
)1( 

توظيف تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية و بيانات االستشعار عن البعد يف حتديد 
 يف مدينة اربيل اخلدمات التعليميةافضل املواقع القامة مؤسسات 

 املدرس املساعد . عمر حسن حسني الرواندزي
 قسم اجلغرافية ، فاكليت االداب ، جامعة سوران ، اقليم كوردستان العراق

omar.hussein@soran.edu.iqEmail:  

Tel : +6940074977469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5102 

mailto:omar.hussein@soran.edu.iq


)2( 

توظيف تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية و بيانات االستشعار عن البعد يف حتديد افضل املواقع القامة  امللخص :
 مؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل

 يسدب   مل بشدكل  توسعها مساحيًا و منو سكانها عدديياً  ناحية من كبرية تطورات 5112بعد عام  اربيل دينةم شهدت
 هده   مواكبدة  أن اال ، التعليميدة  اخلددمات  بضدمنها  احليداة  جمداالت  كافدة  يف تطدورات  رافقتهدا  ،مدن قبدل   املديندة  شهدتها أن

  . احلاضر الوقت حتى الفرتة هه  خالل عويصة مشكلة ظلت املكانية الناحية من التطورات

لهلك تهدف هه  الدراسة اىل اعطاء صورة مفصلة عن واقع التوزيدع املكدانمل ملؤسسدات اخلددمات التعليمدة و ابدراز       
املالءمدة القامدة مؤسسدات اخلددمات      النمداج   اىل حتديدد  وصواًلمنط انتشارها و توافقها مع توزيع السكان حبسب االحياء ، 

 توياتها املختلفة .التعليمية و حبسب مس
 مديندة  يف املكانمل توزيعها وطبيعة التعليمية اخلدمات واقع لتقيم األول احملور كرس ، ثالث حماور الدراسة تضمنت

بينما ركز احملور الثالث  فيها ،بيان منط التوزيع املكانمل ملؤسسات اخلدمات التعليمية  على الثانمل احملور ركز فيما ، اربيل
و توصدلت الدراسدة اىل عددة نتدائ  عدن املشداكل الد  تعدانمل منهدا           . اخلددمات تلك  لتوزيع املالئمة ماج نال استخالص ىعل

اخلدمات التعليمية يف منطقة الدراسة ، و اختتمت الدراسة بتقديم جمموعة من التوصيات بناًء على نتائ  الدراسة وال  ميكدن  
اخلددمات   لتنميدة بتطوير اخلدمات التعليميدة ، يف عمليدات التخطديط     ان تساهم يف يعم اجلهات الرمسية و املؤسسات املهتمة

 التعليمية يف املنطقة .

 .أنشاء النماج   ، منط التوزيع،(GISدمات التعليمية، نظم املعلومات اجلغرافية  اخلالكلمات الدالة : 

ت  لةةتوورووو بة    ثوختة بةطةرخستين تةكنيكةكاني سيستةمي زانيارييةة ووطاايييةةكا د تاتاكةاني تةسةتكا    
 توستنيشانكاتني باشرتين شويَن ب  تروستكاتني تامةزراووكاني خزمةتطوزارى ييَاكارى لةشارى تةوليَا

طةشةةةكاتنيَكي بةروةةاوى بةخ يةةةوو بينيةةوو لةييةنةةةكاني يااوانةةةووني رووبةةةرىد      3002شةةارى تةةةوليَا تواى سةةا     
تةرطيز بةم شيَووية طةشةى نةكاتووو. ئةةم ثيَشةكةوتنةه تةةموو     طةشةكاتني ذماروى تانيشتواني, بةو ريَك ثيَشووتا

بواروكاني ذيانى طات تةوو بة خزمةتطوزاريي ييَاكاريشةوو, بةةمم ئةةم ثيَشةكةوتنة لةةرووى شةويَنةوو تةةر لةةم كاتةةوو         
 طاييت تروست كاتووو تاكو ئيَستا.

تابةشةووني شةويَين خزمةةتطوزارى ييَاكةارىد تورخسةتين      ب ية ئاماجني ئةم تويَذينةووية ثيَشانداني ويَنايةكي وورتو ب 
تةرزى تابةشةوونةكة بةثيَي تابةشةووني تانيشتواني طةروكةكا , ب  طةيشنت بة توستنيشانكاتني م تيَلي منوونةةيي بة    

 خزمةتطوزاريية ييَاكارييةكا  بةثيَي ئاستة و راوو روكا .
رى يةكةةةم تةةةرخا  كةةااوو بةة  تةلسةةةنطاندني توخةةي خزمةةةتطوزارى ئةةةم تويَذينةوويةةة لةسةةر تةةةوور ثيَكتةةاتووو, تةةةوو

ييَاكاريد ساوشيت تابةشةوونةكةي لةشارى تةوليَا, تاوكات تةوورى توووم بايتية لةة تورخسةتين تةةرزى تابةشةةووني     
ى منوونةةيي  شويَين ب  تامةزراووكاني خزمةتطوزارى ييَاكارى لةشاروكة, تةوورى سيَيةميش بايتية لة تورتيَنةاني مة تيَل  

ب  تابةشةةووني ئةةم خزمةتطوزارييةة. تويَذينةووكةة بةة وةةندين ثيَشةنيار طةيشةتووو لةسةةر بنةةينةى توروجنامةةكا ,            
بةشيَوويةك ييةنة ثةوونديداروكا  توتوانن سوتى ليَووربطا  لةكاتي ئةجنامداني ثاوسةةى ثة   تانةا  بة  ثةروثيَةداني      

 خزمةتطوزارى ييَاكارى لةشاروكة .

 لي وشةكا  : خزمةتطوزارى ييَاكارى, سيستةمي زانياريية ووطااييةكا , تةرزى تابةشةوو , )بونياتناني م تيَل( كلي
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 : املقدمة
أيت التطورات التكنولوجية احلديثة يف كافة اجملداالت وبضدمنها الب دث العلمدمل اىل رفدع قددرة الباحدث اجلغدرايف يف         

اس ومتثيل الظاهرات علدى اخلارطدة مدن خدالل التكافدل بدا اجلغدرافيا مدن جهدة          التعامل ومعاجلة البيانات اجلغرافية ، وقي
 (.1) . ( من جهة ثانيةGISوالكارتوكرافيا ومستخدممل الد  

ان حسن استثمار املواقع الغراض اخلدمات التعليمية و االستخدامات االخرى ياخدل املددن يسدتلزم تقيديم مواقدع        
ة من حيث العددي و النوعيدة ، وان عمليدة التقيديم هده   دب ان تتصدف باالسدتمرارية و         مؤسسات اخلدمات التعليمية احلالي

توفري مثدل هده  اخلددمات ، وهدم يف تغديري مسدتمر ددا يولدد جلدك           يفالدميومة و التتابع ، وجلك لكون ان السكان هم اهلدف 
،  باالضدافة اىل كفاءتهدا الوظيفيدة    السدكان و مدى مالءمتها مع توزيع  من ناحية توزيع املؤسسات التعليمية مشاكل مستمرة

علدى حتسدا عمليدات الرصدد املكدانمل لتوزيدع       التقنيدات الد  تسداعد     حتدديث يور  للمعلومدات و اسدتخدام    مدن  البدد هلك ل
  املؤسسات التعليمية ، و االستثمار االمثل ملا هو موجوي .

ظدم املعلومدات اجلغرافيدة احدد اهدم االيوات      تعتد  اسداليب الت ليدل املكدانمل يف ن     ومن اجدل حتقيد  هدها اهلددف ،    
لكدون هده     الناحيدة التعليميدة .  مجيدع الندواحمل ومدن ضدمنها     التخطيطية لت ديد يرجة مالئمة املواقع املقرتح تنميتها مدن  

فريدة الستكشاف و حتليل املوقع باسلوب تراكممل من خالل حتليدل جمموعدة مدن الطبقدات      تعمل على صياغة فرصالتقنية 
ئمدة املوقدع و   لبيانات عن املوقع سواء كانت بيانات مكانية او وصفية وال  تعمل علدى حتديدد مددى مال   لية املشكلة الرئيس

شداكل  امللعبه هه  التقنية هو مساعدة املخططا يف حتديد ،و بالتالمل فالدور االساسمل اله  تمعوقات تطوير  االمكانيات و 
  (2) دي .و املقومات و االمكانات املكانية ملوقع حم

القدرة على استنتا  التنبؤات ، حيث يقوم بابراز امكانات املواقع و ابرز الظاهر  لتقنية الت ليل املكانمل ايضًاكما ان          
   (3).ع هه  الظواهر على منطقة الدراسةاملكانية من حيث مكانها اجلغرايف املعرف باحداثيات مكانية حمدية و طريقة توزي

لكونها توفر الكثري من املعلومدات   .يف مثل هه  الدراسات اهمية كبرية ايضًا ، االستشعار عن البعد تقنية و تكتسب
تعكس اخلصدائص الكيفيدة و    ال (4) ،عن منطقة الدراسة من خالل حتليل الصورة اجلوية و صور و بيانات االقمار الصناعية 

مكمداًل للبياندات    جلدك  و تعدد  (5).  لومدات اجلغرافيدة املتكاملدة   الكمية للظواهر املدروسة و تشكل قاعددة ملنظومدات مدن املع   
وسدهولة واسدتمرارية    (6) مبصداير البياندات االخدرى .    باالضافة اىل رخدص ننهدا مقارندةً    ية لغرض الت ليل املكانمل .واملوج

 (7) احلصول عليها و تطور وسائل و برجميات معاجلتها .
 مؤسسدات  من غريها يون طفال و مدارس التعليم االساس و االعدايية (مؤسسات  رياض اال يراسة على الب ث ركز 
هدارات  املمؤسسدات اوليدة لصدقل     متثدل  و بالسدكان  مباشدر  عالقدة  جات و املدن يف انتشارًا اكثرها لكونها التعليمية اخلدمات
 تالئم مدى و توزيعها لكفاءة وافية اسةير تطلبي لهلك ، التعليم اجلامعمل بوية للتلميه و الطالب قبل بلوغو الرت االولية العلمية
 .السكان توزيع مع التوزيع هها

 يسدب   مل بشدكل  توسعها مساحيًا و منو سكانها عدديياً  ناحية من كبرية تطورات 5112بعد عام  اربيل مدينة شهدت
 أن اال ، التعليميدة  خلددمات ا بضدمنها  احليداة  جماالت كافة يف تطورات رافقتها (8) . السابقة السنوات خالل املدينة شهدتها أن

  . احلاضر الوقت حتى الفرتة هه  خالل عويصة مشكلة ظلت املكانية الناحية من التطورات هه  مواكبة
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 التعليميدة  اخلددمات  لتوزيدع  املتجمدع  الدنمط  أن يف تدتلخص  الدراسدة  منها تنطل  ال  االساسية الفرضية فان لهلك
 . املدينة لسكان الدميوغرايف والتطور املساحمل التوسع مع تتف  ال( املدارس  الرئيسة بوحداتها

