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 فظة االنبارديناميكية القوى العاملة الصناعية يف حما
 أ.م.د. عادل رشيد حسين

 كمية التربية لمبنات جامعة األنبار
adil.rasheed@uoanbar.edu.iq 

 الممخص :
محافظة األنبار إلى قوى عاممة صناعية عالية و  ؽاالعر  إف حاجة الدوؿ النامية ومف ضمنيا

 اكثر و في الغالبألن االخرىالموارد ىي اكثر مف ما تحتاج اليو مف المستوى في اإلعداد والتدريب 
ستخداـ  الدوؿ ىي تحتاج   االيديأف إعداد  ، البشرية امكاناتيا المادية في التنميةتنمية مواردىا وا 

الماىرة يحتاج مدة زمنية اطوؿ مف المدة التي تتطمبيا االنشطة االقتصادية واالجتماعية العاممة 
في التنمية اإلقتصادية التي ليا دور فعاؿ  الصناعيةاالنشطة ى تنمية مالتركيز عيجب لذلؾ  ،االخرى 

وىذا االمر يمكف تحقيقو مف خالؿ تطوير كفاءة العامميف وتكثيؼ  ، محافظة األنبارفي واإلجتماعية 
 الجيود لتوفير كافة انواع الخدمات الثقافية والصحية وتحسيف ظروؼ العمؿ ليـ .

 .(القوى , الصناعية , االيدي , عالية , المستوى)الكممات المفتاحية : 

The dynamism of the industrial workforce in Anbar provinc 

Assistant Prof. Dr. Adel R. Hussein 

University of Anbar / Education College for women              

: Abstract 

The need of developing countries, including Iraq and Anbar 

Governorate, for a high-level industrial workforce in preparation and training 

is more than what they need from other resources because in most countries, 

they need to develop their resources and use their material capabilities in 

human development. A period of time longer than the period required by 

other economic and social activities, therefore, focus must be placed on 

developing industrial activities that have an effective role in economic and 

social development in Anbar Governorate, and this matter can be achieved by 

developing the efficiency of workers and intensifying efforts to provide all 

kinds of cultural and health services and improve working conditions. for 

them . 
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 :مشكمة البحث 

مشكمة البحث وتحديدىا عمى نحو دقيؽ وواضح خطوة ميمة في  يعد إختيار
سير خطوات البحث فيي تعكس مدى إلماـ الباحث بموضوع بحثو وتجسد حالة مف 
تراكمية عممية حوؿ موضوعو وكوف مشكمة البحث سؤااًل غير مجاب عنو فقد تمت 

 صياغتو عمى النحو اآلتي : 

 في المحافظة ؟ الصناعية كيؼ تطورت القوى العاممة 

  في المحافظة ؟الصناعية ماىي أىـ الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو األيدي العاممة 

 :فرضية البحث 

تعد فرضية البحث حاًل مبدئيًا لمشكمة البحث ، فيي عبارة منطقية غير معقدة 
يسعى الباحث مف خالؿ خطوات بحثو إلى برىنتيا وعمى ىذا األساس فإف فرضية 

يسية تقوـ أساسًا عمى أف ىناؾ تفاوتًا مكانيًا في توزيع القوى العاممة البحث الرئ
الصناعية في المحافظة وألف ىذه الفرضية تفسر اإلطار العاـ لمبحث لذا البد مف 

 اآلتي :  عمى النحوفرضيات ثانوية أو فرعية تفسر جزئيات ذلؾ ويمكف صياغتيا 

 لمحافظة . ىناؾ تطور إيجابي في حجـ القوى العاممة في ا

 . ىناؾ إختالؼ في خصائص التركيب لمقوى العاممة الصناعية في المحافظة

 في المحافظة . الصناعية ىنؾ مشاكؿ تواجو االيدي العاممة
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 : هدف البحث
 يتحدد ىدؼ البحث باآلتي : 

 معرفة تركيب القوى العاممة الصناعية .  .1
 األنبار .  محافظة في الصناعية القوى العاممةمعرفة معالـ ىيكؿ  .2
 .  االنبار تحديد أىـ المشكالت التي تواجو القوى العاممة الصناعية في محافظة .3

 
 : منطقة الدراسةحدود 

 تتحدد منطقة الدراسة في محافظة األنبار وبكامؿ حدودىا ووحداتيا اإلدارية
عمى البيانات بالقوى العاممة ة خاصنظرًا إلعتماد الدراسات ال( ، 1خارطة رقـ )

اإلحصائية )األرقاـ( والسيما التعدادات عمى نحو بارز وأساسي لذا إلتـز ىذا البحث 
 . 2214 - 1997بالمدة الزمنية مف عاـ 

اما بعد ىذا لعاـ لـ تشيد المحافظة استقرار لأليدي العاممة بسبب الظروؼ 
كؿ عاـ ة بشاالمنية التي شيدتيا والتي اثرت بشكؿ سمبي عمى المنشأت الصناعي

 .واأليدي العاممة بشكؿ خاص
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 (1خارطة رقـ )
 موقع محافظة األنبار بالنسبة لمعراؽ ووحداتو األدارية
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 ـ .2214لسنة  522222:1, مقياس  الرقمية , خارطة محافظة االنبار الطبوغرفية
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 تطور القوى العاممة الصناعية في محافظة األنبار -1

تعد محافظة األنبار مف أولى المحافظات التي ظيرت فييا بوادر نشوء 
الصناعات في حضارة وادي الرافديف ، التي أرتبطت بقياـ سكاف أعالي الفرات 

 . (1)الحبوببإستخداـ التيار المائي في سقي األراضي وطحف 

وقد كاف لنير الفرات الفضؿ في نقؿ منتجات الحبوب والغالت وغيرىا بواسطة 
إحدى  وسائؿ النقؿ النيري فضاًلعف ظيور صناعات تعتمد عمى المواد األولية 
الزراعية  كصناعة الحصراف والسالؿ ومسابؾ التمور وغيرىا التي تمبي الطمب المحمي 

