قٍبس اثر انرتكٍت انعمري نهسكبن عهى انىبتح احملهً اإلمجبيل
يف انعراق

أ .م .د .رحيم كاظم حسن
جامعة كربالء– كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم االقتصاد

املستخهص

يهدف البحث إلى التعرف على اثر التركيب العمرر للسركان علرى ال راتج المحلر اإلجمرال ر العررا
وتحديد الفئات العمرية من أطفال وم تجين أ من هم سن العمل والمس ين ألهمية ذلك إلغررا التططريط
االقتصاد  .قرد كا رت سربة الفئرة العمريرة ( )4-0سر وات اقتربرت مرن طمرا سركان العررا حيرث بل رت سر ة
 .17% 2007سركان العررا يتسرمون برالفتوة إذ بل رت سربة السـرـكان ر الفئرة العرـمرية دون  15س رـة
43%س ة ( .) 7002إما سبة السكان الفئة العمرية(  ) 64-15الت تمثرل سربة السركان ر سرن العمرل
بل ت  57%، 56%للس وات (  )2000، 1997على التروال  .إن معردل ال مرو لل راتج المحلر اإلجمرال طرالل
مدة الدراسة(  )2007-1987بلغ حوال  ، 9.7%حين بلغ معدل مو السكان العررا للمردة (– 1987
 ،ثررررررررررررررم سررررررررررررررجل ارتفاعررررررررررررررا كبيررررررررررررررر سرررررررررررررربيا للمرررررررررررررردة
 ) 1997حرررررررررررررروال 2.7%
(  ) 2007 – 1997ليسجل  3.1%تقريبا  .بين التحليل القياس إن المت ير ( ( )X2الفئة الم تجة) مع رو ،
أ أن زيادة الفئة الم تجة ( (23.57%يود إلى زيادة ال اتج المحل اإلجمال بما مقداره ()1%
املصطهحبد انرئٍسٍخ نهجحث :القياا االقتصاد  ،التركيب العمر  ،ال اتج المحل اإلجمال

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
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املقذمخ

يعد الع صر البشر قوة عمل الع صر األساا عملية الت ميرة االقتصرادية واالجتماعيرة مرن غيرر
الممكن أن يكون ه اك شاط اقتصاد من دون مجهود بشرر سرواء كران برد يا أو عقليرا .كمرا ا رم مرن الططر
اال ترا ان ع صر العمل مجرد عامل إ تاج كبقية عوامل اإل تاج اإل سران أكثرر مرن يرد تعمرل هرو الع صرر
الذ يشرعر ويفكرر ويعمرل و ر إرادترم وال يمكرن اعتبراره وسريلة لتحقير غايرة معي رة وإ مرا هرو كرذلك ال ايرة
الرئيسة لل شاط والطرف الم تفع الذ تؤول إليم ثمار ذلك ال شاط،والع صر البشر يعد المقرر لل شاط  ،وهو
الذ يحدد اتجاهات التقدم ومستوياتم(.)9
يعد ع صر العمل احد أهم الع اصرر األساسرية للعمليرة االسرتثمارية وان مصردر هرذا الع صرر هرو سركان القطرر
السيما إذا علم ا أن الشعب العراق من الشعوب الت ترتفع يها معدالت ال مو السكا يبلغ حرو .)2(2.8%
التركيرررب العمرررر للسررركان مرررن المت يررررات السررركا ية ذات األهميرررة المرررؤثرة ررر عمليرررة الت ميرررة االقتصرررادية
واالجتماعيررة ررال عررن أهميتهررا ر تقرردير حاجررة السررو المحليررة مررن السررلع االسررتهالكية والطرردمات العامررة
للسكان،من تعليم وسكن وطدمات صحية.كما تساعد معر ة ت يرات حركة السكان داطل وطرارج قروة العمرل
ويساعد تحديد الفئات الم تجة المجتمرع التر تر ه ب عبراء إعالرة بقيرة إ رراد المجتمرع  .مثرل األطفرال
والمس ين كو هم يعتمدون على باق ئات المجتمع.