ة و ابدراز مندط   يد تهدف هه  الدراسة اىل اعطاء صورة مفصلة عن واقع التوزيع املكانمل ملؤسسدات اخلددمات التعليم  
ت الءمدة القامدة مؤسسدات اخلددما    املانتشارها و توافقها مدع توزيدع السدكان حبسدب االحيداء ، باالضدافة اىل حتديدد مواقدع         

و باسدتخدام   اوجلك باالعتماي على معدايري حمددية متليهدا طبيعدة الدراسدة و اهددافه      التعليمية و حبسب مستوياتها املختلفة ، 
( وال  تتمثل يف بيانات GPS( و نظام التوقيع العاململ  GIS( و نظم املعلومات اجلغرافية RSتقنيات االستشعار عن البعد 

 ، املائمل الصرف شبكة مثل ،( 5102  لعام تعوي اربيل ملدينة رقمية وصور( DEM  قمملر ارتفاع منوج  من استخالصها مت
 . احلضر  النقل وشبكة ، االرض استعماالت وامناط

 ميددانيا   البياندات  هده   توثي  جعل دا ، الكلية بصورتها الب ث أهداف لت ق  االصلية بصورتها البيانات تكن مل 
 االرض اسدتعماالت  أمنداط  يف احلاصدلة  التطدورات  واستيعاب ، يقي  بشكل املدارس مواقع ديدحت مثل ، االهمية يف غاية أمرا 

 .   احلضر  النقل شبكة وأبعاي
 نمداج  ال واستخالص لتقيم املكانمل واحمللل ، االمناط حتليل ايوات باستخدام مكانيا  -احصائيًا منهجا  الب ث اتبع

وبالتالمل اخلرو  من املناه  اجلغرافية القدميدة ىلىل   ( .3.2AcrGIS  برنام  بيئة نضم ،  التعليمية اخلدمات لتوزيع املالئمة
 كاإلسدكان حلواًل يقيقة ومفصلة للمشدكالت القائمدة يف حيداة اجملتمدع      ىلعطاء التطبيقمل يف  االجتا مناه  معاصرة تتالئم مع 

  (9)…بالبنى الت تية وما ىلىل جلك  واالهتماموتوفري اخلدمات 
 واقدع  لتقديم  األول احملدور  كدرس  ، والتوصديات  واالسدتنتاجات  املقدمدة  عدن  فضدال   ثالث حمداور  لدراسةا تضمنت 
بيدان مندط التوزيدع املكدانمل      علدى  الثدانمل  احملدور  ركدز  فيمدا  ، اربيدل  مديندة  يف املكدانمل  توزيعهدا  وطبيعة التعليمية اخلدمات

 .اخلدماتتلك  لتوزيع املالئمة مناج  استخالص لث علدينة بينما ركز احملور الثااململؤسسات اخلدمات التعليمية يف 
د من ية ضمن قضاء مركز احملافظة اله  يعبالنسبة حلدوي منطقة الدراسة  مدينة اربيل(: تقع من الناحية االيار

 احد االقضية التابعة حملافظة اربيل  يف اقليم كوريستان العراق.
 تشكلصة متيز  عن باقمل املدن يف اقليم كوريستان العراق ، لكونه ميزة خا اان املوقع اجلغرايف للمدينة اعطى هل 

. كما حتتل مدينة اربيل موقعًا متميزًا عند اقدام جبال كوريستان ، و تشرف على سهل عاصمة القليم كوريستان العراق 
 ، عدل ارتفاعها حوالملتتوسط اقليمًا سهليًا غنيًا خصبًا على هضبة مستوية يبلغ مو  (10) ،فسيح ، يتمثل بسهل اربيل 

و عند ملتقى العديد من الطرق املهمة ال  تربطها باملراكز الرئيسية يف حمافظات اقليم كوريستان و بوسط و   )*((11) (231 
جنوب البالي من جهه ، و باالقطار اجملاورة من جهه ثانية ، ان هها املوضع اكسب املدينة جمموعة من مقومات منوها 

  (12).  ها عاماًل مساعدًا على توسع املدينة عمرانيًا ، يون عراقيل طوبوغرافيةاحلالية و كان ه
*** ). ( 23،ْ   01، َ 0  ً مشااًل و مع يائرة عرض  ( 22،ْ   5، َ 0 ًتقع  املدينة فلكيًا عند تقاطع خط طول 

كما  (
**** ).( كيلومرتًا مربعًا 020.1تبلغ مساحتها   

 (0اخلارطة رقم   (
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 ( املوقع اجلغرايف و الفلكمل ملدينة اربيل0طة رقم  اخلار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تةةريَيي  ئةتلَةسةي  ، خوشدااو  حممددامني  هوشيار و عبدالرمحن حممد سردار و حداد محدامني ياسني هاشم. 1:  على باالعتماد الباحث عمل من:  املصدر
 .22ي , 3002 تةوليَا, , 1ض , تونةري كاري و واثةمةني ب  نوس تيَ ك مثانياي , ويتا  و عرياق , عرياق كورتستاني

 . اجلغرافية املعلومات نظم شعبة ، كوردستان اقليم الحصاء العامة اهليئة ، التخطيط وزارة ، العراق كوردستان اقليم. 2
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 :اربيل  مدينة يف ةاخلدمات التعليميملؤسسات  املكانمل التوزيع واقعاحملور االول : 
التوزيع جوهر عمل اجلغرايف، بل ينظر اىل اجلغرافيدة علدى انده علدم التوزيدع املكدانمل للظدواهر ، فهدمل تددرس الظدواهر                  

لها يعت  التوزيع نقطة البداية ألية يراسة جغرافيدة ،   (13).  املختلفة على سطح االرض ، لغرض وصفها و حتليلها و تفسريها
 و االجتماعيدة  و االقتصدايية  العوامدل  مدن  جمموعدة  تعكدس  انها عن فضاًل (14)لفهم سلوك أية ظاهرة جغرافية . و خطوة الزمة

 و للمخططدا  الضدرورية  املعلومدات  تدوفر  و ،كما و حتددي ايدن  دب ان يكدون التوزيدع      ، التوزيع صورة وراء الكامنة البيئية
 (15) . ملؤسساتا تلك من املستقبلية االحتياجات لتقدير القرار اص اب

عن موضوع انشاء مناج  املالئمة لتوزيع مؤسسات اخلدمات التعليميدة يف مديندة اربيدل البدد مدن      قبل الب ث لهلك  
ف حتديد اوجه اخللل املوجوية و االستفاية منها كمتغريات يف انشداء النمداج  املالئمدة    هدالب ث عن واقع توزيعها احلالمل ، ب

 اجملال . حلل املشاكل املوجوية يف هها
بهدف توضيح واقع التوزيع املكانمل لكل صنف من اصناف مؤسسات اخلدمات التعليمية ، رأيندا انده مدن االفضدل     

 يراسة كل صنف على حدى و كما يلمل :
 : التوزيع العدي  و النسيب ملؤسسات رياض االطفالاواًل / 

يون  تدوزع علدى بعدن مدن احيداء املديندة      و ت 5102سدنة   ( مؤسسدة 21بلغ عدي مؤسسات رياض االطفال يف مدينة اربيل   
 ( و من بياناتهما نستنت  مايلمل :5( و اخلارطة رقم  0كما يظهر من اجلدول رقم   سواها
 . ( حمل سكين22، فيما يفتقر اليها   ( حمل سكين 53توجد رياض االطفال يف   .0
%( من مؤسسات رياض 9.13  او حنو رياض( 2مؤسسات رياض االطفال و بواقع   يضم حمل شورش اك  عدي من .5

، نيشتمان ، جدوارجرا ، برايدةتمل ، رابدةرين ، صدالح      0االطفال يف املدينة ، ومن ثم تليه االحياء  محرين ، ئازاي 
%( مدن  2، فيما تضم االحياء االخرى روضة واحدة يف كل منها او اقل مدن   الدين( و جلك بواقع روضتا يف كل حمل 

 . جمموعها يف املدينة
ا مؤسسات رياض االطفال يتبا ان اغلبية السكان فيها لنظر اىل طبيعة عمل السكان يف االحياء ال  تظهر فيهعند ا .2

هلم مشاغل يومية واملتمثلة بالوظائف احلكومية ، ومن الناحية االقتصايية اكثريتهم ميسدورين احلدال ، ددا جعدل     
     .يف قلب املدينة و تعد اقدم احياء املدينة تقع  وحيثمسألة توفر مثل هه  اخلدمات مسالة البد منها ، 

 (0اجلدول رقم  
 5102التوزيع العدي  و النسيب ملؤسسات رياض االطفال حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة  

 % مؤسسات رياض االطفالنسبة  مؤسسات رياض االطفالعدي  احلمل % مؤسسات رياض االطفالنسبة  مؤسسات رياض االطفالعدي  احلمل
 5.32 0 5ازاي  9.13 2 شورش
 5.32 0 5 رزطاري 2.53 5 محرين
 5.32 0 بةهار 2.53 5 0ئازاي  
 5.32 0 كوريستان 2.53 5 نيشتمان
 5.32 0 نةوروز 2.53 5 ووارواا
 5.32 0 تعجيل 2.53 5 برايةتمل
 5.32 0 منارة 2.53 5 راثةرين

 5.32 0 زانايان 2.53 5 صالح الدين
 5.32 0 تةظاي  5.32 0 راس 
 5.32 0 1طوي  5.32 0 0زانكو

 5.32 0 خانزاي 5.32 0 ئةندازياران
 5.32 0 كانمل 5.32 0 منتكاوة
 5.32 0 3طوي  5.32 0 روناكمل
 5.32 0 نو  تةولريي 5.32 0 اسكان

 011 21 اجملموع 5.32 0 5ماموستايان
ليم ، مديرية العامة لرتبية حمافظة اربيل ، مديرية التخطيط ، شعبة االحصاء ، بيانات عن املصدر : حكومة اقليم كوريستان ، وزارة الرتبية و التع

 ، بيانات غري منشورة . 5102عدي مؤسسات رياض االطفال يف مدينة اربيل ، 
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 5102(التوزيع العدي  ملؤسسات رياض االطفال حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة 5اخلارطة رقم  

 
، ملف  GISالباحث باالعتماي على : حكومة اقليم كوريستان ، وزارة التخطيط ، اهليئة العامة الحصاء اقليم كوريستان ، شعبة  املصدر من عمل

 (0. بيانات اجلدول رقم  5، بيانات غري منشورة  5102االشكال الحياء مدينة اربيل ،

 :ملدارس التعليم االساس/ التوزيع العدي  و النسيب  ثانيًا
على احياء املدينة كما يظهر مدن   بشكل غري متوازن توزعو ت مدرسة( 525دي مدارس التعليم االساس يف مدينة اربيل  بلغ ع 

 ( و من بياناتهما نستنت  مايلمل :2( و اخلارطة رقم  5اجلدول رقم  
الحياء اجلديدة و ( حيًا سكنيًا ، و على وجه الت ديد ا52وجوي هها النوع من مؤسسات اخلدمات التعليمية يف   عدم .0

