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 لص امل
من الفعاليات واخلدمات ذات التاثري الكبري يف حياة القضاء واجملتمع هي اخلدمات التعليمية، واليت تعد اداة فعالة من أدوات     

 البناء احلضاري واالجتماعي, و دورها يف تنمية الثقافة وتطورها ويف حتديد املالمح العامة للمجتمع. 

عترب ضرورة حتمتها الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت يعيشها ولذا فان التصطيط للصدمات التعليمية ي    
 جمتمعنا بصورة عامة واجملتمع العراقي بصورة خاصة وتشكل ابنية اخلدمات التعليمية.

ومن هنا اهتم البحث بتحميل كفاءة مواقع اخلدمات التعليمية يف قضاء رانية وصوال إىل مشكلة البحث واملتمثلة يف احلاجة      
 العلمية ملعرفة نواحي القصور يف مواقع اخلدمات التعليمية وتوزيعها توزيعا عادال حسب متطلبات خطة التنمية الرتبوية

 ,العراق.السليمانية .رانية  ,االحتياجات ,ليم خدمات التع :الكلمات املفتاحية

 

 مقدمة
تعد اخلدمات التعليمية من اخلدمات األساسية اليت يفرتض توافرها جلميع افراد اجملتمع، ومتثل الركيزة االساسية للتقدم      

وتطور اجملتمعات، إذ تقاس درجة تقدم وحتضر الشعوب مبا يتوفر من اخلدمات بشكل عام والسيما التعليمية منها الفرادها 
. حيث يتناول هذا البحث (1)وعي، ومدى مطابقتها للمعايري واملواصفات التصطيطية يف هذا اجملالسواء على املستوى الكمي ام الن

دراسة وحتليل االنتشار املكاني خلدمات التعليم العام يف قضاء رانية للوقوف على الوحدات االدارية يف القضاء من املدارس 
 والشُعَب مقارنة بأعداد التالميذ والسكان وتقدير احتياجاتها من اخلدمات التعليمية. 

 ويشتمل البحث على عدة حماور منها:
ر األول: يتضمن أهمية وأهداف ومشكلة البحث وحدودها وحيزها املكاني فضال عن مصادر البحث، كما يتضمن أسلوب ومنهج احملو

 البحث.

 احملور الثاني: يتناول تطور أعداد املدارس حسب اجلهة املشرفة واملرحلة التعليمية حسب النوع )اجلنس( والشُعَب والتالميذ.

 التوزيع املكاني للمدارس يف املرحلة األساسية والثانوية.احملور الثالث: يشمل دراسة 

احملور الرابع: يتمحور حول استصدام املعاجلات اإلحصائية للوصول إىل نتائج إحصائية ميكن حتليلها واالرتكاز عليها يف حتديد 
 املناطق املصدومة بشكل جيد وتلك اليت تعاني من النق  يف خدمات التعليم.

                                                           
  ، غري منشورة.2، ص2012أربيل،  ( هيوا صادق سليم، التحليل اجلغرايف لكفاءة التوزيع املكاني للصدمات التعليمية يف مدينة أربيل، اطروحة دكتوراه، جامعة صالح الدين،1)
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 مت ختصي  هذا املبحث لتقدير احتياجات القضاء للصدمات التعليمية )التعليم العام(. احملور اخلامس: 

 احملور األول/ 
 أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إىل تقييم كفاية اخلدمات التعليمية ومدى تركزها يف قضاء رانية. 

 نق  أو عجز يف تلك اخلدمة.ويهدف أيضا إىل حتديد املناطق التعليمية املصدومة جيدا وتلك اليت تعاني من 

دراسة وحتليل التباين املكاني يف توزيع املدارس حتى ميكن وضع تصور من شأنه التقليل من حجم التفاوت حسب بني احتياجاتها 
 من اخلدمات التعليمية. 

 موضوع البحث وأهميته
ية، وهي السكان، واملدارس والشُعَب والتالميذ اعتمد الباحثان إىل عدة متغريات من اجل حتديد النطاقات التعليمية للقضاء ران

 حسب اجلنس، وترجع أهمية هذا البحث إىل: 
%( 30,9إن قطاع التعليم يعد من أكرب القطاعات، حيث يليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية ألكثر من ) -

 (.2015/2016( ألف تلميذ عام )61واإلعدادي أكثر من )من السكان، إذ يبلغ حجم التالميذ يف مرحلة التعليم األساسي 

(  قصوراً يف تأمني اخلدمات التعليمية، مما دفع الباحثان لتناول هذا 2015/2016كما تباين يف السنة الدراسية ) -
 املوضوع للوقوف على واقع وأفاق تطوير تلك اخلدمات. 

 مشكلة البحث
 قامت الدراسة أساساً لإلجابة على التساؤالت اآلتية:  
 هل ميكن بناء هيكل تعليمي متوازن بني نواحي قضاء رانية؟ .أ 

 هل ميكن إحدث منو متوازن يف مجيع مراحل التعليم على مستوى قضاء رانية؟ .ب 

 تصادية واالجتماعية.هل ميكن حتقيق العدالة التعليمية جلميع سكان قضاء رانية وانعكاس ذلك على التنمية االق .ج 

 منهجية الدراسة
ارتكزت هذه الدراسة يف حتليلها للبيانات اخلاصة بالتوزيع اجلغرايف على منهجني، حيث مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي،      

ت الرتكز فضال عن إىل استصدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية )الكثافة املدرسية والفصلية واستصدام معامال
والتباعد والتوطن(، فضال عن إتباع طرق التمثيل البياني والكارتوجرايف لتمثيل البيانات على اخلرائط واألشكال اليت جتسد 

 الظاهرة حمل البحث.

 دود املكانية والزمانية للدراسةاحل
-°44,31) ( وخطي طول°36,7 -°36,28تشمل احلدود املكانية هلذه الدراسة نواحي قضاء رانية بني دائرتي عرض )      

( واليت تضم النواحي ) مركز مدينة رانية وجوارقورنة وحاجى آوا وسركبكان وبيتواتة(. وتغطي الدراسة 1( )خارطة 44,59°
 (.2026(، واملدة املستقبلية حتى عام )2016إىل  1987املدة الواقعة فيما بني )
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 مصادر الدراسة
 اعتمد الباحثان يف هذه الدراسة على عدة مصادر أهمها:    

 .املكتبة وقد متت االستفادة من املراجع واملصادر ذات العالقة باملوضوع 

  املصادر اإلحصائية لقضاء رانية وأهمها اجملموعة اإلحصائية اليت يصدرها وزارة الرتبية بإقليم كوردستان ومديرية
 تربية مبدينة رانية.

 

 2016( نواحي قضاء رانية عام 1) خارطة

 .GIS ،2016ملصدر/ حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم ا
 قائمة املصطلحات

 :أي مؤسسة تعليمية غري رياض األطفال واليت أدنى صف فيها هو األول األساسي وأعلى صف هو الثاني عشر. املدرسة 

 :جمموعة من الطلبة يضمهم صف واحد يشرتكون يف غرفة صفية واحدة يف نفس املرحلة الدراسية. الشُعَبة 

 :عدد التالميذ يف كل مدرسة أساسية كانت أم اإلعدادية. كثافة املدرسة 

 :عدد التالميذ يف الشُعَبة الواحدة. كثافة الشُعَبة 
 احملور الثاني/ تطور اخلدمات التعليمية يف القضاء:

تعد دراسة التطور التارخيي للصدمات التعليمية من اجلوانب املهمة اليت توضح طبيعة التطور يف قطاع اخلدمات التعليمية         
، وقد (2)يف منطقة معينة خالل فرتة زمنية حمددة، ومدى انسجامه مع متطلبات احلياة خالل تلك الفرتة واملعوقات اليت تواجهها

اء رانية مع بداية القرن املاضي، ولغرض توضيح طبيعة تطور اخلدمات التعليمية يف قضاء ظهرت اخلدمات التعليمية يف قض
رانية، فقد تناول املوضوع وفقاً ملراحل زمنية متتابعة، بدأ التعليم يف قضاء رانية بعد تأسيس وزارة املعارف وبالتحديد يف سنة 

، وبلغ عدد (3)ئية، واقعة يف مركز مدينة رانية يف حي قةالتبعد افتتاح أول مدرسة متمثلة يف مدرسة رانية االبتدا 1922

                                                           
   .106، ص2009، 1تقنيات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط-معايري-التحتية أسس( خلف حسني الدليمي، ختطيط اخلدمات اجملتمعية والبنية 2)
(3

 .134، ص1999(، مطبعة هيوا، رانية، 5( إبراهيم باليساني، تأريخ مدينة رانية وضواحها، جملة روانني، عدد ) 
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إذ شهدت املدينة بناية  1952معلم، وأن هذه املدرسة ليس هلا بناية خاصة بها حتى سنة 3طالباً ويدرس فيها  13طالبها 
األساسية للمدينة خالل  واحدة هلذه املدرسة الواقعة يف حي سةرا، وبعد إنشاء هذه املدرسة جعلت وظيفة التعليم من الوظائف

 .(4)مراحل تطورها
 سنة 36 مضي بعد أنه حيث القضاء يف التعليم قطاع واقع ميثل والذي ،(٢ و ١( والشكل )2و  1وبتحليل بيانات اجلدول )     
، ونتيجة زيادة 1958 عام يف املاضي القرن من الثاني النصف يف وحتديدا ًَ رانية، املدينة يف ابتدائية مدرسة أول تأسيس من

