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المستخلص
اصبــح العالقــة بــن النمــو الســكاين والقــوى العاملــة عــى درجــة كبــرة مــن األهميــة فهــي تؤثــر يف التنميــة و ذلــك ألن
النمــو الســكاين املرتفــع الــذي تواكبــه زيــادة يف أعــداد القــوة البرشيــة والــذي يســاهم يف ارتفــاع نســبة البطالــة وكذلــك اعاقــة
عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة  ،ومــن هــذا املنطلــق يــدور موضــوع الدراســة الحاليــة حــول النمــو الســكاىن و بيــان
تأثريهــا ىف القــوى العاملــة والبطالــة ولتحقيــق ذلــك تــم االعتــاد عــى املنهــح التحليــي القيــايس باســتخدام مجموعــة مــن
 ،)CONNTويف النهايــة تــم التوصــل اىل اســتنتاج وهــو ان النمــو الســكاىن لــه اثــر
(،)CONNT INTEGER DATA, FMOLS
النــاذج (FMOLS
ســلبى يف القــوى العاملــة والبطالــة .وبنــاء عــى ذلــك فمــن الــروري ان تــوىل حكومــة والجهــات املعنيــة املختصــة عنايــة كــرى
مبســألة ارتفــاع النمــو الســكاىن والحــد منهــا.
الكلامت املفتاحية :النمو السكاىن ،القوى العاملة ،البطالة،االقتصاد العراقي .
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المقدمة

رضا و مســتقبالً إذا اســتمر النمــو
يُعتــر النمــو الســكاين يف الع ـراق مــن املشــكالت التــي تواجــه املجتمــع العراقــى حــا ً
املعــدل الحــايل  ،فانــه يتســبب يف احــداث الكثــر مــن األشــكاالت ســوا ًء مــا كان مرتبطًــا بعمليــة اإلنتــاج و االســتهالك
 .ومــن ناحيــة أخــرى تتميــز القــوة العاملــة بكثــر مــن الخصائــص االجتامعيــة والدميغرافيــة واالقتصاديــة والناتجــة مــن
الحجــم الســكاين والتــي ترتبــط مبكونــات النمــو الطبيعــي والرتكيــب،ان النمــو الســكاين الرسيــع ،تواكبــه زيــادة يف أعــداد
القــوة البرشيــة ونقــص يف الطلــب عــى اليــد العاملــة اى القــوى العاملــة مــع ارتفــاع يف نســبة البطالــة و فضـاً عــن إعاقــة
التنميــة ،النهــا تســاهم يف زيــادة يف الطلــب عــى املــواد الغذائيــة والســكن والتعليــم والخدمــات الصحيــة ..الــخ .وملواجهــة
هــذه الصعوبــات واملشــكالت ال بــد مــن تحقيــق التــوازن بــن مــا هــو معــروض مــن قــوى عاملــة ومتطلبــات ســوق
العمل،ولــن تتحقــق هــذا إال بالتنســيق واملوازنــة بــن منــو ســكاين منظــم ومــدروس وتنميــة شــاملة .

مشكلة البحث:

وعليه فان إشكالية البحث تتمحور يف التساؤل الرئييس التايل:

مــا مــدى تاثــر النمــو الســكاىن عــى التغـرات الحاصلــة يف القــوى العاملــة ومعــدل البطالــة يف العـراق خــال املــدة(1990
 )2020 -؟

اهمية البحث:

تتمثل اهمية البحث فيام ياىت:
الرتكيــز عــى دراســة و تحليــل النمــو الســكاىن والقــوى العاملــة والبطالــة يف العـراق خــال املدة()2020-1990ومــن ثــم
بيــان اثرالنمــو الســكاىن يف القــوى العاملــة و معــدل البطالــة ضمــن موضوعــات تنمويــة حديثــة.
هدف البحث
يهدف البحث اىل:
إظهــار تأثــر منــو القــوى العاملــة مبتطلبــات بيئــة العمــل و بيــان نســب العاطلــن عــن العمــل والبحــث يف القضايــا املتعلقــة
بســوق العمل.

فرضية البحث

تكمن فرضيات يف:
وجود العالقة الطردية واثر ايجاىب بني النمو السكاىن و القوى العاملة.
عالقــة طرديــة واثــر ســلبى بــن النمــو الســكاىن والبطالــة يف العـراق ،فكلــا حصــل منــو الســكاىن يف العـراق ســيحصل زيــادة
يف عــرض القــوى العاملــة وارتفــاع معــدالت البطالة.

حدود البحث و نطاقه

يتمثل حدود البحث مباييل:
الحدود املكاين :هي االقتصاد العراق .
الحدود الزماين :ان حدود الزمني لهذا البحث هي مابني (.)2020 - 1990
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منهجية البحث

الجــل تحقيــق اهــداف البحــث تــم االعتــاد عــى املنهــج (التحليــي – القيــايس) و باســتخدام مجموعــة مــن النــاذج
( )FMOLS, CONNT INTEGER DATA,and NLSو كل مــن ( )Co-integration and Stationarityاســتنادا اىل
البيانــات الرســمية املنشــورة مــن قبــل الجهــاز املركــزى لالحصــاء يف الع ـراق وكذلــك عــى برنامــج 9 E-viewsىف التحليــل.

هيكلية البحث

تــم تقســيم البحــث اىل مبحثــن رئيســيني  ،املبحــث االول يختــص بالجانــب النظــري (النمــو الســكاىن والقــوى العاملــة
والبطالــة)  ،بينــا خصــص املبحــث الثــاين للتحليــل القيــايس (اســتخدام النــاذج القياســية لبيــان اثــر النمــو الســكاىن يف
القــوى العاملــة ومعــدل البطالــة يف الع ـراق)  ،وقــد توصــل البحــث اخ ـرا اىل مجموعــة مــن االســتنتاجات و املقرتحــات .

الدراسات السابقة

ميثــل النمــو الســكاين أحــدى املشــكالت املؤرقــة واألكــر خطــورة التــي تواجــه االقتصــاد العــامل  ،حيــث إنهــا تعــوق عمليــة
التنميــة مــن خــال تاثــره عــى القــوى العاملــة والبطالــة ويتبايــن اثــره بــن دول العــامل أي :أثــره غــر حاســم يف كل الحــاالت
ولــكل الــدول .ويركــز البحــث الحــايل عــى تحليــل اثــر النمــو الســكاىن يف القــوى العاملــة والبطالــة ؛ لــذا يتــم تســليط
الضــوء عــى الدراســات التــي تخــدم هــدف البحــث .ومــن أهــم هــذه الدراســات:

اوال :الدراسات االجنبية:

دراســة( :)1986,Bloom&Freemanهدفــت الدراســة اىل تحليــل تأثــر النمــو الســكاين عــى تشــغيل وتطــور العاملــة يف
البلــدان النامية،واتبعــت الدراســة املنهــج( الوصفــى –التحليىل)،واســتنتجت الدراســة أن النمــو الســكاين الرسيــع يعيــق
منــو دخــل الفــرد ،والــذي ينعكــس ســلباً عــى كل مــن معــدالت االدخــار واالســتثامر  ،ويــؤدي إىل انخفــاض حجــم القــوى
العاملــة باالضافــة اىل ازديــاد معــدالت البطالــة ،واقرتحــت الدراســة اتبــاع الحكومــات والجهــات الرســمية سياســات النمــو
الســكاىن يف البلــدان الناميــة وتحويــل العاملــة اىل قطاعــات االنتاجيــة والصناعيــة.
دراســة (  : )2016,Maestas&Mullenتهــدف تقديــر اثــار كبــار الســن يف القــوى العاملــة والنمــو االقتصــادي يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة خــال املــدة (،)2020-1980وتــم اســتخدام املنهج(القيــاىس باســتخدام منــوذج انحــدار الخطــى املتعدد)،
واســتنتجت الدراســة أن شــيخوخة الســكان لهــا آثــار ضــارة عــى النمــو االقتصــادي وانخفــاض يف الناتــح املحــي االجــايل
وانخفــاض يف املشــاركة يف القــوى العاملــة مــع تأثــر ضئيــل عــى متوســطاإلنتاجيــة ،وقــد اقرتحــت الدراســة تحســينات يف
رأس املــال البــري مقرونــة بزيــادة مشــاركة القــوى العاملــة يف األعــار األكــر ميكــن أن يخفــف مــن هــذه اآلثــار  ،وكذلــك
يقلــل مــن حجــم التغيـرات يف السياســة الرضيبيــة الفيدراليــة التــي ســتكون مطلوبــة ملعالجتهــا.
دراســة ( :)2019,Raisanen&Maunuهدفــت الدراســة اىل بيــان آثــار التغ ـرات الدميوغرافيــة يف ســوق العمــل يف ســتة
بلــدان أوروبيــة :أملانيــا وهولنــدا والســويد والتفيــا وإســتونيا وفنلندا،اتبعــت الدراســة املنهــج ( الوصفي-التحليــى )،وقــد
اســتنتج بــان انخفــاض عــدد الســكان يف ســن العمــل  ،متيــل معــدالت العاملــة إىل االرتفــاع يف كافــة بلــدان قيــد الدراســة و
يف الســنوات األخــرة  ،إىل جانــب انخفــاض معــدالت البطالــة و مل تنخفــض إنتاجيــة العمــل يف تلــك البلــدان .
دراســة  :) )2021,Yusufهدفــت هــذه الدراســة إىل إج ـراء تأثــر النمــو الســكاين عــى البطالــة يف الصومــال .اســتخدمت
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الدراســة بيانــات السالســل الزمنيــة خــال املــدة ( )2019 - 1990تــم تطبيــق اختبــار جــذر الوحــدة الختبــار ثبــات املتغــر
باســتخدام اختبــارات  ADFو مــع اختبــار حــدود  ARDLالكتشــاف التكامــل املشــرك عــى املــدى الطويــل والقصــر
للمتغ ـرات و اســتنتجت الدراســة أن النمــو الســكاين والناتــج املحــي اإلجــايل والتضخــم واالســتثامر األجنبــي املبــارش
لهــا تكامــل طويــل املــدى مــع البطالــة .واقرتحــت الدراســة يجــب عــى الحكومــة وصانعــي السياســات التحكــم يف النمــو
الســكاين النظــام والســيطرة عــى الفســاد لتعزيــز االســتثامر املحــي واألجنبــي للحــد مــن البطالــة يف الصومــال.

ثانيا:الدراسات العربية:

دراســة (املقــداد :)2014،هدفــت الدراســة عــى بحــث التحــوالت الدميوغرافيــة وبيــان أثرهــا يف البطالــة يف الجمهوريــة
العربيــة الســورية واتبعــت الدراســة املنهــج التحليــي والكمــى و فاســتنتجت بوجــود عالقــة تناســبية و طرديــة بــن
معــدالت النمــو الســكاين ومعــدالت البطالــة .وقــد كان للنمــو الســكاين الرسيــع وتطــور املناطــق الحرضيــة ،وتقــدم التعليــم،
وعجــز االقتصــاد عــن امتصــاص الشــباب الداخلــن إىل ســوق العمــل ،دور كبــر يف ارتفــاع معــدل البطالــة يف البلد.واقرتحــت
الدراســة العمــل عــى تحقيــق التــوازن بــن النمــو الســكاين ،وهيــكل الرتكيــب الســكاين بجوانبــه جميعهــا.
دراســة (شــهيناز:)2016،هدفت هــذه الدراســة إىل قيــاس كل مــن أثــر النمــو االقتصــادي ،والنمــو الســكاين،عىل معــدالت
البطالــة يف االقتصــاد األردين واتبعــت الدراســة املنهــج التحليــي والقيــاىس ولتحقيــق أهــداف الدراســة ثــم اســتخدام العديــد
مــن االختبــارات لتقديــر معــادالت االنحــدار ،واســتنتجت الدراســة وجــود عالقــة عكســية قويــة مــا بــن معــدل البطالــة
ومعــدل النمــو االقتصــادي يف املــدى الطويــل ،ومــن جهــة أخــرى ،أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة عكســية مــا بــن معــدل
البطالــة ومعــدل النمــو الســكاين ،وقــد اقرتحــت الدراســة مراجعــة السياســات التــي تهــدف إىل التقليــل مــن معــدالت
البطالــة مــن خــال تعديــل آليــات خلــق فــرص العمــل الدامئــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل زيــادة النمــو االقتصــادي يف
املــدى الطويــل.
دراســة(فتحى:)2016،هدفت الدراســة اىل تحليــل العالقــة بــن النمــو الســكاين والبطالــة يف الجزائــر يف عــام ،2016واتبعــت
الدراســة املنهج(الوصفــي التحليىل-القيــاىس) باســتخدام معــادالت االنحــدار الخطــى البســيط ،واســتنتجت الدراســة اىل ان
املتغـرات املتعلقــة بالنمــو الســكاىن لهــا عالقــة وتاثــر عــى معــدل البطالــة ووجــود عالقــة عكســية متوســطة القــوة بــن
معــدل البطالــة وكل مــن معــدل النمــو الســكاين والعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة ومعــدل املواليــد.
دراســة (ابراهيــم وســباهي:)2017،هدفت الدراســة بيــان الســكان ومنوهــم وتوزيــع الســكان حســب الفئــات العمريــة
العريضــة ومســببات البطالــة ،واتبعــت الدراســة (املنهــج الوصفــي  -التحليىل)،واســتنتجت الدراســة عــدم وجــود فــرص
عمــل قــد شــكل الســبب االهــم مــن بــن االســباب التــي ادت اىل وجــود ظاهــرة البطالــة يف واقرتحــت الدراســة
خلــق فــرص عمــل لهــا القابليــة عــى اســتيعاب اليــد العاملــة الفائضــة والعاطلــة عــن العمــل مــن خــال التنميــة الشــاملة
للمناطــق الريفيــة والحرضيــة .

