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 املستخلص
دراسة األثار التنمكية لممنشات الصناعية الكبيرة في ناحية عامرية  في ىذا  البحث تـ

الفمكجة، مع كضع الستراتيجيات التنمكية المستقبمية المالئمة لتطكير مستكيات التنمية المكانية 
في دمية دراسة االثار االقتصادية كالعمرانية كالخفي ناحية عامرية الفمكجة. كذلؾ مف خالؿ 

كمف خالؿ النتائج التي تـ تكصؿ الييا تبيف لنا أف منطقة الدراسة ناحية عامرية الفمكجة 
تمتمؾ أنشطة صناعية كبيرة كمتميزة ذات طابع تصديرم عمى مستكل القطر، حيث أسيمت 

بدكر كبير في تطكير الييكؿ األقتصادم كالعمراني في  3003تمؾ األنشطة ال سيما قبؿ عاـ 
لدراسة اال اف ىذا الدكر تراجع بعد احتالؿ العراؽ لالعتبارات عديدة أثرت بشكؿ سمبي منطقة ا

عمى تراجع دكر تمؾ األنشطة في تعزير فرص تطكير مستكيات التنمية المكانية في منطقة 
 الدراسة.

Abstract  

in this research we have studied Devlopmental effects for major in 
industrial facilities in Amiria district in Fallujah with put the suitable development 
strategies for futurism to develop the levels of place development in Amiria district 
in Fallujah . and that through the study of  economic ,constructions and servicing 
effects in Amiria district fallugah .and through the results which we have got it 
discerned for us that the area of study has abig activities and distinctive which 
industrialized and has export characterupon the level of the country. Whereby that 
activities participated before 2003 ,by developing the economic structure and 
construction in the area of study .and this development backdown after the Iraq 
occupation for many considerations effected passively on backdown in role of that 
activities in enhancing the chances to develop the levels of place development in 
the area of study. 
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                                     Introduction حـــــاملقذم
يعد النشاط الصناعي أحد أىـ األنشطة االقتصادية الذم تعتمد عميو األقاليـ كالدكؿ 

يا كتطكير قطاعاتيا الخدمية، لما يمتمؾ ىذا النشاط مف اإلمكانية العالية في بناء إقتصاديات
كالقدرة الكفيمة لتطكير الكاقع اإلقتصادم كاإلجتماعي كالعمراني، فاإلقميـ حينما يمتمؾ نشاطان 
صناعيان متطكران يككف قادران عمى تكفير المتطمبات األساسية لمبناء كالتقدـ لسكانو كيمكنو مف 

جتماعية كثقافية رفع الم ستكل المعيشي، ليـ كيمكف مف خاللو إحداث تغييرات إقتصادية كا 
جديدة، كيتكقع أف يتـ تطكير في البيئة العمرانية كالخدمية لإلقميـ كبصكر شتى، يحدث ذلؾ 
مف خالؿ استثمار المكارد الطبيعية كالبشرية كاإلقتصادية المتاحة لمنشاط الصناعي في 

لصالحو عندىا تنعكس نتائجيا كآثارىا اإليجابية المختمفة في تنمية اإلقميـ اإلقميـ، كتكظيفيا 
 إقتصاديان كاجتماعيان كعمرانيان كخدميان.

األثار التنمكية لممنشات الصناعية )كمف ىذا المنطمؽ تـ أختيار مكضكع الدراسة 
حيث تتحدد اىمية الدراسة مف خالؿ امتالؾ منطقة (، الكبيرة في ناحية عامرية الفمكجة

الدراسة انشطة صناعية كبيرة كمتميزة عمى مستكل القطر ككاف ليا دكر كبير في احداث 
تغيرات تنمكية عديدة في الييكؿ األقتصادم كاالجتماعي كالعمراني لمنطقة الدراسة. تحددت 

الكبيرة في ناحية عامرية ناعات ما ىي االثار التنمكية التي احدثتيا الص مشكمة البحث
فقد تحددت باالتي: تمتمؾ منطقة الدراسة انشطة صناعية كبيرة  فرضية البحث. اما الفمكجة

ذات طابع تصديرم يمكف اف يسيـ تطكيرىا مف خالؿ استثمار طاقاتيا االنتاجية بشكؿ دقيؽ 
بيدؼ فيما يتعمؽ في تعزيز فرص تطكير مستكيات التنمية المكانية في منطقة الدراسة. ك 

فقد تحدد بتحديد طبيعة األنشطة الصناعية الكبيرة المتكطنة في ناحية عامرية الفمكجة.  البحث
كتحديد مدل اسياـ االنشطة الصناعية الكبيرة المتكطنة في تعزيز فرص تطكير مستكيات 

 التنمية المكانية في منطقة الدراسة.
الجنكب  ة الدراسة مف الناحية اإلدارية فيتقع منطق حدكد البحث )الزمانية كالمكانية(

محافظة األنبار كتطؿ عمى الجية اليمنى لنير الفرات لقضاء الفمكجة الذم يتبع أداريا ل الشرقي
مركز  بعديك  الكرمة كالعامريةقضاء كالتي تشمؿ عمى الصقالكية ك  مككنة أحد نكاحييا الثالث

الفمكجة  مركز قضاء الفمكجةالشماؿ  تحدىا مف جيةكـ،  (30) عف مركز القضاءالناحية 
كمف جية الشرؽ قضاء المسيب في محافظة بابؿ كمف جية الجنكب قضاء الحسينية في 
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حيف  ياألنبار، ففيحدىا قضاء الرمادم في محافظة  كأما مف جية الغرب، محافظة كربالء
-33،732) كبيف خطي طكؿ( شماالن  73،332ك 36،332) تقع فمكيا بيف دائرتي عرض

أما الحدكد الزمانية: دراسة األثار التنمكية منذ تأسيس  (،0) ينظر الخريطة (شرقا772ك00
 .3007المنشآت الصناعية في بداية الثمانينات مف القرف الماضي كحتى الكاقع القائـ لعاـ 

 ( مكقع منطقة الدراسة مف العراؽ كمحافظة االنبار0خريطة )

 
 .600000، مقياس 3000 مديرية المساحة العامة، خريطة االنبار اإلدارية،لمصدر: كزارة المكارد المائية، ا

 
  التمهيذ:

تركزت مناقشات ىذا الفصؿ عمى تحميؿ الكاقع القائـ لألنشطة الصناعية الكبيرة 
أىـ خصائصيا مف حيث  المتكطنة ضمف الحدكد االدارية لناحية عامرية الفمكجة بيدؼ أبراز

طبيعة تمؾ االنشطة كاتجاىاتيا المكانية التكطنية كالعكامؿ المؤثرة بيا مف حيث االنتاج كما 
كنكعا كمناطؽ اسكاقيا، كصكال الى بناء قاعدة معمكمات متكاممة يتـ االعتماد عمييا في تحديد 



                                               صبحي أمحد خملف الدلوميأ.د. 

 

الكبرية يف  ةاالثار التنموية للمنشات الصناعو

 حممد طالب حمارب العوساوي ناحوة عامرية الفلوجة

 

) 363 ) 
 

ة فضال عف صياغة ابرز االثار التنمكية المترتبة عمى تكطف المنشآت الصناعية الكبير 
كفي ىذا اإلطار فقد تضمف ىذا الفصؿ مناقشة كتحميؿ  التكجيات التنمكية المستقبمية.

 المحاكر الرئيسية االتية:
 اوال: الواقع القائم لتوطن املنشىت الصناعوة الكبرية يف ناحوة عامرية الفلوجة:

عيتيف صنامنشأتيف  يتضمف ىيكؿ القطاع الصناعي في ناحية عامرية الفمكجة
( اذ يتضح اف منشأة 6) كالشكؿ رقـ 5)) رئيسيتيف كما مبيف مف خالؿ معطيات الجدكؿ رقـ

اآلخاء العامة قد احتمت المرتبة األكلى مف حيث عدد المصانع كالعامميف فييا كبمعدؿ أىمية 
%( لمنشأة الشييد، كىذا يعني اف منشأة اآلخاء تتمتع بأىمية  35) %( مقابؿ 57) نسبية بمغ

اقتصادية كتنمكية كبيرة ضمف ىيكؿ القطاع الصناعي لناحية عامرية الفمكجة كسنبيف ذلؾ 
 الحقان السيما كانيا تتضمف عددا مف المصانع المتميزة.

 3007لعاـ كاقع تكطف الصناعات الكبيرة في ناحية عامرية الفمكجة : (6جدكؿ رقـ )
أضم 

 اٌمىشؤح

ػذد 

 اٌمصبوغ

اٌىطجخ 

 اٌمئُٔخ

ػذد 

 ٕهاٌؼبمٍ

اٌىطجخ 

 اٌمئُٔخ

االجُر/ضىُٔب

دٔىبر  /مٍٕبر

 ػرالٓ

اٌىطجخ 

 اٌمئُٔخ

مؼذي 

االٌمٕخ 

 اٌىطجٕخ

 36 33 81 03 6533 36 5 االخبء

 63 63 81 63 8533 60 6 اٌشٍٕذ

 833 833 63 833 5333 833 1 اٌمجمُع

 .3007 المصدر: الدراسة الميدانية، استطالع كتثبيت ميداني لمباحث، استمارة االستبياف،
 

حتلول طبوعة اهلوكل الصناعي املكون للمنشىت الصناعوة الكبرية يف ناحوة : ثانوا

 عامرية الفلوجة:

 :منشأة االخاء العامة
غرب منطقة الدراسة كما مكضح  (،/الشامية 30) ضمف مقاطعة ىذه المنشآت تقع

مف  0337االنتاج الفعمي  فييا عاـ  أكبد 0333ىا سنة ؤ اذ تـ انشا ،(3) رقـ الخريطةفي 
حيث كانت متخصصة في التصنيع العسكرم الثقيؿ  سابقا التصنيع العسكرم ىيأةقبؿ 

تحكؿ  3003)تصنيع المدفعية الثقيمة كالمنظكمات البصرية الخاصة بيا(، لكف بعد عاـ 
المدني، اذ  ارتباطيا الى كزارة الصناعة كالمعادف كأصبح التكجو في صناعتيا نحك االنتاج

أصبحت المنشأة قادرة عمى تصنيع منتجات نمطية مدنية كطاقات إنتاجية تتناسب مع 
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فيما يخص مساحة  اماكمحافظات القطر األخرل.  لمحافظة االنبار متطمبات السكؽ المحمي
كيتبع المنشأة مجمع سكني متكامؿ إلسكاف العامميف في المنشأة  3كـ (37) المنشأة فقد بمغت

  .كحدة سكنية 3300داتو السكنية كعدد كح
 ( مكاقع المنشآت الصناعية الكبيرة في ناحية عامرية الفمكجة3خريطة رقـ )

 
 مقياس 3000مديرية المساحة العاـ، خريطة العراؽ االدارية، لسنة  المصدر: كزارة المكارد المائية،

0000000:0. 
                 
يتكزعكف بنسب متباينة عمى مصانع  عامال 3600 بمغفي المنشأة اما عدد العامميف 
مف مجمكع العامميف في المنشآت الصناعية الكبيرة في منطقة  % 30المنشأة كيشكمكف نسبة 

( يتضح أف االىمية االقتصادية 6) ( كالشكؿ رقـ6) ، كمف خالؿ معطيات الجدكؿ رقـالدراسة
عدد العامميف كأجكرىـ تتبايف مف لمصانع منشأة االخاء كمف مؤشر معدؿ االىمية النسبية ل

مصنع ألخر، كىي بالنتيجة تعكس مستكل تأثير كؿ مصنع في تطكير الييكؿ االقتصادم 
كالعمراني لمنطقة الدراسة. حيث يتضح أف مصنع الشيداء أحتؿ المرتبة االكلى كفؽ مؤشر 

ية مصنع %( يميو مف حيث االىم 33.6عدد العامميف كأجكرىـ كبمعدؿ أىمية نسبية بمغ )
%(، أم اف مصنعي الشيداء كالعامر قد استحكذا  30.6العامر بمعدؿ االىمية نسبية بمغ )

%( فقط مف اجمالي معدؿ االىمية النسبية لعدد العامميف  33%( مقابؿ ) 30لكحدىما عمى )
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كاجكرىـ، كىذا ما يعكس لنا بكضكح مف الناحية االقتصادية أف ليذيف المصنعيف كزف 
ر ضمف ىيكؿ القطاع فضال عف اسياميا في تطكير مستكيات التنمية المكانية اقتصادم كبي

ضمف منطقة الدراسة مقارنة بالمصانع االخرل ذات االىمية االقتصادية المنخفضة. كمف اجؿ 
ت إعطاء صكرة كاضحة عف الكاقع الصناعي لكؿ مصنع فأنو يمكف مف خالؿ تحميؿ معطيا

 .(5( كالشكؿ رقـ )5الجدكؿ رقـ )
االجكر كقيمة  فييا كالعامميف في منشأة االخاء العامة عدد المصانع يكضح (5) رقـ جدكؿال