ال  ظهرت يف االونة االخدرية وعلدى اطدراف املديندة ، وجلدك لعددم مقددرة اجلهدات املختصدة علدى مواكبدة التوسدع             
 عد جلك خلاًل ختطيطيًا يستوجب احلل السريع .وي منطقة الدراسة . اله  شهدتهاحلضر  السريع 

 مدرسة يف حدمل  02احياء املدينة ، وجلك بدليل وقوع  ظهور تباين كبري يف اعداي و نسب مدارس التعليم االساس با .5
و على الرغم من صغر مساحة احلمل املدهكور ،  من جمموعها الكلمل %( 3  تقرتب من و بنسبة (سيتاقان  واحد وهو 

%( مدن نسدبة   1.20االخنفاض التدر مل يف االحياء االخرى ، اىل ان تصل اىل مدرسة واحدة و بنسدبة    فيما متيل اىل
 .  اتساع رقعتها اجلغرافية( حيًا سكنيًا و على الرغم من 02مدارس التعليم االساس يف  اعداي 

اخلصوص ياخل الشدارع  مدراس ، تقع يف املنطقة احمليطة بقلعة اربيل وعلى وجه  2ان االحياء ال  تضم اكثر من  .2
اشدارة   تلدك دمية من املدينة ، وتعدد  ، ا  االحياء الق 0399عوي تاريخ بناء هه  االحياء اىل قبل عام الستيين ، و ي

 واض ة على خاصية الرتكز و التجمع للتوزيع املكانمل هله  املؤسسات .
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 5102التوزيع العدي  و النسيب للمدارس التعليم االساس حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة ( 5اجلدول رقم  
 النسبة% العدي احلمل النسبة% العدي احلمل النسبة% العدي احلمل

 1.12 5 عةرةب 5.19 2 نيشتيمان 2.93 02 سيَتاقان

 1.12 5 قةال  0.32 2 ئةندازياران 2.22 00 0ئازاي  

 1.12 5 ك مارى 0.32 2 باياوة 2.22 00 نةوروز

 1.12 5 كورانى عةنكاوة 0.32 2 ونار 2.02 01 خانزاي

 1.12 5 تةظايَ  0.32 2 5 مام ستايا  2.02 01 صالح الدين

 1.20 0 بةختيار  0.32 2 مةنتكاوو 2.95 3 باايةتي

 1.20 0 بريكوت 0.32 2 مهاباي 2.95 3 كوريستان

 1.20 0 .باشوورث 0.52 2 5ئازاي   2.20 1 منارة

 1.20 0 محرين 0.52 2 باباطورطور 5.13 9 بةهار

 1.20 0 خانقا  0.52 2 تةيراوة 5.13 9 راثةرين

 1.20 0 خةبات 0.52 2 راس  5.13 9 ش رِه

 1.20 0 0 رِزطارى 0.52 2 0زانكؤ  5.21 3 5 رِزطارى

 1.20 0 5 زانك  0.52 2 شارةوانمل 5.21 3 زيالن

 1.20 0 زانيار  0.52 2 طةيويَذ 5.21 3 كانى

 1.20 0 سةروةران 0.52 2 3طويَ  5.21 3 موفتى

 1.20 0 0سةفا 0.52 2 كويَستان 5.19 2 اسكان

 1.20 0 5سةفا 0.52 2 مستةويى 5.19 2 رِوناكى

 1.20 0 0مامؤستايان  1.12 5 روشنبري  5.19 2 ووارواا

 1.20 0 ناز 1.12 5 زانايان 5.19 2 1طويَ 

 1.20 0 هةوليَرى نوىَ 1.12 5 سةيداوة 5.19 2 كاريَزان

بيل ، مديرية التخطيط ، شعبة االحصاء ، بيانات عن املصدر : حكومة اقليم كوريستان ، وزارة الرتبية و التعليم ، مديرية العامة لرتبية حمافظة ار
 ، بيانات غري منشورة . 5102يف مدينة اربيل ،  مدارس التعليم االساس عدي 

 5102حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة ملدارس التعليم االساس التوزيع العدي   (2اخلارطة رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
، بيانات  5102، ملف االشكال الحياء مدينة اربيل ، GIS: حكومة اقليم كوريستان ، وزارة التخطيط ، اهليئة العامة الحصاء اقليم كوريستان ، شعبة املصدر من عمل الباحث باالعتماي على 

 (0. بيانات اجلدول رقم  5غري منشورة 
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 :للمدارس االعدايية التوزيع العدي  و النسيب ثالثًا / 
مبددارس  املددارس االعداييدة مقارندة    اىل اخنفداض اعدداي    يف جمال جغرافية اخلدمات تشري اكثرية الدراسات التخطيطية 

اىل مدارس احلاجة السكان  تدنمل و يعزى جلك اىل جمموعة من االسباب منها : ، ،كما احلال يف منطقة الدراسة التعليم االساس 
االساس اليبلغدون مجديعهم املرحلدة االعداييدة وجلدك       الن الطالب يف مدارس تعليم مبدارس التعليم االساس ، مقارنًة االعدايية

نخفن عددي الطدالب يف املرحلدة    ، بهلك يخص االناث منهم و باالاالستمرار يف الدراسة  يفبسبب الرسوب و عدم رغبة البعن 
تها يف مدارس التعليم لطالب املرحلة االعدايية اعلى من مثيال باملراحل ال  تسبقها ، كما ان الطاقة البدنية ًةنتاالعدايية مقار
بالطالب املرحلة التعليم االساس ، و على هها االساس فان نطاقات  اك  مقارنًة جلك ميكنه من ان يقطع مسافاتاالساس ، و 

و  (16) .وخيددم مسداحة اكد     دا  علها اقدل عدديًا   خدمة املدارس االعدايية اك  من نطاقات خدمة مدارس تعليم االساس ، 
فيده املددارس     تتواجدد ض عددي االحيداء الد    مدا يتدبا : اخنفدا   ( مدن بياناته 2( و اخلارطدة رقدم    2اجلدول رقم  بالنظر اىل 

( حيًا سدكنيًا و يشدري جلدك اىل انعددام وجدوي هده        23وال تتجاوز   يف مدينة اربيل باملدارس التعليم االساساالعدايية مقارنًة 
( حيًا سكنيًا ، وان اكثرية هه  املدارس تشبه يف توزيعها مدارس 21غ عديها  اخلدمة يف اكثر من نصف احياء املدينة و البال

و تتباين املدارس االعدايية يف توزيعها من الناحيدة   .التعليم االساس ، حبيث تظهر يف االحياء القدمية الواقعة يف قلب املدينة 
%( 3.22   ( مدارس اعدايية و بنسدبة 9على   تهروناكمل على الرغم من صغر مساح ، حبيث تضم حملايضًاالعديية و النسبة 
االعداي و النسب هبوطًا و بشكل تدر مل يف االحياء االخدرى الد  تتدوافر    هه   لمدارس االعدايية ، و تواجهمن نسبة الكلية ل

حات الواسعة ( حيًا سكنيًا على الرغم من املسا09%( يف  0.22فيه مثل هه  املدارس ، اىل ان تبلغ مدرسة واحدة و بنسبة  
 . ال  تشغلها هه  االحياء يف املدينة، وجلك يليل واضح على خاصية التجمع او الرتكز يف توزيع هها النوع من املدارس ايضًا

 5102حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة  ( التوزيع العدي  و النسيب للمدارس االعدايية2اجلدول رقم  
 نسبة املدارس االعدايية % عدي املدارس االعدايية احلمل ملدارس االعدايية %نسبة ا عدي املدارس االعدايية احلمل
 0.22 0 مستويف 3.22 9 روناكمل
 0.22 0 خانقا  1.11 3 سيطاقان
 0.22 0 سيداوة 3.39 2 براي 
 3.39 2 5ئازاي  

راثةرين
 0 0.22 

 0.22 0 ئةندازياران 3.39 2 مهاباي
نةوروز

 2 2.22 
 0.22 0 5 رزطاري

 0.22 0 نيشتمان 2.11 2 خانزاي
 0.22 0 كانمل 2.11 2 كوريستان
 0.22 0 شورش 2.11 2 زيالن
 0.22 0 كورانمل عنكاوة 5.39 5 زانيار 
 0.22 0 كويستان 5.39 5 منارة

 0.22 0 راس  5.39 5 5ماموستايان 
 0.22 0 زانايان 5.39 5 اسكان
 5.39 5 مف 

3طوي 
 0 0.22 

 0.22 0 هةولري  نو  5.39 5 بةختيار 
 5.39 5 صالح الدين

ئةندازيارا  شاري
 0 0.22 

باباطورطور 011 92 اجملموع 5.39 5 سةرةران
 5 5.39 

املصدر : حكومة اقليم كوريستان ، وزارة الرتبية و التعليم ، مديرية العامة لرتبية حمافظة اربيل ، مديرية التخطديط ، شدعبة   
 ، بيانات غري منشورة . 5102ي املدارس االعدايية يف مدينة اربيل ، االحصاء ، بيانات عن عد
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 5102( التوزيع العدي  للمدارس االعدايية حبسب االحياء يف مدينة اربيل لسنة 2اخلارطة رقم  

 
احد جواندب   ليست بكفاية ، لكونها خلدمات التعليميةا ملؤسسات يف التوزيع املكانمل املوجوي اخلللالكشف عن  ان

 والد  تتمثدل باجلواندب    دا يتطلدب جلدك الكشدف عدن اجلاندب االخدر مدن املشدكلة        ،  ملشكلة ال  تعانمل منها هه  اخلدمةا
  .ايضًا يراسة اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل من الناحية االستيعابية و الوظيفية لها كان لزامًا (17) .االستيعابية و الوظيفية  

، حصة املعلمدا مدن    ( طالب 231-211  با ما مدرسة كل ب ان تضم  ية الكمية والوصفيةمن خالل املعايري التخطيطو 
 رقدم  ااجلدول يبا  (18) . (  طالب 21  عن الطالبه عدي زيدي ال ان  ب يراسمل فصل ، وان كل( طالب 21-52  باالطالب 

 والتعلديم  االطفدال  ،رياض الثالثة مبراحلها( 5102  معا اربيل مدينة يف التعليمية اخلدمات واقع عن اساسية معلومات( 2و  2 
 ما يلمل : البيانات هه  خالل من يتبا ، واالعداي  االساس
تأتمل مدارس التعليم االساس يف املرتبدة االوىل مدن ناحيدة عددي املددارس و الطدالب و الكدواير التعليميدة يف منطقدة           .0

( و 91.55%( و  31.09( كاير تدريسمل ، و بنسب  01132( طالب و  023052( مدرسة و  525الدراسة و بواقع  
 (2 اجلدول رقم  %( على التوالمل ، ومن ثم تليها املدارس االعدايية و رياض االطفال .11.23 

 (19) (5102( واقع اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل عام  2اجلدول رقم  
 املتغريات          

