدينة الشطرة ذاتوزيعها المكاني وعددها، 

 (2)(:2012دراسة السلماني)-10-1-5

تناولت الدراسة كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية التعليمية والصحية والترفيهية في مدينة 

ومالءمتها مع تطلعات السكان  اة محليا تكريت ومدى تطابق مواقع توزيع الخدمات الثالث مع المعاير المتبع

توصلت الدراسة الى وجود  لل واضح  اذواحتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية والخدمية على حد سواء 

تسبب في رسم صورة الكثافة  اذفي كفاءة التوزيع المكاني لمنظومة الخدمات المجتمعية في مدينة تكريت 

فرز االحياء التي تعاني من نقص كبير لهآه الخدمات لآا تطلب تقدير أالسكانية في المدينة بشكل كبير و

 .تلفة من هآه الخدمات وضمن استراتيجيات لمعالجة الخللحاجة المدينة بأحياَها السكنية المخ

 (3)(:2016دراسة العبدلي)-10-1-6

قام الباحث بتحليل كفاءة الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية والترفيهية في مدينة السليمانية من 

ة المستقبلية لتلك حسب عدد السكان وتوزيعهم المكاني وحاجة المدينب 2015متغيراتها المتعددة لعام   الل

وجدت الدراسة أن التوزيع الجغرافي لم يكن على مستوى تطلعات السكان  اذ .2025الخدمات حتى عام 

                                                           

يمية والصحية والترفيهية( في مدينة سميع جالب منسي السهالني، كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعل -1

 . 2012الشطرة، اطروحة دكتوراة، جامعة البصرة، كلية اآلداب،

سعد عبد اللطيف صالح السلماني، كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية والترفيهية( في مدينة  2-

 .2012رشد،تكريت، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية ابن 

معن محي محمد العبدلي، تحليل كفاءة الخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية والترفيهية( في مدينة السليمانية، اطروحة  3-

 .2016دكتوراة، جامعة االنبار، كلية التربية للعلوم االنسانية، 
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في حجم الخدمات المجتمعية مع التقارب والتجمع وعدم  اوعند استخدام معايير التخطيط أظهر انخفاضا 

 الت السكنية.الرضا عن الخدمات المقدمة في المدينة وبنسب متفاوتة بين المح

 الدراسات العربية-10-2

 (1):(2008دراسة مشاقي)-10-2-1

 تناولت الدراسة تحليل وتقييم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية في محافظة نابلس

محافظة ظهرت الدراسة وجود فجوة في عدد السكان بين التجمعات السكانية في أ. وامع المعايير المتبعة عالميا 

وعدم وجود  طط  نابلس وما نتج عن ذلك من توزيع غير عادل للخدمات بين تلك التجمعات السكانية

ها وتوصلت الدراسة الى ضرورة اعتماد اقطاب ضاستراتيجية تنموية لتنمية التجمعات الريفية وربطها مع بع

 ات.نمو المدن في محافظة نابلس، وتنفيآ المعايير الخاصة بمواقع تلك الخدم

 (2)(:2016)دراسة ابو صالح-10-2-2

توزيعها  حيثتناولت الدراسة التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في محافظة طوباس من 

ومدى مواءمتها للتوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظة واظهرت الدراسة التباين والنقص في مستوى 

توصلت الدراسة  اذالخدمات في المحافظة ونطاق تأثير الخدمات التعليمية والصحية وصلة الجوار بينهما. 

مع احتياجات السكان  يتالءملمسبق لها بما الى ان المشكالت التعليمية والصحية ناجمه من عدم التخطيط ا

 .الحالية والمستقبلية ودور سياسات االحتالل في فرض التقسيمات الجيوسياسية

  (3):(2016دراسة البشايرة)-10-2-3

تناولت الدراسة التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في لواء الوسطية في محافظة اربد 

للتعرف على درجة كفاية الخدمات التعليمة والصحية. باستخدام  (GISالمعلومات الجغرافية )باستخدام نظم 

بعض اال تبارات اإلحصاَية الكارتوغرافية لتحليل نمط توزيعها ومدى تطابق مواقعها مع المعايير المتبعة 

لوسطية يعاني من نقص في التخطيط المكاني لمواقع الخدمات في المدن ا ردنية. أظهرت الدراسة أن لواء ا

ن معظم المدارس والمراكز الصحية تتركز في الجهة أَ في الخدمات التعليمية والصحية في بعض المناطق، و

الشرقية من اللواء، وأن توزيعها لم يخضع لمعايير التخطيط المتبعة في المدن ا ردنية مما انعكس سلبا على 

 .عدالة التوزيع وطول مسافة الوصول للخدمات عدمو كفاءة توزيعها المكاني في مناطق اللواء

                                                           

فية والترفيهية في محافظة نابلس، عوني عبد الهادي عثمان مشاقي، تحليل وتقييم توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والثقا 1-

 .2008اطروحة دكتوراه في التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

محمد صالح مصطفى ابو صالح، التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في محافظة طوباس، رسالة ماجستير،  2-

 .2016ت العليا، جامعة رزيت، فلسطين، كلية الدراسا

اسامة حاتم محسن البشايرة، التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في لواء الوسطية في محافظة اربد باستخدام  3-

 .2016(،جامعة مؤتة، االردن، كلية الدراسات العليا، GISنظم المعلومات الجغرافية)
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 الدراسات االجنبية-10-3

 Pedro Amaral (2008):(1 )بيدرو امارال -10-3-1

لى ايجاد الفرق ُتناول الباحث الهيكل المكاني للخدمات الصحية في البرازيل وبريطانيا وهي تهدف 

لى ايجاد بعض المناطق في ُ ابين التوزيع المكاني للخدمات الصحية في البرازيل وفي بريطانيا مشيرا 

رياف التي يقل المناطق الحضرية بعكس ا  والبرازيل يتركز فيها المهنيون بشدة مما يجلب اليها مراجع

فيها عدد المالكات الصحية وسوء الخدمات الصحية وعلى العكس من بريطانيا التي تتوزع فيها الخدمات 

والخدمات المركزية مكتفية  امن الخدمات المقدمة صحيا  االصحية بعدالة ووجود شبكة اقليمية منظمة جدا 

وفق نظرية االماكن المركزية مستندة على على في ضوء اال تالف بالكوادر الصحية وهي دراسة تبحث 

 .2008بيانات لجنة فانجالتن عام 

 and others،Massud abo lhallaje (2014):(2 )مسعود أبو الحالج، وزمالءه،-10-3-2

تناولت الدراسة تقييم التفاوتات الصحية في ُيران لمجموعة باحثين نشرت من قبل مركز الكندي 

للعلوم والتعليم في مجلة عالمية للصحة وتهدف هآه الدراسة الى المساواة في توزيع مرافق الرعاية الصحية، 

م قياس ذلك من  الل اذ توصلت الدراسة الى وجود تباينات كبيرة في توزيع المؤسسات الصحية، وقد ت

ن صانعي القرار أاستمارة استبيان وقد تم اقتراح باستخدام مؤشر )سهولة الوصول الى المرافق الصحية( 

من اولوياتهم ان يأ آوا بعين االعتبار التوزيع المتساوي للمرافق الصحية عن طريق تخصيص الموارد 

القرى وا رياف وهي دراسة ويرة الى المدن الصغيرة تبعاا لدرجة التطور بين المدن االيرانية من المدن الكب

منطقة دراسة واعتمد قياس  بوصفها ( مدن10اهتمت بدراسة النظام الصحي في عموم ُيران وتحديد )

 الكفاءة الصحية على عدد من المؤشرات الصحية. 

توظيف العديد من الجهود كثيراا من الدراسات السابقة، اذ تم ت استفاد ةالحالي دراسةال شك أن الو 

السابقة للوصول ُلى تشخيص دقيق للمشكلة ومعالجتها بشكل شامل، وا تلفت عن الدراسات السابقة التي 

تقييم بانها على مستوى مدينتين وتناولت  دمتين، واستخدام  تاشير اليها في العديد من الجوانب فهي ا تلف

المعايير  اغلبهمل في اغلب الدراسات، واستخدمت أالآي  ية في المدينتينالتعليم المؤسسات جودة

 .دراسة( في ال3،2،1ذلك وظفت كل الفقرات في استمارات االستبيان ) زيادة علىالتخطيطية 

 

                                                           

1  -  Pedro Amaral، the spatial structure of health services supply in Brazil and great Britain، 

cedeplar، UFMG،2010. 

2  -  Massud abo lhallaje ،and others ،Assessing health inequalities in Iran ،global Journal of 

health science ،vol.6 ،No.4.2014. 
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 -:"Basic concepts and terminology" االساسيةالمفاهيم والمصطلحات  -11

 "Concept of the city"مفهوم الـمدينة -11-1

وحدة اجتماعية حضرية ذات مساحة ونطاق محدود، وتتوزع أنشطتها بين الصناعة والتجارة، هي 

ونسبة السكان العاملين في الزراعة قليلة، وتنوعت فيها الخدمات والوظاَف والمؤسسات وتتميز بكثافة 

والمراكز سكانية وتخطيط مرافقها ومبانيها وسهولة مواصالتها، وهندسة أراضيها. تميز فيها ا وضاع 

 . ( 1)ة(االجتماعية والطبقي

 -:"Services"الخدمات -11-2

نشاط أو منفعة يقدمها أحد الطرفين للطرف اآل ر، وهو  بأنها( Philip Kotterعرفها فيليب كوتر)

غير ملموس، أي غير مادي، وال يؤدي ُلى حيازة أي شيء، وال عالقة لشروطه باإلنتاج المادي. ووصفها 

بها مهمة توفيرها؛  نها مؤسسات  دمية  ة( انها أنشطة تؤديها الجهات المنوطCornrows) كرونروس

وهآا يعني أنه نشاط يهدف ُلى ضمان الظروف المناسبة لحياة كريمة للفرد  .(2)ادلواعية للحواس وقابلة للتب

 مساحية و طية.تصنف  دمات المدن الى نوعين و ،والمجتمع

تعني االستخدام ا مثل للموارد المتاحة بما  -":Efficiency – Capabilityالكفاءة"-11-3

 .( 3)يحقق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمجتمع

هو الحدود الجغرافية التي تقوم الخدمة بتغطيتها للسكان -:"Buffering"نطاق التأثير-11-4

 على وفق المعايير التخطيطية. في االحياء بحسب نوع الخدمةوتحدد المسافة .(4)عليهاالواقعين فيها للحصول 

التواصل والتفاعل الفرص النسبية بين  -:"Accessibility"سهولة الوصول للخدمة -11-5

يتمكن سكان المناطق السكنية من الحصول على لبين السكان وطريق الوصول للخدمة. ( 5)المكاني والزماني.

من المؤشرات الهامة لقياس كفاءة التوزيع المكاني  يعتبر سهولة الوصول للخدمةدون معاناة. من  ةالخدم

 يقطعها الشخص بين نقطتين.حسب المسافة التي بلمركز الخدمة، ويتم قياسه 

 

                                                           

 .112، ص1976جلو المصرية، القاهرة، مصطفى الخشاب، االجتماع الحضري، مكتبة االن- 1

، دار صفاء للنشر 1 لف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية )أسس ـ معايير ـ تقنيات( ط 2-

 .38، ص 2009والتوزيع، عمان، 

 .42، ص2015، نفسة لف حسين علي الدليمي، مصدر - 3

ها في مجال التخطيط العمراني، دار صفاء عثمان محمد غنيم، معايير التخطيط فلسفتها أنواعها ومنهجيتها اعدادها وتطبيق- 4

 .43، ص2010للنشر، عمان، ا ردن، 

بشير ابراهيم الطيف، محسن عبدعلي، رياض الجميلي،  دمات المدن )دراسة في الجغرافية التنموية(، المؤسسة الحديثة  5-

 .57، ص2009للكتاب، طرابلس،
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 تصنيف الخدمات: ـ -12

 "Sanitary Servicesالخدمات الصحية "-12-1

جميع ا نشطة التي تهدف ُلى الحفاظ على صحة اإلنسان وسالمته من  الل عالج ا مراض  وهي

سيضمن الحفاظ على رأس المال البشري، فمن المتوقع  نسانبما أن تحسين صحة االو. (1)والوقاية منها

الدافع  هلآا فان االهتمام بالخدمات الصحية ليس مرجعارتفاع معدالت النمو االقتصادي في المستقبل، 

وما يميز الخدمات الصحية أنها تتمتع بخصاَص . ( 2)نفسها نما الدافع االقتصادي والدرجةوُاإلنساني فقط 

وضع  دولةعلى ال اذ حدود المدن ويمكن أن تصل ُلى السكان في مناطقهم القريبة والبعيدة.ُقليمية تتخطى 

وعالج  اونوعا  اكما للجميع  ستراتيجيات وطنية مرنة لضمان جودة قطاع الصحة وتقديم الخدمات الشاملة

الترتيب حسب بتصنف الخدمات والمرافق الطبية و.(3)الرعاية الصحية شركاء في تقديمبوصفهم المرضى 

المؤسسات  (B( يمثل الترتيب الهرمي للمؤسسات الصحية النظري و)Aُذ أن ) (1) شكلالهرمي. ينظر 

 الل مرحلة جمع المعلومات والبحث التي ظهرت  الصحية الموجودة فعالا في مدينتي المشخاب والقادسية

 (4)هي: اَقويتم تقديم الخدمات الصحية بأربع طر، الميداني

في مدينتي  الفعليةوهرمية الخدمات الصحية النظرية ( الترتيب الهرمي للمؤسسات الصحية 1شكل)

 م2020لعام  المشخاب والقادسية

 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

، 2013، 1مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافيا الخدمات أسس ومفاهيم، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،ط

 .90ص

                                                           

 .192، ص2013شر والتوزيع، عمان،فؤاد بن غضبان، جغرافية الخدمات، دار اليازوري للن 1-

 27، ص2006، 2طلعت الدمرداش ُبراهيم، اقتصاديات الخدمات الصحية، مكتبة القدس، الزقازيق، مصر، ط- 2

3- Delivering quality health services، a global imperative for universal health coverage، World 

Health Organization،OECD، and International Bank for Reconstruction and Development/The 

World Bank، 2018،p.75. 

 .84-82مازن عبد الرحمن الهيتي، مصدر سابق،ص4- 



17 
 

 

 

وهي االستشارات الطبية والوقاَية التي يمكن لألفراد طرحها على الجهات  الخدمات االستشارية: -12-1-1

 ة.الطبية المختصة وتعرف بالخدمات االستشاري

تقديم هآه المزايا عندما يمرض شخص ما بمرض معين ويخضع إلحدى الخدمات العالجية:  -12-1-2

امؤسسات الصحية، فيتم فحصه وقد يتطلب فحوال  .ناسبمختبرية، وبتحديد نوع المرض يتحدد العالج الم صا

لمكافحة  ةلصحيهي اإلجراءات الوقاَية التي تتخآها بعض المؤسسات االخدمات الوقائية:  -12-1-3 

تطعيم المسبب الجآري للمرض،  مالحد من انتشاره، أ مالمرض، سواء كانت مكافحة المصابين بالمرض، أ

تطعيم المرض، مثل لقاحات ا طفال حديثي الوالدة وطالب المدارس االبتداَية والمتوسطة للوقاية من  مأ

 ا مراض المعدية لضمان صحتهم وسالمتهم.

قد يعاني الشخص من أمراض معينة نتيجة حادث، وال يحتاج ُلى الكثير من الخدمات التأهيلية:  -12-1-4

أو العالج الطبيعي، في هآه الحالة، يستخدم المريض معدات معينة مهيأة  ا دوية، وما يسمى بإعادة التأهيل

 .على ُعادة الجزء المصاب ُلى ممارسة أنشطته كما كانت تهلهآا الغرض تحت ُشراف متخصص، لمساعد

  -:Education Services"الخدمات التعليمية"-12-2

طلبها  طط التنمية االقتصادية هي عملية التنمية واالستثمار في رأس المال البشري التي تت

االجتماعية في مختلف  خدمات نها تساعد على تحقيق توازن ال ؛واالجتماعية والتحديث االجتماعي

يعد التعليم أحد المؤشرات المهمة على سبب ارتفاع د ول بعض ا شخاص عن غيرهم. . و(1)القطاعات

عادة ما يكون ا شخاص الآين لديهم القليل من التعليم أو ليس لديهم تعليم على اإلطالق أقل ُنتاجية وأكثر 

الوظيفة أن و . (2)عرضة للبطالة والتهميش االقتصادي واالجتماعي من أولئك الحاصلين على تعليم أعلى

من الوظاَف التي تقدمها لسكانها بصيغ مختلفة لها  نها  ؛عامل حيوي لتنمية المجتمعفي المدينة التعليمية 

نَّ مراكز الخدمات التعليمية تقع على مستويات مختلفة ويتم أو عالقة عضوية بكفاءتهم في وحدتي الزمكان.

( اذ 2حجم سكاني معين، وكما هو مبين في شكل)حسب التسلسل الهرمي، لآلك يرتبط كل هرم ببترتيبها 

الترتيب الهرمي الفعلي في مدينتي المشخاب  (Bو) ،(الترتيب الهرمي للمؤسسات التعليمية النظريAيبين )

ن دراسة واقع وكفاءة الخدمات التعليمية لها أهمية كبيرة في الكشف ألآلك ف والقادسية للمؤسسات التعليمية.

  والثقافي لسكان مدينتي المشخاب والقادسية. العلميعن المستوى 

                                                           

1- Mehta Anouj، Aparna Bhatia، Ameeta Chatterjee- Improving health and Education service 

delivey in India through public- privat patnes ships- Manda;uyony; Asiam development bank، 

2010-p.51.     

2- Maribel Elies ،Sergio J.REY ، Educational Performance and Spatial Convergence in Pery، 

Region et Development ، Arizona State University ،No.33،2011، p.109. 
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في مدينتي  تعليمية الفعليةوهرمية الخدمات ال تعليمية النظري( الترتيب الهرمي للمؤسسات ال2شكل )

 م2020لعام  المشخاب والقادسية

 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

، 2013، 1كتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،طمازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافيا الخدمات أسس ومفاهيم، م

 .100ص

 

 -:standers) ) معايير تقييم الخدمات -13

نه قيمة ثابتة يتم على بأ للحكم والتقييم، هويُعرف المعيار المقياس الآي يتم من  الله قياس غير

ويستخدم وسيلة  يكون عليه الشيء.أساسها تحديد قيمة المتغير المستقل. ونموذج محقق أو مدرك لما يجب أن 

تعتمد فكرة وضع و (1)للوزن أو الطول أو السمات أو قياس الدرجة أو المساحة المطلوبة. الال تبار أو مقياسا 

معايير التخطيط على وضع حدود دنيا وعالية عند التخطيط لمشروع  دمي. هآه الحدود نسبية وليست 

م. لخصوصية المدينة والمنطقة المخططة للمشروع، تختلف محددة وغير مفروضة في جميع مناطق العال

 رى وتخضع هآه المعايير للتغيير من وقت آل ر، وهي ُجراءات فنية تحددها طبيعة الخدمة أمن بيئة الى 

المعايير التخطيطية ( 2( المعايير التخطيطية للخدمات الصحية والجدول )1يبين الجدول )المقدمة. كما 

هدف هآه المعايير تقييم وجود الخدمات الكمية والنوعية في المدينة من أجل ضمان بيئة ، تعليميةللخدمات ال

  .حضرية تتماشى مع روح العصر الساَدة وضمان ظروف معيشية كريمة

 

 

 

                                                           
سناء ساطع عباس، غصون نجم عبد الزهرة، المعايير التخطيطية في التجمع السكني المستدام ) دراسة تحليلية للمعيار  -1

معايير التخطيط والتصميم الحضري  –مدن سكنية متكاملة الخدمات ، المحور  -المتنامي(، مؤتمر االسكان العربي الثالث

 .4،ص2014 /12 /18-17والعمراني، حلول ُسكانية للفترة 
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 م2018( المعايير التخطيطية لمراكز الرعاية الصحية ا ولية لسنة 1جدول )

 الباحث باالعتماد على . -المصدر:

العراق، جمهورية العراق، وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة، معايير االسكان الحضري والريفي في -1

 .75.ص2018

 م2018( المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية في سنة 2جدول )

 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

والريفي في العراق، جمهورية العراق، وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة، معايير االسكان الحضري -1

 .83-.63ص .2018

، 2013، 1مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافيا الخدمات أسس ومفاهيم، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،ط-2

 .104ص

 *موقف لآوي االحتياجات الخاصة.

 لمراكز الرعاية الصحية ا وليةالتخطيطية المعايير مؤشرات  ت

 %100 النسبة االفتراضية للسكان المخدومين 1

 12000رَيس 4800فرعي السكان /مركز صحيعدد  2

 312m2 / 0.65m2 600m2 /0.5m2 المساحة المبنية لكل شخص مخدوم م2 3

 960m2/ 0.20m2 1800m2 /0.15m2 مساحة ا رض لكل شخص مخدوم م2 4

 800m نصف قطر المنطقة المخدومة 5

 2 العدد ا قصى للطوابق 6

 0.3 مساحة التغطية القصوى للقطعة 7

 1/1000 طبيب /نسمة 8

 1/10000 طبيب اسنان / نسمة 9

 1/20000 صيدلي/ نسمة 10

 1/1000 ذو المهن الصحية /نسمة 11

 1/1000 ذو المهن التمريضية /نسمة 12

 1/3 ذو المهن التمريضية/طبيب 13

 1/3 ذو المهن الصحية/طبيب 14

 لالحتياجات الخاصة 2من مساحة الطوابق +  2m 100لكل 3موقف السيارات ضمن ا رض/ 15

 المؤشرات ت
 للخدمات التعليمية المعايير التخطيطية

 اعدادي متوسط ابتداَي رياض اطفال

 17-15 14-12 11-6 5-4 أعمار الطلبة 1

 28m 25.5m 27m 7m2 2المساحة المبنية/تلميآ م 2

 216m-5 1 212m 214.25m 214.25m 2مساحة ا رض/تلميآ م 3

 22.4m 21.6m 21.7m 21.7m 2الشعبة / تلميآ ممساحة  4

 249m 249m 249m 249m مساحة الشعبة الكلية 

 9600 9600 2400 2400 عدد سكان المنطقة المخدومة 5

 %6.28 %7 %15.4 %5.78 نسبة المخدومين من السكان 6

 216 324 370 180 سعة المدرسة 8

 6 9 12 6 عدد الشعب  

 2M1300 2640m2 2268m2 1772m2 المبنيةالمساحة  9

 22700m 5760m2 4617m2 3078m2 مساحة االرض 10

 0.40 0.40 0.40 0.45 نسبة التغطية للقطعة 11

 300m 500m 800m 800m نصف قطر الخدمة 12

1/30 24-32 طالب/ شعبة 13  1/30 1/30 

 1/30 1/30 1/19 1/16 طالب/ معلم 14

 *2شعبة+/2 *2شعبة+/2 *2شعبة+/2 شعبة/2 موقف السيارات ضمن ا رض  15



 

  

  

 

 

 

 

في مدينتي المشخاب وتطورهما نمو السكان والخدمات الصحية والتعليمية 

 والقادسية

 

 المبحث األول

 وتطورهم السكان في مدينتي المشخاب والقادسية نمو

 

 

 المبحث الثاني

 القادسيةنشأة الخدمات الصحية والتعليمية وتطورهما في مدينتي المشخاب و
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 المبحث ا ول -الفصل الثاني 

 وتطورهم نمو السكان في مدينتي المشخاب والقادسية

 -مدخل:

تعد  ُدراسة الخصاَص الديموغرافية الحضرية أهم االتجاهات في البحث الحضري المعاصر؛ 

ن أف .(1) ن السكان هم المحور الرَيس للمدينةأتوسع المدينة وبما ولوجود عالقة قوية بين الحجم السكاني 

الديموغرافية لمدينتي المشخاب والقادسية أهم مؤشرات تخطيط وتطوير الخدمات معرفة الخصاَص 

الصحية والتعليمية وهدف التنمية ووساَلها في المجاالت االقتصادية والخدمية التي تتكفل بها لتلبية 

بتقديرات عتمد التنبؤ تودينتين، احتياجاته؛  نها تكشف عن نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم وكثافتهم في الم

 .(2)ابعضها بعضا  فيالسكان المستقبلية على معدل النمو السكاني الحالي، ويستند ُلى متغيرات متعددة تؤثر 

مما يؤدي ُلى استخدام هآه المؤشرات في دراسة وتوزيع الخدمات الصحية والتعليمية وقياس كفاءتها 

ة الطلب المستمر عليها وكآلك التخطيط وتوزيعها المكاني وتوافقها مع الكثافة السكانية الكلية وطبيع

المستقبلي لها باالعتماد على دراسة الواقع الديموغرافي والخدمي في آن واحد في عملية تنظيم توزيعه بما 

تناولها لآلك  يتناسب مع طبيعة الطلب وسهولة الوصول ُليه لتحقيق االستفادة الكاملة منه بالشكل المناسب،

والكثافة في كل  والتركيب هآه الخصاَص من حيث النمو السكاني والتوزيعة لمعرف الباحث في الدراسة

 :على النحو اآلتيمدينة من المدينتين و

 مدينة المشخاب-1

 ""Population growthالنمو السكاني -1-1

بالحركة  متازالسكان هم كتلة من ا فراد ت ؛  نزمنية مختلفة دهو التباين في حجم السكان على مد

والنمو السكاني الزيادة في التركيبة السكانية اإليجابية والسلبية  ،واالنتقال وال يعيشون في حالة مستقرة ثابتة

استقرار مدينة المشخاب قديم، نتيجة تفاعل العوامل  وأن .(3) ومصدره التباين في الوالدات والوفيات والهجرة

زاد بشكل  الطبيعية والبشرية التي تسهم في التأثير التراكمي للنمو السكاني. ويرى الباحث أن عدد السكان قد

عامل الزيادة الطبيعية وتدفقات الهجرة الى المدينة من نتيجة  ،كبير عما كانت عليه المدينة في بداية النشوء

ن العنصر السكاني عامل مؤثر في تحديد موضع المدينة ومساحتها وطبيعة أو المجاورة، القرى واالرياف

 .المدينة من سنة   رى تطورن سكان مدينة المشخاب ومعدل النمو يتباين مع أتوزيع الخدمات المقدمة لهم. 

( نسمة بنسبة 9888م )1977بلغ عدد سكان مدينة المشخاب في تعداد  (3( وشكل )3ينظر جدول )

وبنسبة    ،(%2بمعدل نمو) ،( نسمة12077سكانها)د م بلغ عد1987وفي عام القضاء، %( من سكان30.77)

                                                           

1- Robert E. Dickinson،City Region and Regionation،2 nd Ed. keg an London1969.P.165. 

 .28، ص2007، 2فوزي عبد سهاونة، موسى عبودة سمحة، جغرافية السكان، دار واَل للنشر، عمان، ط -2

 .71، ص2004، 2علي لبيب، جغرافية السكان، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط-3
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السكان ومعدالت النمو والتغير المطلق ونسبة التغيير ونسبة المدينة من القضاء في مدينة  ( عدد3جدول )

 م2020-1977المشخاب للمدة 

 السنة
سكان مدينة 

 المشخاب

سكان قضاء 

 المشخاب

معدل 

 (1)النمو

%من سكان 

 القضاء

 التغير

 (2)المطلق 

 (3)نسبة 

 التغير%

1977 9888 32130 - 30.77 - - 

1987 12077 40595 2 29.75 2189 22.1 

1997 17053 58668 3.5 29.07 4976 41.2 

2007 23337 84003 3 27.78 6284 36.8 

2017 29867 90911 2.4 32.85 6530 27.9 

2020 32287 98278 2.6 32.85 2420 8.1 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

، 1977النجف، توزيع السكان حسب الوحدات االدارية والبيئة والجنس في سنةجمهورية العراق، مديرية احصاء محافظة 

 .2020، بيانات غير منشورة،2020، 2017، 2007، 1997، 1987
 

 

 م(2020-1987( معدل النمو السكاني في مدينة المشخاب للمدة )3شكل )

 .(3( وجدول )Microsoft Office2019-Excel)المصدر: عمل الباحث باستعمال برنامج 

                                                           

𝑅  100استخراج معدل النمو وفق طريقة الوسط الهندسي:                                          -1 = (𝑡 √
𝑝1 

𝑝0
 − 1) ∗ 

R  معدل النمو السنوي =T  عدد السنوات بين التعدادين =P1 عدد السكان في التعداد الالحق = 

P0 عدد السكان في التعداد السابق = 

 حجم السكان في التعداد السابق. –التغير المطلق = حجم السكان في التعداد الالحق -2

نسيم برهم، كايد ابو صبحة، عبد الفتاح عبدهللا، مد ل الى الجغرافية البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  -ينظر: 

 .60،ص1998، 1االردن،ط

 اج نسبة الزيادة السكانية )نسبة التغيير( من  الل استخدام الصيغة اآلتية:تم استخر -3

 100 ×
الزيادة بين التعدادين(التعداد الالحق− التعدادالسابق)

التعداد السابق
=       نسبة التغير  

، ص 1999، 1أسس عامة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط -عبد علي الخفاف، جغرافية السكان  -ينظر:

119. 
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%( من سكان القضاء وفي عام 29.75بنسبة )م 1977عن تعداد عام  (2189وزيادة ) ،%(22.1تغير)

( عن 4976وزيادة ) ،%(41.2( ونسبة تغير)%3.5( نسمة بمعدل نمو)17053م بلغ عدد سكانها )1997

( نسمة 23337م بلغ عدد سكانها )2007%( من سكان القضاء. وفي عام 29.07م بنسبة )1987تعداد 

%( من سكان 27.78م بنسبة )1997( عن تعداد 6284بزيادة ) %(36.8ونسبة تغير) ،(%3بمعدل نمو)

 %(27.9بة تغير)ونس ،(%2.4( نسمة بمعدل نمو)29867م بلغ عدد سكانها )2017القضاء وفي عام 

م بلغ عدد سكانها 2020%( من سكان القضاء وفي عام 32.85م بنسبة )2007( عن تعداد 6530بزيادة )

م بنسبة 2007( عن تعداد 2420بزيادة ) %(8.1ونسبة تغير) ،(2.6%( نسمة بمعدل نمو)32287)

 ينوسعها المكاني ُلى الجانبيرتبط هآا النمو بالتطور العمراني في المدينة وت%( من سكان القضاء. 32.85)

الصحية والتعليمية؛  ن النمو السكاني مرتبط بالنمو  ما يسر وااليمن من نهر الفرات وتطور  دماته

الحضري والمكاني للمدينة وكآلك يرتبط بالطلب على العمالة الماهرة بالزيادة. وبهآا فقد ُعدت المدينة من 

 .المدن الجاذبة للسكان

م بلغ معدل 1987ذلك تباين معدالت النمو والزيادة السكانية في المدينة. ففي سنة ونستنتج من 

( وهآا النمو يعد بطيئاا نتيجة انخفاض معدالت الخصوبة والحرب العراقية اإليرانية، وفي سنة %2النمو)

 رى ( بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة الخارجية من المحافظات ا %3.5مرتفع بلغ )م 1997

والدا لية من القرى واالرياف المجاورة للمدينة وتوفير فرص العمل وتحسن المستوى الصحي والمعاشي، 

(، نتيجة %2.6الى ) 2020( و%2.4م الى )2017( و3%م الى )2007وتراجع هآا المعدل في سنة 

بدأت رات اإلرهابية، والظروف التي مر بها البلد من بطالة والتي نتج عنها هجرة الشباب، والحروب والتفجي

 .المواليد لتحسين نوعية حياة أسرهم وتحسين ظروفهم بتحديد النسل منالعاَالت العراقية 

 "population Distribution التوزيع السكاني"-1-2

ويمثل التوزيع ظاهرة ديناميكية تتطور  هو توزيع عدد ا شخاص الآين يعيشون بالفعل في المدينة،

لفهم واقع التوزيع ودرجة فعاليته وتوازنه فيما يتعلق و .(1)وتختلف أسبابها وآثارها في الزمان والمكان

وبهآا اعتمد الباحث في جمع  بالخدمات االجتماعية، من  الل قياس موارد المجتمع و دماته والتخطيط لها.

لعدم وجود بيانات احصاَية  ؛اري االحياء السكنية في مدينة المشخابعدد سكان كل حي سكني على مخت

حياء في المدينة هي مستحدثة ولم تشمل بالتعدادات السكانية اذ كانت تحتسب ضمن غلب ا أن بعددها؛  

 في عامووكآلك تشكل االحياء العشواَية في محيط المدينة، ، التسعينات مدةالمناطق الزراعية )الريفية( الى 

                                                           

 .130، ص 2002، 1عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة بغداد، بغداد،، ج-1
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احصاَية مختاري االحياء بلغت  على حيننسمة لمجموع سكان المدينة  (32287م بلغت التقديرات )2020

 نها تمثل الصدق والثبات  اإلحصاَية؛عتماد هآه أالباحث  دعاو ،( نسمة5536بفارق ) ،( نسمة37823)

. واستخدم الباحث صورة المعنية، وعدم وجود ُحصاَية لألحياء في الدواَر واقع الحال في المدينةبحسب 

ستخراج مساحة . ُذ تم ا((ArcGIS10.7برنامج  عماللمدينة المشخاب باست مرجعاا ا قمار الصناعية

االحياء السكنية، واستخدم وحدة الهكتار لقياس العالقة بين حجم السكان والمنطقة المأهولة سكنيا لكل هكتار. 

في التوزيع السكاني بحسب االحياء السكنية، وهآا التباين ناتج  التفاوت (5جدول )الو (4جدول )الويوضح 

 والبعد التاريخي.  ،وطبيعة الوظاَف الحضرية ،ومساحة المناطق السكنية، عن عوامل منها حجم السكان

 م2020( عدد السكان والمساحة على مستوى االحياء في مدينة المشخاب في سنة 4جدول )

 النسبة عدد السكان النسبة المساحة/هكتار اسم الحي ت

 10.28 3888 8.17 35.4 الشهيد الصدر 1

 3.05 1153 1.78 7.7 العسكري 2

 3.14 1189 1.94 8.4 الشهداء 3

 3.09 1167 3.07 13.3 بغداد 4

 8.63 3266 4.27 18.5 شهيد المحراب 5

 2.07 784 1.02 4.4 الثورة 6

 2.75 1039 2.49 10.8 العصري 7

 2.61 987 1.91 8.3 السراي 8

 2.31 874 2.84 12.3 القدس 9

 3.07 1163 1.75 7.6 ايسرالسوارية 10

 8.62 3259 7.80 33.8 الكرامة 11

 3.15 1193 2.35 10.2 ثورة العشرين 12

 3.16 1196 2.47 10.7 الجفالوية 13

 5.33 2017 4.73 20.5 الحسن 14

 3.04 1149 2.61 11.3 الحسين 15

 2.89 1093 7.46 32.3 الزهراء 16

 3.14 1189 5.08 22 الضباط 17

 5.58 2109 1.85 8 الغدير 18

 3.25 1230 3.42 14.8 ايسر الدبينية 19

 2.61 987 2.19 9.5 2ايسر السوارية  20

 3.29 1243 3.23 14 ايمن الدبينية 21

 3.14 1187 2.77 12 ايمن السوارية 22

 9.72 3676 23.78 103 راك الحصوة 23

 2.08 785 1.02 4.4 ابريهي 24

 100 37823 100 433.2 المجموع
 .المصدر: الباحث باالعتماد على

 المسح الميداني لمدينة المشخاب، والحصول على اعداد سكان كل حي سكني من مختاري االحياء السكنية.-1

 .ArcGIS Desktop10.7استخراج المساحة لكل حي سكني من  الل استخدام برنامج -2
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 م2020( التوزيع العددي للفئات السكانية في مدينة المشخاب في سنة5جدول )

 نسبة السكان نسبة المساحة السكان المساحة النسبة التكرار (1)الفئة/نسمة/هكتار

1404-784 18 75 214 19608 49 52 

1405-2025 1 4.17 20.5 2017 5 5 

2026-2646 2 8.33 26.5 5375 6 14 

2647-3267 1 4.17 33.8 3259 8 9 

3268-3888 2 8.33 138.4 7564 32 20 

 100 100 37823 433.2 100 24 مجموع
 (.4المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )

 

 :على النحو اآلتي (،6خريطة )اللفئات السكانية، ينظر اوفق على ويمكن توزيع سكان مدينة المشخاب 
 

 نسمة(/1404-784الفئة االولى )-1-2-1

 القدسو السرايو العصريو الثورةو بغدادو الشهداءو )العسكريا في المدينة هي ( حيا 18تمثلت بـ)

 الدبينيه ايمنو ايسرالدبينيهو الضباطو الزهراءو الحسينو الجفالويهو ثورة العشرينة وايسر السواريو

( 209.6%( من احياء المدينة بمساحة )75ابريهي(، وشكلت نسبة )و ايمن السواريةو 2ايسر السواريةو

 %( من سكان المدينة.52( نسمة بنسبة )19608%( من المساحة الكلية وعدد سكاني )49هكتار بنسبة )

 نسمة( /2025-1405لثانية )الفئة ا-1-2-2

( هكتار 20.5%( من مجموع االحياء بمساحة )4هو )حي الحسن( بنسبة ) اواحدا  اسكنيا  اشملت حيا 

 %( من اجمالي سكان المدينة.5( نسمة بنسبة )2017%( من المساحة الكلية وعدد سكانه )5بنسبة )

 نسمة(/2646-2026الفئة الثالثة) -1-2-3

%( من جميع االحياء بمساحة 8الغدير( وشكلت نسبة )و)شهيد المحراب حي ين في المدينة هما مثلت

 .%(14ة )ب( نسمة من سكان المدينة بنس5375%( من مساحة المدينة،وعدد سكاني)6( هكتار بنسبة)26.5)

 نسمة(/3267-2647الفئة الرابعة)-1-2-4

( هكتار 33.8في المدينة بمساحه مقدارها )%( من عدد االحياء 4تمثل حي الكرامة وشكل نسبة )

 .%( من مجموع سكان المدينة9( نسمة شكل نسبة )3259%( من مساحة المدينة بعدد سكاني )8بنسبة )

 نسمة(/3888-3268الفئة الخامسة)-1-2-5

%( من االحياء بمساحة 8منطقة راك الحصوة( شكلت نسبة )و )حي الشهيد الصدربـ انحصرت

 %( من سكان المدينة.20( نسمة بنسبة )7564وسكانها) ،%( من مساحة المدينة32هكتار بنسبة )( 138.4)

                                                           
تم تصميم الجدول التكراري بطريقة رياضية، ينظر: غازي عطية زراك، مبادئ علم االحصاء التطبيقي، جامعة تكريت،  -1

 .9،ص 2015، 1كلية العلوم، ط
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 ( التوزيع العددي على وفق الفئات السكانية لسكان مدينة المشخاب6 ريطة )

 م2020بحسب االحياء في سنة 

 
 .المصدر: الباحث باالعتماد على

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  -1

 .(5،4جدول )-2
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 ""Population compositionالتركيب السكاني -1-3

ا لرأس المال البشري التي يمتلكها المجتمع التي  ،تعطي دراسة التركيب السكاني تصوراا واضحا

. ويؤثر الهيكل الجنساني والعمري وحجم ا سرة (1)يمكن تصنيفها وفقاا لقطاعات النشاط االقتصادي المختلفة

لتحقيق التوازن بين االمكانيات  ؛(2)تخطيط الخدمات الصحية والتعليمية والمظاهر الحضارية اال رى في

 ة زمنية معينة. لآلك تناول الباحث بعض متغيرات التركيب السكاني. مدالمتاحة واالحتياجات المطلوبة في 

 التركيب النوعي-1-3-1

فإذا زاد عدد  وفق نسبة عدد الآكور لكل ماَة أنثىعلى ويقاس ذكور وُناث،  علىطريقة تقسيم السكان هي 

( ُذا كان الآكور 100حين تقل النسبة عن ) على(، 100الآكور على عدد اإلناث كانت النسبة اكبر من )

وتكمن أهمية دراسة هآا النوع من التركيبة السكانية في  دون عدد اإلناث. وتعرف هآه النسبة بنسبة النوع

المتغيرات الديموغرافية ا  رى  فيهآا العامل أنه المحدد ا ساس لطلب الخدمة للآكور واالناث، وتأثير 

)مثل الزواج والوالدة(. وتعتمد العديد من العالقات االجتماعية واالقتصادية المهمة على ما ُذا كان هناك 

 .(3)غباتهورتوازن بين عدد هآين النوعين ثم فهي  اصة بنوع الخدمة االجتماعية التي تلبي احتياجاته 

نسبة الآكور  تم انخفاض نسبة النوع وبلغ1977( في تعداد عام 4شكل )ال( و6جدول )الونالحظ من 

 فغالباا ما يكون عدد عدد الوفيات بين الجنسين  تالف؛ ال( من االناث في مدينة المشخاب100( لكل )96.5)

 

 م(2020-1977( نسبة النوع السكاني في مدينة المشخاب )6جدول )

 المشخابقضاء  مدينة المشخاب السنة

 نسبة النوع اناث ذكور (4)نسبة النوع  اناث ذكور

1977 4864 5042 96.5 10683 11559 92.4 

1987 6208 5869 105.8 14210 14308 99.3 

1997 8568 8485 101.0 20590 21025 97.9 

2007 11965 11372 105.2 30402 30264 100.5 

2017 14897 14970 99.5 31002 30042 103.2 

2020 16104 16183 99.5 33515 32476 103.2 
 .المصدر: الباحث باالعتماد على

، 1977، مديرية احصاء محافظة النجف، توزيع السكان حسب الوحدات االدارية والبيئة والجنس في سنةيةجمهورية العراقال

 .2020، بيانات غير منشورة،2020، 2017، 2007، 1997، 1987

                                                           

، دار الصفاء للنشر 1نظريات وأساليب(، ط –محمد جاسم علي شعبان العاني، التخطيط اإلقليمي ) المبادئ وا سس  -1

 . 101، ص2007والتوزيع، عمان،

 .610طه حمادي الحديثي، مصدر سابق، ص-2

 .730، ص2002، 2عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ج-3

.S)تستخرج نسبة النوع وفق المعادلة التالية:  -4 R. =
M

F
∗ 100)  

 .377عباس فاضل السعدي، المصدر نفسة، ص -ينظر:
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فضالا عن المعلومات اإلحصاَية غير وزيادة والدات االناث وفيات الآكور أعلى من عدد وفيات اإلناث، 

وسجلت م فقد زادت نسبة الآكور 2007م و1997م و1987، وفي تعداد الدقيقة المقدمة للقاَمين على التعداد

ع افترااع االقتصادية ولتحسن االوض ؛( من االناث100لكل ) اذكرا  (105.2،101،105.8على التوالي )

والزحف وتوفر الخدمات االجتماعية للسكان ، م2003المستوى المعاشي وعودة المهاجرين بعد التغيير 

م 2017العمراني الآي ضم مساحات من الريف المجاور )الطابو الزراعي( وتوفر فرص العمل، وفي عام 

ا للحرب ضد ( من االناث 100لكل ) ا( ذكرا 99.5شكلت )م عادت نسبة النوع الى االنخفاض و2020و نظرا

البلد للبحث عن فرص العمل  دا ل أو  ارج هجرة اغلب الشباب الآكورم، و2014اإلرهاب )داعش( في 

 أو الهجرة االسرية الى مراكز المحافظات للسكن الداَم.

 م(2020-م1977( نسبة النوع السكاني في مدينة المشخاب للمدة )4شكل )

 
 (.6(( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))المصدر: 

 

 التركيب العمري-1-3-2

ويعد السكان الموزعون  هو عدد ا شخاص أو شراَح السكان في مختلف ا عمار أو الفئات العمرية.

بحسب العمر أحد أهم أنواع التركيب السكاني في الدراسات الديموغرافية والتخطيطية  اصة في مجال 

الخدمات؛  ن المعلومات التي يقدمها ذات اهمية كبيره في التخطيط التربوي لتحديد مدى الحاجة الى 

لخدمات ا. أما ةجديد شعب دراسيةدرسة أو المؤسسات التربوية والتعليمية ُذا كانت هناك حاجة ُلى م

 نه يساعد في تحديد الموارد البشرية  ؛الصحية، فيمكن أن نستنتج منها نموذج الصحة العامة للمجتمع

ثالث فئات  علىويقسم السكان في مدينة المشخاب  .(1)و صاَصها والتوزيع الجغرافي للموارد البشرية

 .يبين الهرم السكاني في المدينة ، الآي(5شكل )ال(، و7جدول )العمرية، ينظر 

                                                           

 .185، ص2008، 2الخريف، السكان المفاهيم واالساليب والتطبيقات، دار المؤيد، الرياض، طرشود بن محمد -1
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 (سنة15اقل من فئة صغار السن ) -1-3-2-1

 ،تمثل هآه الفئة قاعدة الهرم السكاني في مدينة المشخاب وتتأثر بشكل كبير في الوالدات والوفيات

شكلت ( 5اقل من ( نالحظ انها مقسمة على ثالث مراحل فئوية االولى )5شكل )ال( و7ومن الجدول )

%( 13.59( نسمة بنسبة )4277( شكلت )9-5%( والمرحلة الثانية )14.83( نسمة بنسبه )4668)

ن فئة صغار السن أ%( وبآلك يتضح لنا 11.74( نسمة وبنسبة )3694شكلت) (14-10والمرحلة الثالثة )

للطالب في %( من مجموع سكان المدينة. وهي الفئة ا كثر شموالا 40.16( نسمة بنسبة )12639تشكل )

المتوسطة( ضمن هآه الفئة و االبتداَيةو)رياض االطفال هي  نها تشمل ثالث مراحل تعليمية  ؛أي مدينة

وتحتل هآه الفئة المساحة التعليمية ا كبر. وهآا  ( سنة على التوالي14-12( و )11-6( و )5-4العمرية )

 من ناحية ما تحتاجه المستقبلي  عليها مؤشر واضح على مدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والطلب

 م2019( الفئات العمرية السكانية في مدينة المشخاب للعام 7جدول )

 النسبة المجموع النسبة اناث النسبة ذكور فئات العمر

 ا ولى الفئة

)اقل من 

 سنة(15

 السن صغار

 14.83 4668 7.27 2289 7.56 2379 5اقل من 

5-9 2192 6.97 2085 6.63 4277 13.59 

10-14 1871 5.95 1823 5.79 3694 11.74 

 40.16 12639 19.69 6197 20.47 6442 المجموع

 

 الفئة الثانية

 سنة(15-64)

 متوسطي السن

 

15-19 1732 5.50 1777 5.65 3509 11.15 

20-24 1458 4.63 1511 4.80 2969 9.43 

25-29 1214 3.86 1099 3.49 2313 7.35 

30-34 1031 3.28 1045 3.32 2076 6.60 

35-39 791 2.51 860 2.73 1651 5.25 

40-44 817 2.60 879 2.79 1696 5.39 

45-49 635 2.02 720 2.29 1355 4.31 

50-54 406 1.29 428 1.36 834 2.65 

55-59 427 1.36 444 4.44 871 2.77 

60-64 333 1.06 291 0.92 624 1.98 

 56.87 17898 28.77 9054 28.10 8844 المجموع

 الفئة الثالثة

 سنةفأكثر(65)

 كبار السن

65-69 163 0.52 196 0.62 359 1.14 

70-74 127 0.40 119 0.38 246 0.78 

75-79 50 0.16 85 0.27 135 0.43 

+80 71 0.23 121 0.38 192 0.61 

 2.97 932 1.66 521 1.31 411 المجموع

 100 31469 50.12 15772 49.88 15697 المجموع الكلي 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

جمهورية العراق، مديرية احصاء النجف، تقديرات سكان قضاء المشخاب حسب فئات العمر الخمسية والبيئية والجنس في 

 .2020، بيانات غير منشورة،2019سنة 
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 م2019المشخاب في سنة ( الهرم السكاني في مدينة 5شكل )

 
 (.7( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالمصدر: الباحث باالعتماد على برنامج )

 

الآي تقع فيه؛  ن  هآه الفئة من المؤسسات التربوية والتعليمية والصحية الضرورية التي تالَم سلم العمر

بها يعني أنها توفر أجياالا من الشباب المتعلمين هآه الفئة تعد الركيزة السكانية االساسية للمدينة واالهتمام 

هآه الفئة بأنها مستهلكة وغير منتجة  وتمتاز تجاه المجتمع. تهممسؤوليعباء أقادرين على تحمل الالواعين 

تحركهم  اتُال أن الواقع في العراق بشكل عام ومدينة المشخاب بشكل  اص يظهر أن العديد من هآه الفئ

الدوافع االقتصادية واالجتماعية التي تحفزهم على توظيف ا طفال في سوق العمل. وهآا ينعكس على 

 الواقع الصحي والتعليمي.

 (سنة64-15متوسطي السن )فئة  -1-3-2-2

مجتمع المدينة.  قيةتعد هآه الفئة اهم الفئات العمرية في المجتمع؛  نها الفئة اإلنتاجية التي تدعم ب

%( من 56.87( نسمة بنسبة )17898بلغت ) حيث وشكلت نسبة هآه الفئة أكثر من نصف سكان المدينة

(نسمة بنسبة 9054واالناث ) ،%(28.10(نسمة بنسبة )8844)رالآكو وعدد، مجموع سكان المدينة

ا رياف والقرى من مناطق  النسبة العالية لهآه الفئة في المجتمع ُلى جاذبية المدينة تعزى%( و28.77)

 تينمما دفع أفراد هآه الفئة لالنتقال ُلى المدينة لتوفير فرص العمل وسبل العيش. وتقع مسؤولية الفئالقريبة 

 نها المجموعة الوحيدة القادرة على االنخراط في  ؛االولى والثالثة من السكان على كاهل هآه الفئة الشابة

حفاظ على هآه الفئة وطاقتها القوية ودورها البارز لا نشطة االقتصادية، لآلك تسمى بـ)الفئة المعيلة(. ول

ا التي تتماشى وتطلعات السكان، واحتياجاتهم من الضروري تقديم الخدمات المجتمعية المناسبة له بالمجتمع
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 وتساعدهم على تقليل أعباء العمل الخاصة بهم.

 فأكثر( -سنة  65فئة كبار السن ) -1-3-2-3

تع د هآه المجموعة من أقل الفئات العمرية في الهرم السكاني الحضري ويمثلها كبار السن الآين ال 

ا للحالة الصحية للمجتمع، حيث تزداد نسبتها  وتعتبر يستطيعون العمل )مجموعة المعالين(. هآه الفئة انعكاسا

%( من العدد الكلي 2.97( نسمة بنسبة )932مع تحسن الحالة الصحية. بلغ حجم فئة كبار السن في المدينة )

تعرض افراد هآه الفئة ، ن سبب انخفاض هآه الفئة يعود الى كبر حجم الفئة االولى والثانيةألسكان المدينة و

 ن نسبة االناث في هآه الفئة أعلى من نسبة الآكورأ( 10جدول )الالى االمراض لقلة المناعة ويالحظ من 

 %(. 1.66( بنسبة )521االناث ) على حين%( 1.31( بنسبة)411)ربلغ الآكوحيث 

في مجتمع مدينة المشخاب، لوحظ أن هناك عالقة وثيقة  الثالث عمريةالفئات الومن  الل دراسة 

لسكان مدينة المشخاب ُذ  ادام نسبة االعالة مؤشرا خبين الفئات في مجتمعه، ويمكن ُثبات هآه العالقة باست

واالعالة الكلية بلغت  ،%(70.61وصغار السن في المدينة ) ،%(5.20بلغت نسبة اإلعالة لكبار السن )

هآه النسبة عالية جداا. وهو يلقي مسؤولية ثقيلة على تع د . (1)قياس نسبة االعالة  %( ومن منظور75.8)

عاتق أولئك الآين سيتحملون العمل. عالوة على ذلك ما تشكله فئة صغار السن من نسبة كبيرة يحتم على 

 وتزويدهم بمؤشر قوي على مدى توفر الخدمات في المدينة. حسبانمخططي المدينة وضع ذلك في ال

بقدرته يتخآ اتجاهه العام الآي نستنتج مما تقدم ان النمو السكاني في المدينة يتصف بالنمو السريع 

يتصف بالقاعدة العريضة السكاني ن الهرم ألفئات العمرية فااما  .تزايد في اعداد السكان في المستقبلالعلى 

بنسب كبيرة في االعمار الصغرى وفي المقابل نسب صغرى من كبار السن وهو مجتمع شاب فتي  متازوي

رتفاع نسبة الخصوبة وتحسن الحالة الصحية وتقلص قمة الهرم ة نتيجة اسن14دون  ا طفالتزيد فيه نسبة 

 .عمار الكبيرةالنخفاض أمد الحياه ويؤدي عامل الوفاة الى التناقص التدريجي للسكان باالتجاه نحو اال
 

 "Population Densityالكثافة السكانية"  -1-4

، لآلك ركز الباحث على بهاالتوزيع السكاني العددي والنسبي للمدينة غير كاف  لتوفير اإلحساس 

تعد الكثافة السكانية والكثافة السكانية للمدينة، لما لها من أهمية كبيرة في معرفة التوزيع الجغرافي للسكان، 

                                                           

 :نسبة االعالة: نسبة السكان القادرين على العمل على نسبة السكان غير القادرين على العمل. وتستخرج بالصيغ اآلتية-1

100 ×
عدد السكان للفئة اقل من15سنة

64سنة − عدد السكان في سن العمل15
= نسبة االعالة لصغار السن − 

  100 ×
عدد السكان للفئة 65فأكثر 

عدد السكان في سن  العمل 15−64سنة
= نسبة االعالة لكبار السن  −   

 100 ×
عدد االطفال +عدد الشيوخ

عدد السكان 15−64سنة
=   – نسبة االعالة الكلية 

 .390-389عباس فاصل السعدي، مصدر سابق، ص-ينظر:
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من  الل فهم ومقارنة التباين و. (1)واالكتظاظ أهم مؤشرات المستوى االقتصادي والوضع االجتماعي للسكان

أن هناك أحياء كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ا مر الآي يتطلب تحديد حجم  نرىفي مساحة وأجزاء المدينة 

رة في فهم الصورة التي يتوزع فيها السكان جغرافياا. المساحات التي تشكل أنماطاا مختلفة ولها أهمية كبي

الكثافة السكانية فيها فتعطينا عادة ما يُعزى تأثير الكثافة السكانية ُلى نمو المدينة واتجاه التوسع الحضري 

ا وا بسط لتحديد الكمية نها من ؛ دا ل المدينةفي صورة لتوزيع السكان ة الصافي  المقاييس ا كثر استخداما

معرفة تركز السكان . و(2) لى افتراض أن السكان موزعون بشكل موحد على ا رض في منطقة معينةع

هيكل الخدمات الصحية والتعليمية الحضرية؛  ن  ريطة توزيع السكان قد تكون متوازنة  في وتشتتهم تؤثر

( نالحظ أن هناك 7)خريطة ال( و9جدول )ال( و8جدول )المع توزيع الخدمات اوال في المدينة. ومن  الل 

 مستويات في مدينة المشخاب علىتبايناا في الكثافة السكانية بين ا حياء، ويمكن تصنيف الكثافة السكانية 

 -وعلى النحو اآلتي:

 ( نسمة/هكتار79-34مستوى ذات كثافة سكانية منخفضة جًدا )-1-4-1

%( 16.67راك الحصوة( بنسبة )و الضباطو الزهراءس ويشمل هآا المستوى أربعة احياء سكنية هي )القد

( نسمة 6832وبعدد سكاني ) ،%( من المساحة الكلية39نسبة )ب( 169.6حياء بمساحة )من مجموع ا 

في هآه الفئة  %( من مجموع سكان المدينة. وهنا يتبين لنا سبب انخفاض الكثافة السكانية18.6بنسبة )

بمساحة صغيرة  متازحي القدس الآي ي باستثناءوالتوزيع المكاني لهآه ا حياء بعيد عن وسط المدينة القديمة 

وحي  ،لوقوعه على الشارع الرَيس لمد ل المدينة ؛واالستعماالت التجارية والصناعية والحكومية لألرض

 راضيها زراعية.أن اغلب   ؛ساحات كبيرةتمثلت بم التي ومنطقة راك الحصوة ،والضباط ،الزهراء

 ( نسمة/هكتار125-80مستوى ذات كثافة سكانية منخفضة )-1-4-2

 الكرامةو السرايو العصريو بغدادو )الشهيد الصدرا هي سكنيا ا ( حيا 13ذ بلغ )ُيمثل الفئة االكبر في المدينة 

ايمن و 2ايسرالسواريةو ايمن الدبينيةو ايسرالدبينيةو الحسينو الحسنو الجفالويةو ثورة العشرينو

%( من مساحة 47.23( هكتار بنسبة )204.6%( من احياء المدينة بمساحة )54.17السوارية( بنسبة )

%( من سكان المدينة. ويتضح من 54.31( نسمة بنسبة )20542وعدد سكان هآا المستوى بلغ ) ،مدينةال

تقع في قلب المدينة وتختلف كثافة التجمعات في هآه الفئة بحسب  هآا المستوى ان اغلب هآه االحياء

أو آلية تخصيص ا راضي السكنية. وكآلك الوظيفة التجارية والصناعية وتاريخ النشأة اعتبارات الموقع 

 لقسم من هآه االحياء.

                                                           

، 1988فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية سكان اإلسكندرية ـ دراسة جغرافية منهجية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -1

 .114ص 

 .200رشود بن محمد الخريف، مصدر سابق، ص -2
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 م2020( الكثافة السكانية بحسب ا حياء في مدينة المشخاب في سنة 8جدول )

 نسمة/هكتار –الكثافة  عدد السكان المساحة /هكتار اسم الحي ت

 110 3888 35.4 الشهيد الصدر 1

 150 1153 7.7 العسكري 2

 142 1189 8.4 الشهداء 3

 88 1167 13.3 بغداد 4

 177 3266 18.5 شهيد المحراب 5

 178 784 4.4 الثورة 6

 96 1039 10.8 العصري 7

 119 987 8.3 السراي 8

 71 874 12.3 القدس 9

 153 1163 7.6 ايسرالسوارية 10

 96 3259 33.8 الكرامة 11

 117 1193 10.2 ثورة العشرين 12

 112 1196 10.7 الجفالوية 13

 98 2017 20.5 الحسن 14

 102 1149 11.3 الحسين 15

 34 1093 32.3 الزهراء 16

 54 1189 22 الضباط 17

 263 2109 8 الغدير 18

 83 1230 14.8 ايسر الدبينية 19

 104 987 9.5 2ايسر السوارية  20

 89 1243 14 ايمن الدبينية 21

 99 1187 12 ايمن السوارية 22

 36 3676 103 راك الحصوة 23

 178 785 4.4 ابريهي 24

 2749 37823 433.2 المجموع
 (.4المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )

 م2020حسب الفئات  حياء مدينة المشخاب في سنة ب( مستويات الكثافة السكانية 9جدول )

 نسبة السكان نسبة المساحة السكان المساحة النسبة التكرار الفئات

34-79 4 16.67 169.6 6832 39.15 18.06 

80-125 13 54.17 204.6 20542 47.23 54.31 

126-171 3 12.50 23.7 3505 5.47 9.27 

172-217 3 12.50 27.3 4835 6.30 12.78 

218-263 1 4.17 8 2109 1.85 5.58 

 100 100 37823 433.2 100 24 مجموع
 (.8المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )
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 م2020( مستويات الكثافة السكانية بحسب االحياء في مدينة المشخاب في سنة 7 ريطة )

 
 باالعتماد علىالمصدر: الباحث 

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  -1

 (.9،8جدول )-2
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 ( نسمة /هكتار171-126مستوى ذات كثافة سكانية متوسطة )-1-4-3

مجموع %( من 13ايسرالسوارية( شكال نسبة )و الشهداءو احياء هي )العسكري ةيتمثل هآا المستوى في ثالث

( 3505%( من المساحة االجمالية للمدينة وعدد سكاني بلغ )6( هكتار بنسبة )23.7احياء المدينة بمساحة )

 %( من سكان المدينة.9نسمة شكلت نسبة )

 ( نسمة /هكتار217-172مستوى ذات كثافة سكانية عالية )-1-4-4

ابريهي( من العدد الكلي  حياء و رةالثوو )شهيد المحرابهي سكنية أحياء ةتمثل المستوى الرابع بثالث

%( من المساحة الكلية للمدينة وعدد سكاني 13( هكتار بنسبة )27.3%( بمساحة )9المدينة شكلت نسبة )

 %( من مجموع السكان في المدينة.13( نسمة بنسبة )4835بلغ )

 ( نسمة /هكتار263-218مستوى ذات كثافة سكانية عالية جداَ )-1-4-5

( هكتار وبنسبة 8%( من مجموع االحياء بمساحة )4يتمثل بحي سكني واحد هو )حي الغدير( شكل نسبة )

 %( من مجموع سكان المدينة.6( نسمة بنسبة )2109لمدينة وعدد سكاني بلغ )ا%( من مساحة 2)

في  تمثلتأنها ومما تقدم نتوصل الى سيادة الكثافة المنخفضة على سكان مدينة المشخاب، بدليل 

ارتفاع النشاط الحضري  دمن أحياء المدينة والزال توزيع السكان في حالة ا تالل واضح، ويع  ا ( حيا 13)

والمستويات االقتصادية من ا سباب المهمة لظهور العشواَيات وتوسع المدينة ُلى ا راضي الزراعية، 

مساواة في توزيع الخدمات الآي يتجلى بوضوح في انخفاض الكثافة السكانية ونقص الخدمات وعدم ال

 وكفاءتها هو السبب للزيادة السكانية في أي منطقة أ رى.

