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الملخ�ض

التعليم اإلبتدائي والثانوي يف  التعليمية والتدريسية يف  تباين يف توزيع اهليئة  البحث إىل أن هنالك  توصل 
حمافظة كربالء وأن عملية التوزيع اجلغرايف للقوى العاملة التعليمية يف حمافظة كربالء أفرزت العديد من جوانب 
إذا  بأعدادهم  الكفاية  التعليمية، وعدم  العاملة  للقوى  املكاين  التوزيع  الضعف والقصور متثل يف عدم عدالة 
ما قورن باملعيار املحيل يف عدد من الوحدات اإلدارية يف املحافظة، ومن خالل تطبيق املعايري املحلية املعتمدة 
توصلنا إىل ظهور عجز يف عدد اهليئة التعليمية يف التعليم اإلبتدائي بواقع )-1506( معلم ومعلمة عىل مستوى 
التعليم اإلبتدائي  البنني يف  التعليمية يف مدارس  اهليئة  البحث إىل أن هنالك عجز يف عدد  املحافظة، وتوصل 
بواقع)-236(معلم ومعلمة، يف حني بلغ العجز يف عدد اهليئة التعليمية يف مدارس البنات يف التعليم االبتدائي 
بواقع)-451( معلمة عىل مستوى املحافظة، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فظهر فائض يف عدد اهليئة التدريسية 
يف التعليم الثانوي بواقع )+708( مدرس ومدرسة عىل مستوى املحافظة، وظهر عجزًا يف عدد اهليئة التدريسية 
مقداره )-77( مدرس ومدرسة يف مدارس البنني بينام ظهر فائض يف عدد اهليئة التدريسية يف مدارس البنات 
)تلميذ/مدرسة  معدل  إن  املعتمدة  املحلية  املعايري  تطبيق  وبعد  البحث  وتوصل  مدرسة.  بواقع)+183( 
وطالب/مدرسة( جاءت أعىل من املعيار املحيل املعتمد يف التعليم اإلبتدائي وأقل من املعيار املحيل املعتمد يف 

التعليم الثانوي.

الكلامت املفتاحية: كربالء، املحاصيل الزراعية، االنتاج الزراعي.
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Abstract

The efficiency of human power distribution in the educational system for the primary and 
secondary schools in Karbala governorate for the educational year (2018-2019).

The study found that there is a disparity in the distribution of the teachers and the teaching 
staff in primary and secondary schools in Karbala governorate. Through the application of 
the approved local standards, a deficit emerge in the number of the teaching staff in primary 
schools with the governorate by (-1506) male and female teachers at the governorate level.

The study has reached that there is a shortage in the number of the educational staff within 
male schools in primary level by (-236) a male and a female teacher, while the shortage in the 
number of the educational staff in girl's schools in primary education reached (-451) female 
teachers at the governorate level, as for secondary education  There appeared a surplus in the 
number of the teaching staff in secondary education by (+708) a male and a female teacher 
at the governorate level, and a shortage in the number of the teaching staff amounted to (-77) 
a male and a female teacher in boy's schools, while a surplus appeared in the number of the 
teaching staff in girl's schools at the rate of (183) female teachers.  The study found that after 
applying the approved local standards, the average of a (school pupil and a student school) 
came higher than the approved local standard for primary education and less than the local 
standard approved in secondary education.

key words: Karbala, agricultural crops, agricultural production.
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المقدمة

لتقدم  واالساسية  االوىل  الركيزة  التعليم  يعد 
وتطور املجتمعات ومعيار لقياس تقدمها أو ختلفها، 
فتوفري الكوادر العلمية والفنية واملهنية التي تسهم يف 
بناء املجتمع يف كل املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
والسياسية والثقافية والتكنلوجية تعتمد عىل التعليم 
يف أي بلد يرغب يف إحداث تطور ويف أي جمال جيب 

أن يبدأ بالتعليم)1(.

أكثر  بني  من   )capability( الكفاءة  مفهوم  يعد   
املفاهيم املستخدمة يف تقييم اداء الكائن االجتامعي، 
وقد اصبح استخدامه واسعًا يف املجاالت والدراسات 
توظيف  ويمكن  اخلصوص،  وجه  عىل  االقتصادية 
باعتباره مؤرشًا  الدراسات اجلغرافية  املفهوم يف  هذا 
مهاًم يف إداء الظواهر اجلغرافية وباخلصوص البرشية 
الدراسات  من  العديد  يف  استخدامه  برز  لذا  منها 
احلضية والسكانية بشكل كبري يف اآلونة االخرية)2(.

أو هي  اليه  الوصول  ينتظر  الكفاءة هبدف  ترتبط 
متعلقة بوضعية او هدف معطى مسبقًا وهذا ما ذهب 
للكفاءة  تعريفهام  يف   P. Gilbert و    M. Parlier اليه 
ــدرات عىل  ــق وال املــعــارف  مــن  أهنــا »جمموعة  عــىل 
الترصف والسلوكيات املهيكلة قصد حتقيق هدف يف 

حالة عمل معينة«)3(. 

اوًل: م�شكلة البحث 

حول  وتوظيفها  البحث  مشكلة  صياغة  يمكن 
التساؤالت االتية:

هل يوجد تباين يف توزيع القوى العاملة التعليمية . 1
مستوى  وعىل  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف 

الوحدات االدارية يف حمافظة كربالء؟
العاملة . 2 القوى  توزيع  يف  كفاءة  توجد  هل 

يف  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف  التعليمية 
التعليم االبتدائي والثانوي يف حمافظة كربالء؟

ثانيًا: فر�شية البحث 

مشكلة  عىل  لإلجابة  حماولة  هي  الفرضية  إن  بام 
الدراسة والوقوف عىل أبرز ما توصلت اليه الدراسة 
من إجابات او حلول حتى يتم التحقق من صحتها 
اعاله  ورد  ما  من  وانطالقًا  لذا  عدمه،  من  وثبوهتا 

يمكن أن تصاغ فرضيات الدراسة بالشكل اآليت:

التعليمية . 1 العاملة  القوى  توزيع  يف  تباين  هناك 
وعىل مستوى الوحدات االدارية يف املحافظة؟

مطابقًا . 2 التعليمية  العاملة  القوى  توزيع  كان  اذا 
واذا  الكفاءة،  تتحقق  املعتمدة  املحلية  للمعايري 
التعليم  يف  كفاءة  يوجد  فال  املعايري  تتطابق  مل 
الوحدات  مستوى  وعىل  والثانوي  االبتدائي 

االدارية يف املحافظة.

ثالثًا: هدف البحث

تسعى الدراسة هنا إىل حتقيق جمموعة من األهداف 
تتمثل أبرزها ما يأيت:

يف . 1 العاملة  للقوى  اجلغرايف  توزيع  واقع  معرفة 
التعليم االبتدائي والثانوي يف املحافظة كربالء.

العاملة . 2 للقوى  اجلغرايف  التوزيع  كفاءة  تقييم 
التالميذ  حجم  مع  ذلك  ومالءمة  التعليمية 
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والطالب.
والتدريسية . 3 التعليمية  اهليئات  يف  العجز  بيان   

بحسب الوحدات اإلدارية يف حمافظة كربالء.

