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 في مجيشة االبتجائيفي مجارس التعميػ  التحميل السكاني لعاهختي التدخب والخسؽب
 9191 -9109لمعام الجراسي  بعذيقة

 الخزاق جاسع احسج الحديشي م. د. عبج
 كمية التخبية لمعمػم االندانية |جامعة تكخيت 

 (73/6/7272، قبل لمشذخ في  77/4/7272)قجم لمشذخ في 

   البحث: ممخز
 مذخوع أي في حاضخا   السمف ىحا ضل  لحلظ ،السيسة الطاىخات مغ والخسػب تدخبال تيضاىخ  أن   

 مىع الزػء طيدملت  البحث ىحا جاء فقج ،ذلظ ىعم وبشاء التخبية وزارة تباشخه لحيا التخبػي  لإلصالح
 الكفيمة السقتخحات بعس وضع مع ،أسبابيا سذوتم الطاىخة ىحه أبعاد إلبخاز وذلظ ،اإلشكالية ىحه

وتَعج ندب الخسػب والتدخب في الشطام التعميسي مكياسا  ميسا  لسجى  ،مشيا الحج أو ليا بالترجي
كفاءتو الجاخمية، وذلظ كمسا قمت ندبة السؤشخيغ َدل ذلظ عمى فعالية الشطام في وكفاءتو في تقميل 

 االىجار التخبػي 
إلنتاجية في التعميع، ويكػنان سببا  في ان التدخب والخسػب ىسا الدبب الخئيذ لخفس الكفاءة ا   

يعاني القصاع التعميسي ال سيسا  ضياع الجيج السبحول والػقت واألمػال السرخوفة عمى التعميع، أذ
مخحمة الجراسة االبتجائية مشو مغ مذكالت عجيجة أىسيا مذكمة التدخب والخسػب التي تشاوليا البحث 

خة السخكبة وتبايشيا بيغ مجارس بعذيقة واحيائيا، وتفديخ لبيان صػرة التػزيع السكاني ليحه الطاى
الرػرة التي ضيخ فييا ىحا التػزيع ضسغ سمدمة العالقات السكانية بيغ الطاىخة  وعجد مغ الستغيخات 

 التي أسيست في ضيػر فئة داخل السجتسع وىع فئة االمييغ أو الحيغ بالكاد يجيجون القخاءة.
الظ نقز في مجارس التعميع االبتجائي في مشصقة الجراسة بػاقع مجرسة اضيخت نتائج البحث ان ىش   

واحجة بشيغ وواحجة لمبشات، واخخى مختمصة، مسا يؤشخ ان ىشاك ضغصا  عمى بعس السجارس قج قمل 
مغ كفاءتيا الػضيفية، وأثخ ذلظ عمى الكفاءة السكانية في مشصقة الجراسة مغ خالل عجم تغصية جسيع 

سجيشة ووقػع بعس السشاشق خارج تأثيخ ىحه السجارس بالشدبة لمسدافة السقصػعة مسا األحياء داخل ال
 يذكل صعػبة الػصػل إلى السجرسة.

بمغت ندبة االىجار السجرسي بدبب الخسػب والتدخب في مجارس التعميع االبتجائي في السجيشة    
%( مقابل 824مة الجراسة )%( مغ مجسػع التالميح، وقج شكل الخسػب الشدبة األكبخ مغ مذك2726)
%( لمتدخب، كسا ارتفعت ندب االىجار السجرسي بيغ الحكػر مقارنة باإلناث، إذ بمغت ندبة 427)
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%( لإلناث. أّما فيسا يخز 4222%( مغ السجسػع الكمي لمخاسبيغ، يقابميا )5929الخاسبيغ الحكػر)
%( مغ 73خ، اذ بمغت ندبتيع )التدخب السجرسي إذ سجل تفػق ندب التدخب لجى الحكػر برػرة اكب

 %( لإلناث. 77السجسػع الكمي لمستدخبيغ، مقابل )
 

Spatial Analysis of the Phenomena of Dropout and Repetition in 

Primary Schools in Bashiqa City for the Academic Year 2019-

2020 

Dr. Abdul Razzaq Jassim Ahmed Al Husseini 

Tikrit University/ College of Education for Human Sciences 

Abstract: 
The phenomena of failure and repetition are important phenomena, so this 

file has been present in any educational reform project undertaken by the 

Ministry of Education. Accordingly, this research came to shed lights on this 

problem, in order to highlight the dimensions of this phenomenon and touch 

its causes, with the development of some proposals to address  Repetition 

and failure rates in the educational system are an important measure of its 

internal efficiency, and the lower the ratio of the two indicators, this 

indicates the effectiveness of the system and its efficiency in reducing 

educational waste. 

Failure and repetition are the main reason for reducing the productive 

efficiency in education, and they are a reason for wasting effort, time and 

money spent on education, as the educational sector, especially the primary 

school stage, suffers from many problems, the most important of which is 

the problem of failure and repetition that the research addressed to show the 

spatial distribution of this phenomenon  and its contrast between the schools 

of Bashiqa and its neighborhoods, and the interpretation of the picture in 

which this distribution appeared within a series of spatial relations between 

the phenomenon and a number of variables that contributed to the 

emergence of a group within the community, namely the illiterate group or 

those who barely know how to read. 

The results of the research showed that there is a shortage in primary 

education schools in the study area, with one school for boys and one for 

girls, and another for mixed ones, which indicates that there is pressure on 

some schools that has reduced their functional efficiency, and this affected 

the spatial efficiency in the study area by not covering all  neighborhoods 

within the city and the fact that some areas are outside the influence of these 
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schools in relation to the distance traveled, which makes it difficult to reach 

the school. 

The percentage of school wastage due to repetition and failure in primary 

schools in the city reached (12.6%) of the total students, and the repetition 

constituted the largest percentage of the study problem (8.4%) compared to 

(4.2%) for failure.  The percentage of male repeaters was (59.9%) of the 

total number of repeaters, compared to (40.1%) for females.  As for school 

dropouts, the dropout rates for males were higher, as their percentage 

reached (73%) of the total number of dropouts, compared to (27%) for 

females. 

 السقجمة : 
مغ التعميع وكاستثسار بذخي اكبخ مغ اي استثسارات في مجاالت اخخى، كػنو  أن العائج الستحقق    

ييجف الى تحقيق عائج اكبخ بتكاليف اقل مغ خالل التخصيط الرحيح السجرك لستصمبات التشسية في 
بعجييا االقترادي واالجتساعي، ويسكغ لمقصاع التعميسي ان يحقق ىحا العائج السيع في صػرة قػى 

 ومجربة ومؤىمة. بذخية متعمسة
سا يػاجو التعميع مغ عكبات تدبب ل ادنى مغ الستػقع والسخصط  لو  غيخ ان ذلظ العائج قج يكػن    

 تدخبال تيضاىخ  أن الخسسية األرقام كذفت بدبب التدخب والخسػب أذفي ارتفاع ندبة الفاقج مشو 
 مذخوع أي في حاضخا   السمف ىحا ضل  لحلظ ،األخيخة الدشػات في السيسا متدايج تراعج في والخسػب
 الزػء طدمن ان البحث ىحا في ارتأيشا فقج ،ذلظ ىعم وبشاء التخبية وزارة تباشخه لحيا التخبػي  لإلصالح

 سػما  ع القصخ مدتػى  عمى التخبػي  القصاع عغ وليغالسدؤ  بال تؤرق  شظ بال التي اإلشكالية، ىحه مىع
 مع ،أسبابيا سذوتم الطاىخة ىحه أبعاد إلبخاز وذلظ ،الخرػص وجو مىع الجراسة مشصقة مدتػى  وعمى
  .مشيا الحج أو ليا بالترجي الكفيمة السقتخحات بعس وضع

سببا  في  اناإلنتاجية في التعميع، ويكػن لخفس الكفاءة الدبب الخئيذ ىساوالخسػب التدخب ان    
 .عمى التعميعوالػقت واألمػال السرخوفة ضياع الجيج السبحول 

في  التعميع االبتجائيفي مجارس  والخسػب التدخب ضاىختيلتدميط الزػء عمى  ىح البحث جاء     
 . سيست في ذلظا، وأىع العػامل التي بعذيقة مجيشة

 
 : بحثمذكمة ال -0

 مذكالت عجيجة أىسيا مذكمة  مغمشو  الجراسة االبتجائيةال سيسا مخحمة القصاع التعميسي  يعاني    
 ن صػرة التػزيع السكاني ليحه الطاىخة السخكبةيالى بندعى في ىحا البحث إالخسػب الحي التدخب و 
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ضسغ سمدمة  ، وتفديخ الرػرة التي ضيخ فييا ىحا التػزيعواحيائيا بعذيقة وتبايشيا بيغ مجارس
داخل السجتسع وىع  لستغيخات التي أسيست في ضيػر فئةوعجد مغ ا  الطاىخة بيغالعالقات السكانية 

