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 المستخلص:
تناول البحث تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت باستخدام نظم المعلومات 

بهدف دراسة واقع الخدمات التعليمية )المدارس ورياض األطفال( في مدينة هيت من حيث ، الجغرافية
وتوزيعها ومدى مواءمتها للتوسع العمراني النمو السكاني في المدينة، وقد جاء هذا البحث نتيجة كفاءتها 

للنمو السكاني المتزايد والتطور العمراني الذي تشهده مدينة هيت مما يتطلب دراسة جدية للخدمات 
السكان بشكل التعليمة لما تحتله من األهمية في الخدمات العامة، التي يجب أن يحصل عليها جميع 

 متساوي وبطريقة مناسبة وسهلة.
 

Abstract: 
 the research assessing the efficiency of educational services in the city of hit, 

using geographic information systems to study the reality of educational services 

(schools, kindergartens) in the town of hit in terms of efficiency, distribution and 

extent adapted to urban population growth in the city, this research came as a result of 

increasing population growth and urban development in the city of hit, which requires 

serious consideration for the services to the position of importance in the public 

service, which must receive all people equally in an appropriate manner. 
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 المقدمة
تعد الخدمات التعليمية احد اهم الخدمات األساسية الواجب توفرها لسكان المدینة 

اهمیتها، لذا فانه من األهمية االعتناء بهذه  وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الخدمة الصحية من حیث
الخدمة والتخطيط لها ومتابعتها. ولقد ساعد التطور التقني على توفر أسالب حديثة في التخطيط، 
فكانت نظم المعلومات الجغرافية التي استخدمت للتخطيط في كافة المجاالت االجتماعية 

تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت  واالقتصادية والبيئة ومن األهمية جاء هذا البحث
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة البحث في السؤال االتي: ما هو واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة 

 هيت؟
 فرضية البحث: 

عض يفترض البحث كفاية الخدمات التعليمية في معظم احياء مدينة هيت ما عدا ب
 االحياء المستحدثة حديثا تعاني من قصور في توفر الخدمات التعليمية.

 هدف البحث:
يهدف البحث بشكل رئيسي إلى دراسة واقع الخدمات التعليمية )المدارس ورياض 
األطفال( في مدينة هيت من حيث كفاءتها وتوزيعها ومدى مواءمتها للتوسع العمراني والنمو 

تناول البحث مسح شامل لجميع المدارس ورياض األطفال في  السكاني في المدينة، كذلك
المدينة بهدف توفير قاعدة بيانات حول مواقع تلك الخدمات، فضال عن بيانات تتعلق بأعداد 

 الطلبة والمدرسين.
 ׳حدود الدراسة:

تتمثل حدود منطقة الدراسة المكانية بالحدود البلدية لمدينة هيت مركز قضاء هيت احد 
( شماال وبين خطي 77° ׳04و  77° ׳73افظة االنبار والذي يقع بين دائرتي عرض )اقضية مح

 4(متر55441010(، تبلغ مساحة المدينة )5( شرقا )خريطة )04° ׳15و  04° ׳04طول )
 .4متر507444 % أي ما يساوي 5.3  شغلت الخدمات التعليمية منها نسبة

 م.4450-4457الدراسي الحالي اما حدود الدراسة الزمنية فتتمثل بالعام 
وقد ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خالل استخدام تطبيقات نظم 

 ( مثل المسافة المعيارية و صلة الجوار ونطاق التأثير.GISالمعلومات الجغرافية )
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 محاور البحث:
 واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة هيت اوال:
التوزيع المكاني للخدمات التعليمية باستخدام تقنية نظم المعلومات تحليل كفاءة  ثانيا:

 (.GISالجغرافية)

 
 اوال: واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة هيت

ان الخدمات التعليمية هدفها السكان اوال واخيرا وقد وضعت وزارة التخطيط معايير 
كان، فقد حددت المعايير تخطيطية لعدد المدارس الذي يفترض ان تكون مقابل عدد الس

 نسمة من السكان. 4144التربوية ان تكون هناك مدرسة واحدة لكل 
( الذي يمثل توزيع السكان وعدد المؤسسات التعليمية في مدينة 5ومن مالحظة الجدول )

(نسمة 54544هيت يظهر ان حي البكر جاء بالمرتبة االولى من حيث عدد السكان والذي بلغ )
( مؤسسات، وقد 6تبة الثالثة من حيث عدد المؤسسات التعليمية والتي بلغت )بينما جاء بالمر

( نسمة واشتمل الحي على 64جاء الحي العسكري بالمرتبة االخيرة في عدد السكان البالغ )
 مؤسسة تعليمية واحدة.



 | أ  م د  خالد أكبر هللا عبد  &  أ  م  د  صبحي أحمد مخلف 

 العدد السادس عشر |  733

ومن خالل مقارنة عدد السكان في االحياء السكنية مع عدد المؤسسات التعليمية يظهر ان 
((، ويظهر ذلك 5درجة ارتباط قوية  بين عدد السكان وعدد المؤسسات التعليمية )شكل)هناك 

(% من اجمالي عدد المؤسسات التعليمية تتركز في احياء 04واضحا من خالل مالحظة ان )
%( من مجموع 05)المعلمين والجمعية والبكر(، وقد بلغت نسبة عدد السكان في هذه االحياء )

ينة، أي ان هذه االحياء تضم تقريبا نصف عدد السكان ونصف عدد عدد السكان في المد
 المؤسسات التعليمية .