                                                                                  .3007لسنة االنتاج  ككمية

 اضم اٌمصىغ
ػذد 

 اٌؼبمٍٕه
 % االجُر/ضىُٔب %

  مؼذي

 االٌمٕخ

 اٌىطجٕخ

ومٕبد 

 االوزبج/ضىُٔب

 )طه(

 16135 %63 %65 3111633333 %66 8516 اٌشٍذاء

 35 %61 %66 3321333333 %12 8313 اٌؼبمر

 %83 %80 6301333333 %83 536 االمٕه

طه 153

 85ضىُْ/

د اٌخسوبد ذػ

 اٌىجٕرح

 1065363 %3 %0 8618233333 %3 822 اثه إٌٍثم

أضطُاوبد 

 غبز اٌطجخ
812 5% 8115033333 0% 3% 666513 

 511885 833 %833 81333333333 %833 6533 اٌمجمُع

 .3006المصدر: الدراسة الميدانية، استطالع كتثبيت ميداني لمباحث، استمارة االستبياف، 
 

( تحديد مؤشرات التكطف لمصانع منشأة االخاء العامة في ناحية عامرية 5الشكؿ رقـ )
 3007الفمكجة لعاـ

 
 (.5المصدر: باالعتماد عمى الجدكؿ رقـ )
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 معدل االهمٌة النسبٌة  سنوٌا/االجور عدد العاملٌن
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حيث كانت برامج الحككمة  بعد تكطيف ىذه الصناعات اصبحت منطقة جذب لمسكاف
في ذلؾ الكقت تيدؼ الى تحقيؽ استثمار كاؼ في المنشآت الصناعية الكبيرة التي يمكف 

لذيف قدمكا مف تصنيفيا ضمف الصناعات القائدة كالتي يعمؿ فييما اعداد كبيرة مف العامميف ا
مختمؼ محافظات العراؽ مستفيديف مف االمتيازات التي تكفرىا الدكلة مف حيث تكفير السكف 
المالئـ كالخدمات العامة كالمجتمعية الالزمة إلسر العامميف كيمكف أف نبيف أبرز االثار 

 التنمكية لممنشآت الصناعية الكبيرة في منطقة الدراسة باآلتي:
    :صاديحاالثار االقتاوال: 

 0333حيث اف انشاء المنشئات الصناعية الكبيرة في ناحية عامرية الفمكجة عاـ 
كبعدىا تـ تأسيس المجمع السكني لمعامميف بالقرب منو ضمف ناحية  0333كمنيا عاـ 

كاذا ما نظرنا الى  العامرية لو اكبر االثر في رسـ معالـ الحياة االقتصادية ضمف المنطقة.
السكاف في ناحية العامرية قبؿ انشاء المنشآت الصناعية، نجد الكثير منيـ اىـ نشاطات 

يمارسكف مينة الرعي كالتجارة كاألنشطة الزراعية كما تكجد عدد قميؿ مف المؤسسات 
يمارسكف تجارة االعشاب كالمنتكجات  اف بعض سكاف الناحية كانكا الصناعية الخدمية، كما

نكا يتاجركف بيا مع بعض المناطؽ القريبة مف منطقة الدراسة الحيكانية، كىي البضائع التي كا
مثؿ الفمكجة كبغداد كالرمادم، لذلؾ كانت الظركؼ القاسية تتمثؿ في بيئة لصحراء، كعدـ 
كجكد الطرؽ المميدة، اثرت الظركؼ الجغرافية بفعؿ االرتفاع في درجات الحرارة صيفا" التي 

 030ؾ قمة االمطار التي ال يمكف اف يزيد معدليا ( لشيرم تمكز كأب ككذل36تصؿ معدليا )
ـ سنكيا" كؿ ذلؾ ادل الى جفاؼ المنطقة كقمة فييا األنشطة االقتصادية كايضا" تتدىكر 
الزراعة التي فقط اقتصرت عمى تربية الحيكانات، كذلؾ استثمار مساحات صغيرة مف االرض 

فراد لدييـ القدرة عمى بذؿ مزيد مف الجيد القريبة مف نير الفرات تـ زرعيا كما يقـك بزراعتيا ا
كاالمكانيات في عممية تكفير المياه كتتـ تمؾ العممية عف طريؽ النير باستخداـ المكائف 
لغرض تكفير المياه، اف قساكة الظركؼ الطبيعية كقمة المكارد االقتصادية كقمة الدخؿ 

كميا جعمت الكثير مف سكاف االقتصادم العائد عف طريؽ التجارة كالحرؼ االخرل كغيرىا، 
منطقة الدراسة يتجيكف الى اليجرة خارج منطقة الدراسة بحثا" عف العمؿ كمنيـ بحثا عف 
النشاطات االقتصادية االخرل، كبالفعؿ شيدت الفترة التي سبقت انشاء المنشئات الصناعية 

كؿ عمى الدخؿ الكبيرة طردا سكانيا مف منطقة الدراسة الى المناطؽ المجاكرة مف اجؿ الحص
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االقتصادم لذلؾ ذىب الكثير منيـ الى اعماؿ اخرل في كؿ اقضية محافظة االنبار 
كمحافظات العراؽ، ككانت مف اىـ االعماؿ التي يقكـ بيا ىؤالء المياجريف ىي االنشطة 
التجارية كاعماؿ حرة، لكف بعد انشاء المنشئات الصناعية الكبيرة اصبحت ىذه الفترة بداية" 

ر في تمؾ المنطقة التحؽ الكثير مف سكاف منطقة الدراسة باإلضافة الى االيدم العاممة لمتغيي
االخرل، لذلؾ شعر سكاف الناحية العامرية كالمناطؽ المحيطة بيا بقيمة ىذه المنشآت 
الصناعية الكبيرة حيث اظيرت الدراسة الميدانية اف ىناؾ الكثير مف العامميف في المنشئات 

سكاف ناحية العامرية كالباقيف مف محافظات كأقضية االنبار االخرل، اف  الصناعية ىـ مف
كجكد المنشئات الصناعية في منطقة الدراسة قد اكسبيا مكانة اقتصادية كاجتماعية عالية، 
مكنيا مف جذب االيدم العاممة الييا مف األقضية المجاكرة ايضا كمف محافظات العراؽ، اف 

القات االقميمية لمناحية مع المناطؽ المجاكرة انعكس عمى طبيعة تدفؽ السكاف ىذا كتطكر الع
االنشطة االقتصادية التي ىي استجابة حتمية لمثؿ ىذه الزيادات السكانية، كلما كانت 
المنشئات الصناعية ىي المصدر االقتصادم الكبير في ناحية العامرية كيمكف اف نمتمس 

 اثارىا عمى النحك التالي:
  :للقوى العاملة الرتكوب العمري -2

 (،30-30يتضح اف الفئة العمرية )( 0) كالشكؿ رقـ ،(0مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
( تشكالف اعمى النسب مف بيف القكل العاممة حيث بمغت نسبة ما تحتمو 70-30كالفئة )
 03)( فأنيا تشكؿ نسبة 60-70% مف حجـ العينة الدراسة أما الفئة العمرية ) 53الفئتيف 

اما  (% 03)( التي تشكؿ نسبة 30-05) مف مجمكع حجـ العينة أما الفئة التي بعدىا (%
 3)فأنيا تشكؿ أقؿ النسب بيف فئات االعمار، حيث بمغت النسبة ، فأكثر( 60الفئو العمرية )

 مف حجـ عينة الدراسة.  (%
 في المنشآت صناعية لمعامميف( يكضح التركيب العمرم 0جدكؿ )

 اٌمجمُع فؤوثر53 53-68 63-68 63-18 فؤلً 13 اٌفئبد 

 %833 %1 %86 %12 %62 %81 اٌىطجخ%

 .المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف
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 ( يكضح التركيب العمرم لمعامميف في المنشآت الصناعية0) الشكؿ

 
 (.0المصدر باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 

مف حجـ العينة، يرجع  (30-05) الفئة العمريةلذلؾ فأف سبب انخفاض ما تحتمو 
الى اف اغمب العامميف في ىذه الفئة ىـ ممتحقكف بأعماؿ خدمية اخرل، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 

كالتي أحتمت نسبة ضئيمة مف حجـ العينة كأف سبب ىذا االنخفاض  فأكثر( 60لمفئة العمرية )
و عمى التقاعد بسبب ظركؼ صحية أك يعكد ىك اف غالبية ىذه الفئة مف العماؿ تتـ احالت

 عجزىـ عف القياـ باألعماؿ الفنية التي تتطمب جيكد كبيرة بسبب العجر كالشيخكخة.
 للقوى العاملة الرتكوب املهين -2

أف دراسة التركيب الميني لمقكل العاممة يؤدم الى إعطائنا صكرة كاضحة عف مستكل 
الصناعية في منطقة الدراسة كعف طريؽ ذلؾ تكفر الكادر الفني كاليندسي في المنشآت 

يستطيع المخطط معالجة حالة النقص التي تحدث لمقكل العاممة مف اجؿ استمرار العممية 
االنتاجية بشكؿ كفكء، لذلؾ عند دراسة التركيب الميني لمقكل العاممة في المنشآت الصناعية 

 االدارم يشكؿ بمجمكعيا نسبةنجد اف العامؿ  (3، الشكؿ )(3) ككما مكضح في الجدكؿ رقـ
%( مف مجمكع حجـ العينة كىي نسبة مرتفعة قياسا مع حجـ الميندسيف كالسبب في  07)

ذلؾ يعكد الى حاجة المنشآت الصناعية لإلدارييف خصكصا في حقؿ المحاسبة كالتدقيؽ كادارة 
ارية التي تيتـ بيا المخازف كالتطكير االدارم كعمميات الطبع كالعمميات المتعمقة باألمكر اإلد

  .المنشآت
 لمقكل العاممة.التركيب الميني  (3) جدكؿ

 اٌمجمُع فىٓ ػبمً غٕر مبٌر ػبمً مبٌر مٍىذش ادارْ اٌمٍىخ

 613 35 16 861 63 56 اٌؼذد

 %833 %80 %11 %65 %81 %86 اٌىطجخ اٌمئُٔخ

 .المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف
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 يكضح التركيب الميني لمقكل العاممة. (3) الشكؿ

 
 (.3المصدر باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
لذلؾ فأف ارتفاع نسبة االدارييف في مثؿ ىذه المنشآت الصناعية يؤدم الى زيادة 

اما فيما يخص نسبة  كمؼ االنتاج كانخفاض العكائد ليذه المنشآت الصناعية المذككرة،
%( كىي نسبة ال بأس بيا كبذلؾ بمغت نسبة  03) بمغتالميندسيف مف حجـ العينة فقد 

عامؿ كىذا ما تتطمبة طبيعة العمؿ في المنشآت  0000ميندس لكؿ  (07) )ميندس /عامؿ
الصناعية التي ىي بطبيعة الحاؿ تحتاج الى ككادر ىندسية ذات خبرة عالية أيضا كككادر 

ة في ىذه المنشآت الصناعية كدقة فنية متخصصة كدقيقة العمؿ نظرا لدقة العمميات االنتاجي
شركط الطمب، أما فيما يخص نسبة العماؿ الماىريف في المنشآت الصناعية فقد بمغت نسبتيا 

%( مف حجـ العينة كىي بذلؾ احتمت أعمى النسب مف بيف الميف االخرل، كىذا يعتبر  36)
العماؿ الماىريف ىـ مؤشر ايجابي عمى نجاح كدقة العمميات االنتاجية نتيجة ذلؾ ككف 

المساىمكف الفعميكف في العمميات االنتاجية في المنشآت الصناعية، كقد اتضح مف خالؿ 
%( مف مجمكع حجـ العينة لذلؾ فأف  33الجدكؿ المذككر اف نسبة العماؿ الغير الماىريف )

دمات عمؿ ىؤالء يتمثؿ في عمميات التحميؿ كالحراسة كالتنظيؼ اضافة الى العامميف في الخ
االخرل أك االستعالمات كغيرىا، لذلؾ فأف ارتفاع نسبة العامميف غير الماىريف في ىذه 
المنشآت الصناعية ىك مؤشر سمبي عمى ىذه المنشآت الف ذلؾ يؤدم الى ارتفاع مف تكاليؼ 
االنتاج، كباإلمكاف كضع خطة عمؿ كفؤه تأخذ عمى عاتقيا العمؿ عمى تقميؿ نسبة العماؿ 

ف في ىذه المنشآت الصناعية كذلؾ عف طريؽ ادخاليـ دكرات تدريبية كمينية في الغير ماىري
بعض الجكانب االنتاجية لالستفادة منيـ أكثر فائدة، كمف خالؿ الجدكؿ المذككر يتضح لنا اف 