ثالثاً:الدراسات العراقية:

دراســة(عبد الجاســم :)2008،هدفــت الدراســة الواقــع الدیموغـراىف واتجاهــات األســتخدام والبطالــة واتبعــت ( املنهــج
الوصفي-التحليىل)،واســتنتجت الدراســة عملیــة التوجــه نحــو القضــاء عــى البطالــة یتجســد يف مــدى امكانیــة العمــل عــى
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تعبئــة قــوة العمــل وتوزیعھــا عــى فــروع االنشــطة االقتصادیــة مــن خــال دراســة تركیبھــا الســكاين ومســتویات النمــو
االقتصــادي ،واقرتحــت الدراســة وضــع السیاســات العلمیــة التــي تھــد ف اىل توســیع قاعــدة االنتــاج ثــم تغیــر البیئــة.
دراســة (الشــمري: )2013،هدفــت الدراســة التعــرف عــى واقــع البطالــة يف الع ـراق للفــرة مــن ، 2009 -2003واتبعــت
املنهــج (الوصفــي -القيــاىس) ،واســتنتجت الدراســة زيــادة النمــو الســكاين يعــد املصــدر الرئيــي لقــوة العمــل  ،ولعــدم
قــدرة االقتصــاد الوطنــي عــى توفــر فــرص العمــل يعــد أهــم مصــدر للبطالة،واقرتحــت الدراســة اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة
للحــد مــن النمــو الســكاين املتزايــد  ،حيــث أن رشط تعيــن مســتوى مــن الســكان لــه عالقــة وثيقــة جــدا باقتصاديــات
الحجــم .
دراســة(عبدالرضا:)2018،هدفت الدراســة دور الزيــادة الســكانية يف تاثريهــا عــى عنــارص البيئــة وتنميتهــا اقتصاديــا
وسياســيا يف العـراق ،واتبعــت املنهج(الوصفــي -التحلييل)واســتنتجت الدراســة أن معــدل النمــو الســكان يف العـراق حافــظ
عــى وتريتــه ويتوقــع لــه املحافظــة عــى نســبة منــو قريبــة مــن ()3%عــى املــدى القريب،واقرتحــت الدراســة اتبــاع سياســة
ســكانية واضحــة ادلعامــل والتشــجيع عــى تحديــد النســل واســتعامل وســائل تنظيــم االرسة لضبــط معــدالت النمــو
الســنوي للســكان .
بعد ما تم عرضه من الدراسات السابقة ،تختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها يف األبعاد اآلتية:
البعــد الزمني:تخــص املــدة( )2020-1990واهتمــت الدراســة الحاليــة بالتغي ـرات التــي تحــدث ،خصوصــا يف األوضــاعاالقتصادية(األزمــات املاليــة واالقتصاديــة) و الحــرب ضــد (داعــش) التــي ميــر بهــا الع ـراق.
املنهجية:كــا ان الدراســة الحاليــة اعتمــدت عــى منــاذج قياســية متعــددة وعــدة مــؤرشات وتطبيــق العديــد مــناالختبــارات ( Count integer count dataو Least Squaresو (  FMOLSلعمليــة التحليــل لبيانــات السالســل الزمنيــة.

المبحث االول
اإلطار المفاهيمي للنمو السكانى والقوى العاملة والبطالة

اوالً:مفهوم النمو السكاىن

تعــد دراســة منــو الســكان مــن املوضوعــات الهامــة التــي يجــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــار يف الدراســات الســكانية ،لهــا ملــا
مــن تأثــر كبــر يف خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .فالســكان هــم مصــدر القــوى العاملــة التــي تديــر وتحــرك
مختلــف األنشــطة االقتصاديــة يف الدولــة ( ،)2021:17,Yusufودراســة منــو الســكان يف أي بلــد يعــد أمـرا ً بالــغ األهميــة ألي
تخطيــط مســتقبيل ،وتــرز أهميــة دراســة منــو الســكان يف تحديــد التزايــد الســكاين يف املســتقبل ،ومــن ثــم تقديــر عــدد
الســكان يف الســنوات املقبلــة ،ولذلــك ألهميــة كــرى للمخططــن يف الدولــة ،والذيــن يصنعــون خطــط التنميــة املتعــددة
الجوانــب وفــق حجــم الســكان يف الســنوات املاضيــة ،ومــا الشــك فيــه إن لتقدي ـرات الســكان املســتقبلية ولهــا أهميــة
كبــرة وخاصــة يف الــدول التــي تخطــط لتطورهــا االقتصــادي واالجتامعــي ،وملــا كان هــدف الخطــة دامئــا هــو اإلنســان
وإشــباع حاجاتــه األوليــة ورفــع مســتوى معيشــته وتحقيــق الرفاهيــة لــه فمــن الــروري معرفــة منــو الســكان املتوقــع
(.شــهيناز)106:2016،
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يعــر النمــو الســكاين عــن :الزيــادة يف عــدد الســكان وينتــج عــن الفــرق بــن املواليــد والوفيــات مــن ناحيــة ،وعــن الهجــرة
الصافية(الفــرق بــن الهجــرة الوافــدة والهجــرة ،عــدم تحديــد النســل بشــكل منظــم  ،ومتناســب مــع الدخــل املعــايش
املتوافــر إذ يــؤدي ذلــك إىل زيــادة عــدد الســكان بشــكل مضطــرد مســبباً أزمــة متعــددة األوجــه بالضغــط عــى الخدمــات
العامــة ،والجوانــب الصحيــة ،والتعليميــة مــا يتطلــب إنجــاز املزيــد مــن املشــاريع الخدميــة ،واإلســكان ،والتعليــم ،وتوفــر
فــرص العمــل مــا يعنــي رضورة توفــر املزيــد مــن امليزانيــات املاليــة لغــرض تجــاوز األزمــات املتنوعــة (املقــداد .)35:2014،
هناك عدة عوامل تحدد النمو السكاىن وهي (حسني وراشد:)406:20217،
زيــادة عــدد املواليــد :وهــو مــن أهــم أســباب زيــادة الســكان حيــث يــؤدي زيــادة عــدد املواليــد بشــكل كبــر يفــوق عــدد
الوفيــات إىل تزايــد أعــداد الســكان وهنــا ظهــرت الحاجــة إىل وجــود برامــج متخصصــة توعويــة لتخفيــض معــدالت اإلنجــاب
التــي تزيــد بشــكل كبــر خاصــة يف املجتمعــات البســيطة التــي تكــر فيهــا حــاالت اإلنجــاب عــى مســتوى األرسة الواحــدة.
تحســن الحالــة الطبية:وهــي مــن األســباب التــي ســاعدت عــى تخفيــض معــدالت الوفيــات نتيجــة لتطــور املجــال الطبــى
وعــاج العديــد مــن أمـراض ال دواء لهــا،وأدى التطــور الطبــي إىل عــاج عديــد األمـراض التــي كانــت تحصــد ماليــن األرواح
ســنويًا مــا زاد عــدد املواليــد مقابــل انخفــاض عــدد الوفيــات هــذا مســاهمة يف زيــادة الســكان.
الــزواج املبكر:حيــث يســاعد الــزواج املبكــر عــى زيــادة إنجــاب األطفــال ضمــن األرسة الواحــدة وهــذ يســاهم يف زيــادة
عــدد الســكان.
وهنــاك اآلثــار االقتصاديــة للزيــادة الســكانية يجــب دراســتها وتحليلهــا ،تتمثــل اآلثــار االقتصاديــة للزيــادة الســكانية
املضطــردة يف عــدد مــن اآلثــار كاآليت(عبــد رضــا( )680:2018،مصطفــى .)144:2020،
 .1زيــادة االســتهالك لــدى األفـراد ،وبالتــايل تقليــل مدخراتهــم التــي يدخرونهــا ألغـراض اســتثامرية ،مــا يــؤدى إىل الحــد
مــن إمكانيــة رفــع مســتوى الدخــل القومــى لألف ـراد ،حيــث يصبــح الدخــل القومــى أقــل مــن معدالتــه الســابقة وهــذا
يــؤدى بالتــايل إىل انخفــاض مســتوى املعيشــة.
 .2زيــادة نفقــات الدولــة عــى الخدمــات األساســية كالتعليــم والصحــة واملواصــات والحاميــة واألمــن واإلســكان ،حيــث
يــؤدى ارتفــاع التعــداد الســكاين إىل النقــص فيهــا وزيــادة الطلــب عليهــا بحيــث يكــون هــذا اإلنفــاق االســتهاليك عــى
حســاب نفقــات التنميــة واألمــوال املخصصــة للمرشوعــات االســتثامرية كالصناعــة والزراعــة والتجــارة مــا يــؤدى إىل
اســتنزاف املــوارد.
 .3انتشــار ظاهــرة البطالــة بــن األفــراد وبخاصــة يف صفــوف املتعلمــن مــا يــؤدى إىل هجــرة الكفــاءات العلميــة إىل
الخــارج.
.4االنخفاض الواضح يف نسبة األجور يف القطاعني الخاص والحكومي وذلك بسبب توفر الكثري من األيدي
العاملة ،كام إن الزيادة السكانية قد تؤدى إىل ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة
ال تتناسب مع نسبة األجور مام يؤدى إىل انخفاض مستوى معيشة األفراد.
 .5ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نظ ًرا لصعوبة توفري األعداد الالزمة لتلبية احتياجات األرس الجديدة
باإلضافــة إىل أن الزيــادة الســكانية تــؤدى إىل الزحــف العمـراين عــى األراىض الزراعيــة وانخفــاض اإلنتــاج الزراعــي وبالتــايل
التأثــر عــى اقتصــاد الدولــة.
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 .6انهيار املرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية االستثامرات الالزمة لتجديدها والتوسع فيها.
وتحتــاج مشــكلة الزيــادة الســكانية إىل الوقــوف عندهــا طويـاً ،وفهــم أســبابها ومحاولــة عالجهــا يك ال ميتــد أثرهــا الســلبي
إىل املجتمــع ككل ،ألن ذلــك ســيؤدي إىل حــدوث اختــاالت يف النظــام املجتمعــي يف الدولــة ،وقــد يســبب ظهــور الجرميــة
وانتشــارها بســبب تفــى البطالــة وقلــة الفرصــة وحاجــة النــاس إىل الدخــل.

