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(7002 – 7002اصبص  الوو  الابلة   ي قضيي  هوو  صبليي  ردهش  لةدي   خل التوزيع البيئي
 عبير ضيدان ابراهيمأ.م.                          زينب حسين سممان 

 المستنصريةكمية التربية االساسية / الجامعة 
Zainabhussein19842020@gmail 

 :المستخمص 
تحتل جغرافية السكان مكاناً بارزًا ضمن فروع الجغرافية البشرية لما لها من اثر في عممية التنمية والتخطيط , كما تعد 
ركناً اساسيًا ومهمًا لوضع خطط المستقبل سواء لمشاريع التنمية االقتصادية او االجتماعية او الديمغرافية , ويتضح ذلك من 

والموارد االقتصادية , وبين الضغط السكاني والغذاء , وقضايا السكان النشطين اقتصاديًا  خالل دراسة العالقة بين السكان
والبطالة وغيرها . ولذلك أصبحت موضع عناية الكثير من الدول لكونها تشكل الركيزة االساسية لالقتصاد الوطني , 

ريق العمل فالبد من مواصمة الجهود المكثفة فأالنسان مثل الطاقة الساكنة التي يتم تحويمها الى مدخالت االنتاج عن ط
لمنهوض باالنسان ورفع كفائته وادائه وتحقيق التوازن بين العمل والعرض المتاح من االيدي العاممة من حيث الكم والنوع 

 وفقًا الحتياجات المجتمع . 
 الكممات المفتاحية: )التوزيع البيئي، خصائص، القوى العاممة، أقضية دهوك(.

The environmental distribution of the characteristics of the workforce in the districts of 

Dohuk Amidi Bardarash for the period (2007-2019) 

Zainab Hussein Salman                 Abeer Dhaidan Ibrahim 

College of Basic Education / Al-Mustansiriya University 

 

Abstract:  

 Population geography occupies a prominent place within the branches of human 

geography because of its impact on the development and planning process. , and issues of the 

economically active population, unemployment, and others. Therefore, it has become the 

focus of the attention of many countries because it constitutes the main pillar of the national 

economy. People are like static energy that is converted into production inputs through work. 

Intensive efforts must be continued to advance the person, raise his efficiency and 

performance, and achieve a balance between work and the available supply of labor in terms 

of quantity and quality. according to the needs of the community. 

Keywords: (environmental distribution, characteristics, manpower, districts of Dohuk). 

  :مشكمة الدراسة
ئاميادي , باردرش ( بحسال البيئاة  وجود تبااين مكااني لخصاائص القاوى العامماة فاي اقضاية ) دهاوك , -1
 الحضرية , الريفية ( ضمن الوحدات االدارية التابعة لالقضية المذكورة .)
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 ( . 2019-2007)هل اظهر التباين البيئي لخصائص القوى العاممة اختالفا واضحًا بين عامي  -2

 فرضية الدراسة

وجااود تباااين مكاااني وزماااني لخصااائص القااوى العاممااة لمسااكان فااي الوحاادات االداريااة لالقضااية الثالثااة  -1
 المذكورة تباينًا يرتبط بالعوامل الجغرافية المختمفة . 

ياااااة الكشاااااه عااااان هاااااذا التبااااااين الاااااذي كاااااان ساااااببه نتيجاااااة عااااادد مااااان المتغيااااارات الديمغرافياااااة واالجتماع -2
 واالقتصادية . 

 هدف الدراسة ا

الوقااوه عمااى معاادالت العمالااة وحجمهااا وخصائصااها المتعااددة ومعرفااة معاادالت البطالااة فااي البيئااة )  -1
 الحضرية , الريفية ( .

اظهار صور التباين المكاني لخصائص القوى العامة في منطقاة الدراساة , كماا توضاح التغيارات التاي  -2
( وتساااميط الضاااوء عماااى العوامااال التاااي ادت الاااى احاااداث هاااذا  2019-2007طااارأت عمياااه خاااالل المااادة )
 االخناله مكانيًا وزمانيًا . 

 منهجية الدراسة 

اعتماادت الدراسااة عمااى الماانه  الوصاافي التحميمااي والكمااي فااي ربااط تباااين خصااائص القااوى العاممااة 
اني فااي مختمااه الوحاادات بحساال البيئااة ) الحضاارية , الريفيااة ( والتوصاال الااى تفسااير حقيقااي لمتباااين المكاا

 االدارية لالقضية المدروسة .