 مدينة القادسية-2

 ""Population growthالنمو السكاني -2-1

عدد سكان مدينة القادسية  ُذ ان( 6شكل )ال( و10جدول )اليظهر من ان نمو سكان مدينة القادسية وتطوره 

( 2197م )1977سكان مدينة القادسية في تعداد عام عدد يتباين من سنة الى أ رى مع تطور المدينة وبلغ 

( 3( نسمة بمعدل نمو)2982م بلغ حجم سكانها )1987%( من سكان الناحية، وفي عام 8نسمة بنسبة )

ا الرتفاع  ،%( من سكان الناحية10.7سبة )م بن1977( عن تعداد 785بزيادة )،  %(35.7ونسبة تغير) نظرا

 ،معدل الخصوبة وصغر الحجم المساحي للمدينة والهجرة من الريف المجاور للمدينة، وتركز الخدمات فيها

( ونسبة 0.9( نسمة بمعدل نمو)3285بلغ سكانها )وتراجع المعدل وأنخفض بشكل كبير م 1997وفي عام 

بسبب الظروف ، %( من سكان الناحية9.1نسبة )وم 1987( عن تعداد 303بزيادة )، %(10.2تغير)

م بلغ حجم سكانها 2007وفي عام  .الهجرة للبحث عن فرص العملو االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 %( 10.9م بنسبة )1997( عن تعداد 1208بزيادة )، %(36.8( ونسبة تغير)3نمو) ( نسمة بمعدل4493)
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الناحية في مدينة  الىن ومعدالت النمو والتغير المطلق ونسبة التغيير ونسبة المدينة ( عدد السكا10جدول )

 2020-1977القادسية للمدة 

 السنة
سكان مدينة 

 القادسية

سكان ناحية 

 القادسية

معدل 

 النمو

%من سكان 

 الناحية

 التغير

 المطلق

 نسبة

 التغير%

1977 2197 27614 - 8 - - 

1987 2982 27844 3 10.7 35.7 785 

1997 3285 35911 0.9 9.1 10.2 303 

2007 4493 41052 3 10.9 36.8 1208 

2017 6189 45602 3 13.6 37.7 1696 

2020 6692 49301 2 13.6 8.1 503 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

في  الوحدات االدارية والبيئة والجنسجمهورية العراق، مديرية احصاء محافظة النجف االشرف، توزيع السكان حسب 

 .2020، بيانات غير منشورة،2020، 2017، 2007، 1997، 1987، 1977سنة

 

 م(2020-1987للمدة ) قادسية( معدل النمو السكاني في مدينة ال6شكل )

 
 (.10( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالمصدر: الباحث باالعتماد على برنامج )

 
بزيادة ، %(37.7( ونسبة تغير)3بمعدل نمو)( نسمة 6189م بلغ سكانها )2017عام في و ،الناحيةمن سكان 

الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة من ، بسبب %( من سكان الناحية13.6م بنسبة )2007( عن تعداد 1696)

وتوفير فرص العمل والتوسع العمراني للمدينة اذ تشكلت احياء جديدة القرى واالرياف المجاورة للمدينة 

 نموالمعدل وتراجع ( نسمة 6692م بلغ حجم سكانها )2020وفي عام  ،وتحسن المستوى الصحي والمعاشي

ا  %( من سكان الناحية.13.6م بنسبة )2017( عن تعداد 503بزيادة )، %(8.1( ونسبة تغير)2)وبلغ  نظرا

 .عنها الهجرة تبطالة التي نتجعلى اإلرهاب والللظروف التي مر بها البلد والحرب 
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 "population Distribution التوزيع السكاني"-2-3

مختاري ا حياء السكنية في مدينة احصاَيات اعتمد الباحث في جمع عدد سكان كل حي سكني على  

لعدم وجود بيانات احصاَية بعدد سكان كل حي سكني وهي تختلف في مجموعها عن تقديرات  ؛القادسية

االحياء بلغت حصاَية مختاري ُ على حيننسمة  (6692بلغت التقديرات )وم 2020عدد السكان في عام 

( التفاوت في التوزيع السكاني بحسب 12جدول)ال( و11جدول)الويبين ، ( نسمة335( نسمة بفارق )7027)

وبهآا ، والبعد التاريخي ،وطبيعة الوظاَف الحضرية ،ومساحة المناطق السكنية ،حجم السكان؛ لاالحياء

 :على النحو اآلتي( و8انية. ينظر  ريطة )وفق الفئات السكعلى  القادسية الجانب يمكن أن نوزع سكان مدينة
 

 م2020( عدد السكان والمساحة على مستوى االحياء في مدينة القادسية في سنة 11جدول )

 النسبة  عدد السكان النسبة  هكتار/المساحة  الحي ت

 17.9 1257 9.7 16.2 نيسان 9حي  1

 20.8 1462 7.3 12.2 حي الحسين 2

 3.5 246 3.3 5.5 حي السوق 3

 2.7 187 5.1 8.5 حي الضباط 4

 26.9 1890 36.9 61.6 1حي الغدير  5

 5.4 379 14.4 24 2حي الغدير  6

 17.5 1231 4.5 7.5 حي القادسية 7

 5.3 375 18.8 31.3 حي الطاقة )عشواَي( 8

 100 7027 100 166.8 المجموع
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 الميداني لمدينة المشخاب، والحصول على اعداد سكان كل حي سكني من مختاري االحياء السكنية.المسح -1

 .ArcGIS Desktop10.7استخراج المساحة لكل حي سكني من  الل استخدام برنامج -2
 

 

 م2020( التوزيع العددي للفئات السكانية في مدينة القادسية في سنة 12جدول )

 نسبة السكان نسبة المساحة السكان المساحة/هكتار النسبة العدد الفئات

612-187 4 50 69.3 1187 42 17 

613-1038 - - - - - - 

1039-1464 3 37.5 35.9 3950 22 56 

1465-1890 1 12.5 61.6 1890 36 27 

 100 100 7027 166.8 100 8 مجموع
 (.11المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )

 نسمة( /1038-613نسمة( والثانية )/612-187الفئة االولى )-2-3-1

االحياء  %( من عدد50( شكلت نسبة )2الغديرو الطاقةو الضباطو تمثلت بأربعه احياء )السوق  

%( من 17( نسمة بنسبة )1187%( وعدد سكانها )42( هكتار من مساحة المدينة بنسبة )69.3بمساحة )

 االحياء الحديثة باستثناء حي السوق. والفئة الثانية لم تشكل أي نسبة.مجموع السكان، وهي من 
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 م2020حسب االحياء في سنة بوفق الفئات السكانية لسكان مدينة القادسية على (التوزيع العددي 8 ريطة)

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  -1

 (.20-19جدول )-2
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 نسمة( /1464-1039الفئة الثالثة )-2-3-2

%( من مجموع احياء 37.5الحسين( بنسبة )و القادسيةو نيسان9تمثلت هآه الفئة بثالثة احياء هي )

( نسمة بنسبة 3950%( من المساحة الكلية وعدد سكان هآه الفئة )22( هكتار بنسبة )35.9المدينة بمساحة )

%( من مجموع سكان المدينة وتعد هآه االحياء من اقدم االحياء في مدينة القادسية وهي تقع في المنطقة 56)

ت الوظاَف التجارية تتنافس مع الوظاَف السكنية في هآه المجتمعات، مما أدى المركزية في المدينة، وبدأ

 ُلى التحول من االستخدام السكني ُلى االستخدام التجاري.

 نسمة( /1890-1465الفئة الرابعة )-2-3-3

من أكبر احياء مدينة القادسية بالمساحة وعدد السكان  د( الآي يع  1)حي الغديرسكني هوتمثلت بحي 

( 61.6%( من مجموع احياء المدينة بمساحة )12.5الحياء حديثة النشأة. وتشكل هآه الفئة نسبة )امن  وهو

 %( من سكان المدينة.27( نسمة بنسبة )1890%( من مساحة المدينة وبلغ سكانها )37هكتار بنسبة )

 ""Population compositionالتركيب السكاني -3-2

 التركيب النوعي-2-2-1

عن م انخفاض نسبة الآكور 1977( في تعداد عام 7شكل )ال( و13جدول )الفي مدينة القادسية نالحظ من 

( من االناث وكآلك على مستوى الناحية اذ بلغت نسبة 100( لكل )89.4شكلت نسبة )وإلناث ا

ة غير الدقيقة نتيجة ارتفاع والدات االناث ووفيات الآكور، فضالا عن المعلومات اإلحصاَي(. 93.2الآكور)

لكل  ا( ذكرا 100.7م ارتفعت نسبة الآكور اذ وصلت الى )1987وفي عام  المقدمة للقاَمين على التعداد

وتوفر فرص االقتصادي االجتماعي وحسن الوضع لزيادة عدد الوالدات الآكور وت ؛( من االناث100)

ا لكل ( 95.5وبلغت ) تراجعت نسبة النوع م2020و 2017و 2007و1997اما في تعداد عام العمل.  ذكرا

  ( وبقيت97.1مقارنة بحجم سكان الناحية كآلك انخفض مستوى النوع الآكوري الى )( من االناث 100)

 م(2020-م1977( نسبة النوع السكاني في مدينة القادسية )13جدول )

 ناحية القادسية مدينة القادسية السنة

 نسبة النوع اناث ذكور نسبة النوع اناث ذكور

1977 1037 1160 89.4 12259 13158 93.2 

1987 1496 1486 100.7 12438 12424 100.1 

1997 1605 1680 95.5 16074 16552 97.1 

2007 2241 2252 99.5 18734 18825 99.5 

2017 3087 3102 99.5 20016 19397 103.2 

2020 3338 3354 99.5 21640 20969 103.2 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

، 1977جمهورية العراق، مديرية احصاء محافظة النجف، توزيع السكان حسب الوحدات االدارية والبيئة والجنس في سنة

 .2020بيانات غير منشورة، 2020، 2017، 1997،2007، 1987
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هآه السنوات نسبة طول مدينة القادسية م ُذ شكلت 2020وم 2017م و2007الى عام  هآه النسبة منخفضة

ا ( 99.5) ن هنالك ا تالل في التركيبة النوعية للسكان في المدينة أوهآا يدل ، ( من االناث100لكل )ذكرا

وتباين معدل الوفيات بين  ،وترجع الى عدة أسباب منها ازدياد نسبة هجرة الآكور للبحث عن فرص العمل

وا وضاع االقتصادية والسياسية التي يمر بها  ،والحرب ،قص في بيانات تعداد االناثوالن ،الآكور واالناث

لكل  ا( ذكرا 103.2وصلت الى )حيث م 2020-م2017الناحية بشكل عام ارتفعت في عام اما نسبة . البلد

 .( من االناث100)

 م(2020-م1977( نسبة النوع السكاني في مدينة القادسية للمدة )7شكل )

 

 
 (.13( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالمصدر: الباحث باالعتماد على برنامج )

 

 التركيب العمري-2-2-2

 علىقسم السكان في مدينة القادسية يان التركيب العمري للسكان يبدأ بتوزيعهم الى فئات السن، و

 وعلى النحو اآلتي: (.14جدول )الثالث فئات عمرية. ينظر 

 (سنة 15اقل من فئة صغار السن ) -2-2-2-1

( نالحظ انها 14تمثل هآه الفئة القاعدة العريضة للهرم السكاني في مدينة القادسية ومن الجدول )

%( والمرحلة 14.83( نسمة بنسبه )967( شكلت )سنوات 5اقل من ثالث مراحل فئوية االولى ) علىمقسمة 

( نسمة بنسبة 766( شكلت )14-10%( والمرحلة الثالثة )13.58( نسمة بنسبة )886ت )( شكل9-5الثانية )

%( من مجموع 40.16( نسمة بنسبة )2619ن فئة صغار السن تشكل )أ%( وبآلك يتضح لنا 11.74)

 مدينة.السكان المدينة. وهي الفئة ا كثر شموالا للطالب في أي 

 (سنة 64-15فئة متوسطي السن ) -2-2-2-2

ي فئة )البالغين والشباب( حيث تكمن فيها  صوبة المجتمع لما تحتويه من العناصر الشابة من وه
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الآكور واالناث وفي سن الزواج وبآلك يمكن ان تعوض ما يفقده المجتمع من وفيات، وتوصف هآه الفئة 

احتلت المرتبة االولى االولى والثالثة )صغار وكبار السن(.  تينبأنها المنتجة التي تقع عليها مسؤولية الفئ

( نسمة بنسبة 3709أكثر من نصف سكان المدينة ) ،(8شكل)ال( و14) جدولالهو واضح في بحسب ما 

( بنسبة 1876%( واالناث )28.1( بنسبة )1833%( من مجموع سكان المدينة، بلغ عدد الآكور )56.87)

مما دفع أفراد هآه الفئة لالنتقال ُلى المدينة وتعزى النسبة العالية لهآه الفئة ُلى جاذبية المدينة،  ،%(28.8)

 لتوفير فرص العمل وسبل العيش. وللحفاظ على أساس هآه الفئة وطاقتها القوية ودورها في المجتمع.

 2019( الفئات العمرية السكانية في مدينة القادسية للعام 14جدول )

 

 الفئة االولى 

)اقل من 

سنة( 15

 صغار السن

 النسبة المجموع النسبة اناث النسبة ذكور فئات العمر

 14.83 967 7.3 474 7.6 493 5اقل من 

5-9 454 7.0 432 6.6 886 13.58 

10-14 388 5.9 378 5.8 766 11.74 

 40.16 2619 19.7 1284 20.5 1335 المجموع

 الفئة الثانية 

 سنة(15-64)

متوسطي 

 السن

15-19 359 5.5 368 5.6 727 11.15 

20-24 302 4.6 313 4.8 615 9.43 

25-29 252 3.9 228 3.5 480 7.36 

30-34 214 3.3 217 3.3 431 6.61 

35-39 164 2.5 178 2.7 342 5.24 

40-44 169 2.6 182 2.8 351 5.38 

45-49 132 2.0 149 2.3 281 4.31 

50-54 84 1.3 89 1.4 173 2.65 

55-59 88 1.3 92 1.4 180 2.76 

60-64 69 1.1 60 0.9 129 1.98 

 56.87 3709 28.8 1876 28.1 1833 المجموع

 الفئة الثالثة 

 سنةفأكثر(65)

 كبار السن

65-69 34 0.5 41 0.6 75 1.15 

70-74 26 0.4 25 0.4 51 0.78 

75-79 10 0.2 18 0.3 28 0.43 

+80 15 0.2 25 0.4 40 0.61 

 2.97 194 1.7 109 1.3 85 المجموع

المجموع  

 الكلي

3253 49.9 3269 50.1 6522 100 

 المصدر: الباحث باالعتماد على.

جمهورية العراق، مديرية احصاء النجف، تقديرات سكان قضاء المشخاب حسب فئات العمر الخمسية والبيئية والجنس في 

 .2020، بيانات غير منشورة،2019سنة 
 

 

 فأكثر( -سنة  65كبار السن )فئة  -2-2-2-3

دورهم في االنتاج وعملية بناء المجتمع  االآين أدو ،)الآكور واالناث( ينتمثل هآه الفئة السكان المسن

وهي اآلن غير منتجة بصورة عامة باستثناء ذوي الخبرات العالية في سوق العمل الخاص، وتشكل هآه 
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( نسمة 194بلغ حجم فئة كبار السن في المدينة ) ؛(8شكل )لا( و14جدول )يلحظ الالفئة قمة الهرم السكاني. 

وان سبب انخفاض هآه الفئة يعود الى كبر حجم الفئة االولى  ؛%( من العدد الكلي لسكان المدينة2.97بنسبة )

( اَن نسبة االناث في 14جدول )اللقلة المناعة ويالحظ من  ؛والثانية وتعرض افراد هآه الفئة ُلى ا مراض

( بنسبة 109االناث ) على حين%( 1.3) ( بنسبة85)ور بلغ الآكحيث  لفئة أعلى من نسبة الآكورهآه ا

%(. نالحظ أن هناك عالقة وثيقة بين الفئات في مدينة القادسية، ويمكن ُثبات هآه العالقة باستخدام 1.7)

%( 70.6المدينة ) %( وصغار السن في5.23بلغت نسبة اإلعالة لكبار السن )ُذ  ا،نسبة االعالة مؤشرا 

لقي مسؤولية ثقيلة على عاتق أولئك الآين ت هآه النسبة عالية جداا، تع د %(75.84واالعالة الكلية بلغت )

المدينة وضع ذلك في  على مخططي السن من نسبة كبيرة يحتم ما تشكله فئة صغاروسيتحملون العمل. 

  وتزويدهم بمؤشر قوي على مدى توفر الخدمات المجتمعية في المدينة. حسبانال

 م2019( الهرم السكاني في مدينة القادسية للعام 8شكل )

 
 .(14( وجدول)Microsoft Office2019-Excelالمصدر: الباحث باالعتماد على برنامج )

 

 (14جدول)ال هو موضح فيبحسب ما  القادسية نستنتج مما تقدم ان النمو السكاني في مدينة

فئات العمرية لسكان البالنمو السريع واتجاهه العام نحو الزيادة. و المدينة يتصف مجتمع ن( ا8شكل)الو

تزيد  فتيبنسب كبيرة في االعمار الصغرى بمقابل نسب صغرى من كبار السن وهو مجتمع  تمتازالمدينة 

 ؛نسبة الخصوبة وتحسن الحالة الصحية وتقلص قمة الهرم نتيجة ارتفاع سنة14فيه نسبة ا طفال دون 

ن أمد الحياه ويؤدي عامل الوفاة الى التناقص التدريجي للسكان باالتجاه نحو االعمار الكبيرة وأالنخفاض 

 التساع القاعدة العريضة في فئة صغار السن. ؛في اعداد السكان في المستقبل ااالتجاه العام سوف يشهد تزايدا 
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 "Population Densityالكثافة السكانية"-2-4

في  أن هناك تباينيتضح ( 8خريطة )ال( و16جدول )ال( و15) جدولال بحسب ما هو موضح في

 :على النحو اآلتيمستويات و على، وتصنيف الكثافة السكانية في مدينة القادسية الكثافة السكانية بين ا حياء

 ( نسمة /هكتار12-62ة جداً)مستوى ذات كثافة سكانية منخفض-2-4-1

%( من احياء 62.5الطاقة( بنسبة )و 2الغديرو 1الغديرو الضباطو هي )السوق حياءأ( 5)تمثل

%( من اجمالي سكان 44%( من مساحة المدينة ونسبة سكانية )78( هكتار بنسبة )130.9المدينة بمساحة )

 نسمة/هكتار.( 24( نسمة وكثافة سكانية )3077المدينة بعدد )

 م2020( الكثافة السكانية  حياء مدينة القادسية في سنة 15جدول )

 الكثافة نسمة/هكتار عدد السكان المساحة هكتار الحي ت

 78 1257 16.2 نيسان 9حي  1

 120 1462 12.2 حي الحسين 2

 45 246 5.5 حي السوق 3

 22 187 8.5 حي الضباط 4

 31 1890 61.6 1حي الغدير  5

 16 379 24 2حي الغدير  6

 164 1231 7.5 حي القادسية 7

 12 375 31.3 حي الطاقة )عشواَي( 8

 487 7027 166.8 المجموع
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 المسح الميداني لمدينة القادسية، والحصول على اعداد سكان كل حي سكني من مختاري االحياء السكنية.-1

 .ArcGIS Desktop10.7استخراج المساحة لكل حي سكني من  الل استخدام برنامج -2
 

 م2020حسب الفئات في مدينة القادسية في سنة ب( مستويات الكثافة السكانية 16جدول )

 المستويات
 المساحة السكان االحياء السكنية

 الكثافة السكانية
 النسبة هكتار النسبة العدد النسبة العدد

62-12 5 62.5 3077 44 130.9 78 24 

113-63 1 12.5 1257 18 16.2 10 78 

164-114 2 25 2693 38 19.7 12 137 

 239 100 166.8 100 7027 100 8 المجموع
 (.15المصدر: الباحث باالعتماد على جدول)

 

 ( نسمة /هكتار63-113مستوى ذات كثافة متوسطة )-2-4-2

نسبة و( هكتار 16.2%( من االحياء في المدينة بمساحة )12.5نيسان( بنسبة )9تمثل بـ )حي 

( نسمة 1257%( من مجموع سكان المدينة بعدد )18%( من المساحة الكلية للمدينة يسهم بنسبة )10)

 قدم االحياء السكنية في المدينة.أ( نسمة/ هكتار وهو من 78وكثافة سكانية )
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 ( نسمة /هكتار114-164كثافة عالية ) مستوى ذات-2-4-3

( من احياء 8%( من مجموع )25ال نسبة )شك   ،هما )الحسين والقادسية( حي ينيشمل هآا المستوى 

%( 38%( من المساحة الكلية للمدينة وتسهم هآه االحياء بنسة )12( هكتار بنسبة )19.7المدينة بمساحة )

ن هآه االحياء من االحياء أ( نسمة /هكتار. و137كانية )( نسمة بكثافة س2693من سكان المدينة بعدد)

القديمة في المدينة ويالحظ ارتفاع تركز السكان في هآا المستوى بما ال يتناسب مع مساحة الحي مما يشكال 

 ثقالا على الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة فيه.

 م2020القادسية في سنة  ( مستويات الكثافة السكانية بحسب االحياء في مدينة8 ريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 .ArcGIS Desktop10.7استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  -1

.(16-15جدول )-2
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 المبحث الثاني -الفصل الثاني 
 القادسيةمدينتي المشخاب ونشأة الخدمات الصحية والتعليمية وتطورهما في 

 

 مس مراحل تاريخية مهمة ابتدأت من مرحلة ارتأى الباحث تقسيم نمو المدينتين وتوسعهما على 

النمو والنشأة مرورا بالتطورات العمرانية التي عاشتها المدينتين، من أجل الوصول ُلى نتيجة تطور 

الخدمات الصحية والتعليمية في المرحلة ا  يرة التي تعيش فيها المدينتين وما تقدمه من  دمات للسكان 

دايةا ال بد من التعرف على أصل تسمية مدينتي المشخاب والقادسية بهآه وب عبر هآه المراحل التاريخية.

 ا سماء ومحاولة تحديد طبيعة هآا االسم ومن أين جاء ولماذا؟
 

 -مدينتين:للأصل التسمية والنشأة التاريخية -1
 

دور من تاريخ مدينة المشخاب بماضيها وحاضرها جزء من تاريخ العراق لما لها   مدينة المشخاب: -1-1

في فترات تاريخية مختلفة  ا سماءكبير ومكانة مهمة على مر التاريخ، ُذ كانت المدينة معروفة بالعديد من 

-1882م في عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1882فكانت تعرف في سنة ومعاني تاريخية وجغرافية. 

م سميت باسم 1908من الحكم عام  ةوبعد  لع .(1)م(، با راضي السنية في سجالت الدولة العثمانية 1908

نهاية العصر العثماني واتخآت طابع قرية صغيرة تقع على دأت القصبة تتطور مع ب .االمالك المدورة

وأُلحق االسم بالنهر الآي امتدت على ضفتيه وعرف بنهر ، ضفاف نهر المشخاب المعروفة بـ )السوارية(

. تطورت القرية الى ناحية رسمياا تابعة الى بطلق االهالي على القصبة فيما بعد سوارية المشخاأالسوارية ف

في عام  الآي ارتبط بـ لواء الديوانية بعد ان انتقل مركز القضاء من الحميدية اليه ،قضاء ابي صخير

م تم ُنشاء شعبة في المشخاب بقيادة موظف مدني في بداية نهر السوارية الآي 1916وفي عام  .(2)م1900

لآلك تأهلت منطقة المشخاب لتكون وحدة ُدارية؛ الن عدد الوافدين يتزايد  يتفرع ُلى يمين نهر المشخاب

أت فيه الشعبة. نشِ أباستمرار، وبالتالي زاد تجمع أصحاب المصلحة من الكسبة والحرفيين حول المكان الآي 

لنجف ُال أن ُنشاء الوحدة اإلدارية تأ ر بسبب الظروف السياسية في العراق في ذلك الوقت. كقيام ثورة ا

وبعد تأسيس الحكومة الوطنية في  .(3)م1920م والثورة العراقية الكبرى)ثورة العشرين(عام 1918عام 

م وتولي فيصل االول منصب ملك العراق و الل زيارته االولى للمشخاب في عام 1921العراق عام 

في أوا ر سنة ان التسمية اطلقت عليها  عبد الزاق الحسيني وذكر .(4)م سميت باسم الفيصلية1925

م حيث سميت بأرض المشخاب.1958تموزعام 14وبقي اسم الفيصلية الى قيام ثورة  .(5)م1926

                                                           

 51، ص2003احمد ناجي الغريري، قضاء المناذرة )التسمية والتكوين الحديث(، دار انوار الغدير للطباعة، النجف، -1

 .92،ص1933عبد الرزاق الحسني، تأريخ البلدان العراقية، مطبعة العرفان، صيدا، -2

عبد الجليل االسدي ،دليل المشخاب، )اداري، اقتصادي ، اجتماعي، جغرافي، سياسي(، مطبعة النبراس، النجف االشرف،  -3

 .26،ص2008، 1ط

 .13، ص1966ة النعمان ،النجف، البطولة في ثورة العشرين، مطبععبد الشهيد الياسري، -4

 .162،ص1958مطبعة العرفان، صيدا،عبد الرزاق الحسيني، العراق قديما وحديثا، -5
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اما أصل تسمية المشخاب وردت في اللغة وهي مأ وذة من الشخب الآي يطلق على اللبن أذا احتلب والُشخبة 

)بالضم( من اللبن ما امتد به حين يحلب والشخب هو صوت الحليب عند الحلب، وقيل يشخب في االرض 

تعيق مجراه  الفرات وسبب التسمية توجد بعض الصخور في وسط نهر( 1)شخباناا أي جرى جرياناا سريعاا 

عندما يمر النهر عبر منطقة أبي صخير، فيتدفق الماء بين شقوق الصخور بقوة كبيرة مكوناا شخيب، مما 

لآلك فإن جميع ا راضي الواقعة على ضفتي نهر المشخاب  (2)يخلق مجاري صغيرة تسمى المشا يب.

ي الممتدة من مفترق طريق ابي صخير وفروعه تُعرف جغرافياا بأراضي المشخاب، وهي االن تمثل االراض

م تحولت الى قضاء في عام 2003مشخاب وحتى مشارف ناحية القادسية. اما في الوقت الحالي وبعد عام  -

 م ليشمل ناحيتي المشخاب والقادسية.2012

ما يريده البحث هو مدينة القادسية في محافظة النجف االشرف والتي كانت تعرف مدينة القادسية:  -1-2

 بقادسية الكوفة لتمييزها عن قادسية سامراء على نهر دجلة؛ لوجود العديد من الروايات حول أصل اسم

 منطقة القادسية موضوع البحث وسنعرض اهمها.

 القاِدسي ة: بفتح القاف، ثم االلف، ودال مهملة مكسورة، وياء مثناة من تحت، ثم هاء. والقادُس هي السفينة

وسميت على  ،وهو تطهير  نه يطهر من الآنوب، (3)ويطلق عليها االرض المقدسة من التقديس العظيمة.

. وهو دهقانها بعثه كسرى الى ذلك الموضع ليكون رداٌء له من العرب فسمي موضع (4)اسم قادس هراة

عرب ن تسميتها تأتي من حصن أو قصر يسمى قديس  نه مقدس عند الُويقال  القادسية بـ قادس هراة،

 .(5)وكانت قديما توجد في العآيب مزرعة يطلق عليها القديس وبلدة القادسية اشتقت منه

كان يوم القادسية بين العرب المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص والفرس بقيادة وضع وبهآا الم          

رستم اِذ كتب سعد الى الخليفة عمر بن الخطاب يصف له القادسية )ُن القادسية بين الخندق والعتيق، وُن 

، وأما ما عن يسار القادسية بحر ا ضر في جوف الح   ُلى الحيرة بين طريقين، فأما احدهما فعلى الظهر

اال  ر فعلى شاطئ يدعى الُحضوض، يطلع بمن يسلكه على ما بين الخورنق والحيرة، وما عن يمين القادسية 

. وقد وصف بعض جغرافيي العرب القادسية فقال االصطخري (6)ُلى الولجة فيض من فيوض مياههم(

بالعراق بعدها ماء جار  وال )القادسية على شفير البادية، وهي مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه وزروع، ليس 

                                                           

ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، لسان العرب، المجموعة االولى، دار بيروت  -1

 .485، ص1955للطباعة والنشر، بيروت، 

، 2البازركان، الوقاَع الحقيقية في الثورة العراقية، تحقيق ومراجعة عبد السالم رؤوف، مطبعة االديب، بغداد،طعلي -2

 .34،ص1991

 .2542، ص2010، 12، ج 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار نوبليس للنشر، بيروت، ط -3

 .239،ص1960ر صادر، بيروت، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، اثار البالد وا بار العباد، دا-4

مراصد االطالع على أسماء ا مكنة البقاع، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، عبد المؤمن عبد الحق البغدادي، -5

 .1054، ص3،ج1954، 2ط

 .150-148،ص2001، 8كامل سلمان الجبوري، منطقة القادسية دراسة تاريخية جغرافية ، مجلة الآ اَر، العدد-6
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. وقال المقدسي )القادسية مدينة على سيف البادية، تعمر ايام الحاج ويحمل اِليها كل  ير، لها بابان (1)شجر(

وماء ا ر يجرونه  وحصن طين، وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد، وثم عيون غربية،

  .(2)احد، الجامع فيه(وهي سوق و عند باب البادية ايام الحاج،

يتضح مما سبق أن القادسية كانت في ا صل قرية صغيرة بها أشجار النخيل والمياه تقع على حافة 

لم يكن لدى العراق بعدها مياه جارية أو أشجار. تقع بين الخندق والعتيق. وعلى يسارها بحر والبادية، 

( فراسخ، وأن الفرسخ 5ا وبين الكوفة )ا ضر )ارض سبخة  ضراء( في جوف الح  الى الحيرة. وبينه

ن القادسية تشكل المثلث الآي أكم. وورد في المراجع التأريخية والجغرافية  40كم فيكون تقريباا ( 8)يساوي 

تقع ضمنه قرية الرحبة الحالية وقصر قديس الى مرقد عبد هللا بن الحسن )ع( والتي ما تزال أطاللها 

يان، وهي تقع جنوب مدينة النجف على شفير البادية، وليس بعدها ماء جار وأحجارها المتناثرة شا صة للع

كم، وهي على طريق الحج، وتعمر أيام الحاج 35كم، وبينها وبين النجف  42وال شجر، و بينها وبين الكوفة 

بن في توديعهم واستقبالهم، وفيها سوق راَجة في هآا الموسم، ولها سور وحصن طين يقع بين مرقد عبدهللا 

 .(3)الحسن)ع( وبين قلعة الرحبة الموجودة حاليا وبقايا نهر من الفرات ُلى باب بغداد

مرت أرض القادسية بمراحل من التغيرات الجغرافية، ُذ كان الجزء الشرقي مما يعرف اليوم 

 ربية.ها الغربي امتداداا للصحراء من شبه الجزيرة العؤبأرض القادسية مستنقعاا أوما يسمى بالبطاَح وجز

( كم 45ن على بعد حوالي )م فهي تقع اآل1943صبحت وحدة ادارية عام أوتشكلت القادسية و 

المشخاب وناحية الحيرة ومن الجنوب ناحية الشنافيه ومن قضاء جنوبي محافظة النجف. ويحد ها من الشمال 

وكانت من الناحية الشرق ناحية غماس ومن الغرب صحراء النجف المحاذية للمملكة العربية السعودية. 

 صبحت ادارياا تتبع قضاء المشخاب.أم 2012االدارية تتبع قضاء المناذرة الى عام 

 الخدمات الصحية والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسيةوتطور مراحل نشأة -2

 م(1920-1882المرحلة االولى )-2-1

تقع على ضفتي نهر  ، التيفي أوا ر العهد العثماني تأ آ بطابع القرى الصغيرة تانبدأت المدين

ا بسيطاا و ،الفرات  آ أن أدون أي  طط مسبقة، وُنشاء المستوطنات البسيطة بعد من تنمو نمواا عضويا

 جديدة لهم وكانت مساكنهم تسمى ادا ل سدود محكمة ويؤسسوا مدنا  في الناس يقيمون في منطقة االهوار

صراَف وعراَش مبنية من القصب والبردي ومنها ما يعرف بالجمالي أي بيت مبني من الطين وسقفه 

                                                           

 .83،ص1927ابي اسحاق ابراهيم بن محمد االصطخري، مسالك الممالك، مطبعة بريل ، ليدن ،-1

 .117،ص1991، 3المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط-2

 .197كامل سلمان الجبوري، مصدر سابق، ص-3
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بيت و المناطرو البيت الطينيو الكوخو مغطى بالحصير والبردي والقصب وتوجد هناك  بيوت منها جراداغ

 .(1)البردي والصريفة

عوامل يمكن ُرجاع بعضََََََها ُلى يرى الباحث أن بناء واسََََََتيطان هاتين المدينتين ينطوي على 

ا لموقعهما على الآراع الرَيس لنهر الفرات وتوافر ا راضََي الخصََبة في المنطقة.  عوامل التكيف، ونظرا

أثناء فترة في تمارس المدينتان ا نشطة الزراعية و صوصا زراعة الحبوب وتتمتع بنشاط تجاري واسع 

كانت معظم التجارة في ذلك من قوة الجآب للمنطقة، و نشََأتهما مما شََكلت ا سََاس الآي انطلقت منه وزاد

ا ُلى قوارب شََََََراعية وزوارق  الوقت من  الل الشََََََحن النهري ية التي تطورت الحقا بداَ بالقوارب ال

 اصَة في موسَم حصَاد الرز يتم نقل الحبوب والتمور من المدينتين ُلى الكوفة والهندية وكآلك . (2)بخارية

ويآكر المؤرخ عبد الرزاق الحسني أنه في الفترة الالحقة كان في المشخاب أربعة  .(3)والبصرةُلى السماوة 

( محالا، وانتقل اصحاب الكسب من الجعارة)الحيرة( ُلى أسواقهم بسبب الكساد 176أسواق تضم حوالي )

 تجار الحجاز و تم اسََََََتثمار التجارة مع الدول المجاورة وتوافد .  الل هآا الوقت(4)في أسََََََواق مدينتهم

الجزيرة العربية والهنود ُلى المدينة حاملين الملح مقابل الحبوب والتمور، باإلضافة ُلى التجار المسلمين، 

ية وُقليمية  ا تجار يهود لهم صََََََالت محل نافس التجار المحليون من مدينتي  ،(5)هناك أيضَََََََا وبالمثل يت

 .(6)المشخاب والقادسية مع التجار من  ارج المدينة

لمنا مما سََبق أن تطور المدينتين حدث مع بداية تبلور العمالة في الزراعة والتجارة، التي جآبت ع

ُليها وظاَف أ رى مثل الصناعة واإلسكان. أدت هآه الوظاَف ُلى زيادة النمو السكاني والنمو الحضري، 

وهآا يعني أن العامل وهآان لهما دور أساس في غرس البآور ا ولى لنمو وتطور المدينتين بشكل أساس. 

االقتصَََادي هو أسَََاس نشَََوء وتطور المدينتين، ومن ثم تؤدي ُليها وظاَف أ رى، وبشَََكل عام، يبدو أن 

النمو السََكاني  نَ أالعالقة بين حجم السََكان وحجم المدينة طردياا. بما أن كليهما يتأثر بالعوامل الجغرافية، ف

خريطة تنظر ال. لآلك نشأت مدينة المشخاب قرية صغيرة وبداياتها في حي السراي (7)يقابله النمو الحضري

وما يخص الخدمات  (.11) خريطةتنظر النيسان حالياا. 9( ومدينة القادسية بدايتها في حي )القادسية( 10)

 م(.1920-1882لمدة )اكل أي نسبة من استعماالت ا رض في شِ الصحية والتعليمة لم تٌ 

                                                           

 .21/11/2020، السبت 1936متقاعد،مواليدمقابلة شخصية، عبد الهادي عبيد، معاون طبي -1

 .101حسن االسدي، مصدر سابق، ص-1

 .19عبد الشهيد الياسري، مصدر سابق، ص-2

 .458، ص1927، السنة الرابعة، بغداد، 8عبد الرزاق الحسني، السوارية، مجلة لغة العرب، ج-3

 .107 -106، ص1926احمد فهمي، تقرير حول العراق، بغداد، المطبعة العصرية، -4

 .  76عبد الشهيد الياسري، المصدر نفسة، ص-5

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1احمد البدوي محمد الشريعي، الدراسة الميدانية أسس و تطبيقات في الجغرافية البشرية، ط -7

 . 303- 297،ص 2004
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 م( في مدينة المشخاب1920-8821المرحلة المورفولوجية ا ولى للمدة ) (10 ريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة المشخاب. والبيانات الواردة في متن المرحلة االولى.-2
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 م( في مدينة القادسية1920-1882المرحلة المورفولوجية ا ولى للمدة ) (11 ريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة القادسية. والبيانات الواردة في متن المرحلة االولى.-2
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 الصحيةالخدمات - 2-1-1

 ن  ؛ الل فترة االحتالل العثماني والبريطاني، أهملت الخدمات الطبية في العراق بشكل كبير

 ولم يتلق سكان مدينتي المشخاب والقادسية أي مساعدة طبية المستشفيات كانت مركزة في المدن الكبرى.

ا ما توجد هآه الخدمات في االقضية والنواحي البعيدة عن الم ا  صبة ( 1)دن الكبرى.ونادرا وكانت المدن أرضا

  مراكز العراق وقصباته البعيدة عن ن المدينتين مثلهما مثل مدنأو، لمختلف ا وبئة وا مراض المعدية

مالذاا لألوبئة وا مراض المعدية؛ لطبيعة أراضيها المغمورة في مياه المستنقعات تع د المدن الكبرى 

ن هآه المنطقة تعد بيئة مناسبة للحشرات الناقلة لألمراض لآلك انتشرت االوساط الناقلة لمرض أفواالهوار 

وأمراض العيون مثل الترا وما وانتشرت االمراض اال رى كالزهري، والسل، والكوليرا،  .(2)البلهارزيا

و الل هآه ق .وتاله أوبئة أ رى انتشرت في جنوب العرا(3)والمالريا، والتدرن الرَوي والقرحة، والجدري

لمحيطة واعتمد سكان المدينتين والقصبات ا توجد مستشفى او مستوصف صحي في المدينتين. المرحلة ال

واقتصرت على بعض المطببين الآين لم تتجاوز معرفتهم  بها على ا دوية العشبية )الطب البداَي( للعالج،

ا. ويحصل المرضى على هآه االعشاب من االسواق. فيمكنها عالج العديد من  الحقاَق التي تلقوها شفهيا

نفسي والصداع واإلنفلونزا وارتفاع ا مراض، وتستخدم هآه النباتات لعالج أمراض التهابات الجهاز الت

 ق بداَية كثيرة يستخدمها ا هالي من الموروث الشعبي الساَد بينهم.اَ. وطر(4)الحرارة

 التعليميةالخدمات  – 2-1-2

لم تهتم السلطات العثمانية بالخدمات التعليمية في هآه المرحلة، واالحتالل البريطاني لم يدعم فتح المدارس 

مسألة ثانوية، وتطلب الوضع منهم تلبية احتياجات وحداتهم العسكرية  دالواليات؛  ن ذلك كان يع  في 

حتى بداية القرن ( 6)في المناطق الناَية  تبات. ولم تفتح مدارس ابتداَية وثانوية او مك(5)وترسيخ ا من والنظام

المشخاب والقادسية ادارياا اذ ا ع اليه مدينتالآي تتب العشرين لم تكن هناك مدارس تعليمية في لواء الديوانية

في هآه المرحلة هي من تتولى مهام التعليم وكان رجال الدين يجوبون مدينتي المشخاب   ( 7)ظلت )الكتاتيب(

                                                           

 .344-343، ص1949للطباعة، بيروت، المس بيل، فصول من تأريخ العراق القريب، ترجمة جعفر الخياط، دار الكتب -1

 .172، ص1979محسن عبد الصاحب المظفر، التحليل المكاني  مراض متوطنة في العراق، مطبعة االرشاد، بغداد، -2

 .53هـ ،ص1353عبد الجبار فارس، عامان في الفرات االوسط، مطبعة الراعي، النجف، -3

 .21/11/2020، السبت 1936اعد، مواليدمقابلة شخصية، عبد الهادي عبيد، معاون طبي متق-4

، 1975،مطبعة المعارف،بغداد،1921-1914عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق في عهد االحتالل البريطاني -5

 .38ص

االهلية، وزارة ، شركة الطبع والنشر 1917-1638عبد الرزاق الهاللي، تأريخ التعليم في العراق في العهد العثماني -6

 .153 -152، ص1959، 1المعارف، بغداد، ط

الكتاتيب: هي احدى طرق تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين االسالمي ينضم اليها الصبيان بعد سن السادسة من العمر،  -7

جدد إلنجاز واجباتهم، ال الطلبةيشرف عليها معلمين يسمون )مال( ويساعد المال مساعد يسمى )الخلفه( وواجبه االشراف على 

استمر التعلم بهآه الطريقة الى ما بعد النصف االول من القرن العشرين. ينظر: عبد الرزاق الهاللي، تاريخ التعليم في العراق 

 .62 -47، المصدر نفسة، ص1921-1914في عهد االحتالل البريطاني 
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والقادسية والقصبات التابعة لها يعلمون أبناء زعماء العشاَر وكبار السن الآين يرغبون في التعلم من أبناء 

وبعض مضايف  .(1)المزارعين القراءة والكتابة لكن الميسورين يرسلون أبناءهم ُلى مدارس دينية في النجف

وحفظ ا بجدية  الكريم أصبحت كتاتيب لتعليم أفراد العشيرة الآين يرغبون في تعلم القرآن زعماء العشاَر

ا الالقراءة والكتابة. و، الكريم العربية ويتخرجون االوالد عندما يتقنوا معرفة تالوة القرآن فتيات يتلقين تعليما

د محدوداا في الكتاتيب الخاصة بهن وتدرسهن معلمة تدعى )الماليا(، وهن يدرسن بطريقة تعلم ا وال

. وحرص بعض زعماء العشاَر على تثقيف أنفسهم بالطريقة الساَدة وهي الكتاتيب، التحق بعضهم (2)نفسها

أما الوساَل المستخدمة في الكتابة فهي على  .(3)رجال الدين لدنم تدريسهم من في حلقات الدراسة الدينية ليت

يكتب عليها بقلم مصنوع من القصب مغموس في الدواة  الطلبةشكل قطع من الصفيح المعدني توضع أمام 

 .(4)نهاية هآه المرحلة للمدينتين ظل التعليم يمارس عن طريق الكتاتيبفي المليئة بالحبر. حتى 

 (1957-1921المرحلة الثانية )-2-2

م، فقد 1921تتمثل هآه المرحلة بنهاية االحتالل البريطاني الآي شهد قيام الحكم الوطني الملكي عام        

ا عمرانية جديدة. وتطورت من  ا آ النمو العمراني في مدينتي المشخاب والقادسية يتخآ أساليب وأنماطا

القصبات أو المستوطنات التي تتطلبها البيئة الريفية والزراعية ُلى مدن توفر وظاَف حضرية وتحتفظ 

. لتشييد جسر المشخاب الآي يربط بين جانبي المدينة االيسر با يمن وبناء ناظم (5)بوظيفتها الزراعية

المشخاب االرواَي وعدد من الدواَر الحكومية في الجانب ا يسر من نهر الفرات )شط المشخاب( تمخض 

حي حي  السراي في المرحلة ا ولى لنشوء المدينة هي ) زيادة على حياء سكنية أ رىأعن ذلك نمو  مسة 

وحي سكني واحد . (6)ايسر الدبينية( في الجانب ا يمن من نهر الفراتو ايسر السواريةو العصريو الثورة

ن مدينة القادسية توسعت ُلى يمين أهو حي ثورة العشرين. و، منطقة راك الحصوة في في الجانب االيسر

لقادسية )أبو عشرة( على نهر الفرات المنطقة المحصورة بين الفرات ونهر الصافية ونتيجة بناء ناظم ا

م في 1945الفرات للتنظيم االرواَي وناظم )اليعو( على يسار نهر الفرات وافتتاح سراي الحكومة عام 

نيسان حالياا( في المرحلة ا ولى لنشوء المدينة 9حي القادسية )حي  زيادة علىظهر حي السوق . (7)المدينة

ن عدد ألتعليمية في هآه المرحلة المورفولوجية للمدينتين. وولى بآرات تطور الخدمات الصحية واأوبدأت 

                                                           

، 1974اصر، مكتبة ا نجلو المصرية، القاهرة، مصر، محمد عبد الرحمن برج، دراسة في التأريخ العربي الحديث والمع-1

 .89ص
 .15/12/2020،الثالثاء1932مقابلة شخصية، كاظم صيهود الغزالي، وجيه عشيره، مواليد-2

 .32احمد فهمي، مصدر سابق، ص -3

 . 9/11/2020، االثنين1958مقابلة شخصية، كاظم جبار دا ل، مدير مدرسة متقاعد، مواليد  -4

 .111، ص1977الرزاق عباس حسين، نشأه مدن العراق وتطورها، مطبعة االرشاد، بغداد،عبد  -5

 .13/11/2020، الجمعة 1949مقابلة شخصية، مهدي حمود، موظف متقاعد، مواليد -6

 .216، ص1954وادي العطية، تاريخ الديوانية قديما وحديثا، منشورات المكتبة الحيدريه، النجف االشرف ،-7
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 .(1)( نسمة2281م وسكان مدينة القادسية )1947حسب تعداد ب( نسمة 3055السكان في مدينة المشخاب)

الزراعية؛ لحاجة السكان الى السكن  الراضيأدى الى زياده التوسع الحضري على حساب أاالمر الآي 

تبين النمو المورفولوجي وتطور الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة  ، التي(12خريطة)الوالخدمات. 

تبين النمو المورفولوجي وتطور الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة  ، التي(13خريطة )الالمشخاب، 

 القادسية.

 الصحيةالخدمات -2-2-1

م قررت قاَمقامية قضاء أبي 1933بالد تعاني من نقص حاد في المؤسسات الصحية، وفي عام كانت ال

صخير فتح مستوصف في ناحية الفيصلية)المشخاب حالياا( وطلبت من متصرفية لواء الديوانية مفاتحة 

صرفية المديرية العامة للصحة إلنشاء مستوصف صحي في ناحية الفيصلية )المشخاب حالياا(، فخاطبت المت

م، وبعد أن 1933وتم افتتاح المستوصف في ايلول  .(2)م1933كانون الثاني 11المديرية العامة للصحة في 

انتهت البلدية من تهيئة المستوصف الآي تضمن أربع غرف واحدة للطبيب وأ رى للمرضى، والغرفة 

المستوصف المرضى من الثالثة كانت مخصصة للمضمدين والرابعة مخصصة للتخزين. وكان يراجع 

مدينتي المشخاب والقادسية والقصبات القريبة منها اذ لم يكن في المنطقة مستوصف غيره وكان مكان 

( بالقرب من مقر البلدية آنآاك وبعدها انتقل الى 2م150المستوصف في حي السراي بيت مستأجر مساحته )

ل الى مكان آ ر في حي العصري حالياا مع مكان آ ر بالحي نفسة بالقرب من مركز الشرطة بعد ذلك انتق

. وأكدت متصرفية اللواء ضرورة تعيين (3)المكتبة العامة ُذ  صصت له غرفتان في بناية المكتبة نفسها

موظف صحي وُرساله ُلى الفيصلية )المشخاب حالياا( مع ا دوية الالزمة؛  ن هآه القصبة بأمس الحاجة 

وطالب مدير  .(4)التي تشتد فيها ا مراض المختلفة وتنتشر بين السكانلآلك  اصة في أوقات زراعة ا رز 

قصبة الفيصلية  ( نسمة في3000ناحية الفيصلية )المشخاب حالياا( ُبالغ الجهات المختصة بوجود قرابة )

( ألف نسمة وان حضور طبيب قضاء أبي صخير مرة واحده في 20000وعدد سكان ملحقاتها يزيد على )

يفي. وظل المستوصف يديره المضمدون، مع تنسيب طبيب قضاء أبي صخير لزيارته مرة االسبوع ال 

ا حتى عام  م. وتم تعيين طبيب  اص في مستوصف الفيصلية يقوم بزيارة مستوصف قضاء 1942أسبوعيا

 أبي صخير في حالة عدم وجود طبيب فيه. وتشير اإلحصاَيات التي تقدمها رَاسة صحة الديوانية، ُلى ان 

                                                           

 .241، صسابقية، مصدر وادي العط-1

، كتاب متصرفية لواء الديوانية 6311/3205907دار الكتب والوثاَق، ملفات لواء الديوانية، ملفة الصحة، رقم الملف  -2

 .316،ص 179،وثيقة 11/1/1933في  449مديرية الصحة العامة ذو العدد  –ُلى وزارة الدا لية 

 .21/11/2020، السبت 1936مقابلة شخصية، عبد الهادي عبيد، معاون طبي متقاعد من مواليد -3

، رقم 13/6/1933في  1039دار الكتب والوثاَق، كتاب متصرفية لواء الديوانية ُلى مديرية الصحة العامة ذو العدد  -4

 .172،ص 155،وثيقة 220، ص197، المصدر السابق، وثيقة6311/3205907الملف 
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 م( في مدينة المشخاب1921-1957( المرحلة المورفولوجية الثانية للمدة )12يطة) ر

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 والبيانات الواردة في متن المرحلة الثانية.المسح الميداني في مدينة المشخاب. -2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة المشخاب. GPSاستعمال جهاز  -3
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 م( في مدينة القادسية1957-1921( المرحلة المورفولوجية الثانية للمدة )13 ريطة )

 والتعليميةونشأة وتطور الخدمات الصحية 

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة القادسية. والبيانات الواردة في متن المرحلة الثانية.-2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة القادسية. GPSاستعمال جهاز  -3
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( 17894( نسمة منهم )25134م )1945عدد المراجعين في مستوصف الفيصلية )المشخاب حالياا( في عام 

ا، و)   .(17( نسمة. ينظر الجدول )24463م بلغ )1949( نسمة ُناثاا. وعام 7240نسمة ذكورا

 م1949( عدد مراجعي المستوصف في ناحية الفيصلية )المشخاب حالياا( بحسب االشهر لعام17جدول)

 المجموع ُناث ذكور الشهر ت

 1299 450 849 كانون الثاني 1

 1542 568 974 شباط 2

 1475 404 1071 آذار 3

 1091 407 684 نيسان 4

 1627 640 987 أيار 5

 3142 1200 1942 حزيران 6

 3243 1209 2034 تموز 7

 2347 899 1448 آب 8

 2079 880 1199 أيلول 9

 2082 881 1201 تشرين ا ول 10

 2485 1005 1480 تشرين الثاني 11

 2051 816 1235 كانون ا ول 12

 24463 9359 15104 المجموع
 المصدر: الباحث باالعتماد على. 

