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The study of educational life in the past is a fundamental pillar that contributes to the
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development of educational services in general and those of the city of Fallujah in
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particular. This paper covers the Ottoman period through to the Iraqi Monarchy. Before
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the creation of the Al-Asifia School, education was largely restrucied to small teaching
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circles to young children in matters related religion (limited to Holy Quran Recitation
and Islamic Jurisprudence. However, the period of the Iraqi monarchy witnessed the
establishment of ten school, five of them preparatory and three primary, in addition to
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two Islamic schools. This study explores the state of education at this time and assesses
the quality of the schools. The most important recommendation of this research is that
fact that policymakers must calculate and evaluate the longer term advantages and
disadvantages when planning to implement new educational service matrices.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
تعد دراسة الخدمات التعليمية في الماضي ركيزة اساسيه ساهمت في تطور الخدمات عامة والخدمات التعليمية
 اذ تم دراسة هذه الخدمة للفترة من العهد العثماںي الى ںهاية،(خاصة سيما في مںطقة الدراسة )مديںة الفلوجة
 اذ شهدت مرحلة العهد الملكي ببروز عشر مدارس مںها خمس مدارس،العهد الملكي مرورا با حت ل ا ںكليزي
.ابتدائية وث ث مدارس اعدادية فض عن روضة اطفال واعدادية للدراسات ا س مية
هدف البحث الوقوف على طبيعة التعليم في مديںة الفلوجة في العهد العثماںي الى ںهاية العهد الملكي وكيف

Conference Committee.

 وتوصلت الدراسة عدة ںقاط مںها،توزعت المدارس وكفاءتها وكفايتها الوظيفية
كاںت الخدمات التعليمية في بادئ ا مر عبارة عن كتاتيب تعلم الصغار امور ديںهم وحفظ القران الكريم واصول.الدين والفقه الى ان تكوںت المدرسة ا صفية التي تعد امتداد للكتاتيب
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 ظهر في زمن الملكي عشر مدارس مںها خمس ابتدائية وث ث ثاںوية فض عن اعدادية للدراسات ا س ميةوروضة اطفال ،وكاںت كافية لخدمة المديںة وما يجاورها.
واوصى البحث ما يلي
ا ستفادة من ںقاط القوة ومحاولة تطبيقها في المستقبل وںقاط الخلل ومحاولة تجںبها عںدما يراد تخطيط خدمةما سيما إذا كاںت خدمة تعلمية.
ا ستفادة من الية التوزيع المںتظم للم كات التعليمية وتوزيع الطلبة بين المدارس وهذا واضح من خ ل مقارںةالمؤشرات التخطيطية مع المعيار المعتمد.

Keywords: Ottoman era, English occupation, monarchy, schools, kataeb.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :العهد العثماںي ،ا حت ل ا ںكليزي ،العهد الملكي ،المدارس ،الكتاتيب.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
قد يتساءل البعض لماذا ںدرس التوزيعات المكاںية والجغرافية للظواهر في الماضي؟ ول جابة عن هذا التساؤل
بدمن معرفة كيف ںظم ا نسان حياته حسب الضرورة ،اذ تعد الخدمات ركيزة اساسية للتںمية ووسيلة تقدم
حياه الشعوب وتساعده في العيش برخاء ورفاهية وكيف نستفد مںها هذا التںظيم لتںظيم خدماتںا الحالية.
لقد بدا التعليم الحديث في هذه المديںة بشكل ںظامي في القرن العشرين ،ففي فترة العهد العثماںي كان
التعليم تسوده الوساطة والخرافات والسحر والشعوذة حتى ںهاية القرن التاسع عشر عںدما فتحت في مديںة الفلوجة
كغيرها من قصبات وو يات الدولة العثماںية مدارس اس مية لتحل محل الكتاتيب فأسست المدرسة ا صفية
في الفلوجة ،وعںد مجيء ا ںكليز أسسوا أربع مدارس وبعد استق ل العراق من ا حت ل تأسست عشر مدارس
كما سنراها من خ ل سير البحث.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ :هل ان دراسة الخدمات التعليمية وتوزيعها في العهود الماضية )العهد العثماںي الى العهد
الملكي( على اسس علمية؟ كيف كان التوزيع؟ هل اعتمد على معايير علمية؟ كيف كاںت كفايتها وكفائتها
الوظيفية؟
ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ/التعليم بصوره عامة في الماضي تدرس لعرض ا ستفادة مںها في توزيعها وكفاءتها وكفايتها
الوظيفية الحالية ودراسة طبيعة توزيعها الجغرافي.
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ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ/الوقوف على طبيعة التعليم في مديںة الفلوجة في العهد العثماںي الى ںهاية العهد الملكي وكيف
توزعت المدارس وكفاءتها وكفايتها الوظيفية.
ﻣﺤﺎور اﻟﺒﺤﺚ/تںاول البحث المحاور التالية:
خصائص مديںة الفلوجةمراحل التي مرت بها المديںة وا حوال ا قتصادية وا جتماعية والسياسيةم مح التعليم في المديںة خ ل المراحل الث ثة-تحليل الخدمات التعليمية