 الستعمسة والسؤىمةالسػارد البذخية  نقز في إلى ، مسا يؤديأو الحيغ بالكاد يجيجون القخاءةاالمييغ  فئة
 .لمسدتقبل

 
 فخضيات البحث : -9

مجيشة بعذيقة، وما بيغ في  في ما بيغ مجارس التعميع االبتجائي تي التدخب والخسػبتتبايغ ضاىخ     
نَّ ىشالظ عػامل تتعمق امسا أضحت تذكل خصخا  عمى التشسية السجتسعية، كسا تفتخض الجراسة  ،احيائيا

 .   ياباألوضاع االجتساعية والدياسية واالقترادية أسيست في تبايش

 أهسية البحث : -3
يشجع عشيا اختالل في بشية التعميع  مذكمة تخبػيةيدمط الزػء عمى  تبخز اىسية البحث مغ كػنو    

ومػاكبة عمى البقاء  البشاء االجتساعي وخمق مجتسعات قادرةذ يعج مغ اسلتعميع كػن ا، لمسجتسع
ولسخحمة مغ كػنو  تشاول ىحا السػضػع الحيػي، يكدب أىسيتو ، كسا التحػالت الدخيعة في انساط الحياة

ػفخ معمػمات نافحة لجراسات جغخافية في السدتقبل، كسا سي فتحي قج يوالحميسة مغ مخاحل التعميع، 
مػضػع الطاىخة مغ  لمحجلمعسل عمى أخح التجابيخ الالزمة  كافية لمقائسيغ عمى ادارة قصاع التعميع

 .البحث

 :بحث ومبخراتهالمؼ  هجفال -4
وتحميميا السكاني  الطاىخةحجع التعخف عمى و التدخب والخسػب، تحجيج مفيػم لى ييجف البحث ا     

 .بعذيقة في مجيشة يا السكانيوالكذف عغ أىع العػامل التي أسيست في تبايش
تفاقع ال سيسا بعج أحجاث ت أخحت ضاىختا التدخب والخسػبان ف مػضػع البحثما مبخرات اختيار ا    

ق ومغ العخامداحة لسا يقخب مغ ثمث  احتالل العرابات اإلرىابيةالستسثمة ب 7224حديخان عام 
عمى مدتػى كل ودورىا في االىجار التخبػي  معخفة حجع الطاىخة اسة، مسا تصمبضسشيا مشصقة الجر 

  .  اولإلناث والحكػر وتذخيز الستغيخات السؤثخة فيي، مغ صفػف السخحمة االبتجائيةصف 
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  مشهج البحث : -5
مػضػع ىخة طاالعغ  والحقائق البياناتيعتسج عمى جسع اعتسج البحث عمى السشيج الػصفي الحي    

يستاز في تحميل  الحي ،الكسي ــــــــ السشيج التحميمي فزال  عغ ،السكانيةلتحجيج خرائريا  الجراسة،
 .بيغ الطاىخات لغة األرقام إلبخاز العالقات السكانية عمى، ويعتسج االختالفات

 :مخاحل البحث -6
 .والسخاجع في السكتبات مغ السرادرمخحمة جسع السعمػمات والبيانات  -أ 

بحث لمحرػل لجوائخ الحكػمية الخسسية ذات العالقة بسػضػع الا اتزيار  وتذسلالجراسة السيجانية:  -ب
 الخاسبيغات والبيانات الخاصة باعجاد استسارة استبيان استكساال  لمسعمػمعمى البيانات الخسسية، ومغ ثع 

 . والستدخبيغ
، االساليب اإلحرائيةتحميل الطاىخة مػضػع الجراسة باستخجام بعس  :مخحمة التحميل والتفديخ -ج

إلنتاج الخخائط وتسثيل  (Arc GIS 10.3)لخسع األشكال و (Excel)كسا تع االعتساد عمى بخنامجي 
االنحجار  داة االحرائية )( مغ خالل االspssكسا تع االستعانة بالحقيبة االحرائية )، فيياطاىخة ال

   .ومجى تأثيخه بالطاىخة مػضػع الجراسة مؤثخ( لمػصػل إلى دور كل عامل  الخصي الستعجد

 هيكمية البحث :  -7
تحت السبحث األول اذ جاء ، فزال  عغ االستشتاجات والسقتخحاتتع تقديع البحث الى ثالثة مباحث    

          ،7272-7229لمعام الجراسي  بعذيقة مجيشةفي  بتجائيزيع وكفاءة مجارس التعميع االتػ  عشػان
السجرسي في مجارس  والخسػب تي التدخبالتحميل السكاني لطاىخ فحسل عشػان الثاني  اما السبحث

في  الطاىختيغالستغيخات السؤثخة ب السبحث الثالث، كسا تشاول نفدو الجراسي لمعام بتجائيالتعميع اال
 .في السجيشة بتجائيمجارس التعميع اال

 لمبحث: والدمانية الحجود السكانية -8
 :الحجود السكانية -أ

مغ مجيشة الجية الذسالية الذخقية  فيتقخيبا  في وسط الشاحية التي تقع تقع مجيشة بعذيقة     
تالل  اقجام عشج ان مػقعيا، و عغ حجود بمجية مجيشة السػصلكع  23بعج قخابة ، وت السػصل
 ،السشصقة تػفيخ السياه الجػفية في عمى مسا ساعج، م652 ليا ارتفاع تي يبمغ اقرىالبعذيقة 

 .قخية (47) بـ متسثال   الخيفي ستيصاناالفزال  عغ  ،فيياالحزخي  االستيصانشجع عمى و 
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وبيغ دائختي  ،شخقا   ( 434  72َ)  و ( 434 ، 29َ)  بيغ خصي شػل تقع مجيشة بعذيقةحجاثيا  ا   
دارية حجود اإلالما أتحيط بيا مجسػعة مغ القخى،  ،شساال  (  364 78َ )و ( 364  76َ ) عخض

الذخق قزاء ومغ مغ جية الجشػب ناحية بخشمة و ، مغ الذسال قزاء الذيخانفيحجىا لمشاحية 
 بالحجودمغ الجشػب الغخبي  تتسثل حجودىاالغخب و مغ قزاء تمكيف بخده رش في حيغ يحجىا 

 توندبتذكل ما ، (ىكتار 472)السبشية  لسجيشةاتبمغ مداحة  .(2صة )يخ خ ،السػصللسجيشة بمجية ال
، 7272اما مغ الشاحية الدمشية فقج حجد البحث بعام  .(2)مغ مجسػع مداحة الشاحية( 229%)

اعجاد لمحرػل عمى بياناتو مغ حيث وذلظ ، 7272 -7229ودراسة الطاىخة لمعام الجراسي 
ب التي سػ خ التدخب وال والبيانات الخاصة بحالتيلتعميسي، السجارس االبتجائية، والصمبة، والكادر ا

احياء  عمى مدتػى الدكان كسا تع الحرػل عمى بيانات تخز حجػم  ،ذلظ العام سجمت في
 السجيشة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

9011 
 

 (: مؽقع مشطقة البحث0خخيطة )

 
 مجيشة خيصةوخ 222222/ 2بسكياس دارية اإل ناحية بعذيقة خيصةخ ،7227السرجر: الييئة العامة لمسداحة، بغجاد،  

 22222/ 2االدارية بسكياس  بعذيقة
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 السبحث االول
 .9191-9109لمعام الجراسي  بعذيقة مجيشةفي وقياس كفاءتها  بتجائيتؽزيع مجارس التعميػ اال

يسثل ، وخصػة ميسة لفيع سمػك الطاىخة، كسا انو جغخافيةبحث  نقصة البجاية أليىػ التػزيع       
وىحه العالقات . (7)مجراسةتب عمييا مػقع وحجع الطاىخة التي تخزع لمجسػعة مغ العالقات التي يتخ 

لتدييل الدكشية في مشصقة الجراسة، حياء الدكان عمى مدتػى األ بيا عيتػز  الرػرة التي تتصمب معخفة
 .عسمية التحميل التي يحتاجيا البحث

 : 9191لعام  بعذيقة مجيشةية في دكانالكثافة الو الدكان  عتؽز  -أواًل 
، لسا تي تحطى بأىسية بالغة في الجراسات الجغخافيةال االمػرمغ  ع الدكان وكثافتيعتػزّ تعج دراسة    

التعميسية ، والخجمات ة واالجتساعية السختمفة بذكل عامليا مغ آثار واضحة عمى الشذاشات االقترادي
  .ػحجة السكانيةلالسحػر األساسي في ا، إذ إن الدكان يذكمػن عمى وجو الخرػص

          37559) بمغ 7272 لعام بعذيقة (، إنَّ عجد سكان مجيشة7)الخخيصة ( و 2يطيخ مغ الججول)   
%( 7428) بأىسية ندبية بمغت السختبة األولى الخبيع ، أحتل حياحياء سكشية( 8ندسة( يتػزعػن عمى)

، الحي بمغت ندسة/ىكتار( يميو حي السيجان 25426)مقجارىامغ إجسالي سكان السجيشة وبكثافة سكانية 
كثافة ، و %(2426) بشدبة سكان ندسة/ىكتار(، ثع حي الشػر22929) ةوبكثاف %(29)اىسيتو الشدبية 