%( مف مجمكع حجـ العينة كىي نسبة جيدة كمتطابقة مع حاجة  03) نسبة الفنييف قد بمغت
 .المنشآت الصناعية
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 القوى العاملة:جتهوز  رمصد -3

أف تحميؿ مصادر القكل العاممة في المنشآت الصناعية المذككرة لحجـ العينة يعطينا 
صكرة كاضحة عف مدل فاعمية المنشآت الصناعية في جذب االيدم العاممة مف أقضية 
محافظة االنبار كباقي المحافظات مف جية كدكر ىذه المنشآت في تشغيؿ االيدم العاممة 

 (،3) كالشكؿ رقـ (،3) كمف خالؿ معطيات الجدكؿ حدكد االقميـ مف جية اخرل،ضمف 
%( مف مجمكع حجـ العينة  60اف نسبة االيدم العاممة مف نفس الناحية يشكمكف ) (، نجد7)

كىي بيذا تشكؿ أكثر مف نصؼ حجـ العينة لمعامميف في المنشآت الصناعية المذككرة كمف 
المنشآت الصناعية في تشغيؿ االعداد الكبيرة مف االيدم  خالؿ ذلؾ نستنتج فعالية ىذه

العاممة في ناحية العامرية كخصكصا مف اقضية الفمكجة كالرمادم كىيت كراكه كحديثة القائـ 
أما باقي محافظات العراؽ فأنيا شكمت  ،كىذا ما تـ مالحظتو مف خالؿ الزيارات الميدانية

مميف لحجـ العينة بحيث احتمت محافظة بغداد %( مف مجمكع نسب العا 30نسبة مقدارىا )
%( مف االيدم العاممة الخارجية كيعكد السبب في ذلؾ  3المرتبة االكلى، حيث تشكؿ نسبة )

الى عامؿ القرب بيف منطقة الدراسة كمحافظة بغداد مف جية ككجكد عالقات اجتماعية كثيقة 
بعالقات القربى مما يشجع ذلؾ عمى  الصمة بيف سكاف الناحية كسكاف محافظة بغداد كالمتمثمة

العمؿ في المنشآت الصناعية المتكطنة في ناحية العامرية، كتأتي محافظة كرككؾ بالمرتبة 
%( مف االيدم العاممة لحجـ العينة، أما محافظة بابؿ تأتي  3الثانية حيث شكمت نسبة )

لعينة، أما باقي محافظات %( مف االيدم العاممة لحجـ ا 3بالمرتبة الثالثة حيث شكمت نسبة )
 %، 0 %، 3 %، 3العراؽ االخرل فقد تتراكح النسب التي احتمتيا مف حجـ العينة ما بيف )

مف ك %( لمحافظات النجؼ كالبصرة نينكل كديالى عمى التكالي مف حجـ العينة،  0 %، 3
 خالؿ الجدكؿ المذككر يمكف اف نرل دكر المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة لجذب
االيدم العاممة مف أقضية محافظة االنبار كمحافظات العراؽ، كما يتضح دكر المنشآت 
الصناعية في جذب اكبر نسبة مف االيدم العاممة مف اقضية كنكاحي المحافظة لمعمؿ فييا 

، مما يعني كىذا ما تؤكده النسبة العالية التي احتمتيا االيدم العاممة لناحية عامرية الفمكجة
ثار التنمكية االقتصادية لممنشآت الصناعية الكبيرة في مجاؿ تكفير فرص عمؿ ذلؾ اف األ

كزيادة الدخكؿ لـ يقتصر عمى ناحية العامرية اك أقضية المحافظة االخرل، بؿ شمؿ ايضا 
  .بعض محافظات القطر
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 في المنشآت الصناعية الكبيرة.القكل العاممة  تجييز مصدر( 3جدكؿ رقـ )
 اٌىطجخ اٌمئُٔخ اٌؼذد اٌمذبفظخ

 %58 826 االوجبر/ وبدٕخ اٌؼبمرٔخ

 %2 63 االوجبر /لضبء اٌفٍُجخ

 %0 11 االوجبر/لضبء اٌرمبدْ

 %6 86 االوجبر/لضبء ٌٕذ

 %6 88 االوجبر/ راَي

 %3701 6 االوجبر/اٌرطجخ

 %1 1 االوجبر/ ػىً

 %8 5 االوجبر/اٌمبئم

 %6 83 االوجبر/ دذٔثخ

   مذبفظبد اٌؼراق

 %1 10 مذبفظخ ثغذاد

 %6 86 مذبفظخ وروُن

 %1 1 ثبثً

 %1 3 اٌىجف

 %1 0 اٌجصرح

 %8 6 صالح اٌذٔه

 %1 0 دٔبٌّ

 %8 5 وٕىُِ

 %833 613 اٌمجمُع

 .المصدر: باالعتماد عمى استمارة االستباف 
  

.القكل العاممة حسب اقضية االنبار  تجييز مصدر( 3الشكؿ رقـ )

 
 (3المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ ) 

 

 محافظات العراؽ.القكل العاممة حسب  تجييز مصدر( يكضح 7) الشكؿ رقـ

 
 (.3المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )
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 دخول العاملني: -4

أف اليدؼ الرئيسي لمعرفة مستكيات الدخكؿ السابقة كالتي تمثؿ دخكؿ العامميف قبؿ 
الصناعية ىك لغرض مقارنة مستكيات الدخكؿ السابقة مع الدخكؿ الحالية مف  العمؿ بالمنشات

خالؿ ذلؾ نستطيع معرفة مستكل التطكر في معدالت الدخؿ الحالي بفعؿ تأثير المنشآت 
( اف مستكيات الدخكؿ 7) الصناعية المذككرة كقد اتضح مف خالؿ معطيات الجدكؿ رقـ

المتطمبات المعاشية لمعامميف فيما اذا قكرنت مع السابقة كانت كاطئة كغير متالئمة مع 
 .(6) مستكيات الدخكؿ الحالية المبينة في الجدكؿ رقـ

 يكضح دخكؿ العامميف قبؿ العمؿ بالمنشات الصناعية (7) جدكؿ
 اٌفئخ

 13ألً مه 

 اٌف دٔىبر
 اٌمجمُع اٌف فؤوثر 18 38-13 68-33 13-63

 613 65 56 05 888 833 اٌؼذد

 %833 %2 %86 %13 %12 %11 اٌىطجخ %

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

%( مف مجمكع حجـ  33الؼ دينار( تشكؿ نسبة )30حيث اتضح اف الفئة )أقؿ مف 
العينة كىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى ضعؼ مستكل الدخؿ الفردم لمعامميف، أما فيما يخص 

 (50-70مف حجـ عينة الدراسة، اما الفئة ) % 33نسبة  ( الؼ دينار فتشكؿ70-30الفئة )
( الؼ 30-50مف مجمكع حجـ العينة أما بالنسبة لمفئة ) % 30الؼ دينار فقد شكمت نسبة 
 % 3فأكثر( الؼ شكمت نسبة  30% مف حجـ العينة كالفئة ) 07دينار فأنيا شكمت نسبة 

العامميف السابقة كانت ضعيفة مف حجـ العينة. مف خالؿ ذلؾ نستنتج أف مستكل دخكؿ 
ككاطئة جدا مما تعكس لنا ضعؼ المستكل المعاشي لمعامميف كىذا بتأكيد سينعكس عمى 

العامميف عمى تمبية  مستكل التطكر االجتماعي كالثقافي لمقكل العاممة كاسرىـ كعدـ قدرة
منشات الصناعية أما فيما يتعمؽ بدخكؿ العامميف بعد العمؿ بال المتطمبات المعاشية لألسرة.

كجكد ، كباالعتماد عمى المعادلة السابقة (33) الجدكؿمعطيات  خالؿ تحميؿفأنو يتضح مف 
مستكل الدخؿ الفردم لمعامميف بشكؿ كبير عما كانت عمية مستكيات الدخؿ قبؿ  في ارتفاع

 .العمؿ بالمنشات الصناعية كاف نسب الزيادة في معدالت الدخؿ كاضحة
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 دخكؿ العامميف بعد العمؿ بالمنشات الصناعيةيكضح  (6جدكؿ )
 اٌفئخ

اٌف  633

 فؤلً
638-333 338-133 

138-

83337333 

83337333

 فؤوثر
 اٌمجمُع

 613 16 61 830 816 16 اٌؼذد

 %833 %3 %88 %66 %66 %3 اٌىطجخ %

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 
مف حجـ العينة كىي أعمى النسب لحجـ  % 77نسبة ( 300-500شكمت الفئة )اذ 

مف حجـ العينة، تمييا الفئة  % 33( كالتي شكمت نسبة 500-700العينة، كتأتي بعدىا )
 (فأكثر 0000.000، اما الفئة االخيرة )(% 00)( كالتي تحتؿ نسبة 300-00000000)

فأقؿ( فيي شكمت  الؼ700 ، ككذاؾ الحاؿ بالنسبة لمفئة )(% 5) فيي تشكؿ اقؿ النسب
مف حجـ العينة، كىذا يعكس لنا المستكل المعاشي الجيد لمعامميف في ىذه ( % 5) نسبة

المنشآت الصناعية، لذلؾ سكؼ يظير تأثره كاضحا عمى مستكل امتالؾ االجيزة المنزلية 
 كيمكفبالمنشات الصناعية كالذم سكؼ نتكمـ عف الحقا،  يربائية لمعامميف قبؿ كبعد العمؿكالك

كمتكسط ( 33استخراج متكسط الدخؿ الفردم السابؽ الذم تـ تكضيحو في الجدكؿ رقـ )
مف الدخؿ الحالي لمعامميف في المنشآت الصناعية لحجـ العينة الذم ذكرناه في الجدكؿ)(، 

 :استخداـ القانكف الرياضي االتي خالؿ
 ( احتساب متكسط الدخؿ الفردم السابؽ 5) جدكؿ

 x1 F1  x1/مروس اٌفئخ f1زىرار/اٌ مروس اٌفئخ

 8333 83 833 13ألً مه 

18-63 888 63 6663 

68-33 05 53 6053 

38-13 56 03 6083 

 6853 23 65 فؤوثر 18

 8533 - 613 اٌمجمُع

 
كما مبيف في الى متكسط الدخؿ الفردم السابؽ  السابؽ تكصمناكبمكجب ىذا القانكف 

  (.5) الجدكؿ رقـ
الدخكؿ الحالة لمعامميف في المنشآت الصناعية فيمكف استخراجو بنفس أما متكسط 

 (.3) مف خالؿ الجدكؿ الطريقة
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 احتساب متكسط الدخؿ الحالي لمعامميف بالمنشات الصناعية (3) جدكؿ رقـ
 F1X1 مروس اٌفئخF1 X1 اٌفئخ

 0133 633 16 633ألً مه 

638-333 816 533 31333 

338-133 830 033 883233 

138-8333333 61 233 60133 

 15633 8833 16 أوثر مه مٍُٕن

 162133 - 613 اٌمجمُع

Xi =249200/380 
        Xi =655,78 .دخؿ العماؿ الحقا 

 
 العمل يف املنشىت الصناعوة: باباد -5

أف دراسة اسباب العمؿ في المنشآت الصناعية الكبيرة يعطينا مؤشرا كاضحا ليدؼ 
، اف السبب في الحصكؿ عمى الراتب (6) ، كالشكؿ(3) مف خالؿ الجدكؿالعامميف كقد اتضح 

%(، مف بيف االسباب االخرل  63مف بيف االسباب التي احتمت نسبة عالية حيث بمغت )
كىذا مؤشر كاضح ليدؼ العامميف في تأميف متطمبات العيش المناسبة، كما أف ارتفاع نسبة 

ذككر يعطينا مؤشرا حكؿ قمة تكفر فرص عمؿ الذيف يحصمكف عمى الراتب في الجدكؿ الم
مقارنة قبؿ نشكء المنشآت الصناعية كبتالي فأف كجكد المنشآت الصناعية يمثؿ عامؿ اساسي 
في تكفير فرص عمؿ مناسبة لسكاف الناحية كاالقضية المجاكرة، أما فيما يخص اسباب 

 03باب، كالتي بمغت نسبتو )الحصكؿ عمى السكف لذلؾ فقد احتمو المرتبة الثانية مف بيف االس
%( مف مجمكع حجـ العينة حيث أف أغمب العامميف يعانكف مف ضعؼ في تكفر السكف كاف 

 .المنشآت الصناعية ساىمت في تمبية متطمبات السكف
 .أساس العمؿ في المنشآت الصناعية الكبيرة (3الجدكؿ )

 اضجبة اٌؼمً
اٌذصُي ػٍّ 

 اٌرارت

اٌذصُي ػٍّ 

 اٌطىه

اٌمىشآد لرة 

اٌصىبػٕخ مه 

 اٌطىه

 اٌمجمُع اضجبة اخرِ

 %833 %86 %1 %82 %52 اٌىطجخ اٌمئُٔخ

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف
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 أساس العمؿ في المنشآت الصناعية الكبيرة  يكضح( 6) رقـ شكؿ