بلغ عدد املدارس يف القضاء أربع عشرة مدرسة، سبع  1987عدد الطالب وزيادة حاجة السكان إىل اخلدمات التعليمية، ويف عام 
مدارس منها ابتدائية، وثالث مدارس متوسطة وثالث مدارس أخرى ثانوية وإعدادية، وواحدة إعدادية مهنية، مع روضة واحدة، 

ء كانت حمرومة من املعاهد واجلامعات، يعزي ذلك إىل قلة أعداد الطالب من جهة وصعوبة تهيئة الكادر التعليمي إال أن القضا
واملباني التعليمية من جهة أخرى، فضالً عن صغر حجم القضاء يف ذلك الوقت وعدم اهتمام احلكومة العراقية باملدن الكوردية 

منطقة الدراسة خالل هذه الفرتة تطوراً يف النواحي العمرانية والسكانية  بصورة عامة ومنطقة الدراسة بشكل خاص، شهدت
، تطوراً كمياً ونوعياً من الناحية 1991واخلدمية وامتداد املساحة املعمورة بشكل كبري، وظهرت أحياء جديدة خاصة بعد عام 

ني وبنات(. وافتتاح معهد املعلمني يف مدينة التعليمية وتتمثل يف أعداد املدارس مبراحلها املصتلفة، ونوعها حسب اجلنس )بن
، ويفتح هذا املعهد شهدت املدينة ألول مرة هذه اخلدمة التعليمية، والتحاق الطالب به بعد إمتام املرحلة 1996رانية عام 

ؤسسة رياض ، التوجد أي م1999اإلعدادية، ومدة الدراسة فيه سنتان، ومن أجل معرفة مدى كفاءة اخلدمات التعليمية يف عام 
، يقرتب نصيب السكان من املعيار املعتمد من املدارس االبتدائية، حيث 1991األطفال، وذلك بعد إغالق روضة رانية يف عام 

من إمجالي  2004( عدد يف عام 59سجلت املرحلة االبتدائية مستوى جيد من عدد املدارس، إذ تضم املدارس االبتدائية )
أما يف  1987. وبالنسبة املرحلة املتوسطة حيث سجلت أعداد املدارس املوجودة مخسة مدارس يف عام املدارس التعليمية يف القضاء

مدرسة.  16حوالي  2004، ويف عام 1987( يف عام 4مدرسة، وسجلت مرحلة الثانوية واإلعدادية ب ) 24حوالي  2004عام 
مدرسة، استحوذ التعليم األساسي على أكرب نسبة  27ي حوال 2016عدد أما يف عام  8حوالي  2007أما رياض األطفال يف عام 

مدرسة، تعد هذه  119بلغت  2016، أما يف عام 2007مدرسة يف عام  71من عدد املدارس يف القضاء، حيث بلغت أعدادها 
لنواحي السنوات من املراحل املتميزة يف اخلدمات التعليمية يف قضاء رانية، وذلك للتطور الذي شهده القضاء يف مجيع ا

 العمرانية واخلدمية واملساحية، ومعها التطورات الدميوغرافية واالجتماعية يف قضاء.
 
 
 
 

 

                                                           
، 61، ص 2015العراق )دراسة جغرافية(، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة املنصورة،  -حسني حممد عيدان، اخلدمات التعليمية يف )مدينة رانية( حمافظة السليمانية( 4)

 غري منشورة.
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 (2004-1987( تطور إعداد املدارس )خدمات التعليمية( يف قضاء رانية خالل الفرتة من عام )1جدول )
 سنوات خدمات التعليمي

1987 1999 2001 2004 

 3 2 2 2 رياض االطفال

 59 46 39 14 االبتدائية

 24 17 13 5 املتوسطة
 16 10 6 4 الثانوية واإلعدادية

 102 75 60 25 اجملموع
 

هؤبةى مصدر/ بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، 
 2016بةدامةزراندنى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،ئامار، داتاى تايبةت 
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في قضاء رانية خالل الفترة ( خدمات التعليمية)تطور إعداد المدارس ( ١) شكل
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 (2016-2007( إعداد املدارس )خدمات التعليمية( يف قضاء رانية خالل الفرتة من عام )2جدول )
 سنوات خدمات التعليمي

2007 2010 2013 2016 
 27 18 17 8 رياض االطفال

 71 95 103 119 (األساسي)
 38 34 32 26 اإلعدادية

 184 155 144 105 اجملموع

هؤبةى مصدر/ بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، 
 .2016ئامار، داتاى تايبةت بةدامةزراندنى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 

بعد إفتتاح معهد رانية للدراسات اإلسالمية  2009كذلك ظهرت ألول مرة يف املدينة رانية معهد الدراسات اإلسالمية يف عام        
، وشهدت القضاء مرحلة جديدة من اخلدمات التعليمية، وهي الوظيفية اجلامعية املتمثلة جبامعة 2010املسائية ويف عام 

 رابةرين.
ومن اجلدير بالذكر أن شهدت منطقة الدراسة تطوراً كبرياً يف اخلدمات التعليمية، من إنشاء املدارس اجلديدة جلميع مراحلها       

الدراسية، باإلضافة إىل ما سبق فإن اخلدمات التعليمية شهدت تطوراً نوعياً، حيث ظهرت يف القضاء الوظيفة التعليمية 
  ي.اجلديدة وهي التعليم اجلامع

 

 

 نصيب املدارس حسب جهة اإلشراف يف منطقة الدراسة:
من قبل جهة اإلشراف احلكومية، أما مدارس األهلية  تظهر اإلحصائيات أن هناك زيادة كبرية قد طرأت على أعداد املدارس     

أما  2011توجد مدرسة واحدة فقط يف حدود قضاء، هي )مدرسة برادوست( األهلي يف مركز مدينة رانية، مت فتحها يف عام 
 باقي مدارس هي جهة اإلشراف احلكومية،  يف القضاء. 

 نصيب املدارس األساسية حسب اجلنس يف منطقة الدراسة: 
                                                           

(بعد تطبيق نظام الدراسية اجلديدة يف بداية املرحلة الرابعة مت حتويل املدارس الثانوية إىل مدارس اإلعدادية، ومن مجيع املدارس ال )ثانوية يف حدود قضاء رانية بقيت مدرسة 
(، بقيت هذه املدرسة على النظام القديم واحدة فقط وهي مدرسة )الثانوية تيكوشان املسائية( الواقعة يف مدينة رانية، فهي خمتصة لكوادر الوزارتي )البيشمركة و وزارة الداخلية

ل الدراسية تأتي بعد مرحلة رياض األطفال، مقابلة ملرحليت الدراسة نظام الثانوي اليت تضم )املرحلة السابع إىل الثانية عشرة(. ومرحلة التعليم األساسي هي ثاني مراح
 ( تسمى املرحلة اإلعدادية.12،11،10اإلبتدائية واملتوسطة يف نظام القديم، ومدة الدراسة فيها تسع سنوات، من الصف األول إىل التاسع، واملراحل )
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يف قضاء رانية خالل ( خدمات التعليمية)إعداد املدارس ( ٢) شكل
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( مدرسة يف 120( إىل )2012/2013( مدرسة يف العام الدراسي )103ارتفعت املدارس األساسية يف قضاء رانية من )      
 %( سنوياً.4,13( بنسبة )2015/2016العام الدراسي )

اء رانية إذ أن ( يتبني مدى التفاوت بني النواحي قض3من حتليل التوزيع اجلغرايف للمدارس األساسية الوارد يف اجلدول )       
% أي 14,1%، يف حني سجلت ناحية سركبكان أدنى نسبة 28,3مدرسة أساسية بنسبة  34مركز املدينة تستحوذ على أكثر من 

 مدرسة فقط.  17
 2015/2016 -2012/2013( توزيع املدارس األساسية حسب املديرية واجلنس بقضاء رانية بني عامي 3جدول )

 2015/2016 2012/2013 النواحي
 اجملموع خمتلطة إناث ذكور اجملموع خمتلطة إناث ذكور

 34 31 1 2 28 25 1 2 مركز مدينة
 27 26 - 1 21 20 - 1 جوارقورنة
 21 19 1 1 18 16 1 1 حاجى آوا
 17 17 - - 18 17 - 1 سركبكان
 21 20 - 1 18 17 - 1 بيتواتة
 120 113 2 5 103 95 2 6 اجملموع

بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى مصدر/ 
 .2016ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 

 2015/2016 -2012/20213 عامي بني رانية بقضاء واجلنس املديرية حسب األساسية املدارس توزيع( ٣شكل )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
% 83,3ومن ناحية أخرى التوجد هناك فروق جوهرية يف توزيع املدارس حسب النوع )اجلنس(، اذ بلغت نسبة مدارس الذكور    

%، يف حني نسبة مدارس اإلناث منصفضة مبقارنة مع مدارس 20حيث اخنفاض يف ناحية سركبكان بنسبة  2012/2013عام 
، كذلك األمر بالنسبة للمدارس املصتلطة اليت ارتفعت 2015/2016و  2012/2013%يف عام 40املصتلطة، ونفس نسبة 

 (٣)شكل  2015/2016% عام 2,3إىل  2012/2013% عام 1,9نسبتها من 
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 احملور الثالث/ املدارس الثانوية حسب اجلنس:

 2015/2016 مدرسة يف العام 38إىل  2012/2013مدرسة يف العام الدراسي  27ارتفعت مدارس التعليم اإلعدادي من      
مدرسة يف  5إىل  2012/2013مدرسة عام  3( أن مدارس الذكور ارتفعت من 4% سنوياً، ويالحظ من اجلدول )10,2بنسبة 

إىل مخسة مدرسة  2012/2013كما ارتفعت مدارس اإلناث من مدرسة واحدة يف العام الدراسي  2015/2016العام الدراسي 
 .2015/2016مدرسة عام  28إىل  2012/2013مدرسة عام  23ة من . واملدارس املصتلط2015/2016يف العام 

أن هناك تباينا يف توزيع املدارس حسب اجلنس يف هذه املدة, حيث تستأثر مدارس  4والشكل  4كما نستنتج من اجلدول       
كما يوجد هناك تفاوت % 73,7% وأخرياً املدارس املصتلطة 13,2%، يلي ذلك مدارس الذكور نفس اإلناث 13,2اإلناث بنسبة 

بني النواحي يف أعداد املدارس اإلعدادية وميكن ترتيبها تصاعديا على النحو التالي سركبكان، بيتواتة، جوارقورنة، حاجى 
  (.٤آوا، مركز املدينة )شكل 

 

 2015/2016 -2012/20213( توزيع املدارس اإلعدادية حسب املديرية واجلنس بقضاء رانية عامي 4جدول )
 2015/2016 2012/2013 النواحي

 اجملموع خمتلطة إناث ذكور اجملموع خمتلطة إناث ذكور
 14 8 3 3 9 7 1 1 مركز مدينة
 7 6 - 1 5 4 - 1 جوارقورنة
 9 6 2 1 6 5 - 1 حاجى آوا
 2 2 - - 2 2 - - سركبكان
 6 6 - - 5 5 - - بيتواتة
 38 28 5 5 27 23 1 3 اجملموع

بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى مصدر/ 
 .2016ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 

 2015/2016 -2012/20213 عامي رانية بقضاء واجلنس املديرية حسب اإلعدادية املدارس توزيع( ٤شكل )
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 التوزيع الفعلي: (1

%( 10,5مدرسة ختدم مرحليت التعليم ما قبل اجلامعي )األساسي واإلعدادي( وهذا العدد يشكل ) 158يضم قضاء رانية       
مدرسة يف حني تضم منطقة البحث  (5)(1494من مجلة مدارس التعليم ما قبل اجلامعي يف حمافظة السليمانية واليت بلغت )

 من مجلة السكان حمافظة السليمانية.  (6)%(10,9أي ) 2015( نسمة عام 222730أكثر من )
 مدارس التعليم األساسي:

% من التالميذ 72,4% من مجلة املدارس يف قضاء رانية كما تستحوذ على أكثر من 75,95تشكل مدارس التعليم األساسي       
( يتضح أن املدارس األساسية تتوزع على مجيع النواحي، فال ختلو ناحية من 5% من الشُعَب، ومن حتليل اجلدول )68,6وحنو 

 17ية سركبكان ناح تضم فبينما النواحي، بني واضح تباين فهناك ذلك ومن ،(٢طة هذا النوع من اخلدمة التعليمية )خار
مدرسة )أعلى ناحية على مستوى القضاء(،  34مدرسة أساسية )أقل النواحي يف قضاء يف هذه الناحية(، جند أن مركز مدينة 

 ، مركز املدينة.وميكن ترتيب النواحي ترتيباً تصاعدياً سركبكان، بيتواتة، حاجى آوا، جوارقورنة
 2015/2016( التوزيع اجلغرايف خلدمات التعليم األساسي يف قضاء رانية عام 5جدول )

 10000مدرسة/  / تلميذ2م تلميذ/ شعبة شعبة/ مدرسة أعداد التالميذ أعداد الشُعَب أعداد املدارس النواحي
 من السكان

 3,7 1,88 ٣٠,١ ١٧,٥ ١٧٩٣٨ ٥٩٦ 34 مركز مدينة
 5,9 1,86 ٢٩,٩ ١٥,٢ ١٢٢٨٧ ٤١١ 27 جوارقورنة
 3,9 2,12 ٣٤,١ ١٧,٥٧ ١٢٥٧٣ ٣٦٩ 21 حاجى آوا
 59,3 1,11 ١٣,٣ ٦,٧٦ ١٥٢٩ ١١٥ 17 سركبكان
 14,2 1,89 ٢٢,٧ ٨,٤ ٤٠٢٦ ١٧٧ 21 بيتواتة
 5,7 1,81 ٢٩ ١٣,٩ ٤٨٣٥٣ ١٦٦٨ 120 جمموع

سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى  -1املصدر/ 
 .2016دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 2015دةستةى ئامارى هةريَم، راثؤرتى تايبةت بة مةزةندةكردنى ذمارةى دانيشتوان،  -2
. 

شعبة وبلغ املتوسط العام لعدد الشُعَب يف املدرسة األساسية  1668( أن عدد الشُعَب بلغت 5كما تظهر بيانات اجلدول )       
تلميذاً، وترتفع الكثافة بشكل  29شعبة مما أدى إىل ارتفاع عدد التالميذ يف الشُعَبة الواحدة إىل أكثر من ذلك  13,9الواحدة 

تلميذاً يف الشُعَبة الواحدة  13,3تلميذاً يف حني تهبط عن ذلك يف ناحية سركبكان إىل  34,1ملحوظ يف ناحية حاجى آوا إىل 
 جوارقورنة، مدينة، مركز يف رانية للقضاء العام املتوسط أعلى الشُعَب كثافة سجلت اليت النواحي تتمثل العموم على( ٣)خارطة 

 . وسركبكان بيتواتة نواحي يف وتتمثل العام املتوسط من أدنى النواحي باقي سجلت حني يف

 

 

 

                                                           

 .2016بؤ سالَى خويَندنى  دةستةى ئامارى هةريَم، ئامارى ساالَنةى كةرتى ثةروةردة،( 5)
 .2015دةستةى ئامارى هةريَم، راثؤرتى تايبةت بة مةزةندةكردنى ذمارةى دانيشتوان،  (6)
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 2016عام  رانية قضاء يف واإلعدادية األساسية للمدارس اجلغرايف التوزيع توضح خريطة( ٢خارطة )

 

 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا
 (.5جدول ) -2

 2016 عام رانية قضاء يف األساسية املدارس يف الشُعَب يف التالميذ متوسط توضح خريطة( ٣خارطة )

 

 
 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا

 .(5جدول ) -2
، 2م21456أكثر من  2015/2016ومن ناحية أخرى جند أن مساحة الشُعَب يف مدارس التعليم األساسي بلغت يف العام      

، وتتفاوت بشكل حمدود بني نواحي قضاء 2م1,81وبناء على ذلك جند أن متوسط نصيب التلميذ من الوحدة املساحية تبلغ 
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نصيب التلميذ من الوحدة املساحية أقل من املتوسط العام للقضاء وهي ناحية رانية على العموم توجد واحد ناحية سجلت فيها 
 سركبكان. أما باقي النواحي سجلت أعلى من املتوسط العام وتتمثل يف نواحي حاجى آوا، بيتواتة، مركز مدينة، جوارقورنة.

، على مستوى 2015/2016سمة يف العام ن 10000% مدرسة/5,7أما بالنسبة ملتوسط نصيب السكان من املدارس فقد بلغ        
القضاء وتتفاوت بني النواحي، حيث ارتفع عن ذلك املتوسط يف سركبكان، بيتواتة، جوارقورنة، والسبب يعود إىل كرب حجم 

 مساحتهم، يف حني اخنفض املتوسط يف مركز املدينة وحاجى آوا.
الشُعَب واملدارس على حد سواء يف هذا النوع من اخلدمات بالنسبة ومن خالل التحليل السابق نستنتج مدى النق  يف أعداد       

ويؤكد هذا ضرورة التوسع يف مدارس التعليم األساسي بالقضاء اليت ترتفع  2015/2016ألعداد السكان حسب بيانات عام 
سكان من املدارس، وهو ما فيها كثافة التالميذ يف الشُعَبة الواحدة واخنفاض نصيبهم من الوحدة املساحية واخنفاض نصيب ال

 سوف يؤخذ يف االعتبار عند تقدير احتياجات السكان من اخلدمات التعليم األساسي
  مدارس التعليم اإلعدادي:

% من التالميذ يف 19,21% من الشُعَب وحنو 20,36% من مجلة املدارس وحنو 19,89تشكل مدارس التعليم اإلعدادي      
( يتبني أن التعليم اإلعدادي تنتشر يف كافة النواحي قضاء رانية ولكن يتباين توزيعها من 6القضاء رانية ومن بيانات اجلدول )

مدرسة(، يلي ذلك حاجى آوا اليت  14املرتبة األوىل من حيث عدد املدارس اإلعدادية ) ناحية إىل أخرى، إذ أن مركز مدينة احتلت
تلميذا/ شعبة إال  25,90مدرسة(، كما يالحظ أن املتوسط العام لكثافة الشُعَب على مستوى القضاء بلغ  9احتلت املرتبة الثانية )

 :للكثافة مستويات ثاني حتديد ميكن عمومال وعلى ،(٤أن االختالف يبدوا ظاهراً بني نواحي قضاء )خارطة 