%( مغ 2729بالسختبة الخابعة حي التػسع، اذ سجل ما ندبتو ) ويأتي ،/ىكتار(ندسة 9426مقجارىا )
حياء األخخى وصػال  ثع تتجرج األ /ىكتار(ندسة 8729) بكثافة سكانيةو  سجيشة،الالسجسػع الكمي لدكان 

شصقة الجراسة وبأقل كثافة %( مغ إجسالي سكان م325) الحي ال يذكل سكانو سػى  كػالنإلى حي 
ة ي تػزيع وكثافة سكان مجيشفواضحا  تقجم إنَّ ىشاك تبايشا   ندتشتج مسا ندسة/ىكتار(. 2829) سكانية
 .ياالتعميسية فيالخجمات ، وإنَّ ارتفاع الكثافة في بعس األحياء سػف يذكل ضغصا  عمى بعذيقة

  بتجائي في مجيشة بعذيقة:التعميػ االوطمبة التؽزيع السكاني لسجارس  -ثانياً 
البجء بتػزيع السجارس البج مغ القاء نطخة عغ تصػر الخجمات التعميسية في مشصقة الجراسة، ففي  قبل   

افتتحت وزارة السعارف اول مجرسة ابتجائية في مجيشة بعذيقة، وىي مجرسة بعذيقة  2972سشة 
مغ الكشيدة  االبتجائية السختمصة اال انيا كانت تزع البشيغ فقط لعجم التحاق البشات فييا، وكانت تتخح

بشاية ليا، وكان كادرىا مغ الخلبان السديحييغ، وبعج ان شيجت اقباال  كثيخا قامت وزارة السعارف عام 
افتتحت اول  2947باستئجار عجد مغ البيػت واتخاذىا كأماكغ لتعميع التالميح، وفي عام  2977
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الساضي تع افتتاح اول بشاية مجرسة ابتجائية لمبشات في السجيشة، وفي بجاية الخسديشيات مغ القخن 
 .(3)افتتحت بشاية لسجرسة ابتجائية لمبشات 2969لسجرسة ابتجائية في مجيشة بعذيقة، وفي عام 

 (23( إنَّ عجد مجارس التعميع االبتجائي في مجيشة بعذيقة بمغ )3( والخخيصة )7يتزح مغ الججول )
 

 .7272حدب اإلحياء لعام لكثافة الدكانية بوا بعذيقةدكان مجيشة التػزيع العجدي والشدبي ل (2ججول)
 الكثافة ندسة/هكتار  (9)السداحة )هكتار(   %      (0)الدكان عجد    اسػ الحي   ت  
 00999 5995  09           7033 السيجان      -0
 9193 4498 0198 4145 رأس العيؼ     -9
 9897 6994 498 0789 الخزخاء      -3
 0899 6997 395 0391 كؽالن       -4
 6396 5698 996 3603 الديتؽن      -5
 9496 58 0496 5487 الشؽر       -6
 05496 6193 9498 9391 الخبيع      -7
 8999 5895 0999 4859 التؽسع      -8
 7999 471 011 37559 السجيشة     -

  السرجر:
لعام  ، تقجيخات الدكانمحافطة نيشػى إحراء دائخة  ،السخكدي لإلحراءالجياز  ،والتعاون االنسائي وزارة التخصيط (2)

 ، )بيانات غيخ مشذػرة(.7229
، رسالة ماجدتيخ 7227 -2957وسام عبجهللا حديغ سمصان، الشسػ الدكاني وتػزيعيع في مجيشة بعذيقة لمسجة  (7)

 .77 ، ص7224)غيخ مشذػرة(، كمية التخبية لمعمػم االندانية، جامعة السػصل، 
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 .7272حدب اإلحياء لعام بفي مجيشة بعذيقة الدكانية الكثافة تػزيع  :(7خخيصة )

 
  .(Arc Map 10.3، ومخخجات بخنامج )( 2بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر :            

 في مجيشة بعذيقةلتالميح بحدب الشػع وعجد ا الجغخافي لسجارس التعميع االبتجائي التػزيع: (7) ججول
 . 7272 – 7229الجراسي  عاممل

 
 ت    

 
 اسػ السجرسة

 
 اسػ الحي

 عجد التالميح
 مجسؽع بشات بشيؼ

 % عجد %   عجد % عجد
 0096 443 -    - 9990 443 الديتؽن  بعذيقة لمبشيؼ 0
 597 991 -    - 00 991 السيجان لمبشيؼ االولى بحداني 9
 596 906     0098   906 - - السيجان لمبشات االولىبحداني  3
 0098 450 9497 450 - - الديتؽن  بعذيقة لمبشات 4
 095 59 0 08 9 40 الخبيع الخبيع السختمطة 5
 793 981 699 003 893 067 الشؽر بعذيقة السختمطة 6
 596 906 496 84 696 039 الخبيع التعاير السختمطة 7
 0199 388 - - 0993 388 التؽسع الجبل لمبشيؼ 8
 990 351 0999 351 - - التؽسع الجبل لمبشات 9
 799 974 - - 0396 974 السيجان لمبشيؼ الثانيةبحداني  01
 698 969 0494 969 - - السيجان لمبشات الثانيةبحداني  00
 896 331 0890 331 - - الشؽر لمبشات االولىبعذيقة  09
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 9 343 - - 0790 343 الخبيع لمبشيؼ االولىبعذيقة  03
 011 3839 4796 0894 5994  9118 مجسؽع السجيشة
 011 97191 4696 09595 5394 04495 اجسالي الشاحية

 0499 0495 0399 السجيشة مؼ اجسالي الشاحية %
  .)بيانات غيخ مشذػر( 7272لسجرسي، ، شعبة اإلحراء االسػصل، قدع تخبية بعذيقةالسرجر: السجيخية العامة لتخبية  

 :9191–9109 لمعام الجراسي قياس كفاءة خجمات التعميػ االبتجائي في مجيشة بعذيقة -ثالثاً 
التعميسية تعج مغ اىع  السؤشخات لكياس قجرة الشطام التعميسي بجسيع عشاصخه كفاءة الخجمات ان      

الفئات الدكانية السدتيجفة بأقرخ عمى إداء الػضيفة السشاشة بو، وان تكػن خجماتو متاحة لجسيع 
مدافة وصػل وأقل وقت وجيج وتكاليف، وىحا يتيح تحقيق كع أكبخ ونػع أجػد مغ مخخجات التعميع، 
ويسكغ قياس الكفاءة وضيفيا  و مكانيا ، وىشاك مجسػعة معاييخ تدتخجم لكياس كفاءة الخجمات التعميسية 

 ي ليا عالقة وثيقة بطاىختي التدخب والخسػب.إال ان في ىحا البحث سشخكد عمى السعاييخ الت
 :   9191–9109مجيشة بعذيقة  لمعام الجراسي في الؽظيفية لسجارس التعميػ االبتجائي الكفاءة -0

الرتباط الخجمات التعميسية السباشخ بالسجتسع، ولكػنيا وججت أساسا  ألجمو ولخجمتو، لحلظ فإن مغ      
العشاصخ األساسية لتقػيع تمظ الخجمات ىػ حجع سكان السشصقة التي تقع فييا تمظ الخجمات، فعشج 

ان مجرسة ( ندسة مغ الدك5222تصبيق معيار )مجرسة/ندسة( الحي حجدتو الجيات التخصيصية لكل )
(، 2ندسة، ججول ) (37559)، عمى مشصقة الجراسة البالغ عجد سكانيا (5)ابتجائية لمبشيغ وأخخى لمبشات

( مجارس ابتجائية لمبشيغ ومثميا لمبشات، وىحا يؤشخ ان ىشاك 8يتبيغ إن مشصقة الجراسة تحتاج الى )
نقز بػاقع مجرسة واحجة بشيغ وواحجة بشات، واخخى مختمصة ال سيسا وان ىشاك ثالث مجارس مختمصة 

 مل مغ كفاءتيا.(، مسا يؤشخ ضغصا  عمى بعس السجارس ويق7فقط في السجيشة ججول )
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 :(3) خخيصة
 .7272 – 7229الجراسي  عاممل في مجيشة بعذيقة الجغخافي لسجارس التعميع االبتجائي التػزيع    

 
 (. Arc Map 10.3، ومخخجات بخنامج )( 7بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر :           

 

مجرسة( جاء أقل مغ  /تمسيح ( إن مؤشخ )3)الججوليتزح مغ ف أما السعاييخ الػضيفية األخخى    
، و )تمسيح / معمع(، اذ كان شعبة( /. أّما مؤشخ )تمسيح ولجسيع مجارس السجيشة السعيار التخصيصي

ثع كل مغ  تمسيح / شعبة( 36اكثخ ارتفاعا   في مجرسة التعاير السختمصة، وبمغ فييا ) السؤشخ االول
االولى لمبشات ، الجيل لمبشيغ ، بعذيقة لمبشات ، بحداني االولى لمبشيغ  مجارس )بعذيقة لمبشيغ ، بعذيقة

