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 :الممخص
تعد الخدمات الدينية في مدينة الرمادي احدى اىم الوظائف الخدمية في 
مدينة الرمادي التي تتمثل بمؤسساتيا الدينية بالجوامع المساجد التكية 
واالضرحة والمقامات والمقابر, التي تتعدى خدمات بعضيا كالمقابر 
والتكية الى اقميم المدينة , ارتبطــــــت الخدمات الدينية في مدينة الرمادي 
منذ نشأتيا بباقي الخدمات , وقد تباينت المؤسسات الدينية  العــــــــــــبادية 

( حيا 03نية البالغ عددىا )والخدمية نوعًا وكمًا ومساحًة في االحياء السك
مؤسسة دينية( ,  211توزعت عمييا الخدمـــــــــات الدينية التي بمغ عددىا )

 جامع(. 58حيث كان النصـــــــــــيب االكبر لمجوامع )
وتيدف الدراسة الى التعرف عمى واقع التوزيع الجغرافي لمخدمات الدينية 

وتم استخراج العينة باالعتماد في مدينة الرمادي وتحديد مدى كفاءتيا  
 عمى معادلة ستيفن ثامبستون
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Abstract: 

The official departments in the city of Ramadi, which go 

beyond services such as cemeteries and hospice, which 

go beyond services such as graves and hospice, and 

which go beyond religious services in the city of 

Ramadi. 

Since its inception with the rest of the services, the 

religious devotional and service institutions have varied 

in quality, quantity and area in the residential 

neighborhoods numbering (30) neighborhoods 

distributed among them the religious services, which 

numbered (122 religious institutions), where the largest 

share of mosques was (85 mosques.) 

     The study aims to identify the reality of the 

geographical distribution of religious services in the city 

of Ramadi and determine the extent of their efficiency. 

The sample was extracted based on the Stephen 

Thumpstone equation 
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 المقدمة :
تعد االستعماالت الدينية جزءًا ميمًا من اجزاء البناء العمراني وعنصرًا من عناصر 
التركيب الداخمي لممدن, وذلك لفعالياتيا البيئية واالجتماعية ولوظيفتيا الجمالية فقد شكل 
 المسجد والجامع في المدينة االسالمية مركزىا النابض , ومن ثم تأتي بعده باقي الخدمات .   

ي مدينة الرمادي من خمل في استعماالت االرض الحالية المخصصة لالماكن وتعان
الدينية مع المخطط االساسي لممدينة بسبب عدم تنفيذ المخطط االساس بصورة مرنو , مع 
باقي االستعماالت , وتعاني من عدم توزيعيا بصورة عادلة مع الكثافة السكانية وخاصة  بعد 

يجة العدوان اليمجي  من قبل الجماعات المسمحة التي يطمق الدمار الذي اصاب المدينة نت
عمييا تنظيمات داعش االرىابية وما طالت تمك المدينة من سوء االستخدام واستعمال 

  االراضي والسيما الدينية منيا من جراء ذلك.
فاالستعمال الديني )كالجوامع والمساجد والتكية والمقابر والمدارس والكميات(  تعد اىم 

موز المدينة االسالمية   فيو يعد وسيمة االتصال بين سكان المدينة  وممارسة النشاطات ر 
الدينية فضاًل عن تعزيز الروابط بين افراد مجتمع المدينة الواحدة وخاصة ان المساحات 
الدينية تمثل بؤرًا لتحقيق تمك الروابط, وقد شيدت مدينة الرمادي نموًا سريعًا تبدلت معو 

االرض في المدينة , لذا ظيرت الحاجة الى تقويم تمك المساحات ومعرفة مدى  استعماالت
كفاءتيا بعد تمك التجاوزات واىمال اجزاء أخرى منيا, ال سيما استعماالت االرض كونيا 
أحدى الظواىر الجغرافية التي تتباين في توزيعيا وخصائصيا فضال عن ارتباطيا بعالقات 

 متغيرات ضمن حدود منطقة الدراسة .مكانية مع بقية الظواىر وال
 اوال : مشكمة الدراسة :

 ىل ان مدينة الرمادي تعاني من سوء توزيع وقمة الخدمات الدينية ؟ ىل مساحة 
 الخدمات الدينية كافية لمسكان ؟

 ثانيا : فرضية الدراسة: 
تعاني الخدمات الدينية من خمل في وظيفتيا المكانية والوظيفية وىذا ناجم من عدم 

 توازن التوزيع المكاني لمخدمات الرئيسية , 
 ثالثا : ىدف الدراسة :
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تيدف الدراسة  الحالية الوقوف عمى واقع الخدمات الدينية في مدينة الرمادي وطبيعة 
المكانية والوظيفية , من خالل المقارنة مع المعايير توزيعيا , ومن ثم بيان مدى كفاءتيا 

 التخطيطية والوصول الى توصيتيا المستقبمية .
 :  استمارة االستبانة

ان أىم ما يميز استمارة االستبانة مقارنة مع المقابمة ىو االتصال بأكبر عدد من 
إجابات  األشخاص حتى ولو كانوا في أماكن بعيدة , فضال عن إلى حصول الباحث عمى

محددة لكون األسئمة مصاغة بشكل موحد ومحدد  , وىذا ما تحقق أثناء الدراسة الميدانية , اذ 
 (2تم استخراج العينة باالعتماد عمى معادلة ستيفن ثامبستون)م

: اذ تم حصر كافة االبنية  الحصر الشامل والزيارات الميدانية المتكررة -ج
من اجل تسييل عممية الدراسة الميدانية وحصر جميع  والمؤسسات الدينية في مدينة الرمادي