مرتكزًا أساسيًا وميمًا في دعـ محافظة األنبار إذ تمعب في المحافظة كما تعد الصناعة 
دورًا ميمًا في جذب السكاف  حوؿ أماكف الثروات المعدنية مثاًل في مناطؽ معينة كما 
ىو الحاؿ في مجمع عكاشات قرب القائـ إلنتاج الفوسفات فضاًل عف أف أكثر 

 . (2)فيوكانية عالية الصناعات تتواجد في قضاء الفموجة مما أوجد تركزًا وكثافة س

ف القوؿ أف النشاط الصناعي السائد في المحافظة منذ بداية ظيوره وحتى ويمك
نياية القرف التاسع عشر تمثؿ ببعض الصناعات اإلنشائية البسيطة والحرؼ اليدوية 

( عامؿ وكاف أصحابيا يمتينونيا 4_۱التي لـ يتجاوز عدد العامميف في كؿ منيا )
كصناعة البسط والمكانس والحصراف فضاًل عف دكاكيف الحدادة التي داخؿ مساكنيـ 

ومف أبرز خصائص ،  إختصت بصناعة المناجؿ والفؤوس لسد متطمبات المزارعيف

                                                           

 . ۱٧۲، ص 1۱٦۱أحًذ ضٕضح ، انر٘ ٔانحضارج فٙ ٔاد٘ انرافذٍٚ ، تغذاد ،  (1)

،  1۱٦٧ػثذ خهٛم فضٛم ، انرٕزٚغ انجغرافٙ نهصُاػح فٙ انؼراق ، يغثؼح اإلرشاد ، تغذاد ،  (۲)

 . 11۱ص
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الصناعة في المحافظة التي ىي عبارة عف حرؼ يدوية ومنزلية بسيطة _ نموىا 
عتمادىا عمى موارد أولية محمية  . (1)البطيء ، وقمة عدد عاممييا ، وا 

أما بالنسبة لفروع الصناعة فقد إقتصرت في بداية األمر عمى بعض الصناعات 
الصغيرة التي إتسمت بكونيا بدائية ال تستعمؿ الطاقة الكيربائية مثؿ صناعة الجص 

( عاماًل وىي ۱۲75والنورة وصناعة القير إذ بمغ عدد العامميف في ىذه الصناعات )
 . ( عامالً ۹_7نسبيًا يبمغ بيف )مؤسسات ذات أساس عمالي عالي 

تـ إنشاء مجمس اإلعمار ، ومف قبمو المصرؼ الصناعي بعد  ۱۹5۰وفي عاـ 
مف النفط الذي يمثؿ بداية التدخؿ الحكومي المباشر في  العراؽأف زادت عوائد 

المشاريع الصناعية وتعديؿ ىيكؿ التنظيـ الصناعي مف خالؿ إنشاء مديرية الصناعة 
رة اإلقتصاد ووضع حوافز اإلستثمار الصناعي ، ومع ىذا فإف دور العامة في وزا

المصرؼ الصناعي ومجمس اإلعمار كاف محدودًا في نشوء الصناعة ودعميا في 
 . (2)المحافظة

إال أف فترة الخمسينات لـ تشيد قياـ صناعات كبيرة ومتوسطة في المحافظة 
قتصرت عمى بعض المشاريع  الصناعية الصغيرة التي بسبب تدني حجـ القروض ، وا 

إتسمت معظميا بسيادة الصناعات ذات الطابع الحرفي والتي كانت غير منظمة بقوانيف 
اإلستثمار مما أدى إلى الحاجة إلى تأسيس مؤسسة تشرؼ عمى الصناعات الصغيرة 

لتنظيـ شؤوف  ۱۹56القائمة آنذاؾ ، لذا أوجب تأسيس إتحاد الصناعات العراقي عاـ 

                                                           

افظح االَثار , اعرٔحح ضالو خًٛص غرتٙ ، انرحهٛم انًكاَٙ نهصُاػاخ انصغٛرج فٙ يح (1)

 . ٧٧، ص ۲11۲دكرٕراج , 

, يغثؼح انماضٙ , انُجف ,  1ضؼٛذ ػثٕد انطايرائٙ ، ضٛاضاخ ذمذو االلرصاد٘ فٙ انؼراق , ط (۲)

 . ٥1، ص 1۱٧۱
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أما فترة ،  (1)الصناعات التي أطمؽ عمييا رسميًا )الصناعات الصغيرة( ىذا النوع مف
عمى مؤشر وىو عدد المشتغميف كأساس لتحديد نوع  ۱۹6۲الستينات فقد أعتمد سنة 

فترة السبعينات بزيادة عدد المنشآت الصناعية في المحافظة  كما إتسمت،  الصناعة
رافقو زيادة في عدد العامميف إال أف ىذه الزيادة سرعاف ما إنخفضت خالؿ السنوات 

 بسبب قرارات التأميـ .  ۱۹74_  ۱۹7۲

نتيجة لحرب الخميج الصناعية أما فترة الثمانينات فقد تراجع نمو القوى العاممة 
تسببت في تراجع وتيرة النمو لمقوى العاممة التي ع اإلستثنائية األولى واألوضا

يجاد ،  (2)يةالصناع إف تراجع معدالت النمو ثـ تراجع نسبة نمو األنشطة اإلقتصادية وا 
حالة مف عدـ   التوازف التي يعيشيا اإلقتصاد العراقي كاف نتيجة لعدـ إستقرار 

كبيرة مف المشاريع اإلقتصادية لـ تعد  األوضاع السياسية واإلقتصادية إذ أف أعداداً 
تعمؿ بسبب التدمير أو نتيجة إلعتمادىا عمى المواد األولية األجنبية في إعادة تأىيميا 
التي خمقت أوضاعًا إقتصادية غير مستقرة وأدت إلى تراجع كبير في النشاط الصناعي 

تجاىيا إما نحو قطاع الز  راعة أو الخدمات أو وخروج أعداد كبيرة مف األيدي العاممة وا 
كما إتسمت فترة التسعينات بظروؼ الحصار اإلقتصادي ،  (3)تكوف عاطمة عف العمؿ

والذي أثر في أعداد العامميف في  ۱۹۹۱في المحافظة ناىيؾ عف أحداث الكويت عاـ 
 . المحافظة