 39، وثيقة193ص 38، وثيقة 6035/3205907دار الكتب والوثاَق، ملفات لواء الديوانية، ملفة تقارير الصحة، ملف رقم -1

 45، وثيقة220ص 44، وثيقة 216ص 43، وثيقة211ص 42، وثيقة207ص 41، وثيقة202ص 40، وثيقة  200-197ص 

 .240ص 48، وثيقة 235ص 47، وثيقة 220ص 46، وثيقة225ص

 
 

معدل المراجعة بلغ ذروته في شهري حزيران وتموز؛ لتكوين البرك والمستنقعات بسبب الخصاَص ان 

 نمراجعيالم وصل عدد 1957وفي عام ، الزراعية للمنطقة ووجود البعوض والآباب الناقل لألمراض

جعي ا عداد السنوية لمراو.  ( 1)( نسمة 14676)واالناث  (نسمة،23322نسمة وبلغ الآكور) (37998)

ن عدد اإلناث منخفض أمستوصف الفيصلية )المشخاب حالياا( مرتفعة مقارنة باإلمكانيات المتواضعة له و

السكان بين الآكور واإلناث في الفيصلية هي ستة ُلى  وأن نسبة  اصه ،مقارنة بعدد المراجعين الآكور

االجتماعية والعوامل االقتصادية المتمثلة في . ويرجع ذلك الى الظروف (2)م1947حسب تعداد بسبعة 

م 1945نيسان حالياا عام  9العادات والتقاليد. وتم انشاء مستوصف في مدينة القادسية في حي )القادسية( حي 

 . (3)( ويوجد فيه طبيب ومضمدين2م100ربع غرف بمساحة )أمن  في بيت مستأجر يتكون

                                                           

 11، وثيقة14ص 7، وثيقة6034/3205907دار الكتب والوثاَق، ملفات لواء الديوانية، ملف تقارير الصحة، رقم الملف  - 1

 .63ص 34، وثيقة 56ص 31، وثيقة 40ص 23، وثيقة 22ص

 258ص205، وثيقة3205907/ 5830دار الكتب والوثاَق ،ملفات لواء الديوانية، ملف تقارير لواء الديوانية، رقم  -2

 .3/11/2020،الثالثاء 1961مقابلة شخصية، حسن مجيد محمد، مدير المركز الصحي في مدينة القادسية، مواليد -3
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 لتعليميةلخدمات اا -2-2-2

افتتاح العديد من المدارس في مدن وفي هآه المرحلة تغير مستوى الخدمات التعليمية بشكل ُيجابي 

ا ملحوظاا وفي مالمشخاب والقادسية كغيره اااللوية بشكل عام، ولهآا شهدت مدينت ا من المدن العراقية تطورا

ين وواحدة للبنات ومدرسة ن للبنتاهآه المرحلة وجدت في المشخاب  مس مدارس ثالث منها ابتداَية اثن

 :فيما يأتي تفصيل ذلكثانوية للبنين وفي مدينة القادسية مدرسة ابتداَية للبنين و

وشيدت من . (1)م باسم مدرسة الفيصلية االميرية1924افتتحت أول مدرسة ابتداَية في المشخاب عام  -1

م افتتحت 1928ارية. وفي سنة القصب والبردي وتتكون من صف واحد وتم اغالقها بعد سنتين  سباب اد

مصرف الرافدين  هصفوف وُسميت بمدرسة الفيصلية االولية وتقع في المكان المشيد علي عةربأمدرسة من 

معلمين وعدد طالبها عند التأسيس  ةحالياا مركز ناحية الفيصلية)المشخاب حالياا( وتتكون من مدير وثالث

ب الحالية مستنقعات واهوار ومناطق مغمورة بالمياه فكان ( طالباا وكانت اغلب مناطق مدينة المشخا80)

يستخدمون زوارق صغيرة معمولة من الصفيح للتنقل بهدف الوصول للمدرسة وشيدت لها بناية عام  الطلبة

ا آ يزداد عدد طالبها ويكبر مالكها التدريسي . (2)م وهي أكبر مدرسة ابتداَية في قضاء أبي صخير1932

في العام  ا( طالبا 214في ناحية الفيصلية )المشخاب حالياا( بل وقضاء ابي صخير. وصل عدد طالبها )

( طالب وكادرها التدريسي 801الى )وصل م 1957-1956م وفي العام الدراسي 1943-1942الدراسي 

ا في العام الدراسي صبح دوام المدأو مع المدير. ا( معلما 11) م؛ لعدم كفاية الفصول 1957-1956رسة مزدوجا

، وبعد أن  اطبت وزارة المعارف وزارة المالية، قررت الموافقة على ُنشاء الطلبةالدراسية الستيعاب عدد 

. وانتقلت مدرسة الفيصلية االبتداَية (3)( فصالا مع قاعة لتكون بناية جديدة للمدرسة14مدرسة حديثة تضم )

م، وما تزال موجودة الى يومنا هآا باسم )مدرسة 1959-1958لبنين ُلى مبنى جديد بحلول العام الدراسي ل

في  الطلبة. فخرجت مدرسة كندة االبتداَية منها، فتقلص عدد (4)العزة االبتداَية للبنين( في حي العصري

 .(5)( طالباا545المدرسة ُلى )

                                                           

، ص 36، وثيقة88/321210دار الكتب والوثاَق ،ملفات مديرية المعارف العامة، ملفة اللجان والجمعيات، ملف رقم  -1

، وثيقة 96/3212607الديوانية، ملفة اللجان والجمعيات، ملف رقم  ، دار الكتب والوثاَق، ملفات مديرية معارف لواء140

 93، وثيقة6098/3205907عمومي، ملف رقم  –، دار الكتب والوثاَق، ملفات لواء الديوانية ،ملفة المعارف  88ص 43

 .106ص 

 26،وثيقة 264/321212رقم دار الكتب والوثاَق ،ملفات مديرية المناهج وُعداد الكتب، ملفة وساَل اإليضاح، ملف  -2

 .28ص

، ملفات وزارة 12/1/1956في  625دار الكتب والوثاَق ، كتاب وزارة المالية ُلى متصرفية لواء الديوانية ذو العدد  -3

 .332ص  316، وثيقة6784/32050الدا لية، ملفة ُنشاء المدارس االبتداَية، ملف رقم 

 اَية العزة للبنين حالياا(.المسح الميداني، ابتداَية الفيصلية )ابتد-4

، مطبعة الغري، النجف، 1959 – 1958متصرفية لواء الديوانية )اإلدارة المحلية(، مقررات مجلس اللواء العام لسنة  -5

 .16، ص 1959
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م في مركز ناحية الفيصلية )المشخاب حالياا( 1937بنات في عام تأسست مدرسة الفيصلية االبتداَية لل -2

( طالبة 40( طالبة ومالكها معلمة اولى ومعلمة ا رى و)39وهي مدرسة اولية للبنات بلغ عدد طالباتها )

م تحولت من مدرسة اولية الى مدرسة 1948-1947م وفي العام الدراسي 1942-1941في العام الدراسي 

، . ومالكها من مديرة وسبع معلمات(1)( طالبة298م الى )1958-1957د طالباتها في عام ابتداَية وزاد عد

( 14ن وزارة اإلعمار قامت ببناء مدرسة أساس جديدة وافتتحت) ؛ وومبنى هآه المدرسة قديم ومستأجر

 للمبنى الجديد.فصالا لمدرسة الفيصلية االبتداَية للبنين انتقلت ُليها بعد انتقال مدرسة الفيصلية للبنين 

دوامها من  م مدرسة الفيصلية الثانوية للبنين في مركز المدينة من تبرعات االهالي و1950تأسست سنة  -3

م والى 1952-1951( طالباا في العام الدراسي 58بلغ )و آ عدد طالبها يزداد أالصباح حتى الظهر فقط و

زياده في عدد المالك  الطلبةعداد أم ورافقت هآه الزيادة في 1958-1957( طالباا في العام الدراسي 249)

اللغة االنكليزية والرسم  وادمدرسين مع وجود شاغر في م ةالتدريسي الآي كان يتكون من مدير وسبع

 .(2)والتربية الرياضية

-1955فتحت المدرسة للدراسة المتوسطة واالعدادية ولكنها حولت الى متوسطة في العام الدراسي 

م؛ لوجود الشواغر وبقيت الى نهاية العهد الملكي. وعند زيارة المفتش االداري ناحية الفيصلية 1956

سيارة على حساب م اقترح في تقريره الى معارف لواء الديوانية تخصيص 1957)المشخاب حالياا( في عام 

المعارف لنقل الطلبة الى المدرسة يومياا من أبي صخير والحيرة والقادسية؛  نها المتوسطة الوحيدة التي ال 

من  ا( طالبا 42و) ( طالباا30)من الحيرة وأبي صخير ( طالب72يوجد غيرها في القضاء، البالغ عددهم )

 )اعدادية العزة للبنين( في حي العصري. القادسية. وهي ماتزال موجودة حالياا باسمالمشخاب و

م تأسست مدرسة ثورة العشرين االبتداَية للبنين في حي ثورة العشرين بالجانب االيسر من 1957عام  -4

 .(3)( صفوف10معلمين ومدير وصفوفها ) ةربعا ومالكها أ( طالبا 62نهر الفرات وعدد طالبها عند التأسيس )

م في منطقة الدبينية في الجانب االيسر من نهر 1957تمام االبتداَية للبنين عام  بيُتأسست مدرسة  -5

 .(4)معلمين ومدير ةربعأ( طالباا ومالكها 57( صفوف وعدد طالبها عند التأسيس )10الدبينية وتكونت من )

لبنين وتتكون نيسان مدرسة القادسية االبتداَية ل9م في مركز مدينة القادسية في حي 1943تأسست في عام -6

 .(5)مع المدير ين( معلم3( طالباا وكادرها )43( صفوف وعدد طالبها عند التأسيس )6من )

                                                           

، ملف 88ص 43،مصدر سابق،وثيقة96/3212607،ملف رقم 140ص 36،مصدر سابق،وثيقة 88/321210ملف رقم  -1

 .255ص205،مصدرسابق،وثيقة5830/3205907،ملف107،ص103صدرسابق،وثيقة،م6098/3205907رقم 

، 5830/3205907(، ملف رقم 2(، القيد العام رقم)1المسح الميداني، ثانوية الفيصلية )اعدادية العزة حالياا(،القيد العام رقم)-2

 .256ص 205المصدر نفسة،  وثيقة

 (.1للبنين، القيد العام رقم ) المسح الميداني، مدرسة ثورة العشرين االبتداَية-3

 (.1المسح الميداني، مدرسة ابي تمام االبتداَية للبنين، القيد العام رقم ) -4

 (.1المسح الميداني، مدرسة القادسية االبتداَية للبنين، القيد العام رقم )-5
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 م(1990-1958المرحلة الثالثة )-2-3

العراق في هآه المرحلة الجديدة عملية وضع  طة ستراتيجية لتطوير الظروف االقتصادية  أبد

ظام ملكي ُلى جمهوري، التي تضمنت تغيير جميع مرافق واالجتماعية والسياسية، عندما انتقل العراق من ن

ن النمو والتطور على مختلف المستويات لهما اتجاهات ديناميكية تنعكس في توسع المراكز أالحياة. ف

الحضرية. تمثل هآه المرحلة عالمات توسع في مدينتي المشخاب والقادسية اذ د لت مجموعة المتغيرات 

وأثرت فيهما وأعطتهما  تينلمرحلة المورفولوجية للمدينتين عن المرحلتين السابقالمدينتين التي ميزت هآه ا

صغيرة، اقتصر تطورها  اقوة دفع للتوسع اإلقليمي. وظلت المدينتان منآ نشأتها حتى نهاية السبعينيات مدنا 

على النمو السكاني الطبيعي للوهلة ا ولى ولكن بعد توزيع االراضي السكنية للموظفين وتقديم التسهيالت 

ا في تطور الوظيفة السكنية وما يعنيه ذلك من زيادة في  أد تالمالية والقروض العقارية التي  ا مهما دورا

قرن الماضي والهجرة الدا لية من المناطق المجاورة وتطور الثمانينات من ال مدةالخدمات المجتمعية في 

 آت مدينة المشخاب بالتوسع العمراني أوبآلك  .(1)كافة  آت المدينتان تتوسع في االتجاهاتوأشبكة الطرق، 

مع امتداد النهر في الجانبين االيمن وااليسر وكان امتدادها الحضري بالجانب االيمن من نهر الفرات اوسع 

دت باتجاه الغرب الطريق العام الآي يسمى طريق القادسية الآي يربط المدينة بالمناطق ا  رى اذ اذ امت

الكرامة و م( هي )بغداد1990-1957( احياء سكنية جديدة في المدينة في هآه المرحلة للمدة )8نمت )

توسعت  لى حينعابريهي(، و القدسو المكرمة)شهيد المحراب حاليا(و الشهداءو العسكريو الجفالويةو

ت حيين  آت تتجه بنموها الحضري على جانبي نهر الفرات وفرعة نهر الصافية وشكلأمدينة القادسية و

حي الحسين( مما ادى الى وم( هما )حي القادسية 1990-1957في هآه المرحلة للمدة ) سكنيين جديدين

ا مع الزيادة السكانية وتحسين مستوى زيادة االستعماالت الوظيفية للمدينتين؛  ن نمو المدينتين كان متوا فقا

معيشتهم. وأظهر النمو السكاني المستمر ُلى جانب التوسع في المنطقة الطلبات المتزايدة للحاجة ُلى ُعداد 

( نسمة يمثل 12077حسابات التخطيط لتقديم الخدمات مع النمو المستمر، وبلغ سكان مدينة المشخاب )

بحسب  ا( اناثا 1486و) ا( ذكورا 1496( نسمة منها )2982ومدينة القادسية ) ا،ناثا ُ( 5869و) ا( ذكورا 6208)

خريطة التالحظ  . لآلك سنوضح تطور الخدمات الصحية والتعليمية في هآه المرحلة.(2)م1987تعداد عام 

م( للخدمات الصحية والتعليمية في 1990-1958في هآه المرحلة للمدة ) النمو والتطورتبين  ، التي(14)

 ( في مدينة القادسية.15خريطة )المدينة المشخاب، و

 

 

                                                           

 .13/11/2020، الجمعة 1949مقابلة شخصية، مهدي حمود، موظف متقاعد، مواليد-1

 .2020م، بيانات غير منشورة،1987مديرية احصاء النجف االشرف، تعداد عام  -2
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 م( في مدينة المشخاب1990-1958( المرحلة المورفولوجية الثالثة للمدة )14 ريطة )

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 باالعتماد على.المصدر: الباحث 

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة المشخاب. والبيانات الواردة في متن المرحلة الثالثة.-2

 خاب.في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة المش GPSاستعمال جهاز  -3
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 م( في مدينة القادسية1990-1958( المرحلة المورفولوجية الثالثة للمدة )15 ريطة )

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 القادسية. والبيانات الواردة في متن المرحلة الثالثة.المسح الميداني في مدينة -2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة القادسية. GPSاستعمال جهاز  -3
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 الصحية الخدمات -2-3-1

لم يكن هناك تطور كبير في الخدمات الصحية لتلبية االحتياجات المتزايدة لسكان المدينتين والمناطق 

المجاورة في هآه المرحلة وال تزال هاتان المدينتان تعتمدان على المراكز الصحية المنشأة في المرحلة 

ع المرافق الطبية المعتادة، وفي الثانية، وقدراتها محدودة للغاية ووظيفتها الخدمية الحضرية ال تتناسب م

الحاالت الطارَة هاتين المدينتين وصل مستوى العجز في مؤسساتهما الصحية، اذ تتم ُحالة العديد من 

المستوصف الصحي  والصعبة ُلى مستشفى المناذرة العام أو مستشفى النجف. ففي مدينة المشخاب تحول

 ر في حي القدس حالياا بالقرب من آلمشخاب الى مكان من حي العصري الآي كان في المكتبة العامة في ا

له كانت بالقرب من دار العدالة في مدينة المشخاب  ةانتقال الكراج القديم مقابل مديرية الدفاع المدني واَ ر

( اطباء 3( غرف وكادره الطبي )10( وكان يتكون من )2م1200حالياا اذ  صصت بناية  اصة بمساحة )

( ممرضين ووحدة االسعاف الفوري 10عبد االمير شعبان( و)وفؤاد احمد بابان وري )توفيق االنصا وهم

ا في الخدمات الصحية  لم تشهدفاما مدينة القادسية  (1)م في هآا المكان.1991عام لوبقي   تطورا

  التعليميةالخدمات -2-3-2

ا مية، تم فتح دورات قصيرة بعد صدور قانون التعليم اإللزامي في المرحلة االبتداَية، وحملة محو 

التدريس للمدارس قيد اإلنشاء  أها جل لخريجي المدارس الثانوية والمدارس الدينية من أجل توفير أعضاء هي

وأشار بعض الباحثين ُلى أواَل السبعينيات بالثورة التربوية، وكانت بداية مستقرة، بدأ االهتمام بالدراسات 

، (2)عليمية و صصت لها ا موال وأعدت الخطط لتعميمها وانتشارهاالتربوية والتخطيط للمراحل الت

في مدينة المشخاب في هآه المرحلة يتضح من والتعليمية التطور الآي حدث في عدد المؤسسات التربوية و

%( وشكلت 15.33( رياض اطفال بنسبة )2( مؤسسة تربوية وتعليمية )13( تمثل بـفتح )18جدول )

%( 15.34متوسطة بنسبة ) مدرستي%( وشهدت المدينة افتتاح 54( مدارس بنسبة )7)المدارس االبتداَية 

%( ورياض االطفال 38.50%( والبنات )46.15%( وتشكل نسبة مدارس البنين )15.33بنسبة ) يتينوثانو

ولم تشهد المدينة افتتاح مدرسة اعدادية واحدة من هآه المدارس التي تحدد عمرها في هآه ، %(15.35)

وروضة  مدرستين رحلة ونالحظ ان توزيع المدارس غير متساو  بين االحياء السكنية بحيث تم افتتاحالم

 ،ومدرستين في حي  الكرامة ،ومدرستين في حي  العسكري ،يعد قلب المدينةالآي اطفال في حي  العصري 

ومدرسة  ،ومدرسة وروضة في حي  ثورة العشرين ،ومدرسة واحدة في حي  المكرمة )شهيد المحراب حالياا(

  ومدرسة في حي  الشهداء. ،ومدرسة في منطقة ابريهي ،في منطقة الجفالوية

                                                           

 .21/11/2020، السبت 1936مقابلة شخصية، عبد الهادي عبيد، معاون طبي متقاعد من مواليد -1

، مطبعة دار السالم، بغداد، صالح فليح حسن ُلهيتي، جغرافية التعليم االبتداَي في العراق دراسة في الجغرافية التطبيقية -2

 .94، ص 1977
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 م(1990-1958سست في المرحلة الثالثة للمدة )أ( المؤسسات التربوية والتعليمية التي 18جدول )

 المشخاب في مدينة

 ت
 اسم المؤسسة التربوية 

 والتعليمية

سنة 

 التأسيس

 الموقع/

ب الحي
شع
ال

 

بة
طل
ال

ك 
ال
لم
ا

 

 النسبة

* 

 6 85 4 العصري 1975 روضة المشخاب 1
15.33 

 5 60 2 ثورة العشرين 1980 روضة النسيم 2

 16 278 12 القدس 1963 اليرموك االبتداَية للبنات 3

54 

 25 418 14 شهيد المحراب 1968 االبتداَية للبناتالقبس  4

 22 564 14 الكرامة 1969 سامراء االبتداَية للبنين 5

 24 430 12 الكرامة 1969 زيد بن حارثة االبتداَية للبنات 6

 19 326 11 ابريهي 1963 جنين االبتداَية للبنين 7

 20 426 12 العشرينثورة  1980 الناصرة االبتداَية للبنات 8

 10 155 6 الجفالوية 1959 النبوغ االبتداَية للبنين 9

 17 349 9 الشهداء 1965 م. المشخاب للبنين 10
15.34 

 15 233 7 العسكري 1985 م.االمام جعفر الصادق للبنين 11

 24 360 8 العصري 1985 ث. المشخاب للبنات 12
15.33 

 8 651 12 العسكري 1976 الهندي المساَية للبنين ث.رضا 13

 100 211 4335 123 - - المجموع
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على.

 .2020، بيانات غير منشورة ،2020-2019مديرية تربية النجف االشرف، قسم االحصاء التربوي، االحصاء السنوي -1

 مدينة المشخاب.المسح الميداني للمؤسسات التربوية في -3

 نسبة المدارس بحسب مراحلها الدراسية من مجموع المدارس التي تم انشاَها في هآه المرحلة. -*

 
 

جدول اليتضح من فاما التطورات التي حدثت في عدد المؤسسات التربوية في مدينة القادسية في هآه المرحلة 

في هآه  ن عدد رياض االطفال التي اسست في مدينة القادسيةأو ( مؤسسات تربوية وتعليمية،6)أنها ( 19)

 %(50بنسبة ) مجموع الكلي( مدارس ابتداَية من ال3%( و )16.66وشكلت نسبة ) ةالمرحلة روضة واحد

للبنات بنسبة  %( ومدرسة ثانوية16.67وفتحت مدرسة اعدادية للبنات في هآه المرحلة وشكلت نسبة )

%( 16.66%( ورياض االطفال )66.67%( والبنات )16.67وتشكل نسبة مدارس البنين ) %(16.67)

في مدينة القادسية. ولم يكن نصيب للبنين من الـــمؤسسات التربوية التـــــي تحدد عمرها ضمن هآه المرحلة 

 ة.في هآه المرحلة في المدارس االعدادية والثانوي
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في م( 1990-1958سست في المرحلة الثالثة للمدة )أ( المؤسسات التربوية والتعليمية التي 19جدول )

 مدينة القادسية

 ت
اسم المؤسسة التربوية 

 والتعليمية

سنة 

 التأسيس
 المالك الطلبة الشعب الموقع/الحي

 النسبة

 * 

 %16.66 3 130 2 القادسية 1976 روضة القادسية  1

 17 488 14 نيسان9 1972 يافا االبتداَية للبنين 2

 18 477 12 نيسان9 1970 االنفال االبتداَية للبنات 3 50%

 10 266 8 الحسين 1979 الثقافة االبتداَية للبنات 4

 %16.67 5 299 9 الحسين 1963 اعدادية القادسية للبنات 5

 %16.67 24 576 14 القادسية 1967 ثانوية الثقافة للبنات 6

 100 77 2236 59 - - المجموع
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على.

 المسح الميداني للمؤسسات التربوية في مدينة القادسية. -1

 .2020، بيانات غير منشورة ،2020-2019االشرف، قسم االحصاء التربوي، االحصاء السنوي مديرية تربية النجف -2

 .تم انشاَها في هآه المرحلةمن مجموع المدارس التي  نسبة المدارس بحسب مراحلها الدراسية-*

 
 

 م(2003-1991المرحلة الرابعة )-2-4

في هآه المرحلة، أوقفت عجلة التنمية الحضرية في السنوات  مر  البلد بتغيرات سياسية واقتصادية

 فيم والحصار االقتصادي الآي كان له تأثير اقتصادي واجتماعي 1991ا ولى، تمثلت بحرب الخليج عام 

ا أدى ال ،سكان المدينتين نخفاض مستوى الد ل للمواطنين وتوقف ُصدار التي وقعت ضمن هآه المدة مم 

القروض المصرفية العقارية، وتوزيع قطع سكنية محدودة للمواطنين، ا مر الآي انعكس على التوسع 

المساحي في هآه المرحلة المورفولوجية للمدينتين. اذ أثرت ظروف الحصار ومن ثم سقوط النظام وتبدل 

لخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للسكان والتوسع المساحي في نوعية وكفاءة ا فيالحكومة بشكل واضح 

( احياء ففي جزَها الشرقي  4 آت مدينة المشخاب بالتوسع العمراني في هآه المدة بـ )أالمدينتين. وبآلك 

 ،بامتداد النهر في جانبه االيسر امتد نحو ا راضي الزراعية ما يعرف بـ الطابو الزراعي النخفاض أسعاره

الغربي من المدينة في  الشمالي حي الشهيد الصدر في الجزء أةتي تمثلت في منطقة راك الحصوة. ونشال

ا يمن  ينطريق القادسية وتوسعت المدينة على الجانببالآي يسمى  الجانب ا يمن الممتد الى الطريق الرَيس

ايسر و هما)ايمن السوارية نبحيين سكنيي وااليسر من نهر السوارية الآي يتفرع من شط المشخاب الرَيس

( في الجزء الغربي من 1. ومدينة القادسية لم تتوسع اال في حي سكني واحد )حي الغدير( 1)(2السوارية

عدد سكان بلغ و .( 2)المدينة الجانب ا يمن من نهر الصافية المحاذي الطريق الرَيس المؤدي الى الشنافية

                                                           

 .29/12/2020، االحد1960مقابلة شخصية، كريم علي الشويلي، مدير مدرسة متقاعد، مواليد- 1

 .20/12/2020، الجمعة1967مقابلة شخصية،  الد محمد العوادي، موظف، مواليد- 2
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 ا( نسمة ذكورا 8568( نسمة )17053م )1997م للسكان في سنة مدينة المشخاب بحسب تقديرات التعداد العا

( نسمة 1680و) ا،( نسمة ذكورا 1605( نسمة )3285ومدينة القادسية عدد سكانها ) ا،( نسمة اناثا 8485و)

م( للخدمات 2003-1991في هآه المرحلة للمدة )والتطور النمو  تبين ، التي(16خريطة )ال نظرت. (1)ااناثا 

 التطور المورفولوجي في مدينة القادسية. التي تمثل ( 17خريطة )اليمية في مدينة المشخاب، والصحية والتعل

 الصحيةالخدمات -2-4-1

الوظيفة الصحية من المهن ا ساس التي يحتاجها سكان المدينة والمناطق المجاورة بشكل مستمر. 

ا لتواكب وتيرة التنميةو الل هآه المدة لم يكن هناك أي تطور ملحوظ في الخدمات  ا ونوعا  الصحية كما

الحضرية في المدينتين، وأدت الزيادة في عدد سكان المدينتين والمناطق المجاورة ُلى زيادة الطلب على 

وال تزال المدينتان في هآه المرحلة تعتمدان على المراكز الصحية ا ولية التي تم ُنشاؤها الخدمات الصحية. 

، اذ انتقل المركز الصحي في مدينة المشخاب من البناية القديمة في ات سعة محدودةفي المرحلة السابقة ذ

م في 1991حي القدس بالقرب من دار العدالة الى البناية الجديدة التي تبرع ببناَها احد تجار المشخاب عام 

مد ل المدينة ن في المشخاب ويطل على الشارع الرَيس حي بغداد، وهو قطاع الرعاية الصحية االولية اآل

( هكتار يتكون من طابق 0.64ما يعادل ) (2م 6416)الآي يربط المدينة بالمناطق المجاورة لها بمساحة 

ة للطوارئ واإلسعاف ه(غرفة ورد15) هواحد شغل في تأدية  دماته الطبية واإلدارية والفنية وعدد غرف

ذوي المهن من ( 53و) ،( أطباء اسنان3و) ،( صيادلة2و) ،( أطباء3الفوري، وكادره الصحي يتكون من )

 ولم يشهد تطور. هبقي المركز الصحي على حالفالقادسية  اما في مدينة .(2)اداريا ُ( 13و) ،صحية

 التعليميةالخدمات -2-4-2

عدد المدارس فلم تشهد مدينة القادسية في هآه المدة افتتاح أي مؤسسة تربوية وتعليمية اما في مدينة المشخاب 

سست أن مدارس البنات التي أ( 20جدول )ن ال( مدارس. يتضح م10التي تم افتتاحها ضمن هآه المرحلة )

( وتشكل 4%( ومدارس البنين )60( مدارس تشكل نسبة )10صل )أ( مدارس من 6في هآه المرحلة تمثل )

شكلت ، ( مدرسة8سست في مدينة المشخاب في هآه المرحلة )أن المدارس االبتداَية التي أ%( و40نسبة )

( 5شكلت )وـي تحدد عمرها ضمن مدة هآه المرحلة %( من الـــمدارس التــــ80نسبة المدارس االبتداَية )

مدارس على حين أن %( 62.5بنسبة ) دارس( م8مدارس ابتداَية للبنات في هآه المرحلة من مجموع )

نسبة ، بهآه المرحلة وشهدت المدينة افتتاح مدرسة متوسطة للبنين في ،%(37.5( مدارس بنسبة )3البنين)

 %( من مجموع المدارس الكلي. 10نسبة )بات ( ومدرسة اعدادية واحدة للبن10)%

                                                           

 .3، ص2020فظة النجف، بيانات غير منشورة،محا1997مديرية احصاء النجف االشرف، تقديرات تعداد السكان سنة  -1

 .2020قطاع الرعاية الصحية االولية في المشخاب، شعبة الموارد البشرية، بيانات غير منشورة، -2
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 م( في مدينة المشخاب2003-1991( المرحلة المورفولوجية الرابعة للمدة )16 ريطة )

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج-1

 المسح الميداني في مدينة المشخاب. والبيانات الواردة في متن المرحلة الرابعة.-2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة المشخاب. GPSاستعمال جهاز  -3
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 م( في مدينة القادسية2003-1991)( المرحلة المورفولوجية الرابعة للمدة 17 ريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة القادسية. والبيانات الواردة في متن المرحلة الرابعة.-2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة القادسية. GPSاستعمال جهاز  -3
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البنايات بمالحظة الميدانية على جميع المدارس تبين ان اغلب تلك المدارس لم تكن بنايات جديده اذ فتحت بالو

للبنات التي شيدت لها بناية  واصبحت ذات دوام مزدوج باستثناء اعدادية عبد هللا بن الحسين نفسها القديمة

( مدارس في حي العصري 3وكانت ) ةيجديدة. وتوزعت المؤسسات التربوية والتعليمية على االحياء السكن

 ايسر الدبينيةو منطقة ابريهيوهي )حي ثورة العشرين فاما االحياء التي شملت بفتح مدرسة واحدة 

 الجفالوية(.منطقة و شهيد المحرابو الشهداءو العسكريو

 م(2003-1991سست في المرحلة الرابعة للمدة )أ( المؤسسات التربوية والتعليمية التي 20جدول )

 في مدينة المشخاب 

ة  الموقع/الحي اسم المدرسة ت
سن

س
سي
تأ
ال

 

ب
شع
ال

 

بة
طل
ال

 

ر
اد
لك
ا

 

النسبة 

* 

 14 283 8 2001 ابريهي ام البنين االبتداَية للبنات 1

80% 

 19 297 10 2002 ايسر الدبينية الزهاوي االبتداَية للبنات 2

 18 268 9 1994 العسكري ابن االثير االبتداَية للبنين 3

 19 462 13 1998 العصري االمجاد االبتداَية للبنين 4

 26 432 13 1998 شهيدالمحراب المنار االبتداَية للبنات 5

 14 142 6 2002 الجفالوية نينوى االبتداَية للبنات 6

 18 420 12 2003 القدس الخندق االبتداَية للبنات 7

 19 553 15 2003 الشهداء االمام الجواد االبتداَية للبنين 8

 %10 20 292 9 1999 ثورة العشرين م. رشيد الهجري للبنين 9

 %10 26 461 14 1993 حي العصري ع. عبد هللا بن الحسين للبنات 10

 100 193 3610 109   المجموع
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على.

 المسح الميداني لجميع المؤسسات التعليمية في مدينة المشخاب.-1

 .2020، بيانات غير منشورة ،2020-2019مديرية تربية النجف االشرف، قسم االحصاء التربوي، االحصاء السنوي  -2

 مراحلها الدراسية من مجموع المدارس التي تم انشاَها في هآه المرحلة.نسبة المدارس بحسب -*

 
 

 

 م(2020-2004المرحلة الخامسة )-2-5

للتداعيات التي  لفها  ؛وهي نقطة سلبية ،هآه المرحلة بالرغم من أنَّها تُمثل مدة احتالل أجنبي

 االحتالل ا جنبي و ضوع البلد لسياسة االحتالل ُال أنها في الوقت نفسه تُمثل مرحلة مبادرات تطوير

ح العراق على العالم وأصبح اانفتوم 1991وتنمية ا قاليم بعد التحرر من الحصار االقتصادي الآي بدأ عام 

المحافظات التي تعمل على تأهيل نفسها وبناء مستقبلها من دولة اتحادية مكونة من مجموعة من ا قاليم و

وفق أحكام على برنامج تنمية ا قاليم المحلية ضمن الحكومة االتحادية بحكوماتها المحلية وهو ما يسمى ب

تحسين ا داء ب( من الدستور العراقي، الآي يهدف ُلى تعظيم االستفادة من الموارد المحلية 112المادة )
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وبهدف  . (1) على أساس مبادئ الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعيةوالكفاءة 

استحداث مديريات التخطيط العمراني في المحافظات في منتصف  علىتعزيز ذلك عملت وزارة التخطيط 

. اذ عملت (2) انياتم الآي يهدف الى تحقيق الموازنة المكانية بما يتناسب مع الحاجات واالمك2007عام 

تحديث التصميم ا ساس لمدينة المشخاب من  علىمديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف االشرف 

م. 2040م حتى عام 2008م وتحديث التصميم ا ساس لمدينة القادسية من عام 2030م وحتى عام 2009عام

ا قاليم مما ساعد على ُنجاز العديد من المشاريع  بنسبة معينة من الميزانية المالية لتنمية اناذ حظيت المدينت

المدينتين في هآه المرحلة بمزايا تفوق  امتازتوبآلك  الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية في المدينتين.

المراحل التاريخية السابقة، التي تعد من المحاور المهمة في ستراتيجية التنمية المكانية والتخطيط العمراني 

للمدينتين، اذ تركز على عملية تشكيل الشكل الحضري والعمراني لهيكل المدينة وتطويرها من أجل تحقيق 

م حياة المواطن. ويعزز ديناميكيات الحياة في السياق الطبيعي للمدينة ومحيطها؛ معيار التخطيط الآي يخد

 . املحوظ  نها حصيلة ما وصلت ُليه المدينتان في التنمية العمرانية من تقدم  وتطورا 

هآه المرحلة بالنمو السريع والتوسع على نطاق واسع، بما في ذلك االحياء السكنية والنمو متاز ت 

 ا( ذكورا 16104نسمة ) ،(32287)ُلىوصل عدد سكان مدينة المشخاب في هآه المرحلة السكاني، و

حسب تقديرات عام ب ا( اناثا 3354) ا( ذكورا 3338) ،( نسمة6692) ُلى ، ومدينة القادسيةا( اناثا 16183و)

نب ا يمن وهو نتيجة تطور المدينتين ونموهما االقتصادي. توسعت فيها مدينة المشخاب على الجا( 3)م.2020

الآي شكل قلب المدينة الحيوي وتجاوزت الطريق الرَيس وضمت اليها  ،من نهر الفرات )شط المشخاب(

من االراضي الزراعية التي د لت في الحيز الحضري للمدينة وبآلك ا آت تتوسع في جميع اتجاهاتها  اجزءا 

الغدير( و ايمن الدبينيةو الزهراءو الحسنو الحسينو ( احياء سكنية جديدة تمثلت بـ )حي الضباط6ونشأت )

الشكل العضوي في  يمكن تصنيفسيطرتها على تحديد المورفولوجيا الشكلية للمدينة وبشكل عام  تفرض

شكل كمثري يشطرها الفرات الى نصفين متقابلين، تشكل بسبب العوامل الطبيعية  بأنهمدينة المشخاب 

 المدينة وشخصيتها الآهنية.ثرت في تحديد شكل أوالبشرية التي 

 توسعت ُلى يمين الفرات المنطقة المحصورة بين الفرات ونهر الصافية،فاما مدينة القادسية 

                                                           

قيود التنفيآ و يارات التد ل، كلية  -وفاء جعفر المهداوي، الالمركزية االدارية والتنمية المحلية المستدامة في العراق  -1

قتصاد، الجامعة المستنصرية، بيت الحكمة، قسم الدراسات االقتصادية، ندوة بعنوان )برنامج تنمية ا قاليم ودوره اإلدارة واال

 .3، ص28/10/2015في تعزيز التنمية المحلية(

لتخطيط، محمد محسن السيد، التنمية المحلية في المحافظات والتخطيط لتنفيآ البرنامج االستثماري )تنمية ا قاليم(، وزارة ا -2

مدير عام التنمية اإلقليمية والمحلية، بيت الحكمة، قسم الدراسات االقتصادية، ندوة بعنوان )برنامج تنمية ا قاليم ودوره في 

 .14.ص3، ص28/10/2015تعزيز التنمية المحلية(

رية، بيانات غير مديرية احصاء النجف االشرف، تقديرات سكان محافظة النجف حسب البيئة والجنس والوحدات االدا -3

 .50، جدول2020منشورة،
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تتجمع فيه االنشطة التجارية وتوسعت باتجاه غرب نهر الآي واصبحت تشكل القلب االقتصادي للمدينة 

وبشكل ، الطاقة و 2الغديرو )الضباطهييدة حياء جدأ (3في هآه المرحلة) تتشكلووشمال المدينة  ،الصافية

شكلين باتجاهي من على عام الشكل العضوي في مدينة القادسية غير منتظم نسبياا، لكن يمكن تصنيفها 

مكون  ر المغازل المتقابلة، أحدهما يتشكل بسبب العوامل الطبيعية التي يمثلها نهر الفرات والصافية واآل

الممتدة من الشنافية والمشخاب  نهر الصافية والطرق الخارجية الرَيسبة من عوامل طبيعية وبشرية متمثل

فرض سيطرتها على  فيوالطبيعية التي تؤثر بشكل كبير  بشريةهآه أهم العوامل الو، ُلى مدينة القادسية

رة من ا شكال الحضرية المعقدة، محدبة عند حوافها ومقع دتحديد المورفولوجيا الشكلية للمدينة، التي تع  

على الجانب الجنوبي الغربي، وسوف نبين نمو وتطور المدينتين و دماتهما الصحية والتعليمية المدروسة. 

 ( في مدينة القادسية.19خريطة )ال( في مدينة المشخاب، و18خريطة )الينظر

 الصحيةالخدمات -2-5-1

حزب البعث المنحل الى بعد صدور قرار من الحكومة بتحويل بنايات الفرق الحزبية التابعة الى 

مؤسسات صحية افتتح مركز الرعاية الصحية االولية )مركز مكافحة التدرن( في مدينة المشخاب عام 

م في حي بغداد في بناية الفرقة الحزبية الآي يقع على الطريق الرَيس لمد ل المدينة مجاور مركز 2004

يتكون من طابقين شغلت ا، وهو ( هكتارا 0.37ل )ما يعادأي ( 2م 3737بمساحة ). الدفاع المدني في المدينة

( غرفة يتكون من ردهة للطوارئ ووحدة اإلسعاف 30في تأدية  دماته الطبية واإلدارية والفنية وعدد غرفة )

وصالة  ،ووحدة تنظيم االسرة ورعاية الحامل ،الفوري، ووحدة االشعة والسونار ووحدة تخطيط القلب

( أطباء 5و) ،( صيادلة3و) ،( أطباء3دة االسنان، وكادره الصحي يتكون من )ووح ،ووحدة المختبر، للوالدة

( من 60157م )2020وبلغ عدد المراجعين لعام  اداريا ُ( 11و) ،ذوي المهن الصحيةمن ( 66و) ،اسنان

وتحول قطاع الرعاية الصحية ا ولية في حي بغداد من قطاع يمارس دورين . (1)الآكور واالناث وا طفال

تقديم الخدمات الصحية للسكان واالشراف والمتابعة اإلدارية لبقية المراكز الصحية الموجودة  ُلى المهاممن 

ُدارية تشرف وتتابع الكوادر الطبية واإلدارية في جميع المراكز  ةى وحدُلفي انحاء قضاء المشخاب 

فيه الى مركز الرعاية  ودةوجالصحية ولم يقدم  دمات صحية للسكان. وبآلك تم نقل الكوادر الطبية الم

م اذ تم افتتاح مركز الرعاية 2019الآي افتتح في هآه المدة في نهاية عام  ،الصحية ا ولية في حي الكرامة

مواصفات بناية مستشفى فالصحية االولية في مدينة المشخاب في حي الكرامة على الطريق الرَيس للمدينة 

 عدم توفر ا جهزة والمستلزمات الطبية الكافية افتتحت  ولكن بسبب ،( سرير100من )وهي تتكون عام 

                                                           

المشخاب، شعبة اإلحصاء، شعبة الموارد البشرية، بيانات  -مركز الرعاية الصحية ا ولية )وحدة التدرن( في حي بغداد -1

 .2020غير منشورة،
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 م( في مدينة المشخاب2020-2004( المرحلة المورفولوجية الخامسة للمدة )18 ريطة )

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني في مدينة المشخاب. والبيانات الواردة في متن المرحلة الخامسة.-2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة المشخاب. GPSاستعمال جهاز  -3
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 م( في مدينة القادسية2020-2004( المرحلة المورفولوجية الخامسة للمدة )19 ريطة )

 ونشأة وتطور الخدمات الصحية والتعليمية

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على

 ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 والبيانات الواردة في متن المرحلة الخامسة.المسح الميداني في مدينة القادسية. -2

 في تحديد احداثيات المؤسسات التربوية والتعليمة والمؤسسات الصحية في مدينة القادسية. GPSاستعمال جهاز  -3
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( غرفة 50( هكتار ويتكون من طابقين و)1.5( أي )2م15000للرعاية الصحية ا ولية. بمساحة ) امركزا 

( 15و) ا،( صيدليا 16و) ا( طبيبا 16تكون من ردهات وصاالت للعمليات وكادره الصحي يتكون من )وهي ت

( 30424م )2020وبلغ عدد المراجعين لعام  ا،داريا ُ( 23و) ،ذوي المهن الصحيةمن ( 133و) ،طبيب اسنان

  .للرعاية الصحية ا ولية مركزين. وبآلك اصبح في مدينة المشخاب (1) طفالمن الآكور واالناث وا امراجعا 

مدينة القادسية في هآه المدة تم انتقال مركز الرعاية الصحية االولية في بناية الفرقة الحزبية وفي 

م في 2017م وبعد ترميمها واضافة بناء لها افتتحت وحدة الطوارئ فيها عام 2007للنظام المنحل في عام 

 بمساحة. (2)الآي يقع على الطريق الرَيس للمدينة على الجانب االيمن من نهر الفرات ،نيسان(9حي )

( هكتار ويتكون من طابقين شغلت في تأدية  دماته الطبية واإلدارية والفنية 0.34أي ما يعادل ) ،(2م3445)

( 3و) ،ذوي المهن الصحية من (65و) ،( أطباء اسنان7و) صيدليين،( أطباء و3وكادره الطبي يتألف من )

 .( 3)من الآكور واالناث واالطفال ا( مراجعا 17167م بلغ )2020وعدد مراجعيه عام  ،داريينُ

 التعليميةالخدمات -2-5-2

ان التطور الآي حدث في عدد المؤسسات التربوية في مدينة المشخاب في هآه المرحلة يتضح من 

( مدرسة 13) ،( مؤسسة تربوية وتعليمية شكلت منها المدارس االبتداَية17)تمثل بـفتح أنه ( 21جدول )

%( 17.65( اعداديات بنسبة )3و) ،%(29.42( مدارس متوسطة بنسبة )5و) ،%(41.17بنسبة )

( مدارس افتتحت في هآه المدة شكلت نسبة 7بهآا تشكل مدارس البنين )و ،%(11.76وثانويتان بنسبة )

%( 5.88ومدرسة واحدة مختلطة شكلت نسبة ) ،%(52.94( مدارس شكلت نسبة )9والبنات) ،%(41.18)

التـــــي تحدد عمرها ضمن هآه المرحلة في مدينة المشخاب. وتوزعت  ،من الـــمؤسسات التربوية والتعليمية

اما حي ايسر  ،( مدارس4وحي ثورة العشرين ) ،( مدارس5على االحياء السكنية اذ شملت حي العصري )

ن، وشمل حي الحسن والحسين بمدرسة واحدة لكل الكل منهم مدرستفوالشهيد الصدر والكرامة  2وارية الس

الميدانية التي أجراها على جميع المدارس، وجد أن هناك ثالث بنايات جديدة هي الباحث مالحظة بمنهما. و

، وبناية ضمت 2يةومدرسة شريفة بنت الحسن في حي ايسر السوار ،بناية ضمت مدرسة جنة العسكريين

ومدرسة الشيخ عبد ا مير الفتالوي في حي الشهيد الصدر، وبناية مدرسة  ،مدرسة الشيخ رحيم الحسناوي

مدرسة تاج الدين االبتداَية المختلطة فهي عبارة عن مجموعة من  ثانوية االشراق في حي الحسين اما

وقربها  محطة وقود وما تسببه  ةدية مباشروموقعها  لف موقع مكبس نفايات البل ،الكرفانات في حي الحسن

                                                           

البشرية، بيانات غير المشخاب، شعبة اإلحصاء، شعبة الموارد -مركز الرعاية الصحية ا ولية في حي الكرامة -1

 .2020منشورة،

 .3/11/2020، الثالثاء1961مقابلة شخصية، حسن مجيد محمد، مدير المركز الصحي في مدينة القادسية، مواليد -2

 .2020القادسية، شعبة اإلحصاء، شعبة الموارد البشرية، بيانات غير منشورة، -نيسان9مركز الرعاية الصحية ا ولية في  -3
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ثار صحية على ا طفال. باإلضافة الى موقع هآه البنايات على الطريق آهآه المنشآت من رواَح كريهة و

ا على  ا كبيرا اذ تعرض  الطلبةالرَيس للمدينة الآي تكون فيه حركة المركبات بشكل مستمر يسبب  طرا

القدرات  في ويؤثر اإلضافة الضوضاء الآي يكون عاَقا للتعلم الفعالالكثير من التالميآ لحاالت الدهس ب

  المعرفية ضمن البيئات المدرسية.

 م(2020-2004سست في المرحلة الخامسة للمدة )أ( المؤسسات التربوية والتعليمية التي 21جدول )

 في مدينة المشخاب 

 ت
 اسم المؤسسة التربوية

 والتعليمية
 الموقع/الحي

سنة 

ب التأسيس
شع
ال

 

بة
طل
ال

 

ر
اد
لك
ا

 

 النسبة 

* 

 21 392 11 2004 ثورة العشرين الفيحاء االبتداَية للبنات 1

41.17 

 5 31 2 2007 العصري االنجم الزاهرة االبتداَية للبنات  2

 6 101 4 2007 العصري الطارق االبتداَية للبنين  3

 15 406 12 2009 2ايسرالسوارية جنة العسكريين االبتداَية للبنين 4

 18 529 12 2013 ثورة العشرين النجم الثاقب االبتداَية للبنين 5

 23 405 12 2013 2ايسرالسوارية شريفة بنت الحسن االبتداَية للبنات 6

 18 397 11 2015 الحسن تاج الدين االبتداَية المختلطة 7

 17 218 7 2007 العشرينثورة  م. صفية بنت عبد المطلب للبنات 8

29.42 

 23 442 10 2009 العصري م. الزمردة للبنات 9

 12 285 8 2013 الكرامة م. السيد جعفر بحر العلوم للبنين 10

 15 222 8 2013 الشهيد الصدر م. الشيخ رحيم الحسناوي للبنين 11

 16 243 7 2018 ثورة العشرين م. الواقعة للبنات 12

  17 215 7 2008 العصري ع. سيد االنام للبنين  13

 28 356 11 2011 العصري ع. االفتخارللبنات 14 17.65

 16 244 8 2013 الشهيد الصدر ع. الشيخ عبداالميرالفتالوي للبنين 15

 26 677 16 2009 الكرامة ث. السجايا الحسنة للبنات 16
11.76 

 14 315 12 2018 الحسين ثانوية االشراق للبنات 17

 100 290 5478 158 - - المجموع
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على.

 المسح الميداني لجميع المؤسسات التربوية والتعليمية في مدينة المشخاب.-1

 .2020منشورة ،، بيانات غير 2020-2019مديرية تربية النجف االشرف، قسم االحصاء التربوي، االحصاء السنوي  -2

 نسبة المدارس بحسب مراحلها الدراسية من مجموع المدارس التي تم انشاَها في هآه المرحلة.-*
 

 

( مدارس في 9اما تطور الخدمات التعليمية في مدينة القادسية في هآه المرحلة التاريخية فقد شمل افتتاح )

 ،مدارسالكلي للمجموع ال%( من 55.56بنسبة ) .( مدارس ابتداَية5( تضمن )22جدول )يلحظ المدينة. 

%(من 20) مختلطة بنسبة ومدرسة، %(20ومدرسة للبنات بنسبة ) ،%(60للبنين بنسبة ) منها ثالث

%( واعدادية للبنين 22.22متوسطتان للبنين بنسبة )ف االبتداَية. اما المدارس المتوسطة مجموع المدارس
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( 9( مدارس من مجموع )7%( وشكلت مدارس البنين )11.11وثانوية للبنين بنسبة ) ،%(11.11ة )نسبب

%(  11.11%( ومدرسة مختلطة بنسبة )11.11ومدرسة للبنات بنسبة ) ،%( 77.78مدارس بنسبة )

فاق ( بنايات جديدة تمثلت ببناية مدرسة اآل5و الل المالحظة الميدانية التي أجراها الباحث وجد أن هناك )

 ،وبناية ضمت ثالث مدارس ابتداَية هي االمام الموعود االبتداَية للبنين ،نيسان9بتداَية في حي اال

وبناية  ،1وهي ثالثية الدوام في حي الغدير ،وغصن الزيتون االبتداَية للبنات ،والحضارة االبتداَية المختلطة

 ،وبناية لمدرسة عقيل بن ابي طالب ،1وثانوية الفلك المساَية في حي الغدير ،شملت متوسطة السيد الحميري

 وبناية لمدرسة اعدادية القادسية للبنين في حي الحسين واغلب هآه المؤسسات أحادية الدوام.

م( في 2020-2004)للمدة خامسةسست في المرحلة الأ( المؤسسات التربوية والتعليمية التي 22جدول )

 مدينة القادسية

 ت
 اسم المؤسسة التربوية 

 والتعليمية

 الموقع/

 الحي

 سنة

ب التأسيس
شع
ال

 

بة
طل
ال

ك 
ال
لم
ا

 

 النسبة 

* 

 7 206 6 2005 نيسان9 االفاق االبتداَية للبنين 1

55.56 

 20 551 13 2011 1الغدير االمام الموعود االبتداَية للبنين 2

 9 123 6 2011 1الغدير الحضارة االبتداَية المختلطة 3

 23 536 12 2011 1الغدير غصن الزيتون االبتداَية للبنات 4

 5 46 3 2007 نيسان9  الرواسي االبتداَية للبنين 5

 16 316 8 2005 1الغدير م.السيد الحميري للبنين 6
22.22 

 15 214 6 2012 الحسين م.عقيل بن ابي طالب للبنين 7

 11.11 27 370 11 2018 الحسين ع. القادسية للبنين 8

 11.11 15 387 9 2008 1الغدير ث. الفلك المساَية للبنين 9

 100 137 2749 74 - - المجموع
 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على

 المسح الميداني لجميع المؤسسات التربوية والتعليمية في مدينة القادسية.-1

 .2020، بيانات غير منشورة ،2020-2019التربوي، االحصاء السنوي مديرية تربية النجف االشرف، قسم االحصاء  -2

 نسبة المدارس بحسب مراحلها الدراسية من مجموع المدارس التي تم انشاَها في هآه المرحلة.-*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 ة والتعليميةالصحيواقع التوزيع المكاني للخدمات 

 في مدينتي المشخاب والقادسية

 

 

 المبحث األول

 ة والتعليمية في مدينة المشخابالصحيالتوزيع المكاني للخدمات  

 

 

 

 المبحث الثاني

 ة والتعليمية في مدينة القادسيةالصحيالتوزيع المكاني للخدمات  

 

 
 



 

  

   الفصل الثالث 77

 والقادسية المشخاب تيدينالتوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية في مواقع 
 

 :دخلم

ُن تحديد موقع الخدمات الصحية والتعليمية أمر ُمِهم للغاية؛  نه يحدد الكفاءة المستمرة التي تقدمها 

والتعليمية هآه الخدمات للسكان.  أما توزيعها فهو جوهر العمل الجغرافي لدراسة واقع الخدمات الصحية 

( معيناا أو أنه مجرد patternفي مدينتي المشخاب والقادسية؛ الكتشاف ما ُذا كان التوزيع يشكل نمطاا )

توزيع عشواَي؛ العتماد هآه ا نماط على متغيرات قد تؤثر في نجاح المؤسسات الصحية والتعليمية في 

مدينتين في أداء دورها على وفق معايير مدينتي المشخاب والقادسية بشكل يتوافق مع عدد وموقع سكان ال

محددة، ويحقق توزيعاا متوازناا بطريقة مناسبة ومتناسقة وبما يتوافق مع احتياجات السكان. ُذ يوفر توزيعها 

 السليم بيئة مناسبة تعكس مدى نشاط وحيوية الفرد، مما يؤدي ُلى زيادة ُنتاجيته في العمل. 

يل اتجاهات توزيع هآه الخدمات على مساحة الحيز الحضري في استخدم الباحث طراَق ُحصاَية لتحل

( لغرض تحديد المسافة المعيارية Spatial Statistics،  وتم االستعانة بملحق التحليل المكاني )تينالمدين

(Standard Distance)، ذات منحنى كالكرة المنبعجة  ةالتي مثلها الباحث على شكل داَرة  سمتي

التوزيعي  (، واالتجاهNearest Neighbor Analysis) الجار ا قرب والمفلطحة، وقرينة

( ومثلها بداَرة  ضراء Mean center( ونقطة التمركز الفعلي )Directional Distributionللظاهرة)

( بداَرة سوداء وسطها عالمة )+( حمراء.  central Featureذات نقطة سوداء،  ونقطة التمركز المثالي )

الصحية والتعليمية باستعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية  ؤسساتعة الدقيقة لتوزيع الملتحديد الطبي

(GIS وتحديد نمط توزيعها.  ولمعرفة النمط الآي يقع عليه توزيع الظواهر ) لجار ا قرب، فقيمة اوفق على

(Rتتراوح بين )(2.15-0 )ان النمط يعني نمطا أ( ف1)( فهآا يعني نمطاا عشواَيا. وأقل من 1كانت )ا فِاذ 

( دلت 1، وكلما اقتربت من الصفر دل على النمط المتركز الشديد وكلما ابتعدت عن الصفر ُلى )امتمركزا 

 ( دلت على توزيع مثالي للظاهرة. 2.15على العشواَية وكلما اقتربت ُلى )

وفي ضوء مراجعة واقع هآا التوزيع، يتم ُجراء تحليل وتقييم مواقع الخدمات الصحية والتعليمية من أجل 

معرفة نقاط القوة والضعف في التوزيع الحالي ويمكن من  اللها الوصول ُلى  طط مقترحة ناجحة تراعي 

ي للخدمات الصحية والتعليمية واقع التوزيع المكانعن احتياجات سكان المدينتين.  لآلك سيكشف هآا الفصل 

في مدينتي المشخاب والقادسية. 
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  المبحث االول – الفصل الثالث

  المشخاب ةالصحية والتعليمية في مدينالتوزيع المكاني للخدمات 
 

 في مدينة المشخابة الصحيالتوزيع المكاني للخدمات  -1

 واهتماة، والصحيفي العقدين الماضيين، درس العديد من الجغرافيين الجوانب والحقاَق المكانية للخدمات 

 ة منالصحيالخدمة  دع  تُ اِذ . (1)التوزيع المكاني وتحليل أنماطها في دا ل المدنبالحصول على  راَط 

 من معايير قياس تقدم الدولة في مجال رفاهية مواطنيها ؛  نهافي الدولةوالمجتمعية الخدمات السيادية 

المباشر بصحة الفرد والمجتمع، وهو ما تقدمه مؤسسات مكرسة لهآا الغرض  افي ارتباطه اوتكمن أهميته

وتعرف الصحة )بأنها حالة من الرفاهية البدنية  .(2)ويحتوي على جميع متطلبات هآه الخدمة المادية والبشرية

ة الى مستويات الصحيتصنف الخدمات و، ( 3)والآهنية واالجتماعية وليست مجرد ُزالة المرض أو العجز(

 كما تم ذكرها في الفصل ا ولالمشخاب  ةة الفعلية في مدينالصحيالترتيب الهرمي للمؤسسات  بحسب

 واقليمها.  مدينة المشخاب يخدمانة ا ولية الصحيد مركزين رَيس للرعاية ووجوالتي تتمثل ب (B-1الشكل )

 (4)ة ا ولية يستند ُلى ثالثة عناصر:الصحيلمفهوم الرعاية تعريفاا وضعت منظمة الصحة العالمية  

تلبية االحتياجات الصحية للناس من  الل الرعاية الشاملة مدى الحياة، والعناية العالجية والوقاَية  -1

واالرشادية وُعادة التأهيل، تحدد أولوياتها على ا فراد وا سر من  الل الرعاية الصحية ا ولية والسكان 

 شاملة. لتقديم الخدمات الصحية ال اأساسيا  امكونا بوصفة الصحة العامة ب

 علىمعالجة المحددات ا وسع للصحة بما في ذلك الخصاَص االجتماعية واالقتصادية والبيئية، فضالا  -2

  صاَص الناس وسلوكياتهم من  الل السياسات واإلجراءات العامة القاَمة على ا دلة في جميع القطاعات.

ليصبحوا مدافعين عن سياسات  ؛وجهتمكين ا فراد وا سر والمجتمعات من تحسين صحتهم على أفضل  -3

تعزيز وحماية الصحة والرفاه، ومشاركين في تطوير الخدمات الصحية واالجتماعية، ومقدمي الرعاية 

 نفسهم ولآل رين. وتخدم مراكز الرعاية الصحية االولية مختلف الفئات العمرية للسكان وتقديم العالج لهم، 

 يتم فيها تقييم المريض قبل ُحالته ُلى المستشفى. وتشمل هآه المراكز نقاط البداية التي 

التي تبين توزيعها  (20)خريطة الوتضم مدينة المشخاب مركزين للرعاية الصحية ا ولية، ينظر 

 -:على النحو اآلتيالمكاني و

                                                           

 .77،ص2015الدين السبعاوي،اتجاهات حديثة في الجغرافية الطبية، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر،محمد نور- 1

 .114فؤاد بن غضبان، مصدر سابق، ص-2

3-E. E. Meyer and P. Sainsbury , promoting Health in the Human Enviroment (Genera WHO) 

1975 . P. 58 . 

 -:نظري ،27/3/2021االلكتروني، بتاريخ  الموقع-4

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/primary-healt-care    

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/primary-healt-care
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 م2020( واقع التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة المشخاب في سنة 20 ريطة )

 المصدر: الباحث باالعتماد على.
 في تحديد احداثيات المؤسسات الصحية. GPSالمسح الميداني للخدمات الصحية في مدينة المشخاب واستعمال جهاز -1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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بغداد في مركز المدينة المزدحم سكانياا  حييقع في  -ة االولية )وحدة التدرن( :الصحيمركز الرعاية  -1-1

ا، وعدد الكوادر 0.37( بما يعادل )2م3737ويشغل مساحة ) في مد ل المدينة. الرَيسعلى الطريق  ( هكتارا

( من ذوي المهن 30( ُداري، و)11( أطباء اسنان، و)5( أطباء، و)3( موظفاا منها)88البشرية العاملة فيه )

 ( صيدلة.3المهن التمريضية، و)( ذوي 36الصحية، و)

 الرَيسيقع الى الجنوب من المدينة على الطريق  -الكرامة: حية االولية في الصحيمركز الرعاية  -1-2

ا، وعدد 1.5( بما يعادل )2م15000ويشغل مساحة ) الخارجي الآي يربط المدينة بالمناطق ا  رى. ( هكتارا

( ذوي 62( ادارياا، و)23( طبيب اسنان، و)15طبيباا، و)( 16( موظفاا منها )203كوادره البشرية بلغ )

 ( صيدلياا.16( ذوي المهن التمريضية، و)71المهن الصحية، و)

معالجة االمراض و الصحة المدرسيةو يقدم هآان المركزان  دمات للمدينة تشمل )التحصينو 

وحدة تنظيم و وحدة معالجة االسنانو القلباالشعة والسونار وتخطيط وا طفال ورعاية الحامل و االنتقالية

وصالة للوالدات، واالمراض غير االنتقالية )ضغط وسكر وربو(  وحدة الفحوصات المختبريةو االسرة

( 37823البالغ عدد سكانها المخدومين )، ا سكنياا( حيا 24حياَها المكونة من )أجميع لو دمات الصيدلية( 

وهو معدل مرتفع  ،( نسمة18912تحمل كل مركز صحي ِعْبء )%. وبهآا ي100نسمة وضواحيها بنسبة 

عن المعدل التخطيطي الخاص بها. تغطي الخدمات الصحية بالمدينة مساحة من استعماالت ا رض 

( يوضح 23جدول )وال%( من المساحة الكلية للمدينة. 0.43بنسبة )ا ( هكتارا 1.87ما يعادل ) 2( م18737)

بشرية العاملة فيه اِذ تصدر مركز الرعاية الصحية ا ولية في حي الكرامة نسبة كل مركز من الكوادر ال

 بعدد الكوادر البشرية العاملة فيه بنسبة أكبر من مركز وحدة التدرن في حي بغداد.

 ( الكوادر البشرية العاملة في مراكز الرعاية الصحية ا ولية 23جدول)

 م2020في مدينة المشخاب في سنة

 المجموع النسبة مركز حي الكرامة النسبة مركز وحدة التدرن الكوادر البشرية

 19 8 16 3 3 طبيب

 20 7 15 6 5 طبيب اسنان

 34 11 23 13 11 اداري

 92 31 62 34 30 ذو المهن الصحية

 107 35 71 41 36 ذو المهن التمريضية

 19 8 16 3 3 صيدلي

 291 100 203 100 88 المجموع
 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

 .2020مركز الرعاية الصحية ا ولية )وحدة التدرن( حي بغداد، شعبة الموارد البشرية، بيانات غير منشورة، -1

 .2020مركز الرعاية الصحية ا ولية حي الكرامة، شعبة الموارد البشرية، بيانات غير منشورة، -2

( ان عدد مراجعي مركز وحدة التدرن في حي بغداد لسنة 24جدول)يبين الووفيما يتعلق بعدد المراجعين، 

 ( مراجعاا ونالحظ تباين اعداد المراجعين  الل اشهر2746( مراجعاا وبمعدل شهري )32960م بلغ)2020
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 م2020المشخاب في سنة ( اعداد المراجعين لمراكز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة 24جدول )

 النسبة الكرامة حيمركز  النسبة مركز وحدة التدرن أشهر السنة ت

 2.2 688 7 2313 كانون الثاني 1

 2.8 850 6.5 2133 شباط 2

 3.4 1050 4.7 1542 اراِذ  3

 3.6 1100 3.8 1267 نيسان 4

 8.6 2658 4.2 1387 أيار 5

 11.7 3620 7.6 2507 حزيران 6

 11.4 3524 10.4 3415 تموز 7

 7.3 2246 9.7 3189 اب 8

 11.9 3688 11.2 3701 أيلول 9

 12.2 3765 11.6 3819 تشرين ا ول 10

 12.3 3812 11.5 3789 تشرين الثاني 11

 12.6 3879 11.8 3898 كانون االول 12

 100 30880 100 32960 مجموعال

  2573  2746 معدل المراجعين 
 الباحث  باالعتماد على. -المصدر:

 .2020المشخاب، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، -مركز الرعاية الصحية ا ولية )وحدة التدرن( في حي بغداد -1

 .2020المشخاب، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة،-مركز الرعاية الصحية ا ولية في حي الكرامة -2
 

%( ويرجع هآا الى كثرة االمراض في فصل الشتاء 11.8شهر كانون ا ول بنسبة )السنة فكانت اعالها في 

عتدال أحوال الطقس %(؛ ال3.8قلها في شهر نيسان بنسبة )أمما يؤدي الى زيادة عدد مراجعات المركز و

بة كانون ا ول بنسمن نسبة االمراض. اما مركز حي الكرامة فبلغ اعالها في شهر لفي هآه ا شهر مما يقل

%( ويعود سبب ذلك الى افتتاح المركز الصحي في حي 2.2قلها في شهر كانون الثاني بنسبة )أ( و12.6)

اِذ كان الضغط الخدمي على مركز وحدة التدرن. و ن المؤسسات الصحية  م.2019الكرامة في نهاية سنة 

ذلك يرجع ُلى وطبية الحديثة، نقص في المعدات الالالمرضى، و عالجتفتقر ُلى العديد من ا دوية الالزمة ل

 ،قلة التخصيص المالي لهآه المؤسسات. ومن  الل استطالع اهالي مدينة المشخاب )عينة من مجتمع البحث(

ما تقييمك للفحوصات والعالجات الطبية التي يقدمها المركز الصحي في  ،(16سؤال رقم )الفي االستبيان 

ونسبة  ،%( متوسطة34ونسبة ) ،نها ضعيفةأ%( 38بنسبة )كانت اإلجابة في مدينة المشخاب ، فالمدينة

ن الخدمة العالجية والفحوصات المختبرية لم تصل أ%( جيدة جداا وهآا يدل على 10ونسبة ) ،%( جيدة18)

والتحليل المكاني للمراكز الصحية في مدينة   الى مستوى طموح سكانها في توفير  دماتها الصحية.

ال يمكن تطبيق المسافة المعيارية وصلة الجار ا قرب؛  نها تظهر في و ،(21خريطة )الالمشخاب، ينظر 

حالة واحدة اِذ ظهرت نقطة التمركز الفعلي لكال المركزين ونقطة التمركز المثالي في حي الثورة واتجاه 

 .هاجنوبالى  ر حداهما في وسط المدينة يميل الى اتجاه الشمال واآلُن موقع   ؛التوزيع ال يمكن تطبيقه
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 م2020( نقاط التمركز الفعلي والمثالي للمراكز الصحية في مدينة المشخاب في سنة 21 ريطة )

 
 (.20 ريطة ) المصدر: الباحث باالعتماد على

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

 .(central Feature -Spatial Statistics Tools- Mean center) 
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 التعليمية في مدينة المشخابالتوزيع المكاني للخدمات -2

  -:أتيي ما بحسبتتوزع الخدمات التعليمية في مدينة المشخاب و

 رياض األطفال -2-1 

( رياض 2في مدينة المشخاب )م( 2020-2019بلغت مؤسسات رياض ا طفال للعام الدراسي )

في الجانب ا يمن من نهر الفرات العصري  حيوهي )روضة المشخاب( في  لها،أطفال تخدم المدينة ك

(، التي تبين توزيعها 21في الجانب االيسر، ينظر الخريطة )ثورة العشرين  حيو)روضة النسيم( في 

( طفالا من الآكور واالناث في 416( أن الروضتين تخدمان )25المكاني في المدينة، ويتبين من الجدول)

( بحسب %5.78من مجموع السكان ) ا طفالي رياض ا طفال الآين يراد  دمتهم فوسنوات( 5-4عمر )

%( من مجموع السكان. ومن مالحظة التوزيع، ينظر  ريطة 5.9المعايير. اِذ تخدم هاتان الروضتان نسبة )

( حيا في المدينة تفتقر لوجود هآه الخدمة  سباب اولها التقصير في التخطيط 22( تبين ان هنالك )22)

هآه المؤسسات على أحياء المدينة على الرغم من قدم االهتمام بالمؤسسات التربوي بعدم فتح وتوزيع 

 التربوية والتعليمية ومنها رياض االطفال. 