 4450عدد السكان والمؤسسات التعليمية في مدينة هيت لعام: (5جدول )

 اسم الحي ت
عدد 

السكان 
 نسمة

عدد 
رياض 
 االطفال

عدد 
المدارس 
 االبتدائية

عدد 
المدارس 
 المتوسطة

 عدد المدارس
 والثانوية  االعدادية

مجموع 
 المدارس

 8 2 2 2 2 4355 المعلمين  .5
 7 2 1 2 2 5160 الجمعية  .4
 2 - - 2 - 2088 القدس  .7
 4 1 1 2 - 3995 القلقة  .0
 3 2 - 1 - 710 الخضر  .1
 6 1 2 3 - 10100 البكر  .6
 - - - - - 3025 القادسية  .3
 2 - 1 1 - 3811 الشهداء  .4
 4 2 1 1 - 4766 العمال  .0

 3 1 1 1 - 3850 الجري  .54
 1 1 - - - 1188 الزهور  .55
 - - - - - 250 والكبانية قندي  .54
 3 - 1 2 - 3730 الدوارة  .57
 - - - - - 570 القلعة  .50
 1 -  1 - 60 العسكري  .51

 44 12 10 18 0 03614 المجموع 

المصدر. الجهاز المركزي للتخطيط، دائرة احصاء هيت، حصر المساكن واالسر 
 .4457واالفراد،
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 (5)شكل 

 4450عدد السكان والمؤسسات التعليمية في مدينة هيت لعام 

 
 (.5المصدر: جدول )

ومن اجل اعطاء صورة واضحة عن الخدمات التعليمية في مدينة هيت سيتم دراسة الخدمات 
 التعليمية بشكل تفصيلي وذلك حسب المراحل الدراسية وكما يأتي:

 رياض االطفال .5
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( رياض ، تركزت في حيي المعلمين 0بلغ عدد رياض االطفال في عموم مدينة هيت )
،  4(م1144(، شغلت مساحة )7( خريطة )4وحي الجمعية بواقع روضتين لكل حي، جدول)

اما عائدية رياض ألطفال فكانت اثنان منها حكومية واالثنان االخريان اهلية، وبلغ مجموع عدد 
 ( شعبة.46( معلم، وبلغ عدد الشعب )64اما عدد المعلمين فبلغ )( تلميذ، 5445التالميذ )

يظهر ان هناك قصور كبير في خدمة رياض االطفال في مدينة هيت اذ ان معظم احياء 
 المدينة قد خلت من توافر هذه الخدمة وقد اقتصرت على حيي المعلمين والجمعية فقط. 

 (4450-4457في مدينة هيت للعام الدراسي ) التوزيع المكاني لمدارس رياض االطفال: (4جدول )
)اسم  الموقع اسم الروضة

 الحي(
 الجنس 4م المساحة

 –)حكومية 
 أهلية(

عدد 
 التالميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعلمين

تلميذ/ 
 شعبة

تلميذ/ 
 معلم

 40.0 36.4 41 4 654 حكومي 4144 حي المعلمين روضة أطفال هيت
 47 00.0 51 3 706 حكومي 4444 حي الجمعية روضة أطفال الورود

 6.1 57 54 1 61 أهليه 144 حي المعلمين روضة طيور الجنة
 6 54 54 6 64 أهليه 144 حي الجمعية روضة األم الحنون

 18 41.5 60 26 1081 - 1144 - المجموع

 منشورة.بيانات غير  4457/4450المصدر: مديرية تربية هيت، سجالت الكراس االحصائي للعام الدراسي 
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 المرحلة االبتدائية .4
( مدرسة، منها 44( ان عدد المدارس االبتدائية في مدينة هيت بلغ )7يظهر من الجدول )

( بناية 53( مدرسة مزدوجة  ) أي مدرستان في بناية واحدة( ، مما يعني ان هناك )55)
( مدرسة للبنات و مدرسة واحدة مختلطة، وقد 50( مدرسة للبنين و )57مدرسية، توزعت  الى  )

( مدارس أي بنسبة 6رس على احياء مدينة هيت اذ استحوذ حي البكر على )توزعت هذه المدا
(، تاله حيي الجمعية والمعلمين 7%( من عدد المدارس في عموم المدينة، خريطة )45.0)

%( لكل منهم مما يعني ان هذه االحياء الثالث استحوذت على نصف عدد المدارس 50بنسبة )
الزهور والقادسية والقلعة و قندي والكبانية من وجود أي في عموم المدينة، بينما خلت احياء 

بناية مدرسية. وبلغ مجموع المساحة التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة االبتدائية 
 .4(م44444)

( 040( تلميذ، وبلغ عدد المعلمين )1404وقد بلغ مجموع تالميذ المرحلة االبتدائية )
 ( شعبة.507معلم، اما عدد الشعب فقد بلغ ) 

( تلميذ/معلم مما يعني ان هناك زيادة كبيرة 1.3وقد بلغ معدل عدد التالميذ لكل معلم )
(، أي 0/ تلميذ لكل معلم( جدول )44في عدد المعلمين استنادا الى المعيار التخطيطي البالغ )

 (. اال انه من مالحظة الجدول4( معلم. شكل )604ان هناك زيادة في عدد المعلمين بلغت )
( يظهر ان هناك عدم توازن في عدد المعلمين حسب التخصصات اذ 7( والشكل )1)