رابعًا: اأهمية البحث

تكمن أمهية الدراسة ان املعلم يشغل مكانة هامة 
دور  من  له  ملا  العصور،  مر  وعىل  الثقافات  مجيع  يف 
القيم  تنشئة األجيال وتعليمهم فضاًل عن غرس  يف 
املجتمع،  وثقافة  تنسجم  التي  اإلجيابية  واألخــالق 
لذلك جاء البحث لتسليط الضوء عىل أهم رشحية يف 
دراسة  حيث  من  واملدرسني  املعلمني  وهم  املجتمع 
العجز  مناطق  عن  والكشف  اجلغرايف  توزيعهم 
توزيع  إعادة  املعنية  للجهات  يتسنى  لكي  والفائض 
االبتدائي  التعليم  يف  عادلة  بصورة  العاملة  القوى 

والثانوي.

خام�شًا: حدود منطقة البحث

بكامل  كربالء  بمحافظة  البحث  منطقة  تتمثل 
االقضية  بحسب  ــة  ــ االداري ــا  ــداهت ووح حــدودهــا 
دائريت  بني   )1( اخلريطة  يف  كام  وتقع  والنواحي. 
حدودها  أمــا  ــًا،  رشق  )44  30-31  45( عــرض 
الشامل والغرب حمافظة االنبار  االدارية فتحدها من 
ومن  بابل  حمافظة  ــرشق  وال الرشقي  الشامل  ومــن 
وسط  يف  تقع  بذلك  فهي  النجف،  حمافظة  اجلنوب 

غرب العراق.

وهي  )5034كـــم2(،  املحافظة  مساحة  وتبلغ 
العراق  مساحة  امجايل  من   )٪1،2( نحو  بذلك  متثل 
اخلريطة  من  ويالحظ  ــم2(.  ــ )435052ك البالغة 

وحدات  سبع  من  تتكون  كربالء  حمافظة  ان   )1(
واهلندية  )كربالء  هي  أقضية  أربعة  وبواقع  اداريــة، 
)احلر  هي  نواحي  وثالث  واحلسينية(،   التمر  وعني 

واخلريات واجلدول الغريب(.

التعليم  في  التعليمية  الهيئات  توزيع  رابعًا: 
وفقا  الدارية  الوحدات  وبح�شب  البتدائي 
-2018( الدرا�شي  للعام  المعيارية  للدرجات 

)2019
من خالل حتليل معطيات اجلدول)1(، يلحظ ان 
تباينًا يف مستويات املعلمني واملعلامت يف جمال  هناك 
الــدرايس)2019-2018(  للعام  االبتدائي  التعليم 

وفقا للدرجات املعيارية اآلتية:

املعيارية )+0،50  املرتفع: وتبلغ درجته  املستوى   -
كربالء  قضاء  مركز  املستوى  هذا  فأكثر(:ويضم 
بدرجة معيارية )+1،87( وتعد أعىل درجة معيارية 
كربالء،  حمافظة  يف  االدارية  الوحدات  مستوى  عىل 
املستوى  هذا  ضمن  الثانية  باملرتبة  احلر  ناحية  وتأيت 
ويعود   ،)0،68+( املعيارية  الدرجة  بلغت  حيث 
السبب يف زيادة عدد اهليئات التعليمية يف مركز قضاء 
كربالء واحلر كوهنام أعىل الوحدات االدارية بأعداد 

السكان وبالتايل زيادة عدد املدارس.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املتوسط:  املستوى   -
املستوى )0،00_ 0،49(: ال يوجد أي وحدة ادارية 

ضمن هذا املستوى.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املنخفض:  املستوى   -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49_0،01-( املستوى 
احلسينية  ادارية هي )قضاء  املستوى ثالث وحدات 
وكانت  الغريب(  اجلدول  وناحية  اهلندية  وقضاء 
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التوايل )-0،04،-0،21،  الدرجات املعيارية وعىل 
 .)0،44-

املعيارية  الدرجة  وتبلغ  جدًا:  املنخفض  املستوى   -
هلذا املستوى )-0،50فأقل(، ويضم مركز قضاء عني 
اخلريات  وناحية   ،)1،07-( معيارية  بدرجة  التمر 
سبب  وُيعزى   ،)0،78-( بلغت  معيارية  بدرجة 
االنخفاض إىل قلة أعداد السكان يف مركز قضاء عني 
التمر كوهنا منطقة طاردة للسكان، أما ناحية اخلريات 
فهي منطقة ريفية تعاين من قلة اخلدمات مما ادى اىل 

انخفاض عدد السكان وبالتايل قلة أعداد املدارس.

الجدول)1( التوزيع العددي والدرجة المعيارية للهيئات 
التعليمية في مجال التعليم البتدائي وبح�شب الوحدات 
الدارية في قطاع تربية محافظة كربالء لعام الدرا�شي 

)2010-2011( والعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدة االداريةت

عدد املعلمني 
واملعلامت 
-2018(
)2019

الدرجة 
املعيارية

+42951،87مركز قضاء كربالء1

-16780،04قضاء احلسينية2

+26770،68ناحية احلر3

-2801،07مركز قضاء عني التمر4

املصدر: من عمل الباحثني باالعتامد عىل اهليأة العامة للمساحة، خريطة كربالء االدارية،2016.                

خريطة)1( التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء
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-14530،21مركز قضاء اهلندية5

-11330،44ناحية اجلدول الغريب6

-6780،78ناحية اخلريات7

12194املجموع8

1742املتوسط احلسايب9

1361،3االنحراف املعياري10

عــىل: مجهوريــة  اعتــامدًا  الباحثــة  مــن عمــل  املصــدر: 
تربيــة كربالء،قســم  مديريــة  الرتبيــة/  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبوي،شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 

التعليم  التدري�شية في  الهيئات  خام�شًا: توزيع 
وفقًا  الدارية  الوحدات  وبح�شب  الثانوي 
-2018( الدرا�شي  للعام  المعيارية  للدرجات 

:)2019

تباينًا يف  هناك  ان   )2( اجلدول  يتضح من خالل 
توزيع اهليئات التدريسية وبحسب الوحدات االدارية 
يف التعليم الثانوي يف حمافظة كربالء وللعام الدرايس 
املعيارية  الــدرجــات  وبحسب   )2019-2018(

أظهرت لنا عدة مستويات وعىل النحو اآليت:

هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املرتفع:  املستوى   -
املستوى )+0،50فأكثر(، ويقع ضمن هذا املستوى 
مركز حمافظة كربالء بدرجة معيارية )2،15( وبعدد 
قضاء  مركز  بقي  حيث  ومدّرسة،  مدرس   )3180(
الدراسيني  وللعامني  املرتفع  املستوى  ضمن  كربالء 
ولنفس االسباب بسبب زيادة أعداد السكان وبالتايل 

زيادة عدد املدارس.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املتوسط:  املستوى   -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49  _  0،00( املستوى 

وكان   )0،04( معيارية  بدرجة  احلر  ناحية  املستوى 
 )1025( احلر  ناحية  ضمن  التعليمية  اهليئات  عدد 

مدرس ومدّرسة.
هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ  املنخفض:  املستوى    -
هذا  ضمن  ويقع   ،)0،49-  _  0،01-( املستوى 
احلسينية  ادارية هي )قضاء  املستوى ثالث وحدات 
وبدرجات  الغريب(،  اجلدول  وناحية  اهلندية  وقضاء 
معيارية وعىل التوايل  )-0،03، -0،25، -0،47(، 
وكانت أعداد اهليئات التعليمية هلذه الوحدات وعىل 

التوايل )494،722،980( مدرس ومدّرسة.
- املستوى املنخفض جدًا: وتبلغ الدرجة املعيارية هلذا 
املستوى  هذا  ضمن  ويقع  )-0،50فأقل(،  املستوى 
وعدد   )0،62-( معيارية  بدرجة  اخلريات  ناحية 
اهليئات التعليمية فيها بلغ )343( مدرس ومدّرسة، 
بلغت  املعيارية  الدرجة  التمر فكانت  أما قضاء عني 
التعليمية ضمن  اهليئات  بلغ عدد  )-0،82(، حيث 
كوهنا  ومدّرسة،  مدرس   )143( التمر  عني  قضاء 
مناطق غري جاذبة للسكان وبالتايل قلة أعداد السكان 

ادى اىل قلة أعداد املدارس.