 2015/2016( التوزيع اجلغرايف خلدمات التعليم اإلعدادي يف قضاء رانية عام 6جدول )
 مدرسة/ / تلميذ2م تلميذ/ شعبة شعبة/ مدرسة أعداد التالميذ أعداد الشُعَب أعداد املدارس النواحي

 من10000
 السكان

 1,53 1,59 25,52 15 5360 210 14 مركز مدينة
 1,52 1,71 27,42 14,14 2715 99 7 جوارقورنة
 1,6 1,65 26,50 15 3578 135 9 حاجى آوا
 6,98 1,45 23,2 9 418 18 2 سركبكان
 4 1,42 22,84 5,5 754 33 6 بيتواتة
 1,8 1,61 25,90 13,02 12825 495 38 جمموع

سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى  -1مصدر/ 
 .2016ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 .2015دةستةى ئامارى هةريَم، راثؤرتى تايبةت بة مةزةندةكردنى ذمارةى دانيشتوان،  -2
تلميذاً فأكثر يف الشُعَبة الواحدة، ويضم هذا املستوى نواحي جوارقورنة  25املستوى األول: كثافة الشُعَب بالتعليم اإلعدادي 

 وحاجى آوا ومركز مدينة. 
 .تلميذاً ويضم سركبكان وبيتواتة 25املستوى الثاني: ترتاوح كثافة الشُعَب به أقل من 
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 2016 عام رانية قضاء يف اإلعدادية املدارس يف الشُعَب يف التالميذ متوسط توضح خريطة( ٤خارطة )

 

 
 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا

 (.6جدول ) -2

( تدني نصيب التالميذ من الوحدة املساحية يف معظم النواحي، ثالث نواحي سجلت فيها نصيب 6ويظهر من حتليل اجلدول )     
التلميذ من الوحدة املساحية أقل من املتوسط العام للقضاء وهم بيتواتة وسركبكان ومركز مدينة. أما باقي النواحي فقد سجلت 

 احية جوارقورنة وحاجى آوا.أعلى من املتوسط العام وتتمثل يف ن
على العموم، يعكس التوزيع اجلغرايف للمدارس اإلعدادية مستوى اخلدمة التعليمية يف النواحي ومدى كفايتها للسكان،        

وعلى الرغم من أن معيار عدد السكان لكل مدرسة يعد معياراً عاما، إال أن أهميته تأتي من املقارنة العامة بني خدمة املدارس على 
نسمة من السكان، حيث سجلت اثنان نواحي  10000مدرسة/ 1,8ومي. حيث يبلغ املتوسط العام مستوى احمللي واإلقليمي والق

( أما باقي النواحي فقد سجلت أدنى من املتوسط العام للقضاء 4(، بيتواتة )6,98أعلى من متوسط العام، وهي سركبكان )
 (1,52( وجوارقورنة )1,53( ومركز مدينة )1,6رانية، وهي حاجى آوا )

 احملور الرابع/ الكثافة املدرسية
من خالل حتليل البيانات اخلاصة باملدارس واملساحة بقضاء رانية, يظهر وجود التباين بني النواحي حيث بلغت أعلى كثافة     

( 2مدرسة/كم 0,11( وجوارقورنة )2مدرسة/كم 0,27( ثم حاجى آوا )2مدرسة/كم 0,45للمدارس األساسية يف مركز مدينة )
(، حيث يظهر التباين 1( أما على صعيد الكثافة املعدلة )ملحق 2مدرسة/كم 0,07( وبيتواتة )2مدرسة/كم 0,08بكان )وسرك

 وهي الكثافة من النوع هلذا مستويات أثنان حتديد ميكن ذلك على وبناء ،(6 و ٥بصورة أكثر وضوحا بني نواحي قضاء )خارطة 
 :التالي النحو على
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 فأقل ويضم هذا املستوى ناحية مركز مدينة وحاجى آوا. 2كم3)مدرسة( لكل املستوى األول: خدمة 

 فأكثر ويشمل نواحي جوارقورنة وسركبكان وبيتواتة. 2كم3املستوى الثاني: خدمة لكل 

( 0,009وتراوحت فيما بني ) 0,04أما بالنسبة لكثافة املدارس اإلعدادية، فقد بلغت الكثافة العامة على صعيد قضاء       
 ويف مركز مدينة كحد أعلى. 0,18كحد أدنى يف ناحية سركبكان وحنو 

 هذا على حتديد ميكن ذلك على وبناء ،(٦أما بالنسبة للكثافة املعدلة فيظهر التباين بشكل واضح فيما بني النواحي )خارطة 
 .الشكل

 فأقل ويضم مركز مدينة وحاجى آوا. 2كم8املستوى األول: خدمة )مدرسة( لكل 
 .ويضم ثالث نواحي وهي جوارقورنة وبيتواتة وسركبكان 2كم8املستوى الثاني: أكثر من مدرسة  لكل 

 

 

 

 2016عدلة للمدارس األساسية يف النواحي قضاء رانية عام امل الكثافة توضح خريطة( ٥خارطة )

 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا
 (.1ملحق ) -2

 التوازن اخلدمي
للوقوف على التوازن اخلدمي بني نواحي قضاء رانية والوصول إىل صيغ رقمية ميكن االرتكاز عليها عند ختطيط هذا النوع        

 .من اخلدمات طبق الباحثان يف هذه الدراسة بعض املعامالت اإلحصائية مثل: نسبة الرتكز والتباعد والتوطن
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 2016 عام رانية قضاء النواحي يف اإلعدادية للمدارس املعدلة الكثافة توضح خريطة( ٦خارطة )
 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا

 (.1ملحق ) -2

 نسبة الرتكز:
يف نواحي قضاء رانية من خالل مقارنة نسبة املساحة والسكان وأعداد املدارس بكل  (7)قام الباحثان حبساب نسبة الرتكز       

%، وبنسبة الرتكز املدرسي للسكان 51,9( يوضح ذلك. إذ بلغت نسبة الرتكز السكاني بالنسبة للمساحة 2ناحية وامللحق )
ت عامة نستنتج منها أن هناك اجتاها %، وتعد تلك النسب مؤشرا28,7%، وبنسبة الرتكز املدرسي بالنسبة للمساحة 18,5

 عاما حنو حتقيق التوازن اخلدمي ورفع الكفاية املدرسية من خالل العدالة يف التوزيع على مستوى نواحي  قضاء رانية.
بدأ ومن املعلوم انه كلما كربت هذه النسب دل ذلك على شدة الرتكز وكلما قلت فان الرتكز يبدأ باالخنفاض أو مبعنى آخر ي      

 .(8)التشتت، وكلما زادت كان ذلك قرينة التوزيع غري املتساوي أي اجته التوزيع حنو الرتكز
 متوسط التباعد:

تأتي أهمية دراسة متوسط التباعد من خالل معرفة مدى انتشار مواقع اخلدمات داخل الوحدة اإلدارية احملددة على اخلريطة،      
ت بني النواحي يف تباعد اخلدمات التعليمية، إال أن هذا التفاوت يظهر بدرجة أقل إذا ( يظهر مدى التفاو7فمن خالل اجلدول )

لكل مدرسة أساسية ويرتاوح فيما بني  2كم2,9ما قارنا بني تباعد النوع الواحد من املدارس األساسية واإلعدادية إذ بلغ املتوسط 

                                                           
 يف هذا اجملال راجع: (7)
 .201، ص1978فتحي أبوعيانة، مدخل إىل التحليل اإلحصائي يف اجلغرافيا البشرية، دار املعرفة اجلامعة، اإلسكندرية،  -

 .175-173، ص1995األساليب الكمية يف اجلغرافيا، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، عيسى على إبراهيم،  -
 ( 8 .206( فتحي أبوعيانة، نفس املرجع السابق، ص  



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

320 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

لكل  2كم 3,9هو أقل من املتوسط العام للقضاء، وأكثر من / مدرسة يف ناحية مركز مدينة وحاجى آوا كحد أدنى و2كم2و 1,6
 (.     11مدرسة يف ناحية بيتواتة كحد أعلى )شكل

يف مركز  2,5/ مدرسة على مستوى القضاء، ويرتاوح فيما بني 2كم5أما بالنسبة للمدارس اإلعدادية فقد سجل املتوسط        
 (.11يف ناحية سركبكان )شكل  10,9مدينة وحنو 

نستنتج من التحليل السابق أن هناك مثة تسلسل هرمي تباعدي واضح بني خدمات التعليم األساسي واإلعدادي فاملتوسط       
 اليومية الرحلة أن يبني وهذا ،(٥مع املدارس اإلعدادي )شكل 5، بينما وصل إىل 2,9العام للتباعد باملدارس األساسية يبلغ 

 .أعلى مرحلة إىل أدنى تعليمية مرحلة من انتقل كلما طبيعية وأخرى زمنية كمسافة تزداد للتلميذ التعليمية
 :املدرسني

% من مجلة عدد املدرسني يف قضاء، 44,4بنسبة  2015/2016مدرساً عام  2603أرتفع عدد املدرسني يف مركز مدينة      
% من مجلة 18,6ومع ذلك فان نسبتهم قد تراجعت من  1327( أن عدد املدرسني قد ارتفع يف ناحية حاجى آوا 8ويبني اجلدول )