 م(2020-2019( رياض ا طفال في مدينة المشخاب للعام الدراسي )25جدول )

 ت
 الموقع رياض االطفالاسم 

عدد 

 السكان

 عدد

 طفالاال

 عدد

 الشعب

 عدد

 اتمعلمال

المخدومين 

 %نالسكا من

 6 4 245 1039 العصري روضة المشخاب 1

 5 2 171 1193 ثورة العشرين روضة النسيم  2 5.9

 11 6 416 2232 المجموع 
 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

 .2020منشورة،بيانات غير ، م(2020-2019للعام الدراسي) االحصاء التربويمديرية تربية النجف االشرف، 
 

( في مرحلة الروضة اما في مرحلة 141( طفالا منهم )245وأن عدد ا طفال في روضة المشخاب )

( معلمات. 6( شعب بواقع شعبتين لكل مرحلة وكادرها )4( طفالا وتحتوي الروضة على )104التمهيدي )

( في مرحلة التمهيدي 95)( في مرحلة الروضة، و76( طفالا منهم )171وعدد ا طفال في روضة النسيم )

ال يمكن تطبيق المسافة المعيارية؛  نها تظهر و (.5بواقع شعبتين، لكل مرحلة شعبة واحدة وعدد معلماتها )

وظهرت نقطة التمركز المثالي في حافة ظهرت نقطة التمركز الفعلي لكال الروضتين اِذ في حالة واحدة 

تطبيقه؛  ن موقع روضة النسيم في شرق المدينة،  نزيع ال يمكالجانب ا يمن من نهر الفرات اما اتجاه التو

أثبت  لتحليل المكانيوفي ا .(23) خريطةال ينظروروضة المشخاب في وسط المدينة يميل باتجاه الغرب، 

 (. R=0.7اِذ بلغت قيمة ) (Random) ( أن نمط التوزيع عشواَي9تحليل صله الجوار في الشكل )



 

  

84 

 م(2020-2019للعام الدراسي)( التوزيع المكاني لمواقع رياض ا طفال في مدينة المشخاب 22 ريطة )

 
 (.25جدول) المصدر: الباحث باالعتماد على

 في تحديد احداثياتها. GPSالمسح الميداني لرياض االطفال في مدينة المشخاب واستعمال جهاز -1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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 لرياض ا طفال في مدينة المشخاب نقاط التمركز الفعلي والمثالي (23)  ريطة

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 
 (.22 ريطة) المصدر: الباحث باالعتماد على

 -باستعمال:(ArcGIS Desktop10.7في برنامج ) المعلومات الجغرافيةالتحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم  -1

 .(central Feature -Spatial Statistics Tools- Mean center ) 
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 م(2020-2019لرياض ا طفال في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) ( تحليل صلة الجوار9شكل )

 (.23الباحث باالعتماد على  ريطة) -المصدر:

 -( باستعمال:ArcGIS Desktop10.7التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية في برنامج )
((.Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 

 

 المدارس االبتدائية-2-2

تتوزع جغرافياا على ( مدرسة 25البالغ عددها )ان مدارس التعليم االبتداَي في مدينة المشخاب 

( مدرسة للبنات، 12( مدرسة للبنين، و)12) تمثلت بـ( حياا في المدينة، 24( حياا سكنياا من مجموع )12)

هتم ي، فهي من المرافق التعليمية المهمة التي يجب أن مدرسيةلمباني الاأما ومدرسة واحدة مختلطة. 

على التكيف مع البيئة  الطلبةمبنى تعليمي كامل الوظاَف يساعد  لهاكل مرحلة تعليمية  توفيرها، وأنب

ومن  الل المسح الميداني للخدمات التعليمية في مدينة المشخاب تبين ان ا بنية المدرسية في  المدرسية.

هي مدرسة الفيحاء، والناصرة )دوام مزدوج( في  ( مدارس بناء غير ثابت )كرفانات(9بـ )تمثلت المدينة 

ساحة روضة النسيم أي من ضمن استعماالت ا رض للروضة. ومدرسة ثورة العشرين، والنجم الثاقب 

غ ومدرسة النبو )دوام ثالثي( معها متوسطة رشيد الهجري. ومدرسة ابي تمام، والزهاوي )دوام مزدوج(،

ونينوى )دوام مزدوج(، ومدرسة تاج الدين المختلطة ذات الدوام ا حادي. اما المدارس ذات البناء فتمثلت 

 في مدرسة سامراء )مزدوجة الدوام مع متوسطة جعفر بحر العلوم(، ومدرسة العزة، واالمجاد، واالنجم

المدرسة  اصة لمدرسة االنجم ( غرف دراسية في ساحة 6الزاهرة، والطارق )مزدوجة الدوام( بعد ُضافة )

الزاهرة، والطارق للتعليم المسرع. وبناية لمدرستي اليرموك، والخندق )دوام مزدوج( وبناية لمدرستي 
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( غرف دراسية بطابقين في ساحة المدرسة التي تشغلها مدرسة المنار، وبناية 8القبس والمنار بعد ُضافة)

ناية لمدرستي شريفة بنت الحسن، وجنة العسكريين )دوام لمدرستي جنين، وام البنين )دوام مزدوج(، وب

مزدوج(، وبناية واحدة لمدرسة ابن االثير مزدوج الدوام مع متوسطة االمام جعفر الصادق )ع(، وبناية 

ذات الدوام مدرسة زيد بن حارثة مزدوجة الدوام مع ثانوية السجايا الحسنة، وبناية مدرسة االمام الجواد 

  (24خريطة )ال( و26جدول)الومتوسطة المشخاب. يتبين من  ،ية السيد رضا الهندي المساَيةالثالثي مع ثانو

 (م2020-2019للعام الدراسي )بحسب االحياء ( المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب 26جدول)

 معلمينال عدد الشعب عدد الطلبة عدد الحي اسم المؤسسة التربوية والتعليمية ت

 للبنينسامراء  1
 الكرامة

546 17 26 

 24 12 430 زيد بن حارثة للبنات 2

 العزة للبنين 3

 العصري

 

393 12 17 

 19 12 462 االمجاد للبنين 4

 5 2 31 االنجم الزاهرة للبنات  5

 6 4 101 الطارق للبنين  6

 اليرموك للبنات 7
 القدس

441 12 20 

 18 12 420 الخندق للبنات 8

 الفيحاء للبنات 9

 ثورة العشرين

 

392 11 21 

 20 12 426 الناصرة للبنات 10

 15 11 423 ثورة العشرين للبنين 11

 18 12 529 النجم الثاقب للبنين 12

 19 15 553 الشهداء االمام الجواد )ع( للبنين 13

 18 9 268 العسكري ابن االثير للبنين 14

السوارية ايسر للبناتشريفة بنت الحسن  15

2 

405 12 23 

 15 12 406 جنة العسكريين للبنين 16

 شهيدالمحراب القبس للبنات 17

 

498 15 25 

 26 13 432 المنار للبنات 18

 ابريهي ام البنين للبنات 19

 

283 8 14 

 19 11 326 جنين للبنين 20

 18 11 397 الحسن تاج الدين المختلطة 21

 النبوغ للبنين 22
 الجفالوية

155 6 10 

 14 6 142 نينوى للبنات 23

 ابي تمام للبنين 24
 الضباط

301 10 15 

 19 10 297 الزهاوي للبنات 25

 444 267 9057 ( مؤسسة تربوية تعليمية ابتداَية25المجموع )
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .االبتداَية في مدينة المشخابمدارس المسح الميداني لل-1

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي-2

2020. 
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 بحسب االحياء ( واقع التوزيع المكاني للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب24 ريطة )

  (م2020-2019للعام الدراسي )

 
 (.26جدول) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 في تحديد احداثياتها. GPSالمسح الميداني للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب واستعمال جهاز --1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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المدينة كان متفاوتاا اِذ يمثل حي العصري، وحي ثورة العشرين توزيع المدارس االبتداَية على احياء ن أ

( مدرسة ابتداَية وهي حي )الضباط 2( مدارس ابتداَية لكل منهما أما االحياء التي مثلت بواقع )4بـواقع )

والجفالوية وابريهي والقدس وشهيد المحراب والكرامة(، والتي مثلت بواقع مدرسة واحدة  2وايسر السوارية

حي )الحسن والعسكري والشهداء( وبلغ عدد التالميآ في مرحلة التعليم االبتداَي في مدينة المشخاب فهي 

( 444( شعبة دراسية وكادر تعليمي قدرة )267م( بواقع )2020-2019( تلميآاا للعام الدراسي )9057)

ا. ويتبين من  أن حي ثورة العشرين جاء بالمرتبة ا ولى في كثافة التالميآ بنسبة  (27جدول)التحليل معلما

%( من 17%( من الكادر التدريسي ونسبة )16.7%( من مجموع تالميآ التعليم االبتداَي ونسبة )19.5)

%(، وتفاوتت النسب في باقي االحياء ويتضح ان 6.6عدد الشعب على الرغم من ان نسبته من السكان )

 ( نسمة.37823) %( من سكان المدينة البالغ عددهم47.97( نسمة بنسبة )18147خدومين )عدد السكان الم

بحسب والكادر التعليمي والشعب  الطلبةوكثافة توزيع مدارس االبتداَية التوزيع المكاني لل( 27جدول )

 (م2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي )االحياء السكنية 
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 10.6 47 11 30 10.9 987 5.7 1039 4 العصري 1

 16.7 74 17 46 19.5 1770 6.6 1193 4 ثورة العشرين 2

 11.3 50 11 29 10.8 976 18 3259 2 الكرامة 3

 8.6 38 9 24 9.51 861 4.8 874 2 القدس 4

 8.6 38 9 24 8.95 811 5.4 987 2 2السواريةايسر 5

 11.5 51 10 28 10.3 930 18 3266 2 شهيدالمحراب 6

 7.4 33 7.1 19 6.72 609 4.3 785 2 ابريهي 7

 5.4 24 4.5 12 3.28 297 6.6 1196 2 الجفالوية 8

 7.7 34 7.5 20 6.6 598 6.6 1189 2 الضباط 9

 4.1 18 4.1 11 4.38 397 11.1 2017 1 الحسن 10

 4.1 18 3.4 9 2.96 268 6.4 1153 1 العسكري 11

 4.3 19 5.6 15 6.11 553 6.6 1189 1 الشهداء 12

 18147 25 المجموع
100 

9057 100 267 100 444 100 
47.97* 

 (.26( وجدول )12جدول ) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمدارس االبتداَية من اجمالي سكان مدينة المشخاب.النسبة من مجموع سكان *

تبين من  الل تحليل المسافة فاما لتحليل المكاني لمعرفة طبيعة توزيع المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب 

من على تركز الخدمات في احياء دا ل الداَرة وهآا دليل في ن اغلب المدارس االبتداَية تقع أالمعيارية 

دون غيرها وجاءت نقطة التمركز الفعلي في مدرسة العزة االبتداَية ومثلت نقطة التمركز المثالي في حي 



 

  

90 

ن اتجاه التوزيع في وسط أدا ل المدينة المسمى )شارع سيد جعفر( وفي العصري على الطريق الرَيس 

 .(25خريطة )ال ينظرالجنوب. والمدينة يميل الى اتجاه الشمال 

ونقطة التمركز الفعلي والمثالي للمدارس االبتداَية  اتجاه الظاهرة ( المسافة المعيارية وتوزيع25 ريطة )

 (م2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي )

 
 (.24المصدر: الباحث باالعتماد على  ريطة)

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7الجغرافية في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات 

- central Feature –(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center). 
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 .(10شكل )المبين في بحسب ما هو  (R=0.16قيمة )؛  ن ن التوزيع متجمعأثبت تحليل صلة الجوار أو

 تحليل صلة الجار ا قرب للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب( 10شكل )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 (.25 ريطة) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 -:باستعمال-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

(.(Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 
 

 مرحلة المتوسطة( -المدارس المتوسطة و)الثانوية -2-3

ويدرس فيها مدة ثالث سنوات للفئات العمرية وهي مرحلة دراسية ينتقل اليها الطالب بعد المرحلة االبتداَية 

المدارس الثانوية ؛  ن ا  ير سنة( وهنا فضل الباحث ُجراء تحليل مكاني للمدارس المتوسطة مع 12-14)

( مراحل دراسية ثالث منها تقدم  دمة للمرحلة المتوسطة وسيتم تضمينها في التحليل المكاني 6يشتمل على )

مع المدارس المتوسطة وثالث منها تقدم  دمة للمرحلة االعدادية وسيتم تضمينها في التحليل المكاني مع 

خريطة ال( و28جدول )من  الل ال، وزيع المكاني بأكثر شمولية ودقةالمدارس االعدادية لتمثيل واقع التو

( ثانويات 4( مدارس متوسطة، و)8( مدرسة تخدم التعليم المتوسط، و)12)في مدينة المشخاب  وجدت (26)

( للبنات 6( مدارس للبنين، و )6تخدم مرحلة التعليم المتوسط في )ثالث مراحل دراسية( وتقسم على )

( لحي الكرامة، والشهداء، 2( منها في حي ثورة العشرين و)3( احياء في المدينة )6تتوزع على )

وجميعها ذات دوام مزدوج باستثناء ثانوية والعصري، وواحدة لحي الشهيد الصدر، والحسين، والعسكري، 

 لباا بواقع( طا3532االشراق للبنات فهي تتمتع ببناية مستقلة وبلغ عدد الطلبة في مرحلة التعليم المتوسط )



 

  

92 

 ( في مدينة المشخاب ةمرحلة المتوسط -( المدارس المتوسطة و)الثانوية 28جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 المدرسينعدد الشعبعدد الطلبةعدد حيال اسم المتوسطة اوالثانوية ت

 15 8 222 الشهيد الصدر الشيخ رحيم الحسناوي للبنين 1

 للبنينجعفر بحر العلوم  2
 الكرامة

285 8 12 

 14 10 413 السجايا الحسنة للبنات*-ث 3

 الزمردة للبنات 4
 العصري

442 10 23 

 12 5 227 المشخاب للبنات*-ث 5

 المشخاب للبنين 6
 الشهداء

349 9 17 

 4 9 416 السيد رضا الهندي المسائية للبنين*-ث 7

 15 7 233 العسكري االمام جعفر الصادق )ع( للبنين 8

 رشيد الهجري للبنين 9

 ثورة العشرين

292 9 20 

 17 7 218 صفية بنت عبد المطلب للبنات 10

 16 7 243 الواقعة للبنات  11

 8 8 192 الحسين االشراق للبنات*-ث 12

 173 97 3532 المجموع 
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .مرحلة المتوسط( في مدينة المشخاب –للمدارس المتوسطة و)الثانوي المسح الميداني -1

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي-4

2020. 

 مرحلة المتوسطة.-*

 

. %( من مجموع سكان المدينة34.3ن مؤسسات التعليم المتوسط تخدم نسبة )وأ( مدرساا. 173( شعبة و)97)

بنسبة المرتبة ا ولى تركزت في أربعة احياء هي حي الشهداء  الطلبة كثافة توزيع وأن ،(29جدول )يلحظ ال

%(، وحي الكرامة المرتبة الثالثة بنسبة 21.3%(، وحي ثورة العشرين المرتبة الثانية بنسبة )21.7)

%( وبالمرتبة الخامسة حي العسكري بنسبة 18.9%(، وبالمرتبة الرابعة حي العصري بنسبة )19.8)

ا حي الحسين6.3%(، وحي الشهيد الصدر بالمرتبة السادسة بنسبة )6.6) %( من 5.4بنسبة ) %(، وا يرا

مجموع طلبة مرحلة التعليم المتوسط في المدينة. اما توزيع الشعب الدراسية فجاء حي ثورة العشرين 

%(، وحي العسكري شكل أدنى نسبة في توزيع الشعب الدراسية ُذ بلغت 23.7بالمرتبة ا ولى بنسبة )

توزيع المدرسين اعلى نسبة في حي  %( من مجموع الشعب الدراسية لمرحلة التعليم المتوسط. وشكل7.2)

%( في حي الحسين من مجموع المدرسين في هآه 5%(، وأدنى نسبة بلغت )31ثورة العشرين بنسبة )

ان اغلب المدارس في  منيتضح من التحليل المكاني االحصاَي لتوزيع المدارس المتوسطة والمرحلة. 

ن اتجاه التوزيع أو .اء دون غيرهاحيفي ا هاى تركزوهآا يدل عل%( 66.66وبنسبة )دا ل المسافة المعيارية 

متوسطة الفعلي ظهرت في بناية  ونقطة التمركز، الغرب من المدينةلشرق ويشير الى التوزيع باتجاه ا

الشارع الفاصل ما بين حي العصري، والتمركز المثالي ظهر في وسط الداَرة المعيارية في  ،الزمردة للبنات
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ثبت تحليل صلة الجوار ان التوزيع متجمع )متركز( أو. (27خريطة )ر الينظ وحي شهيد المحراب.

(Clustered) قيمة ؛  نR=0.25) ،) (11شكل )ال هما دل عليوهو.  

( في مدينة المشخاب ةمرحلة المتوسط – ة( التوزيع المكاني للمدارس المتوسطة و)الثانوي26 ريطة )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 
 (.28جدول ) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 .GPSمرحلة المتوسط( في مدينة المشخاب وتحديد احداثياتها بجهاز  -المسح الميداني للمدارس المتوسطة و)الثانوي--1

 .(ArcGIS Desktop10.7) استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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 الطلبةوكثافة توزيع ( ةمرحلة المتوسط -للمدارس المتوسطة و)الثانويالتوزيع المكاني ( 29جدول )

 ( م2020-2019للعام الدراسي ) مشخابفي مدينة البحسب االحياء السكنية والكادر التعليمي والشعب 

 حياسم ال ت

س
ر
دا
لم
د ا
عد

 

دد
ع

 
ن
كا
س
ال

 

بة
س
الن

 

د 
عد

بة
طل
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بة
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ب 
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 ال
دد
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بة
س
الن

 

دد
ع

ال 
ن
سي
ر
مد

 

بة
س
الن

 

 31 53 23.7 23 21.3 753 9.3 1193 3 ثورة العشرين 1

 20 35 15.5 15 18.9 669 8.1 1039 2 العصري 2

 12 21 18.6 18 21.7 765 9.2 1189 2 الشهداء 3

 15 26 18.6 18 19.8 698 25.3 3259 2 الكرامة 4

 9 15 7.2 7 6.6 233 9 1153 1 العسكري 5

 9 15 8.2 8 6.3 222 30.2 3888 1 الشهيد الصدر 6

 5 8 8.2 8 5.4 192 8.9 1149 1 الحسين 7

 100 173 100 97 100 3532 100 12870 12 المجموع 

    34.3*       
 .(28( وجدول )12الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 من سكان مدينة المشخاب. المتوسطةمن مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمدارس  )*(النسبة

 

في مدينة  (ةمرحلة المتوسط –متوسطة و)الثانوي ( تحليل صلة الجار ا قرب للمدارس ال11شكل )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) المشخاب

 
 (.27 ريطة ) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 -:باستعمال-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

(.(Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 
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ونقطة التمركز الفعلي والمثالي للمدارس  اتجاه الظاهرة وتوزيع( المسافة المعيارية 27 ريطة )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) (ةمرحلة المتوسط –متوسطة و)الثانوي ال

 
 (.26 ريطة ) المصدر: الباحث باالعتماد على

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

 central Feature- -(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center).  
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 مرحلة االعدادية( –المدارس اإلعدادية و)الثانوية -2-4

ويدرس فيها مدة ثالث سنوات للفئات العمرية  متوسطةبعد المرحلة ال طالبوهي مرحلة دراسية ينتقل اليها ال

 ن ؛ في التحليل المكانيمرحلة االعدادية(  -سنة( وسيتم تضمين المدارس اإلعدادية و)الثانوية 14-17)

 .(28( والخريطة)30ثالث مراحل منها تقدم  دمة للمرحلة االعدادية.  ينظر الجدول)

 ( في مدينة المشخابعداديةلة االمرح - ةو)الثانوي عدادية( المدارس اال30جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 لمدرسينا الشعب بةالطل حيال المؤسسة التربوية والتعليمية ت

 16 8 244 الشهيد الصدر الشيخ عبد ا مير الفتالوي للبنين 1

 العزة للبنين 2

 العصري

 

296 10 22 

 17 7 215 سيد االنام للبنين 3

 28 11 356 االفتخار للبنات 4

 26 14 461 عبد هللا بن الحسين للبنات 5

 12 3 133 *المشخاب للبنات-ث 6

 4 4 235 الشهداء *السيد رضا الهندي المساَية للبنين-ث 7

 12 6 264 الكرامة *السجايا الحسنة للبنات-ث 8

 6 4 123 الحسين *االشراق للبنات-ث 9

 143 67 2327  المجموع 
 .الباحث باالعتماد على -المصدر:

 مرحلة االعدادي( في مدينة المشخاب. –المسح الميداني للمدارس االعدادي و)الثانوي -1

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي -2

2020. 

 مرحلة االعدادية.-*

 

( ثانويات 4( منها مدارس اعدادية، و)5( مدارس تخدم التعليم االعدادي، )9)توجد في مدينة المشخاب و

( مدارس 5( مدارس للبنين، و )4تخدم مرحلة التعليم االعدادي في )ثالث مراحل دراسية(، وتقسم على )

حدة  حياء )الشهيد ( منها في حي العصري، ومدرسة وا5( أحياء في المدينة )5للبنات، وتتوزع على )

الصدر والشهداء والكرامة والحسين( وجميعها ذات دوام مزدوج في بناية واحدة مع مدارس أ رى، ماعدا 

( 67( طالباا بواقع )2327ثانوية االشراق للبنات ببناية مستقلة وعدد الطلبة في مرحلة التعليم االعدادي )

ن وأ م(.2020-2019نة المشخاب للعام الدراسي )(مدرساا في مدي143شعبة دراسية وكادر تدريسي من )

تركزت  طلبةال كثافة توزيع وأن %( من مجموع سكان المدينة6.15تخدم نسبة )عدادي مؤسسات التعليم اال

م( ومر 1958-1921في حي العصري، وهو من ا حياء القديمة التي نشأت في المرحلة الثانية للمدة )

%( وتوزيع الشعب 62.8بنسبة ) طلبةذكرها في متن الفصل الثاني اِذ احتل المرتبة ا ولى في كثافة توزيع ال

االعدادي فيه. اما باقي االحياء  مدارس للتعليم (5%(، بسبب وجود)73%(، والمدرسين بنسبة)67بنسبة )

 تاله حي الكرامة %(11.5بنسبة)ثانية في كثافة توزيع الطلبة المرتبة الفجاء حي الشهيد الصدر ب
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ا حي الحسين بنسبة )10.1بنسبة )%( وبعده حي الشهداء 11.3بنسبة) %( أما توزيع الشعب 5.3%( وا يرا

%( تاله حي الكرامة بنسبة 12ية بعد حي العصري بنسبة )الدراسية فجاء حي الشهيد الصدر بالمرتبة الثان

%( لكل منهما. وجاء حي الشهيد الصدر في توزيع المدرسين 6%( وبعده حي ا الشهداء والحسين بنسبة )9)

%(، ومثل حي 8%( وبالمرتبة الثالثة حي الكرامة بنسبة )11بالمرتبة الثانية بعد حي العصري بنسبة )

 (.31ينظر الجدول ) %( من مجموع مدرسي التعليم االعدادي في المدينة.3لشهداء)%(، وا4الحسين نسبة )

والكادر التعليمي  الطلبة( وعداديةمرحلة اال -ةو)الثانوي عداديةالتوزيع المكاني للمدارس اال( 31جدول )

 ( م2020-2019للعام الدراسي ) مشخابفي مدينة البحسب االحياء السكنية والشعب 

 حياسم ال ت
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 73.43 105 67 45 62.8 1461 9.9 1039 5 العصري 1

 11.19 16 12 8 10.5 244 36.9 3888 1 الشهيد الصدر 2

 2.80 4 6 4 10.1 235 11.3 1189 1 الشهداء 3

 8.39 12 9 6 11.3 264 31 3259 1 الكرامة 4

 4.20 6 6 4 5.3 123 10.9 1149 1 الحسين 5

 100 143 100 67 100 2327 100 10524 9 المجموع 

   6.15*       
 .(30( وجدول )12الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 من مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمدارس االعدادية من اجمالي سكان مدينة. )*(النسبة

 

، ينظر (ةعداديمرحلة اال – ةو)الثانوي ةعدادييتضح من التحليل المكاني االحصاَي لتوزيع المدارس االو

ا يدل على تركز المؤسسات وهآ ،دا ل المسافة المعيارية من المدارس%( في 68أن نسبة )( 29خريطة)ال

 ؛(Clusteredن التوزيع متجمع )متركز( )أالجوار ثبت تحليل صلة أدون غيرها، ومن اء حيأالتعليمية في 

لشرق ا ين اتجاه التوزيع يشير الى التوزيع باتجاهأو ،(12شكل )الما دل علية (، وهو R=0.25)قيمة  ن 

، والتمركز المثالي ظهر في اعدادية االفتخارالغرب من المدينة. ونقطة التمركز الفعلي ظهرت في بناية و

 شهيد المحراب. حيالعصري و حيالشارع الفاصل بين وسط الداَرة المعيارية في 
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 ( عداديةمرحلة اال – ةو)الثانوي عداديةالتوزيع المكاني للمدارس اال (28 ريطة )

 م(2020-2019مدينة المشخاب للعام الدراسي )ي ف

 
 (.30جدول ) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 .GPSمرحلة االعدادي( في مدينة المشخاب وتحديد احداثياتها بجهاز  -المسح الميداني للمدارس االعدادي و)الثانوي-1

 .(ArcGIS Desktop10.7) استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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ة ونقطة التمركز الفعلي والمثالي للمدارس االعداديوتوزيع اتجاه الظاهرة المسافة المعيارية  (29 ريطة )

 م(2020-2019( في مدينة المشخاب للعام الدراسي )ةمرحلة االعدادي – ةو)الثانوي

 

 (.28 ريطة ) المصدر: الباحث باالعتماد على

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

central Feature- -(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center). 
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في مدينة  (عداديةمرحلة اال – ةو)الثانوي عداديةتحليل صلة الجار ا قرب للمدارس اال( 12شكل)

 م(2020-2019للعام الدراسي ) المشخاب

 
 (.29 ريطة) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 -:باستعمال-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

(.(Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 
 

التعليمية في مدينة التربوية ة والصحيواقع التوزيع المكاني للخدمات فخلُص مما تقدم في المبحث أن 

في مدينة المشخاب تمثلت بواقع مركزين للرعاية ( ان المؤسسات الصحية 30ينظر الخريطة ) مشخاب،ال

الصحية ا ولية، وقطاع الرعاية الصحية ا ولية الآي يمثل وحدة ُدارية ال يقدم  دمات صحية. اِذ يغطي 

%( 0.43ا بنسبة )( هكتارا 1.87( ما يعادل )2م18737المركزين مساحة من استعماالت الحيز الحضري )

( 291من مساحة المدينة الكلية موزعة على حيين، هما )بغداد، الكرامة( وعدد الكوادر البشرية العاملة فيها )

( مراجعاا وهآا 63840م بلغ )2020موظفاا، وعدد المراجعين للمؤسسات الصحية في مدينة المشخاب لسنة 

االمر الآي  ،توسيع نطاق تأثير حدود نفوذها الخدميبيثبت أن سمات المؤسسات الصحية في المدينة تمتاز 

ا على كفاءة الخدمة الوظيفية للمدينة.  ( يتضح أن المؤسسات 32ومن تحليل الجدول)يشكل ضغطاا كبيرا

( شعبة، 437( مؤسسة تعليمية، وعدد الشعب الدراسية )44التربوية والتعليمية عددها في المدينة)

ا ومدرساا 771وكادرها) ( 2م70779تغطي مساحة من استعماالت الحيز الحضري لمدينة المشخاب )( معلما

 ا.( هكتارا 7.08)يعادل بما 
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 ( واقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية والتربوية30 ريطة )

 م2020في مدينة المشخاب للعام 

 
 (.32وجدول) (18 ريطة) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 .GPSالمسح الميداني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينة المشخاب وتحديد احداثياتها بجهاز -1

 .(ArcGIS Desktop10.7) استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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-الثانوية-المتوسطة-االبتداَية-)الرياض( التوزيع الجغرافي للمؤسسات التربوية والتعليمية 32جدول )

 م(2020-2019االعدادية( ومساحاتها بحسب االحياء في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

 اسم المؤسسة التربوية  ت

 والتعليمية

عدد 

 الطلبة

 عدد

 الشعب

 عدد

 الكادر

 سم الحيا المساحة

 2م هكتار

 3131 0.31 6 4 245 روضة المشخاب 1

 العصري

2 
 22 10 296 ع. العزة للبنين

0.44 4414 
 17 7 215 ع. سيد االنام للبنين

3 

 17 12 393 العزة االبتداَية للبنين

0.74 7375 
 19 12 462 االمجاد االبتداَية للبنين

 5 2 31 االنجم الزاهرة االبتداَية للبنات*

 6 4 101  *الطارق االبتداَية للبنين

4 
 28 11 356 ع. االفتخار للبنات

0.41 4113 
 24 8 360 ث. المشخاب للبنات

5 
 26 14 461 ع. عبد هللا بن الحسين للبنات

0.25 2500 
 23 10 442 م. الزمردة للبنات

  21533 2.15 193 94 3362 المجموع

6 

 5 2 171 روضة النسيم

0.25 2500 

 ثورة 

 العشرين

 20 12 426 الناصرة االبتداَية للبنات

 21 11 392 الفيحاء االبتداَية للبنات

7 

 15 11 423 ثورة العشرين االبتداَية للبنين

 20 9 292 م. رشيد الهجري للبنين 2000 0.2

 18 12 529 النجم الثاقب االبتداَية للبنين

8 
 17 7 218 م. صفية بنت عبد المطلب للبنات

0.25 2500 
 16 7 243  م. الواقعة للبنات

  7000 0.7 132 71 2694 المجموع

9 
 26 17 546 سامراء االبتداَية

0.35 3500 

 الكرامة
 12 8 285 م. جعفر بحر العلوم

10 
 26 16 677 ث. السجايا الحسنة للبنات

0.58 5826 
 24 12 430 زيد بن حارثة االبتداَية للبنات

  9326 0.93 88 53 1938 المجموع

11 

 17 9 349 م. المشخاب للبنين

 8 13 651 ث. السيد رضا الهندي المساَية الشهداء 7500 0.75

 19 15 553 االمام الجواد)ع(االبتداَية للبنين

  7500 0.75 44 37 1553 المجموع

12 
 15 7 233 م.االمام جعفرالصادق)ع( للبنين

 العسكري 5600 0.56
 18 9 268 ابن االثير االبتداَية للبنين

  5600 0.56 33 16 501 المجموع

13 
 20 12 441 اليرموك االبتداَية للبنات

 القدس 3000 0.3
 18 12 420 الخندق االبتداَية للبنات
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  3000 0.3 38 24 861 المجموع

14 
 25 15 498 القبس االبتداَية للبنات

0.35 3500 
 شهيد 

 26 13 432 المنار االبتداَية للبنات المحراب

  3500 0.35 51 28 930 المجموع

15 
 15 10 301 ابي تمام االبتداَية للبنين

0.12 1200 
حي 

 19 10 297 الزهاوي االبتداَية للبنات الضباط

  1200 0.12 34 20 598 المجموع

16 
 16 8 244 ع. الشيخ عبد ا مير الفتالوي

0.25 2500 
الشهيد 

 15 8 222 م. الشيخ رحيم الحسناوي الصدر

  2500 0.25 31 16 466 المجموع

17 
 23 12 405 شريفة بنت الحسن االبتداَية للبنات

0.44 4400 
 ايسر

 15 12 406 جنة العسكريين االبتداَية للبنين 2السوارية

  4400 0.44 38 24 811 المجموع

18 
 10 6 155 النبوغ االبتداَية للبنين

 الجفالوية 650 0.07
 14 6 142 نينوى االبتداَية للبنات

  650 0.07 24 12 297 المجموع

19 
 14 8 283 ام البنين االبتداَية للبنات

 ابريهي 1200 0.12
 19 11 326 جنين االبتداَية للبنين

  1200 0.12 33 19 609 المجموع

 الحسن 1120 0.11 18 11 397 تاج الدين االبتداَية المختلطة 20

 الحسين 2250 0.23 14 12 315 ثانوية االشراق للبنات 21

  70779 7.08 771 437 15332 ( مؤسسة تربوية وتعليمية44مجموع )
 ثانوية( –اعدادية / ث  -متوسطة/ ع –. )ترمز م المصدر: الباحث باالعتماد على

 .ArcGIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  تم استخراج مساحة بعض المدارس باستعمال-1

 .في مدينة المشخابالمسح الميداني للمؤسسات التربوية والتعليمية -2

 .2020واالمالك، بيانات غير منشورة، مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، شعبة االراضي -3

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي-4

2020. 
 

الملتحقين في المؤسسات التربوية والتعليمية  طلبةن عدد الأ%( من مساحة مدينة المشخاب و1.63بنسبة )

%( من عدد سكان مدينة المشخاب البالغ 40.5بنسبة ) طالباا( 15332م( بلغ )2020-2019للعام الدراسي )

ا على كفاءة الخدمات التعليمية  ،( نسمة37823) من الواضح ا تالف فوهآه نسبة كبير تشكل ضغطاا كبيرا

يتها تأثير المنطقة التعليمية ومجاالت عملها من مؤسسة ُلى أ رى من حيث نوع الخدمات المقدمة وأهم

تقدم مؤسسات رياض ا طفال  دمات محلية ال تتعدى الحي الآي يقيمون فيه، باستثناء بعض وللسكان. 

ا حياء التي ال تتوفر فيها هآه الخدمة، لآلك يلجأ ا طفال ُلى أقرب روضة لهم في ا حياء المجاورة. 

ان الحي، باستثناء بعض الحاالت وينطبق الشيء نفسه على المدارس االبتداَية اِذ تقتصر  دماتها على سك

وجود مدرسة ابتداَية في محل من رغم على الالتي يبدو فيها أن بعض التالميآ انتقلوا ُلى مدارس مجاورة 
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ُقامتهم، لكنهم يفضلون هآه المدرسة؛  ن بعض المدارس تتمتع بسمعة تعليمية أكثر من غيرها من المدارس. 

 ن نطاق  دمتهم يمتد  ؛من الواضح أن اقليمها يبدأ في المدينةفلمدارس المتوسطة والثانوية واإلعدادية، او

اال تالف في التوزيع المكاني لهآه المؤسسات بين المجتمعات  ُلى ما وراء حدود المدينة، وهآا يرجع ُلى

، وهآا ما تم ُثباته من ول المدينةحفي المناطق الريفية الحضرية. والنقص الحاد في مثل هآه المؤسسات 

( استمارة بعدد المؤسسات التربوية 44( الخاصة بمديري المدارس، البالغة )3 الل استمارة االستبيان رقم )

 ارج الحدود اإلدارية في هل تقع مساكن بعض الطلبة (. 12والتعليمية في مدينة المشخاب في السؤال رقم )

ا ( مد16وقد ُجاب عنه ) للمدينة؟ ير مدرسة بـ )نعم( وكانت ا سباب هي سمعة المدرسة العلمية و صوصا

المدارس الثانوية واالعدادية وعدم وجودها في القرى واالرياف المحيطة بالمدينة اِذ بلغ عدد الطلبة الوافدين 

المناطق ( تلميآاا وتلميآه ولكافة المراحل ومن 938من  ارج حدود البلدية وبحسب ُجابات مديري المدارس )

المجاورة )المجيهيلة وطبر سيد نور وشالل وام عرده وطبر ال ُبراهيم وأبو صفصافة وابوذهب وهور 

 فريق والحسانية(. 

على تتوزع المؤسسات التربوية والتعليمية في مدينة المشخاب ( اتضح أن 33ومن تحليل الجدول )

شهيد و القدسو العسكريو الشهداءو ةالكرامو ثورة العشرينو العصري)أحياءا سكنياا شملت حي( 14)

( من أصل الحسينو الحسنو ابريهيو الجفالويةو 2ايسرالسواريةو الشهيد الصدرو الضباطو المحراب

 الزهراءواء )ايسر الدبينية حي( ا10هي )فاء التي ال تتوفر فيها  دمات تعليمية في المدينة حي، اما االحياا( 24)

بغداد(. و ايمن السواريةو الغديرو السرايو ايسر السواريةو منطقة راك الحصوةو الثورةو ايمن الدبينيةو

اء حيتوزعت بشكل متفاوت بين االاِذ %( من اجمالي سكان المدينة، 61.3تخدم هآه المؤسسات نسبة )اِذ 

واقع ( مؤسسة ب11التربوية والتعليمية فيه ) بلغت المؤسساتوالعصري بالمرتبة ا ولى  حيالمخدومة وجاء 

اء القديمة ويقع في قلب حيو نه من اال ؛( من سكان المدينة4.5نه يشكل نسبة )أ( بنايات على الرغم من 5)

ت فيه تم استغالل مساحاتها لبناء أنشألكبر مساحات المدارس التي ؛ المدينة تركزت فيه الخدمات التعليمية

والكادر  ،%(21.5والشعب الدراسية بنسبة ) ،%(21.9)وبلغت نسبة كثافة توزيع التالميآ  مدارس أ رى.

%( من مجموع استعماالت 30.4بنسبة ) ا( هكتارا 2.15والمساحة التعليمية ) ،%(25التدريسي بنسبة )

لغت المؤسسات التربوية والتعليمية فيه وب ثورة العشرين بالمرتبة الثانية حيو ا رض التعليمية في المدينة.

وبلغت نسبة كثافة توزيع التالميآ  ،( من سكان المدينة5.1نسبة )ايتين وكرفانات ببن( مؤسسة بواقع 8)

والمساحة التعليمية  ،%(17.1والكادر التدريسي بنسبة ) ،%(16.2والشعب الدراسية بنسبة ) ،%(17.6)

مرتبة الكرامة بال حي%( من مجموع استعماالت ا رض التعليمية في المدينة. و9.9بنسبة ) ا( هكتارا 0.7)

%( من سكان المدينة وكثافة توزيع للتالميآ 14.1بنسبة ) بنايتين( مدارس بواقع 4) الثالثة بعدد
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وشغلت المساحة  ،%(11.4وكادر تدريسي بنسبة ) ،%(12.1والشعب الدراسية بنسبة ) ،%(12.6بنسبة)

. وجاء بالمرتبة المدينة استعماالت ا رض التعليمية في%( من 13.1بنسبة ) ا( هكتارا 0.93التعليمية فيه )

وكثافة  ،%( من سكان المدينة5.1( مدارس في بناية واحدة وشكل نسبة )3الشهداء بواقع ) حيالرابعة 

والكادر التدريسي بنسبة  ،%(8.5وتوزيع الشعب الدراسية بنسبة ) ،%(10.1توزيع التالميآ بنسبة )

%( من مساحة الخدمات التعليمية في المدينة. 10.6بنسبة ) ا( هكتارا 0.75والمساحة التعليمية ) ،%(5.7)

ونسبة  ،والشعب الدراسية ،والكادر التدريسي ،اء التي تمثلت بأدنى نسب في كثافة توزيع التالميآحياما ا 

الشهيد و شهيد المحرابو القدسو وبناية واحدة هي )العسكري تينمدرس جاءت بواقعفالمساحة التعليمية 

بواقع البناء غير الثابت )كرفانات(  تيناء التي حصلت على مدرسحيابريهي( وا و 2ايسرالسواريةوالصدر

 حيو ،الحسين بناية أحادية الدوام حياء التي تمثلت بمدرسة واحدة هي حيوا  ،الجفالوية(و هي )الضباط

 الحسن كرفانات أحادية الدوام.
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 بحسبكثافة توزيع التالميآ والكادر التعليمي والشعب الدراسية ونسبة المساحة  حسبالتوزيع المكاني للمؤسسات التربوية والتعليمية ب (33جدول )

 م(2020-2019اء السكنية في مدينة المشخاب للعام الدراسي )حياال

 .(31،29،27،25الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 ( مدارس بدوام مزدوج.10( كرفانات تمثل )5) )+(

المشخاب. التعليمية من اجمالي سكان مدينةومن مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمؤسسات التربوية  النسبة)*(

 اسم الحي ت
عدد 

 المدارس

عدد 

 البنايات

عدد 

 السكان
 النسبة

عدد 

 الطلبة
 النسبة

عدد 

 الشعب
 النسبة

عدد 

 الكادر
 النسبة

 المساحة

ha 
 النسبة

 30.4 2.15 25 193 21.5 94 21.9 3362 4.5 1039 5 11 العصري 1

 9.9 0.7 17.1 132 16.2 71 17.6 2694 5.1 1193 +2/2 8 ثورة العشرين 2

 13.1 0.93 11.4 88 12.2 53 12.6 1938 14.1 3259 2 4 الكرامة 3

 10.6 0.75 5.7 44 8.5 37 10.1 1553 5 1189 1 3 الشهداء 4

 8 0.56 4.3 33 3.7 16 3.3 501 5 1153 1 2 العسكري 5

 4.2 0.3 5 38 5.5 24 5.6 861 3.8 874 1 2 القدس 6

 4.9 0.35 6.6 51 6.4 28 6.1 930 14.1 3266 1 2 شهيد المحراب 7

 1.7 0.12 4.4 34 4.6 20 3.9 598 5 1189 +1 2 الضباط 8

 3.5 0.25 4 31 3.7 16 3 466 16.8 3888 1 2 الشهيد الصدر 9

 6.2 0.44 5 38 5.5 24 5.3 811 4.3 987 1 2 2ةايسرالسواري 10

 1 0.07 3.1 24 2.7 12 1.9 297 5.2 1196 +1 2 الجفالوية 11

 1.7 0.12 4.3 33 4.3 19 4 609 3.4 785 1 2 ابريهي 12

 1.6 0.11 2.3 18 2.5 11 2.6 397 8.7 2017 +1 1 الحسن 13

 3.2 0.23 1.8 14 2.7 12 2.1 315 5 1149 1 1 الحسين 14

 100 7.08 100 771 100 437 100 15332 100 23184 22 44 المجموع

61.3* 
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 المبحث الثاني -الفصل الثالث 

 القادسيةالتوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينة 
 

 التوزيع المكاني للخدمات الصحية في مدينة القادسية-1

نيسان؛ لتلبية االحتياجات  9يوجد في مدينة القادسية مركز رَيس للرعاية الصحية ا ولية في حي 

يقع في الجانب الشرقي للمدينة  ُذ(. 31خريطة )الالصحية الوقاَية والعالجية لسكان المدينة وُقليمها، ينظر 

دا ل المدينة ويشغل مساحة في على الضفة اليمنى من نهر الفرات )شط القادسية( على الطريق الرَيس 

ا( 0.34( أي ما يعادل )2م3445) %( من المساحة الكلية للمدينة ويتكون من طابقين 0.203بنسبة ) هكتارا

( 7و) صيدليين،و ،( أطباء3وكادره الطبي يتألف من ) ،شغلت في تأدية  دماته الطبية واإلدارية والفنية

يقدم و( ُداريين. 3و) ،المهن التمريضية يذومن ( 35و) ،المهن الصحية يذومن ( 30و) ،أطباء أسنان

 رعاية الحامل وا طفالو معالجة االمراض االنتقاليةو الصحة المدرسيةو دماته التي تشمل )التحصين 

 وحدة الفحوصات المختبريةووحدة تنظيم ا سرة وحدة معالجة ا سنان ووتخطيط القلب و ا شعة والسونارو

 أحياءو دمات الصيدلية( ُلى جميع  ،ا مراض غير االنتقالية )ضغط وسكر وربو(و للوالداتوصالة 

 نه تمتد  ؛بتوسيع نطاق نفوذ الخدمة اإلقليمي يمتاز( نسمة. و7027وعدد سكانها ) أحياء( 8المدينة البالغة )

ا ُلى مناطقها الريفية  ا على المركز جميع سكان المدينة وأطرافها. مما يسبب ضغ ةتغطيلأيضا طاا كبيرا

عالوة  ا( مراجعا 17167( بلغ )34جدول)ال . يلحظم2020الصحي، وعدد مراجعي المركز الصحي لسنة 

المعدات الطبية بنقص فيه المركز الصحي ُلى العديد من ا دوية الالزمة لعالج المرضى ويفتقر على ذلك 

%( أجاب 42نسبة )ف ،(16ستشهاد بإجابة السؤال )الحديثة، ومن  الل استبيان أهالي مدينة القادسية تم اال

أن  يشير ُلىوهآا  ،%( جيدة ِجدًّا8%( جيدة ونسبة )23وبنسبة ) ،%( متوسطة27أنها رديئة ونسبة )ب

الخدمة لم تصل ُلى مستوى طموح سكانها. ونالحظ تباين أعداد المراجعين  الل أشهر السنة فكانت أعالها 

لتحليل المكاني للمركز الصحي ا%(. أما 4.9يار بنسبة )آأقلها في شهر و ،%(13.1بنسبة ) ابفي شهر 

                  يظهر في حالة واحدة. هنال يمكن تطبيقه؛  وفي مدينة القادسية 

 م2020(أعداد المراجعين لمركز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة القادسية في سنة 34جدول)

 النسبة عدد المراجعين أشهر السنة ت النسبة المراجعينعدد  أشهر السنة ت

 12.6 2157 تموز 7 9.2 1578 كانون الثاني 1

 13.1 2246 اب 8 8.1 1398 شباط 2

 6.4 1098 أيلول 9 6.1 1045 ارُذ 3

 5.2 895 تشرين ا ول 10 5.4 923 نيسان 4

 10.4 1789 تشرين الثاني 11 4.9 839 أيار 5

 12.7 2176 كانون االول 12 6 1023 حزيران 6

 ( 17167المجموع )
 المصدر: الباحث باالعتماد على.

 .2020مركز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة القادسية، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة،
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 م2020( موقع مركز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة القادسية في سنة 31 ريطة )

 
 .المصدر: الباحث باالعتماد على

 في تحديد احداثيات المؤسسات الصحية. GPSالمسح الميداني للخدمات الصحية في مدينة القادسية واستعمال جهاز -1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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 المكاني للخدمات التعليمية في مدينة القادسيةالتوزيع -2

 رياض األطفال-2-1

 روضة أطفال واحدة في مدينة القادسية وهي روضة أطفال القادسية الواقعة  ودوج( 32يتضح من الخريطة )

 م(2020-2019( موقع روضة القادسية في مدينة القادسية للعام الدراسي )32 ريطة )

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على. 

 في تحديد احداثياتها. GPSالمسح الميداني لرياض االطفال في مدينة القادسية واستعمال جهاز -1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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وعدد الملتحقين ( واتسن5-4في الفئة العمرية )تخدم المدينة  في حي القادسية في الجانب الشرقي من المدينة

 ( طفالا 73وتستقبل ) ،%( من مجموع سكان المدينة1.9يشكلون نسبة ) واإلناثمن الآكور  ( طفالا 130) بها

وكادرها ثالث  في التمهيدي وتحتوي على شعبتين بواقع شعبة لكل مرحلة ( طفالا 57و) ،في مرحلة الروضة

 عند التطبيق. ظهر في حالة واحدةي ه؛  نال يمكن تطبيق رياض ا طفالحليل المكاني للتوا معلمات.

 المدارس االبتدائية-2-2
 

( 33خريطة )وال( 35جدول )الينظر  ،ُن مدارس التعليم االبتداَي تتوزع ُجْغَرافِيًّا في مدينة القادسية

وواحدة  ،( للبنين5و) ،( للبنات3منها )مدارس  (9)والبالغ عددها  ثمان،سكنية من أصل  أحياء ةعلى ثالث

والثقافة(  ا نفالو اآلفاق)القادسية ووهي مدرسة  ،حادي في بناية مستقلةأأربع منها ذات دوام ومختلطة. 

ومدرستا يافا، والرواسي ذاتا دوام مزدوج في البناية نفسها، ومدارس )غصن الزيتون واالمام الموعود 

والحضارة( ذات دوام ثالثي في بناية واحدة. ويتبين أن هنالك تفاوتاا في توزيع المدارس االبتداَية على أحياء 

( مدرسة 1نيسان، و)9( مدارس في حي 5وبآلك توجد ) المدينة ُذ أغلبها تركز في ا حياء القديمة للمدينة

مرحلة في مدينة هآه الفي  الطلبةوبلغ عدد . 1في حي الحسين، وثالث مدارس في بناية واحدة في حي الغدير

 . ا( معلما 120) و( شعبة دراسية 80م( بواقع )2020-2019للعام الدراسي ) طالباا( 2902) قادسيةال

 (م2020-2019للعام الدراسي ) قادسيةداَية في مدينة الالمدارس االبت( 35جدول )

 عدد المعلمين الشعبعدد  الطلبةعدد  حيال اسم المدرسة االبتداَية ت

 القادسية االبتداَية للبنين 1

 نيسان9

209 6 11 

 7 6 206 االفاق االبتداَية للبنين 2

 18 12 477 االنفال االبتداَية للبنات 3

 17 14 488 االبتداَية للبنينيافا  4

 5 3 46 الرواسي االبتداَية للبنين )مسرع( 5

 10 8 266 الحسين الثقافة االبتداَية للبنات 6

 غصن الزيتون االبتداَية للبنات 7
 1الغدير 

 

536 12 23 

 20 13 551 االمام الموعود االبتداَية للبنين 8

 9 6 123 الحضارة االبتداَية المختلطة 9

 120 80 2902  المجموع
 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

 المسح الميداني للمدارس االبتداَية في مدينة القادسية.-1

 .2020بيانات غير منشورة،، م(2020-2019للعام الدراسي) االحصاء التربويمديرية تربية النجف االشرف، -1
 
 

 الطلبةنيسان وسجل أعلى نسب في كثافة  9( تركز المدارس االبتداَية في حي 36من الجدول )يتضح و

ن عدد السكان والمدارس والشعب والمعلمين من بين أحياء مدينة القادسية؛  نه من أقدم أحياَها. وأ

 .نسمة( 7027%( من مجموع سكان المدينة البالغ عددهم )65.6( نسمة بنسبة )4609المخدومين )
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 م(2020-2019( واقع التوزيع المكاني للمدارس االبتداَية في مدينة القادسية للعام الدراسي)33 ريطة )

 
 (.35المصدر: الباحث باالعتماد على جدول )

 في تحديد احداثياتها. GPSالمسح الميداني للمدارس االبتداَية في مدينة القادسية واستعمال جهاز -1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2

العمراني، محافظة النجف جمهورية العراق، وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة، مديرية التخطيط -3

 .2020، بيانات غير منشورة،1:7500، بمقياس رسم 2009االشرف، التصميم االساس لمدينة القادسية لسنة

 .2020، بيانات غير منشورة،GISمديرية بلدية النجف االشرف، شعبة تنظيم المدن،  ريطة مدينة القادسية-4
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بحسب والكادر التعليمي والشعب  الطلبةوكثافة توزيع  التوزيع المكاني للمدارس االبتداَية (36جدول )

 (م2020-2019للعام الدراسي ) ا حياء في مدينة القادسية

 الحي ت
عدد 

 المدارس

عدد 

 السكان
 النسبة

عدد 

 الطلبة
 النسبة

عدد 

 الشعب
 النسبة

عدد 

 المعلمين
 النسبة

 48 58 51 41 49 1426 27.3 1257 5 نيسان9 1

 43 52 39 31 42 1210 41 1890 3 1الغدير 2

 8 10 10 8 9 266 31.7 1462 1 الحسين 3

 100 120 100 80 100 2902 *100/65.6 4609 9 المجموع

 (.19( وجدول)35الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .مدينةالالنسبة من مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمدارس االبتداَية من اجمالي سكان   *
 

ن أثبت تحليل صلة الجوار أأما التحليل المكاني لفهم طبيعة توزيع المدارس االبتداَية في مدينة القادسية فقد 

  .(13شكل )ال عليهدل  وهآا ما ،(R=0.15)قيمة  ؛  ن(Clusteredالتوزيع عنقودي متجمع )

 قادسية( تحليل صلة الجار ا قرب للمدارس االبتداَية في مدينة ال13شكل )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) 

 
 (.33 ريطة) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 -:باستعمال-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

(.(Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 
 

%( من المدارس 83.33ن )أيتضح  (34خريطة )الينظر من  الل تحليل المسافة المعيارية. و

ن اتجاه أدون غيرها، ومن  أحياءفي  مدارس االبتداَيةوهآا يدل على تركز ال ،المعياريةضمن المسافة 

. ونقطة التمركز الفعلي ظهرت في مدرسة القادسية االبتداَية لتجمع في وسط المدينةا يشير ُلىالتوزيع 

 صافية.للبنين، والتمركز المثالي ظهر في وسط الداَرة المعيارية على الضفة اليمنى من نهر ال
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للمدارس االبتداَية ونقطة التمركز الفعلي والمثالي  اتجاه الظاهرة المسافة المعيارية وتوزيع (34 ريطة )

 م(2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي)

 
 (.33المصدر: الباحث باالعتماد على  ريطة )

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7الجغرافية في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات  -1

- central Feature –(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center). 
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 مرحلة المتوسطة( – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-2-3

ن التوزيع المكاني للمدارس المتوسطة أيتبين ( 35خريطة )ال( و37جدول )المن  الل تحليل 

( منها للبنين، وواحدة للبنات، وتوزعت على 3( مدارس، )4بلغ عددها ) مرحلة المتوسطة( – ةو)الثانوي

تشترك في بناية واحدة، ومدرسة واحدة في حي الحسين وأ رى في حي  1( مدارس في حي الغدير2)

( شعبة، 31( طالباا، و )1108القادسية ولكل منهما بناية مستقلة بدوام أحادي، وعدد طلبة التعليم المتوسط )

 مدرس. ( 49و )

 مرحلة المتوسطة( في مدينة القادسية -ة( المدارس المتوسطة و)الثانوي37جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 عدد المدرسين الشعبعدد  الطلبةعدد  سم الحيا اسم المدرسة المتوسطة أو الثانوية ت

 متوسطة السيد الحميري للبنين 1
 1الغدير 

316 8 16 

 9 6 205 للبنين* المساَيةثانوية الفلك  2
 15 6 214 الحسين للبنين طالبمتوسطة عقيل ابن ابي  3

 12 8 373 قادسيةال *ثانوية الثقافة للبنات 4

 52 28 1108  مجموعال
 الباحث باالعتماد على.-المصدر:

 .مرحلة المتوسط( في مدينة القادسية –للمدارس المتوسطة و)الثانوي المسح الميداني -1

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي-4

2020. 

 *مرحلة المتوسطة.

%( من السكان المخدومين بكثافة توزيع 41يشكل نسبة ) 1أن حي الغدير( يوضح 38جدول )الو

%(، ثم حي الحسين يشكل نسبة 50%(، والشعب بنسبة )48%(، والمدرسين بنسبة )47بنسبة ) الطلبة

 %(، والشعب 29%(، والمدرسين بنسبة )19بنسبة ) الطلبة%( من السكان المخدومين، وكثافة توزيع 32)

 الطلبةكثافة توزيع و مرحلة المتوسطة( -لمتوسطة و)الثانويةارس االتوزيع المكاني للمد (38جدول )

 ( م2020-2019للعام الدراسي )قادسية في مدينة البحسب ا حياء والكادر التعليمي والشعب 

 الحي ت
عدد 

 المدارس

عدد 

 السكان
 النسبة

عدد 

 الطلبة
 النسبة

عدد 

 الشعب
 النسبة

 عدد

 مدرسينال
 النسبة

 48 25 50 14 47 521 41 1890 2 1الغدير 1

 29 15 21 6 19 214 32 1462 1 الحسين 2

 23 12 29 8 34 373 27 1231 1 القادسية 3

 100 52 100 28 100 1108 *100/65 4583 4 المجموع
 (.19( وجدول رقم)37المصدر:الباحث باالعتماد على جدول)

 من اجمالي سكان المدينة. متوسطةالسكان المخدومين بالمدارس الالنسبة من مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة  *
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مرحلة المتوسطة( في مدينة القادسية  –( واقع التوزيع المكاني للمدارس المتوسطة و)الثانوية 35 ريطة )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 
 (.37الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .GPSمرحلة المتوسط( في مدينة القادسية وتحديد احداثياتها بجهاز  –المسح الميداني للمدارس المتوسطة و)الثانوي --1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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بنسبة  لطلبةا%( من السكان المخدومين، وكثافة توزيع 27يشكل نسبة ) %(، وحي القادسية21بنسبة )

%( 65%(. وأن مرحلة المتوسطة تخدم نسبة )29%(، والشعب بنسبة )23%(، والمدرسين بنسبة )34)

 من السكان في المدينة. 

وهآا (، R=0.5)قيمة  ؛  ن(Clustered) )متركز( ن التوزيع متجمعأبت تحليل صلة الجوار أثو

 . (14شكل )ال عليه لما د ، وهولى العشواَيةُيميل 

في مدينة  مرحلة المتوسطة( –متوسطة و)الثانوية ( تحليل صلة الجار ا قرب للمدارس ال14شكل )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) القادسية

 (.36الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية في برنامج ) -1
((.Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 

 

مرحلة المتوسطة( أن نسبة  –ويتضح من التحليل المكاني لتوزيع المدارس المتوسطة و)الثانوية 

من  أحياءفي  دارس المتوسطةمن المدارس وهآا يدل على تركز الم%( في دا ل المسافة المعيارية 75)

. ونقطة أن التوزيع باتجاه الجنوب ويميل قليالا ُلى وسط المدينة يشير ُلىدون غيرها، وان اتجاه التوزيع 

، والتمركز بناية متوسطة السيد الحميري التي تزدوج معها ثانوية الفلك المساَيةالتمركز الفعلي ظهرت في 

ضفة اليمنى على الطريق الترابي المحاذي لل 1ديرفي وسط حي الغالمثالي ظهر في وسط الداَرة المعيارية 

 (.36ينظر الخريطة ) من نهر الصافية.



118 
 

  

للمدارس ونقطة التمركز الفعلي والمثالي  اتجاه الظاهرة المسافة المعيارية وتوزيع (36 ريطة )

 م(2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي) مرحلة المتوسطة( –متوسطة و)الثانوية ال

 
 (.35المصدر: الباحث باالعتماد على  ريطة )

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية في برنامج )

- central Feature –(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center). 

 



119 
 

  

 مرحلة اإلعدادية( -المدارس اإلعدادية و)الثانوية -2-4

 اثنتان( مدارس 4)في مدينة القادسية ( ةمرحلة االعدادي – ةو)الثانوي ةلمدارس االعداديُن عدد ا

(. ولكل مدرسة منها بناية مستقلة والقادسية الحسينو 1)الغدير أحياءوتركزت في  ،للبناتاثنتان و ،للبنين

مع متوسطة السيد الحميري )بدوام نفسها التي تشترك بالبناية  ،حادي باستثناء ثانوية الفلك المساَيةأبدوام 

 جدوليلحظ ال. ا( مدرسا 50و ) ،( شعبة29بعدد ) طالباا( 1054) ةعدادياإل لبةبلغ عدد ط ُذمزدوج ثناَي(، 

 .(37خريطة )ال( و39)

 ( في مدينة القادسيةةمرحلة االعدادي -ةو)الثانوي ةالمدارس االعدادي (39جدول )

 (م2020-2019للعام الدراسي )

 عدد المدرسين الشعبعدد  الطلبةعدد  الحي أو الثانوية عداديةاإلاسم المدرسة  ت

 اعدادية القادسية للبنات 1
 1الغدير 

299 9 5 

 6 3 182 *ثانوية الفلك المساَية 2
 27 11 370 الحسين اعدادية القادسية للبنين 3

 12 6 203 القادسية *ثانوية الثقافة للبنات 4

 50 29 1054 المجموع
 *مرحلة االعداديالباحث باالعتماد على. -المصدر:

 .مرحلة االعدادي( في مدينة القادسية –للمدارس المتوسطة و)الثانوي المسح الميداني -1

، بيانات غير منشورة، م(2020-2019للعام الدراسي) مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي-4

2020. 
 

%(، 41%(، وتوزيع الشعب بنسبة )46بنسبة ) 1في حي الغدير الطلبةأن كثافة  ( يتضح40من جدول)و

%( توزيع 54%(، و)35فيه ) الطلبة%(، وحي الحسين بلغت نسبة كثافة 22وتوزيع المدرسين بنسبة)

%(، والشعب بنسبة 19فيه نسبة ) الطلبة%( توزيع الشعب، وحي القادسية بلغت كثافة 38المدرسين، و)

%( من مجموع سكان 65(، وأن هآه المدارس تقدم  دمة تعليمية بنسبة )%24(، والمدرسين بنسبة )21)

 المدينة. 
 