الجدول)2( توزيع الهيئات التعليمية بح�شب الدرجات 
المعيارية والوحدات الدارية في التعليم الثانوي في قطاع 

تربية محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

عدد املدرسني لعام الوحدات االداريةت
)2019-2018(

الدرجة 
املعيارية

31802،15مركز قضاء كربالء1

-9800،03قضاء احلسينية2

10250،04ناحية احلر3

مركز قضاء عني 4
-1430،82التمر
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-7220،25مركز قضاء اهلندية5

ناحية اجلدول 6
-4940،47الغريب

-3430،62ناحية اخلريات7

6938املجموع8

983،8املتوسط احلسايب9

1020،7االنحراف املعياري10

املصــدر مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل: مجهوريــة 
تربيــة كربــالء، قســم  الرتبيــة مديريــة  العــراق، وزارة 
ــة  ــات حمافظ ــاء، بيان ــعبة االحص ــوي، ش ــط الرتب التخطي

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 

طالب(  ومدر�ض  تلميذ  )معلم  معيار  �شاد�شًا: 

ح�شب الوحدات الدارية في المحافظة

من أجل معرفة كفاءة القوى التعليمية يف التعليم 
من  وحتديدًا  كربالء،  حمافظة  يف  والثانوي  االبتدائي 
التالميذ  حجم  يناسب  بام  وكفايتها  توزيعها  حيث 
املؤرشات  من  بعض  االعتامد  من  فالبد  والطالب، 
وزارة  حددت  فقد  لذا  املحلية،  التخطيطية  واملعايري 
الرتبية معيارًا )معلم/تلميذ ومدرس/طالب( يف كل 
الكوادر  نقص  ألن   ،)3( جدول  الدراسية  املراحل 
التعليمية  املــالكــات  عىل  ضغطًا  يولد  التعليمية 
والتدريسية املتوفرة، حيث يزداد عدد الطلبة بالنسبة 
اخلدمات  كفاءة  من  يقلل  مما  املــدرس،  او  للمعلم 
التعليمية، ان هذه املعايري الكمية تعتمد عىل األهداف 
لتحقيقها  الدولة  تسعى  التي  والتعليمية  الرتبوية 
ضمن املوارد املتوفرة والطرائق الفنية الستغالهلا)4(.   

الجدول )3( المعيار المحلي معلم مدر�ض/تلميذ طالب

املؤسسة الرتبوية ت
طالب\مدرسةطالب\مدرسالتعليمية

19377ابتدائي1

20550ثانوي2

ــد  ــرية حمم ــىل: ام ــامدًا ع ــة اعت ــل الباحث ــن عم ــدر: م املص
عــيل محــزه، يوســف حييــى طعــامس،  كفــاءة التوزيــع 
احللــة،  مدينــة  يف  االطفــال  ريــاض  خلدمــات  املــكان 
جملــة العلــوم االنســانية، كليــة الرتبيــة للعلــوم االنســانية، 

ص351.  ،2016 االول،  العــدد  املجلــد33، 

1.  التعليم االبتدائي 

املؤمترات  سلسلة  يف  التعليم  أمهية  عىل  التأكيد  تم 
العاملية للسكان، فقد دعا املؤمتر العاملي للسكان والتنمية 
قبل  االبتدائي  التعليم  تعميم  اىل رضورة  عام )1994( 
اهلرم  قاعدة  االبتدائي  التعليم  مرحلة  وتعد   ،)5(2015
لذلك  التعليم،  حلقات  وأول  املختلفة  التعليم  ملراحل 
وهو  االساسية  الركيزة  القاعدة  االبتدائي  التعليم  يعد 
حلقات  مؤسسات  يف  وحجاًم  انتشارًا  اكثر  يعد  الذي 

التعليم)6(.

تعتمد الكثري من الدول ومن ضمنها العراق عىل 
لقياس  الدراسية  املراحل  يف  )معلم/تلميذ(  معيار 
خالل  ومن  التعليمية)7(،  اخلدمات  وكفاية  كفاءة 
املعتمد معلم واحد لكل )19(  املعيار املحيل  تطبيق 
اجلــدول)2(  معطيات  حتليل  خــالل  ومــن  تلميذ، 
والشكل البياين )1(، يلحظ ان هناك تباينًا يف توزيع 
القوى العاملة التعليمية يف قطاع تربية كربالء بحسب 
املعيار املحيل املعتمد، إذ بلغ عدد اهليئات التعليمية يف  
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التعليم االبتدائي يف حمافظة كربالء )12194( معلم 
 )260351( التالميذ  عدد  بلغ  حني  يف  ومعلمة، 

تلميذ وتلميذة، يتوزعون عىل )7( وحدات ادارية.

ومن خالل النظر اىل جدول )4( والشكل البياين 
)1( ظهر املؤرش بنحو )معلم لكل 21تلميذ( وهذا 
املعدل اعىل من املعيار املحيل البالغ )معلم لكل 19 

تلميذ(.

أعىل  فبلغ  ــة  االداريـ الــوحــدات  خيــص  فيام  امــا 
بلغ  إذ  احلر  ناحية  يف  )معلم/تلميذ(  ملعيار  معدل 
بسبب  وهذا  تلميذ(   27 لكل  واحد  )معلم  املؤرش 
التعليمية  اهليئات  أعداد  وقلة  التالميذ  أعداد  زيادة 
للمعيار  معدل  أدنى  أما  احلر،  ناحية  يف  واملــدارس 
واحد  )معلم  اهلندية  قضاء  مركز  نصيب  من  فكان 
لكل17تلميذ( بسبب زيادة أعداد اهليئات التعليمية 

يف القضاء وقلة أعداد املدارس. 

كانت  ادارية  وحدات  ثالث  هناك  ان  اىل  إضافة 
مطابقة للمعيار املحيل )معلم واحد لكل 19تلميذ( 
ناحية  الغريب،  اجلدول  ناحية  احلسينية،  )قضاء  هي 
للمعلم  بالنسبة  الكفاءة  حتقق  أهنا  أي  ــريات(  اخل
أما  املعلمني،  أعداد  مع  متوازن  التالميذ  أعداد  ألن 
كربالء  قضاء  مركز  وهي  االداريــة  الوحدات  باقي 
واحد  املؤرش)معلم  فبلغ  التمر  عني  قضاء  ومركز 
لكل21تلميذًا( وهذا اعىل من املعيار املحيل املعتمد. 