 .2015/2016مدرساً يف عام  316يف ناحية سركبكان بعدد  عدد املدرسني يف قضاء، أما سجلت عدد أدنى
تلميذاً لكل مدرس، وبشكل عام توجد هناك فروق  19,9أما على صعيد معدل التالميذ لكل مدرس فنجد أن املتوسط العام بلغ      

 آوا حاجى( 14) بيتواتة يةناح وهي( ٦بني النواحي، على الرغم من أن بعضها سجل أعلى من املتوسط العام للقضاء رانية شكل )
 (، يف حني سجلت باقي النواحي أقل من املتوسط العام وهي سركبكان ومركز مدينة.12,5( وجوارقورنة )12,6)

 2016( متوسط تباعد املدارس األساسية واإلعدادية يف نواحي قضاء رانية عام 7جدول )
 املدارس اإلعدادية املدارس األساسية 2املساحة كم النواحي

 متوسط التباعد عدد متوسط التباعد عدد
 2,5 14 1,6 34 74,47 مركز مدينة
 6,1 7 3,1 27 227,06 جوارقورنة
 3,1 9 2 21 75,91 حاجى آوا
 10,9 2 3,7 17 204,06 سركبكان
 7,2 6 3,9 21 271,28 بيتواتة

 5 38 2,9 120 852,78 قضاء رانية

 
 على معادلة متوسط التباعد وهي:من حساب الباحثان باالعتماد  اجلدول

 ، ع= عدد املدارس2حيث أن س= متوسط التباعد، م= مساحة املنطقة كم 
 .افرتاض التباعد يف الشكل السداسي 1,076وحيقق الرقم الثابت   

ويف هذا اجملال انظر إىل: أمحد البدوي حممد الشريعي، أمناط التوزيع املكاني للقرى  -
(، معهد البحوث والدراسات العربية، 68راسة تطبيقية على مركز احلسينية، سلسلة الدراسات اخلاصة)واخلدمات التعليمية: د

 .27، ص1999القاهرة، 
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 2015/2016( أعداد املدرسني يف القضاء رانية عام 8جدول )
 

رياض  النواحي
 االطفال

دراسة  مهين متوسطة اإلعدادي األساسي
 سريعة

معدل 
التالميذ/ 

 تلميذ

 اجملموع

 2603 9,6 20 10 6 361 2103 103 مركز مدينة
 1270 12,5 - - - 158 1051 61 جوارقورنة
 1327 12,6 - - - 198 1089 40 حاجى آوا
 316 6,3 - - - 35 273 8 سركبكان
 350 14 - - - 80 259 11 بيتواتة
 5866 11 20 10 6 832 4775 223 اجملموع

طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى بةريَوةبةرايةتى  -1مصدر/ 
 .2016ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 
      

املدارس خاصة بعد تشغيل الالجئني ختفيض خنل  من العرض السابق بالقول إىل ان التوجه العام هو زيادة الضغط على     
 مستوى خدماتها االجتماعية، عامة والتعليمية خاصة
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متوسط تباعد املدارس األساسية واإلعدادية يف نواحي قضاء رانية عام ( ٥) شكل
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 معامل التوطن:

من املعايري اليت ميكن االعتماد عليها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية توطن اخلدمات التعليمية فهي دالة     
إلحساس السكان فهم متلقو هذه اخلدمات واملستفيدون منها، لذا فان مقدار التنمية تتحقق بالقدر الذي جيعل املواطنني يشعرون 

 رضي تطلعاتهم.بان اخلدمات تشبع حاجاتهم وت
 بعض أن نستنتج( ٧( واخلارطة )9من حتليل نتائج معادلة معامل التوطن خلدمات التعليم األساسي، الواردة باجلدول )    

رس األساسية فيها، وتتمثل يف ناحية للمدا عالية تركز نسبة على يدل مما صحيح، الواحد فيها التوطن رقم جتاوز النواحي
العكس من ذلك فإن باقي النواحي يقل رقم التوطن يف كل منها عن الواحد صحيح، وتتمثل يف مركز  سركبكان وبيتواتة، وعلى

 مدينة وحاجى آوا وجوارقورنة.
أما بالنسبة ملعامل التوطن للمدارس اإلعدادية فنجد أن بعض النواحي سجلت أعلى من الواحد صحيح تتمثل يف حاجى آوا       

ذلك على نسبة تركز عالية للمدارس اإلعدادية فيها، يف حني سجلت ناحية سركبكان  ومركز مدينة وجوارقورنة ويدل
 (٨وجوارقورنة أقل من الواحد صحيح، مما يعين أن درجة التوطن فيها تقل عن املعدل العام للقضاء )خارطة 

 2016( معامل التوطن للصدمات التعليمية القضاء رانية عام 9جدول )
 النواحي
 املدارس

 قضاء بيتواتة سركبكان حاجى آوا جوارقورنة مدينةمركز 

 0,91 1,12 1,26 0,92 0,96 0,90 األساسية
 1,25 1,05 0,45 1,25 0,9 1,15 اإلعدادية

 
 مصدر/ من حساب الباحثان اعتمادا على بيانات:

رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى  -1
 .2016داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 .2016هةريَمى كوردستان، وةزارةتى ثةروةردة، زانيارى وبالَوكراوة لةبارةى قوتاخبانةو دابةشبوونيان لة ثاريَزطاى سليَمانى،  -2

3-  

 ويف هذا اجملال راجع:
 .11-9، ص1982الزوكة، بعض أساليب القياس الكمية املستصدمة يف جغرافيا االقتصادية، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، حممد مخيس 

 .332-327، ص1985حممود حممد سيف، املواقع الصناعية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 

 .167-175عيسى على إبراهيم، األساليب الكمية واجلغرافيا، مصدر سابق، ص

 .248، ص1996، 1حسن عبدالقادر صاحل، اجلغرافيا االقتصادية برنامج الرتبية، جامعة القدس املفتوحة، ط

- Alexander J.W., Location of Manufacturing, Methods of Measurement, A.A.A.G., Vol. 48, No. l, 1958, 

P.52. 

- Chorley R.J. & Haggett p. Models in Geography, Methuen, London, 1976, p.271.  
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 2016 عام رانية قضاء نواحي يف األساسية املدارس التوطن معامل( ٧خارطة )

 
 

 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا
 (.9جدول ) -2

يتبني أن هناك تباين واضح بني النواحي يف توطن املدارس األساسية واإلعدادية، ويظهر ذلك من خالل مقارنة  وبشكل عام،      
معامل التوطن لكل من املدارس األساسية واإلعدادية إذ حصلت أثنان نواحي على رقم الواحد صحيح للمدارس األساسية، من أصل 

ي النواحي، وهذا يعين أنها مل حتصل على نصيبها املتعادل من اخلدمات مخسة نواحي، بينما مل حتصل على هذا الرقم باق
 التعليمية األساسية.

 2016اإلعدادية يف نواحي قضاء رانية عام  املدارس التوطن معامل( ٨خارطة )
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 .GIS ،2016حكومة إقليم كوردستان، وزارة التصطيط، مديرية اإلحصاء السليمانية، قسم  -1ملصدر/ ا     

 (.9جدول ) -2

وعلى العكس من ذلك متاما بالنسبة للمدارس اإلعدادية إذ جند النواحي اليت حصلت على رقم الواحد صحيح بلغت ثالث       
نواحي من أصل اخلمسة املكونة ملنطقة البحث، ومن الالفت للنظر أن ناحية سركبكان وجوارقورنة مل حتصل على الرقم الواحد 

عدادية أي إنها مل حتصل على نصيبها املتعادل من هذه اخلدمات التعليمية، وهذا سيؤخذ باالعتبار صحيح بالنسبة للمدارس اإل
 عند وضح املقرتحات والتوصيات يف نهاية البحث. 

 احملور اخلامس/ ختطيط اخلدمات التعليمية:
قتصادية واالجتماعية ويرتبط ذلك مما الشك فيه أن التصطيط وسيلة وأداة تستصدمه الدول يف التصطيط التنموي للقطاعات اال

 . وميكن استصدام(9)بالتصطيط اإلقليمي والتنمية احمللية بهدف حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي

 ومنها:  (10)أساليب متعددة لتصطيط اخلدمات التعليمية     
 أسلوب الدراسة املقارنة. -

 أسلوب تقدير االحتياجات من التعليم والعائد منه. -

 تقدير اإلمكانيات للصدمات التعليمية.أسلوب  -
وسريكز الباحثان يف جمال هذه الدراسة على األسلوب الثالث املتعلق بأسلوب تقدير اإلمكانيات للصدمات التعليمية مما      

 يساعد على وضح تصور مستقبلي لتقدير احتياجات النواحي من عناصر اخلدمات التعليمية، مع مراعاة املرتكزات اآلتية:

 .املرتكز األول: يقوم على أساس توزيع اخلدمة وحتديد مناطق الوفرة والنق  والكفاية منها ومدى احلاجة إليها 

 .املرتكز الثاني: يستند إىل معرفة حجم اخلدمة وكثافة الشُعَب 

 .املرتكز الثالث: الوقوف على اولويات تقديم اخلدمة 

ومن خالل دراسة التوزيع اجلغرايف لعناصر اخلدمة التعليمية يف قضاء رانية أتضح أنها تضم ثالثة أمناط، حيث متثل النمط      
األول يف النواحي املصدومة بشكل جيد وتتوفر فيها اخلدمات التعليمية احلالية وتكون كثافة اخلدمة فيها أعلى من املتوسط 

 العام ملنطقة الدراسة.
النمط الثاني فقد متثل يف النواحي األقل خدمة واملصدومة بشكل متوسط وتعاني نقصاً واضحاً وعدم حتقيق الكفاية من  أما     

اخلدمة التعليمية بها اذ التتناسب حجم اخلدمة فيها مع حجم الطلب على التعليم ويبدو هذا النق  واضحاً يف أعداد املدارس 
 نمط السابق.والشُعَب وذلك من خالل املقارنة بال

ويظهر النمط الثالث يف النواحي شبة املصدومة بشكل حمدود )أو شبه احملرومة( حيث تنصفض فيها كثافة اخلدمة بشكل كبري،      
 وهي حباجة ماسة إىل زيادة أعداد املدارس اإلعدادية بشكل أساسي.

