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 :الممخص
أتضح من خالل دراسة وتحميل واقع قطاع الخدمات في ريف مركز قضاء 
الرمادي ىنالك تدني واضح لجميع مكونات ىذا القطاع العتبارات تتعمق 
بضعف االنفاق الحكومي لتطويرىا وما تعرض لو من تدمير نتيجة 
االحداث السياسية واالمنية، مما انعكس سمبًا عمى طبيعة الواقع القائم 

لخدمات جاء في مقدمتيا تدني مستويات الخدمات التعميمية لقطاع ا
 النعداموالمستوى التعميمي بشكل أساس لدى سكان الريف يرجع ذلك 

الى وجود تباين واضح في  فضالالتوزيع العادل لممؤسسات التعميمية 
المدارس الثانوية و أعداد الكوادر التدريسية  أضافة الى كونيا دون 

ة فضاًل عن تدني الخدمات الصحية وعدم قدرتيا عمى المعايير التخطيطي
تمبية متطمبات سكان الريف األساسية مع وجود نقص كبير في الكوادر 
الطبية المتخصصة والمستمزمات الطبية األساسية، و وجود عجز كبير في 
الوحدات السكنية نتيجة التركز السكاني الكبير وزيادة عدد األفراد ضمن 

 .مع ضعف كفاءة طرق النقل  في عموم منطقة الدراسةالوحدة السكنية، 
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Abstract: 

It became clear through the study and analysis of the 

reality of the service sector in the countryside of the 

Ramadi district center, there is a clear decline in all 

components of this sector due to considerations related 

to the weak government spending to develop it and the 

destruction it was subjected to as a result of political and 

security events, which negatively affected the nature of 

the existing reality of the service sector, foremost of 

which was low levels  Educational services and the 

educational level mainly among the rural population due 

to the lack of equitable distribution of educational 

institutions in addition to the presence of a clear 

discrepancy in secondary schools and the number of 

teaching staff in addition to being below planning 

standards as well as the low health services and their 

inability to meet the basic requirements of the rural 

population with a shortage  A large number of 

specialized medical staff and basic medical supplies, and 

a large deficit in housing units as a result of the large 

population concentration and the increase in the number 

of individuals within the housing unit, with the poor 

efficiency of transportation methods throughout the 

study area. 
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 المقدمة
يمثل قطاع الخدمات احد اىم االساسيات الضرورية وشريان الحياة لجميع االنشطة 
االقتصادية ومن اىم المقومات لنمو المناطق وتطورىا وبدونيا ال يمكن تحقيق اي تطور او 

االنبار ومنطقة الدراسة عمى وجو التحديد من تدني واضح استثمار مستقباًل، تعاني محافظة 
ليذه الخدمات وعدم كفاءتيا، اضافة الى وجود العديد من المعوقات التي واجيت تطويرىا جاء 
في مقدمتيا االوضاع االمنية والسياسية منذ احتالل العراق وما مرت المحافظة عمى التحديد 

نعكس سمبًا عمى كفاءتيا الوظيفية. وعميو فإن ىذا و ضعف االنفاق الحكومي لتطويرىا مما ا
 البحث سيسمط الضوء عمى واقع ىذه الخدمات في ريف مركز قضاء الرمادي.

 مشكمة البحث:
يعاني قطاع الخدمات في منطقة الدراسة من تدني واضح لجميع مكوناتو بالشكل 

ىذا القطاع وغياب  الذي انعكس عمى كفاتيا الوظيفية، مع ضعف االنفاق الحكومي لتطوير
 دور التخطيط االقميمي في ىذا المجال.

 فرضية البحث:
التخطيط السميم مع وجود سياسات تنموية دقيقة وتخصيصات استثمارية  اعتمادإن 

تستند الى دراسة دقيقة عن الواقع القائم لمخدمات، يمكن ان  كفؤةمالئمة و إدارات تنموية 
 ما ونوعًا في منطقة الدراسة.يسيم ذلك في تطوير القطاع الخدمي ك

 هدف البحث:
 ييدف البحث لمكشف عن واقع قطاع الخدمات في ريف مركز قضاء الرمادي مع 

 اعطاء توجيات مستقبمية لتطويره والنيوض بو.
 هيكمية البحث :

 -تضمن البحث مناقشة وتحميل المحاور الرئيسية األتية:
 الرمادي... الخدمات التعميمية في ريف مركز قضاء 1-1

 .. الخدمات الصحية في ريف مركز قضاء الرمادي.2-1
 ..  خدمات السكن وطبيعة المستقرات الريفية في ريف مركز قضاء الرمادي.3-1
 ..  خدمات النقل.4-1
 .. الخدمات الترفييية.5-1
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 حدود البحث.
 32 َ   17ـ  33َ   18 َ    47يقع ريف مركز قضاء الرمادي فمكيًا بين دائرتي عرض ) 

( شرقًا، أما موقعو من 43 َ   28 َ   4 َ   42 َ   57َ   17( شمااًل وبين خطي طول )33 َ  
فيو يقع ضمن مركز قضاء الرمادي مركز محافظة األنبار الذي يبعد عن  اإلداريةالناحية 