 

 (.30المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )
 

كيشير الجدكؿ كذلؾ الى اف سبب القرب مف المنشآت الصناعية ال يشكؿ اال نسبة 
مف حجـ العينة، كتمثؿ ىذه النسبة العامميف الذيف يسكنكف  (% 3)ضئيمة حيث بمغت 

 07)المناطؽ الريفية المحيطة بالمنشات الصناعية، اما االسباب االخرل فشكؿ نسبة مقدارىا 
مف باقي االسباب المذككر في الجدكؿ كتتمثؿ ىذه النسبة بالميندسيف كالفنييف الذيف ىـ  (%

، كمف خالؿ ما مف محافظات العراؽ االخرل كجاءكا لمعمؿ بسبب ظركؼ التعييف المركزية
مف  (% 33)نستنتج اف العامؿ االكؿ كالثاني )الراتب كالسكف( المذاف يشكالف نسبة  سبؽ

يمثالف جانبا اقتصاديا ميما يتعمؽ بدخؿ العامؿ، اما سبب القرب مف  مجمكع حجـ العينة
المنشآت الصناعية ارتباطو بالجانب ضعيؼ كال يؤثر عمى المستكل المعاشي، أما االسباب 

، فأنيا حالة اجتماعية تتمثؿ بعدـ رغبة ىؤالء بالعمؿ في (% 07)االخرل كالتي شكمت نسبة 
فظات اخرل، كأف ىذه الظاىرة ضعيفة االرتباط بالجانب المنشآت الصناعية ككنيـ مف محا

 االقتصادم.
  ملكوة املواد املنزلوة: -6

أف ممكية المكاد كاالجيزة المنزلية كنسبة الزيادة الحاصمة فييا بعد العمؿ في بالمنشات 
المستكل المعاشي لألفراد مف خالؿ ارتفاع مستكل الدخؿ  في التطكر كنستنتجالصناعية 

 (3ككما جدكؿ )الفردم 
 الصناعية  بالمنشاتممكية المكاد المنزلية الكيربائية كالسيارات قبؿ كبعد العمؿ ( 3) جدكؿ

 مُاد اخرِ ضٕبرح ٌبرف ومجُٕرر مجمذح ثالجخ رٍفسُٔن مٍىٕخ اٌمُاد

 32 30 03 63 56 866 855 لجً اٌؼمً

 118 821 121 802 663 653 681 ثؼذ اٌؼمً

 %06 %51 %33 %60 %05 %50 %68 وطجخ اٌسٔبدح %

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
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حققت زيادة مممكسة بعد العمؿ بالمنشات الصناعية،  قدحيث نجد أف المكاد المنزلية 
 مقارنة مع فترة ما قبؿ العمؿ بالمنشات (% 70)فممكية جياز التمفزيكف حققت زيادة مقدارىا 

عف الفترة التي  (% 63)الصناعية، اما بالنسبة لثالجة، فقد حققت زيادة ممحكظة تقدر بنسبة 
 33)سبقت العمؿ كيكضح لجدكؿ المذككر اف ممكية الكمبيكتر قد حققت زيادة عالية تقدر 

عما كانت قبؿ العمؿ بالمنشات الصناعية ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لجياز الياتؼ الذ حققو  (%
عف الفترة التي سبقت العمؿ، اف سبب ىذه الزيادة في ممكية  (% 50) رة تقدرزيادة كبي

ؿ المجمد كالثالجة كالياتؼ ىك مؤشر عمى التطكر االقتصادم كالمعاشي لمعامميف مف خال
اما ممكية السيارة كالمكاد االخرل السيارة فأنيا حققت زيادة  ارتفاع مستكل الدخؿ الفردم ليـ

بعد العمؿ، كيؤشر الجدكؿ المذككر نسبة الزيادة العالية في المكاد  (% 63) تقدر نسبتيا
% نسبة الزيادة كتشمؿ ىذه المكاد عمى )المكاد الكيربائية  33المنزلية االخرل كالتي بمغت 

كاجيزة اخرل تتعمؽ بالبيت الى اخرة. مف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نستنتج التطكر الكاضح في 
زلية بفعؿ زيادة مستكل دخكؿ العامميف، مما انعكس ىذا عمى تطكر مستكيات ممكية المكاد المن

أسر العامميف اجتماعيا كاقتصاديا لذلؾ ظير ىذا التطكر مف خالؿ كجكد المنشآت الصناعية 
التي كانت ليا اثارىا الكبيرة في رفع المستكل المعاشي كرفع مستكيات الدخكؿ لدل العامميف 

اف عدد الكادر الذم يعمؿ  جرم معادلة في منطقة الدراسة،كيمكف اف ن ،في النشاط الصناعي
)العاممكف،  عامؿ بمختمؼ الميف الكظيفية منيـ 6000في المنشئات الصناعية  حاليا"

ىناؾ  خاص لكؿ فرد كبجانب كؿ عامؿ منتجاش 5الفنيكف، اذ افترضنا اف نسبة االعالة ىي 
 x 3  =06000 x 5 6000)ثالث عماؿ خدمييف في كافة المياديف فعندىا  تككف 

عدد المستفيديف مف عائدات كفكائد ىذه المنشئات الصناعية مف الركاتب الشيرية  30.000=
غالبيتيـ مف ناحية العامرية كمف المناطؽ المجاكرة، لذلؾ فأف العمؿ في المنشئات الصناعية 

لعمرانية كالخدمية بحد ذاتو غير كاؼ" كحده لعممية تطكير الحياة االقتصادية كاالجتماعية كا
لذا يتطمب العمؿ عمى االستمرارية في العمؿ بما يضمف تحسيف العمميات االنتاجية نكعا ككما 

بالعمؿ  لخبرة العالية في مختمؼ تخصصاتيـكيمكف تحقيؽ ذلؾ بكجكد الككادر التي تتممؾ ا
في نفس المنشئات الصناعية كلفترة اطكؿ لذلؾ اف مف اىـ اآلثار التي ظيرت بعد انشاء 
المنشئات كما أحدثة مف تغيير في عمالة الناحية سكاء عف طريؽ الذيف عممكا في المنشئات 
الصناعية اك مف خارج منطقة الدراسة كالذيـ اصبحكا مف سكانيا، كالذيف ىمو اصال" مف 
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احية لكف العمؿ في المنشئات الصناعية مثؿ ليـ تغيير جذرم في طبيعة المينة، اذ سكاف الن
في المنشئات  تمثمت الحالة االكلى ىك االنتقاؿ مف العمؿ في االنشطة الزراعية الى العمؿ

 الصناعية.
 نسبة ما ينفقه العاملني من الراتب الشهري -7

 بؿ العامميف( نسبة األنفاؽ مف الراتب الشيرم مف ق00) رقـ جدكؿ
 اٌصذخ اٌزؼٍٕم اٌخذمبد

اٌمؤوً 

 َاٌمٍجص
 االدخبر اٌزرفًٕ

رُفٕر 

 اٌىٍرثبء
 االرصبالد

مجبالد 

 اخرِ
 اٌمجمُع

األٌمٕخ 

)%( 
82% 80% 10% 5% 5% 83% 2% 

1% 

 
833% 

 استمارة االستبياف. ،المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية
 

( أف أغمب المصركؼ الشيرم لمعامميف في 00) رقـ مف خالؿ تحميؿ الجدكؿ
اضافة الى  (% 33)المنشآت الصناعية يذىب لمحصكؿ عمى المأكؿ كالممبس كبنسبة 

، الخدمات الترفيو (% 03) كالخدمات الصحية كبنسبة( % 03) الخدمات التعميمية كبنسبة
( % 00)أما فيما يخص الكيرباء بنسبة  (% 6)أيضا االدخار كبنسبة ( % 6)كبنسبة 

أف ىذا االنفاؽ االستيالكي لشراء  (،% 3) كالمجاالت االخرل ،(% 3) كاالتصاالت بنسبة
البضائع كالسمع كالخدمات الذم يصدر مف العامميف في منطقة السكف الحالية )ناحية 
العامرية( يسيـ في تكليد دخكؿ اضافية لسكاف الناحية التي ينفؽ فييا الدخؿ كيعزز أساسيا 

 ،كىذا ما يعرؼ المضاعؼ المحمي لمدخؿ كالذم أكجدتو المنشآت الصناعيةاالقتصادم 
كتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية بأف ىناؾ تسرب دخكؿ الكثير مف العامميف الى المناطؽ 
المجاكرة اذ نجد أف نسبة العامميف الذيف تتجو دخكليـ الى ناحية العامرية لمحصكؿ عمى 

أما السمع كالبضائع التي لـ تتكفر في ناحية  ،(% 60) البضائع كالخدمات االخرل تشكؿ
فيمكف الحصكؿ عمييا مف مدينة الفمكجة لككنيا مركز قضاء الفمكجة كتحتكم عمى اسكاؽ 

مف العامميف في المنشآت الصناعية ( % 33) اكبر كخدمات متنكعة باإلضافة الى أف اكثر
( % 73)ىـ يسكنكف فييا حاليا، لذا نجد اف معظـ دخكؿ العامميف تنفؽ في الناحية كبنسبة 

مف مجمكع العينة، بينما نجد أف ىناؾ دخكؿ تصرؼ في مدف اخرل خارج منطقة الدراسة 
العامميف الى كىذا يعني تسرب جزء كبير مف دخكؿ  ،(% 30)ؿ بغداد كالرمادم كبنسبة ثم

خارج الناحية، لذلؾ يمكف فتح اسكاؽ جديدة كالعمؿ عمى تطكير االسكاؽ القديمة لتضـ السمع 
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كالبضائع المتنكعة كبما يتناسب مع احتياجات سكاف الناحية كالعامميف ضمف المنشآت 
الصناعية، كتجدر االشارة أف عممية الحصكؿ عمى السمع كالخدمات التي ال يمكف أف تتـ 

يرة كاحدة، لذلؾ فأف طبيعة السمعة كالخدمات تحدد مناطؽ التسكؽ ككما مكضح في بكت
 .(00) الجدكؿ

 لمعامميف في المنشآت الصناعيةمكاقع التسكؽ كالحصكؿ عمى الخدمات  (00) الجدكؿ
 اٌىطجخ اٌمئُٔخ  اٌؼذد ػٕىخ اٌمىشآد اٌصىبػٕخ 

 %01 155 ضُق اٌمجمغ اٌطىىٓ 

 %61 815 اضُاق اٌمىبطك االخرِ 

 833 613 اٌمجمُع 

 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف. 
 

، أذ (% 33)اف سكاف الناحية يعتمدكف عمى سكؽ المجمع السكني كبنسبة اذ يتضح 
كقسـ كبير مف العامميف ىـ مف سكنة  تتكفر أسكاؽ داخؿ الناحية تمبي متطمبات الساكنيف،

كىناؾ قسـ مف العامميف كالساكنيف يعتمدكف عمى عمميات التسكؽ مف  ،ريةناحية العام
 (. % 33)المناطؽ االخرل كبنسبة 

، الخاص بممكية (5) ، كالشكؿ رقـ(03مف خالؿ تحميؿ الجدكؿ ) ممكية الدار:
الكحدات السكنية لمعامميف نجد أف نسبة الكحدات السكنية العائدة لممنشآت الصناعية بمغت 

مكع الكحدات السكنية، كىذه النسبة تمثؿ العامميف الذيف تكفرت ليـ ظركؼ %( مف مج 63)
السكف مف قبؿ المنشآت الصناعية، اما فيما يخص الكحدات السكنية التي تعكد ممكيتيا 

مف مجمكع حجـ العينة، لذلؾ ظيرة مف خالؿ تحميؿ الجدكؿ  (% 33)لمعامميف بمغت نسبتيا 
مف مجمكع الكحدات ( % 00)لعامميف كالتي احتمت نسبة اف نسبة الدكر المؤجرة مف قبؿ ا

السكنية، كمف خالؿ ذلؾ نستنتج أف ىناؾ اعداد مف العامميف لـ تتكفر ليـ ظركؼ السكف مف 
قبؿ المنشآت الصناعية في الكقت الحاضر، لذلؾ فأف أغمب منتسبي المنشآت الصناعية 

يف كالعماؿ الماىريف الذيف ىـ مف الذيف تكفرت ليـ ظركؼ السكف ىـ مف الميندسيف كالفني
 محافظات العراؽ ماعدا نسبة قميمة مف العامميف في الناحية ذاتيا.