 الطلبةوكثافة توزيع ( عداديةمرحلة اال -ةو)الثانوي عداديةالتوزيع المكاني للمدارس اال (40جدول )

 ( م2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي )بحسب ا حياء والكادر التعليمي والشعب 

 الحي ت
عدد 

 المدارس

عدد 

 السكان
 النسبة

عدد 

 الطلبة
 النسبة

عدد 

 الشعب
 النسبة

عدد 

 المدرسين
 النسبة

 22 11 41 12 46 481 41 1890 2 1الغدير 1

 54 27 38 11 35 370 32 1462 1 الحسين 2

 24 12 21 6 19 203 27 1231 1 القادسية 3

 100 50 100 29 100 1054 *65 /100 4583 4 المجموع
 (.19( وجدول )39الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 * النسبة من مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمدارس المتوسطة من اجمالي سكان المدينة.
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مرحلة االعدادية( في مدينة القادسية  –واقع التوزيع المكاني للمدارس االعدادية و)الثانوية  (37 ريطة )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 (.39الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
 .GPSمرحلة االعدادي( في مدينة القادسية وتحديد احداثياتها بجهاز  –المسح الميداني للمدارس االعدادي و)الثانوي --1

 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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وأن نسبة  (38خريطة )ال ينظر(، عداديةمرحلة اإل – ةو)الثانوي عداديةمدارس اإللالتحليل المكاني ل وأن

 .دون غيرهامن  أحياءفي  دارسوهآا يدل على تركز الم%( من المدارس في دا ل المسافة المعيارية، 75)
 

في مدينة القادسية للعام  مرحلة االعدادية( –عدادية و)الثانوية المكاني للمدارس اال التحليل (38 ريطة )

 م(2020-2019الدراسي)

 
 (.37 ريطة ) المصدر: الباحث باالعتماد على

 -باستعمال:-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

- central Feature –(Spatial Statistics Tools- Standard Distance- Directional Distribution Mean 

center). 
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وهآا ( R=0. 5)قيمةيتجه نحو المتركز؛  ن  (Clustered)عشواَي ن التوزيع أثبت تحليل صلة الجوار أو

اتجاه الشمال التوزيع ب يشير ُلىن اتجاه التوزيع أو ،(15) شكلال عليه لد ، وهو مالى العشواَيةُيميل 

بناية متوسطة السيد الحميري، التي تزدوج معها . ونقطة التمركز الفعلي ظهرت في غربي من المدينةال

 .1في حي الغديرفي وسط الداَرة المعيارية  ، والتمركز المثالي ظهرثانوية الفلك المساَية

في مدينة  مرحلة االعدادي( –عدادي و)الثانوي تحليل صلة الجار ا قرب للمدارس اال (15شكل )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) القادسية

 
 (.38 ريطة ) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 -:باستعمال-(ArcGIS Desktop10.7في برنامج )التحليل المكاني لمخرجات تقنية نظم المعلومات الجغرافية  -1

(.(Nearest Neighbor Analysis)Spatial Statistics Tools-) 

 

. و لص ما تقدم في هآا المبحث من واقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينة القادسية

ن المؤسسات الصحية في المدينة بواقع مركز صحي واحد في حي (،التي اتضح فيها أ39ينظر الخريطة )

ا (0.34أي ما يعادل ) ،(2م3445)يشكل مساحة  ، وهونيسان9 %( من المساحة الكلية 0.203بنسبة ) هكتارا

( 17167م بلغ )2020وعدد مراجعيه لسنة  ا،( موظفا 80وعدد الكوادر البشرية العاملة فيها ) ،للمدينة

لى القرى ُوهآا يدل على توسع نطاق تأثير نفوذه الخدمي  ا،( مراجعا 1431)قدره بمعدل شهري  امراجعا 

  رياف المحيطة بالمدينة مما شكل ضغطاا على كفاءة تقديم الخدمة الصحية في المدينة.وا 
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 ( واقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية والتربوية والتعليمية 39 ريطة )

 م2020في مدينة القادسية للعام 

 
 (.41جدول)( و19 ريطة) الباحث باالعتماد على -المصدر:

 .GPSالمسح الميداني للخدمات الصحية والتعليمية في مدينة القادسية وتحديد احداثياتها بجهاز -1

 .(ArcGIS Desktop10.7) استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -2
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( 139المدينة بعدد شعب ) ( مدرسة في16أنه توجد ) (41جدول )الاتضح من تحليل فلخدمات التعليمية اما ا

لمدينة القادسية  ا رضتغطي مساحة من استعماالت  ا.ومدرسا  ا( معلما 225وكادر تدريسي ) ،شعبة

ا( 5.3بما يعادل )( 2م53000)بمقدار  الطلبةن عدد أو %( من مساحة مدينة القادسية3.17بنسبة ) هكتارا

 %( من عدد سكان83بنسبة )طالباا ( 5194م( بلغ )2020-2019الدراسي )للعام بهآه المدارس الملتحقين 

 ( نسمة وهآه نسبة تشكل ضغطاا على كفاءة الخدمة التعليمية في المدينة. 7027البالغ ) المدينة

-ةالثانوي-ةالمتوسط-ةاالبتداَي-( التوزيع الجغرافي للمؤسسات التربوية والتعليمية )الرياض41جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةفي مدينة ال ا حياءحسب ب( ومساحاتها ةاالعدادي

 عدد اسم المؤسسة التربوية والتعليمية ت

 الطلبة

 عدد

 الشعب

 عدد

 المعلمين

اسم  المساحة

ا 2م الحي  هكتارا

 0.25 2500 18 12 477 االنفال االبتداَية للبنات 1

 نيسان9

 0.3 3000 11 6 209 القادسية االبتداَية للبنين 2

 0.3 3000 7 6 206 االفاق االبتداَية للبنين 3

 17 14 488 يافا االبتداَية للبنين 4
4500 0.45 

 5 3 46  الرواسي االبتداَية للبنين 5

  1.3 13000 58 41 1426 المجموع

 0.3 3000 3 2 130 روضة القادسية 6
 القادسية

 0.5 5000 24 14 576 الثقافة للبنات-ث 7

  0.8 8000 27 16 706 المجموع

  0.3 3000 10 8 266 الثقافة االبتداَية للبنات 8

 0.5 5000 15 6 214 عقيل ابن ابي طالب-م 9 الحسين

 0.5 5000 27 11 370 القادسية للبنين -ع 10

  1.3 13000 52 25 850 المجموع

 23 12 536 غصن الزيتون االبتداَية للبنات 11

4000 0.4 

 1الغدير

 20 13 551 االمام الموعود االبتداَية للبنين 12

 9 6 123 الحضارة االبتداَية المختلطة 13

 16 8 316 السيد الحميري للبنين -م 14
5000 0.5 

 15 9 387 الفلك المساَية -ث 15

 1 10000 5 9 299 للبناتالقادسية  -ع 16

 1.9 19000 88 57 2212 المجموع

  5.3 53000 225 139 5194 المجموع الكلي
 المصدر: الباحث باالعتماد على. 

 .ArcGIS Desktop10.7تم استخراج مساحة بعض المدارس باستعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1

 المسح الميداني للمؤسسات التربوية والتعليمية في مدينة القادسية.-2

 .2020شورة، مديرية التربية في محافظة النجف االشرف، االحصاء التربوي،شعبة االراضي واالمالك، بيانات غير من-3
 

ُلى أ رى في أنواع الخدمات  رحلةالتعليمية ومجاالت عملها من مخدمات يختلف تأثير الن أمن الواضح و

بين المجتمعات  المدارسالمقدمة وأهميتها للسكان، وهآا يرجع ُلى اال تالف في التوزيع المكاني لهآه 
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ثباته من  الل استمارة االستبيان ُ، وهآا ما تم ةحول المدينفي المناطق الريفية  هاالحضرية. والنقص الحاد في

في مدينة القادسية في السؤال رقم  مدارس( استمارة بعدد ال16البالغة ) ،المدارس ديري( الخاصة بم3رقم )

( مدير مدرسة 12)عنه  قد ُجابو  ارج الحدود اإلدارية للمدينة؟في هل تقع مساكن بعض الطلبة  :(12)

بلغ عدد  ُذرياف المحيطة بالمدينة ا سباب هي العجز في الخدمات التعليمية في القرى وا بـ )نعم( وكانت 

ولكافة  طالباا( 2173المدارس ) يريوبحسب ُجابات مد المدينة الطلبة الوافدين من  ارج حدود بلدية

تتوزع القادسية  في مدينة المدارسن أ( اتضح 42جدول )الومن تحليل  المراحل من القرى المجاورة للمدينة.

 أحياء( 8المدينة البالغة ) أحياء( من مجموع والقادسية نيسان9 و 1الغديرو حسينالشملت ) أحياء أربعةعلى 

 دارسالطاقة( وتخدم هآه المو السوقو 2الغديرالضباط وهي )فالتي ال تتوفر فيها الخدمة التعليمية  ا حياءما أ

 الطلبة( بنايات بكثافة توزيع 3( مدارس بواقع )6)1ي الغديرتركزت في حو%( من سكان المدينة 83نسبة )

%( من 36وشغل نسبة ) ،%(39وكادر تدريسي نسبته ) ،%(41والشعب الدراسية بنسبة ) ،%(43بنسبة )

بنسبة  الطلبةبكثافة توزيع  اتي( بنا4( مدارس بواقع )5)نيسان 9حي والتعليمية،  ا رضمساحة استعماالت 

%( من مساحة 25%( وشغل نسبة )26%( وكادر تدريسي نسبته )29والشعب الدراسية بنسبة )%( 27)

 الطلبة( بنايات بكثافة توزيع 3( مدارس بواقع )3وحي الحسين ). التعليمية في المدينة ا رضاستعماالت 

%( من 25%( وشغل نسبة )23وكادر تدريسي نسبته ) ،%(18والشعب الدراسية بنسبة )، %(16بنسبة )

بكثافة توزيع  ينبواقع بنايت حي القادسية ففيه مدرستانما ، وأالتعليمية في المدينة ا رضمساحة استعماالت 

وشغل نسبة  ،%(12وكادر تدريسي نسبته ) ،%(12والشعب الدراسية بنسبة ) ،%(14بنسبة ) الطلبة

 .التعليمية في المدينة ا رض%( من مساحة استعماالت 14)

والكادر التعليمي  الطلبةكثافة توزيع بحسب لتوزيع المكاني للمؤسسات التربوية والتعليمية ( ا42جدول )

 قادسيةالسكنية في مدينة ال األحياءحسب بوالشعب الدراسية ونسبة المساحة 
 م(2020-2019للعام الدراسي ) 

 الحي ت

س
ر
دا
لم
د ا
عد

 

ن
كا
س
 ال
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د 
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بة
س
الن
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ا را
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هك

 

بة
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 36 1.9 39 88 41 57 43 2212 32 1890 6 1الغدير 1

 25 1.3 26 58 29 41 27 1426 22 1257 5 نيسان9 2

 25 1.3 23 52 18 25 16 850 25 1462 3 الحسين 3

 14 0.8 12 27 12 16 14 706 21 1231 2 القادسية 4

 100 5.3 100 225 100 139 100 5194 *100/83 5840 16 المجموع

 .(36،38،40،41الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

والتعليمية من اجمالي سكان مدينة النسبة من مجموع سكان المدينة إليضاح نسبة السكان المخدومين بالمؤسسات التربوية -*

المشخاب.



 
 

  

  

 

 

 

 
 االحتياجات الحالية والمستقبليةتقدير وكفاءة الخدمات الصحية والتعليمية 

 في مدينتي المشخاب والقادسية

 

 المبحث األول

 االحتياجات الحالية والمستقبليةتقدير كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية و

  في مدينة المشخاب

 

 المبحث الثاني

 االحتياجات الحالية والمستقبليةتقدير كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية و

 في مدينة القادسية
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 المبحث االول –رابع الفصل ال

 حتياجات الحالية والمستقبليةاالتقدير ولخدمات الصحية والتعليمية كفاءة ا

 خابشالم ةفي مدين
 

 :كفاءة الخدمات الصحية في مدينة المشخاب-1

تعد دراسة كفاءة الخدمات الصحية وتحليل تقييم التوزيع المكاني لوحدات الخدمة الصحية من  الل 

ا  االعناصر والموارد الصحية والطبية المستخدمة في مؤسساتها جزءا وال غنى عنه لتحديد النجاح أو  ُمِهمًّ

في مراعاة  ،ويات المخططينالعجز في تقديم الخدمة الصحية لسكان مدينة المشخاب. لآلك تتمثل ُحدى أول

البرامج والموارد المتاحة في عملية التخطيط للخدمات المجتمعية مع اعتبار المؤشرات السكانية التي تحدد 

وتقترح مكاناا أفضل للمنشأة الجديدة لغرض تحقيق العدالة في التوزيع وُمكانية الوصول مع  ،احتياجاتهم

زيادة موارد الخدمات  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من  الل. ( 1)مراعاة عدد سكان المدينة

( ليتضح لنا ُلى أي 1جدول )الومقارنتها بالمعايير التخطيطية التي مر ذكرها بالفصل ا ول. ينظر الصحية 

 ُن ُذوُرساء ا سس الالزمة لمعالجة النقص في هآه الخدمة،  ،مدى نحتاج ُلى تغييرات في المستقبل

يعتمد و. يةصح  دمةتخطيط الصحي هو سمة من سمات التقدم واالستمرارية وأحد الركاَز ا ساس  ي ال

تقييم الخدمات الصحية على معايير اعتمدها الباحث تتمثل بالمؤشرات العددية والمساحية ومقارنتها بالمعايير 

ا  أد تاالستبيان، التي  ماراتالمحددة باإلضافة ُلى المالحظة الميدانية واست ا دورا اأيضا وفعاالا في تغطية  ُمِهمًّ

 -:تيهآا الفصل ومن هآا المنظور، يمكننا قياس كفاءة الخدمات الصحية على النحو اآل

 :السكانية الخاصة بالخدمات الصحيةمعاييرال-1-1

 :مركز صحي/نسمة-1-1-1

معيار مركز صحي يقدم المركز الصحي  دمات وقاَية واستشارية وتأهيلية وعالجية للسكان وقد تم تحديد 

 ،بلغ المعدل ،ن للرعاية الصحية ا وليةايوجد في مدينة المشخاب مركزُذ ( نسمة، 1/12000)لكل رَيس

( مراكز صحية 3التي تبلغ ) ،وهآا ال يتطابق مع الحاجة الفعلية للمدينة ،( نسمة18912مركز صحي لكل )

ضغط على الخدمات الصحية التي تقدمها هآه المراكز الصحية ويؤدي ُلى تدهور جودتها  مما يسببرَيسة 

 ( مركز صحي رَيس.1العجز مقداره ) ُذ ُنوكفاءتها وال تتوزع بحسب الحاجة السكانية. 

 :طبيب /نسمة-1-1-2

طبيب  ،والواقع بحسب المعيار .ا( طبيبا 19( نسمة، وفي مدينة المشخاب يوجد )1/1000بلغ المعيار طبيب )

ا طباء وضعف وُرهاق، مما يسبب ضعف التشخيص رضعف المعيا ( نسمة، وهو معدل عال  جداا 1990لكل )

                                                           

1  - Khan Rubayet Rahaman   ، Md.Salauddin  ، A Spatial Analysis on the Provision of Urban 

Puplic Services and there Deficiencies: A Study of some Selected Blocks in Khulna City 

Bangladesh, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management ،Khulna University 

،2009، p121. 
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 .مدينةالعلى مستوى  ا( طبيبا 18في عدد ا طباء بــ ) ايؤشر نقصا والعمل للطبيب الواحد، 

 :طبيب اسنان/نسمة-1-1-3

( طبيب أسنان بواقع طبيب 20( نسمة، وفي مدينة المشخاب يوجد )1/10000بلغ المعيار طبيب أسنان )

ا في 1891أسنان لكل )  ( طبيب أسنان.16عداد أطباء ا سنان يقدر ب )أ( نسمة، وهآا يعني أن هناك فاَضا

 :صيدلي /نسمة-1-1-4

تم تحديد احتياجات المستشفى والمركز الصحي الصيدلية توفر ا دوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وي

 حسب المتطلبات العلمية والعمليةبللدواء حسب عدد المرضى، وهآا يتطلب وجود صيدلي ينظم ا دوية 

والواقع بحسب المعيار  نيا( صيدال19( نسمة ويوجد في مدينة المشخاب )1/20000) صيدليالبلغ معيار و

 .نيا( صيدال17مقداره ) ،بعدد الصيادلة ان هناك فاَضا أ( نسمة، وهآا يعني 1990صيدلي لكل )

 :المهن الصحية /نسمة وذو-1-1-5

( 1/1000وبلغ المعيار لكل ) لألطباءوهم الآين يقومون بعمل مختبري وفحوصات الدم ويعملون مساعدين 

( نسمة وهو 1/411هم يخدمون لكل )و ،( من ذوي المهن الصحية92ويوجد في مدينة المشخاب ) ،نسمة

 المهن الصحية في المدينة. ي( من ذو65ن هناك فاَض مقداره )أوهآا يعني  ،معدل منخفض جداا عن المعيار

 :المهن التمريضية /نسمة وذو-1-1-6

هم و ،( من ذوي المهن التمريضية107ينة المشخاب )( نسمة وبآلك يوجد في مد1/1000بلغ المعيار لكل )

ن هناك فاَض مقداره أوهآا يعني  ،وهو معدل منخفض جداا عن المعيار ،( نسمة1/353يخدمون لكل )

 مدينة.الالمهن التمريضية في  ي( من ذو70)

 :المهنية للخدمة الصحية لمعاييرا -1-2

 :المهن الصحية /طبيب وذو-1-2-1

المهن  يوذو ا،( طبيبا 19يوجد في مدينة المشخاب )و ،(1/3المهن الصحية لكل طبيب ) ين معيار ذوُ

 المهن الصحية في المدينة. ي( من ذو35على من المعيار بفاَض )أ( وهو 4.8وبلغ المؤشر ) ،(92الصحية )

 :المهن التمريضية/طبيب وذو-1-2-2

المهن  يوعدد ذو ا( طبيبا 19( ويوجد في مدينة المشخاب )1/3التمريضية لكل طبيب )معيار ذو المهن 

 المهن التمريضية في المدينة. ي(من ذو50على من المعيار بفاَض )أ( 5.6( وبلغ المؤشر )107التمريضية )
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 :معايير مساحية -1-3

 :مركزصحي/مساحة األرض / شخص مخدوم-1-3-1

( 2م3737بواقع ) (2م71873ومساحتهما ) انن صحيافي مدينة المشخاب مركز الصحية عدد المراكز

مركز ( ل2م15000)وذات طابقين هو و ،لمركز الرعاية الصحية ا ولية )وحدة التدرن( في حي بغداد

الرعاية الصحية ا ولية في حي الكرامة بطابقين ويعتمد معدل المعيار على تقسيم مساحة الخدمة الصحية 

مهم لتقييم الخدمات الصحية من  الل المقارنة بين الواقع والمعيار عيار وهو م ،عدد سكان المدينةعلى 

 (2م0.20التخطيطي البالغ ) عياروبالمقارنة مع الم( 2م0.49في مدينة المشخاب ) عياروبلغ الم،  التخطيطي

 .ين المركزينب مساحة الخدمة ويتبين عدم عدالة التوزيع فيضعف  الكثر من أبلغ فأنه سي

 :مركز صحي/المساحة المبنية/شخص مخدوم-1-3-2

المراكز الصحية في استمارة استبيان رقم  يريوبحسب ُجابات مد )المساحة المبنية/ شخص مخدوم(عيارم

 (،2م2750ومركز حي الكرامة ) (،2م1350( بلغت المساحة المبنية في مركز وحدة التدرن )3سؤال )ال( 2)

ن هآا أنجد  (2م0.05)معيار التخطيطيوبالمقارنة مع ال (2م0.10) عياربلغ المُذ . (2م4100ومجموعهما )

 ضعف من المساحة المبنية للمراكز الصحية في المدينة.البلغ  معيارال

 :مركز صحي/ موقف السيارات-1-3-3

 2( من مساحة الطوابق الكلية + 2م100موقف سيارات لكل )3) معيار موقف السيارات ضمن ا رض

المسح الميداني وجد أن مركز  ( من مساحة البناء. وعند تطبيق المعيار من  اللموقف لالحتياجات الخاصة

قف سيارات عامة أو لآوي االحتياجات الخاصة وال المناطق اوحدة التدرن في حي بغداد ال يوجد به مو

. ا( موقفا 65بقدر ) ايشكل عجزا وهو  (،2م1350بلغت مساحة البناء فيه ) فقد ،ة الخدمةالمحيطة به لتغطي

 ( موقف.137ارات تقدر بـ )يلموقف السِجدًّا المركز الصحي في حي الكرامة فيه مساحة كبيرة على حين 

 :معايير مكانية -1-4

 ل:سهولة الوصو -1-4-1

لى ُبالتوزيع المكاني للخدمات الصحية، ولبيان سهولة الوصول في مدينة المشخاب  عياريتأثر هآا الم

( استمارة 3783الخدمات الصحية. كشفت استمارة االستبيان التي وزعت على عينة المجتمع البالغة )

ن أن المسافات تختلف فيما بينها وأ( 43جدول )التضح من هو موبحسب النسبة السكانية لكل حي سكني و

وهي المسافة التي يقطعها سكان %( 19( ُجابة بنسبة )713م( قد حصلت على ) 500سافة أقل من )م
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 %(33( ُجابة بنسبة )1247على ) م( حصلت800-500ومسافة من )، القريبة من المراكز الصحية  حياءا

( ُجابة 1823على اإلجابات )أم( قد نالت 800كثر من )أومسافة ، التي تحيط بمركز المدينة  حياءاوهي 

 .حياء التي تقع على محيط المدينةوهي ا  %(48بنسبة )

بحسب االحياء في مدينة  ( المسافة التي يقطعها المراجعين للوصول الى المراكز الصحية43جدول )

 م2020المشخاب في عام 

 م800اكثر من  م800-500من  م500اقل من  النسبة افراد العينة الحي ت

 173 149 68 10 390 الشهيد الصدر 1

 59 43 13 3 115 العسكري 2

 41 45 33 3 119 الشهداء 3

 34 47 37 3 118 بغداد 4

 121 117 89 9 327 شهيد المحراب 5

 32 28 19 2 79 الثورة 6

 38 36 30 3 104 العصري 7

 40 37 22 3 99 السراي 8

 22 39 26 2 87 القدس 9

 67 31 18 3 116 ايسرالسوارية 10

 132 123 71 9 326 الكرامة 11

 77 29 14 3 120 ثورة العشرين 12

 106 11 3 3 120 الجفالوية 13

 119 69 14 5 202 الحسن 14

 57 37 21 3 115 الحسين 15

 84 17 9 3 110 الزهراء 16

 55 41 24 3 120 الضباط 17

 105 53 44 5 202 الغدير 18

 69 32 22 3 123 ايسر الدبينية 19

 39 32 29 3 100 2ايسر السوارية  20

 61 46 18 3 125 ايمن الدبينية 21

 56 34 29 3 119 ايمن السوارية 22

 193 128 47 10 368 راك الحصوة 23

 43 23 13 2 79 ابريهي 24

 1823 1247 713 100 3783 المجموع

 %48 %33 %19  %10 النسبة
 لمدينة المشخاب. (1استمارة االستبيان)، (4جدول )الباحث باالعتماد على -المصدر:

لى الخدمات الصحية في مدينة المشخاب فتباينت ُحسب الوسيلة المستخدمة وصوالا باما الوقت المستغرق 

لى ُ%( يصلون 8-7( يتضح بأن نسبة قليلة تقدر )44فراد المبحوثين ومن  الل الجدول )النسبة بين ا 

و باستخدام وسيلة نقل، اما الوقت أدقاَق( وذلك سيراا على االقدام  5قل من أالمراكز الصحية  الل )
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ا على االقدام ونسبة )13( بنسبة )10-5ل من)والمستغرق للوص استخدام وسيلة نقل و)من ب%( 22%( سيرا

بلغت فدقيقة( 20-15ما )من أاستخدام وسيلة نقل ب%( 28و) ،ا على االقدام%( سيرا 22نسبة )بدقيقة( 10-15

ا على االقدام )نسبة ا  %( 22فراد الآين يستخدمون وسيلة النقل )%( ونسبة ا 27فراد الآين يآهبون سيرا

ا على االقدام31ن نسبتهم )إدقيقة فأكثر( ف20اما الوقت )  قل.استخدام وساَل النب%( 22ونسبة ) ،%( سيرا

 ( الوقت المستغرق حسب الوسيلة المستخدمة وصوالا الى الخدمات الصحية 44جدول )

 م2020في مدينة المشخاب في سنة 

ا على االقدام الوقت  النسبة باستخدام وسيلة نقل النسبة سيرا

 8 313 7 266 دقاَق5اقل من 

5-10 495 13 754 20 

10-15 817 22 1066 28 

15-20 1024 27 821 22 

 22 829 31 1181 فأكثر20

 100 3783 100 3783 مجموع افراد العينة
 .لمدينة المشخاب (1الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان )-المصدر:

لى الخدمات الصحية في المدينة باستخدام سيارة ُغلب المبحوثين يصلون أن أ( 45جدول )الويتضح من 

%( لوقوع 22%( والآين يستخدمون السيارات العامة نسبتهم بلغت )29جرة)تكسي( وبلغت نسبتهم )أ

%( ونسبة 13والآين يستخدمون سياراتهم الخاصة ) ،ق الرَيس في المدينةيالمركزين الصحيين على الطر

. اما الآين يصلون الى %( يستخدم الدراجات الهواَية5نسبة )و الدراجات النارية ون%( يستخدم10)

ا على االقدام بلغت نسبتهم ) لى الخدمات الصحية ُصعوبة الوصول عن ما أ .%(22الخدمات الصحية سيرا

من  الل المالحظة والمسح  تحليل نتاَج االستبانةؤكده توهآا ما  ،فقد أجاب جميع المبحوثين بـ )كال(

 ع الطرق سالكة وال توجد صعوبة في الوصول للمراكز الصحية في المدينة.جمي أنالميداني 

 2020( وساَل النقل المستخدمة للوصول الى الخدمات الصحية في مدينة المشخاب في عام 45جدول )

 وسيلة النقل
ا على  سيرا

 االقدام

 سيارة

 عامة

 سيارة

  اصة

 سيارة

 اجرة

 دراجة

 نارية

 دراجة

 هواَية

 مجموع

 3783 188 373 1104 478 817 823 افراد العينة

 100 5 10 29 13 22 22 النسبة
 .لمدينة المشخاب (1الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان) -المصدر:

 ن:درجة رضا السكا -1-4-2

يعد رأي السكان مؤشرا هاما لقياس كفاءة الوظيفة الصحية في مدينة المشخاب؛ يعرض معلومات ال يمكن 

/ ُذ أن يعرفها ُال المراجعون المرضى، وهآه المعلومات تعبر عن الوعي الصحي.  حدد مؤشر )غير راض 
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ظهرت نتاَج أ( واِجدًّ راض  بدرجة قليلة/ راض  بدرجة متوسطة/ راض  بدرجة جيدة/ راض  بدرجة جيد 

التي يوضحها  ،ن درجة الرضا عن الخدمة الصحية في مدينة المشخابأ للمواطنين االستبياناستمارات 

( 1217ن )أ%( و33.7( من المبحوثين غير راض  عن الخدمة الصحية بنسبة )1276( ان )46جدول )ال

%( راض  بدرجة متوسطة 21.1( من المبحوثين بنسبة )800و) ،%(32.2) تهمراض  بدرجة قليلة ونسب

 %(. 4.4( بنسبة )166) ِجدًّا%( وبلغ عدد راض  بدرجة جيد 8.6( راض  بدرجة جيدة بنسبة )324و)

 ( درجة رضا المراجعين عن الخدمات الصحية بحسب االحياء46جدول )

 م2020في مدينة المشخاب في عام 

 لمدينة المشخاب. (1استمارة االستبيان )، (43الباحث باالعتماد على وجدول )-المصدر:

 الحي ت
افراد 

 العينة

غير 

 راض  

راض  

 بدرجة قليلة

بدرجة راض  

 متوسطة

راض  

 بدرجة جيدة

راض  بدرجة 

 جيد جداا

 13 38 98 113 128 390 الشهيد الصدر 1

 5 7 24 49 30 115 العسكري 2

 2 4 16 51 46 119 الشهداء 3

 6 5 33 36 38 118 بغداد 4

 9 12 76 109 121 327 شهيد المحراب 5

 4 8 20 22 25 79 الثورة 6

 7 11 22 33 31 104 العصري 7

 12 14 16 28 29 99 السراي 8

 2 4 19 45 17 87 القدس 9

 4 9 23 39 41 116 ايسرالسوارية 10

 14 24 56 129 103 326 الكرامة 11

 5 8 25 33 49 120 ثورة العشرين 12

 7 18 21 31 43 120 الجفالوية 13

 2 13 29 71 87 202 الحسن 14

 4 9 20 40 42 115 الحسين 15

 6 13 23 31 37 110 الزهراء 16

 10 19 28 30 33 120 الضباط 17

 5 11 32 71 83 202 الغدير 18

 7 17 21 34 44 123 ايسر الدبينية 19

 8 14 19 30 29 100 2ايسرالسوارية  20

 7 15 26 38 39 125 ايمن الدبينية 21

 12 21 25 26 35 119 ايمن السوارية 22

 15 30 100 104 119 368 راك الحصوة 23

 0 0 28 24 27 79 ابريهي 24

 166 324 800 1217 1276 3783 المجموع

 4.4 8.6 21.1 32.2 33.7 %10 النسبة
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ن العينة اتخآت اتجاه )راض  أحصاَي لدرجة رضا السكان في مدينة المشخاب يتبين من  الل التحليل اإل

 .(1.12( وبدرجة انحراف معياري )2.18ومعدل المتوسط الحسابي ) ،%(43.6بدرجة قليلة( بنسبة )

 :نطاق التأثير-1-4-3

ات. ُنه ا ساس عامل مهم في تحليل كفاءة التوزيع المكاني للخدمات على جميع المستوي نطاق تأثير الخدمة

. وهو من المقاييس التي تستخدم في نظم المعلومات الجغرافية (1)لفهم أي تنظيم مكاني للحيز الجغرافي

( 40خريطة )اللتحديد مدى تأثير كل  دمة في محيطها وتعرف بمناطق التأثير. ولتمثيل هآه المسافة تم رسم 

م(، 800وفق المعيار)على تمثل نسبة تغطية الخدمة لمراكز الرعاية الصحية ا ولية في مدينة المشخاب التي 

طار الخدمة ُليها ُصل يحياء السكنية لم جزاء من ا أظهرت ُذ وسط المدينة وجنوبها في نها تتركز أووجد 

وهي )الجفالوية  ،(9بلغت )ف ،ليها الخدمةُحياء لم تصل أالشهيد الصدر( وو )شهيد المحرابماهوالصحية 

العسكري(بنسبة و راك الحصوةو ابريهيو الدبينية يمنوأ الحسينو الحسنو الضباطو الزهراءو

وتقاربت هآه النسبة مع نسبة ُجابات العينة في  َحيًّا َسَكنِيًّا( 24حياء المدينة البالغة )أ%(من مجموع 37.5)

%( مما يدفع طالب 48م( بلغت )800كثر من )أنسبة أن بين الآي ي، (43جدول)يلحظ ال انةاستمارة االستب

 ن المدينة فيها نقص في الخدمة الصحية.أوهآا يدل على  ليها.ُضافية للوصول ُلى قطع مسافات ُالخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .48، ص 2003، 1لمدن، دار واَل، ا ردن، طكايد عثمان ابو صبحة، جغرافية ا - 1
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 م2020( مراكز الرعاية الصحية ا ولية بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة المشخاب للعام 40 ريطة )

 .(1وجدول ) ،(20الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .ArcGIS Desktop10.7 تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة المشخاب-2

المناطق السكنية، وُمكانية ن قياس الكفاءة المكانية للخدمات التعليمية مهم جداا؛  نه يوضح العالقة بين ُ

الحصول على الخدمات والوصول ُليها، وما ا حياء التي تحتاج ُليها والخدمات المتاحة للحصول على 

سيتم تناول و ،وتقييم كفاءة الخدمة عجزأفضل  دمة. وهآا مفيد للمخططين وصناع القرار إليجاد أوجه ال

 .(2جدول )ينظر رات ومطابقتها بالمعايير التخطيطية. المراحل التعليمية في مدينة المشخاب بحسب المؤش

 :رياض األطفال-2-1

 ،توزعت في حي العصري ،( روضة أطفال2طفال في مدينة المشخاب البالغ عددها )سيتم تحليل رياض ا 

جل توفير الخدمات التربوية والتعليمية أمن ووثورة العشرين مع المعايير المعتمدة. لتحديد مدى كفاءتها. 

 للمدينة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة من  الل مؤشرات مدينة المشخاب ومقارنتها بالمعايير التخطيطية. 

 :روضة / نسمة-2-1-1

)روضة  ماتين ظهر توقيعهما المكاني في حيين سكنيين هبلغ عدد رياض ا طفال في مدينة المشخاب روض

( اناثا ُو ا)ذكورا  ( طفالا 416على ) انتحتويحي ثورة العشرين(  –روضة النسيم ، وحي العصري –المشخاب 

( نسمة وبحسب المعيار حدد لكل روضة 37823%( من عدد سكان المدينة البالغ )1.09نسبة ) انوتخدم

وا طفال الآين يراد  ،سنوات( 5-4%( من فئة ا طفال )50-25( نسمة ونسبة )3600-1/2400طفال )أ

وهآا دليل على وجود نقص كبير في عدد رياض  ،%( من عدد سكان المدينة5.78 دمتهم في الرياض )

 رياض اطفال في المدينة.من مؤسسات ( 13العجز بلغ )؛  ن  طفال في مدينة المشخابا

 :روضة/طفل-2-1-2

ن واقع رياض ا طفال في مدينة أ/ روضة بست شعب( وبحسب هآا المعيار  طفالا 180حدد المعيار لكل )

أي هنالك فاَض  الا ( طف245( شعب بعدد )4) على ملتالمشخاب تش ةن روضوأ المشخاب ال يطابق المعيار

. ( طفالا 111) ا قدرهوهآا يشكل فاَضا  ( طفالا 171( شعبة بعدد )2) على ملتوروضة النسيم تش ( طفالا 65)

 يشكلون ضغطاا على الخدمة. ، وهمن هناك زيادة في عدد ا طفال في كل روضةأيتضح و

 :معلم/طفل-2-1-3

وعند  ،( معلمة11و) ( طفالا 416ن بواقع )االمدينة روضت( طفل توجد في 1/16بحسب المعيار لكل معلم )

وهآا يشكل ضغطاا ( طفالا زاَداا لكل معلمة 22أي هناك ) ،( طفالا 1/38ن لكل معلمة )أتطبيق المعيار يتبين 

ا على المعلمات  عدد ن المدينة فيها عجز في ُُذ  مستوى التدريس لألطفاللى انخفاض ُيؤدي ثم كبيرا
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( معلمة. وهآا ما ثبت من  الل 15عجز بـ)و ،( معلمة26وهي بحاجة الى ) ،ض ا طفالفي ريا المعلمات

في  ان هنالك عجزا أ فصحواحيث أ( 15في السؤال) ياض ا طفالر يريلى مدُاستمارة االستبيان المقدمة 

 في كال الروضتين. المعلماتعدد 

 :شعبة /طفل-2-1-4

ن مدينة أطفل( في الشعبة و32-24ا طفال في الشعبة ويحدد بمعيار )لى مدى كثافة ُر عيايشير هآا الم

( شعب بحسب المعيار هو مطابق. وعدد 4ن تحتوي روضة المشخاب على )االمشخاب توجد فيها روضت

لزيادة عدد ا طفال و ؛في كل شعبة ( طفالا 61ولكن بلغت كثافة الشعبة ) ( طفالا 245ا طفال الملتحقين )

تحتوي على فما روضة النسيم أشعب ُضافية(  4أي تعاني من عجز بـ)، ( شعب8لى )ُفيها فهي بحاجة 

في  ( طفالا 85بلغت كثافة الشعبة )ُذ  ( طفالا 171وهو ال يطابق المعيار وبلغ عدد ا طفال فيها ) ،( شعبة2)

ن رياض أ( شعب. ومن  الل ذلك يتبين 3) وتعاني من عجز بلغ ،( شعب5وهي بحاجة الى ) ،كل شعبة

( شعب ولكال الروضتين، وهآا 7ا طفال في مدينة المشخاب تعاني من عجز في عدد الشعب فيها بلغ )

ا على المعلمات والطاقة االستيعابية للشعب ويؤثر سلباا   ا طفال. فييشكل عبئاا كبيرا

 :المساحة عيارم-2-1-5

 :حصة الطفل المخدوم -مساحة األرض/رياض األطفال -2-1-5-1

ن مساحة روضة أطفل( وبما  2/180م2700ن تكون المساحة الكلية المخصصة للروضة )أحدد المعيار 

ا( 0.31يعادل ) ، وهو(2م3131المشخاب ) )مساحة رمعياو ،( طفالا 245وعدد ا طفال فيها ) ،هكتارا

ما روضة النسيم أ( 2م789في المساحة بلغ ) ان هنالك عجزا أ( ف2م16-15ا رض لكل طفل مخدوم )

ا( 0.25يعادل ) ، وهو(2م2500مساحتها )ف فقد بلغ العجز فيها  ( طفالا 171وعدد ا طفال فيها ) ،هكتارا

 لرياض ا طفال في مدينة المشخاب.( 2م825فيكون عجز مساحة الخدمة ) ،(2م36)

 :رياض أطفال /المساحة المبنية لكل طفل مخدوم -2-1-5-2

المؤسسات التربوية  مديري( طالب وبحسب ُجابات 2م1/8بلغ المعيار المحدد من المساحة المبنية لكل )

ن المساحة المبنية لروضة أ)رياض ا طفال( للمساحة المبنية من  الل استمارة االستبيان تبين 

ة المبنية ( وكانت حصة الطالب من المساح2م1775شكلت ) (2م875وروضة النسيم )( 2م900)المشخاب

 ؛  ن(47جدول )الموضح في  بحسب ما هوحياء ( وتتفاوت بين ا 2م4.4دون المعيار المحدد بمعدل )

 ( لكي تطابق المعيار.2م1535لى مساحة مبنية بقدر)ُالمدينة بحاجة 
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 )المساحة المبنية/ حصة الطالب( رياض االطفال عيار( م47جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

عدد  الحي السكني

 الرياض

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2المبنية م

 حصة الطالب/

 2مساحة مبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 1050 3.7 900 245 1 1 العصري

 485 5.1 875 171 1 1 العشرينثورة 

 2 2 416 1775 4.4 1535 
 لمدينة المشخاب. (3(،استمارة االستبيان )25الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :مساحة الشعبة /طفل مخدوم-2-1-5-3

ن مساحة الشعبة بقياس أالرياض  مديري( وتبين من  الل ُجابات 2م49ن معيار مساحة الشعبة )ُ

ن مساحة الشعب الدراسية أ( و2م7وهي تعاني من نقص في مساحة الشعبة الواحدة بـ ) ،(2م42=6*7)

وهي  ،حصة الطالب من مساحة الشعبةمن ( 2م1.6( بمعدل )2م252للروضتين في مدينة المشخاب بلغت )

 (.2م332وبهآا يكون هناك عجز في مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار) ،(2م2.4ال تطابق معيار)

 :رياض اطفال / موقف السيارات-2-1-5-4

ن أوبما  ؛ُضافي( 2لكل شعبة +  /1موقف السيارات في رياض ا طفال ضمن ا رض ) حدد المعيار

فهي بحاجة  ،( شعب6ضتين )رياض ا طفال في مدينة المشخاب ليس فيها موقف سيارات وتوجد في الرو

 ( موقف سيارة لسد العجز الحاصل فيها.18ى )ُل

 :نطاق التأثير-2-1-6

ن رياض ا طفال أ( 41خريطة )الم( ويتضح من  الل 300تم تحديد نطاق الخدمة لرياض ا طفال بـ)

ثورة العشرين( وأجزاء من و )العصري ي  يى حَ ُلطار تغطيتها للخدمة ُيصل  ُذتتركز في وسط المدينة 

ما بقية أحياء المدينة أ%( من مجموع 25راك الحصوة( بنسبة )و الثورةو السرايو)شهيد المحراب أحياء

كبير في  دمة رياض عجز وهآا ناتج عن  ،ليها تغطية الخدمةُلم تصل ف َحيًّا( 18تمثل ) ها، وهيحياء فيا 

 ا طفال في مدينة المشخاب.
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 ( رياض االطفال بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة المشخاب 41 ريطة )

 م2020 -2019للعام الدراسي

 .(47( وجدول )22الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:
 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :المدارس االبتدائية-2-2

( مدرسة للبنات 12( مدرسة للبنين و )12( مدرسة، بواقع )25المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب )

للعام توزعت بشكل متساو  على كال الجنسين. وعدد الملتحقين بهآه المدارس  ُذومدرسة واحدة مختلطة 

ا وطالبة. وسيتم تحليل واقع 9057)( بلغ 2020-2019الدراسي ) المدارس االبتداَية في مدينة ( طالبا

 المشخاب لتحديد مدى كفاءتها.

 :مدرسة /نسمة-2-2-1

والنسبة االفتراضية للسكان المخدومين من مجموع  ،( نسمة2400بحسب المعيار المحدد مدرسة لكل )

 ،المؤشروهآا يعني أن االحتياجات الفعلية للمدارس االبتداَية يتم تحديدها بناءا على هآا  ،%(15.4السكان )

( 9المدينة فيها فاَض) ؛  ن( مدرسة ابتداَية للبنين والبنات16ن تكون في مدينة المشخاب )أأي ينبغي 

-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) الطلبةن عدد أو، ( نسمة37823البالغ عدد سكانها) ،مدارس ابتداَية

ضية للسكان المخدومين من مجموع السكان وعند تطبيقها على معيار النسبة االفترا ،(9057م( بلغ )2020

%( 23.9بلغت نسبة المخدومين )وفاق النسبة المعيارية  الطلبة%( نجد هآا العدد من 15.4) مالبالغ نسبته

ا  ا( طالبا 3200ن هنالك )أ%( أي 8.5من مجموع سكان المدينة بنسبة زيادة ) وطالبة يشكلون ضغطاا كبيرا

؛ نتيجة االقبال على الفاَضةالتسعة وهم يشغلون بقية المدارس  ،على كفاءة الخدمات التعليمية في المدينة

 ن هآه المدارس تستقطب تالميآ المناطق الريفية المجاورة.وأ اساتآتها الجيدين

 :مدرسة / طالب -2-2-2

( 362أي ) ،( مدرسة25( بواقع )9057م( )2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) الطلبةعدد 

ويتبين عدم  ها،في ا( طالبا 370السعة القصوى للمدرسة البالغ ) قل من معيارأوهي  ،في كل مدرسة اطالبا 

 حياء.ا  بين المدارس وتوزيعها بين الطلبةعداد أتوازن المعيار فيما بين مناطق المدينة؛ لتفاوت 

 :معلم /طالب-2-2-3

لكل معلم أن تطبيق المعيار وجد بو ا( معلما 444عدد المعلمين )و( طالب 1/19ن لكل معلم )أبحسب المعيار 

. ا( معلما 29وبآلك يكون هنالك عجز في الكوادر التعليمية في مرحلة االبتداَي يقدر بـ ) ا( طالبا 1/20)

على من أ ، وكانحياء في المدينة( التباين في عدد الكوادر التعليمية على مستوى ا 48جدول )الويتضح من 

على  (2وارية ايسرالسو العصريو الحسنوالقدس و ثورة العشرينو )الشهداءأحياءالمعيار المحدد في 

 الضباطو هي )الكرامةف حياء التي جاءت مطابقة للمعيارما ا أ( 2،2،3،4،5،11التوالي فقد بلغ العجز)

 العسكري(.و شهيد المحرابو هي)الجفالوية حياء دون مستوى المعياروا  ،ابريهي(و
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 م(2020-2019ي )معلم/طالب للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب للعام الدراس عيار( م48جدول )

 العجز معلم/طالب عدد المعلمين الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 2 21 47 987 4 العصري

 5 24 74 1770 4 ثورة العشرين

 0 18 51 930 2 شهيد المحراب

 4 23 38 861 2 القدس

 0 19 50 976 2 الكرامة

 2 21 38 811 2 2ايسرالسوارية 

 1 20 34 598 2 الضباط

 0 19 33 609 2 ابريهي

 1 12 24 297 2 الجفالوية

 11 30 19 553 1 الشهداء

 0 16 18 268 1 العسكري

 3 22 18 397 1 الحسن

 29 20.33 444 9057 25 المجموع
 .(26الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 :شعبة / طالب-2-2-4

وبلغت عدد  ا،( طالبا 30ن المعيار المحدد لكل شعبة )أو ،في الشعبة الطلبةلى مدى كثافة ُيشير هآا المؤشر 

 ( وعند تطبيق المعيار 49جدول )يلحظ ال( شعبة. 267شعب المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب )

 م(2020-2019شعبة/طالب للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) عيار( م49جدول )

 العجز طالب/شعبة عدد الشعب الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 3 33 30 987 4 العصري

 13 38 46 1770 4 ثورة العشرين

 3 33 28 930 2 شهيد المحراب

 7 36 24 861 2 القدس

 5 34 29 976 2 الكرامة

 3 33 24 811 2 2ايسرالسوارية 

 0 30 20 598 2 الضباط

 1 31 19 609 2 ابريهي

 2فاَض  25 12 297 2 الجفالوية

 3 37 15 553 1 الشهداء

 0 30 9 268 1 العسكري

 2 36 11 397 1 الحسن

 40-35 =5 33 267 9057 25 المجموع

 .(48الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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 ُلى ن المدينة بحاجةأ( طالب في كل شعبة وهنا ف3وهو يفوق المعيار بـ ) ا،( طالبا 1/33لكل شعبة )بلغ 

على معدل أحياء فقد بلغ بين ا  الطلبة( شعبة دراسية. وهناك تباين في كثافة 35زيادة عدد الشعب بمقدار )

وهآا بطبيعة  ؛طالب في الشعبة(37في الشعبة( في حي ثورة العشرين تاله حي الشهداء بمعدل ) اطالبا 38)

 ( في الشعبة.اطالبا 25قل كثافة الجفالوية ) ااالستيعابية. و الطلبةقدرة  فيالحال يؤثر 

 :المساحة عيارم-2-2-5

 :الطالب/المساحةحصة  -مدرسة /المساحة الكلية للخدمة  -2-2-5-1

قل من أغلب المدارس كانت أن أ( يتضح 50جدول )ال( ومن 2م5760بلغ مؤشر المساحة لكل مدرسة )

على من المعيار المحدد أكانت فوالعسكري  ،المعيار المحلي للمساحة باستثناء المدارس في حي الشهداء

( مدارس هي بناء غير ثابت )كرفانات( 9و) ،( بنايات8( مدرسة ابتداَية شغلت )16ن )ألى ذلك ُباإلضافة 

 ن المدينة أأي 

 طالب/مساحة( للمدارس االبتداَية  –)مدرسة /مساحة رمعيا( 50جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

عدد  الحي السكني

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 حصة الطالب/

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 4470 7.5 7375 987 11 4 العصري

 19240 1.1 22000 1770 2كرفانات 4 ثورة العشرين

 7660 3.8 3500 930 1 2 شهيد المحراب

 7332 3.5 3000 861 1 2 القدس

 8212 3.6 3500 976 1 2 الكرامة

 5332 5.4 4400 811 1 2 2ايسرالسوارية 

 5976 2 1200 598 كرفانات 2 الضباط

 6108 2 1200 609 1 2 ابريهي

 2914 2.2 650 297 كرفانات 2 الجفالوية

 0 13.6 7500 553 1 1 الشهداء

 0 20.9 35600 268 31 1 العسكري

 3644 2.8 1120 397 كرفانات 1 الحسن

 70888 5.7 41045 9057 8 25 المجموع
 .(32جدول)الباحث باالعتماد على -المصدر:

 بناية واحدة مع ُضافة صفوف-1

مدرسة الناصرة والفيحاء)كرفانات(في ساحة روضه النسيم ومدرسة ثورة العشرين والنجم الثاقب )كرفانات( في ساحة -2

ا لهدم المدرسة.  المدرسة؛ نظرا

 المدرسة مزدوجة في متوسطة االمام جعفر الصادق)ع(.-3
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( بناية وهآا 17لى ). ُلكل مدرسة بناية وفق المعاييرَ  على البنايات وهي بحاجةتعاني من عجز في عدد 

عجز كبير وواضح يتسبب في انخفاض كفاءة الخدمة التعليمية للمدارس االبتداَية في المدينة. ومؤشر حصة 

 5.7)صل معدل المؤشر الى ي( لكل طالب وعند تطبق المعيار 2م12وفق المعيار)على الطالب من المساحة 

( وتفاوتت 2م41045ن المساحة الكلية للمدارس االبتداَية في المدينة )أ( لكل طالب على مستوى المدينة و2م

( لكل طالب 2م20.9على نسبة في المساحة في حي العسكري )أحياء المدينة فقد سجلت أحصة الطالب بين 

وهي نسبة  ،( لكل طالب2م7.5-2.2بين )تراوحت ما فحياء ما بقية ا أ( 2م13.6حي الشهداء بـ) هوجاء بعد

( 1770) ينطالب البالغلل احياء عددا بأكثر ا  متازما حي ثوره العشرين الآي يأكبيرة في حصة الطالب  عجز

لى ُن المدينة تحتاج أ(. وبهآا ف2م1.1دنى نسبة بحصة الطالب من المساحة )أفقد حصل على  اطالبا 

 .ة االبتداَية( لسد العجز في مساحة الخدم2م70888)

  :حصة طالب/شعبة –مساحة /الشعبة -2-2-5-2

( 2م9612ن مساحة الشعب الدراسية للتعليم االبتداَي في مدينة المشخاب بلغت )أ( 51جدول )اليتضح من 

( مدير مدرسة 16ن )أالمدارس االبتداَية  مديريوتبين من  الل ُجابات  ،(2م49ن معيار مساحة الشعبة )أو

 (  2م7هي تعاني من نقص في مساحة الشعبة الواحدة بـ )ف ،(2م42=6*7مساحة الشعبة بقياس )أجاب بأن 

 حصة الطالب/مساحة الشعبة( للمدارس االبتداَية –)مساحة /شعبة  عيار( م51جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

عدد  الحي السكني

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب

 2م/المساحة

 الكلية للشعب 

حصة 

 2مالطالب/

 مساحة الشعبة 

 العجز في

 مساحةالشعب

 2م

 398 1.28 1260 30 987 1 4 العصري
 386 1.26 1176 28 930 1 2 شهيد المحراب

 439 1.17 1008 24 861 1 2 القدس

 422 1.25 1218 29 976 1 2 الكرامة
 355 1.24 1008 24 811 1 2 2ايسرالسوارية 

 226 1.31 798 19 609 1 2 ابريهي

 300 1.14 630 15 553 1 1 الشهداء

 73 1.41 378 9 268 1 1 العسكري

 1871 0.62 1104 46 1770 كرفانات 4 العشرينثورة

 525 0.80 480 20 598 كرفانات 2 الضباط

 211 0.97 288 12 297 كرفانات 2 الجفالوية

 403 0.66 246 11 397 كرفانات 1 الحسن

 5609 1.06 9612 267 9057 8 25 المجموع
 .لمدينة المشخاب (3استمارة االستبيان) (49الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
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ن مساحة الكرفان الواحد بـ أها ومدير( مدارس أجاب 9تمثلت بـ)فلمدارس التي هي ذات بناء غير ثابت اما أ

( وعند تطبيق المعيار بلغ 2م25)بـ وهي تعاني من نقص في مساحة الشعبة الواحدة  ،(2م24=4*6بقياس )

( وبهآا يكون هناك عجز في 2م1.6وهي ال تطابق معيار) ،( حصة الطالب من مساحة الشعبة2م1المعدل )

 (.2م5609مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار)

 :المساحة المبنية /طالب -2-2-5-3

المؤسسات التربوية  مديري( طالب وبحسب ُجابات 2م1/5.5المعيار المحدد من المساحة المبنية لكل )بلغ 

ن المساحة المبنية شكلت أتبين فوالتعليمية االبتداَية للمساحة المبنية من  الل استمارة االستبيان 

( 2م1.6حدد بمعدل )( في المدينة وكانت حصة الطالب من المساحة المبنية دون المعيار الم2م12701)

المدينة بحاجة الى مساحة مبنية ف (52جدول )الموضح في  بحسب ما هو حياءوتتفاوت بين ا 

 ( لكي تطابق المعيار.2م37093بقدر)

 )مساحة المبنية/ حصة الطالب( للمدارس االبتداَية عيار( م52جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)
 

عدد  السكنيالحي 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2المبنية م

 حصة الطالب/

 2مساحة مبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 4261 1.2 1139 987 1 4 العصري

 8740 0.5 960 1770 1 4 ثورة العشرين

 4207 1 893 930 1 2 شهيد المحراب

 3663 1.2 1037 861 1 2 القدس

 2548 2.9 2852 976 1 2 الكرامة

 3188 1.6 1312 811 1 2 2السوارية 

 2880 0.7 420 598 1 2 الضباط

 2740 1 610 609 1 2 ابريهي

 1340 0.9 280 297 كرفانات 2 الجفالوية

 1596 2.6 1454 553 كرفانات 1 الشهداء

 200 4.8 1274 268 كرفانات 1 العسكري

 1730 1.2 470 397 كرفانات 1 الحسن

 37093 1.6 12701 9057 8 25 المجموع
 .لمدينة المشخاب (3واستمارة االستبيان) ،(51الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 :مدرسة / موقف السيارات-1-2-5-4

لآوي االحتياجات  2لكل شعبة +  /2موقف السيارات في المدارس االبتداَية ضمن ا رض ) حدد المعيار

 وبعجز ،( شعبة276ن المدارس االبتداَية ليس فيها موقف سيارات وعدد الشعب فيها )أالخاصة( وبما 
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 ت. ( موقف سيارا1268لى )ُن  دمة التعليم االبتداَي في مدينة المشخاب بحاجة أ( شعبة ف29مقداره)

 :نطاق التأثير-2-2-6

( أن المدارس االبتداَية تتركز 42خريطة )الويتضح من  ،م(500نطاق تأثير الخدمة للمدارس االبتداَية )

%( من 83.33في وسط مدينة المشخاب ويصل ُطار تغطيتها للخدمة ُلى أغلب أحياء المدينة بنسبة )

أقسام من حيث ُيصال نسبة  دمة  ةثالث على( َحيًّا 24مجموع أحياء المدينة وتقسم أحياء المدينة التي تشكل )

يًّا تمثلت ب التعليم االبتداَي ُليها، ا حياء حي )رآك ب حياء المخدومة ُجْزَِيًّا تتمثل وا( َحيًّا، 19)ـالمخدومة ُكل ِ

بعض المدارس االبتداَية و ،أيسر الدينية(و أيمن الدينيةو)الزهراء الحصوة( وا حياء غير المخدومة هي

الضباط( والبريهي  و الحسنو )الجفالوية  ارج حدود المدينة الموجودة في أحياءفي يصل نطاق تغطيتها 

 وهآا يدل على أن  دمة التعليم االبتداَي في مدينة المشخاب كافية اذا ما تم توقيعها بالشكل الصحيح.
 

 :(ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-2-3
 

لمرحلة التعليم  ارس( مد8( في مدينة المشخاب )ةمرحلة المتوسط – ةعدد المدارس المتوسطة و)الثانوي

( مؤسسة 12عها يبلغ )و( ثانويات تؤدي  دمات لثالث مراحل دراسية للتعليم المتوسط ومجم4المتوسطة و)

توزعت بشكل متساو  على كال الجنسين. ُذ ( مدارس للبنات 6( مدارس للبنين و )6تربوية وتعليمية بواقع )

 . ا( طالبا 3532وبلغ ُجمالي عدد الملتحقين بهآه المدارس )

 :مدرسة / نسمة-2-3-1

( نسمة والنسبة للسكان المخدومين من 9600قاا للمعايير المحددة مدرسة للبنين وأ رى للبنات لكل )اوف

يتم تحديد االحتياجات الفعلية من مؤسسات التعليم المتوسط  ، و%(3.5%( لكل جنس )7مجموع السكان )

( مدارس 4( مدارس للمتوسطة ولديها فاَض )8ن المدينة تكتفي بـ)أبناءا على هآا المؤشر و بحسب المعيار 

وعند تطبيقها على معيار  ا( طالبا 3532م( بلغ )2020-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) الطلبةوعدد 

، فاق النسبة المعيارية الطلبة%( نجد هآا العدد من 7ان المخدومين من مجموع السكان البالغ )نسبة السك

%( 2.33( نسمة بنسبة زيادة )37823%( من مجموع سكان المدينة البالغ )9.33بلغت نسبة المخدومين )و

 تبقية. ارج المعيار المحدد يغطون بقية المدارس ا ربعة الم ا في( طالبا 882ن هنالك )أأي 

 :مدرسة / طالب-2-3-2

( مدرسة أي 12بواقع ) طالباا(3532م( )2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) الطلبةعدد 

في المدرسة ويتبين عدم توازن  ا( طالبا 324السعة البالغ ) قل من معيارأ ووه ،في كل مدرسة ا( طالبا 294)

 حياء.بين المدارس وتوزيعها بين ا  الطلبةعداد أمؤشرات المعيار بين مناطق المدينة بسبب التفاوت في 
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 ( المدارس االبتداَية بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة المشخاب42 ريطة )

 م2020 -2019للعام الدراسي

 
 .(2( وجدول )24ة )الباحث باالعتماد على  ريط -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :مدرس/ طالب-2-3-3

بلغ عدد المدرسين في التعليم المتوسط في مدينة المشخاب  ُذ   ا( طالبا 1/30ن لكل مدرس )أبحسب المعيار 

دنى من المعيار المحدد أوبآلك يكون  ا( طالبا 1/20ن لكل مدرس )أوعند تطبيق المعيار وجد  ا( مدرسا 173)

( التباين في عدد الكوادر 53جدول )اللى زيادة في عدد الكادر التدريسي ويتضح من ُوالمدينة ال تحتاج 

لى ُعلى من المعيار المحدد في حي الشهداء وهي بحاجة أبلغ ُذ  هاحياء فيلى مستوى ا التعليمية ع

ن المراحل المتوسطة وأللحقيقة  حياء دون مستوى المعيار ويعتبر هآا المعيار مظلالا وبقية ا  (مدرسين،4)

الدقيق وهآا  من الحصص لكل مدرس في تخصصه ان هنالك نصابا أال تعتمد على عدد الكادر التدريسي بل 

ن أاتضح ف( مدرسة 12هآه المؤسسات البالغة ) مديريما ثبت بحسب استمارة االستبيان التي وزعت على 

غلب المدارس فيها نقص حاد في هآه وأ ،الفيزياء(و اإلنكليزيوفي التخصصات )الرياضيات  اهنالك عجزا 

 يكون المعيار غير دقيق. هالتخصصات وعلي

مرحلة المتوسط( في مدينة المشخاب  –مدرس/طالب للمدارس المتوسطة و)الثانوي  عيار( م53جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 العجز مدرس/طالب عدد المدرسين الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

  14 53 753 3 ثورة العشرين

  19 35 669 2 العصري

  27 26 698 2 الكرامة

 4 36 21 765 2 الشهداء

  16 15 233 1 العسكري

  15 15 222 1 الشهيد الصدر

  24 8 192 1 الحسين

 4 20 173 3532 12 المجموع
 .(26الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 

 :شعبة / طالب-2-3-4

وبلغت عدد  ا( طالبا 30ن المعيار المحدد لكل شعبة )أفي الشعبة و الطلبةلى مدى كثافة ُ عياريشير هآا الم

( 36( شعبة بمعدل )97( في مدينة المشخاب )ةمرحلة المتوسط – ةو)الثانوي ةشعب مدارس التعليم المتوسط

في  ان هناك تباينا أ( 54جدول )الفي الشعبة على مستوى المدينة وهو غير مطابق للمعيار. ويتبين من  اطالبا 

في الشعبة( في حي العصري تاله حي الشهداء بمعدل  اطالبا 45على معدل )أحياء فقد بلغ بين ا  الطلبةكثافة 

وحي ي ثورة العشرين والعسكري  ،في الشعبة ا( طالبا 39بـ) ي الكرامةوبعدهم ح ،في الشعبة( اطالبا 43)

االستيعابية وبلغ العجز في المدينة بعدد  الطلبةقدرة  في وهآا بطبيعة الحال يؤثر( طالباا في الشعبة 33بـ)

 الحسين والشهيد الصدر. اي  كثافة حَ  قلا و. ة( شعب20راسية )الشعب الد
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 (ةمرحلة المتوسط – ةشعبة/طالب للمدارس المتوسطة و)الثانوي عيار( م54جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي )

 العجز طالب/شعبة عدد الشعب الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 2 33 23 753 3 ثورة العشرين

 7 45 15 669 2 العصري

 5 39 18 698 2 الكرامة

 7 43 18 765 2 الشهداء

 1 33 7 233 1 العسكري

  28 8 222 1 الشهيد الصدر

 فاَض2 24 8 192 1 الحسين

 20=2-22 36 97 3532 12 المجموع
 .(29الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 :المساحة عيارم-2-3-5

 :حصة الطالب/المساحة -مدرسة /المساحة الكلية للخدمة  -2-3-5-1

قل أغلب المدارس كانت أن أ( يتضح 55جدول )ال( ومن 2م4617المساحة لكل مدرسة متوسطة ) عيارم 

على من المعيار أتتطابق مع المعيار والعسكري  لتيامن المعيار للمساحة باستثناء المدارس في حي الشهداء 

دنى من المعيار في مساحة ا رض. ومؤشر حصة الطالب من فأحياء ما بقية ا أفي مساحة االرض. 