 املؤسسات
 تعليمملالكاير ال الطالب  املدارس 

 % العدي  % العدي  % العدي 
 2.20 300 2.52 1231 01.91 21 رياض االطفال 

 11.23 01132 91.55 023052 31.09 525 مدارس الرتبية االساس

 02.01 5129 09.22 22312 50.02 92 املدارس االعدايية 

 011.11 02222 011 033311 011 222 اجملموع
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س من عدي الطالب علدى مؤسسدات اخلددمات التعليميدة يف مديندة اربيدل ، يتدبا ان        معيار حصة املدارعند تطبي   .5
( طالبًا يف كل روضة 552رياض االطفال   ، وبلغ يف مؤسسات مجيع املؤسسات التعليمية عدي طالبيف  ًافائضهناك 

الب يف كال املؤسستا وجد فائن يف عدي الط حبيثمدارس التعليم االساس و االعدايية  وكهلك احلال بالنسبة اىل، 
عد جلك يلياًل واض ًا علدى وجدوي   يية كانت افضل حااًل مقارنًة باملدارس التعليم االساس ، وي، ولكن املدارس االعدا

وجلك حلرمان اعدداي كدبرية مدن     و بشكل يتطلب احلل السريع يف منطقة الدراسة نقص يف اعداي مثل هه  املؤسسات
 (2جلدول رقم  ا. السكان من مثل هه  اخلدمات

عند تطبي  معيار حصة املعلم من عدي الطالب ، تبا وجوي فدائن كدبري يف اعدداي الكدواير التدريسدية ويف مجيدع        .2
( طالبدًا يف املددارس   09و بدليل عدم جتاوز حصة الكداير التعليمدمل     مؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل ،

التعليم االساس و الرياض االطفدال يف حدا كدان مدن املفدرتض ان يبلدغ       ( طالبًا يف كل من املدارس 02االعدايية و  
عد جلك خلاًل بارزًا من ناحية توزيع الكواير التدريسية علدى املؤسسدات   و ي ( طالبًا.52حصة كل كاير و على االقل  

اليدة ددا يسدتوجب    عبدًأ علدى الدولدة مدن الناحيدة االياريدة و امل       هه  احلالدة  و تشكل ،يف منطقة الدراسة التعليمية 
 (2 اجلدول رقم  . يف مدينة اربيل على املؤسسات التعليمية يف توزيع الكواير التدريسيةاالسراع يف اعاية النظر 

عند تطبي  معيار حصة الفصل الدراسمل من عدي الطالب على مدارس مدينة اربيدل تدبا وجدوي خلدل يف املددارس       .2
فصول الدراسدة للمعدايري املعتمددة يف هدها     دليل جتاوز عدي الطالب يف جلك باالعدايية و مؤسسات رياض االطفال ، و

اجملال يف حا كانت مؤسسات رياض االطفال مطابقة مع املعيدار املدهكور ، وتعدد جلدك انعكاسدًا الخنفداض اعدداي        
الكداير   ضدغط علدى   وتؤي  هده  اخلالدة اىل نشدوء    البنايات املدرسية باملقارنة مع عدي الطالب يف منطقة الدراسة .

 (2 اجلدول رقم  (51 احلالمل ، واله  يؤي  اىل حدوث ارباك يف العملية التعليمية .

 (2اجلدول رقم  
 (5102معايري تقيم اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل عام   

 املعايري 
 
 
 املؤسسات 

حصة 
املدرسة من 
 عدي الطالب

حصة املعلم 
من عدي 
 الطالب

حصة الفصل 
الدراسمل من 

 طالبعدي ال

عدي املدارس املفرتض 
 (0 وجويها 

عدي املدارس املفرتض 
 (5  زيايتها

 احلد االعلى احلد االينى احلد االعلى احلد االينى
 29 22 12 90 25 02 552 رياض االطفال

 591 030 251 222 53 02 322 مدارس الرتبية االساس
 25 55 009 39 22 09 233 املدارس االعدايية

 239 523 332 222    اجملموع

 (2املصدر بيانات اجلدول رقم  
 231( فصل يراسمل   قاعدة يراسدية( وتسدتوعب     05مت التنبوء باحلد االينى لعدي املدارس انطالقا  من حقيقة أن كل مدرسة  ب أن تتكون من   .0

د االعلى لعدي املدارس فتم التنبوء بها على اعتبار طالب ( فقط ، أما احل 21طالب( فقط ، باعتبار أن الفصل الدراسمل  ب أن حيتوى على على  
طالدب فقدط (. امدا بالنسدبة اىل      52طالب ( فقط ، علدى اعتبدار ان الفصدل الدراسدمل  دب أن حيتدو  علدى          211ان املدرسة  ب ان تستوعب  

(50 ( طالبًا  051-011 مؤسسات رياض االطفال تؤكد الدراسات املتخصصة على ان احلجم االمثل هلا ب ان يرتاوح مابا 
 

ميثل الفرق با عدي املدارس املفرتض وجويها واملوجوية أصاًل .  .5
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 يف مدينة اربيل : اخلدمات التعليميةاحملور الثانمل : منط التوزيع املكانمل ملؤسسات 
اساسديًا و   و مالحمهدا عدامالً    مديندة اربيدل  يعد التعرف على امناط التوزيع املكانمل ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف

الدراسدات اجلغرافيدة يف    و تعتمدد .   فيهدا و أظهدار العوامدل املدؤثرة     بعدًا مهمًا يساعد على حتليل النتائ  املرتتبة علدى جلدك  
عمليات الت ليل املكانمل على التوزيع اجلغرايف للظواهر ضمن احليز املكانمل، باعتبار ان كل ظاهرة البدد ان يكدون النتشدارها    

ميثل شكل من اشكال رياضيات املكان تفرز  جمموعدة مدن     واله patternيطل  عليه منط توزيع  وتوزعها شكل خاص،
والده  ميثدل حاصدل مجدع مواقدع الظداهرات يف املكدان.           Pattern Analysis(22) االمناط    العوامل يطل  عليه حتليل

ضدمن املنطقدة املدروسدة وتدرتاوح هده       وينشئ أ  توزيع للظواهر او لقيم احددى اخلصدائص املرتبطدة بدالظواهر منوججدا      
النتيجدة   و (23). النماج  للتوزيعات اجلغرافية با التجمع التام والشديد من جهة،اىل االنفصال التام والتشتت من جهة أخرى

ل معرفدة  الج . العوامل ال  ايت اىل هها التوزيع ، مبعنى انه من الصعب تفسرياملتولدة با ههين التوزيعا  تكون عشوائيًا 
االمناط التوزيعية ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل سيتم استخدام وسدائل قيداس التنظديم والت ليدل االحصدائمل      

و على وجه الت ديدد  ( Arc toolbox( يف واجهة  Spatial Statistics Toolsاملكانمل يف نظم املعلومات اجلغرافية   
   الت ليل العنقوي  املكانمل للمسافات املتعددية ( و Average Nearest Neighborالكل من حتليلا صلة اجلوار   

Multi-Distance Spatial Cluster Analysis . ) حيددث تقدددم هدده  ال جميددات وسددائل القياسددات االحصددائية
معرفة فيمدا اجا كاندت   املكانية لتوصيف النماج  املكانية كميا وحتديد العالقات املكانية لنماج  التوزيع بالعوامل اجلغرافية و

تعتمدد هده  الوسدائل علدى االحصداءات      و  .الظاهرة تنتشر وف  منوج  توزيعمل معدا وأل  مددى تقدرتب مدن هدها النمدوج        
االمكانية لتمثيلها على اخلرائط لل صول على النمداج  املكانيدة والعالقدات االرتباطيدة احلقيقيدة للنمداج  املكانيدة بالعوامدل         

 (24) اجلغرافية

 Average Nearest Neighbor) (25)صلة اجلوار    حتليل  /اواًل

فانها القت على مر السنا اهتمامًا كبريًا من قبل معظم الباحثا ،   تتعامل به حتليل صلة اجلوار لسهولة النه  اله
يطلد  علدى هدها    و (27) ،نمط توزيع مؤسسات اخلدمات التعليميدة يف مديندة او اقلديم معدا     ل يف يراسته اهميتهاتكمن و  (26) ،

مقارندة   مدن خدالل   اجلغرافية مكانيًا ( انتشار الظاهرة Patternالت ليل  قرينة اجلار االقرب( ايضًا ، و حياول ابراز النمط  
ويبدأ الت ليل بنقطة التطدرف االوىل يف سدلم املعيدار  صدفر( وفيهدا تتجمدع        (28) التوزيع الفعلمل للظاهرة مع التوزيع النظر  ،

( ، للداللة على انتظام التوزيدع ،  5.02التوزيع يف نقطة واحدة ، مارًا جبميع النقاط ، حتى نقطة التطرف االخرية   مجيع نقاط
 التعليميدة  املؤسسدات  توزيع لطبيعة صلة اجلوار حتليل نتائ  تباو   (29) ( تعين عشوائية التوزيع .0بينما القيمة الوسطى  

 : يلمل ما( 3  رقم اجلدول ( و 2،  5،  0االشكال رقم   (3.2AcrGIS  برنام  بيئة ضمن املدينة يف
.ان نتائ  حتليل صلة اجلوار بالنسبة اىل مجيع اصناف اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل جات ياللة احصائية و جلك بددليل  0

( 5.21-  حلرجدة ا القيمدة  نطداق  ار خد  التعليميدة  املؤسسدات  أصدناف  جلميدع  (Z Score) املعياريدة  الددرجات  قديم وقوع 
 من صنف كل أن على تنص ال  البديلة الفرضية وقبول العدم فرضية برفن توصمل منطقة ضمن تقع ، وبهلك ( 5.21 +و

 والصددفة  ظاحلد  عامدل  عدن  بعيددا   العوامدل  مدن  جمموعة وبتأثري ، العشوائية عن بعيد خاص  منط وف  تتوزع االصناف هه 
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سبة جلميع املؤسسات التعليمية عدا مؤسسات رياض االطفدال والد  بلدغ مسدتوى     %( بالن33  اىل تصل عالمل ثقة ومبستوى
  %( .32.2ثقتها  

. ان النمط السائد لتوزيع مؤسسات اخلدمات التعليمية يف منطقة الدراسة بشكل عام همل منط املتجمع ، وجلدك بددليل بلدوغ    5
يف االحيداء الواقعدة يف قلدب املديندة و االحيداء       ؤسسدات  السدائد اىل بنداء امل  ويعدزى هدها الدنمط    ( ، 0قيمة الت ليل اقل من  

احمليطة بها ، و جلك ملالءمة مواقعها من جهة وارتفاع الكثافات السكانية من جهة اخرى أضافة اىل صغر مساحة هه  االحياء 
تواجدد فيهدا املددارس اال    و قدمها ، دا ايى اىل تقارب املدارس من بعضها ، اما االحياء االخرى البعيدة عن قلب املديندة فت 

انها عبارة عن احياء كبرية املساحة و جات كثافة سكانية منخفضة لكونها كانت مناط  ريفية حتى االونة االخرية . اضافة اىل 
كل ماجكر لعب التوسع العمرانمل السريع للمدينة يورًا بارزًا يف نشوء هها النمط التوزيعمل ، وجلك لظهور بعن االحياء اجلديددة  

 املدينة اال ان اجلهات املسؤولة مل تستطع مواكبة هها التوسع و فتح مدارس جديدة يف هه  االحياء ما جعلدها متخلفدة مدن    يف
  ناحية توفر مدارس و بقيت معتمدة على مدارس االحياء القريبة منها .