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ- :
قبل الدخول الى الخصائص العامة للمںطقة لتلك المرحلة بد من تقسيم مںطقة الدراسة الى ث ث مراحل حسب
ما ںراه مںاسب مع التأكيد على المرحلة ا خيرة باعتبارها ںواة ا ولى للتعليم اذ تنتهي كل مرحلة في حدث مهم
ومميز مث - :
-١المرحلة ا ولى وهي تبدأ من سيطرة العثماںيين على المشرق العربي وتنتهي بںهاية هذا العهد وبداية ا حت ل
البريطاںي عام ١٩١٤
 -٢المرحلة الثاںية وتبدأ من ا حت ل البريطاںي عام  ١٩١٤وتنتهي عام  ١٩٣٢وهي دخول العراق عصبة ا مم
 -٣المرحلة الثالثة وتبدأ من دخول عصبة ا مم وحصول العراق على استق ل شكلي وظهور الملوك العراقيين
وتنتهي عام  ١٩٥٨عںد ںهاية الںظام الملكي وقيام ںظام جمهوري.
كل مرحلة من هذه المراحل لها خصائص سواء كاںت تتعلق با وضاع العامة او اوضاع مںطقة الدراسة.
-١المرحلة ا ولى وتنتهي عام ،١٩١٤اذ كاںت المديںة حالها حال الو يات العراقية التي تتبع الدولة العثماںية التي
تعاںي من الفقر والتخلف وسيادة المحسوبية وقد تطورت المديںة اذ نشا الجسر الخشبي بعد اضمح ل طرق
تجارية وظهور طرق جديدة اذ اضمحلت مراكز تجارية رئيسة وظهور المراكز التجارية الفرعية لتحل محلها كما
هو الحال مديںة الصق وية وظهرت الفلوجة مما ساعد على حركة مكاںية عالية الى هذه المراكز الجديدة كما ان
وجود جامع كاظم باشا وم صقة المدرسة ا صفية و خان عويد بجاںبه ادت الى بںاء العديد من الدور الم صقة
للجامع،وسميت بالمدرسة
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صورة ) (١توضح جامع الفلوجة الكبير وما يجاوره من فعاليات
المصدر ][١
ا صفية نسبة الى اصف بيك ،وقبل ظهور هذا الجامع كان هںاك جامع يسمى جامع الوقف ] [١غير ان هذا
الجامع هدم ليحل محلة جامع كاظم باشا او الجامع الكبير.لتشكيل الںواة ا ولى للمديںة المتكوںة با ضافة مما
سبق ذكره السراي العثماںي الذي يقابل الجامع الكبير ثم تحول الى مركز شرطه في العهد الملكي،اذ اصبحت
العںاصر الث ث الجامع والخان والسراي يشكل م مح المديںة.
اما استعما ت ا رض المديںة فقد كاںت كما في الجدول )(١

با عتماد على ] [٢و ][٣
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خريطة ) (١استعما ت ا رض لمديںة الفلوجة خ ل المرحلة ا ولى
المصدر جدول )(١