% من مجموع عدد المعلمين بينما 66استحوذت مادة )القراءة والرياضيات والعلوم( على نسبة 
%( على بقية التخصصات االخرى والمتمثلة باللغة االنكليزية 70توزعت النسبة الباقية والبالغة )

 المية والرياضة.والتربية االس
( تلميذ/ شعبة وهو اقل من المعيار 43اما معدل عدد التالميذ في كل شعبة دراسية فقد بلغ )

تلميذ في كل شعبة(، مما يعني كفاية عدد الشعب لعدد التالميذ، ماعدا  74التخطيطي البالغ )
( تلميذ 71مدرسة السندس في الحي العسكري فقد بلغ عدد التالميذ في الشعبة الدراسية )

(، لكن من جانب اخر ان هناك قصور كبير في عدد االبنية المدرسية فضال عن 0)شكل رقم 
 ( مدرسة مزدوجة.55عدد الشعب الن هناك )
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 (4450-4457التوزيع المكاني لمدارس المرحلة االبتدائية في مدينة هيت للعام الدراسي ): (7جدول )

 اسم المدرسة ت
)اسم  الموقع

 الحي(
المساحة 

 4م

 الجنس
 –)للبنين 
 للبنات(

عدد 
 التالميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعلمين

تلميذ/ 
 شعبة

تلميذ/ 
 معلم

 7 4 5 04 54 501 ذكور 3144 حي المعلمين النضال  .5
 0.4 54.1 71 54 514 اناث - حي المعلمين االنتفاضة *  .4
 5.7 14.5 44 55 564 ذكور 3144 حي المعلمين الصحف االولى  .7
 4.5 14.3 71 55 514 اناث - حي المعلمين القباب العالية*  .0
 0 54.0 74 54 511 ذكور 1444 الجري الكفاح االبتدائية  .1
 0 57.7 04 54 564 اناث - الجري هيت االبتدائية*  .6
 6.0 57.7 41 54 564 ذكور 3144 حي الخضر التضامن  .3
 0.3 57.3 71 54 561 اناث - حي الخضر التضامن*  .4
 54.0 46 74 54 754 ذكور 4144 القلقة الرسالة  .0

 4.3 41.0 71 54 741 اناث 4144 القلقة خديجة الكبرى  .54
 4 74.3 74 54 743 ذكور 1444 الدوارة العاصفة  .55
 3.7 40.7 74 0 450 اناث 4144 الدوارة رابعه العدوية  .54
 1 57.4 41 0 541 ذكور 4144 العمال اللقاء  .57
 0.1 51 74 0 571 اناث - العمال اللقاء*  .50
 6 54.3 73 54 441 اناث 1444 الشهداء الواحد االحد  .51
 0.0 54.7 76 57 564 ذكور 1444 حي الجمعية عبد الله بن مبارك  .56
 0.7 51 01 57 501 اناث - حي الجمعية الوارث*  .53
 1.0 50.6 71 57 504 ذكور 4144 حي الجمعية الصمد  .54
 0.5 50.4 01 57 541 اناث - حي الجمعية الفلق*  .50
 1.4 57.5 41 55 501 ذكور 4144 القدس الطيب  .44
 0.6 54.3 74 55 504 اناث - القدس االمواج*  .45
 54.4 71.1 41 0 744 مختلط 4144 العسكري السندس  .44
 4.0 56.5 41 57 454 ذكور 3144 حي البكر دار السالم  .47
 6.1 51 74 57 501 اناث - حي البكر دار السالم*  .40
 4.3 53.1 40 54 455 ذكور 3144 البكر حي مطلع الفجر  .41
 6.6 56.6 74 54 444 اناث - حي البكر النجوم*  .46
 0.0 54 41 55 554 ذكور 1444 حي البكر القاهرة  .43
 7.1 0 44 55 544 اناث - حي البكر القاهرة*  .44

 5.7 27.1 904 193 5242 - 80000 - المجموع

 بيانات غير منشورة. 4457/4450االحصائي للعام الدراسي المصدر: مديرية تربية هيت، سجالت الكراس 
 *مدرسة ضيف
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 المعايير التربوية للخدمات التعليمية في العراق: (0جدول )
عدد السكان/ 

 مدرسة
تلميذ / 
 مدرسة

 تلميذ / شعبة
تلميذ / 

 معلم
 المسافة المقطوعة )متر(

4144 764 74 44 
االبتدائية( / )للمدارس  044)لرياض االطفال(/  744

 )للمدارس المتوسطة واالعدادية( 444

جمهورية العراق ، وزارة التربية المديرية العامة للتخطيط التربوي ، تقرير خطة التنمية التربوية لألعوام    
 .43( ص 4441 -5000)

 عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة االبتدائية في مدينة هيت:  (1جدول )
 المجموع رياضة اسالمية علوم انكليزي رياضيات قراءة المادة

 040 64 545 545 545 545 404 عدد المعلمين
 المصدر: الدراسة الميدانية

 
  



 | أ  م د  خالد أكبر هللا عبد  &  أ  م  د  صبحي أحمد مخلف 

 العدد السادس عشر |  739

 (: عدد التالميذ /معلم مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة االبتدائية4شكل )

 
 (.0و  7المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة االبتدائية في مدينة هيت (:7شكل )

 
 (.1المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )       
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 (: عدد التالميذ في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة االبتدائية0شكل )

