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 املستخلص
( روضة  26فقد ضمت البلدية ) .مرحلة رياض األطفالومنها التعليمية  من بين الخدمات التي تقدمها دائرة بلدية الغدير لمواطنيها؛ الخدمات

(  14( روضة أهلية، تشغل )14( أطفال. و)3409( بناية، ُسجل فيها )11( حكومية، تشغل )12أطفال موزعة على أحياء البلدية؛ منها )
الغدير،  ( طفال وطفلة. من هنا جاء بحثنا ليسلط الضوء على واقع رياض األطفال في بلدية  760بناية خاصة بها، وضمت هذه البنايات )

محلية  من خالل تحليل البيانات المتعلقة بعدد الرياض، وعدد بناياتها، وعدد األطفال فيها، وعدد الشعب، وعدد المعلمين، وفي ضوء المعايير ال
شكلة البحث، الصادرة من المديرية العامة للتخطيط التربوي في وزارة التربية. فقد جاء بحثنا في ثالثة مباحث تناول األول اإلطار العام؛ م

التوزيع الجغرافي لرياض األطفال وفرضيته، وهدفه، والحدود المكانية والزمانية للبحث. وعرض المبحث الثاني اإلطار النظري الذي تحدث عن  
 .فالموقع  رياض األط، وتحدث أيضا عن سبل اختيار  معايير التخطيط المكاني لرياض األطفال، والتخطيط المكاني، و وأنماطها التوزيعية

. وختمنا البحث بمجموعة  أما المبحث الثالث فقد تناول تحليل البيانات الخاصة برياض األطفال في بلدية الغدير ومقارنتها بالمعايير المحلية
 من االستنتاجات التي توصل اليها البحث.

 .  دائرة بلدية الغدير، التخطيط المكاني، المعيار المحلي، رياض األطفال، التوزيع المكاني :الكلمات المفتاحية
Abstract 
Among the services that the Al Ghadeer Municipality Department provides to its citizens; Educational 
services, including kindergarten. The municipality included (26) kindergartens distributed in the 
neighborhoods of the municipality; Of them, (12) are governmental, occupy (11) buildings, in which 
(3409) children are registered. And (14) private kindergartens, occupying (14) buildings of their own, and 
these buildings housed (760) boys and girls. From here, our research came to shed light on the reality of 
kindergartens in the Al-Ghadeer Municipality, by analyzing the data related to the number of 
kindergartens, the number of its buildings, the number of children in them, the number of people, and the 
number of teachers, and in light of the local standards issued by the General Directorate of Educational 
Planning in the Ministry of Education. Our research came in three sections. We concluded the research 
with a set of conclusions reached by the research . 
Keywords: spatial distribution, kindergarten, spatial planning, local standard, Al-Ghadeer Municipality 
Department . 

 دمةــاملق
رمه، والصالة والسالم على جامع لنشره بمنه وك  اعلما ووفقن  ا من فضلهالعليم القدير الذي وھبن  الحمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمد، 

بغداد، تأسست   من بلدياتواحدة  بلدية الغدير    تعد  فأما بعد..الكلم، ومعلم األمم، النبي األكرم محمد صلى هللا عليه وآله خير البرية من بعده..
لمواطنيها، شأنها في ذلك    التي تقدم الخدماتو   نيسان إلى بلديتين هما: بغداد الجديدة، وبلدية الغدير،  9م بعد انشطار بلدية  2006  في العام

( روضة أطفال  26فقد ضمت البلدية )   .مرحلة رياض األطفال ومنها  التعليمية    شأن بلديات بغداد األخرى، ومن بين هذه الخدمات؛ الخدمات
( بناية  14( روضة أهلية، تشغل )14( أطفال. و)3409( بناية، ُسجل فيها )11( حكومية، تشغل )12ياء البلدية؛ منها )موزعة على أح

( طفال وطفلة.من هنا جاء بحثنا ليسلط الضوء على واقع رياض األطفال في بلدية الغدير، من 762خاصة بها، وضمت هذه البنايات )
الرياض، وعدد بناياتها، وعدد األطفال فيها، وعدد الشعب، وعدد المعلمين، وفي ضوء المعايير المحلية خالل تحليل البيانات المتعلقة بعدد 

حث، الصادرة من المديرية العامة للتخطيط التربوي في وزارة التربية. فقد جاء بحثنا في ثالثة مباحث تناول األول اإلطار العام؛ مشكلة الب
التوزيع الجغرافي لرياض األطفال والزمانية للبحث.وعرض المبحث الثاني اإلطار النظري الذي تحدث عن  وفرضيته، وهدفه، والحدود المكانية  

، موقع  رياض األطفال، وتحدث أيضا عن سبل اختيار معايير التخطيط المكاني لرياض األطفال، والتخطيط المكاني، و وأنماطها التوزيعية
أما المبحث الثالث فقد خصص لتحليل    .ضال عن المعايير المعتمدة محليا لرياض األطفال، ف معايير التخطيط العالمية لرياض األطفالو 

ل  البيانات، ومقارنتها بالمعايير المحلية لرياض األطفال. وختمنا البحث بمجموعة من االستنتاجات التي توصل اليها البحث.وفي الختام نسأ 
 ين في هذا رضاه، وخدمة عباده.. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب ِّ العالمين..هللا العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، راج

 املبحث األول/ اإلطار العام

 :مشكلة البحث

هل إن التوزيع المكاني لمرحلة رياض األطفال في بلدية الغدير مكافئ ألعداد األطفال من الناحية -تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي:
 والنوعية؟ وهل حقق كفاية كمية ونوعية على مستوى البلدية ككل وعلى مستوى أحيائها الخمسة؟الكمية 

 - يضاح الفرضية من خالل الصيغة اآلتية:إيمكن  :فرضية البحث
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 .المعايير المعتمدة محليا لرياض األطفال معرياض األطفال  عددال يوجد هناك تكافؤ بين  -1
 المعايير المعتمدة محليا لرياض األطفال. معرياض األطفال أبنية   عددال يوجد هناك تكافؤ بين  -2
 إن التوزيع الجغرافي لرياض األطفال غير متوافق وحاجات أحياء البلدية على وفق المعايير التخطيطية. -3

البحث الى دراسة مرحلة رياض األطفال لتحديد مدى كفاية التوزيع المكاني لمدارس رياض األطفال وصوال إلى تحديد    يهدف:هدف البحث
 . 2020- 2019التي اعتمدها البحث للعام الدراسي  المعتمدة محليا لرياض األطفالمتطلبات التعليم على وفق المعايير 

تتمثل الحدود المكانية للبحث بحدود بلدية الغدير، وهي إحدى الوحدات البلدية التابعة لمدينة بغداد ضمن حدود  :الحدود المكانية و الزمانية
، وتقع البلدية 1هكتارا(   89055( من المساحة الكلية لمدينة بغداد البالغة )%6هكتارا(؛ أي مايشكل نسبة )  5187األمانة، البالغة مساحتها )
  ( 31   44- 24   44( شماال، وخطي طول )25   33  - 18   33ة بغداد في جانب الرصافة، بين دائرتي عرض) في الجزء الشرقي من مدين

ومن الجنوب بلديتي الكرادة ومركز    ومن الشرق بلدية بغداد الجديدة،  (، ويحدها من الشمال محافظة ديالى،1شرقا، وكما موضح في خريطة )
 صافة. الر  الرصافة، ومن الغرب بلديتي الصدر األولى ومركز

 (1خريطة )
   تبين موقع بلدية الغدير من مدينة بغداد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (GISالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على دائرة بلدية الغدير/ شعبة نظم المعلومات )