مشكهخ انجحث:

التركيب العمر للسكان من المت يرات السركا ية ذات األهميرة المرؤثرة ر عمليرة الت ميرة االقتصرادية
واالجتماعية وه واحدة من أهم الع اصر المؤثرة ال اتج المحل اإلجمال .

هذف انجحث :

التعرف على اثر التركيب العمرر للسركان علرى ال راتج المحلر اإلجمرال ر العررا وتحديرد الفئرات
العمرية من أطفال وم تجين أ من هم سن العمل والمس ين ألهمية ذلك إلغرا التططيط االقتصاد .

فرضٍخ انجحث:
اإلجمال

التركيب العمر للسكان المتمثل بفئة السكان ر سرن العمرل ال تررتبط بشركل وثير بال راتج المحلر
العرا الُن معظم ال اتج يعود لقطاع ال فط.

أهمٍخ انجحث:

ت ر ت أهميررة البحررث مررن أهميررة السرركان كررو هم الثررروة الحقيقيررة أل بلررد ،إذ يعررد اإل سرران الثررروة
االقتصادية األولى لكل مجتمع من المجتمعات.

أسهوة انذراسخ ومصبدر انجٍبوبد:

تم االعتماد التحليل على األسلوبين الوصف والكم ،إذ استطدم التحليل الريا ر والقياسر  .إمرا
البيا ات الطاصة بالمت يرات  ،قد تم جمع البيا ات الطاصة بالمت يرات من المصادر الممثلة بالجهاز المركرز
لإلحصاء وتك ولوجيرا المعلومرات .والمجراميع اإلحصرائية التر يصردرها الجهراز المركرز لإلحصراء ولسر وات
مطتلفة .وكان االعتماد على س وات التعداد السكا والذ كان من المفتر ان يجر س ة ألفين وسبعة كما
ه ر الطريقررة المتبعررة كررل عشررر س ر وات ر سرربعة وثمررا ين وسرربعة وتسررعين العامررل الحاسررم ر اطتيررار مرردة
الدراسة.
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أوال :انتحول انذميغرايف وتطور انرتكٍت انعمري نهسكبن.