 الحدود المكانية والزمانية لمدراسة

تتمثل حدود موضوع الدراسة بالبعدين المكاني والزمااني , ويشامل الحياز المكااني االقضاية الاثالث 
( وحااادة ادارياااة وبمسااااحة بمغااات 14لمحافظاااة دهاااوك وهاااي ) دهاااوك , ئاميااادي , باااردرش ( والتاااي ضااامت )

( وتقع في شمال العراق ويحاد قضاائي دهاوك وئاميادي مان الشامال دولاة تركياا ومان الجناول 2كم 5445)
قضائي ئاكري والشيخان  ومن الشرق محافظة اربيل ومن الغرل قضائي زاخو وسميل اما بالنسابة لقضااء 

مااان الشااامال قضاااائي ئااااكري والشااايخان ومااان الجناااول محافظاااة اربيااال ونيناااوى ومااان ال شااارق باااردرش فيحااادا ش
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 35( ) ¯ °37،  ¯40محافظة اربيل ومن الغرل نينوى , ويتحدد موقعها الفمكي ما بين دائرتي عارض ) 
 ( شرقًا  .42°، 30( )¯ °44،  ¯0(  شمااًل , وخطي طول )°36، 

 اما الحدود الزمانية 

 ( . 2019,  2007فقد اشتممت المدة الزمنية المحصورة بين عامي ) 

 (1خريطة )

 الدراسة من العراق ومحافظة دهوكموقع منطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باالعتمااد عماى بياناات حكوماة اقمايم كردساتان ،  ArcGISالمصدر : من عمل الباحثة بتصاميمها برناام  
، خريطاة عاام  GISوزارة التخطيط ، هيئاة احصااء اقمايم كردساتان العاراق ، مديرياة احصااء دهاوك ، قسام 

2019. 
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 (2خريطة )

 لموحدات االدارية القضية )دهوك ، ئاميدي ، بردرش( التقسيمات االدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات حكومة اقمايم كردساتان، وزارة التخطايط ، هيئاة احصااء 
 2019، خريطة عام  GISاقميم كردستان العراق ، مديرية احصاء دهوك ، قسم 
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البشرية العاممة في قطاع االنتاج والخدمات , وتشاير الاى مجماوع ان القوى العاممة تمثل العناصر 
القوى البشرية الكمية القادرة عمى العمال فاي المجتماع دون توزيعهاا عماى المهان والتخصصاات المختمفاة فاي 
النشاط االقتصادي وهي جزء هام من السكان الذين يعيشون ويعممون مقابل أجار يتقاضاونه وعماى عااتقهم 

 . (2014)الفتالوي،  داه ومشروعات اي دولةيتم تنفيذ اه

 وقد تم توزيع القوى العاممة البشرية الى مجموعتين :

 السكان النشطين اقتصاديًا )داخل قوة العمل(  -أ

يمثاال السااكان الااداخمون فااي ساان العماال جميااع االفااراد ) ذكااورًا واناثااًا ( الااذين يعممااون بصااورة فعميااة 
وبمجهاودات عقمياة النتااج السامع والخادمات ساواء اكاانوا يتقاضاون اجارًا ازاء عممهام ام دون اجار او كاونهم 
اربال اعمال او يعممون لحسابهم الخاص , وكاذلك الاذين لاديهم القادرة عماى العمال والرغباة فياه واالساتعداد 

بغاض النظار عان اعماارهم وان له لكنهم قد يكونون متعطمين ويبحثاون عان العمال فاي مادة زمنياة معيناة , 
كانت غالبية اعمارهم تقع في سن الدراسة  فهم يمثماون بمجماوعهم القاوى العامماة التاي تماد منطقاة الدراساة  

 . (2011)الدليمي،  بما تحتاجه من االيدي العاممة

رافية واالجتماعية واالقتصادية , وان حجم القوى العاممة يتحدد بتفاعل مجموعة من العوامل الديمغ
مثل نسل منهم خارج سن العمل من مجموع السكان , والخصائص الثقافية والقيم االجتماعية السائدة التي 
تتوقه عمى درجة اسهام المرأة في النشاط االقتصادي ومساتوى النشااط االقتصاادي وقدرتاه عماى اساتيعال 

)البادري،  كمها تحددها االمكانات التي ينتجها االقتصااد الاوطنيااليدي العاممة ومدى توفراش لفرص العمل و 
1980). 

)العااااني،  فئاااات القاااوى العامماااة بماااا يماااي 1959(  فاااي سااانة  ILOو قاااد حاااددت منظماااة العمااال الدولياااة ) 
2013): 

 مدة زمنية معينة .االشخاص المشتغمون بأجر وفائدة خالل  -1

 المتعطمون عن العمل آلي سبل طاريء  ومشروع  مثل المرض او االضرال . -2

 اصحال العمل والعمال الذين يعممون لحسابهم الخاص . -3
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 العمال الذين يعممون مع اسرهم بال اجر في مختمه القطاعات االقتصادية . -4

 القوات المسمحة . -5

 قتصاديًا )خارج قوة العمل(السكان الغير النشطين  ا  -ل

يمثاال السااكان الااداخمون فااي ساان العماال ) ذكااورًا واناثااًا ( لكاانهم ال يرغبااون بالعماال وال يبحثااون عنااه فهاام ال 
وهناااك اعااداد  (1995)رساان،  يعتباارون عاااممين بالفعاال او انهاام يرغبااون بالعماال ولكاانهم غياار قااادرين عميااه

الساكان خاارج سان النشااط االقتصاادي ويعمماون  كالعااممين بعاد سان التقاعاد واالطفاال دون سان كبيرة مان 
الخامسااة عشاار , مقاباال ذلااك لاايس جميااع السااكان فااي ساان النشاااط االقتصااادي يعممااون وال يعاادون ضاامن 

 . (1999)المفتي،  القوى العاممة وهم كاالتي

 ات لمعمل المنزلي .ربات البيوت المتفرغ

 الطالل المتفرغون لمدراسة من كال الجنسين .