من خ ل الجدول ںجد ان ا ستعمال السكںي بلغ % ٣٢،٧٣من مساحة المديںة اذ شكل الجامع والخان ںواة
المديںة ا ولى وتم احاطتها بمںازل م صقة لهذين الشاخصين
اغلب الوحدات السكںية هي التي بںيت من مواد بںاء بسيطة طين واللبن وهي لذوي الدخل المحدود وهي
م ئمة للمںاخ السائد ،اما الوحدات السكںية التي بںيت من الطابوق والجص لذوي الدخل العالي فهي تقع خارج
الںواة قلي  ،اما ںمط الطرق في مركز المديںة تكون ضيقة بسبب عدم الحاجة اليها اذ تتسم طرق مركز المديںة بان
الطرق ضيقة وملتوية وهي عكس الطرق ا طراف التي بںيت بعد دخول العربات التي يجرها الحصان والسيارة
فيما بعد.
شكل ا رض ںجد ان المديںة تمتد ںحو الشمال والغرب ںها ارض مرتفعة تصلح للبںاء اما الجهة الجںوبية
فهي ارض زراعية مںخفضة تكثر فيها الںزير وا م ح وعدم م ئمة تربتها
الما سكان هذه لمرحله فقد قدرت بںاء على الوحدات السكںية مضروبة في عدد افراد ا سرة ] [٤أ ي ںحو
 ١٣٠٠نسمة .با عتماد على عدد الوحدات السكںية ومعدل حجم ا سرة.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  ١٩١٤ـ -:١٩٣٢
في هذه المرحلة اخذت المديںة تتوسع بث ث محاور هي الشمال وشرقا وجںوبا ،ںظام الطرق أصبح أكثر اتساعا
وذلك لدخول السيارة والعربات بشكل أكبر ،وفي هذه المرحلة تم انشاء الجسر الحديدي مكان الجسر الخشبي
عام  ١٩٢٩والذي ساعد على ںمو المديںة من خ ل ربطها بالمںاطق الغربية من ںهر الفرات ،من ا مور ا خرى
هي ربط المديںة بالعاصمة بواسطة بسكة حديد غراض عسكرية غير اںها ازيلت بعد فترة ][٥
Page 474

DOI 10.18502/kss.v4i8.7200

AICHS

فيما يتعلق بعدد السكان فان عددهم ليس دقيق بسبب عدم توفر ا حصائيات الدقيقة غير ان عدد من الباحيثين
تںاو عدد السكان با عتماد على عدد المساكن وحجم ا سرة ] [٦على اعتبار حجم ا سرة  ٦اشخاص كمعدل
فبلغ عدد السكان  ٦٤٧٤نسمة.
وبا عتماد على معادلة الںمو السكاںي بين تعدادين مفترضين استطاع تقدير معدل الںمو ب.%٨،٨
مساحة المديںة بلغت ںحو  ٧٤هكتار كما في الجدول )(٢

جدول ) (٢مساحة استعما ت ا رض لعام ١٩٣٢

الباحث با عتماد على ][٧و ][٨

خريطة )(٢استعما ت ارض المديںة لعام ١٩٣٢
المصدر جدول ٢
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻌﺮاق ﻋﺼﺒﺔ اﻻﻣﻢ  ١٩٣٢اﻰﻟ ﻗﻴﺎم
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ١٩٥٨
بدأت هذه المرحلة بدا عںدما فرضت بريطاںيا سيطرتها العسكرية و ان اتجهت الى الواردات والمالية فقد ضمت
العراق الى الهںد ][٩
ففي هذه المرحلة تم بںاء عدد من المدارس ومكتبة عامة واسواق واستبدال جسر الخشب بجسر حديدي
فض عن المحكمة في ساحة ميسلون ومركز صحي قرب مدرسة المںصور ا بتدائية [١٠] ،با ضافة عدد من
الصيدليات سيما صيدلية عزاوي الںايف ومستوصف بيطري و يزال مكاںه قائما حتى اليوم.
جدول ) (٣يبين استعما ت ا رض ضمن المخطط ا ساسي لعام ١٩٥٧

المصدر ][١١

خريطة ) (٣استعما ت ارض المديںة لعام ١٩٥٧
المصدر جدول ٣
ضمن هذا المخطط او المسح فان المديںة مجموعة جوامع هما جامع الكبير وجامع الصديق ومقبرتان هما
مقبرة الفلوجة قرب الجسر القديم ومقبرة ابو توثة في حي الجو ن ومںظمات تقابية وجماهيرية بمساحة ١٠.٥هكتار
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] [١٢اي نسبة  %٢اما المساكن فهي ذات مساحة كبيرة بين ٣٥٠-٣٠٠م اذ قدمت الدولة تسهي ت مصرفية لتشجيع
البںاء في تلك الفترة اذ ظهرت مساكن تميل الى الںمط الغربي من ںاحية التشييد والتںظيم.
اما ا ستعمال التجاري فهو موزع على سوق البلدية وعمارة البزارة )سوق الصديق حاليا( وهي لبيع اللحوم
والخضر والفاكهة والمعدات والمكائن وا ت الزراعية وا لبسة الجاهزة ،اما ا ستعمال الصںاعي فهںاك مںطقة
صںاعية محدودة جںوب شرق المديںة وهںاك صںاعة متداخلة مع ا ستعمال التجاري مثل صںاعة ا ثاث
وا خشاب وا حذية المطاطية وخدمات السيارات ومعامل بلوك وكتل كوںكريتية.
اما السكان فقد زاد عددهم وفق التعداد العام للسكان اذ أصبح عددهم  ١٩٨٤٤نسمة وهذه الزيادة طبيعية
ومںها الهجرة من الريف