كما مبين في ، و حي أكد، نيسةان  9حي ، حي المعتصةم، و حي المثنى، و حي سةومر  تتكون منطقة الدراسةة من خمسةة أحياء هي:
 أحياء ومحالت منطقة الدراسةيبين (1( في أدناه:جدول )2(، وخريطة )1جدول )

المساحة  عدد المحالت أرقام المحالت الحي
 )هكتار* (

النسبة
% 

 7 386 3 706 ،704، 702 سومر
 15 765 6 718،716،714،712،710،708 المثنى

 9 480 3 724،722،720 المعتصم
 18 909 5 734،732،730،728،726 نيسان 9

 
 . 2018(، بيانات غير منشورة، لسنة GISأمانة بغداد، دائرة التصاميم، قسم ) 1
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، 750، 748، 746، 744، 742، 740، 738، 736 أكد
752 ،754 ،756 ،758 ،760 ،762 ،764 ،766 ،

768 ،770 ،772 ،774 ،798 

21 2647 51 

 100 5187 38  المجموع
 . م2019للعام  (، بيانات غير منشورةGISالجغرافية )المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على أمانة بغداد، قسم نظم المعلومات 

 تبين أحياء بلدية الغدير وأرقام محالتها  (2خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (GISالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على دائرة بلدية الغدير/ شعبة نظم المعلومات )

 . 2020/ 2019للعام الدراسي  ما الحدود الزمانية فهي أ: الحدود الزمانية للبحث - 2
 طار النظري اإل /الثاني املبحث

 :التوزيع الجغرافي لرياض األطفال وأنماطها التوزيعية
يعد   لذا  الظواهر على سطح األرض،  توزيع  دراسة  بأنها  الجغرافية  في   توصف  األساسية  العناصر  أهم  الظواهر من  هذه  توزيع 

ويمثل التوزيع الجغرافي ألي ظاهرة نقطة البداية في    وقع من سطح األرض يختلف عن غيره.فلكل ظاهرة جغرافية م،  الدراسات الجغرافية
إذ هي الوسيلة التي تسعف الباحث الجغرافي يستعين   الخريطة أهم جوانب البحث الجغرافي،  تعد  (  123(:  1960)المياح )  الدراسة الجغرافية.

فضال عن كونها تمثل الصورة    أو ظاهرة جغرافية معينة وتسجيلها تسجيال دقيقا واضحا،  الجغرافية،بها إليضاح تباين التوزيع العام للظاهرة  
يتباين توزيع رياض األطفال (259(:  1991)أسود )  ومن دون عناء.  الناطقة لألرقام والجداول الصماء التي ال يمكن قراءتها بسهولة ويسر

ة مدارس الرياض الستقبال األطفال وغيرها من العوامل  يكفا  ىومد  ،ل حجم السكان وكثافتهمعام  في بلدية الغدير تبعا لعوامل كثيرة أهمها،
والتي   من الباحثين الجغرافيين ضرورة أن يكون توزيعها بشكل يتناسب وحاجة كل منطقة، كثيركد أ . إذالتي تسود المجتمع خالل مدة معينة

فأصبح    فقد انتشرت مؤسسات رياض االطفال بشكل يحقق أهدافا كانت لوقتها،   ية،وانطالقا من هذه األهم  يمكن تمثيلها على شكل خرائط،
يتباين التوزيع الجغرافي لرياض األطفال من قطاع إلى  و توزيعها يتباين ما بين أحياء بلدية الغدير تبعا لتباين تلك العوامل التي أشرنا إليها.

(  12)  منها  ( بناية؛25، تشغل ) (26فقد بلغ عدد رياض األطفال )  حيائها،ويمكن مالحظة ذلك على مستوى البلدية ككل ومستوى أ  آخر،
( بناية،  12تشغل )  روضة أهلية،  ( 14و)  ( بناية خاصة بها، ماعدا روضة واحدة ضيف على مدرسة ابتدائية.11، تشغل ) روضة حكومية
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وبلغ عدد الهيئات التعليمية في رياض األطفال   فلة.( طفال وط4171وبلغ عدد االطفال الملتحقين بها )لكل روضة منها بناية خاصة بها.  
 .  ( معلمة161، و)معاونة  (18و)  ،مديرة روضة (26منها )؛ (205في بلدية الغدير)
   :التخطيط المكاني

 ومدة بأقل جهد    ،السكان بالمنافع الالزمة  بهدف مد    ،عملية التخطيط المكاني الجهود التي تأخذ مكانا في ميادين الحياة المختلفةتمثل  
الذي يدرس الظواهر الطبيعية والبشرية في    ،ويرتبط مفهوم التخطيط المكاني ارتباطا وثيقا بعلم المكان  . (4:ص  2005زمنية ممكنة )الجوهري 

المختلفة أنماط توزيعها والعالقات بينها  ،األماكن  تتباين األماكن فيما بينها في ب .  من حيث  الخصائص وقد تتشابه في أخرى،وقد    عض 
 ( 75  :2008 )غنيم، الطبيعي والبشري  ى ولكنها تضم المحتو  ،وتختلف األماكن مع بعضها من النواحي الموقعية واالتجاهية والمساحية

 معايير التخطيط المكاني لرياض األطفال:
في تهيئة األطفال للدخول إلى أجواء المدرسة، والسيما   مهمادورا    تؤدي، و ةزاميلاإل  غير  الدراسية  حل امر من الرياض األطفال  تعد   

 األم  وتكمن أهميتها في وجود بديل لرعاية األطفال في حال غياب.  ميدان العملإلى  ونزول المرأة    طريقة الحياة المعاصرةفي ظل التغيرات  
أثناء النهار يخفف العبء عن   رياض األطفال فيألطفال في  ان وجود ا  فضال عنهذا    وال سيما في السنوات األولى من العمر،  ،عن الطفل

ويتراوح سن .  لحاق اطفاله في رياض األطفالإلذا كان ال بد من هذه المواقع لكل من يرغب في    ،بواجباتها اليومية  القيامويمكنها من    ،األم
 ( 80: 2015 )أبو شنب: سنوات. (6- 4ما بين ) -وهي قبل االلتحاق بالتعليم االلزامي  –األطفال في رياض األطفال 

و االقليم  أالسيما ان المدينة  و احتياجاتهم المختلفة،    لتلبية  ، الخدمات في متناول السكانبها  وسيلة لتصبح  يعد   تخطيط الخدمات في المدينة    
ن هذه الفعاليات هي إ .وغيرها(  ..السياحةو   ،التعليمو  ه،الترفيو  ، لصناعةوا والتجارة، ،)السكن :مثل ؛بطةا تشكل منظومة فعاليات متداخلة ومتر 

ها، ونطاق  تهاووظيفتأثير الخدمات الموجودة فعال  في مجملها خدمات واجب توافرها في اي مجتمع سكاني، وتتحدد االحتياجات الفعلية من عدد  
طريقة تفكير    نهبةأيعرف التخطيط  بشكل عام  ( و 27(:  2008)مسافي )(.  وغيرهم   الشيوخ...و الشباب،  و )ربات البيوت،  بما يخدم احتياجات  

عمل منظ م من أجل تطبيق أفضل الوسائل المعرفية لتوجيه عملية التغيير الراهنة وضبطها، بقصد تحقيق أهداف واضحة ومحددة متفق عليها. 
الترفيه...(،  و   ، والتعليم،نها الوحدات المعيارية لكل خدمة بأنواعها )الصحةبأتعرف المعايير التخطيطية للخدمات،  ( و 26م(:  2008)غنيم )