 الظواىر بما فييا من مساحج وجوامع وتكي , ومقابر واضرحة ومدارس دينية 
 سابعًا : الحدود المكانية والزمانية : 

( و 00-10-13: تقع مدينة الرمادي فمكيًا بين دائرتي عرض ) الحدود المكانية.2
( شرقًا وبذلك تقع ضمن 40.11.38( )33..40ل )( شمااًل وبين خطي طو 33-12-00)

العروض شبو المدارية رغم أىميتو المحدودة جدًا كالموقع الفمكي ولقمة فاعميتو في الحياة 
العممية إذ يستعمل فقط لمداللة عمى مكان المدينة التي تمثل موقع مدينة الرمادي بالنسبة الى 

 ( .2محافظة االنبار , خريطة )
 : Locationالموقع : -
مكانيات آية    يعد الموقع أحد أىم العناصر الطبيعية المؤثرة في شكل وخصائص وا 
( الذي يقصد بو المكان  Site(  ويتالزم مع الموقع كظاىرة جغرافية الموضع ) 1منطقة )م

الفعمي الذي تحتمو المستوطنة ميما كان نوعيا وحجميا , وىو بذلك يعني المســـــــــــــاحة التي 
(, وفيما يخص مدينة الرمادي التي تمثل اآلن مركز مــــــــحافظة االنبار 0شغميا المدينة )مت

لتمثل  1( كم 202535التي تعد من أكبر محافظات العراق مساحة إذ تبمغ مساحتيا  ) 
( , والذي 4)م 1( كم 408381% ( من مســـــــاحة العراق الـــــــــبالغة )  02.2نســـــــــــــــــــــبة ) 

يالحظ من الخريطة أن موقع المدينة يكاد يكون ىندسيًا بالنسبة لمحدود الدولية والدول 
 المجاورة .
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 التوزيع الجغرافي لسكان أحياء مدينة الرمادي :1 -1-
( منيا 1( ,خريطة)2( حيًا سكنيًا كما يظير في الجدول )03م مدينة الرمادي )تض

( حيًا سكنيًا اتخذ موقعيا في الجزء الغربي , 24( حيًا سكنيًا في الجزء الشرقي و )24)
( نسمة توزعوا عمى مساحة المدينة .444,82( الى )1325مجموع سكانيا وصل في عام )

 ( ىكتارًا 4428.4البالغة )
كان بنسبة دو إن الشطر الشرقي من المدينة استحوذ عمى أكبر عدد من السيب

, ألن الشطر الشرقي يشكل عمق مدينة الرمادي التاريخي %( من مجموع السكان43)
 والحضاري , 

 ( التي تمثل موقع منطقة الدراسة من محافظة االنبار و لمعراق1خريطة )

 
 (8المصدر )م
 مستوى االحياء في مدينة الرمادي( عدد السكان عمى 1جدول )

 النسبة% 1313السكان  المساحة/ىكتار الحي ت
 %23.4 18444 0.4.5 كيمو(8عثمان بن عفان) 2
 %..2 .444 ..184 السكك الغربي)الزيتون( 1
 %2.0 0252 141.0 االمين 0
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 النسبة% 1313السكان  المساحة/ىكتار الحي ت
 %..3 1131 114.8 الفردوس 4
 %0.4 5535 483.2 التوسع 8
 %3.4 2.. 125.4 الجامعة 4
 %2.4 0418 202.8 الالجئين)الطاش( 2
 %0.0 5224 45.2 شباط(5النور) 5
 %8.4 21231 3.4. تموز(03المعتصم) .

 %4.0 238.2 4..20 التأميم 23
 %1.0 81.3 22.5 الحرية)االكراد( 22
 %1.2 8205 02.4 الحسين)القادسية( 21
 %3.2 148 134 الصناعي 20
 %0.0 5324 133.0 الحكم المحمي 24
 %4.2 23201 244.5 حزيران)الحوز(2 28
 %1.8 4222 1.2. الخضراء)الضباط االولى( 24
 %1.3 45.4 230.1 الورار 22
 %4.4 242.4 2.8.2 الوليد)الجمعية( 25
 %1.0 81.5 00.2 العزيزية .2
 %2.4 0.28 04.2 القطانة)السوق( 13
 %2.4 0418 ..10 السكك الشرقي 12
 %8.2 .21.2 222.5 األندلس)المعممين( 11
 %8.4 20431 0.0. محمد مظموم)الضباط( 10
 %8.2 20231 2..23 الجميوري 14
 %..3 1131 ..2.5 العسكري)الزراعة( 18
 %8.4 20820 48.0 رمضان( 24الخنساء) 14
 %4.2 24818 ..210 الممعب 12
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 النسبة% 1313السكان  المساحة/ىكتار الحي ت
 %4.4 22244 058.5 الصوفية 15
 %4.3 252. 202.4 القدس)الثيمة( .1
 %2.8 0423 0.2. التقدم)الشركة( 03

 233 4428.4  المجموع
 ( 6المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد )م

 2021( احياء بمدية الرمادي 2خريطة )

 
 (2)مالمصدر : 

%( من المجموع الكمي كما  43يسكن الجزء الغربي لمدينة الرمادي ليشكموا نسبة ) 
الرمادي يتركزون في الشطر الشرقي لممدينة , , مشكمين بذلك ضغط عمى أن سكان مدينة 

البنى التحتية والخدمية في المدينة.    يظير أن حي عثمان بن عفان عمى الرغم من مساحتو 
( ىكتار ولكنيا أكثر األحياء اكتظاظًا بالسكان وكثافة اذ وصل عدد سكانيا الى 0.4.5تبمغ )

