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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  

َلَكُمْ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَم

وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ 

 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
  

 صدق اهلل العلي العظيم 

 ( 501):سورة التوبة
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 اإلهداء
      .....إىل

  ....عاءًود خي ختليداًأروح والدي و      

 .....إىل

          ...والدتي جلي...أ من كابدت شظف احلياة من ...الدعاء املستجاب    

         حباً وحناناً            

  .....إىل

 خالصاًاو وفاءً... خواتي أخوتي و... أ ... سندي يف احلياةمن اشد هبم ازري      

 .....إىل

 (طيبة، و علي، وحسني و ، حممد، ومحد )أبنائي أفلذات كبدي  ... املي يف احلياة     

 ... أمالً واعتزازاً 

 اهدي هذا اجلهد املتواضع

 شهاب                                                                            

 



 

 

 وتقديرشكر 
املنتجبني  وصحبه  آله  وعلى احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني         

  من دواعي الوفاء واإلخالص أن أتقدم بالشكر والعرفان إىل كل من مدَ يل يد العون واملساعدة ، 

توجيهاته وعنايته ل  )حسني عذاب عطشان اجلبوري(الدكتور املساعد سيما املشرف األستاذ 

فكنان اسنتاذان نصنوحان واخنان      الة،بلنورة اجلهنود املبذولنة إل نام انذس الرسن       يل منن اجنل    املستمرة

 وكلي أمل أن يوفقه اهلل يف مسريته العلمية خري التوفيق. .كرميان

وشكري وامتناني وتقديري إىل أساتذتي األفاضل يف قسم اجلغرافية الذين أسهموا يف 

وشكري وامتناني اىل االستاذ املساعد الدكتور )رحيم جبار ظاار(  . إعدادي علميان

يف التحليل االحصائي واىل االستاذ املساعد الدكتور )خالد مرزوك( ملساعدته  ملساعدته يل

وشكري وامتناني إىل مجيع املسؤولني واملوظفني مجيعان يف اجلهاز يف اخراج خرائط الرسالة. 

واىل مديريننة احصنناء السننكان يف  يف بغننداد وتكنلوجيننا املعلومننا  املركنن ي لصحصنناء 

 حمافظة القادسية .

مكتبة  قسم  وموظفي  القادسيةأتقدم بالشكر إىل موظفي املكتبة املرك ية جامعة           

 جامعة القادسية وكادر مكتبة الروضة احليدرية املطهرة. –اجلغرافية يف كلية اآلداب 

وزمالئنني مدرسنني متوسننطة ذو الفقننار للبنننني سننيما اال  وشننكري وامتننناني اىل اخننوتي 

منن سناندني انذا العمنل وشنجع  علنى        كنل  الصني إىل وشنكري وإخ )ايسر اادي عباس( ، 

 .املواصلة وختطي الصعاب

   



 

 

 المستخلص: 

للقوى والتحليل  جاءت هذه الدراسة في هدفها للكشف عن حقيقة التباين المكاني والزماني       
( مستندة في ذلك على المنهج التحليلي م5172-7991العاملة في قضاء الشامية للمدة )

لمقترن بالمنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل والوصف والربط لغرض تحديد الجغرافي ا
عن االستعانة ببعض االشكال والخرائط وبعض االساليب  فضلا   .التباينات المكانية والزمانية 

( . وتقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي s.p.ssاالحصائية سيما برامج الحقيبة االحصائية )
ظة القادسية وتتكون من اربع وحدات ادارية )مركز قضاء الشامية. ناحية الغربي من محاف

 (%77.6)مشكلة نسبة  5(كم949غماس. ناحية المهناوية. ناحية الصلحية( وتبلغ مساحتها )
 .5(كم9728من مساحة المحافظة البالغة )

خصائص  ري واالطار النظبعة فصول تناول الفصل االول منها ) اشتملت الدراسة على ار       
التوزيع الجغرافي للقوى العاملة في )الفصل الثاني  ت فيتناولو  ( ،السكان في قضاء الشامية

 ثم  ، (خصائص القوى العاملة في قضاء الشامية)اما الفصل الثالث فتناول  (قضاء الشامية
 .(العوامل المؤثرة في القوى العاملة في قضاء الشامية)الفصل الرابع  ت فيتناول
كشفت الدراسة عن حجم القوى العاملة وتباين خصائصها وتوزيعها المكاني والزماني       

في القضاء بلغ عام  ( فأظهرت ان عدد السكان النشطين اقتصادياا 5172م-7991لعامي )
 .( من مجموع سكان العينة5558( بينما بلغ تبعا لنتائج الدراسة الميدانية)44291) م7991

تراجع  في معدالت االعالة الحقيقية في القضاء  م5172سة الميدانية عام وتبين من نتائج الدرا
  م5172( عام 19( انخفضت الى)97) م7991اذ بلغت عام  7991معما كان عليه عام 

 . اا فاع نسبة السكان النشطين اقتصاديويعزى ذلك الى ارت
طة على مجمل االنش م7991( عام الزراعة والصيد والغاباتبينت الدراسة هيمنة قطاع )     

من مجموع العاملين  (%28.2)ذ بلغت نسبة العاملين في النشاط االقتصادية في منطقة الدراسة إ
 )الخدمات(لنتائج الدراسة الميدانية فقد جاء نشاط  وتبعاا  م5172اما في عام  ، في القضاء

 ( .%82.1)بالمرتبة االولى اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط 
     

 



 

 

بالزراعة والصيد  (العاملين6هنة فقد احتلت المهنة )اما بالنسبة لتوزيع العاملين بحسب الم       
( 2بينما جاءت المهنة ) (%81)اذ بلغت  م7991والغابات المرتبة االولى بنسبة العاملين عام 

في  بالخدمات بالمرتبة االولى حسب نتائج الدراسة الميدانية اذ بلغت نسبة العاملين العاملين
يعمل اما بالنسبة لتوزيع العاملين بحسب الحالة العملية فقد حققت الحالة )،  (%56.9)المهنة 
( يعمل بأجربينما حققت الحالة ) (%45.8)اذ بلغت  7991على نسبة للعاملين عام أ( لنفسه

تبين من نتائج  و. (%41.1)لغت بذ إ حسب نتائج الدراسة الميدانية اعلى نسبة للعاملين 
ذ م إ7991م عما كانت عليه عام 5172ام راسة الميدانية ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل عالد

عدم توفر وقد احتل السبب ) 5172%( عام 84%( ارتفعت الى )72.8) 7991بلغت عام  
ذ بلغت نسبة العاطلين للسبب اعله االولى من جملة اسباب عدم العمل إ( المرتبة فرص العمل

 العاطلين لألسباب المختلفة.     من جملة  (89.5%)
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 فهرست المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ اآلية القرآنية 
 ب إقرار المشرف

 ت إقرار المقوم اللغوي 
 ث االهداء 

 ج شكر وتقدير
 خ -ح المستخلص

 ر -د فهرست المحتويات
 س -ر فهرست الجداول
 ص -ش فهرست االشكال
 ط -ض فهرست الخرائط 
 ع -ظ  فهرست المالحق

 2 - 1 المقدمة 
 33 - 3 الفصل االول )االطار النظري وخصائص السكان في قضاء الشامية(

 13 - 4 المبحث االول : االطار النظري للدراسة 
 4 اوال : مشكلة الدراسة
 4 ثانيا: فرضية الدراسة

 5 - 4 ثالثا: هدف الدراسة ومبرراتها
 5 رابعا: منهجية الدراسة وبياناتها

 6 - 5 خامسا: حدود الدراسة
 12 - 6 سادسا: دراسات مشابهة  

 11 - 6 دراسات عراقية   -1
 11 - 11 دراسات عربية -2

 13-12 سابعا: المفاهيم والمصطلحات
 33-14 المبحث الثاني: خصائص السكان في قضاء الشامية

 11-14 اوال : نمو السكان
 35-11 التوزيع الجغرافي للسكانثانيا: 
 21-11 التوزيع النسبي -1
 23-21 الكثافة السكانية  -2
 21-24 التوزيع البيئي -3

 35-21 ثالثا: التركيب العمري والنوعي للسكان 
 22-21 التركيب النوعي -1



 

 

 35-22 التركيب العمري -2
 33 - 35 نسبة االعالة  -

 33-32 في قضاء الشامية( الفصل الثاني )التوزيع الجغرافي للقوى العاملة
 13-41 المبحث االول : التوزيع الجغرافي للسكان العاملين في قضاء الشامية

 51-41 اوال : توزيع السكان بحسب التصنيف الدولي للنشاط االقتصادي
 63-51 ثانيا: توزيع السكان بحسب النشاط االقتصادي الثالثي

 11-63 ةثالثا: توزيع السكان العاملين بحسب المهن
 13-12 رابعا: توزيع السكان العاملين بحسب الحالة العملية

 33-12 المبحث الثاني : التوزيع الجغرافي للسكان العاطلين عن العمل في قضاء الشامية
 32-12 اوال : معدالت البطالة في قضاء الشامية

 33-32 ثانيا : اسباب عدم العمل
 151-32 ن والعاطلين في قضاء الشامية(الفصل الثالث )خصائص السكان العاملي

 122-21 المبحث االول : خصائص السكان العاملين في قضاء الشامية 
 22-21 اواًل : التركيب النوعي )الجنسي( للسكان العاملين في قضاء الشامية

 115- 23 ثانيًا: التركيب العمري للسكان العاملين في قضاء الشامية 
 116-115 يمي للسكان العاملين في قضاء الشامية  ثالثًا: التركيب التعل

 122-111 رابعًا: التركيب الزواجي للسكان العاملين في قضاء الشامية 
 151-123 المبحث الثاني : خصائص السكان العاطلين عن العمل في قضاء الشامية

 124-122 اواًل : التركيب النوعي )الجنسي( للسكان العاطلين عن العمل 
 136-124 ًا: التركيب العمري للسكان العاطلين عن العملثاني

 146-136 ثالثًا: التركيب التعليمي للسكان العاطلين عن العمل
 151-141 رابعا: التركيب الزواجي للسكان العاطلين عن العمل

 121-152 الفصل الرابع  )العوامل المؤثرة في القوى العاملة( 
 151-153 أواًل    : الخصوبة

 161-151 ثانيـــــًا : الهجرة
 163-162 ثالثــــــًا : مساهمة المرأة في العمل

 111-164 رابعــــــًا : الحالة العلمية
 111-111 خامسًا : الحالة الزواجية

 112-111 سادسًا : عدم توفر فرص العمل
 131-112 سابعــًا : عدم توفر مهارة للعمل

 121-131 مؤثرة في القوى العاملة في قضاء الشاميةاالختبار االحصائي للعوامل ال
 125-122 االستنتاجات والتوصيات



 

 

 213-126 المصادر والمراجع  
 224-214 المالحق

 A الملخص باللغة االنكليزية
 

 فهرست الجداول

 الصفحة عنوان الجدول ت
 15 م(2115-م1221تطور السكان ومعدالت نموهم في قضاء الشامية للمدة )  1
 13 م(2115-1211التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية للمدة  ) 2
 21 م(2115-1221الكثافة الحسابية في قضاء الشامية للمدة ) 3
 24 م2115-1221التوزيع البيئي لسكان قضاء الشامية والوحدات االدارية لعامي  4
 23 م2115م وتقديرات 1221اد نسبة النوع لسكان قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية حسب تعد 5
 31 م2115وتقديرات  -م1221النسبة المئوية لفئات االعمار بحسب الجنس في قضاء الشامية حسب تعداد  6
 33 م(2115-1221نسبة االعالة في قضاء الشامية للمدة)  1
القتصـادي ونسـبة التوزيع النسبي للسكان العاملين فـي قضـاء الشـامية حسـب الجـنس ومجـال ممارسـة النشـاط ا 3

 43 م(2115-1221مساهمة قوة العمل النوعية للمدة) 

التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسـب النشـاط االقتصـادي والجـنس والوحـدات االداريـة عـام  2
 45 م1221

ــة التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب النشــاط االقتصــادي  ونســبة المســاه 11 مة النوعي
 45 م1221والوحدات االدارية عام 

التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب النشــاط االقتصــادي والجــنس والوحــدات االداريــة  11
 53 م2115عام

ــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب النشــاط االقتصــادي ونســبة المســاهمة النوعيــة   12 ــع النســبي للســكان الع التوزي
 53 م2115االدارية عام والوحدات 

ــي والجــنس والوحــدات  13 ــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب النشــاط االقتصــادي الثالث التوزي
 52 م(2115-1221االدارية للمدة )

 65 م1221التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والجنس والوحدات االدارية عام  14
 62 م2115وزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والجنس والوحدات االدارية عام الت 15
التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب الحالــة العمليــة والجــنس والوحــدات االداريــة للمــدة  16

 13 م(1221-2115)

ونتــائا الدراســة  1221س والوحــدات االداريــة حســب تعــداد معــدالت البطالــة  فــي قضــاء الشــامية حســب الجــن   11
 31 م2115الميدانية 

التوزيــع النســبي للســكان العــاطلين فــي قضــاء الشــامية حســب الســبب والجــنس والوحــدات االداريــة حســب نتــائا  13
 35 م2115الدراسة الميدانية 



 

 

شــامية بحســب الوحــدات االداريــة للمــدة)    التوزيــع النســبي لمعــدل االســهام فــي قــوة العمــل النوعيــة فــي قضــاء ال 12
 22 م(2115-  1221

 26 م1221معدالت النشاط االقتصادي العمرية النوعية في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية حسب تعداد  21
 معدالت النشاط االقتصادي العمرية النوعية في قضـاء الشـامية بحسـب الوحـدات االداريـة حسـب نتـائا الدراسـة  21

 م2115الميدانية 
111 

سـنوات فـأكثر( حسـب الحالـة العلميـة والجـنس  11التوزيع النسبي للسكان العـاملين فـي قضـاء الشـامية )بعمـر  22
 م1221والوحدات االدارية  عام 

113 

سـنوات فـأكثر( حسـب الحالـة العلميـة والجـنس  11التوزيع النسبي للسكان العاملون فـي قضـاء الشـامية )بعمـر  23
 م2115حدات االدارية  عام والو 

113 

فـــأكثر( حســـب الحالـــة الزواجيـــة والجـــنس  12التوزيـــع النســـبي للســـكان العـــاملون فـــي قضـــاء الشـــامية )بعمـــر  24
 م2115والوحدات االدارية  عام 

112 

 124 م2115-1221التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية حسب النوع والوحدات االدارية للمدة  25
وزيع النسبي للسكان العاطلون في قضاء الشامية بحسب الفئات العمرية والجـنس والسـكان فـي نفـس الفئـات الت 26

 126 م1221والوحدات االدارية عام 

التوزيع النسبي للسكان العاطلون في قضاء الشامية بحسب الفئات العمرية والجـنس والسـكان فـي نفـس الفئـات  21
 م2115والوحدات االدارية عام 

132 

سـنوات فـأكثر( بحسـب الحالـة العلميـة والجـنس  11التوزيع النسبي للسكان العاطلون في قضاء الشامية )بعمر  23
 133 م1221والوحدات االدارية عام 

سـنوات فـأكثر( بحسـب الحالـة العلميـة والجـنس  11التوزيع النسبي للسكان العاطلون في قضاء الشامية) بعمر  22
 144 م2115والوحدات االدارية عام 

التوزيع النسبي للسكان العاطلون في قضاء الشامية  حسب الحالة الزواجية والجـنس والوحـدات االداريـة حسـب  31
 142 م2115نتائا الدراسة الميدانية 

 154 م2115-1221معدل الخصوبة العام )باأللف( في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية لعامي  31
 153 م1221ء الشامية بحسب الوحدات االدارية بطريقة معدل النمو القومي عام صافي الهجرة في قضا 32
 161 م2115صافي الهجرة في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية بطريقة معدل النمو القومي عام  33
 163 م2115-1221نسبة مساهمة االناث في العمل في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية للمدة  34
سـنوات فـأكثر( حسـب الحالـة العلميـة   والوحـدات االداريـة  11التوزيع النسبي  لسـكان  قضـاء الشـامية )بعمـر  35

 م(2115- 1221لعامي  )
165 

سـنة فـأكثر( حسـب الحالـة الزواجيـة والوحـدات االداريـة لعـامي  12التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية )بعمـر 36
 م(1221-2115)

112 

عـدم تـوفر مهـارة للعمـل(  –لنسبي للعاطلين في قضاء الشامية حسب السـببان)عدم تـوفر فـرص العمـل التوزيع ا 31
 م2115والوحدات االدارية حسب نتائا الدراسة الميدانية 

113 

 112 م2115-1221المساحات المزروعة بمحصول الشلب في قضاء الشامية للمدة  33



 

 

 131 م1221يرات الدراسة للبيانات عام مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين متغ 32
 133 م1221معادالت االنحدار لمتغير القوى العاملة مع كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة عام  41
 133 م2115مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين متغيرات الدراسة للبيانات عام  41
 132 م2115ع كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة عام معادالت االنحدار لمتغير القوى العاملة م 42

  
 فهرست األشكال  

 الصفحة عنوان الشكل ت
 12 هيكلية القوى البشرية 1
 16 م(2115-1211معدالت نمو السكان في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية للمدة ) 2
 22 م2115 وتقديرات 1221نسبة النوع في قضاء الشامية حسب تعداد  3
 32 م1221التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب الفئات العمرية العريضة عام  4
 32 م2115التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب الفئات العمرية العريضة عام  5
 36 م1221الهرم السكاني لقضاء الشامية لعام  6
 31 م2115الهرم السكاني لقضاء الشامية لعام  1
 43 م1221التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس عام  3
 51 م2115التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس عام  2
 52 م1221ثي والجنس عام التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي الثال  11
 61 م2115التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي الثالثي والجنس عام  11
 13 م1221التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام  12
 16 م2115ء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام التوزيع النسبي للسكان  العاملين في قضا 13
التوزيـع النسـبي للسـكان العـاطلين فـي قضـاء الشــامية حسـب السـبب والجـنس والوحـدات االداريـة حسـب نتــائا  14

 م2115الدراسة الميدانية 
36 

 22 م1221دارية عام التوزيع النسبي لمعدل االسهام في قوة العمل النوعية  في قضاء الشامية  والوحدات اال 15
التوزيــع النســبي لمعــدل االســهام فــي قــوة العمــل النوعيــة  فــي قضــاء الشــامية  والوحــدات االداريــة تبعــا لنتــائا  16

 23 م2115الدراسة الميدانية 

 21 م1221نسبة قوة العمل النوعية بحسب فئات العمر في قضاء الشامية عام  11
 112 م2115ي قضاء الشامية عام نسبة قوة العمل بحسب فئات العمر ف 13
 112 م1221التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام  12
 114 م2115التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام  21
ــائا الدراســة التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء ال 21 ــة الزواجيــة والجــنس تبعــا لنت شــامية حســب الحال

 م2115الميدانية عام 
121 

 124 م1221التوزيع النسبي للسكان العاطلين في قضاء الشامية بحسب الجنس والوحدات االدارية عام   22
 125لنتــائا الدراســة  التوزيــع النســبي للســكان العــاطلين فــي قضــاء الشــامية بحســب الجــنس والوحــدات االداريــة تبعــا 23



 

 

 م2115الميدانية 
 121 م1221نسبة العاطلين حسب فئات العمر في قضاء الشامية عام  24
 133 م2115نسبة العاطلين حسب فئات العمر في قضاء الشامية عام حسب نتائا الدراسة الميدانية  25
 132 م1221جنس عام التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية وال 26
التوزيــع النســبي للعــاطلين فــي قضــاء الشــامية حســب الحالــة العلميــة والجــنس تبعــا لنتــائا الدراســة الميدانيــة   21

 145 م2115

التوزيــع النســبي للعــاطلين فــي قضــاء الشــامية حســب الحالــة الزواجيــة والجــنس تبعــا لنتــائا الدراســة الميدانيــة  23
 151 م2115

 163 م2115-1221االناث في العمل في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية للمدة نسبة مساهمة  22
 165 م1221سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية  عام  11التوزيع النسبي  للسكان في قضاء الشامية)بعمر 31
 163 م2115ام سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية  ع 11التوزيع النسبي  للسكان في قضاء الشامية)بعمر 31
سـنة فـأكثر( حسـب الحالـة الزواجيـة والوحـدات االداريـة عـام  12التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية بعمـر ) 32

 112 م1221

سـنة فـأكثر( حسـب الحالـة الزواجيـة والوحـدات االداريـة تبعـا  12التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية بعمـر ) 33
 113 م2115لنتائا الدراسة الميدانية 

 134 م1221العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير دون االبتدائية عام  34
 135 م1221العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية اعزب عام  35
 136 م1221العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية متزوج عام  36
 136 م1221قوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية ارمل عام العالقة بين متغير ال 31
 121 م2115العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية اعزب عام  33
 121 م2115العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية ارمل عام  32
 121 م2115توفر فرص العمل عام  العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير عدم 41

 
 فهرست الخرائط

 الصفحة عنوان الخريطة ت
 1 موقع قضاء الشامية وتقسيماته االدارية 1
 12 م(2115-1221التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية لعامي)  2
 22 م1221الكثافة العامة في قضاء الشامية عام  3
 23 م2115الكثافة العامة في قضاء الشامية عام  4
 25 م1221التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب البيئة والوحدات االدارية عام  5
 26 م2115التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب البيئة والوحدات االدارية عام  6
عـام  التوزيع النسبي للسـكان العـاملين فـي قضـاء الشـامية حسـب النشـاط االقتصـادي   والوحـدات االداريـة 1

 46 م1221



 

 

التوزيع النسبي للسـكان العـاملين فـي قضـاء الشـامية حسـب النشـاط االقتصـادي   والوحـدات االداريـة عـام  3
 54 م2115

التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي الثالثي   والوحـدات االداريـة  2
 61 م1221عام 

العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي الثالثي   والوحـدات االداريـة التوزيع النسبي للسكان  11
 62 م2115عام 

 66 م1221التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب  المهنة  والوحدات االدارية عام  11
 11 م2115الدارية عام التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب  المهنة  والوحدات ا 12
ــة العمليــة   والوحــدات االداريــة عــام  13 التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب  الحال

 15 م1221

ــة العمليــة   والوحــدات االداريــة عــام  14 التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب  الحال
 11 م2115

 31 م1221الشامية حسب  الجنس  والوحدات االدارية عام  معدالت البطالة  في قضاء 15
 33 م2115معدالت البطالة  في قضاء الشامية حسب  الجنس  والوحدات االدارية عام  16
ــة العلميــة   والوحــدات االداريــة عــام  11 التوزيــع النســبي للســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب  الحال

 م1221
111 

ــة العلميــة   والوحــدات االداريــة عــام التوزيــع النســبي ل 13 لســكان العــاملين فــي قضــاء الشــامية حســب  الحال
 115 م2115

التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالـة الزواجيـة والوحـدات االداريـة تبعـا لنتـائا  12
 121 م2115الدراسة الميدانية 

ء الشــامية حســب  الحالــة العلميــة   والوحــدات االداريــة عــام التوزيــع النســبي للســكان العــاطلين فــي قضــا 21 
 141 م1221

ــة عــام  21 ــة  والوحــدات االداري ــة العلمي ــاطلين فــي قضــاء الشــامية حســب  الحال ــع النســبي للســكان الع التوزي
 146 م2115

ــة تبعــا 22 ــة والوحــدات االداري ــة الزواجي ــع النســبي  للعــاطلين  فــي قضــاء الشــامية حســب الحال ــائا  التوزي لنت
 151 م2115الدراسة الميدانية 

 155 م1221معدل الخصوبة العام في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية لعام  23
 156 م2115معدل الخصوبة في قضاء الشامية عام   24
 152 م 1221التوزيع النسبي لصافي الهجرة في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية لعام  25
 161 م2115النسبي لصافي الهجرة في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية لعام  التوزيع 26
سـنوات فـأكثر( حسـب الحالـة العلميـة والوحـدات االداريـة  11التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية )بعمر  21

 161 م1221عام 

 162العلميـة والوحـدات االداريـة سـنوات فـأكثر( حسـب الحالـة  11التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية )بعمر  23



 

 

 م2115تبعا لنتائا الدراسة الميدانية 
سـنة فـأكثر( حسـب الحالـة الزواجيـة والوحـدات االداريـة  12التوزيع النسبي لسكان قضـاء الشـامية )بعمـر  22

 م1221عام 
114 

لوحـدات االداريـة سـنة فـأكثر( حسـب الحالـة الزواجيـة وا 12التوزيع النسبي لسكان قضـاء الشـامية )بعمـر  31
 م2115تبعا لنتائا الدراسة الميدانية 

115 

 
 فهرست المالحق

 الصفحة عنوان الملحق ت
 216 -215 االستبياناستمارة  1
 211 م2115توزيع حجم العينة في  قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية لعام   2
 211 م2115-1221لتوزيع البيئي لسكان قضاء الشامية  للمدة ا 3
 213 م(2115-1221 )للمدة والجنسالعمرية  الفئات لسكان قضاء الشامية حسب التوزيع العددي 4
- 1221التوزيــع العـــددي للســـكان فـــي مجمـــوع القضـــاء حســـب الجـــنس  والنشـــاط االقتصـــادي عـــام   5

 212 م2115

س والوحدات التوزيع العددي للسكان العاملين  في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجن 6
 212 م1221االدارية عام 

ــع العــددي للســكان فــي قضــاء الشــامية حســب النشــاط االقتصــادي والجــنس والوحــدات االداريــة  1 التوزي
 211 م2115

التوزيــع العــددي للســكان العــاملين حســب النشــاط االقتصــادي الثالثــي والجــنس والوحــدات االداريــة عــام  3
 211 م1221

ن العـــاملين فـــي قضـــاء الشـــامية حســـب النشـــاط االقتصـــادي الثالثـــي والجـــنس التوزيـــع العـــددي للســـكا 2
 211 م2115والوحدات االدارية 

 212 م1221التوزيع العددي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والجنس والوحدات االدارية  11
 212 م2115والوحدات االدارية  التوزيع العددي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والجنس 11
ــة والجــنس عــام  12 ــة العملي  1221التوزيــع العــددي للســكان العــاملون فــي  قضــاء الشــامية حســب الحال

 213 م2115ونتائا الدراسة الميدانية 

التوزيع العددي للسكان  النشطين اقتصـاديا فـي قضـاء الشـامية حسـب الجـنس والوحـدات االداريـة عـام  13
 214      م 1221

تبعـا  التوزيع العددي للسكان  النشطين اقتصـاديا فـي قضـاء الشـامية حسـب الجـنس والوحـدات االداريـة 14
 214 م2115لنتائا الدراسة الميدانية 

حســب الســبب والجــنس والوحــدات االداريــة حســب نتــائا الدراســة   التوزيــع العــددي للســكان العــاطلين  15
 م2115الميدانية 

215 

ددي للسكان والقوى العاملة في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس والوحدات التوزيع الع 16
 216 م1221االدارية في قضاء الشامية 



 

 

التوزيع العددي للسكان والقوى العاملة في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس والوحدات  11
 211 م2115ية االدارية في قضاء الشامية تبعا لنتائا الدراسة الميدان

ســنوات فــأكثر( فــي قضــاء الشــامية حســب الحالــة العلميــة 11التوزيــع العــددي للســكان العــاملين )بعمــر  13
 213 م1221والجنس والوحدات االدارية لعام

سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية  11التوزيع العددي للسكان العاملين  في قضاء الشامية )بعمر  12
 212 م2115ارية لعام والجنس والوحدات االد

سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية  12التوزيع العددي للسكان العاملين  في قضاء الشامية) بعمر  21
 212 م2115والجنس والوحدات االدارية عام 

التوزيع العددي للسكان  والسكان العاطلين  في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس  21
 221 م1221في قضاء الشامية عام والوحدات االدارية 

التوزيع العددي للسكان  والسكان العاطلين  في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس  22
 221 م2115والوحدات االدارية في قضاء الشامية عام 

ة سنوات فأكثر( في  قضاء الشامية حسب الحالة العلمي 11التوزيع العددي للسكان العاطلين )بعمر  23
 222 م1221والجنس والوحدات االدارية لعام 

سنوات فأكثر( في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية  11التوزيع العددي للسكان العاطلين  )بعمر  24
 م2115والجنس والوحدات االداري لعام 

222 

الة الزواجية سنة فأكثر( في   قضاء الشامية حسب الح  12التوزيع العددي للسكان العاطلين  )بعمر  25
 223 م2115والجنس والوحدات االدارية لعام 

 الوحداتبحسب  قضاء الشامية( سنة والمواليد للسنة السابقة للتعداد في 42-15) بعمر النساء عدد 26
 223 م1221اإلدارية لعام 

الوحدات سنوات فأكثر( في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية   و 11التوزيع العددي  للسكان )بعمر  21
 224 م(2115-1221االدارية لعامي) 

سنة  فأكثر( في قضاء الشامية حسب الحالة الزواجية  والوحدات  12التوزيع العددي  للسكان )بعمر  23
 م(2115 -1221االدارية لعامي ) 

224 
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 المقدمة: 
وذلك ألنها تتصف  . جغرافيين والمخططين واالقتصاديينال الدراسات السكانية مجال اهتمام ان           

ان دراسة  القوى العاملة  و .وكذلك علقتها بالموارد وعمليات التنمية.بالتغير والتباين الزماني والمكاني 
   اهتمام الجغرافيين السكانية التي حظيت بالنصيب االكبر من  الموضوعاتوخصائصها واحدة من 

او جزء من دراسة خصائص السكان ، ويظهر اهتمام الجغرافي في دراسة القوى  دةسواء كدراسة منفر 
عن  فضلا  اا ومكاني اا العاملة من خلل التحليل المكاني لهذه القوى الذي يوضح تغير توزيعها زماني

 توضيح التباين الزماني والمكاني لها .
،  ترعى باقي فئات المجتمعفهي التي ،  من اهم موارد الدولة ومصادر قوتها العاملة القوى تعد      

تتوقف معدالت   و .العاملة التي تعوض النقص الحاصل فيها باأليديوهي التي تمد سوق العمل 
السكان على حجم هذه  القوى التي تتميز بتأثرها بالعديد من المتغيرات ومنها معدالت نمو  اإلعالة

ح بيانات القوى العاملة حجم قوة العمل ونسبة االناث توض ووالخصوبة والهجرة وتعليم االناث وغيرها. 
منها ، فضل عن تحديد ملمح النشاط االقتصادي الذي يوفر المعرفة والدراية الكافية للعاملين في 

 مجال التخطيط للنشاط االقتصادي .
لل المدة وبناء على ذلك فقد سعت الدراسة الى التحليل المكاني للقوى العاملة في قضاء الشامية خ  
م(، وألجل تحقيق ذلك قسمت الدراسة الى اربعة فصول ضم الفصل االول منها 7991-5172)

مبحثين تناول المبحث االول االطار النظري للدراسة اما المبحث الثاني فقد درس خصائص السكان في 
ء الشامية وضم قضاء الشامية ، في حين تناول الفصل الثاني التوزيع الجغرافي للقوى العاملة في قضا

ايضا مبحثين تناول المبحث االول التوزيع الجغرافي للسكان العاملين في قضاء الشامية من حيث نوع 
النشاط االقتصادي والمهنة والحالة العملية اما المبحث الثاني فقد تضمن التوزيع الجغرافي للسكان 

ث فقد درس خصائص القوى العاملة العاطلين في قضاء الشامية واسباب عدم العمل ، اما الفصل الثال
اذ ضم مبحثين تناول المبحث االول منه خصائص السكان العاملين في القضاء من حيث التركيب 
النوعي والعمري  والحالة العلمية والزواجية لهم اما المبحث الثاني فقد تناول خصائص السكان العاطلين 

عاملة سيما الخصوبة والهجرة ونسبة مساهمة االناث . ودرس الفصل الرابع العوامل المؤثرة في القوى ال
في العمل وعامل التعليم والحالة والزواجية وتناول ايضا التحليل االحصائي للمتغيرات المؤثرة في القوى 

 العاملة  في قضاء الشامية . وختمت الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصيات.

  ولي التوفيقواهلل                                    
 

 الباحث                                                                                    
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 ألولالفصل ا
 في قضاء الشامية  االطار النظري وخصائص السكان

 المبحث االول
 للدراسة االطار النظري

 اواًل: مشكلة الدراسة: 
وهي بمثابة سؤال غير مجاب  .ان الخطوة االولى من خطوات البحث العلمي هي اختيار مشكلة الدراسة

جد تباين زماني ومكاني في القوى هل يو لهذه الدراسة بسؤال مفاده ) مشكلة الرئيسةالد يوتحد .عنه
 -؟( ، وهذا يقود الى مشاكل فرعية هي: وماهي صورة هذا التباين العاملة في قضاء الشامية

 هل يوجد تباين زماني ومكاني في حجم القوى العاملة في قضاء الشامية ؟ -7
ن وحدة ادارية الى م "هل يختلف  توزيع السكان العاملين حسب النشاط والمهنة والحالة العملية مكانيا -5

 من مدة ألخرى ؟ "اخرى وزمانيا
 اا مية وهل تختلف هذه الخصائص مكانيماهي خصائص السكان العاملين والعاطلين في قضاء الشا -8

 ؟ اا وزماني
 ماهي العوامل المؤثرة في خصائص القوى العاملة في قضاء الشامية ؟ -4
 العاملة.ما العوامل المؤثرة في التباين المكاني والزماني للقوى  -2

 ثانيا: فرضية الدراسة: 
وتستند الدراسة على فرضية اساسية وهي   . لمشكلة البحث اجابة متوقعةالفرض العلمي هو      

وهذا الفرض يقود الى جملة من ، ( يوجد تباين مكاني وزماني في القوى العاملة في قضاء الشامية)
 الفروض الفرعية منها:

 .اا وزماني اا مكانيقضاء الشامية يتباين حجم القوى العاملة في  -7
يختلف توزيع السكان العاملين حسب النشاط االقتصادي والمهنة والحالة العملية من وحدة ادارية  -5

 الى اخرى ومن مدة الى اخرى.
خرى وبين أتختلف  خصائص السكان العاملين و العاطلين في قضاء الشامية بين وحدة ادارية و  -8

 خرى.أمدة و 
ى العاملة وتوزيعها المكاني في قضاء الشامية نتيجة لتأثير مجموعة من تختلف خصائص القو  -4

 العوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية.
 تتباين العوامل المؤثرة في القوى العاملة مكانيا وزمانيا. -2
 
 
 



 

 

         : ومبرراتهاهدف الدراسة  :ثالثا
لعاملة في قضاء الشامية من خلل دراسة حجم المكاني للقوى ا تهدف الدراسة الى التحليل      

السكان العاملين والعاطلين وخصائصهم والكشف عن التغيرات التي طرأت على القوى العاملة خلل 
 اما مبررات الدراسة : .المختلفة مدة الدراسة عن طريق انتقال القوى العاملة بين االنشطة االقتصادية 

 طالة كان دافعا للبحث في هذا الموضوع .قلة فرص العمل وارتفاع معدالت الب -7
 عدم وجود دراسة متخصصة عن القوى العاملة في قضاء الشامية. -5
معرفة حجم القوى العاملة الفعلية  في قضاء الشامية وتوزيعها بين الوحدات االدارية من جهة وبين  -8

 االنشطة االقتصادية من جهة اخرى .
 البطالة. اسباباء الشامية  والكشف عن في قضوخصائص السكان العاطلين معرفة حجم  -4
 ان الباحث من سكنة القضاء وهذا يسهل في اجراء الدراسة الميدانية. -2

 :منهجية الدراسة وبياناتها: رابعا
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الجغرافي المقترن بالمنهج الوصفي من اجل توضيح التباينات        

اما بيانات الدراسة  .(م5172-7991)دارية والزمانية خلل المدة المكانية على مستوى الوحدات اال
 :كالتاليفكانت 

البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة التخطيط والمديريات التابعة  -7 
 م7991العراق لعام بنتائج التعداد العام للسكان في  لها ودوائر الدولة الرسمية والسيما ما يتعلق

فضل عن االدبيات  الصادرة من .والسنوات اللحقة  م7991والبيانات المتعلقة بالقوى العاملة لعام 
 الدوائر الرسمية او الباحثين فيما يتعلق بموضوع الدراسة. 

وقد تم اعتماد عينة عشوائية اختيرت من خلل توزيع عينة  .الدراسة الميدانية وتمثلت باالستبيان  -5
( استمارة وباعتماد معادلة احصائية الستخراج الحجم االمثل للعينة التي تعتمد 81ة بحجم )استطلعي

( استمارة استبيان 921)ـفتحدد حجم العينة ب ()،على االنحراف المعياري لنتائج العينة االستطلعية
وقد  .بحضرها وريفها  سر في كل وحدة اداريةألموجهة لألسر في القضاء وموزعة بحسب نسبة ا

امتدت الدراسة الميدانية ابتداء من تصميم استمارات االستبيان وتوزيعها وجمعها وتفريغها وتبويبها 
 .(5ينظر ملحق) اشهر. 8وتصنيفها حوالي 

 
                                  

( ) :تم اختيار حجم العينة وفق المعادلة التالية                  n= (z×s    d )2                          
        =n      حجم العينةZ 5= القيمة المعيارية التي تقابل مستوى المعنوية المطلوب وتساوي. 

  S.االنحراف المعياري =          d 5=الخطأ المسموح به وهو. 
، دار صفاء للتوزيع والنشر، 7ة باستخدام  الحاسوب ، طالمصدر: نعمان شحاذة، االساليب الكمية في الجغرافي

 .  564-568، صم7991عمان ،



 

 

  حدود الدراسة:: خامسا
اما الحدود . تتمثل الحدود الموضوعية بدراسة التحليل المكاني للقوى العاملة في قضاء الشامية   

وتمثلت الحدود المكانية للدراسة  ، (م5172و 7991)للدراسة فقد انحصرت بين بين عامي  الزمانية
وهو احد اربعة اقضية تتألف منها محافظة القادسية ويشغل القضاء  .بالحدود االدارية لقضاء الشامية 

 االا شم  (9، 85و  82 ، 87المحافظة ويقع  بين دائرتي عرض ) الجزء  الشمالي الغربي من
ويحده من الشمال الشرقي محافظة بابل ومن ،  شرقاا  ( ،44 49و   ،44 81وخطي طول )

الشمال والشمال الغربي والغرب محافظة النجف ويحده قضاء الديوانية من الشرق وقضاء الحمزة من 
وحدات ادارية هي مركز قضاء  ويتكون القضاء من اربع( 7ريطة )خ، الجنوب الشرقي والجنوب

فهو  5كم (949)الصلحية ، وتبلغ مساحة القضاء ية وناحية غماس وناحية المهناوية وناحية الشام
      (7).5كم (9728) من مساحة المحافظة البالغة (%77.6)نسبة  يشكل

 :    دراسات مشابهة :سادسا

  دراسات عراقية -1

 (2):لمجيد البدريللباحث منذر عبد ا ((م1211-1251القوى العاملة في العراق لعامي)) -1 – 1
الدراسة حقيقة  وظهرت، الجغرافية السباقة في مجال القوى العاملة في العراق وتعد من الدراسات 

التوزيع المكاني للقوى العاملة في العراق وتوزيعها على االنشطة االقتصادية وكشفت عن ارتفاع 
تفاع قوة العمل في الذكور وكذلك ار  .وتركز القوى العاملة في محافظة بغداد، معدالت البطالة 

 وانخفاضها عند االناث.
وقد اظهرت    (8):سهم رسن للباحث ناجي (القوى العاملة االنثوية في محافظة واسط) – 1 – 2

قياس معدل النشاط االقتصادي الخام  الدراسة توزيع القوى العاملة االنثوية في محافظة واسط وكذلك 
 كذلك وتوصلت الدراسة .لنشاط االقتصادي الخام في المحافظة وتوصلت الدراسة الى ارتفاع معدل ا.

 على بقية االنشطة االقتصادية. ي الريف .وهيمنة النشاط الزراعيالى تركز قوة العمل االنثوية ف
 
 
 
 

                                  
 .74،ص 5111جمهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،المجموعة االحصائية السنوية لعام  ( 7)
ه )غير منشورة( مقدمة الى كلية ( اطروحة  دكتورا7911-7921منذر عبد المجيد البدري ،القوى العاملة في العراق لعامي) (5)

 .7991اآلداب ، جامعة بغداد ، 
مقدمة ناجي سهم رسن ،القوى العاملة االنثوية في محافظة واسط، دراسة في جغرافي السكان ،اطروحة دكتوراه)غير منشورة(  (8)
 .7992 ، جامعة بغداد،  كلية  اآلدابالى 



 

 

 ( 7خريطة )
 موقع قضاء الشامية وتقسيماته االدارية

 
 2112، بغداد،  1/511111بمقياس  ، قسم الخرائط ،العامة للمساحة المديرية  وزارة الموارد المائية ، .المصدر: جمهورية العراق

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (1)للباحث علي عبد االمير ساجت: م(1221-1231القوى العاملة في العراق لعامي ) – 1 – 3
،  م7991-7991وتناولت الدراسة التباين المكاني للقوى العاملة وخصائصها وتغيرها في العراق للمدة 

% وتباينه بين المحافظات اما معدل النشاط 5.9عن معدل نمو القوى العاملة البالغ وكشفت الدراسة 
، وسجلت محافظة بغداد اعلى قيمة  م7991(% لعام 51.1 - 57.8االقتصادي الخام تتراوح بين )

  .في االهمية المطلقة للقوى العاملة الحضرية وادنى قيمة في محافظة المثنى وكربلء 
 ((دراسة في جغرافية السكان)) م1221لعاملة البشرية في محافظة االنبار عام القوى ا) – 1 – 4

وكشفت الدراسة عن تباين في توزيع القوى العاملة بين  (2):يللباحث جسام محمد ابراهيم الكر بول
من حجم  (%91.1)وتوصلت الدراسة الى ان الذكور يشكلون نسبة ،  الوحدات االدارية في المحافظة

وتوصلت ، من مجموع العاملين  (%26.4)قطاع الخدمات  ويشكل نسبة العاملين في، املة القوى الع
وكشفت ن مجموع السكان النشطين اقتصادياا ، م (%51)الدراسة الى ان العاطلين يشكلون نسبة 

 عامل( ، وتناولت الدراسة العوامل 711معال لكل  278ة الحقيقية الى )الدراسة الى ارتفاع نسبة االعال
 المؤثرة في القوى العاملة التي انقسمت الى عوامل طبيعية وعوامل بشرية.

 (م1221-1231التحليل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية للمدة ) – 1 – 5
ذ تناول الفصل الثالث من الدراسة التركيب االقتصادي ، إ (8):للباحث احمد حمود محيسن السعيدي

وتوصلت الى ان نسبة البطالة ، ى تباين قوة العمل في المحافظة خلل مدة الدراسة وتوصلت الدراسة ال
بسبب توقف برامج التنمية وظروف  7991عام  (%79.7)رتفعت الى ا 7991( عام %2.2)بلغت 

 وكذلك تصدر مهنة العاملون في الزراعة والغابات وتربية الحيوان والصيد المرتبة، الحصار االقتصادي 
   .7991تحتل المرتبة الثالثة عام  بعد ان كانت 7991عام  االولى 
للباحث  (( م1221 -1231تغير توزيع القوى العاملة في اقليم الفرات االوسط للمدة)  ) – 1 – 6 

وكشفت الدراسة عن وجود تباين في توزيع العاملين بين المحافظات وبين  (4):حسين جعاز ناصر
وكذلك تباين العوامل التي تؤثر في النشاط االقتصادي والعاملين بين .االنشطة االقتصادية المختلفة 

وكشفت الدراسة عن اثر نسبة الحاصلين على الثانوية في تغير القوى  .محافظات الفرات االوسط

                                  
،اطروحة دكتوراه)غير منشورة( مقدمة الى ، كلية  7991-7991عراق لعام علي عبد االمير ساجت، القوى العاملة في ال( 7)

 .5119اآلداب ، جامعة بغداد، 
رسالة ماجستير )غير  جسام محمد ابراهيم الكر بولي، القوى العاملة البشرية في محافظة االنبار )دراسة في جغرافية السكان(، (5)

 .5114 ار،جامعة االنب،  كلية التربيةمقدمة الى  منشورة(
، اطروحة  7991-7991التحليل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية للمدة  احمد حمود محيسن السعيدي ، (5(

 .5112 جامعة بغداد ،،  كلية اآلدابمقدمة الى )غير منشور ة(  دكتوراه
( مجلة القادسية للعلوم 7991-7991للمدة )تغير توزيع القوى العاملة  في اقليم الفرات االوسط  حسين جعاز ناصر ، 4))

 .5112( 4-8العدد) االنسانية، المجلد الثامن ،



 

 

فضل عن العوامل االخرى المتمثلة في الهجرة ومشاركة المرأة في العمل ومتوسط دخل االسرة  العاملة
 .ف وغيرها من العواملونسبة سكان الري

وقد  (7):للباحثة نغم احمد مصلح (1221 -1231القوى العاملة في قضاء الكرخ للمدة ) -1 – 1
 هدفت الدراسة الى تحديد اتجاهات التغير التي حصلت للقوى العاملة في قضاء الكرخ بفعل حركة 

 توصلت الدراسة الى ارتفاع نسبة قوة و  ، االنتقال التي  تقوم بها القوى العاملة بين االنشطة االقتصادية
( ، %7.4) م7991بعد ان كانت في تعداد  (%4)الى  م7991عام  (74-1العمل للفئة العمرية )

 . %(595اذ بلغت ) م7991تعداد  وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة االعالة الحقيقية في
-1221بابل للمدة) تحليل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة) -1 – 3

وتوصلت الدراسة الى تباين توزيع نسبة السكان (5):دعاء عبود محي الغزالي ةللباحث( (م2112
ويرجع ذلك الى مجموعة من ، النشطين اقتصاديا بين االنشطة االقتصادية وبين الوحدات االدارية 

وكشفت الدراسة عن وجود ،  ها االنجاب العام . تعليم االناث. الهجرة .الخدمات الصحيةالعوامل ابرز 
 لسكان العاطلين بين الحضر والريف. تباين في توزيع نسبة ا

في محافظة ذي قار للمدة  ا"ي لخصائص السكان النشطين اقتصاديالتحليل المكان) – 1 – 2
وتوصلت الدراسة الى ارتفاع نسبة السكان  (8):للباحثة ايمان عبد اهلل محسن الغزي (م1221-2111

وكذلك تباينها ،  5171عام  (%19)الى  7991عام  (%58.4)في المحافظة من  اقتصادياا النشطين 
 7991عام  (%14)محافظة من بين الحضر والريف وانخفاض نسبة السكان العاملين في ال ما مكانياا 
ولى لعامي العاملين بأجر احتلت المرتبة األ واظهرت الدراسة ان نسبة،  5171عام ( %21.8)الى 

 . 5171و 7991
-1221التحليل الجغرافي للتركيب االقتصادي واتجاهاته في محافظة النجف للمدة ) -1 – 11

وكشفت الدراسة  (4):مهدي ناصر حسين الكنانيللباحث  (باستخدام نظم المعلومات الجغرافية م2112
بعد ان كانت  %(97.6)ذ بلغت إ 5178الة الخام في المحافظة عام عن انخفاض نسبة االع

اذ بلغت نسبتهم  5178وكذلك ارتفاع نسبة العاطلين في المحافظة عام ، 7991%( عام 97.9)
وتوصلت الدراسة الى ارتفاع نسبة العاملين في ، 7991عام  (%78.5)بعد ان كانت  (79.7%)

                                  
)دراسة في جغرافية السكان( , رسالة ماجستير )غير  1881-1891( نغم احمد مصلح ,القوى العاملة في قضاء الكرخ للمدة 1)

 .6002منشورة( مقدمة الى كلية التربية للبنات  , جامعة بغداد , 
(, 6008-1881( دعاء عبود محي الغزالي , تحليل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة بابل للمدة )6)

 .6008رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية التربية , جامعة بابل , 
,  6010-1881محافظة ذي قار للمدة ( ايمان عبد هللا محسن الغزي ,التحليل المكاني لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في (3

 .6016رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية اآلداب , جامعة القادسية , 

-7991( مهدي ناصر حسين الكناني ،التحليل الجغرافي للتركيب االقتصادي واتجاهاته في محافظة النجف للمدة 4)
ير)غير منشورة( مقدمة الى كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجست 5175
5178. 



 

 

وانقسمت  ان الحالة العملية )يعمل بأجر( شغلت المرتبة االولى في حضر المحافظة، و قطاع الخدمات 
الى عوامل ديموغرافية واجتماعية ركيب االقتصادي في منطقة الدراسة مل المؤثرة في التالعوا

 .واقتصادية
 التحليل المكاني لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة كربالء المقدسة للمدة ) -1 – 11

ر هم وتوصلت الدراسة الى ان الذكو  (7):للباحث وسيم عبد الواحد رضا النافعي (1221-2111
بينت ان معدل النشاط االقتصادي الخام في المحافظة بلغ و  ،لقوة العمل في المحافظة  سالمصدر الرئي

توصلت الدراسة الى ان نشاط ، و م5177في عام  (%56.4)الى ارتفع  (%54.4)نسبة  م7991عام 
،  م5177و 7991الخدمات االجتماعية والشخصية سجلت اعلى نسبة في االنشطة االقتصادية عام 

بعد ان كانت  (%47.2)اذ بلغت نسبتهم  5177كشفت عن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل عام و 
 .م7991في عام  (75.9%)

 ( GISباستخدام  م2113-1221التركيب االقتصادي في محافظة المثنى للمدة ) -1 – 12
في  طين اقتصادياا وكشفت الدراسة عن ان نسبة السكان النش (5):للباحثة مروة عاصي نعيمة خضير

توصلت الدراسة الى ، و  (%89.8)الى  5178ارتفعت عام  (%59.9)بلغت  7991المحافظة عام 
وتبين من خلل الدراسة ان  ،هيمنة قطاع الخدمات على باقي االنشطة االقتصادية خلل مدة الدراسة 

في حين  (%48.6)بنسبة ( العاملون في الزراعة والصيد والغابات جاءت بالمرتبة االولى 6المهنة )
عام  (%55.1)( العاملون في االنتاج ومن يرتبط بهم بالمرتبة االولى بنسبة 1/9/9)جاءت المهنة 

في  (%51.2)الى  7991في عام  (%71.5)وبينت ارتفاع نسبة العاطلين في المحافظة من  ،5178
 5178عام 

 دراسات عربية : -6

 ا المكانية وسماتها الديموغرافيلسعودية ابعادهالقوى العاملة في المملكة العربية ا) -1-2
 وكشفت الدراسة عن تباين التوزيع (8):للباحث رشود بن محمد الخريف ( واالقتصادية واالجتماعية

العاملت  العاملين من الذكور وانخفاض نسبة. وكذلك ارتفاع نسبة  الجغرافي للقوى العاملة في المملكة
. وتوصلت الدراسة الى ارتفاع نسبة  من العمالة النسائية (%9)النسوية االناث اذ بلغت نسبة العمالة 

. واحتل قطاع الخدمات المرتبة االولى (%77)ذ بلغ  معدل نموهاإالعمالة االجنبية الوافدة الى المملكة 
 .بين االنشطة االقتصادية

                                  
-1881وسيم عبد الواحد رضا النافعي , التحليل المكاني لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة كربالء للمدة  (1)

 .6013, رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة الى كلية اآلداب , جامعة القادسية ,  6011
, رسالة ماجستير   Gisباستخدام  6013-1881مروة عاصي نعيمة خضير, التركيب االقتصادي في محافظة المثنى للمدة  (6)

 .6012)غير منشورة( مقدمة الى كلية اآلداب , جامعة ذي قار,
الديموغرافية واالقتصادية ( رشود بن محمد الخريف ,القوى العاملة في المملكة العربية السعودية ,ابعادها المكانية وسماتها 3)

 .600( الرياض,11واالجتماعية, بحوث جغرافية, الجمعية الجغرافية السعودية ,العدد)



 

 

 (7):ناور فريح حدادللباحث م (وى العاملة العربية وافاق تطورهانظرة تحليلية لحجم الق) -2 – 2
واستئثار قطاع الخدمات بنسبة عالية  .وكشفت الدراسة عن نمو عال في هيكلية القوى العاملة العربية

انتشار ظاهرة  فضلا عن .وارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة بالنسبة ألجمالي العاملين  . من العاملين
وكشفت الدراسة عن انخفاض نسبة اسهام  .سنة  (76-6تشغيل االطفال التي تتراوح اعمارهم بين)

 المرأة في النشاط االقتصادي.
( بنية الماضي وهيكلية الحاضر. افاق م2114-1254ليبيا ) السكان والتنمية البشرية في) -3-2

ذ تناول الفصل الثالث من الباب الثاني للدراسة )القوى إ (5):للباحث عبدالرزاق علي الرجيبي (المستقبل
 (%71.5)اذ بلغت نسبتها  5118وكشفت الدراسة عن ارتفاع معدل البطالة عام .بطالة( العاملة وال

تركيب المهني والوظيفي في ليبيا وهيمنة قطاع الخدمات على ال،  (%71.9) 7992بعد ان كانت عام 
 5114و 7992عام ( %28.6)و( %21)و( %24)و 7918من العاملين عام  (%86.1) بلغذ إ
 . رتيبعلى الت 5118و
-1261النمو السكاني واثره في القوى العاملة في القطر العربي السوري بين عامي )) -4-2

وتوصلت الدراسة الى ارتفاع نسبة السكان النشطين  (8):للباحث محمد رفعت المقداد ((م2114
فاع وكذلك ارت . الى مجموع السكان مع ارتفاع معدل االعالة الناجم عن معدل النمو السريع اقتصادياا 

ملين وارتفاع نسبة العا .وقلة مساهمة المرأة في قوة العمل ،والفنيين ، نسبة السكان العاملين المتعلمين 
 في قطاعي الصناعة والخدمات.

للباحث عبد العظيم احمد عبد  (القوى العاملة في دول المغرب العربي )دراسة ديموغرافية() -5-2
زيادة السكان وارتفاع نسبة االشخاص العاملة بوتيرة تفوق وتيرة لقوى وبينت الدراسة عن نمو ا (4):العظيم

من ( %66)وكذلك احتل الذكور نسبة ، في جميع الدول  (%25)النسبة الى  توصل إذفي سن العمل 
 اما في مجال النشاط االقتصادي فقد كشفت الدراسة عن هيمنة قطاع الخدمات ، هيكل القوى العاملة

 . االقتصادية  لزراعة  على االنشطةوا 
 
 

 
                                  

(  مناور فريح حداد , نظرة تحليلية لحجم القوى العاملة العربية وافاق تطورها , مجلة جامع دمشق للعلوم االقتصادية 1)
 .6002, 1,العدد61والقانونية ,المجلد 

(بنية الماضي ,وهيكلية الحاضر ,افاق المستقبل 6001-1821د الرزاق علي الرجيبي ,السكان والتنمية البشرية في ليبيا )(  عب6)
 .6002,اطروحة دكتوراه, كلية علوم االرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية, جامعة منتوري,قسنطينة,

, مجلة جامعة دمشق, 6001-1820ملة في القطر السوري بين عامي محمد رفعت المقداد ,النمو السكاني واثره في القوة العا 3))
 .6009, 1, العدد61المجلد 

عبد العظيم احمد عبد العظيم ,القوى العاملة في دول المغرب العربي )دراسة ديموغرافية( بحث مقدم الى مؤتمر التنمية  1))
ت االسالمية( بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على المستدامة في العالم االسالمي في مواجهة العولمة )رابطة الجامعا

 .www . damanhour.edu.eg. ,6009الموقع



 

 

 سابعا: المفاهيم والمصطلحات :

أي يشمل كل  .: ذلك الجزء من السكان الذي يمكن استغلله في النشاط االقتصادي العاملة القوى -1
والعاطلون  (1)يقومون بالعمل المطلوب إلنتاج السلع والخدمات، ناالشخاص من كل الجنسين الذي
وتعرف على انها شريحة من السكان يقع على  .ولم يحصلوا عليه  القادرين على العمل والباحثين عنه

ويطلق عليها احيانا )قوة  (2)عاتقها مسؤولية بناء المجتمع والحضارة وتطورها في جميع المجاالت،
 . (7كما يوضحه الشكل )  (4)او)النشطين اقتصاديا(. (3)العمل(،

ي استغلل الموارد الطبيعية والبشرية. وهو ثمرة هو النشاط والجهد الذي  يبذله االنسان فالعمل :  -2
 (2)التفاعل بين االنسان والوسط الطبيعي ، واالجتماعي.

على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى  يشمل هذا التعبير كل فرد قادر :العاطلون -3
 (6).خلل  مدة زمنية محددة هال يجداالجر السائد ولكنه 

جميع االفراد الذين يزاولون عمل خلل فترة االسناد  . سواء كان بأجر او براتب او هم  العاملون: -4
 (1).عيناا  كان او نقداا  ألسرهممكسب لهم او  مقابل ربح او

هي الحرفة او نوع العمل الذي يباشره الفرد اذا كان عامل. او الذي باشره سابقا اذا كان  المهنة : -5
عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها وبغض النظر عن مجال  عاطل عن العمل . بغض النظر

  (9).الدراسة والتدريب الذي تلقاه الفرد
هو الذي ينتمي الى سن العمل ولكنه غير مرتبط بأي نوع من العمل خلل فترة  الزاهد في العمل : -6

 (9).يبحث عن عمل وغير مستعد للعمل االسناد وال

 

                                  
 .711ص ،7991فتحي ابو عيانة، سكان االسكندرية، دراسة ديموغرافية منهجية، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية،  7))
 ، دار المليين للطباعة والنشر، دمشق،جامعة دمشقافية السكان ،منشورات محمد رفعت المقداد، واخرون، جغر  (5)

 .799، ص 5174
(3) marlene A.lee mark Mather ,laber force trends ,population reference burea ,Washington 
,vol 63 .no ,gune 2008.p4                                                                                     

 .781،ص5114، الدار العربية للعلوم ،بيروت ،5علي لبيب ،جغرافية السكان ، الثابت والمتحول، ط 4))
 .765، ص  محمد رفعت المقداد، مصدر سابق  2))
 .511ص ،5112المستقبلية، مكتبة االسرة،  االتجاهات والتشابكات واالفاقرون، السكان وقوة العمل في مصر،واخ( ماجد عثمان،6)

 (7) International Labour Organization, Statistics of Employment, Unemployment Underemployment 
Economically Active Population, part3,2003,p36 .                                                         

 .27، رام اهلل، فلسطين، ص5174فلسطينية، التقرير السنوي،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة ال( 9)
  .25( المصدر نفسه ،ص9)



 

 

 ريةهيكلية القوى البش (7شكل )

 
 المصدر: الباحث اعتمادا على التعاريف السابقة.

 
أي موقف الفرد بالنسبة لحالة العمالة  .العلقة بين الفرد والعمل الذي يقوم به هيالحالة العملية:  -1

او يكون  .لون لهيعم من او باستخدام . باألخرينكأن يكون صاحب عمل يباشره بنفسه دون االستعانة 
 (1).لغير بأجر نقديامن العاملين لدى 

يقومون بأعمال تسهم فعليا في  ويقصد بهم جميع االفراد الذين ال : السكان غير النشطين اقتصاديا"-3
 (5):وتشمل الفئات التالية . السلع والخدمات انتاج

 ربات البيوت المتفرغات لألعمال المنزلية. -
 الطالب المتفرغون للدراسة. -
  المتقاعدون -
 وننزالء السج -
 الذين ال يزاولون عمال مستمرا وال يبحثون عنه بالرغم من قدرتهم عليه. -
 

                                  
 .515( ماجد عثمان واخرون ، مصدر سابق ، ص7)
 .161-166ص5117،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد،5عباس فاضل السعدي ،جغرافية السكان ،ج (5)

 القوى البشرية 

السكان النشطين اقتصادياً 
 (القوى العاملة)

 العاملون  العاطلون

 السكان غير النشطين اقتصادياً 

 ربيات البيوت 

 الطلبة 

 نزالء السجون 

 المتقاعدون 

المرضى وكبار 
السن والزاهدون 

 عن العمل



 

 

 المبحث الثاني
 في قضاء الشامية  خصائص السكان

كونها توضح االساس االجتماعي في .تعد دراسة خصائص السكان على قدر كبير من االهمية      
ن معرفة التركيب النوعي للسكان وكذلك فهي تمكن م .التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخطيط لها

العمري وحجم القوة البشرية ومعدالت االعالة وغيرها من المتغيرات الديموغرافية التي تتعلق بالهيكل 
والسياسيين من اتخاذ  ، واالقتصاديين، انها تمكن المخططين و .التركيبي للسكان وحركته ووظيفته

ضل عن ان دراسة هذه الخصائص تساعد في تفسير التباين ف .القرارات الهامة في ضوء تلك المعطيات
 وكذلك معرفة العوامل التي تقف وراء هذا التباين.  ،الزماني لخصائص القوى العاملة 

وبناء على ذلك سيتناول هذا المبحث حجم السكان ومعدالت نموهم وتوزيعهم العددي والكثافي      
 والبيئي.

    أواًل : نمو السكان  
يعد نمو السكان الطبيعي الرافد االساسي الذي يرفد قوة العمل السكانية اذا استثنينا من ذلك        

ويعرف النمو السكاني بأنه التغير في حجم السكان زيادة او نقصانا خلل مدة زمنية  .عامل الهجرة
مستهلكين وبالتالي تعني اضافة اعداد جديدة من المنتجين وال كما ان الزيادة في حجم السكان (7)،محددة

في عرض قوة العمل من  فعاالا  تأثيراا  السكان يؤثروان حجم  ،لها تأثيرها المباشر على معدل االعالة 
   الطبيعي ويرتبط نمو (5)،حيث ان الفرد هو الذي يستهلك السلع االقتصادية ويستفيد من الخدمات

   (8).ت دون ان تأخذ الهجرة في حسابهالسكان بالزيادة الطبيعية وهي الفرق بين المواليد والوفيال
-7911الذي يبين تطور اعداد السكان ومعدالت نموهم للمدة ) (7معطيات الجدول )ومن       

ذ بلغ سكان القضاء عام إ في حجم سكان قضاء الشامية من تعداد ألخر يتضح ان هناك تغيراا  5172
( 759279) 7991حسب تعداد  ضاءفي حين بلغ عدد السكان في الق ةنسم( 719741) 7911

-7911للمدة   (%7.6)وبمعدل نمو مقداره  ة( نسم79815)بزيادة عددية مطلقة مقدارها  ةنسم
فقد بلغ  7991. اما في تعداد  (%5.9)وهو ادنى من معدل النمو في المحافظة الذي بلغ  ،7991

%( وهو اعلى 8.7) 7991 -7991وبلغ معدل النمو للمدة ،  ةنسم( 718676عدد سكان القضاء )
وحسب التقديرات  5172اما في عام  ، (%5.9)من معدل نمو سكان المحافظة للمدة نفسها والذي بلغ 

                                  
 ،5119،  مكان الطبع)بل( ، المطبعة)بل(،5ط منظور ديموغرافي،السكان من  ، علء السيد محمود ،واخرون (7)

 .29ص
عباس فاضل السعدي ،سكان العراق، دراسة في اسسه الديموغرافية وتطبيقاته  (5)

 .884،ص5178،بغداد،7الجغرافية،ط
 .717، ص7998،دار المعرفة الجامعية،4فتحي ابو عيانة ،جغرافيا السكان اسس وتطبيقات ،ط ( 8)



 

 

وهذا يرجع الى ،  ةنسم( 91215( نسمة بزيادة مطلقة مقدارها )564799بلغ عدد سكان القضاء )
سنوي لسكان القضاء وكان معدل النمو ال ،تحسن المستوى المعاشي والصحي وطول المدة الزمنية 

للمدة   (%5.9)وهو اقل من معدل النمو في المحافظة البالغ  (%5.8)هو  5172-7991للمدة 
 نفسها.

 (7جدول)
 5172-7911تطور اعداد السكان ومعدالت نموهم في قضاء الشامية للمدة 

 الوحدات االدارية
 

  (*)معدل النمو عدد السكان

1211 1231 1221 2115 1211-
1231 

1231-
1221 

1211-
1221 

1221-
2115 

 

 2.5 3.6 -1.4 1.1 24112 61213 63121 22111 الشامية   م . ق
 2.1 2.2 3.2 2.5 24613 64534 46112 36162 غماسناحية  
 2.5 4.1 3.2 4.3 43131 21522 13121 12213 المهناوية    احية ن
 2.2 1.2- - - 31614 21222 - 31223 (**)الصالحيةاحية ن
 2.3 2.4 3.1 1.6 264133 113616 123512 112141 جموع القضاءم

 2.3 2.2 2.2 2.3 1251162 151331 552313 423116 المحافظة
 المصدر: الباحث اعتمادًا على: 
 .(22لجدول )، ا القادسية محافظة 1211عراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائا التعداد العام للسكان لسنة ال جمهورية  -
 (.22القادسية، الجدول  ) محافظة 1231التعداد العام للسكان لسنة  نتائا  جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،  -
 (.22ول )القادسية، الجد محافظة 1221جمهورية العراق، وزارة التخطيط  ، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائا التعداد العام للسكان لسنة  -
وتكنلوجيا المعلومات مديرية احصاء السكان في الديوانية  لإلحصاء.الجهاز المركزي  جمهورية العراق .وزارة التخطيط والتعاون االنمائي _

   . 2115.تقديرات 
 استخرج معدل النمو للسكان على وفق المعادلة االتية: (*)

  (√
  

  

 

   )      

 
  . عدد السكان في التعداد الثاني                                        P1=          . معدل النمو السنوي r =إذ إن:    

=  po       عدد السكان في التعداد األول .    = t                                      عدد السنوات بين التعدادين .     
 -المصدر :

.                   . p. 15 United Nations . Demographic Year book 1988 . New York . 1988- 
أدمجت مع مركز قضاء الشامية،  1231، وفي عام 1211ناحية الصالحية: كانت وحدة إدارية تابعة لقضاء الشامية عام  (*)*

در عن وزارة الداخلية بتاريخ ( الصا15111وبعد ذلك عادت كوحدة إدارية تابعة لقضاء الشامية وبموجب الكتاب المرقم )
(21/11/1221) 

 
 



 

 

في معدل النمو  ( اختلفاا 5( والشكل)7اما على مستوى الوحدات االدارية فيظهر من الجدول)        
  ارتفعتان معدالت نمو السكان في مركز قضاء الشامية  ويظهر من الجدول ايضاا  ، السنوي للسكان

     الى 7991 – 7991في المدة  ثم انخفضت (%1.1) ذ بلغتا 7991-7911في المدة  ارتفاعا كبيرا
وهذا بسبب الغاء الدرجة االدارية لناحية الصلحية ودمجها مع مركز قضاء الشامية بعد  (1.4%-)

ثم اعيدت  ،7991وبالتالي احتساب سكانها مع سكان مركز القضاء في تعداد عام 7911تعداد عام 
ولعدم توفر البيانات  ،7991 ع سكانها من سكان مركز القضاء عامواقتط 7991درجتها االدارية عام 

ولتفادي التظليل في احتساب معدل نمو السكان لمركز قضاء  7991عن عدد سكان الناحية عام 
فقد بلغ اعلى معدل لنمو السكان للمدة  ،7991-7911الشامية فقد تم استخراج معدل النمو للمدة 

 (%8.6) ثم يأتي بعده مركز القضاء بمعدل،  (%4.7)ذ بلغ ، إ في ناحية المهناوية 7911-7991
غ ـــلــــذ بإة ـــــدل في ناحية الصلحيوكان ادنى مع،  (%5.9)في حين انخفض في ناحية غماس فبلغ 

(-7.9%) . 
 (5شكل)

 5172-7911معدالت نمو السكان  في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية للمدة 

 
 (1)ل الجدوبيانات اعتمادا على  الباحثالمصدر: 

فتقاربت معدالت النمو السنوي للسكان في الوحدات االدارية  5172 – 7991اما في المدة       
%( لكل 5.2لقضاء الشامية وظهرت اعلى المعدالت في مركز القضاء وناحية المهناوية فبلغ المعدل )

%( ثم ناحية غماس بمعدل نمو 5.5) منهما ، وجاءت بعد ذلك ناحية الصلحية بمعدل نمو بلغ
(5.7.)% 
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مركز قضاء 
 الشامية

 المحافظة  مجموع القضاء ناحية الصالحية  ناحية المهناوية  ناحية غماس 

 1811-1881 

1881-6012 



 

 

 5.2% و5.7بين ) 5172 -7991وبشكل عام تراوح معدل النمو لوحدات القضاء خلل المدة      
%( للمدة نفسها، ويرجع سبب 5.9%( وهو بذلك اقل من معدل النمو السكاني لعموم المحافظة البالغ )

وسيادة االقتصاد الزراعي الذي اخذ يتدهور بعد عام ذلك الى غلبة الطابع الريفي على عموم القضاء 
بسبب قلة المياه وارتفاع تكاليف االنتاج وبالتالي ارتفاع عدد المهاجرين من القضاء مقارنة  7991

 بالوافدين اليه.
 ثانيا: التوزيع الجغرافي للسكان 

 : والنسبي العدديالتوزيع  -7
فهو يعبر عن  .وحدة االدارية من مجموع السكان ويقصد به النسبة المئوية لما يصيب ال         

وان النسب تساعد على فهم الحقائق التي تقدمها  .العلقة بين الوحدة االدارية ومجموع القضاء 
الديموغرافية االساسية، وانها على درجة كبيرة من االهمية ألنها توفر تصوراا رقمياا واضحاا  البيانات 

ت عديدة ويمكن للجغرافي تحليل تلك األهمية وتفسير اسباب تطورها يمكن االستناد عليه في مجاال
  (7) وتغيرها اعتماداا على المعطيات الرقمية المختلفة.