تمسيح /  33، تمسيح / شعبة  3422، بعذيقة االولى لمبشيغ(، والحي بمغت قيسة السؤشخ في كل مشيا )
تمسيح / شعبة(،   3227تمسيح / شعبة ،  3224تمسيح / شعبة ،  3727تمسيح / شعبة ،  3723شعبة ، 

خ ضعف في الكفاءة التعميسية، ناتج عغ االعجاد الكبيخة لمتالميح السدجميغ، السيسا ان ىشاك حا يؤشوى



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

9011 
 

الكثافة بارتفاع  تدسح بتغصية أكثخ مغ حي سكشي يتسيد في أماكغ يا الجغخافيعقػ بدبب م  مجارس
 .الدكانية

متػافق مع السعيار تمسيح/ معمع( اي  72أما مؤشخ )تمسيح/معمع( فقج بمغ في السؤشخ العام )    
 72( مجارس تجاوزت السعيار التخصيصي )6التخصيصي، اال ان بحدب السجارس ضيخ ان ىشاك )

تمسيح/معمع( وىي مجارس )بعذيقة لمبشات ، بعذيقة االولى لمبشات ، بعذيقة لمبشيغ ، التعاير السختمصة 
 7524تمسيح/ معمع ،  3727مشيا )، بعذيقة السختمصة ، بحداني الثانية لمبشات( اذ بمغ السؤشخ في كل 

تمسيح/ معمع( عمى  7227تمسيح/ معمع ،  7225تمسيح/ معمع ،  7226تمسيح/ معمع ،  7426تمسيح/ معمع ، 
التػالي، مسا يعشي إنَّ ىشاك عجم تػازن في تػزيع السالكات التعميسية بيغ السجارس، وىحا يؤشخ حالة 

 يع في ارتفاع حجع الطاىخة مػضػع الجراسة.سمبية بالشدبة لمسعمع والتمسيح مسا قج يد

 (3ججول )
 .7272–7229لمعام الجراسي مجيشة بعذيقة في الػضيفية لسجارس التعميع االبتجائي تقييع الكفاءة

 معمػ/تمسيح   عجد السالك التعميسي شعبة /تمسيح  عجد الذعب /مجرسةتمسيح  أسػ السجرسة
 9496 08 3490 03 443 بعذيقة لمبشيؼ

 0699 03 3094 7 991 بحداني االولى لمبشيؼ
 0594 04 94 9 906 بحداني االولى لمبشات

 3999 04 3999 04 450 بعذيقة لمبشات
 998 6 9998 6 59 الخبيع السختمطة
 9095 03 98 01 981 بعذيقة السختمطة
 9096 01 36 6 906 التعاير السختمطة

 0994 91 3993 09 388 الجبل لمبشيؼ
 0697 90 9999 09 351 الجبل لمبشات

 07 06 9794 01 974 بحداني الثانية لمبشيؼ
 9199 03 9699 01 969 بحداني الثانية لمبشات
 9594 03 33 01 331 بعذيقة االولى لمبشات
 0799 91 3099 00 343 بعذيقة االولى لمبشيؼ

 91 099 9997 099 3839 السجسؽع        
 91 0 31 0 361 (-)السعيار التخطيطي  
 )بيانات غيخ مشذػر(. 7272لسجرسي، ، شعبة اإلحراء االسػصل، قدع تخبية بعذيقةالسجيخية العامة لتخبية السرجر: 
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 .9191–9109مجيشة بعذيقة لمعام الجراسي لسجارس التعميػ الستؽسط في الكفاءة السكانية -9
السجارس مغ الخجمات التي يتأثخ نسط تػزيعيا الجغخافي بعػامل مشيا مداحة مشصقة الدكغ       

وشكميا وحجسيا الدكاني، وان اليجف مغ بشاء أي مجرسة ىػ لخجمة ما حػليا مغ السداكغ ولسدافات 
افي، وقج معيشة، لحا غالبا  ما يدتخجم معيار سيػلة الػصػل لفيع أي تشطيع مكاني في الحيد الجغخ 

م( سيخا   422 -352حجد السعيار السحمي السدافة السخيحة لديػلة الػصػل لمسجارس االبتجائية بـ )
(  GIS ، والتي يسكغ تحجيجىا مغ خالل االستعانة بتقشية نطع السعمػمات الجغخافية )(6)عمى األقجام

 ، وكسا يمي:لجراسة( لسجارس التعميع االبتجائي في مشصقة اBufferingلكذف أنصقو التأثيخ)
 نصاق التأثيخ لسجارس التعميع االبتجائي لمبشيغ:  -أ

مجارس( مػزعة بػاقع  5(، إن عجد السجارس االبتجائية لمبشيغ في مجيشة بعذيقة )4الخخيصة ) تػضح   
مجرستيغ في حي السيجان ومجرسة واحجة في كل مغ احياء الديتػن والتػسع والخبيع، فيسا تخمػ احياء 

يع ىحا تجاخل في انصقة التػز  مغ مجارس البشيغ، وقج نتج عغ سػء الخزخاء ورأس العيغ وكػالن والشػر
نصاق التأثيخ لمسجرسة الستػاججة في  والخبيع والتػسع، بيشسا السيجان تأثيخ السجارس في كل مغ احياء

جدء بديط مغ حي كػالن لى حي الديتػن ال يغصي الحي الستػاججة فيو بالكامل، بيشسا يستج تأثيخىا ا
 في حيغ بقيت احياء الشػر ورأس العيغ والخزخاء خارجة عغ نصاق تأثيخ ىحه السجارس. السجاور،

 : لمبشات االبتجائي التعميع لسجارس التأثيخ نصاق -ب
مجارس( مػزعة بػاقع  5( ان مجسػع السجارس االبتجائية لمبشات ىي )5تػضح الخخيصة )   

ان ومجرسة واحجة في كل مغ احياء الديتػن والشػر والتػسع، فيسا تخمػ مجرستيغ في حي السيج
بكية االحياء مغ ىحه السجارس، ويطيخ مغ خالل انصقة التأثيخ ليا عجم وجػد تجاخل فيسا بيشيا، 
ولكغ ىحه االنصقة ال تغصي االحياء الػاقعة بيا بالكامل، بيشسا يستج تأثيخىا الى اجداء مغ االحياء 

ليا، وىحا يفدخ ما جاء في تشاولشا لمكفاءة الػضيفية ان ىشاك عجد بػاقع مجرسة واحجة السجاورة 
 لمبشات في مشصقة البحث.
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 (4خخيصة )
 .7272 – 7229لمعام الجراسي  ق التأثيخ لسجارس التعميع االبتجائي لمبشيغ في مجيشة بعذيقةنصا

 
 .( ArcGIS 10.3، ومخخجات بخنامج )( 7الججول )بيانات باالعتساد عمى السرجر :                

 : السختمصة االبتجائي التعميع لسجارس التأثيخ نصاق  -ج
( ان ىشاك ثالث مجارس مختمصة مػزعة بػاقع مجرستيغ في حي الخبيع وواحجة 6تبيغ الخخيصة )   

في حي الشػر الستجاوريغ، والػاقعيغ شخق السجيشة، وىحا يجل عمى سػء التػزيع السكاني ليحه السجارس، 
اذ كان مغ االفزل ان تكػن مػاقعيا في االحياء التي تخمػ مغ مجارس التعميع االبتجائي لمبشيغ 

ت، كحي الخزخاء وكػالن ورأس العيغ، عمسا ان نصاق التأثيخ ليحه السجارس يستج قميال  الى حيي والبشا
 رأس العيغ وكػالن وجدء مغ التػسع في حيغ ال يرل الى بكية االحياء. 

( التي تػضح انصقة التأثيخ لجسيع مجارس التعميع 7ندتشتج مسا سبق ومغ خالل الخخيصة )و     
تجاخل كبيخ فيسا بيشيا لجسيع االحياء ما عجا حيي كػالن والخزخاء، وجدء مغ  االبتجائي، ان ىشاك

 حي رأس العيغ، مسا يؤشخ حاجة ىحه االحياء الى خجمة مجارس التعميع االبتجائي حاليا  وان كان عجد 
مسا تقجم يتزح إن ىشالظ قرػر في الكفاءة السكانية لمسجارس االبتجائية )بشيغ أو بشات أو       

ختمصة( مغ حيث عجم تغصية جسيع األحياء داخل السجيشة ووقػع بعس السشاشق خارج تأثيخ ىحه م
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السجارس بالشدبة لمسدافة السقصػعة مسا يذكل صعػبة الػصػل إلى السجرسة ، والحي قج يكػن لو تأثيخ 
 عمى مػضػع الجراسة ال سيسا عػائل الجخل السحجود الحيغ ال يسمكػن واسصة نقل. 

