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 الملخص التنفٌذي

فً تأشٌر عدٌد من البحوث والدراسات والتقارٌر الحكومٌة الرسمٌة تكمن مشكلة هذه الورقة البحثٌة 

العجز، وبٌان تأثٌر النزاعات حجم ، مما ٌستدعً الحاجة الى تحدٌد كبٌر فً األبنٌة المدرسٌةوجود عجز 

فً حاجة مجلس النواب عامة ولجنة  الورقة، كما تأتً مشكلة المسلحة على ازدٌاد نسبة العجز من عدمها

هدف وتعماال لدور المجلس التشرٌعً والرقابً، اصة فً معرفة حجم العجز المذكور؛ إالتربٌة النٌابٌة خ

لنواحً محافظة نٌنوى ومعرفة الفجوة المدرسٌة  الصفوفلى حصر حجم العجز فً إالورقة البحثٌة هذه 

العام الدراسً ( المجرمة وداعشعصابة )أي قبل دخول  (3112-3112)لعام الدراسً بنسبة العجز بٌن ا

سد العجز خطط وزارة التربٌة وإجراءاتها للقٌام السٌدات والسادة النواب بمتابعة ، 1(3112-3131)

وحتى نعرف بدقة  ،البحث النٌابً والوصفً التحلٌلً ًمنهج، واتبعت الورقة بحسب دوائرهم االنتخابٌة

حجم الحاجة البد من اعتماد معٌار مختلف عن الدراسات التً اعتمدت معرفة عدد المدارس المطلوب 

معٌاَر  اعتمدت الورقةوعلٌه  ،من خالله معرفة حجم الحاجة بالدقة نال ٌمكتوفٌرها، إذ أن هذا المعٌار 

على حجم الحاجة الحقٌقً  للوقوف، ٌاتلعدد المستشفٌر عدد األسّرة فً معرفة الحاجة نظ الصفوفعدِد 

 (45)الواحد؛ الذي وصلت مدٌاته فً بعض المدارس إلى  الصفالقاضً بفك اكتظاظ عدد الطلبة فً 

  !.بل وصل إلى أكثر من ذلكالصف الواحد فً  !طالبا

                                                           

 6/11/1511فً  41513حسب كتاب وزارة التربٌة/ المدٌرٌة العامة للتخطٌط التربوي ذي العدد  1
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 المعٌار فً معرفة حجم العجز فً عدد الصفوفأوال: 

ٌمكن اعتماد نموذج هٌكلً  أنه من حٌث الواقع البداٌة ولكً نعرف حجم العجز البد أن نعً 

الطلبة الختالف البٌئات الحاضنة لتلك المدارس فعدد للمدرسة لجمٌع نواحً محافظة نٌنوى واحد 

المستفٌدٌن فً الرٌف مثال ٌختلف عنهم فً الحضر، وكذلك هو الحال بالنسبة لتوفر المساحات الكافٌة 

فبعضها ٌحتوي على عدد من  ،ارسهناك اختالفا بٌن حجوم المد ح أن، إذ سٌتضلذلك الهٌكل من عدمه

التً  بسبب عدم توفر المساحات التً تحتاجها المدرسة النموذجٌة ؛ٌختلف عن المدرسة األخرى الصفوف

 من ثم، الصفوفٌضطر صاحب القرار إلى تقلٌل عدد األمر الذي ، طالبا فً كل صف (32)تعتمد وجود 

بعٌن الصف المدرسً أخذ قضٌة اكتظاظ الطلبة فً لكن ٌمكننا ٌصعب علٌنا معرفة الحاجة لعدد المدارس، 

ذلك االكتظاظ، من ثم توفٌر  لفكِّ  ؛المدرسٌة الكافٌة الصفوفمن خالل اعتماد توفٌر  ؛االعتبار لحلها

ب، من ثم معرفة الحاجة لعدد المساحات لبناء عدد من المدارس بناء على الحاجة الفعلٌة لعدد تلك الُشعَ 

 المدارس المطلوب توفٌرها.

 ولكً نصل إلى الهدف المرجو من هذه الورقة البد من وضع المعادلة اآلتٌة:

 المطلوب توفرها الصفوفالمتوفرة حالٌا(= عدد  الصفوف)عدد  ـــ( 52 ÷)عدد الطلبة 

 .2ٌمثل الحد األعلى النموذجً لعدد الطلبة فً الُشعبة الواحدة (14)العدد : ملحوظة

من ف، صفا( 184ٌبلغ ) الصفوفطالب وعدد من  (5555)لدٌنا فً إحدى النواحً لو كان مثال: 

 صف( طالبا لكل 14بواقع ) الصفوفلٌتوزع الطلبة على  صفا( 135خالل تطبٌق المعادلة سنحتاج إلى )

ال ٌزٌد عدد  صفن كل حتى نضمن أصفا إضافٌا ( 34فإننا بذلك سنحتاج إلى ) صفا( 184وبما أن لدٌنا )

 .صف( طالبا لكل 14) طلبته على

  

                                                           

 ٠٨٤/ قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ذي العدد التربٌة ابن رشدحسب كتاب وزارة التعلٌم العالً / جامعة بغداد/ كلٌة  2