مرحلة السبعي ات ومازال يمر بمرحلرة تحرول ديم را ر  ،ذلرك ان ال سربة مرن سركا م
كان العرا
تحت سن الطامسة عشر كبيرة جدا مقار ة بالبلدان المتطورة اقتصاديا،حيث معدل ال مو السكا قد وصل إلرى
حالة االستقرار .ف سر ة  1975كا رت سربة السركان تحرت سرن الطامسرة عشرر  47%ر العررا  ،ر حرين
كا رت تلرك ال سربة  24%ر ر سرا 25% ،ر كرل مرن اليابران والواليرات المتحردة االمريكييرة .إن مرن شر ن
ارتفراع هرذه ال سرربة ر العرررا إن يرؤد إلررى ا كمراي عرردد ال شرطين اقتصرراديا وبالترال زيررادة عربء اإلعالررة
( .)3ه ررراك مجموعرررة مرررن العوامرررل الديم را يرررة المرررؤثرة ررر التركيرررب العمرررر للسررركان وهرررذه العوامرررل هررر
الطصوبة،الو يات والهجرة .تعد اخلصووثخ -:العامرل األهرم ر تحديرد التركيرب العمرر للسركان كرون الو يرات
والهجرة توثر كا ة األعمار،أما الطصوبة إ ها ت يف أعداد من السكان تبدأ من العمر صفر مرع اسرتمرار
هذا الت ثير السركان سر ة بعرد أطرر .إن ارتفراع معردل الطصروبة يرود إلرى اتسراع قاعردة الهررم السركا .
طال ا لما هو علية الحال دول م طقة الشر األوسط األطر لم تشهد مؤشرات الطصوبة ا طفا ا ملموسا
العرا  ،يعود ذلك إلى العدد الكبير لل سراء ر عمرر اإل جراب( . )4اذ بلرغ معردل الطصروبة لسر ة  1997مرا
مقداره ، )5( 5.7اما لس ة  2004بلغ معدل الطصوبة ، 4.0ولس ة 2007كان معدل الطصوبة .)6( 4.2
أما انوفٍبد -:ه راك ا طفرا مسرتمر ر معردل الو يرات بسربب تحسرن الصرحة العامة ،قرد ا طف رت سربة
الوالدات لكل إلف شطص مرن  49ر سر ة  1960إلرى  48ر سر ة  1975ثرم إلرى  45ر سر ة ، 1989لكرن
سبة الو يات ا طف ت بصورة أسرع إذ ا طف ت هذه ال سربة مرن  20لكرل إلرف شرطص سر ة  1960إلرى 14
س ة  1975ثم الى  8س ة . )7( 1989قد سجل معدل و يرات األطفرال الر رع لكرل إلرف مولرود حر  50ر
س ة  1990وعاود هذا المعدل باالرتفاع ليصل الرى  101سر ة  (8) 1999هرذا االرتفراع يعرود ك تيجرة لظرروف
الحصار االقتصاد ،ثم ا طف الى  35س ة  . )9( 2006تيجة التحسرن ال سرب ر مسرتويات المعيشرة الرذ
شهده البلد بعد سقوط ال ظام الساب .
اهلدرح  -:ان عدم عدالة توزيع رص االستثمار والت مية بين الم اط داطل القطرر الواحرد أد إلرى تمحرور
اغلررب األ شررطة االقتصررادية ر مراكررز المرردن،وتو ر رررص العمررل يهررا بحيررث أصرربحت هررذه الم رراط مراكررز
اسرتقطاب للسرركان مررن الم رراط األقررل حظررا مررن التطرور ،لتكررون سرربب للهجرررة الداطليررة.وه اك هجرررة طارجيررة
تكون بفعل دوا ع مطتلفة يمكن إجمالها بدوا ع قسرية بفعل ع اصر طارجية مؤثرة يعجز اإل راد عن مقاومتها
مثل ما حدث للشعب الفلسطي .آو دوا ع اقتصادية تكون تر قالت اطتياريرة بهردف الحصرول علرى ررص عمرل
أ ل(. )10حدثت حركات هجررة داطليرة واسرعة ر العررا وقرد تراوحرت سربة حركرة الهجررة الداطليرة برين
( )11%-6%طررالل عررام  ،1987وت ر ثرت محا ظررة البصرررة بظررروف الحرررب حيررث شررهدت زوحررا كبيرررا الررى
محا ظات أطر ( . )11حرين د عرت الظرر وف االقتصرادية الصرعبة ر التسرعي ات واألو راع غيرر الطبيعيرة
الت عاشها البلد بعد س ة إلفين وثالثة أعداد كبيرة من العراقيين للهجرة الطارجية.

 -1انفئخ انعمرٌخ (14-0فئخ األطفبل).