ثانياً:مفهوم القوى العاملة والبطالة

تعــرف القــوى العاملــة أنهــا التعــداد اإلجــايل لكافــة األســخاص القادريــن عــى العمــل واإلنتــاج ،باإلضافــة إىل تعــداد
الباحثــن عــن عمــل يف دولــة أو مجتمــع معــن ،وتتضمــن فئــة القــوى العاملــة عــى أشــخاص مــن أعــار مختلفــة ،فهــذه
الفئــة العريضــة تضــم أشــخاصاً يف عمــر الشــباب ،كــا تضــم أشــخاصاً يف ســن التقاعــد ،وتُســتثنى عــدة رشائــح مجتمعيــة
مــن القــوى العاملــة :كربــات املنــازل ،والطلبــة ،واملســاجني ،والعاطلــن عــن العمــل (.)2016:21,Raisanen&MaunuK
تتعــرض القــوى العاملــة عــادة للعديــد مــن املشــكالت الرئيســية واملشــركة بــن العديــد مــن املجتمعــات والبلــدان ،حيــث
تكــر مشــكالت القــوى العاملــة يف دول العــامل الثالــث ،ويف املناطــق الفقــرة مــن العــامل ،يف حــن تقــل مشــكالت هــذه الفئــة
كلــا تحســنت أحــوال الدولــة وأوضاعهــا املاديــة .ترتكــز غالبيــة املشــكالت التــي تعــاين منهــا القــوى العاملــة عــادة حــول
املشــكالت املاديــة ،كتــدين األجــور ،وعــدم وجــود رعايــة صحيــة جيــدة تتناســب واملجهــودات التــي يبذلونهــا ،وضعــف
الحوافــز ،ورمبــا أيضـاً عــدم توفــر فــرص عمــل للعاطلــن ممــن يحســبون عــى هــذه الفئــة ،ومــن هنــا فــإن الــدول تبــذل
مــا بوســعها حاليــاً بشــكل منفــرد أحيانــاً وبتجميــع املجهــودات أحيانــاً أخــرى مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة (هــزاع
واخــرون)2020،
القــوى العاملــة باملفهــوم املاركــي تعنــى املجمــوع الــكيل ملختلــف املؤهــات التــي ميتلكهــا اإلنســان والتــي تدعمــه
وتســاعده للوصــول إىل وضــع إنتاجــي جيــد ،ســواء كانــت هــذه املؤهــات جســدية أم فكريــة ،وبحســب املفهــوم املاركــي
للقــوى العاملــة فــإن هــذه املؤهــات املختلفــة التــي ميتلكهــا اإلنســان قــادرة عــى تحويــل املــواد املتوفــرة واملتاحــة إىل
أشــياء مســتعملة ،يســتعملها النــاس يف حياتهــم ،وتدخــل يف إنتــاج أشــياء أخــرى (املقــداد.)37:2014،
امــا مفهــوم البطالــة وتعنــي بشــكل عــام زيــادة العــرض الــكيل للعمــل عــى الطلــب الــكيل للعمــل لــذا فــان
مفهــوم البطالــة هــو مفهــوم نســبي والــذي غالبــاً مــا يســتدل عليــه مــن عــدد العاطلــن ومبــا متوفــر مــن البيانــات
(.)2015:3,Maestas&Mullen
يف ضــوء ماســبق ميكــن ان نعــرف البطالــة :ظاهــرة اجتامعيــة ،ناتجــة عــن النمــو الســكاىن املتســارع والتــى لهــا تاثــر ســلبى
عــى األوضــاع االجتامعيــة و االقتصاديــة للســكان  ،تظهــر البطالــة عندمــا تــزداد أعــداد األيــدي العاملــة يف ســوق العمــل
وتتناقــص فــرص العمــل لقلــة املشــاريع االســتثامرية التنمويــة.