ويحتل ريف الرمادي الجزء الشمالي الغربي من السيل الرسوبي ويحده من  2(كم110بغداد)
لقضاء ىيت، ومن الجنوب بحيرة الحبانية، ويحدىا من  اإلداريةالشمال بحيرة الثرثار والحدود 

الحدود  لقضاء الحبانية، ومن الغرب الحدود االدارية لناحية الوفاء. أما اإلداريةالشرق الحدود 
 (.1(، كواقع حال تنطمق منو الدراسة خارطة رقم )2020سة فتتمثل بعام )الزمانية لمدرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقع ريف مركز قضاء الرمادي من العراق ومحافظة األنبار وقضاء  (1خارطة رقم )
 الرمادي.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3913 ) 
 

  عمى .. باالعتمادالمصدر:ـ أعدت الخريطة 
ـ جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واألنبار ،  

 (. 1:1000000،مقياس)2018
، مقياس  2018ـ جميورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة االنبار ، شعبة االراضي ،  
(1:1000000  . ) 

 .Arc Map 10.4.1ـ مخرجات برنامج 
 .. الخدمات التعميمية في ريف مركز قضاء الرمادي. 1-1
تعد الخدمات التعميمية ركنًا أساسيًا من أركان الحياة ودعامة قوية  لتطور  

المجتمعات وتنمية جوانبيا المختمفة، أذ أن وجود المؤسسات التعميمية في المجتمعات الريفية 
بعض المؤشرات والمعايير  باستخدامراسة لو دور فعال في نشر التوعية الثقافية. وستقوم الد

التعميمية وذلك لموقوف عمى واقع التعميم في ريف مركز قضاء الرمادي من خالل تقسيم 
 التعميم الى  المراحل األتية..

 .االبتدائيالتعميم  1- 
( يتضح لنا وجود تباين كبير وواضح في التوزيع 1من خالل معطيات الجدول رقم )

، أحتمت مقاطعتي البوذياب والسورة والصوفية المرتبة األولى االبتدائيةالمكاني لممدارس 
%( ثم مقاطعتي البوعمي 8%( ثم الزوية بنسبة)9%( ثم مقاطعة  زنكورة بنسبة)16بنسبة)

%( من أجمالي عدد المدارس في منطقة 7الجاسم والبوعساف والطالعة بالمرتبة الرابعة بنسبة)
في مقاطعات)كريشان  وانعداميادارس في المقاطعات األخرى الدراسة، مقابل ضعف تركز الم

و الكرية، تل الرعيان والكبير ،البوعريش والبوكياش، زغيب والباىت، الفسكانة(.وىذا التباين 
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الكبير في عدد المدارس أرتبط بشكل مباشر بمؤشر التركز السكاني ضمن مقاطعات منطقة 
مع الواقع  يتالءملتوزيع الخدمات التعميمية بما الدراسة فضال عن غياب الرؤية التخطيطية 

القائم في منطقة الدراسة. وقد ترتب عمى ىذا التباين أيضًا وجود تباين في عدد الطمبة 
والكوادر التعميمية والقاعات الدراسية لصالح المناطق ذات  التركز في عدد المدارس. مع 

التعميمية، حيث نجد مدرسة واحدة في مالحظة وجود الألموازنة نسبيًا في توزيع الكوادر 
( 11( معممًا بينما مدرسة واحدة أيضا في أبو طيبان يوجد فييا )42مقاطعة طوي يوجد فييا)

( معممًا. وىذا من الناحية التنموية يعد 19( معممًا وفي الطالعة)16معممًا وفي الطرابشة )
 مؤشرًا سمبيًا في مجال تطوير الخدمات التعميمية.

( التوزيع المكاني لمؤشرات التعميم األبتدائي في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 1رقم)جدول 
2020. 

رقم 
 المقاطعة

عدد  اسم المقاطعة
 المدارس

  عدد الطالب  %
المجمو 

 ع

عدد   
 المعممين

المجم
 وع

أنا ذكور أناث ذكور
 ث

 22 16 6 384 132 252 1 1 ابو طيبان 41
 19 2 20 409 232 277 2 2 زويغير 40
 75 1 74 2470 1252 1218 5 6 الدوار 39
 17  17 343 193 150 1 1 القطنية 38
 176 95 81 4164 2441 1723 9 10 زنكوره 37
 42 31 11 645 425 220 1 1 طوئ 35
 51 5 46 1602 905 697 4 5 البوعبيد 34
 51 10 41 1133 458 675 4 4 الحامضية 12
         الموح 25
         ةيشياجر  14
 276 99 177 5980 2588 3392 16 18 البوذياب 17
 150 50 100 3099 1275 1824 8 9 ةزوي 16
 19  19 355  355 7 8 الطالعة 18
 135 61 74 3976 2240 1736 7 8 البوعمي الجاسم 19
 125 24 101 4400 1864 2536 7 8 البوعساف 20
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رقم 
 المقاطعة

عدد  اسم المقاطعة
 المدارس

  عدد الطالب  %
المجمو 

 ع

عدد   
 المعممين

المجم
 وع

أنا ذكور أناث ذكور
 ث

 16 1 15 363 363  3 3 ةالطرابش 21
 67 21 46 2036 1091 945 3 3 وسطيح ةزوي 27
 47 30 17 950 561 389 2 2 ةمشييد ودش 11
22 182 7833 3636 4197 16 18 سوره وصوفيو 13