 المحالون عمى التقاعد وال يعممون .

 نزالء السجون والمصحات وما شابه .

 االشخاص الذين يحصمون عمى دخولهم من عقارات يمتمكونها .

 ذوي االحتياجات الخاصة بسبل عجزهم .

 السكان العاطمون ) البطالة (  -3  

بهم األفراد القادرين عمى العمال والاراغبين فياه وال يعمماون لعادم تاوفر فارص العمال   ذ تتكاون القاوى بقصد 
 . (1995)رسن،  العاممة من المشتغمين فعاًل باإلضافة الى العاطمين عن العمل

أبعاد اقتصادية واجتماعياة تعبار عدت ظاهرة البطالة في العراق عامة ومنطقة الدراسة خاصة مشكمة ذات 
بوضوح عن عجز في البنى األقتصادية وعن خمل أجتماعي عمى الصعيد المحمي ،  ذ يعاد ففاًة أجتماعياة 
خطرة تعطل القدرات البشرية وتبدد فارص النماو والرفاهياة األقتصاادية , فهاي تعاد  حادى الملشارات المهماة 

 . (2007)اإلنمائي،  نشطة االقتصاديةالتي تقيس العجز في المساهمة السكانية في األ
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وتعني البطالة أيضًا فيضًا نسبيًا في عدد العاممين في المجتمع بالنسبة الى الطمل عمى قوة العمال ، وهاي 
نتيجااااة لفشاااال النظااااام االقتصااااادي فااااي تحقيااااق التشااااغيل التااااام لمقااااوى العاممااااة المحميااااة فااااي أحااااد القطاعااااات 

 . (2005)السعدي،  تصاديةاالق

 : (1984)السعدي م.،  والبطالة عمى عدة أنواع منها  

 البطالة المزمنة أو العامة : وهي عجز دائم في الطمل عمى العمل . -أ 

البطالاااة الجزئياااة : تتسااابل عااان أنخفااااض واضاااح ومساااتمر فاااي الطمااال عماااى العمااال وفاااي صاااناعات   -ل
 وحره معينة. 

 البطالة الدورية : هي التي تحدث في أثناء مسيرة العمل االعتيادية . -ج

 البطالة المقنعة : تحدث حينما يمارس األفراد أعمااًل ال تستعمل فيها طاقاتهم اإلنتاجية .  -د

بطالة القصيرة األمد : تنجم عن عدة عوامل منهاا حادوث خمال فاي ساوق العمال وبتغيارات أقتصاادية ال -ه
 ثانوية وتذبذل موسمي في الفعاليات االقتصادية . 

التوزيع النسبي لمساكان بحسال القاوى العامماة فاي حضار ورياه الوحادات االدارياة القضاية       )دهاوك , 
 2019,  2007ئاميدي , بردرش ( ولعامي 

حسال البيئاة  لمقوى العامماة( 45( )44( )43( )42( والخرائط )18فمن خالل استعراض بيانات الجدول )
 ولعامي الدراسة يتضح لنا ما يأتي :

 عمى مستوى الوحدات اإلدارية: -أواًل : 

 – أظهرت الوحدات اإلدارية لألقضية المدروسة تباينًا واضاحا لقايم القاوى العامماة لمساكان بحسال )الحضار
 الريه ( ولعامي الدراسة .

( لممتعطمااااين , أمااااا  37535( لممشااااتغمين و )  223420اعاااادادًا بمغاااات )  2007 ذ سااااجل حضاااار عااااام 
( ولعمااااوم حضاااار الوحاااادات االداريااااة التابعااااة لالقضااااية  80323السااااكان خااااارج قااااوى العماااال فقااااد بمغااااوا ) 

( لممتعطماين وبما  17980تصال )( لممشاتغمين وانخفضات ل57575المدروسة , اما في الرياه فقاد بمغات )
(  331628اعاادادًا بمغاات ) 2019( . كمااا سااجل حضاار عااام  26901السااكان خااارج قااوة العماال نحااو  )
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( ,  133067( لممتعطمين, أما السكان خارج قوة العمل فقاد بمغاوا ) 57942لممشتغمين انخفضت لتصل )
( ومثااال  23542د المتعطماااين ) ( فاااي حاااين بمغااات أعااادا 53275أماااا فاااي الرياااه فقاااد شاااكل المشاااتغمين ) 

( ولعماااوم رياااه الوحااادات اإلدارياااة التابعاااة لالقضاااية  28333الساااكان خاااارج قاااوة العمااال اعااادادًا وصااامت ) 
 المدروسة .