ثالثاً:النمو السكاىن وقوى العاملة والبطالة يف العراق

إن الزيــادة املســتمرة يف عــدد الســكان ,يعتــر مــن املشــاكل الرئيســية التــي تعــاين منهــا شــعوب العــامل .وال ســيام مشــكلة
النمــو الســكاين املتســارع  ،امــا يف الع ـراق ،شــهد منــو الســكان يف الع ـراق تطــور رسيع ـاً ومتواص ـاً ومنتظ ـاً ومل تتاثــر
للزيــادات الســكانية بالتقــدم والرتاجــع الــذى شــهده االقتصــاد العراقــى خــال مراحلــه الزمنيــة املتعاقبــة،ان زيــادة
الســكانية يف البلــد هــى نتيجــة طبيعيــة الرتفــاع معــدل النمــو الســكاىن والــذى حافــظ عــى وتريتــه العاليــة ( )3.1%خــال
عقــد الثامنينــات والتســعينات مــن القــرن املــاىض مــع وجــود رغبــة ملحــة مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة عــى زيــادة
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االنجــاب وتشــجيع الــزواج املبكرالتــى انعكســت عــى صــور املــؤرشات الدميوغرافيــة يف العـراق،اال ان وتــرة هــذا املعــدل
اخــذت تشــهد انخفاضـاً بعــد عــام  1995حيــث اعلنــت التقديـرات الرســمية هبــوط معــدل منــو ســكان العـراق اىل ()2.8%
(عبــد الرضــا)680:2018،
عنــد دراســة القــوى العاملــة يف العـراق واملتعلقــة مبوضــوع البحــث الحــايل يجــب ان نبــن الفئــات العمريــة لســن العمــل
ودون ســن العمــل  ،بلــغ عــدد ســكان الع ـراق الذيــن تقــل اعامرهــم عــن( )15ســنة ()16247342نســمة لســنة ()2020
وقــد شــكلو نســبة( )%40.5مــن مجمــوع ســكان العراق،امــا عــدد الســكان يف ســن العمــل والــذي يبلــغ ٌللعامربــن ()64-15
ســنة فقــد بلــغ عددهــم ()22668103نســمة لســنة( )2020اى بنســبة ( )%56.5مــن مجمــوع الســكان (الجهــاز املركــزى
لالحصــاء.)2020،
ويعــاين االقتصــاد العراقــي الكثــر مــن املشــاكل اال ان قضيــة البطالــة احــدى املشــكالت الرئيســة التــي تواجــه االقتصــاد
 .فالبطالــة تعــد أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه البلــد يف هــذه املرحلــة وخــال الســنوات املقبلــة نظ ـرا النعكاســاتها
العميقــة عــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة .كــا انهــا كانــت الســبب الرئيــى يف انخفــاض مســتوى املعيشــة
لرشيحــة واســعة مــن املواطنــن ،وقــد كانــت هنــاك اســباب داخليــة وخارجيــة ســاهمت يف انتشــار البطالــة يف االقتصــاد
العراقي(جــودة وعيــى)65:2010،
يف ضــوؤ مــا ســبق تعــد مشــكلة البطالــة إحــدى التحديــات الكبــرة التــي تواجــه جميــع بلــدان العــامل ســواء كانــت الناميــة
او املتقدمــة ،وتــرز خطــورة هــذه املشــكلة يف الع ـراق ان معــدالت البطالــة يف حالــة تزايــد مســتمر ،وهــذا التزايــد ميثــل
هــدرا ً للمــوارد البرشيــة مــا يرتتــب عــى ذلــك اثــار اقتصاديــة ســلبية وتصبــح هــذه املشــكلة اكــر خطــورة عندمــا تشــكل
الفئــة العمريــة الشــابة نســباً عاليــة مــن بــن العاطلــن عــن العمــل.

الشكل رقم( )1يبني التزايد املستمر لنمو السكان يف العراق خالل املدة()2020-1990

الشكل(:)1تطورعدد السكان يف العراق خالل املدة ()2020-1990
املصدر:
الجهــاز املركــزي لالحصــاء  ،املجموعــة االحصائية،التعــداد الســكاىنhttps://cosit.gov.iq/ar/pop-main/ -)2020-1990( ،
manpower
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الشكل(:)2القوى العاملة والبطالة يف العراق خالل املدة ()2020-1990
املصدر:
البنــك الدوىل،بيانــات مفتوحــة للقــوى العاملــة والبطالــة يف العــراق خــال الفــرة (https://data. -)2020-1990
/albankaldawli.org

المبحث الثاني
استخدام النماذج القياسية لبيان اثر النمو السكاني في القوى العاملة و البطالة في العراق
يعــد النمــوذج االقتصــادي( )Economic Modelمجموعــة مــن العالقــات بــن املتغــرات االقتصاديــة لتمثيــل ظاهــرة
معينة(بصــورة خاليــة مــن التفاصيــل والتعقيــدات) بهــدف تحليلهــا أو التنبــؤ بهــا والســيطرة عليهــا ،واصبــح مــن الواضــح
أن النقطــة األســاس يف كل البحــوث التطبيقيــة هــي العالقــة املفرتضــة بــن متغــر معتمــد ومتغ ـرات مســتقلة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف وتحديد العالقة بني املتغريات ،تم التعبري عن النامذج النحو األيت:
U+ D2 - POPt - D1 GDPt + B2 B1 + LFt = B0
U+ D2 - POPt - D1 GDPt + B2 B1 - UMt= B0
LFT
GDP
POP
UM
D1
D2

القوى العاملة العامة
الناتج املحيل االجامىل باالسعار الثابتة لسنة /2010مليون دينار العراقي
عدد السكان (مليون نسبة)
معدل البطالة
املتغري الصوري(الوهمي)  /تأثرياألزمة املالية العاملية 2008
املتغريالصوري(الوهمي)تأثري الحرب ضد (داعش) 2018 - 2014

B1 – B3

املعامل ()Coefficients

T
U

الزمن
الخطأ العشوايئ  /املتغريات العشوائية

ويســتخدم النمــوذج االقتصــاد القيــايس لتفســر ســلوك جــزء مــن مجتمــع يحتــوي عــى األقــل متغ ـرا ً مســتقال واحــدا ً ال
يســاوي صفـرا ً وكذلــك يســتخدم النمــوذج االقتصــاد القيــايس للتحليــل الكمــي للعالقــة بــن املتغـرات املختلفــة ويتضمــن
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املتغـرات االساســية النظريــة إضافــة اىل املتغـرات العشــوائية وتــم تخصيــص هــذا املبحــث لبيــان اثــر النمــو الســكاىن يف
القــوى العاملــة والبطالــة يف العـراق باالعتــاد عــى عــدة اختبــارات وهــي:

()Stationary test
اوال :اختبار الثبات واالستقرارية (test

يعــد هــذا االختبــار مــن االختبــارات املهمــة إلظهــار مــدى االســتقرارية يف البيانــات املســتخدمة  ،توجــد عــدة اختبــارات
لبيــان مــدى االســتقرارية يف البيانــات املســتخدمة ،اال ان يف الدراســة الحاليــة تتــم االعتــاد عــى عــدة االختبــارات وهــي
اختبــار( ،)Dickey Fuller Augmentedالعتبارهــا مــن االختبــارات املهمــة والشــائعة االســتخدام.
الجدول()1
نتائج اختبار الثبات واالستقرارية ( )Stationary testللمتغريات الداخلة يف النامذج املعتمدة
املتغريات املستخدمة
الناتج املحيل االجاميل
القوى العاملة
عدد السكان
البطالة

ADF at First Difference
Intercept
Intercept with
Trend
0.0051
0.0002
0.0062
0.0005

0.0001
0.0001
0.0002
0.0021

ADF at Level
Intercept

Intercept
0.0061
0.0001
0.0052
0.0005

with Trend
0.0001
0.0021
0.0032
0.0031

املصدر  :من إعداد الباحثة باالعتامد عىل البيانات للمدة( )2020-1990باستخدام برامج . 9 E-views
يظهــر مــن الجــدول ( )1ومــن خــال اختبــار ( )ADFان غالبيــة املتغــرات تكــون معنويــة عنــد املســتوى (First,
 )Diffeence Levelوعنــد مســتوى الداللــة االحصائيــة ( )%5ألن قيمــة االحتــال الحرجــة ( ).Probاقــل مــن القيمــة
املحــددة ( ،)0.05اي ان هنــاك اســتقرارية يف بيانــات السالســل الزمنيــة .وبذلــك هــذه النتائــج تدعــم اجــراء التكامــل
املشــرك ( )Co- integrationبــن املتغــرات يف النمــوذج الخــاص مبوضــوع البحــث.