1 
403 

 45 8 37 803 486 317 1 1 صياالت 26
         كريشان والكرية 30
         تل رعيان والكبير 29
 البو عريش 33

 والبوكياش
        

         زغيب والباىت  34
         ةالفسكان 32
 87 25 53 1782 644 1138 4 5 ةطاش العزيزي 31
100 113 المجموع 

% 
2204

1 
2078

6 
4272

7 
111

7 
70
0 

181
2 

 وزارة التربية، مديرية تربية محافظة االنبار، بيانات غير منشورة. جميورية العراق، المصدر:
 واالعدادي.التعميم المتوسط  -2

(. يتضح لنا وجود تفاوت كبير في التوزيع المكاني 2من خالل معطيات الجدول )
%( ثم 23لممدارس المتوسطة واألعدادية،  إذ أحتمت مقاطعة البوذياب المرتبة األولى بنسب)

%( ثم مقاطعة) البوعبيد ،  الزوية،  البوعساف،  زوية سطيح ،  10مقاطعة زنكورة بنسبة )
%(وبالمرتبة الرابعة مقاطعة أبو طيبان وطوي 6لصوفية(المرتبة الثالثة بنسبة )السورة وا

%(من أجمالي عدد المدارس في منطقة الدراسة،  مقابل وجود ضعف 5ومشييد والدشة بنسبة)
في مقاطعات)كريشان،  تل الرعيان  انعداميافي التويع المكاني في المقاطعات األخرى و 

كياش،  زغيب والباىت،  الفسكانة (. وقد أرتبط ىذا التباين المكاني والكبير،  البوعريش والبو 
الكبير في توزيع المدارس بمؤشر التركز السكاني الكبير ضمن مقاطعات منطقة الدراسة 
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أضافة الى ضعف التخطيط في توزيع الخدمات التعميمية وبما يتالئم مع الواقع القائم في كل 
ت الكبير وجود تباين ما بين عدد الطمبة والكوادر التدريسية منطقة .وقد ترتب عمى ىذا التفاو 

والشعب الدراسية في المناطق ذات التركز في عدد المدارس. حيث نجد أن مدرسة واحدة في 
( مدرس ومدرسة في طاش 13( مدرس ومدرسة في القطنية تضم)29مقاطعة زويغير تضم )

يعتبر مؤشرًا سمبيًا في أمكانية تحسين (مدرسين وىذا من الجانب التنموي 6العزيزية تضم )
 مستوى الخدمات التعميمية وتطويرىا مستقباًل.

(   التوزيع المكاني لمؤشرات التعميم المتوسط والثانوي في ريف مركز قضاء 2جدول رقم)
 .2020الرمادي لعام 

رقم 
 المقاطعة

عدد  اسم المقاطعة
 المدارس

  عدد الطالب  %
المجمو 

 ع

عدد   
 المدرسين

المجم
 وع

 أناث ذكور أناث ذكور
 41 27 14 324 169 155 5 3 ابو طيبان 41
 29 25 4 58  58 2 1 زويغير 40
 47 16 31 711 239 472 3 2 الدوار 39
 13  13 65  65 2 1 القطنية 38
 114 69 45 1107 704 403 10 6 زنكوره 37
 73 18 55 1018 331 687 5 3 طوئ 35
 36 6 30 486 117 369 6 4 البوعبيد 34
 38 3 35 580 306 274 3 2 الحامضية 12
         الموح 25
         ةيشياجر  14
144 23 14 البوذياب 17

3 
932 2375 179 85 264 

 109 38 71 1118 785 333 6 4 ةزوي 16
 28  28 255  255 2 1 الطالعة 18
 50 12 38 743 393 350 5 3 البوعمي الجاسم 19
 49 13 36 753 236 517 6 4 البوعساف 20
 20 9 11 131 45 86 2 1 ةالطرابش 21
 102 13 89 1790 877 913 6 4 وسطيح ةزوي 27
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رقم 
 المقاطعة

عدد  اسم المقاطعة
 المدارس

  عدد الطالب  %
المجمو 

 ع

عدد   
 المدرسين

المجم
 وع

 أناث ذكور أناث ذكور
 83 41 42 815 481 334 5 3 ةمشييد ودش 11
145 6 4 سوره وصوفيو 13

1 
549 2000 97 58 155 

 12 4 8 94 44 50 2 1 صياالت 26
         كريشان والكرية 30
         تل رعيان والكبير 29
 البو عريش 33

 والبوكياش
        

         زغيب والباىت  34
         ةالفسكان 32
 6 3 3 47 20 27 2 1 ةطاش العزيزي 31
100 62 المجموع 

% 
824

2 
622

8 
1447

0 
829 440 126

9 
 االنبار، بيانات غير منشورة.جميورية العراق،وزارة التربية، مديرية تربية محافظة  المصدر:

 .. الخدمات الصحية في ريف مركز قضاء الرمادي.2-1
تتضمن الخدمات الصحية بالمراكز الصحية الفرعية والرئيسية فقط. ومن خالل  

 (يتضح لنا ما يأتي:ـ 4معطيات الجدول رقم)
ز ( منيا مرك20(مركز صحيًا رئيسًا و)8( مركزًا صحيًا موزعة بواقع)27وجود )1-

صحيًا فرعيًا ضمن مقاطعات منطقة الدراسة وىذا يؤشر لنا من الناحية الكمية فقط وجود 
 موازنة نسبية في توزيع المراكز الصحية.