 .يكضح ممكية الدار (03) جدكؿ
 ٌمجمُعا مؤجرح مه االٌبٌٓ ػبئذ ٌٍمىشآد اٌصىبػٕخ مٍه وُع اٌمٍٕىخ

 613 61 185 816 اٌؼذد

 %833 %88 %50 %61 اٌىطجخ اٌمئُٔخ

 .الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيافالمصدر: مف عمؿ 
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 .( يكضح ممكية الدار5) شكؿ رقـ

 
 (.03) المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدكؿ رقـ

 
 االثار العمرانيح: ثانيا:
 لسكن: ا -2

يمعب التصنيع دكرا ميـ في عممية نشأة كتطكر االحياء السكنية لذلؾ يككف سبب ميـ 
كذلؾ مف خالؿ ما تكفره عممية التصنيع مف كسائؿ متطكرة  مف اسباب التطكر العمراني

تساىـ في عممية تسريع النمك العمراني، اضافة الى اف ارتفاع دخؿ االفراد بفعؿ المنشآت 
الصناعية سينعكس كيككف لو االثر عمى حاجة الفرد بالسكف السيما عندما تككف المنشئات 

تكسعا  لذلؾ فقد شيدت منطقة الدراسة سكنيـ،الصناعية اك اماكف اعماليـ بعيده عف اماكف 
عمرانيا حيث عممت ادارة المنشآت الصناعية عمى تكفير اماكف لمسكف كالخدمات العامة 

 3300كاالرتكازية لمكظفيف المنشآت الصناعية بمختمؼ مينيـ ككظائفيـ، لذلؾ فقد تـ بناء 
ىكندام الككرية( في سنة كحده سكنية مف قبؿ كزارة الصناعة كالمعادف عف طريؽ شركة )

(، تبمغ 3_3كالذم يتككف مف عمارات سكنية عمى شكؿ شقؽ ذات طكابؽ متباينة ) 0333
 ،مساحة االستعماؿ السكني لممدينة % مف 33( يشكؿ نسبة قدرىا 30.3مساحة ىذا النمط )

( كيبمغ 3_3( عمارة سكنية كؿ عماره تحتكم عمى )363لذلؾ يبمغ عدد العمارات السكنية )
فنادؽ  6شقو سكنية اضافة الى كجكد الفنادؽ كالبالغ عددىا  3300المجمكع الكمي لمشقؽ 

شقو متباينة المساحة، لذلؾ فقد اعدت المنشاة العامة لإلسكاف الصناعي  060كتحتكم عمى 
سبي المنشآت الصناعية يظـ الكثير مف الخدمات العامة منيا الخدمات مخطط إلسكاف منت

الرياضية كالترفييية كرياض االطفاؿ كالمساجد، أيضا كيتكفر في المجمع حاليا دار حضانة 
كمدارس ابتدائية كمتكسطة كثانكية، كما يظـ مبنى لمبريد كمباني عامة مثؿ القسـ البمدم 
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 مإجرة من االهالً عائد للمنشآت الصناعٌة ملك
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ظـ مجمع تسكيقي لتكفير السمع كالبضائع االستيالكية كمتنزىات بمساحة كبيرة، لذلؾ ي
الضركرية، كذلؾ الطرؽ كالشكارع كمكاقؼ السيارات، اما بالنسبة لمخدمات التحتية فقد تـ 
تكفير الطاقة الكيربائية كالمياه الصالحة لمشرب كذلؾ عف طريؽ شبكة مف المياه خاصة 

ميمة تمثمت بزيادة مساحتيا كنمك  )لذلؾ شيدت ناحية العامرية تطكرات لممجمع السكني
ىكتارا(  35.30) ، لذلؾ فقد أتسعت رقعتيا المساحية مف3007-0333حجميا خالؿ المدة 

اف  ىكتارا سنكيا، 70.06بنسبة زيادة سنكية تقدر  3007( عاـ 333.33الى ) 0333
العامرية التأثير الغير مباشر بتكطف النشاط الصناعي عمى زيادة الرقعة المساحية لناحية 

كزيادة حجـ سكانيا بأنشاء المجمع السكني كالذم صمـ إلسكاف العامميف في المنشآت 
 الصناعية كالذم يتضمف العديد مف الخدمات أيضا كساىـ بتكسع ناحية العامرية باتجاه.

كنسب  3007-0333استعماالت االرض في مركز ناحية العامرية لممدة  (03الجدكؿ )
 التكسع السنكم

 اضزؼمبالد االرض
وطجخ اٌزُضغ  1386 8210

 اٌىطجخ % اٌمطبدخ ٌىزبر اٌىطجخ % اٌمطبدخ ٌىزبر اٌطىُْ %

 86732 6672 63372 68716 10731 االضزؼمبي اٌطىىٓ

 - 3780 8362 - - االضزؼمبي اٌزجبرْ

 - 1736 16761 - - االضزؼمبي اٌصىبػٓ

 137836 63752 68673 88726 83766 اٌىمً

 5712 81768 88376 5781 6762 اٌخذمبد االخرِ

 3766 676 61785 58733 6671 اٌخضراء َاٌفضبءاد

 63735 833 110701 833 13708 اٌمجمُع

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى محافظة االنبار، مديرية التخطيط العمراني، خارطة التصميـ 
تـ قياس مساحة استعماالت االرض لناحية  .30000:0بمقياس  ،3003االساس لمدينة العامرية لعاـ 

 .AutoCadباستخداـ برنامج 
  

اف التطكر الناجـ عف تأثير كجكد المنشآت الصناعية ىك تطكر عمراني لحيز 
المكاني بدأ ىذا التطكر بالمجمع السكني الذم شيد لمعامميف ثـ أنتقؿ الى بقية اجزاء الناحية 
أيضا ككاف التأثير عمى االقضية المجاكرة منيا قضاء الفمكجة، لذا سيككف التركيز عمى أثر 

شيد التطكر العمراني حيث صناعية الكبيرة عمى ناحية العامرية عمرانيا. تكقيع المنشآت ال
لناحية العامرية نمك بطيئا في المرحمة التي سبقت أنشاء المنشآت الصناعية كالذم انعكس 

(، 03) ( ىكتارا ككما مكضح في الجدكؿ35.30عمى المساحة المعمكرة التي كصمت )



                                               صبحي أمحد خملف الدلوميأ.د. 

 

الكبرية يف  ةاالثار التنموية للمنشات الصناعو

 حممد طالب حمارب العوساوي ناحوة عامرية الفلوجة

 

) 333 ) 
 

 (% 30.33)ىكتارا بنسبة  (33.03)ر بمساحة تكزعت عمى االستعماؿ السكني الذم تصد
مف جممة المساحة المعمكرة، اما االستعماؿ التجارم كالصناعي ال تكجد لديو مساحات، في 

، لكف الخدمات االخرل (% 00.33)ىكتارا بنسبة ( 00.37)حيف شغمت خدمات النقؿ 
ة تكزعت عمى مف جممة المساحة المعمكر  (% 6.03)بنسبة  (ىكتارا 7.73)شغمت مساحة 

 (77.3)الخدمات بشكؿ عاـ، أما االستعماالت الخضراء كالفضاءات حيث شغمت مساحة 
لذلؾ فأف تطكر االعمار في بدايتو استخدمت فيو مكاد بناء  (،% 60.55)ىكتارا بنسبة 

محمية مثؿ مادة الطيف كالخشب لكف بعد ىذه المرحمة شاع استخداـ الحجر كالجص الذم ظؿ 
أما في المرحمة التي اعقبت أنشاء المنشآت الصناعية ما بعد  ،ياية ىذه المرحمةمعتمدا حتى ن

فقد شيدت ناحية العامرية تغيرا كبيرا بعد بناء الحي السكني لمعامميف في المنشآت  0333عاـ 
الصناعية كالذم يختمؼ في طابعة العمراني كاالجتماعي عف االحياء القديمة كحدث في ىذه 

الحضرم باتجاىات مختمفة ،كالذم انعكس عمى المساحة فقد تطكر مساحة المرحمة التكسع 
%، أما االستعماؿ  33.3ىكتارا بنسبة  300.3 الى 3007االستعماؿ السكني في عاـ 
%، اما النشاط الصناعي فقد بمغت  0.03ىكتارا بنسبة  0.33التجارم فقد بمغت مساحتو 

ىكتارا بنسبة  703.5قؿ فقد بمغت مساحتو %، أما الن 3.53ىكتارا بنسبة  33.33مساحتو 
 03.70ىكتار بنسبة  000.3%، لذلؾ فاف الخدمات االخرل حيث بمغت مساحتيا  75.63

ىكتار بنسبة  33.06% أما فيما يخص المناطؽ الخضراء كالفضاءات فقد بمغت مساحتو 
ليذه المرحمة فقد تمثمت بدخكؿ الطراز العربي،  %. أما خصائص الكحدات األعمارية 7.3

كبدأ االستخداـ الحديث لمادة الطابكؽ كالسمنت كالحجر المنحكت كالمصقكؿ في عممية البناء 
الجدراف كالبيكت كتككف عمى نطاؽ كاسع أيضا كتزيف كاجيات البيكت باأللكاف كاحجار 

يت( كمادة الشيش باإلضافة الى المكاد )الككنكر  الحالف، ككذلؾ استخداـ أنماط البناء الجاىز
القديمة خاصة الحجر كالجص، اما مساحات الكحدات العمرانية كالكحدات السكنية لذلؾ فقد 

( خاصة في ناحية 3ـ 700-360تـ تكزيع قطع اراضي مف قبؿ الدكلة تقدر مساحتيا )
 .كالذم انعكس عمى خطة ىذه الناحيةالعامرية 

 أفضلوة السكن للعونة: -2

معرفة أفضمية السكف لمعامميف في المنشآت الصناعية تظير مف خالؿ الجدكؿ أف 
الذم يشير الى اف نسبة الذيف يفضمكف السكف بالقرب مف ( 37كالشكؿ رقـ ) ،(33رقـ )
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%( مف مجمكع حجـ العينة، اما العامميف الذيف  33المنشآت الصناعية حيث بمغت نسبتيـ )
%( مف مجمكع حجـ العينة  05) العامرية بمغت نسبتيـفضمكا السكف في مركز ناحية 

أقضية كنكاحي المحافظة االنبار  في كيكضح الجدكؿ كذلؾ نسبة العماؿ الذيف فضمكا السكف
 %( مف مجمكع حجـ العينة. 3كالتي تشكؿ نسبة )
 يكضح أفضمية السكف لمعامميف في المنشآت الصناعية  (07) جدكؿ

 اٌمجمُع االلضٕخ َاٌىُادٓ االخرِ وبدٕخ اٌؼبمرٔخ اٌمىشآدثبٌمرة مه  اٌطىه اٌمفضً

 613 15 38 126 اٌؼذد

 %833 %0 %83 %00 اٌىطجخ %

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف 
 

 .( يكضح أفضمية السكف لمعامميف في المنشآت الصناعية3) شكؿ رقـ

 
 (.07) جدكؿ رقـ المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 
كمف خالؿ تحميؿ الجدكؿ يمكف اف نستنتج أف اكثر مف ثمثي العامميف في المنشآت 
الصناعية يفضمكف السكف بالقرب مف المنشآت كالسبب في ذلؾ ىك لسيكلة الكصكؿ الى 
مكاف العمؿ كفؽ المكاعيد المحددة كالتخمص مف تكاليؼ النقؿ العالية خصكصا لمذيف يسكنكف 

لـ تستطيع المنشآت الصناعية تكفير ليـ كسائؿ النقؿ، أما بالنسبة العماؿ الذيف  في مناطؽ
مف مجمكع حجـ العينة،  % 05يفضمكف السكف في ناحية العامرية كالذيف بمغت نسبتيـ 

كالسبب يعكد الى منيا تكفير الخدمات بأنكاعيا )الصحية، كالترفييية، كالتعميمية( كاالبتعاد عف 
ضجيج العمؿ الصناعي، اضافة الى االعتبارات االجتماعية االخرل حالة الضكضاء ك 

المتعمقة باألقارب كاالصدقاء اك ككنيـ ىـ مف سكنة المدينة، أما الذيف يفضمكف السكف في 
االقضية كالنكاحي، فيعكد ذلؾ لألسباب اجتماعية بحتة، كامتالكيـ لكحدات سكنية خصكصا 

 العماؿ الذيف يسكنكف الريؼ حاليا.
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 كلفة النقل العاملني: -3

أف مستكل كمفة النقؿ لمعامميف تختمؼ حسب عامؿ المسافة مف مكاف السكف كالعمؿ 
بالمنشات الصناعية كخصكصا العماؿ الذيف يسكنكف مناطؽ القرل فالعامؿ يتحمؿ نقؿ عالية 
ة نسبيا ليتمكف مف الكصكؿ الى مناطؽ تكاجد السيارات الحككمية العائدة لممنشآت الصناعي

 التي يعمؿ فييا، عمما اف كمفة النقؿ تؤثر بشكؿ مباشر عمى مستكل دخكؿ العامميف.
 كمؼ نقؿ العامميف في المنشآت الصناعية (06جدكؿ )