فقد تغيرت األوضاع في  ۲۰14ولغاية عاـ  ۲۰۰۰عاـ  المدة مفأما 
الذي طبقت فيو اإلعفاءات الضريبية مما زاد مف أعداد  ۲۰۰۰المحافظة بعد عاـ 

                                                           

 . ٥1ضالو خًٛص غرتٙ ، انًصذر انطاتك ، ص  (1)

 . ۲٧،ص  1۱۱٧األَثار،جطاو يحًذ إتراْٛى ، انمٕٖ انؼايهح انثشرٚح فٙ يحافظح  (۲)

 . ۲٧جطاو يحًذ إتراْٛى ، انًصذر َفطّ ، ص  (۱)
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أدى إلى إغالؽ الكثير مف  ۲۰۰۳العامميف ، إال أف اإلحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 
المنشآت الصناعية نتيجة تردي األوضاع األمنية ، فضاًل عف تحوؿ قسـ كبير مف ىذه 

ى القطاع غير المنظـ كؿ ذلؾ أدى إلى تقميؿ أعداد المنشآت واأليدي المنشآت إل
 . (1)بشكؿ عاـ والعراؽالعاممة في المحافظة بشكؿ خاص 

وسقوط اغمب  2214باالضافة الى االحداث التي شيدتيا المحافظة بعد عاـ 
مدف المحافظة بيد المسمحيف والتي اسيمت في تدمير اغمب المنشأت الصناعية فييا 

 وقفيا عف العمؿ , وبذلؾ تدىورت االيدي العاممة الصناعية بشكؿ كبير .وت

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٥۱ضالو خًٛص غرتٙ ، انًصذر انطاتك ، ص  (1)
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 الصناعية في منطقة الدراسةتركيب القوى العاممة  -2
يشير مصطمح التركيب إلى عدد مف الخصائص والسمات التي يحمميا أفراد أية 
جماعة سكانية ، ومف ىذه الخصائص )النوع والعمر والبيئة حضر وريؼ( وكذلؾ 
التركيب العممي والعممي والميني . إف المعرفة الصحيحة لخصائص القوى العاممة 

ليذا بدأت كثير مف الدوؿ تيتـ إىتمامًا متزايدًا في  ، ضرورية في مجاالت التخطيط
معرفة عدد الذكور واإلناث وفئات أعمارىـ ألجؿ تحديد الحاجة اآلنية والمستقبمية 

 . (1)يةاإلقتصادلأليدي العاممة ولمختمؼ األنشطة 

الت مرتبطة إف التوزيع السكاني وحركة السكاف داخؿ محافظة األنبار ال ز 
قتصادية حيث فرض الجزء األكبر مف المحافظة الذي تمثمو المنطقة  بعوامؿ طبيعية وا 
الصحراوية أف تصبح خالية مف النشاط اإلقتصادي وبالتالي مف السكاف إال مف بعض 

( مركز إستيطاني موزعة في جيات 362مناطؽ اإلستيطاف الدائمة والمؤقتة التي تبمغ )
 . (2)مختمفة مف الصحراء

كما يرتبط عامؿ النمو السكاني بعوامؿ عديدة ومنيا اليجرة بإتجاه المناطؽ 
ذات اإلمكانيات اإلقتصادية واألنشطة المختمفة وفي مقدمتيا النشاط الصناعي ، مما 

عمى الييكؿ  جعميا تستقطب أعداد أكبر مف السكاف وأصبح فييا فائض سكانيًا إنعكس
الميني لمقوى العاممة الماىرة وغير الماىرة مما يؤثر عمى تحقيؽ فرص التصنيع 

 . (3)مستقبالً 

                                                           

 . ٥٧جطاو يحًذ إتراْٛى ، يصذر ضاتك ، ص (1)

د. يحًذ خهٛفح انذنًٛٙ ، ٔد. صثاح انرأ٘ ، انحركح انطكاَٛح يحافظح األَثار، تحس يمذو إنٗ  (۲)

 ٧، ص 1۱۱۱غ نهجًؼٛح انجغرافٛح انؼرالٛح ، تغذاد انًؤذًر انطات

،  1۱۱٥يحًذ عّ انحٛاَٙ ، انصُاػح ٔذٕعُٓا فٙ يحافظح األَثار ، أعرٔحح دكرٕراِ ،  (۱)

 11ص
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 الصناعية في منطقة الدراسةالتركيب العمري لمقوى العاممة  2-1

يقصد بالتركيب العمري عدد ونسبة كؿ مجموعة مف مجموعات السكاف موزعة 
عمى فئات السف فتشمؿ كؿ فئة األفراد الذيف تقع أعمارىـ في سف معينة وىناؾ ثالثة 
متغيرات ىامة تؤثر في الييكؿ العمري ىي المواليد والوفيات واليجرة وىي عوامؿ 

ثير األخرى ومف خالؿ ىذه العوامؿ يظير متداخمة وأف أي تغير في إحداىا يؤثر في تأ
 . (1)تأثير الظروؼ اإلجتماعية واإلقتصادية

ويالحظ أف تركيب القوى العاممة الصناعية يختمؼ إختالفًا كبيرًا عف التركيب 
، حيث بمغت نسبة العامميف  (2)العمري لمقوى العاممة في القطاعات اإلقتصادية األخرى

.  1997( مف حجـ القوى العاممة الصناعية لعاـ %95) 14-12في الفئة العمرية 
في حيف لـ تبمغ نسبة العامميف في ىذه الفئة بالنسبة لمجموع القوى العاممة سوى 

% ويعود السبب في ذلؾ إلى طبيعة القطاع الصناعي حيث يشترؾ أغمب أفراد 5.1
عممية اإلنتاجية العائمة وبضمنيـ صغار السف الذيف لـ يبمغوا السف القانوني لمعمؿ في ال

 ولو بشكؿ جزئي

كما يالحظ مف التركيب الييكمي لمقوى العاممة الصناعية حسب الفئات العمرية 
% أي أف 12% و 6أف النسب المئوية لمعامميف لجميع الفئات العمرية تتراوح بيف 

-62العامميف موزرعيف عمى الفئات العمرية المختمفة فقد بمغت نسبة الفئة العمرية )
% 12.2( القمة حيث بمغت ىذه الفئة 49-45% وبمغت نسبة الفئة العمرية )6( 64