قبوله الذي يمكن  للمستوى  المعياروعر  .  المسافة  أمالعدد    أم سواء من حيث المساحة    ؛ طبقا  انموذج مقر يعطي بأ  ف قاموس اكسفورد  نه 
زاق، ويوسف )عبد الر .  أغراض معينة  يخدم  او هو مستوى ودرجة محددة ألي قياس كونه شيئا ملزمأ  .ةي قيمتها الحقيق   واألوزانللمقاييس  

، العمرانيةيتطلب تخطيط الخدمات التعليمية دارسة واقع هذه الخدمات من حيث موقعها ونمط توزيعها ووظائفها وخصائصها  ( و 32م(:  2007)
لذلك التوزيع بين سكان األحياء    كبر قدر من عدالةأذ يضمن تحقيق  إنية للمجتمع المستفيد منها،  اوعالقة ذلك مع الخصائص السكانية والعمر 

ويالحظ ان من بين   ه،الى انشاء تدرج هرمي للخدمات المطلوبة، مع نوع السكان وحجم  أي توزيع  يسعى(  42م(:  2007)عبدهللا )  .المجتمع
سرة الخدمات ما يشترط له حد ادنى من السكان لتبرير انشائه اقتصاديا، وأساس التقدير منها هو ما يتقرر كحد ادنى لنصيب الفرد الواحد واال

الن  معها؛  م  ءالتي تتبعها وتتال لذلك تتخذ مقياسا هرميا لكل خدمة من الخدمات الرئيسة. وكمنطلق تحدد كل منها المجموعة السكنية،  .يهاف
(:  2016)  )حمزة، وطعماسالمدينة(.، و القطاع، و الحي، و توزيع الخدمات ضمن مستويات )المحلة  يجري اذ    ؛لكل منها نطاق تأثير خاص

ت تتفاعل فيما بينها في تحديد افضل موقع للخدمات في المدن ومنها خدمات التعليم العام،  ان هناك مجموعة من العوامل واالعتبار إ ذ  ( إ239
ن  ألذا يمكن    ن توقيعها بشكل عشوائي وغير مدروس يؤدي الى خسائر مادية بالغة،ولهذا يجب ان يكون اختيار مواقعها بشكل مدروس أل

 انواع من المعايير:  ةبين ثالث فرق ن
 موقع الرياض والمدارس.  باختيارالمعايير المكانية الخاصة  -1
 المعايير الكمية .  -2
وفق ضوابط وشروط االبنية المدرسية، عدا الرياض والمدارس على  المدارس والرياض، والتي تكون    بإقامة المعايير والضوابط البنائية الخاصة   -3

وتعرف المعايير المكانية لتخطيط رياض (  56م(:  1990. )عبد هللا ) تربيةالف مديرية  اشر إاال انها تقع تحت    ة مؤجرة،هي دور سكنيفاالهلية،  
ليها إالمعايير على االهداف التي تسعى    هذهة الوظيفية للخدمة ولمنطقة معينة، وتعتمد  يالكفا  قياسفي    تعتمدلمعايير التي  األطفال بأنها؛ ا

ة توزيع االنشطة في  يلى كفاإالمعايير في التعرف    إذ تعتمد  ؛ق الفنية الستغاللهاائوالطر   ، وعلى الموارد المتاحة  ، الدول لتحقيق هذه الخدمة
المؤسسات التعليمية من   اختيار مواقع ف  .و الزمن المستغرق للرحلة من والى مواقع االنشطةأ  ، و الكلفةأ  ،المدينة من خالل تحديد المسافة 
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ة بأنها ييتحدد مفهوم الكفا( 498م(: 1997العوامل المهمة التي يجب أن تؤخذ بالحسبان في عملية التخطيط التعليمي والتربوي. )طعماس )
لقادرة على إيصال وظائفها إلى السكان  قدرة المؤسسة الخدمية بكوادرها المادية والمعنوية على تقديم منظومة متكاملة من الوظائف الفاعلة وا

من خالل بعض المسارات   جميعهم بأقل تكلفة اقتصادية، وأقل مسافة مقطوعة. لذا نجد من األفضل بين مدة وأخرى تقويم الكفاية الوظيفية
ني للمدينة، وبيان واقع حال هذه الخدمة  التعليمية والتخطيطية لتقدير مدى كفايتها وتوازن توزيعها الجغرافي مع الكثافة السكانية والنمو العمرا

وال يتم ذلك إال من خالل عملية    .ة فيهايمن أجل تحسين واقعها الحالي، ورفع درجة الكفا   ،لمرحلة رياض األطفال من خالل المرحلة المعاصرة
مرحلة رياض األطفال مرحلة مهمة   تعد    ؛ إذ من الحاجة إلى مؤسساته تحديد الحد األعلىإلى  والذي يقودنا أيضًا    ،التخطيط لتحقيق أهدافها

 م(  2014)جودة وجنيط ) .واالجتماعية ،وأساسية لتكوين األبعاد الشخصية للطفل التي تحدد فيها جوانب النمو األساسية العقلية الحركية
 موقع  رياض األطفال:

عند    يأتيولذلك ال بد من مراعاة ما  ،  يتراوح بين سنتين الى ست سنواتمامن المعروف أن سن األطفال المنتسبين لرياض األطفال عادة  
 ( 317-315  ،1998)عالم: :اختيار موقع هذه المدارس

 العودة منها.  أثناء في  أو ،عدم عبور األطفال لطرق المواصالت الرئيسة عند الذهاب من مكان السكن الى المدرسة -1
 عند وعليه يجب مراعاة ذلك    ،(م400-200بحيث تكون المسافة في حدود )  ؛قرب المدرسة عن مكان السكن لألطفال المنتسبين للمدرسة -2

 توزيع المساكن في الحي. 
 أن يكون الموقع في مكان هادئ بعيدا عن ضوضاء الطرق والمصانع وسكة الحديد.  -3
 للمالعب.توفير مساحة كافية  -4
ه أن يكون الموقع صحيا وأن ي -5  سليما. االمبنى توجيهوج 
 استواء الموقع وجفافه.  -6
 التأكد من أن الضوضاء الناتجة عن األطفال غير مزعجة للسكان المجاورين للمدرسة.  -7
ويفضل أن يكون  ،  (م50وال يقل طول حد األرض الواقع على الشارع عن )  (2م 4500أن ال تقل المساحة الالزمة لرياض األطفال عن )  -8

 أكثر مساحة من ذلك. 
 وتوصي كثير من الدراسات أن تراعى في انشاء رياض األطفال بعض األمور لتتطابق والمواصفات الدولية الخاصة برياض األطفال؛ منها:

 توفر لألطفال بعض الخدمات. إذ ؛ربط روضة األطفال مع المدرسة االبتدائية يستحسن -1
ل في مبنى مستقل او عام في الحى على أن يكون لفناء الروضة في كل هذه الحاالت سور يفصلها فصال  يمكن أن تقام روضة األطفا -2

 تاما عن أي نشاط خارجي.
 مسقوفة أو مظالت. بأروقةيفضل مراعاة أن تكون األرض مكشوفة قدر اإلمكان مع االهتمام بالزراعة والتشجير وربطها  -3
سخونة السطح واستعمال المواد العازلة حتى نحافظ على درجة حرارة مناسبة في الفصول    كما يحسب حساب التهوية المباشرة وتقليل -4

 ( يوضح معايير التخطيط العالمية لرياض األطفال.2وجدول رقم )
 معايير تخطيط رياض األطفال عالميا (2جدول )