 اٌمجمُع  فؤوثر 58 53-68 63-68 63-85 فؤلً 85 وٍفخ اٌىمً 

 613 60 63 61 16 811 اٌؼذد

 %833 %81 %2 %1 %11 %61 اٌىطجخ %

 الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف. المصدر: مف عمؿ
 

لذلؾ فأنيا تشمؿ العماؿ الذيف يصمكف الى مكاف العمؿ مشيا اك بكاسطة الدراجات 
البخارية كاليكائية العائدة لممنشآت الصناعية المذككرة، كالعماؿ الذيف يسكنكف المجمع السكني 

، (06خالؿ مالحظة الجدكؿ رقـ )كـ. كمف  (7الحديث الذم يبعد فنى المنشآت الصناعية )
الذم يكضح مستكل كمؼ النقؿ لحجـ العينة يمكف اف نستنتج اف نسبة العماؿ الذيف يكمفيـ 

% مف مجمكع حجـ  73الؼ( دينار بمغت نسبتيـ 06التنقؿ الى مكاف العمؿ أقؿ مف )
القرب مف الف اكثر العماؿ يسكنكف ب ،ر عمى انخفاض تكاليؼ النقؿ شيرياالعينة، كىذا مؤش

( الؼ دينار شيريا بمغت 30-06اماكف عمميـ، أما العامميف الذيف سيتحممكف ما بيف )
% مف حجـ العينة كتشمؿ ىذه النسبة العامميف الساكنيف في نكاحي مركز قضاء  33نسبتيـ 

الفمكجة كالقرل المحيطة بيا، كيكضح الجدكؿ المذككر كذلؾ اف العامميف الذيف يتحممكف 
مف  % 3الؼ دينار شيريا يشكمكف نسبة قميمة حيث بمغت  (70-30) ما بيف تكاليؼ نقؿ

مجمكع حجـ العينة كيتمثؿ ىؤالء الذيف يسكنكف في اقضية الرمادم كالفمكجة كىيت التابعة 
ة مف مجمكع حجـ العين (% 3)( فال تشكؿ اال نسبة بمغت 60-70ليا، اما كمفة النقؿ لمفئة )
يسكنكف في أقضية محافظة االنبار، حيث تبعد ىذه االقضية  لذيفكتشمؿ ىذه النسبة العماؿ ا

مسافة طكيمة عند مكاف العمؿ، كيشير الجدكؿ ايضا الى نسبة العماؿ الذيف ال يتمثمكف 
 .% مف مجمكع حجـ العينة 03تكاليؼ نقؿ شيريو اثناء كصكليـ الى مكاف العمؿ كالبالغة 
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  :األثار االجتماعيح ثالثا:
الصناعي أثر في تطكير السكاف في المنطقة ثقافيان كاجتماعيان، كتكزيع كلمنشاط 

 ىرة االكتظاظ السكاني في الناحيةالسكاف بشكؿ متكازف ضمف المناطؽ، السيما معالجة ظا
كتحقيؽ نكع مف الرتبية المتكازنة بيف المستكطنات البشرية ضمف اإلقميـ، كتسيـ المنشآت 

مات الصحية كالتعميمية كاالجتماعية كالترفييية كخدمات الصناعية أيضان في تطكير الخد
اإلسكاف كاألسكاؽ، كيتضح أثر المنشآت الصناعية في عممية التغير االجتماعي في جكانب 

جذب لمسكاف، أما فيما يخص كظائؼ االسرة فقد كانت اغمب االسر ىي  ،(0)عديدة منيا
لكف بعد دخكؿ النشاط الصناعي الى المسؤكلة عف تقديـ الخدمات االجتماعية كالثقافية، 

ناحية العامرية كما رافقيا مف تطكر كتقدـ تكنمكجي ادل ذلؾ التدخؿ الدكلة مف مساعدة االسر 
بأنشاء مؤسسات ثقافية كاجتماعية كالنكادم كالجمعيات كالمدارس كالخدمات االخرل، كؿ ذلؾ 

راسة كبالتالي اصبحكا يعممكف عمى ادل الى ارتفاع المستكل العممي كالثقافي لمسكاف منطقة الد
تقميؿ حجـ االسرة كذلؾ لغرض التفرغ الى افراد العائمة كاالىتماـ بيـ إليصاليـ الى المستكل 
التعميمي كالثقافي االفضؿ، كما ضير مف خالؿ الدراسة أف ىذه المؤسسات التعميمية كالثقافية 

 .ادت الى ازالة كؿ المفاىيـ
 حجم االدرة: -2

الصناعي دكرا ميما في تقميؿ حجـ االسرة مف خالؿ مساىمتيا في يمعب النشاط 
زيادة المستكل الثقافي كالمعاشي لمعامميف عمما بأف ىذا الجانب سينعكس عمى تقميؿ االنجاب 

يشير الى حجـ االسرة لعينة  (3) ، الشكؿ رقـ(05) كيؤدم الى انخفاض حجـ االسرة كالجدكؿ
( 3-0) يظير فيو اف االسر التي يتراكح عدد افرادىا مف الدراسة لممشاريع المذككرة كالذم

%( مف حجـ عينة الدراسة في حيف شكمت االسر التي يتراكح عدد افرادىا  30تشكؿ نسبة )
( 00-3) %( مف حجـ العينة أما االسر التي يتراكح عددىا 33( أعمى نسبة )5-7مف )
%( مف حجـ العينة عمى التكالي،  00%( ك) 33فأكثر( فأنيا تشكؿ نسبة مقاديرىا ) -00ك)

%( في حيف أحتمت االسر  33) ( شكمت نسبة5-0) مف خالؿ ذلؾ نستنتج بأف حجـ االسر
مف عينة الدراسة كمف يمكف القكؿ اف المنشآت الصناعية  (% 33)الكبيرة الحجـ نسبة 

السر ساىمت في تقميؿ حجـ االسرة لمعامميف ضمف عينة الدراسة مف خالؿ زيادة معدالت ا
 .ا ناتج عف متطمبات العمؿ الصناعيصغيرة الحجـ كىذ
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 .يف في المنشآت الصناعية( يكضح حجـ االسرة لمعامم05جدكؿ )
 اٌمجمُع فمب فُق 88 83-0 3-6 6_8 دجم االضرح

 613 68 16 861 886 اٌؼذد

 %833 %88 %11 %60 %63 اٌىطجخ اٌمئُٔخ

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة األستبياف. 
 

 يكضح حجـ االسر لمعامميف في المنشآت الصناعية (3) الشكؿ

 
 (05المصدر، باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
 :يف املنشىت الصناعوةالرتكوب العمري ألبناء العاملني  -2

الصناعية يعطينا صكرة اف الدراسة التركيب العمرم ألبناء العامميف في المنشآت 
كاضحة عف قكة السكاف الحالية ايضا كالمستقبمية كمقدار قدراتيـ كحيكيتيـ كمف خالؿ ىذا 
الجانب يستطيع الباحث المكازنة بيف االمكانيات الحالية كالمتطمبات المستقبمية ألغراض 

تمع المنشآت التطكر كالتقدـ، لذلؾ عند دراسة التركيب العمرم ألبناء العامميف نجد اف مج
 (6-0الصناعية مف نمط المجتمعات الشابة كمعرفة ذلؾ مف خالؿ ما تحتمو الفئات العمرية )

مف مجمكع حجـ العينة، كىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى  (% 53)( كالتي بمغت نسبة 03-5ك)
 . اتساع قاعدة اليـر السكاني لمجتمع المنشآت الصناعية في المستقبؿ

 في المنشآت الصناعية. العمرم ألبناء العامميف ( يكضح التركيب03) جدكؿ
 اٌمجمُع فؤوثر 82 81-86 81-3 فؤلً 5 اٌفئبد

 218 863 830 611 663 اٌؼذد

 %833 %86 %80 %61 %65 اٌىطجخ اٌمئُٔخ

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

30% 
37% 

22% 

11% 

0%

10%

20%

30%

40%

 فؤكثر11 10-7 6-4 فؤقل3
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تتالءـ معو تطكر النشاط الصناعي كىذا مؤشر ايجابي عال تكفر قكة عمؿ مستقبميو 
 30)كالتي تشكؿ نسبة  (37-03( )03-03الذم تشيده الناحية مستقبال ما الفات العمرية )

مف مجمكع حجـ العينة فأنيا تمثال قكة العمؿ المييأة في المستقبؿ القريب في لمعمؿ في  (%
، (77) ؿ الجدكؿمختمؼ النشاطات االقتصادية كمنيا النشاط الصناعي كمف خال ؿ تحمي

مف مجمكع حجـ  % 36( تحتؿ نسبة 6-0يمكف اف نستنتج أف الفئة العمرية ) (70كالشكؿ )
العينة حيث اف ىذه النسبة المرتفعة تعني الحاجة ىؤالء الى المزيد مف دكر الحضانة كرياض 
االطفاؿ كخصكصا عندما سيككف اغمب افراد االسرة الكاحدة مف العامميف في المنشآت 

ناعية كاف حاجتيـ الى ىذه الخدمات امر ضركرم عمما اف المنشأتيف المذككرتيف لـ الص
تستطيع تكفير اال دار حضانة كاحدة كىي غير كافية مقارف بأعداد اطفاؿ العامميف التي تتزايد 
سنة بعد اخرل ككذلؾ الحاؿ لرياض االطفاؿ التي لـ تستطيع المنشآت الصناعية تكفيرىا اال 

جدا كىذا ما ينعكس عمى العامميف بالمنشات الصناعية، كيكضح الجدكؿ  بنسبة ضئيمة
مف مجمكع حجـ العينة  (% 33)( قد احتمت نسبة 03-5) المذككر ايضا أف الفئة العمرية

كىي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي الفئات العمرية كىذا مؤشر عمى الحاجة الكبيرة الى اؿ مدارس 
ستكاىا العممي كالخدمي عمما اف المنشآت الصناعية لـ تستطيع االبتدائية المالئمة مف حيث م

تكفير مثؿ ىذه الخدمات ضمف االسكاف الصناعي لمعماؿ اال انيا استطاعت تكفير كسائؿ 
، اما الفئة دائية المتكاجدة في مركز الناحيةنقؿ ألبناء العامميف لغرض نقميـ الى المدارس االبت

%( مف حجـ العينة فأنيا تمثؿ عرض جيد لمقكل  03ة )( كالتي تشكؿ نسب03-03العمرية )
العاممة في المستقبؿ القريب كالتي يمكف استغالليا لمعمؿ في المنشآت الصناعية اذا ما تـ 
اعداد خطة تربكية عمى عاتقيا تكفير المدارس المينية كمراكز التدريب الميني كتشجيع ىؤالء 

تقدمة كالكسطى ليذه المشاريع عمما اف المشاريع عمى الدخكؿ فييا ضماف لتكفير الككادر الم
الصناعية المذككرة تحتاج الى قكة عمؿ كبيرة في المستقبؿ عندما تستدعي الحاجة الى تكسيع 
ىذه المنشآت كتشجيع منتجاتيا كىذا ما يتطمب تييئة المزيد مف قنكات التعميـ الميني مف اجؿ 

ميـ الميني في الناحية ال زاؿ ضعيفا حيث ال يتجاكز تكفير االيدم العاممة اذا ما عممنا اف التع
عدد المدارس الصناعية عمى عدد قميؿ كىي غير كافية لمكاجية متطمبات التطكر الصناعي 

( كالتي تحتؿ 37_03الذم تشيده الناحية حاليا، كيشير الجدكؿ المذككر الى الفئة العمرية )
التي يمكف استغالليا في العمؿ الصناعي مف حجـ العينة فأنيا تمثؿ الشابة  (% 07)نسبة 
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كككادر فنية عميا اذا ما تييئت ليا ظركؼ الدخكؿ الى الجامعات كالمعاىد الفنية كاالدارية، 
كخالصة القكؿ اف منطقة الدراسة بحاجة الى تكفير المزيد مف المدارس االبتدائية كرياض 

 ة مف االطفاؿ سنكيا.االطفاؿ كدكر الحضانة بشكؿ يتالئـ مع االعداد المتزايد
 املستوى التعلومي ألبناء العاملني يف منطقة الدرادة: -3

دكرا ميما في رفع المستكل التعميمي ألبناء العامميف فيو مف  الصناعي يمعب النشاط
خالؿ ما تكفره مف خدمات تعميمية متنكعة تييئ الظركؼ ألبناء العامميف لرفع مستكاىـ 
الثقافي، كعند دراسة كاقع المستكل التعميمي ألبناء العامميف في المنشآت الصناعية المشمكلة 

نجد اف اغمب أبناء العامميف ىـ في ، (03) جدكؿ رقـبالبحث الميداني، ككما مكضح في ال
%( مف  3) المراحؿ الدراسية عمى اختالؼ مستكياتيا حيث بمغت نسبة ابناء العماؿ االمييف

مف مجمكع  (% 03)حجـ العينة، اما ابناء العامميف الذيف ىـ في مرحمة الدراسة االبتدائية 
 .حجـ

 ء العامميف.ألبنا( يكضح المستكل التعميمي 03) جدكؿ
اٌمطزُِ 

 اٌزؼٍٕمٓ
 أمٓ

ٔمرأ 

 َٔىزت
 اٌمجمُع اخرِ جبمؼخ مؼٍذ اػذادٔخ مزُضطخ اثزذائٕخ

 613 63 881 81 51 60 08 16 1 اٌؼذد

 %833 %2 %68 %5 %85 %81 %82 %3 %1 اٌىطجخ%

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف.
 