( مقاطعة الى 16وجود تركز واضح لألطباء لصالح مقاطعات معينة و افتقار)-2
مات التي وجود طبيب وىذا مؤشر سمبي يدل عمى عدم كفاءة ىذه المراكز الصحية والخد

 تقدميا. وقد رافق ذلك وجود تركز واضح لمموظفين ضمن مراكز محددة.
من خالل تقييم واقع المراكز الصحية الموجود في منطقة الدراسة من خالل العمل 3-

( بصفة معاون طبيب 44( طبيب و)11الميداني نجد ان عدد األطباء في ىذه المراكز بمغ )
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( موظف 270الموظفين فقد بمغ عدىم في المراكز الرئيسية)(،صيدلي أما بالنسبة ألعداد 8و)
( في المراكز الفرعية. وفيما يتعمق بأقسام المراكز الصحية فقد تضمنت) الصيدلية، 376و )

الضماد، المختبر، قسم األسنان ،وحدة التذاكر، االدارة، الصحة المدرسية( أما بالنسبة لطبيعة 
لقاحات، زرق أبر، قياس وزن، فحص بصر، قياس الخدمات التي تقدميا ىذه المراكز) 

الضغط، قياس السكر، معالجة األسنان(مع وجود تباين مكاني واضح في توزيع االطباء 
( نموذج 2(،)1والموظفين والكوادر الطبية االخرى بين مقاطعات منطقة الدراسة. والصور رقم)

 ة.مختار لممراكز الصحية الرئيسية والثانوية في منطقة الدراس
(.المراكز الصحية الرئيسة والثانوية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام 4جدول رقم)   

2020. 
 

رقم 
 المقاطعة 

 موقع  المركز 
 الصحي

أسم المركز  
 الصحي الرئيسي

الكادر  
 الطبي

عدد  
الموظفي

 ن

 أسم المركز  
 الصحي الفرعي

الكادر 
 الطبي

عدد 
موظفي

 ن
 مركزصحي     ابو طيبان 41

 طيبانأبو 
معاون 2

 طبيب.
 صيدلي.

22 

مركزصحي     زويغير 40
 زويغير

معاون 
 طبيب.

 17 

مركزصحي      الدوار 39
 الدوار

معاون 2
 طبيب.

 صيدلي.
 

28 

       القطنية 38
 ةزنكور  37

 طوئ
 مركز صحي   

 زنكورة
معاون 2

 طبيب.
 صيدلي.

طبيب 
 أسنان.
طبيب 
 باطنية.

 23 
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رقم 

 المقاطعة 

 موقع  المركز 
 الصحي

أسم المركز  
 الصحي الرئيسي

الكادر  
 الطبي

عدد  
الموظفي

 ن

 أسم المركز  
 الصحي الفرعي

الكادر 
 الطبي

عدد 
موظفي

 ن
مركزصحي    

 األرادة
معاون  

 طبيب.
 

22 

معاون 2 مركزصحي طوي    البوعبيد 35
 طبيب.

 

16 

مركزصحي     الحامضية 34
 البوعبيد

معاون  
 طبيب.

 

12 

مركزصحي  الموح 12
 الحامضية

معاون 2
 طبيب

  24    

        ةيشياجر  25
       البوذياب 14
مركزصحي  ةزوي 17

 البوذياب
طبيب 
 أسنان.

معاون 2
 طبيب.

 صيدلي.

 مركزصحي 55
 الزوية

معاون 
 طبيب.

 

20 

مركزصحي     الطالعة 16
 البوفراج

معاون 2
 طبيب.

 

15 

البوعمي  18
 الجاسم

 مركز صحي    
 الطالعة

معاون 2
 طبيب.
طبيب 
 أسنان.

 صيدلي.

21 

 9معاون  مركزصحي 28طبيب مركزصحي  البوعساف 19
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رقم 

 المقاطعة 

 موقع  المركز 
 الصحي

أسم المركز  
 الصحي الرئيسي

الكادر  
 الطبي

عدد  
الموظفي

 ن

 أسم المركز  
 الصحي الفرعي

الكادر 
 الطبي

عدد 
موظفي

 ن
 أسنان البوعمي الجاسم

معاون 2
 طبيب

 البوعمي
 الجاسم القديم

 طبيب.
 

مركزصحي  ةالطرابش 20
 البوعساف

معاون 2
 طبيب.

 صيدلي.

 مركزصحي 24
 النفاظة

معاون 
 طبيب.

13 

مركزصحي      وسطيح ةزوي 21
 الطرابشة

معاون 2
 طبيب.

 

11 

 ةمشييد ودش 27
 ةوصوفي ةسور 

مركزصحي 
زويةسطيح 

 الجديد

طبيب 2 
 أسنان.

 صيدلي. 
معاون 2

 طبيب.

مركزصحي   47
 زويةسطيح القديم

معاون 2
 طبيب.

 

14 

مركزصحي    
 الصفوة

معاون 2
 طبيب.