 القيمة المعيار
 100-15 العد المثالي لألطفال في الروضة الواحدة 

 1000-150 2الموقع ألف ممساحة 
 10 -5 2نصيب الطفل من مساحة الموقع م

 1-4 عدد الفصول 
 طالب  30-25مشرفة لكل  عدد المشرفات

 طالب  30-25 متوسط عدد الطلبة في الفصل  
 400-200 المسافة بين السكن والروضة )م(

 فرعي الموقع بالنسبة للشارع 
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 (114(:  2015) المصدر: )أبو شنب
إذ حدد المعيار المحلي    ؛ختلف عددا ومساحةتنجد أن معايير التخطيط لهذه الوظيفة  وللحديث عن المعايير التخطيطية المحلية؛  

. وتعد من أقل المراحل الدراسية ضغطًا على األبنية. طفالً (  180في الروضة الواحدة )  وأن عدد األطفال  ، طفاًل للشعبة الواحدة(  30حو )نب
 م، وهي المعايير المعتمدة حتى اآلن:2012أدناه يبين المعايير المحلية المعتمدة لرياض األطفال للعام  ( في 4الجدول ) 

 م 2012(المعايير المعتمدة محليا لرياض األطفال للعام 4جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 .م2012المصدر: وزارة التربية، المديرية العامة للتخطيط التربوي، بيانات غير منشورة للعام 
 التوزيع اجلغرايف لرياض األطفال يف دائرة بلدية الغدير املبحث الثالث

م بموجب األمر الديواني الصةةةادر من أمانة بغداد/ذي 2006تعد  بلدية الغدير من البلديات التي تأسةةةسةةةت حديثا، إذ تأسةةةسةةةت في العام  
نيسةةةةةةةةان إلى بلديتين هما: بغداد الجديدة، وبلدية الغدير. وتبلغ المسةةةةةةةةاحة الكلية    9بعد انشةةةةةةةةطار بلدية   16/1/2006في   172العدد م/
( تضةم بلدية الغدير في أحيائها 21م(:  2019( نسةمة.)فاضةل؛ )821000مربعا، ويقدر عدد سةكان البلدية بةةةةةةةةةةةةةةة)( كم 51,512للدائرة )

( محالت فقط، 6( روضةةةة أهلية. إذ نجد أن حي المثنى الذي فيه )14( روضةةةة حكومية، و)12( روضةةةة أطفال؛ منها )26الخمسةةةة؛ )
ليةة. فيمةا نجةد أن حي أكد الذي يمثةل أكبر حي في البلةدية، ويمثةل ( رياض أه7( رياض حكوميةة، و)4( روضةةةةةةةةةةةةةةة؛ منهةا )11قد حوى )

( رياض؛ 7( محلة، اليضةةم سةةوى )21( من سةةكان البلدية، وفيه أكبر عدد من المحالت )%65( من مسةةاحة البلدية، وأكثر من )51%)
سةةةةةةومر أربع رياض؛ منها ثالث أهلية،  ( حكومية، وواحدة أهلية. فيما تتوزع باقي الرياض على المحالت الباقية؛ إذ يضةةةةةةم حي6منها )

نيسةةان أربع رياض أيضةةا؛ منها ثالث أهلية، وواحدة حكومية. والتوجد في حي المعتصةةم الذي توجد فيه  9وواحدة حكومية. ويضةةم حي  
ي يبين ( الذ5مجموعة من الوزارات، فضةةةال عن ملعب الشةةةعب الدولي، أي من الرياض لخلوه من المحالت السةةةكنية. في أدناه جدول )

 عدد الرياض في كل حي من أحياء بلدية الغدير ومواقعها من المحالت فيها:
 (يبين عدد رياض األطفال الحكومية واألهلية في دائرة بلدية الغدير ومواقعها 5جدول )

 نوعها المحلة الحي اسم الروضة ت
 حكومية 710 المثنى اليرموك 1
 حكومية 714 المثنى الزنبق 2
 حكومية 718 المثنى البسمة 3
 حكومية 718 المثنى أحباب الرحمن 4
 أهلية 710 المثنى محمد المصطفى 5
 أهلية 710 المثنى كوكب األحالم 6
 أهلية 710 المثنى السرور 7
 أهلية 712 المثنى الهمسات 8
 أهلية 712 المثنى الرافدين 9

 أهلية 714 المثنى الشارقة 10
 أهلية 716 المثنى العال 11
 حكومية 730 نيسان 9 الصفا 12
 أهلية 730 نيسان 9 البروج 13
 أهلية 726 نيسان 9 كوثر الرحمن 14
 أهلية 732 نيسان 9 أمير البيان 15

 المرحلة الدراسية                       
 مؤشر / المعيار

 رياض األطفال

 180 طفل / روضة
 30 طفل / شعبة
 20 طفل / معلم

 1 روضة / بناية 



   

         

 كفاية التوزيع املكاني لرياض األطفال يف دائرة بلدية الغدير                

  

  

 حكومية 702 سومر الفارس 17
 أهلية 702 سومر جنات الغدير 18
 أهلية 704 سومر ورود الجنة 19
 أهلية 706 سومر نور الغدير 20
 حكومية 738 أكد البراعم 21
 حكومية 742 أكد أحالم الطفولة 22
 حكومية 752 أكد أطفال العراق 23
 حكومية 754 أكد العسل 24
 حكومية 768 أكد األحالم 25
 أهلية 762 أكد شمس بغداد 26

شعبة اإلحصاء في م من 2019المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غير منشورة للعام 
 2المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة

 ( التي تبين مواقع رياض األطفال الحكومية واألهلية في بلدية الغدير ومحالتها.3وفي أدناه خريطة )
 مواقع رياض األطفال الحكومية واألهلية في أحياء بلدية الغدير ومحالتها  (تبين3خريطة )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )
وأن    ،طفاًل للشعبة الواحدة(  30حو )نب  تقدر عدد األطفال في الشعبة الواحدةأشرنا في المبحث الثاني إلى أن المعايير التخطيطية المحلية؛  

( طفال للمعلم الواحد، وبناية واحدة لكل روضةةةةةة، وفي ظل هذه المعايير 20. فيما حددت )طفالً (  180في الروضةةةةةة الواحدة ) عدد األطفال
 فيما يأتي تحليل البيانات الخاصة برياض األطفال في دائرة بلدية الغدير:نحاول 

 بناية / روضة -1
( روضةةةةةةة أهلية.  14( روضةةةةةةة حكومية ، و)12( روضةةةةةةة أطفال؛ منها )26ذكرنا آنفًا أن عدد رياض األطفال في قاطع بلدية الغدير هو )

(، التي هي ضةةةيف 730ضةةةة الصةةةفا الواقعة في حي سةةةومر المحلة )( بناية، باسةةةتثناء رو 11الرياض الحكومية إحدى عشةةةرة منها تشةةةغل )
( روضةة لكل بناية، وهو دون المعيار المحلي  0,91على مدرسةة محمد عباس الزبيدي، وبذا يكون معدل إشةغال الرياض الحكومية لألبنية )

 الذي حدد بناية واحدة لكل روضة.
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( روضةة أهلية، تشةغل أربع عشةرة بناية، وبذا يكون معدل إشةغال الرياض  14) -كما أشةرنا آنفاً –أما الرياض األهلية فتوجد في بلدية الغدير 
 األهلية لألبنية روضةةةةةةةةة واحدة لكل بناية، وهو مايحقق المعيار المحلي.وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن مجموع األبنية التي تشةةةةةةةةغلها رياض

( بنةايةة في حي المثنى؛ أربع منهةا حكوميةة، 11بنةايةة؛ تتوزع على محالت البلةديةة بواقع )  (25األطفةال الحكوميةة واألهليةة في بلةديةة الغةدير )
نيسةةةةةةان( ثالث بنايات تشةةةةةةغلها ثالث رياض أهلية،   9( روضةةةةةةة بواقع روضةةةةةةة واحدة لكل بناية. ويضةةةةةةم حي )11وسةةةةةةبع أهلية، وتشةةةةةةغلها )

على مدرسةةة ابتدائية. أما حي سةةومر ففيه أربع بنايات  -ا ذكرناكم-والروضةةة الحكومية الوحيدة في هذا الحي ليسةةت لها بناية فهي ضةةيف 
تشةةةةغلها أربع رياض؛ واحدة حكومي، وثالث منها أهلية، بواقع روضةةةةة واحدة لكل بناية. ويضةةةةم حي أكد سةةةةت رياض أطفال؛ خمس رياض 

بين أعداد الرياض الحكومية واألهلية، وعدد  ( في أدناه ي6منها حكومية، وواحدة أهلية، تشغل ست بنايات، لكل روضة منها بناية. الجدول )
 األبنية األصيلة والضيفة.