)Correlation
االرتباطية(Correlation
ثانيا :االرتباط و العالقات االرتباطية(

االرتبــاط مفهــوم إحصــايئ يوضــح العالقــة بــن متغرييــن أو أكــر أو مقايــس لدرجــة اقـران التغــر يف متغــر مــا بالتغــر يف
متغــر أخــر أو يف مجموعــة مــن املتغـرات ،فــإذا كان االرتبــاط قــوي بــن متغرييــن فهــذا يعنــي إمكانيــة تقديــر قيمــة أحــد
املتغرييــن ملعرفــة القيمــة املقابلــة للمتغــر االخــر بدقــة أكــر يعتــر معامــل االرتبــاط مــؤرشا كميــا يؤكدعــى قــوة العالقــة
واتجاههــا بــن املتغرييــن.
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الجدول()2
مستوى االرتباط ( )Correlationوحجم العالقة بني املتغريات داخل النامذج
النموذج االول :القوى العاملة
حجم العالقة
املتغريات
0.96
الناتج املحيل االجاميل
0.99
عدد السكان
النموذج الثاين :البطالة
0.21
عدد السكان
0.18
الناتج املحيل االجاميل

مستوى االرتباط
قوى جدا ً
قوى جدا ً

نوع العالقة
موجبة
موجبة

ضعيف جدا ً
ضعيف جدا ً

موجبة
موجبة
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مــن الناحيــة االقتصاديــة كلــا زاد مســتوى االرتبــاط كلــا كان افضــل اي يتوافــق مــع النظريــة االقتصاديــة .ومــن خــال
الجــدول ( )2يتضــح ان جميــع املتغ ـرات لهــا عالقــة قويــة و موجبــة مــع النمــوذج القــوى العاملــة يف النمــوذج االول)
 ،امــا يف النمــوذج الثــاىن جميــع املتغ ـرات لهــا عالقــة ضعيفــة جــدا و موجبــة مــع البطالــة وهــذا يتفــق مــع النظريــة
االقتصاديــة.

()Johansen Co integration test
ثالثا :التكامل املشرتك بني املتغريات داخل النامذج (test

بعــد تأكــد مــن وجــود الثبــات واالســتقرار يف البيانــات السالســل الزمنيــة املســتخدمة ،يــأيت اختبــار آخــر ملعرفــة التكامــل
املشــرك بــن املتغـرات الداخلــة يف النــاذج ،وهنــاك مــؤرشات عــدة ميكــن اســتخدامها لبيــان مســتوى الثبــات واالســتقرارية
يف البيانــات ،إال أن اختبــار ( )Johannsen testيعتــر مــن بــن املــؤرشات األكــر اســتخداما ،و الجــدول ( )3يبــن نتائــج هــذا
االختبار.
الجدول ()3
نتائج اختبار( )Johnsonلبيان التكامل املشرتك للنامذج البحث

Probability
Critical Value
الفرضية الصفرية Trace Statistic
النموذج()1
0.008
29.797
35.893
اليوجد*
القوى العاملة
0.000
10.002
15.497
عىل اقل 1
الناتج املحيل االجاميل
0.002
0.004
0.143
عىل اقل 2
عدد السكان
نتائــج االختبــار :وجــود ( )2متجهيــن متكاملين*،رفــض الفرضيــة الصفريــة عنــد مســتوى المعنويــة
()%5
Critical Value
ا لفر ضيــة Trace Statistic
النموذج()2
Probability
ا لصفر يــة
0.004
29.779
24.586
اليوجد*
البطالة
0.001
5.307
15.494
عىل اقل 1
عدد السكان
0.005
0.022
0.666
عىل اقل 2
الناتج املحيل االجاميل
نتائــج االختبــار :وجــود ( )2متجهيــن متكاملين*،رفــض الفرضيــة الصفريــة عنــد مســتوى المعنويــة
()%5
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مــن خــال الجــدول ( )3يتضــح أن كافــة املتغ ـرات الداخلــة يف النــاذج ذات عالقــة تكامليــة مشــركة مــع بعضهــا يف
مســتوى املعنويــة ( ، %5 ، %1او  ،)%10وبهــذا يرفــض فرضيــة العــدم التــي تشــر اىل عــدم وجــود عالقــة احصائيــة معنويــة
بــن املتغـرات داخــل النمــوذج  .لــذا نقبــل الفرضيــة البديلــة التــي تقــر بوجــود عالقــات تكامليــة بــن املتغـرات مقبولــة
اقتصاديــا واحصائيــا وقياســيا .
رابعا :العالقة السببية بني متغريات الدراسة( )Granger Causality Tests
ان مفهــوم الســببية يرتكــز عــى وجــود العالقــة الســببية بــن متغـرات موضــوع الدراســة  ،حيــث اســتخدم العديــد مــن
االختبــارات لتحديــد العالقــات الســببية بــن املتغـرات االقتصاديــة ،اال ان ( )Granger Causalityيف الوقــت الحــارض يعتــر
مــن االختبــارات املهمــة و املوثوقــة يف مجــال التحليــل االقتصــادي اليجــاد العالقــة و تحديــد اتجــاه العالقــة(one direction
 )or two directionبــن متغـرات النمــوذج والجــدول ()4يبــن نتائــج تلــك االختبــار:
الجدول ()4
نتائج اختبار العالقات السببية ( )Granger Causalityبني املتغريات الداخلة يف بني النموذجني القياسيني
املتغريات
(البطالة) مع(الناتج املحيل االجاميل)
(عدد السكان) مع (القوى العاملة)
(عدد السكان)مع (الناتج املحيل االجاميل)
(القوى العاملة) مع (عدد السكان)

مستوى املعنوية

حجم العالقة

0.038
0.010
0.051
0.002

مقبولة
مقبولة
اعتيادية
مقبولة
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يظهــر مــن الجــدول ( )4و مــن خــال مقارنــة قيمــة ( )p-valueعنــد املســتوى املعنويــة ( )5%أن غالبيــة املتغــرات
املســتقلة يف املســتويات املختلفــة ( )%10،%5،%1ذات عالقــة ســببية باتجــاه واحــد مــع املتغــر التابــع ،وهــذا يــدل عــى
قــوة و معنويــة العالقــة بــن املتغـرات املســتقلة واملتغــر التابــع ،ان هــذه النتائــج تتفــق مــع الفرضيــة البديلــة التــي تقــر
بوجــود عالقــات ســببية بــن املتغـرات موضــوع البحــث ،وهــذه النتائــج تبــدو كأســاس قــوي و منطقــي لتقديــر النــاذج
القياســية خــال تحديــد دقــة العالقــة بــن املتغ ـرات املســتقلة واملتغ ـرات التابعــة يف النــاذج املعتمــدة.
خامسا :تقدير النموذجني القياسيني للمتغريات موضوع الدراسة ()Econometrics Model Estimation
يســتخدم النمــوذج القيــايس لتفســر ســلوك جــزء مــن مجتمــع يحتــوي عــى األقــل متغـرا ً مســتقال واحــدا ً ال يســاوي صفـرا ً
وتحكــم العالقــة بــن املتغ ـرات االقتصاديــة بعــدد مــن الصيــغ التــي تســتخدم االقتصــاد القيــايس التطبيقــي واألبحــاث
االحصائيــة .يختــص هــذا الفقــرة بالنمــو الســكاين وتحديــد تاثــره عــى القــوى العاملــة والبطالــة يف العـراق خــال املــدة
( ،)2020-1990والجــدول( )5يعــرض نتائــج تقديــر النموذجيــن:
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الجدول ()5
نتائج املعلامت املقدرة باستخدام النامذج القياسية
النموذج االول :القوى العاملة

(( Count integer count data
املعلامت املستوى املعنوية
املتغريات
0.001
1.7
الناتج املحيل االجاميل
0.012
2.2
عدد السكان
0.001
1.1
االزمة املالية العاملية
0.005
0.02
الحرب ضد (داعش)