 قضاء الشامية. ( يظهر ان هناك تباين زماني ومكاني لسكان 5)و( 7ومن معطيات الجدولين )       
اذ بلغ عدد سكانها    دد السكانمرتبة االولى من حيث عاحتلت ناحية غماس ال 7911ففي عام 

ويرجع سبب ذلك الى ، من مجموع سكان القضاء  (%88.7)شاغلة نسبة مقدارها  ةنسم( 86769)
وانها تعد اساسية في ، المتفرعة من شط الشامية والتربة الصالحة للزراعة  مساحتها ووفرة الجداول ركب

ع السكان على االنتشار على مساحتها التي مما شج (5).وقوعها ضمن االقليم التقليدي لزراعة الرز
وجاءت ناحية الصلحية بالمرتبة الثانية من حيث عدد  ،من مساحة القضاء  (%49.4)تشكل نسبة 

من مجموع سكان  (%59.8)وبنسبة مقدارها  ةنسم( 81958) السكان اذ بلغ عدد سكانها حوالي
ونسبة مقدارها  ة( نسم59111دد سكانه البالغ )ة بعواحتل مركز قضاء الشامية المرتبة الثالث، القضاء 

 ة( نسم75591لغ عدد سكانها حوالي )بينما جاءت ناحية المهناوية بالمرتبة االخيرة اذ ب (51.5%)
 من مجموع سكان القضاء. (%77)وبنسبة مقدارها 

ز مرك اذ استأثر 7991( يتبين حجم التغير ففي تعداد 5( والخريطة )5ومن معطيات الجدول )     
بذلك نسبة مقدارها  مشكلا نسمة  (861 91ذ بلغ عدد سكانه )إقضاء الشامية بالمرتبة االولى 

                                  
 . 85،ص5177،االكاديميون للنشر،عمان،االردن،7مفيد ذنون يونس، اقتصاديات السكان،ط( 7)
دراسة في جغرافية السكان، اطروحة  7991-7911التغيرات السكانية في محافظة القادسيةحمادي عباس حمادي،   (5)

 . 49،ص5112ابن رشد، جامعة بغداد، -دكتوراه)غير منشورة(، كلية التربية
   



 

 

ويرجع سبب ذلك الى احتساب   (%19.9)ونسبة تغير مقدارها  ،من مجموع سكان القضاء  (49.7%)
الثانية  وجاءت ناحية غماس الى المرتبة  ، 7991ناحية الصلحية مع مركز قضاء الشامية في تعداد 

من سكان القضاء وكانت نسبة التغير  (%86.8)مقدارها  ونسبة نسمة (46115بعدد سكانها البالغ )
ونسبة مقدارها  نسمة (79151اذ بلغ عدد سكانها )، واحتلت ناحية المهناوية المرتبة الثالثة  (9.8%)
وتقديرات  7991اد وعند مقارنة تعد ( ،%81.8)من سكان القضاء ونسبة تغير مقدارها  (74.2%)

يتبين حجم التغير العددي والنسبي اذ استأثرت ناحية غماس بالمرتبة االولى من حيث عدد  5172
ية حسب بينما بلغ سكان الناح (%81)شاغلة نسبة مقدارها  ةنسم( 64294) 7991سكانها البالغ عام 

ا يعكس معدل تغير من سكان القضاء مم (%82.9)ونسبة مقدارها  ة( نسم94678) 5172تقديرات 
 .5172-7991 خلل المدة (%8.1 –)نسبي سلبي مقداره 

 
 (5جدول)

 5172-7911لسكان قضاء الشامية للمدة  ومعدل التغير التوزيع النسبي

 الوحدات االدارية
  (*)التغير معدل 2115 1221 1231 1211

 2115-21 21-31 31-11 النسبة % النسبة% النسبة% النسبة%
 2.6 22.3- 12.3 35.6 34.1 42.1 21.3 الشاميةمركز قضاء 

 3.1- 2.5 2.3 35.3 31.2 36.3 33.2 غماساحية  ن
 4.4 3.2 31.3 16.6 15.2 14.6 11.2 المهناويةاحية  ن
 1.6- - - 12 12.2 - 23.3 الصالحيةاحية  ن

 - - - 111 111 111 111 المجموع
 3.1- 1.4 11.2- 21.1 23.1 23 25.3 نسبة القضاء من المحافظة

  (1) الجدولبيانات عتماد على الباحث ا -المصدر:
 111(×)*( معدل التغير: هي )الفرق الحاصل بين نسبتي التعدادين / التعداد االول 

  .  141-145ص،  1215، القاهرة العربية النهضة،  االسس االحصائية للدراسات السكانية،المصدر: عبد المجيد فراج  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 (5)خريطة 
 5172-7991التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية  لعامي

 (2جدول )بيانات اعتماد على المصدر: الباحث 



 

 

اذ بلغ عدد سكان القضاء حوالي  7991قضاء الشامية بالمرتبة الثانية في تعداد جاء مركز     
لقضاء الى كان مركز اوصل س 5172اما في تقديرات ،  (%84.6)نسبة مقدارها بو نسمة ( 61579)
ويرجع سبب تراجع مركز  (%5.6) نسبي مقداره ربتغي (%82.6)وارتفعت نسبته الى  ة( نسم94779)

 ويتبين 5172وتقديرات  7991في تعداد  هالقضاء الى المرتبة الثانية الى فصل ناحية الصلحية عن
اذ كانت ، 5172-7991 المدةية لسكان ناحية المهناوية خلل ئو ان هناك تغير في النسبة الم ايضا"

( وبتغير نسبي %76.2)الى  5172ارتفعت في تقديرات  7991عام  (%72.9)نسبة سكان الناحية 
وكان ذلك على حساب ناحية الصلحية التي تحاددها اذ انخفضت نسبة سكانها من  %(4.4مقداره )

  (.%7.6 –)سلبي مقداره  نسبي وبتغير5172في تقديرات  (%77.9)الى 7991في عام ( 75.5%)
مما سبق ان هناك تباين في التوزيع النسبي لسكان القضاء وخلل مدد متلحقة وكان  يستنتج      

سيما هجرة بعض سكان في بعض الوحدات االدارية دور في ذلك التباين والهجرة  للزيادة الطبيعة
وبصورة  ،ف والمدينة بعد تدهور القطاع الزراعي والفارق الخدمي بين الري االرياف نحو مراكز المدن
 يأتي بعدها مركز القضاء.و  لمرتبة االولى من حيث عدد السكانعامة تأتي ناحية غماس با

 :الكثافة السكانية  -5
فهو  ،السكان يستخدم مفهوم كثافة  الجغرافية العلقة بين عدد السكان والرقعةلغرض توضيح        

 الخام من ابسط انواع او العامةوتعد الكثافة ، ها عليالسكان على المساحة التي يعيشون  عملية توزيع
، المقاييس المستخدمة سيما الوحدات االدارية الصغيرة والغير متباينة من حيث الخصائص الطبيعية 

وتتأثر الكثافة السكانية بعدة . واالجتماعي ،الكثافة دور في عملية التخطيط االقتصادي كما ان لمقياس
وهي تعني ببساطة اجمالي عدد سكان  (7).االقتصادي المتداول في المنطقة النشاط منها طبيعة عوامل

  مساحتها. الوحدة االدارية الى
 العامة ان هناك زيادة ملحوظة في الكثافة يتبين  (4( و )8والخريطتين )( 8ومن الجدول )     

لكثافة العامة للسكان بلغت ا 7991 ففي تعداد، القضاء او الوحدات االدارية  سواء على مستوى للسكان
وهي اعلى بكثير من الكثافة العامة في المحافظة التي بلغت  (5شخص/كم 798)في قضاء الشامية 

ويعزى ذلك الى االهمية االقتصادية لريف القضاء في تلك المدة اذ  ( للسنة نفسها،5شخص/كم 11)
وفي عام   طة المرتبطة به،لعدد كبير من العاملين سيما في القطاع الزراعي واالنشوفر فرص عمل 

وهذا امر طبيعي لزيادة عدد السكان  (5شخص/كم 519)ارتفعت الكثافة العامة في القضاء الى  5172
 728)لمحافظة لنفس السنة في حين بلغت الكثافة السكانية في ا ،في نفس الرقعة الجغرافية 

 . 5172-7991للمدة  (%779.6)وللمحافظة  (%27.9)بمعدل تغير في القضاء بلغ  (5شخص/كم

                                  
ء اكرم احمد الجبوري، التباين المكاني ألنواع الكثافات السكانية في محافظة بغداد)باستخدام نظم المعلومات الجغرافي(، شيما (7)

 . 85، ص5115،  ، جامعة بغداد (ابن رشد)كلية التربية مقدمة الى رسالة ماجستير)غير منشورة( 



 

 

 (8جدول)
 5172-7991في قضاء الشامية للمدة  العامةالكثافة 

 الوحدات االدارية
 2الكثافة العامة شخص/كم

 )*(معدل التغير
1221 2115 

 56.2 553 354 مركز قضاء الشامية
 41.1 216 141 ناحية غماس

 52.1 214 134 المهناوية  ناحية 
 43.2 211 136 ناحية الصالحية

 51.2 213 133 مجموع القضاء 
 113.6 153 11 المحافظة

 (3على بيانات الملحق  ) ااعتمادالباحث  المصدر :              
  

مقارنة بعام  5172اما على مستوى الوحدات االدارية فقد ارتفعت الكثافة العامة للسكان في عام       
وفي عام  7991ة سواء في عام بين الوحدات االداريوظهرت اختلفات في الكثافة السكانية ،   7991
ازدادت في   (5شخص/كم 824)سجل مركز قضاء الشامية كثافة مقدارها  7991ففي عام  ،5172

ناحية  اما( ، 26.5)وبمعدل تغير بين التعدادين مقداره ( 5/كمشخص 228)الى  5172تقديرات 
 7991ام لكثافة السكانية اذ كان مقدار الكثافة عالصلحية التي استأثرت بالمرتبة الثانية من حيث ا

 ومعدل تغير مقداره 5172حسب تقديرات  (5شخص/كم 511)ارتفعت الى  (5شخص/كم 796)
 (5شخص/كم 741)مقدارها بالمرتبة الثالثة اذ سجلت كثافة عامة ناحية غماس  جاءتثم ،  (49.9%)

اما ناحية ( ، 41.7) تغير مقداره وبمعدل (5شخص /كم 516)ثم ارتفعت الى  7991في تعداد 
الى  5172ازدادت الى عام  (5شخص/كم 784)وهي  7991المهناوية التي سجلت اقل كثافة عام 

   ( . 29.1)وبمعدل تغير مقداره  (5شخص/كم 511)
ة لكنها اعلى قضاء الشامي الكثافة العامة في حالة تزايد في عموم وحدات  ان  سبق ممايظهر        

، ويعزى ذلك 5172او  في عام  7991تعداد عام ألجمالي المحافظة  سواء في ثافة العامة من الك
 الى الزيادة الطبيعية للسكان فضل عن عودة قسم كبير من المهاجرين الى مناطقهم.

 
 
 



 

 

 (8) خريطة
 7991الكثافة العامة لسكان قضاء الشامية حسب تعداد 

 (3) جدولبيانات اعتماد على المصدر: الباحث 
 



 

 

 (4خريطة)
 5172قضاء الشامية حسب تقديرات  نالكثافة العامة لسكا

 
 (3جدول )بيانات اعتماد على المصدر: الباحث 

 



 

 

     :التوزيع البيئي   -3
يئة التي يعيش فيها أي حسب الب .يقصد بالتوزيع البيئي هو توزيع السكان الى حضر وريف       

منها ما  .تستخدم للتميز بين المراكز الحضرية والريفية وهناك عدة مقايس وخصائص  هؤالء السكان
     وتعتمد معظم الدراسات  .يتعلق بحجم السكان واالخر يتعلق بالمهنة والوظيفة التي يزاولها هؤالء السكان

ومن كان  وهو المعيار المعتمد في العراق فمن كان ضمن حدود البلدية يعد حضراا  (7).المقياس االداري
 ، وهذا ما تم اعتماده في هذه الدراسة.ا يعد ريفاا خارجا عنه

( يتبين ان هناك تباين في توزيع نسبة السكان 6)و( 2( والخريطتين )4ومن معطيات الجدول )     
بلغت نسبة سكان الريف في القضاء  7991ففي عام  ،5172-7991خلل المدة  والريف الحضر

في حين بلغت نسبة  ،للمدة نفسها  (%41)الغة وهي اعلى من نسبتهم  في المحافظة الب (69%)
وهذا يعني  (%28)وهي ادنى من نسبتهم في المحافظة البالغة  (%87)السكان الحضر في القضاء 

ان اكثر من ثلثي سكان القضاء هم ريفيون يعملون في الزراعة او بحرفة اخرى ترتبط بها. اما على 
للسكان الريف في  ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  مستوى الوحدات االدارية فقد بلغت اعلى نسبة

للسكان الحضر في حين سجلت ناحية المهناوية نسبة سكان ريف  (%1.8)مقابل نسبة  (95.1%)
نسبة سكان  للسكان الحضر في حين سجلت ناحية غماس (%71.7)مقابل نسبة  (%95.9) بلغت

مركز القضاء الذي سجل اقل نسبة  %( للسكان الحضر ، اما59.2%( مقابل نسبة )11.2ريف )
%( اذ ترتفع الخدمات 41.8%( تقابلها اعلى نسبة للسكان الحضر وهي )25.1للسكان الريف وهي )

 المجتمعية في مركز القضاء.
 (4جدول)

 5172و7991التوزيع البيئي  لسكان  قضاء الشامية  والوحدات االدارية لعامي 

 الوحدات االدارية
 2115 نسبة السكان لعام 1221 لعام نسبة السكان

 )%( ريف )%( حضر )%( ريف )%(حضر
 41.2 52.3 52.1 41.3 مركز قضاء الشامية

 64.4 35.6 11.5 22.5 ناحية غماس
 11.5 22.5 32.2 11.1 المهناوية ناحية 

 33.3 11.2 22.1 1.3 ناحية الصالحية
 61.3 32.2 62 31 مجموع القضاء 

 42.5 41.5 41 53 المحافظة
 .(3الباحث اعتمادا على بيانات الملحق  )المصدر :            

 

                                  
 .791ص ،7994 ، ، القاهرة5ط فة وعلم المنهج الجغرافي،فتحي محمد مصلحي، الجغرافية البشرية بين النظرية والمعر  (7)



 

 

 (2خريطة)
 7991التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب البيئة والوحدات االدارية عام 

 
 (4جدول )بيانات اعتماد على المصدر: الباحث 

 



 

 

 (6خريطة )
 5172الدارية عام التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب البيئة والوحدات ا

 
 (4جدول )بيانات اعتماد على المصدر: الباحث      



 

 

على أ وهي ايضاا  (%61.9)فقد انخفضت نسبة السكان الريف في القضاء الى  ،5172اما عام       
للمدة نفسها بينما ارتفعت نسبة السكان  (%45.2)من نسبة السكان الريف في المحافظة البالغة 

ادنى من نسبة السكان الحضر في المحافظة البالغة  وهي (%89.5)ى في القضاء ال الحضر
ان ارتفاع نسبة السكان الحضر يعزى الى تدهور الواقع الزراعي بسبب و  ، ولنفس المدة (41.2%)

، وكذلك صعوبة منافسة المنتجات الزراعية المحلية للسلع  (7).انخفاض الوارد المائي لنهر الفرات
ان التوسع و  ،سيما في القطاع الحكوميال في المدن ارتفاع مستوى االجورعن  فضلا المستوردة  

لى حساب والبيئية سيما توسع المناطق الحضرية ع ،واالجتماعية ،الحضري له اثاره االقتصادية
على نسبة للسكان أاما على مستوى الوحدات االدارية فقد سجلت ناحية الصلحية  ،االراضي الزراعية 

ناحية )كل من  بينما سجل  ، (%77.5)مقابل نسبة سكان حضر بلغت  (%99.9)الريف اذ بلغت 
على  (%41.5% و64.4% و11.2)نسبة سكان ريف بلغت  (ومركز القضاء، وغماس ، المهناوية 

 .%(  على نفس الترتيب السابق29.9% و82.6% و55.2الترتيب تقابلها نسبة سكان حضر )
 ثالثا: التركيب النوعي والعمري  

وتبرز اهمية  .والعمري توزيع السكان حسب جنسهم وحسب فئات العمر ،يقصد بالتركيب النوعي     
 .دراسة بنية السكان حسب العمر والجنس في انها توضح الملمح الديموغرافيا للمجتمع ذكورا واناثا 

ات التركيب العمري ولبيان (5)،وتحدد الفئات المنتجة فيه والتي يقع على عاتقها عبء اعالة باقي افراده
 ان التركيب السكاني يعد عاملا  عن فضلا  .والنوعي اهمية في مجال التخطيط لقطاع الصحة والتعليم 

ويؤثر التركيب  (8)،في نمط نمو السكان وتوزيعهم وانتقالهم بين االنشطة االقتصادية  ومؤثراا  مهماا 
ع بأنها تختلف كيبة السكانية للعمر والنو وتتصف التر  .العمري في انتاج واستهلك السلع  والخدمات 

 .  باختلف المجتمعات
 التركيب النوعي : -1

ان نسبة النوع  تعني تقسيم عدد الذكور في منطقة ما على عدد االناث في تلك المنطقة ثم       
ة واذا كانت النتيج الذكور تشير الى ارتفاع نسبة يضرب الناتج في مئة فإذا كان الناتج اكثر من مئة

اما اذا كانت النتيجة مئة فأن ذلك يعني ان عدد الذكور يساوي  .االناث  نسبة ارتفاع تعنياقل من مئة 
 .والتركيب النوعي هو نتاج العوامل المؤثرة في النمو السكاني )المواليد   ،تلك  المنطقة عدد االناث في

 جالمواليد والوفيات وحاالت الزوايمكن للتركيب النوعي ان يؤثر مباشرة بعدد و  .الهجرة(  .الوفيات 
ذكور لكل  712) وان نسبة النوع عند الوالدة وبشكل عام تكون (4)،ومعدالت الهجرة والبنية الحرفية

                                  
,  6008, 3,ع31عدنان احمد ثالج , دراسة لواقع الموارد المائية في العراق وافاقها المستقبلية , مجلة زراعة الرافدين , م (1)

 .1ص
 .192, ص 6000عبد هللا عطوي , جغرافية السكان , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت ,  (6)
 . 33مهدي ناصر حسين الكناني , مصدر سابق , ص (3)
, عمان , دار صفاء للنشر 1( علي سالم احميدان الشواورة , علم السكان وتضخم المدن التزايد السكاني المطرد , ط1)

 . 129, ص 6011والتوزيع , 



 

 

الى  تشير 7991( يتبين ان نسبة النوع في تعداد 2ومن معطيات الجدول ) (7)(،من االناث 711
وان هذا التغير كان  .الذكور  ر ارتفاع نسبةلتشي 5172االناث ثم تغيرت في  تقديرات  ارتفاع نسبة

كانت نسبة النوع   7991ففي تعداد  .على مستوى مجموع القضاء وعلى مستوى الوحدات االدارية 
وفي  . %(91،7)وتعد هذه النسبة اعلى من  نسبة النوع في المحافظة التي بلغت  . %(99)للقضاء 
وهي اقل من نسبة النوع في المحافظة  %(711.7) لىارتفعت نسبة النوع في القضاء ا 5172تقديرات 
 .%(771.5)البالغة 

 (2جدول )
 5172وتقديرات  7991قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية وفقآ لتعداد  لسكاننسبة النوع 

 الوحدات االدارية
1221 2115 

 نسبة النوع اناث ذكور نسبة النوع اناث ذكور
 111.1 44443 42616 23 31412 22122 الشاميةضاء قركز م
 116.4 45333 43115 21.3 32126 31353 غماساحية ن
 111.2 15136 15233 22.1 11653 11564 المهناويةاحية ن
 113.6 21511 22231 23.1 13223 13662 الصالحيةاحية ن

 111.1 121513 136611 23 31126 35321 مجموع القضاء
 111.2 521342 653321 21،1 331216 311125 المحافظة

 :على اعتماداالمصدر : الباحث 
 محافظة،  1221.نتائا التعداد العام للسكان لسنة  لإلحصاءالجهاز المركزي  وزارة التخطيط.، جمهورية العراق .مجلس الوزراء -

 القادسية/ قضاء الشامية، بيانات غير منشورة.    
 نية.مديرية االحصاء في الديوا، وتكنلوجيا المعلومات  لإلحصاءالجهاز المركزي ، وزارة التخطيط، جمهورية العراق .مجلس الوزراء  -

 %91.8و %99)كانت نسبة النوع  7991اما على صعيد الوحدات االدارية  ففي تعداد       
وناحية  ،وناحية الصلحية ،وناحية غماس  ،لكل من مركز قضاء الشامية %(99.7و %99و

و  %718.6و  %716.4و %777.1)الى  5172غيرت في تقديرات ت،  رتيبالت المهناوية على
   ارتفاع    ويمكن تفسير ، (8) شكل( و 2جدول ) رتيبعلى التاالدارية لنفس الوحدات  %(717.5

ية وعودة المهاجرين الى وتحسن الظروف االقتصاد ، في نسبة  الذكور الى التغيرات السياسية في البلد
عن  ان منطقة الدراسة تغلب عليها الصفة  فضلا  (5)،رين من  الذكورذ ان اغلب المهاجإاماكنهم 

وكذلك انها  تتصف ، تفضيل لجنس الذكور على االناث  تعدد الزوجات و الريفية وما يترتب عليها من
 (8).بمستوى خصوبة مرتفع

                                  
 22, ص6001وائل للنشر, ,عمان, دار 6فوزي عيد سهاونة, موسى عبود سمحة, جغرافية السكان, ط  (1)

  .44ص ، مصدر سابق ، ( مروة عاصي نعيمة خضير5)
,رسالة ماجستير)غير  6001-1891صبرية علي حسين العبيدي ,التحليل المكاني للخصوبة في محافظة القادسية للمدة  (3)

 . 29, ص6009منشورة(,كلية اآلداب ,جامعة القادسية,



 

 

 (8شكل )
5172وتقديرات 7991نسبة النوع في قضاء الشامية حسب تعداد 

 
         .(5) عتمادا على بيانات الجدولالباحث االمصدر: 

 
 التركيب العمري : -2
لمعايير  اا ب اعمارهم الى فئات ومجموعات وفقيقصد بالتركيب العمري تصنيف السكان حس       
يساهم التركيب العمري و  (7)،ويتأثر التركيب العمري بثلثة عوامل هي الخصوبة والوفاة والزواج،  عديدة

ومن خلله يمكن معرفة معدالت االعالة  (5)،ديموغرافية وتحديد الفئات المنتجةالملمح الفي توضيح 
ان للتركيب السكاني بحسب العمر والجنس تأثير كبير على  ، ومعرفة حجم السكان النشطين اقتصادياا 

وتعد المعلومات عن التركيب ( 8)،النشاط االقتصادي فهو يحدد نسبة السكان في الدراسة وفي سن العمل
ان التركيب العمري هو المحدد لكثير من التغيرات و  (4)،في التخطيط للقوى العاملة لعمري مهمة جداا ا

ويمكن  (2)،وعليه يتوقف حجم العرض من القوى العاملة ، والديموغرافية ،واالجتماعية ،االقتصادية
وتلجأ  ،(6)،تنمية( وهي الفئة التي توفر الكوادر البشرية لل72معرفة حجم فئة صغار السن )دون سن 

  (1)هي: معظم الدراسات السكانية الى تصنيف السكان الى ثلث فئات عمرية عريضة
                                  

 .661,ص6012,دار وائل للنشر,عمان,1لسكان,طكايد عثمان ابو صبحة, جغرافية ا  (1)
 .229,ص6011( محمد رفعت المقداد, واخرون ,جغرافية السكان , مصدر سابق,6)
, 6010,بيروت,دار المنهل اللبناني ,1( سعاد نور الدين ,السكان والتنمية مقاربة سوسيو تنموية, لبنان الجنوبي نموذجا ,ط3)

 .    229ص
ف , التركيب العمري والنوعي لسكان المملكة العربية السعودية, )بحوث  جغرافية(, مجلة الدارة, ( رشود بن محمد الخري1)

 .2, ص6002( , الرياض, 6العدد )

 مجلة كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية، السكان في دولة قطر)دراسة ديموغرافية(،، ناصر عبد الرحمن فخرو  (2)
 .722ص ،5115 جامعة قطر، ،(52) العدد

 .584ص ، ، مصدر سابق ، واخرون علء السيد محمود (6)
 . 559ص ، ، مصدر سابق ( كايد عثمان ابو صبحة1)
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 فئة صغار السن وهم السكان دون سن الخامسة عشر.  -أ
 ( سنة.64-72فئة متوسطي السن وهم السكان بين) -ب
 .سنة فأكثر 62فئة المسنون وهم السكان بعمر  -ج

اال ان هذا ال  .قاعدة الهرم السكاني وهي فئة غير منتجة وانما مستهلكة تمثل فئة صغار السن       
وهي اكثر الفئات المتصفة  .يمنع دخول بعض افراد هذه الفئة سوق العمل والسيما الموسمي منه 

( 2) و( 4الشكلين )و ( 6) ومن معطيات الجدول (7).بالتجدد والتغير والتأثر بعاملي المواليد والوفيات
ذ بلغت نسبة صغار إ .5172 -7991 هناك تغير في النسبة المئوية لهذه الفئة خلل المدة يتبين ان

 (%57)للذكور و (%57.8)منها  (%45.8)في عموم القضاء حوالي  7991السن حسب تعداد 
نسبة  (%47.5)الى انخفاض في نسبة هذه الفئة اذ بلغت حوالي  5172وتشير تقديرات ، لإلناث 

ويمكن ، من مجموع االناث  (%79.2) من مجموع الذكور ونسبة االناث منها (%57.1)الذكور منها 
ان يرجع سبب هذا االنخفاض الى زيادة نسبة التحضر وتوفر وسائل منع الحمل وارتفاع المستوى 

ويمكن اعتبار المدة التي  (5)،وكذلك تعليم المرأة واثره في معدالت الخصوبة، الثقافي لسكان الريف 
وما شهدته من تعبئة عسكرية وقرارات تشجيع االنجاب اثر في ارتفاع النسبة  7991داد سبقت تع

 عن ان غالبية المهاجرين العائدين الى القضاء هم من فئة الشباب.  فضلا  ، المئوية لهذه الفئة 
ا ( وهي الفئة المنتجة والتي يقع على عاتقه64-72اما بالنسبة الى فئة االعمار المتوسطة )      

وتقسم بعض الدراسات هذه الفئة الى فئتين ، اعالة الفئتين االخريين وكذلك تتولى مهمة الدفاع عن البلد 
  (8).(64-42( والبالغون الكبار )44-72تين هما البالغون الصغار )ثانوي

وجود تغير واضح في فئة االعمار  عدم(  4) و( 8( والشكلين )2تبين من  معطيات الجدول )      
من  (%22)اذ بلغت نسبة هذه الفئة  5172وتقديرات  7991( سنة حسب تعداد 64-72توسطة )الم

ويرجع  (%59.7)ونسبة االناث  (%56.9)كانت نسبة الذكور منها  ،7991مجموع السكان في تعداد 
ي داخله . وفي هذا التفاوت الى هجرة اعداد كبيرة من الذكور الى خارج العراق والى مناطق اخرى ف

كانت نسبة الذكور منها  (،%22.8)نسبة االعمار المتوسطة في القضاء بلغت 5172ديرات تق
الكثير الى عودة  ويفسر ارتفاع الذكور (%51.5)وهي اعلى من نسبة االناث التي بلغت  (59.7%)

( سنة هي االعلى مقارنة 64-72وتعد نسبة السكان ضمن هذه الفئة ) ،من المهاجرين الى القضاء 
 صغار السن وكبار السن.بنسبة 

                                  
 .559ص ، نفسهالمصدر  (7)
 حسين عذاب عطشان الجبوري، التحليل المكاني ألثر التعليم في الخصوبة في محافظات الفرات االوسط للمدة (5)

 .711-716ص ،5111 القادسية،جامعة  ، اآلدابكلية  مقدمة الى شورة()غير من اطروحة دكتوراه ،7991-5112
 .514،مصدر سابق،4ابوعيانة جغرافية السكان، اسس وتطبيقات،ط ( فتحي8)



 

 

 (  6جدول)
 بحسب الجنس  النسبة المئوية لفئات االعمار

 5172وتقديرات  7991ة وفقآ لتعدادفي قضاء الشامي

 (.4المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات الملحق )
 
 

 الفئات العمرية
1221 

 المجموع
2115 

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

1-4 1.4 1.5 14.2 1.6 1.1 14.1 
5-2 1.2 1.1 14.3 1.1 6.4 13.5 
11-14 6.1 6.4 13.1 1 6 13 

 41.2 12.5 21.1 42.3 21 21.3 المجموع    
15-12 5.5 5.5 11 5.4 5.2 11.6 
21-24 4.6 4.4 2 4.3 4.3 2.1 
25-22 3.3 4.2 3 4.1 3.1 1.3 
31-34 3.1 3.3 6.4 3.4 3.1 6.5 
35-32 2.1 2.2 5.6 2.3 2.2 5.1 
41-44 2.5 2.4 4.2 2.6 2.4 5 
45-42 1.2 2.1 4 2.4 2.1 4.5 
51-54 1.1 1.3 2.4 1.4 1.4 2.3 
55-52 1.2 1.1 2 1 1.1 2.1 
61-64 1.3 1.2 1.1 1.2 1 1.2 

 55.3 21.2 23.1 55 23.1 26.2  المجموع
65-62 1.5 1.5 1 1.6 1.6 1.2 
11-14 1.3 1.4 1.1 1.3 1.4 1.1 
15 -12 1.2 1.3 1.5 1.2 1.2 1.4 
 1.5 1.3 1.2 1.5 1.3 1.2 فأكثر 31

 2.3 1.5 1.3 2.1 1.5 1.2  المجموع
 111 43.3 51.1 111 51.5 42.5 المجموع الكلي



 

 

 (4شكل)
 7991التوزيع النسبي للسكان في قضاء الشامية بحسب الفئات العمرية العريضة لعام 

 
 (6دول )المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الج

 
 (2شكل)

  5172التوزيع النسبي للسكان في قضاء الشامية بحسب الفئات العمرية العريضة لعام 

 
 (.6المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )
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وترتبط ، نهم خارج قوة العمل فأكثر فهي فئة مستهلكة ال (62)اما بالنسبة الى فئة كبار السن       
 (7)،نسبة هذه الفئة العمرية في أي مجتمع بعوامل تتعلق بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي

ويكون  (64)فوق سن  (%4)اذا كان بينهم اقل من  يكون المجتمع فتياا وفي ضوء نسبة هذه الفئة 
 (5)(.%1)اذا زادت هذه النسبة عن  ن مسناا ويكو  (%4-1)اذا تراوحت النسبة المشار اليها بين  ناضجاا 
 ،7991في عام  (%5.1)هذه الفئة  بةاذ بلغت نس فتياا  لذلك يعد مجتمع قضاء الشامية مجتمعاا  ووفقاا 

 5172اما في عام  ،لإلناث  (%7.2)مقابل  رمن مجموع الذكو  (%7.5)وكانت نسبة الذكور منها 
 .(%7.2)ونسبة االناث  (%7.8)لذكور وكانت نسبة ا (%5.9)فبلغت نسبة كبار السن 

واالناث  ،اختلفات واضحة في نسبة السكان واختلفاتها بين الذكور( 6من الجدول )تظهر       
وكما يظهر  7991ففي عام  ،5172او في عام  7991سواء في عام بحسب الفئات العمرية الخمسية 

( وان هناك تفوق لنسبة 9-2( والثانية )4-1)( ان نسبة السكان ترتفع في الفئتين االولى4في الشكل )
في حين تتفوق نسبة  ،للذكور  (%1.4)لإلناث و (%1.2)االناث على الذكور في الفئة االولى فبلغت 

( ثم تبدأ نسبة السكان 74-71الذكور على االناث في الفئة الثانية وكذلك في الفئة العمرية الثالثة)
اما ، هر في القاعدة العريضة للهرم السكاني والقمة المدببة باالنخفاض مع ارتفاع العمر وهذا يظ

  (%2.2)( فيظهر تساوي لنسبة الذكور واالناث اذ بلغت نسبة كل منهما 79-72بالنسبة للفئة الرابعة )
( التي يظهر فيها تفوق للذكور على االناث اذ بلغت 54-51على العكس من الفئة العمرية الخامسة )

الفئة العمرية  يظهر تفوق في نسبة االناث فيو  .(%4.4)تقابلها نسبة االناث  (%4.6)نسبة الذكور 
 (%8.9)تقابلها نسبة الذكور  (%4.5)ذ بلغت نسبة االناث في هذه الفئة إ( 59-52السادسة )

ويستمر جنس االناث في التفوق على الذكور حتى الفئة العمرية التاسعة التي  يظهر فيها تفوق نسبي 
اما بالنسبة للفئة  رتيب ،للذكور واالناث على الت (%5.4% و5.2) ى االناث اذ بلغتللذكور عل

لإلناث  (%5.7)( يظهر تراجع في نسبة الذكور لصالح االناث اذ بلغت 49-42العمرية العاشرة  )
وتستمر نسبة االناث في التفوق على الذكور حتى الفئة العمرية الرابعة عشر  ،للذكور (%7.9)مقابل 

اما الفئة العمرية  ،لكل منهما  (%1.2)( التي تتساوى فيها نسبة الذكور واالناث وذلك بنسبة 62-69)
وتستمر بالتفوق  ،( تبدأ نسبة االناث بالتفوق على الذكور بفارق نسبي بسيط 14-11الخامسة عشر )

 حتى باقي الفئات العمرية . 
( 9-2لى االناث في الفئات العمرية )شهد تفوق للذكور ع 7991يتضح مما تقدم ان عام       
-62( و )79-72( وتتساوى نسبة الذكور واالناث في الفئتين )44-41( و)54-51( و)74-71و)
 على الذكور.  لإلناثاما باقي الفئات العمرية فيظهر فيها تفوق  .( 69

                                  
 .581،ص5119،دار المعرفة الجامعية،االسكندرية،1فتحي ابو عيانة ،جغرافية السكان،ط (7)
 .541علء السيد محمود ،واخرون، مصدر سابق،ص (5)



 

 

العمرية  فيظهر تفوق واضح لنسبة الذكور على االناث في معظم الفئات 5172اما في عام       
  لإلناث (%1.7)مقابل نسبة  (%1.6) ( بلغت نسبة الذكور4-1ففي الفئة العمرية االولى ) ،الخمسية 
لها انخفاض في نسبة ( تبدأ نسبة فئة الذكور باالنخفاض لكن يقاب9-2العمرية الثانية )الفئة اما في 

ستمر نسبة  الذكور بالتفوق وت ، (%6.4)ونسبة االناث  (%1.7)ذ بلغت نسبة الذكور إاالناث ايضا 
اذ يظهر تفوق نسبي لإلناث على الذكور اذ بلغت ، ( 89-82على االناث حتى الفئة العمرية الثامنة )

( يظهر تفوق 44-41اما الفئة العمرية التاسعة ) ،للذكور  (%5.9)مقابل  (%5.9)نسبة االناث 
اما الفئة العمرية  ،لإلناث  (%5.4) للذكور مقابل (%5.6)لنسبة الذكور على االناث وذلك بنسبة 

للذكور مقابل  (%5.4)( فيظهر فيها تفوق للذكور على االناث وذلك بنسبة  49-42الخمسية العاشرة )
(  وذلك بنسبة 24-21وتتساوى نسبة الذكور واالناث في العمرية الحادية عشر ) ،لإلناث  (5.7%)
( اذ بلغت 29-22ى الذكور في الفئة الثانية عشر )بينما يظهر تفوق لإلناث عل ،لكل منهما ( 7.4%)

فئة التي وتستمر نسبة االناث بالتفوق على الذكور في ال ،للذكور  (%7)مقابل  (%7.7)نسبة االناث 
في حين تتساوى نسبة الذكور  ،للذكور  (%1.9)مقابل  (%7)نسبة االناث ( اذ بلغت 64-61تليها )

اما في الفئة الخامسة  .لكل منهما (%1.6)( اذ بلغت 69-62عشر ) واالناث في الفئة العمرية الرابعة
 ،للذكور (%1.8)لإلناث مقابل  (%1.4)عشر يظهر تفوق لإلناث على الذكور اذ بلغت نسبة االناث 

لكل  (%1.5)( اذ بلغت 19-12ويظهر التساوي في نسبة الذكور واالناث في الفئة العمرية التي تليها )
 ( .2فوق نسبة االناث على الذكور في باقي الفئات العمرية . شكل)ثم يبدأ ت ،منهما 
( 4-1ي الفئات العمرية )تتفوق نسبة الذكور على االناث ف 5172يظهر مما سبق ان في عام      

(  49-42( و)44-41( و)84-81)( و59-52( و)54-51( و)79-72( و)74-71( و)9-2و)
اما  ،(19-12( و)69-62( و)24-21لفئات العمرية )في حين تتساوى نسبة الذكور واالناث في ا

 باقي الفئات العمرية الخمسية فيتضح فيها تفوق لنسبة االناث على الذكور.
( يتبين ان قضاء الشامية يتمتع بهرم ذو قاعدة 6( وبيانات الجدول )1)( و6) ومن الشكلين      

مما يوحي بوجود  5172عام  و  7991يق في قمة الهرم خلل عام عريضة مع اتساع في الوسط وض
وكذلك توفير  ، يمكن ان تستغل في عملية التنمية االقتصادية نسبة من السكان النشطين اقتصادياا 

احتياطي لقوة العمل  ومن جانب اخر يتطلب من صناع القرار والمخططين توفير ما تتطلبه الفئة دون 
يمكن و  ير فرص للعمل والتشغيل مستقبلا وتوف سن الخامسة عشر من خدمات تعليمية وصحية حالياا 

بينما  (%4) 7991( اذ بلغت نسبتها في تعداد49-42ملحظة انبعاج بسيط في نسبة الفئة العمرية )
 وتشير قاعدة الهرم العريضة الى ارتفاع نسبة االطفال( ، %4.2) بلغت نسبتها 5172في تقديرات 

وتشير قمة الهرم ،  5172%( عام 47.5و)%( 45.8) 7991ذ بلغت عام إدون سن الخامسة عشر 



 

 

عام  (%5.9)و7991عام  (%5.1)فأكثر اذ بلغت  62الى قلة نسبة كبار السن بعمر  المدببة
 -ولمعلومات التركيب العمري اهمية في توضيح نسبة االعالة : .5172
 اإلعالة نسبة : 

 (7)،عن دالالته االقتصادية وهو مفهوم يعطي داللة على التوزيع العمري للسكان من جهة فضلا      
 (5)،على اساس ان كل فرد في المجتمع مستهلك اما المنتجون فهم بعض افراده اإلعالةوتقوم نسبة 

لقيه السكان في تعبر عن مدى العبء الذي يو ، ماهية العلقة بين فئات العمر المختلفة  انها توضحو 
يست فعلية اذ هي نسبة كامنة ول اإلعالة نسبة  وان ، على باقي الفئات في المجتمع فئات عمرية معينة

عن ان هناك مجتمعات ال يتوقف  فضلا  ضمن قوة العمل السن ممن هم فعلا  يوجد ضمن فئات صغار
ى والمعاقين ( ال تستثني الطلبة والمرض64-72ان فئة )و  (8).سنة 62فيها نشاط االنسان عند عمر

 ل .والزاهدين عن العم
 7991ي لقضاء الشامية عام الهرم السكان (6شكل)

 
 (   6المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

                                  
 .25مفيد ذنون يونس، مصدر سابق،ص  (7)
 .551فتحي ابوعيانة ،دراسات في علم السكان، مصدر سابق ،ص   (5) 
 .585ان ابو صبحة، مصدر سابق،صكايد عثم  (8) 



 

 

 
 (1شكل )

 5172الهرم السكاني لقضاء الشامية عام 

 
 (   6المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

غار ونسبة ان هناك مؤشر ايجابي  يوضح انخفاض نسبة اعالة الص( 1من الجدول )يتبين         
 (%16)حوالي  7991اذ بلغت نسبة اعالة الصغار في قضاء الشامية حسب تعداد ، االعالة الكلية 
اما في ،  (64-72ممن هم في  عمر ) 711يتولى اعالتهم  (72شخص دون سن  16)أي ان هناك 

من  االخرى انخفضت  اما نسبة االعالة الكلية فهي(، %18)النسبة الى  انخفضت 5172تقديرات 
انضمام اعداد كبيرة   إلى ويرجع ذلك،  5172في تقديرات ( %19) إلى  7991في تعداد  (97%)

 بسبب طول المدة الزمنية. اا فئة السكان النشطين اقتصادي إلى من فئة صغار السن
 

 (1جدول )
 5172-7991نسبة االعالة في قضاء الشامية للمدة 

 (***)نسبة االعالة الكلية (**)كبارنسبة اعالة ال (*)نسبة اعالة الصغار السنة

7991 16 2 97 
5172 18 2 19 

 (4اعتمادا على الملحق ) المصدر الباحث
 111×(64-15عدد السكان  )÷   15نسبة اعالة الصغار= عدد السكان دون سن *( )

 111×(64-15عدد السكان )÷ فأكثر  64نسبة اعالة الكبار= عدد السكان )**( 
 111×( 64-15عدد السكان )÷ فأكثر( 64+ 15لة الكلية= عدد السكان)دون نسبة االعا)***( 
 المصدر:

    -John I Clark ,population GeoGraphy,oxford,1992,p.69                                  
 . 231ر سابق صكايد عثمان ابو صبحة، مصد  -  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الفصل الثاني

التوزيع الجغرافي للقوى العاملة 
 في قضاء الشامية

 المبحث االول

التوزيع الجغرافي للسكان العاملين في 
 قضاء الشامية

 المبحث الثاني

عن  التوزيع الجغرافي للسكان العاطلين
 في قضاء الشامية العمل

 



 

 

 ثانيالفصل ال
 ميةالتوزيع الجغرافي للقوى العاملة في قضاء الشا

ان السبيل لتحقيق التنمية الشاملة و  ر الثروة اللزمة لعملية التنمية.تعد القوى العاملة احد مصاد      
عن ان حجم وتوزيع القوى العاملة يتسم  فضلا  (7).واستمرارها هو االهتمام بالموارد البشرية وتنميتها

للقوى لعاملة ألي منطقة يوفر قاعدة بيانات  فدراسة التوزيع الجغرافي .ومكانياا  بالتغير والتباين زمانياا 
انها توضح الفائض او العجز  و .يمكن الرجوع اليها في العديد من المجاالت سيما في مجال االستثمار

وان القوى العاملة تشكل العنصر  .من القوى العاملة في هذه االنشطة ومحاولة ايجاد تفسير لذلك
ي وطبيعة مفرداته في اي وحدة مكانية مهما كان حجم مواردها الرئيس لتحديد هيكل النشاط االقتصاد

ا ناحية غماس  في في قضاء الشامية  7991النشطين عام  للسكان نسبة ت اعلىوقد بلغ (5)،ونوعيتها
تلها مركز القضاء بنسبة  .في القضاء من مجموع النشطين اقتصادياا  (%89.7نسبة ) اذ سجلت

(84.9%.) 

من مجموع  (%74.9) فيها مهناوية فقد بلغت نسبة السكان النشطين اقتصادياا اما ناحية ال       
واظهرت  (. %75.5) بينما جاءت ناحية الصلحية بنسبة، في القضاء  السكان النشطين اقتصادياا 

كانت من حصة في القضاء  النشطين اقتصادياا  للسكان اعلى نسبةان  5172نتائج الدراسة الميدانية 
اما ناحية  ، (%59.9)في حين بلغت حصة ناحية غماس  . (%85.6) بلغتإذ  مركز القضاء

وبناء على ذلك  فقد  ، رتيبعلى الت()(%76.1% و51.9)المهناوية والصلحية فقد سجل نسبة 
،  اشتمل هذا الفصل توزيع القوى العاملة حسب االنشطة االقتصادية والمهن الرئيسية والحالة  العملية 

عن العمل بغية  العاطلينوهم  وزيع الجغرافي للقسم االخر من السكان النشطين اقتصادياا عن الت فضلا 
 الوقوف على التباينات التي شهدتها القوى العاملة خلل مدة الدراسة.

 
 
 

                                  
 ،5171تبة المجتمع العربي، عمان ، التنمية والسكان ، الطبعة العربية االولى، مك احمد سامر الدعبوسي ، (7)
 .75ص

 .2ص االمير ساجت ،مصدر سابق ،علي عبد (5) 
(( استخرجت هذه النسب اعتمادا على الملحق )74-78) 



 

 

 المبحث االول

 التوزيع الجغرافي للسكان العاملين في قضاء الشامية

والسياسة االقتصادية تنعكس على  التوزيع  ،تصاديان التغيرات التي تطرأ على النظام االق        
الجغرافي للقوى العاملة ولغرض معرفة حجم التباين في حالة القوى العاملة سيتناول هذا المبحث توزيع 

 السكان العاملين في القضاء حسب النشاط االقتصادي والمهنة والحالة العملية خلل مدة الدراسة.
 بحسب التصنيف الدولي للنشاط االقتصادي العاملين توزيع السكان اوال:

يعرف النشاط االقتصادي بانه المجال الذي يعمل فيه الفرد او هو النشاط الذي تمارسه المؤسسة       
 (5):هي ( صنفاا 71الى ) 7991وقد صنفت االنشطة االقتصادية حسب تعداد   (7).او المشروع

       الزراعة والصيد والحراجة -7
      صيد األسماك -5
     التعدين واستغلل المحاجر -8
   الصناعة التحويلية -4
     إمدادات الكهرباء والغاز والماء -2
 اإلنشاءات -6
 تجارة الجملة والمفرد  -1
 النقل والتخزين والمواصلت. -9
 الوساطة المالية. -9

 وأنشطة المشاريع التجارية ةواإليجارياألنشطة العقارية  -71
 الجتماعي اإللزامي.اإلدارة العامة والدفاع والضمان ا -77
 التعليم  -75
 الصحة والعمل االجتماعي  -78
 والشخصية . ،أنشطة خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية -74
 األسر المعيشية الخاصة التي تضم مستخدمين . -72
  المنظمات والهيئات خارج حدود الوالية اإلقليمية . -76
 الفنادق والمطاعم يةتصليح المركبات والسلع الشخصية والمنزل -71

      
واعتمدت الدراسة التصنيف الدولي للنشاط االقتصادي الذي تقوم بأعداده الدائرة اإلحصائية في       

األمم المتحدة والمسمى التصنيف القياسي الدولي لكافة الفعاليات االقتصادية  الذي يكتب اختصاراا 
(ISIC( لسهولة المقارنة الصادر عام )7949)  ،7929م أجرى عليه بعض التعديلت بين عامي )ث 

     (3):هي سةويتألف من عشرة أقسام رئي 7969وتم تنقيحه عام  .(7969و 

                                  
 .547فتحي ابو عيانة، دراسات في علم السكان، مصدر سابق ،ص   (7)

 7991وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لعام  جمهورية العراق ،(5) 
 .9،محافظة القادسية،ص

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة الحسابات القومية، ترجمة دليل النشاط (8) 
 .  1-7ص ،7914، بغداد ، مطبعة الجهاز ، ،  الطبعة الثالثة 7969االقتصادي المعدل لسنة  



 

 

 الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك -7
 المناجم واستخراج النفط والغاز -5
 الصناعة التحويلية -8
 الكهرباء والغاز والماء -4
 التشييد والبناء -2

 والمطاعم والفنادقتجارة الجملة والمفرد  -6
 النقل والخزن والمواصلت -1
 التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية -9
 الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية -9

 النشاطات التي لم توصف وصفاا كاملا  -71
  

ان ( ان هناك ثمة تباين في التوزيع النسبي للسك9) ( والشكل9الجدول) يتضح من معطيات      
 اذ تظهر الحقائق التالية: العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي

( المرتبة االولى في نسبة العاملين في نشاط الزراعة والصيد والغاباتسجل ) 7991في عام         
بلغت  وبنسبة مساهمة ذكورمن مجموع العاملين في االنشطة االقتصادية  (%28.2)النشاط اذ بلغت 

لمدة ويعزى سبب ذلك الى الدعم الحكومي للنشاط الزراعي في تلك ا، لإلناث  (%4) مقابل (96%)
الخدمات العامة اما نشاط )، مقومات االنتاج الزراعي  وتوفر بسبب ظروف الحصار االقتصادي

 (%54.6)اذ بلغت نسبة العاملين في  النشاط ، ( الذي جاء بالمرتبة الثانية واالجتماعية والشخصية
لك الى ان قطاع الخدمات ويرجع سبب ذ، لإلناث  (%6)للذكور و (%94)مساهمة نوعية بلغت  نسبةب

يحمل في طياته انشطة فرعية ومؤسسات عديدة لها القدرة على استيعاب اعداد البأس بها من العاملين 
ثالثة من حيث الذي جاء المرتبة ال )تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق(اما نشاط ، في النشاط

لإلناث ويرجع  (%5)و  (%99)وبنسبة عمل ذكورية في النشاط  (%77.7)نسبة العاملين التي بلغت 
، سبب ذلك الى وفرة المنتجات الزراعية اللزمة للنشاط التجاري واالعتماد الكبير على التجارة الداخلية 

بلغت نسبة العاملين في النشاط ( المرتبة الرابعة اذ النقل والتخزين والمواصالتاحتل نشاط ) و
الذي  (نشاط التشييد والبناءاما ) ،لإلناث  (%5.7)الذكور و للعاملين (%91.9)وبمساهمة  (4.9%)

وبنسبة مساهمة عمل في النشاط  (%5.9)جاء بالمرتبة الخامسة فقد بلغت نسبة العاملين في النشاط 
ى تراجع حركة البناء واالعمار في البلد ويعزى ذلك ال ، لإلناث (%1.5)للذكور و (%99.9)بلغت 

وبلغت  بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة الحصار االقتصادي وتردي الوضع المعيشي للسكان
بنسبة عاملين في  وذلكالذي احتل المرتبة السادسة  (الصناعة التحويلية) نسبة العاملين في نشاط

ويعزى ارتفاع نسبة  ،لإلناث  (%79.8)ر و للذكو  (%97.1) وبنسبة عمل (%5.5)النشاط بلغت 
في التعبئة العسكرية التي  7991عمالة االناث في النشاط الى انشغال عنصر الذكور قبل وبعد عام 

 . عن هجرة القسم االخر منهم  فضلا  ، شهدها البلد
 
 



 

 

 (9جدول )
النشاط  التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الجنس ومجال ممارسة

 5172-7991االقتصادي ونسبة مساهمة قوة العمل النوعية  للمدة 

 النشاط االقتصادي
 

نسبة المساهمة  1221
نسبة المساهمة  2115 1221النوعية 

 2115النوعية 
 اناث ذكور مجموع اناث ذكور اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 31.3 63.2 12.2 22.5 11.2 4 26 53.5 35.6 54.5 الزراعة والصيد والغابات
 - 111 1.5 1 1.1 - 111 1.16 1 1.16 المناجم واستخراج النفط والغاز

 - 111 1.3 1 1.6 13.3 31.1 2.2 6.3 1.2 الصناعات التحويلية
 21.3 13.2 3.3 3.3 3.1 3.6 21.4 1.5 1.3 1.5 الكهرباء والغاز والماء

 - 111 11.3 1 14.4 1.2 22.3 2.2 1.13 3.1 التشييد والبناء
 12.6 31.4 14.6 3.1 16.2 2 23 11.1 3.3 11.6 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

 - 111 2.4 1 12 2.1 21.2 4.3 1.1 4 النقل والتخزين والمواصالت
 16 34 3.5 2.2 3.6 15.3 34.1 1.4 1 1.4 التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية

 32.3 61.2 35.1 55.1 31.6 12.1 31.2 24.6 51.3 23 تماعية والشخصية   الخدمات العامة واالج
 21.3 13.1 111 111 111 6 24 111 111 111 المجموع

 .(5المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الملحق )
 (9شكل )

 7991التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس عام 

 
  . (3المصدر : الباحث اعتمادا على بيانات الجدول)

 الذكور

 االناث

 المجموع



 

 

من مجموع العاملين  (%1.2)وذلك بنسبة المرتبة السابعة  (نشاط الكهرباء والغاز والماءاحتل )      
 (%9.6)مقابل نسبة  (%97.4)في االنشطة االقتصادية وبنسبة مساهمة ذكور عاملين في النشاط 

المرتبة الثامنة وذلك بنسبة  (تأمين والعقارات والخدمات التجاريةنشاط التمويل والواحتل). لإلناث 
وبنسبة مساهمة  العاملين في االنشطة االقتصادية من مجموع (%1.4) عاملين في النشاط بلغت

نشاط المناجم واستخراج ) . اما نشاطرتيبالذكور واالناث على التلكل من  (%72.8)و (94.1%)
وبنسبة  مساهمة  (%1.16)رتبة االخيرة فقد جاء بنسبة عاملين في النشاط ( الذي احتل المالنفط والغاز
اما بالنسبة لتوزيع العاملين في االنشطة المختلفة حسب النوع فقد تركز العاملين الذكور ،  ذكورية فقط
من مجموع الذكور العاملين في االنشطة  (%24.2)( وذلك بنسبة الزراعة والصيد والغاباتفي نشاط )

النقل في حين سجل نشاط ) (%58)تصادية تله بالمرتبة الثانية نشاط )الخدمات العامة( بنسبة االق
وتتراجع نسبة العاملين الذكور في باقي  . (%77.6)( نسبة عاملين ذكور والتخزين والمواصالت

 من (%1.16)( بنسبة المناجم واستخراج النفط والغازتصل ادنى نسبة لها في نشاط ) إذاالنشطة 
( اذ بلغت الخدمات العامةتتركز نسبة االناث في نشاط )و  . مجموع الذكور العاملين في االنشطة

الزراعة بالمرتبة الثانية نشاط ) جاء .من مجموع االناث العاملت في االنشطة االقتصادية  (21.5%)
ملت اناث ( الذي سجل نسبة عاالصناعات التحويليةثم نشاط ) (%82.6)( بنسبة والصيد والغابات

المناجم وتتراجع نسبة االناث في باقي االنشطة الى ان تختفي نسبتها في نشاط ) .(%6.1)بلغت 
 .( %1)اذ بلغت  واستخراج النفط والغاز(

( الذي يبين التوزيع النسبي للسكان العاملين 9اما على مستوى الوحدات االدارية  فمن الجدول )     
( الذي يبين التوزيع النسبي لقوة العمل النوعية 71) والجدول 7991 في وحدات القضاء االدارية لعام

  :يلي( يظهر ما 1) والخريطة
احتلت ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة العاملين في النشاط  الزراعة والصيد والغابات : -7

االقتصادية تلها  من مجموع العاملين في االنشطة (%64)الزراعي اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط 
اما ناحية غماس ،  (%68.9)بالمرتبة الثانية وبفارق ضئيل ناحية المهناوية التي سجلت نسبة العاملين 

وجاء مركز  فقد احتلت المرتبة الثالثة (%65.7)التي بلغت نسبة العاملين في النشاط الزراعي فيها 
اما بالنسبة لمساهمة  . (%82.4)ي النشاط قضاء الشامية بالمرتبة االخيرة اذ بلغت نسبة العاملين ف

ذ بلغت اعلى نسبة لها إالوحدات االدارية  في جميع ة في النشاط فكانت مرتفعة للذكورالعاملين النوعي
في حين سجل  (%91.9)ناحية المهناوية بنسبة  ثم (%99)في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

وادنى نسبة مساهمة ذكورية كانت في ناحية  (%96.6)مركز القضاء نسبة مساهمة ذكورية بلغت 
تقابلها نسبة مساهمة انثوية في النشاط منخفضة اذ بلغت  (.%94.4)غماس التي سجلت نسبة 

المهناوية  في كل من ناحية غماس ومركز القضاء وناحية (%5)و (%5.8)و (%8.4)و (2.6%)
 .رتيبوالصلحية على الت



 

 

 (9جدول)
 7991العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس والوحدات االدارية عام التوزيع النسبي للسكان 

 النشاط االقتصادي
 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 64 31.3 64.2 63.2 41.2 64.1 62.1 65.2 62 35.4 14 31.4 الزراعة والصيد والغابات

 1.16 1 1.16 1.15 1 1.15 1 1 1 1.1 1 1.1 المناجم واستخراج النفط والغاز
 1.3 1.3 1.6 1.6 1.2 1.6 1.2 3.3 1.3 3.1 2.6 3.1 الصناعات التحويلية

 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1.6 1.4 1 1.4 1.6 1 1.6 الكهرباء و الغاز والماء
 1 1.6 1.1 1.1 1 1.1 3.1 1.1 3.3 4.4 1 4.3 لتشييد والبناءا

 3.1 1.2 3.3 5.3 1.2 5.5 2.4 2.4 2.3 13.3 5.3 12.5 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم
 2.3 1.3 2.2 3.4 1.4 3.4 3.3 1.1 4 1.2 2.5 1.6 النقل والتخزين والمواصالت

 1.3 1 1.3 1.2 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6 1.4 1.6 والعقارات  التمويل والتأمين
 26.6 51 25.3 25.3 53.6 24.3 12 26.2 13.5 22.1 65.1 26.3 الخدمات العامة

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع
 (.6الباحث اعتمادا على بيانات الملحق )المصدر: 

 (71جدول)
 ونسبة المساهمة النوعية الشامية حسب النشاط االقتصاديفي قضاء  للسكان العاملين  التوزيع النسبي 

 7991والوحدات االدارية عام 

 النشاط االقتصادي
 الوحدات االدارية

 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية
 %االناث %الذكور %االناث %الذكور %االناث %الذكور %االناث %الذكور

 2 23 2.3 21.1 5.6 24.4 3.4 26.6 والغابات الزراعة والصيد
 -- 111 -- 111 -- -- -- 111 المناجم واستخراج النفط والغاز

 3.4 61.6 5.1 24.3 11.2 32.1 22.3 11.1 الصناعات التحويلية
 3.6 26.4 11.3 32.2 -- 111 14.6 35.4 الكهرباء والغاز والماء

 2 23 -- 111 1.2 22.3 -- 111 التشييد والبناء
 1.3 23.2 1.6 22.4 1.3 23.1 21 21.3 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

 2.3 21.1 1.5 23.5 1 22 3 21 النقل والتخزين والمواصالت
 -- 111 1.1 21.2 15.2 34.3 13.5 31.5 التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية

 6.4 23.6 1.1 22.3 1.5 22.5 13.3 31.2 الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية
 3.4 26.6 3.1 26.3 5.3 24.1 3.5 21.5 المجموع

 (.6الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على المصدر: 



 

 

 (1) خريطة
والوحدات االدارية  اء الشامية حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي للسكان العاملين في قض

 7991عام 

 
 (2)ًا على بيانات الجدولالمصدر: الباحث اعتماد



 

 

ط الخدمات في سجلت اعلى نسبة للعاملين في نشا :الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية -5
اما  العاملين في االنشطة االقتصادية. من مجموع (%59.1)ذ بلغ نسبة العاملين إمركز قضاء الشامية 

اما  .لمجموع العاملين في الناحية  (%56.6)ناحية الصلحية  فقد احتلت المرتبة الثانية وذلك بنسبة 
احتلت ناحية  واخيراا  . (%52.8)ناحية المهناوية التي احتلت المرتبة الثالثة وذلك بنسبة عاملين بلغت 

من مجموع العاملين في االنشطة  (%79)غماس المرتبة االخيرة اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط 
 . االقتصادية في الناحية

نسبة مساهمة الذكور في النشاط فكانت اعلى نسبة مساهمة لها في ناحية الصلحية التي اما        
 (%95.2)كل من ناحية غماس والمهناوية ومركز القضاء بنسبة  ثم (%98.6)سجلت نسبة 

في مركز القضاء  (%79.9)اما نسبة مساهمة االناث فكانت  .رتيبعلى الت (%97.5% و95.8و
 (%1.2)ناوية في حين سجلت ناحية غماس والصلحية نسبة مساهمة انثوية في ناحية المه (%1.1)و
 .رتيبلتعلى ا (%6.4)و
بلغت اعلى نسبة للعاملين في النشاط في مركز قضاء  :تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق -8

وجاءت  . من مجموع العاملين في االنشطة االقتصادية في مركز القضاء (%79.8)الشامية اذ بلغت 
احية المهناوية بينما سجلت ن .(%9.4)ناحية غماس بالمرتبة الثانية اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط 

وكانت اقل نسبة للعاملين في النشاط من  .(%2.8)ذ بلغت نسبة العاملين في النشاط إالمرتبة الثالثة 
عاملين في االنشطة من مجموع ال (%8.1)نصيب ناحية الصلحية التي سجلت نسبة مقدارها 

 االقتصادية في ناحية الصلحية.  
اما بالنسبة لمساهمة العاملين النوعية في النشاط فكانت اعلى نسبة عاملين ذكور في ناحية        

في حين سجلت ناحية الصلحية  (%99.1)ناحية غماس بنسبة  ثم (%99.4)المهناوية اذ بلغت 
تقابلها نسبة مساهمة انثوية بلغت  . (%91.8)نسبة  بينما سجل مركز القضاء (%99.5)نسبة 

حية وغماس والمهناوية على لكل من مركز القضاء وناحية الصل (%1.6% و7.8% و7.9% و5.1)
 . رتيب الت
احتل مركز قضاء الشامية المرتبة االولى في نسبة العاملين في نشاط  :النقل والتخزين المواصالت -4

من مجموع العاملين في  (%1.5)ت اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط النقل والتخزين والمواصل
تله كل من ناحية غماس والمهناوية والصلحية بنسبة  . االنشطة االقتصادية في مركز القضاء

اما بالنسبة لتوزيع قوة العمل بين الذكور واالناث فكانت  . رتيبعلى الت (%5.9% و8.4و 8.9%)
تلها ناحية المهناوية والصلحية  (%99)كور في ناحية غماس اذ بلغت اعلى نسبة للعاملين الذ

تقابلها نسبة مساهمة انثوية بلغت  . على الترتيب (%91% و91.1% و 99.2)ومركز القضاء بنسبة 
 .رتيب حية والمهناوية وغماس على التلكل من مركز القضاء والصل (%7% و7.2% و5.8% و8)



 

 

لى نسبة للعاملين في نشاط التشييد والبناء كانت من حصة مركز قضاء ان اع التشييد والبناء: -5
 (%1.1% و7% و8.7)كل من ناحية غماس والصلحية والمهناوية  ثم (%4.4)الشامية اذ بلغت 

اما اعلى نسبة مساهمة للعاملين الذكور فكانت في مركز القضاء وناحية المهناوية اذ  .رتيب على الت
 .ترتيبعلى ال (%99% و 99.9)كل من ناحية غماس والصلحية  بنسبة  ثم جاءت (%711)بلغت 

 (%1.5% و5)في ناحية الصلحية وغماس بنسبة  قليلةاما نسبة مشاركة االناث فقد انحصرت بنسب 
 . رتيبعلى الت

التحويلية في مركز قضاء كانت اعلى نسبة للعاملين في قطاع الصناعات  الصناعات التحويلية : -6
% 1.9% و7.9)والمهناوية بنسبة  ،والصلحية ،كل من ناحية غماس ثم (%8.1)اذ بلغت  الشامية

 و في ناحية المهناوية (%94.8)اما بالنسبة لمساهمة الذكور فكانت  .رتيب على الت (%1.6و
لكل من ناحية الصلحية ومركز القضاء  (%55.8% و11.1)في ناحية غماس ونسبة  (99.7%)

 .   رتيب احية غماس والمهناوية على التلكل من ن (%2.1% و71.9)ونسبة  رتيبعلى الت
من  (%1.6)بلغت نسبة العاملين في نشاط الكهرباء والغاز والماء  نشاط الكهرباء والغاز والماء : -1

لصلحية وا ،وناحية المهناوية ،مجموع العاملين في االنشطة االقتصادية لكل من  مركز قضاء الشامية
اما نسبة مشاركة الذكور فكانت مرتفعة في ناحية غماس  .(%1.4)نسبة ناحية غماس  في حين سجلت

بينما سجل كل من ناحية  .( %96.4)ناحية الصلحية بنسبة  ثم (%711)التي سجلت نسبة 
. اما نسبة مساهمة االناث في ترتيب على ال (%92.4% و99.5)مركز القضاء نسبة و   المهناوية

، المهناوية  لكل من ناحية (%8.6% و71.9)في مركز القضاء و (%74.6)النشاط فكانت 
 .رتيب والصلحية على الت

من مجموع  (%1.6)بلغت اعلى نسبة للعاملين في النشاط التمويل والتأمين والخدمات العقارية:  -3
 خيراا وا (%1.8)والصلحية بنسبة  ،ناحية غماس ثمالعاملين في االنشطة االقتصادية في مركز القضاء 

.اما بالنسبة للعاملين الذكور فكانت اعلى نسبة مساهمة لهم في ناحية  (%1.5)ناحية المهناوية بنسبة 
بينما سجلت ناحية غماس ومركز  (%91.9)ناحية المهناوية بنسبة  ثم (%711)الصلحية اذ بلغت 

% 79.2) تقابلها نسبة مساهمة انثوية بلغت رتيب،على الت (%97.2% و94.9)القضاء نسبة 
 .      رتيب والمهناوية على الت ،احية غماسون،لكل من مركز القضاء  (%1.7% و72.5و
% 1.7)في نشاط المناجم اذ بلغت بلغت اقل نسبة للعاملين  المناجم واستخراج النفط والغاز : -2
اما نسبة مساهمة  لكل من مركز القضاء وناحيتي الصلحية والمهناوية. (%1.12% و1.16و

 في جميع وحدات القضاء من دون  نسبة مشاركة انثوية. (%711)املين الذكور فكانت الع
(  9القوى العاملة النوعية في االنشطة االقتصادية فيبدو من معطيات الجدول ) لمساهمةاما بالنسبة     

هم في ( اذ بلغت اعلى نسبة لالزراعة والصيد والغاباتللذكور كانت في نشاط ) مساهمةان اعلى نسبة 
من مجموع الذكور العاملين في االنشطة االقتصادية في  (%64.9)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 



 

 

 (%81.4% و65% و64.1)تلها كل من ناحية المهناوية وغماس ومركز القضاء بنسبة  .الناحية 
كور في النشاط ( اذ بلغت نسبة تركز الذالخدمات العامةتله بالمرتبة الثانية نشاط ) رتيب ،على الت

والمهناوية  ،حيةلكل من مركز القضاء وناحية الصل (%79.2% و54.8% و52.9% و56.8)
تجارة الجملة والمفرد قوة العمل الذكورية في نشاط ) لمساهمة اما بالنسبة  .رتيب وغماس على الت

من مجموع  (%79.2)( فكانت اعلى نسبة لها في مركز القضاء الذي سجل نسبة والمطاعم والفنادق
والصلحية  ،والمهناوية ،كل من ناحية غماس ثم . الذكور العاملين في االنشطة في مركز القضاء

للقوى العاملة  مساهمةكما وبلغت اعلى نسبة  .رتيب على الت (%8.9% و2.2% و9.9)بنسبة 
لكل من مركز  (%5.9%و 8.4% و4% و1.6)( النقل والتخزين والمواصالتالذكورية في نشاط )

 .رتيب والصلحية على الت ،والمهناوية ،وناحية غماس ،القضاء
فقد  الخدمات العامة(-الزراعة والصيد)بين نشاطي   تاما نسبة قوة العمل االنثوية التي توزع      

( في ناحية غماس التي سجلت نسبة الزراعة والصيد والغابات) في نشاطلها  مساهمةبلغت اعلى نسبة 
كل من ناحية  ، ثم جاءتالناث العاملت في االنشطة االقتصادية في الناحية من مجموع ا (62.5%)

في حين  .رتيب على الت (%74% و81.9% و41.9)ومركز القضاء بنسبة  ،والصلحية ،المهناوية
( في مركز القضاء الذي سجل الخدمات العامةللقوى العاملة االنثوية لنشاط ) مساهمةبلغت اعلى نسبة 

تله كل من ناحية  . من مجموع العاملين في االنشطة المختلفة في مركز القضاء (%62.1)نسبة 
اما بالنسبة لنشاط  .ترتيب على ال (%56.9% و21% و28.6)المهناوية والصلحية وغماس بنسبة 

( فقد بلغت اعلى نسبة قوة عمل انثوية للنشاط في مركز القضاء الذي سجل نسبة الصناعات التحويلية)
تله كل من ناحية  .ن مجموع العاملت االناث في االنشطة االقتصادية في مركز القضاء م (9.6%)

هذا وتبدأ قوة العمل  .رتيب على الت (%1.9% و8.9% و1.9)الصلحية وغماس والمهناوية بنسبة 
 االنثوية في االنخفاض في باقي االنشطة االقتصادية .