الجدول )4( توزيع معدل معلم/تلميذ في التعليم البتدائي 
وبح�شب الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام 

الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املعلمني 
واملعلامت

عدد 
التالميذ

معلم/
تلميذ

مؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز 
قضاء 
كربالء

42959075321/1
اعىل من 

املعيار

2
قضاء 

احلسينية
16783188419/1

مطابق 
للمعيار

3
ناحية 

احلر
26777334927/1

اعىل من 
املعيار

5
مركز 
قضاء 

عني التمر
280590021/1

تقل عن 
املعيار

4
مركز 
قضاء 
اهلندية

14532422417/1
تقل عن 

املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

11332135119/1
مطابق 
للمعيار

7
ناحية 

اخلريات
6781289019/1

مطابق 
للمعيار

1219426035121/1االمجايل8
اعىل من 

املعيار

-مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  املصدر:مــن 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصاء،بيانــات حمافظــة 

.)2019-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء 
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2. التعليم الثانوي

املوجودة  الثانية  املرحلة  الثانوي  التعليم  يعد 
تقليديًا يف التعليم الرسمي والتي تبدأ من سن 11اىل 
18، أصبح االنقسام بني التعليم االبتدائي والتعليم 
الثانوي اكثر وضوحًا، ليس فقط يف املناهج الدراسية 

ولكن ايضا يف التنظيم )8(.

تطوير  يف  مهمة  مرحلة  الثانوي  التعليم  يمثل 
من  ينتقلون  إذ  واجلسمية  الفكرية  الطلبة  قابليات 
التعليم  مرحلـة  اىل  االبتدائيـة  الدراسـة  مرحلة 
املرحلة  هــذه  خدمات  توفري  يفضل  لــذا  الثانوي 
من  وتنميتهـا  القابليات  هذه  تناسب  بمواصفات 

حيث األبنية واملستلزمات)9(.   

يمثل التعليم الثانوي مرحلة جديدة من االنتقال 
كانت  سواء  الطلبة  مرحلة  اىل  التلمذة  مرحلة  من 
قلة  عن  فضال  التعليمي  املستوى  يف  أو  العمر  يف 
االعداد الداخلة يف هذه املرحلة من التعليم نسبيا من 
االبتدائية  املرحلة  التالميذ يف  جراء ترسب عدد من 
اجلديدة  املرحلة  دخول  دون  خمتلفة حالت  ألسباب 

اجلديدة)10(.  

عدد  ان  يتضح   ،)5( اجلــدول  حتليل  خالل  من 
 )6938( بلغ  الثانوي  التعليم  يف  التدريسية  اهليئات 
الطالب  ــدد  ع بلغ  حــني  يف  ومـــدّرســـة،  ــًا  ــدّرس م
املعتمد  املحيل  املعيار  وبتطبيق  طالب،   )124606(
املعيار  معدل  ان  تبني  طالبًا(   20 لكل  ــدرس  )م

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )4(.

وح�شب  تلميذ(  لكل  )معلم  المحلي  المعيار  مع  البتدائي  التعليم  في  )معلم/تلميذ(  لمعيار  الفعلي  الواقع  مقارنة   )1( ال�شكل 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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للمحافظة بلغ )مدرس واحد لكل 18طالبًا( وهذا 
عدد  زيادة  عىل  دليل  املحيل،  املعيار  عن  يقل  املعدل 
التعليم  يف  الطالب  عدد  وقلة  التدريسية  اهليئات 
الثانوي، ويعزى السبب وراء هذه الزيادة هو افتتاح 
من  قلل  مما    )11( كربالء  يف  اهلية  مدرسة   )36(

أعداد الطالب يف املدارس احلكومية.

الوحدات االدارية فكانت مجيع  اما عىل مستوى 
ماعدا  املحيل  املعيار  عن  تقل  ــة  االداري الوحدات 
فبلغ  املحيل  للمعيار  مطابق  جاء  اهلندية  قضاء  مركز 
)20طالبًا لكل مدرس(، اما باقي الوحدات االدارية 
فجاءت اقل من املعيار املحيل ولكن بمعدالت خمتلفة 
)مدرس  احلر  وناحية  كربالء  قضاء  يف  اعالها  كان 
الوحدات  باقي  ــاءت  وج واحدلكل19طالبًا(، 
مركز  ــريات،  اخل ناحية  احلسينية،  )قضاء  ــة  االداري
بمعدالت  الغريب(  اجلدول  ناحية  التمر،  عني  قضاء 
عىل   )17  ،16  ،15  ،15( بني  تراوحت  متقاربة 
التوايل، كانت املعدالت متقاربة فيام بينها وهذا حيقق 
الكفاءة يف مجيع الوحدات االدارية الن عدد الطالب 

جاء متوازن مع عدد اهليئات التدريسية.

الجدول )5( توزيع معدل مدر�ض /طالب في التعليم الثانوي 
للعام  كــربــالء  محافظة  فــي  ــة  ــ الداري ــدات  ــوح ال وبح�شب 

الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املدرسني 

واملدرسات

عدد 
الطالب

مدرس/
طالب

مؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز قضاء 

كربالء
31805900419/1

يقل عن 
املعيار

2
قضاء 

احلسينية
9801514415/1

يقل عن 
املعيار

10251926319/1ناحية احلر3
يقل عن 

املعيار

4
مركز قضاء 

عني التمر
143233016/1

يقل عن 
املعيار

4
مركز قضاء 

اهلندية
7731517120/1

مطابق 
املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

494847717/1
يقل عن 

املعيار

7
ناحية 

اخلريات
343521715/1

يقل عن 
املعيار

8
امجايل 

املحافظة
693812460618/1

يقل عن 
املعيار

املصــدر: مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل: مجهوريــة 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)201  -2018(

التعليم  في  )تلميذ/مدر�شة(  معيار  �شابعًا: 
التعليم  في  و)طالب/مدر�شة(  البتدائي 
الثانوي وح�شب الوحدات الدارية في محافظة 

كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

1. التعليم االبتدائي:

 ،)3( البياين  والشكل   )6( اجلــدول  خالل  من 
اتضح ان عدد املدارس يف التعليم االبتدائي ملحافظة 
كربالء )559( مدرسة، وعدد التالميذ )260351( 
بمعدل  املعتمد  املحيل  املعيار  تطبيق  وعند  تلميذًا، 
كربالء  حمافظة  ان  أتضح  مدرسة(،   / تلميذ   377(
جاءت بمؤرش بلغ )691 تلميذًا لكل مدرسة(، وهو 
كفاءة  عىل  سلبًا  يؤثر  وهذا  املعتمد،  املعيار  من  اعىل 
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خدمة التعليم وكفاءة املعلم.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية  فظهر هنالك 
املعيار  من  أعىل  مجيعها  وتبني  املــدارس  بعدد  تباين 
بأدنى  جــاءت  الغريب  اجلــدول  ناحية  ماعدا  املحيل 
اقل  تلميذًا لكل مدرسة( وهذا  بواقع )344  مؤرش 
اخلدمة  كفاءة  تتحقق  وهنا  املعتمد  املحيل  املعيار  من 
التعليمية وتتحقق كفاءة املعلم، اما اعىل مؤرش ظهر 
 632( بواقع  احلر  ناحية  يف  هو  اجلدول  خالل  من 
تلميذًا لكل مدرسة( وهذا له تأثري سلبي عىل كفاءة 
التعليم وعدم كفاية املعلمني، يف حني جاءت باملرتبة 
اىل  مرتفع يصل  مركز قضاء كربالء وبمؤرش  الثانية 
الوحدات  باقي  أما  مدرسة(،  لكل  تلميذًا   478(
االدارية )قضاء احلسينية، مركز قضاء اهلندية، مركز 

قضاء عني التمر، ناحية اخلريات( فجميعها سجلت 
بواقع )379،  املعتمد  املحيل  املعيار  مؤرشًا اعىل من 
417، 393، 379( تلميذًا لكل مدرسة عىل التوايل. 