( إْذ وصل عدد السكان فيو  يعود ارتفاع  24.52حي الوليد )(, نسمة يأتي بعده 10202)
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عدد السكان في ىذا الحي إلى الزيادة الطبيعية التي تمثل السمة المميزة لسكان الحي الريفيين 
( إْذ كانت األراضي في ىذا الموقع  2.48 – 2.82الذين سكنوا المدينة خالل المدة ) 

بل سكان المدينة األصميين , فضال عن اليجرة    رخيصة الثمن وغير مرغوبة بالسكن من ق
القسرية التي تعرضت ليا أحياء مدينة الرمادي بسبب االعمال العسكرية وسكان مدن محافظة 

؛ وأصغر األحياء مساحة ىو حي العزيزية في  1324الى عام  1320االنبار خالل أعوام 
( نسمة 8140بمجموع سكاني بمغ ) (  ىكتاراً 00.2شطر المدينة الشرقي , إْذ بمغت مساحتو )

, ويعد ىذا الحي من األحياء القديمة , إْذ إنو يمثل النواة األولى لنشأة المدينة وعمى الرغم من 
صغر المساحة ليذا الحي إال إنو استقطب الكثير من السكان ؛ بسبب األعمال العسكرية التي 

 ر  .جرت عمى أغمب أحياء مدينة الرمادي ومدن محافظة االنبا
( ىكتار ولكن عدد سكانيا لم 114.8عمى الرغم من مساحة حي الفردوس التي تبمغ )

( نسمة , والسبب ىو إنيا أحياء فرزت حديثًا وال توجد بيا خدمات البنى 1233يتجاوز )
 التحتية والخدمية لذا يعزف اىالي الرمادي عن سكنيا .

في الجزء الغربي لممدينة , يظير أن أكبر األحياء مساحة ىو حي عثمان بن عفان 
( نسمة , وتعود سعة مساحة ىذا 10202( ىكتارًا , بمجموع سكان بمغ )0.4.5إْذ شغل )

الحي الى امتداده بشكل شريط باتجاه نياية الحدود البمدية الغربية , نتيجة االستمرار في فرز 
ل األىالي وأنشاء قطع األراضي , ألجل تمبية الطمب المتزايد عمى الوحدات السكنية من قب

مجمعات سكنية جديدة مثل مجمع السبعة كيمو ومجمع عمر الراوي ومجمع دكتور ضياء 
الراوي قيد األنشاء ومجمعات مستقـــبمية أخرى مثل المجمع الذي يحيط  بالممعب االولمبي 

 المستقبمي  .
ك ( يتبين توزيع السكان في منطقة الدراسة يالحظ أن ىنال2ومن خالل الجدول )

تباين في توزيع سكان مدينة الرمادي بين األحياء السكنية ويرجع السبب إلى مساحة الحي 
السكني وموقع الحي ومدى توفر الخدمات التعميمية والصحية والخدمات البمدية في الحي مما 
يساعد عمى جذبو السكان وتمركزىم في حي عمى حساب االحياء األخرى في المدينة كما في 

 . (0الخريطة )
 (2021)التوزيع المكاني الستعماالت االرض الدينية في مدينة الرمادي
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يشغل االستعمال الديني مساحة ال بأس بيا من استعماالت المدينة , وفي حاالت 
 (5)م عديدة يمعب الدور المنشط لالستعماالت األخرى

الدينية )المقابر( وذلك الرتباطيا الوثيق مع الدين والمعتقدات,  ويمحق ضمن   
وأيضا كونيا تدار من قبل )وزارة األوقاف والشؤون الدينية( في العديد من بمدان العالم 

  اإلسالمي خاصة.
ان التوزيع الجغرافي لمظواىر الجغرافية عامة واستعماالت االرض الدينية بوجو 

كشف واقعيا الخدمي من الضروريات التي يستعين الباحثون الخصوص والسعي المستمر ل
والدراسات الجغرافية والتخطيطية بغية اعادة تخطيط مواقعا الحالية بصورة متجانسة سمسة 
تمبي طمبات السكان , اذا تبرز الخريطة التوزيعية جوانب النقص وتبرز الخمل الذي تعاني 

ة معينة بذاتيا ومدى تمبية ىذه الخدمات منو تمك الخدمات و االمر ال يقتصر عمى خدم
لحاجات السكان ومدى تناسبيا مع اعدادىم وكثافتيم داخل احياءىم ومحالتيم السكنية وىو 
ما يساعد عمى فيم وضعيم واحتياجاىم وتحسين احواليم ومعالجة مواطن الخمل والمواقع 

يا و التي تمبي حاجات السكان .     السمبية واالبقاء عمى المواقع المناسبة في المواقع المناسبة ل
%( من  0.28ىكتار( وبنسبة ) 221.0وفي ضوء ذلك سيتم توزيع االستعماالت الدينية  )

 المساحة الكمية
%( , من دون مساحة 23ىكتار( , وبنسبة ) ..428استعماالت االرض البالغة )

مقابر التي بمغت مساحتيا المقابر واالراضي الخالية من مجموع المساحة الكمية لممدينة , وال
%( من مساحة مدينة الرمادي الكمية , اذ شممت استعماالت 1.4ىكتار( أي بنسبة )245.1)

االرض الدينية , والمقابر لمعرفة ودراسة مدى تجانس توزيعيا إلعطاء مؤشر حقيقي ألعدادىا 
الخدمي , ويمكن  وانواعيا وكيفية توزيع مكوناتيا وفق مستوياتيا وتدرجيا الوظيفي في اليرم

 (. 0( خريطة )1تقسيميا من خالل الجدول )
 

 2021( توزيع الجوامع عمى احياء مدينة الرمادي 2جدول )
المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت

 1م
 سنة التأسيس 

 م5..2ىـ/.242 2133 حي العسكري )الزراعة(جامع المقداد بن  2
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المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت
 1م

 سنة التأسيس 

 عمرو
جامع )الحسن بن  1

 عمي(
 م1330ىـ/2414 533 )الزراعة(حي العسكري 

 م1320ه/ 2408 203 حي العسكري )الزراعة( وجامع )مالك الممك( 0
الشييد )عبدالعميم  4

 عبدالرحمن السعدي(
 م1324ه/2404 583 حي العسكري )الزراعة(

 م1313ه/ 2442 253 حي العسكري )الزراعة( جامع )المييمن( 8
 م2.24ىـ/20.4 588 الصوفية جامع الصوفية 4
 م2.54ىـ/2434 2333 الصوفية جامع الصالح     2
 م2.55ىـ/.243 2133 الصوفية جامع القيار 5
 م1332ىـ/2411 538 الصوفية جامع النور .

 م1334ىـ/ 2418 2324 الصوفية جامع الوارث 23
جامع أسماء اهلل  22

 الحسنى
 م1330ىـ/2414 2113 الصوفية

 م4..2ىـ/2424 2133 الصوفية جامع المتقين 21
 م1330ىـ/2414 2133 الصوفية جامع الشييد )مجيد(   20
 م2.25ىـ/ 20.5 2833 حي التقدم جامع القاضي 24
 م...2ىـ/ 2413 8333 حي التقدم جامع الدولة الكبير 28
 م1331ىـ/2410 2333 حي التقدم جامع الفرج 24
جامع بديع السموات  22

 واألرض
 م1331ىـ/2410 533 رمضان(24الخنساء)حي 

 م1338ىـ/2414 883 رمضان(24حي الخنساء) جامع المجيد 25
 م2.44ىـ/2058 1833 حي الممعب جامع الصديقة عائشة .2
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المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت
 1م

 سنة التأسيس 

 م2.58ىـ/ 2438 2333 حي الممعب جامع مالك بن أنس 13
 م5..2ىـ/ .242 1833 حي الممعب جامع الحق 12
 م1333ىـ/ 2412 233 الممعب حي جامع محمد الفاتح   11
جامع الشيخ عبد  10

 الجميل
 م2.44ه/2050عام 2223 حي الجميوري

 م2.23ىـ/20.3 1833 حي الجميوري جامع ىارون الرشيد 14
جامع العادل عمر بن  18

 عبدالعزيز
 م2.24ه/20.2 5.3 حي الجميوري

 م.2.5ىـ/ .243 2233 حي الجميوري جامع عباد الرحمن 14
 م1334ىـ/2434 233 حي الجميوري جامع حي العادل 12
 م2.23ىـ/20.3 2033 حي االندلس )المعممين( جامع حي المعممين 15
 م1..2ىـ/ 2421 053 حي االندلس )المعممين( جامع الفاروق .1
 م1330ىـ/2414 23.1 حي االندلس )المعممين( جامع الحاجة مقبولة 03
جامع صالح الدين  02

 األيوبي
محمد مظموم )الضباط حي 

 الثانية(
 م2.53ىـ/2433 4333

حي محمد مظموم )الضباط  جامع منياج النبوة 01
 الثانية(

 م1334ىـ/ 2418 033

جامع ومدرسة الشيخ  00
 عبد القادر الكيالني

حي محمد مظموم )الضباط 
 الثانية(

 م1334ىـ/ 2418 1042

جامع عبد اهلل بن أم  04
 مكتوم

)الضباط حي محمد مظموم 
 الثانية(

 م4..2ىـ/2424 2133

جامع عمر بن  08
 الخطاب

 م2..2ىـ/2422 2133 الخضراء الضباط االولى
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المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت
 1م

 سنة التأسيس 

جامع معاوية بن أبي  04
 سفيان

 م1..2ىـ/2421 2333 الخضراء الضباط االولى

 م2..2ىـ/2422 2223 الخضراء الضباط االولى جامع الحمد 02
 م.2.5ىـ/ .243 0333 الوليد)الجمعية(حي  جامع الرضوان 05
 م2.25ىـ/ 20.5 0525 حي الوليد)الجمعية( جامع آل ىميم .0
جامع الحاج عبيد  43

 المضحي
 م1338ىـ/ 2414 650 حي الوليد)الجمعية(

 م1338ىـ/ 2414 250 حي القدس )الثيمة( جامع أىل البيت 42
 م2..2ىـ/2422 866 حي القدس )الثيمة( جامع القدس 41
 م1331ىـ/ 2410 1000 حي القدس )الثيمة( جامع الرحمن الرحيم 40
 م1333ىـ/2412 300 حي القدس )الثيمة( جامع الرحمن 44
 م5..2ىـ/ 2425 800 حي القدس )الثيمة( جامع فاطمة الزىراء 48
 م2554ىـ/2030 8333 حي القطانة جامع الرمادي الكبير 44
محمد جامع عبدالسالم  42

 عارف
 م2.48ىـ/2058 1833 حي القطانة

 م1334ىـ/ 2418 22.4 حي القطانة جامع محمد رسول اهلل 45
جامع عبد الممك  .4

 السعدي
 م5..2ىـ/ 2425 533 حي القطانة

 م8..2ىـ/2428 8333 حزيران( الحوز2حي ) جامع الفرقان 83
جامع الشيخ ماجد  82

 العمي سميمان
 م.132ه/2443 433 حزيران( الحوز2حي )

 م2.53ىـ/ 2433 2333 حزيران( الحوز2حي ) جامع عروة بن الزبير 81
 م2.55ه/2435 2233 حزيران( الحوز2حي ) جامع الرحيم 80
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المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت
 1م