ئرة اإلعالرة التامرة التر لهرا احتياجاتهرا

يت ح من الجدول رقم( )1إن الفئة العمريرة  4-0سر وات والتر هر
الطاصة اذ بل ت سبتها لس ت 16% ,17% ،1990 ،1987
وهذه تيجرة طبيعيرة الرتفراع معردالت الطصروبة ،ثرم ا طف رت سربة هرذه الفئرة ر سر ت  2000 ،1997إلرى
 15%ك تيجررة طبيعيررة الرتفرراع سررب الو يررات لعطفررال الر ررع،لتعاود سرربة هررذه الفئررة االرتفرراع س ر ة 2007
سبة معدل الو يات بين األطفال الر ع وارتفاع معدل الطصوبة.
لتصل إلى  17%تيجة ال طفا
يتبين من الجدول رقم( )2إن سكان العرا يتسمون برالفتوة طرالل المردة  1990-1987اذ بل رت سربة السركان
ر الفئرة العمريرة دون 15سر ة  45%يعرود ارتفراع سربة هرذه الفئرة العمريرة إلرى ارتفراع معردل المواليرد
وا طفررررا معرررردل الو يررررات بررررين األطفال،وسررررجلت هررررذه ال سرررربة ا طفا ررررا ملحوظررررا رررر معرررردلها إذ بل ررررت
 40%،41%للس وات  2000،1997علرى التروال يعرود سربب اال طفرا إلرى ارتفراع سرب الو يرات لعطفرال
الر ع طالل هذه المدة تيجة للظروف المعرو ة الت مر بها البلرد.ثم عراودت ال سربة االرتفراع بفعرل ا طفرا
سبة الو يات لعطفال الر ع بعد س ة إلفين وثالثة لتصل إلى  43%س ة .2007
الجدول رقم()1
عدد السكان و سبتهم حسب الفئة العمرية( )4-0العرا طالل المدة 2007-1987
ئات العمر
2007
2000
1997
1990
1987
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
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 -2انفئخ انعمرٌخ (64-15انسكبن يف سه انعمم).

يعد السكان المصدر الرئيا للقو العاملة ،القو العاملة ه ذلك الجزء من السكان الذين تقرع برين
الحدين األعلى واألد ى بسرن العمرل القرادرين عليرة والرراغبين يرم.يمكن القرول أن أ ت يرر ر حجرم وتركيرب
السرركان مررن احيررة العمررر او الج ر ا وتوزيعررم بررين الريررف والمدي ررة سرريؤثر ر حجررم المعرررو مررن القررو
العاملة( )12برالعودة إلرى الجردول رقرم( )2رر إن سربة السركان ر الفئرة العمريرة  64-15التر تمثرل سربة
السرركان رر سررن العمررل  52%لسرر ت  1990 ، 1987أ أن أكثررر مررن صررف السرركان رر العرررا هررم مررن
الم تجرررين ،ثرررم أطرررذت سررربة السررركان ررر هرررذه الفئرررة العمريرررة بالزيرررادة لتصرررل إلرررى  57%، 56%للسررر وات
) )2000،1997على التوال ويعود ذلك إلى ارتفاع الطصوبة مدة الستي ات والسبعي ات وبدايرة الثما ي رات
الن المولودين تلك الفترة تكون أعمارهم من هذه الفئة العمرية السر وات اعالة،ثرم ا طف رت ال سربة
سبة السركان ر الفئرة العمريرة دون الطامسرة
إلى  54%س ة  . 2007الحظ من الجدول رقم ( )2ا طفا
عشر طالل المدة ، 2007 - 1987وارتفاع سبة السكان الفئرة العمريرة  ، 64-15وهرو مرا يع ر ا طفرا

سبة السكان ص ار السن المعالين  ،وارتفاع سربة السركان ر سرن العمرل (الم تجرين) طرالل مردة الدراسرة.
بلغ معدل اإلعالة س ة  1987حوال  92%ثم ا طف الى 79%س ة  ,1997ليعاود االرتفراع سر ة 2007إذ
بلغ . 85%
ارتفاع سبة السركان ر سرن العمرل طرالل مردة البحرث اليع ر بال ررورة التر ثير االيجراب المباشرر
على ال اتج المحل اإلجمال  ،مع التطور التق لعملية اإل تاج أصبح االهتمام ب وعيرة العمرل أكثرر أهميرة مرن
كمية العمرل ،ولرذا مرن المهرم ان يسراهم التعلريم ر عمليرة ت ميرة المروارد البشررية و ر ت هيرل وإعرداد القرو
العاملة االقتصاد من طرالل إكسرابهم المهرارات والكفراءات الالزمرة للقيرام بالعمليرات اإل تاجيرة إذ ان الت ميرة
االقتصادية تعتمد كثيرا على طل قوة العمل المجهزة بالمهارات ال رورية لعمليات اإل تاج الرذ يعتبرر جروهر
عملية الت مية االقتصادية(. )14

 -3انفئخ انعمرٌخ  65فمب فوق (فئخ املسىني).