أما عمى مستوى الوحدات اإلدارية فقد ساجمت اختالفاًا واضاحًا إلعاداد ونسال الساكان ضامن القاوى العامماة 
 وبسحل البيئة ولمعامين المدروسين.
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 (18جدول )

 2019,  2007القضية )دهوك , ئاميدي , بردرش ( ولعامي التوزيع النسبي لمسكان بحسل القوى العاممة في حضر وريه الوحدات االدارية 

 
2007 2019 

 ريه حضر ريه حضر

 الوحدة

خارج  داخل قوة العمل
 قوة

 العمل

خارج  داخل قوة العمل
 قوة

 العمل

خارج  داخل قوة العمل
 قوة

 العمل

خارج  داخل قوة العمل
 قوة

 العمل
 عاطمون مشتغمون

 عاطمون مشتغمون عاطمون مشتغمون عاطمون مشتغمون

مركااااااز قضاااااااء 
 دهوك

  40   1   47.3 2.4 1.3 1.8 

 5.6 4.7 6.9 17.8 22.8 18.1 9.1 7.9 8.9 20.2 26.7 22.2 ناحية زاويته

 4.3 3 5.1 14.6 23.2 13.6 5.8 4.3 5.8 18.6 28.3 16.7 ناحية مانكيش
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مركااااااز قضاااااااء 
 ئاميدي

7.1 13.3 6.9 4 3.6 4.7 8.5 15.9 7.4 3.9 3.4 3.7 

 6.1 5.9 6 2.4 5.1 2.4 7.1 6.6 5.9 2.9 5.5 2.6 ناحية سرسنك

ناحيااااااااة كاااااااااني 
 ماسي

0.3 0.7 0.3 1.2 1.6 1.2 0.4 1 0.4 3.9 3.8 3.9 

ناحياااااااااااة ديااااااااااارة 
 لوك

1.3 2.4 1.9 3.2 4 3.3 1.5 2.7 2 8.1 8.2 7 

ناحياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 شيالدزي

0.7 1.8 1 6.8 8.7 8.7 1.2 2.5 1.7 4.7 5.2 4.7 

 2.8 2.6 2.4 0.3 0.7 0.3 3.9 3 2.9 0.9 1 0.6 ناحية جمانكي

مركااااااز قضاااااااء 
 بردرش

3.9 4.6 4.3 20.7 15.1 20.2 3.4 7.6 4.5 28.3 28.9 28.9 
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 8.7 8.6 7.4 0.5 1 0.4 11.9 16 14.4 1.3 2.2 1.2 ناحية دارتو

 17.4 19.6 16.9 0.7 1.6 0.6 19.3 24.8 21.1 1.2 3 1.5 ناحية روڤيا

 5.1 4.8 4 0.4 1.3 0.4 3.8 3.8 4.1 0.5 0.5 0.3 ناحية كمك

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 (8المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الممحق )
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 (42خريطة )

لمسكان بحسل القوة العاممة في حضر الوحدات االدارية القضية )دهوك، التوزيع الجغرافي 
 2007ئاميدي ، بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )
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 (43خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في ريه الوحدات االدارية القضية )دهوك، ئاميدي 
 2007ردرش( لعام ، ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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 (44خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في حضر الوحدات االدارية القضية )دهوك، 
 2019ئاميدي ، بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18الجدول )المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
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 (45خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في ريه الوحدات االدارية القضية )دهوك، ئاميدي 
 2019، بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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% ( 41.6الغااة  )اعمااى النساال والب 2007ضاام المشااتغمين فااي حضاار مركااز قضاااء دهااوك لعااام 
% ( لكال منهماا ,  003بينما مثمت ناحيتي ) كاني ماسي ، كمك ( ادنى النسل والتي وصامت  )

% ( امااا ادناهااا فقااد شااكمها  20.7يااا بااأعمى النساال والبالغااة )ڤامااا فااي الريااه فقااد باارزت ناحيااة رو 
البيئة تباينًا واضحًا بسحل  2019% ( . كما سجل حضر عام 1.1مركز قضاء دهوك بنسبة ) 

%( مساجاًل باذلك 49.2لمحالة المذكورة اذ مثل مركاز قضااء دهاوك ايضاًا أعماى النسال والبالغاة )
% ( , أمااا فااي 0.3مركااز الصاادارة , بينمااا جاااءت ناحيااة جمااانكي بااأدنى النساال والتااي وصاامت ) 

% ( انخفضاات فاااي )مركاااز 28.3الريااه فقاااد نااال مركاااز قضاااء باااردرش اعماااى النساال والبالغاااة ) 
% ( . بينمااا تراوحاات نساال بقيااة 2,4، ناحيااة جمااانكي ( شاااغمة بنساابة مقاادارها )  قضاااء دهااوك

 الوحدات اإلدارية بين األعمى واألدنى وبحسل البيئة ولعامي الدراسة  

% ( بينمااا 28,3بنساابة )  2007مثاال المتعطمااين أعمااى النساال فااي حضاار ناحيااة مااانكيش لعااام 
ياا باأعمى ڤ( , أما فاي الرياه فقاد بارزت ناحياة رو % 0,5مثمت ناحية كمك أدنى النسل والبالغة ) 

% ( . 0,6% ( اما أدناها شكمها مركز قضااء دهاوك بنسابة بمغات ) 24,8النسل والتي بمغت ) 
تباينًا واضحًا بحسل البيئة لمحالة المذكورة اذ مثمت ناحياة ماانكيش  2019كما سجل حضر عام 