 سنة التأسيس 

 م.2.5ه / .243 2333 حزيران( الحوز2حي ) جامع اولي العزم   84
 م2.54ىـ/ 2434 2133 حزيران( الحوز2حي ) جامع الرضوان 88
 م5..2ىـ/ 2425 4333 حي الورار القيومجامع  84
 م1322ىـ/ 2402 433 حي الورار جامع احد 82
جامع االمام محمد بن  85

 ادريس الشافعي
 م2.22ه/ 20.2 2233 حي التأميم

 م1325ه/2443 33. حي التأميم جامع التأميم الجديد .8
 م1333ه / 2413 523 حي الحكم المحمي  جامع صالح الدوحان 43
 م.132ه / 2443 33. حي الحكم المحمي جامع الرزاق الرحيم 42
 م1321ه / 2400 2.3 حي الحكم المحمي جامع الشييد 41
جامع الفاروق عمر  40

 بن الخطاب
 م2..2ه / 2422 243 حي الحرية )االكراد(

 م2..2ه / 2422 233 حي الحرية )االكراد( جامع العروة الوثقى 44
 م1338ه / 2418 43. الحرية )االكراد(حي  جامع الصالحين 48
 م1325ه / .240 233 حي الحرية )االكراد( جامع الرحمن الرحيم 44
 م1332ه/2412 423 حي المعتصم جامع بدر الكبرى 42
 م4..2ه/2424 433 حي المعتصم جامع الفردوس 45
 م2.52ه/2432 4.3 حي النور جامع احمد بن حنبل .4
جامع حذيفة ابن  23

 اليمان
حي عثمان بن عفان 

 كيمو(8)
 م1323ه/ 2403 33.

حي عثمان بن عفان  جامع الشيداء 22
 كيمو(8)

 م  2.55ه/ 2435 583

 م  1330ه/ 2410 2183حي عثمان بن عفان  جامع التقوى 21
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المساحة  اسم الحي  اسم الجامع  ت
 1م

 سنة التأسيس 

 كيمو(8)
جامع خاتم االنبياء  20

 والمرسمين
حي عثمان بن عفان 

 كيمو(8)
 م  8..2ه/ 2428 2118

جامع العز بن  24
 عبدالسالم  

حي عثمان بن عفان 
 كيمو(8)

 م2..2ه/ 2425 588

حي عثمان بن عفان  جامع نبي الرحمة 28
 كيمو(8)

 م  1324ه/ 2408 833

حي عثمان بن عفان  جامع الفاروق 24
 كيمو(8)

 م  1321ه/ 2401 853

 م1333ىـ/ 2413 853 حي السكك الشرقي جامع المراج 22
 م1323ىـ/ 2403 483 حي العزيزية العزيز الحكيمجامع  25
جامع  مسجد عمار  .2

 بن ياسر
 م1335ه/ .241 483 حي الجامعة)جامعة االنبار( 

 م1335ه/ .241 283 حي الزيتون جامع االمين 53
 م1334ه/ 2414 033 حي الزيتون جامع سيدنا الحسين 52
جامع محمد رسول اهلل  51

 )الطاش(  
 م1321ه/ 2401 4.3 )الطاش(الالجئين 

جامع المصطفى  50
 )الطاش(

 م4..2ه/ 2424 513 الالجئين )الطاش(

 1321ه/2401 483 كيمو(  2حي االمين ) كيمو(2جامع ) 54
 المصدر : من عمل الباحثين باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 

 2021( التوزيع الجغرافي لمجوامع في مدينة الرمادي 3خريطة )
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 (2عمل الباحثين باالعتماد )م

تمثل الكفاءة الوظيفية ألي مؤسسة خدمية اىمية كبيرة في الدراسات الجغرافية , كونيا 
مؤشرا ميما في اداء وفاعمية اداء الظواىر الجغرافية لطـــــــــبيعة ومتغيراتيا التي تمتاز بمنظومة 

بية احتياجاتيم باقل جيد وتكمفة خدمية متكاممة قادرة عمى ايصاليا لمسكان وقادرة عمى تم
اقتصادية , ولبيان كفاءة االستعماالت الدينية في مدينة الرمادي , اعتمدت الباحثين عمى 
المؤشرات العددية والمساحية والمكانية ومقارنتيا بالمعايير التخطيطية المعتمدة , فضال عن 

 استمارة االستبانة لتوضيح كفاءة االستعماالت الدينية .
 
 
 
  :  التحميل االحصائي: 
 :  :Distance Standard المسافة المعيارية -1
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تقوم فكرة المسافة المعيارية عمى حساب الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات 
القيم س , ص عن المتوسط الحسابي مع قسمتو عمى عدد قيم النقاط, بحيث يكون الناتج 

اثيات( حول نقطة المتوسط , ومن ثم فان ىذه % من القيم )اإلحد44رقما يبين مدي تركيز
( 22)م المسافة تظير مدي انتشار او اختالف مجموعة من النقاط حول المركز المتوسط ليا

 ( 0, جدول )
( االحياء السكنية والجوامع التي تقع صمن المسافة المعيارية والمركز 3جدول رقم )

 2021المتوسط 

 الجوامع  الحي ت الجوامع  الحي ت

 0 الوليد)الجمعية( 21 1 الالجئين)الطاش( 2
 2 العزيزية 20 2 شباط(5النور) 1
 8 القطانة)السوق( 24 1 تموز(03المعتصم) 0
 2 السكك الشرقي 28 1 التأميم 4
 0 األندلس)المعممين( 24 4 الحرية)االكراد( 8
 4 محمد مظموم)الضباط( 22 - الحسين)القادسية( 4
 8 الجميوري 25  الحي الصناعي  2
 1 رمضان( 24الخنساء) .2 0 الحكم المحمي 5
 4 الممعب 13 4 حزيران)الحوز(2 .