يية اكثر تكدتاًل  با ان املدارس االعدا. تتباين قيم حتليل صلة اجلوار ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف منطقة الدراسة ، ويت2
املؤسسات االخرى وجلك بددليل نتيجدة قسدمة متوسدط مسدافتها الفعليدة علدى متوسدط مسدافتها املتوقعدة           ب و جتمعًا مقارنًة

ان مندط توزيدع املددارس االعداييدة هدمل املتجمدع االقدرب اىل         وعليده ،  ( و ال  همل مساوية لقيمة حتليل صلة اجلدوار  1.29 
نما بلغ قيمة املعامدل بالنسدبة اىل   ي( ، ب1.39، و تليها مدارس التعليم االساس وال  بلغ قيمة حتليل صلة اجلوار هلا  لالتكت

، و يعزى (0وهمل منط املتجمع االقرب من العشوائية و جلك بسبب اقرتاب قيمة الت ليل من  ( 1.12مؤسسات رياض االطفال  
ة اقل انتشارًا بالنسبة اىل املؤسسات االخرى وجلك بسبب توسع نطاقات خدمتها بالنسدبة  هها التباين اىل ان املدارس االعدايي

الواقعة يف قلب املدينة ، بينما ظهرت الكدثري مدن    القدمية اىل املؤسسات االخرى ، وان اكثرية هه  املدراس شيدت يف االحياء
اقعة يف قلب املدينة وجلك بسدبب الشدكل الددائر  ملنطقدة     وعلى وجه الت ديد على اطراف االحياء الو احلديثة االحياء االخرى

بسبب صغر نطاقات تاثريها  مدارس التعليم االساس ونة القدمية . اما الدراسة ، دا جعلها مرتكزًا على رقعة حمدية من املدي
ثدر انتشدارًا مدن املددراس     ب توفريها يف عدي اك  من احياء املدينة دا جعدل مندط توزيعهدا اك    باملدارس االعدايية  مقارنًة

املؤسسدات  ب مقارندةً االعدايية ، ولكن مؤسسات رياض االطفال و بسبب قلة اعدايها اصب ت اكثر انتشارًا على رقعة املديندة  
 االخرى .

 (5102  عام اربيل مدينة يف التعليمية املؤسسات أصناف لتوزيع حتليل صلة اجلوار قيم (3اجلدول رقم  
 املعايري 
 

 الدرجات املعيارية قيمة القرينة متوسط املسافة املتوقعة متوسط املسافة الفعلية تاملؤسسا 
 (Z-Score 

 مستوى املعنوية
Significant level 

 القيمة احلرجة
Critical Value 

 النمط

 متجمع 5.21- 1.123 0.33 - 1.12 391 100 رياض االطفال
 متجمع 5.21- 1.10 3.33- 1.39 215 522 مدارس الرتبية االساس
 متجمع 5.21- 1.10 9.5- 1.29 393 219 املدارس االعدايية

 متجمع 5.21- 1.10 03.39- 1.22 203 091 اجملموع

(  ضدمن   Analysing Patternsيف حزمدة  ( Average Nearest Neighborبيانات مت اشدتقاقها مدن تطبيد       
 ( .Arc toolbox( يف واجهة  Spatial Statistics Tools االيوات 
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 Multi-Distance Spatial Cluster Analysis.)(30)   الت ليل العنقوي  املكانمل للمسافات املتعديةثانيًا / 
 نظدم  ( ، وهدمل مدن االيوات االحصدائية اجليددة يف    K Function  ايضًا (Kعلى هها الت ليل طريقة التابع  ويطل  

توزيعية لعناصر الظاهرة و معرفة تغريها يف مسدافات تتلفدة و مدا    ستخدم الجل ايضاح االمناط الاملعلومات اجلغرافية ال  ت
 املعامل وبقية معلم كل با صلةاالف املسافة قيم معدل اىل( K  التابع قيمة تشري  (31) . اجا كانت تتخه منطًا مشتتًا او متجمعًا

 التوزيدع  حالدة  يف نفسدها  ملسدافة ا ضدمن  املعدامل  نفدس  بدا  ظهورهدا  املتوقدع  املسدافة  مبعدل وتقارن ، حمدية مسافة ضمن
كان عدي املعامل املوجوية وف  هه  املسافة اك  من القيمة املعت ة يف حالة التوزيع العشوائمل فالتوزيع  اجا  (32).  العشوائمل

يف املدروس ميثل منوججًا متجمعًا ، ولكن عندما يكون عدي املعامل املوجوية وف  هه  املسدافة اصدغر مدن القيمدة املعتد ة      
و الختبار الداللة االحصدائية  دب مقارندة قديم التدابع       (33) حالة التوزيع العشوائمل فالتوزيع املدروس ميثل منوججًا متشتتًا .

و الد  تولددها    ب ان يكون خار  حدوي الثقة العليا او الددنيا  عند مسافات متباينة ، وبشكل  الفعليةمع قيم التابع  النظرية
 االعداييدة  و االساس التعليم مدارس و االطفال رياض مؤسسات توزيع طبيعة لقياس احملدية املعايري ةطبيع ان(34) . ال نام 

( 1.33  الثقدة  مسدتوى  عندد  االحصدائية  الداللدة  اختبدار  حتديد و ، اختيارًا املسايف الفاصل ترك مع مسافات عشر حتديد همل
 حدواىل  ا  هكتار( 02011  اىل تصل ال  و ، للمدينة ساساال التصميم حدوي ضمن الدراسة منطقة مساحة حتديد اىل أضافة

 قديم  مدع  الفعليةK التابع قيم با تقارن ال ( 3و  2و  2 االشكال  البيانية املخططات مالحظة من.مربعًا مرتًا كيلو( 020.1 
 : يأتمل ما مالحظة ميكن ، االعدايية و ساساال التعليم مدارس و االطفال رياض مؤسسات توزيع لنمط بالنسبة مسافات لعدة النظرية K التابع

وجلدك   االسداس  التعلديم   مددارس   مع مقارنة  بشكل اك  التجمع حنو ميله عن االعدايية املدارس توزيع منط يكشف .0
 ج  التجمع منط و ان ،النظرية و الفعلية و على مجيع مسافات املدينة  (K)بسبب ك  املسافة با املن نيا قيم 

 ،الفعلية حلددوي العليدا ملسدتويات الثقدة      (K مجيع املسافات ، وجلك بدليل جتاوز من نى قيم  على احصائية ياللة
 . املدارس وتكتل جتمع وراء حمدية وعوامل قوى وجوي يشري اىل دا

افات ، منط التوزيع املتجمع للمدارس التعليم االساس وعلى مجيدع مسد   (K اظهر النموج  املتولد عن طريقة التابع  .5
، و مبستوى ثقة عالمل وجلدك بسدبب    ( النظريةK( الفعلية ملن نى قيم  Kبسبب جتاوز من نى قيم  املدينة ، وجلك 

 .الفعلية حلدوي العليا ملستويات الثقة ، ويشري جلك اىل وجوي قوى و عوامل وراء هها التوزيع (K جتاوز من نى قيم 

، ان النمدوج  املتولدد جات    (Kطريقة التابع  اربيل حبسب نتائ   بالنسبة لتوزيع مؤسسات رياض االطفال يف مدينة .2
الفعلية ددا يشدري اىل مندط     (K النظرية من نى قيم  (K ( و تتجاوز من نى قيم521ياللة احصائية و على مسافة  

يدًا ، و  املتشتت هلها النوع من املؤسسات ، و يعزى جلك اىل قلة اعداي هه  املؤسسات و ابتعايها عدن بعضدها مكان  
يستمر منط التوزيع املنتشر هله  املؤسسات وعلى املسافات االخرى ، اال انهدا ليسدت جات ياللدة احصدائية وجلدك      

 الفعلية و النظرية حلدوي الدنيا و العليا ملستويات الثقة . (K بسبب عدم جتاوز قيم 

مدينة اربيدل وفد  نتدائ  الت لديلا ، هدو       نستنت  من ما سب  ان منط التوزيع املكانمل ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف
منط التوزيع املتجمع ، يف حا كان من املفرتض ان يكونوا جات منط التوزيع املنتشر او املتوازن على رقعة املدينة لت قي  

رية مدن  ًا كدب مناط نتوصدل اىل ان هنداك اعدداي   االالعدالة يف التوزيع ، و احلصول عليها من قبل مجيع السكان ، و حبسب هه  
 احلصول على مثل هها النوع من اخلدمات .     يفيعانون الصعوبة  السكان
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 يف مدينة اربيل : اخلدمات التعليميةمناج  املالئمة للتوزيع االمثل ملؤسسات / احملور الثالث 
توزيعية يمية يف مدينة اربيل تعانمل من مشاكل من خالل املباحث السابقة توصلنا اىل حقيقة مفايها ان املؤسسات التعل

ستيعابية ، االمتوازن على رقعة املدينة و ظهور  بنمط التوزيع املتجمع  باالضافة اىل املشاكل غري عه بشكل توزبو املتمثلة 
 ان االجابدة ات ، و الوصول اىل التوزيع املثالمل هلها النوع من املؤسس يةكيفاملطروح يف هها الصدي يتم ور حول السؤال   لها

 رفدع  بغيدة  اختيار افضل املواقع لكل صنف من اصناف املؤسسدات التعليميدة ،  (****)ي منوج  ااعد تتطلبعلى هها السؤال 
 . للمدينة احلضر  احليز ضمن توزيعها يف املثالية من قريبة صورة وحتقي  الوظيفية كفائتها

حتويدددل االيوات املتدددوفرة يف صدددندوق أيوات ال ندددام   ( علدددى 3.2ArcGISيعتمدددد بنددداء األمندددوج  يف برندددام     
 ArcToolbox  اىل اشكال بيانية يف بيئة خاصة تعرف ببانمل األمنوج )Model Builder  اندات و  ، اج يتم معاجلدة البي

قهدا  اشتقاق بيانات جديدة من البيانات املوجوية بشكل خيدم الدراسة و بتسلسل منطقمل مياثدل التقاندة املسدتخدمة يف تطبي   
 عند الشروع يف عمل ما ، كما يراعمل عند انشاء النموج  امكانية تطبيقها على جممل مساحة منطقة الدراسة .