معظـ ابناء العامميف في المدارس، أما ابناء العامميف كىذا مؤشر ايجابي عمى تكاجد 
%( مف حجـ العينة كىي نسبة البأس بيا  03) في مرحمة الدراسة المتكسطة فشكمت نسبة

تدؿ عمى ارتفاع المستكل التعميمي ألسر العامميف أما بالنسبة ألبناء العامميف في مرحمة 
ئة لمدخكؿ الى الجامعات كالمعاىد مستقبال كىذه المرحمة الميي (% 06)االعدادية تشكؿ نسبة 

مف مجمكع حجـ العينة، كنسبة  (% 6)في حيف بمغت نسبة ابناء العامميف في مرحمة المعاىد 
بالنسبة ألبناء العامميف في مرحمة الدراسة الجامعية، مف خالؿ ذلؾ نستنتج أف كؿ ( % 30)

ت تعميمية جيدة، كىذا سينعكس بالتأكيد ابناء العامميف لحجـ العينة ىـ مف المتعمميف كبمستكيا
عمى مستكل األسرة الثقافي كاالجتماعي كما تجدر الية االشارة الى اف نسبة ابناء العامميف 

عمما اف ىؤالء  (% 5)الذيف يقرأكف كيكتبكف تحتؿ نسبة ضئيمة مف حجـ العينة كالتي بمغت 
 لبيئية مف تكممة مراحؿ تعميميـ. مف ابناء العماؿ الذيف لـ تسمح ليـ ظركفيـ المعاشية كا
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 االثار اخلذميح: راتعا:
  اخلدمات الرتفوهوة: -2

تعتبر الخدمات الترفييية جزءا ميما مف الخدمات االجتماعية التي تقدميا المنشآت 
كالمسابح...الخ(، كمف خالؿ الدراسة  )النكادم، المسارح، الصناعية لمعامميف فييا كتشمؿ

ىذه الخدمات تكاد تككف قميمة كبالرغـ مف تكاجد بعضيا بالمجمع الميدانية نرل أف مثؿ 
السكني كالمسبح كالكازينك السياحي كالنكادم، اال أنيا ال تستطيع تقديـ الخدمات الترفييية 
لمعامميف، اما عمى الصعيد المجمعات السكنية الحديثة، فقدة أعطت الجيات المسؤكلة اىتماما 

 عمى مستكل االحياء السكنية ضمف المجمع االسكاف الصناعي، كبيرا لتكفير خدمات الترفيو
(، الشكؿ رقـ 03) كعمكما فأنو مف خالؿ معطيات الجدكؿ رقـاال انيا ال زالت قيد التنفيذ، 

( يتضح لنا اف الخدمات الترفييية في منطقة الدراسة تتحدد في االلعاب الرياضية فضال 3)
 .منشآت الصناعية في ناحية عامرية الفمكجةعف الخدمات االخرل كجدت بعد انشاء ال

 يكضح الخدمات الترفييية قبؿ كبعد انشاء المنشآت الصناعية (03جدكؿ )

 الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
 

الصناعية( يكضح الخدمات الترفييية قبؿ كبعد انشاء المنشآت 3الشكؿ )

 
 (03) المصدر: باالعتماد عمى جدكؿ رقـ

 اٌطىخ وُع اٌمؤضطخ
مذٔىخ 

 اٌؼبة

اٌمالػت 

 اٌرٔبضٕخ

مروس 

 اٌشجبة
 اٌمطجخ

خذمبد 

 االوزروٕذ

ػذد 

 اٌؼبمٍٕه

 - - - - - - 8213 وبدٕخ اٌؼبمرٔخ اٌفٍُجخ

 68 88 1 8 6 1 1386 وبدٕخ ػبمرٔخ اٌفٍُجخ

اٌمجمغ اٌطىىٓ  فٓ وبدٕخ  

 اٌفٍُجخػبمرٔخ 
1386 8 8 8 8 0 11 

 %03 %36 %53  %66 %53  وطجخ اٌمجمغ مه اٌىبدٕخ
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 اخلدمات التعلوموة: -2

ترتب عمى تكطيف الصناعات الكبيرة في ناحية عامرية الفمكجة تطكير الخدمات 
التعميمية السيما في المجمع السكني المخصص ألسكاف العامميف في ىذه المنشآت، كفي 

 التعميمية فأنو يمكف اف نبيف اآلتي: اطار ذلؾ أىـ االثار التنمكية في مجاؿ الخدمات
( كىك تطكر كاضح في عدد 03) اكال: يتضح مف خالؿ معطيات الجدكؿ رقـ

مقارنة  3007المدارس بمختمؼ مراحميا فضال عف عدد التالميذ كالكادر التدريسي خالؿ سنة 
كما عمى مستكل ناحية عامرية الفمكجة عمكما كمجمع اآلخاء السكني تحديدا،  0330نسبة 

يتضح اف تأثير المنشآت الصناعية الكبيرة كاف كاضحا في ىذا المجاؿ مف خالؿ اسياـ 
الخدمات التعميمية المكجكدة ضمف منطقة المجمع السكني التابع ليذه المنشآت الصناعية في 
تطكير الخدمات التعميمية عمى مستكل ناحية عامرية الفمكجة عمكما اذ كانت نسبة مساىمة 

عميمية كعدد التالميذ كالكادر التدريسي ضمف مجمع االخاء السكني كتضح عمى الخدمات الت
مستكل ناحية عامرية الفمكجة السيما بالنسبة لممدارس المتكسطة كعدد التالميذ الكادر 

( اف عدد المستفيديف ألجمالي حجـ 30) التدريسي. ثانيا: يتضح مف معطيات الجدكؿ رقـ
لصناعية مف الخدمات التعميمية المختمفة كانت جيدة كيؤشر العينة لمعامميف في المنشآت ا

 مستكل التأثير االيجابي لألنشطة الصناعية في ىذا المجاؿ.
 ( يكضح المستفيديف مف الخدمات التعميمية30) جدكؿ رقـ

اٌمرادً 

 اٌذراضٕخ
 دضبوخ

رٔبض 

 اطفبي
 مؼٍذ ثبؤُخ مزُضطخ اثزذائٕخ

ثىبٌُرُٔش 

 فؤػٍّ
 اٌمجمُع

 613 813 3 61 65 61 58 11 اٌؼذد

 %833 %61 %1 %1 %2 %86 %86 %16 اٌىطجخ%

 مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف :المصدر
 

%( مف حجـ العينة، اما فيما  3) في حيف بمغت االسر المستفيدة مدراس المتكسطة
حجـ العينة، %( مف  5%() 3) يخص الثانكية كالمعاىد فقد شكمت نسبة االسر المستفيدة

كيكضح الجدكؿ أيضا عدد االسر التي تستفيد مف الخدمات التعميمية االخرل بكافة مراحميا 
 %(. 33) كالتي احتمت نسبة
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 اخلدمات التعلوموة:  -3

الحضرية التي  يمكف اعتبار الخدمات التعميمية بأنكاعيا، ىي احدل أنكاع الكفكرات
تساعد عمى جذب المكاقع الصناعية، بحكـ ما تكفره مف خدمات لمصناعة خصكصا في مجاؿ 
التدريب كالتأىيؿ الفني، حيث ات تطكر الخدمات التربكية معناه تكفر الفرص الكافية لتدريب 

يكفر العامميف في الصناعة كتطكير قدراتيـ الفنية، اضافة الى اف تطكر الخدمات التعميمية س
الفرص العممية ألبناء العامميف في قطاع الصناعة كتقديـ الخدمات التربكية ليـ سكاء المدارس 
االبتدائية، الثانكية كغيرىا. كلغرض استعراض كاقع الخدمات التربكية في ناحية عامرية 

( الذم يكضح لنا اف عدد المدارس 00الشكؿ رقـ ) (،30الفمكجة يمكف مالحظة الجدكؿ )
ائية في زيادة مستمرة، حيث بمغ معدؿ الزيادة بمقدار اكثر مف نصؼ خالؿ الفترة مف االبتد

( مدرسة ابتدائية في عاـ 3( ام اف عدد المدارس االبتدائية كصؿ الى )0330-3007)
( مدرسة، اما بخصكص 36) الذم بمغت فيو المدارس االبتدائية 3007مقارنة بعاـ  0330

ر عمى تطكر الخدمات التعميمية، ففي ناحية العامرية ازداد عدد اعداد الطمبة الذم يعتبر مؤش
الطمبة بمعدؿ ثالث مرات خالؿ الفترة المذككرة، حتى بمغ عدد الطالب لممرحمة االبتدائية 

الذم كصؿ فيو  3007مقارنة بالعاـ الدراسي  0330( تمميذ خالؿ العاـ الدراسي 0335)
كقد  0330( في عاـ 003مميف فقد بمغ عددىـ )(، اما عدد المع3337عدد التالميذ الى )

(. أما بالنسبة لمتعميـ المتكسطة فقد تطكر بشكؿ 337الى ) 3007لغت الزيادة في عاـ 
( فأزداد عدد المدارس المتكسطة بمقدار عما كاف 3007-0330ممحكظ خالؿ الفترة مف )

مقارنة مع عاـ ( مدرسة 6) 0330عمية سابقا، حيث بمغ عدد المدارس المتكسطة لعاـ 
( كشممت الزيادة اعداد الطمبة في مدارس المتكسطة 07الذم بمغ فيو عدد المدارس ) 3007

( حيث بمغ عدد الطالب في عاـ 3007-0330بمقدار اكثر مف نصؼ ما بيف عامي )
( كاف ىذه 3333الذم كصؿ فيو عدد الطالب ) 3007( طالبا مقارنة بالعاـ 0035) 0330

( في عاـ 55(، اما عدد المدرسيف فقد بمغ عددىـ )73) يكضحيا الجدكؿالنتائج المذككرة 
)االعدادية(  (. أما بالنسبة لمتعميـ الثانكية033) الى 3007كقد بمغت الزيادة في عاـ  0330

فأزداد عدد المدارس االعدادية بمقدار كبير عما  3007-0330فقد تطكر خالؿ الفترة مف 
( مدرسة مقارنة مع عاـ 3) 0330المدارس االعدادية لعاـ  كانت عمية سابقا حيث بمغت عدد

طالب في  330( مدرسة، لذلؾ فقد بمغ اعداد الطمبة 06الذم بمغ فيو عدد المدارس ) 3007
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(، فقد بمغ عدد 3000حيث بمغت الزيادة في اعداد الطمبة الى اكثر مف نصؼ ) 0330عاـ 
 (.35) الى 3007كقد بمغت الزيادة في عاـ  0330( في عاـ 00)

 يكضح الخدمات التعميمية قبؿ كبعد انشاء المنشآت الصناعية (30جدكؿ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:

 .3007 مديرية تربية الفمكجة االحصاء التربكم، ، المديرية العامة لتربية محافظة االنبار،.كزارة التربية0
 ..الدراسة الميدانية3

 
 الخدمات التعميمية قبؿ كبعد انشاء المنشآت الصناعيةيكضح  (00شكؿ رقـ )

 
 (.30المصدر باالعتماد عمى جدكؿ رقـ )

 
كأخيرا نستطيع القكؿ اف الخدمات التعميمية كبالرغـ مف تطكرىا خالؿ السنكات االخيرة 
اال انيا الزالت دكف الطمكح كخصكصا لمرحمتي التعميـ الثانكم كالميني عمما اف المشاريع 

 التنمكية التي تشيدىا المحافظة حاليا كخصكصا في حقؿ الصناعة 
 اخلدمات الصحوة: -4

( انو مستكل الخدمات الصحية في ناحية 33) ت الجدكؿ رقـيتضح مف خالؿ معطيا
عامرية الفمكجة قد شيد تطكرا كاضحا في مجاؿ عدد المستشفيات كالمراكز الصحية كالكادر 
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الطبي بمختمؼ مستكياتو، كيتضح األثر التنمكم لممنشات الصناعية الكبيرة في ىذا المجاؿ 
دات الطبية فضال عف المستشفى العاـ ضمف مف خالؿ كجكد عدد مف المراكز الصحية كالعيا

المجمع السكني التابع لممنشات الصناعية، حيث كانت نسبة مساىمة الخدمات الصحية 
المتكفرة في المجمع كبيرة جدا مقارنة بناحية عامرية الفمكجة، كقد اسيمت ىذه الخدمات 

ف ضمف الحدكد الصحية في تقديـ خدماتيا لمسكاف ضمف المجمع السكني فضال عف السكا
االدارية لناحية عامرية الفمكجة كبعض مناطؽ قضاء الفمكجة ال سيما بعد االحداث االمنية 