                                                           
1)  Jones, Ho. Social Welfare In Third World Development, First Edition, Macmillan Education LTD, London, 1990, p.167-

188. 

.103-102، ص2000، غزة، 1فايز أبو حلو وماجد حسين صبيح، مدخل إىل التصطيط والتنمية، جامعة القدس املفتوحة، ط( مسلم  10  
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تعليمية يف نواحي القضاء رانية، يتمثل يف النواحي ويرى الباحثان أن املرتكز األساسي يف عملية التصطيط للصدمات ال       
 املصدومة بشكل حمدود باملدارس اإلعدادية وهذا حيتاج إىل إقامة اهلرم اخلدمي للمدارس باحلاضر واملستقبل.

وعلى صعيد أخر جند أن النواحي يف قضاء رانية تتباين يف احتياجاتها ومتطلباتها من اخلدمات التعليمية، وهذا       
االحتياج خيتلف بناءًَ على حجم السكان والتالميذ من ناحية، ونوعية املدارس املطلوبة من ناحية أخرى، إذ تبني من خالل 
التحليل السابق اإلشارة إليه، أن شبكة املدارس األساسية تغطي نواحي قضاء بشكل أكثر عدالة، مما هو عليه احلال يف املدارس 

 التصطيط باجتاه شبكة املدارس اإلعدادية.اإلعدادية، لذا ينبغي أن يكون 
 حجم اخلدمة وكثافة الشُعَب:

أن جناح التصطيط التعليمي وحتقيق أهدافه يتطلب عدالة التوزيع وحتديد احلجم األنسب للصدمة، إذ إن الكفاءة التعليمية،      
هذه اخلدمات يف املستقبل، البد من دراسة ولعل من أهمها الكفاية الداخلية للشعب، وحتى ميكن تقدير احتياجات السكان من 

( يوضح 10وحتليل عدد التالميذ يف الشُعَبة الواحدة للوقوف على الكفاية التعليمية باملدارس األساسية واإلعدادية واجلدول )
 ذلك:
حلة األساسية، تلميذ شعبة باملر 29( يتبني أن معدل االزدحام على مستوى القضاء رانية بلغ 10ومن خالل اجلدول )      

تلميذ/ شعبة كحد أدنى يف ناحية  13,3تلميذ/ شعبة كحد أعلى يف ناحية حاجى آوا وحنو  34,1ويرتاوح املعدل فيما بني 
شعبة يف املدارس األساسية، ويظهر النق  أوضح ما يكون يف ناحية  52سركبكان ويف ضوء ذلك جند أن القضاء رانية ينقصها 

 (.٧شعبة )شكل 2شعبة، ومركز مدينة اليت هي حباجة إىل  50حاجى آوا اليت حتتاج إىل 
ويالحظ أن باقي نواحي أخرى الحتتاج يف الوقت احلالي إىل إضافة شعبة جديدة باملدارس األساسية  وحتى باملدارس        

 اإلعدادية نفس شئ، بها وهذا اليعين استبعادها مستقبال. 
 

 .2016الواحدة وحجم النق  املطلوب حسب املرحلة التعليمية يف قضاء رانية لعام  ( متوسط التالميذ يف الشُعَبة10جدول )
إمجالي  املدارس اإلعدادية املدارس األساسية النواحي

 النق 
 من الشُعَب

 % من إمجالي
عدد  النق 

 الشُعَب
 الفعلية

تلميذ/ 
 شعبة

 حجم النق 
 من الشُعَب

عدد 
 الشُعَب
 الفعلية

 تلميذ/
 شعبة

 حجم النق 
 من الشُعَب

 3,8 2 - 25,52 210 2 ٣٠,١ ٥٩٦ مركز مدينة
 - - - 27,42 99 - ٢٩,٩ ٤١١ جوارقورنة
 96,2 50 - 26,50 135 50 ٣٤,١ ٣٦٩ حاجى آوا
 - - - 23,2 18 - ١٣,٣ ١١٥ سركبكان
 - - - 22,84 33 - ٢٢,٧ ١٧٧ بيتواتة
 100 52 - 25,90 495 52 ٢٩ ١٦٦٨ اجملموع

الباحثان باالعتماد على: بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى مصدر/ من عمل 
 2016ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

. 
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شعبة للمدارس األساسية،  52بلغ  2016للمرحلتني )األساسية واإلعدادية( يف العام على العموم جند أن حجم النق  يف الشُعَب 
 %(.3,8%( ومركز املدينة )96,2وهي ناحية حاجى آوا ) 2016من حيث الشُعَب املطلوبة يف العام 

 :2026تقدير احتياجات القضاء من املدارس عام 
ان احلجم الوظيقي للصدمة له عالقة حبجم السكان املصدومني وله عالقة ايضا بالكفاءة االقتصادية لتوفريها بهذا       

 2016. ثم تقدير احتياجات القضاء رانية من املدارس األساسية واإلعدادية بناء على عدد التالميذ والسكان يف عام (11)احلجم
مدرسة حتى عام  75مدرسة أساسية منها  111يتضح أن القضاء حتتاج إىل  2026عام ويف ضوء األعداد التوقعة من التالميذ ل

يلي  2021مدرسة حتى عام  32مدرسة منها  48% من إمجالي املدارس، ويكون نصيب مركز مدينة منها 89,3تشكل  2021
حتى عام  18سة منها مدر 28وجوارقورنة اليت حتتاج إىل  2021مدرسة حتى عام  25مدرسة منها  35ذلك حاجى آوا 

 .2026، أما ناحية سركبكان وبيتواتة الحتتاج مدرسة حتى عام 2021
من  10,7بنسبة  2021مدرسة حتى عام  9مدرسة منها  17أما بالنسبة للمدارس اإلعدادية فنجد أن العدد املطلوب هو      

ثم جوارقورنة وحاجى آوا  2021تى عام مدرسة ح 3مدرسة بواقع  7ويكون نصيب مركز مدينة  2021مجلة املدارس عام 
وناحية سركبكان وبيتواتة فنجد أن مدارسها ال زالت تستوعب األعداد  2021مدرسة حتى عام  3مدرسة منها  5حتتاج إىل 

 .2026املتزايدة من التالميذ دون أن يؤثر ذلك على معدالت االزدحام بها حتى عام 

 :2026فية( لعام تقدير االحتياجات من الشُعَب )الغرف الص
تلميذ/ شعبة باملرحلة األساسية واإلعدادية،  30للوقوف على حجم االحتياجات املستقبلية من الشُعَب فقد مت اعتماد معدل        

حتى ميكن مواجهة االحتياجات املتزايدة من خدمات التعليم وبناء على العدد املتوقع للتالميذ يف املرحلة األساسية والذي سوف 
                                                           
(11 ة (، مركز التصطيط احلضري واالقليمي، جامع16جنيل كمال عبد و نغم فيصل يوسف، كفاءة توزيع اخلدمات التعليمية يف منطقة االعظمية، جملة املصطط والتنمية، العدد)( 

.43، ص2007بغداد،   

  

4% 
0% 

96% 

0% 0% 

متوسط التالميذ يف الشعبة الواحدة وحجم النقص املطلوب حسب  (٧)شكل 
 ٢٠١٦املرحلة األساسية يف قضاء رانية لعام 

 مركز مدينة

 جوارقورنة

 حاجى آوا

 سركبكان

 بيتواتة
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تلميذاً حتى الغام  82013وتكون مجلة الطالب حوالي  2021تلميذاً عام  65126إىل  2016تلميذاً عام  48353ع من يرتف
، وتكون حصة مركز 2026حتى العام  979وحوالي  2021شعبة عام  505( وعليه يكون املطلوب توفري 3، )ملحق 2026

يلي ذلك  2026عام  386، وحوالي 2021ية حتى عام %( من جمموع الغرف الصف39,2غرفة )بنسبة  198مدينة منها 
بنسبة  253، ثم جوارقورنة 2026حتى عام  303وحوالي  2021%( حتى عام 35,2)بنسبة  178ناحية حاجى آوا 

، أما ناحية سركبكان وبيتواتة الحتتاج بالشُعَب املطلوبة حتى عام 2026حتى عام  253وحوالي  2021%( حتى عام 25,6)
من إمجالي الشُعَب املطلوب توفريها حتى  2026%( حتى عام 2,8غرفة بنسبة ) 27احية بيتواتة حتتاج إىل فقط ن 2026
 .2021عام 
 19723إىل  2016عام  12825أما بالنسبة للمرحلة اإلعدادية فمن املتوقع أن يرتفع أعداد التالميذ هلذه املرحلة من       