مركااااز الصاااادارة , بينمااااا جاااااءت ناحيااااة  % ( مسااااجمة باااذلك23,2ايضاااًا اعمااااى النساااال والبالغااااة ) 
% ( , امااا فااي الريااه فقااد نااال مركااز قضاااء بااردرش 0,7جمااانكي بااأدنى النساال والتااي وصاامت )

% ( انخفضاااات فااااي مركااااز قضاااااء دهااااوك شاااااغمة نساااابة مقاااادارها 28,9أعمااااى النساااال والبالغااااة  )
البيئااااة  % ( . بينماااا تأرجحااات نساااال بقياااة الوحاااادات اإلدارياااة بااااين األعماااى واألدنااااى بحسااال1,3)

 ولعامي الدراسة

بنساابة بمغاات  2007شااكل السااكان خااارج قااوة العماال أعمااى النساال فااي حضاار قضاااء دهااوك لعااام 
% (  أمااا فااي الريااه فقااد 0,3% ( , بينمااا مثماات ناحيااة كاااني ماسااي أدنااى النساال والبالغااة ) 40)

قضاااء  % ( أمااا أدناهااا فقااد شااكمها مركااز19,3باارزت ناحيااة روڤيااا بااأعمى النساال والتااي بمغاات ) 
تبايناًا واضاحًا بحسال البيئاة لمحالاة  2019% ( . كماا ساجل حضار عاام 1دهوك بنسابة بمغات ) 

% ( مسااجاًل بااذلك مركااز 47,3المااذكورة أذ حااافظ مركااز قضاااء دهااوك بااأعمى النساال والبالغااة ) 
% (  أما في الريه فقاد 0,3الصدارة , بينما جاءت ناحية جمانكي بأدنى النسل والتي وصمت ) 

% ( أنخفضاات فااي مركااز قضاااء دهااوك 28,9كااز قضاااء بااردرش أعمااى النساال والبالغااة ) نااال مر 
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% ( . بينا تراوحات نسال بقياة الوحادات اإلدارياة باين األعماى واألدناى 1,8شاغمة بنسبة مقدارها )
 بحسل البيئة ولعامي الدراسة  .

 يتبين مما تقدم :

حسال البيئاة ولعاامي الدراساة ، وجود أختاله واضح في نسل السكان ضمن القوى العامماة ب -1
% ( 20,5% ( مقابااال  ) 79,5بنسااابة )  2007أذ ساااجل المشاااتغمين أرتفاعاااًا فاااي الحضااار لعاااام 

% ( 31,4% ( فااي الحضاار مقاباال ) 68,6لمريااه ، أمااا المتعطمااين فقااد شااغموا نساابة مقاادارها ) 
ابال أنخفااض % ( فاي الحضار مق74,9لمريه , بينما شكل السكان خارج قوة العمل نسبة بمغت )

تبايناًا واضاحًا فاي نسال الساكان ضامن  2019كماا ساجل عاام  0% ( 25,1واضح لمريه بم  ) 
% 86,2الحاالت المذكورة وبحسل البيئة أذ سجل المشتغمين أرتفاعاًا فاي الحضار بنسابة بمغات ) 

% 71,1% ( ، أماا المنفصامين فقاد شاغموا نسابة مقادارها ) 13,8( أنخفضت في الريه لتصل ) 
%( 82,4%( لمريااه بينمااا شااكل السااكان خااارج قااوة العماال نساابة بمغاات )28,9حضاار مقاباال )( لم

 % ( .17,6لمحضر مقابل انخفاض واضح لمريه بم  ) 

حافظ حضر مركز قضاء دهوك عمى أعماى النسال لمساكان المشاتغمين ولعاامي الدراساة وهاذا  -2
ي العامماة المعطمااة وخاصاة عااام يعاود  لاى حجاام األساتثمارات الكبياارة التاي شااغمت أعاداد مان األيااد

نسااابة  2007%( بعاااد أن ساااجل عاااام 49,2الاااذي ضااام أعماااى نسااابة لممشاااتغمين والبالغاااة ) 2019
 %( . 41,6مقدارها )

%( 28,3%( و)20,7حااااز رياااه قضااااء باااردرش عماااى أعماااى النسااال لممشاااتغمين والبالغاااة ) -3
لعااامي الدراسااة عمااى التااوالي ، كمااا سااجل مركااز القضاااء أرتفاعااًا ممحوظااًا لنساال المتعطمااين وهااذا 
يعااود الااى التاادهور الحاصاال فااي القطاااع الزراعااي وعاادم أنخااراط أغماال السااكان الزراعااي فااي مهاان 

 أخرى . 