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
المرحلة ا ولى وتنتهي عام  ،١٩١٤اذ شهدت هذه المرحلة باںها فترة طويلة وفي بدايتها كان يسود الجهل والتخلف
والمجهول ،سدت البدع والخرافات والشعوذة والدجل وبقيت هذه فترة طويلة من الزمن الى أن جاء العثماںيون
وقاموا ببںاء مدارس في مدن تركية مختلفة اشهرها استںبول امل الوضع في الو يات التابعة لها فاقتصر التعليم
على الكتاتيب التي اںتشرت في و يات العراق ,١٣فض عن المدراس ا س مية التي نشأت آںذاك ،فقد نشأت
الكتاتيب في الجامع
ان المصدر الوحيد للتعليم في هذه المرحلة هو الكتاتيب بالنسبة للو يات العراقية مںها الفلوجة وتركزت في
بداية ا مر في جامع الوقف ثم اںتقلت الى جامع الفلوجة الكبير ،اذ كان يقصدها الكبير والصغير لغرض التعلم

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ- :
اذ اتسم التعليم في هذه المرحلة بظهور المدارس الںظامية وخاصة بعد تأسيس وزارة المعارف لعام  ١٩٢١وهي
مهتمة بالتربية والتعليم و اعطت الحكومة العراقية حق تعديل القواںين والص حيات الخاصة بالتربية وںقل ادارة
هذه الوزارة الى موظفين عراقيين بعد ان جلبت موظفين اكفاء من مصر للعمل في وزارة المعارف العراقية في
زمن بومان ] [١٤ثم عمل على تںظيم التعليم في الهںد ومصر لذا كاںت حصة العراق من التعليم جيدة،
اذ تعد بداية التعليم الںظامي بالرغم من قلة عدد الطلبة في هذه المرحلة بالمقارںة مع السكان ،اذ يوجد أربع
مدارس اثںان مںها عباره عن دار سكںي في حي السراي واثںان مںها ںظامية ايضا في حي السراي كما في الجدول
التالي
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جدول ) (٤عدد المدارس ومؤشراتها للمرحلة الثاںية لعام ١٩٣٢

المصدر ] [١٥و ][١٦
بالنسبة لمدرسة الخنساء تزال قائمة الى يومںا هذا وبںفس ا سم غير ان اماكںها تغيرت عن المكان الذي
نشأة فيه اول مرة ،وظهرت مںظمات ںقابية وجماهيرية بمساحة  ١٠هكتار ][١٧

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ- :
في هذه المرحلة اهتمت الدولة بالتعليم على اعتباره ركيزة اساسية لتطور المجتمع فأصبحت المديںة تحتوي على
عشر مدارس وكما في الجدول ).(٥
جدول ) (٥يبين توزيع المدارس للمرحلة الثالثة لعام ١٩٥٧

المصدر الباحث با عتماد ] [١٨و ][١٩
من خ ل الجدول ںجد ان هذه المدارس بعض مںها امتداد لمرحلة سابقة فترة ا حت ل ا ںكليزي او العهد
العثماںي بںفس المكان غير ان اسماءها تتغير مثل مدرسة فيصل الثاںي ثم الوثبة كل فترة يطرا تغير في اسمها
وقد يتغير مكاںها،فمدرسة فيصل الثاںي هي عبارة عن بںاية كبيره مكوںه من طابقين لدى تأسيسها عام ١٩٢٢وحدثت
عام ،١٩٥٤اما مدرسة الخنساء للبںات هي قد تحول مكاںها واصبحت قرب القصاب خاںه والمكتبة العامة ٢٠,
Page 478

DOI 10.18502/kss.v4i8.7200

AICHS

اما متوسطة الفلوجة للبںين التي تأسست عام  ١٩٥٤فهي اصبحت اليوم متوسطة الجمهورية ويجاورها مدرسة ابن
خلدون ا بتدائية.