 انده  علدى  يده ال النظدر  ميكن ،ومن هها املنطل  عند بناء النموج  املالئمة ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل 
 وتداثري  قدوة  االعتبدار  بنظدر  االخده  مدع  املديندة  يف التعليمية للمؤسسات األمثل التوزيع جوانب لبعن مستقبلية سيناريوهات

 .متغري لكل حمدية اوزان ووف  للمدينة املساحمل االطار ضمن واملتغريات العوامل من جمموعة
 همل : اواًل / حتديد املتغريات األساسية الداخلة يف بناء النموج  و

 امداكن  يف اجلديددة  املؤسسدات  مواقدع  حتديدد  هو االعتبار يف بها االخه مت ال  االمور اهم من:  التعليمية املؤسسات .0
 . ، مع تباين نسبة اهمية هها املتغري وف  املؤسسة التعليمية  املوجوية املؤسسات عن بعيدة

 . االحندار شديدة املناط  جتنب و املؤسسات لبناء املستوية املناط  اختيار:  االحندار .5
 و الكثافدة  عاليدة  املنداط   اختيدار  مدن  البد لها السكان خدمة هو املؤسسات بناء من دفاهل ان مبا:  السكان كثافة .2

 . االطفال رياض و االساس التعليم مؤسسات باالخص و الكثافة واطئة مناط  يف بنائها جتنب
 و ، العائلدة  حجدم  فيهدا  يرتفدع  حيدث  سدكنية  منداط   يف التعليميدة  اخلددمات  مؤسسدات  مواقدع  حتديد:  العائلة حجم .2

 . االطفال رياض و االساس التعليم مدارس باالخص
 يعطدمل  املالءَمدة  مندوج   بنداء  فعندد  ، احلضدرية  االرض من مساحات حتتل التعليمية املؤسسات:  الفارغة املناط  .2

 . املستغلة غري و الفارغة للمناط  بنائها يف االولوية
 حدا  يف ، الرئيسدة  الطدرق  عدن  بعيددة  االطفدال  رياض و االساس التعليم مدارس بناء مواقع حتديد:  الطرق شبكات .3

 . الرئيسة الطرق من بالقرب االعدايية املدارس البناء مواقع حتديد يفضل
 االوييدة  و املائيدة  اجملدار   مدن  بدالقرب  التعليميدة  اخلددمات  مؤسسدات  بنداء  مواقع حتديد جتنب:  التصريف شبكة .9

 . النهرية
 املمكدن  غدري  فمدن  ، التعليميدة  للخددمات  معيندة  جاجبية ميتلك ر حض استعمال كل:  احلضرية االرض استخدامات .1

 لدهلك  او الدينيدة او االياريدة   الصدناعية  او التجارية االستخدامات من بالقرب التعليمية املؤسسات بناء مواقع حتديد
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و  الرتفيهية و السكنية لالستخدامات عالية وزنية قيم تعطى بينما ، واطئة وزنية قيم االستخدامات هه  ملثل تعطى
    .التعليمية للخدمات العالية جلاجبيتها وجلك ،الص ية 

 خطوات بناء النموج  :ثانيًا / 
 لبناء منوج  افضل املواقع القامة مؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل مت اتباع ما يلمل :

 ( .2  اخلرائط رقم اعداي اخلرائط الرقمية االولية ال  تدخل يف بناء النموج  . .0

( كدان لزامدًا حتويدل مجيدع     Rasterتعتمد يف بنائها على بيانات بصيغة خلوية   اج  املالئمةمنبناء ا ان عملية مب .5
و  (9  رقم اجلدول يف حديت ال  املعايري مجيع ت ويلوجلك ب  البيانات وال  همل بصيغة خطية اىل الصيغة اخللوية

 Spatialمن خدالل اسدتخدام ايوات الت ليدل املكدانمل        ، Algebra Map ج ية خرائط اىل (2اخلارطة رقم  

analysis Tools     3.2( يف بيئة ال ندامArcGIS )  .    حقيبدة اسدتخدام  وجلدك مدن خدالل   conversion 

Tools  يف )Arc toolbox   ومن ثم التطبي ، )To Raster     و اختيدار االمدر )Polygon to Raster )
 .مساحية الن البيانات كانت بيانات 

بسبب تباين حجوم اخلاليا للبيانات الداخلة يف بناء النمدوج  مت توحيدد مجيعهدا لكدمل يكدون مطابقدًا حلجدم خليدة           .2
النده يف حدال عددم تطداب  قديم اخلاليدا ال يدتمكن         ( املسدتخدم يف بنداء النمدوج  ،   DEMمنوج  االرتفاع الرقمدمل   

 اخلصدائص تغيري كل مدن  ومت جلك من خالل  . يعاز بوجوي اخلطأو يعطمل ا ال نام  من القيام ببناء منوج  املالئمة
 output coordinate system  وExtent  وSnap Raster )   يف االعدددايات العامددةGeneral 

settings  وكهلك مت تغري كل من )Cell Size  وMask   يف اعدايات حتليل الشبكبة )Rasrer analysis 

settingاع الرقممل  منوج  االرتف ( اىل يقةDEM     الداخل يف بناء النموج  ،  وكان كدال االعددايين تنددر  حتدت  )
 ( .Polygon to Raster( ضمن واجه االمر  Environmentعنوان ال  

احمللددل ( ضددمن االيوات Distance( والدد  هددمل احددد اوامددر التطبيدد    Strighet Lineمت اسددتخدام االمددر    .2
( ، بغية ا اي املسافات املستقيمة لكل املعايري الداخلة يف بناء ArcGIS3.2( يف  analyst Spatial املكانمل 

( مراتب متساوية يف املسافة تغطمل كامل مسداحة  01النموج  ، منتجًة لنا منط  متساوية يف املسافاتها مقسمة اىل  
 .منطقة الدراسة 

( ضمن االيوات  Reclassifyخدام وظيفة  ان الطبقات الناجتة يف املرحلة السابقة مت اعاية تصنيفها من خالل است .2
( فئات ايضدًا ، وقدد اعطيدت قديم عاليدة للفئدات املالئمدة و قديم         01، اىل  ( analyst Spatial احمللل املكانمل 

 .   الت ليل عملية اهداف مع يتالءم بشكل والواطئة للفئات الغري املالئمة 

( wieghted Overlay( و االمر  Overlayياة  ( مت استخدام االSpatial Analysis toolsضمن قائمة   .3
بعد اعطاء وزن نسيب لكل طبقة بناء على اهميتهدا يف حتديدد مواقدع     ، الجراء عملية مطابقة قيم العوامل مع بعضها

،  ثم تقييمها لغرض احلصول على النموج  النهائمل بعد ظربها يف وزنها .  وتوحيدها املؤسسات التعليمية املطلوبة 
وج  مد با افضل املواقع القامة املؤسسات التعليمية عليها ، و مت حتديد ثالث مراتب الفضل املواقدع يف الن وال  ت
 (9  ، ومت حتديد القيمة الوزنية لكل متغري يف عملية التوحيد والتقويم وف  ما هو مبا يف اجلدول رقم املتولد
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 5102املواقع القامة املؤسسات التعليمية يف مدينة اربيل عام  ( املتغريات الداخلة يف انشاء مناج  افضل2اخلارطة رقم  
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 ( 2و  2و  5و  0. مصاير اخلرائط رقم  0املصدر : من عمل الباحث باالعتماي على : 
 ( ملنطقة الدراسة . 5102.النموج  االرتفاع الرقممل و الصورة اجلوية امللتقطة يف  أب ، 5
 الدراسة امليدانية . .2
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 ( أوزان العوامل المحددة)%( الختيار افضل المواقع لكل صنف من اصناف الخدمات التعليمية7الجدول رقم  )

 املؤسسات           
 املدارس االعدايية املدارس التعليم االساس الرياض االطفال املتغريات
 01 1 01 املدارس
 3 2 2 االحندار 

 2 2 2 شبكة التصريف
 52 51 02 كثافة السكان
 1 02 51 حجم العائلة

 21 51 02 االراضمل الشاغرة
 9 2 01 الطرق 

 2 2 2 اخلدمات الص ية
 0 5 2 املناط  التجارية
 2 2 2 مناط  صناعية
 5 2 5 مناط  سكنية
 5 5 0 خدمات ايارية
 0 5 5 خدمات يينية

 9 3 2 مساحات خضراء
 % 011 % 011 % 011 اجملموع

 اجلدول من عمل الباحث باالعتماي على :
 املعلومات نظم يف املكانمل الت ليل تقنيات باستخدام يهوك مدينة يف التعليمية للخدمات املكانمل التوزيع حتليل ،  شكر  عبداهلل نشوان .0

 . 09ص(.5/05/5101-0  االول الوطين اجلغرايف املؤمتر يف للنشر مقبول ،حبث( gis  اجلغرافية
 . 052ص-055حسن حسا الرواندز  ، املصدر الساب  ، صعمر  .5
 الدراسة امليدانية و طبيعة منطقة الدراسة . .2

   ثالثًا / مناقشة النتائ  :

بعد االنتهاء من تطبي  اخلطوات السابقة مت اشتقاق خرائط مناج  املالءَمة لكل صنف من اصناف مؤسسات 
و كما  ن القامة املؤسسات وف  ثالث مراتب وزنية رئيسة ضمن كل منوج اخلدمات التعليمية ، و تظهر فيها افضل االماك

 :يلمل
بعد انشاء النماج  املالئمة للمدارس االعدايية يف مدينة اربيل من  منوج  افضل املواقع القامة املدارس االعدايية :.0

 خالل االعتماي على املعايري ال  مت الهكر اليها ، توصلنا اىل ما يلمل :
( هكتارًا تاتمل يف املرتبة االوىل من ناحية مالئمتها القامة هها النوع من 309%( من مساحة املدينة و البالغة  2.22أ. ان  

( هكتارًا تاتمل يف املرتبة الثانية ، بينما بلغ مساحة 2221%( من مساحة املدينة و البالغة  52.3املؤسسات ، فيما ان  
%( من مساحة 1.25( هكتارًا و بنسبة  0032دايية وال  تاتمل يف املرتبة الثالثة  االراضمل املالئمة القامة املدارس االع

 (1املدينة . اجلدول رقم  
. ان اكثرية املناط  و ال  تاتمل يف املرتبة االوىل ، تظهر يف االحياء ال  ترتفع فيها الكثافات السكانية و معدالت حجم ب

املناط  الصناعية و االويية  عنالرئيسية ، و تتوفر فيها املساحات الفارغة البعيدة العائلة ، وهمل االحياء القريبة من الطرق 
. وعلى وجه الت ديد تقع اكثرية هه   قريبة من املساحات اخلضراء و املراكز الص ية، كما همل  املدارس احلالية اجلافة و

 ( . املئو املساحات يف االحياء  الواقعة با الشارعا الستيين و 
تظهر مساحات شاسعة وال  تاتمل يف املرتبة الثانية و الثالثة مع اجزاء صغرية متناثرة يف املرتبة االوىل يف اكثرية االحياء .  

، و يعزى جلك اىل اخنفاض الكثافات  املئو الواقعة على اطراف املدينة و على وجه الت ديد االحياء ال  تقع خار  الشارع 
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صغر حجم العائلة و بعدها عن الطرق الرئيسية ، اال انه مع مرور الوقت و تزايد سكان هه  االحياء السكانية يف هه  االحياء و 
  من املمكن ان يبلغون املرتبة االوىل من ناحية مالئمتها القامة املدارس االعدايية .