 
 (.0و  7قم )المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين ر

 المرحلة المتوسطة .7
( مدارس، 54( ان عدد المدارس المتوسطة في مدينة هيت بلغ )6يظهر من الجدول )

( مدارس للبنات ، وقد توزعت هذه المدارس على احياء مدينة 1( مدارس للبنين و )1منها )
هيت بواقع مدرستين في حيي )المعلمين والبكر( ومدرسة واحدة في كل من احياء )العمال و 

(، بينما خلت احياء الزهور والقادسية 0والشهداء والجمعية( خريطة ) القلقة والدوارة والجري
والقلعة و قندي والكبانية والقدس والخضر من وجود أي بناية مدرسية. وبلغ مجموع المساحة 

 .4(م13144التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة المتوسطة )
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في مدينة هيت للعام الدراسي  (: التوزيع المكاني لمدارس المرحلة المتوسطة6جدول )
(4457-4450) 

 اسم المدرسة
 الموقع

 )اسم الحي(
المساحة 

 4م

 الجنس
 –للبنين )

 للبنات(

عدد 
 الطالب

عدد 
 الشعب

عدد 
 المدرسين

طالب/ 
 شعبة

طالب/ 
 مدرس

 6 54.1 41 54 514 اناث 4144 القلقة المشاعل
 3 14.5 47 55 564 ذكور 4144 الدوارة العاصفة
 6.4 15.6 44 4 541 ذكور 1444 المعلمين النواعير

 5.4 18.5 40 3 574 اناث 4144 المعلمين اعالي الفرات
 5.3 20.7 43 3 501 ذكور 1444 الجري متوسطة هيت

 5 19.7 44 3 574 اناث 1444 العمال الشيماء
 6 15 44 4 544 ذكور 1444 الشهداء ابن دريد

 1 13.6 74 55 514 اناث 4144 الجمعية جنات النعيم
 6.0 50.1 41 55 564 ذكور 3144 حي البكر دار السالم
 6 13.6 41 55 514 اناث 3144 حي البكر دار السالم
 5.7 15.3 247 93 1428  45000 - المجموع

بيانات  4457/4450المصدر: مديرية تربية هيت، سجالت الكراس االحصائي للعام الدراسي 
 غير منشورة.

 -:یأتي ما یتضح التربوية للمرحلة المتوسطة في مدينة هيت المؤشرات خالل تحليل من
الى  ( طالب في مدرسة ابن دريد544بين ) الطالب تراوحت من الواحدة المدرسة حصة ان -5

 ) ( طالب في مدرسة العاصفة بينما بلغ معدل حصة المدرسة الواحدة في عموم المدينة564)
 ( طالب/ مدرسة. 764التربوي البالغ) المعیار من أقل وهي مدرسة/طالب ) 507

مما يعني انه ليس هناك ضغط على مدارس المدينة وذلك الن جميع المدارس هي اقل من 
( طالب في حين ان هذه 5044طاقتها االستيعابية فمجموع الطالب في جميع المدارس بلغ )

دارس الحالية ان تستوعب ( طالب أي ان بإمكان الم7644المدارس بإمكانها ان تستوعب )
 ( طالب فضال عن عدد الطالب الموجود حاليا.4534)

( طالب/ مدرس في مدرسة جنات 1للمدارس المتوسطة فتراوح بين ) مدرس /مؤشر طالب اما -4
( طالب / مدرس في مدرسة العاصفة، في حين بلغ المعدل العام لمؤشر طالب/ مدرس 3النعيم و)

(، اذ بلغ عدد مدرسين 1( طالب/ مدرس شكل )44تربوي البالغ)( وهو اقل من المعيار ال1.3)
( طالب، فحاجة عدد الطالب 0004( مدرس وهذا العدد يكفي لـ )403المرحلة المتوسطة )
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( مدرس فقط، أي ان هناك زيادة في عدد 35الحالي من المدرسين وحسب المعيار التربوي هو )
( والشكل 3اال انه من مالحظة الجدول ) ( مدرس،536المدرسين للمرحلة المتوسطة بلغت )

( يظهر ان هناك عدم توازن في عدد المدرسين حسب التخصصات اذ استحوذت مادة 6)
% من مجموع عدد المدرسين مما 15)االجتماعيات واللغة االنكليزية وعلوم الحياة( على نسبة 

والمتمثلة  يعني ان هناك فائض في هذه التخصصات بينما هناك عجز في تخصصات اخرى
 بالتربية االسالمية والفيزياء والرياضيات.

( في 44.3( طالب/شعبة في مدرسة المشاعل الى )54.1اما مؤشر طالب/ شعبة فقد تراوح بين )  -7
(، اما معدل عدد الطالب في الشعبة الدراسية في عموم المدارس 3متوسطة هيت شكل )

( طالب/ 74ن المعيار التربوي البالغ )( وهو اقل م51.7المتوسطة في مدينة هيت فقد بلغ )
 شعبة.

يظهر مما سبق ان المؤشرات التربوية لمدارس المرحلة المتوسطة في مدينة هيت هي اقل من 
 المعايير التربوية مما يعني كفاءة الخدمات التعليمية لهذه المرحلة من المدارس. 