 (يبين أعداد الرياض الحكومية واألهلية، وعدد األبنية األصيلة والضيفة6جدول )
 ضيف  أصيلة عدد األبنية عددها  جنس الروضة ت
 1 11 11 12 حكومية 1
 - 14 14 14 أهلية 2

 1 25 25 26 المجموع
م من شعبة اإلحصاء في المديرية العامة للتربية في بغداد  2019المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غير منشورة للعام 
 2الرصافة

 بناية / طفل -2
ض ( أطفال في الريا3409( طفال وطفلة؛ منهم )4171يقد ر عدد األطفال في رياض األطفال الحكومية واألهلية في بلدية الغدير بةةةةةةةة )

( طفال في الروضةةةة الواحدة، وهو عدد كبير قياسةةةا بالمعايير المحلية التي حددت 284( روضةةةة، بمعدل )12الحكومية، ينتظمون في )
( طفال في الروضة الواحدة. وبهذا تكون األبنية تضم أعدادا أكبر من طاقتها االستيعابية، وعليه فإن ثمة نقص يقدر بة 180العدد بةةةةةةةةةةة )

ق عةدد الريةاض مع أعةداد األطفةال على وفق المعةايير التخطيطيةة المحليةة.هةذا بةالمجمةل، أمةا مةا يتعلق بةالحةديةث عن  ( ريةاض، ليتطةاب7)
( طفال في البناية 190( طفال، بمعدل )760األحياء وعدد األطفال في رياضةةةةةةةةةةةةةها، فقد ضةةةةةةةةةةةةةم حي المثنى أربع رياض حكومية، فيها )

دة عشةةةةةةةةةرة أطفال في البناية الواحدة. أما حي سةةةةةةةةةومر ففيه روضةةةةةةةةةة حكومية واحدة، عدد  الواحدة؛ وهو قريب من المعيار المحلي، وبزيا
( أطفال، والبد من انشةةةةةةةةةةاء روضةةةةةةةةةةة  104( طفال وطفلة؛ وهو عدد كبير قياسةةةةةةةةةةا بالمعيار المحلي بزيادة أكثر من )284األطفال فيها )

( طفال وطفلة، تضمهم 248نيسان( )  9رياض في حي )حكومية في هذا الحي الستيعاب الفائض في عدد األطفال. وبلغ عدد أطفال ال
( طفال، وهي زيادة غير قليلة تتطلب توسعة في 68أكبر بكثير مما حدده المعيار المحلي، وبزيادة ) -كما مالحظ-روضة واحدة، وهو 

ابتدائية، والتمتلك بناية  عدد الرياض الحكومية في هذا الحي، والسةةيما أن الروضةةة الحكومية الوحيدة في هذا الحي ضةةيف على مدرسةةة
( طفال وطفلة، وهو عدد كبير جدا، إذ يبلغ معدل 2117خاصةةةةةة بها. أما حي أكد فقد ضةةةةةم خمس رياض أطفال حكومية، ينتظم فيها )

( طفال وهو يمثةل ما يقةارب ضةةةةةةةةةةةةةةعفي العةدد الذي حدده المعيةار المحلي. وبالنظر للكثةافة  423,4عدد األطفةال في الروضةةةةةةةةةةةةةةة الواحدة )
انية العالية للحي، والمسةاحة الكبيرة التي يشةغلها؛ فإنه بحاجة إلى توسةعة في أعداد رياض األطفال في هذا الحي، الذي هو بحاجة السةك
( روضةةةةةةةةةةةةةةة أطفةال بةدال من الخمس الموجودة فيةه، وعليةه فةإن النقص الةذي يعةاني منةه الحي يقةدر بسةةةةةةةةةةةةةةبع ريةاض أطفةال كي 12إلى )

( طفال 762ي منةه ريةاض األطفةال في هةذا الحي.أمةا الريةاض األهليةة فقةد بلغ عةدد األطفةال فيهةا )تسةةةةةةةةةةةةةةتوعةب الزخم الكبير الةذي تعةان
( طفال في 125( طفال وطفلةة في البنةايةة الواحةدة، وهو أقةل من المعيةار المحلي بنحو )54,42( بنةايةة، بمعةدل )14وطفلةة، تضةةةةةةةةةةةةةةمهم )

 التي غالبا ما تكون صةغيرة ال تتسةع للعدد الذي حددته المعايير المحلية.الروضةة الواحدة؛ ولعل السةبب في ذلك يعود إلى حجم األبنية  
( طفال 52,42( طفال وطفلة، بمعدل )367فالعدد األكبر من الرياض األهلية يوجد في حي المثنى الذي يضم سبع رياض أهلية، فيها )

نيسةةةةةان(  9( طفال. أما حي )58,3لة، بمعدل )( طفال وطف175في الروضةةةةةة الواحدة. وتوجد في حي سةةةةةومر ثالث رياض أهلية فيها )
إال روضةةةةةةةةةةةة    -حي أكد–( طفال. والتوجد في الحي األكبر  54,6( طفال وطفلة، بمعدل )164ففيه ثالث رياض أطفال أهلية، تضةةةةةةةةةةةةم )

مالحظ هنا أن أعداد  ( طفال فقط، وهو عدد اليمثل الكثافة السةةةةةكانية للحي، وال المسةةةةةاحة الكبيرة التي يشةةةةةغلها. ال60أهلية واحدة، فيها )
( في أدناه يبين أعداد األطفال في الرياض 7أقل بكثير من المعيار المحلي. الجدول ) -كما أشةةةةةةةةةةةةةرنا آنفا–األطفال في الرياض األهلية  

 الحكومية واألهلية، والزيادة فيها عن المعيار المحلي، أو النقصان:
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 الحكومية واألهلية، والزيادة فيها، أو النقصان يبين أعداد األطفال في الرياض  (7جدول )
عدد  نوعها  الحي اسم الروضة  ت

 األطفال 
الزيادة  
عن 
 المعيار

النقص  
عن 
 المعيار

 2 - 178 حكومية المثنى اليرموك 1
 - 120 300 حكومية المثنى الزنبق 2
 47 - 133 حكومية المثنى البسمة  3
 31 - 149 حكومية المثنى أحباب الرحمن 4
محمد   5