 وف  املراتب الوزنية الثالثيف املدينة  املدارس االعداييةاملناط  املرش ة لبناء  (**** نسب و مساحات (1جدول رقم  
 املؤسسات           
 املرتبة

 املدارس االعدايية

 %من مساحة املدينة املساحة هكتار
 2.22 309 االوىل
 52.3 2221 الثانية
 1.25 0032 الثالثة
 23.29 2112 اجملموع

 5102يل لعام ( منوج  افضل املواقع القامة املدارس االعدايية يف مدينة ارب3اخلارطة رقم   

 
 . 9و اجلدول رقم  2املصدر : اخلارطة رقم 

تعد مدارس التعليم االساس من اكثر املؤسسات انتشارًا على  :منوج  افضل املواقع القامة مدارس التعليم االساس .5
( وال  9ارطة رقم  ( و اخل3رقعة املدينة وجلك بسبب احلاجة املل ة اىل هها النوع من املدارس ، ومن بيانات اجلدول رقم  

 تظهر افضل املواقع القامة هها النوع من املؤسسات نستنت  مايلمل :
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%( 23.3نسبة  و ب مساحات مالئمة القامة مدارس التعليم االساس يف مدينة اربيل جبميع مراتبها يتيبا ان هناك . أ
 ( هكتارًا .2039املساحة الكلية للمدينة ومبساحة قدر    من

( 5919و بلغ مساحتها   ، تأتمل يف املرتبة الثالثة من ناحية مالئمتها ملتوفرة يف منطقة الدراسةا اكثرية املساحات . ب
%( من مساحة املدينة ، ويعزى جلك اىل تركز او جتمع املدارس احلالية يف االحياء القدمية 03هكتارًا و بنسبة  

ة املكملة للخدمة التعليمية الداخلة يف بناء منوج  الواقعة يف قلب املدينة باالضافة اىل تركز اكثرية اخلدمات الضروري
، اما االحياء االخرى و ال  تظهر على كاخلدمات الص ية و املساحات اخلضراء و السكنية ...اخليف املنطقة نفسها 

ئلة اطراف االحياء القدمية ، عبارة عن احياء حديثة تتدنى فيها الكثافات السكانية و تنخفن فيها معدالت حجم العا
برزت يف املرتبة الثالثة من الناحية الوزنية للمالئمة  اخلدمات املكملة للخدمات التعليمية لهلكيف حا ال تتوافر فيها 

 . و بعد استثمار السليم للمنطقة ، و من املمكن ان ترتفع اهميتها يف الفرتات الالحقة

%( من مساحة املدينة ، ويعزى 03.2كتارًا و بنسبة  ( ه5212املناط  ال  ت ز يف املرتبة الثانية بلغت مساحتها   . ت
ة ملالئمة هه  املناط  اىل اخنفاض اعداي املدارس املوجوية يف هه  املناط  و ارتفاع الكثافات هه  املرتبة الوزني

ه  السكانية و معدالت حجم العائلة فيها باالضافة اىل توفر اخلدمات اجملتمعية املكملة للخدمات التعليمية يف ه
 املناط  . 

( هكتارًا و 012مل تتعدى املساحات ال  تاتمل يف املرتبة االوىل من ناحية مالئمتها القامة مدارس التعليم االساس   . ث
%( من مساحة املدينة ، ويرجع هه  املرتبة الوزينة هله  املناط  اىل الكثافات السكانية العالية هله  0.2بنسبة  

مناط  نفوج املدراس احلالية املوجوية ، باالضافة اىل توفر مساحات فارغة يف مثل املناط  و ابتعايها الكلى عن 
هه  املناط  و ابتعايها عن املتغريات السلبية القامة مثل هه  املؤسسات و قربها التام للمتغريات اال ابية الداخلة 

 يف اقامة النموج  .

على الرغم من  املئو يف االحياء الواقعة ياخل الشارع  عدم ظهور مناط  مالئمة القامة املدارس التعليم االساس .  
توفر مجيع مقومات بناء مدارس تعليم االساس ، وجلك كنتيجة اىل تركز مجيع املدراس يف هه  املنطقة و عدم 

 حاجة هه  املناط  اىل مدارس التعليم االساس .
 (3جدول رقم  

 يف املدينة وف  املراتب الوزنية الثالث االساسمدارس التعليم املناط  املرش ة لبناء  نسب و مساحات
 املؤسسات           
 املرتبة

 مدارس التعليم االساس

 %من مساحة املدينة املساحة هكتار
 0.2 012 االوىل
 03.2 5212 الثانية
 03 5919 الثالثة
 23.3 2039 اجملموع
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 5102م االساس يف مدينة اربيل لعام ( منوج  افضل املواقع القامة مدارس التعلي9اخلارطة رقم   

 . 9و اجلدول رقم  2اخلارطة رقم  املصدر :

تعت  مؤسسات رياض االطفال من املؤسسات الضرورية ال  منوج  افضل املواقع القامة مؤسسات رياض االطفال :.2
تبا من خالل اجلدول رقم  ب توفرها ضمن البيئة احلضرية ، وجلك بسبب طبيعة عمل و وظائف اكثرية سكان املدن . ي

 ( وال  تبا املراتب الوزنية القامة مؤسسات الرياض االطفال يف منطقة الدراسة ما يلمل :1( و اخلارطة رقم  01 
تظهر مساحات شاسعة من مسداحة املديندة والد  تدأتمل يف املرتبدة الثانيدة مدن ناحيدة اهميتهدا القامدة مثدل هده               . أ

%( مدن مسداحة املديندة ، فيمدا حتتدل مسداحة       09.32هكتدارًا مشدكاًل بدهلك     ( 5292املؤسسات و بلغ مسداحتها   
%( مدن مسداحة   01.32( هكتدارًا و بنسدبة    0225املناط   مالئمة يف الدرجة الثالثة املرتبة الثانية ، وبلغ مساحتها  

املرتبدة الثالثدة و بلدغ    املدينة ، اما اكثر املناط  مالئمتًا القامة مؤسسات رياض االطفال يف مديندة اربيدل تداتمل يف    
 (01%( من مساحة املدينة .  اجلدول رقم 1.59( هكتارًا و بنسبة  0095مساحتها  

ظهور مساحات صغرية جدًا و متناثرة و مبراتب وزنية الثالث   االوىل و الثانية و الثالثة ( ، يف املنطقة الواقعة ياخل  . ب
يف هه  املنطقة و ال  تتمثل بانها منطقة التجارة املركزيدة   الشارع الثالثيين ، وجلك بسبب طبيعة استخدام االرض
 و من البيئات الطارية ملثل هه  اخلدمات و السكان .
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باالبتعاي عن منطقة التجارة املركزية ترتفع مساحات و نسب املناط  املالئمة القامة مؤسسدات الريداض االطفدال و     . ت
لثالثة ( ، كما تظهر يف االحياء  نةوروز و صالح الدين و كانمل و جوارجرا مبراتبها الوزنية الثالث   االوىل و الثانية و ا

 و كاريزان ... اخل ( وجلك كنتيجة الرتفاع الكثافات السكانية و معدالت حجم العائلة و املناط  السكنية .

امدل السدلبية و   عد عامل توفر املساحات الشداغرة و االبتعداي عدن املؤسسدات احلاليدة و االبتعداي عدن اكثريدة العو        ي  . ث
كدل هده  املسداحات الواسدعة املالئمدة القامدة        راالقرتاب من اكثرية العوامل اال ابية ، العامدل املسدئول عدن ظهدو    

 مؤسسات رياض االطفال يف االحياء احلديثة الواقعة على اطراف املدينة و مبراتبها الثالث  االوىل و الثانية و الثالثة(.

 يف املدينة وف  املراتب الوزنية الثالث مؤسسات رياض االطفالملناط  املرش ة لبناء ا (نسب و مساحات01جدول رقم  
 
 
 
 
 
 
 

 5102( منوج  افضل املواقع القامة مؤسسات رياض االطفال يف مدينة اربيل لعام 1قم   اخلارطة ر

 
 

 املؤسسات           
 املرتبة

 مؤسسات رياض االطفال

 %من مساحة املدينة املساحة هكتار
 1.59 0095 االوىل
 09.22 5292 الثانية
 01.32 0225 الثالثة
 23.33 2033 اجملموع
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ويف النهاية ومن خالل مناج  املالئمة الصناف اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيل نتوصل اىل ، ان اكثرية املنداط  و  
القامة مؤسسات التعليمية جبمبع اصنافها تظهدر يف االحيداء   ال  تأتمل يف املراتب االوىل و الثانية و الثالثة من ناحية مالئمتها 

احلديثة و املتمثلة يف االحياء   هةولري  نو  ، سيبةريان ، شار  ئةندازياران ، مةريوان ، قةرةبو  ، الوان ، ئاش  د ئايندة   
ورةق ، شداي  ، كداريزان ،   ، هريان ، زيالن ، زاكدروس ، جدوارجرا ، كدةالويز ، روشدنبري  ، بابداكوركور ، سةربةسد  ، تد       

( وجلك بسبب حداثة هه  االحياء و توفر مساحات فارغة فيهم ، عدا بعدهم عن املؤسسات احلاليدة بسدبب    5، سفا 5كوالن
تركزها يف االحياء القدمية الواقعة يف قلب املدينة  ، توفر اخلدمات اجلاجبة للمؤسسات التعليمية، وعن طري  االخه يف االعتبار 

لنماج  ميكن حتقي  التوازن يف توزيع هه  اخلدمات ، و كدليل على تركز املؤسسات التعليمية يف قلب املدينة تبا من هه  ا
النمداج  ظهدور مسداحات غدري مالئمدة       تالنموج  قلة املساحات املالئمة القامة املؤسسات يف املنطقة املهكورة ، كمدا اظهدر  

شمالية الشرقية و اجلنوبية الغربية مدن منطقدة الدراسدة و جلدك لرتكدز االسدتخدامات       القامة املؤسسات التعليمية يف االطراف ال
الصناعية يف هه  اجلهات ، كما تبا عدم ظهور مساحات مالئمة يف بعن اجلهات االخرى من املدينة كاألجزاء الغربية و جلك 

 كنتيجة الشغاهلا من قبل املتنز  االقليممل  بارك ساممل عبد الرمحن( .
مدن ناحيدة نسدبة مسداحة املراتدب الوزنيدة ملالئمدة املنداط  القامدة           ًاتبا من النماج  املتولدة ان هناك تباينكما 

نتشار احلالمل لكل نوع من املؤسسات و لتباين اال واقعاملؤسسات التعليمية حبسب اصناف اخلدمات التعليمية ، وجلك بسبب 
و لتبداين تدأثري املدتغريات علدى كدل صدنف مدن اصدناف          يف بنداء النمدوج    االوزان املدخلة لكل متغري من املتغريات الداخلة

املرتبدة االوىل  و مبسداحة   مؤسسات الرياض االطفال  بهلك من ناحية املساحات افضل املواقع ، احتلت،  اخلدمات التعليمية
، و احتلدت مددارس   (  ان هه  املؤسسدات حتتدا  اىل مسداحات صدغرية كمدا تضدم اعدداي اقدل مدن االطفدال          ( هكتارًا 0095 