 8 القدس)الثيمة( 12 0 الخضراء)الضباط االولى( 23
 0 التقدم)الشركة( 11 1 الورار 22

 42 المجموع
 (10: من عمل الباحثين باالعتماد )مالمصدر:  

( , ان الدائرة المعيارية حول 0( و الخريطة لالحقة )0يتضح من خالل الجدول )    
حيا سكنيا( , ىي احياء)) 11الوسط المكاني لمجوامع في مدينة الرمادي , قد ضمت بداخميا )

الممعب , الخنساء , التقدم , القدس , الجميوري , القطانة , العزيزية, االندلس , السكك 
حزيران , الورار , الوليد , الخضراء , التأميم ,  النور, الحرية ,  2مظموم , الشرقي , محمد 

المعتصم , الحسين , الحكم المحمي وجزء من الالجئين )الطاش وجزء من الحي الصناعي (( 
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بمغ طول ( التي تقع ضمن المسافة المعيارية ,اذ 1م 01381454, وبمغت مساحة الدائرة)
م(   1.84نصف قطر الدائرة التي تمثل المسافة المعيارية بالنسبة لموقع المركز والمتمثل )

 22.2( جامع اي بنسبة 58من مجموع ) جامع( 42حيث ضمت بداخل الدائرة المعيارية )
 %حيث تدل عمى ان الجوامع متمركزة في وسط مدينة الرمادي

 ثانيا : مؤشر عدد السكان /جامع 
 4533المعايير التخطيطية المحمية العراقية  التي حددت دار عبادة لكل )حددت 

 (21نسمو)م

, ولقياس كفاءة وكفاية االستعماالت الدينية لكي حي من احياء مدينة الرمادي وتمبية 
احتياجات السكان من خدماتيا يمكن ان نستخرج مؤشر عدد السكان لمخدمات الدينية من 

 خراج الفائض والعجز ( تم واست4خالل الجدول )
 2021( المسافة المعيارية والمركز المتوسط لمجوامع في مدينة الرمادي 3خريطة ) 

 
 (.المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى )م  

( حصة السكان من دور العبادة )الجوامع( , لكل حي والفائض والعجز من دور 4جدول )
 نسمة( .4000دار عبادة لكل )العبادة حسب المعايير المحمية العراقية 
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 1312السكان  الحي ت
حصة السكان من دور 
العبادة حسب المعيار 

 نسمة(4533المحمي )

الفائض 
من دور 

 العبادة

العجز 
من 
دور 
 العبادة

2 
عثمان بن 

 كيمو(8عفان)
18444 8 

+1 - 

1 
السكك 

 الغربي)الزيتون(
444. 2 

+2 - 
 - - 2 0252 االمين 0
 2- - -  1131 الفردوس 4
 1- - - 5535 التوسع 8
 - - 2 2.. الجامعة 4
 - - 2 0418 الالجئين)الطاش( 2
 2- - 1 5224 شباط(5النور) 5
 - - 1 21231 تموز(03المعتصم) .

 - - 1 238.2 التأميم 23
 - 1+ 1 81.3 الحرية)االكراد( 22
 2- - - 8205 الحسين)القادسية( 21
 2- - - 148 الصناعي 20
 - 2+ 1 5324 الحكم المحمي 24
 - 4+ 1 23201 حزيران)الحوز(2 28

24 
الخضراء)الضباط 

 االولى(
4222 1 

+2 - 
 - 2+ 2 45.4 الورار 22
 - - 0 242.4 الوليد)الجمعية( 25
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 1312السكان  الحي ت
حصة السكان من دور 
العبادة حسب المعيار 

 نسمة(4533المحمي )

الفائض 
من دور 

 العبادة

العجز 
من 
دور 
 العبادة

 - - 2 81.5 العزيزية .2
 - 4+ 2 0.28 القطانة)السوق( 13
 - - 2 0418 السكك الشرقي 12
 - - 0 .21.2 األندلس)المعممين( 11

محمد  10
 مظموم)الضباط(

20231 0 
+ - 

 - 1+ 0 20.82 الجميوري 14
 - 4+ 2 1131 العسكري)الزراعة( 18
 2- - 0 20220 رمضان( 24الخنساء) 14
 - 2+ 1 24.18 الممعب 12
 - 4+ 1 22244 الصوفية 15
 - 0+ 1 252. القدس)الثيمة( .1
 - 1+ 2 0423 التقدم)الشركة( 03

 2 04 83 1488.1 المجموع
 (21المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد عمى: )م 

( نالحظ ان حصة السكان من الجوامع حسب المعيار المحمي 4ومن خالل الجدول )
دار عبادة( , اذ سجمت الدراسة الميدانية فائض في اعداد الجوامع  83نسمة( , ىي )4533)

( حي سكني يوجد فييا فائض الخدمات 13) جامع( , حيث يوجد اكثر من04وصل الى )
حزيران وحي  2الدينية حسب مؤشر عدد السكان مثل احياء )الصوفية , وعثمان بن عفان و

جوامع( وىناك احياء تفتقر  2القطانة( , في حين سجمت نسبة العجز من دور العبادة )
ل )حي ( حي سكني حسب مؤشر عدد السكان مث1لمخدمات الدينية يصل عددىا الى )
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الفردوس وحي التوسع( كما انو توجد احياء تصل لمكفاءة المطموبة من لمخدمات الدينية مثل ) 
حي النور وحي الوليد  وحي السكك الشرقي وحي محمد مظموم( وىناك احياء تحتاج لزيادة 