 18.9القمة حيث بمغت  24-22أما بالنسبة لمجمع القوى العاممة فقد بمغت نسبة الفئة 
                                                           

/ أٚهٕل 1۱1۱يُؼى أحًذ انرأ٘ ، ْٛكم انؼًانح ٔضٛاضح اإلضرخذاو فٙ انؼراق ، رضانح ياجطرٛر  (1)

 ۱٧ص

انمٕٖ انؼايهح ٔدٔرْا فٙ ذًُٛح انمغاع انسراػٙ فٙ انؼراق ، كإٌَ يحًذ خهٛم ػهٙ انحذٚثٙ ،  (۲)

 . ٦1و ، ص1۱1٧األٔل/ 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
622 

،  (1)وىذا يبيف أف أعمى نسبة مف العامميف في القطاع الصناعي ىـ كبار السف نسبياً 
 كما يمكف تقسيـ المجتمع في منطقة الدراسة إلى ثالث فئات عمرية وىي :ػ 

 سنة( :  14-2فئة صغار السف ) ۲-1-1

والذيف تنحصر أعمارىـ  (2)وىـ الفئة العمرية الذيف يمثموف قاعدة اليـر السكاني
سنة( وىذه الفئة غالبًا ما تكوف غير  14بيف اليوـ األوؿ لوالدتيـ وصواًل إلى سف )

 44.1وتتأثر بعاممي الوالدات والوفيات حيث بمغت نسبة ىذه الفئة العمرية ) (3)منتجة
%(  21.5%( واإلناث )22.6) %( مف مجموع سكاف المحافظة إذ شكؿ الذكور نسبة

كما أدت الظروؼ اإلقتصادية الصعبة  ،( 2214وذلؾ حسب تقديرات السكاف لعاـ )
اجع ىذه النسبة ىذا فضاًل عف الحرب التي مر بيا العراؽ في حقبة التسعينات إلى تر 

مف قبؿ القوات متعددة الجنسيات مما أدى إلى تناقص فئة الذكور باإلضافة إلى عامؿ 
 اليجرة . 

 سنة( :  64-15فئة متوسطي السف البالغيف ) ۲-1-۲

 تشمؿ ىذه الفئة العمرية السكاف العامميف في مختمؼ القطاعات اإلقتصادية
والذيف يطمؽ عمييـ مصطمح القوى العاممة فيـ يمثموف الفئة العاممة والمنتجة في الوقت 

 65سنة( والفئة العمرية مف كبار السف ) 14نفسو تقع عمييـ أعباء فئة صغار السف )
سنة فأكثر( وتعد ىذه الشريحة العنصر األساس في ممارسة جميع األنشطة اإلقتصادية 

   . يؽ التقدـ والتطور وتسيـ في نمو المجتمعوخاصة الصناعية وفي تحق
                                                           

 . ۲11٧ٔزارج انرخغٛظ , انجٓاز انًركس٘ نالحصاء , االحصاء انطكاَٙ ,  (1)

 1۱1۲جٌٕ كالرن ، جغرافٛح انطكاٌ ، ذرجًح يحًذ شٕق إتراْٛى ، دار انًرٚخ ، انرٚاض ،  (۲)

 . ٧۲ص ، 

 1٥، ص  1۱1٧يكٙ يحًذ ػسٚس ، جغرافٛح انطكاٌ ، جايؼح تغذاد ، كهٛح اٜداب ، تغذاد ، د.  (۱)

. 
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 سنة فأكثر( : 65فئة كبار السف ) ۲-1-۱

تمثؿ ىذه الفئة العمرية اإلمتداد الطبيعي لمفئة العمرية السابقة وتمثؿ قمة اليـر 
السكاني حيث تكوف نسبتيـ قميمة في أغمب األحياف ويعد دلياًل عمى عدـ اإلىتماـ مف 

ث تفتقر منطقة الدراسة إلى دور رعاية المسنيف بسبب قبؿ المؤسسات اإلجتماعية حي
األوضاع اإلجتماعية والتقاليد السائدة وتمتاز ىذه الفئة بتفوؽ أعداد اإلناث عمى الذكور 

%( إناث حسب تقديرات 1.3%( ذكور و)1( نسمة بنسبة )42457إذ بمغ مجموعيـ )
أف ليا تأثير في قوة وبالرغـ مف قمة عدد فئة كبار السف إال  2214السكاف لعاـ 

 .   (1)العمؿ
 (1جدول رقم )

 (2114) توزيع سكان محافظة األنبار حسب الفئات العمرية لعام

الفئات 
 العمرية

 % إناث  % ذكور

2-4 131273 8.8 124764 8.4 
5-9 112965 7.5 125225 7 

12-14 93331 6.3 92291 6.1 
15-19 82289 5.5 79454 5.3 
22-24 69646 4.7 67515 4.5 
25-29 58595 4 57473 4 
32-34 48367 3.3 48325 3.2 

                                                           

 . ۲11٧ٔزارج انرخغٛظ , انجٓاز انًركس٘ نالحصاء , االحصاء انطكاَٙ ,  (1)
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42-44 39276 2.6 39948 2.7 
45-49 29844 2 31835 2.1 
52-54 23467 1.6 25585 1.7 
55-59 1778 1.2 19822 1.3 
62-64 13767 2.9 15359 1 
65- 

 فأكثر
12315 2.6 11341 2.7 

 48 716715 49.4 712713 المجموع
 . (11) جدول رقم 2114المصدر: وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، تقديرات السكان لعام 

 (1شكل رقم )
 (2114توزيع سكان محافظة االنبار حسب الفئات العمرية لعام )
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 الصناعية في منطقة الدراسةالتركيب المهني لمقوى العاممة  2 - 2

تتوقؼ حياة المالييف مف البشر في مختمؼ البمداف عمى التنمية اإلقتصادية 
وتحتاج خطط التنمية ىذه في المقاـ األوؿ إلى األيدي العاممة المنتجة الماىرة ، وىذه 