 (5)خخيصة  
 .7272 – 7229لمعام الجراسي  في مجيشة بعذيقة اتق التأثيخ لسجارس التعميع االبتجائي لمبشنصا

 
 .( ArcGIS 10.3، ومخخجات بخنامج )( 7بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر : 
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 (6خخيصة )
 .7272 – 7229لمعام الجراسي  ق التأثيخ لسجارس التعميع االبتجائي السختمصة في مجيشة بعذيقةنصا

 
 .( ArcGIS 10.3، ومخخجات بخنامج )( 7بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر : 
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 (7خخيصة )
 .7272 – 7229لمعام الجراسي  ق التأثيخ لسجارس التعميع االبتجائي في مجيشة بعذيقةنصا

 
 (.ArcGIS 10.3ومخخجات بخنامج )، ( 7بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر : 

 السبحث الثاني
لمعام  بعذيقة مجيشة في  االبتجائيفي مجارس التعميػ  الخسؽب والتدخب التحميل السكاني لعاهختي

 . 9191 – 9109   الجراسي
فاءتو الجاخمية، وذلظ كمسا قمت كميسا  لسجى ُتَعج ندب الخسػب والتدخب في الشطام التعميسي مكياسا      

ويعخف الخسػب ، في تقميل االىجار التخبػي  وكفاءتوفي عمى فعالية الشطام  السؤشخيغ َدل ذلظندبة 
السجرسي بانو عجم حرػل التمسيح عمى نتائج تجعمو يشتقل الى سشة اوصف دراسي آخخ، وبقائو في نفذ 

 .(7)الرف الجراسي مخة اخخى 

التمسيح الحي تخك السجرسة قبل الدشة االخيخة مغ اما التدخب فقج عخفت مشطسة اليػنيدكػ الستدخب ىػ    
وسيتشاول ىحا السبحث التػزيع العجدي والشدبي لمطاىخة مػضػع  ،(8)السخحمة الجراسية التي سجل فييا

الجراسة بذقييا )التدخب ، الخسػب( وكحلظ بحدب جشذ الصالب والرفػف الجراسية، ومغ ثع تػزيع 
بعس ان التػزيع يعصي السقجرة عمى إجخاء  ومغ السعخوفس، الطاىخة مكانيا  عمى مدتػى السجار 

 .السقارنات بيغ شخائح السجتسع
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 :9191–9109ي لمعام الجراس التؽزيع العجدي والشدبي لمخاسبيؼ والستدخبيؼ: أوالً 
 بتجائية  وكفاءتيا في مشصقة الجراسة، ال بج مغ بيان حجع الطاىخةبعج التعخف عمى تػزيع السجارس اال    
ان دراسة حجع الطاىخة خصػة ميسة وواضحة عغ واقعيا الجغخافي، تػزيعيا مكانيا  واعصاء صػرة  شىليتد

 .ضاىخة االىجارػب( أكثخ تأثيخا  في مغ أجل معخفة أي العامميغ )التدخب ، الخس
بمغت  االبتجائيمجارس التعميع في  الخاسبيغ والستدخبيغ إن ندبة ( 7والذكل ) (، 4يتزح مغ الججول )  
%( 824) ندبة شكل الخاسبػن ، ح السدجميغ في السخحمة االبتجائيةالتالمي%( مغ إجسالي 2726)
كبيخة وتذكل عبئا  عمى السجارس وعمى اسخ التالميح، فسغ ، وان ىحه الشدبة تعج %(427)ػن تدخبسالو 

الخغع مغ ضعف تصبيق ىحا القانػن في السعخوف ان التعميع االبتجائي يخزع لقانػن التعميع االلدامي عمى 
 .الػقت الحالي

 بعذيقةفي مجيشة  االبتجائيفي مجارس التعميع  لمخاسبيغ والستدخبيغالتػزيع العجدي والشدبي : (4ججول )
 . 7272 – 7229لمعام الجراسي 

 السجسؽع التدخب الخسؽب مجسؽع التالميح
 % العجد % العجد % لعجدا

3839 399 894 059 499 480 0996 
 )بيانات غيخ مشذػر(. 7272لسجرسي، ، شعبة اإلحراء ابعذيقة، قدع تخبية نيشػى السجيخية العامة لتخبية  :السرجر
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 (2)شكل
 – 7229لمعام الجراسي  بعذيقةفي مجيشة  االبتجائيفي مجارس التعميع  الخاسبيغ والستدخبيغ ندبة 

7272. 

 
 (.4السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججول )            

 
 بحدب جشذ التمسيح: 9191-9109لمعام الجراسي  لمخاسبيؼ والستدخبيؼالتؽزيع العجدي  -9

ى تكافؤ فخص جل معخفة مجأل باإلىجار التخبػي بحدب الجشذ أىسية كبيخة تحطى السؤشخات الستعمقة    
 .تي تديع في تعثخ السجتسع واضعافوحجع السذكالت ال التعميع بيغ الجشديغ، ولتقميل

لمعام  البتجائيفي مجارس التعميع ا البشيغبيغ والتدخب الخسػب (، ارتفاع ندب 5يتزح مغ الججول )    
( تمسيح يذكمػن ما ندبتو 293بمغ مجسػع الخاسبيغ )، إذ لبشاتمقارنة با 7272 -7229الجراسي 

( 279الخاسبات لحات العام الجراسي )التمسيحات مجسػع ، بيشسا بمغ الخسػباالىجار بدبب  %( مغ5929)
بمغ عجد التالميح اما فيسا يخز التدخب مغ السجارس فقج  %(،4222) تمسيحة يذكمغ الشدبة الستبكية وىي

( تمسيحة 43)يقابمو %( مغ مجسػع التالميح الستدخبيغ 73( تمسيح يذكمػن ما ندبتو )226الستدخبيغ )
 الخسػب ندبة ، وإن سبب ارتفاع ن إجسالي التالميح الستدخبيغ مغ كال الجشديغ%( 77)خبة وبشدبة متد

يتستع بيا الحكػر مقارنة باإلناث التي ُتمدميا شبيعة الطخوف  قج يعػد إلى حخية الحخكة التيلجى الحكػر 
فيسا . أّما اسة بذكل أكبخالى الجر ، مسا يجفعيا الى الخكػن اليج االجتساعية بقاءىا في البيتوالعادات والتق

يخز التدخب فارتفاع الشدبة لجى الحكػر قج يعػد السباب عجيجة مشيا ضاىخة التشسخ اذ كثيخ مغ الجراسات 
تذيخ الى انيا تشتذخ في مجارس البشيغ بذكل اكبخ عسا ىي عميو في مجارس البشات، وقج يكػن بدبب 

8.4 

4.2 

 التسرب  الرسوب 
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بعج ان اصبح بعسخ اكثخ الجراسة لدشػات متتالية قج يتخك مقاعج عسالة االشفال السيسا بعج رسػب التمسيح 
 اشفال االسخ الفقيخة.مغ عذخ سشػات ليشخخط في العسل ال سيسا 

 بعذيقةفي مجيشة  االبتجائيفي مجارس التعميع  لمخاسبيغ والستدخبيغالتػزيع العجدي والشدبي  (5ججول )
 .7272 – 7229لمعام الجراسي جشذ التمسيح بحدب 

 السجسؽع التدخب      الخسؽب التالميح
 %   العجد  %   العجد   %    العجد   % العجد الجشذ
 6499 319 73 006 5999 093 5994 9118 بشيؼ
 3598 079 97 43 4190 099 4796 0894 بشات

 011 480 011 059 011 399 011 3839 السجسؽع
 )بيانات غيخ مشذػر(. 7272لسجرسي، ، شعبة اإلحراء ابعذيقة، قدع تخبية محافطة نيشػى السجيخية العامة لتخبية السرجر: 

 
 

 
 بحدب الرفؽف الجراسية: التؽزيع العجدي والشدبي لمخاسبيؼ والستدخبيؼ -

أسباب السذكمة أىع  إبخازتيجف دراسة تػزيع التالميح الخاسبيغ والستدخبيغ بحدب الرف الجراسي إلى     
مػضػع الطاىخة سببا  في تفاقع  كانت البتجائيةالرفػف الجراسية في السخحمة امغ معخفة أي و  ،الخئيدة
 .الجراسة

ان ىشاك تبايغ كبيخ بيغ الرفػف الجراسية في اعجاد وندب الخاسبيغ ، (6يتزح مغ الججول )    
 مجسػعالخامذ االبتجائي الحي بمغ الرف  اذ سجمت اعمى ندبة لمخاسبيغ والستدخبيغ فيوالستدخبيغ، 

%( مغ مجسػعيع في 7322( تمسيح شكمػا ما ندبتو )222الستدخبيغ والخاسبيغ فيو مغ كال الجشديغ )
يبمغ اقراه في ىحا الرف  ي مجارس التعميع االبتجائي بان ضغط التعميع، وىحه الحالة مدمع بيا فالسخحمة