سبة السكان هذه الفئة العمرية طالل مردة الدراسرة 2007 – 1987قرد
ال الحظ حدوث ت ير ملموا
كا ت سبة السكان هذه الفئة العمرية دون ت ير يذكر طالل مدة الدراسة اذ كا ت  3%كما الجردول رقرم
()2

 يعرف معدل اإلعالة ب ة عدد اإل راد بعمر14 -0س ة م ا ا إلى عدد اإل راد بعمر  65س ة كثر مقسوما على عدد
السكان بعمر  64-15س ة(.)13
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الجدول رقم()2
عدد السكان و سبهم حسب الفئات العمرية العرا طالل المدة 2007-1987
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ثبوٍب :انىبتح احملهً اإلمجبيل يف انعراق نهمذح. 2007-1987

يعرف ال اتج المحل اإلجمال ا م مجموع القيم ال قديرة للسرلع والطردمات ال هائيرة الم تجرة ر االقتصراد
المحلر طررالل مرردة زم يررة معي ررة عرراده مررا تكررون س ر ة،ويعد أكثررر المؤشرررات اس رتعماال أل ررة يعبررر عررن الزيررادة
إ تاج السلع المطتلفة اقتصاد البلد أو مقدار ما اسرتهلك مرن
الحقيقية( اذا تم احتسابم باألسعار الثابتة)
السلع والطدمات وكذلك ما أ جز من تراكمات مادية تيجة لفعاليات األ شطة االقتصادية طالل سر ة معي رة.وهو
واحد من بين أهم مقاييا األداء االقتصاد ( .)15الجدول رقم ( )3يبين تطرور ال راتج المحلر اإلجمرال طرالل
مدة البحث اذ ارتفع من ( (19,436مليون دي ار س ة  1987ليصل إلرى(  )15,093,144مليرون دي رار سر ة
 1997وبمعل مرو طرالل هرذه المردة(  )1997 – 1987بلرغ (15%تقريبرا ،)وقرد عراود االرتفراع ليصرل سر ة
 2007إلى ( )111,455,813مليرون دي رار وبمعردل مرو للمردة(  )2007 -1997ووصرل إلرى  3.5%تقريبرا
معدل ال مو إلى األو اع الت شهدها البلد بعد س ة  2003والت أدت إلى التوقف الجزئر
يعود اال طفا
أو التررام ر معظررم المؤسسررات االقتصررادية ر البلررد.وكان معرردل ال مررو لل رراتج المحل ر اإلجمررال طررالل مرردة
الدراسة(  )2007-1987بلغ حوال .9.7%
جدول رقم ()3
العرا ومعدالت موه طالل المدة  2007-1987باألسعار الثابتة ب ساا1000(.1988دي ار)
ال اتج المحل اإلجمال
الس وات
2007
2000
1997
1990
1987
111455813
50213700
15093144
55927
19436
ن.م.إجمال
%

15

معدل ال مو للمدة2007-1987

3.5
9.7%

المصدر :الجهاز المركز لإلحصاء وتك ولوجيا المعلومات،دائرة الحسابات القومية.

 قدر معدل ال مو باستطدام طريقة المربعات الص ر االعتيادية بعد تحويل الصي ة اآلسية  Y=eإلى الصري ة اللوغارتميرة
 log y=a + b log tحيث = yال اتج المحل اإلجمال  =b ،معدل ال مو =t ،الزمن.
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وكما الحظ من الجدول رقم ( )3إن معردالن مرو ال راتج المحلر اإلجمرال تفرو كثيررا معردالت مرو
السكان العرا  .قد بلغ معدل مو السكان العرا للمدة ( ) 1997 – 1987حروال  ،2.7%ثرم سرجل
ارتفاعا كبير سبيا للمدة (  )2007 – 1997ليسجل  3.1%تقريبا .من ال رور إن يفو معدل مو ال راتج
المحل اإلجمرال معردل مرو السركان أل رم ر حالرة إن معردل مرو السركان يفرو معردل مرو ال راتج ران اآلمرر
ي عكا بصورة تدهور المستو ألمعاش للسكان.