إستيراده مف الخارج أو توفيره بيف يوـ وليمة ، العمالة ىي عنصر التنمية الذي يصعب 
فأف جميع العناصر المادية األخرى الالزمة لتنفيذ خطط التنمية يمكف شراءىا إذا ما 
توفرت اإلعتمادات المالية الالزمة لذلؾ ، أما األيدي العاممة الماىرة فال يمكف توفرىا 

لمحمية وعف طريؽ التدريب الميني إال إعتمادًا عمى المصادر البشرية الوطنية والجيود ا
الفعاؿ فيو لـ يعد مجرد وسيمة لتمبية إحتياجاتنا مف األيدي العاممة المدربة فحسب بؿ 

 . (1)أصبح ضمف الحاجات األساسية لمفرد

فالمينة: ىي طبيعة أو نوع العمؿ الذي يؤديو الفرد سواء كاف فكريًا أـ بدنيًا ، 
و الشخص ويقضي أغمب وقتو فيو ، بصرؼ النظر كما أنو نوع مف العمؿ الذي يمارس

 . عف النشاط اإلقتصادي الذي يرتبط بو

ويعد توزيع القوى العاممة بحسب المينة األساس العممي لوضع برامج التكويف 
الميني والقاعدة التي تستند إلييا سياسة التعميـ والتدريب الميني الذي يؤدي دور في 

توى الميارة التي تعتبر وسيمة أساسية لرفع المعدالت رفع الكفاءة المينية وتحسيف مس
اإلنتاجية لعنصر العمؿ وزيادة حصة العامؿ الواحد مف الوحدات اإلقتصادية المنتجة 

( يوضح التوزيع النسبي 2جدوؿ )،  (2))زيادة إنتاجية العمؿ( خالؿ فترة زمنية محددة
 . 2214االنبار لمقوى العاممة بحسب المينة الرئيسية في محافظة 

                                                           

 . 1٦۱يُؼى أحًذ انرأ٘ ، يصذر ضاتك ، ص (1)

انؼايهح ، يغثؼح يؤضطح انثمافح غاَى فُجاٌ يٕضٗ ، انرذرٚة ٔذغٕٚر انكفاءج اإلَراجٛح نهمٕٖ  (۲)

 . ۲۱، ص 1۱11انؼًانٛح ، تغذاد ، 
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 (2جدول رقم )

التوزيع النسبي لمقوى العاممة بحسب المهنة الرئيسية في محافظة االنبار لسنة 
2114 

رمز 
 المينة

 
 المينة

 القوى العاممة
 2÷  المجموع اناث ذكور

 5,8 4,7 6,9 االختصاصيوف والفنيوف ومف يرتبط بيـ 1
 0,8 0,3 1,2 التشريعيوف والرؤساء واالداريوف والمدراء 2
 18,6 16,6 20,6 الموظفوف والتنفيذيوف والمكتبة ومف يرتبط بيـ 3
 11,4 9,1 13,7 العامموف في البيع 4
 2,5 2,4 2,8 العامموف في الخدمات 5
العامموف في الزراعة والغابات وتربية الحيواف  6

 والصيد
29,5 45,4 37,4 

7 ،8 ،
9 

العامموف في االنتاج ومف يرتبط بيـ ومشغموا 
 معدات التشغيؿ

25,3 21,5 23,4 

%122 المجموع  122%  100% 
 2214المصدر : وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي ، تقديرات السكاف لعاـ 

  :ػ يتضح اآلتي( 2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )

( والتي تشمؿ العامميف في الزراعة والغابات وتربية الحيواف 6المينة رقـ ) إحتمت (1
والقنص والصيد المرتبة األولى مف حيث نسبة العامميف فييا مف بيف الميف األخرى إذ بمغت 

بمغت و %( مف مجموع العامميف في المحافظة 45.4%( وبمغت اإلناث )29.5نسبة الذكور )
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توجو عدد كبير مف الذكور واإلناث نحو في ( األمر الذي يؤثر %37.4نسبة العامميف فييا )
 عدد معيف مف الصناعات . 

( والتي تشمؿ العامميف في اإلنتاج ومف يرتبط 9.8.7جاءت بالمرتبة الثانية الميف ) (2
%( مف مجموع العامميف وقد شكؿ الذكور 23.4بيـ ومشتغموا معدات النقؿ إذ بمغت نسبتيـ )

%( فقط لطبيعة ىذا 21.5%( فيما بمغت نسبة اإلناث )25.3يف نسبة )العامميف بيذه الم
 . (1)النشاط الذي ال يزاؿ الذكور عموده الفقري في ىذه المحافظة

إحتمت المرتبة الثالثة الموظفيف والتنفيذييف والمكتبة ومف يرتبط بيـ ، إذ بمغت نسبة  (3
%( مف مجموع 16.6%( مف مجموع الذكور و)22.6%( وتضـ )18.6العامميف فييا )

 اإلناث العامالت . 
( والتي تضـ العامميف بالبيع إذ بمغت حصتيا 4جاءت بالمرتبة الرابعة المينة رقـ ) (4

%( في حيف لـ 13.7بمغت حصة الذكور ) ، %( مف مجموع القوى العاممة بالمحافظة11.4)
ارسة اإلناث %( بسبب الضوابط اإلجتماعية التي تحد مف مم9.1تتجاوز حصة اإلناث عمى )
 ليذا النشاط في المحافظة . 