 الخدمات الدينية مثل )حي الخنساء وحي المعتصم وحي العزيزية ( .
 )احواض الخدمة المثالية(  رابعا : المعايير المكانية

حددت المعايير التخطيطية العراقية ان المسافة المثالية التي يحتاجيا المصمي 
م( , وان نطاق التأثير حوليا  533لموصول الى اماكن الصالة )دار العبادة( , ال تتجاوز )

ح م( , ومن خالل الخريطة)( , يتض 533في المدينة ال يتجاوز دائرة نصف قطرىا عن )
لمدراسة ان اغمب احياء المدينة تدخل ضمن احواض الخدمة المثالية , وىذا مؤشر جيد 
يوضح عن امكانية الوصول الى الخدمات الدينية سيرا عمى االقدام مثل ))حي الممعب وحي 

حزيران وحي الصوفية وحي العسكري وحي عثمان بن عفان 2االندلس وحي الجميوري وحي 
حي الخنساء وحي محمد مظموم وحي القطانة وحي العزيزية , وحي وحي الوليد وحي القدس و 

الورار وحي التأميم وحي الحرية وحي المعتصم وحي الحسين وحي النور وحي الحكم المحمي 
وحي السكك الشرقية وحي السكك الغربي )الزيتون ( وحي الجامعة حي الالجئين  )الطاش( 

ياء )وحي الفردوس وحي التوسع والحي وحي االمين((, عمى عكس بعض االحياء وىي اح
الصناعي(, فان اغمب السكان ينتقمون بوساطة المركبات الخاصة لموصول الى دور العبادة 
الموجودة في احياء اخرى و  بسبب قمة الخدمات الدينية في ىذه االحياء او انعداميا بشكل 

 تام لحداثتيا . 
حة الخدمات الدينية )الجوامع( في فقد بمغت مساحة حوض الخدمة المثالية لمسا    

% من مساحة مدينة الرمادي فقد امتد تأثيرىا الى  3.مدينة الرمادي فقد امتدت ألكثر من 
حيا سكنيا( , اما االحياء  12ىكتار( , ألحياء مدينة الرمادي بمغت ) 0284.5اكثر من )

احياء سكنية(  0شمل )ىكتار( وت25.5.التي تقع خارج نطاق التأثير المثالي  تشغل مساحة )
 (.8جدول )ىي التوسع والحسين  والصناعي وباقي االحياء التي لم تذكر في ال

 
( االحياء السكنية في مدينة الرمادي التي تقع ضمن نطاق الخدمة المثالية 5جدول )

 2021المساحة)الجوامع( لعام 
المساحة  الحي ت المساحة ىكتار الحي ت
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 ىكتار

2 
عثمان بن 

 2.8.2 الوليد)الجمعية( 24 0.4.5 كيمو(8عفان)

1 
السكك 

 الغربي)الزيتون(
 00.2 العزيزية 22 ..184

 04.2 القطانة)السوق( 25 141.0 االمين 0
 ..10 السكك الشرقي .2 125.4 الجامعة 4
 222.5 األندلس)المعممين( 13 202.8 الالجئين)الطاش( 2

 12 45.2 شباط(5النور) 5
محمد 

 مظموم)الضباط(
.0.0 

 2..23 الجميوري 11 3.4. تموز(03المعتصم) .
 ..2.5 العسكري)الزراعة( 10 4..20 التأميم 23
 48.0 رمضان( 24الخنساء) 14 22.5 الحرية)االكراد( 22
 ..210 الممعب 18 133.0 الحكم المحمي 21
 058.5 الصوفية 14 244.5 حزيران)الحوز(2 20

24 
الخضراء)الضباط 

 202.4 القدس)الثيمة( 12 1.2. االولى(

 0.2. التقدم)الشركة( 15 230.1 الورار 28

 0284.5 المجموع
   

 .  المصدر: عمل الباحثين باالعتماد عمى التحميل االحصائي
 

 المسافة المقطوعة من المسكن الى دار العبادة :
الجامع او المسجد وىي المسافة التي يقطعيا المصمي من البيت او مكان تواجده الى 

او الخدمات الدينية , وقد اعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبانة والدراسة الميدانية لمكشف 
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عن المسافة المقطوعة من قل  افراد عينة الدراسة من المسكن الى االستعماالت الدينية , كما 
 ( .2(  وقد اعتمدت الدراسة عمى جدول )4ىو مبين من خالل الجدول )

 2021( المسافة المقطوعة لموصول الى االستعماالت الدينية في مدينة الرمادي 6) جدول
 النسبة المئوية % عدد افراد العينة المسافة م ت
 2.. 42 م 133اقل من  2
 25.3 52 م 433 – 133 1
 ..42 102 م 433 – 432 0
 14.4 222 م 433اكثر من  4
 %233 451 المجموع 8

 الباحثين باالعتماد عمى استمارة االستبانة.المصدر: من عمل 
%( , من السكان يقطعون ما ..42( , نالحظ  ان ما نسبتو )23من خالل الجدول )

م لموصول الى الخدمات الدينية اي ان غمب دور العبادة قريبة من مواقع  433 – 432بين  
 راسة الييا سابقا . م كما اشارة الد 533سكنيم وضمن احواض الخدمة المثالية المحددة ب 

 :االستنتاجات
( ألف نسمة 115840توصمت الدراسة ان سكان مركز مدينة الرمادي بمغ عددىم ) -2

موزعين عمى احياء مدينة الرمادي, وحسب توزيع سكان محافظة األنبار عمى 
 . 1312الوحدات اإلدارية والبيئة والجنس لسنة 