 
 في مدينة هيت (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة المتوسطة 3جدول ) 

 المادة
رياضيا

 ت
 فيزياء

كيميا
 ء

علوم 
 حياة

 المجموع اجتماعيات انكليزي رياضة اسالمية عربي

 عدد
 المدرسين

44 44 74 70 74 44 4 70 00 403 

 المصدر: الدراسة الميدانية
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 (: عدد الطالب /مدرس مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة المتوسطة1شكل )

 
 (.1و 0الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: من عمل 

 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة المتوسطة في مدينة هيت 6شكل ) 

 
 (.3المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 (: عدد الطالب في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة المتوسطة3شكل )

 
 (.1و 0من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: 
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 المرحلة الثانوية واالعدادية  .0
( 54( ان عدد المدارس الثانوية واالعدادية في مدينة هيت بلغ )4يظهر من الجدول )

( 0( مدرسة ثانوية، اما من حيث الجنس فهناك )4( مدارس اعدادية  و )54مدرسة، منها )
للبنات وقد توزعت هذه المدارس على احياء مدينة هيت بواقع  ( مدارس7مدارس للبنين و)

مدرستين في احياء )العمال والمعلمين والجمعية والخضر( ومدرسة واحدة في كل من احياء ) 
القلقة و والبكر والشهداء والجري( ، بينما خلت احياء الزهور والقادسية و وقندي والكبانية 

(. وبلغ مجموع 1من وجود أي بناية مدرسية، خريطة )والدوارة والقدس والخضر والقلعة  
 .4(م14144المساحة التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة الثانوية واالعدادية )

(: التوزيع المكاني لمدارس المرحلة اإلعدادية والثانوية في مدينة هيت للعام الدراسي 4جدول )
(4457-4450) 

 اسم المدرسة
 الموقع
)اسم 
 الحي(

مساحة ال
 4م

 الجنس
 –) للبنين 
 للبنات(

عدد 
 الطالب

عدد 
 الشعب

 عدد 
 المدرسين

طالب/ 
 شعبة

طالب/ 
 مدرس

 8.7 23.3 04 51 714 ذكور 4144 الخضر اعدادية هيت
 6 21.4 41 3 514 ذكور 1444 المعلمين اعدادية هيت
 6.4 13.3 41 54 564 اناث 4144 المعلمين اعدادية هيت

 6.4 51 40 54 514 اناث 1444 الجري الشيماء
 5.5 57.3 74 54 561 ذكور 4144 الجمعية عبد الله بن مبارك

 5.3 51.0 74 55 534 اناث 4144 الجمعية الروافد
 1 56 71 55 531 ذكور 3144 البكر دار السالم

 6.1 18.4 51 1 04 ذكور 1444 العمال اعدادية الزراعة
 6.0 50 51 1 34 ذكور 1444 الشهداء اعدادية التجارة
 1 51 51 1 31 ذكور 4144 القلقة اعدادية الصناعة

 6 54.1 41 3 574 ذكور 1444 الخضر ثانوية هيت المسائية
 7.3 18.4 41 54 540 ذكور 3144 العمال ثانوية االثار

 6.1 17 306 110 1871 - 52500 - المجموع

بيانات  4457/4450االحصائي للعام الدراسي المصدر: مديرية تربية هيت، سجالت الكراس 
 غير منشورة.

يظهر من خالل تحليل المؤشرات التربوية للمرحلة الثانوية واالعدادية في مدينة هيت ما 
 -یأتي:
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 ( طالب في اعدادية الصناعة31بين ) الطالب تراوحت من الواحدة المدرسة حصة ان -5
نما بلغ معدل حصة المدرسة الواحدة في عموم ( طالب في اعدادية هيت للبنين، بي714الى )

 ( طالب/ مدرسة. 764التربوي البالغ) المعیار من أقل وهي مدرسة/طالب ) 516 ) المدينة
مما يعني انه ليس هناك ضغط على مدارس المدينة وذلك الن جميع المدارس هي اقل من 

( طالب 5435االعدادية بلغ )طاقتها االستيعابية فمجموع الطالب في جميع المدارس الثانوية و
( طالب أي ان بامكان المدارس 0744وطالبة في حين ان هذه المدارس بامكانها ان تستوعب )

 ( طالب فضال عن عدد الطالب الموجود حاليا.4000الحالية ان تستوعب )
( طالب/ مدرس 1للمدارس الثانوية واالعدادية فتراوح بين ) مدرس /مؤشر طالب اما- 4

( طالب / مدرس في اعدادية هيت للبنين، 4.3اعدادية دار السالم واعدادية الصناعة و)في 
( 44( وهو اقل من المعيار التربوي البالغ)6.5فيحين بلغ المعدل العام لمؤشر طالب/ مدرس )

( مدرس وهذا 746(، اذ بلغ عدد مدرسين المرحلة الثانوية واالعدادية )4طالب/ مدرس شكل )
( طالب، في حين ان حاجة عدد الطالب الحالي من المدرسين وحسب 6544ـ )العدد يكفي ل

( مدرس فقط، أي ان هناك زيادة في عدد المدرسين للمرحلة الثانوية 07المعيار التربوي هو )
( يظهر ان هناك 0( والشكل )0( مدرس، اال انه من مالحظة الجدول )457واالعدادية بلغت )

حسب التخصصات اذ استحوذت مادة )االجتماعيات واللغة عدم توازن في عدد المدرسين 
% من مجموع عدد المدرسين مما يعني ان 64االنكليزية والكيمياء واللغة العربية( على نسبة 

هناك فائض في هذه التخصصات بينما هناك عجز في تخصصات اخرى والمتمثلة بالتربية 
 االسالمية والفيزياء والرياضيات.