 6/3/1512فً 



2 
 

 الفجوة فً عجز الصفوف المدرسٌة قبل دخول داعش وبعدهاثانٌا: 

بعد معرفة حجم العجز صار باإلمكان معرفة الفجوة بٌن نسبة العجز بعدد الصفوف 

العام الدراسً  فًإلى المحافظة وبٌن نسبة العجز  جرمة( المداعش)قبل دخول عصابة 

 ، واتضح من خالل الورقة هذه أن هناك نوعٌن من الفجوات هما:(3112-3131)

 عكست تراجع نسبة العجز بالناحٌة بشكل واضح. إٌجابٌةفجوة  .1

 وٌمكن أن ٌكون سبب تلك الفجوة هو اآلتً:

تقلٌل حجم االكتظاظ من  من ثمإما ازدٌاد أعداد النازحٌن الخارجٌن من الناحٌة  . أ

 األساس.

 أو بناء عدد من الصفوف ضمن خطة إعادة اإلعمار. . ب

 .أو كالهما . ت

 عكست ازدٌاد نسبة العجز بالناحٌة بشكل واضح. فجوة سلبٌة .3

 وٌمكن أن ٌكون سبب تلك الفجوة جاء من خالل:

 الخدمة بسبب النزاع الذي حصل فً الناحٌة.خروج عدد من الصفوف من  . أ

ازدٌاد حجم االكتظاظ  من ثمجذب الناحٌة للنازحٌن إلٌها من النواحً األخرى  . ب

 على الصفوف المتوفرة للناحٌة.

 

 

  



2 
 

 فً نواحً محافظة نٌنوىنسبة العجز بعدد الصفوف المدرسٌة حجم  ( ٌوضح1جدول )

 (1515-1518)( و 1513-1512بٌن العاَمٌِن الدراسٌٌَِن )
 

 الحالة 5151-5109نسبة العجز  5102-5102نسبة العجز  الناحٌة ت

 ازدادت 34% 26% الجانب االٌسر  0

 على حالها 24% 24% الجانب االٌمن  5

 انخفضت 5% 9% مركز تلعفر  2

 انخفضت 1% 6% الشمال  2

 ازدادت 6% 5% مركز تلكٌف  2

 ازدادت 6% 4% القٌارة  6

 ازدادت 4% 3% بعشٌقة  7

 ازدادت 3% 2% حمام العلٌل  8

 ازدادت 3% 2% برطلة  9

 ازدادت 4% 2% زمار  01

 ازدادت 3% 2% الحمٌدات  00

 انخفضت 0% 2% مركز سنجار  05

 انخفضت 0% 2% القحطانٌة  02

 على حالها 2% 2% ربٌعه  02

 على حالها 1% 1% العٌاضٌة  02

 على حالها 1% 1% مركز الحمدانٌة  06

 على حالها 1% 1% وانه  07

 على حالها 1% 1% الشورة  08

 انخفضت 0% 1% القٌروان  09

 على حالها 1% 1% مركز البعاج  51

 ازدادت 2% 1% نمرود  50

 انخفضت 0% 1% الكوٌر  55

 على حالها 0% 0% مركز مخمور  52

 على حالها 0% 0% فاٌده  52

 على حالها 0% 0% الفاروق  52

 على حالها 0% 0% مركز الشٌحان  56

 على حالها 0% 0% المحلبٌة  57

 على حالها 0% 0% القوش  58

 انخفضت 3-% 0% تل عبطة  59

 على حالها 0% 0% مركز الحضر  21

 ازدادت 0% 1-% قراج  20
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 النتائج:

( ناحٌة هً مجموع نواحً 21( ناحٌة لم تتغٌر فٌها نسبة العجز بعدد الصفوف من أصل )13) .1

 نٌنوى.

 ( نواحً تأثرت فٌها نسبة العجز سلبا إذ ازدادت النسبة فٌها عن السابق.15) .3

 ( نواحً كانت فٌها الفجوة من النوع اإلٌجابً إذ قلت فٌها نسبة العجز عن السابق.6) .2

من ( %7)إذ أوضحت الورقة أن هناك زٌادة بنسبة  األكثر ضرراكانت  رالجانب األٌسناحٌة  .2

 العجز بعدد الصفوف.

قبل دخول  (%8تراجعا واضحا فً نسبة العجز إذ كانت تبلغ ) الشمالاحٌة  ن سجلتفٌما  .2

 .(%4بلغت ) (1515-1518عصابة )داعش( المجرمة وبالعام الدراسً )

 

 التوصٌات:

األسباب التً أدت إلى تفاقم نسبة العجز  عنلجنة التربٌة النٌابٌة  أن تتحرىلعل من المناسب 

 ، من خالل:(1فً النواحً المشار إلٌها فً الجدول رقم ) فً عدد الصفوف

 استضافة المؤسسات المعنٌة بالمحافظة )دٌوان محافظة نٌنوى، مدٌرٌة تربٌة نٌنوى(. . أ

 حافظة نٌنوى، مدٌرٌة تربٌة نٌنوى(.زٌارة مٌدانٌة للمؤسسات المعنٌة بالمحافظة )دٌوان م . ب

 