( حيًا سكنيًا في 24سكنيًا , منيا )( حيًا 03اظيرت الدراسة ان  مدينة الرمادي ) -1
( حيًا سكنيًا اتخذ موقعيا في الجزء الغربي , بمغت مساحة 24الجزء الشرقي و )

 ( ىكتارًا .4428.4المدينة البالغة )
 221.0اوضحت الدراسة ان االستعماالت الدينية في مدينة الرمادي تبمغ مساحتيا  ) -0

 ..428استعماالت االرض البالغة )ة %( من المساحة الكمي 0.28ىكتار( وبنسبة )
%( , من دون مساحة المقابر واالراضي الخالية من مجموع 23ىكتار( , وبنسبة )

 . المساحة الكمية لممدينة
 جامع(58اظيرت الدراسة ان الجوامع تتوزع في منطقة الدراسة بواقع )
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اظيرت الدراسة ان الدائرة المعيارية حول الوسط المكاني لمجوامع في مدينة -4
في حين كانت الدائرة المعيارية حول الوسط حيا سكنيا( , 11الرمادي , قد ضمت بداخميا )

حيا سكنيا( , ىذا يعني ان .2المكاني لممساجد في مدينة الرمادي , قد ضمت بداخميا )
 الدينية تتركز في وسط المدينة القديم . اغمب دور العبادة والخدمات

ان مراكز الجوامع تتوزع بشكل غير اوضحت الدراسة من خالل قيمة صمة الجوار -8
منتظم وتعزو الدراسة  بأن نظام توزيع الجوامع في مدينة الرمادي الى ال  يتضمن خطة 

حسب وجود  واضحة لمتخطيط المكاني لتمك الجوامع و انما اعتمد اختيار المواقع عمى
المساحات الشاغرة وعمى الظروف واإلمكانيات المتوفرة بغض النظر عن مطابقة الموقع 

 لممعايير العراقية المحددة .
توصمت الدراسة ان حصة السكان من الجوامع حسب المعيار المحمي -4

دار عبادة( , اذ سجمت الدراسة الميدانية فائض في اعداد الجوامع  83نسمة( , ىي )4533)
في سجمت المساجد عجزا واضحا وىو ال يدل عمى القصور انما الن   جامع(04وصل الى )

 اغمب سكان المدينة والمتبرعين يذىبون الى بناء الجوامع الكبيرة .
اظيرت الدراسة ان حصة المصمي الواحد في مدينة الرمادي من اجمالي مساحة -2

ن حي الى اخر فقد وصمت في بعض دور العبادة )المكشوفة والمسقوفة( فأنيا تتفاوت م
 ( , وىي اعمى من المعايير المساحية المطموبة .1م2.88االحياء الى )

 :توصيات
اعادة توزيع الخدمات الدينية في ظل التوسع الخدمي الذي تشيده المدينة خاصة -2

 في االجزاء الغربية لممدينة في حي االمين و حي التوسع و حي الفردوس ألنيا احياء حدية
التكوين تحتاج ليذه الخدمات , من خالل توجيو المتبرعين ألنشاء وتشييد دور العبادة في ىذه 

 االجزاء .
زيادة الدور الذي يمثمو ديوان الوقف السني من خالل االىتمام باألبنية والمكتبات -1

لتي الدينية والمدارس الدينية واالضرحة والمقامات الدينية , خاصة ان اغمب دور العبادة ا
 تتمركز داخل مدينة الرمادي ىي ابنية قديمة .

تخصيص المساحات المالئمة ألنشاء دور العبادة والتي تقع ضمن المعايير -0
 مع المعيار التخطيطي وخاصة االحياء الغربية تتالءم المحددة بما
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حل اغمب المشكالت التي تواجو الخدمات الدينية السيما توفير االماكن الخاصة -4
السيارات , الى جانب االىتمام بدور وسكن االمام والخطيب , وتخصيص االراضي لوقوف 

 الخاصة ألنشاء مقابر خارج اطار التصميم االساس لممدينة .
 :االحاالت

2- Steven .k.thempson,2012,sampling therd ,edton,p59-60 
الجامعات , دار  1الزوكة , محمد خميس , التخطيط اإلقميمي وأبعاده الجغرافية , ط -1

 .84,ص2.54المصرية , 
 51,ص2.51,دار الفكر العربي,مصر,2الحجازي ,محمد ,جغرافية االرياف ,ط -0
 وزارة الموارد المائية , الييئة العامة لممساحة , خريطة العراق االدارية. -4
ىيئة التخطيط ,لجياز المركزي لإلحصاء ,المجموعة االحصائية السنوية لعام  -8

 8,ص2.22
 .1313مديرية احصاء االنبار, بيانات غير منشوره , وزارة التخطيط, -4
 2021محافظة االنبار مديرية بمدية الرمادي الشعبة الفنية بيانات غير منشوره, - -2
االشعب, خالص حسني, صباح محمود محمد, مورفولوجيا المدينة, مطبعة جامعة  -5

 .2.50بغداد , 
 Arc Map 10.5برنامج  -.

دائرة المؤسسات االسالمية , قسم المساجد والجوامع ديوان الوقف السني في االنبار ,  -23
 . 1313, بيانات غير منشورة 

الخمف , جمعو محمود داود .اسس التحميل المكاني في اطار نظم المعمومات  -22
, .المجمد األول.ىيئة  1321.مكو المكرمة : اسم غير معروف,  GISالجغرافية 
 التخطيط

واالسكان  , الييئة العامة لإلسكان , شعبة جميورية العراق , وزارة  االعمار 
  13232الدراسات , كراس معايير االسكان الحضري , 
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