( التي تشمؿ اإلختصاصييف والفنييف ومف يرتبط بيـ المرتبة 1إحتمت المينة رقـ ) (5
 . %( مف مجموع القوى العاممة في المحافظة5.8الخامسة ، إذ بمغت نسبة العامميف فييا )

التشريعيوف والرؤساء ( 2رقـ )و ( العامموف في الخدمات والمينة 5إحتمت المينة رقـ ) (6
%( 2.5واإلداريوف والمدراء المرتبتيف السادسة والسابعة إذ بمغت نسبة العامميف في كؿ منيما )

 . (2)%( عمى التوالي2.8و)
 

                                                           

 . 1۱جطاو يحًذ إتراْٛى ، يصذر ضاتك ، ص (1)

د. ػثاش ػهٙ انرًًٛٙ ، انًُٕ انصُاػٙ تانٕعٍ انؼرتٙ ، جايؼح انًٕصم ، كهٛح انررتٛح ،  (۲)

 . ۲۱، ص 1۱1٥
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  : التركيب البيئي لمقوى العاممة 3 - 2

يعد توزيع السكاف بحسب البيئة )حضر وريؼ( ذا أىمية كبيرة في الدراسات الجغرافية 
 . (1)السكانية لما يتبع ىذه التوزيع مف تبايف في النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والديمغرافية

التوزيع الجغرافي لمقوى العاممة بحسب البيئة )حضر وريؼ( فيكاد يتساوى عدد ف
مع عدد العامميف بالريؼ في محافظة األنبار إذ في الوقت الذي بمغ عدد العامميف بالحضر 
%( بمغ عدد العامميف بالريؼ 52.44( عاماًل يشكموف نسبة )122447العامميف بالحضر )

%( مف مجموع العامميف في المحافظة كذلؾ يتساوى عدد 49.6( عاماًل يشكموف )98813)
ف بالريؼ مع األنبار ، وقد بمغ عدد العامميف الذكور العامميف بالحضر مع عدد الذكور العاممي

%( في حيف بمغ الذكور العامميف بالريؼ 52.6( عاماًل يشكموف )91618بالحضر )
أما بالنسبة  ، %( مف مجموع الذكور العامميف بالمحافظة49.4( عاماًل يشكموف )89227)

في محافظة األنبار ، فقد لإلناث يقترب عدد العامالت بالحضر مع عدد العامالت بالريؼ 
%( بمغ عددىف بالريؼ 48( عاممة يشكمف نسبة )8829بمغ عدد اإلناث العامالت بالحضر )

ينظر الجدوؿ  %( مف مجموع اإلناث العامالت بالمحافظة52( عاممة يشكمف نسبة )9626)
   . (3رقـ )

ا عدد القوى أما بالنسبة لموحدات اإلدارية في المحافظة فيناؾ تسع وحدات يزيد فيي
العاممة في الحضر عمى عدد القوى العاممة في الريؼ وتشمؿ كٌؿ مف )كبيسة ، حديثة ، 

 -% 87.2فموجة ، الرطبة ، بروانة ، القائـ ، عنو ، الرمادي ، راوة( إذ بمغت النسبة فييا ) 
85.5 %- 78.9 %- 68.4 %- 63.6 %– 61.4 %– 62.8 %- 55 %- 
بالمقابؿ ىناؾ ثماف وحدات إدارية يزيد فييا عدد العامميف في % ( عمى التوالي يأتي 53.4

                                                           

-1۱٧٧ار ٔحركاذٓى انًكاَٛح نهًذج حطٍٛ ػهٙ ػثذ انرأ٘ ، ذغٛر ذٕزٚغ ضكاٌ يحافظح األَث(1)

 ٧٥و ، ص1۱۱۱، أعرٔحح دكرٕراِ ، جايؼح تغذاد ، كهٛح اٜداب ،  1۱۱٧
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الريؼ عمى عدد العامميف في الحضر وىي تتمثؿ في كٌؿ مف )العامرية ، الوليد ، الگرمة ، 
 -% 97.6الصقالوية ، النخيب ، الحبانية ، العبيدي ، ىيت ( إذ بمغت النسبة لكؿ منيا) 

%( عمى التوالي وفي 52.7 -% 54.8 -% 65.6 -% 83.7 -% 87.6 -% 91.9
الوقت الذي يرجع فيو إرتفاع نسبة القوى العاممة في الحضر ضمف وحدات إلى أف بعضيا 
تضـ مراكز حضرية تتمركز فييا مؤسسات ومشاريع صناعية وخدمية كما ىو الحاؿ في ) 

حدودية كبيسة ، الفموجة ، القائـ ، الرمادي ( ىذا مف جانب ومف جانب آخر تتسـ بعضيا بم
أما فيما ( , 3( جدوؿ )إقميميا الزراعي كما ىو الحاؿ في )حديثة ، الرطبة ، عنو ، راوة

يخص إرتفاع نسبة العامميف في الريؼ ضمف وحدات يمكف أف يفسر عمى أساس سعة اإلقميـ 
،  الزراعي لقسـ منيا كما ىو الحاؿ في )العبيدي ، ىيت ، الحبانية ، الصقالوية ، الگرمة

العامرية( والتي تقع جميعيا في أرض رسوبية يمر بيا نير الفرات مف جانب ومف جانب آخر 
 . تتسـ بعضيا بأنيا وحدات تقع في اليضبة الغربية

 (3جدول رقم )

التوزيع النسبي لمقوى العاممة بحسب البيئة )حضر وريف( في محافظة األنبار 
 2114وبحسب الوحدات اإلدارية لعام 

 ريف% حضر % اإلداريةالوحدات 
 45.2 55.2 ـ. ؽ الرمادي 
 65.6 34.4 ف . حبانية 
 21.1 78.9 ـ. ؽ الفموجة

 91.9 8.1 ف الگرمة
 31.6 68.4 ـ. ؽ الرطبة 
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 67.6 22.4 ف العامرية 
 52.7 49.3 ـ. ؽ ىيث 

 36.6 63.6 ف بروانة
 38.6 61.4 ـ. ؽ عنو 

 93.6 12.4 ف الصقالوية 
 39.2 62.8 ـ. ؽ القائـ 

 93.6 6.4 ف الوليد
 14.8 85.2 ـ. ؽ حديثة 

 12.8 87.2 ف كبيسة
 83.7 16.3 ف النخيب
 46.6 53.4 ف راوة 

 54.8 45.2 ف العبيدي
 %49.6 %52.4 المحافظة 

 
 . 2214المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ، تقديرات السكاف لعاـ 
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 (2شكل رقم )

التوزيع الجغرافي لمقوى العاممية بحسب البيئة )حضر , ريف( ولحسب الوحدات 
 2114االدارية في محافظة االنبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .3المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ رقـ )

 :لمقوى العاممة يالتركيب العمم 2-4

يقصد بالحالة العممية لمقوى العاممة حالة الفرد في العمؿ الذي يمارسو . أي ىؿ ىو صاحب 
عمؿ أو يعمؿ لحسابو أو يعمؿ بأجر أو لدى األسرة بدوف أجر وقد إعتمدت منظمة العمؿ 