لنسبي لمساكان بحسال القاوى العامماة فاي حضار ورياه الوحادة الواحادة القضاية )دهاوك , التوزيع ا
  2019,  2007ئاميدي , بردرش( ولعامي 

لمقاااوى العامماااة  (49( )48( )47( )46( والخااارائط )19فمااان خاااالل اساااتعراض بياناااات الجااادول )
 حسل البيئة ولعامي الدراسة يتضح لنا ما يأتي :
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 وحدة الواحدة:عمى مستوى ال –:ثانيًا 

أظهاارت الوحاادة اإلداريااة الواحاادة لألقضااية المدورسااة أختالفااًا واضااحًا لنساال القااوى العاممااة لمسااكان 
 الريه ( ولعامي الدراسة. –بحسل ) الحضر 

أماااااا  %( لممتعطماااااين ,11%( لممشاااااتغمين  و)65,5نسااااابًا بمغاااات ) 2007حضااااار عاااااام  ذ سااااجل 
%( ولعماااوم حضااار الوحااادات االدارياااة التابعاااة 23,5الساااكان خاااارج قاااوة العمااال فقاااد بمغاااوا نحاااو )

نخفضاات لتصاال 56,6لالقضااية المدروسااة , أمااا فااي الريااه فقااد بمغاات نساابتهم ) %( لممشااتغمين واخ
%( . كمااا سااجل حضاار 26,5%( لممتعطمااين , أمااا السااكان خااارج قااوة العماال فقااد بمغاات )16,9)

تعطماااين , ومثااال %( لمم11,1%( لممشاااتغمين أنخفضااات لتصااال )63,5نسااابًا بمغااات ) 2019عاااام 
%(  50,7%( , امااااا فااااي الريااااه فقااااد بمغاااات ) 25,5السااااكان خااااارج قااااوة العماااال نساااابة وصاااامت )

%(  26,9%( لممتعطمااااين , امااااا السااااكان خااااارج قااااوة العماااال فقااااد بمغاااات )  22,4لممشااااتغمين و) 
 ولعموم ريه الوحدات اإلدارية التابعة لالقضية المدروسة.

ة فقد ساجمت تبايناًا ممحوظاًا لنسال الساكان ضامن الحااالت أما عمى مستوى الوحدة اإلدارية الواحد
 المذكورة بحسل البيئة ولمعامين المدروسين. 
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 (19جدول)

 2019،  2007التوزيع النسبي لمسكان بحسل القوى العاممة في حضر وريه الوحدة الواحدة القضية )دهوك , ئاميدي , بردرش( ولعامي 

 2007 2019 

 ريه حضر ريه حضر 

 عاطمون مشتغمون الوحدة
 خارج قوة

 العمل
 عاطمون مشتغمون

 خارج قوة

 العمل
 عاطمون مشتغمون المجموع

 خارج قوة

 العمل
 عاطمون مشتغمون

 خارج قوة

 العمل
 المجموع

مركاااااااااز قضااااااااااء 
 دهوك

67.5 7.6 24.9 61.5 10.4 28.1 100% 69.6 7.9 22.5 61.8 14.6 23.6 100% 

 %100 25.1 17.3 57.6 24.4 13.7 61.9 %100 27.3 15.2 57.5 18.8 13.2 65.4 ناحية زاويته

 %100 26.4 15.3 58.3 25 17.3 57.7 %100 27.5 13.3 59.2 23.7 16.9 59.4 ناحية مانكيش

 %100 26.8 20.4 52.8 21 19.5 59.5 %100 30.2 14.7 55.1 21.1 18.9 60مركاااااااااز قضااااااااااء 
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 ئاميدي

 %100 27.2 22.1 50.7 22.5 21.2 56.3 %100 29.6 17.6 52.8 22.6 20.2 57.2 سرسنك ناحية

ناحياااااااااااة كااااااااااااني 
 ماسي

58.1 21.7 20.2 53.9 21 25.1 100% 53.1 24 22.9 51.2 21.8 27 100% 

 %100 24.3 23.4 52.3 27.6 16.3 56.1 %100 26.2 20.1 53.7 28.7 17.3 54 ناحية ديرة لوك

 %100 26.4 24.1 49.5 29.3 19 51.6 %100 30.3 19.2 50.5 26.1 21.5 52.4 ناحية شيالدزي

 %100 29.5 22.7 47.8 26.2 22.6 51.2 %100 32.6 16.3 51.1 29.3 15.7 55 ناحية جمانكي

مركاااااااااز قضااااااااااء 
 بردرش

62.5 12.4 25.1 59.8 13 27.2 100% 52.5 20 27.5 50.2 22.6 27.2 100% 

 %100 29.5 24.1 46.4 25 23.4 51.6 %100 22.5 19.2 58.3 23.7 18.2 58.1 ناحية دارتو

 %100 26.5 24.9 48.6 25.5 24.2 50.3 %100 24.1 19.7 56.2 17.6 21 61.4 ناحية روڤيا
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 %100 30.7 23.8 49.7 19.4 29.4 51.2 %100 25.4 16.2 58.4 29.4 13.7 56.9 ناحية كمك

 %100 26.9 22.4 50.7 25.5 11.1 63.5 %100 26.5 16.9 56.6  23.5 %11 65.5 المجموع

 (8المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الممحق )
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 (46خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في حضر الوحدة الواحدة القضية )دهوك، ئاميدي 
 2007، بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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 (47خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في ريه الوحدة الواحدة القضية )دهوك، ئاميدي ، 
 2007بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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 (48خريطة )

التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في حضر الوحدة الواحدة القضية )دهوك، ئاميدي 
 2019، بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول)
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 (49خريطة )

)دهوك، ئاميدي ، التوزيع الجغرافي لمسكان بحسل القوة العاممة في ريه الوحدة الواحدة القضية 
 2019بردرش( لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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%( بينما 67,5أعمى النسل والبالغة ) 2007ضم المشتغمين في حضر مركز قضاء دهوك لعام 
%( , أمااا فااي الريااه فقااد حااافظ مركااز 52,4مثماات ناحيااة شاايالدزي ادنااى النساال والتااي وصاامت )

%( أماا ادنااا فقاد شاكمتها ناحياة شايالدزي أيضاًا 61,5ضاء دهوك عمى أعماى النسال والبالغاة  )ق
تباينًا واضحًا بحسل البيئة لمحالة المذكورة فقاد  2019%( . كما سجل حضر عام 50,5بنسبة )

%( مسااجاًل بااذلك مركااز الصاادارة , 69,6حااافظ مركااز قضاااء دهااوك عمااى أعمااى النساال والبالغااة )
%( , أماا فاي الرياه فقاد ناال مركاز 50,3ياا باأدنى النسال والتاي وصامت )ڤناحياة رو  بينما جاءت

%( وأنخفضاات فااي ناحيااة دارتااو شاااغمة نساابة 61,8قضاااء دهااوك أيضااًا بااأعمى النساال والبالغااة )
%( . بينما تراوحت نسل بقية الوحدات اإلدارية بين األعمى واألدنى بحسل البيئة 46,4مقدارها )

 ولعامي الدراسة.

%( 21,7نسابة بمغات ) 2007مثل المتعطماين أعماى النسال فاي حضار ناحياة كااني ماساي لعاام 
%( , أمااا فااي الريااه فقااد باارزت ناحيااة 7,6بينمااا مثاال مركااز قضاااء دهااوك أدنااى النساال والبالغااة )

%( أماا أدناهاا فقاد شاكمها مركاز قضااء دهاوك 21كاني ماسي أيضاًا باأعمى النسال والتاي بمغات )
تبايناااًا واضاااحًا بحسااال البيئاااة لمحالاااة  2019( . كماااا ساااجل حضااار عاااام %10,4بنسااابة بمغااات )

%( مسااجمة بااذلك مركااز الصاادارة ,  29.4المااذكورة أذ مثماات ناحيااة كمااك أعمااى النساال والبالغااة )
%( أماا فاي الرياه فقاد نالات ناحياة 1,2بينما جاءت ناحية سرسانك ياأدنى النسال والتاي وصامت )

انخفضاات فااي مركااز قضاااء دهااوك شاااغمة نساابة مقاادارها %( 24,9يااا أعمااى النساال والبالغااة )ڤرو 
%( . بينماااا تأرجحااات نسااال بقياااة الواحااادات اإلدارياااة باااين االعماااى واألدناااى بحسااال البيئاااة 14,6)

 ولعامي الدراسة. 

بنسااابة بمغااات  2007شاااكل الساااكان خاااارج قاااوة العمااال أعماااى النسااال فاااي حضااار ناحياااة كماااك لعاااام 
( , أمااا فاااي الريااه فقاااد بااارزت 17,6سااال والبالغاااة )ياااا أدنااى النڤ%( بينمااا مثمااات ناحيااة رو 29,4)

%( أمااا ادناهااا فقااد شااكمتها ناحيااة دارتااو بنساابة 30,6ناحيااة جمااانكي بااأعمى النساال والتااي بمغاات )
تبايناًا واضاحًا بحسال البيئاة لمحالاة الماذكورة أذ  2019%( . كما سجل حضار عاام 22,5بمغت )

مسجمة بذلك مركز الصدارة , بينما جاءت %( 29,3مثمت ناحية شيالدزي أعمى النسل والبالغة )
%(  أمااا فااي الريااه فقااد نالاات ناحيااة كمااك أعمااى 19,4ناحيااة كمااك بااأدنى النساال والتااي حصاامت )
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%( . 23,6%( انخفضات فااي مركاز قضاااء دهاوك شاااغمة نسابة مقاادارها )30,7النسال والبالغااة )
 البيئة ولعامي الدراسة .بينما تراوحت نسل بقية الوحدات اإلدارية بين األعمى واألدنى بحسل 

 يتضح مما تقدم :

أستحواذ حضر مركز قضاء دهوك عمى أعمى النسل لمسكان المشتغمين لمحضر والرياه ولعاامي 
الدراساااة ويعااازى ذلاااك كماااا ذكرناااا لتاااوفر فااارص العمااال نتيجاااة لحجااام األساااتثمارات المخصصاااة فاااي 

 المحافظة بشكل عام ومركز القضاء بشكل خاص . 

عطمين في مركز قضاء دهوك والذي حافظ عمى أدنى النسل لمحالة الماذكورة أنخفاض نسل المت 
 لمحضر والريه ولعامي الدراسة . 