( طالب/شعبة في اعدادية هيت للبنات 57.7/ شعبة فقد تراوح بين )اما مؤشر طالب -7
( طالب/ شعبة في اعدادية هيت الحي الصناعي، اما معدل عدد الطالب في الشعبة 47.7الى )

( وهو اقل من 53الدراسية في عموم المدارس الثانوية واالعدادية في مدينة هيت فقد بلغ )
(. يظهر مما سبق ان المؤشرات التربوية 54شعبة شكل ) ( طالب/74المعيار التربوي البالغ )

لمدارس المرحلة المتوسطة في مدينة هيت هي اقل من المعايير التربوية مما يعني كفاءة الخدمات 
 التعليمية لهذه المرحلة من المدارس.
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 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة االعدادية والثانوية في مدينة هيت0)جدول 

 كيمياء فيزياء رياضيات ادةالم
علوم 
 حياة

 اسالمية عربي
ريا
 ضة

 المجموع اجتماعيات انكليزي

 عدد
 المدرسين

40 44 74 74 74 40 44 03 03 746 

 المصدر: الدراسة الميدانية

 
 (: عدد الطالب /مدرس مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة االعدادية والثانوية4شكل )

 
 (.6و 0الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: من عمل 
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 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة االعدادية والثانوية في مدينة هيت 0شكل) 

 
 (.0المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 
االعدادية (: عدد الطالب في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة 54شكل )
 والثانوية

 
 (.6و 0المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )
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 ثانيا: تحليل واقع الخدمات التعليمية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
في هذا المبحث يتم تحليل الخدمات التعليمية )المدارس ورياض األطفال( في منطقة الدراسة 

نظم المعلومات الجغرافية بمناهج متنوعة ومستويات مختلفة )اسلوب التحليل باستخدام مقومات 
 المكاني، اسلوب التحليل االحصائي(، وكما يأتي:

 تحليل المسافة المعيارية : – 5
تعد المسافة المعيارية أهم مقاييس التشتت المكاني التي تشبه في مفهومها االنحراف  

مقاييس التوزيعات المكانية ، وتستخدم لقياس مدى انتشار  المعياري وتعد هذه الوسيلة من أبرز
 .( 5)الظاهرة عن مركزها المعدل 

 Arcمن خالل تطبيق  Arc Gisويمكن استخراج المسافة المعيارية بوساطة برنامج 
Toolbox  وبعد إجراء بعض الخطوات يقوم البرنامج برسم دائرة عن الخريطة تمثل المسافة ،

 المعيارية لتلك الخدمة.
وكلما صغرت الدائرة المرسومة دل ذلك على تركز التوزيع المكاني للظاهرة أما إذا اتسعت 

ة انتشار التوزيع مساحة الدائرة فالتوزيع يكون مشتتاً، أي أن مساحة الدائرة تتناسب طردياً مع درج
%( من النقاط تقع داخل دائرة المساحة المعيارية للخدمة نفسها 64المكاني ، وأن ما يقارب )

(4 ). 
( أن نتائج تحليل المسافة المعيارية لتوزيع رياض االطفال  6يظهر من خالل الخريطة )

ة واحدة والتي تقع في منطقة الدراسة ، أن عدد الرياض داخل دائرة المسافة المعيارية بلغ روض
%( من رياض االطفال تقع داخل حدود الدائرة 41(رياض، اي ان نسبة )7خارج الدائرة بلغت )

وتعني أن توزيع رياض االطفال منتشر وبعيد من مركزها الفعلي كما يدل على ذلك اتساع مساحة 
 الدائرة.

لتوزيع المدارس ( أن نتائج تحليل المسافة المعيارية 3يتبين من خالل الخريطة ) 
( مدارس، 4االبتدائية في منطقة الدراسة ، أن عدد المدارس داخل دائرة المسافة المعيارية بلغ )

%( من المدارس االبتدائية تقع 00.0( مدارس، اي ان نسبة )54والتي تقع خارج الدائرة بلغت )
 مركزها الفعلي .داخل حدود الدائرة وتعني أن توزيع المدارس االبتدائية منتشر وبعيد من 

( ان نتائج تحليل المسافة 4اما بالنسبة للمدارس المتوسطة فيظهر من خالل الخريطة ) 
المعيارية لتوزيع المدارس المتوسطة في منطقة الدراسة أن عدد المدارس داخل دائرة المسافة 

%( من 64( مدارس اي ان نسبة )0( مدارس، والتي تقع خارج الدائرة بلغت )6المعيارية بلغ )
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المدارس المتوسطة تقع داخل حدود الدائرة ، وهذا يعني ان المدارس المتوسطة منتشرة حول 
 مركزها في المدينة.

( ان نتائج تحليل المسافة  0اما المدارس االعدادية والثانوية فيتضح من خالل الخريطة )
دد المدارس داخل دائرة المعيارية لتوزيع المدارس االعدادية والثانوية في منطقة الدراسة أن ع

( مدارس اي ان نسبة 1( مدارس، والتي تقع خارج الدائرة بلغت )3المسافة المعيارية بلغ )
%( من المدارس االعدادية والثانوية تقع داخل حدود الدائرة ، وهذا يعني ان المدارس 14.7)

 منتشرة حول مركزها في المدينة.
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 رينة الجار االقرب ( :تحليل تقنية صلة الجوار ) ق - 4

تستخدم هذه التقنية في الدراسات الجغرافية لقياس مدى تشتت مواقع النقاط حول 
بعضها وتحديد نمط انتشارها ، إذ من الممكن أن تكون متجمعة أو منتظمة أو عشوائية، إذ إن 

زيع نمط التوزيع يعطي مؤشرا لمدى كفاية وكفاءة تلك الظواهر وخاصة ما يتعلق بنمط التو
ومن  Arc Gisالمكاني للخدمات المجتمعية، ويمكن استخراج صلة الجوار بوساطة برنامج 
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وبعد إجراء بعض الخطوات يقوم البرنامج بإنشاء شكل يوضح  Arc Toolboxخالل تطبيق 
 صلة الجوار لتلك الخدمة.