( يمكف 4ومف الجدوؿ رقـ ) 1997الدولية ىذا التصنيؼ وتبناه العراؽ في تعداد عاـ 
 :  مالحظة ما يأتي
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 انًحافظح
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%( مف مجموع 49.2ف مف يعمؿ بأجر إحتؿ المرتبة األولى إذ بمغت النسبة )إ 1-٧-۲
%( لإلناث ويعود 54.2%( لمذكور و)48.5العامميف في المحافظة يتوزعوف بواقع )

السبب إلى توجو القوى العاممة نحو العمؿ مقابؿ أجر معيف في قطاع الدولة أو 
                 . القطاع الخاص

%( ويعود السبب إلى 35.7أما مف يعمؿ لنفسو فقد إحتؿ المرتبة الثانية بنسبة ) ۲-٧-۲
توجو العامميف إلى ممارسة حرفة أو صنعة أو نشاط يتحمؿ ربحيا أو خسارتيا بنفسو 

 كما ىو الحاؿ في الزراعة أو تجارة أو حرفة الخياطة أو أعماؿ أخرى متنوعة . 
( مف مجموع العامميف في المحافظة فيما %12.2إحتؿ مف يعمؿ لدى األسرة نسبة ) ۱-٧-۲

%( مف مجموع اإلناث 36.8بمغت نسبة اإلناث العامالت مع األسرة عالية بمغت )
 العامالت حيث عدد كبير مف اإلناث يعممف بالنشاط الزراعي مع األسرة . 

%( مف مجموع القوى العاممة بسبب طبيعة 4.9بمغت النسبة ألصحاب العمؿ أقميا ) ٧-٧-۲
ط الذي يقتصر عمى مف يمتمؾ أو يدير منشأة تستخدـ عدد كبير مف ىذا النشا

%( عند الذكور 5.5%( عند اإلناث و)2.5العماؿ األجراء . وقد بمغت النسبة )
األمر الذي يعكس طبيعة ىذا النشاط في مجتمع المحافظة الذي ال يزاؿ دور المرأة 

 . في ممارسة ىذا النشاط غير مقبوؿ لعدد كبير مف أبناءىا
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 (4جدول رقم )
 التوزيع النسبي لمقوى العاممة الصناعية بحسب الحالة العممية في محافظة األنبار

 (2114لسنة ) 
 مجموع % إناث % ذكور % الحالة العممية
 4.9  2.5  5.5 صاحب عمؿ 
 35.7  8.5  38.5 يعمؿ لنفسو 
 49.2  54.2  48.5 يعمؿ بأجر 

 12.2  36.8  7.5 يعمؿ لدى األسرة 
 % 122 %  122 %  122 المجموع 

  2214المصدر: وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ، تقديرات السكاف لعاـ 

 : الصناعية هي تعترض االيدي العاممةالتي  تحدياتأهم ال -3

 : مسألة التدريب والمستوى العممي : 1 - 3

ال شؾ في اف التدريب والتأىيؿ الميني ومستوى الكفاءة ميـ العداد قوى عاممة 
متطورة الرتباط ذلؾ باالنتاج , ولدى تقصي حالة التدريب وفعاليتو نجد عدـ وجود 
برامج لمتدريب واف وجدة في المحافظة فيي قميمة غير مجدية وىذا االمر يؤدي الى 

دد مف العماؿ الى االنتقاؿ الى اعماؿ اخرى ايجاد عماؿ غير كفؤيف مما دفع ذلؾ ع
تكوف اكثر مالئمة بقابمياتيـ ومؤىالتيـ اضافة الى رغبتيـ الشديدة في حضور الندوات 

 المينية .

 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
620 

 سوء توزيع االيدي العاممة ::  2 – 3

 وىذا يؤدي الى زيادة االدارييف والخدمييف عمى حساب العماؿ الفنييف فالمنشأت
االدارية والخدمية يوجد فييا زيادة الموظفيف بينما المنشأت الصناعية تعاني مف نقص 

 في العمالة .

 : مشكمة السكف : 3 - 3

اف عدـ توفير السكف المالئـ لمعماؿ والقريب مف مراكز اعماليـ يعتبر تحدي 
نيـ كبير يواجو العماؿ اضافة لموقت االضافي الذي سوؼ ييدر في حالة ابتعاد مساك

عف مواقع العمؿ , وبذلؾ يضطر عدد كبير مف العماؿ الى المجوء لاليجار وىذا 
 يستنزؼ مبالغ كبيرة مف مواردىـ االقتصادية .

 : ضعؼ الرعاية الصحية : 4 - 3

الرعاية الصحية مف الخدمات الضرورية التي يحتاج الييا العماؿ خاصة العماؿ الذيف 
تيـ بامراض بسبب طبيعة العمؿ التي يمارسوىا يقوموف باعماؿ خطيرة واحتماؿ اصاب

تكوف عالية , لذلؾ ال بد مف توفير خدمات صحية مناسبة تنسجـ مع طبيعة االعماؿ 
 التي يقوموف بيا .

: في اغمب االحياف تكوف عالقة مسؤوؿ العمؿ بالعماؿ عالقة سيئة وىذا  5 - 3
 االمر سوؼ ينعكس بشكؿ سمبي عمى انتاجية العماؿ .

: التغيرات التي تحدث لمكوادر الفنية يؤدي ذلؾ الى االرباؾ في واجبات  6 - 3
 العماؿ وعدـ قدرتيـ عمى مواكبة التطور .
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: قمة توفر ورش التصميح واالدامة لممكائف واآلالت وقمة توفر المواد األولية  7 - 3
 والخدمات االساسية لممنشأت الصناعية .

وعدـ توفر البديؿ لممولدات وىذا يؤدي الى تضرر : انقطاع التيار الكيربائي  8 - 3
 المنتجات خاصتًا المنتجات الغذائية .