 المصطفى
 133 - 47 أهلية المثنى

 134 - 46 أهلية المثنى كوكب األحالم 6
 138 - 42 أهلية المثنى السرور 7
 148 - 32 أهلية المثنى الهمسات 8
 70 - 110 أهلية المثنى الرافدين 9
 130 - 50 أهلية المثنى الشارقة 10
 140 - 40 أهلية المثنى العال 11
 - 68 248 حكومية نيسان  9 الصفا  12
 126 - 54 أهلية نيسان  9 البروج 13
 128 - 52 أهلية نيسان  9 كوثر الرحمن 14
 122 - 58 أهلية نيسان  9 أمير البيان 15
 - 104 284 حكومية سومر الفارس  17
 113 - 67 أهلية سومر جنات الغدير  18
 132 - 48 أهلية سومر ورود الجنة 19
 124 - 56 أهلية سومر الغدير نور  20
 - 246 426 حكومية أكد البراعم 21
 38 - 142 حكومية أكد أحالم الطفولة  22
 - 180 360 حكومية أكد أطفال العراق 23
 - 215 395 حكومية أكد العسل 24
 - 170 350 حكومية أكد األحالم 25
 120 - 60 أهلية أكد شمس بغداد  26

م من شعبة اإلحصاء في المديرية العامة للتربية في بغداد  2019الباحثة باالعتماد على بيانات غير منشورة للعام المصدر: من عمل 
 2الرصافة

 شعبة / طفل -3
( طفال وطفلة؛ منها 4171( روضةةةةة، وعدد األطفال فيها )26( شةةةةعبة، في )96يبلغ عدد الشةةةةعب في رياض األطفال في بلدية الغدير )

( طفال في الشةةةةعبة الواحدة، وهو أكثر من الضةةةةعف للمعيار المحلي  66,8( أطفال بمعدل )3409( شةةةةعبة في الرياض الحكومية، فيها )51)
(  114ة الواحدة، وعليه فإن الحاجة الفعلية من الشةةةةةةةعب لتناسةةةةةةةب عدد األطفال على وفق المعيار المحلي هو )( طفال للشةةةةةةةعب30الذي حدد )

( شعبة.أما ما يتعلق بعدد الشعب في الرياض الحكومية في  63شعبة، لذا الحاجة تدعو إلى زيادة عدد الشعب في الرياض الحكومية تقدر بةةةة)
(  47,5( طفال وطفلة، بمعدل )760( شعبة، فيها )16ب في الرياض الحكومية األربع في حي المثنى )أحياء بلدية الغدير؛ فقد بلغ عدد الشع

  طفال في الشةعبة الواحدة، وهو عدد أكبر مما حدده المعيار المحلي، وعليه فإن الحاجة الفعلية لعدد الشةعب السةتيعاب عدد األطفال في ضةوء
( شةعب.في حي سةومر تضةم الروضةة الحكومية الوحيدة في هذا  9قص في عدد الشةعب يبلغ )( شةعبة، لذا فالن25المعيار المحلي تقدر بةةةةةةةةةةةةةةة )

( طفال، وهو أيضةةةةةا يفوق العدد الذي حدده المعيار المحلي بكثير، 47,3( طفال وطفلة، بمعدل )284( شةةةةةعب، وعدد األطفال فيها )6الحي )
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نيسةةةان( فإن عدد الشةةةعب في    9على وفق المعيار المحلي. أما حي )  ( شةةةعب لتسةةةتوعب العدد الكلي لألطفال10والحاجة الفعلية تقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةة )
( طفال في الشةةةةةةعبة الواحدة وهو أعلى من المعيار المحلي،  49,6( طفال وطفلة، بمعدل )248( شةةةةةةعب، فيها )5روضةةةةةةته الحكومية الوحيدة )

شعب لتستوعب العدد الموجود في هذه الروضة.    (4( شعب، وعليه فإنا النقص هو )8وأن عدد الشعب الواجب توافرها في هذه الروضة هو )
وقد ذكرنا آنفا أن هذه الروضةةةةةةةةة ال تملك بناية خاصةةةةةةةةة بها، ومنما هي ضةةةةةةةةيف على مدرسةةةةةةةةة ابتدائية، فالحاجة أدعى إلنشةةةةةةةةاء بناية خاصةةةةةةةة  

( شةةعبة 24مية السةةت فيه، )بالروضةةة، تكون على وفق المعيار المحلي.الحي األكبر في دائرة بلدية الغدير )حي أكد(، ضةةمت الرياض الحكو 
(  30( طفال في الشةةةةةعبة الواحدة، وهو عدد هائل جدا  إذا ما قيس بالمعيار المحلي المحدد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )88,2( طفال وطفلة، بمعدل )2117فيها )

ق بين عدد الشةةعب ( شةةعبة، لذا فالفار 70طفال في الشةةعبة الواحدة، وعليه فإن الحاجة الفعلية السةةتيعاب هذا العدد الكبير يقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةأكثر من )
( شةةةةةعبة، مايقارب ضةةةةةعفي العدد الموجود فعال.يبلغ عدد الشةةةةةعب في الرياض األهلية في  46الموجود، والعدد على وفق المعيار المحلي هو )

كما –( طفال في الشةعبة الواحدة، وهو 17( طفال وطفلة، بمعدل )762( روضةة أهلية، فيها )14( شةعبة، موزعة على )45دائرة بلدية الغدير)
(  17,4( طفال وطفلة، بمعدل )367( شةةةةعبة، فيها )21أقل من المعيار المحلي. تضةةةةم الرياض األهلية السةةةةبع في حي المثنى )  -هو واضةةةةح

( طفال وطفلة، بمعدل 175( شةةةةةةةةةعب في ثالث رياض، عدد األطفال فيها )10طفال في الشةةةةةةةةةعبة الواحدة. وفي حي سةةةةةةةةةومر عدد الشةةةةةةةةةعب )
( طفال 164( شةةةةةعب، يوجد فيها )10نيسةةةةةان( الذي فيه ثالث رياض أطفال أهلية، تضةةةةةم )9احدة. وكذلك حي )( طفال في الشةةةةةعبة الو 17,5)

(  60( شةعب، عدد األطفال فيها )4( طفال في الشةعبة الواحدة. وفي حي أكد الذي توجد فيه روضةة أهلية واحدة فيها )16,4وطفلة، وبمعدل )
حدة. من الواضةح أن أعداد األطفال في الشةعبة الواحدة أقل بكثير مما حدده المعيار المحلي،  ( طفال في الشةعبة الوا15طفال وطفلة، بمعدل )

يصةةةةل في بعض الرياض إلى النصةةةةف. ولعل السةةةةبب في ذلك يعود إلى نوع األبنية التي تضةةةةم الرياض األهلية، من حيث المسةةةةاحة، والطاقة  
( يبين عدد  8هو بيوت سةةةةكنية تسةةةةتأجر إلنشةةةةاء الرياض فيها. وفي أدناه جدول ) االسةةةةتيعابية للشةةةةعب فيها؛ إذ األعم األغلب من هذه األبنية

 الشعب في الرياض الحكومية واألهلية وعدد األطفال فيها، والزيادة فيها عن المعيار المحلي أو النقصان:
 (يبين أعداد الشعب في الرياض الحكومية واألهلية، والزيادة فيها، أو النقصان 8جدول )

عدد  نوعها  الحي وضة اسم الر  ت
 األطفال 

عدد 
 الشعب

الزيادة  
عن 
 المعيار

النقص  
عن 
 المعيار

 3 - 3 178 حكومية المثنى اليرموك 1
 3 - 7 300 حكومية المثنى الزنبق 2
 2 - 2 133 حكومية المثنى البسمة  3
 1 - 4 149 حكومية المثنى أحباب الرحمن 4
محمد   5