ن المساحة أ( للطالب و2م11لى )ُ عيار( لكل طالب. وصل معدل الم2م14.25وفق المعيار)على المساحة 

( وتفاوتت حصة الطالب 2م38239( في المدينة )ةمرحلة المتوسط – ةالكلية للمدارس المتوسطة و)الثانوي

 على من المعيار.أ( وهي 2م24على نسبة في المساحة في حي العسكري )أحياء المدينة فقد سجلت أبين 

 ( ةمرحلة المتوسط – ةطالب/مساحة( للمدارس المتوسطة و)الثانوي –)مدرسة /مساحة عيار( م55جدول)

 م(2020-2019المشخاب للعام الدراسي)في مدينة 

عدد  الحي السكني

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 حصة الطالب/

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 6220 6 4500 753 2 3 ثورة العشرين

 2912 9.9 6613 669 2 2 العصري

 614 13.4 9326 698 2 2 الكرامة

 3390 9.8 7500 765 1 2 الشهداء

 0 24 5600 233 1 1 العسكري

 662 11.3 2500 222 1 1 الشهيد الصدر

 485 11.7 2250 192 1 1 الحسين

 14283 11 38239 3532 11 12 المجموع
 .(32الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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دون المعيار وتعاني من عجز في حصة الطالب حياء فهي ما بقية ا أ( 2م13.4حي الكرامة بـ) هوجاء بعد

 (.2م14283من المساحة وبهآا يكون العجز في حصة الطالب من المساحة الكلية للمدرسة بمقدار)

 

 :حصة طالب/شعبة –مساحة /الشعبة  -2-3-5-2

 

( في ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي مديري( ومن ُجابات 2م49معيار مساحة الشعبة )

( وهي تعاني من نقص 2م42=6*7جاب بأن مساحة الشعبة بقياس )أ( مدير مدرسة 12ن )أاالستبيان 

ن مساحة الشعب الدراسية للتعليم المتوسط في مدينة المشخاب أ( 56جدول )ال( ويتضح من 2م7بمقدار)

( وبهآا 2م1.7وهي ال تطابق معيار) ،حصة الطالب من مساحة الشعبة( 2م1.2( بمعدل )2م4074بلغت )

 (.2م9021يكون هناك عجز في مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار)

 – ةحصة الطالب/مساحة الشعبة( للمدارس المتوسطة و)الثانوي –)مساحة /شعبة  عيار( م56جدول)

 م(2020-2019( في مدينة المشخاب للعام الدراسي)ةمرحلة المتوسط

 الحي السكني
عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب

 المساحة

الكلية للشعب 

 2م

 حصة الطالب/

مساحة الشعبة 

 2م

العجز في 

مساحة الشعب 

 2م

 284 1.3 966 23 753 2 3 ثورة العشرين

 520 0.9 630 15 669 2 2 العصري

 404 1.1 756 18 698 2 2 الكرامة

 544 1.0 756 18 765 1 2 الشهداء

 106 1.3 294 7 233 1 1 العسكري

 44 1.5 336 8 222 1 1 الشهيد الصدر

  1.8 336 8 192 1 1 الحسين

 1902 1.2 4074 97 3532 11 12 المجموع
 .لمدينة المشخاب (3واستمارة االستبيان)، (54الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 :المساحة المبنية /طالب -2-2-5-3

 ةالمدارس للتعليم المتوسط و)الثانوي مديري( وبحسب ُجابات 2م1/7المساحة المبنية لكل طالب )معيارن ُ

( وحصة الطالب 2م11901ن المساحة المبنية شكلت )أ( في استمارة االستبيان تبين ةمرحلة المتوسط –

 ،حي الحسين مطابق للمعيار وال يوجد فيه عجز في المساحةف( تفاوت بين االحياء 2م3.37منها بمعدل )

( من حصة الطالب 2م1.9دنى نسبة بلغت )أسجل حي الشهداء و ،المحددحياء دون مستوى المعيار وبقية ا 

لى مساحة مبنية ُالمدينة بحاجة ، و(57جدول)الموضح في بحسب ما هو  في المساحة المبنية.

 ( لكي تطابق المعيار.2م12794بقدر)
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 (ةلمتوسطمرحلة ا – ة)مساحة المبنية/ حصة الطالب( للمدارس المتوسطة و)الثانوي عيار( م57جدول)

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

 الحي السكني
عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

المساحة 

 2المبنية م

 حصة الطالب/

 2مساحة مبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 3712 2.1 1588 753 *2 3 ثورة العشرين

 2310 3.5 2340 669 2 2 العصري

 2048 4.1 2852 698 2 2 الكرامة

 3866 1.9 1454 765 1 2 الشهداء

 346 5.5 1274 233 1 1 العسكري

 512 4.7 1048 222 1 1 الشهيد الصدر

  7 1345 192 1 1 الحسين

 12794 3.37 11901 3532 11 12 المجموع
 .لمدينة المشخاب (3الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان)-المصدر:

 متوسطة رشيد الهجري كرفانات.-*

  :مدرسة / موقف السيارات-4 -2-3-5
 

لكل  /2مرحلة المتوسط( ضمن ا رض ) –موقف السيارات في المدارس المتوسطة و)الثانوي  حدد المعيار

لى موقف سيارات وعدد الشعب فيها ُن جميعها تفتقر أُضافي لآوي االحتياجات الخاصة( و 2شعبة + 

( 496لى )ُن  دمة التعليم المتوسط في مدينة المشخاب بحاجة أ( شعب ف10شعبة بعجز مقداره )( 114)

 موقف سيارات لسد العجز الحاصل فيها.

 :نطاق التأثير-2-3-6

 

( 43خريطة )الم( ويتضح من 800بـ)( ةمرحلة المتوسط – ةالمتوسطة و)الثانوييحدد نطاق  دمة المدارس 

طار ُيصل و(  تتركز في وسط مدينة المشخاب ةمرحلة المتوسط – ةالمتوسطة و)الثانوين المدارس أ

بعض  المدارس وحياء المدينة أ%( من مجموع 75في المدينة بنسبة ) َحيًّا َسَكنِيًّا( 18لى )ُتغطيتها للخدمة 

طة الشيخ رحيم ومتوس ،حي الحسين-شراق للبنات  ارج حدود المدينة )ثانوية اإلفي يصل نطاق تغطيتها 

 الجفالويةو  يمن الدبينيةوأ حياء هي )الزهراأ(4)فـ ها الخدمةما التي لم تغط ِ أحي الشهيد الصدر(  –الحسناوي 

ن  دمة التعليم ُلى أالغدير( وبهآا نخلص و )راك الحصوة ماهَحي ان  ُجْزَِيًّاوالتي تغطيها الخدمة  ،ابريهي(و

حياء في شمال نها تتركز في وسط المدينة وا وأنقص بل كافية المتوسط في مدينة المشخاب ليس فيها 

 حياء.ى ُعادة توزيعها بشكل يضمن تغطية جميع ا ُلالمدينة تفتقر للخدمة وهي بحاجة 

 

 



150 
 

  

( بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة ةمرحلة المتوسط – ة( المدارس المتوسطة و)الثانوي43 ريطة )

 م2020 -2019الدراسيالمشخاب للعام 

 
 .(2( وجدول )26الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :(ةمرحلة االعدادي – ةالمدارس اإلعدادية و)الثانوي-2-4

( مدارس لمرحلة التعليم 5في مدينة المشخاب )( ةعداديمرحلة اإل – ةعدادية و)الثانوييبلغ عدد مدارس اإل

( مدارس 9عدادي ومجموعها يبلغ )( ثانويات تؤدي  دمات لثالث مراحل دراسية للتعليم اإل4المتوسطة و)

ا وطالبة. 2327( مدارس للبنات وبلغ ُجمالي عدد الملتحقين بهآه المدارس )5( للبنين و )4بواقع ) ( طالبا

 مدينة المشخاب مع المعايير المعتمدة. حلل واقعها الخدمي في أوس

 :مدرسة / نسمة-2-4-1

( نسمة والنسبة 9600كون مدرسة للبنين وأ رى للبنات لكل )تقاا للمعايير المحددة، التي يجب أن اوف

يتم تحديد االحتياجات  %(3.14%( لكل جنس )6.28االفتراضية للسكان المخدومين من مجموع السكان )

( مدارس 8ن المدينة تكتفي بـ)أالفعلية من مؤسسات التعليم المتوسط  بناءا على هآا المؤشر و بحسب المعيار 

م( بلغ 2020-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) الطلبةن عدد أ( مدرسة و1لإلعدادي ولديها فاَض )

%( من مجموع سكان المدينة 6.15)بلغت نسبة المخدومين نجدوعند تطبيقها على المعيار  طالباا،(2327)

 وهي مطابقة للمعيار المحدد بفارق بسيط. ،( نسمة37823البالغ )

 :مدرسة / طالب-2-4-2

( مدارس 9بواقع ) طالباا(2327م( )2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي ) الطلبةجمالي عدد ُبلغ 

ويتبين عدم توازن  ا،( طالبا 216سعة المدرسة البالغ ) على من معيارأوهي  ،في كل مدرسة ا( طالبا 259أي )

 حياء.بين المدارس وتوزيعها بين ا  الطلبةعداد أالمعيار بين مناطق المدينة؛ نتيجة التفاوت في 

 :مدرس/ طالب-2-4-3

ي مدينة المشخاب بلغ عدد المدرسين في التعليم االعدادي فُذ ( طالب 1/30ن لكل مدرس )أبحسب المعيار 

جدول العند تطبيق المعيار يتضح من ولكل مدرس على مستوى المدينة  ا( طالبا 16بمعدل ) ا( مدرسا 143)

 ا( طالبا 59بلغ في حي الشهداء)ُذ ( التباين في عدد الكوادر التعليمية على مستوى االحياء في المدينة 58)

 لكل مدرس ا( طالبا 15)فـاما حي الشهيد الصدر  ،لكل مدرس ا( طالبا 22وحي الكرامة ) ،لكل مدرس

ويكون هنالك فاَض من  ا(مدرسا 78الى )بها حاجة المدينة  تكونوبهآا  ،(21والحسين) (،14)والعصري

عدد الكادر المراحل االعدادية ال تعتمد على  ؛  نويعتبر هآا المعيار غير دقيق ا( مدرسا 65المدرسين بقدر)

من الحصص لكل مدرس في تخصصه الدقيق وهآا ما ثبت بحسب استمارة  ان هنالك نصابا أالتدريسي بل 

في  ان هنالك عجزا أاتضح ف( مدارس 9هآه المؤسسات البالغة ) مديرياالستبيان التي وزعت على 

نقص حاد في فيها  المدارسغلب وأالرياضيات( و االحياءو الفيزياءو اإلنكليزيوالتخصصات )الكيمياء 

 هآه التخصصات وعلية يكون المعيار غير دقيق. 
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مرحلة االعدادي( في مدينة المشخاب  –مدرس/طالب للمدارس اإلعدادية و)الثانوي  عيار( م58جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 العجز مدرس/طالب عدد المدرسين الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 56فاَض 14 105 1461 5 العصري

 8فاَض 15 16 244 1 الشهيد الصدر

 3فاَض 22 12 264 1 الكرامة

 4 59 4 235 1 الشهداء

 2فاَض 21 6 123 1 الحسين

 65=4-69 16 143 2327 9 المجموع
 .(30الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 

 

 :شعبة/ طالب -2-4-4

وبلغت عدد شعب  ا( طالبا 30ن المعيار المحدد لكل شعبة )أفي الشعبة و الطلبةلى مدى كثافة ُ عياريشير الم

، في الشعبة على مستوى المدينة ا( طالبا 34( شعبة بمعدل )67عدادي في مدينة المشخاب )مدارس التعليم اإل

على أحياء فقد بلغ بين ا  ةالطلبفي كثافة  اهناك تباينا أن ( 59جدول )الوهو غير مطابق للمعيار. ويتبين من 

في الشعبة( وبعده حي  اطالبا 44في الشعبة( في حي الشهداء تاله حي الكرامة بمعدل ) اطالبا 59معدل )

االستيعابية وبلغ العجز في المدينة  الطلبةقدرة  فيفي الشعبة وهآا بطبيعة الحال يؤثر  ا( طالبا 32العصري بـ)

 والشهيد الصدر. ،الحسين اقل كثافة حي  ( شعب. وا 8بعدد الشعب الدراسية )

 مرحلة االعدادي( –( مؤشر شعبة/طالب للمدارس االعدادي و)الثانوي 59جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي )

 العجز طالب/شعبة د الشعبعد الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 3 32 45 1461 5 العصري

  31 8 244 1 الشهيد الصدر

 3 44 6 264 1 الكرامة

 4 59 4 235 1 الشهداء

  30 4 123 1 الحسين

 8 34 67 2327 9 المجموع
 .(31الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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 :المساحة عيارم-2-4-5

 :حصة الطالب/المساحة -المساحة الكلية للخدمة /مدرسة -2-4-5-1

على من أغلب المدارس أن أ( يتضح 60جدول )ال( ومن 2م3078عدادية )ُالمساحة لكل مدرسة  عياربلغ م

دنى من المعيار أ ين هماوالحسين الت ،الشهيد الصدر ي يالمعيار المحلي للمساحة باستثناء المدارس في حَ 

وفق فيكون على مؤشر حصة الطالب من المساحة  فيما يخصرض المدرسة. أالمحدد في مساحة 

( لكل طالب على 2م 12.5لى )ُق المعيار وصل معدل المؤشر ي( لكل طالب وعند تطب2م14.25المعيار)

( في المدينة ةاديعدمرحلة اإل – ةن المساحة الكلية للمدارس المتوسطة و)الثانويأمستوى المدينة و

على نسبة في المساحة في حي العسكري أحياء المدينة فقد سجلت أ( وتفاوتت حصة الطالب بين 2م29103)

حياء فهي ما بقية ا أ( 2م13.4حي الكرامة بـ)ه على من المعيار المحدد وجاء بعدأ( لكل طالب وهي 2م24)

ن المدينة تعاني من أالمدرسة وبهآا ف رضأدون المعيار وتعاني من عجز في حصة الطالب من مساحة 

 (.2م14283عجز في حصة الطالب من المساحة الكلية للمدرسة بمقدار)

 طالب/مساحة( للمدارس االبتداَية  –)مدرسة /مساحة عيار( م60جدول )

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

عدد  الحي السكني

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 حصة الطالب/

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 9773 7.5 11027 1461 3 5 العصري

 975 10.2 2500 244 1 1 الشهيد الصدر

  22.1 5826 264 1 1 الكرامة

  31.9 7500 235 1 1 الشهداء

  18.3 2250 123 1 1 الحسين

 10743 12.5 29103 2327 7 9 المجموع
 .(32الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 

 

 :حصة طالب/شعبة –مساحة /الشعبة -2-4-5-2

مرحلة  – ةو)الثانوي ةعداديالمدارس اإل مديري( وتبين من  الل ُجابات 2م49ن معيار مساحة الشعبة )ُ

( وهي تعاني من نقص في 2م42=6*7بأن مساحة الشعبة بقياس ) واجابأ( مدير مدرسة 9ن )أ( ةعدادياإل

عدادي ن مساحة الشعب الدراسية للتعليم اإلأ( 61جدول )ال( ويتضح من 2م7مساحة الشعبة الواحدة بمقدار)

وهي ال تطابق  ،( حصة الطالب من مساحة الشعبة2م1.2( بمعدل )2م2898في مدينة المشخاب بلغت )

( وتتفاوت 2م1099كون هناك عجز في مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار)( وبهآا ي2م1.7معيار)

 جاءت دون مستوى المعيار.فحياء ما بقية ا أ( 2م2على من نسبة المعيار)أسجل حي الحسين وحياء بين ا 
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مرحلة  – ةو)الثانوي ةحصة الطالب/مساحة الشعبة( للمدارس االعدادي –)مساحة /شعبة  عيار( م61جدول)

 م(2020-2019( في مدينة المشخاب للعام الدراسي)ةاالعدادي

 الحي السكني
عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب

المساحةالكلية 

 2للشعب م

 حصة الطالب/

 2مساحة الشعبة م

مساحة العجز في 

 2الشعب م

 590 1.3 1890 45 1461 3 5 العصري

 79 1.4 336 8 244 1 1 الشهيد الصدر

 198 1 252 6 264 1 1 الكرامة

 232 0.7 168 4 235 1 1 الشهداء

 41 1.4 168 4 123 1 1 الحسين

 1140 1.2 2814 67 2327 7 9 المجموع
 .لمدينة المشخاب (3واستمارة االستبيان)(59الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 

 :المساحة المبنية /طالب-2-4-5-3

المدارس من  الل استمارة  مديري( طالب وبحسب ُجابات 2م1/7المعيار من المساحة المبنية لكل )

المبنية ( في المدينة وكانت حصة الطالب من المساحة 2م9221ن المساحة المبنية شكلت )أاالستبيان تبين 

على من المعيار وال أوالحسين  ،الكرامة اكان حي   ُذ( وتتفاوت بين االحياء 2م4دون المعيار المحدد بمعدل )

بحسب ما هو عجز في المساحة وبقية االحياء دون مستوى المعيار المحدد في المساحة المبنية.  مايوجد فيه

 ( لكي تطابق المعيار.2م7569قدر)المدينة بحاجة الى مساحة مبنية بف( 62جدول )الموضح في 

 (ةمرحلة االعدادي – ةو)الثانوي ة)مساحة المبنية/ حصة الطالب( للمدارس االعدادي عيار( م62جدول)

 م(2020-2019في مدينة المشخاب للعام الدراسي)

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة
 2المساحة المبنية م

 حصة الطالب/

 2مبنية ممساحة 

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 6721 2.4 3479 1461 3 5 العصري
 652 4.3 1048 244 1 1 الشهيد الصدر

  7.2 1895 264 1 1 الكرامة

 196 6.2 1454 235 1 1 الشهداء

  10.9 1345 123 1 1 الحسين

 7569 4 9221 2327 7 9 المجموع
 لمدينة المشخاب. (3واستمارة االستبيان) (61الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 

  :مدرسة / موقف السيارات-2-4-5-4

لآوي االحتياجات  2لكل شعبة +  /2عدادية ضمن ا رض )موقف السيارات في المدارس اإل حدد المعيار

وبحسب ( شعبة 8( شعبة وبعجز مقداره )67لى موقف سيارات وعدد الشعب فيها )ُالخاصة( وجميعها تفتقر 

 . موقف سيارة (300لى )ُمدينة بحاجة العدادي في  دمة التعليم اإل هآا تكون
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 :نطاق التأثير-2-4-6

م( والحظنا 800بـحسب المعيار)( يحدد ةعداديمرحلة اإل – ةعدادية و)الثانوياإلن نطاق  دمة المدارس ُ

( في مدينة المشخاب تتركز في ةمرحلة االعدادي – ةعدادية و)الثانوين المدارس اإلأ( 44من الخريطة )

حياء أجمالي ُ%( من 75بنسبة ) َحيًّا َسَكنِيًّا( 18لى )ُطار تغطيتها الخدمة ُبلغ ووسط المدينة باتجاه الغرب 

عدادية وُ ،حي الحسين - ارج المدينة )ثانوية االشراق للبنات في المدينة وبلغت بعض المدارس حد التغطية 

 حياء هي )الزهراءأ( 4)فـالشهيد الصدر( اما التي ال تقع ضمن منطقة الخدمة حي  –عبد ا مير الفتالوي 

الغدير( وبهآا و ،)راك الحصوة َحي ان هماوالتي تغطيها الخدمة جزَياا  ،ابريهي(و الجفالويةو يمن الدبينيةوا

ي مدينة المشخاب في نطاق التأثر مع  دمة )التعليم المتوسط( ف ةعدادي مشابهن  دمة التعليم اإلُلى أنخلص 

تتركز في وسط المدينة باتجاه الغرب واالحياء في شمال المدينة تفتقر للخدمة  فهيليس فيها نقص بل كافية 

 حياء.لى ُعادة توزيعها بشكل يضمن تغطية جميع ا ُوهي بحاجة 

 :الصفات العمرانية للمباني التربوية والتعليمية واالحتياجات الخدمية -2-5

في هآا المحور، نستعرض تحديد المؤسسات التعليمية بناءا على متغيرات الحالة العمرانية الخاصة بها  

 ( وسنتناولها بحسب هرميتها.3واحتياجاتها الخدمية بحسب المسح الميداني واستمارة االستبيان)

 األطفال:رياض -1

كشف عن و( والمقابلة الشخصية. 3ان )لبعض الخدمات من  الل االستبي انن الروضتين في المدينة تحتاجُ

وُضافة مبان   داء وظاَفها بشكل  ،والممرات ،ومعالجة المباني ،والصرف الصحي ،الحاجة ُلى المياه

كامل، وتم اكتشاف أن روضة النسيم بها مدرستان ابتداَيتان على شكل كرفانات في ساحة الرياض هما 

لى انخفاض كفاءة ذلك ُيؤدي  ثمعلى البنية التحتية للمبنى و اكبيرا  اوالفيحاء( مما يسبب ضغطا  ،)الناصرة

ها وهي تعاني النقص مديريتم تأشير كل االحتياجات التي دونت في االستمارة التي وزعت على والخدمة. 

لى أجهزة تبريد ومعالجات ُروضة أطفال المشخاب التي كانت بحاجة  بعكسالحاد في توفر الخدمات، 

 ومرسم. ،وملعب ،ومكتبة ،وحديقة ،فة مالحق )بناء جديد( وقاعة احتفاالتلى ُضاُنشاَية وُ

 :مدارس االبتدائي -2

المدارس االبتداَية والمالحظة الميدانية للباحث واستمارة االستبيان  مديريمن  الل المقابلة الشخصية مع 

ن المدارس االبتداَية أضح ( مدرسة ات25التي وزعت على جميع مؤسسات التعليم االبتداَي البالغ عددها )

لى  دمات وهنالك ُضافة بناء وبحاجة ُلى ترميم وُغلبها بحاجة أ( بنايات و8في مدينة المشخاب لديها )

 ليها ُلى جميع الخدمات وتفاوتت نسب االحتياجات بين المدارس ُ( مدارس عبارة عن كرفانات بحاجة 10)
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بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة ( ةمرحلة االعدادي – ةو)الثانوي ةاالعدادي( المدارس 44 ريطة )

 م2020 -2019المشخاب للعام الدراسي

 
 .(2( وجدول )28الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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) حديقة،  بـُذ ُن مدارس حي العصري وشهيد المحراب بحاجة ُلى ترميم وُضافة بناء و دمات تمثلت 

مجاري(  داء دورها على أكمل وجه ومكتبة،  ودورة مياه،  ومرسم،  ومختبرات،  وأجهزة تبريد،  و

 ،ومعالجات ُنشاَية ،والعسكري فهي بحاجة ُلى ترميم ،والشهداء ،والكرامة ،ممكن،  أما مدارس حي القدس

دوره مياه،  وقاعة احتفاالت،  ومرسم،  وورش تدريب،  وأجهزة تبريد،  ومختبرات،  وو دمات )مكتبة،  

مختبرات،  وحديث وبحاجة ُلى  دمات )مكتبة،   ؤهاابريهي بنا و 2مجاري( والمدارس في أيسر السواريةو

 ،والحسن ،والضباط ،المدارس في حي ثورة العشرينومرسم( ودريب،  ورش توأجهزة تبريد،  و

والجفالوية تفتقر ُلى أدنى مستويات الصفات العمرانية وال توجد فيها  دمات؛   نها عبارة عن كرفانات 

دا ل الكرفان؛  في غير مناسبة للجو المدرسي؛ لضعف اإلضاءة والتهوية في الشعب الدراسية، والضوضاء 

،  ومن وجهة نظر تربوية أن ارتفاع درجات الحرارة الطلبةصحة  في رضية الخشبية التي لها تأثير نتيجة ا

ا في  يؤدي ُلى انخفاض في كفاءة الخدمة  ثمو الطلبةفي الصيف وا مطار والرطوبة في الشتاء يؤثر سلبا

ا لتقليل ا عداد باإلضافة ُلى كونها غير الَقة من الناحية التربوية  طالبوالمستوى العلمي لل وتعد حالا مؤقتا

دون بناء.  ومن ناحية توقيعها المكاني وجد الباحث أن مدارس من الكبيرة في المدارس ال أن تبقى لسنوات 

والحسن من المدارس التي تقع على شبكة طريق رَيس يسمى  ،وابريهي ،2وايسرالسوارية، حي الضباط

الآي يربط المحافظات الجنوبية بمحافظة النجف ا شرف.  ومن  ،الطريق القوسي للمدينة ،)طريق القادسية(

 ،والآعر ،( تبين أن مواقع هآه المدارس يسبب الكثير من حوادث الدهس للطالب3 الل استمارة االستبيان)

المدارس باإلضافة  مديريوالقلق لدى أولياء ا مور الآين ينقلون شكواهم ُلى ، عند العبور والخوف الشديد

 .الطلبةالقدرات الفكرية لدى  فيُلى الضوضاء التي تسببها المركبات التي تؤثر 

 :ةمدارس المتوسطة واإلعدادي-3  

من  الل المقابلة الشخصية والمالحظة الميدانية للباحث واستمارة االستبيان التي وزعت على مدارس  

( مدرسة اتضح أن المدارس في حي العصري بحاجة ُلى ترميم 17عددها )والتعليم المتوسط واإلعدادي 

، لى أكمل وجه ممكنمكتبة(  داء دورها عودورة مياه،  ومرسم،  ومختبرات،  وو دمات )أجهزة تبريد،  

 نها عبارة عن كرفانات  ؛ومدارس حي ثورة العشرين بحاجة ُلى ُضافة عدد صفوف وبناء مدرسة

بحاجة ُلى )مكتبة،  هي اآلن ومن ناحية الخدمات ُلىالتي أزيلت ولم تشيد  ،)متوسطة رشيد الهجري(

بحاجة ُلى ترميم وُضافة بناء مجاري( والمدارس في حي الكرامة ومرسم،  وأجهزة تبريد، ومختبرات،  و

دوره مياه،  وقاعة احتفاالت،  ومرسم،  وورش تدريب،  وأجهزة تبريد،  ومختبرات،  وو دمات )حديقة، 

أجهزة ومختبرات،  وو دمات )مكتبة،  ،والعسكري بحاجة ُلى ترميم ،مجاري( ومدارس حي الشهداءو

 .من المدارس حديثة البناءفوالشهيد الصدر ، يندورة مياه( أما مدارس حي الحسوورش تدريب،  وتبريد،  
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 :المعايير المكانية للخدمات التعليمية في مدينة المشخاب -2-6

 :سهولة الوصول -2-6-1

ى الخدمات التعليمية. كشفت استمارة االستبيان التي وزعت على ُللبيان سهولة الوصول في مدينة المشخاب 

( 63جدول )ال( استمارة وبحسب النسبة السكانية لكل حي سكني. ويتضح من 3783عينة المجتمع البالغة )

 %( 21.2( ُجابة بنسبة )802م( قد حصلت على ) 500ن مسافة أقل من )أن المسافات تختلف فيما بينها وأ

 للوصول الى الخدمات التعليمية في مدينة المشخاب الطلبة( المسافة التي يقطعها 63جدول)

 م2020 -2019للعام الدراسي  

 م800اكثر من  م800-500من  م500اقل من  النسبة العينة الحي ت

 201 163 26 10 390 الشهيد الصدر 1

 45 38 32 3 115 العسكري 2

 43 52 24 3 119 الشهداء 3

 52 39 27 3 118 بغداد 4

 125 119 83 9 327 شهيد المحراب 5

 34 31 14 2 79 الثورة 6

 15 37 52 3 104 العصري 7

 33 35 31 3 99 السراي 8

 23 39 25 2 87 القدس 9

 39 47 30 3 116 ايسرالسوارية 10

 126 117 83 9 326 الكرامة 11

 37 55 28 3 120 ثورة العشرين 12

 83 23 14 3 120 الجفالوية 13

 108 77 17 5 202 الحسن 14

 52 45 18 3 115 الحسين 15

 69 29 12 3 110 الزهراء 16

 40 61 19 3 120 الضباط 17

 68 93 41 5 202 الغدير 18

 49 43 31 3 123 ايسر الدبينية 19

 32 37 31 3 100 2ايسر السوارية  20

 54 50 21 3 125 ايمن الدبينية 21

 50 46 23 3 119 ايمن السوارية 22

 139 137 92 10 368 راك الحصوة 23

 18 33 28 2 79 ابريهي 24

 3783 المجموع
100 

802 1446 1535 

 40.6 38.2 21.2 %10 النسبة
 .لمدينة المشخاب (1استمارة االستبيان )( و43جدول )الباحث باالعتماد على -المصدر:
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م( حصلت 800%( ومسافة أكثر من )38.2( ُجابة بنسبة )1446م( حصلت على )800-500ومسافة من )

لى الخدمات ُاما الوقت المستغرق بحسب الوسيلة المستخدمة وصوالا  %(.40.6( ُجابة بنسبة )1535على )

( يتضح بأن نسب الآين 64فراد المبحوثين ومن  الل الجدول )التعليمية في مدينة المشخاب فتباينت بين ا 

ا على ا ُيصلون   %( 15( بنسبة )10-5%( ومن)11دقاَق/ 5قل من أقدام  الل )لى الخدمات التعليمية سيرا

كثر( بلغت أدقيقة ف20%( ونسبة )27دقيقة( بلغت )20-15%( و من) 23دقيقة( بنسبة )15-10ن و)م

%( 18دقاَق/ 5قل من ألى الخدمات التعليمية باستخدام وسيلة نقل  الل )ُ%( اما الآين يصلون  24)

ة %( ونسب17دقيقة( بلغت )20-15%( و من) 29دقيقة( بنسبة )15-10%( و)من 27( بنسبة )10-5ومن)

 .%(8كثر( بلغت )أدقيقة ف20)

لى الخدمات التعليمية في المدينة ُغلب المبحوثين يصلون فأ( 65جدول )يلحظ الالنقل المستخدمة  اما وساَل 

ا على االقدام  والآين يستخدمون السيارات  ،%(28جرة)تكسي( وبلغت نسبتهم )أباستخدام سيارة  وأسيرا

ق الرَيس في المدينة ونسبة الآين ي%( لوقوع المركزين الصحيين على الطر15العامة نسبتهم بلغت )

%( 7ونسبة ) ،(ة%( يستخدم الدراجات النارية كـ )الستوت9%( ونسبة )13يستخدمون سياراتهم الخاصة )

 يستخدم الدراجات الهواَية.

 م2020المستغرق للوصول الى الخدمات التعليمية في مدينة المشخاب في سنة ( الوقت 64جدول)

ا على االقدام  سيرا

 النسبة المجموع اعدادي ثانوي متوسط ابتداَي رياض الوقت/

 11 2172 337 315 586 611 323 دقاَق5اقل من 

5-10 406 851 703 477 398 2835 15 

10-15 439 857 1079 1014 928 4317 23 

15-20 1506 810 729 1029 997 5071 27 

 24 4520 1123 948 686 654 1109 فأكثر20

 100 18915 3783 3783 3783 3783 3783 مجموع

 باستخدام وسيلة نقل

 18 3413 454 700 603 834 822 دقاَق5اقل من 

5-10 969 1120 1095 978 891 5053 27 

10-15 1125 1129 1144 1163 1002 5563 29 

15-20 547 443 721 532 1055 3298 17 

 8 1588 381 410 220 257 320 فأكثر20

 100 18915 3783 3783 3783 3783 3783 المجموع
 .لمدينة المشخاب (1)نالباحث باالعتماد على استمارة االستبيا-المصدر:
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 التعليمية في مدينة المشخاب( وساَل النقل المستخدمة للوصول الى الخدمات 65جدول)

 2020 -2019للعام الدراسي

 وسيلة النقل
ا على  سيرا

 االقدام

سيارة 

 عامة

سيارة 

  اصة

سيارة 

 اجرة

دراجة 

 نارية

دراجة 

 هواَية
 مجموع

 3783 253 345 1056 493 563 1073 افراد العينة

 100 7 9 28 13 15 28 النسبة
 .لمدينة المشخاب (1استمارة االستبيان)الباحث باالعتماد على -المصدر:

يعانون من صعوبة  الطلبةن أغلب المبحوثين ألى المدارس في مدينة المشخاب أجاب ُما صعوبة الوصول أ

 الطلبةيضطر  على حينمطار متداعية تغرقها ا  ن  غالبيتها مباومطار في فصل الشتاء الوصول بسبب ا 

لى ُوالمعلمون ُلى المشي تحت المطر والمياه الموحلة للوصول ُلى المدارس والفصول الدراسية باإلضافة 

 صعوبة عبور الشارع. الطلبةيعاني ُذ ربع مدارس ابتداَية على الطريق الرَيس للمدينة أوقوع 

 :درجة رضا السكان -2-6-2

ا لقياس كفاءة الخدمات ال ا هاما / ُذ تعليمية في مدينة المشخاب. يعد رأي السكان مؤشرا حدد مؤشر )غير راض 

ظهرت نتاَج أراض  بدرجة قليلة/ راض  بدرجة متوسطة/ راض  بدرجة جيدة/ راض  بدرجة جيد جداا( و

جدول الوالتي يوضحها  ،ن درجة الرضا عن الخدمات التعليمية بكافة مراحلها في مدينة المشخابأاالستبيان 

( بنسبة 1061ن )أو ،%(31عن الخدمات التعليمية بنسبة ) ضينالمبحوثين غير را( من 1180ن )أ( 66)

( 212و) ،بدرجة متوسطة ون%( راض32( من المبحوثين بنسبة )1211%( راض  بدرجة قليلة و)28)

يتبين من  الل و %(.3( بنسبة )119%( وبلغ عدد راض  بدرجة جيد جداا )6راض  بدرجة جيدة بنسبة )

تجاه ان العينة اتخآت أاَي لدرجة رضا السكان في مدينة المشخاب عن الخدمات التعليمية التحليل االحص

 (.1.05وبدرجة انحراف معياري ) ،(2.21ومتوسط حسابي ) ،%(44.2)راض  بدرجة قليلة( بنسبة )

 :يةالتعليمالمؤسسات  جودة-2-7

عند تقييم  دمات التعليم، وقد تم ُغفال هآه النقطة في معظم  هاالتعليم من ا سس التي يجب تأكيد جودة تعد  

الهدف من المدرسة التي تلبي جميع المعايير ولكن مستوى التعليم فما  ،الدراسات المتعلقة بالخدمات التعليمية

س بالمعارف والخبرات ا سا الطلبةتزويد ُلى يسعى النظام التعليمي في مختلف المراحل   ؟جدا ن   فيها متد

المعرفة وتأهيلهم بالشكل الالزم للحياة العملية،  واكتشاف ُمكانياتهم وميولهم وتطويرها في مختلف مجاالت

، وبعد جمع لمخرجات التعليم المستوى العلمي عن الدراسة، وتراجع الطلبةُال أن الواقع يدل على عزوف 

 الل المقابلة وتحليل عن الخدمات التعليمية في مدينة المشخاب راء المبحوثين في بيان درجة رضاهم آ

  .(66جدول )المبين في بحسب ما هو  ةاستمارة االستبان
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 ( درجة رضا السكان عن الخدمات التعليمية بحسب االحياء66جدول )

 م2020في مدينة المشخاب في عام 

 .لمدينة المشخاب (1استمارة االستبيان )(، و63جدول )الباحث باالعتماد على -المصدر:

 البكلوريا)الوزاري(نسب النجاح المتحانات قويم المؤسسات التعليمية من  الل وت حليلهنا استهدف الباحث ت

( أعوام دراسية 5لمدة ) عدادي(السادس اإلو الثالث المتوسط،ولكافة المراحل الدراسية )السادس االبتداَي، 

التعليم والوقوف على المشكالت وُيجاد الحلول جودة مستوى ( لتقييم 2019-2014من العام الدراسي)

ُذ بلغ معدل النجاح للتعليم االبتداَي انخفاض نسب النجاح ( 69( و)68( و)67يتبين من الجدول )و

%( واالعدادي 59.5%( بنسبة رسوب )40.5%( والتعليم المتوسط )32.6%( بنسبة رسوب )67.4)

نسب  التفاوت الكبير في( 18( و)17( و)16ويتضح من الشكل ) .%(79.2%( بنسبة رسوب )20.8)

 الحي ت
افراد 

 العينة

غير 

 راض  

راض  

 بدرجة قليلة

 راض  بدرجة

 متوسطة

راض  

 بدرجة جيدة

راض  بدرجة 

 جيد جداا

 20 44 113 103 110 390 الشهيد الصدر 1

 4 8 31 45 27 115 العسكري 2

 3 4 39 31 42 119 الشهداء 3

 1 7 42 25 43 118 بغداد 4

 10 15 88 93 121 327 شهيد المحراب 5

 2 3 25 24 25 79 الثورة 6

 2 6 35 30 31 104 العصري 7

 7 7 31 21 33 99 السراي 8

 2 3 31 25 26 87 القدس 9

 5 9 40 28 34 116 ايسرالسوارية 10

 8 12 98 107 101 326 الكرامة 11

 4 6 35 36 39 120 ثورة العشرين 12

 6 9 39 33 33 120 الجفالوية 13

 6 11 58 61 66 202 الحسن 14

 6 9 35 34 31 115 الحسين 15

 1 2 35 35 37 110 الزهراء 16

 3 3 53 29 32 120 الضباط 17

 9 11 71 53 58 202 الغدير 18

 1 4 40 36 42 123 ايسر الدبينية 19

 2 5 35 26 32 100 2ايسرالسوارية  20

 3 7 37 39 39 125 ايمن الدبينية 21

 3 6 48 27 35 119 ايمن السوارية 22

 9 18 124 99 118 368 راك الحصوة 23

 2 3 28 21 25 79 ابريهي 24

 119 212 1211 1061 1180 3783 المجموع

 3 6 32 28 31 %10 النسبة
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ارتفاع نسب الرسوب في جميع مدارس ولألعوام الدراسية الخمس في المدينة  نجاح في الصفوف المنتهيةال

ن المدارس في كافة أ، واالعدادي(والمتوسط، ولجميع المراحل الدراسية )االبتداَي،  مشخابمدينة ال

لى الكثير ُجة الحالية وتفتقر المراحل التعليمية في مدينة المشخاب تعاني من عدم كفاءتها الوظيفية لتسد الحا

 وتدني نسب النجاح.العملية التعليمية  لقى بظالله سلباا على مخرجاتأمما  من المقومات التربوية والخدمات

 م(2019-2014( نسب نجاح للسادس االبتداَي في مدينة المشخاب ولألعوام الدراسية )67جدول )

 ت
 اسم المدارس االبتداَية

2014-

1015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

 المعدل 2019

 41.3 64.63 45.90 68.75 15.15 12.20 سامراء للبنين 1

 52.8 66.13 71.93 47.62 63.64 14.81 العزة للبنين 2

 56.5 43.10 85.42 54.55 70.49 29.17 االمجاد للبنين 3

 80.0 63.64 96.43 * * * االنجم الزاهرة للبنات* 4

 44.0 22.52 38.71 41 52.94 64.71 الطارق للبنين 5

 94.1 96 100 87.27 97.96 89.13 اليرموك للبنات 6

 84.7 75.93 88.10 81.58 100 78.05 الخندق للبنات 7

 61.3 60 81.08 71.43 53.85 40 الفيحاء للبنات 8

 83.2 76.47 88.64 100 65.71 85 الناصرة للبنات 9

 52.7 58.59 60.32 64.56 61.19 19.05 الجواد )ع( للبنيناالمام  10

 65.7 84.85 92.59 71.43 71.43 8.11 ابن االثير للبنين 11

 62.2 50 66.10 77.78 80.77 36.36 زيد بن حارثة للبنات 12

 69.4 61.54 62.5 84.21 * * شريفة بنت الحسن للبنات* 13

 55.0 67.39 69.05 68.75 20 50 جنة العسكريين للبنين 14

 73.0 69.86 83.72 87.5 68.33 55.36 القبس للبنات 15

 76.2 61.11 82.76 90.91 66.10 80.36 المنار للبنات 16

 50.5 54.17 44.12 77.78 61.76 14.63 ثورة العشرين للبنين 17

 73.6 90.70 87.5 84.44 72.09 33.33 النجم الثاقب للبنين 18

 77.1 48.84 84 96.30 77.78 78.79 البنين للبناتام  19

 37.2 72.9 %50 61.54 19.15 31.82 جنين للبنين  20

 93.2 84 95.65 100 * * تاج الدين المختلطة  21

 75.3 45.45 87.5 80 90 73.33 النبوغ للبنين  22

 91.0 61.54 100 100 100 93.33 نينوى للبنات 23

 61.4 53.57 88.57 65 78.13 21.74 للبنينابي تمام  24

 74.5 68.57 95 61.90 90.63 56.25 الزهاوي للبنات 25

 67.4 64 76 76 67 48 المعدل
 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

-2014الوزارية )المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف، مركز فحص الدراسة االبتداَية، نتاَج االمتحانات 

 .2020(، بيانات غير منشورة،2019

 المدارس في هآه ا عوام لم تد ل الخدمة وتم انشاَها حديثاا.  (*)
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 مدينة المشخاب لألعوام الدراسيةفي المعدل العام واالبتداَي التعليم  نسب نجاح (16شكل)

 م(2014-2019) 

 
 (.67)(( وجدول Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:

 م(2019-2014( نسب نجاح الثالث المتوسط في مدينة المشخاب ولألعوام الدراسية )68جدول )

 اسم المدارس المتوسطة  ت

 والثانوية

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
 المعدل

 42.7 50 36.59 53.33 40.30 33.33 الشيخ رحيم الحسناوي للبنين 1

 27.7 25.53 12.90 46.43 39.29 14.29 جعفر بحر العلوم للبنين 2

 62.4 56.94 70.49 71.95 65.33 47.22 الزمردة للبنات 3

 35.8 38.89 25 35.19 58.18 21.74 المشخاب للبنين 4

 45.9 41.18 37.50 57.14 60.53 33.33 االمام جعفر الصادق )ع( للبنين 5

 36.8 27.78 57.89 51.92 35.60 10.64 رشيد الهجري للبنين 6

 40.3 40 24.5 77.27 40.43 19.39 صفية بنت عبد المطلب للبنات 7

 37.3 37.25 - - - - الواقعة للبنات  8

 54.9 39.73 41.11 74.32 69.14 50 ث.المشخاب للبنات 9

 5.5 6 1.64 3.29 11.24 صفر رضا الهندي المساَية للبنين ث.السيد 10

 55.9 43.28 60.26 52.78 83.75 39.19 ث.السجايا الحسنة للبنات 11

 - - - - - - ث.االشراق للبنات 12

 40.5 37 37 52 50 30 المعدل العام
  الباحث باالعتماد على.-المصدر:

-2014النجف االشرف، مركز فحص الدراسة المتوسطة، نتاَج االمتحانات الوزارية )المديرية العامة للتربية في محافظة 

 .2020(، بيانات غير منشورة،2019

 (المدارس في هآه ا عوام لم تد ل الخدمة وتم انشاَها حديثاا.*)
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 الدراسيةفي مدينة المشخاب لألعوام والمعدل العام المتوسطة التعليم نسب نجاح  (17شكل)

 م(2014-2019)

 
 (.68(( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:

 م(2019-2014( نسب نجاح السادس االعدادي في مدينة المشخاب ولألعوام الدراسية )69جدول )

 اسم المدرسة  ت

 اإلعدادية والثانوية

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
 المعدل

 12.9 %10 28.57 %0 13.04 - الشيخ عبد ا مير الفتالوي للبنين 1

 22.1 24.44 8.51 28.79 26.79 18.52 العزة للبنين 2

 22.7 37.78 11.82 20.79 20.49 26.42 سيد االنام للبنين 3

 25.8 22.61 23.08 31.03 26.45 16.95 االفتخار للبنات 4

 22 31.25 5.71 29.70 21.52 12.21 عبد هللا بن الحسين للبنات 5

 26.5 24.10 27.16 28.21 * * المشخاب للبنات-ث 6

 4.9 2.38 7.55 4.76 * * ث.السيد رضا الهندي المساَية للبنين 7

 29 13.4 32 41.67 * * السجايا الحسنة للبنات-ث 8

 * * * * * * االشراق للبنات-ث 9

 20.8 20.7 18.1 23.1 21.7 18.5 المعدل المتوسط
 الباحث باالعتماد على. -المصدر:

-2014المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف، مركز فحص الدراسة اإلعدادية، نتاَج االمتحانات الوزارية )

 .2020(، بيانات غير منشورة،2019

 في هآه ا عوام لم تد ل الخدمة وتم انشاَها حديثاا. (المدارس*)

 

ن هآا يشكل ُهداراا للموارد البشرية والمالية وله أأحد الهيئات التدريسية في المدينة  وصفةويرى الباحث ب

ا منهم أمتخرجين فوفيما يخص ال الل  مسة أعوام دراسية انعكاسات اجتماعية واقتصادية  ا كبيرا ن جزءا

 المستوى المأمول من ناحية امتالك المهارات ا ساس بالقراءة والكتابة والرياضيات واإلنكليزيلم يصل ُلى 

 ة والسياسية رى، ويرجع ذلك ُلى عدد من العوامل منها االقتصادية والثقافيوالمهارات العلمية ا ساس ا 
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 في مدينة المشخاب لألعوام الدراسيةوالمعدل العام االعدادي التعليم نسب نجاح  (18شكل)

 م(2014-2019)

 
 (.69(( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:

 

. التي سببت ارتفاع نسب الرسوب ( 1)انخفاض الكفاءة اإلنتاجية التعليمية وسنتناول اهم ا سباب التي أدت الى 

( مدير مدرسة في 42أجاب )ُذ ( 17سؤال)ال (3المدارس في استمارة االستبيان) مديريوبحسب ُجابات 

( ُجابه 11و) ،%(55( ُجابة منخفضة بنسبة )23التعليم االبتداَي والمتوسط واالعدادي، كان منها )

 ومديرهم ا سباب التي شخصها أسنبين ، و%(19وبنسبة )( ُجابات جيدة 8و) ،%(26متوسطة بنسبة )

 -:على النحو اآلتيالمدارس والمقترحات والحلول لرفع نسب النجاح واالرتقاء بالعملية التعليمية و

اسباب اقتصادية تتعلق بالوضع ا سري لبعض الطلبة وا رى نفسية تتعلق باإلحباط المرافق لعدم تمكن  -1

  لى فرص عمل.الخريجين من الحصول ع

ما زالت مشكلة نقص ا بنية المدرسية وعدم صالحية ُذ  ،كفاءة ا بنية المدرسية وصفاتها العمرانية -2

توجد  ُذ في مقدمة المشكالت التي تعاني منها مدينة المشخاب بصورة  اصة والبلد بصورة عامة و بعضها،

                                                           

مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق ا هداف المرجوة منه. وتقسم الكفاءة االنتاجية في  -الكفاءة اإلنتاجية التعليمية: - 1

 التعليم على قسمين هما:

كل العناصر البشرية الدا لة في مجال التعليم والتي تتولى تحديد وتنظيم البرامج التعليمية  -الكفاءة االنتاجية الدا لية:-1 

وُعداد المناهج الدراسية وُد ال الوساَل التكنولوجية واقتراح ا نشطة المصاحبة لها وكل ما يعين على توضيح تلك البرامج 

بالشكل ا مثل ومعالجتها بأحسن ا ساليب وتهيئة المناخ الدراسي الجيد مع اإلدارة التعليمية الرشيدة  والمناهج ومحاولة تنفيآها

وتنظيم أوقات الدراسة ومراقبتها ومتابعتها وغير ذلك من أعمال تؤدي ُلى مخرجات من نوعيات ممتازة تؤدي دورها في 

 مجال العمل الآي ينتظرها على  ير وجه.

مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق أهداف المجتمع الخارجي الآي وضع النظام من أجل  -جية الخارجية:الكفاءة االنتا-2

 دمته، من  الل ما يقدمه من  ريجين له يسهمون في مجاالت ا نشطة المختلفة بكفاءة واقتدار وتؤدي ُلى كسب ثقة أصحاب 

دور المواطنة الصالحة وممارسة حقوقهم وقيامهم بواجباتهم ا عمال ورضاهم عن هؤالء الخريجين اضافة ُلى قيامهم ب

االجتماعية التي ترتبط بالقيام بهآا الدور وهآا هو معيار نجاح النظام التعليمي في تحقيق أهداف المجتمع الآي وجد من أجله. 

عمان، ا ردن،  ينظر، عبد هللا زاهي الراشدان، في اقتصاديات التعليم، دار واَل للطباعة والنشر والتوزيع،

 .243،240،239،ص2015
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( بناية 17( مدرسة تشغل )34ولكافة المراحل التعليمية منها ) ؤسسة تعليمية( م44في مدينة المشخاب )

ة والصحية المالَمة ا في توفير ا جواء التربوي( مدارس مما يشكل عاَقا كبيرا 10( كرفانات تشغلها )4و)

لتعليم الطلبة بالمستوى المقبول من  الل ارتفاع أعداد المدارس المزدوجة بسبب عدم توافر أبنية كافية 

أن وجودة التعليم بسبب الدوام الثناَي والثالثي   فيتتناسب مع االزدياد الحاصل في أعداد الطلبة مما يؤثر 

كشفت استمارة االستبيان  ُذ رسية يجعلها بيئة غير مالَمة للتعليم تردي الحالة العمرانية  غلب ا بنية المد

 ،وجود )الكرفانات( لىلى الترميم فضال عُوالمسح الميداني الحالة العمرانية لألبنية المدرسية وحاجتها 

 .همر ذكر بحسب ماوهي غير صالحة للبيئة التعليمية باإلضافة الى نقص الخدمات في المدارس 

بقدرة وكفاءة  اوثيقا  اهدافه ترتبط ارتباطا أقدرة النظام التربوي على تحقيق فيئات التدريسـية كفاءة اله -3

ومدرسين  وءةالهيئات التدريسية من مديري المدارس والمعلمين والمدرسين التي تتطلب وجود ُدارات كف

قلة و. لديهم القابلية والكفاءة على مواكبة التحديث في المناهج الحالية وُتقان أساليب التعليم الحديث وتطبيقه

وتطوير لمستمرة الستيعاب ما هو جديد في مجال تخصصه االهتمام بالهيئات التدريسية من  الل الدورات ا

 لى تدني المستوى التعليمي.ُيؤدي  جميع التخصصات،لوعدم توفر كادر تدريسي  ،ِعْلِميًّا َوتَْربَِويًّا قدراتهم

صل مع اوالتوتأ ير توزيع الكتب المدرسية في بداية العام الدراسي وعدم المتابعة من أولياء ا مور  -4

 ضعف المستوى العلمي للطالب أنفسهم وعدم اهتمامهم بالتعليم. لى ُدارة المدرسة باإلضافة ُ

والصور  ،والمجسمات ،التقنيات الحديثة في مجال التعليم من استخدام الحاسوبُلى افتقار المدارس -5

 والمخططات.  ،والخراَط ،التوضيحية

  .ى ذلكُلالتي تحتاج جراء التجارب في التخصصات عدم توفر مختبرات إل -6

 عدم تطور المناهج الدراسية بما ينسجم والتطورات التي يشهدها العالم.  -7

عدم وجود سياسة تعليمية واضحة ومرنة لآلك غالباا ما تتخآ القيادة السياسية قرارات غير مدروسة بشأن  -8

 الوضع التعليمي، مما يؤثر سلباا على المستوى العلمي. 

سبل تطوير وتحسين المستوى  في اقتراح المدارس في استمارة االستبيان ومديرا يراه م ويرى الباحث هنا

 -التعليمي يتوقف على مجموعة من الخطوات هي:

سن قوانين واضحة في مجال التعليم لضمان تحسين مستوى التعليم وُسناد المهام ُلى الجهات المختصة،  -1

 ي عن القرارات غير المدروسة.وعدم ُقحام العلم في المجال السياسي والنأ

صالح المنهج بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وجعله مرناا ويتقبل ما هو جديد ومراجعته كل ُ -2

 لجان متخصصة في كل مجال لتحديد نقاط الضعف في المنهج والسبل الكفيلة بتطويره.  لدنزمنية من  مدة

السبورات الآكية( والداتا شو، وشاشات العرض، واستخدام التقنيات وا جهزة الحديثة من )حاسبات،  -3

 لتعليم. ق التفاعلية الحديثة في التدريس على نطاق واسع وفي كل مراحل ااَالطرو ،والبرامج التعليمية
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تدريب الهيئات التدريسية ورفع كفاءتها من  الل ُد الهم الدورات المستمرة للتعرف على ما يستجد من  -4

 معلومات وتقنيات في مجال تخصصاتهم.

 فضل التجارب التعليمية في الدول المتطورة واالستفادة منها وتجنب ما هو سلبي فيها.أتحديد  -5

ا في اال تصاصات التي تعاني منها المدارس توفير العجز الحاصل في اله -6 يئات التدريسية و صوصا

 اإلنكليزي(.ومثل )الرياضيات، 

توفير ا بنية المدرسية الكافية لفك االزدواج )الثناَي والثالثي( فيها وكافة الخدمات في البناية المدرسية  -7

 أجهزة تبريد(.والمختبرات، ودوره المياه، ومقاعد دراسية، وقاعات، ومرسم، وملعب، ومن )حديقة، 
 

 :الصحية والتعليميةاالحتياجات الحالية والمستقبلية في مدينة المشخاب للخدمات -3
 

يعد تخطيط التطوير المكاني الستخدام ا راضي في المدينة أحد أحدث اتجاهات الجغرافية الحديثة 

والمعاصرة للتنمية المكانية،  اصة المتخصصين في الجغرافيا الحضرية؛  ن اآلفاق المستقبلية بحاجة 

بناءا على هآه المتغيرات لتلبية هآه االحتياجات.  ماسة لتصوير اتجاه التغيير االجتماعي الآي يتطلب التخطيط

ضح أن هآا التوزيع ات قاا للمعاييراوبعد تحليل كفاءة توزيع الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة المشخاب وف

على مستوى ا حياء السكنية في جميع أنحاء المدينة لم يحقق أهداف الكفاءة الوظيفية المطلوبة. وهآا يتطلب 

حياء المدينة. ألتحقيق عدالة التوزيع على مستوى  ؛وفق معايير الجهات ذات العالقةعلى توزيعها ُعادة 

وتشير النتاَج التي تم التوصل ُليها في الفصول السابقة ُلى وجود نقص في الخدمات انعكس على كفاءتها 

لتطوير الخدمات غ  طط مستقبلية والوظيفية وتوزيعها المكاني. ومن  الل هآه المؤشرات، يمكن ص

 الصحية والتعليمية على أساس العدد التقديري للسكان ومساحة المدينة.