الجدول )6( )عدد التالميذ لكل مدر�شة( في التعليم 
البتدائي ومقارنتها مع المعيار المحلي وح�شب الوحدات 

الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
عدد 

املدارس

عدد 
التالميذ
الفعيل

عدد التالميذ 
حسب 
املعيار 
املعتمد 

املؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز قضاء 

كربالء
19090753478

اعىل من 
املعيار

2
قضاء 

احلسينية
8431884379

اعىل من 
املعيار

11673349632ناحية احلر3
اعىل من 
املعيار 

ال�شكل )2( مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )مدر�ض/طالب( في التعليم الثانوي مع المعيار المحلي )مدر�ض لكل 20 طالب( وح�شب 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )5(.



237

أ. د. احمد حمود السعدي؛ بتول عبد الوائلي

4
مركز قضاء 

عني التمر
155900393

اعىل من 
املعيار

5
مركز قضاء 

اهلندية
5824224417

اعىل من 
املعيار

6
ناحية اجلدول 

الغريب
6221351344

اقل من 
املعيار

3412890379اخلريات7
اعىل من 

املعيار

559260351691املجموع8
اعىل من 

املعيار

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)2019  -2018(

مما سبق يتضح لنا ان مجيع مدارس حمافظة كربالء 
ناحية  ماعدا  املعتمد  املحيل  املعيار  من  اعىل  جاءت 
الدراسة  منطقة  ان  عىل  يدل  وهذا  الغريب،  اجلدول 
تعاين من نقص يف أعداد املدارس وهذا بدوره يؤدي 
التعليمية مما يؤثر سلبًا  اىل انخفاض مستوى اخلدمة 
دوره  يؤدي  ان  يستطيع  ال  بحيث  املعلم  كفاءة  عىل 
فضاًل  للتالميذ،  العددية  الكثافة  بسبب  الصحيح 
املــدارس،  بعض  يف  والثالثي  ــزدوج  امل ــدوام  ال عن 
التقصري  هلذا  تلتفت  ان  املعنية  للجهات  البد  لذلك 
من خالل بناء مدارس جديدة تتالءم مع واقع أعداد 
التالميذ وتعيني اخلرجيني للتخفيف من الضغط عىل 
دورها  تــؤدي  ان  تستطيع  حتى  التعليمية  اهليئات 
التطور  تواكب  ان  وتستطيع  الصحيح  بالشكل 

احلاصل يف العامل بام خيدم احلركة العلمية. 

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )6(.

ال�شكل )3( مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )تلميذ/مدر�شة( في التعليم البتدائي ح�شب الوحدات الدارية  في محافظة كربالء 
للعام الدرا�شي )2018-2019( مع المعيار المحلي المعتمد



238

كفاءة توزيع القوى العاملة التعليمية في محافظة كربالء )التعليم االبتدائي والثانوي إنموذجا(...

2. التعليم الثانوي:

البياين  والشكل   )7( جدول  مالحظة  خالل  من 
الثانوي  التعليم  يف  ــدارس  امل عــدد  ان  تبني    ،)4(
 )124606( الطالب  وعدد  مدرسة،   )242( بلغ 
)550طالب  املحيل  املعيار  تطبيق  وعند  طالب، 
لكل مدرسة( تبني ان حمافظة كربالء جاءت بمؤرش 
)515طالبًا لكل مدرسة( وهذا اقل من املعيار املحيل 
املعتمد البالغ )550طالبًا لكل مدرسة( وهبذا يمكن 
يستطيع  وبالتايل  التعليمية  للخدمة  الكفاءة  حتقيق 
املدرس من حتقيق كفاءة التعليم واداء دوره العلمي 

واحلصول عىل مستوى درايس جيد للطلبة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية فحققت ناحية 
املدارس يف مرحلة  أعداد  ادنى مستوى بكفاءة  احلر 
لكل  طالب   602( املؤرش  بلغ  اذ  الثانوي  التعليم 
مدرسة( وهذا املؤرش اعىل من املعيار املحيل املعتمد 
اهلندية  قضاء  وجــاء  مــدرســة(،  لكل  )550طالبًا 
باقي  اما  مدرسة(،  لكل  )562طالبًا  بلغ  بمؤرش 
املعيار  من  ادنى  بمؤرش  فجاءت  االدارية  الوحدات 
كربالء،  قضاء  )مركز  كااليت  وهي  املعتمد  املحيل 
ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلسينية،  قضاء 
اجلدول الغريب، ناحية اخلريات( بمؤرش بلغ )536، 
لكل مدرسة عىل  433، 466، 471، 348( طالبًا 

التوايل.

من  الثانوي  التعليم  في  التعليم  خدمة  كفاءة   )7( الجدول 
مع  )طالب/مدر�شة(  لمعيار  الفعلي  الــواقــع  مقارنة  خــالل 
الوحدات  وح�شب  مدر�شة(  لكل  )550طالبًا  المحلي  المعيار 
الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات ت
االدارية

عدد 
املدارس

عدد 
املعيارالطالب

املؤرش 
حسب 
املعيار

1
مركز 
قضاء 
كربالء

اقل من 11059004536
املعيار

قضاء 2
اقل من 3515144433احلسينية

املعيار

ناحية 3
3219263602احلر

اعىل 
من 

املعيار

4
مركز 
قضاء 

عني التمر
اقل من 52330466

املعيار

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

2715171562
اعىل 
من 

املعيار

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

اقل من 188477471
املعيار

اقل من 155217348اخلريات7
املعيار

اقل من 242124606515املجموع8
املعيار

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
حمافظــة  االحصاء،بيانــات  الرتبوي،شــعبة  التخطيــط 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  كربالء(،بيانــات 

.)2019  -2018(
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الهيئات  عدد  في  والعجز(  )الفائ�ض  ثامنًا: 
الوحدات  ح�شب  والتدري�شية  التعليمية 

الدارية في محافظة كربالء

1. التعليم االبتدائي:

البياين)5(،  والشكل   )8( جــدول  خــالل  من   
اتضح ان عدد املعلمني واملعلامت االمجايل  يف حمافظة 
كربالء بلغ )12194( معلاًم ومعلمة وعدد التالميذ 
من  الدراسة  وأظهرت  تلميذًا،   )260351( بلغ 
خالل معيار الفائض والعجز،أن قطاع الرتبية سجل 
التعليم  يف  ومعلمة  معلٍم   )1506-( يصل  عجزًا 
مستوى  عىل  اما  املحافظة،  مستوى  عىل  االبتدائي 
اهليئات  عدد  يف  عجز  حصل  ــة،  االداري الوحدات 
احلر  )ناحية  هي  ادارية  وحدات  ثالث  يف  التعليمية 

ومركز قضاء كربالء ومركز قضاء عني التمر( بعجز 
اىل )-1183، -481، -31( معلاًم ومعلمة  وصل 
اىل  العجز  ارتفاع  يف  السبب  ويعزى  التوايل،  عىل 
من  الكبري يف كل  السكاين  احلجم  منها  أسباب  عدة 
عدد  زيادة  وبالتايل  كربالء  قضاء  ومركز  احلر  ناحية 
بسبب  التعليمية،  اهليئات  وقلة  والتالميذ  املدارس 
االوضاع  بسبب  االخــرية  اآلونــة  يف  التعيينات  قلة 
عدالة  البالد، فضاًل عن عدم  هبا  متر  التي  واملشاكل 
االدارية،  الوحدات  بني  التعليمية  للهيئات  التوزيع 
الوحدات  بني  التعليمية  اهليئات  لبعض  والتنقالت  
للواسطة  خاضعة  تكون  بعضها  والتي  االداريـــة 

واملحسوبية. 