ثبنثب :دراسخ انعالقخ ثني تغري انرتكٍت انعمري نهسكبن وانىبتح احملهً اإلمجبيل .

لقد اعتمد القياا االقتصاد لمعر ة اثر التركيب العمر للسكان على ال اتج المحل اإلجمال العرا
للمدة (، )2007-1987كا ت طبيعة المت يرات الت احتواها البحث = Y:قيمة ال اتج المحل اإلجمال = X1،
الفئة العمرية  ( 14-0ئة األطفرال) = X2،الفئرة العمريرة ( 64-15الفئرة الم تجرة) = X3،الفئرة العمريرة 65
س ة كثر( ئة المس ين).
بعد صياغة ال مروذج االقتصراد تجرر تقرديرات لمعلمرات العالقرة المدروسرة بإحرد طرر االقتصراد
القياسر وتعتبرر طريقرة المربعرات الصر ر االعتياديرة ( ) ordinary least squares( ) OLSأكثرر هرذه
الطررر اسررتعماال وذلررك الن المعلمررات المقرردرة بهررذه الطريقررة تتسررم بطاصررية ( .) B.L.U.E.وقررد تررم تقرردير
العالقة من طالل استطدام موذج اال حدار الطط المتعدد الذ يتطذ الشكل آالت :
Yi = a + b1X1+ b2X2 +………………………bnXn
يمكن أجراء عملية التقويم است ادا إلى ثالث معايير وه كما يل :
أ -املعبٌري االقتصبدٌخ  -:وه المعايير الت تحرددها ال ظريرة االقتصرادية وتشرير إلرى حجرم وإشرارة معرامالت
العالقات االقتصادية()91
ة -املعبٌري اإلحصبئٍخ :معايير تحددها ال ظرية اإلحصائية ()92وتشمل

 – 1اطتبار ( ) tوالذ يبين مد مع ويرة التر ثير للمت يرر التو ريح علرى المت يرر المعتمرد وذلرك مرن
وء تفو قيمتها المحسوبة
طالل مقار ة قيمة ( )tالمحسوبة مع قيمتها الجدولية .ويكون الت ثير مع و
على قيمتها الجدولية.
 -2اطتبار( )Fيبين هذا االطتبار مع وية الدالة ككل مرن طرالل مقار رة قيمرة ( ) Fالمحسروبة مرع قيمتهرا
الجدولية إذا كا ت قيمتها المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية يع آن العالقة ككل صحيحة.
 -3معامل التحديد()R2الذ يبين األهمية ال سبية لت ثير المت يرات التو يحية على المت ير المعتمد.
ج -معبٌري انقٍبس االقتصبدي -:وه اطتبارات لالطتبارات اإلحصائية  .ومن أهم هذه االطتبارات:

 – 1اطتبرار كاليرن ( )Klein Testيسرتطدم هرذا االطتبرار للت كرد مرن وجرود أو عردم وجرود ظراهرة
االرتباط الطط المتعدد  ،وذلرك بمقار رة الجرذر ألتربيعر لمعامرل التحديرد مرع معامرل االرتبراط البسريط برين أ
مت يرين مستقلين  .إذا كان اكبر أو يسراويم ران ذلرك دليرل علرى عردم وجرود ظراهرة االرتبراط الططر المتعردد
والعكا صحيح .ويست د هذا االطتبار على مصفو ة االرتباطات البسيطة للمت يرات المستقلة(.)18
 -2اطتبار دربن -واتسن ( )D-Wيستطدم للكشف عن ظاهرة االرتبراط الرذات  ،أ الت كرد مرن صرحة
الفر القائل إن قيم المت ير العشوائ الذ يظهر الدالرة ال تررتبط يبع رها الربع  .ولبيران يمرا إذا كران
ه اك ارتباط ذات أو عدم وجوده يستطدم هذا االطتبار من طالل مقار ة قيمة )* )dالمحسوبة مع قيمتها الجرد
ولية من جداول دربن -واتسن ع د مستو احتمال معين إذا كا ت ) du < d* < (4-duيع ر عردم وجرود
ظاهرة االرتباط الذات (.)19
تم تقدير ال موذج الطط لمعر ة اثر المت يرات المستقلة على المت ير التابع وكان ال موذج كما يل :
Y = - 1.64 + 10.008X1 + 3. 327X2 + 83.23X3
)(1.8
)(0.8
)(1.2
 تم تقدير معدل مو السكان باستطدام الطريقة اآلتية الت مصدرها الجهاز المركز لإلحصاء وتك ولوجيا المعلومات
حيث = pمعدل مو السكان ( =p1 ) p=lin (p1/p0)/nعدد السكان سر ة التعرداد األطيرر = p0،عردد السركان ر
 =nالمدة بين التعدادين.
التعداد الساب ألطر تعداد،
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R2 = 0.87
R/2 = 0.84
F = 34.077
D.W = 0.8
وقد ظهرت الفئات العمرية الثالث غير مع و وبإشارة موجبة لكل م ها ..وقد تم تقدير ال مروذج اللوغراريتم
للدالة وظهر كما يل :