 2021تلميذاً عام  6898(، ويكون حجم الزيادة 4)ملحق 2026تلميذاً حتى العام  24208وإىل أكثر من  2021تلميذ عام 
 271وأكثر من  2021 -2016شعبة خالل الفرتة ما بني  145املطلوب ، وعلى ذلك يكون 2026حتى عام  11383وحوالي 

%( عام 36,6بنسبة ) 53حتى ميكن استيعاب تلك اإلعداد املتزايدة من التالميذ، وتكون حصة جوارقورنة  2026حتى عام 
ثم  2026حتى عام  96وحوالي  2022%( عام 30,3بنسبة ) 44يلي ذلك مركز مدينة  2026عام  83وحوالي  2021

وحوالي  2021%( حتى عام 5,5بنسبة ) 8ثم بيتواتة  2026عام  73وحوالي  2021%( عام 26,2بنسبة ) 38حاجى آوا 
 .2026عام  5وحوالي  2021%( عام 1,4بنسبة ) 2وسركبكان  2026عام  14
اإلعدادية( خالل الفرتة من عام وبشكل عام فان صايف االحتياجات من الشُعَب يف قضاء رانية يف كلتا املرحلتني )األساسية و   

 .2026غرفة سنوياً حتى نهاية عام  125، مبعدل 2026حتى عام  1250غرفة وحوالي  650تبلغ  2016/2021
 النتائج والتوصيات:

 كان الغرض من هذا البحث هو دراسة اجلوانب املادية من جغرافية التعليم للمرحلة ما قبل اجلامعة يف القضاء رانية اليت      
ارتكزت إىل عدة متغريات )الطالب واملدارس والشُعَب واملدرسني والسكان(، وميكن اإلشارة هنا إىل أن هذه املتغريات ليست شاملة 
وإمنا ذات عالقة قوية بالتعليم العام، ونأمل أن تكون هناك دراسات أوسع حول هذا املوضوع بدراسة متغريات أخرى هلا عالقة 

 ل التعليمي وأبرزها مستويات املعيشة والدخل يف النواحيبتوزيع مستويات التحصي

 النتائج:
 من خالل الدراسة والتحليل حملاور البحث أمكن التوصل إىل النتائج اآلتية:

أن التوزيع املكاني للصدمات التعليمية )األساسية واإلعدادية( يتسم بالتباين الواضح بني نواحي القضاء، فهناك نواحي تتمتع  -
 خرى تعاني من نق  يف تلك اخلدمات.بوفرة وأ

هناك نواحي نصيبها من املدارس أقل من القدر املطلوب من تلك اخلدمات وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدالت االزدحام بالشُعَب  -
 املدرسية يف بعض النواحي.

 مدينة وحاجى آوا. يظهر النق  الواضح يف عناصر اخلدمة التعليمية يف النواحي احلضرية كما هو احلال يف مركز -
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 التوصيات:
 تتبنى هذه الدراسة التوصيات التالية بهدف تطوير قطاع التعليم العام وهي:

األخذ بأهمية البعد اجلغرايف وعناصره املادية حتى ميكن إجياد الرتاتب يف اهلياكل التعليمية املالئمة للمنطقة لضمان أداء  -
 القضاء.أفضل خدمة تعليمية ممكنة على نطاق نواحي 

حتتاج املنطقة إىل ختطيط متوازن هليكل التعليم لزيادة كفاية اخلدمة التعليمية ورفع كفاءتها، ويتطلب ذلك زيادة أعداد  -
 الشُعَب حاضراً ومستقبالً وهذا يتطلب إنشاء مدارس جديدة بالتوقعات املستقبلية اليت توصلت إليها الدراسة.

ريطة التعليمية املستقبلية يف املنطقة نتاجاً طبيعياً للتصطيط اإلقليمي والتنمية، وهذا كما توصي الدراسة أيضاً، بأن تكون اخل -
لن يتأتي إال من خالل التصطيط اإلداري السليم الذي يتوافق التوجيه اجلغرايف للمنطقة واهلادف إىل زيادة كفاية وكفاءة 

 دمات التعليمية.وفعالية املؤسسات التعليمية اليت يتم من خالهلا رفع مستوى اخل

ضرورة إجياد شبكة من التعاون والتنسيق بني املؤسسات واألجهزة احلكومية والقطاع اخلاص لتحديد املعايري واملواصفات اخلاصة  -
بإنشاء مراكز اخلدمات التعليمية ضمن األولويات اليت حددتها نتائج الدراسة، خاصة عند إنشاء و توسيع نطاق هذه اخلدمات 

 النواحي. حسب احتياجات

وضع وتنظيم اللوائح والقوانني والتشريعات للحد من عدم التساوي يف توزيع املدارس على نواحي القضاء مع إعادة النظر يف  -
اهلياكل التعليمية احلالية يف تلك النواحي حبيث يكون لديها قدر من املرونة على التكيف مع املتغريات واملستجدات السلسية 

اعية من أجل تطوير التعليم العام واالعتماد عليه يف حتقيق تنمية بشرية قادرة على بناء مؤسسات واالقتصادية واالجتم
 الدولة.

 التأكيد على توازن اإلقليمي عند توزيع مراكز اخلدمات التعليمية مع ربط ذلك بالبعد االقتصادي واالجتماعي. -

 2016دية بقضاء رانية عام ( الكثافة العامة واملعدلة للمدارس األساسية واإلعدا1ملحق )
 املدارس اإلعدادية املدارس األساسية 2املساحة كم النواحي

الكثافة  الكثافة عدد املدارس
املعدلة 

 2مدرسة/كم

الكثافة  الكثافة عدد املدارس
املعدلة 

 2مدرسة/كم
 5,3 0,18 14 2,2 0,45 34 74,47 مركز مدينة
 32,4 0,03 7 8,4 0,11 27 227,06 جوارقورنة
 8,4 0.11 9 3,6 0,27 21 75,91 حاجى آوا
 102 0,009 2 12 0,08 17 204,06 سركبكان
 45,2 0,02 6 12,9 0,07 21 271,28 بيتواتة

 22,4 0,04 38 7,1 0,14 120 852,78 قضاء رانية
 مصدر/ من عمل الباحثان باالعتماد على:

سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى  -1
 .2016داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،
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ماجستري، كلية اآلداب، جامعة العراق )دراسة جغرافية(، رسالة  -حسني حممد عيدان، اخلدمات التعليمية يف )مدينة رانية( حمافظة السليمانية -2

 .، غري منشورة24، ص 2015املنصورة، 
 احتساب الكثافة العامة واملعدلة للمدارس األساسية واإلعدادية على مستوى النواحي على النحو التالي: -

 2الكثافة العامة = عدد املدارس األساسية / املساحة كم

 .2مدرسة /كم 0,14= 852,78/ 120=                 
 / عدد املدارس2الكثافة املعدلة = املساحة كم

 /مدرسة2كم 7,1=  120/ 852,78=                  
  

 2015/2016( نسبة الرتكز السكاني واخلدمي بقضاء رانية عام 2ملحق )
 %من املساحة النواحي

 )س(
 % من السكان

 )ص(
 % من املدارس

 )ع(
 الفرق املوجب

 ص-س
 الفرق املوجب

 ع-ص
 املوجبالفرق 

 ع-س
 4,6- 12,3+ 34,9- 31,3 43,6 8,7 مركز مدينة
 14- 0,8- 4,6+ 22,9 22,1 26,7 جوارقورنة
 4,2+ 6,2+ 17- 19,7 25,9 8,9 حاجى آوا
 20,6+ 9,9- 22,6+ 11,2 1,3 23,9 سركبكان
 13,9- 7,8- 24,7+ 14,9 7,1 31,8 بيتواتة
 57,3 37 103,8 %100 %100 %100 اجملموع

 من عمل الباحثان باالعتماد على: مصدر/

ئامار، بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى  -1
     .2016داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 .2015رتى تايبةت بة مةزةندةكردنى ذمارةى دانيشتوان، دةستةى ئامارى هةريَم، راثؤ -2
العراق )دراسة جغرافية(، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة  -حسني حممد عيدان، اخلدمات التعليمية يف )مدينة رانية( حمافظة السليمانية -3

 ، غري منشورة.24، ص 2015املنصورة، 

 ص(-)س  ½نسبة الرتكز = 
 النسبة املئوية ملساحة الناحية إىل مجلة مساحة القضاء.حيث أن س = 

 حيث أن ص = النسبة املئوية لعدد السكان بالناحية إىل مجلة سكان القضاء.
، حاجى آوا 43، جوارقورنة 59حيث أن ع = النسبة املئوية لعدد املدارس بالناحية إىل مجلة املدارس يف القضاء )مركز مدينة 

عدد املدارس )رياض االطفال، األساسي، اإلعدادي، املتوسطة، التعليم املهين،  188، جمموع 28اتة ، بيتو21، سركبكان 37
دراسة سريعة(. ومعنى ذلك أن نسبة الرتكز إحصائياً تساوي نصف جمموع الفرق املوجب بني النسبة املئوية للمساحة والنسبة 

ة املئوية للمساحة والنسبة املئوية لعدد املدارس، وكذلك الفرق املوجب املئوية لعدد السكان يف الناحية والفرق املوجب بني النسب
 بني النسبة املئوية لعدد السكان والنسبة املئوية لعدد املدارس.