اهليئات  عدد  يف  احلاصل  للفائض  بالنسبة  اما 

ال�شكل )4(  مقارنة الواقع الفعلي لمعيار )طالب/مدر�شة(مع المعيار المحلي )550طالبًا لكل مدر�شة( وح�شب الوحدات الدارية 
في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )7(.
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التعليمية يف التعليم االبتدائي، يف كل من)مركز قضاء 
اهلندية وناحية اجلدول الغريب(  بلغ )+179،+10( 

معلم ومعلمة.

وجاءت كل من )قضاء احلسينية و ناحية اخلريات( 
مطابقة للمعيار املحيل )معلم لكل 19تلميذ(.

والمعلمات  المعلمين  عدد  في  والعجز  الفائ�ض   )8( الجدول 
لكل  )معلم  المحلي  المعيار  بح�شب  البتدائي  التعليم  في  
19تلميذ( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية محافظة كربالء 

للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املعلمني 
واملعلامت

عدد 
التالميذ

 عدد التالميذ 
الفعيل/19

الفائض/
العجز*

1
مركز 
قضاء 
كربالء

4295907534776481-

2
قضاء 

احلسينية
16783188416780

-26777334938601183ناحية احلر3

5
مركز 

قضاء عني 
التمر

280590031131-

4
مركز 
قضاء 
اهلندية

1453242241274179+

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

113321351112310+

7
ناحية 

اخلريات
678128906780

-12194260351137001506االمجايل8

املصدر:من عمل الباحثة اعتامدًا عىل:
تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق،  مجهوريــة   .1
كربــالء، قســم التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، 
-2018( الــدرايس  للعــام  كربــالء  حمافظــة  بيانــات 

منشــورة. غــري  بيانــات   ،)2019
* تم استخراج الفائض و العجز من خالل:

1. قسمة عدد التالميذ الفعيل عىل 19.
ــامت  ــني واملعل ــدد املعلم ــن ع ــمة م ــج القس 2. طــرح نات

الفعــيل.
4776=19÷90753:

481-=4776-4295
ــرايف  ــل جغ ــاهني، حتلي ــيل ش ــرم ع ــر أك ــد ينظ ** للمزي
خلصائــص القــوى العاملــة يف التعليــم االبتدائــي والثانوي 
لرتبيــة حمافظــة ذي قــار، رســالة ماجســتري، مصــدر ســابق، 

ص177.

2. التعليم الثانوي 

 من خالل حتليل معطيات اجلدول )9( والشكل 
من  التدريسية  اهليئات  عدد  ان  اتضح    ،)6( البياين 
حمافظة  يف  الثانوي  التعليم  يف  واملدرسات  املدرسني 
حني  يف  ومدرسة،  مدرسًا   )6938( بواقع  كربالء 
وتبني  وطالبة،  طالب   )124606( الطلبة  عدد  بلغ 
أن هناك فائض يصل اىل )+708( مدرس ومدرسة 
عىل مستوى املحافظة، وهناك تباين يف توزيع اهليئات 
التعليمية وبحسب املعيار املحيل وبحسب الوحدات 
فجاء  االدارية  الوحدات  مستوى  عىل  اما  االدارية، 
مدرسًا   )233+( بلغ  فائض  بأعىل  احلسينية  قضاء 
ومدرسة، اما باقي الوحدات االدارية فجاءت )مركز 
قضاء كربالء، ناحية اخلريات، ناحية اجلدول الغريب، 
قضاء  مركز  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلــر،  ناحية 
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اهلندية،( بفائض بلغ )+230، +83، +70، +62، 
+26، +14( مدرسًا ومدرسة عىل التوايل.

المدر�شين  عـــدد  ــي  ف الــعــجــز(  )الــفــائــ�ــض    )9( الــجــدول 
المحلي  المعيار  بح�شب  الثانوي  التعليم  فــي  والمدر�شات 
في  الداريــة  الوحدات  م�شتوى  على  20طالب(  لكل  )مدر�ض 

محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية

عدد 
املدرسني 

واملدرسات

عدد 
الطالب

حسب 
املعيار املحيل 

املعتمد
الفائض

1
مركز قضاء 

كربالء
3180590042950230+

2
قضاء 

احلسينية
98015144757223+

+10251926396362ناحية احلر3

4
مركز قضاء 

عني التمر
143233011726+

4
مركز قضاء 

اهلندية
7731517175914+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
494847742470+

7
ناحية 

اخلريات
343521726083+

8
امجايل الفائض 

يف املحافظة
69381246066230708+

مجهوريــة  عــىل:  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  املصدر:مــن 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
ــة  ــات حمافظ ــاء، بيان ــعبة االحص ــوي، ش ــط الرتب التخطي
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

 .)2019  -2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )8(.

ال�شكل )5( الفائ�ض والعجز في عدد )المعلمين والمعلمات( بح�شب المعيار )معلم لكل 19تلميذًا( وعلى م�شتوى الوحدات 

الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي)2019-2018( 
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الهيئات  عدد  في  والعجز  الفائ�ض  تا�شعًا: 
البنين  مدار�ض  في  والتدري�شية  التعليمية 
في  الدارية  الوحدات  ح�شب  والبنات 

المحافظة

1. التعليم االبتدائي:
أ-مدارس البنني يف التعليم االبتدائي: من خالل 
حتليل معطيات اجلدول )10( والشكل البياين )7(، 
البنني  مدارس  يف  التعليمية  اهليئات  عدد  أن  يلحظ 
ومعلمة،  معلم   )5507( بلغ  االبتدائي  التعليم  يف 
 )109126( التالميذ)الذكور(  عدد  بلغ  حني  يف 
بحسب  التعليمية  اهليئات  توزيع  من  تبني  تلميذًا، 
عجز  هناك  ان  والعجز(،  )الفائض  املحيل  املعيار 

البنني  مـــدارس  يف  ومعلمة  معلاًم   )236-( بلغ 
الوحدات  مستوى  عىل  اما  املحافظة،  مستوى  عىل 
يف  عجز  معدل  اعىل  احلر  ناحية  سجلت  ــة،  االداري
عدد اهليئات التعليمية بواقع )-619( معلاًم ومعلمة، 
ويعزى هذا العجز لعدة اسباب منها الزيادة السكانية 
مما ادى اىل زيادة عدد التالميذ، فضاًل عن سوء توزيع 
كل  وسجل  الصحيحة،  بالصورة  التعليمية  اهليئات 
ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز  احلسينية،  )قضاء  من 
 ،76-( بلغ  عجز  اخلريات(  ناحية  الغريب،  اجلدول 

-74، -36،-12( معلاًم ومعلمة عىل التوايل.

التي سجلت فائض بعدد  اما الوحدات االدارية 
املعلمني واملعلامت هي كل من )مركز قضاء كربالء، 
معلاًم   )46+  ،335+( بواقع  اهلندية(  قضاء  مركز 

ومعلمة عىل التوايل. 