( هكتاًر يف حا مل تتعدد  املسداحة املالئمدة القامدة مددراس تعلديم االسداس        301االعدايية املرتبة الثانية و مبساحة قدر   
  ( هكتارًا حمتاًل بهلك املرتبة الثالثة .012 

ري مبرور الوقت ، ومن تغاخلدمات التعليمية من املمكن ان تان يرجة مالئمة هه  املناط  املرش ة القامة مؤسسات 
و بداالخص كثافدات    رتفع يرجات مالئمتها وجلك بسبب التغديري املسدتمر يف املدتغريات الداخلدة يف بنداء النمداج       املمكن ان ت

 . السكان و معدالت حجم العائلة و اعمار و بناء االحياء و التوسع يف اخلدمات اجلاجبة للخدمات التعليمية
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 جمموعة من االستنتاجات و كما يلمل : توصلت الدراسة اىلاالستنتاجات : 
من الناحية التوزيعية ، هناك خلل كبري يف توزيع املؤسسات التعليمية حبسب االحياء يف مدينة اربيل و جلدك بددليل    .1

( 21 االسداس ، و  ( حيًا سدكنيًا اىل املددارس التعلديم   52( حيًا سكنيًا اىل مؤسسات رياض االطفال ، و  22أفتقار  
 اىل املدارس االعدايية . حيًا سكنيًا اخر

ال  تتوفر فيها اخلدمات التعليمية بتباين انواعها ، تعانمل من عدم التوازن يف التوزيع العدي  و النسديب   االحياءان  .2
( مؤسسدة يف بعدن   0( مؤسسات تعليمية يف بعن االحياء يف حا ال تتعدد  عدديها    3وجلك بدليل وجوي اكثر من 

 اء االخرى .االحي

سدات مدن حصدة الطدالب .     يف حصدة املؤس  ًاحبسب املعيار حصة املؤسسات من عدي الطالب ظهر ان هناك فائضد  .3
عد جلك يلياًل واض ًا على وجوي نقص يف اعداي مثل هده  املؤسسدات يف منطقدة الدراسدة و بشدكل يتطلدب احلدل        وي

 مات .السريع وجلك حلرمان اعداي كبرية من السكان من مثل هه  اخلد

عند تطبي  معيار حصة املعلم من عدي الطالب ، تبا وجوي فائن من عدي املعلما وبشكل كدبري ، ويشدري جلدك     .4
اىل اخللل يف توزيع الكواير التدريسية على مؤسسات منطقة الدراسة . و يؤي  جلك اىل ظهور ظاهرة البطالدة املقنعدة   

 ه  الكواير و صرف مست قاتهم املالية .و ال  تثقل كاهل الدولة من ناحية مصاريف اعداي ه

، تبا وجوي اكتظاظ الفصول الدراسة يف كل من مدارس   الطالب عدي من الدراسمل الفصل حصة معيار تطبي  عند .5
 يف اربداك  حددوث  اىل ايى والده   ، احلدالمل  الكداير  علدى  ًاضدغط  جنم عن هه  احلالدة التعليم االساس و االعدايية ، و 

 . التعليمية العملية

( تبا وجوي خلل يف منط توزيع املؤسسات التعليمية يف مدينة اربيل و kمن خالل التطبيقا صلة اجلوار و التابع   .6
تركز  يف االحياء الواقعة يف قلب املدينة   االحياء القدمية( و مبستويات ثقة عالية ، يف حا كدان مدن املفدرتض ان    

علدى رقعدة املديندة لت قيد  العدالدة يف التوزيدع ، و احلصدول عليهدا          يكونوا جات منط التوزيع املنتشدر او املتدوازن  
بسهولة من قبل مجيع السكان ، وبهلك هناك اعداي كبرية من السكان يعانون من الصعوبة على احلصول علدى مثدل   

 هها النوع من اخلدمات . 

عتماي على جمموعة من املدتغريات ،  ال  مت توليدها باال املالءمة حبسب النتائ  ال  مت احلصول عليها من النماج  .7
 تبا ما يلمل : يف مدينة اربيل ملؤسسات اخلدمات التعليمية

 جيدة حلل املشاكل التوزيع العديية و النمطية ملؤسسات اخلدمات التعليمية . اعطت النماج  حلواًل . أ

القامدة مؤسسددات  مالئمتهددا ان اكثريدة املندداط  و الد  تددأتمل يف املراتدب االوىل و الثانيددة و الثالثدة مددن ناحيدة       . ب
ع اصنافها تظهدر يف االحيداء احلديثدة الواقعدة يف اطدراف املديندة و الد  تعدانمل مدن عددم تدوفر            التعليمية جبمي

 املؤسسات فيها .

النماج  ظهور مساحات غري مالئمة القامة املؤسسات التعليمية يف االطراف الشمالية الشرقية و اجلنوبية  تاظهر . ت
مددن منطقددة الدراسددة و جلددك لرتكددز االسددتخدامات الصددناعية يف هدده  اجلهددات ، او اشددغاهلا    الغربيددة و الغربيددة

 باستخدامات اخرى .
من ناحية نسبة مسداحة املراتدب الوزنيدة ملالئمدة املنداط  القامدة        ًاتبا من النماج  املتولدة ان هناك تباين   . ث

ب واقدع االنتشدار احلدالمل لكدل ندوع مدن       املؤسسات التعليمية حبسب اصناف اخلدمات التعليميدة ، وجلدك بسدب   
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املؤسسات و لتباين االوزان املدخلة لكل متغري من املتغريات الداخلة يف بناء النموج  و لتباين تأثري املتغريات 
 على كل صنف من اصناف اخلدمات التعليمية .

 ، الوقت مبرور يتغري ان املمكن من التعليمية اخلدمات مؤسسات القامة املرش ة املناط  هه  مالئمة يرجة ان .  
 و النمداج   بنداء  يف الداخلدة  املدتغريات  يف املسدتمر  التغيري بسبب وجلك مالئمتها يرجات رتفعت ان املمكن ومن

 للخددمات  اجلاجبة اخلدمات يف التوسع و االحياء بناء و اعمار و العائلة حجم معدالت و السكان كثافات باالخص
 . التعليمية

 :: يلمل مبا  الدراسة توصمل  هه  االستنتاجات ضوء ويف
على اجلهات املختصة اعاية النظر يف التوزيع احلالمل ملؤسسات اخلدمات التعليمية يف مدينة اربيدل و االعتمداي علدى     .0

التقنيات احلديثة و املتمثلة بنظم املعلومات اجلغرافية و بيانات االستشعار عن البعد يف توقيع املؤسسات احلديثة ، 
 تقنيات اثبتت فاعليتها يف هها اجملال و اعطت نتائ  فعالة .لكون هه  ال

العمل على خفدن عددي الطدالب يف مجيدع املؤسسدات التعليميدة يف منطقدة الدراسدة و بشدكل يدتالئم مدع املعدايري              .5
 التخطيطية املوضوعة يف هها اجملال ، من خالل االسراع يف انشاء مدارس حديثة .

يددة مركددز مدينددة اربيددل ، اعدداية النظددر يف مسددألة توزيددع الكددواير التدريسددية علددى  علددى وزارة الرتبيددة و مديريددة ترب .2
املؤسسات التعليمية ، لكون مجيع املؤسسات تعانمل من الفدائن يف عددي الكدواير و العمدل علدى ان يكمدل مجيدع        

 الكواير نصابهم التدريسية .

فصدل يراسدمل بالنسدبة لتعليمدمل االعدداي  و      ( طالبدًا ك دد اعلدى يف ا     21عدم اعطاء اجملال بتجاوز عدي الطالب   .2
 ( طفاًل يف رياض االطفال.02االساس ، يف حا  ب ان ال يتجاوز عدي االطفال  

االخه يف االعتبار النماج  املالئمة املكانية لتوقيع املؤسسات التعليمية يف مدينة اربيل و جلك للسيطرة على مشدكلة   .2
 يف التوزيع . و العدالة نالرتكز يف منط التوزيع و لت قي  التواز

 ميدانيا  املالئمة  مناج  معاينة الضرور  من( GIS  اجلغرافية املعلومات نظم يف املكانمل الت ليل مبنه  االخه عند .3
 . التعليمية املؤسسات مواقع بت ديد النهائمل االقرار قيل

 هوامش الدراسة :
                                                           
)1(Francis Harvey ,” A primer of GIS Fundamental Geographic and Cartographic  Concepts”, the 
Guilford Press, New York, 2008. P.6.   

علومدات اجلغرافيدة يف تقيديم    مساعد بن عبداهلل ، تطبيد  منهجيدة الت ليدل املكدانمل باسدتخدام نظدم امل       ، املسيند حممد عبدالعزيز و ، محيد ( 5
الدرعيددة غددرب مدينددة ريدداض   ، يراسددة منشددورة علددى املوقددع االلكرتونددمل   -مالءمددة االرض للتنميددة العمرانيددة  يراسددة حتليليددة ملنطقددة ملقددا 

www.ararb geographers.net  ،05-2-5102  ،0ص . 

3  ( Ansilin ,L . Exploratory Spatial Data and giographic information systems , New tools for 
spatial analysis , Luxembourg , 1994,p3 . 
4  ( Thomas M I.illisand & Ralph W.Kiefer, Remote Sensing and image Interpretion , John Wiley 
& sons . Ine , New York – USA , 1994 , p237 . 

 22، ص 5111اجلغرافية ، يار النهضة العربية ، بريوت ،  ميشال ، االستشعار عن بعد يف االحباث. مين (  2

 . 022، ص 0313خالد حممد ، االستشعار عن البعد و تطبيقاته يف الدراسات املكانية ، يار املريخ للنشر ، رياض ، العنقر  . (  3

باستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية ز االستشدعار عدن     يراسة 5115-0312هونةر عبداهلل كاك ،تغري استعماالت االرض يف مدينة اربيل من  امحد. ( 9
 . 5، ص 5113( ، رسالة ماجستري مقدمة اىل قسم اجلغرافية بكلية االياب ، جامعة صالح الدين ، اربيل ، Remote Sensingالبعد 
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، حبدث قبدل للنشدر مبجلدة      اربيدل  مديندة  يف لسدكان ا بتوزيدع  وعالقتها الص ية للمراكز املكانمل التوزيع كفاءةعمر حسن حسا ،  .الرواندز  ( 1

 . غري منشورة . 2، ص 5102-2-51جامعة كوية للعلوم االنسانية بتأريخ 

، رسالة ماجستري مقدمة اىل  تكريت مدينة يف والدينية التعليمية األرض إلستخدامات والوظيفية املكانية الكفاءة،   ىلبراهيم ستار منى . الزبيد  (3
 . 02، ص 5112ية الرتبية /جامعة تكريت ، ىلىل جملس كل

 .13، ص 5112خليل امساعيل ، اربيل يراسات يميوغرافية اقتصايية ، مطبعة وزارة الثقافة ، اربيل ، .حممد  ( 01
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