تي تكػن فييا االختبارات وزارية، التالميح لمرفػف السشتيية مغ الجراسة االبتجائية ال الجراسي مغ اجل تييئة
كسا ان السػاد الجراسية التي يتالقاىا التالميح في ىحا الرف فييا نػع مغ الرعػبة مقارنة بسػاد الرفػف 

، مع ارتفاع واضح ( مشيع مغ الستدخبيغ42( تمسيح وتمسيحة مقابل )72، لحلظ بمغ مجسػع الخاسبيغ )االخخى 
  .بشدبة الحكػر مقارنة باالناث

 إذ بمغ، االول االبتجائيالرف  السجرسي التدخب والخسػبارتفاع ندبة جاء بالسختبة الثانية مغ حيث    
%( مغ اجسالي 7729)يذكمػن ما ندبتو  ( تالميح222) لستدخبيغ والخاسبيغ ولكال الجشديغمجسػع ا
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 -7229ام الجراسي لمع جسيع الرفػف في مجارس التعميع االبتجائيالتالميح الخاسبيغ والستدخبيغ في 
حالة مغ عجم التعاير وصعػبة اندجام االشفال في السجتسع والبيئة ، وىحا يجل عمى إن ىشالظ 7272
اعجاد الخاسبيغ في ىحا الرف مقابل بالسقارنة مع الستدخبيغ، اذ ، ويالحظ ارتفاع الستسثمة بالسجرسة الججيجة

اعجادىع متقاربة بيغ الجشديغ، فيسا بمغ عجد الستدخبيغ ( تمسيحا  وتمسيحة وكانت 89بمغ مجسػع الخاسبيغ )
 .( تمسيح وتمسيحة في ىحا الرف72)

التػزيع العجدي والشدبي لمخاسبيغ والستدخبيغ في مجارس التعميع االبتجائي في مجيشة بعذيقة : (6ججول )
 .7272 – 7229الرفػف الجراسية لمعام الجراسي الجشذ و بحدب 

 
 

 الرفؽف

 السجسؽع السجسؽع الستدخبيؼ الخاسبيؼ
 الكمي

 
 بشات بشيؼ    بشات بشيؼ  بشات بشيؼ %

 %  العجد %  العجد % العجد %  العجد % العجد % العجد
 9999 001 9793 47 9194 63 0096 5  0398 06 3996 49 9493 47 لاالو

 0199 49 04 94 890 95 0096 5 995 00 0497 09 793 04 الثاني
 00 53 0999 90 0194 39 04 6 0999 05 0096 05 898 07 الثالث
 0495 71 00 09 0694 50 0896 8 9994 96 896 00 0999 95 الخابع

 9390 000 9193 35 9496 76 9799 09 95 99 0798 93 9493 47 الخامذ
 0893 88 0599 96 9190 69 0693 7 0694 09 0497 09 9993 43 الدادس
 011 480 011 079 011 319 011 43 011 006 011 099 011 093 السجسؽع

)بيانات غيخ  7272لسجرسي، ، شعبة اإلحراء االعامة لتخبية محافطة نيشػى، قدع تخبية بعذيقة السجيخية -السرجر: 
 مشذػر(. 

 
الرف الدادس االبتجائي الحي بمغ مجسػع  ويأتي بالسختبة الثالثة مغ حيث ندبة الستدخبيغ والخاسبيغ   

%( مغ مجسػع الخاسبيغ والستدخبيغ 2823) ما ندبتو ( تمسيح وتمسيحة شكمػا 88الخاسبيغ والستدخبيغ فيو )
وجاءت نفذ ( متدخب مغ كال الجشديغ، 76( مقابل )67في جسيع الرفػف، وكان عجد الخاسبيغ )

  ( مغ االناث.76( مقابل )67االرقام عشج السقارنة بيغ الجشديغ فقج بمغ عجد الحكػر الخاسبيغ والستدخبيغ )
ع االبتجائي، اذ بمغ مجسػع الخاسبيغ والستدخبيغ فيو مغ كال فقج جاء الرف الخاب لخابعةاما بالسختبة ا   

 مغ مجسػعيع في السخحمة، وتبايشت اعجادىع%(، 2425) ( تمسيح وتمسيحة، شكمػا ما ندبتو72الجشديغ )
  ( مغ البشات.29مقابل ) (52البشيغ ) وندبيع بحدب جشذ التمسيح، اذ بمغ عجد
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% 22اما ادنى ندبة لمخسػب والتدخب فقج سجمت في الرفيغ الثالث والثاني، اذ بمغت في كل مشيسا )   
%( عمى التػالي، وكانت اعجادىع متقاربة بحدب جشذ التمسيح في الرف الثاني االبتجائي، 2227، 

( راسب 22بسقجار ) والعكذ بالشدبة لمرف الثالث فقج كان عجد الخاسبيغ والستدخبيغ الحكػر يفػق االناث
 ومتدخب.

 
 
 

 
 السبحث الثالث 

لمعام  تي الخسؽب والتدخب في مجارس التعميػ االبتجائي في مجيشة بعذيقةعاهخ أهػ الستغيخات السؤثخة ب
   .9191 – 9109الجراسي   

ت بعجد مغ الستغيخا ال تختمف عغ الطاىخات االجتساعية، مغ حيث تأثخىا والخسػب ضاىختا التدخب     
االجتساعي  مجتسعيا واقعبعذيقة شأنيا شأن السجن األخخى يؤثخ ، فسجيشة التي تؤدي إلى تبايشيا مكانيا  

 .ومخخجات العسمية التخبػية واالقترادي عمى السشطػمة التخبػية
اختيار عيشة شبكية عذػائية الطاىخة مػضػع البحث تع  مغ أجل حرخ مجى تأثيخ ىحه الستغيخات عمى   

( إذا ما عمسشا إنَّ مجسػع Stephen Thompson)(***)باستخجام معادلة ثامبدػن مغ مجتسع البحث، 
وبحلظ سيربح مجسػع العيشة ( تمسيحا ، 482يبمغ ) 7272 – 7229الخاسبيغ والستدخبيغ لمعام الجراسي 

( 296وتػزيعيا عمى ) ةناستباإعجاد  متدخبا ، وتعبيغ راسبا  و  (296لمخاسبيغ والستدخبيغ ولكال الجشديغ )
 ( .7) ممحق، حرخا   7272 -7229الخاسبيغ، والستدخبيغ في العام الجراسي  مغ
فرل تأثيخ بعزيا عغ  ، وصعػبةسؤثخة عمى الطاىخة مػضػع الجراسةونتيجة لتعجد الستغيخات ال    

( لمػصػل إلى دور كل عامل مغ ىحه العػامل spss، فقج تع االستعانة بالحقيبة االحرائية )البعس اآلخخ
 والستغيخات ىي : تأثيخه بالطاىخة مػضػع الجراسة، ومجى

 . االجتساعيةالستغيخات  -0
 ميح وتدخبيع ومشيا تجنيرسػب التال إلى تعج البيئة االجتساعية أحج أىع السذكالت التي يسكغ أن تؤدي   

، وسيتع تشاوليا ا عغ تييئة الجػ السشاسب لمجراسةالسدتػى التعميسي ألفخاد األسخة وتفكظ األسخة وعجدى
 عمى الشحػ اآلتي:

  حجع االسخة: - أ
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شكمت ندبة ( 7يطيخ مغ الججول )تختبط ضاىختي الخسػب والتدخب بعالقة شخدية مع حجع األسخة،    
%(، وىحا يعشي كمسا زاد 7628فأكثخ( ندبة ) 5التي يدداد عجد أفخادىا ) في االسخوالستدخبيغ  الخاسبيغ

وىحا ما أكجتو ، وعجم تخك السقاعج الجراسية حجع االسخة التي يشتسي الييا التمسيح كمسا قمت فخص الشجاح
زاد عجد  ، إذ ان كمساتغيخ السدتقل )عجد أفخاد األسخة(( بالسالتدخب والخسػبمعشػية تأثيخ الستغيخ التابع )

 .(22367%( تؤدي إلى زيادة اليجر السجرسي بشدبة )2أفخاد األسخة بشدبة )

 .7272(: التػزيع الجغخافي لمخاسبيغ والستدخبيغ بحدب حجع االسخة في مجيشة بعذيقة لعام7ججول )
  حجػ االسخة الستغيخات    

 (7كبيخة )اكثخ مؼ   (7-5متؽسطة )    (4-0صغيخة )     السجسؽع
 096 41 000 45 العجد
% 9399 5696 9199 011 

 .السرجر: الجراسة السيجانية      
 .7272(: التػزيع الشدبي لمخاسبيغ والستدخبيغ بحدب حجع االسخة في مجيشة بعذيقة لعام7شكل)

 
 (.7، باالعتساد عمى بيانات الججول )السرجر: الجراسة السيجانية               

  التعميسي لمػالجيغ:السدتػى  -ب
 (8لمػالجيغ وعالقتو بتدخب ورسػب التالميح فيتزح مغ الججول ) فيسا يخز التحريل الجراسي    