( قد جاء الخدمات) ( ان نشاط9الميدانية فيبدو من الشكل ) لنتائج الدراسة وتبعاا  5172اما عام        
من مجموع العاملين في االنشطة  (%82.1)بالمرتبة االولى اذ بلغت نسبة العاملين في هذا النشاط 

ويرجع  .(%85.9)مقابل نسبة اناث  (%61.5)االقتصادية المختلفة وبنسبة مساهمة ذكورية بلغت 
في مجال الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات االجتماعية سبب هذه الزيادة الى التوسع 

واعادة المفصولين الى وظائفهم  مدربةال يد من االيدي العاملة المدربة وغيرالتي وفرت فرصة عمل للعد
التحوالت السياسية واالقتصادية والثقافية التي شهدها البلد  عن  فضلا  وتعيين ذوي المتضررين منهم،

في  واضحاا  ( الذي سجل انخفاضاا الزراعياما النشاط ) . وما رافقها من سياسة توظيف 5118ام بعد ع
ويرجع  . (%87.9)وانثوية  (%69.5)بنسبة مساهمة ذكورية  (%79.9)نسبة العاملين التي بلغت 

جنبية سبب هذا االنخفاض الى المنافسة الشديدة التي تلقاها السلع المحلية من مثيلتها من السلع اال
المستوردة نتيجة اعتماد سياسة الباب المفتوح امام البضائع والمنتجات المستوردة مما ساهم في انخفاض 



 

 

تأخر دفع مستحقات الفلحين لمواسم متتالية بسبب تراجع اسعار اسعار المنتجات المحلية وكذلك 
فاع  كلفة انتاج الدونم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي مما تسبب في ارت تدنيالبترول. فضلا عن  

االمر الذي دفع العاملين في  (7)،عن انخفاض مناسيب االنهار بسبب شحة المياه فضلا  ().الواحد
( نشاط تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادقاحتل)و  لزراعي الى البحث عن انشطة بديلة.النشاط ا

 (%57.9% و91.4)ة مساهمة نوعية وبنسب (%74.6)المرتبة الثالثة وذلك بنسبة عاملين بلغت 
ويرجع سبب الزيادة في نسبة العاملين في النشاط الى حرية التجارة  .رتيب واالناث على الت ،للذكور

( عام نشاط التشييد والبناءواحتل) . عن ارتفاع المستوى المعاشي للسكان فضلا  ،ووفرة وسائل النقل 
ونسبة مساهمة نوعية ذكورية فقط ويعزى  (%77.8) غتعاملين بل المرتبة الرابعة وذلك بنسبة 5172

كذلك ، سبب هذه الزيادة الى حركة العمران والبناء التي شهدها البلد من خلل مشاريع اعمار العراق 
ودخول اصناف جديدة من  .وصندوق االسكان، الدعم الحكومي من خلل سلف المصرف العقاري 

 ، لة في نشاط التشييد والبناء ال تحتاج الى مهارة وخبرة عاليةعن ان معظم العما فضلا  ، مواد البناء
اما بالنسبة الى ضعف مساهمة االناث فيرجع الى طبيعة النشاط التي تحتاج الى قوة عضلية وجسدية 

 . عن العادات والتقاليد التي تعد عامل محدد لعمل االناث في النشاط  فضلا  ،
 (9شكل )

 5172ملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس عام التوزيع النسبي للسكان العا

 
 (2الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )المصدر: 

                                  
( بلغت كلفة انتاج الدونم الواحد في قضاء الشامية عام )( دينار وبلغ 16000( دينار وللرز)11000حنطة )لمحصول ال 1881

بلغت كلفة انتاج الدونم الواحد لمحصول  6012( وفي عام 192000( دينار وللرز)12000سعر الطن الواحد لمحصول الحنطة )
( 800000( دينار وللرز )180000( دينار وسعر الطن الواحد لمحصول الحنطة )209112( دينار وللرز )111216الحنطة )

 المصدر: مديرية زراعة القادسية, شعبة زراعة غماس ,قسم التخطيط)بيانات غير منشورة(. ينار , د

مجلة ميسان للدراسات  اثر التغيرات المناخية في تفاقم شحة المياه في العراق ، اياد عبد علي سلمان الشمري ،(7) 
 .15،ص5175كانون االول، (،57العدد) ( ،77، المجلد ) االكاديمية
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 (%9.4)ذ بلغت إولكن بنسبة اكبر  الثامنة المرتبة في  ( الذي بقينشاط النقل والمواصالتاما )     
لمحافظة  المجاورع قضاء الشامية ويعزى سبب هذه الزيادة الى موق .و بنسبة قوة عمل ذكورية فقط 

وقطاع  ط الوثيق بين االنشطة االقتصاديةعن االرتبا فضلا ،  المركز الديني والتاريخي النجف ذات
( الذي احتل المرتبة السادسة فقد بلغت نسبة نشاط الكهرباء والماء والغازاما )، النقل والمواصلت 

كل من الذكور واالناث على ل (%57.9% و19.5)ونسبة مساهمة  (%8.9)العاملين في النشاط 
ويعزى ذلك الى زيادة االهتمام في خدمات البنى التحتية مما زاد من نسبة العاملين في هذا ،  رتيبالت

نشاط التمويل والتأمين والعقارات والخدمات  ) سجل. و عن مساهمة القطاع الخاص  القطاع فضلا 
 (%94)ونسبة عمل  (%8.2)ادة في نسبة العاملين اذ بلغت زيبالمرتبة السابعة  ( الذي جاءالتجارية
ويرجع سبب هذه الزيادة الى نمو السكان وزيادة الطلب على مثل هذا النوع  ، لإلناث (%76)للذكور و

( المرتبة الثامنة من حيث نسبة العاملين التي  بلغت الصناعات التحويليةواحتل نشاط)،  من الخدمات
ويرجع سبب هذا ، للذكور فقط  (%7.6)لين في االنشطة وبنسبة عمل من مجموع العام (7.8%)

وتوقف  5118الذي لحق بالبلد بعد عام  الصناعية نتيجة الدمار المنشئات اغلبالتراجع الى توقف 
وتردي الوضع االمني في مناطق عديدة من  ، استيراد المواد الخام التي تعتمد عليها اغلب المصانع

 .عن منافسة البضائع االجنبية لمثيلتها المحلية فضلا ، كز صناعية البلد كانت تعد مرا
لنتائج الدراسة الميدانية في المرتبة  ( الذي جاء تبعاا المناجم واستخراج النفط والغازاما نشاط )      

ويرجع سبب انخفاض نسبة  ،وبنسبة عمل ذكورية فقط  (%1.2)االخيرة وذلك بنسبة عاملين بلغت 
 ،ملين في هذا النشاط الى بعد مركز قضاء الشامية عن مواقع عمل مثل هذه االنشطةمساهمة العا

 عن العمل في مثل هذه االنشطة يحتاج الى خبرة ومهارة عالية. فضلا 
اذ  الخدمات العامة(قوة العمل الذكورية في نشاط ) ارتفعت اما بالنسبة  قوة العمل النوعية فقد     

بالمرتبة الثانية  و .ذكور العاملين في االنشطة المختلفة في القضاء من مجموع ال (%81.6)بلغت 
% 76.5)وبلغت نسبة  قوة العمل الذكورية  ، (%71.5)( بنسبة الزراعة والصيد والغاباتنشاط )

( 9)جدول .  رتيب( على التالتشييد والبناء)( وتجارة الجملة والمفردلكل من نشاطي ) (%74.4و
 (%22.7)( الذي سجل نسبة الخدمات العامةفي نشاط ) ارتفعت االنثوية فقد  قوة العمل  بالنسبة و 

الثانية نشاط )الزراعة(  وفي المرتبة  من مجموع االناث العاملت في االنشطة المختلفة في القضاء . 
%( ، وتنخفض 9.1( بنسبة )تجارة الجملة والمفرد%(، ثم نشاط )59.2الذي سجل نسبة تركز انثوية )

 تركز االناث في باقي االنشطة االقتصادية .نسبة 
 

ملحظة الحقائق ( 9( والخريطة )75)و( 77فيمكن من الجدولين ) اما على مستوى الوحدات       
 التالية :



 

 

سجلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة العاملين في نشاط  الزراعة والصيد والغابات : -7
من مجموع العاملين في االنشطة االقتصادية في  (%55.9)ة الزراعة والصيد والغابات وذلك بنسب

بينما  (%55.9)المرتبة الثانية ناحية المهناوية التي سجلت  نسبة عاملين في النشاط وفي  ، الناحية
اما مركز قضاء الشامية ، من مجموع العاملين  (%79.2)سجلت ناحية الصلحية نسبة عاملين بلغت 

 من مجموع العاملين . (%76.4)رة  فقد سجل نسبة عاملين بلغت الذي احتل المرتبة االخي
اما نسبة مساهمة قوة العمل النوعية فيبدو ان مساهمة الذكور مرتفعة في النشاط الزراعي اذ       

 ،لكل من ناحية الصلحية (%62.5% و62.1% و66.1)في مركز القضاء و  (%14)بلغت 
% 84.8% و84.9)لها نسبة مساهمة انثوية في النشاط بلغت . تقابرتيبعلى الت والمهناوية ،وغماس

 .رتيبومركز القضاء على الت ،لصلحيةوا ،وغماس ،لكل من ناحية المهناوية (%56% و88.8و
ولى في نسبة العاملين في النشاط التي بلغت احتلت ناحية الصلحية المرتبة األ الخدمات العامة : -2
ويرجع سبب ارتفاع نسبة العاملين في  ،النشطة االقتصادية من مجموع العاملين في ا (45.1%)

الذي ينسجم مع قابليات وامكانات االناث وجاء  .النشاط الى زيادة مساهمة االناث في نشاط الخدمات 
اما ناحية المهناوية التي ، الثانية  بالمرتبة (%84.6)اء الشامية الذي سجل نسبة عمالة مركز قض

 جاءتاما ناحية غماس التي  ( ،%84.8)ة فقد سجلت نسبة عاملين في النشاط احتلت المرتبة الثالث
بلغت نسبة مساهمة قوة العمل ( ، و %84)المرتبة االخيرة فقد بلغ نسبة العاملين في نشاط الخدمات ب

في كل من  (%27.4% و66% و17.5)نسبة في مركز القضاء و  (%16.2)الذكورية في النشاط 
في ناحية  (%49.6)تقابلها نسبة قوة عمل انثوية رتيب ، لصلحية على التوا ،اسوغم ،ناحية المهناوية

مهناوية ومركز القضاء في كل من ناحية غماس وال (%58.2% و55.9% و84)نسبة الصلحية و 
 .رتيب على الت

ميدانية  لنتائج الدراسة ال احتل مركز قضاء الشامية تبعاا  لة والمفرد والمطاعم والفنادق :تجارة الجم -3
  ،من مجموع العاملين في النشاط  (%79.2)االولى في نسبة العاملين في النشاط  وبنسبة لمرتبة با

 رتيب،على الت (%77.9% و77.5% و74)كل من ناحية غماس والمهناوية والصلحية بنسبة  جاء
 ،في كل من مركز القضاء (%91.6% و92.5% و92.8% و98.7)وبنسبة عاملين ذكور بلغت 

% 74.9و% 6.9)تقابلها نسبة عمالة انثوية  ،والصلحية على الترتيب  ،لمهناويةوا ،ناحية غماسو 
 . وبنفس الترتيب السابق (%79.4% و74.1و
 
 
 



 

 

 (77جدول )
 5172التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس والوحدات االدارية 

 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس ز قضاء الشاميةمرك النشاط االقتصادي
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 13.5 12.3 11.2 22.3 36.2 13.2 22.2 34.1 12.4 16.4 22.4 14.2 الزراعة والصيد والغابات 
 1 1 1 1.1 1 1.3 1.1 1 1.2 1.6 1 1.1 المناجم واستخراج النفط  

 1.2 1 1.1 1.1 1 2.1 1.4 1 1.3 1 1 1.3 الصناعات التحويلية
 4.6 4.2 4.5 4.2 6.2 4.6 3.2 2 3.6 3 2.2 3 الكهرباء والغاز والماء

 11.4 1 15 2.6 1 12.2 11 1 14.3 13.2 1 15.4 التشييد والبناء
 11.2 1.4 14 11.2 1.1 12.2 14 2.2 15.5 13.5 3.3 21.1 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم
 2.2 1 13.4 11.5 1 14.1 3.3 1 11.3 3.1 1 11.2 النقل والتخزين والمواصالت

 1.5 1.2 1.1 3.3 3 3.4 4 3.1 4.2 4 2.2 4.2      والعقاراتالتمويل والتأمين 
 42.1 66.1 31.3 34.3 46.2 31.1 34 51 22 34.6 56 31.3 الخدمات العامة 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111  111 111 111 المجموع
 ( 1الباحث اعتمادا على بيانات الملحق )المصدر: 

 (75جدول)
والوحدات  ونسبة المساهمة النوعية في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي التوزيع النسبي للسكان العاملين

 5172االدارية عام 

 النشاط االقتصادي
 الوحدات االدارية

 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس كز قضاء الشاميةمر 
 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 33.3 66.1 34.3 65.2 34.3 65.1 26 14 الزراعة والصيد والغابات
 - - - 111 - 111 - 111 المناجم واستخراج النفط والغاز

 - 111 - 111 - 111 - 111 الصناعات التحويلية
 33.3 66.1 26.1 13.3 14.3 35.1 14.3 35.1 الكهرباء والغاز والماء

 - 111 - 111 - 111 - 111 التشييد والبناء
 12.4 31.6 14.1 35.3 14.3 35.2 6.2 23.1 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق

 - 111 - 111 - 111 - 111 النقل والتخزين والمواصالت
 25 15 21 31 11.6 32.4 11.5 32.5 تمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجاريةال

 43.6 51.4 23.3 11.2 34 66 23.5 16.5 الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية   
 31.2 63.3 21.5 13.5 22.6 11.4 14.5 35.5 المجموع

   (1الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على المصدر: 



 

 

 (9)خريطة
 5172التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي  والوحدات االدارية عام 

 (.11)المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الجدول



 

 

سجلت ناحية المهناوية المرتبة االولى في نسبة العاملين في نشاط  :النقل والتخزين المواصالت -4
بينما جاءت ناحية الصلحية بالمرتبة الثانية بنسبة   (%77.2)ت اذ بلغت النقل والتخزين والمواصل

% 9.9)ومركز القضاء بفارق نسبي بسيط اذ بلغت نسبتهما  ،وجاء كل من ناحية غماس (9.5%)
فقد استولى العاملين الذكور على قوة العمل في  النوعياما بالنسبة للتوزيع  . رتيبعلى الت( %9.1و

ة كالموانئ والمطارات عن منشئات النقل والتخزين الرئيسذلك الى بعد منطقة الدراسة  ويعزى ،النشاط 
 فرص عمل كتابية او خدمية للجانب النسوي.   فيها فراتو تومحطات السكك الحديدية التي ممكن ان 

ع في نسبة العاملين في النشاط وفي جمي سجل نشاط التشييد والبناء ارتفاعاا :  التشييد والبناء -5
الوحدات االدارية فكان مركز قضاء الشامية بالمرتبة االولى اذ بلغت نسبة العاملين في النشاط 

وكل من  (%77)من مجموع العاملين في االنشطة ثم بالمرتبة الثانية ناحية غماس بنسبة  (78.5%)
العمل النوعية اما بالنسبة لقوة  . رتيبعلى الت (%9.6% و71.4)والمهناوية بنسبة ،ناحيتي الصلحية 

فقد اقتصرت على الذكور اذ لم تسجل نتائج الدراسة الميدانية اي نسبة للعمالة االنثوية في النشاط وفي 
وهذا يتفق مع قابليات االناث الجسدية والعادات والتقاليد واالعراف العشائرية  ،جميع وحدات القضاء 

 لمنطقة الدراسة.
في نسبة العاملين  واضحاا  تراجعاا  5172اعة التحويلية عام شهد نشاط الصن :الصناعات التحويلية -6

ثم  (%7.1)وفي جميع الوحدات االدارية اذ بلغت اعلى نسبة للعاملين في ناحية المهناوية اذ بلغت 
 .(%7)ومركز القضاء بنسبة  (%7.5)وناحية الصلحية بنسبة  (%7.4)ناحية غماس بنسبة  جاءت

، لم تظهر نتائج الدراسة الميدانية اي نسبة لعمالة االناث في النشاط  وبنسبة قوة عمل ذكورية فقط اذ
ويعزى سبب تراجع نسبة العاملين في نشاط الصناعة الى توقف العديد من المشاريع الصناعية في 

المطاط( واحالة قسم كبير ، و النسيج و  ، مثل)معمل االطارات 5118مركز المحافظة عن العمل بعد 
 التقاعد. ة خدمية اخرى واحالة قسم اخر علىشطمن عمالها الى ان

ان هناك زيادة  5172نتائج الدراسة الميدانية عام يظهر من  نشاط الكهرباء والغاز والماء : -1
واضحة في نسبة العاملين في نشاط الماء والكهرباء والغاز اذ بلغت اعلى نسبة للعاملين في النشاط في  

% 4.6)كل من ناحية الصلحية وغماس ومركز القضاء بنسبة  جاءثم  (%4.9)ناحية المهناوية وهي 
مركز فكانت اعلى نسبة للعاملين الذكور في  النوع اما على صعيد  . رتيبعلى الت (%5.9% و8.5و

لكل من ناحية المهناوية  (%66.1% و18.8)ونسبة  (%92.1) القضاء وناحية غماس اذ بلغت
 في كل من ناحية (%56.1% و88.8)بة عمالة انثوية تقابلها نس . رتيبوالصلحية على الت

ويرجع سبب  ،في مركز القضاء وناحية غماس  (%74.8)ونسبة  رتيب ،الصلحية والمهناوية على الت
 هذه الزيادة في نسبة العاملين الى التوسع في هذه المشاريع الخدمية على مستوى الريف والحضر فضلا 

 عن مساهمة القطاع الخاص.



 

 

بلغت اعلى نسبة للعاملين في النشاط في مركز القضاء  : مويل والتأمين والخدمات التجاريةالت -3
 والصلحية. ،ن ناحية المهناويةلكل م (%7.2% و8.8)بينما سجلت نسبة  (%4)وناحية غماس وهي 

لكل  (%12% و91% و95.4)ونسبة  في مركز القضاء (%99.2)اما عمالة الذكور فكانت نسبتها 
في ناحية  (%52) اما االناث فكانت نسبتها ، المهناوية والصلحية على الترتيبو  من غماس

ة غماس ومركز لكل من ناحي (%71.2% و71.6)في ناحية المهناوية ونسبة  (%51)الصلحية و
 رتيب. القضاء على الت

يادة طفيفة ان هناك ز  5172يتضح من نتائج الدراسة الميدانية  المناجم واستخراج النفط والغاز: -2
لمركز القضاء  (%1.6)و  والمهناوية،لكل من غماس  (%1.1)في نسبة العاملين في النشاط اذ بلغت 

ويعزى سبب  ،ولم تسجل الدراسة الميدانية اي نسبة في ناحية الصلحية وبنسبة قوة عمل ذكورية فقط 
عن ان هذه  االنشطة فضلا ضآلة نسبة العاملين في النشاط الى بعد المسافة عن مراكز عمل مثل هذه 

قوة العمل النوعية فقد تركز الذكور في لاما بالنسبة لتركز  ، تتطلب ايدي عاملة ماهرة ومدربة االنشطة
من مجموع  (%87.9)لهم في ناحية الصلحية اذ بلغت   على نسبةأنشاط )الخدمات( اذ بلغت 

وناحية غماس بنسبة  ،ومركز القضاءكل ناحية المهناوية  ثم ، الذكور العاملين في النشاط فيها
 .(%59% و81.9% و87.7)

في  (%79.4)ذكورية بلغت  مساهمة ( فقد سجل نسبة الزراعة والصيد والغاباتاما نشاط )      
ومركز  ،لصلحيةوا،في كل من ناحية المهناوية  (%74.5% و71.9% و79.9)ناحية غماس ونسبة 

ذكورية في  مساهمةفقد سجل اعلى نسبة  (الجملة والمفرد تجارةاما نشاط )رتيب ، القضاء على الت
من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء ونسبة  (%51.7)مركز القضاء الذي سجل نسبة 

اما نشاط ،  رتيبوالمهناوية على الت ،والصلحية ،لكل من ناحية غماس (%75.5% و74% و72.2)
ذكورية في النشاط في مركز القضاء اذ بلغت  همةمسا( فقد بلغت اعلى نسبة التشييد والبناء)
ونسبة  (%72)ناحية الصلحية بنسبة  ثممن مجموع العاملين الذكور في مركز القضاء  (72.4%)
 مساهمةبلغت اعلى نسبة و . رتيب احية غماس والمهناوية على التفي كل من ن (%75.5% و74.8)

من  (%74.1)ناحية المهناوية التي سجلت نسبة  ( فيالنقل والتخزين والمواصالتللذكور في نشاط )
كل من ناحية الصلحية وغماس ومركز القضاء بنسبة  ثممجموع الذكور العاملين في الناحية 

 على الترتيب. (%71.5% و77.8% و78.4)
على نسبة لها أبلغت  إذ( الخدمات العامةفي نشاط ) ارتفعت اما بالنسبة لقوة العمل االنثوية فقد     
من مجموع االناث العاملت في الناحية ونسبة  (%66.1)ي ناحية الصلحية التي سجلت نسبة ف
اما  . رتيبوالمهناوية على الت ،سوناحية غما،لكل من مركز القضاء  (%46.5% و27% و26)

ي انثوية للنشاط في ناحية المهناوية الت مساهمة ( فقد بلغت اعلى نسبة الزراعة والصيد والغاباتنشاط )
 (%79.9% و59.4% و84.1)من مجموع االناث العاملت في المهناوية ونسبة  (%86.9)سجلت 



 

 

تجارة الجملة . اما نشاط )الترتيبوناحية الصلحية على ، ركز القضاء وم، لكل من ناحية غماس 
من  (%9.5)انثوية للنشاط في ناحية غماس التي سجلت نسبة  مساهمة( فقد بلغت اعلى نسبة والمفرد

 لكل من مركز القضاء وناحية (%1.4% و1.1% و9.9)مجموع االناث العاملت في الناحية ونسبة 
التمويل قوة العمل االنثوية في نشاطي) مساهمةتقل نسبة رتيب ، و والصلحية على الت ،المهناوية

 المتقدمة. ويعزى ذلك الى نفس االسباب ،( وينعدم وجودها في باقي االنشطة والتأمين والكهرباء والغاز
اط يتضح مما سبق ان هناك انخفاض في نسبة العاملين في نشاط الزراعة والصيد والغابات ونش      

يظهر و  ،وفي جميع الوحدات االدارية  7991عما كان عليه في عام  5172الصناعات التحويلية عام 
التمويل جملة والمفرد و العامة وتجارة ال ان هناك زيادة واضحة في نسبة العاملين في نشاط الخدمات

وذلك يعزى الى زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات  ،والتأمين والخدمات العقارية والتشييد والبناء 
والصناعة  ،بعض العاملين من بعض االنشطة التي تعرضت للتدهور مثل الزراعةعن انتقال  فضلا 

 وللمردود الجيد الذي توفره هذه االنشطة للعاملين فيها.
 :بحسب النشاط االقتصادي الثالثي العاملين توزيع السكان ا:ثاني
اي جمع االصناف التسعة التي ذكرت في االقتصادية  وهي طريقة اخرى لتصنيف الفعاليات      

وتضم ، ( االولى )الزراعة والصيد والغاباتفيدخل ضمن المجموعة  .( في ثلث مجموعات كبيرة )اوالا 
بينما تضم المجموعة ، ت االستخراجية والتحويلية والكهرباء واعمال البناء( الصناعا) المجموعة الثانية

( ان 77)و( 71والشكلين ) (78ويتضح من معطيات الجدول ) (7).الثالثة باقي الفعاليات االقتصادية
هناك تباين في نسبة العاملين في االنشطة االقتصادية الثلث في مجموع القضاء خلل مدة الدراسة 

 :التاليلتباين يتضح من خلل هذا او 
المرتبة االولى في قضاء الشامية بنسبة عمالة بلغت  7991( عام الفعالية االولىاحتلت )     

نسبة ور العاملين في الفعاليات الثلث و من مجموع الذك (%24.2) ونسبة عمالة ذكور (28.4%)
المرتبة ، جاء في يات الثلث من مجموع االناث العاملت في الفعال (%82.6)عمالة اناث بلغت 

% 89.9)وبنسبة ذكور  (%41.9)( اذ بلغت نسبة العاملين في الفعالية الفعالية الثالثةالثانية )
ونسبة عمالة ذكورية  (%2.1)( فسجلت نسبة عاملين بلغت الفعالية الثانيةاما )،  لإلناث (%26.9و
من  (%1.2)ونسبة عمالة انثوية بلغت  من مجموع الذكور العاملين في الفعاليات الثلث (2.6%)

 العاملت في الفعاليات الثلث . مجموع االناث
 7991وحسب نتائج التعداد العام للسكان لعام  7991اما على مستوى الوحدات االدارية ففي عام     
 : الحقائق التالية( اذ تتضح 9( والخريطة )78يظهر في الجدول ) و 

                                  
حسن الخياط ومكي عزيز، مراجعة شاكر خصباك، مطبعة العاني ،  :جاكلين غارنيه ،  جغرافية السكان ، ترجمة   (7)
 .814ص ، 7914، بغداد



 

 

ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة العاملين في الفعالية االولى  سجلت : الفعالية االولى -1
من مجموع الذكور العاملين في الناحية ونسبة  (%64.9)وبنسبة عمالة ذكورية  (%64)وذلك بنسبة 

المرتبة الثانية وبفارق وجاء في  ،من مجموع االناث العاملت في الناحية  (%81.1)عمالة انثوية 
 ،كل من الذكورل (%41.9% و64.9)ونسبة  (%68.9) لمهناوية التي سجلت نسبةبسيط ناحية ا

% 65)ونسبة  (%65.5)بينما احتلت ناحية غماس المرتبة الثالثة بنسبة  ، رتيبواالناث على الت
بينما سجل مركز قضاء الشامية المرتبة االخيرة  ، رتيبكل من الذكور واالناث على التل (%62.5و

 لإلناث . (%74)ونسبة  (%81.8)وبنسبة عمالة ذكورية  (%82.4)غت بنسبة عمالة بل
جاء مركز قضاء الشامية  بالمرتبة االولى في نسبة العاملين في الفعالية الثانية :  الفعالية الثانية -2

من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء  (%9.1)وبنسبة ذكور بلغت  (%9.9)وذلك بنسبة 
بينما احتلت ناحية  ،من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (%71.1)ث تقابلها نسبة انا

واالناث  ،كل من الذكورل (%4% و2.4)وبنسبة  (%2.8)غماس المرتبة الثانية بنسبة عمالة بلغت 
لكل من الذكور  (%9% و5.4)ونسبة  (%5.6)اما ناحية الصلحية التي سجلت نسبة ،  رتيبعلى الت

ناحية المهناوية بالمرتبة االخيرة اذ سجلت  وجاءت ،فقد احتلت المرتبة الثالثة  رتيبتعلى الواالناث 
 . (%5.1% و7.9)ونسبة عمالة ذكورية وانثوية متتالية  (%7.9)نسبة 

اعلى نسبة عاملين في الفعالية الثالثة اذ بلغت سجل مركز قضاء الشامية  الفعالية الثالثة : -3
العاملين في مركز القضاء ونسبة اناث  من مجموع الذكور (%24) وبنسبة ذكور بلغت (22.1%)
اما ناحية المهناوية التي سجلت نسبة ، من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (12.8%)
بينما  ، (%26.4)وانثوية  (%88.8)فقد احتلت المرتبة الثانية وبنسبة عمالة ذكورية  (84.5%)

كل من الذكور ل (%28.8% و85.1)ونسبة  (%88.4)الثالثة بنسبة  سجلت ناحية الصلحية المرتبة
 (%85.2)اما ناحية غماس التي احتلت المرتبة االخيرة فقد سجلت نسبة  ، رتيبواالناث على الت

 .(%81.9)وانثوية  (%85.6)وبنسبة عمالة ذكورية بلغت 
تبة االولى ( المر الفعالية الثالثةوحسب نتائج الدراسة الميدانية فقد احتلت ) 5172اما في عام       

من مجموع الذكور العاملين في  (%65.8)عاملين ذكور بلغت ونسبة  (%62.7) بنسبة عمالة بلغت
من مجموع االناث العاملت في  (%12.1) الفعاليات الثلث تقابلها نسبة عاملت اناث بلغت

وبنسبة عمالة ذكورية  (%79)لة بلغت ( نسبة عماالفعالية االولىبينما سجلت ) ،الفعاليات الثلث 
وبنسبة عاملين ذكور  (%76.9)( فسجلت نسبة الفعالية الثانية) اما ، (%51.2)وانثوية  (71.5%)
 . (%8.9)من مجموع الذكور العاملين مقابل نسبة اناث  (51.2%)
االولى وارتفاع في يتضح مما تقدم ان هناك تراجع في نسبة العاملين الذكور واالناث في الفعالية      

 ويعزى ذلك الى انتقال االيدي العاملة بين االنشطة االقتصادية تبعاا  ، نسبة العاملين في الفعالية الثالثة
 . المردود المالي الذي يوفره النشاط للعاملين فيهيدة في مقدمتها توفر فرص العمل و لعوامل عد



 

 

 (78جدول )
الشامية حسب النشاط االقتصادي الثلثي  والجنس التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء 
 5172ونتائج الدراسة الميدانية  7991والوحدات االدارية حسب  تعداد 

 العاملون الوحدات االدارية
 2115النشاط االقتصادي  1221النشاط االقتصادي 

الفعالية 
 %االولى

الفعالية 
 %الثانية

الفعالية  
الفعالية  المجموع %الثالثة

 %ولىاال 
الفعالية 

 %الثانية
الفعالية  

 المجموع %الثالثة

 مركز قضاء الشامية
 111 65.4 21.4 14.2 111 54 3.1 31.3 ذكور
 111 12.4 3 11.6 111 15.3 11.1 14 اناث

 111 61.4 11.2 14.1 111 55.1 3.2 35.4 مجموع

 ناحية غماس
 111 61 21.6 12.4 111 32.6 5.4 62 ذكور
 111 15.5 2.1 22.4 111 31.3 4 65.2 اناث

 111 63.5 16.4 21.1 111 32.5 5.3 62.2 مجموع

 ناحية المهناوية
 111 61.3 %12.1 12 111 33.3 1.2 64.3 ذكور
 111 13.4 %6.2 15.4 111 56.4 2.1 41.2 اناث

 111 65 16.3 13.2 111 34.2 1.2 63.2 مجموع

 ناحية الصالحية
 111 61.2 21.2 11.2 111 32.1 2.4 64.2 ذكور
 111 11.4 4.2 24.1 111 53.3 2 31.3 اناث

 111 63.3 16.2 21 111 33.4 2.6 64 مجموع

 مجموع القضاء
 111 62.3 21.5 11.2 111 32.2 5.6 54.5 ذكور
 111 15.1 3.3 21.5 111 56.2 1.5 35.6 اناث

 111 65.1 16.2 13 111 41.2 5.1 53.4 مجموع
   . (2)و( 3) ينالملحقبيانات باحث اعتمادا على ال المصدر:

 (71شكل )
 7991اط االقتصادي الثلثي والجنس عام التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النش

 
 . (13الجدول)بيانات الباحث اعتماد على المصدر: 
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 (77شكل )
 5172اط االقتصادي الثلثي والجنس عام لنشالتوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب ا

 
 (. 13المصدر: الباحث اعتماد على بيانات الجدول)

 
 (  يتضح ما يلي:71( والخريطة )78اما على مستوى الوحدات االدارية فمن الجدول )       
سبة وبن (%51.7) سجلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة العاملين وهي  : الفعالية االولى -1

 (%55.4) من مجموع الذكور العاملين في ناحية غماس وبنسبة عمالة انثوية (%79.4)عمالة ذكورية 
ناحية الصلحية  ما المرتبة الثانية فكانت من حصةا ، من مجموع االناث العاملت في ناحية غماس

ما احتلت بين ، (%54.1)وعمالة انثوية  (%71.9)ونسبة عمالة ذكورية  (%51)التي سجلت نسبة 
للذكور  (%79)تقابلها نسبة  (%79.5)ناحية المهناوية المرتبة الثالثة وذلك بنسبة عمالة بلغت 

 (%74.1)اما المرتبة االخيرة فكانت من حصة مركز القضاء الذي سجل نسبة  ،لإلناث  (%72.4)و
 .رتيباملين الذكور واالناث على التلكل من الع (%71.6% و74.5)ونسبة 

يتضح ان هناك زيادة في نسبة العاملين في الفعالية  حسب نتائج الدراسة الميدانية ية الثانية:الفعال -2
الثانية )الذكور والمجموع( وعلى مستوى جميع الوحدات االدارية اذ سجلت مركز قضاء الشامية اعلى 

في مركز  من مجموع الذكور العاملين (%51.4)وبنسبة عمالة ذكورية  (%71.9)نسبة للعاملين وهي 
بينما احتلت ناحية  ،من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (%8)القضاء ونسبة عمالة انثوية 

تقابلها نسبة اناث  (%79.1)بنسبة ذكور و  (%76.9)المهناوية المرتبة الثانية وذلك بنسبة عمالة بلغت 
كل ل (%5.7و %51.6)وبنسبة  (%76.4)بينما احتلت ناحية غماس المرتبة الثالثة بنسبة  ، (6.5%)

% 57.4)ونسبة  (%76.5)اما ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  ، رتيبمن الذكور واالناث على الت
ويرجع سبب هذه الزيادة ،  االخيرة فقد احتلت المرتبة رتيبلكل من الذكور واالناث على الت (%4.9و

هذا التصنيف ضمن  اء الذي اصبح حسبالى ارتفاع نسبة العاملين الذكور في نشاط التشييد والبن
 الفعالية الثانية .
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 (9)خريطة
  الثلثي التوزيع النسبي للسكان العاملين في  قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي

 7991 والوحدات االدارية عام

 
 (.13)المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الجدول

 



 

 

 (71)خريطة
الثلثي والوحدات  قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي  في  التوزيع النسبي للسكان العاملين

 5172االدارية عام 

 (.13)المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الجدول 



 

 

ة يتضح من نتائج الدراسة الميدانية ان هناك زيادة في نسبة العاملين في الفعالي : الفعالية الثالثة -3
اذ بلغت اعلى نسبة للعاملين في مركز قضاء الشامية  ،ارية وعلى مستوى جميع الوحدات االد الثالثة

من مجموع الذكور العاملين في مركز  (%62.4)وبنسبة عمالة ذكورية  (%61.4)الذي سجل نسبة 
اما ، من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (%19.4)تقابلها نسبة عمالة انثوية  ،القضاء 

% 67.8)وبنسبة  (%62)ناحية المهناوية التي سجلت نسبة  المرتبة الثانية فكانت من نصيب
اما ناحية الصلحية التي احتلت المرتبة الثالثة فقد  . رتيبكل من الذكور واالناث على التل (%19.4و

%( لكل من الذكور واالناث على الترتيب ، وتعزى هذه 12.2% و61%( ونسبة )68.9سجلت نسبة )
ى تعدد االنشطة والمجاالت التي تنضوي تحت هذه الفعالية فضلا عن الزيادة في نسبة العاملين ال

 انتقال بعض العاملين في الفعالية االولى الى الفعالية الثالثة ولنفس االسباب المتقدمة .
 :  توزيع السكان العاملين بحسب المهنة :ثالثاً 

ع العمل المنجز خلل الفترة او نو  .يقصد بالتركيب المهني نوع العمل الذي يمارسه الفرد         
وللمهن علقة وثيقة  .وللمهنة التي يزاولها الفرد ارتباط واضح بنوع النشاط االقتصادي  (7)،المرجعية

مثل مشغلو  .فبعض المهن تقتصر الى حد كبير على الذكور  .بالتركيب النوعي للقوى العاملة 
اث الى امتهان االعمال الكتابية والتعليم والخدمات االمر الذي دفع االن .المعدات الثقيلة ومعدات النقل 

فأوقات  .كما ان للظروف التي يمر بها البلد اثر في تحديد نوعية المهنة التي يزاولها الفرد .الصحية 
 .صفوف القوات المسلحة  الى الذين انضمواالحرب تفرض على االناث مزاولة اعمال ومهن الرجال 

الذي صنفها الى عشر مجموعات ( iscoهرها التصنيف الدولي للمهن )وهناك عدة تصنيفات للمهن اش
تصنيف وقد اعتمدت الدراسة على ال (5)،مهنة (517)ثلث وسبعين مجموعة ثانوية و على تقسمة رئيس

تضمن المجموعات المهنية والذي  (8)،الذي اصدرته وزارة العمل العراقية ،7991المهني العراقي لعام 
  التالية:
 ( االختصاصيون والفنيون ومن يرتبط بهم.7مهنة )
 ( التشريعيون والرؤساء اإلداريون والمدراء.5مهنة )
  ( العاملون في البيع.4مهنة )و  ( الموظفون التنفيذيون والكتبة ومن يرتبط بهم.8مهنة )
لقنص ( العاملون في الزراعة والغابات وتربية الحيوان وا6مهنة )و  ( العاملون في الخدمات.2مهنة )
 .( العاملون في اإلنتاج ومن يرتبط بهم ومشغلو معدات النقل9/9/ 1مهنة )و  والصيد.

                                  
 .567، ص صبحة ، مصدر سابق كايد عثمان ابو (7)

 .589ص ، محمد رفعت المقداد، جغرافية السكان، مصدر سابق(5) 
، 7991الجهاز المركزي  لإلحصاء ، الدليل المهني العراقي المحدث لسنة مجلس الوزراء ، هيئة التخطيط ،  (8)
 .16-2ص



 

 

ان هناك ثمة تباين في توزيع القوى العاملة الفعلية في قضاء ( 74يتضح من  معطيات الجدول )     
 :التاليهذا التباين يتضح من خلل و  .7991عام الشامية حسب المهنة 

بلغت نسبة العاملون فيها  إذالعاملون في الزراعة والصيد والغابات المرتبة االولى  (6المهنة ) نالت     
من مجموع الذكور العاملين في المهن المختلفة ونسبة  (%24.2)وبنسبة عاملين ذكور  (28.4%)

ويعزى ذلك الى ظروف الحصار ، من مجموع االناث العاملت في المهن المختلفة  (%84.6)اناث 
عن النسيج العشائري  فضلا  ، وارتفاع اسعار السلع الزراعية التي يعيشها البلد في تلك المدةاالقتصادي 

جنب والعمل في مثل هذه االنشطة  الى لسكان قضاء الشامية الذي يحتم على البعض منهم البقاء جنبا
انية وذلك بنسبة والكتبة ومن يرتبط بهم المرتبة الث التنفيذيينالموظفون  (  8بينما سجلت المهنة ) ،
( العاملون في 9-9-1بينما سجلت المهنة ) .لإلناث  (%1.7)للذكور و (%71.6)ونسبة  (71%)

وبنسبة ذكور بلغت  (%75)االنتاج ومشغلو معدات النقل ومن يرتبط بهم المرتبة الثالثة بنسبة 
من  (%6.1)من مجموع الذكور العاملين في المهن المختلفة مقابل نسبة اناث بلغت  (75.8%)

 (%9.8)( العاملون في البيع المرتبة الرابعة وذلك بنسبة 4المهنة ) ونالت ،مجموع االناث العاملت 
اما المرتبة الخامسة فكانت من  ، رتيبواالناث على الت ،كل من الذكورل (%8.6% و9.6)ونسبة 

% 8.9)يقابلها نسبة  (%6.7)( االختصاصيون والفنيون ومن يرتبط بهم وذلك بنسبة 7نصيب المهنة )
( العاملون في الخدمات المرتبة 2واحتلت المهنة ) ، رتيبواالناث على الت ،كل من الذكورل (%41.9و

اما المرتبة االخيرة ، لإلناث  (%6.6% و 5.9)ونسبة عاملين ذكور  (%8.5)السادسة وذلك بنسبة 
ونسبة  (%1.11)راء وذلك بنسبة ( التشريعيون والرؤساء االداريون والمد5فكانت من نصيب مهنة )

رتيب ، ويعزى انخفاض نسبة العاملين في المهنة واالناث على الت ،كل من الذكورل (%15% و1.16)
 الى محدودية الدرجات الوظيفية لها.

( ان هناك 77( والخريطة)74فيظهر من معطيات الجدول) االدارية اما على مستوى الوحدات      
 : التاليمن خلل  7991لشامية عام العاملين حسب المهنة في قضاء ا تباين في توزيع السكان

المرتبة االولى  صاصيون والفنيون ومن يرتبط بهم : سجل مركز قضاء الشامية( االخت7مهنة ) -7
العاملين  من مجموع الذكور (%2)ونسبة عاملين ذكور  (%9.8)بنسبة العاملين في المهنة اذ بلغت 

 ثم ،االناث العاملت في مركز القضاء من مجموع (%22.7)بة اناث بلغت في مركز القضاء  ونس
ونسبة  ، رتيبعلى الت (%8.2% و2.6% و6)وغماس بنسبة  ،والمهناوية ،كل من ناحية الصلحية

 رتيبعلى الت (%51.7% و48.6% و89.1)وعمالة اناث  (%5.2% و4.7% و4.9)عمالة ذكور 
 ايضا .

ولى في نسبة والمدراء: سجلت ناحية الصلحية المرتبة األ االداريينلرؤساء ون واالتشريعي (5) مهنة -5
اما مركز القضاء فقد احتل المرتبة الثانية  ،للمجموع والذكور (%1.8)العاملين في المهنة وذلك بنسبة 

 .من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء  (%1)ونسبة عمالة ذكورية  (%1.16)وذلك بنسبة 



 

 

 (74جدول)
 7991 عام التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب  المهنة  والجنس والوحدات االدارية

 المجموع %2-3-1مهنة %6مهنة %5مهنة %4مهنة %3مهنة %2مهنة %1مهنة العاملون الوحدات االدارية

مركز قضاء 
 الشامية

 111 12 31.5 4 14.1 12.6 1 5 ذكور
 111 2.3 13.2 3.6 5 3.2 - 55.1 اناث

 111 13.2 35.5 4.4 13.1 13.1 1.16 2.3 مجموع

 ناحية غماس
 111 11.4 61.2 2.3 6.2 15 - 2.5 ذكور
 111 4.6 63.6 4.1 1.1 5.2 1.1 21.1 اناث

 111 11 61.2 2.4 6.6 14.5 1.13 3.5 مجموع

 ناحية المهناوية
 111 5.3 65 2.1 4.3 13.1 - 4.1 ذكور
 111 1.5 45 5 1.2 5 - 43.6 اناث

 111 5.6 64.1 2.3 4.2 11.6 - 5.6 مجموع

 ناحية الصالحية
 111 5.5 64.1 2.4 2.3 12.4 1.3 4.2 ذكور
 111 1.1 32.3 1.1 6.5 1 - 33.1 اناث

 111 5.6 63.6 2.6 3 13.2 1.3 6 مجموع

 مجموع القضاء
 111 12.3 54.5 2.2 3.6 11.6 1.16 3.2 ذكور
 111 6.1 34.6 6.6 3.6 1.1 1.2 41.3 اناث

 111 12 53.4 3.2 3.3 11 1.11 6.1 مجموع
  .(11الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على المصدر: 
  

 (%1.1)وفقط نسبة ذكور  (%1.18)اما ناحية غماس فقد احتلت المرتبة الثالثة وذلك بنسبة       
ل نتائج التعداد اي نسبة للعاملين في المهنة في من مجموع الذكور العاملين في ناحية غماس ولم تسج

 ناحية المهناوية .
ناحية الصلحية المرتبة االولى في  نالت : والكتبة ومن يرتبط بهم ينالموظفون التنفيذي (8مهنة ) -8

من مجموع الذكور  (%79.4)ونسبة ذكور بلغت  (%79.9)نسبة العاملين في المهنة اذ بلغت 
من مجموع االناث العاملت في ناحية  (%1.7)الصلحية تقابلها نسبة اناث العاملين في ناحية 

% 71.6% و79.1)بينما سجل كل من مركز القضاء والمهناوية وغماس نسبة  ،الصلحية 
تقابلها نسبة  . رتيبعلى الت (%72.7% و79.7% و79.6)ونسبة ذكور  .رتيبعلى الت (%74.2و

والمهناوية على  ،حيتي غماسلكل من  نا (%2.7و%  2.5)في مركز القضاء و (%9.9)اناث 
 .رتيبالت
 



 

 

 (77خريطة)                                         
 7991التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والوحدات االدارية 

 
 .(14)الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 



 

 

في نسبة العاملين في  المرتبة االولىفي البيع : سجل مركز قضاء الشامية ( العاملون 4مهنة) -4
من  (%2)ونسبة اناث  من مجموع الذكور العاملين (%74.1)ونسبة ذكور  (%78.1)بلغت المهنة اذ 

% 6.5% و6.6)والمهناوية بنسبة  ،والصلحية،كل من غماس  ، ثمالعاملت مجموع االناث 
% 6.2% و7.1)ونسبة اناث  رتيبعلى الت (%4.8% و5.9و %6.9)ونسبة ذكور  (%4.5و
 .رتيبعلى الت (%1.9و
سجل مركز القضاء المرتبة االولى في نسبة العاملين في المهنة  :العاملون في الخدمات  (2مهنة ) -2

من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء  (%4)ونسبة ذكور عاملين في المهنة  (%4.4)اذ بلغت 
 ،كل من المهناوية و ، من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء (%9.6)نسبة اناث  تقابلها

% 5.4% و5.1)ونسبة ذكور  رتيبعلى الت (%5.4% و5.6% و5.9)وغماس بنسبة ،والصلحية 
 وبنفس الترتيب السابق. (%4.7% و1.1% و2)ونسبة اناث  رتيبعلى الت (%5.8و
سجلت ناحية المهناوية المرتبة االولى في نسبة  والصيد والقنص: املون في الزراعةالع (6مهنة ) -6

من  (%62)بينما بلغت نسبة الذكور العاملين في المهنة  (%64.1)العاملين في المهنة اذ بلغت 
من مجموع   (%42)مجموع الذكور العاملين في ناحية المهناوية وبنسبة اناث عاملت في المهنة بلغت 

 (%68.6)ناحية الصلحية المرتبة الثانية بنسبة  نالتبينما  ،ناحية المهناوية االناث العاملت في 
ومركز القضاء  ،تلها كل من غماس ، رتيبللذكور واالناث على الت (%85.8% و64.1)ونسبة 
 (%78.5% و68.6)للذكور و (%81.2% و67.9)ونسبة  رتيبعلى الت (%82.2% و67.9)بنسبة 

 ابق.لإلناث وبنفس الترتيب الس
مركز قضاء  نال بهم ومشغلو معدات النقل الثقيلة:العاملون في االنتاج ومن يرتبط  (1/9/9مهنة ) -1

 (%79)وبنسبة عاملين ذكور  (%79.5)الشامية المرتبة االولى في نسبة العاملين في المهنة اذ بلغت 
عاملت مركز القضاء من مجموع االناث ال (%9.8)من مجموع الذكور العاملين ونسبة اناث عاملت 

للذكور واالناث  (%4.6% و77.4)ونسبة  (%77)المرتبة الثانية ناحية غماس اذ سجلت نسبة ، وفي 
 (%2.6)اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب ناحيتي المهناوية والصلحية بنسبة ،  رتيبعلى الت
 .رتيب لإلناث على الت (%1.4% و1.2)للذكور و (%2.2% و2.9)ونسبة 

( العاملون في الخدمات المرتبة االولى 2) المهنة نالتفقد  5172لنتائج الدراسة الميدانية  وتبعاا       
من مجموع الذكور العاملين في  (%56.6)وبنسبة عمل ذكورية  (%59.7)وذلك بنسبة عاملين بلغت 

 .من مجموع االناث العاملت في القضاء  (%88.1)القضاء تقابلها نسبة عمل انثوية 
( العاملون في الزراعة والقنص والصيد والغابات 6اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب المهنة )      

ونسبة  (%71.8)في حين بلغت نسبة العاملين الذكور في المهنة  (%79.6)التي سجلت نسبة عمالة 
عن  فضلا  ،الزراعي  بتراجع المردود المادي لإلنتاجويرتبط هذا التراجع  ، (%59.5)العاملت االناث 

واجهاد ، الثبات النسبي لمساحة االرض الزراعية او تناقصها على حساب التوسع العمراني والسكني 



 

 

مما جعل القطاع الزراعي غير قادر على استيعاب المزيد ، التربة نتيجة عدم استخدام الدورة الزراعية 
وذلك بنسبة  (%79)ذلك بنسبة عمالة بلغت ( المرتبة الثالثة و 9-9-1و8المهنة ) ، ونالتمن العمالة 

من مجموع  (%72.9)( 8بلغت نسبة العاملين الذكور في المهنة ) إذعمالة ذكورية وانثوية مختلفة 
-1اما المهنة ) ،من مجموع االناث العاملت  (%52.6)الذكور العاملين في حين بلغت نسبة االناث 

( العاملون 4اما مهنة ) رتيب ،االناث على التللذكور و  (%4.2% و57.1)سجلت نسبة ( فقد 9-9
 . (%9.2)بالبيع فقد جاءت بالمرتبة الرابعة ولكن بنسبة عمالة 

ور من مجموع العاملين الذك (%5.5و %77.2)في المهنة فكانت  يةالنوع للمساهمةاما بالنسبة      
المرتبة الخامسة وبنسبة  (%2) ( التي سجلت نسبة7المهنة ) ونالت رتيب ،واالناث في القضاء على الت

لنتائج  اما المرتبة االخيرة فكانت تبعاا . (%8.9)قابلها نسبة عمالة انثوية ، ت (%2.8)عمالة ذكورية 
 رية وبنسبة عمالة ذكو  (%7.9)ايضا ولكن بنسبة عمالة (5سة الميدانية من نصيب المهنة )الدرا

 من مجموع االناث العاملت. (%5)ية بلغتالذكور ونسبة عمالة انثو  من مجموع العاملين (7.1%)
ك ثمة تباين ( ان هنا75( والخريطة )72اما على مستوى الوحدات االدارية فيبدو من الجدول )      

 :التاليمن خلل  5172المهنة عام  العاملين في قضاء الشامية حسب في توزيع
ية المهناوية المرتبة االولى في احتلت ناح : ( االختصاصيون والفنيون ومن يرتبط بهم7) مهنة -7

من مجموع  (%6.1)ونسبة عاملين ذكور في المهنة  (%6.6)نسبة العاملين في المهنة وذلك بنسبة 
من مجموع االناث العاملت في ناحية  (%6.5) ن في ناحية المهناوية ونسبة اناثالذكور العاملي

 (%8% و4.9% و2.8)الصلحية نسبة و كل من ناحية غماس ومركز القضاء بينما سجل  ،المهناوية 
اما  ترتيب ،على ال (%8.4% و2.5% و2.1)وبنسبة ذكور عاملين في المهنة بلغت  رتيبعلى الت

 .وبنفس الترتيب السابق ايضاا  (%5.2% و8% و4.7)نسبة االناث فكانت 
الولى في نسبة سجل مركز القضاء المرتبة ا  ون والرؤساء االداريون والمدراء:( التشريعي5مهنة ) -5

من مجموع  (%7.1)ونسبة عمالة ذكورية في المهنة بلغت  (%5.7)العاملين في المهنة وذلك بنسبة 
من مجموع االناث العاملت في مركز  (%4.4)الذكور العاملين في مركز القضاء تقابلها نسبة اناث 

 (%7% و7.2% و5.7)والمهناوية نسبة  ،والصلحية،بينما سجلت كل من ناحية غماس  ،القضاء 
% 7)تقابلها نسبة اناث  ، رتيبعلى الت (%1.9% و7.1% و5.4)ونسبة ذكور  . رتيبعلى الت

التغير  وتعزى الزيادة في نسبة العاملين في المهنة الى ، وبنفس الترتيب السابق (%5% و7.5و
ازات العالية التي االمتي السياسي وزيادة عدد المؤسسات االدارية وركزها في مركز القضاء  فضل عن

 توفرها المهنة الى العاملين فيها.
ناحية المهناوية المرتبة االولى بنسبة  نالت والكتبة ومن يرتبط بهم: يننفيذي( الموظفون الت8) مهنة -8

من مجموع الذكور  (%71.6)وبنسبة عمالة ذكورية بلغت  (%79.2)بلغت  ذإالعاملين في المهنة 
من مجموع االناث  (%56.5)وية ونسبة عمالة انثوية في المهنة بلغت العاملين في ناحية المهنا



 

 

% 79.2)وناحية غماس بنسبة   ،ومركز القضاء،كل من الصلحية  ثم ، العاملت في ناحية المهناوية
 ،في مركز القضاء (%76.5)اما نسبة العاملين الذكور فكانت  .رتيبعلى الت (%76.5% و71.9و

في حين بلغت نسبة عمالة االناث  ، (%78.4)ناحية غماس نسبة  بينما سجلت ،والصلحية 
 .رتيبوالصلحية على الت ،ناحية غماسو  ،في كل من مركز القضاء (%58.2% و52.2% و51.9)

 (72جدول)
 5172التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب  المهنة  والجنس والوحدات االدارية 

 المجموع %2-3-1مهنة %6مهنة %5مهنة %4مهنة %3مهنة %2مهنة %1مهنة املونالع الوحدات االدارية

مركز قضاء 
 الشامية

 111 23.2 14.4 26.2 11.1 16.2 1.1 5.2 ذكور
 111 4.4 22.4 22.4 1.5 21.2 4.4 3 اناث

 111 21.1 16.6 21.2 11.2 11.2 2.1 4.2 مجموع

 ناحية غماس
 111 22.1 11 23.1 11.1 13.4 2.4 5.1 ذكور
 111 1.1 25.5 33.1 3.1 25.5 1 4.1 اناث

 111 12.2 13.2 22.3 2 16.2 2.1 5.3 مجموع

 المهناويةناحية 
 111 12.1 16.3 25.2 13.1 11.6 1.3 6.1 ذكور
 111 1.5 21.5 33.4 4.6 26.2 2 6.2 اناث

 111 15.3 11.3 23.1 11.2 12.5 1 6.6 مجموع

 ناحية الصالحية
 111 11.2 25.1 25.1 11.6 16.2 1.1 3.4 ذكور
 111 3.1 35.3 33.3 - 23.5 1.2 2.5 اناث

 111 13.5 23.5 21.1 1.3 13.5 1.5 3 مجموع

 موع القضاءمج
 111 21.1 11.3 26.6 11.5 15.2 1.1 5.3 ذكور
 111 4.5 23.2 33.1 2.2 25.6 2 3.3 اناث

 111 13 12.6 23.1 2.5 13 1.3 5 مجموع
 (.11الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على  در:المص

( في ناحية المهناوية التي 4على نسبة للعاملين في مهنة )أبلغت  : ( العاملون في البيع4) مهنة -4
بينما سجلت باقي وحدات القضاء  ،لإلناث  (%4.6)ذكور و   (%78.7)وبواقع  (%77.5)سجلت 
 .رتيب ناحية غماس والصلحية على التاء و في كل من مركز القض (%1.8% و9% و71.5)نسبة 

تقابلها نسبة عمالة  .رتيب على الت (%71.6% و71.1% و177.1في حين بلغت نسبة عمالة الذكور 
 على التوالي. (%7.2% و8.7)ومركز القضاء  ،انثوية فقط في غماس

نصيب ناحية  على نسبة للعاملين في الخدمات كانت منأ( العاملون في الخدمات: ان 2مهنة ) -2
من مجموع الذكور العاملين في (%59.7)وبواقع عمالة ذكورية (%88.8)الصلحية التي سجلت نسبة 

 .الصلحيةالعاملت في ناحية االناث من مجموع  (%52.7)ناحية الصلحية وبنسبة عمالة انثوية 



 

 

 (75) خريطة                                            
 5172لسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة  والوحدات االدارية التوزيع النسبي ل

 
 .(15)الجدولبيانات المصدر: الباحث اعتماد على 

        



 

 

  (%59.7)وبواقع  (%59.8)نصيب ناحية غماس التي سجلت نسبة  اما المرتبة الثانية فكانت من   
ومركز قضاء الشامية فقد سجل نسبة  ،حيةناحية الصلاما  ،لإلناث  (%88.1)للعاملين الذكور و

على  (%56.9% و52.7)رنسبة عمالة الذكو في حين بلغت  رتيب ،على الت (%51.5% و51.1)
 . رتيب على الت (%59.1و %88.8)تقابلها نسبة عمالة انثوية  رتيبالت
الولى في نسبة ناحية الصلحية المرتبة ا نالت ملون في الزراعة والصيد والقنص:( العا6) مهنة -6

من مجموع العاملين  (%52.7)ونسبة عمالة ذكورية بلغت  (%59.2)العاملين في المهنة اذ بلغت 
من مجموع االناث العاملت  (%82.9)الذكور في ناحية الصلحية تقابلها نسبة عمالة انثوية بلغت 

% 71.9% و79.9)والصلحية بنسبة ،والمهناوية  ،كل من غماس ثم ،في ناحية الصلحية 
اما نسبة عمالة  ، رتيبعلى الت (%74.4% و76.9% و71)ونسبة ذكور  ، رتيبعلى الت (%76.6و

ويرجع سبب تراجع  .وبنفس الترتيب السابق  (%59.4% و57.2% و52.2)االناث في المهنة فبلغت 
 .لزراعي التي ادت انخفاض نسبة العاملين في النشاط انسبة العاملين في المهنة الى نفس االسباب 

على أهم ومشغلو معدات النقل والشغيلة: بلغت ( العاملون في االنتاج ومن يرتبط ب1.9.9) مهنة -1
وبواقع عمالة ذكورية  (%57.7)( في مركز القضاء الذي سجل نسبة 1للعاملين في المهنة ) نسبة

من  (%4.4)ة الذكور العاملين في مركز القضاء تقابلها عمالة انثوية بنسبمن مجموع  (58.9%)
والصلحية ،والمهناوية  ،كل من ناحية غماس ثم جاءت ، مجموع االناث العاملت في مركز القضاء

% 79.1% و55.1، )اما نسبة الذكور فكانت ،  رتيبعلى الت (%78.2% و72.9% و79.5)بنسبة 
السابق  وبنفس الترتيب  (%8.1% و7.2% و1.7) ونسبة عمالة انثوية بلغت رتيبعلى الت (%71.9و

( الى ان االنتقال بين هذه المهن ال يحتاج 9-9-1ويرجع سبب الزيادة في نسبة العاملين في المهن)
 عن تطور قطاع النقل والمواصلت وقطاع التشييد والبناء. الى خبرة ومهارة عالية فضلا 

الشامية خلل يتضح من التحليل السابق ان هناك تباين في توزيع السكان حسب المهنة في قضاء      
 2نسبة العاملين في المهن ) اذ يظهر من نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع في  5172-7991المدة 

   اا ر ( وتراجع في باقي المهن وقد لعب المردود المادي الذي توفره المهنة وتوفر فرصة العمل دو 1و8و5و
 للعاملتكما يتبين ان نسبة  ،خرآلسة الدولة في دعم قطاع دون اعن سيا فضلا  ، في هذا التباين

( اما 8و6الذكور في المهن ) ارتفعت مساهمة( في حين 6و7كانت في المهنة ) 7991االناث عام 
( في حين 8و6و2لإلناث كانت في المهن) مساهمةنتائج الدراسة الميدانية فقد اظهرت ان اعلى نسبة 

الذكور التي تعد  مساهمةت فيها نسبة ( اذ انخفض5توزع الذكور في جميع المهن باستثناء المهنة )
 نسبة العاملين فيها اساسا هي منخفضة.

 



 

 

 :العاملين بحسب الحالة العملية توزيع السكان : رابعاً 
وهل هو صاحبه او يعمل بأجر نقدي او متعطل عن ، الة الفرد في العمل الذي يمارسه وهي ح      

 (7):ةراد الى سبع فئات رئيسعملية لألفوتنقسم الحالة ال ،العمل او غير ذلك 
 صاحب عمل ويديره. -1
 يعمل لحسابه وال يستخدم احدا. -6
 يعمل بأجر نقدي.  -3
 يعمل لدى ذويه بدون اجر نقدي. -1
 يعمل لدى الغير بدون اجر نقدي. -2
 متعطل قادر على العمل ويبحث عنه. -2
 غير قادر على العمل. -1

ان العاملين لذلك اعتمدت الدراسة التقسيم ( ال يدخلون ضمن السك1و6ولكون االفراد في الفقرة )       
  (5):المعتمد لدى وزارة التخطيط والذي يقسم السكان العاملون الى اربع فئات اساسية هي

وهو الشخص الذي يعمل ويدير منشأة صغيرة أو كبيرة ويزاول حرفة أو صنعة  : صاحب عمل أواًل :
                                                   بشرط أن يستخدم شخصاا أو أكثر في إنجاز أعماله .

هو الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص أي يزاول حرفة أو صنعة أو  : يعمل لنفسه )لحسابه( : ثانياً 
 عملا في منشأة يملكها ويديرها وال يستخدم أي شخص في إنجاز أعماله أو مساعدته . 

و راتباا لقاء عمله في القطاعات المختلفة، سواء في كل شخص يتقاضى أجراا أ : يعمل بأجر ثالثًا:
 القطاع االشتراكي أو المختلط أو الخاص أو يعمل لدى أسرته بأجر .