صورة ) (٢لمدرسة الخنساء خ ل المرحلة الثالثة
المصدر الباحث بتاريخ ١/٩/٢٠١٩

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻐﺮاﻲﻓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث- :
تحليل خدمات الماضي مهمة في معرفة ںجاحات او اخفاقات التي حصلت في الماضي وا ستفادة مںها في
مخططاتںا الحالية وتجںب ا خفاقات التي حصلت ،معرفة كيف ںظم اجدادںا حياتهم وخدماتهم عملية مهمة
تستحق التوقف عںدها وا ستفادة مںها.
ففي المرحلة ا ولى استمر الجهل والتخلف وسيادة العادات والتقاليد والخرافات والشعوذة على ماهي علية
في الو يات العثماںية وهو عكس ما موجود في المدن العثماںية ا صلية ،ثم حدث تطور على ںطاق واسع متمثل
بوجود الكتاتيب الذين اخذ على عاتقهم تعليم الںاس امور ديںهم ومن يكمل مرحلة الكتاتيب يلتحق بالمدارس
العثماںية الںظامية ويدخل الكيلة العسكرية ،أي يمثل التعليم )الكتاتيب( مرحلة ا بتدائية.
الكتاتيب هو مكان من ا ماكن ا ولية لتعليم الںاشئة القران الكريم والدين ومبادئ القراءة والكتابة والخط
والحساب ويشرف عليها شخص يسمى المعلم وهي تشبة المرحلة ا بتدائية الحالية ][٢١
ثم بںيت المدرسة ا صفية في مديںة الفلوجة لتدرس الدراسات ا س مية وباقي العلوم ا خرى ،تعد هذه
المدرسة الوحيدة في المديںة وما يجاورها في تلك الفترة ،أي لخدمة  ١٣٠٠مواطن ساكن المديںة.
اما في المرحلة الثاںية فقد تغير ںظام االسياسي وتبعة تغير ںظام التعليم وںتفلت المديںة من العهد العثماںي الى
ا حت ل ا ںكليزي اذ اهتمت بالمدارس بشكل كبير من خ ل فتح وزارة المعارف وا هتمام بها اذ فتحت في
هذه المرحلة اربعة مدارس في مديںة الفلوجة وتعد هذه المدارس لخدمة لسكان المديںة وما يجاروها ،اذ كاںت
اثںان مںها ںظامية واثںان غير ںظامية )وحدات سكںية وحورت لتكون مدرسة(.
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صورة رقم ) (٣تبين مدرسة الوثبة او مدرسة فيصل الثاںي
المصدر الباحث بتاريخ ١/٩/٢٠١٩

بلغ عدد الطلبة في المدارس غير الںظامية )٣٠و (٣٦طالب على التوالي لمدرستي الفلوجة للبںات والفيصلية
ا ولى ،أي حصة المعلم الواحد  ١٢طالب و ١٥على التوالي وهي قليله بالمقارںة مع المرحلة القائمة ،وحصة الصف
الواحد ںحو  ٩و ١٠ط ب على التوالي.
اما في المدارس الںظامية هي مدارس ابتدائية عددها  ٢هما مدرسة الخنساء ومدرسة المںصور ،أي يوجد
مدارس ثاںوية والسبب يوجد طلبة لمرحلة الثاںوي بسبب حداثة التعليم ،فكاںت حصة المدرسة من المدرسة
من السكان هو  ١٦١٩نسمة وهي اقل من المعيار البالغ  ٢٤٠٠نسمة للمدرسة ا بتدائية الواحدة ][٢٢
اما حصة المعلم من الط ب فأںها  ١٩طالب وهي مقاربة للمعيار العراقي البالغ [٢٣] ٢٠
بلغت مدرسة الخنساء اع ها اذ يوجد بها  ٢٤٠طالب وطالبة وهي تشكل نسبة %٥١من عدد طلبة المديںة لعام
 ،١٩٥٧اما حصة المعلم من الطلبة فقد بلغت  ٢٠طالب لكل معلم ،اذ بلغ عدد المعلمين ںحو %٥٢من عدد
المعلمين في المديںة.
اما حصة الصف فهو  ١٧طالب لكل صف وهو عدد مثالي مع المعيار المعتمد ويعود سبب قلة عدد الطلبة
هو القيود التي تفرض على البںات والظروف المعاشية وظروف ا حت ل...الخ.
اما حصة الطالب الواحد من المساحة فقد بلغت  ١٢،٣متر مربع وهي قليلة بالمقارںة مع المعيار المعتمد.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
سنتںاول فيهذه المراحل الى تقسيم المراحل الى رياض اطفال وابتدائي وثاںوي

على حده ،فرياض ا طفال

في هذه المںطقة توجد سوى روضه واحد وهي روضة الفلوجة وهي تقع بجاںب مدرسة الںجاة ا بتدائية وبلغ
Page 480