لو  إنو عمى الخغع مغ ان ىشالظ تبايغ واضح لمتحريل الجراسي لألب الحي شكل أعمى ندبة( 3والذكل )
لكػن ، إال إنَّ %(3226) / معيجاإلعجاديةخخيجي الجراسة %( و 4529) مغ ىع حاممي شيادة البكالػريػس

مغ فاقجي األب مسا جعل الباحث يخكد عمى السدتػى التعميسي  %( مغ أفخاد العيشة تبيغ انيع7724ندبة )
ال سيسا في ىحه السخحمة  كػنيا ىي مغ يقع عمى عاتقيا متابعة االشفال في تعميسيع خارج السجرسةلألم 

مغ %( 3427) شكمغ ما ندبتومغ ىغَّ تحريميغ الجراسي ابتجائية  %(4224الحخجة، فقج ضيخ ان )

23.2 

56.6 

20.2 

 كبيرة الحجم  متوسطة الحجم  صغيرة الحجم 
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بيشسا كانت ندبة الحاصالت عمى الذيادة االعجادية والسعيج ، %( مشيغَّ 3222والستػسصة )مجسػعيغ 
%(، 2328%( مغ مجسػعيغ، في حيغ بمغت ندبة الحاصالت عمى شيادة البكالػريػس )7229)

لستعجد أتزح معشػية تأثيخ الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع وباستخجام أسمػب االنحجار الخصي ا
%( في ندبة االميات مغ ىغ تحريميغ الذيادة االبتجائية بافتخاض 2( فالتغيخ بشدبة )الخسػب والتدخب)

( وكحلظ بالشدبة لمستغيخات األخخى ، إذ 22537بقاء الستغيخات األخخى ثابتة يؤدي إلى زيادة بشدبة )
( عمى التػالي ، وإن ىحا يجل عمى 22727،  22786،  22445يا تؤثخ بالستغيخ التابع بشدبة )أتزح ان

كل مغ ، وبالتالي فإن السؤثخات في مدتػى تعميع األبشاءأحج أىع يعج إنَّ انخفاض مدتػى تعميع األم 
ي السخحمة ال سيسا ف لألم السدتػى التعميسيالسجرسي يتشاسب تشاسبا  عكديا  مع  الخسػب والتدخب

  االبتجائية.
أما عغ متغيخ الحالة الرحية لمتمسيح الحي لع يكغ لو تأثيخ كبيخ في الطاىخة في مشصقة الجراسة، إذ     

%( فقط مغ إجسالي العيشة. أما تأثيخ فقجان أحج 323شكل التالميح الحيغ يعانػن مغ أمخاض ما ندبة )
والحيغ يعيذػن مع األم  )****(ندبة التالميح فاقجي األب الػالجيغ عمى الطاىخة مػضػع الجراسة، فقج شكمت

%(، مسا دفع العجيج مشيع ان يتحسمػا أعباء أسخىع في سغ مبكخ وتخك السجرسة، وازدادت ىحه 7724)
وسيصخة عرابات )داعر( اإلرىابية عمى  7224الطاىخة في اآلونة األخيخة ال سيسا أثشاء أحجاث حديخان 

أدى إلى فقجان العجيج مغ اآلباء أغمبيع مغ ذوي الجخل السحجود مسا دفع العجيج مغ  مشصقة الجراسة، والحي
. ولمػقػف عمى درجة التخابط ما بيغ الستغيخ التابع ئيا بدػق العسل عمى حداب تعميسيعاألسخ إلى زج أبشا
بشدبة  قجت االبفي الستغيخ السدتقل )فاقجي األب(، فإن ارتفاع االسخ التي فوالديادة  الخسػب والتدخب،

 (. 22448%( يؤدي إلى زيادة الطاىخة مػضػع الجراسة بشدبة )2)
 

(: التػزيع الجغخافي لمخاسبيغ والستدخبيغ بحدب السدتػى التعميسي لالبػيغ في مجيشة بعذيقة 8ججول )
 .7272لعام

 
 

 الستغيخات

  السدتؽى التعميسي *
 االم االب السجسؽع

 بكالؽريؽس /معهجاعجادية متؽسطة ابتجائية عميا بكالؽريؽس معهج /اعجادية متؽسطة ابتجائية
 096 97 43 59 67 7 91 61 99 01 العجد
% 590 0498 3196 4599 396 3499 3190 9099 0398 011 

 .السرجر: الجراسة السيجانية      
  لع يطيخ ضسغ السدتػى التعميسي ) امي ( لكال الػالجيغ، كسا لع يطيخ اي مغ االميات حاصمة عمى شيادة عميا. *
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السدتػييغ )االعجادية والسعيج( لطيػر اغمب االستسارات مجون فييا ضسغ ىحا السدتػى دار معمسيغ او معيج تع دمج  *
 معمسيغ.

(: التػزيع الشدبي لمخاسبيغ والستدخبيغ بحدب السدتػى التعميسي لألبػيغ في مجيشة بعذيقة 3شكل)
 .7272لعام

 
 (.8بيانات الججول )، باالعتساد عمى السرجر: الجراسة السيجانية         

 
    

 :االقتراديةالستغيخات  -7
مػاصمة الجراسة، او ثخ سمبا  عمى يؤ االقترادي الديء الحي تعاني مشو بعس األسخ  إن الػضع    

، إذ إنَّ قرػر االمكانات االقترادية عغ الػفاء بستصمبات الحياة تجفع بالعجيج مغ تحريل التالميح
 .صمة دراستيعمسا يسشعيع مغ مػا)عسالة االشفال( إلى الكيام بأعسال تعػد عمييع بالشفع السادي  التالميح

ىع عاشميغ عغ والخاسبيغ الستدخبيغ  التالميح%( مغ أولياء أمػر 75( إن ندبة )9يتزح مغ الججول )   
الخاسبيغ والستدخبيغ  ، إذ إن ندبة أسخالجخل الذيخي لألسخة في السجيشة ، مسا انعكذ سمبا  عمىالعسل

 -752%( ، أما األسخ التي دخميا الذيخي )2623ألف ديشار( بمغت )752التي دخميا الذيخي )أقل مغ 
، وىحا يعشي ان ندبة مغ مجسػع اسخ الطاىخة في مشصقة الجراسة %(5622ألف( فقج شكمت ) 499

 .الف ديشار( 522%( مغ اسخ ىؤالء دخميا الذيخي اقل مغ )7724)
، إذ الخسػب والتدخب(لحا ضيخت معشػية تأثيخ الستغيخات السدتقمة )فئات الجخل( عمى الستغيخ التابع )     

%( بافتخاض ثبات الستغيخات السدتقمة 2ألف( بشدبة)522 إنَّ زيادة األسخ ضسغ فئة الجخل)أقل مغ
ت الجراسة السيجانية ان سمكية السدكغ فقج أضيخ ل وبالشدبة (22772ي إلى تحقيق زيادة بشدبة )األخخى تؤد
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 االم  االب 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

9001 
 

%( ىع مغ يدكشػن باإليجار، لحلظ لع 77%( مغ الستدخبيغ والخاسبيغ ىع مغ مالكي السدكغ و)78)
بالشدبة لستغيخ مداحة السدكغ تطيخ عالقة ارتباط بيغ ممكية الدكغ والطاىخة مػضػع الجراسة، وكحلظ 

مغ الستدخبيغ والخاسبيغ يدكشػن فقط %( 2623أي عالقة ارتباط مع الطاىخة، إذ إنَّ ندبة ) فمع تطيخ لو
  (.7م222اقل مغ ) في مداكغ مداحتيا

 
 

لمعام  بعذيقةمجيشة االبتجائية في لستغيخات االقترادية لمخاسبيغ والستدخبيغ في الجراسة : ا(9ججول )
 .7272 – 7229الجراسي 

 
 

 الستغيخات

 لألسخة الجخل الذهخي  عسل رب األسخة
 

 ممكية السدكؼ
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 096 46 008 39 096 43 053 096 54 001 39 096 49 39 59 56 عجد
% 9896 9695 0999 95 011 0693 5690 9796 011 78 99 011 0693 6199 9395 011 

 .السرجر: الجراسة السيجانية

 
 االستشتاجات والسقتخحات

 أواًل : االستشتاجات :
 ( مجرسة23، ) 7272 – 7229لمعام الجراسي  بعذيقةفي مجيشة  بتجائيبمغ عجد مجارس التعميع اال -0

في مجارس التعميع عجد التالميح بمغ ( لمبشات وثالثة مجارس مختمصة، و 5لمبشيغ و )( مجارس 5مشيا )
 ( اناث. 2874ذكػر، و)( 7228مشيع )( ، 3837في السجيشة ) االبتجائي

بػاقع مجرسة  االبتجائي في مشصقة الجراسة ىشالظ نقز في مجارس التعميعاضيخت نتائج البحث ان  -7
سجارس قج قمل مغ ضغصا  عمى بعس الان ىشاك ، مسا يؤشخ ، واخخى مختمصةواحجة بشيغ وواحجة لمبشات

، وأثخ ذلظ عمى الكفاءة السكانية في مشصقة الجراسة مغ خالل عجم تغصية جسيع األحياء كفاءتيا الػضيفية
  .داخل السجيشة ووقػع بعس السشاشق خارج تأثيخ ىحه السجارس
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%( مغ 2726)ي مجارس التعميع االبتجائي فبدبب الخسػب والتدخب السجرسي  ة االىجاربمغت ندب -3
 .%( لمتدخب427%( مقابل )824)وقج شكل الخسػب الشدبة األكبخ مغ مذكمة الجراسة  مجسػع التالميح.