 
 2026( تقدير أعداد التالميذ يف املرحلة األساسية واإلعدادية عام 3ملحق )
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 اليت استصدمت يف حسابها هي:مت تقدير أعداد التالميذ باستصدام املعادلة األسية والصيغة 
 ( /ن *ه1لو ك -2ر= )لو ك
 = عدد التالميذ يف التعداد الثاني 2حيث أن ك
 = عدد التالميذ يف التعداد األول 1ك          
 ر = معدل النمو          
 ن = الفرتة الزمنية الفاصلة بني التعدادين.         
وبالكشف عن الرقم يف جدول  2,71828ه = القوى األسية اليت يرفع إليها معدل النمو والزمن ومقدارها ثابت وهو          

 0,4343أعداد اللوغاريتمات تبني أن قيمة الرقم هي 
 اعتمدت يف تقدير احلاجة املستقبلية هلذه املرحلة األساسية واإلعدادية على األسس اآلتية:

 %(.3,78%( و )اإلعدادي 4,44) األساسي   لسنوي للتالميذ املاحتقنينسبة النمو ا -

 طالباً/ مدرسة(. 450تلميذ/ مدرسة( و )اإلعدادي 360نصيب املدرسة الواحدة من التالميذ ) األساسي  -

 تلميذ/ شعبة(.30نصيب الشُعَبة الواحدة من التالميذ ) -

 

 

 2026عَب واملدارس باملرحلة األساسية حتى عام ( تقدير احتياجات القضاء رانية من الش3ُتابع ملحق )
 عدد النواحي

 الطالب
 2016 

 حجم الزيادة عدد الطالب
 املتوقعة

 عدد املدارس عدد الشُعَب
 املطلوبة

 % من
 الشُعَب

2021 2026 2021 2026 2021 2016 2021 2026 
مركز 
 مدينة

١٧٩٣٨ 23833 29472 5895 11534 198 386 32 48 39,4 

 25,9 28 18 253 129 7635 3938 19922 16225 ١٢٢٨٧ جوارقورنة
 30,9 35 25 303 178 7603 3863 20176 16436 ١٢٥٧٣ حاجى آوا
 - - - - - 715 376 2244 1905 ١٥٢٩ سركبكان
 3,8 - - 37 - 2382 1297 6408 5323 ٤٠٢٦ بيتواتة
 %100 111 75 979 505 33660 16773 82013 65126 ٤٨٣٥٣ اجملموع

بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن من عمل الباحثان باالعتماد على/ 
 2016دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،
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 2026احتياجات القضاء رانية من الشُعَب واملدارس باملرحلة اإلعدادية حتى عام ( تقدير 3تابع ملحق )
 عدد النواحي

 الطالب 
 2016 

 حجم الزيادة عدد الطالب
 املتوقعة

 عدد املدارس عدد الشُعَب
 املطلوبة

 % من
 الشُعَب

2021 2026 2021 2026 2021 2016 2021 2026 
 35,4 7 3 96 44 3815 2251 9175 7611 5360 مركز مدينة
 30,7 5 3 83 53 2742 1854 5457 4569 2715 جوارقورنة
 26,9 5 3 73 38 2653 1628 6231 5206 3578 حاجى آوا
 1,8 - - 5 2 270 177 688 595 418 سركبكان
 5,2 - - 14 8 660 463 1414 1217 754 بيتواتة
 %100 17 9 271 145 11383 6898 24208 19723 12825 اجملموع

ثالن  من عمل الباحثان باالعتماد على/ بةريَوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى
 .2016دانانى ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدابةشبوونى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

 
 املصادر 

 ثةروةردةى ثاريَزطاى سليَمانى، بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى قةزاى رانية، بةشى ثالن دانانى  بةريَوةبةرايةتى طشتى
 .2016ثةروةردةيى، هؤبةى ئامار، داتاى تايبةت بةدامةزراندنى فيَرطةكان، بالَونةكراوة،

  ،2015دةستةى ئامارى هةريَم، راثؤرتى تايبةت بة مةزةندةكردنى ذمارةى دانيشتوان. 
 2014/2015ارى هةريَم، ئامارى ساالَنةى كةرتى ثةروةردة، بؤ سالَى خويَندنى دةستةى ئام. 
  ،هةريَمى كوردستان، وةزارةتى ثةروةردة، زانيارى وبالَوكراوة لةبارةى قوتاخبانةو دابةشبوونيان لة ثاريَزطاى سليَمانى

2016. 

 (5ابراهيم باليساني، تأريخ مدينة رانية وضواحها، جملة روانني، عدد،)  ،1999مطبعة هيوا، رانية. 

  ،أمحد البدوي حممد الشريعي، أمناط التوزيع املكاني للقرى واخلدمات التعليمية: دراسة تطبيقية على مركز احلسينية
 .1999(، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 68سلسلة الدراسات اخلاصة)

 1996، 1رتبية، جامعة القدس املفتوحة، طحسن عبدالقادر صاحل، اجلغرافيا االقتصادية برنامج ال. 

 العراق )دراسة جغرافية(، رسالة ماجستري،  -حسني حممد عيدان، اخلدمات التعليمية يف )مدينة رانية( حمافظة السليمانية
 ، غري منشورة.2015كلية اآلداب، جامعة املنصورة، 

 تقنيات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، -معايري-سخلف حسني الدليمي، ختطيط اخلدمات اجملتمعية والبنية التحتية أس
 .2009، 1عمان، ط

  ،1995عيسى على إبراهيم، األساليب الكمية يف اجلغرافيا، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية. 

  ،1978فتحي أبوعيانة، مدخل إىل التحليل اإلحصائي يف اجلغرافيا البشرية، دار املعرفة اجلامعة، اإلسكندرية. 

  ،حممد مخيس الزوكة، بعض أساليب القياس الكمية املستصدمة يف جغرافيا االقتصادية، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية
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1982. 

  ،1985حممود حممد سيف، املواقع الصناعية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة. 

  2000، غزة، 1القدس املفتوحة، طمسلم فايز أبو حلو وماجد حسين صبيح، مدخل إىل التصطيط والتنمية، جامعة. 

  ،جنيل كمال عبد و نغم فيصل يوسف، كفاءة توزيع اخلدمات التعليمية يف منطقة االعظمية، جملة املصطط والتنمية
 .2007(، مركز التصطيط احلضري واالقليمي، جامعة بغداد، 16العدد)

 ت التعليمية يف مدينة أربيل، اطروحة دكتوراه، جامعة هيوا صادق سليم، التحليل اجلغرايف لكفاءة التوزيع املكاني للصدما
  ، غري منشورة.2012صالح الدين، أربيل، 

 Alexander J.W., Location of Manufacturing, Methods of Measurement, A.A.A.G., 

Vol. 48, No. l, 1958. 

 Chorley R.J. & Haggett p. Models in Geography, Methuen, London, 1976. 
 Jones, Ho. Social Welfare In Third World Development, First Edition, Macmillan 

Education LTD, London, 1990. 
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 ثوختة
كة  ،لةوضاالكي و خزمةتطوزارييانةى كة كاريطةرى طةورةيان هةية لةسةر ذيانى كؤمةلَطة، بريتية لةخزمةتطوزارى فيَركارى     

بة هؤكار و ئامرِازيَكى كارا لةقةلَةم دةدريَت لة بونيتنانى شارستانى و كؤمةالَيةتى، و رِؤىل ديارى هةية لة ثةرةثيَدانى 
رِؤشنبريي وبةرةوثيَشربدنى، هةروةك كاردةكاتة سةر دياريكردنى رِوالَةتة طشتيةكانى كؤمةلَطة. ثالندانان بؤ خزمةتطوزارى 

طرنط دادةنريَت سةرةرِاى جياوازى بارودؤخى كؤمةالَيةتى و ئابوورى و رِؤشنبريي كؤمةلَطة بةشيَوةيةكى  فيَركارى بةثيَويستيةكى
طشتى وكؤمةلَطةى عيَراقى بةشيوةيةكى تايبةت. ئةم تويَذينةوة بايةخ دةدات بة لةخؤطرتنى توانستى شويَنى خزمةتطوزارى 

ذينةوة كة خؤى دةبينيَتةوة لة ثيَويستى زانستى بؤ خستنةرِووى كةموكورتى فيَركارى لةقةزاى رِانية، بؤ طةيشنت بة كيَشةى تويَ
سةرجةم بوارةكان تايبةت بة خزمةتطوزارى فيَركارى و دابةشبكردنيان بة شيَوةيةكى دادثةروارانة بةطويَرةى ثيَويستى ثالن و 

 .نةخشةى ثةرةثيَدانى ثةروةردةيي

 

Abstract 

     Events and services high impact in the lives of the judiciary and the society are 

educational services, which is an effective tool of social and cultural building and its 

role in the development of culture and development and in determining the general 

features of the community tools. 
 

    Therefore the planning of educational services is a necessity dictated by the social, 

economic and cultural conditions experienced by our society in general and the Iraqi 

community in particular, constitute Educational Buildings services. 
 

     Hence the search to download the efficiency of educational services sites in the 

district of Rania interested in access to the research problem and of the need to know the 

scientific shortcomings in educational services and distributed sites by a fair distribution 

of educational development plan requirements. 