DOI 10.18502/kss.v4i8.7200

AICHS

نسبة عدد الذكور  %٦٠،٦وا ںاث  %٣٩،٤كما تشير التحلي ت ا حصائية ،بلغت حصة المعلم  ٢٠طفل وهي ضمن
المعيار المحلي المعتمد البالغ  ٢٠طفل لكل معلم ][٢٤
وكذلك حصة الصف الواحد  ٢٠طفل لكل صف وهي ضمن المعيار المحلي المعتمد ،اما عدد السكان لكل
روضة فان هںاك ںقص كبير وتحتاج المديںة في تلك المدة الى ٧روضة اطفال اضافية إذا علمںا ان حصة الروضة
الواحدة من السكان  ٢٤٠٠نسمة حسب المعيار المحلي المعتمد[٢٥].
اما حصة الطفل الواحد من المساحة الكلية هي  ١٨متر مربع وهي مساحة متماشية مع المعايير المحلية
والعربية والبالغة بين  ٢٥-١٥متر مربع ][٢٦
المدارس ا بتدائية :ويبلغ عددها خمس مدارس كما مبيںه في الجدول )(٦
جدول ) (٦يبين المدارس في مںطقة الدراسة لعام ١٩٥٧

المصدر الباحث با عتماد على جدول ٥
من خ ل الجدول اع ه ںجد ان الخدمات التعليمية عںد مقارںتها مع المعيار التخطيطي ان هںاك تںاسق عالي
ماعد بعض المدارس التي زاد مؤشرها بسبب الهجرة العالية من الريف الى المديںة وسكںهم قرب هذه المدارس،
في هذه المرحلة بعد استقرار المديںة والخدمات العامة ومںها التعليم وزيادة الرغبة في التعليم ودخول ابںاءهم
المدارس وخاصة الذكور
اذ ںجد ان نسبة الذكور قد فاقت عدد ا ںاث اذ بلغ ںحو  %٥٨،٤من عدد الطلبة في المدارس ا بتدائية ما
معيار حصة المعلمين من الطلبة فقد بلغ  ٢١طالب وهي ضمن المعايير المعمول بها في الوقت الحالي ،كذلك
معيار طالب لكل صف ںجده وصل الى  ٢٤طالب وهي ضمن المعيار.
اما حصة الطالب من مساحة المدرسة فقد وصل الى  ١٩متر مربع وهي ضمن المعايير التخطيطية )(٢٥ -١٥
متر مربع ،اذ بلغ ادںاها في مدرسة فيصل الثاںي والںجاة فقد بلغ  ١٣متر مربع لكل طالب.
حصة المدرسة من السكان فقد بلغ ٣٩٦٩نسمة لكل مدرسة وهي نسبه عالية مقارںة مع المعيار المعتمد والبالغ
 ٢٤٠٠نسمة [ ] ٢٧
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اما المدارس الثاںوية فقد بلغ عددها أربع مدارس واحدة مںها للدراسات ا س مية

تدخل ضمن المعيار،

اما الث ث الباقية كما في الجدول )(٧

جدول ) (٧يوضح مدارس الثاںوية خ ل المرحلة الثالثة ١٩٥٧

جدول )(٥

ںجد ان حصة الصف هو ضمن لمعيار التخطيطي المعتمد وكذلك حصة المدرس من الطلبة والسبب يعود الى
عدد الطلبة واعتماد اسلوب صحيح في التوزيع ،اذ ان عدد الطلبة هو لعام  ١٩٥٧من المحتمل العام الذي ت ه
تزايد عدد الطلبة وخاصة بعد استقرار المديںة واصبحت تستقطب المهاجرين وما يمثله من حركة مكاںية عالية
او حدث العكس تںاقص عدد السكان..
اما فيما يتعلق بحصة المدرسة من السكان فقد بلغت  ٦٦١٥طالب لكل مدرسة بعد استبعاد اعدادية الدراسات
ا س مية مںها سباب سبق ذكرها وهذا العدد عالي مقارںه مع المعيار التخطيطي ) (٤٨٠٠نسمة لكل مدرسة،
اما حصة المدرس من الطلبة فقد بلغ  ١٩طالب لكل مدرس وهو مؤشر جيد مقارںة بالمعيار التخطيطي العراقي،
اما حصة الصف من الطلبة فقد بلغ  ٢١طالب لكل صف وهو مؤشر جيد ،اما حصة الطالب من المساحة فبلغت
٢٤،٧متر مربع كمعدل عام ويختلف من مدرسة الى اخرى حسب عدد السكان والطلبة ومساحة المدرسة.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ- :
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔCenter of-:
gravity analysis
هو يمثل التوزيع المكاںي الجغرافي للظواهر في مںطقة ما والمطلوب معرفة مواقع مراكز المعدل لهذا التوزيع ][٢٨
من خ ل ا حداثيات الجغرافية خط الطول ودائرة العرض ومن خ ل التوزيع المكاںي سواء باليد او استخدام
التقںيات الحديثة،و مركز الثقل كلما كان مركز للمںطقة كلما دل عن مركز التوزيع،
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 Y,Xتمثل الحداثيات لكل مدرسة اما  zفهي تمثل عدد الطلبة،من خ ل الدراسة تبين ان الى الشمال من
ںقطة المركز التعليمي تقع مدرسة الخنساء وفيصل الثاںي والى الشمال الغربي تقع مدرسة المںصور وروضة ا طفال
وفي الجںوب تقع مدرسة ابن خلدون ومتوسطة الفلوجة وفي الجںوب الغربي تقم مدرسة الںجاة وجںوب شرق
مدرستي متوسطة الفلوجة للبںات واعدادية الدراسات ا س مية وان ںقطة الثقل الجغرافي تقع بالقرب من ںقطة
الثقل التعليمي وان ںقطة الثقل التعليمي تقع تقريبا في مںتصف المدارس،بالتحديد في مركز ںواة المديںة،جدول
) (٨وخريطة )(٤تمثل ںقطة التقل الجغرافي والتعليمي
جدول ) (٨يمثل مركز الثقل الجغرافي والتعليمي للمرحلة الثالثة عام ١٩٥٧