25 

 صياالت 11
كريشان 

 والكرية
رعيان  تل

 والكبير

 مركز صحي      
 السجارية

طبيب 2
 أسنان.
معاون 
 طبيب.

 صيدلي.

23 

مركزصحي    
 البوصميدع

معاون  
 طبيب.

16 

مركزصحي    
 الرحمة

معاون 2
 طبيب.

30 

 البو عريش 13
 والبوكياش

مركزصحي 
 السورة والصوفية

طبيب  
 تدرج.

مركز صحي  60
 البوخميفة

معاون 
 طبيب

22 
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رقم 

 المقاطعة 

 موقع  المركز 
 الصحي

أسم المركز  
 الصحي الرئيسي

الكادر  
 الطبي

عدد  
الموظفي

 ن

 أسم المركز  
 الصحي الفرعي

الكادر 
 الطبي

عدد 
موظفي

 ن
معاون 2

 طبيب.
زغيب   

 والباىت
 مركز صحي

 صراة البوخميفة
معاون 2 

 طبيب.
 

18    

مركزصحي     ةالفسكان 26
 البوعيثة

معاون 2
 طبيب.

17 

       ةطاش العزيزي 30
       طيبانابو  29
       زويغير 33
       الدوار 34
        القطنية 32
مركزصحي  زنكوره 31

 الطاش
طبيب 

 تدرج.
معاون 2

 طبيب.

14    

 376 41 20 270 26 8  المجموع

 ./2021/3/4الدراسة الميدانية، استطالع وتثبيت ميداني لمباحثة بتاريخ -المصدر:
 

مركز صحي  السورة (1صورة رقم)
 والصوفية التابع لقطاع الرمادي الثاني .

)قسم المختبر(                             
 )غرفة الطبيب(
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 .4/3/2021الدراسة الميدانية بتاريخ/

                                     
 مركز صحي الزوية التابع قطاع الرمادي الثاني.(2صور رقم)

 )قسم الضماد(        )المركز الصحي(                

الدراسة الميدانية       
 .4/3/2021بتاريخ/

 
 

 .. خدمات السكن وطبيعة المستقرات البشرية في ريف مركز قضاء الرمادي.1-3
 ( يتضح لنا ما يأتي:ـ5خالل معطيات الجدول )  
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بمغ عدد المساكن ) -أوال ( أسرة 32864( مسكنًا أما عدد األسر فبمغ )26449
موزعة عمى مقاطعات  ريف مركز الرمادي وىذا مؤشر سمبي يؤكد وجود عجز واضح 

السكنية في منطقة الدراسة.  لموحدات  
(، في حين بمغ معد 214584بمغ عدد أفراد األسر فبمغ) -ثانيا  

في الوحدات السكنية فقد بمغ )*(()أسرة / الوحدة السكنية ( أما مقدار العجز8.11))*(األشغال
( وحدة سكنية يرجع سبب ذلك الى أنعدام التخطيط في توزيع المساكن أضافة الى 1461)

 التركز السكاني الكبير في معظم مقاطعات منطقة الدراسة. 
فيما يتعمق بمعدل العجز لموحدات السكنية يتبين أن مقاطعة السورة والصوفية  -ثالثا :

( وحدة سكنية 1461)بنسبة سجمت أعمى نسبة لمعجز في الوحدات السكنية 
%(  7%(ثم مقاطعات البوعبيد والحامضية بنسبة )8%(،ثم مقاطعة الطرابشبة )17وبنسبة)

 %(.5%( ثم القطنية الموح والزوية بنسبة)6صياالت والدوار بنسبة )
من خالل المؤشرات السابقة يتضح أن الزيادة في عدد األسر لم ترافقيا زيادة  -رابعا :

س المستوى يضاف الى ذلك أنعدام التخطيط في توزيع المساكن فضاًل بعدد المساكن في نف
عن التركز السكاني الكبير في معظم مقاطعات منطقة الدراسة وانخفاض المستوى المعاشي 
لمعظم األسر أذ يتعذر لمعظم األسر الريفية أمكانية االستقالل في سكن منفرد  والروابط 

مكانية أكثر من أسرة في مسكن واحد مما يتولد عنو االجتماعية لسكان الريف التي تتيح أ
 ضغط في الوحدة السكنية الواحدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   عدد األسر  =نسبة األشغال  )*(

 عدد الوحدات  السكنية 
 . 

 ما يتوفر من الوحدات السكنية. -عدد األسر =العجز )*( 
محمد دلف احمد الدليمي، االسس النظرية والتطبيقية لتقدير الحاجة والعجز في )*( 

 77.،ص 2002( ،2جامعة االنبار ،العدد ) االنسانية واالقتصادية، مجمة العموم االسكان،

(المؤشرات الكمية لخدمات السكن عدد األسر لريف مركز قضاء الرمادي 19جدول رقم)
 حسب المقاطعات

رقم 
 المقاطعة

عدد  أسم المقاطعة
 المساكن

عدد 
 االسر 

عدد أفراد 
 األسر

معدل 
 االشعال

الحاجة 
 العجز و 

 نسبة العجز
% 
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رقم 
 المقاطعة