 :االحتياجات الحالية في مدينة المشخاب للخدمات الصحية والتعليمية-3-1

 :الخدمات الصحية -3-1-1

ن المعيار أوبما  مركزين صحيين رَيسينم 2020بلغ عدد المراكز الصحية في مدينة المشخاب في سنة 

لى مركز صحي ثالث من المفترض ُن المدينة بحاجة أ( نسمة ف1/12000لكل ) ارَيسا  اصحيا  ايحدد مركزا 

فتقارها للخدمات يسر من نهر الفرات في منطقة راك الحصوة وحي ثورة العشرين الن يقع في الجانب ا أ

ن المدينة بحاجة أووفق المعيار. على  لبناءل( 2م1800لى مساحة من ا رض)ُالصحية ولآلك فهي بحاجة 

 ينظر سيارات. ( موقف65لى )ُوبحاجة  ( نسمة1/1000وفق معيار لكل طبيب ) ا على( طبيبا 18لى )ُ

 .(70جدول )ال
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 م2020للعام ( الحاجة الحالية من الخدمات الصحية في مدينة المشخاب 70جدول )

 الخدمة المطلوبة  الخدمة المتوفرة الحاجة الحالية نوع الخدمة ت

 1 2 3 عدد المراكز الصحية 1

 - 2م18737 2م5100 المساحة الكلية 2

 - 2م4100 2م1200 المساحة المبنية  3

 18 19 37 عدد االطباء 4

 - 20 4 طبيب اسنان 5

 - 19 2 صيدلي 6

 - 92 27 ذو المهن الصحية 7

 - 107 37 ذو المهن التمريضية 8

 65 137 202 مواقف سيارات 8
 .لمدينة المشخاب (2واستمارة االستبيان)، (23الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:

 
 

 :الخدمات التعليمية -3-1-2
 

 :رياض األطفال-3-1-2-1

ومساحة ( 2م40500أطفال بمساحة ) روضة (15لى )ُبحاجة و( في مدينة المشخاب 2عدد رياض ا طفال )

( موقف سيارات. 182لى )ُو (،2م4417( شعبة بمساحة )91( معلم و)150لى )ُو (،2م19500مبنية )

 ةلى تغطية الخدمة بما يضمن مساواُحياء السكنية التي تفتقر ( وتم توزيعها على ا 71جدول )الينظر 

 (.45خريطة )ال( و71جدول )الينظر  .%( من سكان المدينة76تخدم )ونحاء المدينة أالتوزيع في جميع 
 

 م2020 -2019للعام الدراسي ( الحاجة الحالية من  دمة رياض ا طفال في مدينة المشخاب 71جدول )

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة الحالية نوع الخدمة ت

 13 2 15 عدد رياض االطفال 1

 2م34869 2م5631 2م40500 المساحة الكلية 2

 2م17725 2م1775 2م19500 المساحة المبنية  3

 139 11 150 عدد المعلمين 4

 85 6 91 عدد الشعب 5

 13 2 15 عدد االبنية 6

 4165 2م252 4417 مساحة الشعب 7

 182 - موقف182 مواقف سيارات 8
 .(3)استمارة االستبيان( و47الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
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( التوزيع المكاني المقترح للحاجة من رياض ا طفال في مدينة المشخاب بحسب االحياء 72جدول )

 م2020 -2019السكنية للعام الدراسي 

 2المساحة/م الحاجة السكانعدد  اسم الحي ت

 2700 1 3888 الشهيد الصدر 1

 2700 1 1153 العسكري 2

 2700 1 1189 الشهداء 3

 2700 1 3266 شهيد المحراب 4

 2700 1 1039 العصري 5

 2700 1 1163 ايسرالسوارية 6

 2700 1 3259 الكرامة 7

 2700 1 1193 ثورة العشرين 8

 2700 1 2017 الحسن 9

 2700 1 1093 الزهراء 10

 2700 1 1189 الضباط 11

 2700 1 2109 الغدير 12

 2700 1 1230 ايسر الدبينية 13

 2700 1 1187 ايمن السوارية 15

 2700 1 3676 راك الحصوة 16

 40500 15 28651 المجموع
 .(2وجدول )، (4الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :المدارس االبتدائية-3-1-2-2

( 9ولديها فاَض ) ،(16ى )ُلالمدينة بحاجة و ،( مدرسة25عدد المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب )

م البالغة 2020-2019عدادهم للعام الدراسي أو الطلبةمدارس لكن بحسب مؤشر نسبة المخدومين من 

ن قله الخدمات في الريف الآي يحيط أ%( وهآا دليل على 23.9بلغت )ومرتفع جداا ظهر أنه  ا( طالبا 9057)

ا على الخدمة التعليمية في ن المدينة تكتفي أ فمن هآا الجانبانخفاض كفاءتها  ها ثمبالمدينة شكل ضغطاا كبيرا

مساحة ( 2م66000مساحة كلية و)( 2م144000بحاجة )فهي بعدد المدارس الحالية. اما من ناحية المساحة 

 نأعدد ا بنية فوفيما يخص مساحة شعبة  (2م14798و) ،( شعبة302و) ا،( معلما 473لى )ُوبحاجة  ،بنيةم

( بناية 25لى )ُن المدينة بحاجة أ( كرفانات بدوام ثناَي وثالثي وبحسب المعيار 4و) ،( بنايات8المتوفر)

دوام ا حادي. اما موقف وفق معيار العلى باعتبار أن كل مدرسة يجب أن تكون لها بناية  اصة بها 

خصص لها موقف سيارات ضمن مساحة ين جميع المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب لم أالسيارات ف

 الشوارع ن الكوادر التعليمية واولياء ا مور يركنون مركباتهم فياا رض وتبين من  الل المسح الميداني 

المدينة بحاجة و ،لآوي االحتياجات موقفانسيارة و موقفالكل شعبة  أن القريبة من المدارس وبحسب المعيار

 (.73جدول )ال( موقف سيارات لخدمة التعليم االبتداَي. يالحظ 1204)
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( التوزيع المكاني المقترح للحاجة من رياض ا طفال في مدينة المشخاب بحسب االحياء 45 ريطة )

 م2020 -2019السكنية للعام الدراسي 

 
 .(72الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 م2020 -2019( الحاجة الحالية من المدارس االبتداَية في مدينة المشخاب للعام الدراسي 73جدول)

 المطلوبةالخدمة  الخدمة المتوفرة الحاجة الحالية نوع الخدمة ت

 - 25 25 عدد المدارس االبتداَية 1

 2م102955 41045 2م144000 المساحة الكلية 2

 2م53299 2م12701 2م66000 المساحة المبنية  3

 29 444 473 عدد المعلمين 4

 35 267 302 عدد الشعب 5

 17 8 25 عدد االبنية 6

 2م5186 9612 2م14798 مساحة الشعب 7

 موقف1208 ال توجد موقف1208 سياراتمواقف  8
 .(2،48،49،50،51،52الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :(ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-3-1-2-3

( مدارس فاَضة عن الحاجة. ولكن 4أي ) ،( مدارس8ى )ُل( مدرسة وحاجة المدينة 12توجد في المدينة )

( مدرسة تسد الحاجة الفعلية 12ن )أف ا( طالبا 3532م( )2020-2019للعام الدراسي ) الطلبةطبقاا  عداد 

ن  دمة التعليم المتوسط أ( و74جدول )يلحظ الليها من المناطق الريفية المجاورة. ُ الطلبةللمدينة نتيجة وفود 

 ،( مساحة مبنية2م24695و) ،( مساحة كلية2م52522لى)ُ( بحاجة ةتوسطمرحلة الم - ةو)الثانوي

ن أ بنية فوفيما يخص ادراسية.  ة( شعب124و) ا،( مدرسا 185لى )ُوبحاجة  ،مساحة شعبة( 2م6008و)

شراق للبنات في بناية واحدة اذاا جميعها تشترك مع المدارس اإلعدادية والثانوية باستثناء مدرسة ثانوية اإل

سيارة  اوفق معيار الدوام ا حادي. وبحسب المعيار لكل شعبة موقفعلى ( بنايات 7لى )ُفالخدمة بحاجة 

 ( موقف سيارات لخدمة التعليم المتوسط.536المدينة بحاجة الى )ولآوي االحتياجات  انوموقف

( في مدينة ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي( الحاجة الحالية من  دمة 74جدول )

 م2020 -2019المشخاب للعام الدراسي 

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة  نوع الخدمة ت

 - 12 12 عدد المدارس المتوسطة 1

 2م14283 2م38239 2م52522 المساحة الكلية 2

 2م12794 2م11901 24695 المساحة المبنية  3

 12 173 185 عدد المدرسين 4

 27 97 124 عدد الشعب 5

 7 5 12 عدد االبنية 6

 2م9341 2م0744 2م6008 مساحة الشعب 7

 536 التوجد 536 مواقف سيارات 8
 (.2، 53،54،55،56،57الباحث باالعتماد على جدول) -المصدر:
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 :(ةمرحلة االعدادي – ةالمدارس اإلعدادية و)الثانوي-3-1-2-4

أي هنالك مدرسة واحدة فاَضة عن الحاجة.  ،( مدارس8لى )ُ( مدارس وحاجة المدينة 9توجد في المدينة )

مساحة  (2م2352و) ،( مساحة مبنية2م16790( مساحة كلية و)2م39846لى )ُوبحاجة  ،(75جدول )يلحظ ال

 بنية فجميعها تشترك مع المتوسطة وفيما يخص ا( شعبة دراسية. 48و) ا،( مدرسا 76لى )ُو ،شعبة

 اوفق معيار الدوام ا حادي. وبحسب المعيار لكل شعبة موقف على ( بنايات5ى )ُلوهي بحاجة  ،والثانوية

 ( موقف سيارات لخدمة التعليم االعدادي.192لى )ُلآوي االحتياجات فالمدينة بحاجة  انسيارة وموقف

( في مدينة ةمرحلة االعدادي – ةو)الثانوي ة( الحاجة الحالية من  دمة المدارس االعدادي75جدول)

 م2020 -2019المشخاب للعام الدراسي 

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة نوع الخدمة ت

 - 9 8 عدد المدارس االعدادية 1

 10743 29103 39846 المساحة الكلية 2

 7569 9221 16790 المساحة المبنية  3

 - 143 76 عدد المدرسين 4

 - 67 48 عدد الشعب 5

 5 3 8 عدد االبنية 6

 - 2898 2352 مساحة الشعب 7

 192 توجد ال 192 مواقف سيارات 8
 .(2،58،59،60،61،62الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :المشخاب للخدمات الصحية والتعليميةاالحتياجات المستقبلية في مدينة -3-2

 :م(2030 – 2020تقدير عدد سكان ومساحة مدينة المشخاب ما بين سنتي )-3-2-1

 :تقدير عدد سكان مدينة المشخاب المستقبلي-3-2-1-1

الخطة المستقبلية. لآلك يعد المتغير  مدةيعتمد التخطيط السكاني على تقدير النمو السكاني لسنوات محددة في 

السكاني أهم المتغيرات التي تساعد على التنبؤ باالتجاه التنموي المستقبلي للخدمات الصحية والتعليمية في 

م 2020على اعداد سكان كل حي سكني من مختاري االحياء السكنية لسنة  ت الدراسةاعتمدو ،المدينة

م 2007بلغ عدد سكان مدينة المشخاب عام  ُذ  م(2020-2007وات )الستخراج معدل النمو السكاني للسن

( نسمة بحسب 37823م )2020( نسمة بحسب تقديرات مديرية ُحصاء النجف االشرف، وعام 23337)

%( وبهآا 3.7المسح الميداني والحصول على اعداد سكان كل حي من مختاري االحياء وبلغ معدل النمو )

( نسمة وبحسب االحياء السكنية في المدينة، ينظر 54393م )2030اب في سنة يبلغ عدد سكان مدينة المشخ

م. لآلك 2030يوضح اعداد سكان مدينة المشخاب المستقبلي بحسب االحياء في سنة  ، الآي(76جدول )ال
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دون ا  آ بعين من ن عدد سكان مدينة المشخاب سينمو سنوياا اعتماداا على الزيادة السكانية الطبيعية أف

 معدل النمو السكاني في المدينة. فيالعتبار عامل الهجرة وتأثيره ا

 م2030( اعداد سكان مدينة المشخاب المستقبلية بحسب االحياء السكنية في سنة 76جدول )

 م2030عدد السكان المستقبلي  م2020عدد السكان  اسم الحي ت

 5591 3888 الشهيد الصدر 1

 1658 1153 العسكري 2

 1710 1189 الشهداء 3

 1678 1167 بغداد 4

 4697 3266 شهيد المحراب 5

 1127 784 الثورة 6

 1494 1039 العصري 7

 1419 987 السراي 8

 1257 874 القدس 9

 1673 1163 ايسرالسوارية 10

 4687 3259 الكرامة 11

 1716 1193 ثورة العشرين 12

 1720 1196 الجفالوية 13

 2901 2017 الحسن 14

 1652 1149 الحسين 15

 1572 1093 الزهراء 16

 1710 1189 الضباط 17

 3033 2109 الغدير 18

 1769 1230 ايسر الدبينية 19

 1419 987 2ايسر السوارية  20

 1788 1243 ايمن الدبينية 21

 1707 1187 ايمن السوارية 22

 5286 3676 راك الحصوة 23

 1129 785 ابريهي 24

 54393 37823  المجموع
 .(4الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

pn  ( 1)استخدام المتوالية الهندسية = po(1 + r)𝑛 

  تعني عدد السكان في ا ر تعداد Poف.    تعني عدد السكان المستقبلي لسنة الهدpn ُذ  ان 

R تعني معدل النمو السكاني بين ا ر تعدادين           N تعني عدد السنوات الفاصلة بين ا ر تعداد والسنة المستقبلية 

 

 

 

 

                                                           

 .304عباس فاضل السعدي، مصدر سابق، ص - 1
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   :المشخاب المستقبلية تقدير مساحة مدينة-3-2-1-2

تتمثل ُحدى  طوات التخطيط المهمة في التنبؤ بالتقدير المستقبلي لمساحة استخدام ا راضي الحضرية 

بحيث يمكن استخدامها في مرافق الخدمات العامة والبنية التحتية، و اصة الخدمات الصحية والتعليمية الآي 

مساحة مدينة المشخاب والحضرية.  يوفر بيانات لتوسيع مراكز الخدمة في االتجاه الآي يشغله سكان المناطق

ا( 433.2تبلغ ) وبلغت حصة الفرد من مساحة مدينة المشخاب في عام  2( كم4.3أي ما يعادل ) ،هكتارا

ا (623لى )ُم لتصل 2030ن تزداد مساحة المدينة في سنة الهدف أومن المتوقع  (2م114.5م )2020  هكتارا

لتوسع المستقبلي باتجاه محاور الجانب الشرقي من المدينة ن مالمح اأ. ويرى الباحث 2(كم6.2بما يعادل )

غلب ا راضي الزراعية الى أيسر من نهر الفرات في منطقة راك الحصوة بسبب تحول في الجانب ا 

 ،والحسين ،الحسن اءحيأمناطق سكنية عشواَية بنمو مستمر والمحور الغربي من المدينة أي فيما وراء 

والمحور الشمالي في الجانب ا يمن من نهر الفرات  ،وابريهي ،والغدير ،يسر السواريةأو ،يمن السواريةأو

 يمن الدبينية على طول الطريق الرَيس الآي يربط المدينة بمحافظة النجف االشرف.  أو ،باتجاه حي الزهراء

 :تقدير االحتياجات المستقبلية من الخدمات الصحية -3-2-2

( مراكز للرعاية الصحية ا ولية 5لى )ُن مدينة المشخاب تحتاج في سنة الهدف أ( 77جدول )اليتضح من 

وواحد فرعي بحسب عدد السكان المستقبلي  ،اثنان منها مركز رَيس ،(3لى )ُ( وتحتاج 2المتوفر منها )

كون ن المتوفر منها سوف يأاما باقي الخدمات ف ،( موقف سيارات277و) ا،( طبيبا 54لى )ُوبحاجة  ،للمدينة

لخدمة بحسب المجاورة السكنية لحياء السكنية التي تفتقر تم توزيعها على ا  اُذ لى سنة الهدف. ُكافياا 

منها  المتوفرفء المدينة. حياأجميع  التوزيع في ةلتغطية الخدمة بما يضمن مساوا ؛لألحياء وعدد السكان

 وراك الحصوة بمركز صحي  ،وشمل حي ثورة العشرين ، ر في حي الكرامةآو ،في حي بغداد زمرك

 م2030( تقدير الحاجة المستقبلية من المراكز الصحية في مدينة المشخاب في سنة 77جدول )

 الخدمة المطلوبة  الخدمة المتوفرة الحاجة المستقبلية نوع الخدمة ت

 3 2 5 عدد المراكز الصحية 1

 - 2م18737 2م8100 المساحة الكلية 2

 - 2م4100 2م2712 المساحة المبنية  3

 35 19 54 عدد االطباء 4

 - 20 5 طبيب اسنان 5

 - 19 3 صيدلي 6

 - 92 27 ذو المهن الصحية 7

 - 107 54 ذو المهن التمريضية 8

 140 137 277 مواقف سيارات 8
 .(70الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:
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 الحسن،و)العسكري،  اءحيأو ،يمن الدبينية( مركز صحي فرعيوأالزهراء، والجفالوية، وحي )رَيس، 

 (.46خريطة )ال( و78جدول )الالضباط( مركز صحي رَيس بحسب الكثافة السكانية. ينظر والحسين، و

 ( االحتياج من مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة المشخاب 78جدول )

 م2030بحسب االحياء السكنية للعام 

 2المساحةم االحتياج مجموع السكان اسم الحي ت

 1800 1 1678 بغداد 1

 1800 1 4687 الكرامة 2

 1800 1 7002 ثورة العشرين –راك الحصوة  3

 960 1 5080 الزهراء -الدبينية ايمن  –الجفالوية  4

 1800 1 7921 الضباط-الحسين -الحسن -العسكري 5

 8160 5 26368 المجموع
 . (77،76،1الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 
 

 :تقدير االحتياجات المستقبلية من الخدمات التعليمية -3-2-3

 :رياض األطفال-3-2-3-1

( 23م، وبآلك فالمدينة تحتاج )2020رياض ا طفال في سنة مؤسسة ( 15)ُلى حاجة مدينة المشخاب 

لى ُو ،(2م29075( بمساحة مبنية )2م62100)فهوحتياجها من المساحات الكلية اوم 2030روضة في سنة 

 (.79جدول )ال( موقف سيارات. 278و)، ( بناية23و) ،(2م6769وبمساحة ) ،( شعبة139و) ،( معلمة221)

 م(2030( تقدير الحاجة المستقبلية من رياض ا طفال في مدينة المشخاب في سنة )79جدول )

 الخدمة المطلوبة  الخدمة المتوفرة الحاجة المستقبلية نوع الخدمة ت

 21 2 23 عدد رياض االطفال 1

 2م56469 2م5631 2م62100 المساحة الكلية 2

 2م27300 2م1775 2م29075 المساحة المبنية  3

 210 11 221 عدد المعلمين 4

 133 6 139 عدد الشعب 5

 21 2 23 عدد االبنية 6

 2م6517 2م252 2م6769 مساحة الشعب 7

 278 - موقف278 مواقف سيارات 8
 (.2وجدول) (71الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

( 21تم توزيعها بحسب العدد السكاني على )، ف(47خريطة )ال( و80جدول )الينظر  . ما التوزيع المكانيأ

القدس، ايسر وشهيد المحراب، وهي )العسكري،  أطفال واحدة روضةحياء التي حصلت على ا وحياا، 

الشهداء، و، 2ايسرالسواريةوالغدير، والزهراء، و ،الحسينوالحسن، والجفالوية، والكرامة، والسوارية، 

رياض أطفال مؤسستي التي شملت بـ ابريهي(وايمن السوارية، وايمن الدبينية، وايسرالدبينية ، و ،السرايو

 .م2030%( من سكان مدينة المشخاب في سنة 92وهي تخدم ) ،راك الحصوة(و)الشهيد الصدر،  ماه
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 م2030لصحية ا ولية في مدينة المشخاب لعام ( التوزيع المكاني المقترح لمراكز الرعاية ا46 ريطة )

 
 .(78الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 م2030بحسب االحياء للعام  ( االحتياج من رياض االطفال والمساحة في مدينة المشخاب80جدول )

 2المساحة /م االحتياج عدد السكان الحياسم  ت

 5400 2 5591 الشهيد الصدر 1

 2700 1 1658 العسكري 2

 2700 1 1710 الشهداء 3

 2700 1 4697 شهيد المحراب 4

 2700 1 1419 السراي 5

 2700 1 1257 القدس 6

 2700 1 1673 ايسرالسوارية 7

 2700 1 4687 الكرامة 8

 2700 1 1720 الجفالوية 9

 2700 1 2901 الحسن 10

 2700 1 1652 الحسين 11

 2700 1 1572 الزهراء 12

 2700 1 1769 ايسر الدبينية 13

 2700 1 3033 الغدير 14

 2700 1 1419 2ايسر السوارية  15

 2700 1 1788 ايمن الدبينية 16

 2700 1 1707 ايمن السوارية 17

 5400 2 5286 راك الحصوة 18

 2700 1 1129 ابريهي 19

 2700 1 1494 العصري 20

 2700 1 1716 ثورة العشرين 21

 62100 23 49878 المجموع
 (.79،76،2جدول)الباحث باالعتماد على  -المصدر:

 

 :المدارس االبتدائية-3-2-3-2

ولديها  ،م2020( مدرسة ابتداَية في سنة 16المدينة بحاجة الى ) ،وفق المعيار والمؤشرات السكانيةعلى 

مرحلة الم( في 2020-2019الملتحقين في العام الدراسي) الطلبةوفق اعداد  على ( مدارس ولكن9فاَض )

 ( مدرسة ابتداَية. بسبب الز م25تكتفي المدينة بعدد المدارس الحالي البالغ ) ا( طالبا 9057االبتداَية البالغة )

وهنا يجب تنمية الريف و لق بؤر تنمية حقيقية بالخدمة من المناطق الريفية المجاورة،  فيهاالحاصل 

أي  ،( نسمة54393م سيصبح عدد سكان المدينة )2030التعليمية لتقليل الضغط على المدن ولكن في عام 

 مدة( مدارس ابتداَية في 7لى )ُن هآا العدد المستقبلي للسكان سيكون بحاجة أ( نسمة أي 16570بفارق )

قاا ا( مدرسة ابتداَية وف25لى )ُم تحتاج 2020ن المدينة في سنة أالسنوات العشر المستقبلية وهنا يتضح لنا 

 يكون واَية ( مدارس ابتد7لى )ُم تحتاج 2030ومع الزيادة الحاصلة في عدد السكان في سنة  الطلبة عداد 
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 م2030التوزيع المكاني المقترح لرياض ا طفال في مدينة المشخاب بحسب االحياء للعام  (47 ريطة )

 
 .(80الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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بمساحة كلية  مدرسة ابتداَية لخدمة التعليم االبتداَي في سنة الهدف( 32مجموع احتياجات المدينة )

( 32و) ،(2م20018( شعبة بمساحة )386و) ا،( معلما 609و)، (2م84480ومساحة مبنية ) ،(2م183480)

   (.81جدول )ينظر ال( موقف سيارات. 1544و) ،بناية
 

 م(2030االبتداَية في مدينة المشخاب في سنة )( تقدير الحاجة المستقبلية من المدارس 81جدول )

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة المستقبلية نوع الخدمة ت

 7 25 32 عدد المدارس االبتداَية 1

 2م143275 41045 2م184320 المساحة الكلية 2

 2م71779 2م12701 2م84480 المساحة المبنية  3

 165 444 609 عدد المعلمين 4

 119 267 386 عدد الشعب 5

 24 8 32 عدد االبنية 6

 2م10406 2م9612 2م20018 مساحة الشعب 7

 موقف1544 ال توجد موقف1544 مواقف سيارات 8
 .(2،73جدول )الباحث باالعتماد على -المصدر:

 

( يتبين توزيع هآه المدارس على جميع أحياء المدينة شملت به 48( والخريطة )82ومن الجدول )

 ( مدارس، وا حياء التي حصلت على مدرستين 3أحياء)الشهيد الصدر، والكرامة، وراك الحصوة( على )

 

 م2030االحياء للعام االحتياج من المدارس االبتداَية والمساحة في مدينة المشخاب بحسب  (82جدول )

 .(76،2،81الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 

 

عدد  اسم الحي ت
 السكان

 المساحة االحتياج
 2م/

عدد  اسم الحي ت
 السكان

 المساحة االحتياج
 2م/

 5760 1 1769 ايسر الدبينية 13 17280 3 5591 الشهيد الصدر 1

 11520 2 3033 الغدير 14 5760 1 1658 العسكري 2

 5760 1 1419 2ايسرالسوارية  15 5760 1 1710 الشهداء 3

 5760 1 1788 ايمن الدبينية 16 11520 2 4697 شهيدالمحراب 4

 5760 1 1707 ايمن السوارية 17 5760 1 1419 السراي 5

 17280 3 5286 راك الحصوة 18 5760 1 1257 القدس 6

 5760 1 1129 ابريهي 19 5760 1 1673 ايسرالسوارية 7

 5760 1 1494 العصري 20 17280 3 4687 الكرامة 8

 5760 1 1716 ثورة العشرين 21 5760 1 1720 الجفالوية 9

 5760 1 1710 الضباط 22 5760 1 2901 الحسن 10

 5760 1 1127 الثورة 23 5760 1 1652 الحسين 11

 5760 1 1678 بغداد 24 5760 1 1572 الزهراء 12
 184320 32 54393 المجموع
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حصتها مدرسة واحدة فهي)العسكري،  أما ا حياء التي كانت والغدير( هما)شهيدالمحراب،

 والشهداء،والسراي، والقدس، وأيسرالسوارية، والجفالوية، والحسن، والحسين، والزهراء، وأيسرالدبينية،

الدبينية، وأيمن السوارية، وابريهي، والعصري، وثورة العشرين، والضباط، ، وأيمن 2وأيسرالسوارية 

 والثورة، وبغداد(.

 2030( التوزيع المكاني المقترح للمدارس االبتداَية في مدينة المشخاب بحسب االحياء لعام 48 ريطة )

 
 .(82الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :(ةمرحلة المتوسط - ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-2-3-3--3

المتوفر منها حالياا متوسطة ( مدرسة 12ن المدينة بحاجة الى )أم ف2030بحسب تقديرات السكان في سنة 

بعدد السكان ولكن بحاجة الى مساحة كلية ة ال تحتاج الى مدارس جديدة مقارن هي( مدرسة وبآلك ف12)

ينظر  ( موقف سيارات.536و) ،( مساحة شعب2م6008و) ،(2م24695ومساحة مبنية ) ،(2م52522تقدر)

 (.83الجدول )

 م(2030تقدير الحاجة المستقبلية من المدارس المتوسطة في مدينة المشخاب في سنة )( 83جدول )

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة المستقبلية نوع الخدمة ت

 - 12 12 عدد المدارس المتوسطة 1

 2م14283 2م38239 2م52522 المساحة الكلية 2

 2م12794 2م11901 24695 المساحة المبنية  3

 42 143 185 عدد المدرسين 4

 27 97 124 عدد الشعب 5

 7 5 12 عدد االبنية 6

 2م9341 2م4074 2م6008 مساحة الشعب 7

 536 توجد ال 536 موقف سيارات 8
 .(74الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:

 

 :(ةمرحلة االعدادي – ةالمدارس اإلعدادية و)الثانوي-3-2-3-4

 

( 12ويرتفع العدد الى ) ،( مدارس8لى )ُم( من مدارس االعدادي 2020تحتاج مدينة المشخاب في سنة )

( وتبلغ المساحة الكلية 84جدول )يلحظ ال(. 2030مدرسة تخدم التعليم االعدادي عند الوصول الى سنة )

بمساحة  شعبة دراسية( 72و) ا،( مدرسا 94و) ،(2م21264( بمساحة مبنية تقدربـ)2م69363المطلوبة )

  ( موقف سيارات.882و) ،( بناية على افتراض حل مشكلة الدوام المزدوج12و) ،(2م3528)
 

 م(2030تقدير الحاجة المستقبلية من المدارس االعدادية في مدينة المشخاب في سنة ) (84جدول )

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة المستقبلية نوع الخدمة ت

 3 9 12 عدد المدارس االعدادية 1

 2م7133 2م29103 2م36936 المساحة الكلية 2

 2م12043 2م9221 2م21264 المساحة المبنية  3

 - 143 94 عدد المدرسين 4

 5 67 72 عدد الشعب 5

 9 3 12 عدد االبنية 6

 2م630 2898 2م3528 مساحة الشعب 7

 288 توجد ال 288 موقف سيارات 8
 .(75الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:
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حياء المدينة أ ( حي من12)( يتبين توزيع هآه المدارس على 49خريطة )ال( و85جدول )المن  الل و

الشهداء، والعسكري، ، والغديروشهيد المحراب، ، وراك الحصوةوالكرامة، وشملت )الشهيد الصدر، 

 ثورة العشرين(.والعصري، والحسين، و ،، والزهراءالجفالويةو

 م2030المشخاب بحسب االحياء للعام االحتياج من المدارس االعدادية في مدينة  (85جدول )

 2المساحة/م االحتياج عدد السكان  اسم الحي ت

 3078 1 5591 الشهيد الصدر 1

 3078 1 4687 الكرامة 2

 3078 1 1494 العصري 3

 3078 1 1710 الشهداء 4

 3078 1 1716 ثورة العشرين 5

 3078 1 1652 الحسين 6

 3078 1 1658 العسكري 7

 3078 1 4697 المحرابشهيد  8

 3078 1 3033 الغدير 9

 1572 الزهراء 10
1 3078 

 1720 الجفالوية 11

 3078 1 5286 راك الحصوة 12

 36936 12 34816 المجموع
 .(84،76،2الباحث باالعتماد على جدول)-المصدر:
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 2030االعدادية في مدينة المشخاب بحسب االحياء لعام ( التوزيع المكاني المقترح للمدارس 49 ريطة )

 
 .(85الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 المبحث الثاني –رابع الفصل ال

 حتياجات الحالية والمستقبليةاالتقدير ولخدمات الصحية والتعليمية كفاءة ا

 قادسيةال ةفي مدين

 قادسية:الصحية في مدينة الكفاءة الخدمات -1

 (1) ينظر جدول  .اعتمدها الباحثمعايير عددية ومساحية في مدينة القادسية يعتمد تقييم الخدمات الصحية 

 -:تيعلى النحو اآلو، ةاالستبانومالحظة الميدانية لل باإلضافة

 :السكانية الخاصة بالخدمات الصحية عاييرالم-1-1

 :مركز صحي/نسمة-1-1-1

يوجد في مدينة القادسية مركز واحد للرعاية  ُذ( نسمة، 1/12000مركز صحي لكل ) عيارنسبة هآا الم

 .من المعيار أقلوهو  ،( نسمة7027وعدد سكان المدينة ) ،الصحية ا ولية رَيس

 :طبيب /نسمة-1-1-2

. والواقع بحسب المعيار طبيب / لكل أطباء( 3) قادسيةن في مدينة الأ( نسمة، و1/1000)بلغ المعيار طبيب 

وضعف العمل  ،ضعف المعيار، مما يسبب ضعف التشخيصمن أكثر ( نسمة، وهو معدل عال  جداا بلغ 2340)

 . قادسيةعلى مستوى مدينة ال أطباء( 4في عدد ا طباء بــ ) اللطبيب الواحد، مما يؤشر نقصا 

 :نسمة/أسنانطبيب -1-1-3

 ،( نسمة1003/ لكل ) أسنانبواقع طبيب  أسنان أطباء (7يوجد )و( نسمة، 1/10000) أسنانمعيار طبيب 

ا بالمعيار  السكان  وأعدادتقديم  دماتهم بما يتناسب  ا سنانيمكن  طباء  ُذوهي نسب منخفضة جداا قياسا

ا في عداد أفي المدينة، وهآا يعني   في المدينة. أسنان( طبيب 6يقدر بــ ) أطباء ا سنانن هناك فاَضا

 :صيدلي /نسمة-1-1-4

والواقع بحسب المعيار بلغ  صيدليان، قادسيةويوجد في مدينة ال ،( نسمة1/20000) بلغ معيار صيدلي لكل

 .( صيدلي1بعدد الصيادلة مقداره ) ان هناك فاَضا أ( نسمة، وهآا يعني 3513صيدلي / لكل )

 :المهن الصحية /نسمة وذو-1-1-5

( من ذوي المهن الصحية فهم يخدمون 30ويوجد في مدينة القادسية ) ،نسمة (1/1000) بلغ المعيار لكل

 .المهن الصحية في مدينة القادسية يمن ذو( 23مقداره ) اهناك فاَضا  أي أن( نسمة 1/234لكل )

 :/نسمة ةالمهن التمريضي وذو-1-1-6

فهم يخدمون  تمريضية( من ذوي المهن ال35) قادسيةيوجد في مدينة ال ُذ ،( نسمة1/1000) المعيار لكل

 ة.قادسيفي مدينة ال تمريضيةالمهن ال ي( من ذو28مقداره ) ان هناك فاَضا وأ( نسمة 1/200) لكل
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 :المهنية للخدمة الصحية عاييرالم -1-2

 :المهن الصحية /طبيب وذو-1-2-1

المهن الصحية  يوعدد ذو أطباء( 3يوجد في مدينة القادسية )و ،(1/3المهن الصحية لكل طبيب ) يمعيار ذو

 المهن الصحية في مدينة القادسية. ي( من ذو21( بفاَض )10( وبلغ المؤشر )30)

 :المهن التمريضية/طبيب وذو-1-2-2

( 35) تمريضيةالمهن ال يوعدد ذو أطباء (3يوجد )و ،(1/3لكل طبيب ) تمريضيةالمهن ال ين معيار ذوُ

 .قادسيةفي مدينة ال لتمريضية( من ذو المهن ا26( بفاَض )11.6وبلغ المؤشر )

 :معايير مساحية -1-3

 :شخص مخدوم /مساحة األرض مركزصحي/-1-3-1

نيسان ومن  الل المقارنة 9( في حي 2م 3445يوجد في مدينة القادسية مركز صحي واحد بمساحة مقدارها )

ومقارنة  (2م0.49) قادسيةفي مدينة ال ت حصة شخص مخدوم من االرضبلغ بين الواقع والمعيار التخطيطي

 من ضعف المعيار التخطيطي من مساحة الخدمة. أكثرنه بلغ أ( نجد 2م.150التخطيطي البالغ ) لمعياراب

 :مركز صحي/المساحة المبنية/شخص مخدوم-1-3-2

الرعاية الصحية ا ولية في مدينة مركز  يرمد بةوبحسب ُجا (شخص مخدوم /مساحة المبنية)العيارم

 ُذ( 2م1123( بلغت المساحة المبنية في المركز الصحي )3سؤال ) (2رقم ) ةستبانالاستمارة افي القادسية 

 التخطيطي. رايلمعبلغ أكثر من ضعف ا هنأ( نجد 2م.50)معيارالب( ومقارنة 2م0.160) عياربلغ الم

 :مركز صحي/ موقف السيارات-1-3-3

موقف  2من مساحة الطوابق الكلية +  2م 100مواقف سيارات لكل3) موقف السيارات ضمن ا رضمعيار 

ال تبين أنه الميداني  مسحال ( من مساحة البناء. وعند تطبيق المعيار من  الللالحتياجات الخاصة اتسيار

وال المناطق المحيطة به لتغطية  أو لآوي االحتياجات الخاصةعام موقف سيارات  في المركز الصحي يوجد

  .( موقف للسيارات55بقدر) ايشكل عجزا ( ف2م1123بلغت مساحة البناء فيه ) االخدمة وُذ

 :معايير مكانية -1-4

 ل:سهولة الوصو -1-4-1

 ةستبانالكشفت استمارة ا .الخدمات الصحية ُلى قادسيةسهولة الوصول في مدينة الوبيان  عيارلتحديد الم
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تضح م هوو( استمارة بحسب النسبة السكانية لكل حي سكني 703وزعت على عينة المجتمع البالغة )التي 

( ُجابة 125)م( قد حصلت على  500من ) أقلن مسافة أن المسافات تختلف فيما بينها وأ .(86جدول )ال في

من أكثر ة %( ومساف30.3( ُجابة بنسبة )213م( حصلت على )800-500ومسافة من ) ،%(17.8بنسبة )

 .%(51.9( ُجابة بنسبة )365م( حصلت على )800)

 بحسب االحياء المراكز الصحية ُلى( المسافة التي يقطعها المراجعين للوصول 86جدول )

 م2020في عام  قادسيةفي مدينة ال

 م800من  أكثر م800-500من  م500من  أقل النسبة افراد العينة الحي ت

 67 33 26 18 126 نيسان 9 1

 82 44 20 21 146 الحسين 2

 4 6 15 4 25 السوق 3

 5 11 3 3 19 الضباط 4

 101 61 27 27 189 1الغدير  5

 22 10 6 5 38 2الغدير  6

 65 37 21 17 123 القادسية 7

 19 11 7 5 37 الطاقة  8

 365 213 125 100 703 المجموع

 51.9 30.3 17.8  %10 النسبة
 لمدينة القادسية. (1استمارة االستبيان )و (،11جدول) باالعتماد علىالباحث -المصدر:

فتباينت قادسية في مدينة ال لخدمات الصحيةا ُلىحسب الوسيلة المستخدمة وصوالا بالوقت المستغرق اما 

المركز  ُلى%( يصلون 10.59يتضح بأن نسبة قليلة تقدر ) (87جدول )الالنسبة بين االفراد المبحوثين ومن 

فيما يخص  .%( باستخدام وسيلة نقل15.50ونسبة )دقاَق( سيراا على االقدام  5من  أقلالصحي  الل )

ا على االقدام ونسبة )22.19( بنسبة )10-5) وقت المستغرق للوصل منال  %( باستخدام 25.46%( سيرا

 حيةالخدمات الص ُلى( الوقت المستغرق حسب الوسيلة المستخدمة وصوالا 87جدول )

 م2020في مدينة القادسية في سنة 

ا على االقدام الوقت  النسبة باستخدام وسيلة نقل النسبة سيرا

 15.50 109 10.59 77 دقاَق5من  أقل

5-10 156 22.19 179 25.46 

10-15 187 26.60 249 35.42 

15-20 212 30.16 131 18.63 

 4.98 35 10.10 71 فأكثر20

 100 703 100 703 العينةمجموع افراد 

 لمدينة القادسية. (1) ةاالستبان تحليل نتاَجالباحث باالعتماد على -المصدر:
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ا على االقدام26.60نسبة )بدقيقة( 15-10وسيلة نقل ووقت الوصول )من  %( باستخدام 35.42و) ،%( سيرا

ا على االقدام )فدقيقة( 20-15ما )من أوسيلة نقل   ونسبة%( 30.16بلغت نسبة االفراد الآين يآهبون سيرا

ا 10.10دقيقة فأكثر( فأن نسبتهم )20ما الوقت )أ %(18.63االفراد الآين يستخدمون وسيلة النقل ) %( سيرا

 %( باستخدام وساَل النقل.4.98على االقدام ونسبة )

الخدمات الصحية في  ُلىان اغلب المبحوثين يصلون  (88جدول )اليتضح من فوساَل النقل المستخدمة أما 

والآين يستخدمون السيارات العامة نسبتهم  ،%(33.7جرة)تكسي( وبلغت نسبتهم )أالمدينة باستخدام سيارة 

%( يستخدم الدراجات 19.3%( ونسبة )16.6%( ونسبة الآين يستخدمون سياراتهم الخاصة )23.6بلغت )

 %( يستخدم الدراجات الهواَية.6.7ة )ونسب ،النارية كـ )الستوته(

 2020( وساَل النقل المستخدمة للوصول ُلى الخدمات الصحية في مدينة القادسية في عام 88جدول )

 مجموع دراجة هواَية دراجة نارية سيارة اجرة سيارة  اصة سيارة عامة وسيلة النقل

 703 47 136 237 117 166 افراد العينة

 100 6.7 19.3 33.7 16.6 23.6 النسبة
 .(لمدينة القادسية1)على تحليل نتاَج االستبانة الباحث باالعتماد  -المصدر:

بـ )كال( وهآا اغلب المبحوثين قد أجاب ف قادسيةالخدمات الصحية في مدينة ال ُلىصعوبة الوصول عن اما 

جميع الطرق سالكة وال توجد  ُذمن  الل المالحظة والمسح الميداني نتاَج تحليل االستبانة و ؤكده تما 

باستثناء بعض االحياء السكنية التي مازالت تعاني من  صعوبة في الوصول للمراكز الصحية في المدينة

 ُلىالتي تقع على الجانب ا يمن من نهر الصافية باإلضافة  ،2والغدير 1،الطرق الترابية مثل حي الغدير

 وجود الحواجز ا منية. 

 ن:درجة رضا السكا -1-4-2

توزيع مؤسسات الرعاية الصحية ضمن اإلطار المكاني للمدينة مهم للغاية؛  نه ال يقتصر على الحدود 

اإلقليمية التي تقدم الخدمات الصحية في شكلها الخاص، بل تتحدد بشكل أساس في ُرضاء المريض وفاقاا 

ا هاما لقياس كفاءة لقدرته الصحية على تلبية متطلبات العالج وطبيعة المرض، ويعد رأي السكان مؤ شرا

الوظيفة الصحية في مدينة القادسية؛  نه يعرض معلومات ال يمكن أن يعرفها ُال المراجعون المرضى، 

/ راض  بدرجة قليلة/ راض  بدرجة  وهآه المعلومات تعبر عن الوعي الصحي. ُذ حدد مؤشر )غير راض 

تاَج االستبيان أن درجة الرضا عن الخدمة متوسطة/ راض  بدرجة جيدة/ راض  بدرجة جيد جداا( وأظهرت ن

( من المبحوثين غير راض  عن الخدمة 213(، ان )89الصحية في مدينة القادسية، التي يوضحها الجدول )
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( من المبحوثين بنسبة 169%( راض  بدرجة قليلة، و)36.6( بنسبة )257%(، وأن )30.3الصحية بنسبة )

 %( وبلغ عدد راض  بدرجة جيد5.8بدرجة جيدة بنسبة ) ( راض  41%( راض  بدرجة متوسطة، و)24)

الخماسي( لدرجة رضا  %(. ويتبين من  الل التحليل االحصاَي )مقياس ليكرت3.3( بنسبة )23جداا ) 

%( ومعدل المتوسط 43السكان في مدينة القادسية أن العينة اتخآت اتجاه )راض  بدرجة قليلة( بنسبة )

 (.1.02( بدرجة انحراف معياري )2.15الحسابي )

 ( درجة رضا المراجعين عن الخدمات الصحية بحسب االحياء89جدول )

 م2020في عام  قادسيةفي مدينة ال

 (لمدينة القادسية.1استمارة االستبيان )(، و86جدول )الباحث باالعتماد على  -المصدر:

 

 :نطاق التأثير-1-4-3

 فين بي  هو موم(، 800وفق المعيار)على  قادسيةالصحية ا ولية في مدينة التغطية الخدمة لمراكز الرعاية 

تغطيتها ظهرت  ُذن الخدمة تقع على اطراف حدود بلدية القادسية الشرقية على نهر الفرات أ (50خريطة )ال

 ء التياالحيانيسان( و9 و ،1)الغدير يحي  جزاء من أالقادسية ( ووالحسين، و)السوق ، ُلى أحياءبشكل كامل 

 ، الآي(86جدول)ويتبين ذلك من ال (الطاقةولضباط، او،  2)الغدير صل اليها اطار الخدمة الصحية هييلم 

من  أكثرنسبة ف قادسيةفي مدينة ال المراكز الصحية ُلىللوصول  ونالمسافة التي يقطعها المراجعبين ي

وهآا يدل على  قطع مسافات اضافية للوصول اليها. ُلى%( مما يدفع طالب الخدمة 51.9م( بلغت )800)

في كبيرة  ةغطت مساف ُذان نصف المدينة لم يصل اليها نطاق تأثير الخدمة الصحية في شمالها وغربها 

 .)قرية المرانة( في الجانب االيسر من نهر الفرات )شط القادسية(  ارج حدود المدينة باتجاه الشرق

 

 الحي ت
اد افر

 العينة

غير 

 راض  

راض  

 بدرجة قليلة

راض  بدرجة 

 متوسطة

راض  

 بدرجة جيدة

راض  بدرجة 

 جيد جداا

 7 8 42 36 33 126 نيسان 9 1

 9 6 37 51 43 146 الحسين 2

 0 3 8 8 6 25 السوق 3

 0 0 0 12 7 19 الضباط 4

 0 9 35 87 58 189 1الغدير  5

 0 0 6 14 18 38 2الغدير  6

 7 12 31 39 34 123 القادسية 7

 0 3 10 10 14 37 الطاقة 8

 23 41 169 257 213 703 المجموع

 3.3 5.8 24 36.6 30.3 %10 النسبة
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 م2020( مركز الرعاية الصحية ا ولية بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة القادسية للعام 50 ريطة )

 (2( وجدول )29الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:
 .ArcGIS Desktop10.7 استعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج -1
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 :مدينة القادسيةكفاءة الخدمات التعليمية في -2

 :رياض األطفال-2-1

 :روضة / نسمة-2-1-1

( طفل 130تحتوي على )ظهر توقيعها المكاني في حي القادسية في مدينة القادسية توجد روضة أطفال  

لكل روضة اطفال  وبحسب المعيار ( نسمة7027)%( من عدد سكان المدينة البالغ 1.85وتخدم نسبة )

 ( روضة.2بمقدار) عجز ُذ يوجد%( من سكان المدينة 5.78) دمتهم مراد ا طفال ال( نسمة و1/2400)

 :روضة/طفل-2-1-2

ن واقع رياض ا طفال في مدينة القادسية ال يطابق وأطفل / روضة بست شعب( 180حدد المعيار لكل )

ة في عدد ا طفال يتضح ان هناك زياد ُذ ( طفالا 130بعدد ) شعبتينان روضه القادسية تشمل  ُذالمعيار 

 .يشكلون ضغطاا على الخدمةوهم  ،بعدد الشعب اونقصا 

 :معلم/طفل-2-1-3

 ات( معلم3و) ( طفالا 130وتوجد في مدينة القادسية روضة بواقع ) ( طفالا 1/16بحسب المعيار لكل معلم )

ا على المعلمات ويؤدي  ( طفالا 1/43وعند تطبيق المعيار يتبين ان لكل معلمة )  ُلىوهآا يشكل ضغطاا كبيرا

ان المدينة تعاني من عجز في الكوادر التربوية والتعليمية في رياض ا طفال وهي  ُذانخفاض كفاءة الخدمة 

بت من  الل استمارة االستبيان المقدمة ( معلمات. وهآا ما ث5( معلمات أي تعاني من عجز بـ)8) ُلىبحاجة 

 .المعلماتفي عدد  ان هنالك عجزا أافصحت  ُذ( 15رياض أطفال القادسية في السؤال رقم ) ةمدير ُلى

 :شعبة /طفل-2-1-4

 ( طفالا 130وعدد الملتحقين ) شعبتان،ن روضة أطفال القادسية فيها أطفل( في الشعبة و32-24بلغ المعيار )

وهآا يشكل عبئاا شعب ُضافية(،  2فهي تعاني من عجز بـ) ،في كل شعبة ( طفالا 65وبلغت كثافة الشعبة )

ا على المعلمات والطاقة االستيعابية للشعب ويؤثر سلباا   ا طفال. فيكبيرا

 :المساحة معيار-2-1-5

 :المخدوم حصة الطفل -رياض األطفال /مساحة األرض-2-1-5-1

ن مساحة روضة القادسية أوبما  ،طفل( 2/180م2700المساحة الكلية المخصصة للروضة ) معيار

ا( 0.3( يعادل )2م3000) مساحة )رومعيا ،( طفالا 130فهي مطابقة للمعيار وعدد ا طفال فيها ) هكتارا

 وهو فوق المعيار. ،المساحة( من 2م23ن معدل حصة كل طفل بلغ )أ( ف2م16-15) ا رض لكل طفل مخدوم
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 :رياض أطفال /المساحة المبنية لكل طفل مخدوم -2-1-5-2

وبلغت المساحة المبنية في روضة أطفال  ،(2م8بلغ معيار حصة كل طفل مخدوم من المساحة المبنية )

بلغ معدل حصة كل طفل مخدوم ف( 2م1048على استمارة االستبيان ) ةضوالقادسية بحسب ُجابة مديرة ر

 وهي مطابقة للمعيار. ،(8.06من المساحة المبنية )

 :مساحة الشعبة /طفل مخدوم-2-1-5-3

( وبلغت مساحة الشعبة في رياض أطفال القادسية بحسب اإلجابة في استمارة 2م49مساحة الشعبة ) عيارم

وعند مطابقة ( 2م84ُذ بلغت مساحة الشعبتين )( في الشعبة الواحدة 2م7أي بعجز بلغ ) ،(2م42االستبيان)

الرياض و( وهآا دون المعيار المحدد 2م0.65( تبين ان حصة الطفل المخدوم بلغت )2م2.4المعيار البالغ )

لزياده اعداد ا طفال المخدومين في الرياض فوق ؛ (2م207زيادة في مساحة الشعب بمقدار) ُلىبحاجة 

 الطاقة االستيعابية.

 :/ موقف السيارات رياض اطفال-2-1-5-4

ُضافي( وعند تطبيق موقف  2-1+  شعبةموقف سيارة لكل /1)موقف السيارات ضمن ا رض معيار 

موقف  اال يوجد به روضة أطفال القادسية التي تتمثل بشعبتينأن وجد الميداني  مسحال المعيار من  الل

 .قف سيارات لتغطية الخدمةا( مو4) ُلىوهي بحاجة سيارات 

 :نطاق التأثير-2-1-6

( أن رياض ا طفال في المدينة 51ويتضح من  ريطة )م( 300حدد نطاق الخدمة لرياض ا طفال بـ)يت

%( من مجموع احياء المدينة البالغة 25يصل أطار تغطيتها للخدمة ُلى َحي ي )السوق، والقادسية( بنسبة )

( أحياء لم تصل اليها 5بـ) ( اما بقية االحياء في المدينة التي تتمثل1( أحياء وجزء بسيط من حي )الغدير8)

 تغطية الخدمة وهآا ناتج عن نقص كبير في  دمة رياض ا طفال في مدينة القادسية.

  :المدارس االبتدائية-2-2

ابتداَية، ويبين الفصل الثالث توزيعها المكاني في  ارس( مد9) قادسيةعدد المدارس االبتداَية في مدينة ال

 ة واحدةومدرس ،للبنات ارس( مد3و) ،للبنين ارس( مد5بواقع )قادسية من مساحة مدينة ال تباينةمناطق م

ا طالب( 2902بلغ ُجمالي عدد الملتحقين بهآه المدارس )و. ولم توزع بشكل متساو  على كال الجنسين مختلطة ا

 لتحديد مدى كفاءتها. ؛(2جدول )الحليلها مع المعايير المعتمدة في . وسيتم تةطالبو
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 م2020 -2019( رياض االطفال بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة القادسية للعام الدراسي51 ريطة )

 
 .(2دول)( وج30الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7برنامج تقنية نظم المعلومات الجغرافية،  استعمال-1
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 :مدرسة /نسمة-2-2-1

النسبة االفتراضية للسكان المخدومين من مجموع و ،( نسمة1/2400لكل )مدرسة بحسب المعيار المحدد 

 بناءا على هآا المؤشروهآا يعني أن االحتياجات الفعلية للمدارس االبتداَية يتم تحديدها %( 15.4)السكان 

( 6ان المدينة فيها فاَض ) ُذ( مدارس ابتداَية للبنين والبنات 3أي ينبغي ان تكون في مدينة القادسية )

-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) الطلبة( نسمة اما عدد 7027عدد سكانها) ،مدارس ابتداَية البالغ

نسبة االفتراضية للسكان المخدومين من مجموع السكان ال( وعند تطبيقها على معيار 2902م( بلغ )2020

%( 41.3بلغت نسبة المخدومين ) ُذفاق النسبة المعيارية  الطلبةنجد هآا العدد من  %(15.4)البالغ نسبته 

ا على  ا( طالبا 1822هنالك ) أي أن%( 25.9من مجموع سكان المدينة وبنسبة زيادة ) يشكلون ضغطاا كبيرا

الفاَضة وهآا دليل على ان هآه ( 6)وهم يشغلون بقية المدارس  ،عليمية في مدينة القادسيةكفاءة الخدمات الت

 المدارس تستقطب تالميآ المناطق الريفية المجاورة.

 طالب:مدرسة /  -2-2-2

 طالباا( 322أي ) رسا( مد9( بواقع )2902م( )2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي ) الطلبةعدد 

 .في المدرسة طالباا( 370البالغ ) مدرسةالسعة  من معيار أقلوهي  ،في كل مدرسة

 : طالبمعلم /-2-2-3

( 120بلغ عدد المعلمين في التعليم االبتداَي في مدينة القادسية ) طالباا( 1/19بحسب المعيار ان لكل معلم )

وبآلك يكون هنالك عجز في الكوادر التعليمية  طالباا( 1/24ن لكل معلم )أوعند تطبيق المعيار وجد  امعلما 

( التباين في عدد الكوادر التعليمية على 90) جدولال. ويتضح من ا( معلما 28في مرحلة االبتداَي يقدر بـ )

لكل معلم وبعجز  طالباا( 27بلغ اعلى من المعيار المحدد في حي الحسين بـ) ُذمستوى االحياء في المدينة 

  ا.(معلما 11بـ) 1والغدير ا،( معلما 14نيسان بعجز)9تاله حي  ين( معلم4)

 م(2020-2019للعام الدراسي ) القادسية للمدارس االبتداَية في مدينة طالبمعلم/ عيار( م90جدول )

 العجز طالب/معلم معلمينعدد ال الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 14 25 58 1426 5 نيسان9

 11 23 52 1210 3 1الغدير

 4 27 10 266 1 الحسين

 28 24 120 2902 9 مجموع
 (.36الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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 طالب:شعبة / -2-2-4

( شعبة 80وعدد شعب المدارس االبتداَية في مدينة القادسية ) طالباا،( 1/30المعيار المحدد لكل شعبة )

في كل شعبة فأن المدينة  طالب( 6وهو يفوق المعيار بـ ) طالباا،( 1/36تطبيق المعيار بلغ لكل شعبة )وب

بين  الطلبةفي كثافة  ان هناك تباينا وأ( 91جدول )ر الينظ( شعبة دراسية. 16فيها عجز في الشعب بمقدار )

 طالباا35نيسان بمعدل )9تاله  ،( شعب9بعجز) 1الشعبة( في حي الغديرطالب/39بلغ اعلى معدل )واالحياء 

 .دراسية ة( شعب1في الشعبة( بعجز) طالباا33وحي الحسين بمعدل ) ،( شعب6بعجز) في الشعبة(

 م(2020-2019للمدارس االبتداَية في مدينة القادسية للعام الدراسي ) طالبشعبة/ عيار( م91جدول )

 العجز طالب/شعبة الشعبعدد  الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 6 35 41 1426 5 نيسان9

 9 39 31 1210 3 1الغدير

 1 33 8 266 1 الحسين

 16 36 80 2902 9 المجموع
 .(36باالعتماد على جدول )الباحث -المصدر:

 :المساحة عيارم-2-2-5

 :المساحة/طالبحصة ال -الكلية للخدمة  مساحةال/ مدرسة -2-2-5-1

ن جميع المدارس االبتداَية في أتطبيق المعيار تبين  وعند ،(2م5760المساحة لكل مدرسة ابتداَية ) عيارم

 وفق المعيارعلى من المساحة  طالباما مؤشر حصة ال ة.مدينة القادسية دون المعيار في مساحة المدرس

على مستوى المدينة  طالب( لكل 2م6.9) ُلى( وصل معدل المؤشر 92جدول )الينظر طالب. ( لكل 2م12)فـ

بين احياء المدينة  طالب( وتفاوتت حصة ال2م20000وان المساحة الكلية للمدارس االبتداَية في المدينة )

( اما حي الغدير 2م9.1نيسان بـ)9حي  ه( وجاء بعد2م11.3ساحة في حي الحسين )وسجل اعلى نسبة في الم

 ( لسد العجز في المساحة الخدمة االبتداَية.2م14700) ُلىن المدينة تحتاج أ( وبآلك ف2م3.3بلغت )ف

مساحة( للمدارس االبتداَية في مدينة القادسية للعام /طالب –)مدرسة /مساحة عيار( م92جدول )

 م(2020-2019الدراسي)

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 4050 9.1 13000 1426 4 5 نيسان9

 10460 3.3 4000 1210 1 3 1الغدير

 190 11.3 3000 266 1 1 الحسين

 14700 6.9 20000 2902 6 9 المجموع
 .(36،41الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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 :شعبة/طالبحصة  –الشعبة /مساحة -2-2-5-2

المدارس االبتداَية  يريمد ةُجابفي ( وتبين من  الل استمارة االستبيان 2م54-49معيار مساحة الشعبة )

-7( وهي تعاني من نقص في مساحة الشعبة الواحدة من)2م42=6*7( بأن مساحة الشعبة بقياس )9الـ )

( ان مساحة الشعب الدراسية للتعليم االبتداَي في مدينة القادسية بلغت 93) جدولال( ويتضح من 2م11

( وبهآا يكون 2م1.68 تطابق معيار)من مساحة الشعبة وهي ال طالب( حصة ال2م1.06( بمعدل )2م3360)

 (.2م1657هناك عجز في مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار)

 ( للمدارس االبتداَيةالشعبة مساحة/طالبحصة ال – شعبة/ مساحة)عيارم (93جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةفي مدينة ال

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب

 المساحة 

 2الكلية للشعب م

 /طالبحصة ال

 2مساحة الشعبة م

العجز في مساحة 

 2الشعبة م

 926 1 1470 41 1426 4 5 نيسان9

 731 1.1 1302 31 1210 1 3 1الغدير

 - 2.2 588 8 266 1 1 الحسين

 1657 1.2 3360 80 2902 6 9 المجموع
 ( لمدينة القادسية.3واستمارة االستبيان )(92باالعتماد على جدول )الباحث -المصدر:

 طالب:/المساحة المبنية  -2-2-5-3

المدارس االبتداَية في مدينة القادسية  مديريوبحسب ُجابات  طالب( 2م1/5.5معيار المساحة المبنية لكل )

( في المدينة وكانت 2م4914ن المساحة المبنية شكلت )أللمساحة المبنية من  الل استمارة االستبيان تبين 

 بحسب ما هو( وتتفاوت بين االحياء 2م2.7من المساحة المبنية دون المعيار المحدد بمعدل ) طالبحصة ال

 ( لكي تطابق المعيار.2م11046مساحة مبنية بقدر) ُلىلمدينة بحاجة ان ا ُذ( 94جدول )الموضح في 

 ( للمدارس االبتداَيةطالب)مساحة المبنية/ حصة العيار( م94جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةفي مدينة ال

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2المبنية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة المبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 4880 2.1 2963 1426 4 5 نيسان9

 5327 1.1 1327 1210 1 3 1الغدير

 839 2.3 624 266 1 1 الحسين

 11046 2.7 4914 2902 6 9 المجموع
 (لمدينة القادسية.3واستمارة االستبيان)(93الباحث باالعتماد على جدول )-المصدر:
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 :/ موقف السيارات مدرسة-2-2-5-4

لآوي  ُضافي 2لكل شعبة +  /2)ضمن ا رض في المدارس االبتداَية موقف السيارات  حدد معيار

وعدد الشعب ليس فيها موقف سيارات المدارس االبتداَية في مدينة القادسية ( وبما ان االحتياجات الخاصة

 ( موقفاا.386بحاجة ُلى )مدينة التعليم االبتداَي في ال دمة  ( شعبة فأن16( شعبة بعجز مقداره )80فيها )

 :نطاق التأثير-2-2-6

( ان المدارس االبتداَية 52ويتضح من الخريطة )م( 500بـ)يحدد  مدارس االبتداَيةللخدمة تأثير النطاق 

تتركز في وسط مدينة القادسية ويصل اطار تغطيتها للخدمة ُلى أحياء)الحسين، والسوق، والقادسية، 

، 1%( من مجموع احياء المدينة اما االحياء المخدومة جزَياا تتمثل بـ)الضباط، والغدير50نيسان( بنسبة )9و

المخدومة هي)الطاقة( ُذ ان بعض المدارس االبتداَية  يصل نطاق تغطيتها بخارج ( واالحياء غير 2والغدير

حدود المدينة الموجودة باتجاه الشرق عبر نهر الفرات) شط القادسية( )قرية المرانة( باتجاه الجنوب الغربي 

ما تم توقيعها  وهآا يدل على ان  دمة التعليم االبتداَي في مدينة القادسية هي كافية ُذا 1من حي الغدير

 في الريف المجاور للمدينة. الطلبةبالشكل الصحيح وهي تستقطب 

 :(ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-2-3

 

لمرحلة التعليم تان مدرس قادسيةفي مدينة ال (ةمرحلة المتوسط – ةمتوسطة و)الثانويعدد المدارس ال

بواقع مدارس ( 4ثانوية تؤدي  دمات ثالث مراحل دراسية للتعليم المتوسط ومجموعها ) اثنتانالمتوسطة و

بلغ عدد الملتحقين و. متساو  على كال الجنسين توزعت بشكل غيرللبنات  مدرسة واحدةللبنين و دارس( م3)

ا طالب( 1108بهآه المدارس )  ا.ديد مدى كفاءتهلتح؛ (2جدول  )ال. وسنحلل واقعها الخدمي مع المعايير. ينظر ا

 :مدرسة / نسمة-2-3-1

لسكان انسبة ( نسمة و9600لكل ) كون مدرسة للبنين وأ رى للبناتتيجب أن  قاا للمعايير المحددةاوف

 دارساالحتياجات الفعلية من م يتم تحديد ُذ%( 3.5%( لكل جنس )7)المخدومين من مجموع السكان 

ولديها فاَض  للمتوسطة تينوبحسب المعيار ان المدينة تكتفي بـمدرس بناءا على هآا المؤشر التعليم المتوسط 

( وعند تطبيقها على 1108م( بلغ )2020-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) الطلبةن عدد أو تانمدرس

بلغت نسبة المخدومين  ُذفاق النسبة المعيارية  الطلبةنجد هآا العدد من سكان المخدومين ال نسبة معيار

ن يكون أالمفترض ف%( 8.77بنسبة زيادة )( نسمة 7027البالغ )%( من مجموع سكان المدينة 15.77)

 ارج المعيار يغطون بقية المدارس  طالباا في( 616هنالك ) أي أن ،قاا للمعياراوفطالباا ( 492هنالك )

 المناطق الريفية المحاذية للمدينة.طالب اب هآه المدارس استقطنتيجة االثنتين المتبقية 
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 م2020 -2019للعام الدراسي قادسيةبحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة ال المدارس االبتداَية( 52 ريطة )

 .(2( وجدول )31الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :طالبمدرسة / -2-3-2

( 277أي ) رسا( مد4( بواقع )1108م( )2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي ) الطلبةبلغ عدد 

عدم توازن  ويتبينالمدرسة  في طالب( 324البالغ ) مدرسةالسعة  من معيار أقلفي كل مدرسة وهي  طالب

 بين المدارس وتوزيعها بين االحياء. الطلبةاعداد 

 :طالبمدرس/ -2-3-3

وعند تطبيق المعيار وجد ان  ا( مدرسا 51عدد المدرسين في التعليم المتوسط )و طالباا( 1/30لكل مدرس )

على مستوى  المدرسينتوزيع ان  (95)جدول الادنى من المعيار ويتضح من  وهي طالباا( 1/19لكل مدرس )

الحصص لكل  مراحل المتوسطة تعتمد نصاب  ن ؛لمعيار غير دقيقا( ويعد 22االحياء متباين وبمعدل )

 رسامدال مديريمدرس في تخصصه الدقيق وهآا ما ثبت بحسب استمارة االستبيان التي وزعت على 

 .غير دقيق يكون المعيار هوعليالفيزياء( واإلنكليزي، وفي تخصصات )الرياضيات،  ااتضح هنالك عجزا ف

 لقادسية( في مدينة اةمرحلة المتوسط – ةللمدارس المتوسطة و)الثانوي طالبمدرس/ معيار( 95جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 العجز طالبمدرس/ عدد المدرسين الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 - 22 24 521 2 1الغدير

 - 14 15 214 1 الحسين

 - 31 12 373 1 القادسية

 - 22 51 1108 4 المجموع
 (.38الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :طالبشعبة / -2-3-4

مرحلة المتوسط( في مدينة  –وعدد شعب مدارس التعليم المتوسط و)الثانوي  طالباا،( 30المعيار لكل شعبة )

تباين  (96جدول )الفي الشعبة وهو غير مطابق للمعيار. ويتبين من  طالباا( 43( شعبة بمعدل )26القادسية )

 1في الشعبة( في حي القادسية تاله حي الغدير طالباا 62بين االحياء فقد بلغ اعلى معدل ) الطلبةفي كثافة 

 (.10) وبلغ العجز بعدد الشعب الدراسية ،(36وبعده حي الحسين بمعدل ) ،(طالباا37بمعدل )

 مرحلة المتوسط( –للمدارس المتوسطة و)الثانوي  طالبشعبة/ عيار( م96جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) قادسيةفي مدينة ال

 العجز طالبشعبة/ عدد الشعب الطلبةعدد  المدارس عدد الحي السكني

 3 37 14 521 2 1الغدير

 1 36 6 214 1 الحسين

 6 62 6 373 1 القادسية

 10 43 26 1108 4 المجموع
 (.38الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
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 :المساحة عيارم-2-3-5