 المصطفى
 - 1 3 47 أهلية المثنى

 - - 2 46 أهلية المثنى كوكب األحالم 6
 - - 2 42 أهلية المثنى السرور 7
 - 1 2 32 أهلية المثنى الهمسات 8
 - 1 5 110 أهلية المثنى الرافدين 9
 - 2 4 50 أهلية المثنى الشارقة 10
 - 1 3 40 أهلية المثنى العال 11
 3 - 5 248 حكومية نيسان  9 الصفا  12
 - 2 4 54 أهلية نيسان  9 البروج 13
 - 1 3 52 أهلية نيسان  9 كوثر الرحمن 14
 - 1 3 58 أهلية نيسان  9 أمير البيان 15
 4 - 6 284 حكومية سومر الفارس  17
 - 2 4 67 أهلية سومر جنات الغدير  18
 - 1 3 48 أهلية سومر ورود الجنة 19
 - 1 3 56 أهلية سومر نور الغدير  20
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 8 - 6 426 حكومية أكد البراعم 21
 3 - 2 142 حكومية أكد أحالم الطفولة  22
 8 - 4 360 حكومية أكد أطفال العراق 23
 9 - 4 395 حكومية أكد العسل 24
 8 - 4 350 حكومية أكد األحالم 25
 - 2 4 60 أهلية أكد شمس بغداد  26

م من شعبة اإلحصاء في 2019للعام المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غير منشورة 
 2المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة

 معلم / طفل -4
( معلمات في رياض األطفال الحكومية، يشةةةةةةةرفن 106( معلمة؛ منها )161بلغ عدد المعلمات في رياض األطفال في دائرة بلدية الغدير )

العةدد أكبر ممةا حةدده المعيةار المحلي، الةذي جعةل معلمةة واحةدة لكةل   ( طفال لكةل معلمةة، وهةذا32( طفال وطفلةة، بمعةدل )3409على )
( معلمة، ليتوافق العدد مع عدد األطفال في هذه الرياض في ضةةةةةةةةةةةةةةوء 170( طفال، وبذا تدعو الحاجة إلى أن يكون العدد اكثر من )20)

د األطفال في الرياض الحكومية األربع فيه بلغ ( معلمة. في حي المثنى ذكرنا أن عد64المعيار المحلي، وعليه فإن ثمة نقص يقدر بةةةةةةةةةةةةةة)
( طفال لكل معلمة، وهذا العدد يمثل أقل مما حدده المعيار المحلي. أما 17,67( معلمة، بمعدل )43( طفال وطفلة، تشرف عليهم )760)

( طفال للمعلمة 25,8) ( معلمة، بمعدل11( طفال وطفلة، عليهم )284حي سةةةةةةةةةةةةةومر الذي بلغ عدد األطفال في الروضةةةةةةةةةةةةةة الوحيدة فيه )
( طفال وطفلة، تشةةةةرف عليهم 248نيسةةةةان( تضةةةةم الروضةةةةة الوحيدة فيه ) 9( أطفال عن المعيار المحلي. وفي حي )5,8الواحدة، بزيادة )

 ( أطفال. أما حي أكد الذي يعد  الحي األكبر في4,8( طفال لكل معلمة، وهو أكبر من المعيار المحلي بةةةةةةةةة)24,8( معلمات، بمعدل )10)
( طفال لكل 50,4( معلمة، بمعدل )42( طفال وطفلة، عليهم )2117بلدية الغدير؛ فقد ضةةةةةةةةةةةةةمت رياض األطفال الحكومية السةةةةةةةةةةةةةت فيه )

معلمةة، وهو عةدد كبير جةدا إذا مةاقيس بمةا حةدده المعيةار المحلي. إذن فةالحةاجةة الفعليةة من المعلمةات لتغطيةة هةذا العةدد من األطفةال في 
( معلمةةة. فةالمالحظ هنةةا أن أكثر 64( معلمةةات، وعليةةه فةإن النقص في عةدد المعلمةةات يبلغ )106ا الحي هو )الريةاض الحكوميةةة في هةذ

النقص الحةاصةةةةةةةةةةةةةةل في عةدد المعلمةات في ريةاض األطفةال الحكوميةة في بلةديةة الغةدير يتمثةل في هةذا الحي.يبلغ عةدد المعلمةات في الريةاض  
( طفال لكةل معلمةة، وهو عةدد أقةل بكثير ممةا  13,85( طفال وطفلةة، بمعةدل )762( معلمةة، يشةةةةةةةةةةةةةةرفن على )55األهليةة في بلةديةة الغةدير)

(  367حدده المعيار المحلي.حي المثنى الذي يضم أكبر عدد من الرياض األهلية والبالغ سبع رياض أهلية، يقدر عدد األطفال فيه بةةةةةةةةةةةةةة )
ا عدد األطفال في الرياض األهلية الثالث في حي سةومر ( طفال لكل معلمة. أم12,65( معلمة، بمعدل )29طفال وطفلة، تشةرف عليهم )

نيسةةةةان( يوجد في الرياض األهلية الثالث   9( طفال لكل معلمة. وفي حي )15,9( معلمة، بمعدل )11( طفال وطفلة، عليهم )175فيبلغ )
(  60الوحيدة في حي أكد ففيها ) ( طفال لكل معلمة. أما الروضةةة األهلية14,9( معلمة، بمعدل )11( طفال وطفلة، تشةةرف عليهم )164)

( طفال لكةل معلمةة. يالحظ ممةا تقةدم أن عةدد المعلمةات في الريةاض األهليةة في دائرة بلةديةة 15( معلمةات، بمعةدل )4طفال وطفلةة، عليهم )
مة. وفيما يأتي جدول  ( معل38( معلمة، إذ يفترض أن يكون العدد )15الغدير أكبر من العدد الذي حدده المعيار المحلي بةةةزيادة تقدر بةةة )

 ( يبين عدد المعلمات في الرياض الحكومية واألهلية وعدد األطفال فيها، والزيادة فيها عن المعيار المحلي أو النقصان:9)
 أعداد المعلمات في الرياض الحكومية واألهلية، والزيادة فيها، أو النقصان  (يبين9جدول )

عدد  نوعها  الحي اسم الروضة  ت
 األطفال 

عدد 
 المعلمات

الزيادة  
عن 
 المعيار

النقص  
عن 
 المعيار

 - 2 10 178 حكومية المثنى اليرموك 1
 3 - 12 300 حكومية المثنى الزنبق 2
 - 5 11 133 حكومية المثنى البسمة  3
 - 2 10 149 حكومية المثنى أحباب الرحمن 4
محمد   5

 المصطفى
 - 2 4 47 أهلية المثنى

 1 - 2 46 أهلية المثنى كوكب األحالم 6
 - 1 3 42 أهلية المثنى السرور 7
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 - 2 4 32 أهلية المثنى الهمسات 8
 - - 6 110 أهلية المثنى الرافدين 9
 - 1 4 50 أهلية المثنى الشارقة 10
 - 4 6 40 أهلية المثنى العال 11
 3 - 10 248 حكومية نيسان  9 الصفا  12
 - 1 4 54 أهلية نيسان  9 البروج 13
 - 1 4 52 أهلية نيسان  9 كوثر الرحمن 14
 - 1 3 58 أهلية نيسان  9 أمير البيان 15
 3 - 11 284 حكومية سومر الفارس  17
 - 1 4 67 أهلية سومر جنات الغدير  18
 - 1 3 48 أهلية سومر ورود الجنة 19
 - 1 4 56 أهلية سومر نور الغدير  20
 11 - 11 426 حكومية أكد البراعم 21
 3 - 4 142 حكومية أكد أحالم الطفولة  22
 11 - 7 360 حكومية أكد أطفال العراق 23
 13 - 7 395 حكومية أكد العسل 24
 10 - 7 350 حكومية أكد األحالم 25
 - 1 4 60 أهلية أكد شمس بغداد  26

م من شعبة اإلحصاء في 2019المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غير منشورة للعام 
 2المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة

 االستنتاجات:
( من  11( روضةةةةةة أطفال أهلية، وتشةةةةةغل )14أطفال حكومية، و )( روضةةةةةة  12( روضةةةةةة أطفال، منها )26تضةةةةةم دائرة بلدية الغدير ) -

الرياض الحكومية بناية خاصةةةةةة بها، باسةةةةةتثناء روضةةةةةة أطفال واحدة ضةةةةةيف على مدرسةةةةةة محمد عباس الزبيدي االبتدائية، وبذا يكون معدل 
 ناية واحدة لكل روضة.( روضة لكل بناية، وهو دون المعيار المحلي الذي حدد ب0,91إشغال الرياض الحكومية لألبنية )

تشةغل الرياض األهلية في بلدية الغدير أربع عشةرة بناية، وبذا يكون معدل إشةغال الرياض األهلية لألبنية روضةة واحدة لكل بناية، وهو   -
 مايحقق المعيار المحلي.