عدد  أسم المقاطعة
 المساكن

عدد 
 االسر 

عدد أفراد 
 األسر

معدل 
 االشعال

الحاجة 
 العجز و 

 نسبة العجز
% 

 3 297 1.2 8490 1461 1164 ابو طيبان 41
 3 232 1.2 6588 1121 889 زويغير 40
 6 519 1.4 9860 1603 1084 الدوار 39
 5 406 1.4 6391 1232 826 الكطنية 38
 2 140 1 13412 1938 1798 زنكورة 37
 3 213 1.1 5262 1693 1480 طوي 35
 7 564 1.7 5252 1273 709 البوعبيد 34
 7 559 1.8 5094 1220 661 الحامضية 12
 5 397 2.6 3367 634 237 الموح 25
 4 359 2.2 3480 651 292 الجريشة 14
 6 540 3.1 2460 790 250 صياالت 17
 4 311 1.2 9876 1353 1042 البوذياب 16
 5 464 1.1 20489 2837 2373 الزوية 18
 4 340 1.2 11356 1867 1527 الطالعة 19
 2 137 1 16110 2280 2143 البوعمي جاسم 20
 2 160 1 13397 1986 1826 البوعساف 21
 8 638 2.3 3656 1098 460 الطرابشة 27
 2 129 1 17955 2360 2231 الزوية وسطيح 11
 4 361 1.1 14455 2167 1806 مشيييد والدشو 13
السورة  26

 والصوفية
2478 3939 28651 1.5 1461 17 

 0 13 1.6 162 33 20 والكرية كريشان 30
 تل الرعيان 29

 والكبير
168 234 1265 1.3 66 1 

 ابو عريش 33
 والبكياش

63 97 478 1.5 34 0 

 0 12 1.6 180 30 18 زغيب والباىت 34
 0 17 1.7 176 40 23 الفسكانة 32
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رقم 
 المقاطعة

عدد  أسم المقاطعة
 المساكن

عدد 
 االسر 

عدد أفراد 
 األسر

معدل 
 االشعال

الحاجة 
 العجز و 

 نسبة العجز
% 

 1 117 1.1 6722 998 881 طاش العزيزية 31
3286 26449 المجموع 

4 
214584 8.11 8486 100 

ـــ جميورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة األنبار، قسم التخطيط والمتابعة بيانات   :ـالمصدر
 .2020غير منشورة 

جميورية العراق، وزارة التخطيط،  الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات، شعبة أحصاء   -
 بيانات غير منشورة. 2020الرمادي،  نتائج التقديرات السكانية لعام 

 ..أنماط المستقرات الريفية في ريف مركز قضاء الرمادي.1-1-3
 ( يمكن أن نبين اآلتي..2من خالل الدراسة الميدانية ومعطيات الخارطة رقم)

 نمط التوزيع الخطي. 1-  
تتخذ المستقرات الريفية في ىذا النمط شكاًل خطيًا تمتد عمى مجرى النير أو عمى 

الطرق الرئيسية متخذة توزيعًا خطيًا، ويتمثل ىذا النمط في مقاطعات) أبو طيبان ـ  امتداد
 طوي ـ البوعساف ـ الطرابشة ـ السورة والصوفية ـ زوية سطيح (.

 نمط التوزيع المتجمع. -2 
تتقارب المستقرات الريفية في ىذا النمط وتتجمع مع بعضيا  بشكل تجمعات منتظمة  

وعشوائية أال أنيا تكون متجاورة الى حد بعيد ، وقد ظير ىذا النمط في منطقة الدراسة بفعل 
عامل التجمع العشائري ويتمثل في مقاطعات ) القطنية ـ زنكورة ـ البوعمي الجاسم ـ الطالعة ـ 

 لدشة(.مشيييد وا
 
 
 
 
 

 نمط التوزيع المبعثر.   -3  
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تتخذ المستقرات الريفية في ىذا النمط شكاًل غير منتظم وعشوائي ضمن مساحات 
واسعة من األراضي، ويتمثل ىذا النمط في مقاطعات ) الحامضية ـ البوذياب ـ زويغير ـ 

 .(*)البوعبيد ـ الدوار(
أنماط المستقرات الريفية وتوزيعها في ريف مركز قضاء الرمادي حسب (2خارطة رقم)

 .2020المقاطعات لعام 

 ..عمى  باالعتمادالمصدر:ـ أعدت الخارطة    
مازن عبد الرحمن الييتي، مورفولوجية المستوطنات الريفية في مركز قضاء الرمادي، مجمة  

 .172،ص2012، العدد الثاني،اإلنسانيةجامعة األنبار لمعموم 
 ..خدمات النقل في ريف مركز الرمادي.4- 1
فعاليات األنسان بمختمف جوانبيا فيو عامل  تطمبيايعد النقل من أىم العناصر التي  

أساس في نجاح الخطط التنموية أضافة الى كونو من أىم المرتكزات التي تسيم في تطور 
( 6من خالل معطيات الجدول) األنشطة االقتصادية. وفيما يخص النقل في منطقة الدراسة و

( يتضح وجود طرق نقل متنوعة تربط القرى فيما بينيا و توجد فييا الطرق 2والخارطة رقم)

                                                 
المستوطنات الريفية في مركز قضاء الرمادي، مجمة جامعة األنبار  امورفولوجيمازن عبد الرحمن الييتي، (1) 