النموذج الثاين  :البطالة
)(FMOLS
املعلامت
املتغريات
1.3
عدد السكان
-5.9
الناتج املحيل االجاميل
2.8
االزمة املالية العاملية
3.1
الحرب ضد (داعش)

املستوى املعنوية
0.001
0.031
0.001
0.003
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يتبني من الجدول ( )5أن :
 .1غالبيــة املتغـرات الداخلــة يف النموذجــن لهــا عالقــة قويــة و معنويــة مــع (القــوى العاملــة والبطالــة) بداللــة إحصائيــة
اقــل مــن قيمــة  .)0.05( P-Valueو هــذه النتائــج تتفــق مــع النظريــة االقتصاديــة و هكــذا تتفــق مــع توقعاتنــا بخصــوص
واقــع اقتصــادي يف العـراق .
 .2اعتامدا عىل (حجم) املعلامت املقدرة وقيمتها و اشاراتها الخاصة يف منوذج القوى العاملة :
أ :ان زيــادة الناتــج املحــي االجــاىل مبقــدار ( )1%تــؤدي اىل زيــادة القــوى العاملــة مبقــدار ( )1.7%وهــي نتيجــة منطقيــة
ان الناتــج املحــي االجــاىل احــد العوامــل الرئيســية املؤثــرة يف القــوى العاملــة .
ب : :ان زيــادة عــدد الســكان مبقــدار ( )1%تــؤدي اىل زيــادة القــوى العاملــة مبقــدار ( )1.3%وهــي نتيجــة منطقيــة الن
النمــو الســكاىن احــد العوامــل الرئيســية املؤثــرة يف القــوى العاملــة
ج :كلــا زادة حــدة االزمــة املاليــة  ،خطــورة حــرب ضــد الداعــش بـــمقدار ( )%1زاد القــوى العاملــة مبقــدار ( % 1.1و
 )%0.02عــى التــوايل  ،ماميعنــي ان القــوى العاملــة املتكــون مــن العاملــن والراغبــن اوالباحثــن عــن العمــل يتاثــر جــدا ً
باملتغ ـرات الصوريــة (االزمــة املاليــة العامليــة ســنة  2008وحــرب ضــد الداعــش ســنة  2014يف الع ـراق).
.3اعتامدا عىل (حجم) املعلامت املقدرة وقيمتها و اشاراتها الخاصة يف منوذج البطالة:
أ :ان زيــادة الناتــج املحــي االجــاىل مبقــدار ( )1%تــؤدي اىل انخفــاض البطالــة مبقــدار ( )%5.9وهــي نتيجــة منطقيــة ان
الناتــج املحــي االجــاىل احــد العوامــل الرئيســية املؤثــرة يف البطالــة .
ب :كلــا زاد العــدد الســكان بـــمقدار ( )%1زاد البطالــة مبقــدار( )% 1.3عــى التواىل،وهــذه النتيجــة منطقيــة مــن الناحيــة
االقتصاديــة .
جـــ :كلــا زادة حــدة االزمــة املاليــة  ،خطــورة حــرب ضــد الداعــش بـــمقدار ( )%1زاد البطالــة مبقــدار ( %2.8و  )%3.1عــى
التــوايل  ،ماميعنــي ان معــدل البطالــة يتاثــر جــدا ً باملتغ ـرات الصوريــة (االزمــة املاليــة العامليــة ســنة  2008و تداعيــات
حــرب ضــد الداعــش ســنة  2014يف العـراق).

سادسا :االختبارات التشخيصية ملصداقية النامذج املقدرة ( )Diagnostic tests

الخطــوة االخــرى يف تكملــة مراحــل بنــاء النمــوذج القيــايس هــي مرحلــة تقييــم النمــوذج املقــدر ،لــى يكــون تقديــر
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معلــات النمــوذج أكــر دقــة ويعتمــد عليــه صنــاع القـرار ،لــذا اســتخدم هــذا البحــث اختبــارات تشــخيصية عــدة منهــا
أ :اختبارات ملصداقية النموذج ومالءمته:
هناك عدة اختبارات و مؤرشات  ،يف هذا الجانب اال ان اهمها هي (.)F-test ، Std. Error ، R-Squared ، Adjusted R2
ب  :اختبارات لتقييم مدى صالحية النموذج Diagnostic test and Statistical Indicators :
رضورة فحــص صالحيــة النمــوذج املقــدر و امكانيــة تطبيقهــا يف الحيــاة العمليــة حاليــا و مســتقبال  ،وكذلــك ميكــن
ان تســتخدم النــاذج املقــدرة الغــراض التنبــؤ  ،فــان رضورة النمــوذج تجــاوزت غالبيــة املشــاكل القياســية ،و يلخــص
الجــدول( )6نتائــج هــذه االختبــارات التشــخيصية:
الجدول ()7
نتائج االختبارات التشخيصية للنموذجني املقدرتني
النامذج املعتمدة
االختباراالحصائية
R-Squared
Adjusted R2
F- statistic
S.E
AIC
SSR
االختبارات القياسية
Ramsey RESET Test

منوذج القوى العاملة
القيمة
0.8887
0.84
)0.000(1335
4.48
32.00
3.39
القيمة
0.21

(مشكلة التشخيص)
Serial Correlation Test

31.0

(مشكلة االرتباط الذايت)
Variance Inflation Factors Test

( )4.2-3.1واقل من
10

(مشكلة التعدد الخطي)
Heteroscedasticity Test

0.81

(مشكلة عدم تجانس التباين)
Normality Test

21.0

منوذج البطالة
القيمة
0.8985
0.86
)0.000(1459
0.04
29.01
4.21
0.71
0.41
()1.4-4.5
واقل من 10
0.52
23.0

(مشكلة عدم توزيع
الطبيعي)

املصدر  :من اعداد الباحثة باالعتامد عىل البيانات ( )2020-1990باستخدام برنامج . 9 E-views
202

گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

يبني يف الجدول ( )7أن:
.1معامــل التحديــد ( (R-Squaredمرتفــع لكافــة املتغ ـرات وي ـراوح بــن ( )%89 ،%88وهــذا يعنــي ان كافــة املتغ ـرات
املســتقلة الداخلــة يف النــاذج املقــدرة لهــا عالقــة قويــة و معنويــة مــع املتغ ـرات التابعــة ويف ـران حــوايل ()%89-%88
مــن التغ ـرات الحاصلــة يف املتغــر التابــع يف النــاذج.
.2قيمــة ( )Fو بداللــة إحصائيــة ( )0.000وهــي اقــل مــن قيمــة  ،0.05(( P-Valueلــذا نرفــض فرضيــة العــدم التــي تقــر
بانعــدام العالقــة بــن املتغـرات املســتقلة واملتغــر التابــع .ومــن جهــة اخــرى نالحــظ ان قيمــة ( )Error Standardعــى
العمــوم مقبولــة وتشــر اىل صحــة النمــوذج مــن الناحيــة االحصائيــة.
 .3اجتــازت النــاذج كافــة االختبــارات القياســية وتجــاوزت جميــع املشــكالت االساســية( كاالرتبــاط الــذايت ،التعــدد الخطــي
 ،عــدم تجانــس التبايــن ،التشــخيص ،مشــكلة عــدم توزيــع الطبيعــى)ألن قيمــة املعــامل املقــدرة اكــر مــن قيمــة P-Value
( ،)0.05وذلك دليل عىل حسن استخدام النامذج.
)AIC( .4عبــارة عــن حجــم املعلومــات املفقــودة يف النــاذج املقــدرة  ،وي ّعــد مــن املــؤرشات االحصائيــة املهمــة  ،وكلــا
كانــت قيمــة اقــل كان افضــل  ،ومــن خــال الجــدول ( )7يتبــن ان القيــم املفقــودة يف النــاذج املقــدرة مقبولــة عمومـاً ،
وهــذا دليــل عــى حســن التقديــر للنــاذج املعتمــدة .
)SSR( .5إنــه مقيــاس التناقــض بــن البيانــات ومنــوذج التقديــر  ،وتشــر إىل مالءمــة النمــوذج للبيانــات .يتــم اســتخدامه
كمعيــار أمثــل يف اختيــار املعلمــة واختيــار النمــوذج .وكلــا كانــت قيمــة اقــل كان افضــل  ،ومــن خــال الجــدول ( )7يتبــن
ان القيــم يف النــاذج املقــدرة مقبولــة عمومـاً  ،وهــذا دليــل عــى مالءمــة النمــوذج للبيانــات.
سابعا :اختبار استقرار النامذج ( )Stability Test
للتأكــد مــن اســتقرار التغـرات الهيكليــة يف النــاذج املعتمــدة يف هــذا البحــث يجــب اســتخدام األختبــارات املناســبة لذلــك
مثــل املجمــوع الرتاكمــي للبواقــي املعــودة ( )CUSUMوكذلــك املجمــوع الرتاكمــي ملربعــات البواقــي املعــودة (CUSUM
 )OF Squaresويعــد هــذان االختبــاران مــن اهــم األختبــارات يف هــذا املجــال .وميكــن تصويــر ذلــك مــن خــال االشــكال
البيانيــة للنــاذج املعتمــدة بــاأليت:
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شكل ( :)4االشكال البيانية الستقرار النموذج البطالة
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مــن خــال األشــكال الســابقة وعــر اختبــارات ( ) CUSUM Testو( )CUCUM of Squaresيظهــر أن قيــم املعلــات
يف النموذجيــن املقــدرة مســتقرة  ،ألن املنحنــى الخــاص بالبيانات(اللــون األزرق) يقــع بــن الخطــن ،و هــذا يــدل عــى
اســتقرارية املعلــات عنــد مســتوى املعنويــة (. )%5

االستنتاجات والمقترحات

اوال :االستنتاجات :

 .1يبــن نتائــج الدراســة ان هنــاك عالقــة املوجبــة واثــر ايجــاىب بــن النمــو الســكاين والقــوى العاملــة يف العـراق  ،حيــث
نجــد أن الزيــادة يف النمــو الســكاين يــؤدي إىل زيــادة عــرض العمــل ،مبعنــى زيــادة االفـراد يف ســن العمــل ،والراغبــن فيــه
والباحثــن عنــه أي زيــادة يف القــوى العاملــة.
 .2وايضـاً هنــاك عالقــة املوجبــة واثــر ســلبى بــن النمــو الســكاين والبطالــة يف العـراق ،حيــث نجــد أن الزيــادة يف النمــو
الســكاين يــؤدي إىل زيــادة عــرض العمــل ، ،والراغبــن فيــه والباحثــن عنــه أي زيــادة يف مســتوى البطالــة.
.3ان زيادة يف الناتج املحيل االجامىل يؤدى اىل زيادة القوى العاملة وانخفاض مستوى البطالة يف العراق.
.4نســتنتج ايضـاً ان االســتثامر يف راس املــال البــرى يــؤدى اىل زيــادة القــوى العاملــة ،وزيــادة مســتوى البطالــة وقــد يكــون
ذلــك بســبب عــدم حصــول عــى فــرص العمــل املتناســق مــع مؤهــات ايــدى العاملــة وخاصــة ذو الشــهادات التعليميــة
واالكادمييــة.

ثانياً:املقرتحات:

رضورة تبني واعتامد سياسات واسرتاتيجيات سكانية واضحة ومتوازنة1-.
رضورة االنتبــاه إىل النمــو الســكاين الرسيــع .ووضــع الخطــط الالزمــة ملواجهــة هــذا النمــو و الــذي ســينعكس عــى حجــم
القــوة البرشيــة.
االســتمرار يف عمليــات تدريــب القــوة العاملــة وتأهيلهــا وتطويرهــا ،مبــا يتــاىش مــع متطلبــات ســوق العمــل و االهتــام
بالجانــب التعليمــي لفئــات املختلفــة يف املجتمــع.
الحد من مشكلة البطالة بإيجاد فرص عمل كافية من خالل مرشوعات التنمية االقتصادية.
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Measuring and Analyzing the Impact of Population Growth on the Labor Force and
Unemployment in Iraq During the Period(1990 - 2020)
Abstract

The relationship between population growth and the labor force has become of great importance, as
it affects development, because the high population growth that is accompanied by an increase in the
numbers of the human force, which contributes to the high rate of unemployment as well as impeding
the process of economic and social development, and from this point of view revolves the subject of the
current study about Population growth and its impact on the labor force and unemployment. To achieve
this, the standard analytical method was relied on using a set of models (CONNT INTEGER DATA,
FMOLS), and in the end, a conclusion was reached, which is that population growth has a negative
impact on the labor force and unemployment. Accordingly, it is necessary for the government and the
concerned authorities to pay great attention to the issue of high population growth and to limit it..
Key words: Population growth, labor force, unemployment, the Iraqi economy.

پێوانهكردن و شیكردنهوهی كاریگهری گهشهی دانیشتوان لهسهر هێزی كار و بێكاری له عێراق
)٢٠٢٠ - ١٩٩٠
١٩٩٠(ماوەی
(لە ماوەی
پوختە
 بــەو پێیــەی کاریگــەری لەســەر گەشەســەندن،پەیوەنــدی نێــوان گەشــەی دانیشــتووان و هێــزی کار بۆتــە گرنگییەکــی زۆر
 کــە بەشــدارە، چونکــە بــەرزی گەشــەی دانیشــتووان کــە لەگــەڵ زیادبوونــی ژمــارەی هێــزی مرۆییــدا دەبێــت،هەیــە
 و،لــە بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بێــکاری هەروەهــا رێگریکــردن لــە پرۆســەی گەشەســەندنی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی
لــەم ڕوانگەیــەوە بابەتــی لێکۆڵینــەوەی ئێســتا ســەبارەت بــە گەشــەی دانیشــتووان و کاریگەرییەکانــی لەســەر هێــزی
 شــێوازی شــیکاری ســتاندارد پشــت بــە بەکارهێنانــی کۆمەڵێــک،بۆ بەدەســتهێنانی ئەمــە.کار و بێــکاری دەســوڕێتەوە
 کــە ئەوەیــە کــە، گەیشــتنە ئەنجامێــک، و لــە کۆتاییــدا،)CONNT INTEGER DATA, FMOLS(  مۆدێلــەکان...لــە
 بــەم پێیــە پێویســتە حکومــەت و الیەنــە.گەشــەی دانیشــتووان کاریگــەری نەرێنــی لەســەر هێــزی کار و بێــکاری هەیــە
.پەیوەندیــدارەکان گرنگییەکــی زۆر بــە پرســی بەرزبوونــەوەی ژمــارەی دانیشــتووان بــدەن و ســنووردارکردنی بکــەن
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