المصدر برںامج arc gis

خريطة ) (٤تمثل مركز الثقل الجغرافي والتعليمي لعام ١٩٥٧
المصدر جدول )(٨
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارسAnalysis of service scope for- :
schools
يقصد بها مجال تأثير الخدمة او المںطقة التابعة ] [٢٩وهي تحدد من خ ل تأثير خدمة على ما يجاورها،هںا تأثير
الخدمة )المدارس(على مساكن الطلبة والت ميذ التي تجاور المدارس.
من خ ل جدول ) (٨خريطة ) (٥تبين ان توزيع المدارس متںاغم مع مساحة ارض المديںة ،اذ ان ںطاق
الخدمة تم تقسيمة الى ث ث مستويات هي ںطاق أدںي هو حتى  ٣٠٠متر وهي اقل من معيار مسافة الوصول
للمرحلة ا بتدائية أي ان مسافة السير الى المدرسة من ابعد وحدة سكںية هي في وضع سهل الوصول ،المستوى
الثاںي هو مطاق ال ٤٠٠متر وهو الںطاق ا وسط ثم يليه ںطاق البعيد  ٥٠٠متر ،هذه ا ںطقة الث ث غطت مساحة
المديںة وتعدت الى القرى القريبة من المديںة ،أي مسافة سير الطالب او التلميذ جيدة للوصول الى المدرسة.

خريطة ) (٥يمثل ںطاق الخدمة لكل مدرسة لمںطقة الدراسة لعام ١٩٥٧
المصدر برںامج arc gis

اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
 .١كاںت الخدمات التعليمية في بادئ ا مر عبارة عن كتاتيب تعلم الصغار امور ديںهم والقران الكريم واصول
الدين والفقه الى ان تكوںت المدرسة ا صفية التي تعد امتداد للكتاتيب.
 .٢في عهد ا حت ل ا ںكليزي اسست أربع مدارس مںها اثںان عبارة عن وحدات سكںية مع ذلك اخذت
دورها في خدمة المجتمع من خ ل تعليم الصغار وغرس بهم حب العلم والمعرفة.
 .٣ظهر في زمن الملكي تسع مدارس مںها أربع ابتدائية وث ث ثاںوية وكاںت كافية لخدمة المديںة وما يجاورها.
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 .٤اغلب المدارس من حيث كفاءة الموقع وكفاءتها الوظيفية ذات كفاءة عالية وهذا واضح من خ ل الدراسة
الميداںية وتحليل المعطاة حيث حصة المدرسة من السكان وحصة المعلم من الطلبة وحصة الصف من
الطلبة.
 .٥من خ ل التحليل المكاںي تبين ان التوزيع المكاںي للمدارس وںطاق الخدمة مثالي من حيث التوزيع
والمسافة المقطوعه للوصول الى المدرسة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 .١ا ستفادة من ںقاط القوة ومحاولة تطبيقها في المستقبل وںقاط الخلل ومحاولة تجںبها عںدما يراد تخطيط
خدمة ما سيما إذا كاںت خدمة تعلمية.
 .٢ا ستفادة من الية التوزيع المںتظم للم كات التعليمية وتوزيع الطلبة بين المدارس وهذا واضح من خ ل
مقارںة المؤشرات التخطيطية مع المعيار المعتمد.
 .٣عںدما يراد تخطيط مشروع خدمي معين بد من ربط الماضي بالمستقبل من خ ل استلهام العںاصر
التي تقوي وتحسن المشروع وليس ںقله من بيئة الى اخرى خت ف

البيئتين.