( فبعاااد أن ساااجل المتعطماااين 2019, 2007أرتفاااع فاااي نسااال المتعطمااين فاااي الرياااه باااين عااامي)
وهذا يعود  لى تادهور  2019%( لعام 22,4أرتفعت  لى ) 2007%( لعام 16,9نسل مقدارها )

القطاع الزراعي الذي خمه اعداد كبيرة من العاطمين بينما حافظت نسال المتعطماين فاي الحضار 
 لعامي الدراسة . عمى النسبة ذاتها و 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

نال المشتغمون أعمى النسل لمساكان فاي الحضار خاصاة فاي مركاز قضااء دهاوك ومركاز  -1
,  2007%( لعاام  56.6%( مقارنة باالريه الاذي بما  ) 65.5قضاء بردرش اذ بمغت )

األساااتثمارات  %( لمرياااه , وذلاااك لحجااام 50.7% ( لمحضااار ) 63.5) 2019اماااا عاااام 
وتوفر فرص العمل التي شغمت أعداد كبيرة من األيدي العاممة المعطمة , أما الرياه فهاو 
يعاني مان تادهور القطااع الزراعاي ونقاص فاي الخادمات وقماة الادعم الماالي وشاحة الميااا 

 واألعتماد عمى المنتوج المستورد .
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 التوصيات

وتقميل الفاوارق باين الوحادات اإلدارياة  العمل عمى تحقيق التوازن في األنشطة األقتصادية -1
من خالل توزيع المنشآت األقتصادية ومشاريع التنمية عمى كافة الوحادات اإلدارياة ، مان 
أجل تحقيق التنمياة المكانياة المتوازناة فاي جمياع أنحااء األقضاية  لخفاض نسابة العااطمين 

لعماال ، وخاصااة ماان القااوة العاممااة فااي بعااض المناااطق والحااد ماان هجاارة الااذكور فااي ساان ا
 أصحال الكفاءات وأصحال المهن الزراعية  لى خارج منطقة الدراسة .

 قامة وتوسيع المشاريع الصاناعية الساتيعال القاوى العامماة المتزايادة ماع ضارورة  حاداث   -2
ناااوع مااان التاااوازن باااين مخرجاااات التعمااايم وساااوق العمااال , وذلاااك مااان خاااالل وضاااع سياساااة 

ة عماى االنشاطة االقتصاادية وعمال دورات مكثفاة لرفاع واضحة العادة توزيع القاوى العامما
مساتوى كفاءتهاا وخبرتهاا واساتثمارها بشاكل فعااال فاي عممياة التنمياة والتطاوير وعماى كافااة 

 المستويات .
ضرورة تحقيق نوازن بين االنشطة االقتصادية , والحد مان سايادة االنشاطة الخدمياة عماى  -3

ادة التخصيصاااات المالياااة الالزماااة لهاااا حساااال االنشاااطة االنتاجياااة , وذلاااك عااان طرياااق زيااا
 واالستعانة باالساليل العممية والتكنموجية الحديثة

 لمصادر ا

حسااين جعاااز ناصاار الفااتالوي ، التحمياال الجغرافاااي لخصااائص القااوى العاممااة فااي محافظاااة  -1
( ، باستخدام نظم المعمومات الجغرافية ، بحث منشور في مجمة 2013 – 1997النجه لممدة )

 .117، ص 2014( ، 19الجغرافية ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ، العدد ) البحوث
،  واساااط قيصاار عباااد اد أحماااد الااادليمي ، التحميااال المكااااني لتبااااين تركيااال ساااكان محافظاااة  -2

 .96 -95مصدر السابق ، ص 
( ،  1977-1957مناااذر عباااد المجياااد محماااود البااادري ، القاااوة العامماااة فاااي العاااراق لممااادة )  -3
 . 24-22، ص  1980طروحة دكتوراا )غير منشورة( ، كمية االدال ، جامعة بغداد ، ا
لبنى سمير يونس العاني، التركيل االقتصادي لسكان محافظة السميمانية ، رسالة ماجستير  -4

 . 152 - 148، ص 2013)غير منشورة (، كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 
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النثوياااة فاااي محافظاااة واساااط ،  اطروحاااة دكتاااوراا )غيااار نااااجي ساااهم رسااان ، القاااوة العامماااة ا -5
 . 12، ص 1995منشورة ( ، كمية االدال ، جامعة بغداد ، 

( 1996-1977كامه ران رقيل المفتي ، التحميل الديمغرافي القميم كردستان العراق لممادة ) -6
،  1999،  رساااااالة ماجساااااتير ) غيااااار منشاااااورة ( ، كمياااااة االدارة واالقتصااااااد ، جامعاااااة دهاااااوك ، 

 . 22ص
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركز لإلحصاء وتكنولوجياا المعموماات ، مساح  -7

 . 1، ص 2007التشغيل والبطالة في العراق ، 
أحمااد حمااود محيساان السااعدي  ، التحمياال المكاااني لتركياال السااكان فااي محافظااة القادسااية ،   -8

 . 75مصدر سابق ، ص
م الساااعدي ، جغرافيااة الساااكان ، مطبعااة جامعاااة بغاااداد ، مكااي محماااد عزيااز ، ريااااض ابااراهي -9

 . 335، ص 1984

 