ال�شكل )6( الفائ�ض في عدد المدر�شين والمدر�شات في التعليم الثانوي بح�شب المعيار المحلي )مدر�ض لكل 20 طالب( على م�شتوى 
الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )9(.
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المعلمين  ــدد  ع فــي  الــعــجــز(  و  )الــفــائــ�ــض   )10( ــجــدول  ال
والمعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنين فقط بح�شب 
المعيار المحلي )معلم لكل 19 تلميذًا( على م�شتوى الوحدات 

الدارية في كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
اهليئات 
التعليمية

عدد 
التالميذ
)البنني(

املعيار)العدد 
الفعيل للتالميذ 
الذكور/19(

الفائض/
العجز

)املعلمني 
واملعلامت(

1
مركز 
قضاء 
كربالء

2052288191517535+   

2
قضاء 

احلسينية
8091681288576-

-1148335731767619ناحية احلر3

4
مركز 

قضاء عني 
التمر

57248013174-

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

6961236465046+

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

443911147936-

7
ناحية 

اخلريات
302596731412-

8
امجايل 

العجز يف 
املحافظة

55071091265743236-

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
قســم  كربــالء،  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(

ال�شكل )7( )الفائ�ض والعجز( في عدد المعلمين والمعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنين فقط بح�شب المعيار المحلي 
)معلم لكل 19 تلميذًا( على م�شتوى الوحدات الدارية في كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )10(.
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من خالل  التعليم االبتدائي:  البنات يف  ب-مدارس 
 )8( البياين  والشكل   )11( اجلدول  معطيات  حتليل 
البنات  مدارس  التعليمية يف  اهليئات  ان عدد  يتضح 
)البنات(  التالميذ  عدد  وان  معلمة،   )5507( بلغ 
وان  تلميذة،   )109126( بلغ  االبتدائي  التعليم  يف 
حسب  التعليمية  اهليئات  توزيع  يف  تباينًا  هنالك 
الوحدات االدارية، ومن خالل تطبيق املعيار املحيل 
والعجز  والفائض  19تلميذ(  لكل  )معلم  املعتمد 
وجد ان مدارس البنات تعاين من عجز بلغ )-451( 

معلمة عىل مستوى املحافظة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية سجلت ناحية 
احلر أعىل معدل للعجز بلغ )-307( معلمة، ويعزى 
السبب اىل زيادة عدد السكان يف ناحية احلر وبالتايل 
وقلة  )البنات(  التالميذ  وعدد  املدارس  عدد  زيادة 
املعلامت، يف حني سجل كل من )مركز قضاء كربالء، 
قضاء  اخلـــريات،  ناحية  التمر،  عني  قضاء  مركز 
 ،174-( بواقع  املعلامت  عدد  يف  عجزًا  احلسينية( 

-38، -22، -5( معلمة عىل التوايل.

اهلندية  قضاء  )مركز  من  كل  سجلت  حني  يف 
وناحية اجلدول الغريب( فائضًا مقداره )+89، +6( 

معلمة عىل التوايل.

في   المعلمات  عــدد  في  والعجز(  )الفائ�ض   )11( الجدول 
المعيار  بح�شب  فقط  البنات  لمدار�ض  البتدائي  التعليم 
المحلي )معلمة لكل 19 تلميذة( وبح�شب الوحدات الدارية 

في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

ت
الوحدات 

االدارية
عدد 

املعلامت

عدد 
التالميذ
)البنات(

العدد الفعيل 
للتلميذات 

19/

الفائض 
والعجز

)املعلامت(

1
مركز قضاء 

كربالء
2002413412176174-

-591113335965قضاء احلسينية2

-55816441865307ناحية احلر3

4
مركز قضاء عني 

التمر
91244412938-

5
مركز قضاء 

اهلندية
6631090557489+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
48090154746+

-272557729422ناحية اخلريات7

8
امجايل العجز يف 

-4657970565108451املحافظة

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019 -2018 (
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2. التعليم الثانوي

من  يلحظ  الثانوي:  التعليم  يف  البنني  أ-مدارس 
عدد  ان  البياين)9(،  والشكل   )12( اجلدول  خالل 
 )3191( بلغ  الثانوي  التعليم  يف  التدريسية  اهليئات 
الثانوي  التعليم  طلبة  ــدد  وع ومــدرســة  مــدرســًا 
هنالك  ان  واتضح  طالبًا،   )65355( بلغ  )البنني( 
عجزًا بأعداد اهليئات التدريسية يف مدارس البنني يف 
 )77-( بلغ  املحافظة  مستوى  عىل  الثانوي  التعليم 
)20طالبًا  املحيل  املعيار  حسب  ومدرسة،  مدرس 
لكل مدرس( و)الفائض والعجز( يف التعليم الثانوي 

ملحافظة كربالء للعام الدرايس )2019-2018(.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية فسجل مركز 

قضاء كربالء اعىل معدل للعجز بلغ )-126( مدرسًا 
من  كل  سجل  حني  يف  البنني،  مدارس  يف  ومدرسة 
)مركز قضاء اهلندية وناحية احلر(عجزًا بلغ )-67، 
-35( مدرسًا ومدرسة عىل التوايل يف مدارس البنني.

اما بالنسبة للوحدات االدارية التي سجلت فائضًا 
يف  البنني  مدارس  يف  واملدرسات  املدرسني  عدد  يف 
ناحية  الثانوي هي كل من )قضاء احلسينية،  التعليم 
عني  قضاء  مركز  الغريب،  اجلــدول  ناحية  اخلــريات، 
 )12+  ،28+  ،46+  ،65+( بلغ  بفائض  التمر( 

مدرسًا ومدرسة عىل التوايل.

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )11(.

ال�شكل )8( )الفائ�ض والعجز( في عدد المعلمات في التعليم البتدائي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي )معلمة لكل 
19 تلميذة( وبح�شب الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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الجدول )12( )لفائ�ض والعجز( في عدد الهيئات التدري�شية 
المعيار  بح�شب  فقط  البنين  لمدار�ض  الثانوي  التعليم  في 
الوحدات  م�شتوى  وعلى  طالب(   20 لكل  )مــدر�ــض  المحلي 
الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات ت
االدارية

عدد 
اهليئات 

التدريسية

عدد الطلبة 
البنني)الفعيل(

املعيار املحيل 
الطلبة 

الذكور/20

الفائض 
)املدرسني 

واملدرسات(

1
مركز 
قضاء 
كربالء

1525330241651126-

2
قضاء 

احلسينية
509887344465+

3
ناحية 

احلر
386842842135-      

4
مركز 
قضاء 

عني التمر
6310105112+

5
مركز 
قضاء 
اهلندية

350834541767-

6
ناحية 

اجلدول 
الغريب

215373218728+

7
ناحية 

اخلريات
14319439746+

8
امجايل 

العجز يف 
املحافظة

319165355326877-

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )12(.

ال�شكل )9( )لفائ�ض والعجز( في عدد الهيئات التدري�شية في التعليم الثانوي لمدار�ض البنين فقط بح�شب المعيار المحلي )مدر�ض 
لكل 20 طالبًا( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(
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من  الثانوي:  التعليم  يف  البنات  ــدارس  م ب- 
والشكل   ،)13( ــدول  اجل معطيات  حتليل  خــالل 
مدارس  يف  املدّرسات   عدد  ان  تبني   ،)10( البياين 
البنات يف التعليم الثانوي بلغ )3102( مدرسة، يف 
ويلحظ  طالبة،   )58381( الطالبات  عدد  بلغ  حني 
املعيار  بحسب  املدرسات  توزيع  يف  تباينًا  هناك  أن 
املحيل املعتمد )20 طالبة لكل مدرسة( و )الفائض 
والعجز(، وظهر ان  حمافظة كربالء سجلت  فائضًا 
بأعداد املدرسات يف مدارس البنات بواقع )+183( 

مدرسة.