 :المساحة/طالبحصة ال -مدرسة /المساحة الكلية للخدمة  -2-3-5-1

غلب المدارس مطابقة أن أ( يتضح 97جدول )ال( ومن 2م4617المساحة لكل مدرسة متوسطة ) عيارم 

ق المعيار وصل يتطبب ( لكل طالب و2م14.25وفق المعيار) علىحصة الطالب  منلمعيار المساحة الكلية 

تفاوتت حصة و( 2م15000المدينة )ن المساحة الكلية للمدارس المتوسطة في أ( لكل طالب و2م 13.5) ُلى

 وتبين ،(9.6بلغ ) 1الغديرو ،(2م13.4والقادسية) ،(2م23.4الطالب بين االحياء اعلى نسبة في حي الحسين)

 (.2م2730عجز في حصة الطالب بمقدار)

مرحلة المتوسط(  –مساحة( للمدارس المتوسطة و)الثانوي /طالب –)مدرسة /مساحة عيار( م97جدول )

 م(2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي)

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 2420 9.6 5000 521 1 2 1الغدير

 - 23.4 5000 214 1 1 الحسين

 310 13.4 5000 373 1 1 القادسية

 2730 13.5 15000 1108 3 4 المجموع
 (.36الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :شعبة/طالبحصة  –مساحة /الشعبة  -2-3-5-2

مرحلة  –المدارس المتوسطة و)الثانوي  مديري( وتبين من  الل ُجابات 2م49معيار مساحة الشعبة )

( وهي تعاني من نقص في 2م42=6*7بأن مساحة الشعبة بقياس ) واجابأمدرسة  ي( مدير4المتوسط( ان )

ن مساحة الشعب الدراسية للتعليم المتوسط أ( 98جدول )ال( ويتضح من 2م7مساحة الشعبة الواحدة بمقدار)

وهي ال تطابق  ،من مساحة الشعبة طالب( حصة ال2م1) ( بمعدل2م1092في مدينة القادسية بلغت )

 (.2م792( وبهآا يكون هناك عجز في مساحة الشعب الدراسية في المدينة بمقدار)2م1.7معيار)

 –لمتوسطة و)الثانوي ( للمدارس االشعبة مساحة/طالبحصة ال – شعبة/ مساحة) عيارم (98جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةفي مدينة المرحلة المتوسط( 

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب

 المساحة

 2مالكلية للشعب 

 /طالبحصة ال

 2مالشعبة مساحة 

العجز في مساحة 

 2الشعب م

 298 1.1 588 14 521 1 2 1الغدير

 112 1.2 252 6 214 1 1 الحسين

 382 0.7 252 6 373 1 1 القادسية

 792 1 1092 26 1108 3 4 المجموع
 لمدينة القادسية. (3(واستمارة االستبيان)96الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
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 طالب:/المساحة المبنية  -2-2-5-3

المدارس للتعليم المتوسط  مديريوبحسب ُجابات  طالب( 2م1/7بلغ المعيار المحدد من المساحة المبنية لكل )

( في 2م4036ن المساحة المبنية شكلت )أمرحلة المتوسط( من  الل استمارة االستبيان تبين  –و)الثانوي 

( وتتفاوت بين االحياء 2م3.64من المساحة المبنية دون المعيار المحدد بمعدل ) طالبالمدينة وكانت حصة ال

جدول الموضح في بحسب ما هو في المساحة المبنية.  طالبال كانت جميع االحياء دون المعيار في حصة ُذ

 ( لكي تطابق المعيار.2م3720مساحة مبنية بقدر) ُلىالمدينة بحاجة ف( 99)

في مرحلة المتوسط(  –متوسطة و)الثانوي ( للمدارس الطالب)مساحة المبنية/ حصة ال عيار( م99جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةمدينة ال

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

المساحة 

 2المبنية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة مبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 2436 2.32 1211 521 1 2 1الغدير

 511 4.61 987 214 1 1 الحسين

 773 4.93 1838 373 1 1 القادسية

 3720 3.64 4036 1108 3 4 المجموع
 ( لمدينة القادسية.3( واستمارة االستبيان )98الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

  :مدرسة / موقف السيارات-4 -2-3-5
 

لكل  /2)ضمن ا رض مرحلة المتوسط(  –في المدارس المتوسطة و)الثانوي موقف السيارات  حدد معيار

وعدد الشعب فيها موقف سيارات  جميعها تفتقر ُلىن أ( ولآوي االحتياجات الخاصة ُضافي 2شعبة + 

( موقف 144بحاجة ُلى ) قادسيةمدينة ال دمة التعليم المتوسط في  ( شعب فأن10( شعبة بعجز مقداره )26)

 .لسد العجز الحاصل فيهاسيارات 

 :نطاق التأثير-2-3-6

 

( 53ويتضح من الخريطة )م( 800بـ)مرحلة المتوسط(  –المتوسطة و)الثانوي المدارس حدد نطاق  دمة ي

تتركز في وسط مدينة القادسية ُذ يصل ُطار تغطيتها مرحلة المتوسط(  –المتوسطة و)الثانوي أن المدارس 

( في 2، والضباط، والسوق، والقادسية، والغدير1نيسان، والغدير9( أحياء هي )الحسين، و 7للخدمة ُلى )

%( من مجموع احياء المدينة اما حي )الطاقة( فتغطية الخدمة بشكل جزَي، وأن بعض 87.5المدينة بنسبة )

على طول شط القادسية باتجاه شرق المدينة وغرب  المدارس يصل نطاق تغطيتها في  ارج حدود المدينة

 المدينة مما جعلها ذات طلب على الخدمة من المناطق الريفية المجاورة لها.
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بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة مرحلة المتوسط(  –المتوسطة و)الثانوي المدارس ( 53يطة ) ر

 م2020 -2019للعام الدراسي قادسيةال

 
 .(2( وجدول )33الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 :مرحلة االعدادي( –و)الثانوي  اإلعداديةالمدارس -2-4

لمرحلة التعليم  مدرستينمرحلة االعدادي( في مدينة القادسية  –و)الثانوي  اإلعداديةيبلغ عدد مدارس 

( مؤسسات 4تؤدي  دمات ثالث مراحل دراسية للتعليم االعدادي ومجموعها يبلغ ) يناالعدادي وثانويت

( 1054للبنات وبلغ ُجمالي عدد الملتحقين بهآه المدارس ) مدرستينللبنين و تينتربوية وتعليمية بواقع مدرس

ا وطالبة. وسنحلل واقعها الخدمي في مدينة القادسية مع المعايير المعتمدة  . (2. ينظر الجدول )طالبا

 :مدرسة / نسمة-2-4-1

النسبة ( نسمة و9600لكل ) كون مدرسة للبنين وأ رى للبناتتيجب أن التي قاا للمعايير المحددة، اوف

االحتياجات  يتم تحديد ُذ%( 3.14%( لكل جنس )6.28)االفتراضية للسكان المخدومين من مجموع السكان 

مدرستين بحسب المعيار ان المدينة تكتفي بـ بناءا على هآا المؤشر الفعلية من مؤسسات التعليم االعدادي 

م( 2020-2019في هآه المرحلة للعام الدراسي ) ةالطلبن عدد أو مدرستانلإلعدادي ولديها فاَض 

البالغ %( من مجموع سكان المدينة 14.9( وعند تطبيقها على المعيار بلغ نسبة المخدومين)1054بلغ)

( 441من المفترض ان يكون هنالك ) ُذ%( 8.7وهي اعلى من المعيار بكثير وبنسبة زيادة ) ،( نسمة7027)

 ارج المعيار المحدد يغطون بقية المدارس االثنتين  طالباا في( 613هنالك ) أي أن ،لمعياراوفق  طالباا على

 .المتبقية وهآا يدل على استقطاب هآه المدارس المناطق الريفية المحاذية للمدينة

 :طالبمدرسة / -2-4-2

 طالباا( 264( مدارس أي )4( بواقع )1054م( )2020-2019في مدينة القادسية للعام الدراسي ) الطلبةعدد 

عدم توازن  في المدرسة ويتبين طالباا( 216البالغ ) سعة المدرسة وهي اعلى من معيار ،في كل مدرسة

 بين المدارس وتوزيعها بين االحياء. الطلبةاعداد 

 :طالبمدرس/ -2-4-3

( 51بلغ عدد المدرسين في التعليم االعدادي في مدينة القادسية ) طالباا( 1/30بحسب المعيار ان لكل مدرس )

( 100جدول )اللكل مدرس على مستوى المدينة عند تطبيق المعيار يتضح من  طالباا( 21بمعدل ) امدرسا 

لكل  طالب( 40)1لغ في حي الغديرب ُذالتباين في عدد الكوادر التعليمية على مستوى االحياء في المدينة 

 ُذويعتبر هآا المعيار غير دقيق  ،لكل مدرس طالباا( 15ما حي الحسين )أ( مدرسين 4مدرس بعجز بلغ )

من الحصص لكل مدرس في  اال تعتمد على عدد الكادر التدريسي بل ان هنالك نصابا  اإلعداديةان المراحل 

هآه المؤسسات البالغة  مديريستبيان التي وزعت على تخصصه الدقيق وهآا ما ثبت بحسب استمارة اال

اغلب المدارس فالرياضيات( واإلنكليزي، وفي التخصصات )الكيمياء،  ا( مدارس اتضح ان هنالك عجزا 4)

 يكون المعيار غير دقيق.  هتعاني من النقص الحاد في هآه التخصصات وعلي



203 

 

  

 قادسيةفي مدينة ال مرحلة االعدادي( –ثانوي و)ال اإلعداديةللمدارس  طالب/مدرس عيار( م100جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي )

 العجز طالب/مدرس مدرسينعدد ال الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 4 40 12 481 2 1الغدير

 - 15 39 573 2 الحسين

 4 21 51 1054 4 المجموع
 (.40الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :طالبشعبة/  -2-4-4

وبلغت عدد  طالباا،( 30ن المعيار المحدد لكل شعبة )أفي الشعبة و الطلبةمدى كثافة  ُلى عياريشير هآا الم

( 34( شعبة بمعدل )31مرحلة االعدادي( في مدينة القادسية ) –شعب مدارس التعليم االعدادي و)الثانوي 

 ان هناك تباينا أ( 101جدول )الفي الشعبة على مستوى المدينة وهو غير مطابق للمعيار. ويتبين من  طالباا

(شعب 5في الشعبة( في حي الحسين بعجز) طالباا 41بين االحياء فقد بلغ اعلى معدل ) الطلبةفي كثافة 

 في الشعبة. طالباا( 28قل كثافة حي الحسين )دراسية واال

 مرحلة االعدادي( –للمدارس االعدادي و)الثانوي  طالبشعبة/ عيار( م101جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) قادسيةفي مدينة ال

 العجز طالب/شعبة شعبعدد ال الطلبةعدد  عدد المدارس الحي السكني

 - 28 17 481 2 1الغدير

 5 41 14 573 2 الحسين

 5 34 31 1054 4 المجموع
 (.40الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :المساحة عيارم-2-4-5

 :المساحة/طالبحصة ال -مدرسة /المساحة الكلية للخدمة -2-4-5-1

 اإلعداديةن جميع المدارس أ( يتضح 102جدول )ال( ومن 2م3078المساحة لكل مدرسة اعدادية ) عياربلغ م

وفق  على من المساحة طالبحصة ال أمافي مدينة القادسية كانت اعلى من المعيار للمساحة. 

ن أعلى مستوى المدينة و طالب( لكل 2م 24) ُلىق المعيار وصل يتطبطالب فعند ( لكل 2م14.25المعيار)

( وتفاوتت حصة 2م25000ي( في المدينة )مرحلة االعداد –المساحة الكلية للمدارس المتوسطة و)الثانوي 

( وهي اعلى من المعيار 2م31) 1بين احياء المدينة فقد سجلت اعلى نسبة في المساحة في حي الغدير لبةطال

في ( 2م9990لديها فاَض في المساحة بقدر)ن المدينة أ( وبهآا ف2م17حي الحسين بـ) هالمحدد وجاء بعد

 من المساحة الكلية للمدرسة. طالبحصة ال
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 مرحلة االعدادي( –للمدارس االعدادي و)الثانوي مساحة( /طالب –)مدرسة /مساحة عيار( م102جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي ) قادسيةفي مدينة ال

الحي 

 السكني

عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

 المساحة 

 2الكلية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة م

العجز في المساحة 

 2الكلية م

 - 31 15000 481 2 2 1الغدير

 - 17 10000 573 2 2 الحسين

 - 24 25000 1054 4 4 المجموع
 (.41الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 
 

 :شعبة/طالبحصة  –مساحة /الشعبة -2-4-5-2

مرحلة  –المدارس االعدادي و)الثانوي  مديري( وتبين من  الل ُجابات 2م49معيار مساحة الشعبة )

جدول ال( ويتضح من 2م7( وهي تعاني من نقص بمقدار)2م42=6*7االعدادي( بأن مساحة الشعبة بقياس )

 طالب( حصة ال2م1.2( بمعدل )2م1302ن مساحة الشعب للتعليم االعدادي في مدينة القادسية بلغت )أ( 103)

( وتتفاوت بين 2م493عجز في مساحة الشعب في المدينة بمقدار) يوجد( و2م1.7وهي ال تطابق معيار)

 وهي جاءت دون مستوى المعيار. (2م1اما حي الحسين ) ،(2م1.5نسبة ) 1سجل حي الغدير ُذاالحياء 

 –العدادي و)الثانوي ( للمدارس االشعبة مساحة/طالبحصة ال – شعبة/ مساحة)عيارم (103جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) لقادسيةفي مدينة امرحلة االعدادي( 

الحي 

 السكني

 عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

عدد 

 الشعب
 المساحة

 2الكلية للشعب م

 حصة الطالب/

الشعبة مساحة 

 2م

العجز في مساحة 

 2الشعب م

 106 1.5 714 17 481 2 2 1الغدير

 387 1 588 14 573 2 2 الحسين

 493 1.2 1302 31 1054 4 4 المجموع
 (لمدينة القادسية.3( واستمارة االستبيان)41الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 
 

 :طالبالمساحة المبنية /-2-4-5-3

في المدارس للتعليم االعدادي  مديريوبحسب ُجابات  طالب( 2م1/7من المساحة المبنية لكل ) بلغ المعيار

من المساحة المبنية  طالب( في المدينة وحصة ال2م5430تبين ان المساحة المبنية شكلت ) ةاستمارة االستبان

( والحسين 2م139( بعجز )2م6.7) 1كان حي الغدير ُذ( وتتفاوت بين االحياء 2م5.2بمعدل ) دون المعيار

( 104موضح في جدول ) بحسب ما هو( وهي دون مستوى معيار المساحة المبنية. 2م1781( بعجز)2م3.9)

عجز في المساحة المبنية  وفيهاتطابق المعيار ل( 2م7400مساحة مبنية بقدر) ُلىالمدينة بحاجة ف

 (.2م1970)بقدر
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مرحلة االعدادي(  –عدادي و)الثانوي ( للمدارس االطالبمساحة المبنية/ حصة الال) عيار( م104جدول )

 م(2020-2019للعام الدراسي) قادسيةفي مدينة ال

الحي 

 السكني

 عدد 

 المدارس

عدد 

 االبنية

عدد 

 الطلبة

المساحة 

 2المبنية م

 /طالبحصة ال

 2مساحة مبنية م

العجز في المساحة 

 2المبنية م

 139 6.7 3211 481 2 2 1الغدير

 1781 3.9 2219 573 2 2 الحسين

 1970 5.2 5430 1054 4 4 المجموع
 (لمدينة القادسية.3واستمارة االستبيان) (41الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

  :مدرسة / موقف السيارات-2-4-5-4

لكل شعبة  /2)ضمن ا رض مرحلة االعدادي(  –في المدارس اإلعدادية و)الثانوي موقف السيارات  معيار

( شعبة 31وعدد الشعب فيها )موقف سيارات  جميعها تفتقر ُلى( ولآوي االحتياجات الخاصة ُضافي 2+ 

 .لسد العجز فيها( موقف سيارات 144 دمة التعليم االعدادي بحاجة ُلى ) ( شعبة فأن5بعجز مقداره )

 :نطاق التأثير-2-4-6

( 54ويتضح من الخريطة )م( 800بـ)( اإلعداديةمرحلة  – ةو)الثانوي اإلعداديةالمدارس حدد نطاق  دمة ي

نيسان، 9( أحياء هي )الحسين، و 7انها تتركز في وسط مدينة القادسية ُذ يصل ُطار تغطيتها للخدمة ُلى )

%( من مجموع احياء المدينة 87.5( في المدينة بنسبة )2، والضباط، والسوق، والقادسية، والغدير1والغدير

ا حي )الطاقة( فتغطية الخدمة فيه بشكل جزَي، وأن بعض المدارس يصل نطاق تغطيتها في  ارج حدود ام

على طول شط القادسية باتجاه شرق المدينة وغرب المدينة مما جعلها ذات طلب على الخدمة من  المدينة

 المناطق الريفية المجاورة لها.

 :والتعليمية واالحتياجات الخدميةالتربوية مباني لالصفات العمرانية ل -2-5

 الخاصة بها عمرانية، نستعرض تحديد المؤسسات التعليمية بناًء على متغيرات الحالة الرفي هذا المحو 

واستمارة ها والمالحظة للباحث مديريالمقابلة الشخصية مع وواحتياجاتها الخدمية بحسب المسح الميداني 

 -:على النحو اآلتيوسنتناولها بحسب هرميتها و( 3االستبيان رقم )

 األطفال:رياض -1

تبريد الأجهزة  مثل تعاني النقص الحاد في توفر الخدمات ، وهيتحتاج لبعض الخدمات الروضة في المدينة

ومرسم لكي  ،وملعب ،ومكتبة ،وحديقة ،وقاعة احتفاالت ،نشاَية وُضافة مالحق )بناء جديد(ُمعالجات و

 كامل. بشكلوظاَفها تؤدي 
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بحسب نطاق تأثير الخدمة في مدينة  مرحلة االعدادي( –عدادي و)الثانوي اال( المدارس 54 ريطة )

 م2020 -2019للعام الدراسي قادسيةال

 
 .(2( وجدول )35الباحث باالعتماد على  ريطة ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 ي:مدارس االبتدائ -2

( بنايات ثالث بنايات 6لديها )اتضح ان ( في مدينة القادسية 9جميع مؤسسات التعليم االبتداَي البالغ عددها )

ومدرسة الحضارة  ،والثقافة للبنات في بناية مستقلة ،جديدة تمثلت )مدرسة االفاق للبنين في بناية مستقلة

واالمام الموعود للبنين في بناية وذات دوام ثالثي( وهي تتوفر فيها  ،ون للبناتتوغصن الزي ،المختلطة

 ُلىالتي تحتوي على ثالث مدارس تحتاج كل مدرسة  1الخدمات بالكامل باستثناء البناية في حي الغدير

واالنفال للبنات التي تزدوج معها الرواسي للبنين( فهي بحاجة  ،ويافا للبنين ،ادسية للبنينبناية. اما مدرسة الق

 ُلىتتوفر ُمكانية التوسع في ُضافة صفوف اما من ناحية الخدمات فهي بحاجة  ُذترميم واضافة بناء  ُلى

  .على أكمل وجه ممكن داء دورها ( مكتبةودورة مياه، ومرسم، ومختبرات، وأجهزة تبريد، وحديقة، )

 اإلعدادية:و ةالمتوسطة والثانويمدارس -3

 

( مدارس تمثلت )متوسطة السيد 6البالغ عددها )جميع مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي واالعدادي 

الحميري للبنين التي تزدوج معها ثانوية الفلك المساَية ومتوسطة عقيل بن ابي طالب للبنين( فهي بحاجة 

على  داء دورها على أكمل وجه ممكن، و( أجهزة تبريد، مختبرات، مرسم، دورة مياه، مكتبة دمات ) ُلى

وثانوية الثقافة للبنات(  ،واعدادية القادسية للبنين ،درسة )اعدادية القادسية للبناتوم لمعايير المعتمدةا وفق

 من المدارس حديثة البناء.

 للخدمات التعليمية في مدينة القادسية: مكانيةالمعايير ال -2-6

 :سهولة الوصول -2-6-1

التي وزعت على  ةستبانالكشفت استمارة ا تعليمية.الخدمات ال ُلى قادسيةسهولة الوصول في مدينة اللبيان 

جدول التضح من هو مو( استمارة وبحسب النسبة السكانية لكل حي سكني 703عينة المجتمع البالغة )

( ُجابة بنسبة 164)م( قد حصلت على  500من ) أقلن مسافة أان المسافات تختلف فيما بينها و (105)

م( 800من ) أكثر%( ومسافة 38( ُجابة بنسبة )267م( حصلت على )800-500%( ومسافة من )23)

 (106جدول )التضح من فيوساَل النقل المستخدمة فيما يخص ،  و%(39( ُجابة بنسبة )272حصلت على )

ا على االقدامالخدمات التعليمية في المدينة  ُلىن اغلب المبحوثين يصلون أ والآين  ،%(46ونسبتهم ) سيرا

 ،%(10ونسبة الآين يستخدمون سياراتهم الخاصة ) ،%(13تهم بلغت )يستخدمون السيارات العامة نسب

ستخدم الدراجات الهواَية بنسبة ت%( و10%( يستخدم سيارات ا جرة والدراجات النارية نسبتهم )9ونسبة )

(12.)% 
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  الخدمات التعليمية ُلىللوصول  الطلبة( المسافة التي يقطعها 105جدول )

 م2020في عام  قادسيةفي مدينة ال

 م800من  أكثر م800-500من  م500من  أقل النسبة العينة الحي ت

 21 57 48 18 126 نيسان 9 1

 62 51 33 21 146 الحسين 2

 8 10 7 4 25 السوق 3

 8 9 2 3 19 الضباط 4

 91 60 38 27 189 1الغدير  5

 19 16 3 5 38 2الغدير  6

 47 49 27 17 123 القادسية 7

 16 15 6 5 37 الطاقة  8

 272 267 164 100 703 المجموع

 39 38 23  %10 النسبة
 لمدينة القادسية. (1) ةاالستبانتحليل نتاَج الباحث باالعتماد على -المصدر:

 

 2020في عام  قادسيةفي مدينة ال تعليمية( وساَل النقل المستخدمة للوصول ُلى الخدمات ال106جدول )

 وسيلة النقل
ا على  سيرا

 االقدام

سيارة 

 عامة

سيارة 

  اصة

سيارة 

 اجرة

دراجة 

 نارية

دراجة 

 هواَية

 مجموع

 703 86 73 61 68 89 326 افراد العينة

 100 12 10 9 10 13 46 النسبة
 لمدينة القادسية. (1) ةاالستبانتحليل نتاَج الباحث باالعتماد على -المصدر:

خدمات التعليمية في مدينة القادسية فقد أجاب جميع المبحوثين بـ )كال( وهآا ال ُلىصعوبة الوصول  عن اما

جميع الطرق سالكة وال  ُذما يؤكده الباحث من  الل المالحظة والمسح الميداني وباعتباره من أبناء المدينة 

ستخدمة حسب الوسيلة المبالوقت المستغرق وفي المدينة.  ؤسسات التعليميةصعوبة في الوصول للم دتوج

فتباينت النسبة بين االفراد المبحوثين ومن  الل الجدول قادسية في مدينة ال لخدمات التعليميةا ُلىوصوالا 

ا على االقدام  خدمات التعليميةال ُلىالآين يصلون  يتضح بأن نسب (107)  5من  أقل الل )سيرا

دقيقة( بلغت 20-15و من)  ،%(17دقيقة( بنسبة )15-10و)من  ،%(13( بنسبة )10-5ومن) ،%(4/دقاَق

باستخدام وسيلة  خدمات التعليميةال ُلى اما الآين يصلون  ،%(37( بلغت )أكثردقيقة ف20ونسبة ) ،%(29)

 ،%(29دقيقة( بنسبة )15-10و)من  ،%(18( بنسبة )10-5ومن) ،%(11/دقاَق 5من  أقل الل )نقل 

  .%(8( بلغت )أكثردقيقة ف20ونسبة ) ،%(33دقيقة( بلغت )20-15ومن) 
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 م2020قادسية في سنة في مدينة ال تعليميةالخدمات ال ُلى للوصولالوقت المستغرق ( 107جدول )

ا على االقدام  سيرا

 النسبة المجموع اعدادي ثانوي متوسط ابتداَي رياض الوقت/

 4 157 27 23 53 35 35 دقاَق5من  أقل

5-10 167 126 116 69 74 453 13 

10-15 187 141 153 121 93 609 17 

15-20 203 176 164 223 198 1003 29 

 37 1293 311 267 217 225 258 أكثرف20

 100 3515 703 703 703 703 703 مجموع

 ستخدام وسيلة نقلاب

 11 385 46 63 94 109 73 دقائق5من  أقل

5-10 133 126 168 107 112 646 18 

10-15 189 161 197 227 253 1027 29 

15-20 252 211 202 250 261 1176 33 

 8 281 31 56 42 96 56 أكثرف20

 100 3515 703 703 703 703 703 المجموع
 لمدينة القادسية. (1)تحليل نتاَج االستبانة الباحث باالعتماد على -المصدر:

 ن:درجة رضا السكا -2-6-2

اهم سكانرأي ال ديع / راض  بـ حدد  ُذ .قادسيةمدينة الفي  لخدمات التعليميةلقياس كفاءة ا ما )غير راض 

 ةاظهرت نتاَج االستبانبدرجة قليلة/ راض  بدرجة متوسطة/ راض  بدرجة جيدة/ راض  بدرجة جيد جداا( و

( 315ن )أ (108التي يوضحها الجدول )، مدينةالفي  ات التعليمية بكافة مراحلهادرجة الرضا عن الخدم ان

%( راض  بدرجة 29( بنسبة )204وان ) ،%(45من المبحوثين غير راض  عن الخدمات التعليمية بنسبة )

( راض  بدرجة جيدة بنسبة 42و) ،%( راض  بدرجة متوسطة17( من المبحوثين بنسبة )123و) ،قليلة

حليل االحصاَي لدرجة يتبين من  الل التو%(. 3( بنسبة )19وبلغ عدد راض  بدرجة جيد جداا ) ،%(6)

( بنسبة ) ن العينة اتخآت اتجاه )غيرأرضا السكان في مدينة القادسية عن الخدمات التعليمية   ،%(38.6راض 

 .(1.05وبدرجة انحراف معياري ) ،(1.93ومعدل المتوسط الحسابي )

 :يةالتعليم المؤسسات جودة-2-7

ارتفاع نسب الرسوب وانخفاض نسب النجاح في جميع مدارس ( 111( و)110و)( 109الجدول )يتبين من 

ُذ بلغ معدل النجاح للتعليم  االعدادي( والمتوسط، ومدينة القادسية لجميع المراحل الدراسية )االبتداَي، 

%( واالعدادي 67%( بنسبة رسوب )33%( والتعليم المتوسط )39%( بنسبة رسوب )61االبتداَي )

تعليم ؛ الفتقارها الة كفاء انخفاض جودة ووهنا يتضح ان المدينة تعاني من  %(،80%( بنسبة رسوب )20)
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ويتبين من  لقى بظالله سلباا على مخرجات العملية التعليميةأمما  يةالكثير من المقومات التربوية والخدم ُلى

لألعوام في مدينة القادسية  نجاح في الصفوف المنتهيةالنسب  التفاوت الكبير في( 21( و)20( و)19الشكل )

وهي تشترك في ا سباب نفسها التي أدت ُلى انخفاض نسب النجاح  وتدني نسب النجاحالدراسية الخمس 

 في مدينة المشخاب بحسب ما تم ذكره في المبحث ا ول من هآا الفصل. 

 ( درجة رضا السكان عن الخدمات التعليمية بحسب االحياء108جدول )

 م2020في عام  قادسيةفي مدينة ال

 ( لمدينة القادسية.1الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان )-المصدر:
 

 م(2019-2014القادسية ولألعوام الدراسية )سادس االبتداَي في مدينة ال( نسب نجاح 109جدول )

  درسة الماسم  ت

 االبتداَية

2014-

1015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 المعدل

 49 36 81.48 55.56 28.57 41.67 القادسية للبنين 1

 45 13.79 82.61 40 20 70.59 االفاق للبنين 2

 66 60.71 82.67 97.78 42.59 47.17 االنفال للبنات 3

 55 44.68 97.37 38.24 46.15 47.83 يافا للبنين 4

 40 8.70 93.33 43.14 16.67 38.46 الرواسي للبنين  5

 83 78.95 95.83 95.83 84.21 62.5 الثقافة للبنات 6

 96 100 90.91 100 100 90.91 للبنات غصن الزيتون 7

 65 69.57 70.37 74 87.5 22.5 االمام الموعود للبنين 8

 51 41.67 86.67 63.16 56.25 5.26 الحضارة المختلطة 9

 61 50 87 68 54 47 المعدل 
  الباحث باالعتماد على.-المصدر:

-2014)المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف، مركز فحص الدراسة االبتداَية، نتاَج االمتحانات الوزارية 

 .2020(، بيانات غير منشورة،2019

 

 الحي ت
افراد 

 العينة

غير 

 راض  

راض  

 بدرجة قليلة

راض  بدرجة 

 متوسطة

راض  بدرجة 

 ةجيد

راض  بدرجة 

 جيد جداا

 6 9 26 37 48 126 نيسان 9 1

 5 7 30 41 63 146 الحسين 2

 1 2 4 7 11 25 السوق 3

 0 0 3 7 9 19 الضباط 4

 2 10 22 53 102 189 1الغدير  5

 0 6 6 12 14 38 2الغدير  6

 4 7 23 38 51 123 القادسية 7

 1 1 9 9 17 37 الطاقة  8

 19 42 123 204 315 703 المجموع

 3 6 17 29 45 %10 النسبة
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 لألعوام الدراسية  قادسيةالمدينة في  االبتداَيللتعليم  والمعدل العامنجاح النسب  (19شكل)

 م(2014-2019)

 
 (.109(( وجدول ) Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:

 م(2019-2014) ةالدراسي عوامولأل قادسيةفي مدينة ال المتوسطالثالث ( نسب نجاح 110جدول)

 ت
 اسم المتوسطة والثانوية

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 المعدل

 34 51.72 28.57 35.71 37.25 17.24 السيد الحميري للبنين .م 1

 30 29.41 14.58 45.24 52.63 6.38 عقيل ابن ابي طالب للبنينم. 2

 10 1.85 16.33 13.16 9.62 صفر *الفلك المساَية للبنين ث. 3

 57 49.3 60 79.45 72.73 24.27 *الثقافة للبنات ث. 4

 33 33 30 43 43 16 المعدل 
  الباحث باالعتماد على.-المصدر:

-2014المتوسطة، نتاَج االمتحانات الوزارية )المديرية العامة للتربية في محافظة النجف االشرف، مركز فحص الدراسة 

 .2020(، بيانات غير منشورة،2019

 لألعوام الدراسية  قادسيةالمدينة في متوسط الللتعليم  والمعدل العامنجاح النسب  (20شكل)    

 م(2014-2019)

 
 (.110(( وجدول ) Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:
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 م(2019-2014) ةالدراسي عوامولأل قادسيةفي مدينة ال السادس االعدادي( نسب نجاح 111جدول )

 والثانوية اإلعداديةاسم  ت

 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 المعدل

 اعدادية القادسية للبنات* 1

 اعدادية القادسية للبنين

17.61 9.71 35.97 16.92 27.8 22 

2 17.61 9.71 35.97 16.92 12 18 

 13 صفر 5.56 12.50 18.92 14.75 ثانوية الفلك المساَية 3

 26 28.36 19.23 21.17 34.87 27.56 ثانوية الثقافة للبنات 4

 20 23 15 26 18 19 المعدل 
الباحث باالعتماد على-المصدر:   

-2014محافظة النجف االشرف، مركز فحص الدراسة اإلعدادية، نتاَج االمتحانات الوزارية )المديرية العامة للتربية في 

2020(، بيانات غير منشورة،2019  

 .م2018)اعدادية القادسية المختلطة( وفصلت كال في بناية للبنين وبناية للبنات في عام  -*

      

 لألعوام الدراسية  قادسيةالمدينة في عدادي االللتعليم  والمعدل العامنجاح النسب ( 21شكل )

 م(2014-2019)

 

 
 (.111(( وجدول )Microsoft Office2019-Excelالباحث باستعمال برنامج ))-المصدر:

 :االحتياجات الحالية والمستقبلية في مدينة القادسية للخدمات الصحية والتعليمية-3

 :القادسية للخدمات الصحية والتعليميةاالحتياجات الحالية في مدينة -3-1

 :الخدمات الصحية -3-1-1

 اصحيا  ام وبما ان المعيار يحدد مركزا 2020يوجد مركز صحي رَيس واحد في مدينة القادسية في سنة 

 أطباء على (4) ُلىن المدينة بحاجة أالخدمة و ةزياد ُلىن المدينة ال تحتاج أ( نسمة ف1/12000لكل ) ارَيسا 

 ( موقف للسيارات.65) ُلىوبحاجة  ( نسمة1/1000وفق معيار لكل طبيب )
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 :الخدمات التعليمية -3-1-2

 :رياض األطفال-3-1-2-1

باقي االحياء تعاني من عجز في هآه الخدمة و( روضه أطفال في مدينة القادسية في حي القادسية 1) توجد

( 1/2400قاا لمعيار روضة لكل )اوفو شعب( 6)لكل روضة  ( رياض أطفال3) ُلىوبهآا المدينة بحاجة 

( 81) ُلىو ا( معلما 33) ُلىفهي بحاجة  أما المعلمون (2م3900ومساحة مبنية ) (2م0081نسمة بمساحة )

تم توزيعها على االحياء  ُذ. (112جدول )الينظر ( موقف للسيارات. 36) ُلىو 2( م882شعبة بمساحة )

بما يضمن مساواه لخدمة بحسب المجاورة السكنية لألحياء وعدد السكان لتغطية الخدمة ل السكنية التي تفتقر

 .(55خريطة )ال( و113جدول )الينظر %( من سكان المدينة. 65ة وتخدم )في جميع انحاء المدين التوزيع

 م2020 -2019للعام الدراسي ( الحاجة الحالية من  دمة رياض ا طفال في مدينة القادسية 112) جدول

 الخدمة المطلوبة لخدمة المتوفرةا حاجةال نوع الخدمة ت

 2 1 3 عدد رياض االطفال 1

 5100 3000 2م8100 المساحة الكلية 2

 2852 1048 3900 المساحة المبنية  3

 30 3 33 المعلمينعدد  4

 16 2 18 عدد الشعب 5

 2 1 3 عدد االبنية 6

 798 84 882 مساحة الشعب 7

 36 - 36 مواقف سيارات 8
 ( لمدينة القادسية.2( واستمارة االستبيان )2،41الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

من رياض ا طفال في مدينة القادسية بحسب االحياء  للحاجة( التوزيع المكاني المقترح 113جدول )

 م2020 -2019السكنية للعام الدراسي 

 2المساحةم الحاجة مجموع السكان اسم الحي ت

 2700 1 1231 القادسية 1

 2700 1 1890 1الغدير 1

 2700 1 1462 الحسين 2

 8100 3 4583 المجموع
 (.2( وجدول )19،112الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :المدارس االبتدائية-3-1-2-2

( 3) ُلى( مدرسة فالمدينة بحاجة 9) ن عدد المدارس االبتداَية في مدينة القادسيةأ( 114جدول )اليتبين من 

لكن بحسب مؤشر نسبة المخدومين  ( نسمة،1/2400بحسب معيار مدرسة لكل ) ( مدارس6ولديها فاَض )

وهآا دليل على ان قله الخدمات  ا،( تلميآا 2902م البالغة )2020-2019للعام الدراسي  وأعدادهممن التالميآ 

ا على الخدمة التعليمية في المدينة ومن هآا الجانب  ان المدينة  في الريف الآي يحيط بالمدينة شكل طلباا كبيرا
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من رياض ا طفال في مدينة القادسية بحسب االحياء  للحاجة المقترح ( التوزيع المكاني55 ريطة )

 م2020 -2019السكنية للعام الدراسي 

 
 .(113الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 23760و) ( مساحة كلية2م51840تكتفي بعدد المدارس الحالية. اما من ناحية المساحة فالمدينة بحاجة )

ا، و)171( مساحة مبنية وبحاجة ُلى )2م ( مساحة شعبة اما عدد ا بنية فأن 2م5292( شعبة، و)108( معلما

( بناية باعتبار أن كل مدرسة يجب أن تكون 3( بنايات وبحسب المعيار ان المدينة بحاجة ُلى )6)المتوفر

لها بناية  اصة بها على وفق معيار الدوام ا حادي . اما موقف السيارات فجميع المدارس االبتداَية في 

( موقف 2شعبة ) مدينة القادسية لم يخصص لها موقف سيارات ضمن مساحة ا رض وبحسب المعيار لكل

 ( موقف سيارات. 432فالمدينة بحاجة ُلى ) موقف لآوي االحتياجات( 2سيارات و)

 ( الحاجة الحالية من  دمة المدارس االبتداَية في مدينة القادسية 114جدول )

 م2020 -2019للعام الدراسي 

 الخدمة المطلوبة لخدمة المتوفرةا حاجةال نوع الخدمة ت

 - 9 9* المدارس االبتداَيةعدد  1

 2م31840 2م20000 2م51840 المساحة الكلية 2

 2م18846 4914 2م23760 المساحة المبنية  3

 51 120 171 عدد المعلمين 4

 28 80 108 عدد الشعب 5

 3 6 9 عدد االبنية 6

 2م1932 2م3360 2م5292 مساحة الشعب 7

 432 - 432 مواقف سيارات 8
 (.2( وجدول )91،92،93،94الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

( مدارس وهي تسد الخدمة المطلوبة في 9( مدارس لكن الخدمة المتوفرة )3بحاجة ُلى )المدينة * بحسب معيار السكان 

في المدينة وزيادة  طلبةالالمدينة بسبب عدم وجود الخدمة في المناطق الريفية المجاورة للمدينة مما سبب في ارتفاع كثافة 

ا ان عدد   ( مدارس.3( طالب ال تكفيهم )2902)2020-2019للعام الدراسي  الطلبةالضغط على الخدمة علما

 

 

 :(ةمرحلة المتوسط – ةالمدارس المتوسطة و)الثانوي-3-1-2-3
 

أي  تينالمدينة مدرس( مدارس وحاجة 4في المدينة )المتوسطة ن عدد مدارس أ( 115جدول )اليتضح من 

( مدارس تسد 4ن )أف ا( طالبا 1108البالغة ) الطلبةعن الحاجة. ولكن طبقاا  عداد  تانفاَض رستانوجد مدت

 اليها من المناطق الريفية المجاورة.  الطلبةوفود ؛ لالحاجة الفعلية للمدينة

مساحة  (2م1764مساحة مبنية و) (2م9072مساحة كلية و)( 2م18468وان  دمة التعليم المتوسط بحاجة )

 .موقف سيارات (144)ُلىوالمدينة بحاجة ( بناية. 4) ُلىبحاجة فهي  بنية ا( شعب دراسية. اما 40شعبة و)
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في مدينة  (ةمرحلة المتوسط – ةالمتوسطة و)الثانوي( الحاجة الحالية من  دمة المدارس 115جدول )

 م2020 -2019القادسية للعام الدراسي 

 2020الخدمة المطلوبة لخدمة المتوفرةا حاجةال نوع الخدمة ت

 - 4 4 عدد المدارس المتوسطة 1

 2م3468 2م15000 2م84681 المساحة الكلية 2

 2م5036 2م4036 2م9072 المساحة المبنية  3

 - 51 40 عدد المدرسين 4

 10 26 36 عدد الشعب 5

 1 3 4 عدد االبنية 6

 2م672 2م1092 2م7641 مساحة الشعب 7

 144 - 144 موقف سيارات 8
 (.2( جدول )96،97،98،99الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 :مرحلة االعدادي( –و)الثانوي  اإلعداديةالمدارس -3-1-2-4

وجد تقادسية. أي في مدينة ال( مدارس 4) أقلالمدارس ن الخدمة المتوفرة من أ( 116جدول )اليوضح 

( مدارس تسد الحاجة 4ن )أف ا( طالبا 1054البالغة ) الطلبةولكن طبقاا  عداد  عن الحاجة تانفاَضمدرستان 

والثانوي  عدادين  دمة التعليم االأمن المناطق الريفية المجاورة. و للطلب على الخدمة ؛الفعلية للمدينة

( بلغ الفاَض فيها نصف المعيار 2م25000مساحة كلية والمتوفر منها ) (2م12312بحاجة ) عداديمرحلة اال

مدرساا  (28و) دراسية ةشعب( 24و)( 2م1176)ُلى مساحة شعبة ( و2م7088مساحة مبنية )المحدد و

 . م2020 -2019للعام الدراسي  عدادي( موقف سيارات لخدمة التعليم اال96) ُلىوالمدينة بحاجة 

مرحلة االعدادي( في مدينة  –( الحاجة الحالية من  دمة المدارس االعدادي و)الثانوي 116جدول )

 م2020 -2019للعام الدراسي  قادسيةال

 الخدمة المطلوبة لخدمة المتوفرةا حاجةال نوع الخدمة ت

 - 4 4 عدد المدارس  1

 - 2م25000 2م12312 المساحة الكلية 2

 2م6581 2م5430 2م7088 المساحة المبنية  3

 - 51 28 عدد المدرسين 4

 - 31 24 عدد الشعب 5

 - 4 4 عدد االبنية 6

 - 2م1302 2م1176 مساحة الشعب 7

 96 - 96 موقف سيارات 8
 (.2( وجدول )101،102،103،104الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:
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 :االحتياجات المستقبلية في مدينة القادسية للخدمات الصحية والتعليمية-3-2

 :م(2030 – 2020ما بين سنتي ) قادسيةتقدير عدد سكان ومساحة مدينة ال -3-2

 :المستقبلي قادسيةتقدير عدد سكان مدينة ال -3-2-1

اعتمد الباحث على اعداد  اجل التنبؤ باالتجاه المستقبلي للخدمات الصحية والتعليمية في مدينة القادسيةمن 

م الستخراج معدل النمو السكاني للسنوات 2020سكان كل حي سكني من مختاري االحياء السكنية لسنة 

بحسب تقديرات مديرية ( نسمة 4439م )2007عام  قادسيةبلغ عدد سكان مدينة ال ُذم( 2007-2020)

( نسمة بحسب المسح الميداني والحصول على اعداد سكان 7027م )2020ُحصاء النجف االشرف، وعام 

م 2030في سنة  قادسية%( ويبلغ عدد سكان مدينة ال3.6كل حي من مختاري االحياء وبلغ معدل النمو )

يوضح اعداد سكان مدينة  ، الآي(117جدول )ال( نسمة وبحسب االحياء السكنية في المدينة، ينظر 10008)

مدينة سينمو سنوياا اعتماداا على الزيادة الن عدد سكان أم. ف2030المستقبلي بحسب االحياء في سنة  قادسيةال

 معدل النمو السكاني في المدينة. فيدون ا  آ بعين االعتبار عامل الهجرة وتأثيره من السكانية الطبيعية، 

 م2030مدينة القادسية المستقبلية بحسب االحياء السكنية في سنة ( اعداد سكان 117جدول )

 م2030عدد السكان المستقبلي  م2020 عدد السكان الحي ت

 1790 1257 نيسان 9حي  1

 2082 1462 حي الحسين 2

 350 246 حي السوق 3

 266 187 حي الضباط 4

 2692 1890 1حي الغدير  5

 540 379 2حي الغدير  6

 1753 1231 القادسيةحي  7

 534 375 حي الطاقة )عشواَي( 8

 10008 7027 المجموع
 المتوالية الهندسية.و (19جدول ) الباحث باالعتماد على-المصدر:

 

 المستقبلي   قادسيةتقدير مساحة مدينة ال -3-2-2

ا( 166.8مساحة مدينة القادسية تبلغ ) الفرد من مساحة مدينة وبلغت حصة  2( كم7.1بما يعادل ) هكتارا

م لتصل 2030ن تزداد مساحة المدينة في سنة الهدف أومن المتوقع  2م (4.237م )2020في عام  قادسيةال

ا(237.6) ُلى المدينة  شمالن مالمح التوسع المستقبلي باتجاه محور أويرى الباحث  2(كم2.4و) هكتارا

لطاقة وحي الضباط وباتجاه محور الغرب مشخاب على الجانبين شمال حي ا -باتجاه طريق القادسية 

بسبب تحول اغلب ا راضي الزراعية   ؛1وحي الغدير 2،والجنوب الغربي من المدينة فيما وراء حي الغدير

 .مستمر تطورمناطق سكنية عشواَية وب ُلى
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 صحيةتقدير االحتياجات المستقبلية من الخدمات ال -3-2-3

 م2030ن مدينة القادسية بحسب عدد سكانها المتوقع في سنة أالخدمات الصحية فُلى الحتياج وفيما يخص ا

( 55( أطباء، و)10( أنها بحاجة ُلى )118ليست بها حاجة ُلى مركز صحي جديد ُذ يتبين من الجدول )

 اما المؤشرات ا  رى فهي كافية ُلى سنة الهدف وال يوجد فيها عجز. موقف سيارات

 م2030للعام  قادسيةفي مدينة ال المراكز الصحيةمن المستقبلية حاجة تقدير ال( 118جدول )

 ة الخدمة المطلوب لخدمة المتوفرةا حاجةال نوع الخدمة ت

 - 1 1 عدد المراكز الصحية 1

 - 3445 2م1800 المساحة الكلية 2

  1123 2م600 المساحة المبنية  3

 7 3 10 عدد االطباء 4

 - 7 1 أسنانطبيب  5

 - 2 1 صيدلي 6

 - 30 10 ذو المهن الصحية 7

 - 35 10 ذو المهن التمريضية 8

 55 - 55 موقف سيارات 8
 لمدينة القادسية.(2(واستمارة االستبيان)1الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 :تقدير االحتياجات المستقبلية من الخدمات التعليمية -3-2-4

 :رياض األطفال-3-2-4-1

( بعدد شعب 2م10800بمساحة )مؤسسات ( 4تبلغ الحاجة من رياض ا طفال ) ،(119جدول )من  الل ال

( ابنية لسد الحاجة 4) اما ا بنية فالمطلوب منها ا( معلما 44و ) لكل روضة، ( شعب6( شعبة بمعدل )24)

 ( موقف سيارات. 48و) (2م1761( ومساحة شعب )2م5200المستقبلية بمساحة مبنية تقدر)

 م2030للعام  قادسيةفي مدينة ال رياض االطفالمن المستقبلية  حاجةتقدير ال( 119جدول )

 الخدمة المطلوبة الخدمة المتوفرة الحاجة نوع الخدمة ت

 3 1 4 عدد رياض االطفال 1

 2م7800 2م3000 2م10800 المساحة الكلية 2

 2م4152 2م1048 2م5200 المساحة المبنية  3

 41 3 44 عدد المعلمين 4

 22 2 24 عدد الشعب 5

 3 1 4 عدد االبنية 6

 2م1092 2م84 2م1761 مساحة الشعب 7

 48 - 48 موقف سيارات 8
 (.2( وجدول)112الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

، 1وزعت على حي القادسية، والغديروان توزيعها الجغرافي على االحياء السكنية بحسب عدد السكان ُذ 

 (.56( والخريطة )120%(. ينظر الجدول )83نيسان لتغطية المدينة بالخدمة بنسبة )9والحسين، و
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 قادسية ( االحتياج من رياض االطفال والمساحة في مدينة ال120جدول )

 م2030بحسب االحياء السكنية للعام 

 2المساحةم الحاجة السكان عدد اسم الحي ت

 2700 1 1753 القادسية 1

 2700 1 2692 1الغدير 2

 2700 1 2082 الحسين 3

 2700 1 1790 نيسان9 4

 10800 4 8317 المجموع
 (.117( وجدول )119الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 

 المدارس االبتدائية-3-2-4-2

ن المدينة أو( )الحاجة في سنة ا ساس( 114في سنة الهدف يتطابق مع الجدول ) ان تقدير االحتياج يتضح

( مدارس 4تحتاج ُلى )سنة الهدف فأنها من حيث عدد السكان  ُلىبعدد المدارس من سنة ا ساس  تكتفي

( 9ة )فيجب ان تكون في المدين ا( طالبا 2902البالغ ) الطلبةالمعيار المحدد اما من حيث عدد  ابتداَية بحسب

 .مدارس ابتداَية؛  نها توفر الخدمة والطلب المتزايد عليها من قبل المناطق الريفية المجاورة للمدينة

 مرحلة المتوسط(  -و)الثانوي  المدارس المتوسطة-3-2-4-3

من  أكثرفأنها من حيث عدد السكان  ؛سنة الهدف ُلىمن سنة ا ساس  مدرستينالمدينة لديها فاَض بعدد 

( مدارس 4فيجب ان تكون في المدينة ) ا( طالبا 1108البالغ عددهم ) الطلبةالمعيار المحدد اما من حيث عدد 

 عجزال بالمناطق الريفية المجاورة للمدينة بس لدنمتوسطة؛  نها توفر الخدمة والطلب المتزايد عليها من 

( نسمة عن سنة 2979( نسمة بفارق )10008سكان المدينة بسنة الهدف )سوف يزداد  ُذفي هآه الخدمة 

 م.2030سنة  ُلىالمتوفرة حالياا كافية مرحلة المتوسط(  -المتوسطة و)الثانوي ا ساس وبهآا تكون المدارس 

 (اإلعداديةمرحلة  – ةو)الثانوي اإلعداديةالمدارس -3-2-4-4

قادسية. أي في مدينة ال( مدارس 4) مرحلة االعدادي( –و)الثانوي  اإلعداديةالمدارس الخدمة المتوفرة من  

( مدارس تسد 4ن )أف ا( طالبا 1054البالغة ) الطلبةولكن طبقاا  عداد  عن الحاجة تانفاَض رستانيوجد مد

  من المناطق الريفية المجاورة للطلب على الخدمة م؛2030حتى عام  الحاجة الفعلية للمدينة
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 م2030بحسب االحياء للعام  قادسيةالتوزيع المكاني المقترح لرياض ا طفال في مدينة ال (56 ريطة )

 
 .(120الباحث باالعتماد على جدول ) -المصدر:

 .Arc GIS Desktop10.7تقنية نظم المعلومات الجغرافية، برنامج  استعمال-1
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 ستنتاجاتاال

سكاني ال همارافق ذلك تطورو الخمس، المشخاب والقادسية  الل مراحلها التاريخية اتطورت مدينت -1

اذ تمثلت  ين( هي ا كثر أهمية في نمو المدينت2020ـ 2004المدة الزمنية الخامسة )مساحي، ُذ نجد أن الو

 ( مدارس في مدينة القادسية.9( مدرسة جديدة في مدينة المشخاب و)17بافتتاح )

في مدينة  %(2.6الى ) المعدل العام للنمو السكاني للمدينتين في السنوات ا  يرة قد انخفضيالحظ ان  -2

 نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي مر بها البلد.%( في مدينة القادسية 2المشخاب و)

( حيًّ في 24( حيَا من أصل )13، بدليل تمثلت في )تينمدينالالكثافة المنخفضة على سكان  اتضح سيادة -3

 في مدينة القادسية (8( أحياء من أصل )5على )و. المشخاب مدينة

ن بالقاعدة العريضة ويتميز بنسب كبيرة في االعمار الصغرى بالمقابل يالهرم السكاني في المدينت تصفا -4

سنة نتيجة ارتفاع نسبة 14نسب صغرى من كبار السن وهو مجتمع شاب تزيد فيه نسبة ا طفال دون 

وف يشهد تزايد الخصوبة وتحسن الحالة الصحية وتقلص قمة الهرم وان االتجاه العام لمجتمع المدينتان س

 في اعداد السكان في المستقبل.

اتخآ نمط  واقع التوزيع المكاني للخدمات التعليمية والصحيةن أ دينتينالم اتضح من التحليل المكاني في-5

من ن اذ تركزت الخدمة في احياء يمدينتالوهآا يؤثر على عدم كفاءة الخدمات في متجمع  غلبها، التوزيع ال

 دون غيرها. 

عدد سكان كل ببين االحياء مقارنة  عادلةال تتوزع بصورة  ينمدينتالالخدمات الصحية والتعليمية في  ان -6

ي. اذ تزداد في بعض االحياء وتتناقص في احياء أ رى و  نعدم وجودها بأحياء. تح 

استمارة من  الل وجود اعداد من الطلبة من  ارج حدود المدينة )الريف المجاور( ولكال المدينتان اتضح -7

اذ بلغ عدد الطلبة الوافدين في مدينة  (وبحسب ُجابات مديري المؤسسات التعليمية3االستبيان)

ا  ( طالباا2173(طالباا وفي مدينة القادسية )938المشخاب) مما يزداد الطلب على الخدمة ويسبب ضغطاا كبيرا

 .وبالتالي انخفاض كفاءة الخدمة

واالعدادي من نقص التخصصات العلمية )الرياضيات، اإلنكليزي، الفيزياء( تعاني المدارس المتوسطة -8

 ولكال المدينتان.
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م( 800في سهولة الوصول ان مسافة أكثر من ) تينمدينالفي ( 1)في استمارة االستبيان  دراسةال تتوصل -9

ا على االقدام  مما يدفع طالب الخدمة الى لى اإلجابات عأ الل حصلت والوقت المستغرق للوصول سيرا

 ُضافية للوصول الى الخدمة.قطع مسافات 

في مدينة المشخاب راض بدرجة قليلة للخدمات رضا السكان  ةلدرج تحليل االستبانة نتاَج تضح منأ -10

%(، وفي مدينة القادسية راض بدرجة قليلة بنسبة 44.2) %(، والتعليمية بنسبة43.6الصحية بنسبة)

ن فيهما عجز في الخدمة، وعدم يويدل على ان المدينت %(38.6%(، والتعليمية )غير راض  بنسبة 43

 الكفاءة.

، وفي مدينة رياض أطفالمؤسسه ( 13تعاني مدينة المشخاب من عجز كبير في رياض ا طفال بقدر) -11

 رياض أطفال.مؤسسة واحدة ل القادسية بقدر

( 6( مؤسسة تربوية وتعليمية تشغل )44عدم كفاية ا بنية المدرسية في مدينة المشخاب التي بلغت )-12

( بناية بدل الكرفانات وفك االزدواج في 28( بناية فهي بحاجة الى )14مواقع بناء غير ثابت )كرفانات( و)

 المدارس. 

ا في عدد ا -13 ا واضحا ( مركز صحي رَيس، وفي 1بلغ ) في مدينة المشخابلمراكز الصحية هناك عجزا

 ( طبيب.4( طبيب في مدينة المشخاب. اما مدينة القادسية فيها عجز بمقدار)18عدد ا طباء بلغ )

( رياض أطفال 21( مراكز صحية والى )3ن االحتياجات المستقبلية لمدينة المشخاب الى )يتضح أ-14

م مع سد العجز الحاصل فيها. اما مدينة 2030( مدارس اعدادية في سنة 3ابتداَية والى )( مدارس 7و)

 ( رياض أطفال وتكتفي بما موجود لديها مع سد العجز الحاصل فيها.3القادسية فهي بحاجة الى )

 

 مقترحاتال

لتحقيق مبدأ التقسيم  ؛الجهات ذات الصلة لدنالتعليمية من الصحية ولنظر في توزيع الخدمات ُعادة ا -1

 تين،العلمي والكفوء لنطاق الخدمات الصحية والتعليمية بحسب هرميتها وضمن المخطط ا ساس للمدين

 .غنية بالخدمةمناطق فقيرة أو مناطق  كونوبحسب عدد السكان بما يتناسب مع معايير التخطيط حتى ال ت

لمشكلة النقص الكبير في االبنية المدرسية، والقضاء على حالة  وسريعة ،ُيجاد حلول داَميهضرورة  -2

والمدارس )الكرفانية( من  الل انشاء بنايات جديدة وتوزيعها بشكل عادل بين احياء بالدوام، االزدواج 

وفق نطاق الخدمة ومطابقة المعايير، وعدم اللجوء ُلى الحلول المؤقتة التي تتحول  المشخاب على مدينة

  صعبة الحل. ُلى مشكالت مستقبالا 
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 ا بنية المدرسيةقسم ا بنية المدرسية في مديرية تربية النجف االشرف العمل على تأهيل   ضرورة قيام-3

ن وجعلها صالحة قدر اإلمكان لتكون مطابقة لكافة يفي المدينتات التي تحتاجها المدارس الخدمتوفير و

 المعايير التخطيطية.

وسد النقص في المدارس المتوسطة للمدرسين والمعلمين لتخصصات العلمية مراعاة التوازن في ا -4

 .مدينتي المشخاب والقادسيةواالعدادية في 

 الحكومة المحلية في النجف االشرف لوضع ومركز ضرورة التنسيق بين قاَمقامية قضاء المشخاب -5

يم كافة التسهيالت والمعلومات الدقيقة وتقدفي المدينتين رؤية مستقبلية لتخطيط الخدمات الصحية والتعليمية 

 المشاركة المجتمعية في صنع القرار. ُلىالتي تستند  ا ساس للخدمتينلتلبية االحتياجات واعداد المخططات 

مراعاة شروط سهولة الوصول عند بناء المؤسسات الصحية والتعليمية في مدينتي المشخاب والقادسية  -6

 ليل الوقت الآي يستغرقه في الوصول.لتسهيل وصول طالب الخدمة، وتق

 توفير الخدمات الصحية الساندة من ا جهزة الطبية الحديثة والمختبرات والصيدليات. ضرورة -7

م اقترح شمول نطاق تغطية 2030نتيجة لزيادة السكان والتوسع المساحي في المدينتين حتى عام  -8

المدينتين مستقبالا وا تيار أماكن لتوقيعها تتسم بالتوسعات المستقبلية الخدمتين والتوزيع العادل  حياء 

 للخدمتين الصحية والتعليمية.
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Abstract  

      The current study presents a geographical analysis of efficiency of health and 

education services in Mishkhab and Qadiseya to know the reality of the spatial 

analysis of these two services and the nature of the relationship between the 

growth and development of these two cities and the two services. It is an applied 

study of planning that aims to improve and develop the current and future urban 

environment of the two cities, and ensure continued efficiency of these two 

services according to the planning  standards.  

      In order to learn about the growing population and urbanization of the two 

cities since their first rise; a historical, descriptive and inductive approach is used. 

Moreover, the program (ARC GIS 10.7) is used to analyze the data through the 

standard distance method, neighbor joint, actual and typical centralization points 

and field study. (3783) questionnaires are distributed to the residents of Al-

Mishkhab, (44) to the educational institutions and (2) to the primary health care 

centers. In addition, (703) questionnaires are distributed to the residents of Al-

Qadiseya, (16) to the educational institutions and only one to the primary health 

care center in the city. 

     The field study involved direct observation of all the studied institutions. The 

efficiency of services is assessed based on the Iraqi planning parameters of 2018, 

as well as the degree of people satisfaction and accessibility.  

       The study consists of four main chapters. The first presented the theoretical 

framework of the study, some general concepts of services and the planning 

parameters of each service. The second concerns population growth and health 

and educational services in the two cities. The third discussed the reality of the 

spatial distribution of the health and educational services in the two cities. While 

the fourth includes measurement of the efficiency of health and educational 

services and identified the current and future needs of the two cities.  

       The study concluded that the population pyramid in the two cities is broadly 

based on population growth. This reveals an increased demand of both services, 

causing much load and less efficiency of the two services since they cover the 

adjacent rural areas also. In fact, these two services already suffer from a great 

deficiency and lack of buildings, especially the educational service, which 

negatively affected the output of the educational process, resulting in low success 

rates when analyzing the standards of educational level. 



B 
 

  

         The statistical analysis showed that the spatial distribution is combined in 

the two cities, affecting therefore their functional efficiency. Moreover, using 

Likert Scale, the questionnaire showed little satisfaction of health and educational 

services in Mishkhab. These amounted to (43.6%) and (44.2%) respectively. As 

for Qadiseya, the results showed little satisfaction of health services and 

dissatisfaction of educational services, reaching (43%) and (38%.6) respectively. 

While accessibility of the two services showed a distance of more than (800 m), 

which means that a client should travel additional distance to arrive. This indicates 

that the two cities suffer from service deficit and inefficiency. 
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