 االستنتاجات :
ىـ ضمف الفئة  نصفيـحيث إف ما يقارب  اً إقتصادي نشطيفإف معظـ العماؿ  -1

بينما االعمار التي ىي اكبر مف ( سنة  45_  ۲5)  العمرية التي تكوف بيف
 . %32ىذه الفئة بقد شكمت حوالي 

نسبة العماؿ الذيف ليس ليـ تحصيؿ عممي وعدـ حصوليـ عمى شيادات  -۲
 . % ۲۹% والعماؿ الحاصميف عمى الشيادات االبتدائية ۴۲

توجد عالقة ايجابية بيف التعميـ والتدريب وايضًا ىنالؾ دوافع مختمفة بيف  -۱
 . العماؿ لحضور الندوات العممية حسب المؤىؿ العممي 

ريب والتأىيؿ لكثير مف العماؿ خاصتًا واف اكثر االالت قمة االىتماـ بالتد -٧
 . حصؿ عمييا تطوير وتحتاج الى كوادر مدربو يمكنيا التعامؿ معيا 

لـ يأخذ بنظر االعتبار االعماؿ التي يقـو بيا العماؿ ومستوى االجور التي  -٥
 . تمنح ليـ في كثير مف االحياف تكوف االجور ىي دوف مستوى اداء العماؿ

اف حوالي نصؼ العماؿ ىـ يقوموف باعماؿ ادارية وخدمية ذات طابع غير  -٦
 .انتاجي وبيذا سوؼ يكوف ليـ مردودات سمبية عمى االنتاج 

ال توجد عدالة في مكافأة العماؿ الذيف يتميزوف في اعماليـ , حيث اف الجيود  -٧
 . المبذولة مف قبؿ العماؿ ال تكوف ىنالؾ منح او مكافأت لتمؾ الجيود
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 المقتراحات :
االىتماـ باجور العماؿ ومراعات نوع العمؿ والمستوى الثقافي والميني والتأىيؿ العممي  -1

 لمعامميف .
التأكيد عمى برامج التدريب والتأىيؿ لمعماؿ ومواكبة التطور التكنولوجي ليتمكف العماؿ  -۲

 مف التعامؿ مع االالت الحديثة .
لحوافز حسب الجيود التي يقوموف بيا تحفيز العماؿ مف خالؿ منحيـ العالوات وا -۱

 بعيدًا عف المحسوبية والعالقات الشخصية .
انشاء مجمعات سكنية مناسبة لمعماؿ قريبة مف اماكف عمميـ تتوفر فييا الشروط  -٧

 الصحية واالمنية .
التعميـ المستمر لمعماؿ وفتح الدورات التي تسيـ في زيادة معرفتيـ وربط االنتساب  -٥

بنجاح بسمـ الترقيات المالية او الوظيفية ومنح الحوافز مما يعزز مف  الييا واجتيازىا
 اىمية ىذه الدورات وفاعميتيا .

التوسع في نشر مراكز النشاط االجتماعي وخاصتًا النوادي الرياضية والمكتبات  -٦
 الستثمار اوقات فراغ العماؿ .

لعماؿ االداريف , توزيع العماؿ بشكؿ يتناسب مع طبيعة المنشأت الصناعية وتقميؿ ا -٧
 ومنح مخصصات اضافية لمعماؿ الفنييف بالشكؿ الذي يميزىـ ويشعرىـ باالىتماـ .

االىتماـ بصحة العماؿ مف خالؿ انشاء المراكز الصحية التي تكوف قريبة منيـ  -1
ليا دور في معالجت الحاالت الخاصة التي يتأثر بيا خاصتًا المراكز التي تكوف 
ماؿ التي يقوموف بيا , باالضافة الى التأميف الصحي العماؿ نتيجة لبعض االع

 لمعماؿ .
االىتماـ بتوفير الطاقة الكيربائية المناسبة وايجاد البدائؿ عند االنقطاع مف خالؿ  -۱

توفير المولدات باالضافة الى توفير اماكف تأىيؿ االالت الخاصة بالمعامؿ وتوفير 
 االدوات وقطع الغيار التي تحتاجيا .
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 : المصادر

 .  1982جوف كالرؾ ، جغرافية السكاف ، دار المريخ ،  -1
د. مكي محمد عزيز ، جغرافية السكاف ، جامعة بغداد ، كاية اآلداب ، بغداد  -2

 ،1984  . 
غانـ فنجاف موسى ، تدريب وتطور الكفاءة اإلنتاجية لمقوى العاممة ، مطبعة  -3

 .  1982مؤسسة الثقافة العمالية ، بغداد ، 
ميمي ، النمو الصناعي في الوطف العربي ، جامعة الموصؿ ، عباس عمي الت -4

 . 1985 ،  كمية التربية 
حسف عمي عبد الراوي ، تغير توزيع السكاف في محافظة األنبار وحركاتيـ  -5

 .  1999المكانية ، أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
الصغيرة في محافظة  سالـ خميس غربي الييتي ، التحميؿ المكاني لمصناعات -6

 . 2212 األنبار ، أطروحة دكتوراه ،
 .  1969أحمد سوسة ، الري والحضارة في وادي الرافديف ، بغداد ،  -7
جساـ محمد إبراىيـ ، القوى العاممة البشرية في محافظة األنبار ، رسالة  -8

 .1997ماجستير 
محافظة د. محمد خميفة الدليمي و د. صباح الراوي ، الحركة السكانية في  -9

 . 1993   األنبار ، بغداد ،
سعيد عبود السامرائي ، سياسات التقدـ اإلقتصادي في العراؽ ، مطبعة  -12

 . 1973  القاضي ، النجؼ ،
عبد خميؿ فضيؿ ، التوزيع الجغرافي لمصناعات في العراؽ ، مطبعة اإلرشاد ،  -11

 . 1967 بغداد ،
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تنمية القطاع الزراعي في محمد خميؿ عمي الحديثي ، القوى العاممة ودورىا في  -12
 . 1984 العراؽ ،رسالة ماجستير

محمد طو نايؿ الحياني ، الصناعة وتوطنيا في محافظة األنبار ، رسالة  -13
 . 1995 دكتوراه ،

منعـ أحمد الراوي ، ىيكؿ العمالة وسياسة اإلستخداـ في العراؽ ، رسالة  -14
 . 1983 ماجستير ،

 . 2214تقديرات السكاف لعاـ وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ،  -15