 %(5929حكػر)ال ندبة الخاسبيغ، إذ بمغت االىجار السجرسي بيغ الحكػر مقارنة باإلناثارتفعت ندب  -4
سجل تفػق ندب التدخب لجى فقج أّما التدخب  %( لإلناث .4222) ا، يقابميمغ السجسػع الكمي لمخاسبيغ

  %( لإلناث.77) لستدخبيغ، مقابل%( مغ مجسػع ا73اكبخ، اذ بمغت ندبتيع )الحكػر برػرة 
بشدبة في الرف الخامذ االبتجائي، لإلىجار اما بحدب الرفػف الجراسية، فقج سجمت اعمى ندبة  -5
%( مغ 7729فيو ) بشدبة بمغت الرف االول االبتجائي، %( مغ مجسػعيع في السخحمة، يميو7322)

وىحا يجل عمى إن ىشالظ حالة مغ عجم التعاير اسبيغ والستدخبيغ في جسيع الرفػف، اجسالي التالميح الخ 
 جة الستسثمة بالسجرسة.   وصعػبة اندجام االشفال في السجتسع والبيئة الججي

 ومدتػى تعميع األم واالقترادية السسثمة بحجع األسخة،بيشت الجراسة السيجانية إن لمستغيخات االجتساعية  -6
 .أثيخا  في الطاىخة مػضػع الجراسةمغ أكثخ الستغيخات ت والجخل الذيخي 

 ثانيًا : السقتخحات :
السعمػمات الجغخافية في تػزيع الخجمات التعميسية عمى األحياء االستفادة مغ تقشية نطع يقتخح الباحث  -2

مشيا سيػلة و  ،تػزيعيا السعاييخ التخصيصية الستعمقة بتػقيع ىحه السؤسدات سجيشة، مخاعيا  فيالدكشية في ال
 الػصػل . 

الى  اعجاد بخامج تػعػية بالتشديق مع مشطسات السجتسع السجني ووسائل االعالم السختمفة لمتشبيو -7
 .خصػرة ىحه الطاىخة وتأثيخىا عمى االسخة والسجتسع عسػما  

في  ائية عغ ندب وأسباب الخسػب والتدخبالكيام بجراسات بذكل أوسع لتػفيخ قاعجة معمػمات إحر -3
 .ية ووضع الخصط الكفيمة لسعالجتياجسيع السخاحل التعميس

وزارة التخبية ووزارة العسل  التابعة الى كل مغان يكػن ىشاك تشديق بيغ مؤسدات الجولة، السيسا  -4
في شبكة الحساية االجتساعية،  جتساعية لجرج االسخ الفقيخة التي تزع متدخبيغ مغ السجارسوالذؤون اال

 .لمحج مغ عسالة األشفال وتجشب خصخ ىحه الطاىخة عمى السجتسع
 محج مغ ضاىخة التدخب.تفعيل قانػن التعميع االلدامي وتصبيقو عمى االسخ السخالفة ل -5
   اجخاء مػازنة سشػية بالكػادر التعميسية بيغ السجارس لدج الشقز في بعزيا. -6

  :الهؽامر
     م.7227شعبة الحاسبة، بيانات غيخ مشذػرة،  مجيخية بمجية بعذيقة، -0
 .342، ص7222، دار الفكخ، دمذق، 2صفػح خيخ، الجغخافية مػضػعيا ومشاىجيا وأىجافيا، ط -9
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  .7272/  4/  5، االثشيغمجيخ مجرسة بعذيقة االولى لمبشيغ، مقابمة مع الديج مػفق نايف دروير  -3
 (.مشذػر غيخ بيانات) 7272، السجرسي اإلحراء شعبة، بعذيقة تخبية قدع، السػصل لتخبية العامة السجيخية -4
، الجور قزاء في والرحية التعميسية لمخجمات والسكانية الػضيفة والكفاءة الدكاني الشسػ، الجوري  أحسج عبجهللا سعجي -5

 .85ص، 7224، تكخيت جامعة، اإلندانية لمعمػم التخبية كمية(، مشذػرة غيخ) ماجدتيخ رسالة
 غيخ) دكتػراه  اشخوحة، الدساوة مجيشة في التعميسية لمخجمات السكاني التػزيع كفاءة، الغخيباوي  دمحم عبجالحديغ رعج -6

 .263ص، 7227، البرخة جامعة، اآلداب كمية(، مشذػرة
 االميخ بستػسصتي ميجانية دراسة -السجرسي بالخسػب وعالقتيا لالسخة االجتساعية الطخوف، بيكي وىشج العايبي جياد -7

 جامعة، واالندانية االجتساعية العمػم كمية(، مشذػرة غيخ) ماجدتيخ رسالة، الػادي بػالية القادر عبج وزبيجي القادر عبج
 .4ص، 7227، الػادي -لخزخ حسو الذييج

، 7222، االردن، عسان، والتػزيع والشذخ لمصباعة الفكخ دار، الفعال والتجريذ الفاعل السعمع، عجس الخحسغ عبج -8
 .87ص

 .(Stephen Thompson): معادلة ستيفغ ثامبدػن  (*** )
 

                   N × p (1 – p)                                                                                                               

n=   

            [ [N – 1  (d
2
/z

2
) ] + p (1 – p) ]  

                                                                                                
N ( وتداوي )( .185= حجع السجتسع ، مجسػع اليجر بالسجارس الستػسصة)الرباحية، السدائية، اإلسالمية 
Z  (1.96)وتداوي  (0.95)= الجرجة السعيارية السقابمة لسدتػى الجاللة . 
d  (0.05)= ندبة الخصأ وتداوي  . 
p  (0.50)= ندبة تػفخ الخاصية والسحايجة وتداوي . 

السرجر: لؤي شو مال حػير وأبي شػكت حسيج، تقييع كفاءة الخجمات التعميسية مشصقة الجراسة مجيشة ىيت، مجمة السخصط 
 . 22، ص7223، 79د، العجد والتشسية، مخكد التخصيط الحزخي واالقميسي لمجراسات العميا، جامعة بغجا

تبيغ مغ خالل الجراسة السيجانية إنَّ الحيغ يعيذػن مع احج الػالجيغ كان الدبب الخئيذ ليا ىػ وفاة أحج الػالجيغ،  (****)
      ولع يطيخ بدبب الصالق سػى اربع حاالت فقط.

  
اعج الجراسة في اي صف مغ الحيغ تخكػا مقالخاسبيغ و  تالميحىحه االستسارة خاصة بالسعمػمات عغ ال
، راجيغ االجابة بجقة عمى ما ورد فييا مغ أسئمة 7272 -7229صفػف السخحمة االبتجائية لمعام الجراسي 

كػنيا تيع السجتسع،  وما يخد فييا مغ معمػمات تدتخجم ألغخاض البحث العمسي وليصسئغ الجسيع عمى 
  2سخية ما يخد فييا مغ معمػمات

 معشـــــــــــــا () نذكخكػ لتعاونكػ 

 حيث إن : 
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 1او حدب ما تقتزي االجابة                     يخجى االجابة الجقيقة اما بعالمة
 

                      سػ الحي او السشطقة االقزاء                      الشاحية                   محل االقامة :   
 
 اناث           ذكؽر                       ( :  والخاسبيؼ )مؼ ضسشهػ تاركي الجراسة عجد افخاد االسخة  -0

     
 ....................غيخ ذلغ ..             تجاوزايجار                          ماهي ممكية الدكؼ؟   ممغ  -9
 
 االم                  األخ االكبخ               غيخهػ يحكخ                 مؼ يخأس االسخة ؟   االب -3
 
 ما هي مهشة االب ؟  عدكخي               مؽظف              كاسب              متقاعج  -4
 
 اخخى تحكخ            مؽظفة                متقاعجة         ماهي مهشة االم ؟   ربة بيت            -5
 
 اذا كانت االم مؽظفة فهل تعسل في مجال التعميػ ؟    نعػ                  كال -6
 
 متؽسطة        ابتجائية                     :   امي              دون االبتجائية   لالبما هؽ التحريل الجراسي  -7
 
 بكالؽريؽس             عميــا                            معهجاعجادية              
 
 متؽسطة                 دون االبتجائية             ابتجائية     :   امي           لالمما هؽ التحريل الجراسي  -8
 
 عميــا             بكالؽريؽس                             معهجاعجادية             

 
 (               499ـــــ 951(                )  951مقجار دخل االسخة الذهخي باأللف ديشار :  ) اقل مؼ   -9
 فأكثخ (              511) 
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