هو الشخص الذي يعمل مدة ال تقل عن ثلث ساعات في ايام  : يعمل لدى األسرة بدون أجر رابعًا :
 .أو يديرها أحد أفراد األسر ملكهاالعمل االعتيادية بدون أجر في حيازة زراعية أو منشأة ي

(  يتضح ان هناك تباين في التوزيع النسبي للسكان العاملين حسب 76ومن  معطيات الجدول )       
)يعمل لنفسه( المرتبة  اذ سجلت الحالة العملية 7991 ة  في عامالحالة العملية في قضاء الشامي

من مجموع الذكور العاملين في  (%48.6)ونسبة ذكور  (%45.8)االولى وذلك بنسبة عاملين بلغت 
وسجلت الحالة العملية ، من مجموع االناث العاملت في القضاء  (%51.6)القضاء ونسبة اناث 

 لإلناث. (%22.6)للذكور و (%89.9)ونسبة  (%41.1))يعمل بأجر( المرتبة الثانية وذلك بنسبة 
 (%79.9% و71.7)ونسبة  (%71.6)نسبة وسجلت الحالة )يعمل لدى االسرة( المرتبة الثالثة وذلك ب

 (%6.4)المرتبة االخيرة وذلك بنسبة  واحتلت الحالة )صاحب عمل( ، رتيبللذكور واالناث على الت
 (.      75لإلناث . شكل) (%8.9)للذكور و (%6.2)ونسبة 

 
                                  

 .323, مصدر سابق ,  4فتحي ابو عيانة , جغرافية السكان ,ط  (1)
وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مديرية احصاء السكان والقوى العاملة, دليل المفاهيم والمصطلحات  (2) 

 .2-1,ص1991ملة, مطبعة الجهاز,الخاصة بالقوى العا



 

 

 (76جدول)
دارية حسب التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب الحالة العملية والجنس والوحدات اال

 ونتائج الدراسة الميدانية 7991تعداد 

 العاملون الحالة العملية
1221 

مجموع 
 القضاء

2115 
مجموع 
 الوحدات االدارية الوحدات االدارية القضاء

 ن.الصالحية ن.المهناوية ن.غماس م.ق.الشامية ن.الصالحية ن.المهناوية ن.غماس م.ق.الشامية

 صاحب عمل
 12.6 15.1 23.1 13.1 24.6 6.5 1.3 4 6 3.1 ذكور
 1 5 4.6 11.2 5.3 3.2 3.2 2.3 3.1 4.3 اناث

 16.2 12.4 12.1 12.1 21.3 6.4 1.2 3.2 5.3 1.3 مجموع

 يعمل لنفسه
 21.1 21.3 23.1 13.2 21.4 43.6 42 63.6 41 31.4 ذكور
 14.1 11.1 6.2 23.5 14.5 21.6 13.6 36.3 21.1 13.2 اناث
 12.4 11.3 12.5 12.4 21.4 42.3 41 62.6 32.2 35.3 عمجمو 

 يعمل بأجر
 32.3 36 35.3 45.4 33 32.3 35.2 23.2 33.2 43.5 ذكور
 44.4 44.4 55.4 35.1 46.4 55.6 52.1 53.6 31.4 66.2 اناث

 41.4 33.6 32.6 43.2 32.3 41.1 36 31 33.2 51 مجموع

يعمل لدى 
 االسرة

 21.4 21.5 13.5 23.3 16 11.1 15.5 3.5 14.3 6 ذكور
 33.2 32.5 33.3 22.6 33.3 12.2 23.4 2.3 32.4 2.5 اناث

 23.3 31.2 21.3 24.1 13.5 11.6 15.3 3.5 16.1 6.3 مجموع
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111  المجموع

 ( 12الملحق )بيانات المصدر: الباحث اعتمادا على 
 (75شكل)

                                           7991النسبي للسكان العاملون في قضاء الشامية حسب الحالة العملية والجنس عام التوزيع 

 
 (.16الجدول )بيانات الباحث اعتماد على  المصدر:
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لة اما بالنسبة للوحدات االدارية فيمكن تتبع حجم التباين في توزيع السكان العاملين حسب الحا       
 :ة من الحقائق ابرزها( اذ تبرز جمل78( والخريطة )76العملية من معطيات الجدول )

%( ونسبة ذكور عاملين 1.9مركز قضاء الشامية المرتبة االولى وذلك بنسبة ) نال: صاحب عمل  -1
%( من مجموع 4.9%( من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء ونسبة اناث بلغت )9.7بلغت )
%( ونسبة 1.5العاملت في مركز القضاء ، تله بالمرتبة الثانية  ناحية الصلحية بنسبة ) االناث

% 2.9%( للذكور واالناث على الترتيب ، بينما سجلت ناحية غماس والمهناوية نسبة )8.9% و1.8)
%( 5.8% و8.7%( على الترتيب ، تقابلها نسبة اناث )4% و6%( على الترتيب ونسبة ذكور )8.9و
 نفس الترتيب السابق.وب
%( 65.6: سجلت ناحية المهناوية  اعلى نسبة في حالة )يعمل لنفسه( وذلك بنسبة )يعمل لنفسه  -2

%( 86.9%( من مجموع الذكور العاملين في ناحية المهناوية ونسبة اناث )68.6ونسبة ذكور بلغت )
ومركز  ،وغماس ،لصلحيةكل من ا ثم جاءتمن مجموع االناث العاملت في ناحية المهناوية ، 

%( 81.4% و47% و45%( على الترتيب ونسبة ذكور )82.9% و89.9% و47القضاء بنسبة )
 %( على الترتيب.79.9% و51.7% و78.6على الترتيب . تقابلها نسبة اناث )

 (%21)في مركز قضاء الشامية اذ بلغت غت اعلى نسبة لحالة )يعمل بأجر( بل يعمل بأجر: -3
من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء مقابل نسبة اناث  (%49.2)بلغت  وبنسبة ذكور

 ،والصلحية ،كل من ناحية غماس ثم ،من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (66.9%)
% 82.5% و89.5)وبنسبة ذكور بلغت  رتيبعلى الت (%81% و86% و89.5)والمهناوية بنسبة 

% 29.7% و81.4)تقابلها نسبة اناث  رتيب ،عاملين على التال رمن مجموع الذكو  (%59.9و
 . رتيبعلى الت من مجموع االناث العاملت (%29.6و
في ناحية غماس وهي  حالة )يعمل لدى االسرة بدون اجر(: بلغت اعلى نسبة ل يعمل لدى االسرة -4
ناحية غماس ونسبة من مجموع الذكور العاملين في  (%74.9)وبنسبة عمالة ذكورية بلغت  (76.7%)

ويرجع ذلك الى المساحات  ، من مجموع االناث العاملت في ناحية غماس (%89.4)اناث بلغت 
واالناث سواء في االنتاج النباتي  ،الزراعية الواسعة التي توفر فرص عمل ألفراد االسرة من الذكور

للذكور  (%72.2)سبة ون (%72.9)ناحية الصلحية المرتبة الثانية بنسبة  ونالت ، والحيواني
 رتيب،على الت (%8.2% و6.8)كل من مركز القضاء والمهناوية بنسبة  ثم ،لإلناث  (%58.4)و

 لإلناث. (%5.8% و9.2)للذكور و رتيبعلى الت (%8.2% و6)ونسبة 
 
 



 

 

 (78) خريطة
 7991 العملية  والوحدات االداريةالتوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة 

 
 (16)الجدولبيانات على  االمصدر: الباحث اعتماد



 

 

وحسب نتائج الدراسة الميدانية فقد جاءت الحالة العملية )يعمل بأجر( المرتبة  5172اما عام      
من مجموع الذكور العاملين في  (%89.8)ونسبة ذكور عاملين بلغت  (%41.4)االولى وذلك بنسبة 

ويرجع ذلك الى ما  ،من مجموع االناث العاملت في القضاء  (%44.4)القضاء ونسبة اناث بلغت 
بينما  جاء من )يعمل لدى االسرة( بالمرتبة ،  توفره من مردود مادي للعاملين سيما الوظائف الحكومية

 (،%88.9)مقابل نسبة اناث  (%51.4)ونسبة ذكور عاملين بلغت  (%58.8)الثانية وذلك بنسبة 
يعود مردودها المادي الى  نسبة االناث العاملت في المزارع والحقول التيويعزى ذلك الى ارتفاع 

 (%51.1)ونسبة  (%79.4)الحالة العملية )يعمل لنفسه( المرتبة الثالثة وذلك بنسبة  ، ونالت االسرة
اما نسبة من هو)صاحب عمل( فقد بقيت في المرتبة االخيرة ولكن بنسبة  ،لإلناث  (%74.1)للذكور و

 . (78شكل )، لإلناث (%1)للذكور و (%79.6)وبنسبة  (76.9%)

 (78شكل)
 التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس حسب نتائج الدراسة الميدانية

  .(16على بيانات الجدول ) االباحث اعتماد المصدر:
 

ضح على ( تباين مكاني وا74الخريطة )و ( 76ول)الجد صعيد الوحدات االدارية فيبدو من اما على     
 :التاليمستوى الوحدات االدارية ويبرز هذا التباين في 

 ،توفر بيانات هذه الحالة مدى مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي : صاحب عمل -1
املين في الحالة مركز قضاء الشامية المرتبة االولى في نسبة الع نالومن نتائج الدراسة الميدانية فقد 

من مجموع الذكور العاملين في مركز  (%54.6)وبنسبة ذكور  (%57.9)بلغت  إذ )صاحب عمل( 
وجاءت ناحية ، من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (%2.9)تقابلها نسبة اناث  ، القضاء

  .لإلناث  (%4.6)للذكور و (%85.7)ونسبة  (%79.7)المهناوية بالمرتبة الثانية وذلك بنسبة 
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 (74خريطة)
 5172ة والجنس والوحدات االدارية التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العملي

 
 (16)الجدولبيانات على  االمصدر: الباحث اعتماد



 

 

% 78.7)ذكور ونسبة (%75.4% و75.1)بينما سجلت ناحية غماس والصلحية نسبة     
 .رتيبعلى الت (%2% و77.5)ونسبة اناث  ، رتيبعلى الت (%72.1و
وبنسبة  (%51.4)بلغت  إذ)يعمل لنفسه(  على نسبة في حالةأسجل مركز القضاء  : يعمل لنفسه -2

من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء مقابل نسبة اناث بلغت  (%57.4)عاملين ذكور بلغت 
وغماس  ،تله كل من ناحية المهناوية، القضاء من مجموع االناث العاملت في مركز  (74.2%)

على  (%51.9% و79.5% و58.7)ونسبة ذكور  (%71.9% و79.4% و79.2)والصلحية بنسبة 
 وبنفس الترتيب السابق. (%77.7% و58.2% و6.5)اما نسبة االناث فبلغت  ، رتيبالت
  إذي الحالة )يعمل بأجر( جاءت ناحية غماس بالمرتبة االولى بنسبة العاملين ف : يعمل بأجر -3

من مجموع الذكور العاملين في ناحية غماس  (%42.4)وبنسبة عمالة ذكورية بلغت  (%48.5)بلغت 
كل من ناحية  ثم ،من مجموع االناث العاملت في ناحية غماس  (%82.1)مقابل نسبة اناث بلغت 

ونسبة  ، رتيبعلى الت (%89.6% و89.8% و89.6)والصلحية بنسبة ،ومركز القضاء  ، المهناوية
% 46.4% و22.4)تقابلها نسبة اناث  ، رتيبعلى الت (%86% و89% و82.8)ذكور بلغت 

 .رتيب على الت (%44.4و
الة )يعمل لدى االسرة( في سجلت نتائج الدراسة الميدانية اعلى نسبة للح : يعمل لدى االسرة -4 

من مجموع  (%51.2)ذكورية بلغت  وبنسبة عمل (%87.5)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 
من مجموع االناث العاملت  (%89.2)الذكور العاملين في ناحية الصلحية مقابل نسبة انثوية بلغت 

% 54.1)ومركز القضاء بنسبة ، والمهناوية ، كل من ناحية غماس و  ،في ناحية الصلحية 
 رتيب،على الت (%76% و79.2% و58.8)وبنسبة ذكور بلغت  رتيب ،على الت (%79.2% و57.9و

 وبنفس الترتيب السابق. (%88.8% و88.9% و59.6)تقابلها نسبة اناث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المبحث الثاني
 عن العمل في قضاء الشامية التوزيع الجغرافي للسكان العاطلين

  
  معدالت البطالة في قضاء الشامية : -اوال:

ن( وهناك العديد من تشمل )العاملون + العاطلو  ياا اقتصاد ينمن المعلوم ان فئة السكان النشط      
اال ان الخبراء واالقتصاديين وحسب ما اوصت به منظمة العمل  ،العاطل عن العمل  حول ريفات التع

بانه كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه )( عرفت العاطل عن العمل ILOالدولية )
للمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية  ووفقاا  (7)(،ن جدوىويقبله عند مستوى االجر السائد ولكن دو 

 ( 5):يعد الشخص عاطل عن العمل اذا كان
  يعمل ال -7
 يمتلك القدرة على العمل  -5
 يبحث عن عمل  -8
االقتصادي الذي ينجم عنه عجز في استيعاب االيدي  تعبر عن الخلل في النظام فالبطالة        

ة حسب العوامل التي ترتبط بها )البطالة ثلثة اقسام رئيس علىالبطالة ويقسم االقتصاديون  .العاملة 
خرى من البطالة أ نواعأويضيف البعض  (8)،البطالة الهيكلية او البنيوية( –البطالة االحتكاكية  -الدورية

قد و  (4)،الكلية ( -السلوكية  –االحللية  –الجامدة  –الموسمية  –الجزئية  –منها )البطالة المقنعة 
 (2)من خلل المعادلة التالية:)البطالة(  وقد تم استخراج نسبة التعطل او .اعتمدت الدراسة البطالة الكلية

     
 عدد المتعطلين عن العمل
 اجمالي عدد افراد قوة العمل

   معدل  البطالة 

ضاء الشامية في ق توزيع معدالت البطالة(  يتضح ان هناك تباين في 71من معطيات الجدول )     
من  (%72.8)في مجموع القضاء   البطالة معدل بلغ 7991 . ففي عام5172 -7991خلل المدة 

من مجموع  الذكور النشطين  (%76) عاطلين ذكور بلغ وبمعدل ، مجموع السكان النشطين اقتصادياا 

                                  
 .72ص ،556العدد  الكويت ، ، االقتصاد السياسي للبطالة ، سلسلة عالم المعرفة ، رمزي زكي (7)

(2) David Byrne and Eric Strob , Defining Unemployment in developing countries :the case of 
Trinidad and Tobag unvestity  of Nottingham ,united kingdom, 2001,p1-2.                     

رسالة  سليم عقون ، قياس اثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالة ، دراسة قياسية تحليلية )حالة الجزائر(،(8) 
 .9، ص5171كلية العلوم االقتصادية والتيسير، جامعة فرحات عباس ،  مقدمة الى ،  )غير منشورة( ماجستير

)غير الواقع وفرص التشغيل، رسالة ماجستير -ان ريسان حسين العسكري ، البطالة في محافظة ذي قارعدن(4) 
 .78-75،ص 5174كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية ، مقدمة الى ، منشورة( 

 .581، ص5118رشود بن محمد الخريف ، جغرافية السكان المفاهيم واالساليب والتطبيقات، الرياض، (2)  



 

 

في  اقتصادياا من مجموع االناث النشطات  (%4)اناث بلغت  معدل بطالةفي القضاء مقابل  اقتصادياا 
  (7).للسنة نفسها (%79.7)وهي بذلك اقل من معدل البطالة في المحافظة البالغة  ، القضاء
( التي تبين نسبة 72( والخريطة )71اما على مستوى الوحدات االدارية فمن معطيات الجدول )     

 يلي :يتضح ما  7991العاطلين لعام 
من مجموع  (%71.7) بلغ إذ معدل للبطالةعلى أة سجلت ناحية الصلحي : ناحية الصالحية - 7

من مجموع الذكور النشطين  (%71)العاطلين الذكور  معدل وبلغ ، السكان النشطين اقتصادياا 
 .من مجموع النساء النشطات اقتصادياا  (%71.9)تقابلها نسبة االناث  ، اقتصادياا 

بلغت  إذ العاطلين عن العمل دلمعاحتلت ناحية غماس المرتبة الثانية في  ناحية غماس : -2
للذكور واالناث على  (%7.8% و71) ومعدل ،من مجموع السكان النشطين اقتصادياا  (76.4%)
 .ترتيبال
  إذالعاطلين عن العمل  معدلمركز قضاء الشامية المرتبة الثالثة في  نال : مركز قضاء الشامية -3

من مجموع  (%76.9) عاطلين ذكور بلغ وبمعدل ، من السكان النشطين اقتصادياا  (%76)بلغت 
من مجموع االناث النشطات  (%8.1) اناث عاطلت بلغ معدلمقابل  الذكور النشطين اقتصادياا 

 .اقتصادياا 
من السكان  (%9.6) معدل للبطالة اذ بلغ ادنىسجلت ناحية المهناوية  : ناحية المهناوية -4

 معدلمقابل  من مجموع الذكور النشطين اقتصادياا  (%71) ذكور عاطلين  ومعدل ، النشطين اقتصادياا 
 .  من مجموع االناث النشطات اقتصادياا  (%7.8)اناث عاطلت بلغت 

 (71جدول )
ونتائج  7991في قضاء الشامية حسب الجنس والوحدات االدارية حسب تعداد  معدالت البطالة

 5172الدراسة الميدانية 

 الوحدات االدارية
1221 2115 

 المجموع% االناث% الذكور% المجموع% االناث% %الذكور
 35 36.1 34.3 16 3.1 16.2 مركز قضاء الشامية

 34.6 36.3 33.2 16.4 3.1 11 ناحية غماس
 35 45.3 31.2 2.6 1.3 11 ناحية المهناوية
 22.2 36.2 26.6 11.1 11.2 11 ناحية الصالحية
 34 33.6 32.1 15.3 4 16 مجموع القضاء
 (14)و( 13) الملحقبيانات : الباحث اعتمادا على المصدر

 

                                  
 .12احمد حمود محيسن السعيدي، مصدر سابق، ص   (7)  



 

 

 (72) خريطة
 7991في قضاء الشامية حسب الجنس والوحدات االدارية  حسب تعداد  معدالت البطالة   

 
 (11) الجدولبيانات على  االمصدر: الباحث اعتماد 



 

 

من مجموع  (%84)شامية العاطلين في قضاء ال معدل بلغ  5172ائج الدراسة الميدانية لنت وتبعاا      
 من مجموع الذكور النشطين اقتصادياا  (%85.1)في القضاء وبواقع عاطلين ذكور  النشطين اقتصادياا 

ويعزى سبب  ،في القضاء  من مجموع االناث النشطات اقتصادياا  (%89.6) اناث بلغ معدلمقابل 
الذي ساهم في دخول اعداد جديدة  النمو السكاني ، طلين الى جملة من العوامل ابرزهازيادة نسبة العا

دخول افواج جديدة من العسكرين الذين كانوا ضمن و  ، الى سوق العمل من السكان النشطين اقتصادياا 
عن تدهور االنتاج الزراعي وتردي الواقع  فضلا  ،5118السكان العاملين خلل المدة التي سبقت 

 قع السياسي للبلد.الصناعي وعودة المهاجرين الى ديارهم بعد تغير الوا
 :يلي ( ما 76( والخريطة )71دول )اما على مستوى الوحدات االدارية فيظهر من الج    

من السكان  (%82)العاطلين عن العمل في مركز القضاء  معدلبلغت  : مركز قضاء الشامية - 1
 اقتصادياا من مجموع الذكور النشطين  (%84.9)عاطلين ذكور بلغت  وبمعدل ، النشطين اقتصادياا 

 .من مجموع االناث النشطات اقتصادياا  (%86.7)عاطلت اناث  معدلمقابل 
 (%82)في ناحية المهناوية حسب نتائج الدراسة الميدانية  العاطلين معدلبلغ  : ناحية المهناوية -2

 من مجموع الذكور النشطين اقتصادياا  (%87.5) ذكور  وبمعدل ، من السكان النشطين اقتصادياا 
 .  من مجموع االناث النشطات اقتصادياا  (%42.9)اناث  معدلبل مقا
لنتائج الدراسة الميدانية  السكان العاطلين في ناحية غماس تبعاا  معدل بلغ : ناحية غماس - 3
 لإلناث. (%86.9)للذكور و (%88.9) وبمعدل ، من السكان النشطين اقتصادياا  (84.6%)
للعاطلين وهي  معدللنتائج الدراسة الميدانية اقل  صلحية تبعاا سجلت ناحية ال : ناحية الصالحية - 4
من مجموع  (%56.6)العاطلين الذكور  معدل وبلغ ، من مجموع السكان النشطين اقتصادياا  (59.9%)

 .من مجموع االناث النشطات اقتصادياا  (%86.5)اناث  وبمعدل ، الذكور النشطين اقتصادياا 
 معدلكذلك زيادة في و  في قضاء الشامية ، البطالة معدالت زيادة في يتضح مما سبق ان هناك       

 (،%42.9)لها حسب نتائج الدراسة الميدانية في ناحية المهناوية وهي  معدل علىأ بلغ إذث بطالة االنا
ويعزى ذلك الى ارتفاع مستوى تعليم االناث الذي ساهم في دخول االناث سوق العمل والبحث عن 

عن  تجاهل االحصاءات ما تقوم به االناث  فضلا  ،االمكانات الجسدية والتعليمية  اعمال تنسجم مع
 ال التي تقوم بها  خارج المنزل. )ربات البيوت( من اعمال منزلية وال تعترف اال باألعم

 : اسباب عدم العمل -ثانيا : 
وحجم   ،صادي السائدباختلف النظام االقت ،سباب التي تقود الى ظهور البطالةتختلف اال        

ولغرض الوقوف على  ، عن السياسة االقتصادية للبلد فضلا  ،والنوعي ،وتركيب السكان العمري
 االسباب التي تقف وراء السكان العاطلين عن العمل في قضاء الشامية اعتمدت مجموعة اسئلة تخص 

 ويظهر في  مستوحاة من واقع منطقة الدراسة   )اسباب عدم العمل(



 

 

 (76) خريطة
 قضاء الشامية حسب الجنس والوحدات االدارية  معدالت البطالة في

 5172 عام تبعا لنتائج الدراسة الميدانية

 
 .(11) الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 

 



 

 

 :كالتالي( وهي 74( والشكل )79ول )الجد     
 بعد موقع العمل عن محل السكن.  -1
 العمل.الوضع االجتماعي ال يتناسب مع  -6
 عدم توفر فرص للعمل. -3
 عدم مالئمة العمل لالختصاص المؤهل. -1
 عدم توفر مهارة للعمل. -2
 قلة االجر في االعمال الموجودة حاليا. -2
 عدم توفر المياه للزراعة. -1
 وقلة المردود المادي.  الزراعي ارتفاع تكاليف االنتاج -9

في اسباب عدم العمل كانت من ان اعلى نسبة  (74والشكل )( 79معطيات الجدول ) يتبين من      
من مجموع االسباب التي تقف وراء  (%89.5)حصة السبب )عدم توفر فرص العمل( اذ بلغت 

من مجموع الذكور العاطلين  (%81.9)العاطلين عن العمل وبنسبة ذكور عاطلين للسبب نفسه بلغت 
ويعزى ذلك الى  ، من مجموع االناث العاطلتولنفس السبب  (%89.7)بل نسبة اناث بلغت مقا

عوامل عديدة منها الخلل في السياسة التعليمية التي ادت الى وجود طبقة من الخريجين ال حاجة الى 
، اذ ان هناك ضعف في التوافق بين السياسة التعليمية وحاجة سوق العمل من االيدي تخصصاتهم

 ،دة البطالة في صفوف االناثفي زيامحدودية المجاالت المتاحة لإلناث مما ساهم   فضل عن العاملة
من  (%75.1)( وقلة المردود المادي الزراعي ليف االنتاج)ارتفاع تكا وكانت نسبة العاطلين للسبب

 .لإلناث (%74.5)للذكور و (%75.7)وبنسبة ، مجموع العاطلين في االسباب االخرى 
للذكور  (%9.7)وبواقع  (%71)اما نسبة العاطلين للسبب )عدم توفر المياه للزراعة( فقد كانت      

محصول الرز وما  حة ريف القضاء الذي يشتهر بزراعةوذلك يرتبط بسعة مسا ،لإلناث  (%75.1)و
يتميز به هذا المحصول من ضرورة غمره بالمياه طيلة فصل النمو الذي جعل مناطق زراعة المحصول 

لسبب )الوضع االجتماعي ال يتناسب مع بينما بلغت نسبة العاطلين ل ،بشحة المياه  اكثر المناطق تأثراا 
من مجموع العاطلين  (%9.9)من مجموع العاطلين في قضاء الشامية وبنسبة ذكور  (%9.8) العمل(

من مجموع االناث العاطلت اذ ان قضاء الشامية يعد من المناطق  (%71.6)الذكور ونسبة اناث 
ة السكان االمر الذي يجعل بعض االعمال غير في حيا كبيراا  التي تلعب فيها العادات التقاليد دوراا 

وبنسبة  (%71.7))عدم توفر مهارة للعمل(  في وكانت نسبة السبب  ،مرغوبة من الناحية االجتماعية 
اذ ان انشطة القطاع  ،من مجموع الذكور واالناث العاطلين في القضاء (%71.5)ذكور واناث بلغت 

االمر الذي يدفعها الى طلب ايدي عاملة  ،اقصر وقت الخاص تسعى الى تحقيق الربح العالي وفي 
 .ماهرة وذات خبرة دون الحاجة الى دورات تأهيلية 

 
  



 

 

 (79جدول)  
 5172حسب السبب والجنس والوحدات االدارية حسب نتائج الدراسة الميدانية  في قضاء الشاميةللسكان العاطلين  النسبيالتوزيع 

 اسباب عدم العمل
 مجموع   القضاء ناحية الصلحية ناحية المهناوية ناحية غماس ميةقضاء الشاركز  م

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 2.1 8.7 6.6 7.9 - 8 9 2.2 9.8 6.7 2.8 6.4 2.2 - 6.2 بعد موقع العمل عن محل السكن

 9.8 71.6 9.9 71.9 78 9.5 72.9 51 78.9 1.9 8.2 9.8 2.2 2.7 2.6 العمل الوضع االجتماعي ال يتناسب  مع  
 89.5 89.7 81.9 86 41.9 51.1 84.4 86.4 88.8 45.9 45.7 48 81.4 59.5 89 عدم توفر فرص للعمل

 9.7 6.7 71.5 4.2 - 1.1 1.8 9 6.4 1 71.2 2.9 74.5 5.6 76.8 عدم ملئمة العمل للختصاص المؤهل
 71.7 71.5 71.5 9.7 77 6.5 6.7 - 9.8 9.6 72.9 1.6 74.5 72.4 74 وفر مهارة للعملعدم ت

 4.2 5.2 2.7 9.7 4.8 71.9 5.2 - 8.1 5.5 - 5.9 6.8 1.1 6 قلة االجر في االعمال الموجودة حاليا
 71.4 74.5 9.7 9.7 6.2 71.9 75.9 76.4 77.7 77.9 75.8 77.6 9.5 58.7 2.6 عدم توفر المياه للزراعة

 75.1 74.5 75.7 57.6 71.4 54.6 75.9 75.1 78 75.1 71.2 78.4 9.1 71.9 1 ارتفاع تكاليف االنتاج الزراعي وقلة المردود المادي
 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 المجموع

 .(15) الملحقبيانات الباحث اعتمادا على :  المصدر
 
 
 



 

 

 (74شكل)
 5172لنتائج الدراسة الميدانية  تبعاا السبب والجنس  قضاء الشامية حسب التوزيع النسبي للعاطلين في

 .(13لمصدر : الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )ا
 

 (%9.7)اما نسبة العاطلين للسبب )عدم ملئمة العمل للختصاص المؤهل( الذي سجل نسبة       
مما يعني في حالة توفر فرص عمل للعاطل فأنها ال ، لإلناث  (%6.7)للذكور و (%71.5)وبنسبة 
سيما االناث اللتي يبحثن عن اعمال تنسجم مع  مع اختصاص ومؤهل العاطل عن العملتنسجم 

ونسبة  (%2.1)نسبة السكن(  وسجل السبب )بعد موقع العمل عن محل ،قابلياتهن الجسدية المحدودة 
اذ ان اغلب فرص العمل تطرح في  ،للعاطلت االناث  (%9.6)بة نسو  للعاطلين الذكور( 6.6%)

اال ان عامل المسافة يجعل هذه الفرص  ،التجارة والخدمات والنقل وغيرها ينشط قطاع  إذمراكز المدن 
( نسبة وسجل السبب )قلة االجر في االعمال الموجودة حالياا  ،غير مجدية من الناحية االقتصادية 

اذ ان البطالة المتراكمة والهجرة من  ، رتيبللذكور واالناث على الت (%5.2% و2.7)وبنسبة  (4.2%)
 فضلا  ،اطلين وبالتالي خفض مستوى االجورالع الريف الى المدينة ادت الى خلق نوع من المنافسة بين

دي االمر الذي وفر ايمن الموصل واالنبار وغيرها من المناطق الساخنة  عن السكان الذين هجروا قسراا 
                                                  عاملة رخيصة.

اما على مستوى الوحدات االدارية فيبدو ان هناك ثمة تباين في توزيع العاطلين حسب السبب       
 :التالييتضح حجم التباين من خلل و 
دانية اعلى لدراسة الميلنتائج ا سجلت ناحية المهناوية تبعاا  : محل السكن بعد موقع العمل عن -7

تلها ، من مجموع العاطلين  (%9)بعد موقع العمل عن محل السكن( اذ بلغت ) نسبة للعاطلين للسبب
على  (%7.9% و2.2% و6.7)كل من ناحية غماس ومركز القضاء وناحية الصلحية بنسبة 
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لكل من  (%8% و6.4% و6.2% و9.8)اما نسبة العاطلين الذكور للسبب نفسه فكانت  .رتيبالت
تقابلها نسبة االناث للسبب  رتيب ،والصلحية على الت ،ناحية غماسو  ،ومركز القضاء ،ناحية المهناوية

 وغماس فقط. ،في ناحية المهناوية (%2.8% و2.2)نفسه 
على نسبة للعاطلين للسبب )الوضع أبلغت  : الوضع االجتماعي ال يتناسب مع طبيعة العمل -2
في حين  (%72.9)في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة ( مع طبيعة العمل جتماعي ال يتناسباال

على  (%2.2% و1.9% و71.9)ومركز القضاء  ،وغماس ،بلغت نسبة العاطلين في ناحية الصلحية
لكل  (%2.6% و9.5% و9.8% و78.9)اما نسبة العاطلين الذكور للسبب نفسه فكانت  .رتيب الت

وبنسبة اناث لنفس السبب  ، على الترتيب ومركز القضاء والصلحية، ،وغماس ،ية المهناويةمن ناح
وناحية  ،ومركز القضاء ،والصلحية ،لكل من ناحية المهناوية (%8.2% و2.7و %78% و51)

 غماس على الترتيب.
سجلت  وحدات القضاء اعلى نسبة للعاطلين للسبب )عدم توفر فرص  : عدم توفر فرص العمل -3

 ،كل من مركز القضاء ثم (%45.9)اعلى نسبة لها في ناحية غماس التي سجلت العمل( اذ بلغت 
وبنسبة عاطلين  رتيب ،على الت (%86% و86.4% و81.4)والصلحية بنسبة  ،وناحية المهناوية

وبنفس الترتيب السابق مقابل نسبة اناث  (%51.1% و88.8% و89و %48)ذكور لنفس السبب 
 ،وغماس ،لكل من ناحية الصلحية (%59.5% و86.4% و45.7% و41.9)لنفس السبب 

 .رتيبومركز القضاء على الت،مهناوية وال
سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة عاطلين للسبب  : عدم مالئمة العمل لالختصاص المؤهل -4

وغماس بنسبة  ،تلها ناحية المهناوية (%74.5)بلغت  إذ)عدم ملئمة العمل للختصاص المؤهل( 
اما ناحية الصلحية التي جاءت بالمرتبة االخيرة فقد سجلت نسبة رتيب ، على الت (%1% و1.8)
في  (%1.1)في مركز القضاء و (%76.8)نفسه نسبة وسجل العاطلين الذكور للسبب ،  (4.2%)

اما  .رتيب على الت (%2.9% و6.4)وغماس نسبة ،بينما سجلت ناحية المهناوية ، ناحية الصلحية 
على نسبة لها في ناحية غماس التي سجلت نسبة أت االناث لنفس السبب فكانت نسبة العاطل

 .رتيبعلى الت (%5.6% و9)ومركز القضاء بنسبة  ،ناحية المهناوية ثم (71.2%)
بلغت اعلى نسبة للعاطلين للسبب )عدم توفر مهارة للعمل( في مركز  : عدم توفر مهارة للعمل -5

من مجموع العاطلين تله ناحية غماس والصلحية والمهناوية  (%74.5)القضاء الذي سجل نسبة 
 (%74)وبنسبة عاطلين ذكور للسبب نفسه كانت  رتيب ،على الت (%6.7و% 9.7% و9.6)بنسبة 

المهناوية  في كل من ناحية (%6.5% و9.8)في ناحية غماس و (%72.9)في مركز القضاء و
% 72.4% و72.9)اطلت االناث للسبب نفسه ت نسبة العبينما بلغ ، رتيبوالصلحية على الت

 وناحية الصلحية على الترتيب. ،ومركز القضاء ،لكل من ناحية غماس (%77و



 

 

ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة العاطلين  نالت : الجر في االعمال الموجودة حالياً قلة ا -6
بينما سجل مركز القضاء نسبة  (%9.7)بلغت  إذ( للسبب )قلة االجر في االعمال الموجودة حالياا 

في حين  ، رتيبعلى الت (%5.5% و5.2)وغماس فقد سجل نسبة  ،اما ناحية المهناوية،  (6.8%)
 ،وبنفس الترتيب السابق (%5.9% و8.1% و6% و71.9)بلغت نسبة العاطلين الذكور للسبب نفسه 

 ية الصلحية.في ناح (%4.8)في مركز القضاء و (%1.1)اما نسبة االناث فكانت 
بلغت اعلى نسبة للعاطلين للسبب )عدم توفر المياه للزراعة( في ناحية  : عدم توفر المياه للزراعة -1

ومركز القضاء بنسبة ،والصلحية ،كل من ناحية غماس  ثم (%75.9)المهناوية التي سجلت نسبة 
% 77.6)لغت وبنسبة ذكور عاطلين للسبب نفسه ب رتيب ،على الت (%9.5% و9.7و 77.9%)
ومركز القضاء  ،لصلحيةوا ،والمهناوية ،في كل من ناحية غماس (%2.6% و71.9% و77.7و

في ناحية المهناوية  (%76.4)في مركز القضاء و (%58.7)تقابلها نسبة اناث بلغت  رتيب ،على الت
 .رتيبوالصلحية على الت،  ناحية غماسلكل من  (%6.2% و75.8)و
ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة  نالت : تاج وقلة المردود الماديارتفاع تكاليف االن -3

كل من  ثم (%57.6)بلغت نسبة  إذ)ارتفاع تكاليف االنتاج وقلة المردود المادي(  بسببالعاطلين 
اما  ، رتيبعلى الت (%9.1% و75.1% و75.9)ومركز القضاء بنسبة ، وغماس ، ناحية المهناوية 
في ناحية  (%78.4)في ناحية الصلحية و (%54.6)اطلين للسبب نفسه فكانت نسبة الذكور الع

تقابلها  رتيب ،على الت (%1% و78)بينما سجل كل من ناحية المهناوية ومركز القضاء نسبة  .غماس
في ناحية الصلحية  (%71.4)في مركز القضاء و (%71.9)نسبة اناث للسبب نفسه بلغت 

 .على الترتيب والمهناوية ،سلكل من ناحية غما (%75.1)و
دت الى أ)عدم توفر فرص العمل( قد تصدر االسباب التي  في يتضح مما سبق ان السبب       

، ان معظم االسباب االخرى هي تقود بالنهاية الى عدم توفر فرص العمل  إذالبطالة في قضاء الشامية 
، ارتفاع نسبة العاطلين في القضاء دى أ ولمدد متعاقبة االمر الذي عن تراكم مستويات البطالة فضلا 

دت الى البطالة في أ)العمل الموجود حاليا غير ملئم( في نهاية االسباب التي في في حين جاء السبب 
 ويعزى ذلك الى قصور النظام االقتصادي في توفير فرص عمل ملئمة للعاطلين عن العمل.، القضاء 
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ين والعاطلين في خصائص السكان العامل  
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ان معدالت  إذ .تتصف خصائص السكان بالتباين من مجتمع ألخر وكذلك في المجتمع الواحد        
يعد الزواج و . ها في المجتمعات الحضرية العمر عند الزواج في المجتمعات الريفية تكون اقل من مثيلت

 وهذا . حد الدوافع االساسية للعمل سيما الذكور بسبب اعباء المعيشةفي الدول النامية  أسرة ألوتكوين ا
يعني ان المجتمعات التي يقل بها متوسط السن عند الزواج وخاصة للذكور يعني ذلك ارتفاع نسبة 

 .علقة قوية بين مستوى تعليم الفرد ونوع المهنة التي يزاولها وان هناك  (7)،المشتغلين في المجتمع
في  الذي يعد اساس (5)،ويعتمد حجم القوى العاملة في اي دولة على حجم السكان وتركيبهم العمري

سنة +  72السكان اقل من دل االعالة بالطريقة التقليدية )وان حساب مع .اإلعالةحساب معدالت 
لذلك تتبع طريقة  .( فيه نوع من التضليل 64-72التي تتراوح اعمارهم  فأكثر/السكان 62السكان 

وتؤثر الحالة الزواجية  .حساب السكان العاملين في فئة عمرية معينة الى مجموع السكان في هذه الفئة
عن ان عملية التنمية تعتمد الى حد كبير على العلقة بين  فضلا  .لإلناث في الدخول الى سوق العمل 

وبناء على ذلك اقتضت الدراسة في هذا الفصل تناول  .لموارد وحجم ونوع وتركيب السكان حجم ا
من حيث التركيب العمري والنوعي والحالة التعليمية  عن العمل خصائص السكان العاملين والعاطلين

 ومعرفة التباين الذي طرأ على هذه الخصائص خلل مدة الدراسة.  .والحالة الزواجية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 .817، ص  5112( فايز محمد العيسوي ، اسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية،  7)
 .12، ص5119، االسكندرية ،اسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية -رافية االقتصادية الجغ ،محمد الفتحي بكير محمد (5)



 

 

 المبحث االول
 في قضاء الشامية  خصائص السكان العاملين

 )النوعي( للسكان العاملين في قضاء الشامية : التركيباوالً 
مثلما ان هناك  تفاوت في نسبة قوة العمل بين فئة عمرية واخرى فأن هناك تفاوت بين الذكور       

بين اعداد الذكور واالناث ينعكس بطبيعة  فالتباين الموجود .واالناث في معدل االسهام في قوة العمل 
ان التركيب النوعي للقوى العاملة يتأثر بعوامل اجتماعية تتعلق بمنع او   إذ .الحال على القوى العاملة 

في نسبة مشاركة االناث من  اا ر ويلعب التطور االقتصادي دو  (7)،تشجيع دخول المرأة الى سوق العمل
الختلفات النوعية في معدالت النشاط االقتصادي اعتمدت الدراسة ولغرض معرفة ا . القوى العاملة

 (5)بالمعادلة التالية:معدل االسهام في قوة العمل الذي يقاس 

    
 عدد الذكور  او االناث العاملين

 جملة العاملين من الجنسين
  معدل االسهام في قوة العمل 

وق في نسبة اسهام الذكور في القوى العاملة على ( ان هناك تف79يتضح من معطيات الجدول )       
بلغ معدل اسهام قوة العمل الذكورية في قضاء  7991ففي عام  . االناث وفي جميع وحدات القضاء

 . وللمدة نفسها (%6)في حين بلغ معدل اسهام قوة العمل االنثوية  (%94)الشامية 
( ان هناك تباين في معدل اسهام قوة العمل 72) الشكلستوى الوحدات االدارية فيبدو من اما على م     

على معدل اسهام لقوة العمل الذكورية في ناحية الصلحية أفقد بلغ  . النوعية من وحدة ادارية الى اخرى
وبالمقابل سجلت ناحية الصلحية اقل معدل اسهام لقوة العمل االنثوية  (%96.6)التي سجلت نسبة 

 (%96.8)معدل اسهام الذكور في قوة العمل في ناحية المهناوية  في حين بلغ،  %(8.4)الذي بلغ 
مقابل  (%94.1)وسجلت ناحية غماس معدل قوة عمل ذكورية  ، لإلناثكمعدل اسهام  (%8.1)يقابلها 

وبلغ اقل معدل اسهام في قوة العمل الذكورية في مركز القضاء الذي سجل نسبة  ، لإلناث (2.8%)
 .(%9.2)اذ بلغ اسهام لإلناث  اعلى معدل مقابل (97.2%)

يتضح مما تقدم ان هناك انخفاض واضح في نسبة اسهام قوة العمل االنثوية في قضاء الشامية     
ويعزى ذلك الى العادات والتقاليد واالعراف التي تقف  ،مر الذي زاد من معدل اعالة الذكور لإلناث ألا

ستوى التعليمي لإلناث االمر الذي جعل قوة العمل امام اسهام االناث في العمل فضل عن انخفاض الم
تقتصر على نسبة قليلة تركزت في االعمال الزراعية وبعض االعمال الكتابية او الخدمية في المراكز 

 الحضرية.

                                  
 .26جسام محمد ابراهيم الكربولي، مصدر سابق، ص (7)
 .517محمد رفعت المقداد واخرون ،جغرافية السكان ، مصدر سابق ، ص (5)



 

 

 (79جدول )
 في قضاء الشامية   النوعيةقوة العمل  لمعدل االسهام فيالتوزيع النسبي 

 5172-7991بحسب الوحدات االدارية للمدة 

 الوحدات االدارية
1221 2115 

 %االناث %الذكور %االناث %الذكور
 14.5 35.5 3.5 21.5 مركز قضاء الشامية

 22.6 11.4 5.3 24.1 ناحية غماس
 21.5 13.5 3.1 26.3 ناحية المهناوية
 31.2 63.3 3.4 26.6 ناحية الصالحية
 21.3 13.1 6 24 مجموع القضاء

   .(14)و( 13) ينالملحقبيانات تمادا على الباحث اع المصدر:  
 

 (72شكل )
 العمل حسب النوع والوحدات االدارية لمعدل االسهام في قوةالتوزيع النسبي 

 7991في قضاء الشامية عام  

 
 .(12الجدول)بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

 
ن هناك تراجع في معدل اسهام قوة ( ا76يظهر من الشكل ) 5172لنتائج الدراسة الميدانية  تبعاا      

العمل الذكورية على حساب معدل اسهام قوة العمل االنثوية التي سجلت زيادة  خلل المدة نفسها فقد بلغ 
 .لإلناث  (%57.8)مقابل  (%19.1)معدل اسهام قوة العمل الذكورية في قضاء الشامية 

 ناحية الصالحية  ناحية المهناوية  ناحية غماس  مركز قضاء الشامية 

91.5 الذكور 94.7 96.3 96.6

8.5 االناث  5.3 3.7 3.4
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الذكورية في ناحية الصلحية اسهام لقوة العمل  اما على مستوى الوحدات االدارية فقد بلغ اقل معدل     
 (،%87.5)مقابل اعلى معدل اسهام لقوة العمل االنثوية التي سجلت  (%69.9)سجلت نسبة  التي

اما ناحية المهناوية ،  لإلناث (%55.6)كمعدل اسهام للذكور مقابل  (%11.4)وسجلت ناحية غماس 
في حين سجل  ، لإلناث (%55.6)مقابل  (%11.4)يها ف يةعمل الذكور القوة اسهام  فقد بلغ معدل 

مقابل اقل معدل  (%92.2)مركز قضاء الشامية اعلى معدل اسهام لقوة العمل الذكورية التي بلغت 
 .(%74.2)الذي بلغ  لإلناثاسهام 

يتضح مما تقدم ان هناك تراجع في معدل اسهام الذكور في القوى العاملة على حساب االناث التي      
سجلت زيادة في معدالت مشاركتها في قوة العمل والتي تعزى الى ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي 

 عن تأخر سن الزواج وعامل الترمل.     فضلا  ، للمرأة والمجتمع
 (76شكل )

 العمل حسب النوع والوحدات االدارية  لمعدل االسهام في  قوةالتوزيع النسبي 
 5172في قضاء الشامية عام 

 
 .(12الجدول)بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

 
 في قضاء الشامية  التركيب العمري للسكان العاملين: ثانياً 

يلقيه السكان في فئة عمرية توضح بيانات التركيب العمري للسكان العاملين مدى العبء الذي       
للسكان ذو اهمية في توضيح  ويعد التركيب العمري .على السكان العاملين في هذه الفئة  معينة

 (7)،ان االسهام في النشاط االقتصادي يختلف من فئة عمرية الى اخرى إذ معدالت النشاط االقتصادي 

                                  
 .714مصدر سابق ،ص فتحي ابو عيانة ،سكان االسكندرية )دراسة ديموغرافية(، (7)

 ناحية الصالحية  ناحية المهناوية  ناحية غماس  مركز قضاء الشامية 

85.5 الذكور  77.4 78.5 68.8

14.5 االناث  22.6 21.5 31.2
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 52)ويزداد االسهام في بداية سن  (سنوات 71)تحت عمر  ففي العادة يقل اسهام النشطين اقتصادياا 
عاملين الى جملة السكان حسب كل فئة ولغرض معرفة نسبة ال عندما ينهي الشباب دراستهم( سنة

عمرية اعتمدت الدراسة معدل النشاط االقتصادي العمري النوعي الذي يعرف بأنه عبارة عن النسبة 
ومن ميزاتها انها تتأثر  (7).معينة المئوية لألشخاص ذوي النشاط االقتصادي الى سكان فئة عمرية

  (5)،نسبة السكان في سن العمل وتقل مع انخفاضهمبالتركيب العمري للسكان ألنها ترتفع مع ارتفاع 
 (8):كالتاليوهي 

     
(الذكور او االناث) في فئة عمرية معينة عدد السكان العاملين
(الذكور او االناث) في نفس الفئة العمرية  اجمالي عدد السكان

  معدل النشاط االقتصادي العمري النوعي 

 7991( ان هناك تباين في توزيع نسبة قوة العمل العمرية لعام 71) ( والشكل51يظهر من الجدول)   
 :يليوكما 

ونسبة  (%5)وبنسبة قوة عمل ذكورية  (%7.2)( 9-6بلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة )        
 ويرجع سبب انخفاض نسبة هذه الفئة العمرية الى االنشغال في الدراسة وقلة ، (%1.7)عمل انثوية 

(  فقد بلغت 74-71اما نسبة قوة العمل العمرية للفئة ) ().رفرة لهذه االعماالمتو فرص العمل ا
 الى ويعزى سبب الزيادة ،كقوة عمل انثوية  (%1.4)كقوة عمل ذكورية و (%78)وبنسبة  (6.9%)

والتي ساهمت في دخول هذه  5118ظروف الحصار االقتصادي التي كان يعيشها العراق حتى عام 
عن اعتماد العوائل الريفية على ابنائها في العديد من االعمال  فضلا ، مل في وقت مبكر الفئة سوق الع

وبنسبة قوة عمل  (%54.9)( فقد بلغت 79-72قوة العمل العمرية للفئة ) اما نسبة، الزراعية 
وهذه الزيادة امر طبيعي اذ ان سن الخامسة عشر هو السن  ،لإلناث  (%1.1)للذكور و (49.5%)

وبنسبة قوة  (%86.9)( 54-51في حين بلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة )،  ني لدخول العملالقانو 
( بنسبة  59-52جاءت نسبة قوة العمل العمرية للفئة )و  ، لإلناث (%5.6)و (%18.8)عمل ذكورية 

وبلغت نسبة قوة ،  رتيبعلى الت للذكور واالناث (%71.6)و (%91.5)وبنسبة قوة عمل  (49.8%)
تقابلها نسبة قوة  (%91.4) بلغت نسبة قوة عمل ذكوريةوب (%46.6)( 84-81لعمل العمرية للفئة )ا

ونسبة  (%89)( نسبة 89-82في حين بلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة ) ، (%6.9)عمل انثوية 

                                  
 .111فتحي ابو عيانة , مصدر سابق , ص (1)
 .22مصدر سابق ,صجسام محمد ابراهيم الكربولي , ( 6)

(3) analyzing census data on economic Activities of the population un, method of 
new york,1968,p.14.                                                                                       

( حدد قانون العمل العراقي المرقم )( سنة اال ان 12سن الدخول للعمل بعمر ) 92المادة  في 1810في عام  121
 ( سنوات بداية دخول العمل .  2اعتمد سن ) 1881تعداد 



 

 

ئة قوة العمل العمرية للفبلغت نسبة و ،  رتيبللذكور واالناث على الت (%1.6و %91.5)قوة عمل 
 . كنسبة قوة عمل انثوية (%4.6)تقابلها  (%96.5)وبنسبة قوة عمل ذكورية  (48.6%) (41-44)

 (%96.5)وبنسبة قوة عمل ذكورية  (%48.4)( فقد سجلت نسبة عمل 49-42اما الفئة العمرية )    
( 29-22( و)24 -21وتراجعت نسبة قوة العمل العمرية للفئات ) ، (%4.6)ونسبة قوة عمل انثوية 

وبنسبة قوة عمل  (%82.6% و86.1% و47) رتيباذ بلغت نسب كل منهما على الت( 64-61و)
% 4.7)تقابلها نسبة قوة عمل انثوية  .نفس الترتيب على (%19.7% و19.1% و95.5)ذكورية 

وبنسبة  (%85.1)فأكثر(  62وبلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة ) .نفس الترتيبعلى  (%8% و4و
 لإلناث . (%7.6)و (%69.1)كورية قوة عمل ذ

من معطيات الجدول  7991عام اما على مستوى الوحدات االدارية فيتضح حجم التباين المكاني       
 ( اذ تتضح الحقائق التالية :51)
وبنسبة قوة  (،%5.1)( في ناحية غماس اذ بلغت 9-6بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية) - 7

تلها كل من مركز القضاء والصلحية والمهناوية بنسبة  ،انثوية  (%1.7)و (%5.6)عمل ذكورية 
على  (%1.6% و7% و7.9)وبنسبة قوة عمل ذكورية بلغت  رتيب ،على الت (%1.8% و1.6% و7)

 ، في غماس (%1.7)في مركز القضاء و (%1.5)اما نسبة قوة عمل االناث فتراوحت بين ،  رتيبالت
 والصلحية.

 (%2.2)( اذ بلغت 74-71قضاء الشامية اعلى نسبة في قوة العمل للفئة العمرية ) احتل مركز -5
على  (%7.6% و4)وغماس بنسبة  ،ثم ناحيتي الصلحية (%2.4)تله ناحية المهناوية بنسبة 

اما على نسبة قوة عمل ذكورية للفئة نفسها فكانت من حصة ناحية غماس التي سجلت  رتيبالت
% 71.8% و71.2)والصلحية نسبة  ،ومركز القضاء المناوئة،ل من ناحية بينما سجل ك (79.4%)
وسجلت اعلى نسبة قوة عمل انثوية للفئة نفسها في ناحية غماس وهي  ، رتيبعلى الت (%1.8و
 .رتيبعلى الت (%1.8% و1.2)بينما سجلت ناحية الصلحية ومركز القضاء نسبة  (1.6%)
( اذ بلغت 79-72) ى في نسبة قوة العمل للفئة العمريةاحتلت ناحية غماس المرتبة االول -8
% 55.9% و52.5)ومركز القضاء نسبة  ،والصلحية المهناوية،بينما سجل سجلت ناحية  (51.6%)
بينما احتلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة قوة العمل الذكورية اذ  .رتيب على الت (%55.2و

% 44% و49.1)ومركز القضاء نسبة  ،والصلحية ،المهناويةبينما سجلت  (%28.1)بلغت 
 (%1.1)في ناحية غماس و  (%1.9)نسبة قوة العمل االنثوية فكانت  اما. رتيبعلى الت (%48.2و

 في المهناوية. (%1.4)الصلحية وفي  كل من مركز القضاء وناحية 



 

 

 (51جدول)
 7991ة بحسب الوحدات االدارية لعام العمرية النوعية في قضاء الشامي معدالت النشاط االقتصادي    

 الفئات العمرية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
6-2 1.3 1.2 1 2.6 1.1 2.1 1.6 - 1.3 1 1.1 1.6 2 1.1 1.5 
11-14 11.3 1.3 5.5 13.4 1.6 1.6 11.5 - 5.4 1.3 1.5 4 13 1.4 6.2 
15-12 43.5 1.1 22.5 53.1 1.3 21.6 43.1 1.4 25.2 44 1.1 22.3 43.2 1.1 24.2 
21-24 62.5 4 36 16.3 1.5 36.2 11.2 2.4 32 11.1 2.4 31.6 13.3 2.6 36.3 
25-22 36.2 13 51 33 13.5 51.6 21.5 3.3 43.5 33.5 3.3 44.2 31.2 11.6 42.3 
31-34 33.2 11.5 41.6 21.4 4.1 46.2 23.4 5.2 45.3 21.6 4.2 45.6 21.4 6.2 46.6 
35-32 32.3 14.2 46.1 32.3 4.4 34 22.3 3.2 35.3 22.4 2.3 34.5 21.2 1.6 32 
41-44 31.2 1.3 41.2 21.2 3.2 42.6 31.1 2.5 41.2 33.2 2.3 32.4 33 4.1 43.6 
45-42 32.2 6.3 43.1 36.3 3.2 44.1 32.5 4 45 36.1 1.2 41.3 36.2 4.6 43.4 
51-54 16.2 6.4 32.1 36.2 3.3 45.3 31.3 3 33.6 12.5 1.2 31.2 32.2 4.1 41 
55-52 63 4.2 32.3 35 3.1 41.3 31 5.2 35.3 32.5 3.3 36.1 12.1 4 36.1 
61-64 62.3 2.5 31 33.5 2.3 33.5 33.4 4.3 32.3 31 2.5 35.5 12.1 3 35.6 
 32.1 1.6 62.1 36.1 1.2 11.2 41.5 1.2 31.4 32.2 1.3 11.3 21.6 1.6 61.4 فأكثر 65

 23.2 3.2 51 26.4 1.3 41.3 21.2 2 54.6 32 2.2 41.2 21.4 4.5 51.2 المجموع
  . (16) الملحقبيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:              



 

 

 (71شكل )

 7991تعداد  في قضاء الشامية حسب  ات العمربحسب فئالنوعية  نسبة قوة العمل

 (.21الباحث اعتمادا على بيانات الجدول) المصدر:

   
تلها  (%89)(  في ناحية المهناوية اذ بلغت 54-51بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -4

 .تيبر على الت (%86% و86.5% و81.6)ومركز القضاء بنسبة ، وغماس  ،كل من ناحية الصلحية
تلها بالمرتبة ،  (%11.5)اما اعلى نسبة قوة عمل للذكور فكانت في ناحية المهناوية ايضا اذ بلغت 

% 17.1)ومركز القضاء نسبة  ،بينما سجلت ناحية الصلحية (%16.8)الثانية ناحية غماس بنسبة 
 (%4)االولى بنسبة كز القضاء بالمرتبةاما نسبة قوة العمل االنثوية فكان مر  .رتيبعلى الت (%69.2و

 في ناحية غماس. (%7.2)والصلحية ونسبة المهناوية،في كل من ناحية  (%5.4)ونسبة
 %21.6)(  في ناحية غماس ومركز القضاء 59-52بلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة ) -2
على  (%44.5% و49.2)والصلحية فقد سجلتا نسبة  المهناوية، اما ناحيتي  . رتيبالت على (%21و
 (%91.2)وكانت اعلى نسبة قوة عمل للذكور من نصيب ناحية المهناوية التي سجلت نسبة  .رتيب الت

ومركز  ،لكل من غماس (%89.2% و 96.5% و99)بينما باقي وحدات القضاء فسجلت نسبة 
من في كل  (%78% و87.2)اما نسبة قوة عمل االناث فكانت  رتيب ،والصلحية على الت ،القضاء
 والصلحية.    لكل من المهناوية  (%8.9)ونسبة  رتيبومركز القضاء على التغماس 

في كل  (%42.6% و42.9% و46.5% و41.6)( 84-81) بلغت نسبة قوة العمل العمرية للفئة -6
وبنسبة قوة عمل ذكورية بلغت  ، رتيبالت والصلحية على،غماس والمهناوية  واحيمن مركز القضاء ون

 ،وغماس، ة والصلحي، في كل من ناحية المهناوية  (%99.9% و91.4% و91.6% و98.4)

 6-9 14ـ10 19ـ15  24ـ20  29ـ25  34ـ30  39ـ35  44ـ40  49ـ45  54ـ50  59ـ55  64ـ60   فأكثر 22 
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% 4.1% و2.5% و71.2)بينما سجلت نسبة قوة عمل االناث نسبة  .رتيب ومركز القضاء على الت
 .رتيبوالصلحية على الت، وغماس  المهناوية،وناحية ، في كل من مركز القضاء  (%4.5و
( في مركز قضاء الشامية الذي سجل نسبة 89-82مرية )بلغت اعلى نسبة قوة عمل  للفئة الع -1
% 84.2% و82.8)وغماس نسبة  ،والصلحية، بينما سجل كل من ناحية المهناوية  (46.7%)
في ناحيتي  (%95.4و %95.9)اما نسبة قوة العمل الذكورية فكانت  .رتيب على الت (%84و

ومركز القضاء على  ، ية غماسي ناحف (%99.8% و99.9)وعلى الترتيب ، المهناوية والصلحية 
في كل من مركز  (%5.9% و8.5% و4.4% و74.5)اما نسبة قوة العمل االنثوية فكانت  . رتيبالت

 . رتيبوالصلحية على الت، والمهناوية  ،وناحية غماس ،القضاء
 مث (%41.5)بلغت  إذ( 44-41سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -9

 .رتيبعلى الت (%89.4% و41.9% و45.6)والصلحية بنسبة ، والمهناوية ، كل من ناحية غماس 
تلها كل  (%91.5)بينما احتلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة قوة العمل للذكور التي بلغت 

ا ام .  رتيبعلى الت (%98.9% و91.7% و91.9)من مركز القضاء والمهناوية والصلحية بنسبة 
وادنى نسبة لها في  (%1.9)لها في مركز القضاء وهي  العمل االنثوية فكانت اعلى نسبة نسبة قوة

% 8.5)ناحية غماس والمهناوية نسبة بينما سجلت  (%5.9)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 
 .رتيبعلى الت (%5.2و
تلها  (%42)تي سجلت نسبة (  في ناحية المهناوية ال49-42على نسبة لقوة العمل للفئة )أبلغت  -9

بينما سجل كل من مركز القضاء ( %44.7)بالمرتبة الثانية ناحية غماس التي سجلت نسبة 
اما نسبة قوة العمل للذكور فكانت اعلها في  .رتيب على الت (%41.8% و48.7)والصلحية نسبة 

اما ناحية  .(%95.5)ة وادناها في مركز القضاء بنسب (%99.2)ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 
بينما بلغت اعلى نسبة قوة عمل  .رتيب على الت (%96.1% و96.9)غماس والصلحية فسجلتا نسبة 
في حين كانت ادنى نسبة قوة عمل في ناحية الصلحية التي  (%6.9)انثوية في مركز القضاء وهي 

 .رتيب على الت (%8.9% و4)بينما سجلت ناحيتي المهناوية وغماس نسبة  (%7.9)سجلت نسبة 
( في ناحية غماس التي سجلت نسبة 24-21بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -71

% 89.6% و89.7)تلها كل من مركز القضاء وناحية المهناوية والصلحية بنسبة  (42.8%)
 اما اعلى نسبة قوة عمل للذكور فكانت في ناحية المهناوية اذ بلغت رتيب،على الت (%81.5و
على  (%16.5% و19.2% و96.9) تلها ناحية غماس والصلحية ومركز القضاء بنسبة (91.8%)

اما نسبة قوة العمل االنثوية فكانت اعلى نسبة لها في مركز القضاء الذي سجل نسبة  . رتيبالت
اما ناحيتي غماس  . (%7.9)وادنى نسبة لها بلغت في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  (6.4%)

 .رتيبعلى الت (%8% و8.8)مهناوية فقد سجلتا نسبة وال



 

 

( في ناحية غماس التي سجلت نسبة 29-22بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -77
بينما  .(%85.8)بينما بلغت ادنى نسبة قوة عمل في مركز القضاء الذي سجل نسبة  (41.9%)

اما اعلى نسبة قوة  .رتيب على الت (%82.9% و86.1)سجلت ناحيتي الصلحية والمهناوية نسبة 
تلها بالمرتبة الثانية ناحية  (%99.2)عمل ذكورية فكانت في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

بينما بلغت نسبة قوة العمل الذكورية في ناحية غماس ومركز القضاء  . (%91)المهناوية بنسبة 
ة فكانت اعلى نسبة لها في ناحية المهناوية اما نسبة قوة عمل االنثوي .رتيب على الت (%69% و92)

بينما سجل  .(%8.7)وادنى نسبة لها في ناحية غماس التي سجلت نسبة  (%2.9)التي سجلت نسبة 
  .رتيب على الت (%86.1% و4.5)مركز القضاء وناحية الصلحية نسبة 

لتي سجلت نسبة ( في ناحية المهناوية ا64-61بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -75
% 82.2% و89.2)بينما سجل كل من ناحية غماس والصلحية ومركز القضاء نسبة  ، (89.8%)
اما نسبة قوة العمل الذكورية فكانت اعلى نسبة لها في ناحية المهناوية التي ،  ترتيبعلى ال (%87و

قوة عمل الذكور  اما ناحية غماس والصلحية ومركز القضاء فقد بلغت نسبة ، (%99.4)سجلت نسبة 
في حين بلغت اعلى نسبة قوة عمل انثوية  رتيب ،على الت (%69.9% و91% و98.2)في كل منهما 

اما مركز  (،%5.9)تلها ناحية غماس بنسبة  ، (%4.9)في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 
 . (%5.2)القضاء وناحية الصلحية فقد بلغت نسبة كل منهما 

اال ان عوامل اقتصادية  فأكثر( والتي هي تعتبر خارج قوة العمل 62ية )اما الفئة العمر  -78
على نسبة قوة عمل لها في أفقد سجلت  ،وديموغرافية تجعل السكان في هذه الفئة ضمن قوة العمل 

اما ناحية غماس  (%86.7)بينما سجلت ناحية الصلحية نسبة  (%47.2)ناحية المهناوية اذ بلغت 
وبلغت ايضا اعلى ( ، %51.6% و85.5) رتيببلغت نسبة كل منهما على التد ومركز القضاء فق

تلها كل من ناحية الصلحية  (%97.4)نسبة قوة عمل ذكورية في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 
ما قوة العمل االنثوية فكانت اعلى ، ا (%61.4% و17.8% و17.9)وغماس ومركز القضاء بنسبة 

بينما سجل مركز  ، (%7.9)تلها ناحية غماس بنسبة  (%7.9)مهناوية وهي نسبة لها في ناحية ال
 .رتيب على الت (%1.9% و7.6)القضاء وناحية الصلحية نسبة 

يتضح مما تقدم ان هناك تباين في توزيع نسبة قوة العمل العمرية في وحدات قضاء الشامية عام        
في اعمار مبكرة واستمرارها في العمل حتى فئات  عن دخول قوة العمل في سوق العمل فضلا  ،7991

الطابع الريفي الذي يسود عمرية متأخرة ويعزى ذلك الى عوامل عديدة منها ارتفاع معدالت االعالة و 
منطقة الدراسة اذ يوفر فرص عمل للعاملين الذكور واالناث من دون خبرة ومهارة عالية والظروف 

عن انخفاض مستوى التعليم الذي يساهم في  فضلا ، تللك المدة االقتصادية التي يعيشها السكان في 
  دخول سوق العمل في اعمار مبكرة .