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان ،ايار ،٢٠١٩،ص ب
 .٢ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد،١٩٩٩،ص٣٤
 .٣احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص٤٣
 .٤ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد ،بغداد ،١٩٩٩،ص.٣٦
 .٥ابراهيم تركي جعاطة ،قضاء الفلوجة دراسة جغرافية اقليمية ،رسالة ماجستير ،بغداد ،١٩٧٦،ص.٢٢٩
 .٦ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد ،بغداد ،١٩٩٩،ص.٦٦
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 .٧ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد ،١٩٩٩،ص٦٦
 .٨احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠ ،ص.٥٨
 .٩هںري فوستر ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة طة سليم ،منشورات المكتبة العلمية ،بغداد ،١٩٨٩،ص.١٠٨
 .١٠فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان،ايار،٢٠١٩،ص ب .
 .١١الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 .١٢احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٥٧
- .١٣د عمر ابراهيم

ش ل ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة

سر من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك،١،٢٠١٥ص.٣٣٤
- .١٤د عمر ابراهيم

ش ل ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة

سر من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك،١،٢٠١٥ص.٣٤٦
 .١٥الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 .١٦ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد ،١٩٩٩،ص.٦٣
 .١٧احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٥٧
 .١٨احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٧١
.١٩

Ministry of Housing, part 2, 1982

 .٢٠فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان،ايار،٢٠١٩،ص ب .
.٢١

الكتاتيب في الخليج العربي ،ويكبيديا ٢٠١٢،ںيسانwww.wiki, https.arinwikipedea.org ،

.٢٢

Ministry of Housing, part 2, 1982

 .٢٣وفاء

احمد ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير مقدمة

الى مركز التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،١٩٩٧،ص١١
 .٢٤وفاء

احمد ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير مقدمة

الى مركز التطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،١٩٩٧،ص.٧٧
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 .٢٥عبد الرزاق

جبار ،تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في حي الجو ن مديںة الفلوجة ،مجلة جامعة

ا ںبار ،العدد ،٢٠١٣ ،٤ص.٥
 .٢٦غںيم ،عثمان

 ،معايير التخطيط ،فلسفتها واںواعها ومںهجية اعدادها ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط،١

،٢٠١١ص.١٢٦
.٢٧

Ministry of Housing, part 2, 1982, p174.

 .٢٨مضر العمر ،ا حصاء الجغرافي ،مطابع التعليم العالي ،بغداد ،١٩٨٩،ص.٣٣٢
 .٢٩خالص حسني ا شعب ،اقليم المديںة بين التخطيط ا قليمي والتںمية الشاملة ،بيت الحكمة ،بغداد،١٩٨٩،
ص.١١
 .٣٠برںامج.arc gis ،

اﻟﻤﺮاﺟﻊ- :
 -١العجراوي ،فواز مصلح ،الفلوجة ايام زمان ،ايار.٢٠١٩،
 -٢الدليمي ،ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م.
جامعة بغداد ،بغداد.١٩٩٩،
 -٣المحمدي ،احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،لغداد،١٩٩٠،
 -٤جعاطة ،ابراهيم تركي ،قضاء الفلوجة دراسة جغرافية اقليمية ،رسالة ماجستير ،بغداد ،١٩٧٦،ص.٢٢٩
 -٥هںري فوستر ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة طة سليم ،منشورات المكتبة العلمية ،بغداد ،١٩٨٩،ص.١٠٨
 -٦الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 -٧ش ل ،عمر ابراهيم

 ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة سر

من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك.١،٢٠١٥
Ministry of Housing, part 2, 1982 -٩
-١٠الكتاتيب في الخليج العربي ،ويكبيديا ٢٠١٢،ںيسانwww.wiki, https.arinwikipedea.org ،

-١١احمد ،وفاء

 ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير

مقدمة الى مركز التطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد.١٩٩٧،
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-١٢المحمدي ،عبد الرزاق

جبار ،تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في حي الجو ن مديںة الفلوجة،

مجلة جامعة ا ںبار ،العدد .٢٠١٣ ،٤
-١٣غںيم ،عثمان

 ،معايير التخطيط ،فلسفتها واںواعها ومںهجية اعدادها ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط،١

.٢٠١١
-١٤العمر ،مضر ،ا حصاء الجغرافي ،مطابع التعليم العالي ،بغداد.١٩٨٩،
-١٥ا شعب ،خالص حسني ،اقليم المديںة بين التخطيط ا قليمي والتںمية الشاملة ،بيت الحكمة ،بغداد.١٩٨٩،
-١٦برںامج.arc gis ،
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