 .3007التي شيدتيا المحافظة منذ عاـ 
 يكضح الخدمات الصحية قبؿ كبعد انشاء المنشآت الصناعية (33جدكؿ )

 الباحث باالعتماد:المصدر: الجدكؿ مف عمؿ 
)سجالت غير منشكرة  .كزارة الصحة، دائرة صحة االنبار مديرية مستشفى العامرية العاـ، القطاع الثاني0

 (.3003لسنة
 ، استمارة األستبياف.  .الدراسة الميدانية3

 

 :االستنتاجاخ
تبيف مف خالؿ الدراسة اف جميع المنشآت الصناعية المتكاجدة في منطقة الدراسة  -0

 تعكد ممكيتيا الى القطاع العاـ.
اسكاقان تتعدل حدكد  متكاجدة في ناحية عامرية الفمكجةتمتمؾ المنشآت الصناعية ال -3

الناحية كصناعة االسالؾ الكيربائية كصناعة أعمدة االنارة المختمفة كصناعة 
االنابيب كالمقاطع المعدنية، اذ تصؿ منتجاتيا الى العديد مف اقضية المحافظة كقد 

 اٌطىخ اٌُدذح االدارٔخ
ػذد 

 اٌمطزشفٕبد

ػذد اٌمراوس 

 اٌصذٕخ

ػٕبداد 

 االطجبء

اٌمخزجراد 

 اٌخبصخ

ػذد 

 اٌؼبمٍٕه

وبدٕخ اٌؼبمرٔخ 

 اٌفٍُجخ
 13 8 6 6 - ضىخ8213

وبدٕخ ػبمرٔخ 

 اٌفٍُجخ
 663 6 11 1 1 ضىخ1386

اٌمجمغ اٌطىىٓ  فٓ 

وبدٕخ  ػبمرٔخ 

 اٌفٍُجخ

 866 6 86 1 8 ضىخ1386

وطجخ اٌمجمغ مه 

 اٌىبدٕخ
 53% 15% 36% 05% 68% 
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تتعدل ذلؾ لتصؿ منتجاتيا الى بعض محافظات القطر مثؿ بغداد كصالح الديف 
 ككرككؾ.

الصناعي في ناحية عامرية اسات الحككمية في معالجة كاقع التكطف ضعؼ دكر السي -3
، كذلؾ مف خالؿ ضعؼ 3003، كالسيما خالؿ المدة ما بعد احتالؿ العراؽ الفمكجة

سـ منيا عف الدعـ الحككمي لممنشآت الصناعية الكبيرة مما أدل ذلؾ إلى تكقؼ ق
، كمف ثـ ة كاالقتصاديةل كفاءتيا اإلنتاجي، مع تراجع مستك اإلنتاج بصكرة جزئية

 ضعؼ مساىمتيا في تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ لإلمكانيات التنمكية المتاحة في الناحية
مف خالؿ دراسة كاقع الخدمات التعميمية لناحية عامرية الفمكجة نجد اف الخدمات عمى  -7

مستكل التعميـ االبتدائي كالمتكسطة كالثانكية قد تطكر الى اكثر مف نصؼ بعد انشاء 
 المنشآت الصناعية.

(، 5-7(، )3-0أظيرت الدراسة الميدانية اف أسر العامميف التي يتراكح عددىا ) -6
%( مف مجمكع األسر، بينما أحتمت األسر كبيرة الحجـ التي يتراكح  53أحتمت نسبة )
%( مف مجمكع األسر، كمف خالؿ  33فما فكؽ( نسبة ) 00) (00-3عددىا مف )

زيادة معدالت األسر صغيرة الحجـ بفعؿ ضركريات ذلؾ يبرز دكر التصنيع في 
 العمؿ الصناعي كىذا مف أىـ نتائج حركة التصنيع عمى الصعيد االجتماعي.

 التىصياخ:
تكفير قطع الغيار كاألدكات االحتياطية لمكائف المنشآت الصناعية، مما يسيؿ العممية  -0

 اإلنتاجية فييا دكف تكقؼ أك عرقمة.
ير العممية الصحيحة في إدارة شؤكف التنمية الصناعية، كذلؾ اعتماد المينية كالمعاي -3

مف خالؿ إعداد الككادر العممية كاإلدارية المتخصصة في ىذا المجاؿ بعيدان عف دكر 
االعتبارات الشخصية كالحزبية كالعشائرية، مع محاربة الفساد اإلدارم بكؿ أشكالو 

 كضمف مختمؼ المستكيات.
الصناعية المتطكرة التي تحقؽ أفضؿ استغالؿ  ضركرة استعماؿ التكنكلكجيا -3

 لإلمكانيات التنمكية المتاحة مع تطكير اإلنتاج الصناعي مف حيث الكـ كالنكع.
االىتماـ بتطكير كاقع الخدمات الصحية في ناحية عامرية الفمكجة عف طريؽ زيادة  -7

دة عدد عدد المستشفيات العامة كتكفير الكادر الطبي كالفني ليا، اضافة الى زيا
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المراكز الصحية كالعيادات كتكفير العالج ليا مع االخذ بنظر االعتبار زيادة عدد 
 االسرة في المستشفيات العامة كاالختصاصية.

عمى ادارة المنشآت الصناعية اف تقـك بتحديد مساحات أخرل ألغراض التكسع  -6
الصناعية مف  المستقبمي في اإلنتاج، عمما اف ىناؾ مساحات كاسعة تحيط بالمنشات

 .الممكف تحديدىا كاستغالليا في المستقبؿ
 
 

 اهلىامش

                                                 
               س( مجx ) ؾ 

 س=   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ف                   

 مج: حاصؿ الجمع            س: الكسط الحسابي    حيث أف: 
 ؾ: التكرار                             س: مركز الفئة 
، 3007، كاخركف، منشكرات جامعة دمشؽ، سكريا ، عباس عدناف حميداف،المصدر: مبادئ االحصاء

 .005ص
 
 ∑F1X1 

 =xػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
∑F1 

 مركز الفئو Xiك                                مجمكع ∑         حيث اف
 التكرارات  Fiك

06000 
 =Xػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

3300 
33.733  =  Xiالقيمة سابقا 

، 3007المصدر: مبادئ االحصاء، عباس عدناف حميداف، كاخركف، منشكرات جامعة دمشؽ، سكريا، 
 .005ص
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  املصادر:

المناطؽ الصناعية في المحافظات ككسيمة لتنظيـ استعماالت طعمة الجنابي، تخطيط  عايد جساـ -0
األرض)دراسة تطبيقية لمحافظتي االنبار ككربالء(، أطركحة دكتكراه، مركز التخطيط الحضرم 

 .036،)غير منشكرة(، ص 0333كاإلقميمي، جامعة بغداد، 
ـ، مقياس  3000إلدارية،لمصدر: كزارة المكارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة االنبار اا -3

(600000. 
كزارة الصحة، دائرة صحة االنبار مديرية مستشفى العامرية العاـ، القطاع الثاني)سجالت غير  -3

 (.3003منشكرة لسنة
كزارة التربية ، المديرية العامة لتربية محافظة االنبار ،مديرية تربية الفمكجة االحصاء التربكم  -7

،3007. 
،  3007ناف حميداف ، كاخركف ، منشكرات جامعة دمشؽ ، سكريا ، مبادئ االحصاء ، عباس عد -6

 . 005ص
 

 االستثياناستمارج  الذراسح امليذانيح:
ىؿ سبب سكنؾ بالمجمع  -2أيف كنت تسكف قبؿ إنشاء المصنع؟ المحافظة )( القضاء )  ( المدينة )(. -1

 -3 السكني بسبب ارتباطؾ بالعمؿ في المصنع؟ نعـ )  ( كال )  ( أـ في أنشطة أخرل، اذكرىا.....
المستكل العممي، آمي )  ( يقرأ كيكتب )  ( ابتدائي )  ( متكسط )  ( ثانكم )  ( بكالكريكس )  ( ماجستير 

مينة رب األسرة، عامؿ )  ( ميندس )   -5 ر )  ( إناث.عدد أفراد األسرة )  ( ذكك  -4 )  ( دكتكراه )  (.
ىؿ البيت ممؾ لؾ، نعـ ) ( -7 مجمكع الدخؿ الشيرم لرب األسرة )   دينار(. -6( أدارم )  ( مدير )  . 

ىؿ تعتمد اآلسرة كميان عمى الدخؿ الشيرم لرب اآلسرة، نعـ)   -8كال) ( أـ يعكد لممصنع، نعـ ) ( كال ) (.  
( أـ ىنالؾ مصادر أخرل إضافية، الكالدة نعـ )  ( كال )  ( بنسبة )%( األبناء، نعـ )( كال )( ( كال )  

 بنسبة )   %(.
-11 ىؿ تمتمؾ منزالن أخر خارج المجمع السكني، نعـ )  ( كال )  ( أك قطعة ارض  نعـ ) ( كال )  (.-9

( كال )  ( شقة سكنية ، نعـ )  ( كال )  نكع السكف الذم تشغمو في المجمع السكني؟  ىؿ ىك منزؿ، نعـ )  
حدد بأىمية نسبية كـ يتـ صرؼ مف الراتب الشيرم عمى التعميـ )  %( الصحة )  %( المأكؿ  -11 (.

كالممبس )  %( الترفيو )  %( االدخار)  %( تكفير الكيرباء  )  %(االتصاالت  )  %( مجاالت أخرل )  
األداء الكظيفي لمخدمات اآلتية المكجكدة ضمف منطقة ىؿ أنت راض عف مستكل  -%12.%000( = 

 -الخدمات التعميمية نعـ )  ( كال )  (ج -المجمع السكني . الخدمات الصحية، نعـ )  ( كال )  (. ب
الخدمات الدينية  نعـ )   -الخدمات التجارية نعـ )  ( كال )  ( ق -الخدمات الترفييية نعـ )  ( كال )  (  د

ماىي المشاكؿ  -13 المياه نعـ )  ( كال )  (. -الخدمات البمدية  نعـ )  ( كال )  (. م -( كال )  ( ك
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برأيؾ ماىي المقترحات التي تراىا مناسبة لمعالجة  -14.............-المكجكدة ضمف المجمع السكني... أ
مف حيث نكع  ىؿ طبيعة تصميـ المجمع السكني -15............ -............ ب-تمؾ المشاكؿ... أ

البناء مالئـ، نعـ )  ( كال )  ( غير مالئـ، نعـ )  ( كال )  ( مساحة الكحدة السكنية، مالئمة  نعـ )  ( كال 
 )  ( غير مالئمة نعـ )  

ىؿ ترغب في ترؾ السكف ضمف منطقة المجمع السكني عندما يتكفر لديؾ  سكف خاص في  -16
ىؿ تـ تمميكؾ أنت أك  -17نت اإلجابة بنعـ؟ ما ىي األسباب منطقة أخرل، نعـ )  ( كال )  (.؟ أذا كا

احد أبنائؾ قطعة ارض قبؿ العمؿ في المصنع نعـ )  ( كال )  (. أـ بعد العمؿ في المصنع نعـ )  ( 
 كال )  (.

ىؿ تعتمد في سد احتياجاتؾ المنزلية )التسكيقية( عمى سكؽ المجمع السكني التابع لممصنع نعـ )  (  -18
اإلجابة بػ )نعـ  أك كال(.. ىؿ كنت -19 (. أـ تعتمد عمى أسكاؽ مناطؽ أخرل مثؿ  ..........  كال )

تممؾ في منزلؾ قبؿ العمؿ في المصنع سيارة خاصة )   ( ثالجة )   ( مجمدة )   ( تمفاز )   ( كمبيكتر ) 
)   ( مجمدة )   ( تمفاز ( ىاتؼ )   ( أـ بعد العمؿ في المصنع أصبحت تممؾ  سيارة خاصة )   ( ثالجة 

ماذا تعمؿ قبؿ التحاقؾ بالمنشات الصناعية)(  كما مقدار دخمؾ الشيرم -0)  ( كمبيكتر )  ( ىاتؼ )   (. 
ما ىك سبب عممؾ بالمنشات الصناعية : لمحصكؿ عمى الراتب )( لمحصكؿ عؿ السكف )( -21 )     (.

طة التي تنقمؾ مف كالى مكاف العمؿ : سيارة ماىي نكع الكاس-22القرب مف المنشآت الصناعية )    
كـ يستغرؽ -23الحككمية )   (، سيارة مؤجرة )      (، دراجة ىكائية )      ( مشيا عمى االقداـ )       

كصكلؾ الى العمؿ مكاف العمؿ : ربع ساعة )     (، ثمث ساعة )  (، نصؼ ساعة )       (، ساعة فأكثر 
 تتحمميا شيريا )        ( بالدينار.ماىي كمفة النقؿ التي -24

 

 

 

 

 
 