 .172،ص2012، العدد الثاني،اإلنسانيةلمعموم 
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،أما فيما يتعمق بالطرق الريفية الثانوية فقد  2(كم203.5(طريق بطول)22الرئيسية وعددىا )
ىذه الطرق ، وأن الغرض األساسي من أنشاء 2( كم69.25(طريق وبطول )19بمغ عددىا )

ىو ربط المقاطعات الريفية بالطرق الريفية الرئيسية التي تؤدي الى األقضية والنواحي وتتجسد 
أىمية ىذه الطرق في نقل مخرجات مختمفة من السمع والبضائع من مراكز انتاجيا الى مراكز 

نطقة استيالكيا مرورًا بالطرق الرئيسية، لكن عمى الرغم من ذلك فأن الطرق الريفية في م
الدراسة تحتاج الى عمميات صيانة ورصف الطرق مستمرة حتى وان كانت ىذه الطرق مبمطة 
كونيا  تفتقر الى اجراءات السالمة أضافة الى ردائو نوعية األسفمت المستعممة في التبميط 
يضاف الى ذلك الحموالت الثقيمة لسيارات الحمل التي أثرت عمى ىذه الطرق وغياب الرقابة 

ة عمى ىذه الطرق فضاًل عن االىمال المستمر وانعدام الصيانة الدورية لمطرق فضال المروري
عن رمي المخمفات المنزلية ومخمفات البناء والمجازر الحيوانية.كما موضح في الصورة 

 (.3رقم)
 .2020الطرق الرئيسية والثانوية في ريف مركز قضاء الرمادي لعام (6جدول )

 
  الطرق الثانوية              ية الطرق الرئيس            

 ت
الطول اسم الطريق

 /كم
الطول أسم الطريق

 /كم

1- 
الجانب األيسر  -الصقالوية -الرمادي

 60 لنير الفرات
 -الكرامة -البو سوده -طريق البو محل

 6 الشيخ طرموز

 2 البو غانم -طريق البو موسى 3 زوية سطيح -النساف -2

-3 
سداد الجانب  –ابو طيبان  -رمادي

 األيمن لنير الفرات
39 

مدرسة  -البو ذياب -طريق الحويجة
 النمرة

2 

 5.5 الجرايشي -طريق محطة البزل االروائي 20 النساف -سجارية -صوفية -رمادي 4-
 2 اليور في الصوفية -طريق البو سودة 3 طريق السورة 5-
 4.2 طريف الصوفية 6 طريق الصوفية 6-

-7 
 القطنية –سدة طوي 

5 
الخدمي لممرور  -طريق إسالة ماء طوي

 السريع
22 
.5 

 3 القناة األروائية األولى -طريق الجرايشي 2،5 الصوفية–السورة  8-
 3.5 مجمع األبرار -طريق زنكورة 11 البو عساف –النفاطة  9-
 8.3البو  -البو محل -طريق البو غانم 1.6 البو فراج –سدة البو عيثو -
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  الطرق الثانوية              ية الطرق الرئيس            

 ت
الطول اسم الطريق

 /كم
الطول أسم الطريق

 /كم
 البوطو -عديل 10
-

11 
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المصدر:ـ ـــ جميورية العراق، وزارة النقل ، مديرية طرق وجسور األنبار، جدول بالطرق الريفية المنجزة في 
 .2020ريف قضاء الرمادي، بينات غير منشورة

 .2020الطرق الرئيسية والثانوية في ريف مركز قضاء الرمادي (2خارطة رقم )

 المصدر:ـ أعدت الخارطة باألعتماد عمى..    
ــ جميورية العراق، وزارة النقل ، مديرية طرق وجسور األنبار، جدول بالطرق الريفية المنجزة في ريف قضاء   

 . 2020الرمادي، بينات غير منشورة 
 (.2ـــ جدول رقم) 

 .2020واقع النقل في ريف مركز قضاء الرمادي لعام (3صور رقم )

 .12/2/2021الدراسة الميدانية بتاريخ/
 ..الخدمات الترفيهية في ريف مركز قضاء الرمادي.1-6

رغبات  إشباعتعد الخدمات الترفييية من أىم الفعاليات واألنشطة التي تعمل عمى 
األنسان وراحتو النفسية والذىنية ، ومن خالل الدراسة الميدانية أتضح ان منطقة الدراسة  

دونم( في  20حسان بمساحة )ا ةتتواجد فييا منتزىين تقدم الخدمات الترفييية وىما) منتز 
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دونم( في مقاطعة الزوية، ومدينة العاب  15مقاطعة زنكورة، منتزه األرض السعيدة بمساحة )
دونم( ومن خالل الدراسة الميدانية اتضح ان اغمب رواد ىذه المنتزىات من 5لسندباد بمساحة)ا

( توضح  ىذه 5()4مركز القضاء اضافة الى بعض السفرات المدرسية والعائمية والصور رقم )
 المتنزىات.  