 

 

( ان نسبة 79( والشكل )57من الجدول ) لنتائج الدراسة الميدانية فيظهر وتبعاا  5172اما في عام     
التعليم في المراحل ( فهي معدومة ويرجع ذلك الى زيادة االقبال على 9-6قوة العمل للفئة العمرية )

( التي 74-71اما بالنسبة للعاملين في الفئة العمرية ) ،االولى وقلة فرص العمل المتوفرة لهذه االعمار
كقوة  (%6)وبنسبة  (%4.2)فقد بلغت نسبة قوة العمل العمرية فيها  هي تعد خارج قوة العمل قانوناا 

 ،من التعليم وارتفاع نسبة االيتامالتسرب  ويعزى ذلك الى ،كقوة عمل انثوية  (%5.6)عمل ذكورية و
اذ كلما زاد عدد  ،عن العوامل الديموغرافية التي تتعلق بزيادة نسبة االطفال ومتوسط حجم االسرة  فضلا 

  (7).االطفال في المجتمع زاد احتمال انخراطهم في العمل بسبب ارتفاع معدالت البطالة
وبنسبة قوة عمل ذكورية بلغت  (%74.1)فقد بلغت ( 79-72ة )وة العمل للفئة العمرياما نسبة ق       

(  54-51وة العمرية للفئة )اما نسبة ق (،%77.6) لإلناثفي حين بلغت نسبة قوة العمل  (76.2%)
% 45.5)وبنسبة قوة عمل  (%82)هناك زيادة في نسبة العاملين في الفئة اذ بلغت  ان فيبدو

وهذه الزيادة تتماشى مع نهاية الدراسة االكاديمية وبداية  ب ،لترتياث على اللذكور واالن (%54.1و
 (%58.1% و86.1)وبنسبة  (%87.9)( 59-52) بينما بلغت نسبة قوة عمل الفئة ، الحياة العملية

ان هناك تراجع في نسبة قوة  ويتضح من  نتائج الدراسة الميدانية ايضاا  رتيب ،للذكور واالناث على الت
للذكور واالناث على  (%77% و84.9)وبنسبة قوة عمل  (%52.7)( اذ بلغت 84-81) العمل للفئة

واالنجاب ويرجع سبب هذا التراجع  الى خروج  نسبة  من االناث من العمل بعد الزواج  رتيب ،الت
 (%55.9)( بنسبة 89-82بينما جاءت  نسبة قوة العمل للفئة العمرية ) ، وتحولهن الى ربات بيوت

( 44-41) بينما بلغت نسبة قوة العمل للفئة رتيب ،للذكور واالناث على الت (%1% و82.7)ونسبة 
للذكور واالناث على  (%72.8% و88.5)وبنسبة قوة عمل  (%56.1)حسب نتائج الدراسة الميدانية 

 (%75% و81.8)وبنسبة  (%51.7)( 49-42ة العمل للفئة العمرية )فيما بلغت نسبة قو  رتيبالت
-22( و)24 -21) ويظهر التراجع في نسبة قوة العمل العمرية للفئات رتيب ،لى التللذكور واالناث ع

 رتيب ،على الت (%72.6% و 79.5% و52.1)( التي سجلت كل منهما نسبة 64-61( و)29
تقابلها نسبة قوة عمل انثوية  رتيب ،على الت (%71.4% و54.7و %82.2)وبنسبة قوة عمل ذكورية 

ويعزى سبب هذا التراجع الى خروج نسبة من العاملين  رتيب ،لى التع (%75.7% و71.4% و6.1)
عن حوادث العمل وما تسببه من ضرر للعاملين  فضلا ، من سوق العمل بسبب المرض وتقدم السن 

 . االمر الذي يضطرهم لترك العمل قبل سن التقاعد
  

                                  
مقدمة ، )غير منشورة(  رسالة ماجستيرا ، رائد احمد محمود زايد ،ظاهرة عمالة االطفال في الضفة الغربية وسياسة مكافحته (7)

 .62، ص5115فلسطين، جامعة النجاح ، ،كلية الدراسات العلياالى 



 

 

 (57جدول)
 .5172ية بحسب الوحدات االدارية وفقا لنتائج الدراسة الميدانية لعام العمرية النوعية في قضاء الشام معدالت النشاط االقتصادي

 الفئات العمرية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية  المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
6-2 - - - - - - - - - - - - - - - 
11-14 2.4 1.5 1.5 5 2.1 3.3 3.3 - 5.6 12.5 11.4 11.1 6 2.1 4.5 
15-12 16 5.3 11.2 12.5 6 2.2 23.1 13.4 23.1 14.1 13.3 16.2 16.5 11.6 14.1 
21-24 45.6 1.2 31.3 21.3 25.2 44 31.2 25 34.4 25 41 23.3 42.2 24.1 35 
25-22 22.3 11.4 21 51 21.4 33.5 35 11.3 41.3 31.5 51.1 42.6 36.1 23.1 31.2 
31-34 36.2 3.3 21.4 35.1 15.5 24.4 35.3 14.6 31.4 31.2 22 22.2 34.2 11 25.1 
35-32 36.6 1 13.5 31.1 2.5 12.2 41.6 15.1 34.2 21 36.3 26.4 35.1 1 22.2 
41-44 21.3 4 33.5 25.5 11.4 13.6 26.3 41.2 22.3 21 43.5 26 33.2 15.3 26.1 
45-42 61.3 3.3 36.4 51.6 4 23.2 14.3 34.3 21.3 25 11.3 21.3 31.3 12 21.1 
51-54 64.2 1.5 41.2 56.5 5.2 33.6 11.4 11 11.1 11.1 4.3 14 35.5 6.1 25.1 
55-52 23.6 6.3 15.3 51.3 14 34.3 11.3 5.2 11.3 1 25 2.2 24.1 11.4 12.2 
61-64 34.2 11.2 22.5 61 12 36.1 2.5 - 2.1 3.3 - 3.2 11.4 12.1 15.6 
 3.1 3.3 11.3 - - - 2.5 - 3.2 22.6 2.5 51 11 - 25 فأكثر 65

 12.2 11.6 26.2 12 13.3 12.2 21.3 11.6 21.1 21.2 11.5 32 13.4 5.6 31 المجموع
 (11المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الملحق)               



 

 

 (79شكل )
 5172تائج الدراسة الميدانية عمر في قضاء الشامية حسب ننسبة قوة العمل بحسب فئات ال

 (.21الباحث اعتمادا على بيانات الجدول ) المصدر: 
 

( فيعزى الى انتهاء فترة 64-61( والفئة )29-22في الفئة ) لإلناثاما ارتفاع نسبة قوة العمل      
امل عن ع فضلا ، متأخرة  م العودة الى سوق العمل في اعمارفي هذه االعمار ومن ث لإلناثالخصوبة 

وبسبب التحسن النوعي   ،االناث الى سوق العمل في هذه االعمار عودة على يعمل احياناالترمل الذي 
 (%9.7)فأكثر( الى  62في الوضع المعيشي وسن قانون التقاعد فقد تراجعت نسبة قوة العمل للفئة )

( الذي 57) ولومن معطيات الجد. رتيبللذكور واالناث على الت (%8.9% و71.9)وبنسبة قوة عمل 
ة الميدانية تتضح يوضح توزيع قوة العمل العمرية على مستوى الوحدات االدارية حسب نتائج الدراس

    :التاليةالحقائق 
( اذ بلغت 74-71احتلت ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة قوة العمل للفئة العمرية ) -7
 (%7% و5.9)ية غماس ومركز القضاء بنسبة وناح (%4.6)تلها ناحية المهناوية بنسبة  (،9.9%)

التي سجلت للفئة نفسها في ناحية الصلحية  بينما بلغت اعلى نسبة قوة عمل ذكورية رتيب ،على الت
بينما سجلت .  (%1)وجاءت بالمرتبة الثانية ناحية المهناوية التي سجلت نسبة ،  (%77.2)نسبة 

اما نسبة قوة العمل االنثوية للفئة  .رتيب على الت (%7.4% و4.5)ناحية غماس ومركز القضاء نسبة 
لت ناحية غماس ومركز بينما سج،  (%1.2)نفسها فكانت اعلها في ناحية الصلحية التي سجلت 

 .رتيب على الت (%1.2% و7) القضاء نسبة

 6-9 14ـ10 19ـ15  24ـ20  29ـ25  34ـ30  39ـ35  44ـ40  49ـ45  54ـ50  59ـ55  64ـ60   فأكثر 22 
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 (%58.1)( في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 79-72بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة )  -5
% 77.9و %79.8)نسبة  رتيبالقضاء وغماس على الت ما سجلت كل من الصلحية ومركزبين
اذ سجلت نسبة  اما نسبة قوة العمل للذكور فكانت المرتبة االولى في ناحية المهناوية ايضاا  ، (%9.9و
بينما سجل مركز القضاء وناحية  ، (%74.1)تلها ناحية الصلحية التي سجلت نسبة ،  (58.1%)

اما اعلى نسبة قوة عمل انثوية فكانت في ناحيتي  .رتيب على الت (%75.2% و76)نسبة  غماس
بينما سجلت ناحية غماس  ، ترتيبعلى ال (%79.8و79.4)المهناوية والصلحية اذ سجلتا نسبة 

 .رتيب على الت (%2.8% و6)ومركز القضاء نسبة 
ثم  (%44)بلغت  إذ( 54-51للفئة ) احتلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة قوة العمل -8

 (%59.9% و87.9و %84.4)والصلحية بنسبة ، ومركز القضاء ،كل من ناحية المهناوية  جاءت
بينما  (%42.6)بالمرتبة االولى بنسبة  لعمل الذكورية  فكان مركز القضاءاما نسبة قوة ارتيب ، على الت

اما  ، ( على الترتيب%52% و51.9و %81.9)نسبة اوية وغماس والصلحية سجل كل من المهن
وادنى  (،%41)نسبة قوة العمل االنثوية فكانت اعلى نسبة لها  في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

بينما سجلت ناحية غماس والمهناوية نسبة  (%1.5)في مركز القضاء الذي سجل نسبة  نسبة لها
 .رتيب على الت (%52% و52.9)
ناحية  وجاءت (%45.6)وهي  ( في ناحية الصلحية59-52للفئة )مل نسبة قوة ع سجلت اعلى -4

على  (%57% و89.2)ثم كل من ناحية غماس ومركز القضاء بنسبة  (%47.8)المهناوية  بنسبة 
 (%21.7)اما نسبة قوة العمل الذكورية فكانت النسبة االكبر في ناحية الصلحية التي سجلت  رتيب،الت

 على(%59.9% و21)ثم ناحية غماس ومركز القضاء بنسبة  (%82)ة ثم ناحية المهناوية بنسب
في ناحية  (%21.7)في ناحية المهناوية و (%11.9)االنثوية فكانت اما نسبة قوة العملرتيب، الت

 .رتيبمركز القضاء على التفي غماس و ( %77.4% و57.4) الصلحية 
ثم  (%81.4)ة المهناوية اذ بلغت ( في ناحي84-81سجلت اعلى نسبة قوة العمل عمل للفئة ) -2

على  (%57.4% و54.4% و59.9)كل من ناحية الصلحية وغماس ومركز القضاء بنسبة  جاءت
في ناحية المهناوية  (%82.9)في مركز القضاء و (%86.5)اما نسبة قوة عمل الذكور فكانت  رتيبالت
 احية الصلحية فقد سجلت نسبةاما ن (،%82.1)تلها بفارق بسيط ناحية غماس التي سجلت نسبة  ،
الصلحية ونسبة  في ناحية (%59) االناث فكانت على نسبة لها وهي اما قوة عمل (،81.5%)
مهناوية ومركز القضاء على في ناحية ال (%8.9% و74.6) في ناحية غماس ونسبة (72.2%)

 .رتيبالت
 (،%84.9) ( اذ بلغت89-82ة )ل للفئة العمريقوة العم لت ناحية المهناوية اعلى نسبة فياحت -6

تلها بالمرتبة الثانية ناحية ،  (%47.6)ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة قوة عمل الذكور التي بلغت 
 (%79.2% و79.9)بينما سجلت ناحية غماس ومركز القضاء نسبة ،  (%56.4)الصلحية بنسبة 



 

 

على مستوى وحدات  واضحاا  بايناا اما نسبة قوة العمل الذكورية فهي االخرى تحمل ت رتيب ،على الت
تله  ، في مركز القضاء  %(86.6)القضاء اذ بلغت اعلى نسبة قوة عمل لها بعد ناحية المهناوية 

اما نسبة قوة العمل االنثوية فكانت  رتيب ،على الت (%51% و87.7)بنسبة  ناحية غماس والصلحية
بينما  (،%72.7)ثم ناحية المهناوية بنسبة  (%86.8)المرتبة االولى في ناحية الصلحية التي سجلت 

 . رتيبعلى الت (%7% و9.2)سجلت ناحية غماس ومركز القضاء نسبة 
 (،%88.2) ( في مركز القضاء اذ بلغت44-41العمرية ) بلغت اعلى نسبة قوة عمل في الفئة  -1

جلت ناحية الصلحية بينما س،  (%59.9)بالمرتبة الثانية وذلك بنسبة بينما جاءت ناحية المهناوية 
اما نسبة قوة العمل للذكور فقد بلغت اعلى نسبة لها ،  رتيبعلى الت (%79.6% و56) وغماس نسبة

تلها كل من ناحية المهناوية وغماس والصلحية  ،  (%51.8)في مركز القضاء الذي سجل نسبة 
% 48.2)ة فكانت االنثوي اما نسبة قوة العملرتيب ، على الت( %57% و52.2و %56.9)بنسبة 

من غماس في كل  (%4% و71.4)و رتيبالصلحية والمهناوية على الت في ناحيتي (%41.9و
 .رتيب ومركز القضاء على الت

ويعزى  (،%86.4)( في مركز القضاء الذي سجل نسبة 49-42) بلغت اعلى نسبة قوة عمل للفئة -9
 (%59.5)تله ناحية غماس بنسبة  (،%67.8)ذلك الى ارتفاع نسبة قوة العمل الذكورية التي بلغت 

اما اعلى نسبة ،  رتيبعلى الت (%51.8% و51.9)اما ناحية الصلحية والمهناوية فقد سجلتا نسبة 
تلها كل ،  (%21.6)قوة عمل ذكورية بعد مركز القضاء فكانت في ناحية غماس التي سجلت نسبة 

اما قوة العمل االنثوية فكانت ،  رتيبعلى الت (%74.9% و.51)من ناحية الصلحية والمهناوية بنسبة 
مركز القضاء وناحية الصلحية بنسبة  تلها،  (%84.8)اعلى نسبة لها في ناحية المهناوية اذ بلغت 

 .( %4) بلغت غماسناحية واقل نسبة سجلت في  (%71.8% و9.9)
ء الذي سجل نسبة ( في مركز القضا24-21قوة العمل للفئة العمرية ) بلغت اعلى نسبة في -9
 رتيب،على الت (77.7% و74و %88.6)تله ناحية غماس والصلحية والمهناوية بنسبة ،  (47.5%)

تله ناحية  ، (%64.9)اما اعلى نسبة قوة عمل ذكورية فكانت في مركز القضاء الذي سجل نسبة 
ا نسبة قوة ام،  رتيبعلى الت (%77.4% و71.7% و26.2)الصلحية والمهناوية بنسبة غماس و 

وادنى نسبة لها في  (%71)العمل االنثوية فكانت اعلى نسبة لها في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 
% 1.2)بينما سجل مركز القضاء وناحية غماس نسبة  ، (%4.8)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

  .رتيبعلى الت (%2.9و
( في ناحية غماس التي سجلت نسبة 29-22ظهرت اعلى نسبة قوة عمل للفئة العمرية ) -71

بينما سجلت ناحية ،  (%9.5)وادنى نسبة لها في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  (84.9%)
اما نسبة قوة العمل الذكورية فكانت اعلى نسبة ،  رتيبعلى الت (%71.9% و84.9)غماس والمهناوية 



 

 

ا في ناحية الصلحية التي سجلت وادنى نسبة له (%21.9)لها في ناحية غماس التي سجلت نسبة 
،  ترتيبعلى ال (%77.9% و59.6)اما مركز القضاء والمهناوية فقد سجل نسبة  (،%1)نسبة 

بينما سجلت ،  (%52)احتلت ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة قوة العمل االنثوية التي بلغت و 
على  (%2.9% و6.9و %74)منهما ناحية غماس ومركز القضاء والمهناوية فقد بلغت نسبة كل 

 .رتيبالت
( كانت في ناحية غماس 64-61تبين من نتائج الدراسة الميدانية ان اعلى نسبة قوة عمل للفئة ) -77

% 55.2)تلها مركز القضاء وناحية الصلحية والمهناوية بنسبة ،  (%86.7)التي سجلت نسبة 
الذكورية فكانت اعلى نسبة لها في ناحية غماس اما نسبة قوة العمل ،  رتيبعلى الت (%5.7% و8.5و

% 8.9% 84.5)تلها كل من مركز القضاء وناحية الصلحية والمهناوية بنسبة  ، (%61)اذ بلغت 
في غماس ومركز  (%77.9% و79) العمل االنثويةبينما بلغت نسبة قوة  رتيب ،على الت (%5.2و

 .رتيبالقضاء على الت
 (،%55.6)فأكثر( اذ بلغت 62تبة االولى في نسبة قوة العمل للفئة )احتلت ناحية غماس المر  -75

تلها مركز القضاء بالمرتبة  ، (%21)ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة قوة العمل الذكورية التي بلغت 
،  (%5.2)اما ناحية المهناوية التي جاءت بالمرتبة االخيرة فقد سجلت نسبة  ، (%71)الثانية بنسبة 

اما  ، رتيبكز القضاء والمهناوية على التفي مر  (%55.6و %52)الذكور فقد بلغت اما نسب عمل 
 في ناحية غماس. (%9.2)نسبة قوة العمل االنثوية فلم تسجل نتائج الدراسة الميدانية سوى نسبة 

رية اذ تنخفض في الفئات يتضح مما سبق ان هناك تباين في توزيع قوة العمل حسب الفئات العم    
( في حين ترتفع في باقي الفئات العمرية ثم تعود للنخفاض في الفئات 79-72( و)74-71) الخمسية

تبين ان منحنى قوة العمل و  ،فاكثر( مع وجود تباين من فئة عمرية ألخرى  62( و)64-61العمرية )
الدخول  عن تكرار فضلا ، يتسم بالتذبذب وذلك يعزى الى تباين العوامل المؤثرة في عمل االناث  لإلناث

ان هذا التباين تكمن ورائه عوامل عديدة تعلق قسم منها ،  روج من سوق العمل ألسباب متعددةوالخ
واخرى تتعلق  ،واخرى تتعلق بالتركيب العمري والنوعي والبيئي  ،واالقتصادي ، بالمستوى التعليمي 
 لزواجية واالنجاب والحالة الصحية. عن الحالة ا فضلا ،  بتوفر فرص العمل

 
 
 
 



 

 

 التركيب التعليمي للسكان العاملين في قضاء الشامية : ثالثاً 
فهو  (7)،التعليم نوع متخصص من التنشئة االجتماعية وضرورة حتمية ومدخل من مدخلت التنمية     

ان سن الدخول للعمل يرتبط الى حد كبير ، و احد العوامل التي تؤثر في حجم ونوع القوى العاملة 
ذ ان انتشار التعليم حتى مراحل عليا يساهم في بقاء نسبة كبيرة من السكان ، إتعليم بمرحلة انهاء ال

عن العلقة االيجابية بين التعليم العالي وزيادة االجر التي هي ظاهرة  فضلا  ، خارج النشاط االقتصادي
، عليمي لهم ان طبيعة النشاط االقتصادي للعاملين تختلف باختلف المستوى التو  (5)،ثابتة في العمل

ويعد التعليم والمهارة  (8)،وان ارتفاع نسبة التعليم بين االناث يساعد على ارتفاع مستوى العمالة بينهن
ويشكل التعليم احد االوجه الحيوية للتغيرات  (4)،الفنية افضل اساس للفرد الراغب في تغير عمله

  (2)،لكل مجتمع والنمو االقتصادي بالنسبة، والتنمية االجتماعية  ، السكانية
( ارتفاع  نسبة االمية بين السكان العاملين في 79( والشكل)55يظهر من معطيات الجدول )       

 ،من مجموع السكان العاملين (%59.7)اذ بلغت نسبة العاملين االميين  ،7991قضاء الشامية عام 
اما المرتبة الثانية للسكان ، مل ويرتبط ذلك بطبيعة النشاط الزراعي الذي ال يتطلب مهارة عالية في الع

في حين بلغت نسبة السكان  (،%52.4)ذ بلغت إت في الحاصلين على )االبتدائية( العاملين فكان
م نسبة السكان في االنخفاض بارتفاع ستوت، من السكان العاملين  (%52.7)العاملين)دون االبتدائية( 

من  (%1.2)الحاصلين على شهادة المتوسطة  اذ تبلغ نسبة السكان العاملين، المستوى التعليمي 
اما  ،)التعليم الثانوي والمهني( للحاصلين على (%1.8)وتنخفض النسبة الى ، مجموع السكان العاملين 

واقل نسبة ، من مجموع العاملين  (%6.8)الدبلوم والبكالوريوس( فكانت نسبة العاملين الحاصلين على)
 .(%1.8)ى )الشهادة العليا( اذ بلغت للسكان العاملين كانت للحاصلين عل

عن المجموع اذ ان اعلى  نسبة  اما بالنسبة للحالة العلمية للعاملين الذكور فهي ال تختلف كثيراا        
 بالمرتبة جاء ،من السكان العاملين الذكور  (%59)للسكان العاملين الذكور فكانت لألميين اذ بلغت 

وبلغت  ،من مجموع الذكور العاملين  (%56.2)البتدائية( وذلك بنسبة االثانية العاملين الحاصلين على)
(  المتوسطة)في فين الذكور بالتراجع وتبدأ نسبة العامل(، %57.7))دون االبتدائية( نسبة الذكور العاملين

التي  (الدبلوم والبكالوريوس( ثم )%6.1) نسبةبلغت ال (الثانوي والمهني( ، بينما في )%1.1) بلغت
 (.%1.8التي بلغت نسبة ) (الشهادة العليا( واخيراا حملة )%4.9نسبتها ) بلغت

                                  
 .594عباس فاضل السعدي ، سكان العراق ، مصدر سابق ،ص (7)
مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية )مجموعة من الباحثين( ،مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون  (5)

 .744،ص5177،ابوظبي ، 7،ط
 .516سابق، صفتحي ابو عيانة ،سكان االسكندرية ، مصدر   (8)
 .109جاكلين غارنيه , مصدر سابق ,ص  (1)
 .206عالء السيد محمود, واخرون , مصدر سابق , ص( 2)



 

 

اذ تبلغ  ،ان هناك تباين في الحالة العلمية للعاملت االناث عن الذكور (55)يتضح من الجدول       
من مجموع االناث  (%84.2)العاملت في مستوى )الدبلوم والبكالوريوس( وهي  لإلناثاعلى نسبة 
ويرتبط ذلك بانشغال الذكور بالخدمة العسكرية االلزامية بعد انتهاء الدراسة ، في القضاء العاملت 

اما نسبة )االمية( بين ، في هذه المستويات من التعليم  لإلناثاالكاديمية االمر الذي وفر فرص عمل 
ثانوي التعليم ال)بينما بلغت نسبة االناث الحاصلت على  ( ،%59.9)االناث العاملت فكانت 

وتبدأ نسبة العمالة االنثوية تنخفض في ،  من مجموع العاملت االناث (%51)والمهني( فكانت 
% 1.8)الشهادة العليا( وذلك بنسبة ، و المتوسطة و  ،االبتدائية و  ،المستويات التعليمية )دون االبتدائية 

 .رتيبعلى الت (%7% و8.2%  و4.9و
( ان هناك تباين في توزيع السكان 71ية فيبدو من الخريطة )اما على مستوى الوحدات االدار         

 : التالين حسب الحالة العلمية اذ يتضح العاملي
بلغت اعلى نسبة للمية للسكان العاملين في ناحية غماس التي سجلت نسبة  : نسبة االمية -7
والصلحية ومركز بينما سجل كل من ناحية المهناوية  ،من مجموع العاملين في ناحية غماس  (86%)

  .رتيبعلى الت (%55.5% و54.5% و52.5)القضاء نسبة 
في ناحية غماس التي سجلت  اا يضأعلى نسبة لها أاما نسبة االمية في العاملين الذكور فكانت        
% 54.1)بينما سجلت نسبة  ،من مجموع العاملين الذكور في ناحية غماس  (%82.6)نسبة 

ومركز  ، لصلحيةوا، كل من ناحية المهناوية  فيالذكور العاملين  من مجموع %(55.4% و54.8و
اما نسبة االمية بين العاملت االناث التي كانت تفوق نسبة الذكور في ناحية ،  رتيبالقضاء على الت

بينما انخفضت عن نسبة االمية  ، رتيبعلى الت (%81.8% و46.4)غماس والمهناوية اذ بلغت 
     . رتيبعلى الت (%79.2% و55.2)احية الصلحية ومركز القضاء اذ بلغت للذكور العاملين في ن

اعلى نسبة للسكان العاملين الذي كان تحصيلهم العلمي  غماس ناحية سجلت : دون االبتدائية -5
بينما سجل مركز القضاء  ،من مجموع العاملين في ناحية غماس  (%81.8)دون االبتدائية اذ بلغت 

 .رتيبعلى الت (%57.7% و57.1)اما ناحية المهناوية والصلحية فقد سجلتا نسبة ،  (%55.6)نسبة 
من مجموع  (%87.7)نسبة الذكور العاملين لمن هم دون االبتدائية فكانت نسبتها في ناحية غماس  اام

في كل من مركز القضاء  (%57.1% و55.7% و54.7) الذكور العاملين في ناحية غماس ونسبة
اما نسبة االناث التي انخفضت عن نسبة الذكور في جميع  ، رتيبلصلحية على التوالمهناوية وا

بينما اقل نسبة  (%71.1)وحدات القضاء فقد كانت اعلى نسبة لها في ناحية غماس التي سجلت نسبة 
% 9.4)والصلحية فقد سجلتا نسبة ، اما ناحية المهناوية  ،في مركز القضاء  (%2.8)لها كانت 

 .رتيبى التعل (%6.7و
 



 

 

 (55جدول )
 7991فاكثر( حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االدارية لعام  71التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية)بعمر سنوات

 الوحدات االدارية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 23.1 23.2 23 24.2 22.5 24.3 25.2 31.3 24.1 36 46.4 35.6 22.2 12.5 22.4 امي

 24.1 5.3 22.6 31.1 11.1 31.3 22.1 2.4 21.1 21.1 6.1 21.1 26 1.3 25.1 ()دون االبتدائية

 25.4 4.3 26.5 31.2 11.5 31.2 31.2 5.2 33 13.5 4.4 12 21.1 3.6 22.1 ابتدائية

 1.5 3.5 1.1 3.1 2.1 3.4 3.2 1.4 3.4 5.2 3.1 6 3.1 4.3 2 متوسطة

 1.3 21 6.1 3.5 11.6 3.2 1 13.4 6.6 5.2 15.5 4.3 2.4 23.2 3.2 ثانوي ومهني

 6.3 34.5 4.3 6.4 32.6 5 5.1 21.4 4.2 3.2 12.5 3.3 2 42.6 6.3 دبلوم وبكالوريوس

  1.3 1.5 1.4 1.2 1.4 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 -- 1.5 1.3 1 1.3))شهادة عليا

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع
         () يقرأ ويكتب ولم يحصل على الشهادة االبتدائية.ت )دون االبتدائية( . يقرأ فقط و اشتمل   

        ()  .اشتملت )الشهادة العليا( على الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه 
 .(13على بيانات الملحق ) اعتمادالمصدر: الباحث ا        

 



 

 

 (79شكل )
 7991التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام 

 
 .(22الجدول )بيانات على  االباحث اعتمادلمصدر: ا
 

بلغت اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على االبتدائية في ناحية المهناوية التي سجلت  : االبتدائية -8
 (%87.5)تلها بالمرتبة الثانية ناحية الصلحية بنسبة  ،من مجموع العاملين فيها  (%87.9)نسبة 

اما بالنسبة ،  رتيبعلى الت (%79.2% و51.1)حية غماس نسبة في حين سجل مركز القضاء ونا
من  (%79% و59.9% و87.9% و88)للعاملين الذكور الحاصلين على االبتدائية فكانت نسبتها 

ز القضاء وناحية غماس على مجموع الذكور العاملين في كل من ناحية المهناوية والصلحية ومرك
من مجموع االناث  (%77.2)على االبتدائية فكانت نسبتها  اما نسبة االناث الحاصلت ، رتيبالت

مركز بينما سجلت ناحية غماس و  ،في ناحية المهناوية  (%2.5)العاملت في ناحية الصلحية ونسبة 
 .رتيبعلى الت (%4.4% و8.6)القضاء نسبة 

متوسطة اذ سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على شهادة ال : المتوسطة -4
تله ناحيتي المهناوية والصلحية بنسبة ، من مجموع العاملين في مركز القضاء  (%9.1)بلغت 

اما ناحية غماس التي جاءت بالمرتبة االخيرة فقد سجلت نسبة ،  رتيبعلى الت (%9.7% و9.5)
لين على العاملين الحاص اما نسبة الذكور ،العاملين في ناحية غماس  من مجموع الذكور (2.9%)

لكل من  (%9.4)من مجموع الذكور العاملين في مركز القضاء و (%9)الشهادة المتوسطة فكانت 
ويظهر انخفاض في نسبة االناث الحاصلت  ،في ناحية غماس  (%6)ناحيتي المهناوية والصلحية و

من  (%7.4% و5.1% و8.7% و4.8)اذ بلغت  ة في سوق العمل مقارنة مع الذكورعلى المتوسط
 . رتيبوالصلحية والمهناوية على التمجموع االناث العاملت في مركز القضاء وناحية غماس 
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 (71خريطة )
 سنوات فأكثر(  71)بعمر التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية

 7991حسب الحالة العلمية  والوحدات االدارية عام 

 
 . (22) الجدولبيانات على  ااعتماد: الباحث  المصدر



 

 

بلغت اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على الثانوي والمهني في مركز القضاء  : الثانوي والمهني -5
من مجموع العاملين في مركز القضاء ويعزى ذلك الى ارتفاع مساهمة  (%9.4) الذي سجل نسبة

 (%9.2)بة اما ناحية الصلحية التي سجلت نس، االناث العاملت الحاصلت على الثانوي والمهني 
 رتيب.على الت (%2.5% و1)فقد جاءت بالمرتبة الثانية في حين سجلت ناحية المهناوية غماس نسبة 

من مجموع الذكور العاملين  (%9.5)الحاصلين على الثانوي والمهني فكانت  راما نسبة عمالة الذكو 
على  ة وغماسفي ناحيتي المهناوي (%4.9% و6.6)في كل من مركز القضاء وناحية الصلحية و

اما نسبة العاملت االناث الحاصلت على الثانوي والمهني فكانت مرتفعة مقارنة مع الذكور ،  رتيبالت
ناوية في كل من مركز القضاء وناحية المه (%72.2% و71.6% و79.4% و58.5)اذ بلغت 

 .رتيب والصلحية وغماس على الت
مية المرتبة االولى في نسبة العاملين الحاصلين احتل مركز قضاء الشا : الدبلوم والبكالوريوس -6

من مجموع العاملين فيه ثم تبدأ النسبة بالتراجع الى  (%9)على شهادة الدبلوم والبكالوريوس اذ بلغت 
اما نسبة  رتيب ،حية والمهناوية وغماس على التفي كل من ناحية الصل (%8.9% و2.1% و6.4)

من مجموع الذكور العاملين في مركز  (%8.8% و4.9% و2% و6.8)العاملين الذكور فكانت 
بينما بلغت نسبة االناث العاملت ،  رتيبوغماس على الت، والمهناوية  ،حيةوناحية الصل، القضاء 

الحاصلت على الدبلوم والبكالوريوس التي كانت مرتفعة مقارنة مع الذكور فبلغت اعلى نسبة لها في 
تله ناحية ، من مجموع االناث العاملت في مركز القضاء  (%45.6)مركز القضاء الذي سجل نسبة 

على  (%79.2% و51.4)اما ناحية المهناوية وغماس فقد سجلتا نسبة  (%89.6)الصلحية بنسبة 
 .رتيبالت
ان اقل نسبة للعاملين كانت للحاصلين على  (55)يتضح من معطيات الجدول  : الشهادة العليا -1

يعزى الى طول مدة الدراسة التي تجعل العاملين يدخلون سوق العمل في وقت  وذلك، الشهادة العليا 
توفر   إذعن هجرة قسم كبير من حملة الشهادات العليا خارج البلد او نحو مراكز المدن  فضلا ، متأخر 

اذ بلغت اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على الشهادة العليا في ، فرص عمل ملئمة الختصاصاتهم 
بينما تتراجع ، من مجموع العاملين في ناحية الصلحية  (%1.2)الصلحية التي سجلت نسبة ناحية 

اما  رتيبعلى الت (%1.5% و1.8% و1.4)الى  ز القضاء وناحية المهناوية وغماسالنسبة في مرك
نسب الذكور العاملين الحاصلين على الشهادة العليا فهي االخرى منخفضة اذ بلغت في ناحية 

في كل من مركز  (%1.8)من مجموع الذكور العاملين في ناحية الصلحية و (%1.2)ة الصلحي
تقابلها نسبة االناث العاملت  ، (%1.5)اما ناحية غماس قفد سجلت نسبة ، والمهناوية  ، القضاء

من مجموع االناث العاملت في مركز  (%1.4% و1.2% و7.2)الحاصلت على الشهادة العليا 
  رتيب. المهناوية وغماس على الت حيةالقضاء ونا



 

 

( ان هناك 51( والشكل )58فيبدو من معطيات الجدول ) 5172لنتائج الدراسة الميدانية  وتبعاا      
تباين في توزيع السكان العاملين حسب الحالة العلمية في قضاء الشامية اذ يظهر تراجع في نسبة 

لعاملين )دون االبتدائية( فقد بلغت نسبتها اما نسبة ا(، %74.9)العاملين االميين التي بلغت 
من  (%78.1) في حين نسبة السكان العاملين الحاصلين على الشهادة )االبتدائية(( ، 74.1%)

من مجموع  (%77.2)وبلغت نسبة العاملين الحاصلين على الشهادة )المتوسطة( ، مجموع العاملين 
 (%72.9) )الثانوي والمهني( فبلغت لحاصلين علىاما نسبة العاملين ا، العاملين في قضاء الشامية 

يبدو ايضا ارتفاع في نسبة العاملين الحاصلين على شهادة )الدبلوم والبكالوريوس( اذ بلغت نسبتهم و 
ويعزى ذلك الى التوسع في التعليم الجامعي وزيادة  ،من مجموع العاملين في القضاء  (56.4%)

ويظهر ايضا ان اقل  ،بسبب ارتفاع مستوى االجور الحكومياالقبال على التوظيف سيما في القطاع 
ويرجع ذلك الى  ، (%8.7)اذ بلغت  نسبة للعاملين كانت من حصة الحاصلين على )الشهادة العليا(

 نفس االسباب المتقدمة.
من مجموع الذكور  (%74.1)ميين( فهي ال تختلف عن المجموع اذ بلغت ألاما بالنسبة للذكور )ا     

دون في حين بلغت نسبة الذكور) ، (%76.2)بينما بلغت نسبة الذكور )دون االبتدائية( ، قضاء في ال
وسجل الذكور العاملين الحاصلين على  ، في القضاءمن مجموع الذكور  (%74.6)االبتدائية( 
% 58% و76.8% و75)الشهادة العليا( نسبة ، و الدبلوم والبكالوريوس ، و الثانوي والمهني، و )المتوسطة

 على الترتيب. (%5.9و
من  (%74.1)اما نسبة االناث العاملت )االميات( فهي ال تختلف عن الذكور والمجموع اذ بلغت     

من  (%9)بينما بلغت نسبة االناث )دون االبتدائية( ، مجموع االناث العاملت في قضاء الشامية 
بينما  (،%71.8) ت على )االبتدائية(في حين بلغت نسبة االناث العاملت الحاصل ،مجموع االناث 

 ،الدبلوم والبكالوريوس، و الثانوي والمهنيو  ،بلغت نسبة االناث العاملت الحاصلت على )المتوسطة
 على الترتيب. (%8.9و% 89.9و% 74.4و% 71)الشهادة العليا( و 

 ،ون االبتدائيةد، و يتبين مما سبق ان هناك تراجع في نسبة العاملين ذوي الحالة العلمية )امي   
الثانوي و  ،ابتدائية( وكان ذلك على حساب الزيادة في نسبة العاملين الحاصلين على )المتوسطةو 

الشهادة العليا( ويرجع ذلك الى ارتفاع المستوى التعليمي للسكان و  ،الدبلوم والبكالوريوسو  ،والمهني
زيادة في نسبة االناث العاملت  ان هناك ويظهر ايضاا ،  وانخفاض المردود المادي لإلنتاج الزراعي

 الحاصلت على )االبتدائية(.
     

                                                     



 

 

 (58جدول )
 5172حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االدارية لعام   سنوات فأكثر(71التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية)بعمر

 االداريةالوحدات 
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 14.1 14.1 14.1 21.3 13.5 21.1 12.2 12.3 13 11.1 12.2 11.1 16.4 16.2 16.4 امي

 14.1 3 16.5 16.2 2.2 12 11.3 4.6 13.2 12.5 3.2 14.3 11.2 3.3 13.1 ةدون االبتدائي

 13.1 11.3 14.6 13 16 12 12.2 6.2 14.1 15.3 11.2 16.1 11.4 1.4 11.2 ابتدائية

 11.5 11 12 3.2 2.2 1.3 21.1 12.3 24.4 3.3 6.1 2.6 2.4 13.2 3.1 متوسطة

 15.2 14.4 16.3 12.3 16 11.6 13.2 13.5 12.6 21 14.3 21.5 15.5 3.3 16.1 ثانوي ومهني

 26.4 33.3 23 23.5 22.1 21.1 22.3 41.5 11.6 22.1 43.2 25.4 21.5 32.1 25.4 دبلوم وبكالوريوس

 3.1 3.3 2.2 1.2 - 1.1 4 4.6 3.3 3 5.1 2.4 3.6 5.2 3.2 شهادة عليا

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع

 . (12) الملحقبيانات الباحث اعتمادا على  : المصدر          
 



 

 

 (51شكل )
 5172التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام 

 
 (.23الجدول )بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

( ان هناك تفاوت في 79) ( والخريطة58معطيات الجدول ) اما بالنسبة للوحدات االدارية فيبدو من    
 :التاليلعلمية ويتضح التفاوت من خلل نسبة توزيع العاملين حسب الحالة ا

بلغت اعلى نسبة للمية بين السكان العاملين في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  : نسبة االمية -1
% 75.9و %76.4)وغماس بنسبة ، لمهناوية وناحية ا ، تلها كل من مركز القضاء،  (51.9%)
من مجموع الذكور  (%57.1)اما نسبة االمية بين العاملين الذكور فكانت  ، رتيبالتعلى  (%71.6و

من مجموع الذكور العاملين في كل من  (%71.7% و78% و76.4)العاملين في ناحية الصلحية و
اعلى نسبة للمية لإلناث  وبلغت ايضاا ب ، رتيوغماس على الت، احية المهناوية ون، مركز القضاء 

من مجموع االناث العاملت في ناحية  (%79.2)العاملت في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 
على  (%75.8% و75.5% و76.5)والمهناوية بنسبة  ، وناحية غماس ، مركز القضاء ، ثمالصلحية 

 .رتيبالت
املين ذوي التحصيل العلمي دون االبتدائية في مركز القضاء بلغت اعلى نسبة للع : دون االبتدائية -2

تله بالمرتبة  ، (%79.1)ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة الذكور التي بلغت  (%71.5)الذي سجل نسبة 
% 75.9)اما ناحيتي غماس والمهناوية فقد سجلتا نسبة  (،%76.5)الثانية ناحية الصلحية بنسبة 

حية لكل من ناحية الصل (%74.8% و78.9% و79)ة ذكور بلغت وبنسب رتيبعلى الت (%77.9و
في  (%4.6و% 9.5%و 9.9% و9.9)اما نسبة االناث فقد بلغت رتيب ، والمهناوية وغماس على الت

 .رتيبكل من ناحية الصلحية ومركز القضاء وغماس والمهناوية على الت
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 (79خريطة )
 سنوات فأكثر(  71مية )بعمر التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشا

 5172حسب الحالة العلمية والوحدات االدارية عام 

 
 .(23) الجدولبيانات على  ااعتماد: الباحث  المصدر



 

 

بلغت اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على االبتدائية في ناحية الصلحية التي سجلت  : االبتدائية -3
اما ناحية المهناوية فقد جاءت ،  (%72.5)غماس بنسبة  تلها بالمرتبة الثانية ناحية،  (%79)نسبة 

اما نسبة الذكور الحاصلين على  (،%71.4)فقد سجل نسبة  اما مركز القضاء (،%75.9)بنسبة 
في كل من ناحية الصلحية وغماس  (%71.9% و74.1% و76.1% و79)االبتدائية فكانت 

% 76)ة االناث الحاصلت على االبتدائية تقابلها نسب،  رتيبهناوية ومركز القضاء على التوالم
هناوية على في كل من ناحية الصلحية وغماس ومركز القضاء والم (%6.5% و1.4% و71.5و
 .رتيب الت
احتلت ناحية المهناوية المرتبة االولى في نسبة العاملين الحاصلين على الشهادة  : المتوسطة -4

من  (%54.4)التي بلغت  تفاع نسبة العاملين الذكورالى ار ويعزى ذلك  (%57.1)المتوسطة اذ بلغت 
 من مجموع (%9.4) بينما سجل مركز القضاء نسبة ،مجموع الذكور العاملين في ناحية المهناوية 

على  (%9% و9.9)والصلحية نسبة ، سجلت ناحيتي غماس  العاملين في مركز القضاء في حين
 . رتيبالت

 ،مركز القضاءو  ، المتوسطة فقد سجلت ناحية غماس اصلين علىاما نسبة الذكور العاملين الح     
تقابلها نسبة االناث الحاصلت  ، رتيبعلى الت (%1.8% و9.1% و9.6)وناحية الصلحية نسبة 

بينما سجل ناحية  ،في ناحية المهناوية  (%75.8)في مركز القضاء و (%78.5)على المتوسطة 
 . رتيبالت على (%6.7% و9.9)الصلحية وغماس نسبة 

لنتائج الدراسة الميدانية اعلى نسبة للعاملين الحاصلين  احتلت ناحية غماس تبعاا  :الثانوي والمهني -5
ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة  ،من مجموع العاملين  (%79.9)على الشهادة الثانوية والمهنية اذ بلغت 

اما مركز القضاء وناحية ،  (%57.2) العاملين الذكور الحاصلين على الشهادة اعله اذ بلغت نسبتهم
اما ،  رتيبعلى الت (%75.8% و78.9% و72.2)المهناوية والصلحية فقد بلغت نسبة كل منهم 

في مركز القضاء  (%76.1)نسبة الذكور الحاصلين على الشهادة الثانوية والمهنية فقد كانت 
في حين بلغت نسبة ،  رتيبتالمهناوية والصلحية على ال في كل من ناحية (%71.6% و75.6)و

في كل من  (%9.9% و74.8و %76% و79.2)االناث الحاصلت على الشهادة اعله فكانت 
 ومركز القضاء على الترتيب .، وغماس ، والصلحية ، ناحية المهناوية 

سجلت ناحية غماس حسب نتائج الدراسة الميدانية اعلى نسبة للعاملين  الدبلوم والبكالوريوس : -6
بة االناث ويعزى ذلك الى ارتفاع نس (%59.6)اذ بلغت  على شهادة الدبلوم والبكالوريوس حاصلينال

تله بالمرتبة الثانية مركز القضاء بنسبة  (%48.9)والبكالوريوس التي بلغت الحاصلت على الدبلوم 
ة الذكور اما نسب ، (%55.9% و58.2)بينما سجلت ناحيتي الصلحية والمهناوية نسبة  ، (51.2%)

ونسبة  ز القضاء وناحية غماسمن مجموع الذكور العاملين في كل من مرك %(52.4)العاملين فكانت 
 رتيبية الصلحية والمهناوية على التمن مجموع الذكور العاملين في كل من ناح (%71.6% و51.1)



 

 

ي ناحية المهناوية بينما بلغت نسبة االناث العاملت الحاصلت على شهادة الدبلوم والبكالوريوس ف
من مجموع االناث  (%89.1)من مجموع االناث العاملت في ناحية المهناوية ونسبة ( 47.2%)

 .ناث العاملت في ناحية الصلحيةمن مجموع اال (%59.1) العاملت في مركز القضاء ونسبة
لشهادة العليا وهي سجلت ناحية المهناوية اعلى نسبة للعاملين الحاصلين على ا : الشهادة العليا -1
بينما سجل مركز القضاء وناحية غماس والصلحية نسبة ، مجموع السكان العاملين فيها  (4%)
% 8.9)اما نسبة الذكور الحاصلين على الشهادة اعله فكانت رتيب، على الت (%7.5% و8% و8.6)
مركز القضاء من مجموع الذكور العاملين في كل من ناحية المهناوية و  (%7.1% و5.4% و8.5و
 ،وناحية غماس، تقابلها نسبة اناث في مركز القضاء  ، رتيبناحية غماس والصلحية على التو 

 .رتيبعلى الت (%4.6% و2.7% و2.9)والمهناوية 
 التركيب الزواجي للسكان العاملين في قضاء الشامية : رابعاً 

اذ ان زواج ،وع القوى العاملة تعد الحالة الزواجية احد خصائص السكان التي تؤثر في حجم ون    
وقد يكون للحالة الزواجية ، العمل لمدة معينة بسبب االنجاب  نسبة منهن عن يساهم في خروجاالناث 

وللحالة الزواجية  (7)،لدفع االناث للعمل سيما في حاالت الطلق والترمل قوي وبعض تفاصيلها اثراا 
الرسمية للمتقدمين  الرسمية وغير اإلعالة سبة لتوفيرت المعيشة للمسنين ذات اثار رئيسة بالنوترتيبا
  .(5)بالسن
، والسياسية والنفسية ، واالجتماعية  ،ترتبط الحالة الزواجية الى حد كبير بالظروف االقتصادية      
وان هناك ارتباط ايجابي بين فرص العمل  (8)،بأنها ليست ثابتة على االطلق بل دائمة التغير وتتسم

الزواجية اكثر من قوة العمل الذكورية ولعدم  للشباب هذا وتتأثر القوى العاملة االنثوية بالحالةوالزواج 
فقد اعتمدت الدراسة على نتائج الدراسة  7991لعام  العاملةتخص الحالة الزواجية للقوى   تتوفر بيانا

من ( 57) الشكل( و 54يتضح في الجدول )، و التي اوضحت جملة من الحقائق  5172انية لعام الميد
 لم يسبق لهم الزواج الشامية هم  من مجموع العاملين في قضاء (%89.2)ان  أهم تلك الحقائق هي
وهي اعلى من نسبة الذكور التي بلغت ،  (%49.1)فتصل الى  غير المتزوجات وترتفع نسبة االناث 

نسبة الذكور ضمن هذه اذ ترتفع  (%49.9)من العاملين فقد بلغت   المتزوجين اما نسبة ، (82.4%)
 (%54.4)نسبة االناث المتزوجات والتي بلغت  في حين تنخفض،  (%24.9)الفئة فبلغت نسبتهم 

يرجع ذلك الى خروج نسبة من االناث من سوق العمل بعد الزواج بسبب االنجاب والتفرغ لألعمال و 
منخفضة مقارنة مع باقي وهي  ، (%7.9)بلغت نسبة السكان العاملين المطلقون  في حين ،المنزلية 

                                  
 .69مروة عاصي نعيمة ، مصدر سابق ص (7)
 .592، 5171دار وائل للنشر، عمان ،،  7،ط، مبادئ علم الديموغرافيا)دراسة السكان(،  يونس حمادي علي (5)
 .616،جغرافية السكان، مصدر سابق ص محمد رفعت المقداد  (8)



 

 

الى انخفاض نسبة الطلق في القضاء بسبب االعراف والعادات  الحاالت المدنية ويرجع ذلك اساساا 
بينما بلغت نسبة الذكور العاملون ، عن تعاليم الدين االسلمي ومكروهية الطلق  فضلا ، والتقاليد 

من مجموع  (%5.9)ابل نسبة اناث من مجموع الذكور العاملين في القضاء مق (%7.2)المطلقون 
ويرجع ذلك الى ،  (%77.8) االراملوبلغت نسبة السكان العاملين  ،االناث العاملت في القضاء 

وهي اعلى من نسبة الذكور التي بلغت  (%58)ارتفاع نسبة االناث العاملت اللتي سجلن نسبة 
من االناث اللتي  كثر عرضة للوفاةويعزى ذلك الى ان الذكور في االعمار المتقدمة ا،  (9.5%)

 عن انتهاء فترة خصوبتهن. فضلا ، (7)د الترمل لمواجهة صعوبات المعيشةيعاودن الى سوق العمل بع
في  ( ان هناك تبايناا 79( والخريطة )54اما على مستوى الوحدات االدارية فيتضح من الجدول )     

 :التاليارية وهذا التباين يتضح من الدتوزيع السكان العاملين على مستوى الوحدات ا
سجلت ناحية الصلحية اعلى نسبة للعاملين الذين لم يسبق لهم الزواج اذ  :لم يسبق لهم الزواج  -1

بينما كانت المرتبة الثانية من حصة  ،من مجموع العاملين في ناحية الصلحية  (%46.5)بلغت 
وناحية المهناوية فقد سجل نسبة ، لقضاء اما مركز ا ، (%89.7)ناحية غماس التي سجلت نسبة 

اما اعلى نسبة  للذكور العاملين غير المتزوجين فكانت ايضا في ،  رتيبعلى الت (%84.8% و86.4)
 ثم ،من مجموع الذكور العاملين في ناحية الصلحية  (%47.8)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

على  (%59.9% و84.6% و81.8)هناوية بنسبة وناحية والم، ومركز القضاء ،كل من ناحية غماس
من مجموع االناث  (%26.9)الغير متزوجات  لإلناثفي حين بلغت نسبة اعلى نسبة ،  رتيبالت

بينما سجل مركز القضاء ،  (%21.9)ناحية المهناوية بنسبة  و ،العاملت في ناحية الصلحية 
 .رتيب على الت (%44.9% و41)وناحية غماس نسبة 

 (%21.9)ناحية المهناوية المرتبة االولى في نسبة العاملين المتزوجين التي بلغت  نالت : وجمتز  -2
تلهما ناحيتي ،  (%49.8)بينما سجل مركز القضاء نسبة  ،من مجموع العاملين في ناحية المهناوية 

االناث اما نسبة الذكور التي كانت مرتفعة مقارنة مع ، (%45.8% و42.1)غماس والصلحية بنسبة 
( %66)ولنفس االسباب المتقدمة فقد بلغت اعلى نسبة لها في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 

 %( على التوالي.21،9و %27.9% و25.1)والصلحية نسبة  ،وناحية غماس،سجل مركز القضاء و 
 

                                  
وعلقتها  وفاء حسن علي خويطر، االمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفلسطينية )المطلقة واالرملة( (7)

 .12،ص5171، غزة، الجامعة االسلمية–كلية التربية  )غير منشورة( ،مقدمة الى ، رسالة ماجستير،ببعض المتغيرات



 

 

 (54جدول)  
 سنة فأكثر(75)بعمرالتوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية 

 5172الحالة الزواجية والجنس والوحدات االدارية عام حسب 

 الوحدات االدارية
 مجموع ارمل مطلق متزوج لم يسبق له الزواج

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 711 711 711 78 59 71.4 5.8 8 5.5 49.8 55 25.1 86.4 41 84.6 مركز قضاء الشامية

 711 711 711 78.6 51.6 9.6 7.6 8 7.5 42.1 54.2 27.9 89.7 44.9 81.8 ناحية غماس

 711 711 711 6.6 79.2 8.4 7.8 8 1.9 21.9 51.1 66 84.8 21.9 59.9 هناويةناحية الم

 711 711 711 71 71.8 6.1 7.2 5.4 7.5 45.8 58.2 21.9 46.5 26.9 47.8 ناحية الصلحية

 711 711 711 77.8 58 9.5 7.9 5.9 7.2 49.4 54.4 24.9 89.2 49.1 82.4 ع القضاءمجمو 
 (21الملحق )بيانات الباحث اعتمادا على  : المصدر       

                                                
 
 



 

 

 (57شكل )
لنتائج  والجنس تبعاا  التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب الحالة الزواجية

 5172 الدراسة الميدانية

 
 .(24) الجدولبيانات اعتمادا على  المصدر : الباحث

 

من مجموع االناث العاملت   (%55% و58.2% و54.2% و51.1)بينما بلغت نسبة االناث       
 .رتيب ومركز القضاء على الت ، لصلحيةوا ،وغماس، في كل من ناحية المهناوية 

من  (%5.8)التي بلغت  ينالمطلق يناء الشامية اعلى نسبة في العاملاحتل مركز قض : قمطل -3
 (%7.6)مجموع العاملون في مركز القضاء في حين سجلت ناحية غماس والصلحية والمهناوية نسبة 

من مجموع العاملين  (%5.5)اما نسبة الذكور المطلقون فقد بلغت ،  رتيبعلى الت (%7.8و %7.2و
بينما سجلت ناحية المهناوية  ،والصلحية ، لكل من ناحية غماس  (%7.5) ز القضاء ونسبةفي مرك
من مجموع االناث  (%8)تقابلها نسبة اناث مرتفعة مقارنة مع الذكور اذ بلغت  ، (%1.9)نسبة 

بينما سجلت ناحية الصلحية نسبة ، والمهناوية  ،وغماس ،العاملت في كل من مركز القضاء
 .  ن مجموع العاملت في ناحية الصلحيةم (5.4%)
من  (%78.6)احتلت ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة العاملون المرملون التي بلغت  ارمل : -4

اما ناحية الصلحية فقد  (،%78)تلها مركز القضاء بنسبة ، مجموع العاملون في ناحية غماس 
وقد بلغت  (،%6.6)ة المهناوية التي سجلت نسبة بينما بلغت اقل نسبة في ناحي %(،71)سجلت نسبة 

 (%8.4% و6.1% و9.6% و71.4)نسبة الذكور المرملون التي كانت منخفضة مقارنة مع االناث 
والصلحية والمهناوية على من مجموع العاملون الذكور في كل من مركز القضاء وناحية غماس 

من مجموع االناث وبنفس  (%71.8% و79.2% و51.6% و59)تقابلها نسبة اناث بلغت ،  رتيبالت
 الترتيب السابق.
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 (79) خريطة
 سنة فأكثر(  75التوزيع النسبي للسكان العاملين في قضاء الشامية )بعمر 

 5172حسب الحالة الزواجية والوحدات االدارية تبعا لنتائج الدراسة الميدانية 

 
   . (24) الجدولبيانات على  ااعتماد: الباحث  المصدر 



 

 

يتبين مما سبق ان نسبة العاملين الذكور المتزوجين مرتفعة مقارنة مع نسبة االناث العاملت      
المتزوجات في حين يظهر العكس في العاملين الذكور غير المتزوجين التي تبدو نسبتهم منخفضة 

الناث ويظهر ان نسبة ا ،مقارنة مع نسبة االناث العاملت غير المتزوجات والتي تبدو مرتفعة 
ويعزى ارمل( مقارنة مع نسبة الذكور التي بدت منخفضة رتفعة في الحالة المدنية )مطلق و العاملت م

 .ذلك الى االسباب المتقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المبحث الثاني
 في قضاء الشامية عن العمل خصائص السكان العاطلين

ني من قوة العمل فهي تعد جزء مكمل للعاملين لوال الجزء الثا ين عن العمليشكل السكان العاطل        
ة خصائص فدراس .وجود عوامل مختلفة تظافرت جعلت هذه القوة البشرية خارج قوة العمل الفعلية 

عن انها تساهم في توضيح  فضلا .تشخيص اسباب هذا التعطل ي تساهم فعن العمل السكان العاطلين 
ين عن العمل خلل مدة محددة ومن ثم وضع الخطط اللزمة التغيرات التي طرأت على السكان العاطل

وبناء على ما تقدم يتناول هذا المبحث  .من قبل اصحاب الشأن ألجل استيعاب هذه القوى البشرية 
 .(5172 -7991)والحالة الزواجية للسكان العاطلين خلل المدة  ،والنوعي والتعليمي،التركيب العمري 

 ي( للسكان العاطلين في قضاء الشاميةالتركيب  )النوع : والً أ
مثلما تتباين مساهمة الذكور واالناث في النشاط االقتصادي فأن هناك تباين في توزيع العاطلين       

وحالة  .عن العمل حسب النوع وهذا التباين يأتي من ثمة عوامل ابرزها طبيعة النشاط االقتصادي السائد
عمل على رفد القوات المسلحة بعنصر الذكور االمر الذي يتطلب سد البلد االمنية اذ ان اوقات الحرب ت

 امام عمل بعض العادات والتقاليد التي تقف حاجزاا  ان، و القوى العاملة بعنصر االناث  النقص في
في  عن انخفاض حصة االناث من العمل والتشغيل فضلا ، في بعض االنشطة االقتصادية  االناث

لتركيب النوعي للعاطلين عن من العوامل التي ادت الى وجود تباين في ا هذا وغيرها.القطاع الخاص 
 .العمل

كانت  7991الذكور عام  عن العمل ( ان نسبة العاطلين55( والشكل )52يتضح من الجدول )      
ويعزى سبب ذلك الى الحصار  ، (%99.6)مرتفعة في قضاء الشامية اذ بلغت نسبة الذكور العاطلين 

عن العزوف عن الوظائف  فضلا ، لمفروض على العراق وما نتج عنه من ركود اقتصادي االقتصادي ا
ويظهر انخفاض نسبة العاطلت االناث التي بلغت  ،الحكومية بسبب انخفاض مستوى االجور

ويعزى سبب ذلك الى ان اغلب النساء العاطلت يطلقن على انفسهن ربات بيوت وليس ،  (7.4%)
 اهم في خفض نسبة العاطلت االناث.مر الذي سألعاطلت ا

الذكور كانت في ناحية  عن العمل اما على مستوى الوحدات االدارية فأن اعلى نسبة للعاطلين     
، مركز قضاء الشامية و  (%99.2)تلتها ناحية غماس بنسبة  (%99.2)المهناوية التي سجلت نسبة 

ناحية  نالتوعلى العكس من ذلك فقد ،  رتيبعلى الت (%91.2% و99.8)وناحية الصلحية بنسبة 
وناحية ، كل من مركز قضاء الشامية  ، و (%5.2)الصلحية اعلى نسبة للعاطلت االناث اذ بلغت 

 رتيب. على الت (%1.2% و7.2% و7.1)والمهناوية بنسبة ، غماس 



 

 

 (52جدول )
 5172-7991ة للمدة الوحدات االداري طلين حسب النوع في قضاء الشامية والتوزيع النسبي للعا

 الوحدات االدارية
1221 2115 

 %االناث %الذكور %االناث %الذكور
 15.4 34.6 1.1 23.3 مركز قضاء الشامية

 24.2 15.1 1.5 23.5 ناحية غماس
 33.1 66.3 1.5 22.5 ناحية  المهناوية
 41.4 53.6 2.5 21.5 ناحية  الصالحية
 26 14 1.4 23.6 مجموع القضاء

 ( 14( و)13الملحق )بيانات الباحث اعتمادا على :  رالمصد
   

 (55شكل)
 7991التوزيع النسبي للسكان العاطلين في قضاء الشامية بحسب الجنس والوحدات االدارية عام 

 .(25) الجدولبيانات الباحث اعتمادا على  : المصدر   
 عن العمل خفاض في نسبة العاطلينفيبدو ان هناك ان 5172لنتائج الدراسة الميدانية  وتبعاا       

وذلك بسبب ارتفاع  (%56)على حساب نسبة العاطلت االناث التي بلغت  (%14)الذكور التي بلغت 
ويعد التحرر بعض الشيء  ،المستوى التعليمي لإلناث االمر الذي جعل االناث تبحث عن فرص عمل 

، حتكاك الحضاري اثر في تشجيع عمل المرأة من العادات والتقاليد نتيجة ارتفاع المستوى الثقافي واال
سيما بعد ل مساهمة االناث في سوق العمل عن الحاجة الى رفع مستوى االسرة المعاشي من خل فضلا 

 ارتفاع معدالت المرتبات في القطاع الحكومي.
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كانت  ة للعاطلين الذكور( ان اعلى نسب58اما على مستوى الوحدات االدارية فيبدو من الشكل )     
بينما سجلت ناحية غماس نسبة  (%94.6)مركز قضاء الشامية الذي سجل نسبة من نصيب 

 .رتيبعلى الت (%29.6% و66.8)في حين سجلتا ناحيتي المهناوية والصلحية نسبة ،  (12.7%)
وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت اعلى نسبة للعاطلت االناث في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 

% 54.9% و88.1)تلها كل من ناحية المهناوية وغماس ومركز القضاء بنسبة ،  (47.4%)
 .رتيبعلى الت (%72.4و

 (58شكل)
 5172التوزيع النسبي للسكان العاطلين في قضاء الشامية بحسب الجنس والوحدات االدارية عام 

 
 .(25) الجدولبيانات الباحث اعتمادا على  : المصدر   
 

 العمري للسكان العاطلين في قضاء الشاميةالتركيب  :ثانياً 
توضح بيانات التركيب العمري للعاطلين نسبة العاطلين في كل فئة عمرية الى مجموع سكان هذه      

هم خصائص العاطلين وهي اعمارهم وفي اي فئة عمرية يتركزون أحد أالفئة فمن خللها يمكن معرفة 
( يتضح ان هناك 54( والشكل )56معطيات الجدول )ومن ،  التالي تشخيص بعض اسباب البطالةوب

-6تفاوت في توزيع نسبة السكان العاطلين عن العمل حسب الفئات العمرية فهي منخفضة في الفئة )
ويعزى هذا االنخفاض الى ان معظم السكان  ،من مجموع السكان في الفئة نفسها (%7.9)( اذ بلغت 9

ثم  ،عن ان هذا السن هو خارج قوة العمل قانوناا  فضلا ، عليمية ضمن هذه الفئة هم في بداية المرحلة الت
كذلك الفئة العمرية و  ، (%9.7)( لتبلغ 74-71ترتفع نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية )

وهو سن دخول العمل اذ ان دخول اعداد كبيرة من  ،من مجموع سكان الفئة  (%9.4)( لتبلغ 72-79)
ثم تبدأ نسبة العاطلين بالتراجع في الفئة  ،ل يعمل على رفع نسبة العاطلين العاملين الى سن العم

 .من مجموع سكان الفئة  (%6.8)( لتصل الى 51-54)
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مركز قضاء  
 الشامية

 مجموع القضاء  ناحية الصالحية  ناحية المهناوية  ناحية غماس 

84.6 الذكور  75.1 66.3 58.6 74

15.4 االناث  24.9 33.7 41.4 26



 

 

 (56جدول )
 7991في قضاء الشامية بحسب الفئات العمرية والسكان في نفس الفئات والجنس والوحدات االدارية عام  عن العمل التوزيع النسبي للسكان العاطلون

 الفئات العمرية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ةهناويناحية الم ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
6-2 2.5 1.13 1.2 3 1.1 3.1 1 - 1.5 2.2 1.12 1.2 2.6 1.11 1.3 
11-14 16.4 1.3 3.1 21.1 1.3 11.2 11.3 1.1 5.3 15.2 1.3 3 11.4 1.2 2.1 
15-12 21.1 1.2 11.4 13.1 1.1 2.5 12.3 - 6.3 21.5 1.4 11.1 13.4 1.2 2.4 
21-24 14.2 1.5 1.2 12.1 1.12 5.2 1.1 1.11 3.3 15.4 1.5 3.1 12.3 1.2 6.3 
25-22 11.3 1.1 6 11.4 - 5.3 6.1 - 3.1 12.2 1.1 6.6 11.6 1.15 5.4 
31-34 6.3 1.16 3 6.6 - 3.2 3 - 1.3 6.2 - 3 5.2 1.12 2.3 
35-32 3.3 - 1.6 4.6 - 1.6 1.4 - 1.5 1.2 1.3 1.6 3.5 1.13 1.3 
41-44 2.2 1.13 1.4 1.1 - 1.1 1.2 - 1.4 2.3 - 1.2 2.2 1.12 1 
45-42 2.1 - 1 2 - 1 1.1 - 1.5 2.2 - 1 1.2 - 1.2 
51-54 2.6 - 1.2 2.1 1.1 1.1 1.3 - 1.5 3.6 - 1.6 2.4 1.15 1.1 
55-52 3.5 - 1.5 2.1 - 1.2 1.1 - 1.2 1.1 - 1.6 2.4 - 1 
61-64 4.6 - 1.2 2.5  1.1 - - - 6.6 - 2.3 5.4 1.1 2.4 
 1.2 - 2.1 1.1 - 3.4 1.5 - 1.2 1 1.1 2.2 1.2 - 4.4 فأكثر 65

 5.2 1.1 2.4 5.4 1.2 11.1 2.2 1.12 22.2 6.2 1.1 5.2 5.2 1.1 11.4 المجموع
 .(21الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:      



 

 

 (54شكل)
 7991في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية حسب تعداد  عن العمل نسبة العاطلين 

 (.26الجدول)بيانات على  االباحث اعتماد المصدر :
  

( الرتفاع نسبة 49-42في الفئة ) (%1.9)ل الى الفئات اللحقة في االنخفاض لتص تستمر       
-61في الفئة ) (%5.4)الفئات التي تليها لتصل الى  في ثم ترتفع قليلا  ،العاملين في هذه االعمار

وعليه  ،السن والمتقاعدين  فأكثر( وهي فئة كبار-62ي الفئة )ف (%1.9)ثم تبلغ نسبة العاطلين ، ( 64
في حين بلغت نسبة مجموع العاطلين الى  (%9.4% و1.9)لعمل بين فقد تراوحت نسبة العاطلين عن ا

 .(%2.5)مجموع السكان 
 عن العمل اما بالنسبة للتوزيع الجنسي فيتضح ان هناك فارق نسبي كبير بين نسبة العاطلين      

 (%5.6)( بلغت نسبة العاطلين الذكور 9-6ففي الفئة ) ،الذكور التي كانت مرتفعة مقارنة مع االناث 
 ،لإلناث من مجموع االناث في الفئة نفسها  (%1.11)مقابل  ن مجموع الذكور في الفئة العمريةم

من مجموع الذكور في الفئة نفسها  (%71.4)( الى 74-71وارتفعت نسبة العاطلين الذكور في الفئة )
اذ بلغت ( 79-72لإلناث وتستمر نسبة الذكور في االرتفاع في الفئة اللحقة ) (%1.5)مقابل 

ثم تبدأ نسبة العاطلين الذكور واالناث  ، (%1.5)في حين سجل االناث العاطلت نسبة  (79.4%)
 (%7.9)( وهي 49-42بالتراجع في الفئات اللحقة حتى تصل ادنى نسبة للعاطلين الذكور في الفئة )
 (%5.4)فع الى ثم ترت ،من مجموع الذكور في الفئة دون ان تسجل نتائج التعداد اي نسبة لإلناث

بينما سجل العاطلين الذكور في الفئة  ،( 24-21في الفئة )لإلناث  (%1.12)للعاطلين الذكور مقابل 
في حين انخفضت نسبة الذكور العاطلين الى ، لإلناث  (%1.7)مقابل  (%2.4)( نسبة 61-64)
 فأكثر(.62في الفئة ) (5.7%)

9ـ6 14ـ10  19ـ15  24ـ20  29ـ25  34ـ30  39ـ35  44ـ40  49ـ45  54ـ50  59ـ55  64ـ60   
22 

 فأكثر

2.6 الذكور 17.4 18.4 12.8 10.6 5.9 3.5 2.2 1.9 2.4 2.4 5.4 2.1

0.07 االناث  0.2 0.2 0.2 0.05 0.02 0.03 0.02 0.05 0.1 0
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مرتفعة مقارنة مع المجموع ويعزى ذلك الى انخفاض  يتضح مما تقدم ان نسبة العاطلين الذكور      
ويتضح ايضا ان نسبة العاطلين  ،في خفض نسبة العاطلين المجموع  أسهمنسبة العاطلت االناث مما 

( ثم تبدأ باالنخفاض التدريجي ويرجع ذلك الى ان 79-72حتى الفئة ) تبدأ منخفضة ثم ترتفع تدريجياا 
اما  ،العمل اللئق حتى مراحل متقدمة عمل تستمر في البحث عنالقوة البشرية في بداية سن ال

انخفاض نسبة العاطلت االناث فيعزى الى ان معظم االناث العاطلت يطلقن على انفسهن )ربات 
 .البيوت خارج  قوة العمل الفعلية البيوت( وليس )عاطلت( في حين ان ربات

هناك تباين في توزيع العاطلين حسب فئات العمر  ان لى مستوى الوحدات االدارية فيبدواما ع      
 :التالييتضح حجم التباين من خلل على مستوى الوحدات االدارية و 

 (%8.7)( في ناحية غماس التي سجلت نسبة 9-6بلغت اعلى نسبة للعاطلين في الفئة العمرية ) - 7
وع الذكور في الفئة مقابل من مجم (%8)ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة العاطلين الذكور التي بلغت 

  (%7.5)مركز القضاء وناحية الصلحية بنسبة  ثم ،لإلناث من مجموع االناث في الفئة  (1.7%)
من مجموع  (%1.2)بينما سجلت ناحية المهناوية اقل نسبة عاطلين في الفئة العمرية نفسها وهي 

عن عدم  فضلا  (%7)ر التي بلغت ويعزى ذلك الى انخفاض نسبة العاطلين الذكو ، سكان الفئة نفسها 
بينما سجل مركز القضاء وناحية الصلحية نسبة  ،وجود اي نسبة للعاطلت االناث في الفئة نفسها

 (%1.19% و1.18)مقابل نسبة  ، رتيبعلى الت (%5.5% و5.2)عاطلين ذكور في الفئة نفسها 
 للعاطلت االناث.