( طفال 284( روضة، بمعدل )12( أطفال، ينتظمون في )3409يقدر عدد األطفال في رياض األطفال الحكومية في بلدية الغدير بةة ) -
( طفال في الروضة الواحدة. ومن ثمة نقص يقدر بة  180في الروضة الواحدة، وهو عدد كبير قياسا بالمعايير المحلية التي حددت العدد بةةةةةةةةة )

 ( رياض، ليتطابق عدد الرياض مع أعداد األطفال على وفق المعايير التخطيطية المحلية.7)
( طفال وطفلةة في البنةايةة الواحةدة،  54,42( بنةايةة، بمعةدل )14( طفال وطفلةة، تضةةةةةةةةةةةةةةمهم )762ض األهليةة )بلغ عةدد األطفةال في الريةا -

( طفال في الروضةةةةةةةةةةةةةة الواحدة؛ ولعل السةةةةةةةةةةةةةبب في ذلك يعود إلى حجم األبنية التي غالبا ما تكون 125وهو أقل من المعيار المحلي بنحو )
 ة.صغيرة ال تتسع للعدد الذي حددته المعايير المحلي

( طفال في الشةةةةةةةةةةةعبة  66,8( أطفال بمعدل )3409( شةةةةةةةةةةةعبة، فيها )51عدد الشةةةةةةةةةةةعب في رياض األطفال الحكومية في بلدية الغدير ) -
( طفال للشةةةعبة الواحدة، وعليه فإن الحاجة الفعلية من الشةةةعب لتناسةةةب عدد  30الواحدة، وهو أكثر من الضةةةعف للمعيار المحلي الذي حدد )

 ( شعبة.63( شعبة، لذا الحاجة تدعو إلى زيادة عدد الشعب في الرياض الحكومية تقدر بة)114المحلي هو ) األطفال على وفق المعيار
( طفال وطفلة،  762( روضةةةةة أهلية، فيها )14( شةةةةعبة، موزعة على )45يبلغ عدد الشةةةةعب في الرياض األهلية في دائرة بلدية الغدير) -

(  20المعيار المحلي، ويقدر عدد الفائض في الشةةةةةةةةةةةعب في هذه الرياض بما يقارب ) ( طفال في الشةةةةةةةةةةةعبة الواحدة، وهو أقل من17بمعدل )
 شعبة.

(  32( طفال وطفلة، بمعدل )3409( معلمات يشةةةةةةةرفن على )106عدد المعلمات في رياض األطفال الحكومية في دائرة بلدية الغدير ) -
( طفال، وبةذا تةدعو الحةاجةة إلى أن يكون  20معلمةة واحةدة لكةل )  طفال لكةل معلمةة، وهةذا العةدد أكبر ممةا حةدده المعيةار المحلي، الةذي جعةل
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(  64( معلمة، ليتوافق العدد مع عدد األطفال في هذه الرياض في ضوء المعيار المحلي، وعليه فإن ثمة نقص يقدر بة)170العدد اكثر من )
 معلمة.

( طفال لكةل  13,85( طفال وطفلةةة، بمعةةدل )762( معلمةةة، يشةةةةةةةةةةةةةةرفن على )55عةدد المعلمةةات في الريةاض األهليةةة في بلةةديةة الغةةدير) -
 ( معلمة.15معلمة، وهو عدد أقل بكثير مما حدده المعيار المحلي، بةزيادة  في عدد المعلمات يقدر بة )

 
 املصـادر 

المعلومات الجغرافية  التحليل المكاني للخدمات التعليمية في محافظة رفح باستتتتخدام نظم م(،  2015، سةةةةهير خليل محمد )ابو شةةةةنب •
(GIS).رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية اآلداب، الجامعة االسالمية، غزة/فلسطين ، 
  العراق./الموصل دار الكتب للطباعة والنشر، ،الخرائط الموضوعيةم(، 1991)فالح شاكر ؛ أسود •
 .2018منشورة، لسنة (، بيانات غير GISأمانة بغداد، دائرة التصاميم، قسم ) •
، مجلةة واسةةةةةةةةةةةةةةط للعلوم  كفتاءة التوزيع المكتاني لريتاض األطفتال في متدينتة الكوتم(،  2014جودة؛ جبر عطيةة، وجنيط؛ محمةد كريم ) •

 .27، العدد 10اإلنسانية، المجلد 
 ، مكتبة اإلشعاع الفنية، القاهرة.المضمون البشري في الجغرافيام(، 2005يسري ) الجوهري؛ •
، مجلة العلوم  كفاءة التوزيع المكاني لخدمات رياض األطفال في مدينة الحلة(؛  2016حمزة، أميرة علي، وطعماس، يوسةةةةةةةةف يحيى ) •

 .، آذار1، العدد 23اإلنسانية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة بابل، مج 
 م.2019ام ، بيانات غير منشورة للع(GISدائرة بلدية الغدير/ شعبة نظم المعلومات ) •
، مؤسةسةة الخليج  13، مجلة البحوث والدراسةات العربية، العدد  توزيع الخدمات التعليمية في العراقم(؛  1984طعماس؛ يوسةف يحيى ) •

 .للطباعة والنشر، بغداد
المخطط والتنمية، ، مجلة كفاءة الخدمات التعليمية  في منطقة األعظميةم(،  2007عبد الرزاق؛ نجيل كمال، ويوسةةةةف؛ نغم فيصةةةةل ) •

 .12العدد 
، رسالة ماجستير، التخطيط الحضري واإلقليمي،  توزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدية طحنون م(،  2007عبدهللا؛ كفاح صالح ) •

 .كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين
 .عة والنشر، القاهرة، دار وهران للطباتاريخ تخطيط المدنم(، 1990عبدهللا؛ محمد أحمد ) •
 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.تخطيط المدن(، 1998؛ أحمد خالد )معال   •
 .، عمان/ األردن1، دار الصفاء للطباعة والنشر، طالتخطيط أسلوب ومبادئ عامةم(، 2008غنيم؛ عثمان محمد ) •
 م2019منشورة للعام  / شعبة اإلحصاء، بيانات غير2المديرية العامة للتربية في بغداد الرصافة/ •
غير    ، رسةةةالة ماجسةةةتيرتحليل وتقييم توزيع الخدمات الصتتحية والتعليمية والثقافية في نابلسم(، 2008مسةةةافي؛ عوني عبد الهاني ) •

 .، التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينمنشورة
 بغداد. مطبعة الحكومة، ،طبيعة المشكلة الجغرافية ،م(1960)علي محمد ؛ المياح •
 م.2012وزارة التربية، المديرية العامة للتخطيط التربوي، بيانات غير منشورة للعام  •
 

 

 