 (5)صوة رقم                                     (4صور رقم)
 اد في الصوفية                 منتزه األرض السعيد  في الزوية.مدينة العاب السندب

 .19/2/2021بتاريخ  الدراسة الميدانية
 االستنتاجات:

من خالل دراسة وتحميل قطاع الخدمات في ريف مركز قضاء الرمادي تبين أن 
مع عدد الطالب الحالي والمستقبمي أي أن ىنالك عجز كبير في  تتالءمالخدمات التعميمية ال 

ىذه الخدمة أضافة الى ذلك عدم وجود مدارس ثانوية في بعض المقاطعات مع قمو عدد 
الكوادر التدريسية، أما الخدمات الصحية فيي ضعيفة جدًا وال تمبي متطمبات السكان االساسية 

ة والمستمزمات الطبية األساسية ،أما فيما يتعمق وتفتقر الى وجود الكوادر الطبية المتخصص
بخدمات السكن أتضح أن ىنالك عجز كبير في الوحدات السكنية نتيجة التركز السكاني 
الكبير ضمن بعض المقاطعات أما خدمات النقل فأن أغمب الطرق تحتاج لعمميات صيانة 

 مستمرة وتفتقر ألغمب طرق السالمة .
  التوصيات:

إعادة التوزيع المكاني الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة، بما . العمل عمى 1
يتناسب مع الحاجة الفعمية والمستقبمية ليذه الخدمة مع العمل عمى تحقيق التوزيع العادل 
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ألعضاء الييئة التدريسية في المدارس االبتدائية والثانوية من خالل معرفة حاجة كل مدرسة 
فائض منيم الى المدرس االخرى التي تفتقر او تعاني من نقص لمكوادر التعميمية وتحويل ال

 .في كوادرىا التعميمية
.ضرورة العمل عمى تحسين الواقع الصحي وضمان التوزيع المكاني العادل لممراكز 2

الصحية ومن خالل دراسة واقع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة نالحظ أن ىذه المراكز 
كفي لمتطمبات السكان األساسية كونيا تفتقر الى تواجد األطباء دون المستوى المطموب وال ت

بشكل يومي حيث يقتصر دوام بعضيم عمى مرة واحدة في األسبوع وفي أحيان أخرى 
أسبوعين أو أكثر لذا فمن الضروري تفعيل دور الرقابة والمتابعة من قبل دائرة صحة األنبار 

 توفير وسائل لنقميم الى المراكز الصحية.عمى أدامة تواجد الكوادر الطبية المتخصصة و 
.تشجيع لمسكان وحثيم عمى بناء الوحدات السكنية بشكل عمودي مع مراعاة قرب 3

ىذه المساكن من الخدمات المجتمعية لكي تسيم في تحقيق متطمبات السكن الجيد وتحقيق 
 الرفاه لمسكان .

التي تربط المقاطعات والقرى . .تطوير طرق النقل وخاصة الطرق الثانوية والفرعية 4
مع النواحي واألقضية التابعة لمركز القضاء من أجل رفع كفاءتيا وتحقيق مرونة عالية في 
حركة النقل بين مختمف المناطق، بالشكل الذي سوف يساىم في استقرار و استقطاب السكان 

 ومن ثم جذب مختمف األنشطة واالستثمارات.
ارد الترفييية المتاحة مع توفير المرونة ليا لتتمكن من الجيد لممو  االستغالل.تحقيق 5

مواكبة احتياجات الطمب السياحي والترفييي لسكان الريف، مع العمل عمى تدريب العاممين 
 في األماكن الترفييية لكي تتمكن من أداء دورىا لتمبية متطمبات األفراد عمى أكمل وجو.

 
 

 االحاالت
 قسم االحصاء، بيانات غير منشورة. ية، مديرية تربية محافظة األنبار،(جميورية العراق وزارة الترب1)
(جميورية العراق ،وزارة التربية، مديرية تربية محافظة األنبار، قسم التخطيط التربوي، بيانات غير 2)

 .2020منشورة
( جميورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشورة 3)

2020. 
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( محمد دلف احمد الدليمي، االسس النظرية والتطبيقية لتقدير الحاجة والعجز في االسكان،مجمة العموم 4)
 77.،ص 2002( ،2جامعة االنبار ،العدد ) االنسانية واالقتصادية،

   عدد األسر  =نسبة األشغال  *()

 عدد الوحدات  السكنية 
 . 

 ما يتوفر من الوحدات السكنية. -عدد األسر =العجز )*( 
( جميورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة األنبار، قسم التخطيط والمتابعة بيانات غير 5)

 .2020منشورة 
( جميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لألحصاء وتكنموجيا المعمومات، شعبة أحصاء 6)

 بيانات غير منشورة. 2020الرمادي، نتائج التقديرات السكانية لعام 
(جميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لألحصاء وتكنموجيا المعمومات، شعبة أحصاء 7)

 .2020تعداد المباني في مقاطعات ريف مركز قضاء الرمادي، بيانات غير منشورة، الرمادي، نتائج
(مازن عبد الرحمن الييتي، مورفولوجية المستوطنات الريفية في مركز قضاء الرمادي، مجمة جامعة األنبار 8)

 .172،ص2012لمعموم األنسانية، العدد الثاني،
العامة، مديرية ماء الرمادي  قسم التخطيط والمتابعة، بيانات (جميورية العراق، وزارة البمديات واألشغال 9)

 .2020غير منشورة 
(جميورية العراق، وزارة النقل ، مديرية طرق وجسور األنبار، جدول بالطرق الريفية المنجزة في 10)

  .2020ريف قضاء الرمادي، بينات غير منشورة 
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