اذ بلغت  اا يضأ( في ناحية غماس 74-71ية )بلغت اعلى نسبة للعاطلين في الفئة العمر  -5
بينما  (%9.1)بالمرتبة الثانية مركز قضاء الشامية بنسبة  ثم ، من مجموع السكان في الفئة (77.5%)

اما نسبة العاطلين  رتيب ،على الت (%2.8% و9)سجل كل من ناحية الصلحية والمهناوية نسبة 
من مجموع الذكور في الفئة نفسها في ناحية  (%57.1)ت الذكور فكانت مرتفعة مقارنة باإلناث اذ بلغ

% 72.5)بينما سجلت ناحية الصلحية والمهناوية نسبة ، في مركز القضاء  (%76.4)غماس و
كل من مجموع االناث في نفس الفئة في  (%1.8)اما نسبة االناث  فكانت ،  رتيبعلى الت (%71.8و

 في ناحية المهناوية.  من مجموع االناث (%1.7)الصلحية ومن مركز القضاء وناحية غماس و 
( في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 79-72بلغت اعلى نسبة للعاطلين في الفئة العمرية ) -8
بالمرتبة الثانية وبفارق قليل مركز القضاء الذي سجل  ، ثممن مجموع السكان في الفئة  (71.1%)

رتيب، لى التع (%6.8% و9.2)س والمهناوية نسبة بينما سجل كل من ناحية غما،  (%71.4)نسبة 
من  (%51.2)ان اعلى نسبة للعاطلين الذكور كانت في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة ويتضح 

ر  من مجموع الذكو  (%75.8% و79.1% و51.7)في حين بلغت  ،مجموع الذكور في الفئة نفسها
تقابلها نسبة اناث  رتيب ،لمهناوية على التوا، احية غماس ون، في الفئة في كل من مركز القضاء 



 

 

في  (%1.7)في مركز القضاء و (%1.5)من مجموع االناث في الفئة في ناحية الصلحية و (1.4%)
 .ناحية غماس

 (%9.7)( اذ بلغت 54-51على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أسجلت ناحية الصلحية ايضا  -4
  (،%72.4)ذلك الى ارتفاع نسبة العاطلين الذكور التي بلغت  ويرجع، من مجموع السكان في الفئة 

% 1.5)بينما سجل كل من مركز القضاء وناحية غماس والمهناوية نسبة عاطلين في الفئة نفسها بلغت 
من  (%1.1% و75.1% و74.5)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت رتيب، على الت (%8.9% و2.9و

اما نسبة االناث فكانت منخفضة جدا اذ بلغت ، تيب السابق مجموع الذكور في نفس الفئة وبنفس التر 
من مجموع االناث في مركز القضاء وناحية الصلحية واقل نسبة لها في  (%1.2)اعلى نسبة لها 

 .رتيبعلى الت (%1.11% و1.19)ناحية المهناوية وغماس اذ سجل نسبة 
( وفي جميع الوحدات 59-52ية )يبدو ان هناك انخفاض في نسبة العاطلين في الفئة العمر  -2

االدارية ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة العاملين في هذه الفئة وانخفاض نسبة االناث العاطلت اذ تبلغ 
بينما سجل  ،من مجموع السكان في الفئة في ناحية الصلحية  (%6.6)اعلى نسبة للعاطلين في الفئة 

اما نسبة  ، رتيبعلى الت (%8.7و% 2.8و% 6)مركز القضاء وناحية غماس والمهناوية نسبة 
% 71.6% و77.9% و75.9)بلغت  إذ العاطلين الذكور فكانت مرتفعة مقارنة مع االناث والمجموع 

احية غماس من مجموع الذكور في الفئة في كل من ناحية الصلحية ومركز القضاء ون (%6.7و
من مجموع  (%1.7)بلغت   إذت قليلة جدا اما نسبة االناث العاطلت فكان.  رتيبوالمهناوية على الت

  االناث في كل من مركز القضاء وناحية الصلحية فقط.
من  (%8.5)( اذ بلغت 84-81على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أسجلت ناحية غماس  -6

بينما سجل مركز القضاء وناحية الصلحية نسبة  ، مجموع السكان في الفئة نفسها في ناحية غماس
% 6.6)اما نسبة العاطلين الذكور فكانت ،  (%7.8)اما ناحية المهناوية فقد سجلت نسبة ،  (8%)
 ،ومركز القضاء ،في كل من ناحية غماس من مجموع الذكور في الفئة (%8% و6.5% و6.8و

من  (%1.16)بينما بلغت نسبة االناث العاطلت  رتيب ،والمهناوية على الت، الصلحية  وناحية
 الناث في الفئة  في مركز القضاء فقط .مجموع ا

وناحية غماس  ، ( في مركز قضاء ا لشامية89-82على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أبلغت  -1
في حين سجل كل من ناحية  ،من مجموع السكان في الفئة في كل منهما (%7.6)سجل نسبة   إذ

اما نسبة العاطلين الذكور فكانت مرتفعة  ، رتيبعلى الت (%1.2% و1.6)الصلحية والمهناوية نسبة 
مركز  ، ثممن مجموع الذكور في الفئة في ناحية غماس  (%4.6)في ناحية غماس التي سجلت نسبة 

 (%7.5% و7.4)والصلحية نسبة ، في حين سجل كل من ناحية المهناوية  (%8.9)القضاء بنسبة 
على نسبة لها أبلغت   إذخفضة مقارنة مع الذكور اما نسبة االناث العاطلت فكانت من ، ترتيبعلى ال

 من مجموع االناث في الفئة.   (%1.8)في ناحية الصلحية فقط وهي 



 

 

( اذ بلغت 44-41مركز قضاء الشامية المرتبة االولى في نسبة العاملين في الفئة العمرية ) نال -9
ل من ناحية الصلحية وغماس بينما سجل ك،  من مجموع السكان في الفئة في مركز القضاء (7.4%)

اما نسبة العاطلين الذكور لنفس الفئة  رتيب ،على الت (%1.4% و1.1% و7.5)والمهناوية نسبة 
من  (%1.9% و7.1% و5.9)من مجموع الذكور في الفئة في مركز القضاء و (%5.9)فكانت 

تقابلها نسبة  رتيب ،تحية وغماس والمهناوية على المجموع الذكور في الفئة في كل من ناحية الصل
 من مجموع االناث في الفئة  في مركز القضاء فقط. (%1.19)اناث عاطلت في الفئة نفسها 

( 49-42نسبة عاطلين متشابهة في الفئة ) ء الشامية وناحية غماس والصلحيةسجل مركز قضا -9
هناوية نسبة عاطلين بينما سجلت ناحية الم، من مجموع السكان في الفئة لكل منهما  (%7)اذ بلغت 

من مجموع  (%7.7% و5% و5.7% و5.5)اما نسبة العاطلين الذكور فكانت ، (%1.2)للفئة نفسها 
 .رتيباحية غماس والمهناوية على التالذكور في الفئة في كل من ناحية الصلحية ومركز القضاء ون

لحية التي سجلت نسبة ( في ناحية الص24-21على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أبلغت  -71
بينما سجل كل من مركز القضاء وناحية  ، من مجموع السكان في الفئة في ناحية الصلحية( 7.6%)

وبنسبة عاطلين ذكور في الفئة ،  رتيبعلى الت (%1.2% و7.7% و7.5)غماس والمهناوية نسبة 
من ناحية  من مجموع الذكور في الفئة في كل (%7.8% و5.7و %5.6% و8.6)نفسها بلغت 

تقابلها نسبة اناث في ناحية غماس  ،الصلحية ومركز القضاء وناحية غماس والمهناوية على الترتيب 
 .(%1.7)فقط بلغت 

من  (%7.2)( اذ بلغت 29-22مركز القضاء اعلى نسبة للعاطلين في الفئة العمرية ) نال -77
حية غماس والصلحية والمهناوية بينما سجل كل من نا ،مجموع السكان في الفئة في مركز القضاء

اما نسبة العاطلين الذكور فكانت مرتفعة في مركز  رتيب ،على الت (%1.5% و1.6% و1.9)نسبة 
 ،كل من ناحية غماس و ، من مجموع الذكور في الفئة فيه (%8.2)القضاء الذي سجل نسبة 

 على الترتيب . (%1.1% و7.1% و5.7)والمهناوية بنسبة ، والصلحية 
 (%5.9)( في ناحية الصلحية اذ بلغت 64-61على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أبلغت  -75

وناحية غماس نسبة  ،بينما سجل مركز القضاء،  ةمن مجموع السكان في الفئة في ناحية الصلحي
ة اما نسبة العاطلين الذكور التي كانت مرتفع رتيب ،على الت (%7.7% و7.9)عاطلين للفئة نفسها 

في ناحية الصلحية ونسبة  من مجموع الذكور في الفئة (%6.6)مقارنة مع المجموع فقد بلغت 
 الترتيب. وناحية غماس على، القضاء مركز  في ن مجموع الذكور في الفئةم (%5.2% و4.6)

  %(7.9)فأكثر( اذ بلغت 62على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أسجل مركز قضاء الشامية  -78
  (%7.1)تله ناحية الصلحية بنسبة عاطلين بلغت ، ن مجموع السكان في الفئة في مركز القضاء م  

اما نسبة الذكور ، على الترتيب  (%1.2% و7)والمهناوية نسبة  ،بينما سجل كل من ناحية غماس
 ،من مجموع الذكور في الفئة في كل من مركز القضاء (%7.5% و5.5% و8.4% و4.4)فكانت 



 

 

تقابلها نسبة عاطلت اناث لنفس الفئة ، والمهناوية على الترتيب  ، وناحية غماس، الصلحية  وناحية
 . ( %1.7) في ناحية غماس فقط التي سجلت نسبة

( وتبدأ في 79-72( و )74-71يتضح مما تقدم ان نسبة العاطلين ترتفع في الفئات العمرية )      
 (74-71ين تركز العاطلين الذكور في الفئات العمرية )في ح ، االنخفاض في باقي الفئات العمرية

ويظهر تركز للعاطلين الذكور في ناحية الصلحية ومركز ، ( 59-52( و)54-51( و)79-72و)
وفي جميع الفئات والوحدات  في حين ان نسبة االناث العاطلت كانت منخفضة جداا  ،قضاء الشامية 

اث العاطلت يطلقن على انفسهن ربات بيوت وليس عاطلت نسبة من االناالدارية ويعزى ذلك الى ان 
 .7991نسبة االناث العاطلت في قضاء الشامية عام  مما اسهم في خفض

( ان هناك تباين في 52( والشكل )51فيظهر من الجدول ) 5172لنتائج الدراسة الميدانية  وتبعاا      
اذ لم تسجل نتائج الدراسة .في قضاء الشامية  هيكلية التوزيع النسبي للعاطلين حسب  الفئات العمرية

( وذلك يعزى الى زيادة االقبال على التعليم في السنوات 9-6الميدانية اي نسبة للعاطلين في الفئة )
من مجموع السكان في  (%7.6)( فقد سجلت نسبة عاطلين بلغت 74-71اما الفئة العمرية ) ،المبكرة 

 .رتيبكور واالناث في الفئة على التمن مجموع  الذ (%8.9و% 6.2)الفئة نفسها وبنسبة عاطلين 
( وهي بداية السن القانوني للعمل 79-72وتظهر الزيادة واضحة في نسبة العاطلين في الفئة العمرية )

من مجموع الذكور في الفئة مقابل نسبة اناث  (%6.2)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت  (%2.2)اذ بلغت 
في حين بلغت نسبة العاطلين في الفئة العمرية  ،ناث في الفئة نفسها من مجموع اال (%8.9)بلغت 

للذكور  (%9% و72.1)وبنسبة  (%75.6)( وهي الفئة التي تواكب نهاية الدراسة االكاديمية 51-54)
  ،  وبنسبة (%55.2)على نسبة للعاطلين اذ بلغت أ( 59-52وسجلت الفئة )،  رتيبواالناث على الت

واالناث في نفس الفئة على من مجموع الذكور  (%79.5% و54.4)بلغت   اثذكور وان عاطلين
 .(1)البطالةويعزى ذلك الى تراكم مخرجات التعليم واثرها في رتيب ، الت

                                  
 

 .61، ص5112، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،5ل بدران ،التعليم والبطالة ،طشب (7) 



 

 

 (51جدول )                                                                     
 5172ية بحسب الفئات العمرية والجنس بالنسبة للسكان في نفس الفئات والوحدات االدارية عام    التوزيع النسبي للسكان العاطلين في قضاء الشام

 الفئات العمرية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية   المهناوية ناحية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 جموعم اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
6-2 - - - - - - - - - - - - - - - 
11-14 1.2 1.5 1.3 5.2 - 3.3 2.3 - 1.2 - - - 2.6 1.3 1.6 
15-12 3 1.3 5.6 11.5 1.5 2.2 3.4 2.6 3.2 2.2 2.3 2.2 6.5 3.2 5.5 
21-24 13 4 3.3 13.3 3.6 13.6 13.2 11.1 16.3 12.5 16.6 13.6 15.1 3 12.6 
25-22 23.5 2.3 12.2 36.3 21.4 31.3 12 51 12.3 11.3 42.3 12.4 24.4 12.2 22.5 
31-34 21.1 6.4 13 34.3 21 26.3 13.3 36.6 12.3 12.3 32.3 11.2 22.2 16.6 12.2 
35-32 21.2 1.6 11.1 35 3.6 13.6 13.5 31.3 11.3 2.5 22.1 13.2 12.5 1 14 
41-44 21.1 - 11.2 15.5 - 3.4 14.6 13.6 14.4 4.2 31.3 5.1 11.1 2.5 2.2 
45-42 23 - 14.1 12.3 - 6.4 11 5.1 13.3 6.2 3.1 2.2 16.1 3.4 11 
51-54 21 5 14.4 12.3 1.3 14.2 5.1 15 1.3 11.4 11.2 11.1 13.2 3.2 12 
55-52 11.2 5 1.2 4.6 4 4.3 6.6 11.3 1.5 3.3 - 1.1 1.5 5.2 6.1 
61-64 11.5 4.1 1.5 6.6 - 2.3 5 5.3 11.6 3.3 11.1 4.3 6 3.4 6.3 
 1.5 - 2.4 - - - 1.3 - 1.6 3.2 - 11 - - - فأكثر 65

 11.3 6.6 12.1 3.1 11.1 1 11.1 14.2 2.2 11.5 6 2.2 2.2 3.2 16 المجموع
.(22الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على المصدر:         



 

 

 (52شكل)
 5172لشامية حسب نتائج الدراسة الميدانية منحنى نسبة العاطلين حسب الفئات العمرية في قضاء ا

 
 .( 21الجدول)بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

 

لين بالتراجع في وتبدأ نسبة العاط ،اعمالهم ألسباب مختلفة  تركوعن العاطلين الذين  فضلا        
من  (%55.5)وبنسبة عاطلين ذكور في الفئة بلغت  (%79.9)( اذ تبلغ 84-81الفئة العمرية )

في  ،من مجموع االناث في الفئة نفسها  (%76.6)مجموع الذكور في الفئة مقابل نسبة اناث بلغت 
ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة االناث  (%74) (89-82فئة العمرية )حين بلغت نسبة العاطلين في ال

-41العمرية )اما نسبة العاطلين في الفئة  ،للذكور  (%79.2)مقابل  (%1)العاطلت التي بلغت 
من مجموع الذكور في الفئة مقابل نسبة  (%77.7)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت  (%9.9)( فكانت 44

في حين سجلت الفئة  ،من مجموع االناث في الفئة نفسها (%5.2)عاطلت اناث في نفس الفئة بلغت 
 (%8.4)بة مقابل نس (%76.7)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت  (%77)(  نسبة عاطلين بلغت 42-49)

 (%75)( فقد بلغت 24-21اما نسبة العاطلين التي ارتفعت في الفئة العمرية ) ، للعاطلت االناث
اما نسبة العاطلين  ،  (%9.5)ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة العاطلت االناث في الفئة نفسها اذ بلغت 

( نسبة 29-22لعمرية )وسجل العاطلين في الفئة ا،  (%78.9)الذكور في الفئة نفسها فقد بلغت 
وبلغت نسبة العاطلين ، للعاطلت االناث  (%2.5)للعاطلين الذكور مقابل  (%1.2)وبواقع  (6.1%)

 (%9.4)مقابل نسبة  (%6)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت  (%6.9)( 64-61في الفئة العمرية )
 ( اذ بلغت فأكثر 62وبلغت ادنى نسبة للعاطلين في الفئة العمرية ) ، للعاطلت االناث

 .  (%5.4)وبنسبة عاطلين ذكور فقط بلغت  (7.2%)

9ـ6 14ـ10  19ـ15  24ـ20  29ـ25  34ـ30  39ـ35  44ـ40  49ـ45  54ـ50  59ـ55  64ـ60   
22 

 فأكثر

0 الذكور 2.6 6.5 15.7 24.4 22.2 19.5 11.1 16.1 13.9 7.5 6 2.4

0 االناث  0.3 3.9 8 19.2 16.6 7 2.5 3.4 8.2 5.2 8.4
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( ان هناك تباين في توزيع العاطلين 51اما على مستوى الوحدات االدارية فيتضح من الجدول )     
  :التاليئات العمرية وذلك من خلل عن العمل حسب الف

( اذ بلغت 74-71مرية )سجلت وحدات القضاء االدارية نسبة عاطلين منخفضة في الفئة الع -7
من مجموع السكان في نفس  (%7.9)ونسبة  ع السكان في الفئة في ناحية غماسمن مجمو  (8.8%)

اما نسبة  .(%7.8)الفئة في ناحية المهناوية في حين سجل مركز القضاء نسبة عاطلين بلغت 
ة في كل من من مجموع الذكور في نفس الفئ (%7.9% و5.9% و2.9) العاطلين الذكور فقد بلغت

من مجموع االناث  (%1.2)تقابلها نسبة اناث  رتيب ،هناوية ومركز القضاء على التناحية غماس والم
ولم تسجل نتائج الدراسة الميدانية اي نسبة للعاطلين للفئة نفسها في  ،في الفئة في مركز القضاء فقط 

 ناحية الصلحية. 
( اذ بلغت 79-72لعاطلين في الفئة العمرية )ناحية غماس المرتبة االولى في نسبة ا نالت -5
من مجموع السكان في نفس الفئة ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة العاطلين الذكور واالناث التي  (9.9%)

بينما سجل مركز ،  رتيبناث في الفئة على التمن مجموع الذكور واال (%1.2% و77.2)بلغت 
وبنسبة عاطلين  رتيب ،على الت (%5.9% و8.5% و2.6)القضاء وناحية المهناوية والصلحية نسبة 

تقابلها نسبة اناث ، وبنفس الترتيب السابق  (%5.9% و8.4% و9)ذكور في الفئة نفسها بلغت 
مهناوية من مجموع االناث في كل من ناحية الصلحية وال (%7.9% و5.6% و5.9)عاطلت بلغت 

 .رتيبومركز القضاء على الت
لنتائج الدراسة الميدانية المرتبة االولى في نسبة العاطلين في الفئة  "اة تبعناحية المهناوي نالت -8

ناحيتي غماس  ، ثممن مجموع السكان في نفس الفئة  (%76.9)( اذ بلغت 54-51العمرية )
 (،%9.8)بينما سجل مركز القضاء نسبة عاطلين في نفس الفئة بلغت  (،%78.6)والصلحية بنسبة 

من  (%75.2% و78% و79.9% و79.9)اطلين في الفئة نفسها فقد بلغت اما نسبة الذكور الع
والصلحية على  ، ركز القضاءوم، وغماس  ،مجموع الذكور في الفئة  في كل من ناحية المهناوية

من مجموع  (%76.6)تقابلها نسبة اناث بلغت اعلها في ناحية الصلحية التي سجلت نسبة  .رتيبالت
تلها ناحية المهناوية وغماس ومركز القضاء بنسبة ، ي ناحية الصلحية االناث في نفس الفئة ف

 .رتيبعلى الت (%4% و9.6% و77.7)
من  (%81.8)( اذ بلغت 59-52على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أسجلت ناحية غماس  -4

ومركز ،  والصلحية، بينما سجلت كل من ناحية المهناوية ، مجموع السكان في نفس الفئة فيها 
اما نسبة العاطلين الذكور فكانت  ، رتيبعلى الت (%79.5% و79.4% و79.9)القضاء نسبة 

بينما ، في مركز القضاء  (%59.2)من مجموع الذكور في نفس الفئة في ناحية غماس و (86.8%)
على نسبة أويتضح ان  ، رتيبعلى الت (%77.8% و79)سجلت ناحية المهناوية والصلحية نسبة 

من  (%21)ناث العاطلت عن العمل كانت في الفئة كانت في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة لإل



 

 

% 45.9)بينما سجلت ناحية الصلحية وغماس ومركز القضاء نسبة ، مجموع االناث في الفئة فيها 
 .ترتيبعلى ال (%9.8% و57.4و
ة غماس التي سجلت نسبة ( في ناحي84-81على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أبلغت  -2
بينما سجلت ناحية المهناوية ومركز القضاء ، من مجموع سكان الفئة في ناحية غماس  (56.8%)

على نسبة أ وسجلت ناحية غماس ايضاا  ، رتيبعلى الت (%71.9% و79% و79.8)والصلحية نسبة 
ركز القضاء بنسبة م ، ثممن مجموع الذكور في الفئة فيها  (%84.8)اذ بلغت  للعاطلين الذكور

اما ،  رتيبعلى الت (%75.9% و78.8)بينما سجلت ناحيتي المهناوية والصلحية نسبة ،  (51.1%)
من مجموع  (%6.4% و51% و85.5% و86.6) نسبة االناث العاطلت في الفئة نفسها فقد بلغت

 تيب.االناث في الفئة  في كل من الصلحية والمهناوية وغماس ومركز القضاء على التر 
من مجموع %( 79.6)( في ناحية غماس اذ بلغت 89-82على نسبة للعاطلين في الفئة )أسجلت  -6

من  (%82)السكان في الفئة في ناحية غماس ويعزى ذلك الى نسبة العاطلين الذكور التي بلغت 
% 71.9)بينما سجلت ناحية المهناوية والصلحية ومركز القضاء نسبة ، مجموع الذكور في الفئة 

في مركز القضاء  (%51.5)عاطلين بلغت  وبنسبة ذكور،  رتيبعلى الت (%71.1% و78.5و
اما نسبة االناث العاطلت فكانت ،  رتيبالمهناوية والصلحية على الت في ناحية (%9.2% و78.2)و

وتنخفض ،  رتيبعلى الت (%59.7% و81.8)مرتفعة في ناحيتي المهناوية والصلحية اذ سجلتا نسبة 
 .رتيب على الت (%8.6% و7.6)مركز القضاء وناحية غماس الى  في
( في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 44-41على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أبلغت  – 1
 ،وناحية غماس، بينما سجل كل من مركز القضاء ، من مجموع السكان في الفئة فيها ( 74.4%)

نسبة العاطلين الذكور في فيما ارتفعت ،  رتيبعلى الت (%2.1% و9.4% و77.5)والصلحية نسبة 
في حين سجل كل من ، من مجموع الذكور في الفئة فيه  (%51.1)مركز القضاء الذي سجل نسبة 

اما نسبة ،  ترتيبعلى ال (%4.9% و74.6% و72.2)ناحية غماس والمهناوية والصلحية نسبة 
من مجموع االناث  (%87.9)لصلحية التي سجلت نسبة االناث العاطلت فبدت مرتفعة في ناحية ا

 .(%78.6)في حين سجلت ناحية المهناوية نسبة ، في الفئة فيها 
 (%74.1)( اذ بلغت 49-42على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أسجل مركز قضاء الشامية  -9

الصلحية و ،هناوية بينما سجلت ناحية الم، من مجموع السكان في نفس الفئة في مركز القضاء 
اما نسبة الذكور فكانت مرتفعة في مركز ،  رتيبعلى الت (%6.4% و9.9% و78.9)نسبة  ،وغماس

من مجموع الذكور في الفئة فيه في حين سجلت ناحية المهناوية  (%59)القضاء الذي سجل نسبة 
، ى الترتيب عل (%6.9% و75.8% و71)وغماس والصلحية نسبة عاطلين ذكور للفئة نفسها بلغت 

   .من مجموع االناث في الفئة (%2.1% و9.1)تقابلها نسبة اناث 



 

 

( اذ بلغت 24-21مركز قضاء الشامية المرتبة االولى في نسبة العاطلين في الفئة العمرية ) نال -9
سجلت   إذناحية غماس بفارق بسيط  ، ثممن مجموع السكان في الفئة في مركز القضاء  (74.4%)

 ، رتيبعلى الت (%1.9% و71.1)بينما سجلت ناحية الصلحية والمهناوية نسبة ،  (%74.5)نسبة 
من مجموع الذكور  (%57)وسجل مركز القضاء اعلى نسبة للعاطلين الذكور لنفس الفئة التي بلغت 

من مجموع الذكور في الفئة في كل  (%2.1% و77.4% و79.8)في حين بلغت نسبة ، في الفئة فيه 
اما نسبة العاطلت االناث فكانت مرتفعة في  ،س والصلحية والمهناوية على الترتيب من ناحية غما

في حين سجل كل ، من مجموع االناث في الفئة فيها  (%71.5)ناحية الصلحية التي سجلت نسبة 
 رتيب. على الت (%2% و1.9% و72)من ناحية المهناوية وغماس ومركز القضاء نسبة 

 (%1.9)( اذ بلغت 29-22على نسبة للعاطلين في الفئة العمرية )أامية سجل مركز قضاء الش -71
وغماس ، والمهناوية  ، كل من ناحية الصلحية ، ثممن مجموع السكان في الفئة في مركز القضاء 

اما نسبة الذكور العاطلين في الفئة نفسها فكانت  رتيب ،على الت (%4.8% و1.2% و1.1)بنسبة 
من  (%4.6% و6.6% و9.9)بينما بلغت نسبة  (%77.9)ء الذي سجل نسبة مرتفعة في مركز القضا
بينما كانت  رتيب ،حية والمهناوية وغماس على التفي كل من ناحية الصل مجموع الذكور في الفئة

في ،  (%77.9)نسبة العاطلت االناث مرتفعة في الفئة نفسها في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 
 .رتيبعلى الت (%4% و2)ضاء وناحية غماس نسبة حين سجل مركز الق

 (%71.6)( في ناحية المهناوية التي سجلت نسبة 64-61على نسبة للعاطلين في الفئة )أبلغت  -77
كل من مركز القضاء وناحية الصلحية  ، ثممن مجموع السكان في نفس الفئة في ناحية المهناوية 

اما نسبة العاطلين الذكور في الفئة نفسها ، تيب على التر  (%5.9% و4.9و %1.2)وغماس بنسبة 
من مجموع الذكور في الفئة في كل من مركز القضاء  (%8.9% و2% و6.6% و71.2)فكانت 

في حين سجلت ناحية الصلحية نسبة اناث ، وناحية غماس والمهناوية والصلحية على الترتيب 
ناحية المهناوية  ، ثمناحية الصلحية  من مجموع االناث في الفئة في (%77.7)مرتفعة اذ بلغت 

 .ترتيبعلى ال (%4.1% و2.8)ومركز القضاء بنسبة 
من مجموع السكان  (%8.5)فأكثر( 62سجلت نتائج الدراسة الميدانية نسبة عاطلين في الفئة ) -75

 بينما سجلت ناحية المهناوية نسبة عاطلين في الفئة نفسها بلغت، في نفس الفئة في ناحية غماس 
من  (%71)اما نسبة العاطلين الذكور فكانت مرتفعة في ناحية غماس التي سجلت نسبة ،  (7.8%)

ولم تسجل نتائج  ،في ناحية المهناوية  (%7.6)في حين بلغت ، مجموع الذكور في نفس الفئة فيها 
 الدراسة الميدانية أي نسبة للعاطلين في مركز القضاء وناحية الصلحية.

على نسبة لها في الفئة العمرية أتقدم ان نسبة العاطلين تبدأ منخفضة ثم ترتفع لتصل يتضح مما       
( في كل من 84-81( و)59-52( في حين تركز الذكور العاطلين في الفئات العمرية )52-59)

-81( و)59-52( و)54-51مركز القضاء وناحية غماس بينما تركز الذكور العاطلين في الفئات )



 

 

( 59-52اما االناث العاطلت فقد تركزن في الفئات ) .احية المهناوية والصلحية ( في كل من ن84
( 84-81( و)59-52بينما تركزن في الفئات )، ( في كل من مركز القضاء وناحية غماس 84-81و)
يظهر وجود تباين بين نسبة الذكور واالناث ، و ( في كل من ناحية المهناوية والصلحية 89-82و)

ذلك بين الوحدات االدارية للقضاء ويعزى هذا التباين الى تباين خصائص العاطلين سيما العاطلين وك
النظام االقتصادي الريعي للبلد وتأثره بالتقلبات عن  الحالة العلمية لهم ومدى توفر فرص العمل فضلا 

لمشاريع وتردي الوضع االقتصادي بسبب الحرب ضد االرهاب وتوقف العديد من ا االقتصادية العالمية
                                                                                                                           االقتصادية . 

 التركيب التعليمي للسكان العاطلين في قضاء الشامية : ثالثاً 
مرار الفرد في طلب العلم حتى مراحل عليا ان است إذ للخصائص التعليمية دور كبير في البطالة       

اخر يتمثل في زيادة معدالت  اا ويلعب التعليم دور ، يعمل على تأخير سن الدخول الى سوق العمل 
سيما عند عدم قدرة المخرجات العلمية على التلئم والتجانس مع متطلبات سوق العمل مما  ،البطالة 

 ملئمةالعكس من ذلك اذ تنخفض معدالت البطالة عند  وعلى (7)،يحد من فرص العمل امام العاملين
 مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل سيما في االختصاصات الفنية والعلمية النادرة .

( يتضح ارتفاع نسبة االمية بين العاطلين في قضاء 56( الشكل )59) ومن معطيات الجدول    
من مجموع الذكور  (%84.6)لين ذكور بلغت وبنسبة عاط (%84.6)اذ بلغت  7991الشامية عام 

 ،من مجموع االناث العاطلت في القضاء  (%59.6)العاطلين في القضاء تقابلها نسبة اناث بلغت 
من مجموع العاطلين في القضاء  (%59.8) في حين بلغت نسبة العاطلين من هم )دون االبتدائية(

تقابلها نسبة اناث  ، اطلين في القضاء من مجموع الذكور الع (%59.2)وبنسبة عاطلين ذكور 
بينما بلغت نسبة العاطلين الحاصلين على  .من مجموع االناث العاطلت في القضاء  (79.9%)

 .لإلناث  (%52.9)وبنفس النسبة للذكور العاطلين مقابل  (%54.6)الشهادة االبتدائية 
 

                                  
-7991الي في العراق للمدة حميد مرداو مرزوك المطير، اثر ظاهرة البطالة على  نمو الناتج المحلي االجم (7)

 .17، ص5174 ،جامعة واسط  ،كلية االدارة واالقتصاد مقدمة الى غير منشورة(، )رسالة ماجستير ، 5175



 

 

 (59جدول )
 7991اء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االدارية عام التوزيع النسبي للسكان العاطلين عن العمل في قض

 الوحدات االدارية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 34.6 22.6 34.6 21.1 11.6 23 23.2 - 23.2 41.3 52.1 41.2 26.2 21 26.3 امي

 22.3 12.3 22.5 24.3 11.6 25 22 - 22.2 22.4 13.6 22.6 31.2 25 31 دون االبتدائية

 24.6 25.2 24.6 34.3 53.3 33.3 34.1 111 34.5 15.5 2.1 15.5 23.2 11.5 23.4 ابتدائية

 4.3 1.4 4.1 4.3 - 4.3 4.1 - 4.1 3.4 4.5 3.4 6.3 12.5 6.2 متوسطة

 3.3 6.2 3.3 4.3 6 4.3 3.4 - 3.4 2.5 2.1 2.4 3.2 5 3.2 ثانوي ومهني

 3.2 11.1 3.1 3.2 - 3.2 4.1 - 4.1 1.3 4.5 1.3 4.2 21 3.2 دبلوم وبكالوريوس

 1.2 - 1.2 1.2 - 1.2 1.2 - 1.2 1.1 - 1.1 1.3 - 1.3 شهادة عليا

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع

.(23الملحق) بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:           



 

 

 (56شكل )
       7991التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس عام 

 
 .(23الجدول )بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

 

وذلك النخفاض نسبة  (%4.9)العاطلين الحاصلين على المتوسطة اذ بلغت  تنخفض نسبة      
مقارنة مع  نسبة االناث التي بلغت  (%4.9)الذكور العاطلين الحاصلين على المتوسطة اذ بلغت 

من مجموع العاطلين في  (%8.8)وسجل العاطلين الحاصلين على الثانوي والمهني نسبة  ، (1.4%)
مقابل ،  مجموع الذكور العاطلين في القضاءمن  (%8.8)اطلين بلغت ايضا القضاء وبنسبة ذكور ع

وذلك  (%8.5)وبلغت نسبة العاطلين الحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس  ، لإلناث (6.5%)
من مجموع الذكور العاطلين مقابل نسبة االناث التي بلغت  (%8.7)النخفاض نسبة الذكور التي بلغت 

في حين كانت اقل نسبة للعاطلين من نصيب .الناث العاطلت في القضاء من مجموع ا (77.7%)
 . (%1.5)الحاصلين على الشهادة العليا اذ بلغت 

، دون االبتدائية و  .يتضح مما سبق ان نسبة العاطلين كانت مرتفعة في الحالة العلمية )االميون       
وتنخفض نسبة العاطلين في التحصيل  ، اثاالبتدائية( وكذلك ارتفاع نسبة العاطلين الذكور واالنو 

( وذلك لتراجع نسبة الشهادة العليا، و الدبلوم والبكالوريوس و  ، الثانوي والمهنيو  ، العلمي )المتوسطة
في  أسهمالعاطلين الذكور التي كانت مرتفعة مقارنة مع االناث والن ارتفاع المستوى التعليمي للفرد 

 ه .حصول على فرص عمل اكثر من غير ال
(  يبدو ان هناك 51( والخريطة )59اما على مستوى الوحدات االدارية فمن معطيات الجدول )        

 ما يلي: لة العلمية وذلك من خلل تباين في توزيع السكان العاطلين حسب الحا
من مجموع  (%41.8)على مستويات االمية للعاطلين في ناحية غماس اذ بلغت أسجلت  : االمية – 1

بينما سجلت ناحية الصلحية ومركز القضاء وناحية المهناوية نسبة . طلين في ناحية غماس العا
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اما نسبة االمية بين العاطلين الذكور واالناث فهي ،  رتيبعلى الت (%58.9% و56.5% و51.1)
% 59% و41.5)باستثناء ناحية غماس كانت مرتفعة عند الذكور مقارنة باإلناث اذ بلغت نسبة الذكور

كز القضاء من مجموع العاطلين في كل من ناحية غماس والصلحية ومر  (%58.9% و56.8و
من مجموع العاطلت في  (%71.6% و51% و29.7)تقابلها نسبة االناث ،  رتيبوالمهناوية على الت

  رتيب. كز القضاء والصلحية على التكل من ناحية غماس ومر 
ية المرتبة االولى في نسبة العاطلين دون االبتدائية اذ مركز قضاء الشام نال : دون االبتدائية - 2

 (%59.4)بينما سجلت ناحية غماس نسبة ، من مجموع العاطلين في مركز القضاء  (%81.9)بلغت 
ز وسجل مرك رتيب ،على الت (%54.9% و59)اما ناحية المهناوية والصلحية فقد سجلتا نسبة 

من مجموع العاطلين الذكور  (%87)دون االبتدائية اذ بلغت العاطلين  القضاء ايضا اعلى نسبة للذكور
% 59.5% و59.6)والصلحية بنسبة ، والمهناوية  ،كل من ناحية غماس ، وفي مركز القضاء 

من  (%52)اذ بلغت قضاء اعلى نسبة لإلناث العاطلت وسجل مركز ال ،على الترتيب  (%52و
% 71.6)حين سجلت ناحية الصلحية وغماس نسبة في  ،مجموع العاطلت االناث في مركز القضاء 

                                          . رتيبلتعلى ا (%78.6و
ناحية المهناوية المرتبة االولى في نسبة العاطلين الحاصلين على االبتدائية اذ  نالت : االبتدائية – 3

 (%711)ت على االبتدائية التي بلغت وذلك الرتفاع نسبة االناث العاطلت الحاصل (%84.1)بلغت 
% 59.5)بينما سجل مركز القضاء وناحية غماس نسبة ،  (%84.8)ناحية الصلحية بنسبة  ثم
% 84.2)اما نسبة العاطلين الذكور الحاصلين على االبتدائية فقد بلغت  رتيب ،على الت (%72.2و
ناحية المهناوية والصلحية  من مجموع الذكور العاطلين في كل من (%72.2% و59.4% و88.9و

بينما سجلت ناحية الصلحية ومركز القضاء وناحية ،  رتيبلى التومركز القضاء وناحية غماس ع
 على الترتيب.     (%9.7% و71.2% و29.9)غماس نسبة اناث عاطلت 

وفي  يتضح  ان نسبة العاطلين تبدأ بالتراجع في الحاصلين على الشهادة المتوسطة : المتوسطة – 4
من  (%6.8)على نسبة لها في مركز القضاء الذي سجل نسبة أتبلغ   إذجميع الوحدات االدارية 

% من 75.2)مجموع العاطلين فيه وذلك الرتفاع نسبة االناث الحاصلت على المتوسطة التي بلغت 
% 4.9)اما ناحية الصلحية والمهناوية فقد سجلتا نسبة ،  مجموع العاطلت في مركز القضاء

في حين سجلت ناحية غماس اقل نسبة للعاطلين الحاصلين على المتوسطة ،  رتيبعلى الت (%4.1و
 .(%8.4)وهي 

 
 
 
 



 

 

 (51خريطة)
سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية  والوحدات  71التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية )بعمر 

 7991االدارية حسب تعداد 

 
 .(23) الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 



 

 

، فقد بلغت نسبة كل من مركز القضاءاما بالنسبة للذكور العاطلين الحاصلين على المتوسطة       
نما نسبة بي رتيب.على الت (%8.4% و4.1% و4.9% و6.5)وغماس،  والمهناوية، صلحيةوناحية ال
         ط.في ناحية غماس فق اث العاطلتمن مجموع االن (%4.2)من بعد مركز القضاء فكانت االناث 

جاءت ناحية الصلحية بالمرتبة االولى في نسبة العاطلين الحاصلين على  : الثانوي والمهني - 5
بينما بلغت في مركز القضاء ، من مجموع العاطلين فيها  (%4.8)شهادة الثانوي والمهني وذلك بنسبة 

 (%5.2% و8.4)يتي المهناوية وغماس نسبة في حين سجلت ناح(، %8.9)الذي جاء بالمرتبة الثانية 
% 8.4% و8.9% و4.8)في حين بلغت نسبة الذكور الحاصلين على الثانوي والمهني رتيب ، على الت

من مجموع الذكور العاطلين في كل من ناحية الصلحية ومركز القضاء وناحية المهناوية  (%5.4و
% 9.7)حاصلت على الثانوي والمهني فكانت اما نسبة االناث العاطلت ال، وغماس على الترتيب 

لصلحية ومركز القضاء على من مجموع االناث العاطلت في كل من ناحية غماس وا (%2% و6و
 .رتيبالت
على نسبة للعاطلين الحاصلين على شهادة أسجل مركز قضاء الشامية  :الدبلوم والبكالوريوس - 6

وذلك الرتفاع نسبة االناث العاطلت ، موع العاطلين فيهمن مج (%4.5)بلغت  إذالدبلوم والبكالوريوس 
كل من ناحية المهناوية والصلحية  ، و (%51)الحاصلت على الدبلوم والبكالوريوس التي بلغت 

اما نسبة العاطلين الذكور فكانت منخفضة  ،رتيبعلى الت (%7.9% و8.9% و4.7)وغماس بنسبة 
رتيب، على الت (%7.9% و8.9)سجل نسبة  إذ ية غماس مقارنة مع االناث في مركز القضاء وناح

في حين رتيب، على الت (%8.9% و4.7) حية الصلحية والمهناوية اذ بلغتبينما كانت مرتفعة في نا
من مجموع االناث العاطلت في ناحية  (%7.9)بلغت نسبة االناث العاطلت في ناحية غماس 

 غماس.   
ت قضاء الشامية اقل نسبة للعاطلين الحاصلين على الشهادة العليا سجلت وحدا : الشهادة العليا - 1

وذلك لقلة عدد الحاصلين على الشهادة العليا واقتصارها على الذكور دون االناث من جهة وتوفر فرص 
في  (%1.5) ، ونسبة (%1.8)عمل للحاصلين عليها من جهة اخرى اذ سجل مركز القضاء نسبة 

 ذكور فكانت مطابقة للنسب اعله اما نسبة ال، في ناحية غماس  (%1.7)و ةناحية الصلحية والمهناوي
االبتدائية( ، و  دون االبتدائيةو  ، ن ارتفعت في الحالة العلمية )امييتضح مما تقدم ان نسبة العاطلي     

يا( الشهادة العل، و دبلوم وبكالوريوسو  ، ثانوي ومهنيو  ، العلمية )متوسطةفي حين انخفضت في الحالة 
ويتضح ان نسبة االمية مرتفعة بين العاطلين الذكور واالناث في ناحية غماس في حين تركزت نسبة 

 وتوزعت نسبة العاطلت االناث  ،العاطلت الحاصلت على االبتدائية في ناحية المهناوية والصلحية 
 الدبلوم والبكالوريوس(. ، و  المتوسطة و  ، االبتدائيةو  ، دون االبتدائية، و  ركز القضاء بين )االميةفي م
( ان نسبة االمية 51) ( والشكل59فقد تبين من الجدول ) 5172لنتائج الدراسة الميدانية  وتبعاا       

من  (%79.9)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت  (%79.7)بين السكان العاطلين في قضاء الشامية كانت 



 

 

من مجموع االناث العاطلت في   (%78.5) نسبة اناث بلغتموع الذكور العاطلين في القضاء و مج
 (%76.4)وبنسبة ذكور عاطلين  (%78.6)بينما بلغت نسبة العاطلين من هم دون االبتدائية ، القضاء

من مجموع االناث  (%2.6)من مجموع  الذكور العاطلين في القضاء مقابل نسبة اناث بلغت 
وذلك  (%9.7)الشهادة االبتدائية فقد بلغت اما نسبة العاطلين الحاصلين على  ،العاطلت في القضاء 

ويظهر  ،لإلناث  (%78.5)مقابل نسبة  (%1.1)النخفاض نسبة الذكور دون االبتدائية التي بلغت 
من مجموع العاطلين  (%75)ارتفاع في نسبة العاطلين الحاصلين على الشهادة المتوسطة التي بلغت 

وتزداد نسبة العاطلين في ،  رتيبناث على التللذكور واال (%74.5% و77.8)في القضاء وبنسبة 
لإلناث   (%71.8% و77.1)وبنسبة ذكور عاطلين  (%78.5)شهادة الثانوي والمهني التي بلغت 

وبلغت اعلى نسبة للعاطلين في قضاء الشامية للحاصلين على شهادة الدبلوم والبكالوريوس التي بلغت 
ويعزى ذلك االعتماد على ،  رتيباث على التللذكور واالن (%84.2%87.9)وبنسبة  (85.2%)

القطاع الحكومي في استيعاب االيدي العاملة ذات المستوى التعليمي المرتفع نتيجة ضعف مساهمة 
وسجل القضاء اقل نسبة للعاطلين الحاصلين على الشهادة العليا اذ بلغت  ،القطاع الخاص واالستثمار

 لإلناث. (%5)للذكور مقابل  (%7.8)سبة من مجموع العاطلين في القضاء وبن (7.2%)
( ان هناك 57( والخريطة )59اما على مستوى الوحدات االدارية فيبدو من معطيات الجدول )     

تباين مكاني في توزيع العاطلين حسب الحالة العلمية على وحدات القضاء االدارية ويتضح التباين من 
 :التاليخلل 

 (%51.7)الشامية المرتبة االولى في نسبة العاطلين االميين اذ بلغت احتل مركز قضاء  : االمية – 1
والمهناوية نسبة ، والصلحية ، بينما سجلت ناحية غماس ،  من مجموع العاطلين في مركز القضاء

اما نسبة الذكور فكانت مرتفعة مقارنة مع االناث في ،  رتيبعلى الت (%78.2% و71.7% و79.1)
على  (%79.2% و55% و57.9)بلغت   إذ، والصلحية ، وناحية غماس  ، كل من مركز القضاء

،  (%78) اما في ناحية المهناوية التي انخفضت فيها نسبة الذكور مقارنة باإلناث فقد بلغت رتيبالت
من مجموع العاطلت االناث  (%71.8% و75.8% و74.2% و72.5)في حين بلغت نسبة االناث 
 رتيب. ومركز القضاء على الت، وغماس ،  لمهناويةوا ،في كل من ناحية الصلحية

سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة للعاطلين لمن هم دون االبتدائية اذ بلغت  دون االبتدائية: - 5
بينما سجلت ناحية غماس والمهناوية والصلحية ، من مجموع العاطلين في مركز القضاء  (71%)

 . رتيبعلى الت (%9% و71.4% و74.4)نسبة 
 



 

 

 (59جدول )
 5172حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االدارية عام  سنوات فأكثر( 71التوزيع النسبي للسكان العاطلين في قضاء الشامية )بعمر

 الوحدات االدارية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور موعمج اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 13.1 13.2 12.3 11.1 15.2 13.5 13.5 14.5 13 12.1 12.3 22 21.1 11.3 21.2 امي

 13.6 5.6 16.4 2 4.3 12.3 11.4 1.3 12 14.4 1 16.2 11 2.5 12.5 دون االبتدائية

 2.1 13.2 1.1 11.1 15.2 2.2 11.1 14.5 2.2 6.6 11.5 5.2 2.1 12.3 3.4 ابتدائية

 12 14.2 11.3 13.5 13.1 13.3 11.2 16.4 11.6 1.1 3.3 1.6 11.3 21.5 11.2 متوسطة

 13.2 11.3 11.1 12 11.4 21 13.5 14.5 13 11.1 22.3 15.1 1 12.3 6 ثانوي ومهني

 32.5 34.5 31.3 21.2 31.5 26.2 32.5 31 33.3 34.1 33.6 32.6 33 33.5 32.1 دبلوم وبكالوريوس

 1.5 2 1.3 1.3 4.3 - 1.3 1.3 1.2 1.4 - 1.6 2 2.6 1.2 شهادة عليا

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع

 .(24بيانات الملحق)الباحث اعتمادا على  المصدر:         
 

                                                    



 

 

 (51شكل )
 5172التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس حسب نتائج الدراسة الميدانية 

 (.22الجدول )بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:
 

من مجموع العاطلين الذكور في مركز القضاء  (%79.2)اما نسبة العاطلين الذكور فكانت      
،  ترتيبوالمهناوية على ال،والصلحية  ،في كل من ناحية غماس (%75و% 75.8% و76.9)و

في حين سجلت ناحية  ، رتيباحية المهناوية وغماس على التفي ن (%1% و1.8)تقابلها نسبة اناث 
 رتيب.على الت (%5.2% و4.8)الصلحية ومركز القضاء نسبة 

نسبة العاطلين الحاصلين على الشهادة ناحية الصلحية المرتبة االولى في  نالت : االبتدائية -3
تلتها ناحية المهناوية ، من مجموع العاطلين في ناحية الصلحية  (%77.1)االبتدائية التي بلغت 

 رتيب،على الت (%6.6% و9.7)في حين سجل مركز القضاء وناحية غماس نسبة  ، (%77.7)بنسبة 
من مجموع الذكور العاطلين  (%9.5)لغت وسجلت ناحية المهناوية والصلحية نسبة عاطلين ذكور ب

اما نسبة ،  رتيبعلى الت (%2.5% و9.4)في حين بلغت في مركز القضاء وناحية غماس ، فيهما 
من  (%71.2% و75.9% و74.2% و72.5)االناث العاطلت الحاصلت على االبتدائية فكانت 

وناحية غماس  ،القضاء ومركز، والمهناوية ، مجموع االناث العاطلت في كل من ناحية الصلحية 
 رتيب. على الت

بلغت   إذناحية المهناوية اعلى نسبة للعاطلين الحاصلين على المتوسطة  سجلت : المتوسطة -4
وذلك الرتفاع نسبة العاطلين الذكور واالناث التي بلغت ، من مجموع العاطلين فيها  (71.5%)
ة الصلحية ومركز القضاء وناحية غماس بينما سجلت ناحي،  رتيبعلى الت (%76.4و 71.6%)

% 71.5% و78.9)وبنسبة عاطلين ذكور بلغت ،  رتيبعلى الت (%1.1% و77.9% و78.2)نسبة 
من مجموع االناث  (%9.9% و78.7% و51.2)تقابلها نسبة اناث ،  رتيبعلى الت (%1.6و

 .رتيبوغماس على الت ، ناحية الصلحيةو  ،العاطلت في مركز القضاء
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 (57ة)خريط
سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية  والوحدات  71التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية)بعمر

 5172االدارية حسب  نتائج الدراسة الميدانية 

 
                                              .(22) الجدولبيانات على  اعتمادث االمصدر: الباح    



 

 

ارتفعت نسبة العاطلين الحاصلين على الثانوي والمهني في ناحية الصلحية  : الثانوي والمهني -5
 %51)وبنسبة عاطلين ذكور واناث بلغت ، من مجموع العاطلين فيها ( %79)التي سجلت نسبة 

ومركز القضاء نسبة ، المهناوية و ، سجلت ناحية غماس في حين ،  رتيبعلى الت (%71.4و
رتيب ، على الت (%6% و78% و72.7)وبنسبة ذكور ،  يبرتعلى الت (%1% و78.2% و71.7)

وبنفس  (%75.9% و74.2% و55.9)اذ بلغت  ث فكانت مرتفعة مقارنة مع الذكوراما نسبة االنا
 الترتيب السابق.

سجلت وحدات القضاء اعلى نسبة للعاطلين من حملة الدبلوم والبكالوريوس  :الدبلوم والبكالوريوس -6
 ،العاطلين في كل من ناحية غماس من مجموع (%51.9% و85.2% و88% و84.7)التي بلغت 

% 85.6% و88.8)وبنسبة ذكور  رتيب ،والصلحية على الت،المهناوية وناحية  ،القضاء ومركز
ومركز ، وغماس ،من مجموع الذكور العاطلين في كل من ناحية المهناوية  (%56.5% و85.7و
 (%81.2% و87% و89.2و %89.6)تقابلها نسبة اناث ، رتيبوناحية الصلحية على الت، ضاء الق

 .رتيبوالمهناوية والصلحية على التمن مجموع االناث العاطلت في مركز القضاء وناحية غماس 
 (%5)سجلت وحدات القضاء اقل نسبة للعاطلين لحملة الشهادة العليا التي بلغت  : الشهادة العليا -1

 (%1.4)لكل من ناحية المهناوية والصلحية ونسبة  (%7.9)و من مجموع العاطلين في مركز القضاء
في ناحية  (%1.6)في مركز القضاء وناحية المهناوية و (%7.9)وبنسبة ذكور ، في ناحية غماس 

 ، وقضاءومركز ال ،لكل من ناحية الصلحية (%7.9% و5.6% و4.8)تقابلها نسبة اناث  ،غماس 
 .رتيبناحية المهناوية على الت

 في قضاء الشاميةعن العمل الحالة الزواجية للسكان العاطلين  : رابعاً 
فالزواج يعد احد الدوافع ، ترتبط الحالة الزواجية مع خصائص القوى العاملة بعدة جوانب متشابكة       

وان حجم االسرة الذي يرتبط بالحالة الزواجية يؤثر في ، االساسية للعاطل في البحث عن العمل 
وان االرتفاع  (7)،ان االسرة الكبيرة يكون فيها عمل المرأة غير مفضل  إذ، لقوى العاملة اختلف حجم ا

 فضلا ، في نسبة الطلق والترمل يساهم في زيادة معدالت البطالة نتيجة زيادة العرض للقوى العاملة 
 .في حالة تعطل ما يوجد رب االسرة اذ نادراا ، عن العلقة الوثيقة بين التعطل والعلقة برب االسرة 

فر بيانات حول الحالة المدنية اولعدم تو  (5)،وذلك بسبب االلتزامات االجتماعية الملقاة على رب االسرة
التي اوضحت من معطيات  5172الميدانية  للسكان العاطلين فقد اعتمدت الدراسة على نتائج الدراسة

الذين )لم يسبق لهم الزواج( التي بلغت ( ان هناك ارتفاع في نسبة العاطلين 59) ( والشكل81الجدول )

                                  
 .81ص، فايز العيسوي ، اسس جغرافية السكان، مصدر سابق   (7)
 ع:قالمو  في االنترنت علىبحث منشور ،  49ص ،5114-7994البطالة في سوريا، للمدة  صطوف الشيخ حسين ،( 5)
  www.cbssyr.com    
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ويعزى ذلك الى ارتباط الزواج بالوضع االقتصادي للشخص الذي يرتبط بشكل وثيق بالعمل  (89.9%)
من مجموع الذكور  (%45.7)وتبين ارتفاع نسبة العاطلين الذكور التي بلغت ، الذي يمارسه الشخص 

من مجموع االناث العاطلت في القضاء  (%88)بلغت العاطلين في القضاء مقارنة بنسبة االناث التي 
عن  فضلا  ،ويعزى ذلك الى ان معظم تكاليف الزواج تقع على عاتق الذكور االمر الذي يؤخر الزواج 

وبنسبة  (%81.5)بينما بلغت نسبة العاطلين )المتزوجين( ، ارتفاع المستوى التعليمي للعاطلين 
والتقاليد التي تسود في ريف القضاء  ،ويرجع ذلك الى العادات، لإلناث  (%84.2)للذكور و (89.5%)

عن خروج نسبة من النساء من سوق العمل بعد  فضلا  ،التي تشجع على زواج االبناء في اعمار مبكرة 
ويظهر انخفاض في نسبة العاطلين )المطلقون(  ،الزواج وذلك بسبب االنجاب والتفرغ لألعمال المنزلية 

من مجموع العاطلين الذكور مقارنة بنسبة  (%7.6)بنسبة ذكور منخفضة بلغت و  (%7.1)اذ بلغت 
ويرتبط هذا االنخفاض بانخفاض نسبة الطلق في القضاء بسبب تعاليم ،  (%5)االناث التي بلغت 

وبنسبة ذكور  (%57.8)وبلغت نسبة العاطلون المرملون  ،الدين االسلمي واالعراف والقيم االجتماعية 
اذ ان ، من مجموع العاطلت االناث  (%81.2)نسبة اناث لعاطلين الذكور و ن مجموع ام (79.7%)

يعني وفاة احد الزوجين االمر الذي يدفع باألخر للعودة الى سوق العمل والبحث عن فرصة و  ()،الترمل
 عمل مناسبة سيما جنس االناث اللتي كن خارج سوق العمل . 

( ان هناك 55( والخريطة )81) ارية فيبدو من معطيات الجدولاما على مستوى الوحدات االد      
 : التاليتضح حجم التباين من خلل تباين في توزيع العاطلين بحسب الحالة العملية وي

غير متزوجين في ناحية الصلحية التي سجلت على نسبة للعاطلين أبلغت  :لم يسبق لهم الزواج -1 
وبنسبة ذكور واناث مرتفعة اذ بلغت ، ناحية الصلحية من مجموع العاطلين في  (%21.2)نسبة 

بينما سجلت ناحية المهناوية ،  الترتيبكور واالناث العاطلين على من مجموع الذ (%21% و21.9)
 وبنسبة ذكور،  رتيبعلى الت (%87.2% و41.5% و48.6)ومركز القضاء وناحية غماس نسبة 

من  (%72.4% و81.9% و88.8)نسبة اناث  تقابلها رتيب ،على الت %(81.9% و44.1% و21)
 رتيب.ومركز القضاء على الت، هناوية والم، ناحية غماس وع االناث العاطلت في مجم

من مجموع  (%41.5)ناحية المهناوية اعلى نسبة للعاطلين المتزوجين اذ بلغت  سجلت : متزوج -2
من مجموع العاطلين  (%25.1% و44.4)وبنسبة عاطلين ذكور واناث ، العاطلين في ناحية المهناوية 

وبنسبة ذكور ،  (%44.7)تلها بالمرتبة الثانية ناحية غماس بنسبة ،  رتيبى التالذكور واالناث عل
 . (%55.9)مقارنة مع االناث التي بلغت  (%27.5)مرتفعة بلغت 

                                  
(تبين من نتائج الدراسة الميد ) يتقاضون مساعدات من شبكة الحماية االجتماعية العاطلين انية ان نسبة غير قليلة من

 سيما االرامل والمطلقات منهم .  



 

 

 (81جدول)
 5172لة الزواجية والجنس والوحدات االدارية حسب نتائج الدراسة الميدانية سنة فأكثر( حسب الحا 75التوزيع النسبي للعاطلين في قضاء الشامية)بعمر 

 الوحدات االدارية

 مجموع ارمل مطلق متزوج لم يسبق له الزواج 

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 111 111 111 31.3 41 23.4 3.1 1.1 2.3 26.4 35.2 24.6 41.2 15.4 44.1 مركز قضاء الشامية

 111 111 111 23.1 42.1 16.3 1.3 1.3 1.2 44.1 22.3 51.2 31.5 33.3 31.3 ناحية غماس

 111 111 111 2.2 16.4 5.6 - - - 41.2 52.1 44.4 43.6 31.2 51 ةهناويالمناحية 

 111 111 111 14.4 23.2 1.1 1.3 - 3 33.3 26.1 33.5 51.5 51 51.3 ناحية الصالحية

 111 111 111 21.3 31.5 13.3 1.1 2 1.6 31.2 34.5 33.2 32.3 33 42.1 مجموع القضاء

 .(25الملحق )بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:             
 



 

 

 (59شكل)
 التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في قضاء الشامية حسب الحالة الزواجية والجنس تبعا لنتائج

 5172الدراسة الميدانية 

 
 .(31الجدول )بيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

 

،  رتيبعلى الت (%56.4% و88.8)ومركز القضاء فقد سجل نسبة ، اما ناحية الصلحية       
 .رتيبعلى الت (%82.9% و56.7)نسبة اناث ب ،و رتيبعلى الت (%54.6% و89.2)وبنسبة ذكور 

من مجموع  (%8.7)على نسبة للعاطلين المطلقون اذ بلغت أز قضاء الشامية سجل مرك : مطلق -3 
على  (%7.8% و7.9)كل من ناحية الصلحية وغماس بنسبة  ، ثمالعاطلين في مركز القضاء 

من مجموع العاطلين في كل من  (%7.5% و5.8% و8)اما نسبة العاطلين الذكور فكانت ،  رتيبالت
 (%7.9% و1.1)تقابلها نسبة اناث ،  رتيبوناحية غماس على الت،ضاء ز القومرك ،ناحية الصلحية

 .من مركز القضاء وناحية غماس فقط من مجموع العاطلت االناث في كل
الميدانية اعلى نسبة للعاطلين المرملون اذ بلغت  الدراسة لنتائج سجل مركز القضاء تبعاا  : ارمل – 4
بينما سجل كل من ، للذكور  (%59.4)مقابل  (%47)لغة وذلك الرتفاع نسبة االناث البا (81.8%)

وبنسبة ذكور ،  رتيبعلى الت( %9.5% و74.4% و58.7)ناحية غماس والصلحية والمهناوية نسبة 
 (%76.4% و58.9% و45.7)تقابلها نسبة اناث ،  رتيبعلى الت (%2.6% و1.1% و76.9)

 . وبنفس الترتيب السابق
 ،متزوج و  ، لم يسبق له الزواجتركزت في الحالة الزواجية )العاطلين يتضح مما سبق ان نسبة      

ويتضح ان نسبة العاطلين الذكور  ،ارمل( وهذا امر طبيعي بسبب انخفاض نسبة الطلق في القضاء و 
في حين ارتفعت نسبة  ،والصلحية ، وناحية المهناوية ، غير المتزوجين مرتفعة في مركز القضاء 

وتركزت نسبة االناث العاطلت المتزوجات في ناحية  ،المتزوجين في ناحية غماس الذكور العاطلين 
، وناحية غماس ، مركز القضاء  االرامل فيبينما ارتفعت نسبة النساء ، ومركز القضاء ،المهناوية 

 مقارنة باإلناث.  االراملوالصلحية التي انخفضت فيها نسبة الذكور 
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 ارمل مطلق  متزوج   لم يسبق له الزواج 
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 (55خريطة)
سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية  75طلين في قضاء الشامية)بعمرالتوزيع النسبي للعا

 5172والوحدات االدارية تبعا لنتائج الدراسة الميدانية 

 .(31) الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 العوامل المؤثرة في القوى العاملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ؤثر في القوى العاملة بتباين المجتمعات ودرجة وتطورها االقتصادي تتباين العوامل التي ت        
ففي المجتمعات التي تميل الى اتباع وسائل تنظيم االسرة ترتفع نسبة المشاركة في النشاط  .والثقافي 

هم في ستوى التعليمي يسان ارتفاع الم و .االقتصادي بسبب ارتفاع نسبة مشاركة االناث في العمل 
في حين تعمل الخصوبة المرتفعة من جانب على خفض نسبة السكان  .دخول للعمل تأخير سن ال

عن تأثيرها المعاكس في خفض نسبة  فضلا ، نتيجة ارتفاع نسبة صغار السن  النشطين اقتصادياا 
وتساهم الهجرة الوافدة في ارتفاع نسبة القوى العاملة في  (7)،مشاركة المرأة في العمل من جانب اخر

ويتباين تأثير الحالة الزواجية بين الذكور  . وصول في حين تنخفض في منطقة المغادرةمجتمع ال
واالناث من القوى العاملة اذ ترتفع مساهمة الذكور المتزوجين في القوى العاملة مقابل تراجع في نسبة 

 اا االقتصادية دور  عن العوامل الديموغرافية والثقافية فأن للعوامل فضلا ،  مساهمة االناث المتزوجات فيها
في القوى العاملة اذ ان توفر فرص العمل يعد احد ابرز العوامل االقتصادية التي تؤثر في القوى  اا مؤثر 

مهم في حجم ونوع القوى  اا ويلعب نوع النشاط السائد ومدى تطور عملية االنتاج فيه دور  .العاملة 
الراغبين في العمل والقادرين عليه راد االسرة اذ ان النشاط الزراعي يوفر فرص عمل لجميع اف . العاملة

 . االلة استعمالما يتم  في حين يتطلب العمل في النشاط الصناعي ايدي عاملة ماهرة ومدربة وغالباا 
وألجل معرفة مدى تأثير هذه العوامل في القوى العاملة في قضاء الشامية سيتم تناولها على النحو 

 : التالي
 الخصوبة :  والً أ

ويشير  .بالزواج واالنجاب الذي يعد هو االمتداد الطبيعي لإلنسان  يرتبط مفهوم الخصوبة       
م المرأة وهي الخصوبة الفعلية مصطلح الخصوبة الى عدد المواليد الحقيقي من مواليد احياء تنجبه

ان تنجبهم  اما الخصوبة الطبيعية )الفسيولوجية( فهي العدد النظري من المواليد الذي يمكن (5)،ملأل
وتتأثر مستويات الخصوبة ألي  . المرأة طيلة مدة االنجاب بغض النظر عن كونها متزوجة ام ال

انها ترتبط  بالمرأة اكثر من و  .والديموغرافية ، واالقتصادية ، مجتمع بعدد من المتغيرات االجتماعية 
ترتبط بالمرأة  ما ان مدة االنجابانيهالرجل لسببين اولهما ان المرأة هي وعاء الحمل وحاملة الجنين وث

 .دون الرجل
وتتباين االهمية  .في مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي  مؤثراا  تعد مستويات الخصوبة عاملا       

اذ ان المجتمعات المتحضرة  . النسبية لعامل الخصوبة من مجتمع ألخر ومن نشاط اقتصادي ألخر
مومة والطفولة من حضانة ورياض اطفال ترتفع فيها نسبة مساهمة فر فيها وسائل رعاية االاوالتي تتو 

في  . المرأة في العمل اذ ان العوامل السابقة تساهم في فسح المجال امام المرأة في دخول سوق العمل

                                  
 .136ايمان عبد هللا محسن الغزي , مصدر سابق , ص (1)
 .100( كايد عثمان ابو صبحة , مصدر سابق , ص6)



 

 

( بين افراد االسرة ما يكون العمل فيه جماعيا)تعاونياا  حين يساهم النشاط الزراعي في الريف والذي غالباا 
وبسبب علقة القرابة القوية في الريف وطبيعة  . دة نسبة مساهمة المرأة في النشاط االقتصاديفي زيا

وبصورة عامة ان هناك علقة عكسية بين مساهمة  (7)،تكوين االسرة تسمح للمرأة العاملة برعاية الطفل
الوالدة يتطلب عن ان الحمل و  وذلك لتعلقه برعاية الطفل فضلا  . االناث في العمل ومعدل الخصوبة

من المرأة العاملة الحصول على اجازات من العمل قبل وبعد الوضع مما يتقاطع مع عملها سيما في 
 القطاع الخاص.

يوضحان معدالت الخصوبة في  اللذين( 54)و( 58( والخريطتين )87ومن معطيات الجدول )       
( 5172-7991ضاء خلل المدة )قضاء الشامية يتضح ان هناك تباين في معدالت الخصوبة في الق

وهو اعلى من  (باأللف 764)بلغ معدل الخصوبة العام في القضاء  7991اذ يتضح ان في عام 
ويعزى ذلك الى سعة  (5)،وللمدة نفسها (باأللف 727.7)معدل الخصوبة العام في المحافظة الذي بلغ 

تشجع االنجاب وارتفاع  المستوى  ريف القضاء الذي يحتفظ الى قدر كبير بالعادات والتقاليد التي
في زيادة  أسهماالقتصادي للفلح خلل تلك المدة بسبب ارتفاع المردود المادي لإلنتاج الزراعي مما 

عن ان الزواج المبكر يعد احد سمات ريف منطقة الدراسة فهو يساهم في زيادة  فضلا ، معدالت الزواج 
 .زوجية معدالت الخصوبة اذ انه يطيل مدة الحياة ال

 (87جدول)
  قضاء الشاميةفي  )*(توزيع معدل الخصوبة العام)باأللف(
 5172-7991 بحسب الوحدات اإلدارية  لعامي 

 2115 1221 الوحدات االدارية
 163.1 141.4 مركز قضاء الشامية

 121.1 112.4 ناحية غماس
 122.3 112.6 ناحية المهناوية
 133 164.3 ناحية الصالحية

 131.1 164 قضاءمجموع ال
 .(26المصدر: الباحث اعتمادا على بيانات الملحق )

 ( ) : يستخرج المعدل العام للخصوبة عن طريق المعادلة اآلتية 

      
 عدد المواليد احياء في السنة

 مجموع االناث في مرحلة العمر(     ) في منتصف السنة
 معدل الخصوبة العام 

 .33ص .2112مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  .1ج . جغرافية السكان . السعديعباس فاضل  المصدر:

                                  
ر العوامل االجتماعية في السلوك االنجابي للمرأة في قضاء الديوانية, ( هند عبد هللا جواد الحمداوي, التحليل الجغرافي ألث1)

 .111,ص6012جامعة القادسية, –رسالة ماجستير)غير منشورة( , كلية اآلداب 
 .12( صبرية علي حسين العبيدي , مصدر سابق ,ص6)



 

 

 (58) خريطة
 7991معدل الخصوبة العام في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية  عام 

 
 .(31) الجدولبيانات على  اعتمادالمصدر: الباحث ا 

 



 

 

 (54خريطة)
 5172ب الوحدات االدارية عام معدل الخصوبة العام في قضاء الشامية حس

 
 . (31) الجدولبيانات على  ااعتماد: الباحث  المصدر



 

 

اما على مستوى الوحدات االدارية فقد سجلت ناحية المهناوية اعلى معدل للخصوبة العام اذ بلغ       
 في حين،  (باأللف 715.4)ثم بالمرتبة الثانية ناحية غماس التي سجلت معدل  (باأللف 719.6)

على  (باأللف 741.4باأللف و  764.9)القضاء نسبة  ،سجلتا كل من ناحية الصلحية ومركز
 .رتيبالت
لنتائج الدراسة الميدانية فقد ارتفع معدل الخصوبة العام في القضاء اذ بلغ  وتبعاا  5172اما عام      
بين سكان الريف عن الفارق النسبي  فضلا ، االسباب المتقدمة  ويعزى ذلك الى (باأللف797.7)

والحضر اذ ان انخفاض مستوى التعليم في الريف وضعف مكانة المرأة االجتماعية وصعوبة حصولها 
عن استغلل االطفال كقوة عمل في االعمال الزراعية وغيرها من  فضلا ، على وسائل ضبط النسل 

ارية فقد سجلت ناحية اما على مستوى الوحدات االد، العوامل التي ساهمت في رفع معدالت الخصوبة 
جاء بعدها كل  (باأللف 791.7)غماس ذات الريف الواسع اعلى معدل للخصوبة في القضاء اذ بلغ 

باأللف  (769.7و799و 795.9)ومركز القضاء بمعدل خصوبة ، والصلحية ، من ناحية المهناوية 
  رتيب.التعلى 
عما كانت عليه  5172ارتفعت عام يتضح مما سبق ان معدالت الخصوبة في  قضاء الشامية      

وانخفاض تماعية التي تسود في ريف القضاء والقيم واالج، ويعزى ذلك الى االفكار   7991في عام 
وهذه الزيادة يمكن ان يكون لها دورها في القوى  ،عن مكانة المرأة االجتماعية  فضلا ، سن الزواج 

معدل البطالة وبالتالي خفض مستوى االجور وتفتت  وارتفاع، العاملة من خلل زيادة معدالت االعالة 
 الحيازة الزراعية الذي يؤدي الى انخفاض االنتاج.