اما عىل مستوى الوحدات االدارية، فسجل مركز 
 )152+( بلغ  بالفائض  معدل  اعىل  كربالء  قضاء 
احلسينية،  )قضاء  من  كل  سجل  حني  يف  مدرسة، 
فائضًا  اهلندية(  قضاء  مركز  التمر،  عني  قضاء  مركز 

مقداره )+66، +5،+4( مدّرسة عىل التوايل.

مدارس  يف  املدرسات  بعدد  عجز  ظهر  حني  يف   
من  كل  وهي  ــة  االداري الوحدات  بعض  يف  البنات 
)ناحية احلر، ناحية اجلدول الغريب، ناحية اخلريات( 
عىل  مدّرسة   )5-،13-  ،26-( اىل  يصل  بعجز 

التوايل.  

في  المدر�شات  عدد  في  والعجز(  )الفائ�ض   )13( الجدول 
التعليم الثانوي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي 
)مدر�شة لكل 20 طالبة( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في 

محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

الوحدات االداريةت
عدد اهليئات 

التدريسية
عدد الطلبة 

البنات
املعيار 
املحيل

فائض/
عجز

1
مركز قضاء 

كربالء
1663302141511152+

+350567028466قضاء احلسينية2

-458967848426ناحية احلر3

4
مركز قضاء عني 

التمر
601107555+

5
مركز قضاء 

اهلندية
26151442574+

6
ناحية اجلدول 

الغريب
181388819413-

-12926801345ناحية اخلريات7

8
امجايل الفائض يف 

املحافظة
310258381

2919
183+

مجهوريــة  عــىل:  اعتــامدًا  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
كربالء،قســم  تربيــة  مديريــة  الرتبيــة  وزارة  العــراق، 
التخطيــط الرتبــوي، شــعبة االحصــاء، بيانــات حمافظــة 
الــدرايس  للعــام  منشــورة،  غــري  بيانــات  كربــالء(، 

.)2019  -2018(
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ال�شتنتاجات

اظهرت الدراسة ان هناك تباينًا يف توزيع القوى . 1
العاملة التعليمية يف قطاع تربية كربالء بحسب 
اهليئات  عدد  بلغ  إذ  املعتمد،  املحيل  املعيار 
حمافظة  يف  االبتدائي  التعليم  جمال  يف  التعليمية 
كربالء )12194( معلاًم ومعلمة، يف حني بلغ 
وتلميذة،  تلميذًا   )260351( التالميذ  عدد 

يتوزعون عىل )7( وحدات ادارية.
تبني ان معدل )معلم/تلميذ( يف حمافظة كربالء . 2

اعىل  املعدل  وهذا  لكل 21تلميذًا(  )معلم  بلغ 
من املعيار املحيل املعتمد البالغ )معلم لكل 19 

تلميذًا(.

معدل . 3 أعىل  فبلغ  االدارية  الوحدات  خيص 
ملعيار)معلم/تلميذ( يف ناحية احلر اذ بلغ )معلم 
واحد لكل 27 تلميذًا( وهذا بسبب زيادة اعداد 
التالميذ وقلة اعداد اهليئات التعليمية واملدارس 

يف ناحية احلر.
اعىل . 4 سجلت  احلر  ناحية  ان  الدراسة  اظهرت 

عجز عىل مستوى الوحدات االدارية يف أعداد 
)املعلمني واملعلامت( و)املدرسني واملدرسات( 

وعدد املدارس يف التعليم االبتدائي. 
الثانوي . 5 التعليم  يف  اهلية  مدرسة   )36( افتتاح 

يف حمافظة كربالء مما قلل من اعداد الطالب يف 
املدارس الثانوية.

أن قطاع الرتبية سجل عجزًا يصل )-1506( . 6
معلاًم ومعلمة يف التعليم االبتدائي عىل مستوى 

ال�شكل )10( )الفائ�ض والعجز( في عدد المدر�شات في التعليم الثانوي لمدار�ض البنات فقط بح�شب المعيار المحلي )مدر�شة لكل 
20 طالبة( وعلى م�شتوى الوحدات الدارية في محافظة كربالء للعام الدرا�شي )2019-2018(

املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل اجلدول )13(.
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املحافظة.
بلغ . 7 بمؤرش  جاءت  كربالء  حمافظة  ان  تبني 

من  اعىل  وهو  مدرسة(،  لكل  تلميذًا   691(
املعيار املحيل املعتمد وهذا يؤثر سلبًا عىل كفاءة 

خدمة التعليم وكفاءة املعلم.
تبني ان هناك عجزًا بلغ )-236( معلاًم ومعلمة . 8

عىل  االبتدائي  التعليم  يف  البنني  مدارس  يف 
مستوى املحافظة.

بلغ . 9 عجز  من  تعاين  البنات  مدارس  ان  وجد 
عىل  االبتدائي  التعليم  يف  معلمة   )451-(

مستوى املحافظة.
اتضح ان هنالك عجز بأعداد اهليئات التدريسية . 10

عىل  الثانوي   التعليم  يف  البنني  مدارس  يف 
مستوى املحافظة بلغ )-77( مدرسًا ومدرسة،

وظهر ان حمافظة كربالء سجلت فائضًا بأعداد . 11
 )183+( بواقع  البنات  مدارس  يف  املدرسات 

مدرسة.

التو�شيات

الوظيفية . 1 الدرجات  اطالق  عملية  يف  التخطيط 
حسب الوحدة االدارية لسكن املعلم او املدرس 
وفق الرقعة اجلغرافية للمدارس التي بحاجة هلم.

احلاجة . 2 حسب  الوظيفية  الدرجات  تكون  ان 
للنوع والتخصص.

حسب . 3 التعليمية  للكوادر  التنقالت  تكون  ان 
املعلم  وسكن  للمدرسة  اجلغرافية  الرقعة 

واملدرس.
خارج . 4 التعليمية  للهيئات  تدريبية  دورات  عمل 

البلد لالستفادة من التجارب العاملية الناجعة يف 
جمال التعليم.

زيادة نسبة موازنة وزارة الرتبية من املوازنة العامة . 5
بام يمكن من بناء مدارس جديدة للتخفيف من 
يعطي  مما  املدارس،  يف  للطلبة  العددية  الكثافة 
دوره  لتأدية  واملدرس  للمعلم  اوسع  مساحة 

وزيادة كفاءته.
املوارد . 6 تنمية  اجل  من  الشاملة  اخلطط  وضع 

التعليمي واالستفادة  القطاع  البرشية واملادية يف 
من  املجال  هذا  يف  املتقدمة  الدول  جتارب  من 
وتقويمها  املناهج  واصالح  االبنية  تشييد  حيث 
التي  والتعليمية  الرتبوية  التطورات  يواكب  بام 
وامكانية  العقلية  الطالب  قدرات  مع  تتالءم 
ما  وفق  معوقات  او  صعوبات  دون  تدريسها 

يتوفر من امكانات.
املعايري . 7 مع  التدريسية  اهليأة  مطابقة  عىل  العمل 

تعاين  املدارس  اغلب  لكون  العاملية  او  املحلية 
تتمكن  لكي  التدريسية  الكوادر  يف  نقص  من 
ومعاجلة  مستقباًل  املناسبة  الكفاءة  حتقيق  من 
تطبيق  اجل  من  الكادر  تواجه  التي  الصعوبات 

واجباته بأرحيية وبدرجة عالية من الرضا.
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