( حيث يكون للمدلول الكمي معنى واضحا 4.51 - 4تتراوح قيمة صلة الجوار بين )  
ومحدد يبين النمط التوزيعي فإذا كانت القيمة تساوي صفر فهذا يعني قمة التركز وإذا كانت 

 . (7)فهذا يعني قمة التباعد واالنتشار 4.51القيمة تساوي 
( أي أنها 5.35( لقرينة الجار األقرب لرياض االطفال ان قيمتها )6يظهر من الشكل )

لشكل أن المربع األزرق يشير إلى هذا النمط أخذت النمط )المنتشر او المشتت( ، ويبين ا
dispersed. 

( أي أنها 5.5( لقرينة الجار األقرب للمدارس االبتدائية ان قيمتها )3تبين من الشكل )
أخذت النمط ) العشوائي المتقارب( ، ويبين الشكل أن المربع األزرق يشير إلى هذا النمط 

random. 
( لقرينة الجار األقرب للمدارس 4من الشكل )اما بخصوص المدارس المتوسطة يتبين 

( أي أنها أخذت النمط )المنتشر (، ويبين الشكل أن المربع األزرق 5.35المتوسطة ان قيمتها )
 .dispersedيشير إلى هذا النمط 

( لقرينة الجار األقرب للمدارس 0اما المدارس االعدادية والثانوية يتبين من الشكل )
، ويبين الشكل المنتشر العشوائي(( أي أنها أخذت النمط )5.75ان قيمتها )االعدادية والثانوية 

 .dispersedأن المربع األزرق يشير إلى هذا النمط 
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 ( قرينة الجار االقرب لرياض االطفال55شكل )

 
 المصدر: باالعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

( قرينة الجار االقرب لمدارس 54شكل )
 االبتدائيةالمرحلة 

 
 المصدر: باالعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 
( قرينة الجار االقرب لمدارس 57شكل )

 المرحلة المتوسطة

 
 المصدر: باالعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

( قرينة الجار االقرب لمدارس 50شكل )
 المرحلة المتوسطة

 
 المصدر: باالعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

 ثانيا: نطاق تأثير الخدمة
يعتمد هذا األسلوب في التحليل المكاني على دراسة توزيع الخدمات التعليمية )المدارس 
ورياض األطفال( ونطاق تأثير كل خدمة على المحيط التابع لها سواء كان هذا مقياس هذا 
التأثير زمنيا أم على شكل مسافة وتعرف منطقة التأثير بأنها تلك المنطقة التي تستفيد من الخدمة 

دقيقة  54ة في زمن معين أو مسافة معينة فمثال يحتاج الطالب في المرحلة االبتدائية مدة الصحي
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دقيقة /  4لعادي على األقدام للوصول ) إلى المدرسة على افتراض أن معدل سير اإلنسان ا
 (0)م.544

وهنا سيعتمد البحث على التحليل المكاني للوصول إلى نطاق تأثير الخدمة لكل موقع 
م والمدرسة  044بافتراض أن مدى فعالية تقديم الخدمة لكل مدرسة ابتدائية هو  تعليمي،

م ومدى فعالية تقديم الخدمة لرياض األطفال بمسافة  444المتوسطة واالعدادية والثانوية هو 
 م. 744

( ان احواض الخدمة لرياض االطفال في مدينة هيت 54يبدو من مالحظة الخريطة )
لحيي الجمعية والمعلمين واجزاء صغيرة من احياء القدس والزهور والخضر، تغطي تغطية جزئية 

مما يشير الى عدم كفاءة هذه الخدمة في المدينة الن اغلب االحياء السكنية في المدينة خلت من 
 وجود رياض االطفال.

( ان احواض الخدمة للمدارس االبتدائية في مدينة هيت تغطي 55يظهر من الخريطة )
ياء السكنية تغطية تامة والمتمثلة بـاحياء)القدس والجمعية والعمال والدوارة والقلقة بعض االح

والقلعة(، بينما تغطي االحياء االخرى تغطية جزئية والمتمثلة بـ )الزهور والقادسية والشهداء 
والمعلمين وقندي والكبانية والجري والخضر والعسكري والبكر(، ويعد حي البكر من اكثر 

السكنية التي تقع اجزاء كبيرة منه خارج نطاق الخدمة مما يتسبب في معاناة طالب  االحياء
المرحة االبتدائية في قطع مسافات اكثر من المسافات المشار اليها في المعايير التربوية، بينما 
يظهر داخل نطاق التأثير في احياء الجمعية والدوارة والعمال مما يعني ان تالميذ هذه االحياء 

 طعون مسافات اقل من المعيار التربوي.يق
( ان احواض الخدمة للمدارس المتوسطة في مدينة هيت تغطي 54ويتبين من الخريطة )

معظم االحياء السكنية تغطية تامة، ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( التي ظهرت فيها 
متوسطة من حيث زمن اجزاء تقع خارج نطاق الخدمة مما يشير الى كفاءة مدارس المرحلة ال

 الوصول والمسافة المقطوعة في مدينة هيت.
( ان احواض الخدمة للمدارس االعدادية والثانوية في مدينة هيت 57يظهر من الخريطة )

تغطي اغلب االحياء السكنية تغطية تامة ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( التي ظهرت 
ير الى كفاءة مدارس هذه المرحلة من حيث زمن فيها اجزاء تقع خارج نطاق الخدمة مما يش

 الوصول والمسافة المقطوعة في مدينة هيت.



  تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت  |  

 754  |  مجلة مداد اآلداب 

 

 



 | أ  م د  خالد أكبر هللا عبد  &  أ  م  د  صبحي أحمد مخلف 

 العدد السادس عشر |  755

 

 



  تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت  |  

 756  |  مجلة مداد اآلداب 

 االستنتاجات:
 يمكن ان نستخلص مما سبق النتائج االتية:

كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة هيت، فمن خالل نتائج )قرينة الجار االقرب  .5
انتشار الخدمات التعليمية في معظم احياء المدينة وهذا  مؤشر على والمسافة المعيارية( ظهر 

 كفاءتها.
وجود فائض كبير في عدد المالك التدريسي )المعلمين والمدرسين( بشكل يفوق الحاجة الفعلية  .4

(، بينما 5013للمدراس، فقد بلغ مجموع المعلمين والمدرسين في جميع المراحل التدريسية )
(، أي ان هناك 046عدد المعلمين والمدرسين وفق المعايير التربوية هو )ان الحاجة الفعلية ل

 (.5475زيادة في عدد المعلمين والمدرسين بلغت )
عدم توازن عدد المعلمين والمدرسين حسب التخصصات العلمية اذ ظهر ان هناك فائض في  .7

اك عجز في عدد عدد المدرسين بالنسبة لمواد )الكيمياء واالحياء واالجتماعيات( بينما هن
 المدرسين بالنسبة للتخصصات االخرى وخصوصا التربية االسالمية والفيزياء والرياضيات.

كفاءة الخدمات التعليمية من حيث عدد الطالب في الشعبة الدراسية اذ ظهر ان عدد الطالب في  .0
 الشعبة الدراسية هو اقل من المعيار التربوي في جميع المراحل الدراسية.

دمات التعليمية من حيث مسافة وزمن وصول الطالب الى المدارس في جميع االحياء كفاءة الخ .1
السكنية في مدينة هيت، ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( وذك لكون هذه االحياء 
مستحدثة حديثا وال تتوفر فيها مدارس تكفي لطالبها مما يضطرهم الى االنتقال الى المدارس 

 المجاورة.الموجودة في االحياء 
كفاية عدد االبنية المدرسية لعدد الطالب في جميع المراحل الدراسية ما عدا المرحلة االبتدائية  .6

( مدرسة، وقد تم معالجة ذلك من خالل المناوبة 55والتي تعاني من نقص في عدد االبنية بلغ )
 في الدوام في االبنية المدرسية.

لة رياض االطفال فهناك قصور كبير في عددها فضال عدم كفاءة الخدمات التعليمية بالنسبة لمرح .3
 عن تركزها في حيين من احياء المدينة فقط.
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 التوصيات:
 من اهم التوصيات التي توصل اليها البحث ما يأتي:

مراحل التعليم الالحقة كما انها تضم  تعد مرحلة رياض االطفال القاعدة األساسية التي تُبنى علیها .5
فئة من االعمار تشكل نسبة كبیرة من السكان مقارنة بمراحل التعليم االخرى، لذا فانه من 

 األهمية زيادة عدد مؤسسات هذه الخدمة وتوسيع انتشارها في جميع احياء المدينة.
يتوافق مع المعايير  تقليص عدد المعلمين والمدرسين في مدارس مدينة هيت الى الحد الذي  .4

التربوية ونقل الفائض منهم الى المدارس المنتشرة في القرى واالرياف المحيطة بالمدينة والتي 
 تعاني من نقص في عدد مالكها التدريسي.

من الضروري مراعات اعادة التوازن في عدد المعلمين والمدرسين حسب التخصصات العلمية،  .7
 دد المدرسين خصوصا بالنسبة لمواد الفيزياء والرياضيات.والعمل على سد العجز الحاصل في ع

العمل على انهاء ظاهرة الدوام بالمناوبة وذلك من خالل انشاء ابنية مدرسية جديدة خصوصا  .0
 بالنسبة للمرحلة االبتدائية وتوزيعها على االحياء السكنية التي تعاني من نقص في هذه الخدمات.

نة هيت وحدة نظم معلومات جغرافیة تكون وحدة مرجعیة تضم ان تعتمد مدیریة التربیة في مدي .1
معلومات كاملة عن جمیع المدارس تزودها بالمعلومات والتغیرات التي تحدث في المدرسة 
وبذلك تتكون قاعدة معلومات تفید المسؤولين عند اتخاذ القرارات واإلجراءات وحل المشاكل 

لمدينة والقضاء من المدارس كأبنیة أو مالكات وتكون لدیهم صورة واضحة لمتابعة احتیاجات ا
 تعلیمیة وتدریسیة اومستلزمات وكتب مدرسیة وغیرها.
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