 الهجرة:  ثانياً 
عرفت االمم المتحدة الهجرة بأنها الحركة الجغرافية لألشخاص بين المناطق متضمنة التغير في        

اب التي تؤدي الى الهجرة فمنها دوافع وتختلف الدوافع واالسب ، (1)المسكن خلل مدة معينة عموما
ويبدو تأثير  ،قد تكون االسباب طوعية او قسرية او سياسية و ، او ثقافية ، او مذهبية  ،اقتصادية

الهجرة على القوى العاملة من خلل زيادة العرض من االيدي العاملة في مناطق الجذب ومن ثم 
ت البطالة على العكس من المناطق الطاردة انخفاض مستوى االجور كما تؤدي الى ارتفاع معدال

ومن جانب اخر فأن هجرة العاملين من اصحاب الكفاءات  ،للسكان التي تنخفض فيها معدالت البطالة 
الهجرة الريفية نحو المدن في  وتساهم ،يسبب فقدان جزء مهم من الموارد البشرية للبلد المصدر للهجرة 

اذ يعد سكان االرياف  ،دني االنتاج الزراعي بسبب اهمال التربة ارتفاع معدالت البطالة في المدن وت
االحتياطي لقوة العمل البشرية الذي يرفدها باأليدي العاملة في حالة عجز نمو السكان عن سد النقص 

                                  
(1)

 . 441,ص 2111, , دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل 2طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان, ط 



 

 

ومن جانب اخر ان للهجرة اثرها في التركيب االقتصادي بين مناطق الطرد والجذب  ،الحاصل فيها
الذكور مما يؤدي الى حدوث فجوة في قوة العمل النوعية اذ تؤدي زيادة المهاجرين فالهجرة عادة تجذب 

العاملين من الذكور نحو المدن او نحو دول اخرى الى زيادة مساهمة المرأة في العمل اذ تتجه القوى 
حتاج العاملة االنثوية الى سد النقص الحاصل في االيدي العاملة سيما في االعمال الزراعية التي ال ت

 .ل مدة الحرب العراقية االيرانيةالى تدريب ومهارة عالية مثلما حصل في العراق خل
( يتبين ان صافي الهجرة في قضاء الشامية كان 52( والخريطة )85ومن معطيات الجدول )     
 ( ويعزى ذلك الى المردود المادي الذي يوفره االنتاج648( اذ بلغ )7991-7991خلل المدة ) موجباا 

   عن القيود المفروضة على الهجرة الداخلية والخارجية من قبل الحكومة فضلا ، الزراعي في تلك المدة 
في مركز القضاء  اما على مستوى الوحدات االدارية  فقد ظهر تباين في صافي الهجرة اذ كان سالباا 

( 7991-7991) ( اي ان مركز القضاء كان منطقة طاردة للسكان خلل المدة78811-الذي بلغ )
بينما  ،7991ويعزى ذلك الى احتساب سكان ناحية الصلحية مع سكان مركز القضاء في تعداد 

تابعة الى قضاء الحتسابها وحدة ادارية  ،7991اقتطع سكانها من سكان مركز القضاء في تعداد 
ية اذ بلغ  والمهناو  ،في كل من ناحية غماس في حين كان صافي الهجرة موجباا  ،7991الشامية عام 

 (. 7767( و )194في كل منهما على التوالي )
 (85جدول)

 ()( بطريقة معدل النمو القومي7991-7991صافي الهجرة في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية للمدة )

 الوحدات االدارية
 تغير السكان   عدد السكان

 صافي الهجرة فرق التغير
 معدل عدد 1231 1221

 1.254 121523 552313 151331 المحافظة
1.115 643 

 1.252 45121 123512 113616 القضاء
 13311- 1.212- 1.141- 2312- 63121 61213 مركز القضاء
 124 1.111 1.216 11332 46112 64534 ناحية غماس

 1161 1.162 1.321 3312 13121 21522 ناحية المهناوية
    .(3) الملحقبيانات الباحث اعتمادا على  المصدر:

( ) يستخرج صافي الهجرة بطريقة معدل النمو القومي باستخراج حجم التغير ومعدله بين التعدادين لكل من الدولة
والمنطقة التابعة لها. وباستخراج الفرق بين المعدلين يتم استخراج صافي الهجرة بضرب الفرق في التعداد االول 

 للمنطقة.
 .513.مصدر سابق. ص2. جغرافية السكان.جعباس فاضل السعدي -المصدر: 
 
 



 

 

 (52خريطة)                                          
 7991التوزيع النسبي لصافي الهجرة في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية عام        

 
 .(32)الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 



 

 

( ان صافي الهجرة في قضاء الشامية 56( والخريطة )88) فيبدو من الجدول 5172اما عام      
( ويعزى ذلك الى ارتفاع المستوى المعاشي والثقافي وحرية التنقل بين مراكز 9996-اذ بلغ ) سالباا 

لتوجه نحو مراكز الذي دفع عدد كبير من سكان الريف الى ااالنتاج الزراعي عن تدهور  فضلا ، المدن 
اما على مستوى الوحدات االدارية فقد كان ، ردود جيد لهم ولعوائلهم عمل ذات م المدن لتوفر فرص

ويعد موقع مركز القضاء على جانبي الطريق ،  (7194بلغ )في مركز القضاء اذ  صافي الهجرة موجباا 
الخدمات في  عن تركز معظم فضلا ، اسباب ذلك  النجف والقادسية احد، الرئيس الذي يربط محافظتي 

مديرية و مديرية تربية الشامية و اعدادية صناعة الشامية و ل )مستشفى الشامية العام مركز القضاء مث
( وغيرها من المراكز التي وفرت فرص عمل لسكان القضاء من ناحية وسهولة الجنسية في الشامية

 الوصول من ناحية اخرى .                                
 (88جدول)

( بطريقة معدل 5172-7991سب الوحدات االدارية للمدة )صافي الهجرة في قضاء الشامية بح
 النمو القومي

 الوحدات االدارية
 تغير السكان   عدد السكان

 صافي الهجرة فرق التغير
 معدل عدد 1231 1221

 1.322 423333 151331 1251162 المحافظة
-1.151 -2326 

 1.342 21512 113616 264133 القضاء
 1134 1.113 1.361 33211 61213 24112 مركز القضاء
 1615  1.125  1.311  31122   64534 24613 ناحية غماس

 145 1.121 1.362 16132 21522 43131 ناحية المهناوية
 216- 1.113- 1.322 11452 21222 31614 ناحية الصالحية

 .(3الملحق)بيانات الباحث اعتمادا على المصدر: 
 

 ( و7672) ايضا فقد بلغ موجباا  ماهناوية التي كان صافي الهجرة فيهلماتي غماس و اما ناحي      
( ويرجع ذلك الى 516-)  ة اذ بلغ الصلحيناحية  في  في حين كان سالباا  ، على الترتيب (142)

انخفاض المردود المادي لإلنتاج الزراعي وتقلص مساحة الرقعة الزراعية اذ ان انخفاض مناسيب نهر 
حو عن عامل التحضر الذي يدفع بسكان الريف ن فضلا ،  من سكان الريف للهجرة  دفع عدد الفرات

  (7).وبين مركز محافظة النجف التي تعد منطقة جذب للسكان االمدن وعامل المسافة بينه
 

                                  
 .714( مهدي ناصر حسين الكناني ، مصدر سابق ، ص7)



 

 

 (56خريطة)
 5172التوزيع النسبي لصافي الهجرة في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية عام 

 
 .(33) الجدولبيانات على  اتماداعالمصدر: الباحث 

  مساهمة المرأة في العملثالثا : 



 

 

المرأة العاملة هي المرأة التي تعمل خارج نطاق اعمالها المنزلية وتتقاضى اجر مادي او عيني       
 ،واالجتماعية، وترتبط مساهمة المرأة في العمل بالعديد من المتغيرات االقتصادية  . مقابل عملها

االجر  تماعية وعمرها عند الزواج ومقداراذ ان مكانة المرأة االج . والديموغرافية، والسياسية ، والثقافية 
عن نوع  فضلا ، الذي تتقاضاه وعدد االطفال والترمل جميعها عوامل تؤثر في مساهمة المرأة في العمل 

ي االعمال التي تحتاج الى في االعمال الكتابية والخدمية وتقل ف النشاط السائد اذ ترتفع مساهمة االناث
بقدر كبير بتقليل الفجوة  ان تراجع معدالت البطالة يرتبط و.  مجهود عضلي مثل اعمال البناء والمناجم

وتتأثر مساهمة المرأة في العمل بانخفاض مستوى  . بين الذكور واالناث في المساهمة في العمل
وتعد  .عن تأثرها بظاهره الطلق  فضلا ، مل الوفيات في المجتمع اذ انه يساهم في خفض معدالت التر 

الحالة االقتصادية لألسرة ذات اثر في مساهمة المرأة في العمل اذ ترتفع مساهمتها في االسر الفقيرة 
وتواجه مساهمة المرأة في العمل عدد من التحديات  .وتنخفض مساهمتها في االسر الغنية والمترفة 

االقتصاد على استيعاب االيدي العاملة وتوفر فرص الملئمة لها ومنها منها االقتصادية المتمثلة بقدرة 
وتساهم المرأة في العديد من  .االجتماعية التي تتمثل بالنظرة االجتماعية الى عمل المرأة خارج المنزل 

االعمال غير مدفوعة االجر سيما في مجال تربية االطفال واالعمال المنزلية وهي اعمال مهمة في 
 الرفاهية االسرية ولكنها غير محسوبة من الناحية االقتصادية .تحقيق 
ان نسبة مساهمة االناث في العمل عام  ( يتضح59) ( والشكل84ومن معطيات الجدول )      

ويرجع سبب انخفاض هذه النسبة الى ان عدد كبير من العاملت في الريف  (%2.9)بلغت  7991
 انفسهن )ربات بيوت(. ها الى جانب الرجل ويطلقن علىيهملن االعمال الزراعية التي يقمن ب

فأن مساهمة االناث كانت مرتفعة في المركز القضاء الذي  اما على مستوى الوحدات االدارية     
عن ارتفاع المستوى  فضلا ، وفر فرص عمل ملئمة للنساء ت إذ  (%9.2)سجل نسبة مساهمة بلغت 

 ، اما ناحية غماس التي سجلترنة مع باقي الوحدات االدارية التعليمي لإلناث في مركز القضاء مقا
فقد جاءت بالمرتبة الثانية وذلك يعزى الى سعة ريفها الذي وفر فرص عمل  (%2.8)نسبة مساهمة 

( على %8.4% و8.6)والصلحية فقد سجل نسبة ، اما ناحية المهناوية ناث في النشاط الزراعي ، لإل
 .الترتيب

( ان هناك 59( والشكل )84لنتائج الدراسة الميدانية فيبدو من الجدول ) وتبعاا  5172وفي عام     
اما على مستوى الوحدات  (%57.8)ارتفاع في نسبة مساهمة االناث في العمل في القضاء اذ بلغت 

في حين  (%87.7)االدارية فيظهر ان ناحية الصلحية قد سجلت اعلى نسبة مساهمة انثوية اذ بلغت 
% 57.2% و55.6)ومركز القضاء نسبة مساهمة بلغت ، والمهناوية ، من ناحية غماس سجل كل 

 .( على الترتيب %74.2و

 (84جدول)



 

 

 (5172-7991في العمل في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية للمدة )  )*(نسبة مساهمة االناث
 2115% عام  نسبة مساهمة االناث 1221نسبة مساهمة االناث % عام  الوحدات االدارية
 14.5 3.5 مركز قضاء الشامية

 22.6 5.3 ناحية غماس
 21.5 3.6 ناحية المهناوية
 31.1 3.4 ناحية الصالحية
 21.3 5.2 مجموع القضاء

 (.14( و)13الملحق )بيانات على  االباحث اعتمادالمصدر: 

    تم استخراج مساهمة االناث في العمل من خالل المعادلة اآلتية : )*( 
عدد االناث العاملت

 جملة المشتغلين من الجنسين
  نسبة اسهام االناث في قوة العمل 

 .211المصدر: محمد رفعت المقداد . جغرافية السكان. مصدر سابق .ص

 (59شكل)
 (5172-7991نسبة مساهمة االناث في العمل في قضاء الشامية حسب الوحدات االدارية للمدة )

 
 .(34تمادا على بيانات الجدول)الباحث اع المصدر:

 

يتضح مما سبق ان نسبة مساهمة االناث في العمل في قضاء الشامية تتجه نحو الزيادة ويعزى       
عن توفر دور الحضانة ورياض  فضلا ، وزيادة عدد االرامل  المستوى التعليمي لإلناثذلك الى ارتفاع 

زيادة  نسبة السكان العاملين العاملة من خلل  االطفال االمر الذي يمكن ان يصب في مصلحة القوى
 واعادة توزيع القوى العاملة النوعية بين االنشطة االقتصادية. اإلعالةانخفاض معدالت البطالة و 
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  الحالة العلمية : رابعاً 
وللحالة  . سن معينة حسب درجة االلمام بالقراءة والكتابة اهي عملية توزيع السكان الذي بلغو       

 . الوفيات والصحة القوى العاملة  وذلك من خلل علقتها مع مع مباشرة وغير مباشرةعلمية علقة ال
وللشهادة مدلولها  (7)،ومكان االقامة وحجم االسرة . والعمل والتنمية، والهجرة ، وبدء الحياة االنجابية 

من المتعلمين  جات المتوقعة مستقبلا في تحديد االحتيا وكذلك لها اهميتها (5)،والمهني ثانياا  الثقافي اوالا 
واالجتماعية في ، التنمية االقتصادية  يعد التعليم احد معاييرو  (8)،حسب االنشطة االقتصادية المختلفة

ولمستويات  (2)،المتبادل بينه وبين العوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية وذلك للتأثير (4)،الدولة
وكذلك فرص العمل ترتبط الى  . ع النشاط االقتصادي والمهنة التي يمارسها الفردالتعليم علقة وثيقة بنو 

ولها علقة بالعديد من خصائص  ،حد كبير بالوظيفة التي ال يمكن الحصول عليها اال من خلل التعلم
ان و  ، (6) اذ تنخفض معدالت الخصوبة كلما حصلت زيادة في مستوى التعليم . السكان ومنها الخصوبة

 . توزيع العاملين بين االنشطة االقتصاديةالتعليمية واالقتصادية يساهم في الترابط بين بين المؤسسات ف
يساهم التعليم الى حد كبير في الفوارق المهنية . و  يساهم تعليم االناث في دخولهن الى سوق العمل و

يد والغابات والتشييد والبناء وذلك نسبة العامليين االميين في نشاط الزراعة والص رتفعاذ ت . بين العاملين
ويرتبط سن الدخول للعمل والخروج  ، العتماد هذه االنشطة على المجهود العضلي اكثر من الذهني

اذ ان القوانين تجعلهم ينسحبون من  ،منه بالحالة العلمية للعاملين سيما العاملين في القطاع الحكومي 
اذ  . يعد التعليم احد العوامل المؤثرة في حجم القوى العاملةو  .قوة العمل بعد الستين او الخامسة والستين

ان المجتمعات التي تشجع التعليم حتى مراحل عليا يقل فيها حجم القوى العاملة ألنه يساهم في تأجيل 
( 81) ( والشكل82ويتضح من توزيع السكان بحسب الحالة العلمية في الجدول ) ،سن الدخول للعمل

 7991ففي عام  .لسكان قضاء الشامية خلل مدة الدراسة  العلمية الحالةفي  واضحاا  ان هناك تبايناا 
ثم تلتها بالمرتبة الثانية من هم دون االبتدائية بنسبة  (%81.1)بلغت نسبة االمية في قضاء الشامية 

ثم  (%55) اما نسبة الحاصلين على االبتدائية فقد جاءت بالمرتبة الثالثة اذ بلغت نسبتهم( 56.9%)
جاءت نسبة الحاصلين على شهادة المتوسطة وشهادة الثانوي والمهني وشهادة الدبلوم والبكالوريوس ثم 

 .على الترتيب ( %1.5% و5.4% و4.6و %6.5) حملة الشهادة العليا بنسبة
 :التالي( يتضح 51ن خلل الخريطة )اما على مستوى الوحدات االدارية وم

 
                                  

 .228عالء السيد محمود واخرون , مصدر سابق , ص (1)
 .623, ص6001, دار الفكر للطباعة والنشر , عمان ,6عبد علي الخفاف , جغرافية السكان , اسس عامة , ط (6)
 .622, ص6006, دار النهضة العربية , بيروت , 3ط فتحي محمد ابو عيانة , دراسات في علم السكان , (3)
,  11فايز محمد العيسوي , الخصائص الديموغرافية لسكان مصر بين التدني واالرتقاء , المجلة الجغرافية العربية , العدد (1)
 . 18, ص6002,  1ج
 .112سعاد نور الدين , مصدر سابق , ص (2)

(7) united nation , population, education , and development, new yourk ,2003 ,p51. 



 

 

 (82)جدول  
 سنوات فاكثر(  71)بعمر لسكان قضاء الشامية التوزيع النسبي 

 5172-7991حسب الحالة العلمية والوحدات االدارية للمدة 

 الحالة العلمية
 

 الوحدات االدارية الوحدات االدارية
1221 2115 

 ق. م.
 الشامية

ناحية 
 غماس

ناحية  
 المهناوية

ناحية 
 الصالحية

مجموع 
 القضاء

 ق. م.
 الشامية

ناحية 
 غماس

حية نا
 المهناوية

ناحية 
 الصالحية

مجموع 
 القضاء

 21.1 23.1 12.1 23.6 13 31.1 32.3 32.4 41.5 31.1 امي
 )) 26.2 23.5 25.2 26.3 26.2 11.1 21 16.5 15.4 12.6االبتدائية دون

 22.6 21.3 25.3 11.3 25.3 22 21.3 23.5 14.2 24.3 ابتدائية
 2.4 13.1 2.2 3.2 3.5 6.2 6 6.5 4.1 1.3 متوسطة

 14.1 16 15.2 12 15.3 4.6 4.1 5.3 2.3 6.1 ثانوي و مهني
 12.4 11.4 13.2 11.5 13.1 2.4 2.2 2 1.5 3.1 دبلوم و بكالوريوس

 )) 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1 1.4 1.4 1.2 1.6 عليا شهادة
 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 المجموع

 (21الملحق )بيانات على الباحث اعتمادا  المصدر:
().اشتملت )دون االبتدائية( . يقرأ فقط و يقرأ ويكتب ولم يحصل على الشهادة االبتدائية   

() .اشتملت )الشهادة العليا( على الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه 
 (81شكل )

 7991سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية عام  71امية)بعمر التوزيع النسبي لسكان قضاء الش

 .(35الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )المصدر: 
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تلتها بالمرتبة الثانية ناحية  (%41.2)على نسبة للمية اذ بلغت أسجلت ناحية غماس  : االمية -7
( %87.1و% 85.4)سبة ومركز قضاء الشامية بن ، ثم ناحية المهناوية (%85.9)الصلحية بنسبة 

 . رتيبعلى الت
ناحية غماس كذلك المرتبة االولى بنسبة من هم دون االبتدائية اذ بلغت  نالت:  دون االبتدائية -2

ثم مركز قضاء  (%56.9)وناحية الصلحية كذلك بالمرتبة الثانية اذ بلغت نسبتهم  (%59.2)نسبتهم 
 .رتيبعلى الت %(52.5و %56.5)الشامية وناحية المهناوية بنسبة 

اذ بلغت  جاءت ناحية المهناوية المرتبة االولى بنسبة الحاصلين على شهادة االبتدائية : االبتدائية -3
تلتها ناحية الصلحية بالمرتبة الثانية اذ بلغت ،  (%59.2)حملة الشهادة االبتدائية فيها  نسبة

 (%74.9% و54.8)ة والرابعة بنسبة ومركز قضاء الشامية وناحية غماس بالمرتبة الثالث (51.9%)
 على الترتيب .

مركز قضاء الشامية المرتبة االولى بنسبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة اذ  نال :المتوسطة -4
وناحية غماس ، وناحية الصلحية  %(6.2)ثم ناحية المهناوية بالمرتبة الثانية بنسبة  (%1.9)بلغت 

 .رتيبعلى الت (%4.1و %6)ة بالمرتبة الثالثة والرابعة بنسب
سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة للحاصلين على الثانوي والمهني اذ بلغت  : الثانوي والمهني -5

ثم ناحية الصلحية بنسبة  (%2.8)تله ناحية المهناوية بالمرتبة الثانية بنسبة ،  (%6.7) نسبتهم
  .(%5.9)وناحية غماس بالمرتبة االخيرة بنسبة ( 4.1%)
سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة للحاصلين على شهادة الدبلوم  :لدبلوم والبكالوريوسا -6

وغماس بنسبة  ، المهناويةكل من ناحية الصلحية ، و  ثم،  (%8.1)والبكالوريوس اذ بلغت نسبتهم 
 .( على الترتيب%7.2و %5و 5.5%)
وحدات االدارية بنسبة الحاصلين على الشهادة ال يمكن ملحظة تباين كبير بين ال : الشهادة العليا -1

واقل نسبة لهم  (%1.5)بلغت اعلى نسبة لها في مركز قضاء الشامية وناحية الصلحية وهي  العليا اذ
                  .(%1.7)والمهناوية وهي  في ناحية غماس

االبتدائية والحاصلين كانت نسبة االمية ونسبة من هم دون  7991يتضح مما سبق ان في عام         
تبعثر سكان الريف على ويعزى ذلك الى قلة فرص التعليم و على االبتدائية مرتفعة في قضاء الشامية 

في حرمان نسبة  أسهمما يكون توزيعها على اساس عشائري  مما  رقعة االراضي الزراعية التي غالباا 
 فضلا ، لصعوبة الوصول الى المدارس كبيرة من السكان من فرصة اكمال التعليم حتى مراحل متقدمة 

 . للعمل بالنسبة للقوى العاملة غير المدربة ان عن النشاط الزراعي كان مجاالا 
 
 

 



 

 

 (51خريطة )
سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية والوحدات 71التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية )بعمر

 7991االدارية عام 

 
  .(35الجدول)ت بياناعلى  ااعتمادالمصدر: الباحث 



 

 

(ان 87( والشكل )82ح من الجدول )لنتائج الدراسة الميدانية فيتض وتبعاا  5172اما في عام       
في التركيب التعليمي لسكان قضاء الشامية اذ بلغت نسبة االمية في قضاء الشامية  هناك تغيراا 

حجم التسرب من مما يعكس  (%79.6)في حين بلغت نسبة من هم دون االبتدائية  ، (51.1%)
 (،%55.6)اما نسبة الحاصلين على االبتدائية فقد بلغت ، المدارس االبتدائية قبل اتمام هذه المرحلة 

تظهر زيادة في ، و  (%9.4)يلحظ زيادة في نسبة الحاصلين على شهادة المتوسطة اذ بلغت نسبتهم و 
وشمل التغير نسبة ،  (%74.1)نسبة الحاصلين على شهادة الثانوي والمهني اذ بلغت نسبتهم 

 (%1.6و %75.4)وحملة الشهادة العليا اذ بلغت نسبتهم  ،الحاصلين على شهادة الدبلوم والبكالوريوس
 . رتيبعلى الت

 (87شكل)
 5172سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية عام  71التوزيع النسبي  لسكان قضاء الشامية)بعمر 

 
 (.35الجدول )الباحث اعتمادا على بيانات المصدر : 

 
( ان هناك ايضا تباين مكاني من 59اما على مستوى الوحدات االدارية فيتضح من الخريطة )     

                     :التالي دارية ألخرى وذلك من خلل وحدة ا
تلتها ناحية الصلحية بنسبة  ،  (%58.6)سجلت ناحية غماس اعلى نسبة للمية وهي  : االمية -1
 .رتيبعلى الت (%79% و79.1)ومركز القضاء بنسبة  المهناوية ،م ناحية ث (58.7%)
سجلت ناحية غماس ايضا اعلى نسبة لمن هم دون االبتدائية اذ بلغت نسبتهم  : دون االبتدائية -2
% 76.2)والصلحية بنسبة ، وناحية المهناوية  (%71.1)ثم مركز قضاء الشامية بنسبة ،  (51%)
 .  برتيعلى الت (%72.4و
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 (59خريطة )
سنوات فأكثر( حسب الحالة العلمية والوحدات 71التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية )بعمر 

 5172االدارية عام 

 
 .(35) الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث  



 

 

 ركز قضاء الشامية الذيبلغت اعلى نسبة للحاصلين على الشهادة االبتدائية في م : االبتدائية -3
وغماس بنسبة  ، ناحية الصلحية و (%52.9)ناحية المهناوية بنسبة  ، ثم (%52.8) سجل نسبة

 رتيب.على الت( %71.9%و51.9)
سجلت ناحية الصلحية اعلى نسبة للحاصلين على شهادة المتوسطة اذ بلغت  : المتوسطة -4
واقل  (%9.9)نسبة  بينما سجلت ناحية غماس.  (%9.5)وجاءت ناحية الصلحية بنسبة  (78.7%)

 . (%9.2)نسبة كانت من حصة مركز قضاء الشامية وهي 
% 72.9% و76)اما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوي والمهني فكانت  : الثانوي والمهني -2
 والمهناوية وغماس على الترتيب. ومركز القضاء وناحية ، لكل من ناحية الصلحية (%75% و72.5و
الدبلوم والبكالوريوس شهادة سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة لحملة  لوريوس :الدبلوم والبكا -6

% 78.5و %77.4)وغماس بنسبة ، والصلحية ، ثم كل من ناحية المهناوية ( %78.1)وهي 
 .رتيبعلى الت (%71.2و
ناحية  ثم (%7) لحملة الشهادة العليا وهيجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة س : الشهادة العليا -1

 .(%1.5)وهي  نسبة كانت من حصة ناحية الصلحيةواقل  (%1.4)غماس والمهناوية بنسبة 
اذ حصل  ،يتضح مما سبق ان هناك تغير واضح في التركيب التعليمي لسكان قضاء الشامية       

ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة االلتحاق في التعليم  ،انخفاض في نسبة االمية في عموم القضاء 
حوالي  7991بعد ان كانت عام  (%95) حوالي 5111 دائي في عموم العراق اذ بلغت عامالبتا
وكان ذلك على حساب زيادة نسبة الحاصلين على الشهادة االبتدائية والمتوسطة والثانوي  (7)(12.6%)

لمطلوب  اال ان مرحلة االبتدائية ال يمكن ان تفي بالغرض ا، والمهني ومن ثم الدبلوم والبكالوريوس 
 ،الحديثة في سوق العمل سيما في ظل التقنيات الن حاملي االبتدائية ال يمكن ان يكونوا عنصرا فعاالا 

وان هذا التغير الزماني في التركيب  ،أي يمكن ان تقتصر اعمالهم على انشطة هامشية وخدمية 
 فضلا ، وتطور وسائل النقل ، وارتفاع المستوى المعيشي  ، التعليمي يمكن ان يعزى الى التطور الثقافي

 . عن التوسع في حجم الخدمات التعليمية على مستوى القضاء والمناطق المحيطة به
ان انخفاض  نسبة االمية وارتفاع نسبة الحاصلين على شهادة الثانوي والدبلوم او البكالوريوس ربما     

له مدلوالته االقتصادية من خلل وهذا التغير  ، يكون بدافع الحصول على وظائف تلئم هذه الشهادة
تأثيره على التركيبة التعليمية للداخلين في سوق العمل مما يؤدي الى انخفاض نسبة الداخلين غير 

                                  
، 5171جمهورية العراق، رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط، اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ، حالة سكان العراق (7)

 .41،ص5177التقرير الوطني االول حول حالة سكان العراق ، العراق،



 

 

وامكانية ،  الى سوق العمل وبالتالي يمكن ان يعملوا في مهن بحاجة الى خبرة ومهارة  المؤهلين علمياا 
ان الزيادة الحاصلة في نسبة حملة الدبلوم و ،  ربةاليدي العاملة الماهرة والمدسد النقص في ا

والبكالوريوس والشهادة العليا يرجع الى التوسع في التعليم الجامعي وزيادة عدد الكليات الحكومية 
واالهلية . اال ان عدم التخطيط المسبق لمخرجات هذه الفئة  قد يساهم في زيادة معدالت البطالة .الن 

ر في البحث عن فرصة العمل اللئق مما يؤدي الى ظهور ما يسمى بطالة مخرجات هذه المراحل تستم
الخريجين .والتي يعزى سبب ظهورها الى عدم الترابط بين سياسة التعليم وخطط التنمية االقتصادية 

   (7).واالجتماعية
  : الحالة الزواجية خامساً  

وتتأثر ، ى اعزب ومتزوج ومطلق وارمل السن القانوني ال اوهي عملية تقسيم السكان الذين بلغو       
عن التركيب العمري ونسبة  فضلا ، ودينية ، واجتماعية  ،الحالة الزواجية بعوامل متعددة منها اقتصادية

وتتداخل الحالة الزواجية مع  (8)،وتعد الحالة الزواجية من خصائص السكان االساسية المكتسبة (5)،النوع
تتميز بالتباين في تأثيرها في المساهمة في العمل بين الذكور ا انها كم القوى العاملة من عدة جوانب

ما تقع على عاتق  لزج الذكور في العمل الن تكاليف الزواج غالباا  اذ ان الزواج يكون دافعاا  ، واالناث
عن االلتزامات المادية تجاه االسرة على العكس من النساء اذ تقل مساهمتهن في العمل  فضلا ، الذكور 

وتلعب العادات والتقاليد ونوع المهنة ، عد الزواج بسبب التفرغ لرعاية االطفال واالعمال المنزلية ب
اذ تنخفض معدالت الزواج في  ، في الحالة الزواجية مؤثراا  والتحصيل العلمي ومستوى الدخل والبيئة دوراا 

صادي وذلك الن الزواج ظل الظروف االقتصادية الصعبة وترتفع في اوقات الرخاء واالنتعاش االقت
يعد احد  كما ان المستوى التعليمي للفرد ، يتطلب تكاليف ونفقات عديدة يتباين تأثيرها من مجتمع ألخر

وقد حث االسلم ، العوامل المؤثرة في الحالة الزواجية اذ يساهم في تأخير سن الزواج والوالدة االولى 
َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم  عدد من اآليات الكريمة منها  على الزواج وكثرة النسل اذ تناول موضوع الزواج

َك َأْدَنى َأالا َتُعوُلواِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالا َتْعِدُلوا َفَواِحَدةا َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذلِ 
 (4). 

 ِا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدةا َوَرَزَقُكْم ِمَن الطايَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل َواللاُه َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفس ُكْم َأْزَواجا
 . (2)ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة اللاِه ُهْم َيْكُفُرونَ 

نسب ( يتبين ان هناك تباين زماني ومكاني في 88( و)85( والشكلين )86ومن الجدول )        
كانت  7991ففي عام ، الحالة الزواجية في قضاء الشامية على مستوى القضاء والوحدات االدارية 

                                  
دراسة تطبيقية على مدينة الصدر, مجلة –واالجتماعية لبطالة الخريجين في العراق عبير ضيدان الجنابي ,االثار االقتصادية   (1)

 .338, ص6013, 19البحوث الجغرافية ,العدد 
 .622,مصدر سابق ,ص3فتحي ابو عيانة,  دراسات في علم السكان ,ط (6)
السمات العامة واالبعاد  الديموغرافية دراسة -رشود بن محمد الخريف, التركيب الزواجي لسكان المملكة العربية السعودية (3)

 .89, ص6000, جامعة الكويت,1,العدد69والمكانية ,مجلة العلوم االجتماعية, المجلد 
 (.3سورة النساء : ) (1)
 (.16سورة النحل : ) (2)



 

 

لم يسبق له بينما احتلت نسبة )،  (%21.2)النسبة االكبر من حصة )المتزوجين( اذ بلغت نسبتها 
على  (%1.6و% 2.5)بنسب  وحاالت الطلق االرامل ، ثم (%48.1)المرتبة الثانية اذ بلغت  (الزواج

 . رتيبالت
 (86جدول )

 سنوات فاكثر( 75)بعمر قضاء الشامية   لسكانالتوزيع النسبي 
 5172-7991 لعاميحسب الحالة الزواجية والوحدات االدارية 

 الوحدات االدارية
1221 2115 

لم يسبق 
لم يسبق  %مجموع ارمل مطلق متزوج له الزواج

 %مجموع ارمل مطلق متزوج له الزواج

 111 3.4 1.2 51 32.4 111 5 1.1 51.3 44 كز قضاء الشاميةمر 
 111 6.2 1.6 55.3 31.2 111 5.4 1.5 51.5 42.6 ناحية غماس

 111 5.2 1.6 43.4 51.3 111 4.3 1.6 51.6 44 المهناوية  ناحية
 111 1.5 1 42.2 42.2 111 5.1 1.5 43.2 46.2 ناحية الصالحية

 111 1.1 1.3 51.5 41.6 111 5.2 1.6 51.5 43.1 مجموع القضاء 
 .(23الملحق )بيانات الباحث اعتمادا على : المصدر

 (85شكل )
 7991التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية حسب الحالة الزواجية عام 

 
 (.36الباحث اعتمادا على بيانات الجدول ) المصدر:
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بقاء نسبة السكان المتزوجين ( ان 88( والشكل )86من خلل الجدول )يظهر  5172اما في عام      
ويعزى ذلك الى الدعم الحكومي للمتزوجين من خلل صرف مخصصات  (%21.2)على حالها بنسبة 
( دينار حتى الطفل 71111( للموظف المتزوج ومخصصات اطفال مقدارها )21111زوجية مقدارها )

للستة اشهر االولى وبنصف راتب للستة عن منح الزوجة الموظفة اجازة امومة براتب تام  فضلا ، الرابع 
وزيادة واضحة  (%47.6)اذ بلغت  غير المتزوجينيظهر انخفاض في نسبة السكان ، و  اشهر الثانية
ويعزى ذلك ،  رتيبعلى الت (%1.9و %1.7)بلغت نسبتهم  إذ  وحاالت الطلق االراملفي السكان 

عن  فضلا ، البلد وكثرة االعمال االرهابية الى زيادة اعداد الوفيات نتيجة للظروف التي يمر بها 
 . الظروف االجتماعية التي تؤدي الى ارتفاع نسب الطلق

 (88شكل )
حسب الحالة الزواجية حسب نتائج سنة فاكثر(  75)بعمر التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية 

 5172الدراسة الميدانية

 
 (36الباحث اعتمادا على بيانات الجدول )المصدر: 

 
 ( ملحظة ما يلي:81)و( 59اما على مستوى الوحدات االدارية فيمكن من خلل الخريطتين )       

السن القانوني او سن الخامسة عشر  ا: وهم السكان الذين بلغو السكان الذين لم يسبق لهم الزواج -1
انية اجراء عقد سنة مع امك 79وفي العراق حدد القانون السن القانوني للزواج بعمر  ،ولم يتزوجوا 
يظهر ان هناك تغيرات زمانية ومكانية في هيكل الحالة و  (7)،سنة بموافقة ولي االمر72الزواج بعمر 

 سجلت نسبة السكان الذين لم يسبق لهم الزواج في  7991ففي عام ،  الزواجية لسكان قضاء الشامية
 (.%48.1)عموم القضاء نسبة 

 
                                  

 .874،ص7991، 5689جمهورية العراق ،وزارة العدل ،جريدة الوقائع العراقية ،العدد   (7) 
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 (59) خريطة
سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والوحدات  75اء الشامية بعمر)التوزيع النسبي لسكان قض

 7991االدارية عام 

 
 (36)الجدولبيانات على  ااعتمادالمصدر: الباحث 



 

 

 (81خريطة)
سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والوحدات  75التوزيع النسبي لسكان قضاء الشامية بعمر)

 5172االدارية عام 

                                                      .  (36)الجدولبيانات على  اداعتماالمصدر: الباحث  



 

 

من لم ناحية الصلحية المرتبة االولى في نسبة  نالتاما على مستوى الوحدات االدارية فقد       
 (%44)تلها مركز قضاء الشامية وناحية المهناوية بنسبة ،  (%46.5)اذ بلغت  يسبق لهم الزواج

انخفضت نسبة الذين لم يسبق لهم  5172بينما في عام ،  (%45.6)ناحية غماس بنسبة  واخيراا 
في تأخير سن  أسهمم الذي ويعزى سبب هذا االنخفاض الى ارتفاع مستوى التعلي (%47.6)الزواج الى 

اب اذ بلغت اما على مستوى الوحدات االدارية فقد سجلت ناحية المهناوية اعلى نسبة في العز ج ، الزوا
% 49.5)كل من ناحية الصلحية ومركز قضاء الشامية وناحية غماس بنسبة  ( ثم%21.9)نسبتهم 

 .  رتيبعلى الت (%81.9% و89.4و
الزواج هو عقد نكاح واقتران شخصين ذكر وانثى حسب قوانين المجتمع وعاداته  :  حاالت الزواج -2

بعوامل عديدة منها مستوى التعليم والمستوى  ينمتزوجوتتأثر نسبة السكان ال (7)،ومعتقداته الدينية
عن ان الدين االسلمي  فضلا  ، اذ ان ارتفاع تكاليف الزواج تعمل على تأخير سن الزواج  ،المعيشي 

-7991المتزوجين خلل المدة يظهر عدم وجود تغير في نسبة السكان و  ،يحث على الزواج المبكر 
 7991ي بذلك اعلى من نسبة المحافظة البالغة عام وه( %21.2) اذ بقيت النسبة 5172

ناحية غماس المرتبة االولى  سجلت 7991اما على مستوى الوحدات االدارية ففي عام  (2).%(49.9)
وناحية الصلحية ، ومركز قضاء الشامية ، كل من ناحية المهناوية  ثم%( ، 27.2اذ بلغت نسبتهم )

 لترتيب.%( على ا49.5% و 21.8% و 21.6بنسب )
مع عام  فقد سجلت ناحية غماس ايضا المرتبة االولى ولكن بنسبة اعلى قياساا  5172اما في عام     

وكبر ريف الناحية الذي يتسم ، ويرجع ذلك الى  تحسن المستوى المعاشي  (%22.8)اذ بلغت  7991
ناحية  وسجلت( %27)وجاء مركز قضاء الشامية بالمرتبة الثانية بنسبة ، بتشجيع الزواج المبكر

  رتيبعلى الت (%45.5و %48.4)المهناوية والصلحية نسبة 
، (3)فصم عقد الزوجية وانهاء العلقات الزوجية بحكم الشرع والقانون الطلق هو: حاالت الطالق -8

 انهاء علقة الزواج بشكل شرعي ورسمي وقانوني ليأخذ كل طرف دوره في بناء حياةوهي ايضا عملية 
عن فترة الخطوبة التي  فضلا  ،والمستوى المعيشي،  ، ديانيتأثر الطلق بعدة عوامل منها الو  ، جديدة

 . 7991في عام  (%1.6)ان هناك زيادة في معدالت الطلق اذ بلغت ويتضح  (4)،تسبق الزواج

                                  
 .19،ص5171ن الدولي غرب اسيا وشمال افريقيا ، مقدمة في علم السكان وتطبيقاته ،مصر،مجلس السكا (7)
  .745احمد حمود محيسن السعدي ،مصدر سابق ،ص (5)

(3)
 . 341يونس حمادي علي , مبادئ علم الديموغرافيا )دراسة السكان(,  مصدر سابق, ص 

  .891ص ،7992 الموصل، امعة الموصل ،مطابع ج يونس حمادي علي ،مبادئ علم الديموغرافيا ، (4)



 

 

 و (%1.1)اما على مستوى الوحدات االدارية فقد سجل مركز قضاء الشامية اعلى نسبة اذ بلغت      
في عام  اما ، (%1.2)بينما سجلت ناحية غماس والصلحية نسبة ،  (%1.6)ناحية المهناوية بنسبة 

فقد شهد كل من مركز قضاء اما على مستوى الوحدات االدارية ،  (%1.9)ازدادت الى  5172
اما  .رتيبعلى الت (%7% و7.5) يناذ بلغت نسبة المطلق الشامية وناحية الصلحية زيادة ملحوظة

 . (%1.6)المهناوية فقد سجل كل منهما نسبة و ، احيتي غماس ن
الترمل ظاهرة تعني وفاة احد الزوجين وتطلق على الشخص الذي يبقى على  السكان المرملون: -4

ان هناك تباين في نسبة ( 86)ويظهر من الجدول ، بأسباب الوفاة  وترتبط نسبة الترمل، قيد الحياة 
اما على مستوى الوحدات االدارية فقد كانت نسبة  ،%( 2.5) 7991عام الترمل في القضاء اذ بلغت 

لكل من ناحية الصلحية ومركز قضاء  (%4.9و %2و %2.7)في ناحية غماس و (%2.4)الترمل 
ويرجع سبب ذلك  (%1.7)ازدادت الى  5172اما في عام ،  رتيبمية وناحية المهناوية على التالشا

عن تعقيدات  فضلا ،  ، والحوادث المروريةوحوادث االرهاب  ، روبالى زيادة اسباب الوفاة من ح
اما على مستوى الوحدات االدارية فقد كان مركز قضاء ، الحياة وما نجم عنها من امراض واوبئة 

بينما ،  (%1.2)ناحية الصلحية بنسبة  ثم (%9.4)الشامية بالمرتبة االولى اذ بلغت نسبة الترمل 
 .رتيبعلى الت (%2.5و %6.5)والمهناوية نسبة  ، سسجل كل من ناحية غما

انها ذات تأثير  ويتضح مما سبق ان هناك تباين في توزيع السكان حسب الحالة الزواجية        
طردية مع حجم  مل والطلق بين السكان ذات علقةمتبادل مع القوى العاملة اذ ان ارتفاع نسبة التر 

 ، مل والطلق لزيادة اعباء المعيشةيعاودن الى سوق العمل بعد التر  القوى العاملة سيما االناث اللتي
وان ارتفاع نسبة السكان المتزوجين يعمل على زيادة نسبة القوى العاملة سيما الذكور اذ يتحملون الجزء 

 االكبر من اعباء المعيشة.
 عدم توفر فرص العمل  : سادساً 

لقوى العاملة من عدة جوانب مباشرة وغير مباشرة اذ يرتبط السبب عدم توفر فرص العمل مع ا       
ان توفر فرص العمل يساهم في زيادة نسبة العاملين وخفض معدالت البطالة على العكس من حالة 
عدم توفر فرص العمل التي تقود الى ارتفاع معدالت البطالة وهجرة العمالة الى حيث توفر فرص 

ما المناطق الزراعية التي تتسم بمعدالت نمو مرتفع وتناقص العمل وبالتالي ارتفاع معدل االعالة سي
 .الطلب على االيدي العاملة 

يتأثر عدم توفر فرص العمل بعدة عوامل منها عدم قدرة النظام االقتصادي على خلق فرص عمل      
الت ان هناك ارتباط قوي بين عدم توفر فرص العمل ومعد، و  وانخفاض مشاركة المرأة في العمل جديدة

عن الهجرة نحو مراكز  فضلا  ،مخرجات التعليم وحاجة االنشطة االقتصادية  االمية وكذلك التوافق بين



 

 

والتي كان ابرز نتائجها التوسع الحضري على  (7)،المدن التي ساهمت في ارتفاع معدالت البطالة
الذي يوضح نسبة ( 81ومن معطيات الجدول ) ،حساب االراضي الزراعية والبساتين الهامشية للمدن 

العاطلين في قضاء الشامية حسب السبب )عدم توفر فرص العمل( يتضح ان نسبة العاطلين في 
اما على ، من مجموع العاطلين في القضاء  (%89.5)القضاء للسبب عدم توفر فرص العمل بلغت 

 (%45.9)غت مستوى الوحدات االدارية بلغت اعلى نسبة للعاطلين للسبب نفسه في ناحية غماس اذ بل
 (%84.4% و86% و81.4)والمهناوية بنسبة  ، وناحية الصلحية، كل من مركز القضاء  ثم جاء
ويعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات احد االسباب التي ادت الى عدم توفر فرص ،  رتيبعلى الت

ول )الرز( اذ العمل لفئة كبيرة من الفلحين في ريف القضاء سيما المناطق التي تشتهر بزراعة محص
( ان 89)  اذ يوضح الجدول ان هناك ارتباط تاريخي بين سكان هذه المناطق وزراعة هذا المحصول

هناك تراجع في مساحة االراضي المزروعة بمحصول الشلب في قضاء الشامية كما تبين من خلل 
حة المياه اذ ان الدراسة الميدانية ان عدد كبير من الفلحين يعاني من البطالة الموسمية بسبب ش

الشط بصورة مباشرة وعدم توفر الخبرة  )الرز( على االراضي التي تسقى مناقتصار زراعة محصول 
  . الكافية لزراعة محاصيل بديلة كانت هي السبب في ظهور هذا النوع من البطالة

                                                         
 (81جدول )

عدم توفر مهارة للعمل( في و  ان )عدم توفر فرص العملي للعاطلين حسب السببالتوزيع النسب
 5172قضاء الشامية والوحدات االدارية حسب نتائج الدراسة الميدانية 

 الوحدات االدارية
 اسباب عدم العمل

 عدم توفر مهارة للعمل عدم توفر فرص العمل
 14.2 31.4 مركز قضاء الشامية

 2.6 42.3 ناحية غماس
 6.1 34.4 ناحية المهناوية
 3.1 36 ناحية الصالحية

 11.1 33.2 مجموع القضاء 
 (15الملحق)بيانات على  االباحث اعتماد المصدر:          

  

 
                                  

 .94، ص5119، دار الملوك للفنون واآلداب والنشر، بيروت، 8( محمد علي زيني ، االقتصاد العراقي، ط7)



 

 

 (89جدول )
 5172-7991المساحة المزروعة بمحصول الشلب في قضاء الشامية خلل المدة 

 الوحدات االدارية
 المساحة بالدونم

1221 2115 
 11111 35362 مركز قضاء الشامية

 12311 31323  ناحية غماس
 3156 21211 ناحية المهناوية
 5634 21111 ناحية الصالحية
 32241 111122 مجموع القضاء

 41211 131111  مجموع المحافظة
 مديرية زراعة القادسية . قسم الشلب . بيانات غير منشورة.المصدر: 

 للعمل عدم توفر مهارة سابعًا :
بشكل مباشر  تسهمان عملية تطوير القوى العاملة وتنميتها يعد احد دعائم االقتصاد الناجح ألنها       

اذ انه يسبب  ،يعد التقدم التكنلوجي احد العوامل المؤثرة في القوى العاملة ، و في بناء وتطوير البلد 
العاملين نتيجة احلل االلة ت بعض من خلل االستغناء عن خدماويظهر ذلك   (1).في العمال فائضاا 

ماهرة والتي لم تستطيع الغير ة عن ظهور نوع من البطالة المقنعة وهي االيدي العامل فضلا ، محلهم 
)عدم توفر مهارة في السبب ، و استيعاب التكنولوجيا الحديثة ألنها تحتاج الى مهارات وخبرات متجددة 

الشامية سيما وان هناك ضعف في التوافق بين مخرجات  للعمل( في زيادة معدالت البطالة في قضاء
هناك تشابه وتكرار في االقسام العلمية واالنسانية للجامعات المحيطة فالتعليم واحتياجات سوق العمل  

هم في ظهور عجز في وجامعة الكوفة( مما اسالقادسية وجامعة  ،)جامعة بابل مثل بقضاء الشامية 
اوضحت نتائج الدراسة ارتفاع ، و وفائض في العاملين في مهن اخرى  عدد العاملين في بعض المهن

عن انخفاض االنفاق الحكومي نتيجة  فضلا ، نسبة البطالة بين الخريجين الذي يعزى االسباب المتقدمة 
االقتصادي جراء تراجع اسعار النفط الذي ادى الى تقليص سياسة االنفاق في مجال  الركودسياسة 

مما انعكس على تراجع  الطلب على  العديد من مشاريع البنى التحتية عن توقف فضلا ، التوظيف 
العمالة ومن جانب اخر قد يساهم التقدم التكنلوجي في زيادة نسبة العاملين وخفض معدالت البطالة 

سيما عند قدرة القوى العاملة على استيعاب هذه التكنلوجيا ،  في خلق فرص عمل جديدة يسهم ألنه 
اك ارتباط بين نوع النشاط االقتصادي وحجم وخبرة االيدي العاملة اذ ان االنشطة االقتصادية ان هنو 

التي تعتمد على التكنلوجيا الحديثة واالساليب العلمية المتطورة تكون عامل جذب للقوى العاملة الماهرة 

                                  
(1) 

 .212محمد رفعت المقداد , جغرافية السكان , مصدر سابق ص 



 

 

 دفع بهجرة خمة عاملا والصناعية الض ، والمدربة ويعد افتقار قضاء الشامية الى المؤسسات االقتصادية
ومن معطيات الجدول ،  توفر مجاالت عمل لمؤهلتهم إذن  القوى العاملة الماهرة نحو مراكز المد

( يتضح ان نسبة العاطلين في قضاء الشامية حسب السبب )عدم توفر مهارة للعمل( بلغت 81)
رية فقد سجل مركز اما على مستوى الوحدات االدا ،من مجموع العاطلين في القضاء   (71.7%)

بالمرتبة الثانية ناحية غماس بنسبة  ، و (%74.5)القضاء اعلى نسبة للعاطلين للسبب نفسه اذ بلغت 
% 9.7)والمهناوية  ، بينما بلغت نسبة العاطلين للسبب نفسه في ناحية الصلحية،  (9.6%)
 .( على الترتيب%6.7و

 املة في قضاء الشاميةاالختبار االحصائي للعوامل المؤثرة في القوى الع
تم استخدام  لغرض قياس قوة واتجاه العلقة بين كل متغيرين من متغيرات الدراسة قيد البحث        

طردية او اذ انه يوضح قوة واتجاه العلقة ). ()معامل االرتباط البسيط )او ما يسمى معامل بيرسون(
وتتراوح قيمة هذا المعامل  . ثر على القوى العاملةعكسية(  بين متغير القوى العاملة والمتغيرات التي تؤ 

( اتضح وجود علقة ارتباط عكسي قوي بين 7-( اي انه كلما اقترنت قيمة المعامل من )7و+7-بين )
المتغير التابع )القوى العاملة( ومتغيرات الدراسة اذ ان الزيادة في احد المتغيرات يقابلها انخفاض في 

( دل على وجود علقة ارتباط 7اما اذا اقتربت قيمة المعامل من )+ .بالعكسمتغير )القوى العاملة( و 
اي ان الزيادة في احد المتغيرات يقابلها زيادة  .طردي قوي بين متغير)القوى العاملة( ومتغيرات الدراسة 

 في متغير )القوى العاملة( وبالعكس.
ط البسيط بين متغيرات الدراسة ( الذي يوضح مصفوفة معاملت االرتبا89ومن معطيات الجدول )

 اذ تتضح الحقائق التالية: 7991م للبيانات لعا
رات الدراسة للحالة العلمية بين متغير)القوى العاملة( ومتغي اتضح وجود ارتباط طردي قوي جداا  -7

 1.98)مع القوى العاملة  رتيبالرتباط بين كل منهما على التاالبتدائية( اذ بلغت قيمة ا دون، و  )امي
 وهذا يفسر ان الزيادة في احد المتغيرين يقابلها زيادة في المتغير المقابل والعكس صحيح. (1.99و

                                  
 () : يعرف معامل ارتباط بيرسون رياضيا بالشكل االتي 

    
   )y (  - y n      x)(  -  xn   

   ) y ( )x  ( - )y x  (n 
 r 

2222   

  
  

 .( قيم الظاهرة الثانية ( yقيم الظاهرة االولى وتمثل  x) تمثل معامل ارتباط بيرسون وتمثل )  r  -حيث ان: -
عبد الحسين زيني وعبد الحليم القيسي ورفيق العلي، االحصاء السكاني، مطبعة وزارة التعليم العالي  -المصدر :

 .712، ص7996والبحث العلمي، بغداد، 
 
  



 

 

 (89جدول )
 7991مصفوفة معاملت االرتباط البسيط بين متغيرات الدراسة للبيانات في عام 

مساهمة المرأه 
 في العمل

لم يسبق له  متزوج مطلق ارمل الهجرة الخصوبة
 الزواج

ياشهادة عل  دبلوم 
 وبكالوريوس

ثانوية 
 ومهني

دون  ابتدائية متوسطة
 االبتدائية

القوى  امي
 العاملة

مصفوفة معامالت 
 االرتباط

 القوى العاملة 1 0.93 *0.99 0.75 0.83 0.68 0.7 0.7 *0.99 *0.99 0.92 *0.99 0.47- 0.4- 0.91
 أمي  1 0.95 0.47 0.57 0.37 0.39 0.42 0.9 0.92 0.72 0.94 0.12- 0.09- 0.7
 دون االبتدائية   1 0.71 0.8 0.64 0.65 0.66 *0.99 *0.99 0.9 *0.99 0.41- 0.35- 0.89
 ابتدائية    1 *0.99 *0.99 0.98 0.91 0.81 0.77 0.94 0.73 0.9- 0.74- 0.95
 متوسطة     1 *0.97 *0.97 0.93 0.88 0.84 *0.98 0.81 0.86- 0.74- *0.98
 ثانوية ومهني      1 *0.99 0.93 0.75 0.7 0.91 0.66 0.94- 0.79- 0.92
 دبلوم وبكالوريوس       1 *0.97 0.76 0.71 0.92 0.68 *0.96- 0.85- 0.93
 شهادة عليا        1 0.76 0.7 0.89 0.69 0.94- 0.93- 0.91
 لم يسبق له الزواج         1 *0.99 0.95 *0.99 0.54- 0.47- 0.95
 متزوج          1 0.93 *0.99 0.48- 0.4- 0.92
 مطلق            1 0.91 0.76- 0.66- *0.99
 ارمل            1 0.45- 0.39- 0.9

 الهجرة             1 0.94 0.79-

 الخصوبة              1 0.69-

مساهمة المرأة في                1
 العمل

1.15 عنوية* معامل االرتباط ذو داللة احصائية تحت مستوى م  
(.23. 21. 26. 15. 13.  3( اعتمادا على بيانات المالحق )21االصدار)   S.p.ss   المصدر: براما الحقيبة االحصائية   

 



 

 

لم يسبق ) الزواج حاالتهناك علقة ارتباط طردي قوي جدا بين متغير)القوى العاملة( ومتغيرات  -5
مة ارتباط كل منهما على التوالي مع متغير )القوى ارمل( اذ بلغت قي، و مطلق ، و متزوج و  له الزواج،
 .(1.99و 1.95و 1.99و 1.99)العاملة( 

بين متغير )القوى العاملة( والمتغير )مساهمة المرأة في العمل(  تبين وجود ارتباط طردي قوي جداا  -8
 (.1.97)اذ بلغت قيمة االرتباط بينهما 

 ،قوى العاملة( ومتغيرات الحالة العلمية )ابتدائيةهناك علقة ارتباط طردي قوي بين متغير )ال -4
 (.1.98و 1.12)مع متغير)القوى العاملة(  رتيبقيمة ارتباط كل منهما على التمتوسطة( اذ بلغت و 
اتضح وجود علقة ارتباط طردي متوسط العلقة بين )متغير القوى العاملة( ومتغير الحالة العلمية  -2

 ( .1.69)االرتباط بينهما)ثانوي ومهني( اذ بلغت قيمة 
بين متغير )القوى العاملة( ومتغيرات الحالة العلمية )دبلوم  تبين وجود ارتباط طردي ضعيف جداا  -6

 (. 1.1)كل منهما مع )القوى العاملة(  شهادة عليا( اذ بلغت قيمة االرتباط بين، و وبكالوريوس 
تغير )الهجرة( اذ بلغت قيمة االرتباط هناك ارتباط سلبي ضعيف بين متغير)القوى العاملة( وم -1

 (.1.41-بينهما )
بين متغير )القوى العاملة( ومتغير )الخصوبة( اذ بلغت  اتضح وجود ارتباط سلبي ضعيف جداا  -9

                                                  (.1.4-قيمة االرتباط بينهما )
ملت االرتباط وجد ان المتغيرات دون االبتدائية واعزب وعند اختبار الداللة االحصائية لمعا      

اي ان قيم االرتباطات لهذه  ، (1.12)ومتزوج وارمل لها داللة احصائية تحت مستوى معنوية 
الصدفة بثقة في النتائج مقدارها  هي حقيقية وليست ناتجة عنع متغير القوى العاملة المتغيرات م

العاملة وكل متغير من متغيرات الدراسة تم استخدام متغير القوى  تحديد العلقة بين ولغرض،  (1.92)
)دون االبتدائية واعزب ان متغيرات  ( الذي بين41دار ووضعت النتائج في جدول )معادلة االنح

كانت متغيرات فعالة في تفسير التغيرات الحاصلة في القوى العاملة.  ( كل على حدةارملومتزوج و 
 فنجد ان:

)دون االبتدائية( كان ذو داللة احصائية  الحالة العلمية انحدار القوى العاملة على متغيران نموذج  -7
وهي اعلى من قيمتها الجدولية  (267.21)الحسابية  F اذ بلغت قيمة ، (1.17)تحت مستوى معنوية 

  . (1.17)( ومستوى معنوية 7،5عند درجة حرية ) (99.21)والبالغة 
 



 

 

 (41جدول)
 7991االنحدار لمتغير القوى العاملة مع كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة عامت يبين معادال

 معادلة االنحدار المتغير المستقل
Yi=a+bXi 

 معامل التحديد
R2 

 معامل االنحدار
 B 

b معنوية نموذج االنحدار معنوية معامل االنحدار 
t value Pr(>|t|)   الحسابية F الجدوليةF1.11 

 Yi=2632.28+0.79Xi 0.87 0.79 3.66 0.0673 13.38 23.51 أمي
 Yi=-28.48+1.45Xi 0.99   1.45 23.70 0.0018** 561.50** 23.51 دون االبتدائية

 Yi=-473.64+1.84Xi 0.56 1.84 1.60 0.251 2.56 23.51 ابتدائية
 Yi=2300.16+4.94Xi 0.69 4.94 2.11 0.1698 4.43 23.51 متوسطة

هنيثانوية وم  Yi=4171.74+5.292Xi 0.46 5.29 1.32 0.3186 1.73 23.51 
 Yi=5780.28+7.68Xi 0.49 7.68 1.38 0.3010 1.91 23.51 دبلوم وبكالوريوس

 Yi=3080.30+197.30Xi 0.49 197.30 1.39 0.3000 1.92 23.51 شهادة عليا
 Yi=-128.100+1.05Xi 0.99 1.05 15.33 0.0040** 235.1** 23.51 لم يسبق له الزواج

 Yi=-502.35+0.86Xi 0.99 0.86 31.69 0.0009*** 1004** 23.51 متزوج
 Yi=1583.54+60.90Xi 0.85 60.90 3.38 0.0780 11.4 23.51 مطلق
 Yi=-165.97+8.12Xi 0.99 8.12 43.64 0.0005*** 1904** 23.51 ارمل

 Yi=10105.91-0.27Xi 0.22 -0.27 -0.75 0.5333 0.55 23.51 الهجرة
 Yi=39531.10-170.9Xi 0.16 -170.9 0.61 -0.6020 0.37 23.51 الخصوبة

 Yi=4458.72+11.96Xi 0.83 11.96 3.16 0.0875 9.954 23.51 مساهمة المرأة في العمل
. (0.0.)معامل االنحدار معنوي تحت مستوى معنوية )**(                          

  (. 0..0.معامل االنحدار معنوي تحت مستوى معنوية ) (***)(.  0.0.ج االنحدار المعنوي تحت مستوى معنوية )نموذ( **)                       
 



 

 

فسر متغير  إذ،  (84والعلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير )دون االبتدائية( تم وصفها في الشكل )
علما ان علقة ،  ر القوى العاملةالحاصلة في متغي من التغيرات (%99)ما نسبته  )دون االبتدائية(

قوية وطردية اذ بلغت  االرتباط بين متغير القوى العاملة ومتغير دون االبتدائية كانت علقة جداا 
 (89الجدول) وكما موضح في (1.12)ذات داللة احصائية تحت  مستوى معنوية  انهاو  ( ،1.99)

ر فعال عند دراسة القوى العاملة والتنبؤات وبالتالي يجب التركيز على متغير دون االبتدائية كمتغي
 المستقبلية. 

 (84شكل )
 العلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير دون االبتدائية

 
 
 
كان ذو داللة  )لم يسبق له الزواج( الحالة الزواجية ان نموذج انحدار القوى العاملة على متغير -5

وهي اعلى من قيمتها  (582.7)الحسابية  Fمة بلغت قي إذ  (1.17)احصائية تحت مستوى معنوية 
والعلقة بين متغير القوى  (1.17)( ومستوى معنوية 7،5) حرية عند درجة (99.21)الجدولية والبالغة 

( اذ فسر متغير اعزب ما نسبته 82تم وصفها في الشكل ) العاملة ومتغير الحالة الزوجية )اعزب(
علما ان علقة االرتباط بين متغير القوى ،  لقوى العاملةالحاصلة في متغير ا من التغيرات (99%)

كما انها ذات داللة احصائية  (1.99)قوية وطردية اذ بلغت  العاملة ومتغير اعزب كانت علقة جداا 
( . وبالتالي يجب التركيز على متغير 89وكما موضح في الجدول ) (1.12)تحت مستوى معنوية 

 وى العاملة والتنبؤات المستقبلية.اعزب كمتغير فعال عند دراسة الق
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 (82شكل )
 (لم يسبق له الزواجالعلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )

  
كان ذو داللة احصائية تحت  الحالة الزواجية )متزوج( ان نموذج انحدار القوى العاملة على متغير -8

وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة  (7114)الحسابية  Fبلغت قيمة   إذ (1.17)مستوى معنوية 
العلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير و  (1.17)( ومستوى معنوية 7،5عند درجة حرية ) (99.21)

من  (%99)فسر متغير متزوج ما نسبته  ( اذ86) وجية )متزوج( تم وصفها في الشكلالحالة الز 
 علما ان علقة االرتباط بين متغير القوى العاملة ومتغير،  الحاصلة في متغير القوى العاملة التغيرات

كما انها ذات داللة احصائية  (1.99)قوية وطردية اذ بلغت  كانت علقة جداا  (متزوج) الحالة الزواجية
وبالتالي يجب التركيز على متغير متزوج  (89الجدول )وكما موضح في  (1.12)تحت مستوى معنوية 

 ة القوى العاملة والتنبؤات المستقبلية.كمتغير فعال عند دراس
ان نموذج انحدار القوى العاملة على متغير ارمل  كان ذو داللة احصائية تحت مستوى معنوية  -4
عند  (99.21)وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة  (7914)الحسابية  Fبلغت قيمة  إذ  (1.17)

قة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية العلو  (1.17)( ومستوى معنوية 7،5درجة حرية )
من التغيرات الحاصلة في  (%99)نسبته  وفسر متغير ارمل ما (81)تم وصفها في الشكل  مل()ار 

 علما ان علقة االرتباط بين متغير القوى العاملة ومتغير ارمل كانت علقة جداا ،  قوى العاملةمتغير ال
وكما موضح  (1.12)ذات داللة احصائية تحت مستوى معنوية  ألنها (1.99)قوية وطردية اذ بلغت 

على متغير ارمل كمتغير فعال عند دراسة القوى العاملة  وبالتالي يجب التركيز (89)في الجدول 
 والتنبؤات المستقبلية.
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 (86شكل )
 7991عام  العلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )متزوج(

 
 (81شكل )

 7991لعام العلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )ارمل(
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ي تأثير على متغير القوى ( ان بقية المتغيرات ليس لها ا41يتضح من معطيات الجدول )       
االرتباط معاملت ( الذي يوضح مصفوفة 47لمعطيات الجدول ) وتبعاا  5172اما عام  العاملة ،

 ت الدراسة تتضح الحقائق التالية:متغيراالبسيط بين 
دون و  ،ومتغيرات الحالة العلمية )امي (القوى العاملة)بين متغير  هناك ارتباط طردي قوي جداا  -7

 .( على الترتيب1.98و 1.95) (القوى العاملة)االبتدائية( اذ بلغت قيمة االرتباط بين كل منهما مع 
 ،متغير القوى العاملة ومتغيرات الحالة العلمية )ابتدائية اتضح ان هناك ارتباط طردي قوي بين  -5
و  1.95) (القوى العاملة)شهادة عليا( اذ بلغت قيمة االرتباط بين كل منهما مع ، و وبكالوريوس  دبلومو 

 .الترتيب على (1.98و  1.96
مهني( اذ هناك ارتباط طردي ضعيف بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة العلمية )ثانوي و  -8

بين متغير القوى العاملة  تبين وجود ارتباط طردي ضعيف جداا  ( ، 1.49بينهما )بلغت قيمة االرتباط 
  (.1.15) بينهما ومتغير الحالة العلمية )متوسطة( اذ بلغت قيمة االرتباط

لم ) ةومتغيرات الحالة الزواجي (القوى العاملة)بين متغير  اتضح ان هناك ارتباط طردي قوي جداا  -4
 1.91) (القوى العاملة)ارمل( اذ بلغت قيمة ارتباط كل منهما مع متغير ، و متزوج ، و  يسبق له الزواج

 .( على الترتيب1.96و 1.98و 
تبين ان هناك ارتباط قوي بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزواجية )مطلق( اذ بلغت قيمة   -2

  .(1.92بينهما )االرتباط 
عدم توفر و  ،عدم توفر فرص العملر القوى العاملة والمتغيرين )تباط طردي قوي بين متغيهناك ار  -6

( على 1.98و 1.99) (القوى العاملةاالرتباط بين كل منهما مع متغير) مهارة للعمل( اذ بلغت قيمة
 .الترتيب 

المرأة في بين متغير القوى العاملة ومتغير )مساهمة  تبين ان هناك ارتباط طردي ضعيف جداا  -1
 .(1.74) بينهما العمل( اذ بلغت قيمة االرتباط

اذ بلغت قيمة االرتباط  (الخصوبة( ومتغير)القوى العاملة)وجود ارتباط سلبي ضعيف بين متغير  -9
راسة تم تحديد العلقة بين متغير القوى العاملة وكل متغير من متغيرات الد ولغرض،  (1.44-)

( ان 45ويتبين لنا من معطيات الجدول )،  (45عت النتائج في جدول )استخدام معادلة االنحدار ووض
لة في ارمل كل على حدة كانت متغيرات فعامتغيرات دون االبتدائية ، لم يسبق له الزواج ، ومتزوج ، و 

 :فنجد ان،  التأثير على القوى العاملة
 



 

 

 (47جدول )
 5172للبيانات في عام مصفوفة معاملت االرتباط البسيط بين متغيرات الدراسة 

مساهمة 

المرأه في 

 العمل

عدم 

توفر 

مهارة 

 للعمل

عدم 

توفر 

فرص 

 للعمل

 متزوج مطلق ارمل الهجرة الخصوبة

لم 

يسبق 

له 

 الزواج

شهادة 

 عليا

 دبلوم

 وبكالوريوس

ثانوية 

 ومهني
 ابتدائية متوسطة

دون 

 االبتدائية
 امي

القوى 

 العاملة

مصفوفة معامالت 

 االرتباط

 القوى العاملة 1 0.92 0.93 0.82 0.02 0.49 0.86 0.83 *0.97 0.93 0.85 *0.96 0.02- 0.44- *0.98 0.93 0.14

 أمي  1 0.91 0.75 0.36- 0.6 0.92 0.89 0.9 0.88 0.95 *0.99 0.04- 0.61- 0.88 *0.97 0.21

 دون االبتدائية   1 0.57 0.02 0.24 0.71 0.66 *0.99 *0.99 0.75 0.94 0.37- 0.23- *0.97 0.83 0.49

 ابتدائية    1 0.21- 0.85 0.93 0.95 0.65 0.56 0.86 0.76 0.56 0.79- 0.7 0.9 0.44-

 متوسطة     1 0.64- 0.44- 0.45- 0.07 0.09 0.51- 0.24- 0.32- 0.75 0.14 0.33- 0.19

 ثانوية ومهني      1 0.85 0.89 0.3 0.2 0.81 0.54 0.75 *0.99- 0.31 0.74 0.62-

 دبلوم وبكالوريوس       1 *0.99 0.75 0.69 *0.99 0.9 0.35 0.83- 0.75 *0.98 0.19-

 شهادة عليا        1 0.71 0.63 *0.98 0.87 0.43 0.87- 0.71 *0.97 0.27-

 لم يسبق له الزواج         1 *0.99 0.77 0.95 0.26- 0.27- *0.99 0.86 0.38

 متزوج          1 0.72 0.93 0.37- 0.19- *0.98 0.81 0.49

 مطلق           1 0.93 0.25 0.82- 0.75 *0.98 0.08-

 ارمل            1 0.07- 0.54- 0.93 *0.96 0.23

 الهجرة             1 0.69- 0.2- 0.2 *0.98-

 الخصوبة              1 0.27- 0.73- 0.55

 عدم توفر فرص للعمل               1 0.86 0.31

 عدم توفر مهارة للعمل                1 0.04-

1                 
في  المرأةمساهمة 

 العمل

 . 1.15* معامل االرتباط ذو داللة احصائية تحت مستوى معنوية 
  . (02. 21. 26. 15. 14.  3اعتمادا على المالحق )   .0االصدار    S.p.ss  :براما الحقيبة االحصائية  المصدر  

  



 

 

(45جدول )  
5172ت االنحدار لمتغير القوى العاملة مع كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة لعاميبين معادال  

 معادلة االنحدار المتغير المستقل
Yi=a+bXi 

 معامل التحديد
R2 

 معامل االنحدار
B 

b معنوية نموذج االنحدار معنوية معامل االنحدار 

t value Pr(>|t|) الحسابيةF يةالجدول F1.15 

 Yi=213.607+1.60Xi 0.84 1.60 3.229 0.084 10.430 18.51 أمي
 Yi=261.57+0.71Xi 0.86 0.71 3.56 0.071 12.680 18.51 دون االبتدائية

 Yi=309.920+0.65Xi 0.67 0.65 2.019 0.181 4.075 18.51 ابتدائية
 Yi=549.999+0.02Xi 0.00 0.02 0.021 0.985 0.000 18.51 متوسطة

 Yi=335.237+0.75Xi 0.24 0.75 0.791 0.512 0.625 18.51 ثانوية ومهني
 Yi=221.501+1.40Xi 0.74 1.40 2.395 0.139 5.735 18.51 دبلوم وبكالوريوس

 Yi=429.85+14.81Xi 0.69 14.81 2.107 0.1697 4.438 18.51 شهادة عليا
 Yi=181.624+0.77Xi 0.94 0.78 5.576 0.0307* 31.09* 18.51 لم يسبق له الزواج

 Yi=318.297+0.40Xi 0.87 0.40 3.674 0.0667 13.5 18.51 متزوج
 Yi=350.706+21.030Xi 0.72 21.030 2.256 0.1527 5.089 18.51 مطلق
 Yi=-165.97+8.12Xi 0.91 3.087 4.615 0.0439* 21.300* 18.51 ارمل

 Yi=555.700-0.0001Xi 0.00 -0.0001 -0.024 0.9832 0.001 18.51 الهجرة
 Yi=1619.86-5.71Xi 0.20 -5.71 -0.699 0.557 0.488 18.51 الخصوبة

 Yi=149.241+5.63Xi 0.96 5.63 7.09 0.0193* 50.33* 18.51 عدم توفر فرص للعمل
 Yi=321.16+12.19Xi 0.87 12.19 3.648 0.0676 13.31 18.51 عدم توفر مهارة للعمل

 Yi=434.378+1.556Xi 0.02 0.041 0.202 0.858 0.858 18.51 مساهمة المرأة في العمل
(     0.0.( نموذج االنحدار معنوي تحت مستوى معنوية )*(               )0.0.)*( معامل االنحدار معنوي تحت مستوى معنوية )  

 



 

 

اللة كان ذو د على متغير الحالة الزوجية )لم يسبق له الزواج(ان نموذج انحدار القوى العاملة  -7
وهي اعلى من قيمتها ( 87.19)الحسابية  Fبلغت قيمة   إذ (1.12)احصائية تحت مستوى معنوية 

العلقة بين متغير القوى و ( 1.12)( ومستوى معنوية 7،5( عند درجة حرية )79.27)الجدولية والبالغة 
الحالة الزوجية فسر متغير  اذ ، (89تم وصفها في الشكل ) لة ومتغير الحالة الزوجية )اعزب(العام

علما ان علقة االرتباط ، من التغيرات الحاصلة في متغير القوى العاملة  (%94))اعزب(  ما نسبته 
قوية وطردية اذ  (  كانت علقة جداا لم يسبق له الزواجبين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )

( وكما موضح في الجدول 1.12)وية كما انها ذات داللة احصائية تحت مستوى معن (1.94)بلغت 
كمتغير فعال عند دراسة  على متغير الحالة الزوجية )لم يسبق له الزواج(وبالتالي يجب التركيز  (47)

 القوى العاملة والتنبؤات المستقبلية. 
 (89شكل  )

 5172عام (لم يسبق له الزواجالعلقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )

 

كان ذو داللة احصائية تحت  على متغير الحالة الزوجية )ارمل(ان نموذج انحدار القوى العاملة  -5
وهي اعلى من قيمتها الجدولية والبالغة  (57.811)الحسابية  Fبلغت قيمة  إذ  (1.12)مستوى معنوية 

عاملة ومتغير العلقة بين متغير القوى الو ( 1.12)( ومستوى معنوية 7،5( عند درجة حرية )79.27)
ما نسبته  فسر متغير الحالة الزوجية )ارمل( اذ ،(89تم وصفها في الشكل ) )ارمل( الحالة الزوجية

علما ان علقة االرتباط بين متغير القوى ، من التغيرات الحاصلة في متغير القوى العاملة  (94%)
كما انها ذات  (1.96)ة اذ بلغت قوية وطردي كانت علقة جداا ة ومتغير الحالة الزوجية )ارمل( العامل

وبالتالي يجب التركيز على  (47( و موضح في الجدول )1.12)داللة احصائية تحت مستوى معنوية 
 متغير الحالة الزوجية )ارمل(  كمتغير فعال عند دراسة القوى العاملة والتنبؤات المستقبلية. 

 كان ذو داللة احصائية تحت رص للعمللة على متغير عدم توفر فان نموذج انحدار القوى العام -8
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 وهي اعلى من قيمتها الجدولية (21.88)الحسابية  Fبلغت قيمة  إذ  (1.12)مستوى معنوية  
  (32شكل ) 

 2115العالقة بين متغير القوى العاملة ومتغير الحالة الزوجية )ارمل( عام 

 

 (القوى العاملة)العلقة بين متغير و  (1.12)( ومستوى معنوية 7،5عند درجة حرية ) (79.27)والبالغة 
 فسر متغير عدم توفر فرص للعمل إذ ،  (41تم وصفها في الشكل ) العمل(عدم توفر فرص )ومتغير 

علما ان علقة االرتباط بين متغير القوى ، القوى العاملة  غيرات الحاصلة فيمن الت (%96)ما نسبته 
ذات  ألنها   (1.99)بلغت  إذ قوية وطردية  قة جداا كانت عل عاملة ومتغير عدم توفر فرص للعملال

متغير يجب التركيز على  لذا (47( و موضح في الجدول )1.12)داللة احصائية تحت مستوى معنوية 
 كمتغير فعال عند دراسة القوى العاملة والتنبؤات المستقبلية. عدم توفر فرص للعمل

 (41شكل )
 2115غير عدم توفر فرص للعمل عام العالقة بين متغير القوى العاملة ومت
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 االستنتاجات والتوصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 االستنتاجاتأواًل : 

اتضح من دراسة القوى العاملة في قضاء الشامية ودراسة خصائص السكان والقوى العاملة خلل المدة 
 النحو التالي:( فأن عدة استنتاجات قد تمخضت عن الدراسة يمكن تلخيصها على 5172 -7991)

كما تبين من  .للقوى العاملة في القضاء  تبين ان السكان الذكور يشكلون المصدر االساس  -7
-6قوة العمل العمرية ان نسبة مساهمة قوة العمل العمرية تنخفض عند طرفيه اي في الفئة ) نسبة

فأكثر(  62في  حين تبلغ  في الفئة ) (%7.2) 7991( اذ تبلغ نسبة قوة العمل للفئة عام 9
فلم تظهر نتائج  5172اما في عام  ،بينما تصل الى اقصاه في الفئات الوسطى .  (85.1%)

بسبب التوجه نحو التعليم في هذه المرحلة من  (9-6نسبة قوة العمل للفئة ) الدراسة الميدانية 
 (.%69.7فأكثر( ) 62للفئة العمرية ) نسبة  قوة عمل بينما بلغت  العمر

عما كانت عليه  5172افظة عام ة انخفاض نسبة االعالة الحقيقية في المحاظهرت الدراس  -5
بسبب ارتفاع نسبة السكان  5172عام   %(19)انخفضت الى %( ف97)اذ بلغت  7991عام

 نسبة الى باقي السكان. النشطين اقتصادياا 
 غتن في القضاء اذ بلاعلى نسبة للعاملي 7991سجل قطاع الزراعة والصيد والغابات عام  -8
كومي للقطاع الزراعي من مجموع العاملين في القضاء ويعزى ذلك الى الدعم الح (28.2%)

في حين حقق قطاع الخدمات المرتبة االولى في نسبة العاملين عام  ، االقتصاديبسبب الحصار 
وذلك لما يوفره النشاط من مردود مادي للعاملين فيه سيما بعد  (%82.1)اذ بلغت  5172

 .الزراعي دود المادي لإلنتاجانخفاض المر 
انخفضت  %(81.1)بلغت  7991كشفت الدراسة ان نسبة العاملين في الفعالية االولى عام  -4

ويرجع ذلك الى تراجع الدعم الحكومي لإلنتاج الزراعي   %(74.5)لنتائج الدراسة الميدانية الى  تبعاا 
 7991الفعالية الثالثة عام  ين فيعن شح مياه نهر الفرات في حين بلغت نسبة العامل فضلا 

 .(%62.4) لنتائج الدراسة الميدانية الى ارتفعت تبعاا %( 24)
المرتبة االولى في نسبة  نالت( العاملون بالزراعة والصيد والغابات 6) كشفت الدراسة ان المهنة -2

المهنة  سجلتمن مجموع العاملين في القضاء في حين  (%81.2)اذ بلغت  7991العاملين عام 
ويرجع  %(56.9)اذ بلغت  5172العاملون في الخدمات المرتبة االولى بنسبة العاملين عام  (2)

 ذلك الى تعدد المؤسسات واالنشطة الفرعية التي ترتبط في قطاع الخدمات.
توصلت الدراسة من خلل توزيع العاملين بحسب الحالة العملية ان فئة من )يعمل لنفسه(  -6

يعمل باجر( اعلى ) بينما سجلت الحالة.  (%45.8)اذ بلغت  7991حققت المرتبة االولى عام 



 

 

ويعزى ذلك الى ارتفاع مستوى االجور بعد عام  (%41.1)اذ بلغت  5172نسبة للعاملين عام 
5118 . 

اظهرت الدراسة الى وجود تباين في توزيع القوى العاملة حسب الحالة العلمية اذ استحوذت  -1
  (%59.7)اذ بلغت  7991في نسبة العاملين في القضاء عام  نسبة االمية على المرتبة االولى

فقد بلغت نسبة  5172اما عام  (%6.8)بينما حقق العاملون الحاصلون على الدبلوم والبكالوريوس 
في حين سجل العاملون الحاصلون على الدبلوم والبكالوريوس   (%74.1)االمية بين العاملين 

 .   (%56.4)نسبة 
( %84)عن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في القضاء الى  5172ميدانية كشفت الدراسة ال -9

ر فرص العمل( اعلى نسبة وسجل السبب )عدم توف ،7991عام  (%72.8) بعد ان كانت
ارتفاع تكاليف االنتاج الزراعي وقلة ) وجاء بالمرتبة الثانية السبب (%89.5)اذ بلغت  للعاطلين

 .(%75.1)المردود المادي( وذلك بنسبة 
( من مجموع %49.4)تبين من نتائج الدراسة الميدانية ان العاملين المتزوجين يشكلون نسبة  -9

 .( من مجموع المتزوجين%89.2)نسبة  لم يسبق لهم الزواج العاملين بينما سجل العاملين
( اذ بلغت 54-51مرتفعة في الفئة العمرية ) 7991كشفت الدراسة ان نسبة العاطلين عام  -71

فقد  5172نتائج الدراسة الميدانية عام  ، اما (%2.4)( اذ تبلغ 59-52والفئة العمرية ) (6.8%)
( ، وهي مرحلة انهاء %55.2)( اذ بلغت 59-52ارتفعت نسبة العاطلين في الفئة العمرية )

 .(%79.9)( اذ بلغت 84-81وكذلك الفئة العمرية )الدراسة الجامعية ، 
ي ان هناك ارتباط طردي قوي بين متغير القوى العاملة وبين من التحليل االحصائ تبين -77

 دون االبتدائيةو  ،امي و  ،ارمل و  ،مطلق ، و متزوج و  ،المتغيرات المؤثرة في القوى العاملة )اعزب 
عدم توفر فرص العمل( كما تبين ان هناك ارتباط عكسي ضعيف  ،مساهمة المرأة في العمل  مع

 ير الهجرة.بين متغير القوى العاملة ومتغ

تبين من خلل تطبيق دالة االنحدار لتحديد اهم المتغيرات المؤثرة في القوى العاملة ظهر ان  -75
دون االبتدائية( تفسر ما ، و ارمل ، و مطلق ، و متزوج ، و  لم يسبق له الزواج) 7991المتغيرات عام 

فسرت المتغير   5172لكن في عام  ،من التغير الحاصل في القوى العاملة  (%99)نسبته 
من التغير الحاصل في القوى العاملة بينما فسر كل من المتغيرين  (%94))اعزب( ما نسبته 

من التغير الحاصل في  رتيبعلى الت (%96% و94)عدم توفر فرص العمل( ما نسبته و  ،)ارمل 
 القوى العاملة.

 



 

 

 التوصياتثانيًا: 

لة من التوصيات التي يمكن ان تسهم في تطوير في ضوء النتائج التي توصلت الدراسة يمكن ادراج جم
واقع القوى العاملة في قضاء الشامية وحل جانب من المشاكل التي تعاني منها وهي على النحو 

 -التالي:

ايجاد قاعدة بيانات تخص القوى العاملة في قضاء الشامية وباقي االقضية )العاملين+  -7

 ليها.العاطلين( من اجل رصد التغييرات التي تطرأ ع

دعم القطاع الصناعي من خلل تشغيل وتأهيل المصانع والمعامل والتوسع في مجال  -5
 االستثمار الصناعي من اجل استيعاب الفائض من القوى العاملة.

االهتمام في القطاع الزراعي في القضاء من خلل دعم الفلحين وتقليل تكاليف االنتاج  -8
مع الواقع المائي في القضاء فضل عن اتباع  واستنبات اصناف جديدة من المحاصيل تتماشى

 وسائل الزراعة الحديثة سيما المتعلقة منها بعمليات السقي.
زيادة نسبة اسهام المرأة في النشاط االقتصادي عن طريق نشر الوعي الثقافي وتوفير دور  -4

 الحضانة ورياض االطفال وايجاد فرص عمل تنسجم مع قابليات النساء.
في القضاء سيما في مجال الزراعة من اجل اعادة توزيع االيدي العاملة بين  تشجيع االستثمار -2

 االنشطة االقتصادية والعمل دون تركزها في نشاط دون االخر.
 االهتمام بالمؤسسات التعليمية وايجاد نوع من الملئمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم. -6
لقضاء وايجاد ترابط بين هذه المكاتب استحداث مكاتب ودوائر تشغيل العاطلين على مستوى ا -1

 على مستوى المحافظة.
التوسع في منح قروض العاطلين عن العمل وتقديم التسهيلت االدارية لهم من اجل تخفيض  -9

 نسبة العاطلين وخلق فرص عمل جديدة لهم.
من خلل تقديم التسهيلت لهذا القطاع  عن العمل تشجيع القطاع الخاص في تشغيل العاطلين -9

او تقديم القروض المالية وغيرها ، او الكمركي  ، واء عن طريق سياسة االعفاء الضريبي س
 ة.من السياسات التي تشجع على تشغيل االيدي العامل
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  القرآن الكريم  -

 المصادر العربية :والً أ
 الكتب 
 .5172وائل للنشر،عمان، ،دار7ابو صبحة ، كايد عثمان، جغرافية السكان، ط -7
، دار المعرفة الجامعية، 4ابو عيانة ، فتحي محمد، جغرافية السكان اسس وتطبيقات، ط -5

  .7998االسكندرية، 
دار النهضة العربية، بيروت،  ،8ابو عيانة ، فتحي محمد، دراسات في علم السكان، ط -8

5115. 
ة منهجية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ابو عيانة، فتحي محمد ، سكان االسكندرية دراسة ديموغرافي -4

 .7991، االسكندرية ، 
 . 5119،  ، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية1، فتحي محمد، جغرافية السكان،ط ابوعيانة -2
 .5112 ، ، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية5ط بدران، شبل، التعليم والبطالة ، -6
اسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، البكير، محمد فتحي، الجغرافية االقتصادية،  -1

 .5119االسكندرية، 
 .5118الخريف، رشود بن محمد ،جغرافية السكان، المفاهيم واالساليب والتطبيقات، الرياض،  -9

، دار الفكر للطباعة 5الخفاف ،عبد علي، جغرافية السكان، اسس عامة، ط -9
 .5111والنشر،عمان،

الطبعة العربية االولى، مكتبة المجتمع العربي، عمان،  الدعبوسي، احمد سامر، البيئة والسكان، -71
5171. 

 .7999، 556زكي، رمزي، االقتصاد السياسي للبطالة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  -77
زيني ،عبد الحسين ، وعبد الحليم القيسي ورفيق العلي، االحصاء السكاني، مطبعة وزارة التعليم  -75

 .7996 العالي والبحث العلمي، بغداد،
، االقتصاد العراقي، دار الملك  للفنون واالداب 8زيني، محمد علي ، االقتصاد العراقي، ط -78

 والنشر، 
، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 5السعدي، عباس فاضل ، جغرافية السكان، ج -74

 . 5117بغداد،
، 7الجغرافية،ط السعدي، عباس فاضل، سكان العراق ، دراسة في اسسه الديموغرافية وتطبيقاته -72

 .5178بغداد، 



 

 

، دار وائل للنشر، االردن 5سهاونة ، فوزي عيد، ،موسى عبود سمحة ،جغرافية السكان، ط -76
،5118. 
،دار صفاء للتوزيع 7شحاذة، نعمان ،االساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب،ط -71

 .7991والنشر،عمان،
، دار 7التزايد السكاني المطرد، ط –المدن  الشواورة، علي سالم احميدان ،علم السكان وتضخم -79

 .5174صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
عثمان، ماجد واخرون، السكان وقوة العمل في مصر، االتجاهات واالفاق والتشابكات واالفاق  -79

 .5112المستقبلية ، مكتبة االسرة، مصر ، 
 .511عطوي، عبد اهلل، جغرافية السكان ،دار النهضة العربية، بيروت، -51
 .7992علي، يونس حمادي ، مبادئ علم الديموغرافيا، مطابع جامعة الموصل، الموصل ، -57
 .2111، دار وائل للنشر ، عمان ،1علي، يونس حمادي ، مبادئ علم الديموغرافيا )دراسة السكان(،ط -22
 .5112العيسوي، فايز محمد، اسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  -58
جاكلين ، جغرافية السكان ، ترجمة حسن الخياط ومكي محمد عزيز ، مراجعة شاكر غارنيه،  -54

 .7914خصباك ، مطبعة العاني ، بغداد،
فراس ،عبد المجيد، االسس االحصائية للدراسات السكانية ، مطبعة دار النهضة العربية ،  -52

 7912القاهرة، 
 .7995عة بغداد ، بغداد، فليجة ، احمد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة جام -56
 .5114،الدار العربية للعلوم، بيروت، 5لبيب، علي، جغرافية السكان، الثابت والمتحول،ط -51
مجلس السكان الدولي غرب اسيا وشمال افريقيا، مقدمة في علم السكان وتطبيقاته، مطبعة  -59

 .5171المجلس، مصر،
 .5119،  5رافي،طمحمود، علء السيد محمود واخرون، السكان من منظور ديموغ -59
، ة المعرفة وعلم المنهج الجغرافيمصيلحي، فتحي محمد، الجغرافية البشرية بين نظري -81

، مديرية دار الكتب 7السعدي ،عباس فاضل  ، جغرافية السكان، ج -85 .7994،القاهرة،5ط
  .5115للطباعة والنشر، بغداد، 

 .5174عة دمشق، دمشق، المقداد، محمد رفعت واخرون، جغرافية السكان، منشورات جام -87
،دار 7نور الدين ، سعاد، السكان والتنمية مقاربة سوسيو تنموية، لبنان الجنوبي نموذجا،ط -85

 .5171المنهل اللبناني، بيروت،
 .5177،االكاديميون للنشر، االردن، 7يونس، مفيد ذنون، اقتصاديات السكان، ط -88
 .2111لطباعة والنشر ، الموصل ، ، دار الكتب ل2الحديثي ، طه حمادي ، جغرافية السكان، ط -34

  



 

 

 :الدوريات- 
ثلج، عدنان احمد، دراسة لواقع الموارد المائية في العراق وافاقها المستقبلية ، مجلة زراعة  -1

 .5119، 8،ع81الرافدين ،م
دراسة  -الجنابي، عبير ضيدان ،االثار االقتصادية واالجتماعية لبطالة الخريجين في العراق -2

 .5178(، 79ة الصدر، مجلة البحوث الجغرافية، العدد )تطبيقية على مدين
حداد، مناور فريح ، نظرة تحليلية لحجم القوى العاملة العربية وافاق تطورها ،مجلة جامعة دمشق  -3

 .5112( ، 7(، العدد)57للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد )
لسكانية في محافظة الديوانية الحسناوي، جواد كاظم  ، التحليل المكاني لمستويات الخصوبة ا -4

 .5119، 8،ع77، مجلة القادسية للعلوم االنسانية،م 7991حسب تعداد 
، بحث  منشور على شبكة 5114-7994حسين، صطوف الشيخ ، البطالة في سوريا للمدة  -5

 .  www. cbssyr. st/studies/st 7المعلومات على الموقع .
النوعي لسكان المملكة العربية السعودية) بحوث الخريف، رشود بن محمد ، التركيب العمري و  -6

 .5112، الرياض، 5جغرافية(، مجلة الدارة، العدد 
دراسة السمات  -الخريف، رشود بن محمد، التركيب الزواجي لسكان المملكة العربية السعودية -1

جامعة  ، 7،العدد 59العامة واالبعاد الديموغرافية والمكانية، مجلة العلوم االجتماعية ،المجلد 
 .5111الكويت،

الخريف، رشود بن محمد، القوى العاملة في المملكة العربية السعودية،  ابعادها المكانية  -3
وسماتها الديموغرافية ، واالقتصادية واالجتماعية) بحوث جغرافية( الجمعية الجغرافية السعودية، 

 .5111(، الرياض، 47العدد )
رات المناخية في تفاقم شحة المياه في العراق، مجلة الشمري، اياد عبد علي سلمان، اثر التغي -2

 .5157(،كانون االول ،57(، العدد)77ميسان للدراسات االكاديمية، المجلد )
عبد العظيم، عبد العظيم احمد، القوى العاملة في دول المغرب العربي) دراسة ديموغرافية(  -11

في مواجهة العولمة )رابطة الجامعات بحث مقدم الى مؤتمر التنمية المستدامة في العلم االسلمي 
االسلمية( بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع 

www.domanhour,edu.eg.2008. 
العيسوي ، فايز محمد   ، الخصائص الديموغرافية لسكان مصر بين التدني واالرتقاء ،المجلة  -11

 .5116، 7، ج41غرافية العربية ، العددالج
فخرو، ناصر عبد الرحمن ، السكان في دولة قطر ،دراسة ديموغرافية، مجلة كلية االنسانيات  -12

 . 5115( ، جامعة قطر،52والعلوم االجتماعية، العدد )
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المقداد، محمد رفعت ،النمو السكاني واثره في القوى العاملة في القطر السوري بين عامي  -13
 .5119(، 4،العدد)54(، مجلة جامعة دمشق، المجلد 7961-5114)
-7991ناصر، حسين جعاز، تغير توزيع القوى العاملة في اقليم الفرات االوسط للمدة ) -14

 .5112(،4-8(، مجلة القادسية للعلوم االنسانية، المجلد الثامن ،العدد)7991
 
 الرسائل و االطاريح 
( اطروحة دكتوراه) 7911-7921ة في العراق لعامي )البدري، منذر عبد المجيد ،القوى العامل -7

 .7991جامعة بغداد،– اآلدابغير منشورة( كلية 
الجبوري، حسين عذاب عطشان، التحليل المكاني ألثر التعليم في الخصوبة في محافظات  -5

جامعة – اآلدابمنشورة(،كلية  (، اطروحة دكتوراه )غير5112-7991الفرات االوسط للمدة )
 .5111القادسية،

الكثافات السكانية في محافظة بغداد باستخدام  ألنواعالجبوري، شيماء اكرم احمد، التباين المكاني  -8
نظم المعلومات الجغرافية ، رسالة ماجستير) غير منشورة( ، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 

5115. 
( 5178-7991) خضير، مروة عاصي نعيمة، التركيب االقتصادي في محافظة المثنى للمدة -4

 .5172جامعة ذي قار،  –، رسالة ماجستير، كلية االداب    Gisباستخدام 
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 (1ملحق )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اآلدابكلية  -جامعة القادسية
 الدراسات العليا/ قسم الجغرافيا

 م/ استمارة استبانة
(. تهـدف هـذه  2115- 1221ء الشـامية للمـدة  استبيان خاص برسالة الماجسـتير)التحليل المكـاني للقـوة العاملـة فـي قضـا        

تسـتخدم اال ألغـراض البحـث العلمـي ،لــذا  االسـتمارة الـى جمـع البيانـات الالزمـة عــن القـوى العاملـة فـي سـكان قضـاء الشــامية وهـي ال
بـة بعـض التوضـيح ( فـي المكـان المناسـب وقـد تتطلـب االجا√نرجو االجابة عن االسئلة المدونة بشكل واضح وتكون االجابة بعالمـة) 

 ، شاكرين تعاونكم معنا .
 أ.م.د. حسين عذاب عطشان الجبوري -المشرف :           شهاب كاظم عبيد                                          -الباحث :

 
                                                                                           -------الريف/القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-------الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/الحي-------الناحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  - 1
 □اناث    □عدد افراد االسرة ذكور-2
 المجموع □اناث   □سنة فأكثر ذكور  15عدد افراد االسرة -3 
                                                                                              □المجموع  □االناث □عدد االفراد العاملين في االسرة   ذكور -4

        □اناث     □  ذكورعدد المواليد بعمر سنة فأقل  :        -5
  □ال   □الزواج المبكر  نعم :  □ال   □: تعليم المرأة   نعم   □ال    □يأتي : عمل المرأة  نعم  هل تشجع ما -6
 هل تقوم بتربية الحيوانات وما هي اعدادها : -1

 الجاموس االبقار االغنام اننوع الحيو 
    العدد

 
 □شبكة الحماية االجتماعية  □الرعاية االجتماعية     □هل تستلم او احد افراد اسرتك راتب من :التقاعد  -3
     □اكثر من مليون    □مليون   -511111  □ 51111مقدار الدخل الشهري بالدينار العراقي اقل من  -2

         □اكثر من ذلك       □مصدران          □در واحد  عدد مصادر الدخل : مص -11
           □موسمي           □شهري      □هل دخل االسرة يومي  -11
 -في المكان المناسب اما االسئلة التي تحتاج توضيح الرجاء ايضاحها :√ضع عالمة  -12

 الحالة االجتماعية والعلمية
العالقة  العمر افراد االسرة

بــــــــرب 
 سرةاال

تــــاريخ 
 الميالد

 الحالة العلمية                الحالة االجتماعية     
غيـــــــر  اناث ذكور

 متزوج
يقـــــــــرأ  امي ارمل مطلق متزوج

 ويكتب
ثانوي   متوسطة ابتدائية

 ومهني
دبلـــــــــــوم و 
 بكالوريوس

شهادة 
 عليا

                
                
                
                
                
                
                
                

 



 

 

 قطاع النشاط االقتصادي )العاملون فقط(:
الزراعــــــــــــــــة  الجنس ت

والصـــــــــــــــــيد 
 والغابات

ـــــــــــــــــــــــاجم  المن
واســـــــــــــــــتخراج 

 النفط والغاز

الصــناعات 
 التحويلية

الكهربــــــــــــــــــاء 
 والماء والغاز  

التشـــييد 
 والبناء 

تجــــــــــــــــــــــارة 
الجملــــــــــــــــــة 

 والمفرد

التخزين النقل و 
 والمواصالت

التــــــــــأمين 
 والعقارات

قطــــــــــــــــــــــاع 
 اناث ذكور الخدمات

            
            
            

 المهن الرئيسية )العاملون فقط(:
االختصاصــــــيين  الجنس        ت

 والفنيين
المـــــــديرين 

 واالداريين
المـــــوظفين 

 التنفيذيين
العـــــاملون 

 بالبيع
العـــــــاملون 

 بالخدمات
ة وتربيـــــة زراعـــــ

 الحيوانات
العــــاملون باالنتــــاج ومــــن يــــرتبط 

 اناث ذكور بهم
          
          
          

 الحالة العملية  :
 يعمل لدى االسرة بدون اجر يعمل بأجر يعمل لنفسه صاحب عمل العمر     الجنس          

 اناث ذكور
       
       
       

 -سب الجنس والحالة العلمية:)العاطلون( بح
 شهادة عليا دبلوم و بكالوريوس ثانوي ومهني  متوسطة ابتدائية يقرأ ويكتب امي العمر الجنس            

 اناث ذكور
          
          
          

 
 -اسباب عدم العمل )العاطلون فقط(:

 اسباب عدم العمل                             االفراد العاطلين  
بعد موقع العمل  اناث ذكور

عــــــــــن محــــــــــل 
 السكن

الوضــــــــــــــــــــــــــــع 
 االجتمــــــــــاعي ال

ناســــــــب مــــــــع تي
 طبيعة العمل

عدم وجـود 
فــــــــــــــــرص 

 عمل

عــــدم مالئمـــــة 
العمـــــــــــــــــــــــــــل 
لالختصـــــــــاص 

 المؤهل

عــدم تــوفر 
مهــــــــــــــــارة 

 للعمل

ــة االجــر فــي  قل
االعمــــــــــــــــــــــال 
الموجــــــــــــــــــودة 

 حاليا

عـــــــدم تـــــــوفر   
ــــــــــــــــــــــــاه  المي

 للزراعة

ارتفـــــاع تكـــــاليف 
  االنتـــــــــــــــــــــــــــــــاج 

نخفـــــــــــــــــــــــاض وا
 المردود المادي

           

          

          
          
          
          



 

 

 (5ملحق)
 5172توزيع حجم العينة في   قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية لعام  

 الوحدة االدارية
 حجم العينة              2115عدد االسر        
 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 312 116 126 12655 4113 1231 م.ق.الشامية
 313 131 116 12363 1615  4143 ن.غماس

 131 113 34 5622 4233 1321 ن.المهناوية
 23 31  13  4116 3514 512 ن.الصالحية

 351  422 353 34663 21135 14513 المجموع
 -الباحث اعتمادا على :  المصدر :

طيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات ،مديريـة جمهورية العراق ، وزارة التخ-
 .2115تقديرات سكان قضاء الشامية لسنة  احصاء السكان في الديوانية،-
 

 (8ملحق )
 5172-7991التوزيع البيئي لسكان قضاء الشامية  للمدة 

 الوحدات االدارية
 1221السكان 

 المجموع
 2115السكان 

المساحة  المجموع
 ريف حضر ريف حضر 2كم

 111 24112 31154 56365 61213 31144 23414 *م.ق.الشامية
 452 24613 61216 33111 64534 45516 12113 ن.غماس

 215 43131 33212 2312 21522 22321 4112 ن. المهناوية
 114 31614 23113 3562 21222 12611 1552 ن .الصالحية

 243 264133 161631 113516 113616 112331 53136 المجموع
 3153 1251162 531511 113662 511331 353563 321163 المحافظة

 -الباحث اعتمادا على : المصدر:
)محافظــة 1221،نتــائا التعــداد العــام للســكان لســنة  لإلحصــاءالجهــاز المركــزي  جمهوريــة العــراق، ،وزارة التخطــيط، -

 (.22) جدول القادسية ،قضاء الشامية(
 مديرية احصاء السكان في الديوانية. الجهاز المركزي للتخطيط وتكنلوجيا المعلومات، جمهورية العراق ،وزارة التخطيط، -
    .2115مجموعة اإلحصائية السنوية لعام ال،  التخطيط وزارة،  جمهورية العراق،  -

                                           م. ق يراد بها مركز قضاء. )*( 
 



 

 

 (4ملحق )
 5172-7991للمدة  والجنسالعمرية  الفئات لسكان قضاء الشامية حسب التوزيع العددي

 الفئات العمرية
1221 2115 

 اناث ذكور اناث ذكور

1-4 12321 13151 21143 13362 
5-2 12443 12232 13562 11151 
11-14 11523 11132 13362 15335 
15-12 2551 2515 14213 13322 
21-24 1241 1611 12331 11363 
25-22 6521 1223 11155 2162 
31-34 5412 5643 3226 3311 
35-32 4621 5141 1325 1534 
41-44 4332 4211 6363 6261 
45-42 3241 3121 6432 5525 
51-54 1263 2211 3111 3313 
55-52 1542 1152 2532 2311 
61-64 1513 1634 2426 2522 
65-62 334 251 1462 1663 
11-14 545 651 352 232 
15-12 351 433 613 631 
 631 615 462 411 فأكثر 31

 121513 136611 31126 35321 المجموع

 264133 113616المجموع الكلي                  

 -الباحث اعتمادا على : المصدر :
 1221،نتــائا التعــداد العــام للســكان  لســنة  إلحصــاءلالجهــاز المركــزي  جمهوريــة العــراق ،وزارة التخطــيط، -

 (.21 )محافظة القادسية /قضاء الشامية جدول
وتكنلوجيـا المعلومـات ،مديريـة  لإلحصـاءجمهورية العراق، مجلس الوزراء ،وزارة التخطيط، الجهـاز المركـزي  -

 .2115احصاء السكان في الديوانية، تقديرات 
                                                        

 



 

 

 (2ملحق )
 5172- 7991التوزيع العددي للسكان في مجموع القضاء حسب الجنس  والنشاط االقتصادي عام  

 النشاط االقتصادي
1221 2115 

 مجموع اناث ذكور المجموع االناث الذكور
 222 23 122 21165 126 12362 الزراعة والصيد والغابات

 3 1 3 24 1 23 لنفط والغازالمناجم واستخراج ا
 12 1 12 316 151 665 الصناعات التحويلية

 55 12 43 121 11 131 الكهرباء والغاز والماء
 166 1 166 1115 2 1113 التشييد والبناء

 214 21 131 4211 34 4123 تجارة الجملة والمفرد
 133 1 133 1123 33 1161 النقل والتخزين

 51 3 42 151 23 123 التمويل والتأمين
 524 112 352 2234 1125 3152 الخدمات
 1466 312 1154 31146 2236 35511 المجموع

جمهورية العراق ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائا التعداد العام    -الباحث اعتمادا على : : المصدر
 نتائا الدراسة الميدانية(، و 31، قضاء الشامية جدول ) 1221م للسكان لعا

 (6لحق )م
 7991االدارية عام لنشاط االقتصادي والجنس والوحدات التوزيع العددي للسكان العاملين  في قضاء الشامية حسب ا

 النشاط االقتصادي
 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 2331 53 2323 3141 21 3151 3313 423 3325 4613 155 4463 لزراعة والصيد والغاباتا
 3 1 3 3 1 3 1 1 1 13 1 13 المناجم واستخراج النفط والغاز

 31 12 25 35 2 33 266 22 231 416 116 311 الصناعات التحويلية
 23 1 21 31 4 33 51 1 51 32 12 11 الكهرباء والغاز والماء

 42 1 43 42 1 42 441 1 441 513 1 513 ييد والبناءالتش
 161 3 164 321 2 312 1331 13 1312 2335 64 2321 تجارة الجملة والمفرد

 123 3 125 213 3 211 536 5 531 232 23 214 النقل والتخزين
 13 1 13 11 1 11 46 1 32 31 15 66 التمويل والتأمين

 1211 11 1123 1524 113 1416 2624 213 2421 3364 125 3132 الخدمات العامة واالجتماعية
 4516 155 4351 6123 221 5313 14133 156 13432 13122 1115 11224 المجموع
 ( .31، قضاء الشامية جدول) 1221جمهورية العراق ، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائا التعداد العام للسكان لعام  -المصدر:



 

 

 (1)ملحق 
 5172التوزيع العددي للسكان في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي والجنس والوحدات االدارية 

 النشاط االقتصادي
 ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 52 21 32 55 11 45 31 22 65 62 12 51 اباتالزراعة والصيد والغ

 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 1 3 المناجم واستخراج النفط والغاز

 3 1 3 5 1 5 6 1 6 5 1 5 الصناعات التحويلية

 12 4 3 15 4 11 14 2 12 14 2 12 الكهرباء والغاز والماء

 21 1 21 22 1 22 43 1 43 62 1 62 التشييد والبناء

 21 2 25 43 12 22 13 21 52 25 14 31 ة والمفردتجارة الجمل

 24 1 24 35 1 35 33 1 33 41 1 41 النقل والتخزين

 4 1 3 11 2 3 11 3 14 12 2 11 التمويل والتأمين

 111 54 51 114 31 14 141 51 21 162 33 124 الخدمات العامة واالجتماعية

 261 31 112 313 65 233 433 23 335 411 63 412 المجموع

 -الباحث اعتمادا على : :المصدر
 2115لعام  نتائا الدراسة الميدانية  -
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (9ملحق)                                                                              
 7991عام التوزيع العددي للسكان العاملين حسب النشاط االقتصادي الثلثي والجنس والوحدات االدارية 

النشاط 
 االقتصادي

 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز القضاء
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 21164 126 12361 2331 53 2323 3346 21 3156 3313 423 3325 4613 155 4463 الزراعة
 2141 163 1212 111 14 113 111 6 111 151 31 121 1142 113 1131 لصناعةا

 15443 1212 14111 1513 33 1425 2161 124 1236 4613 233 4331 1262 332 6431 الخدمات
 31146 2236 35511 4516 155 4351 6123 221 5313 14133 156 13432 13122 1115 11224 المجموع

 (.31، قضاء الشامية ، جدول )1221ر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائا التعداد العام للسكان لعام المصد               
 (9ملحق)

 5172التوزيع العددي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب النشاط االقتصادي الثلثي والجنس والوحدات االدارية 

 النشاط االقتصادي
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المناوئة ناحية غماس ز القضاءمرك

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 263 64 122 52 21 32 55 11 45 31 22 65 62 12 51 الزراعة
 243 12 236 42 4 33 51 4 41 11 2 62 34 2 32 الصناعة

 255 236 112 166 51 112 121 51 146 215 14 211 311 54 263 خدماتال
 1466 312 1154 261 31 112 313 65 233 433 23 335 411 63 412 المجموع

 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام  الباحث اعتمادا على  المصدر :             



 

 

 (71ملحق)
 الشامية التوزيع العددي للسكان العاملين في قضاء 
 7991حسب المهنة والجنس والوحدات االدارية 

 المجموع 2-3-1مهنة 6مهنة 5مهنة 4مهنة 3مهنة 2مهنة 1مهنة العاملون الوحدات االدارية

 مركز قضاء الشامية
 11224 2262 4414 431 1151 2334 2 611 ذكور
 1115 113 146 25 56 23 1 611 اناث

 13122 2312 4621 516 1316 2432 2 1214 مجموع

 ناحية غماس
 13432 1533 3313 313 226 2124 - 333 ذكور
 156 35 431 31 13 32 5 152 اناث

 14133 1563 3132 334 232 2163 5 421 مجموع

 ناحية المهناوية
 5313 335 3116 152 252 1151 1 241 ذكور
 221 1 22 11 2 11 1 26 اناث

 6123 336 3365 111 254 1162 1 336 مجموع

 ناحية الصالحية
 4351 241 2311 114 122 341 13 213 ذكور
 155 12 51 12 11 11 1 61 اناث

 4516 253 2361 116 132 352 13 213 مجموع

 مجموع القضاء
 35511 4313 12361 1141 3151 6251 22 1326 ذكور
 2236 151 114 142 31 152 5 211 اناث

 31146 4522 21141 1126 3131 6412 21 2313 مجموع
 الباحث اعتمادا على : المصدر:

، قضاء الشامية جدول 1221جمهورية العراق ، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائا التعداد العام للسكان لعام  -
(36.) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 (77ملحق)
 5172س والوحدات االدارية التوزيع العددي للسكان العاملين في قضاء الشامية حسب المهنة والجن

 المجموع 2-3-1مهنة 6مهنة 5مهنة 4مهنة 3مهنة 2مهنة 1مهنة العاملون الوحدات االدارية

 مركز قضاء الشامية

 412 26 53 113 41 65 1 21 ذكور

 63 3 21 21 1 12 3 2 اناث

 411 22 13 123 43 34 11 23 مجموع

 ناحية غماس

 335 16 51 24 36 45 3 12 ذكور

 23 1 25 33 3 25 1 4 اناث

 433 33 32 121 32 11 2 23 مجموع

 ناحية المهناوية

 233 41 41 61 31 42 2 16 ذكور

 65 1 14 25 3 11 1 4 اناث

 313 43 54 35 34 52 3 21 مجموع

 ناحية الصالحية

 112 32 45 45 12 22 3 6 ذكور

 31 3 22 21 -- 12 1 2 اناث

 261 35 14 12 12 43 4 3 مجموع

 مجموع القضاء

 1154 251 211 311 133 134 21 62 ذكور

 312 14 33 115 1 31 6 12 اناث

 1466 265 233 412 141 264 26 14 مجموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
  . 2115نتائا الدراسة الميدانية لعام  -



 

 

 7991ية حسب الحالة العملية والجنس عام التوزيع العددي للسكان العاملون في  قضاء الشام (75ملحق)

 الحالة العملية
 العاملون

1221 
مجموع 
 القضاء

2115 
مجموع 
 الوحدات االدارية الوحدات االدارية القضاء

 صاحب عمل

 ن.الصالحية ن.المهناوية ن.غماس م.ق.الشامية ن.الصالحية ن.المهناوية ن.غماس م.ق.الشامية
 226 23 55 44 22 2312 313 232 122 263 ذكور
 22 4 3 11 4 31 6 5 23 53 اناث

 243 32 53 55 113 2322 324 231 322 1116 مجموع

 يعمل لنفسه
 232 31 55 61 36 15431 1326 3621 5512 4462 ذكور
 46 2 4 23 11 462 21 31 152 213 اناث

 235 46 52 34 26 12632 1341 1461 5661 4611 مجموع

 جريعمل بأ
 453 64 34 152 153 14123 1531 1613 5131 5134 ذكور
 133 36 36 35 31 1242 21 122 233 132 اناث

 522 111 121 121 135 15365 1622 1311 5413 6523 مجموع

 يعمل لدى االسرة
 235 42 44 13 64 3533 616 213 1224 115 ذكور
 116 32 22 22 23 444 36 5 223 115 اناث

 341 31 66 111 31 3226 112 213 2256 321 مجموع

 المجموع
 1154 112 233 335 412 35511 4351 5313 13432 11224 ذكور
 312 31 65 23 63 2235 154 221 156 1115 اناث

 1466 261 313 433 411 31145 4515 6123 14133 13122 مجموع

 (.36، قضاء الشامية جدول )1221ارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائا التعداد العام للسكان لعام جمهورية العراق ، وز   -الباحث اعتمادا على : المصدر:



 

 

 7991التوزيع العددي للسكان  النشطين اقتصاديا في قضاء الشامية حسب الجنس والوحدات االدارية عام ( 78ملحق)

 الوحدات االدارية
 المجموع العاطلين العاملين

 المجموع االناث الذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 15511 1143 14362 2431 43 2433 13122 1115 11224 م.ق.الشامية

 16211 135 16136 2133 22 2154 14133 156 13432 ن.غماس
 6663 223 6441 641 3 631 6123 221 5313 ن.المهناوية
 5436 114 5262 231 12 211 4516 155 4351 ن.الصالحية

 44531 2331 42251 6334 24 6141 31146 2236 35511 المجموع

 (.35، قضاء الشامية جدول )1221جمهورية العراق ، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائا التعداد العام للسكان لعام المصدر:                       
 

 في قضاء الشامية حسب البيئة والجنس  دياالنشطين اقتصا التوزيع العددي للسكان  (74ملحق)
 5172ية حسب نتائج الدراسة الميدانية والوحدات االدار 

 المجموع         العاطلين         العاملين         الوحدات االدارية
 المجموع االناث الذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 124 111 611 254 32 215 411 63 412 م.ق.الشامية
 662 155 511 222 51 112 433 23 335 ن.غماس

 466 121 346 163 55 113 313 65 233 ن.المهناوية
 311 121 244 111 46 65 261 31 112 ن.الصالحية

 2223 512 1114 151 121 561 1466 312 1154 المجموع

 نتائا الدراسة الميدانية. -المصدر:                                 



 

 

 (72لحق)م
 5172حسب السبب والجنس والوحدات االدارية حسب نتائج الدراسة الميدانية   التوزيع العددي للسكان العاطلين 

 اسباب عدم العمل
 مجموع  ريف القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز  قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ورذك مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 43 6 31 2 - 2 13 3 11 14 3 11 14 -- 14 بعد موقع العمل عن محل السكن

 13 24 42 12 6 6 26 11 15 13 2 16 14 2 12 الوضع االجتماعي ال يتناسب  مع   العمل
 232 11 212 41 22 13 56 21 36 23 24 14 25 11 34 عدم توفر فرص للعمل

 62 12 51 5 -- 5 12 5 1 16 6 11 36 1 35 العمل لالختصاص المؤهل عدم مالئمة
 11 21 51 2 5 4 11 - 11 22 2 13 36 6 31 عدم توفر مهارة للعمل

 34 5 22 2 2 1 4 - 4 5 -- 5 16 3 13 قلة االجر في االعمال الموجودة حاليا
 16 25 51 11 3 1 21 2 12 21 1 21 21 2 12 عدم توفر المياه للزراعة

 26 23 63 24 3 16 21 1 14 22 6 23 22 1 15 ارتفاع تكاليف االنتاج الزراعي وقلة المردود المادي
 151 121 561 111 46 65 163 55 113 222 51 112 254 32 215 المجموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:     
  .2115لعام  نتائا الدراسة الميدانية -
 
 
 
 



 

 

 (16ملحق)
 1221سنوات فأكثر( عام 6)في عمر  والوحدات االدارية في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس عددي للسكان والقوى العاملة الفعلية لتوزيع الا

الفئات 

العمر

 ية

 جمموع القضاء ناحية الصالحية ناحية املهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 االناث الذكور اجملموع االناث الذكور موعاجمل االناث الذكور اجملموع االناث الذكور
اجملمو

 ع
 اجملموع االناث الذكور

 ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان

2-9  3557 25 3161 7 2977 76 7882 613 3727 5 7253 618 4594 41 4171 1 3125 41 4481 43 4183 4 6627 41 41648 694 9711 43 49926 311 

41 - 41 3746 386 3137 9 7419 394 1319 811 1427 63 8542 863 4779 487 4714 1 3181 487 4382 414 4679 7 6225 418 44662 4171 41581 39 64841 4519 

45 - 49 3572 4552 3138 65 7141 4584 3822 6178 3721 69 7262 6417 4749 838 4269 7 3318 815 4357 597 4314 9 6258 212 41548 5129 41468 71 61212 5439 

61 - 61 6832 4971 6951 449 5791 6189 6243 4995 3148 12 5234 6114 4698 4116 4351 33 6256 4153 4432 845 4414 67 6637 816 7883 5786 8167 665 42341 2117 

65 – 69  6786 6398 6766 352 5511 6715 6259 6314 6271 324 5333 6716 4627 4417 4496 12 6159 4493 986 861 957 37 4939 857 7291 2712 7515 811 45635 7512 

31 - 31 4211 4163 4781 487 3381 4241 4268 4176 4731 86 3326 4551 295 219 842 13 4544 296 561 175 571 61 4191 199 1117 1149 1911 332 9354 1355 

35 – 39  762 218 981 439 4712 787 557 511 4154 12 4218 512 619 491 375 46 581 612 457 415 682 8 113 453 4219 4187 6296 615 1314 4296 

11 - 11 4499 4151 4639 97 6138 4454 937 815 4433 32 6171 884 135 379 561 43 959 396 381 366 127 43 854 335 6955 6211 3323 459 2348 6759 

15 - 19 916 714 971 22 4876 817 4158 948 4461 11 6478 926 111 391 177 49 947 143 351 317 167 8 784 345 6751 6375 6991 437 5718 6197 

51 - 51 592 151 273 13 4629 197 218 523 216 64 4691 581 637 617 365 41 526 647 649 471 626 5 184 479 4711 4398 4916 79 3216 4177 

55 – 59  394 622 197 64 888 687 126 393 516 47 4111 141 439 464 638 41 377 435 441 416 483 7 697 419 4412 886 4121 59 6522 914 

21 – 25  311 611 171 46 841 656 114 335 515 41 912 319 417 431 619 41 352 411 461 92 426 1 686 411 4146 814 4312 11 6358 814 

 6749 8348 71 1563 6215 3795 389 4172 5 516 381 531 558 4312 43 277 515 229 4164 3476 36 4781 989 4388 754 6761 61 4561 767 4611 فأكثر25

 37712 431517 6632 29246 35541 71953 1512 47174 455 8261 1354 8154 2163 64242 661 41994 5813 41265 41488 11334 752 65897 43136 68156 43169 17569 4415 61411 44961 63165 اجملموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
  (.31( جدول)،)قضاء الشامية1221جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائا التعداد العام للسكان لعام  -

 



 

 

 (11ملحق)
 2115سنوات فأكثر( عام 6)في عمر  والوحدات االدارية في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس لتوزيع العددي للسكان والقوى العاملة الفعلية ا

 الفئات العمرية

 جمموع القضاء ناحية الصالحية ناحية املهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور

 ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان ق.ع سكان

2- 9 448 -- 413 - 664  435 - 461 - 655 - 23 - 16 - 415 - 26 - 87 - 419 - 378 - 356 - 731 - 

41 - 41 641 5 481 4 391 2 448 2 93 6 644 8 76 2 32 - 418 2 411 43 27 7 474 61 511 31 372 41 881 11 

45 - 49 87 41 52 3 413 47 411 43 27 1 474 47 88 64 38 7 448 68 416 45 74 43 473 68 384 23 636 67 243 91 

61 - 61 96 16 411 49 496 24 81 51 84 64 424 74 95 32 32 9 434 15 88 66 31 46 448 31 355 451 617 24 216 644 

65 – 69  454 15 411 42 694 24 461 26 81 48 618 81 413 32 48 41 464 51 81 31 68 42 418 12 158 473 671 21 768 637 

31 – 31   488 28 457 2 315 71 71 65 91 41 421 39 461 13 14 2 424 19 82 62 34 9 447 35 121 426 349 35 783 497 

35 – 39  483 27 491 6 373 29 77 61 81 8 424 36 92 11 33 5 469 15 71 61 66 8 92 68 131 454 369 63 759 471 

11 - 11 87 54 71 3 424 51 91 63 77 8 427 34 86 66 66 9 411 34 84 47 63 41 411 67 311 443 492 31 532 413 

15 – 19  75 12 28 2 413 56 84 14 75 3 452 11 88 43 35 46 463 65 76 48 69 3 414 64 342 448 617 61 563 416 

51 – 51 57 37 11 3 97 11 26 35 54 3 443 38 71 8 61 6 91 41 71 46 63 4 93 43 659 96 431 9 393 414 

55 - 59 16 46 59 1 414 42 25 33 51 7 445 11 72 9 47 4 93 41 57 1 8 6 25 2 611 58 431 41 371 76 

21 – 21  38 43 16 5 81 48 31 48 16 8 76 62 81 6 41 - 91 6 53 6 9 - 26 6 614 35 417 43 318 18 

 44 435 6 56 9 83 - 5 - 3 - 6 6 79 - 42 6 23 7 34 6 64 5 41 6 61 - 46 6 8 فأكثر 25 

 4122 7321 346 6955 4451 1119 621 4326 84 134 479 934 313 4152 25 328 638 4192 133 4984 98 935 335 4112 171 6557 28 4664 116 4332 اجملموع

 نتائا الدراسة الميدانية. الباحث اعتمادا على :  لمصدر:ا



 

 

 (13ملحق)
 1221سنوات فأكثر( في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االداري لعام11بعمر التوزيع العددي للسكان العاملون)

 الوحدات االدارية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 موعمج اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 11321 533 2131 1135 41 1144 1514 31 1434 4212 222 4631 2312 121 2622 امي

 2251 134 2116 241 11 231 1312 21 1232 4133 51 4132 2314 52 2322 دون االبتدائية

 2361 33 2212 1322 21 1311 1222 11 1211 2513 21 2421 3523 35 3423 ابتدائية

 2162 65 2114 364 5 352 423 3 421 312 15 124 1113 42 1161 متوسطة

 2113 311 2331 332 32 351 423 32 334 112 14 633 1121 226 265 ثانوي ومهني

 2312 633 1614 233 12 216 342 53 234 526 23 433 1156 415 141 دبلوم وبكالوريوس

 126 13 113 24 1 24 16 1 15 33 2 31 53 15 33 شهادة عليا

 36345 1341 34223 4416 132 4224 6112 212 5311 13633 413 13155 12124 215 11142 عالمجمو 

 الباحث اعتمادا على  : المصدر:
 (.32، قضاء الشامية ، جدول ) 1221جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء، نتائا التعداد العام للسكان لعام  -
 
 



 

 

 (79ملحق)                                         
 5172التوزيع العددي للسكان العاملون في قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والجنس والوحدات االداري لعام 

 الوحدات االدارية
 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث رذكو  مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 216 46 111 54 15 32 32 3 31 46 12 34 11 11 66 امي
 215 25 121 42 3 34 36 3 33 56 3 43 31 6 15 دون االبتدائية

 211 32 162 41 13 34 32 4 35 66 11 56 42 5 44 ابتدائية
 162 31 133 21 3 13 66 3 53 33 6 32 44 2 35 متوسطة

 233 45 133 32 13 12 42 12 31 36 14 12 13 6 61 ثانوي ومهني
 331 121 266 61 24 31 62 21 42 123 43 35 122 21 112 دبلوم وبكالوريوس

 45 12 33 3 -- 3 12 3 2 13 5 3 11 4 13 شهادة عليا

 1466 312 1154 261 31 112 313 65 233 433 23 335 411 63 412 المجموع

 الباحث اعتمادا على :ر: المصد
 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام -

  
 (51ملحق)

 5172التوزيع العددي للسكان العاملون في قضاء الشامية حسب الحالة الزواجية والجنس والوحدات االدارية عام 
الوحدات 
 االدارية

 المجموع الكلي ارمل مطلق متزوج غير متزوج

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 411 63 412 61 12 42 11 2 2 221 15 212 111 32 132 م.ق.الشامية
 433 23 335 52 21 32 1 3 4 123 24 114 162 44 125 ن. غماس

 313 65 233 21 12 3 4 2 2 115 13 151 114 33 11 ن. المهناوية
 261 31 112 26 14 12 4 2 2 111 12 21 121 46 14 ن.الصالحية
مجموع 
 القضاء

412 155 564 634 16 111 11 2 26 24 12 166 115
4 

312 1466 

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام  -
 
 
 
 
 



 

 

 (21ملحق)                                                                                    
 1221سنوات فأكثر( عام 6)في عمر  والوحدات االدارية في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس والسكان العاطلون عن العملالتوزيع العددي للسكان 

الفئات 

 العمرية

 جمموع القضاء ناحية الصالحية ناحية املهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع ثاالنا الذكور

 عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان

2- 9 3557 89 3161 4 2977 91 7882 637 3727 5 7253 616 4594 47 4171 1 3125 47 4481 67 4183 4 6627 68 41648 371 9711 7 49926 377 

41 - 41 3746 244 3137 46 7419 263 1319 918 1427 43 8542 924 4779 485 4714 6 3181 487 4382 644 4679 1 6225 645 44662 4955 41581 34 64841 4982 

45 - 49 3572 764 3138 41 7141 734 3822 741 3721 5 7262 749 4749 646 4269 1 3318 646 4357 684 4314 2 6258 687 41548 4968 41468 64 61212 4919 

61 - 61 6832 111 6951 45 5791 149 6243 331 3148 3 5234 337 4698 411 4351 4 6256 414 4432 472 4414 2 6637 486 7883 4141 8167 61 42341 4131 

65 – 69  6786 334 6766 1 5511 335 6259 672 6271 1 5333 672 4627 78 4496 1 6159 78 986 467 957 4 4939 468 7291 846 7515 5 54635 847 

31 – 31   4211 416 4781 4 3381 413 4268 442 4731 1 3326 442 295 64 842 1 4544 64 561 33 571 1 4191 33 1117 676 1911 4 9354 673 

35 – 39  762 68 981 1 4712 68 557 62 4154 1 4218 62 619 3 375 1 581 3 457 6 682 4 113 3 4219 59 6296 4 1314 21 

11 - 11 4499 35 4639 4 6138 32 937 42 4433 1 6171 42 135 1 561 1 959 1 381 41 127 1 854 41 6955 25 3323 4 2348 22 

15 – 19  916 48 971 1 4876 48 4158 66 4461 1 6478 66 111 5 177 1 947 5 351 8 167 1 784 8 6751 53 6991 1 5718 57 

51 – 51 592 42 273 1 4629 42 218 41 216 4 4691 45 637 3 365 1 526 3 649 8 626 1 184 8 4711 14 4916 4 3216 16 

55 - 59 394 41 197 1 888 41 126 41 516 1 4111 41 439 4 638 1 377 4 441 6 483 1 697 6 4412 67 4121 1 6522 67 

21 – 21  311 42 171 1 841 42 114 41 515 1 912 41 417 1 619 1 352 1 461 8 426 1 686 8 4146 31 4312 1 6358 31 

 446 8348 6 1563 441 3795 48 4172 1 516 48 531 8 4312 1 277 8 229 33 3476 6 4781 34 4388 53 6761 1 4561 53 4611 فأكثر 25 

 2831 431517 91 29246 2711 71953 931 47174 49 8261 944 8154 211 64242 3 41994 237 41265 6783 11334 69 65897 6751 68156 6184 17569 13 61411 6138 63165 اجملموع

 -باحث اعتمادا على :ال المصدر:
 (31،)قضاء الشامية( جدول)1221، نتائا التعداد العام للسكان لعام لإلحصاءجمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي  -

  
 
 

 



 

 

 (22ملحق)
 2115سنوات فأكثر( عام 6)في عمر  داريةوالوحدات اال في قضاء الشامية حسب الفئات العمرية والجنس لتوزيع العددي للسكان  والسكان العاطلون عن العمل ا

الفئات 

 العمرية

 جمموع القضاء ناحية الصالحية ناحية املهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور اجملموع االناث الذكور

 عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان عاطلون سكان

2- 9 448 - 413 - 664 - 435 - 461 - 655 - 23 - 16 - 415 - 26 - 87 - 419 - 378 - 356 - 731 - 

41 – 41 641 1 481 4 391 5 448 7 93 - 644 7 76 6 32 - 418 6 411 - 27 - 474 - 511 43 372 4 881 41 

45 – 49 87 7 52 4 413 8 411 46 27 5 474 47 88 3 38 4 462 1 416 3 74 6 473 5 384 65 636 9 243 31 

61 – 61 96 46 411 1 496 42 81 45 84 7 424 66 95 48 32 1 434 66 88 44 31 5 448 42 355 52 617 61 216 72 

65 – 69  454 13 411 43 694 52 461 15 81 48 618 23 413 45 48 9 464 61 81 9 68 46 418 64 158 446 671 56 768 421 

31 – 31   488 56 457 41 315 26 71 61 91 48 421 16 461 42 14 45 424 34 82 44 34 41 447 64 121 413 349 53 783 452 

35 – 39  483 37 491 3 373 11 77 67 81 3 424 31 92 43 33 41 469 63 71 7 66 7 412 41 131 81 369 63 759 417 

11 – 11 87 48 71 - 424 48 91 41 77 - 427 41 86 46 66 3 411 45 84 1 63 6 411 2 311 18 492 5 532 53 

15 – 19  75 64 28 - 413 64 84 41 75 - 452 41 88 45 35 6 463 47 76 5 69 5 414 41 342 54 617 7 563 58 

51 – 51 57 46 11 6 97 41 26 46 54 1 443 42 71 1 61 3 91 7 71 8 63 6 93 41 659 32 431 44 393 17 

55 – 59 16 5 59 3 414 8 25 3 51 6 445 5 72 5 47 6 93 7 57 5 8 - 25 5 611 48 431 7 371 65 

21 – 21  38 1 16 6 81 2 31 6 16 - 76 6 81 1 41 2 91 41 53 6 9 4 26 3 614 46 417 9 318 64 

 6 435 - 56 6 83 - 5 - 3 - 6 4 79 - 42 4 23 4 34 - 64 4 41 - 61 - 46 - 8 فأكثر 25 

 757 7321 497 6955 521 1119 444 4326 12 134 25 934 423 4121 55 328 418 4192 669 4984 57 935 476 4112 651 6557 39 4664 645 4332 اجملموع

  -الباحث اعتمادا على : المصدر:
 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام -
 
 
 
 



 

 

 (58ملحق)                                         
سنوات فأكثر( في  قضاء الشامية حسب الحالة  71التوزيع العددي للسكان العاطلون )بعمر 

 7991نس والوحدات االدارية لعام العلمية والج
الوحدات 
 االدارية

 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس مركز قضاء الشامية

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 2113 24 2154 245 3 242 141 1 141 1133 13 1111 613 3 525 امي
 1345 16 1322 212 3 216 112 1 112 136 3 133 111 11 111 دون االبتدائية

 1553 21 1532 313 11 223 214 2 212 331 2 335 642 1 642 ابتدائية
 311 6 225 42 1 42 22 1 22 35 1 34 145 5 141 متوسطة

 211 5 215 33 1 31 21 1 21 62 2 61 32 2 31 ثانوي ومهني
دبلوم 

 وبكالوريوس
33 3 26 45 1 46 25 1 25 34 1 34 122 2 211 

 11 1 11 2 1 2 1 1 1 2 1 2 6 1 6 شهادة عليا

 6222 31 6213 333 11 366 616 2 614 2511 22 2412 2222 41 2252 المجموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
،  1221ئا التعداد العام للسكان لعام جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتا -

  (.32قضاء الشامية ، جدول )
  

سنوات فأكثر( في قضاء الشامية حسب  71(التوزيع العددي للسكان العاطلون  )بعمر 54ملحق)
 5172الحالة العلمية والجنس والوحدات االداري لعام 

الوحدات 
 االدارية

 مجموع القضاء ناحية الصالحية ةناحية المهناوي ناحية غماس مركز قضاء الشامية
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 131 26 111 12 1 12 22 3 14 45 1 33 51 4 41 امي
 113 11 22 11 2 3 11 4 13 33 4 22 43 1 42 دون االبتدائية

 62 26 43 13 1 6 13 3 11 15 6 2 23 5 13 ابتدائية
 21 23 63 15 6 2 23 2 12 13 5 13 31 3 22 متوسطة

 111 34 66 21 3 13 22 3 14 32 13 26 13 5 13 ثانوي ومهني
دبلوم 

 246 63 113 31 14 11 53 11 36 13 22 56 34 15 62 وبكالوريوس

 11 4 1 2 2 -- 3 1 2 1 -- 1 5 1 4 شهادة عليا
 151 121 561 111 46 65 163 55 113 222 51 112 254 32 215 المجموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام  -



 

 

 (52ملحق) 
سنة فأكثر( في   قضاء الشامية حسب الحالة  75التوزيع العددي للسكان العاطلون  )بعمر 

 5172الزواجية والجنس والوحدات االداري لعام 
الوحدات 
 االدارية

 مجموع القضاء ناحية الصالحية ناحية المهناوية ناحية غماس ضاء الشاميةمركز ق
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

غير 
 311 65 236 56 23 33 11 11 54 12 12 53 112 6 26 متزوج

 232 63 214 31 12 25 11 22 43 111 13 33 61 14 53 متزوج
 13 4 2 2 -- 2 -- -- -- 3 1 2 3 3 5 مطلق
 161 61 111 16 11 5 15 2 6 53 24 22 11 16 61 ارمل

 151 121 561 111 46 65 163 55 113 222 51 112 254 32 215 المجموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر:
 .2115نتائا الدراسة الميدانية لعام  -

  قضاء الشامية( سنة والمواليد للسنة السابقة للتعداد في 49-72) بعمر النساء عدد(56ملحق)
 7991اإلدارية لعام  الوحداتبحسب 

 2115 1221 الوحدات االدارية
 عدد المواليد

 
( 42-15عدد النساء )

 سنة في منتصف السنة
 عدد المواليد
   

( 42-15)عدد النساء
   في منتصف السنة

 135 132 13362 2144 م. قضاء الشامية 
 553 111 15366 2651 ناحية غماس 

 223 43 6233 1121 ناحية المهناوية 
 234 44 4522 151 ناحية الصالحية 
 1311 326 41153 6511 مجموع القضاء

 -الباحث اعتمادا على : المصدر:
،  بيانات غير 2115و  1221م  جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي  لإلحصاء، نتائا التعداد العام للسكان لعا-

 منشورة  .
 نتائا الدراسة الميدانية. -

 باستخدام المعادلة التالية:                1221و 1231قدر عدد السكان منتصف العام لعامي  )*(

: معدل r: عدد السكان في التعداد السابق، po: عدد السكان منتصف العام،  pnإذ ان  
 : لوغاريتم طبيعي.eسنة(،  2.5لة بين التعدادين ): المدة الفاصtالنمو ، 
 المصدر:

-U.N., Development studies center, Basic Mathematics for Demographers, Edited By 

S.K. Jain, No. 1, New York, 1979,P. 50. 

rtepoPn 



 

 

 (51ملحق)
 7991لعام التوزيع العددي لسكان قضاء الشامية حسب الحالة العلمية والوحدات االدارية 

 5172ونتائج الدراسة الميدانية 

 الوحدات االدارية
4997 6145 

 اجملموع ن.الصالحية ن.املهناوية ن.غماس م.ق.الشامية اجملموع ن.الصالحية ن.املهناوية ن.غماس م.ق.الشامية

 4361 667 628 117 166 13393 1724 5981 61164 46267 امي

 4655 454 665 122 143 31877 3845 1251 46112 41112 دون االبتدائية

 4119 611 351 313 596 65685 1132 5674 2311 9271 ابتدائية

 215 469 465 453 498 7429 871 4611 4975 3461 متوسطة

 914 458 617 618 328 5674 278 978 4492 6149 ثانوية ومهين

 791 446 479 486 364 6792 361 321 231 4186 دبلوم وبكالوريوس

 32 6 5 7 66 423 36 64 11 71 شهادة عليا

 2111 983 4359 4762 6332 441951 41542 48121 16472 39798 اجملموع

 الباحث اعتمادا على : المصدر :
)محافظـة  1221لسـنة  ،نتـائا التعـداد العـام للسـكان  لإلحصـاءالجهـاز المركـزي  جمهورية العـراق ،وزارة التخطـيط،  -

 نتائا الدراسة الميدانية.و  (.32)الشامية جدول  قضاء،  القادسية
 ( 59ملحق)

 حسب الحالة الزواجية سنة فأكثر( 75) التوزيع العددي لسكان قضاء الشامية
 5172- 7991والوحدات االدارية للمدة  

الوحدات 
 االدارية

7991 5172 

 مجموع ارمل مطلق متزوج اعزب المجموع ارمل مطلق متزوج اعزب
 1633 133 12 336 645 31113 1211 263 13251 16532 يةم.ق.الشام
 1131 112 11 233 611 32243 2133 122 21212 16112 ن.غماس

 662 35 4 231 336 11123 325 25 3114 1552 ن.المهناوية
 561 42 6 231 216 13116 112 11 6633 6353 ن.الصالحية

 4643 321 32 2343 1234 111215 5514 623 54512 41211 المجموع
 -الباحث اعتمادا على : المصدر:

،  1221عـام نتـائا التعـداد العـام للسـكان ل ، لإلحصـاء جمهوريـة العـراق، وزارة التخطـيط، الجهـاز المركـزي  -
 نتائا الدراسة الميدانية ( ، و 23قضاء الشامية، جدول)

 
 



 

 

Abstract 
        This study came in their objective to detect the fact that spatial and 
temporal   variation of the working force in the Levantine duration (1997-2015) 
based on  geographical analytic  methodology associated with descriptive 
which is based on the analysis, description and link for the purpose of 
determining spatial and temporal variations, as well as some forms and map , 
some statistical  methods particular statistical pouch (s.p.ss). The study area 
is located in the northwestern part of the province of Qadisiyah governorate of 
four administrative units (in al-shmia  Qadha, Center. Al mhnaoih nahia. 
Ghammas nahia. Al salahia nahia ) with an area (948 km2) Percentage  11, 6% 
of the extremely conservative area (8153) km2. The study include four 
chapters deal with the first chapter discussed the population characteristics  of  
al-shmia Qadha , The second Chapter discussed the geographical distribution 
of  working force and the Construction of the Working force according to the 
Professional and economic activity and the Labouring condition in This Qadha 
. The third Chapter discussed the working force characteristics of al-shmia 
Qadha    .The four Chapter includes the influential factors the Working force .                                                                                                                                               

       The study revealed about working force size and variation of spatial and 
temporal distribution for the years (1997-2015) showed that the economically 
active population in the was in 1997 (44580) while the depending on the 
results of the field study (2223) of the total sample population, and show off 
the results of the field study 2015 decline in real dependency ratio in the 
elimination of what it was in 1997 as it was in 1997 (81) fell to (78) in 2015 
because of the high proportion of the economically active population. The 

study also showed the dominance of sector agricultural sector  in 1997 on the 
overall economic activity in the study area as workers in activity accounted for 
 %53,5 of the total workers in the judiciary, either in 2015 and depending on 
the results of the field study activity (services) rank came first, as the 



 

 

percentage of workers in activity %35.7  As for the distribution of workers by 
occupation has occupied the profession (6) workers in agricultural ,   ranked 
first by workers in 1997, amounting to %37 while came profession (5) 
personnel services ranked first according to the results of the field study, as 
were workers in the profession ratio of %26.9 . As for the distribution of 
workers, as the case process(the practical situation) has achieved a status 
(working for himself), the highest percentage of workers in 1997, amounting to 
%42.3 , while the case has made (to be gainfully employed) By the results of 
the field study, the highest percentage of workers, amounting to 40.7%. As 
shown by the results of the field study, the high proportion of the unemployed 
in 2015 than it was in 1997 as it was in 1997 (%15.3) rose to 34% in 2015 
has occupied the reason (lack of jobs), the first of a number of reasons Grade 
not to work as unemployed accounted for the reason above% 38.2  of the total 
unemployed for various reasons.                                                                 
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