Log Y= -210.1- 10.08LX1+23.57LX2+0.23LX3
)(-4.96
)(14.17
)(0.15
= R2
0.98
R/2 = 0.97
F
= 253.74
D.W = 1.9
وقد تبين عدم مع وية ئة المس ين بالرغم من كون إشارتم موجبة ويعز ذلك إلى كون هذه الفئة غير م تجرة
سبتها إلى إجمال السكان إذ تشكل  3%قط من السكان.
ال عن ا طفا
لقد تم تقدير موذجين ريا يين وهما ال موذج الطط وال موذج أللوغاريتم للدالة قيد البحث ومرن
طرالل تطبير بر رامج ( )Step Wiseلمعر رة اثرر المت يررات المسرتقلة ر الدالرة علرى المت يرر الترابع .قرد ترم
اطتيررار ال مرروذج أللوغرراريتم باعتبرراره أ ررل ال مرراذج تمثرريال للعالقررة وذلررك تبعررا التفررا إشررارات المعلمررات
للمت يرات المستقلة مع ما تفتر م ال ظرية االقتصادية.
باستعرا هذا ال مروذج يتبرين مرن طرالل اطتبرارات المع ويرة اإلحصرائية إن اطتبرار (  )tبرين ل را أن
المعلمات ( )b1,b2,كا ت مع وية ويمكن االعتمراد عليهرا ر تقردير العالقرة برين ال راتج المحلر اإلجمرال مرن
جهة والمت يرات المستقلة األطر الداطلة بالدراسة من جهة أطر  .ومن طالل مقار ة ( )Fالمحسروبة للدالرة
المقدرة والت كا ت ( )253.74مع قيمتها الجد ولية يتبين أن ال موذج عال المع وية األمر الذ يترتب عليرة
واقعية الدالة من جهة وأهمية المت يرات الت ت م تها من جهة أطر  .حين يو ح معامل التحديرد للدالرة
( ) R2والذ بل ت قيمتم ( )0.98أن المت يرات الداطلة ال موذج تفسر ( )98%مرن التقلبرات ر المت يرر
التابع بي ما جد ان ( (12%من التقلبات ترجع إلى عوامل أطر لم تت م ها الدالرة .ممرا يع ر إن الدالرة ذات
قوة تفسيرية عالية .أما اطتبارات دعم ال موذج قد بين ل را اطتبرار كاليرن عردم وجرود ظراهرة االرتبراط الططر
المتعدد للمت يرات التو يحية الداطلة ال مروذج مرع بع رها وذلرك بمقار رة قيمرة ( )Rوالبال رة ( )0.98مرع
معررامالت االرتبرراط الجزئيررة بررين المت يرررات التو رريحية .وقررد وجررد ا أن قيمررة ( )Rكا ررت اكبررر مررن معررامالت
االرتباط الجزئية مما يدل على عردم وجرود ظراهرة االرتبراط الططر المتعردد بشركل مرؤثر .و ر أد راه مصرفو ة
معامالت االرتباط الجزئية بين المت يرات المستقلة للدالة.
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أمررا اطتبررار دربررن-وأتسررن ( )D.Wالررذ يطتبررر وجررود او عرردم وجررود ظرراهرة االرتبرراط الررذات واطتبررار
صحة الفر القائل بان قيم المت ير العشوائ الذ يظهر الدالة ال ترتبط بع ها بربع  .إذ تبرين إن قيمرة
هذا المعيار ( )D.Wبل ت ( )1.9وهذا ما يؤكد بان ظاهرة االرتباط الذات غير موجودة.
بعد أن ثبتت مع وية الدالة است ادا إلى ما تقدم من اطتبارات ،قد ظهر المت ير ( (X1ئرة األطفرال باشرا
ره سالبة أ زيادة هذه الفئة بمقردار( )10.09%يرود إلرى ا طفرا ال راتج المحلر اإلجمرال ب ()1%كرون
هذه الفئة غير م تجة واستهالكية بالدرجة األساا وهر تعتمرد علرى الفئرة الم تجرة ر جميرع احتياجاتهرا ر
الجا ب الصح والتعليم واالجتماع التر يه .
أمررا المت يررر ( ( )X2الفئررة الم تجررة) وقررد كرران متفر مررع م طر ال ظريررة االقتصررادية ومع ررو لمررا لهررذا
المت ير من أهمية زيادة ال اتج المحل اإلجمال ،أ أن زيادة الفئة الم تجة ( (23.57%يود إلى زيرادة
ال اتج المحل اإلجمال بما مقداره ( . )1%حين المت ير ( )X3والرذ يمثرل ئرة المسر ين قرد كران متفقرا
سربتهم تيجرة
مع م ط ال ظرية االقتصادية وغير مع و م سجم مع الواقع كو هم غيرر م تجرين وال طفرا
ال طفا متوسط األعمار البلد.
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طرج بجملة من االست تاجات الت تترتب عليها مجموعة من التوصيات جملها بما يل :
 -1ارتفاع سبة الفئرة العمريرة(  )4-0سر وات والتر هر ئرة اإلعالرة التامرة التر لهرا احتياجاتهرا الطاصرة إذ
اقتربت سبتهم من طما سكان العرا حيث بل ت س ة . 17% 2007األمر الذ يتطلب االهتمرام بهرذه الفئرة
مررن طررالل إعطائهررا مررا تسررتح مررن االهتمررام ر الجوا ررب الصررحية وتررو ير الحيرراة السررليمة لهررم كررو هم عمرراد
المستقبل.والعمل على ر ع أجور معيليهم القطاعين العام والطاص.
 -2سكان العرا يتسمون بالفتوة إذ بل ت سبة السكان الفئرة العمريرة دون 15سر ة  43%سر ة .2007
وه سبة مرتفعة مقار تا بالدول المتقدمة،لذا يجرب االهتمرام بهرذه الشرريحة مرن طرالل ترو ير احتياجرات هرذه
الفئرة العمريرة وكرذلك االهتمرام بشرريحة المسر ين مرن طرالل ترو ير الحيراة الكريمرة لهرم واالسرتفادة مرن طبرررة
أصحاب الكفاءات م هم.
 -3سبة السكان الفئة العمرية ( )64-15الت تمثل سبة السكان سن العمل إذ بل ت سربة السركان ر
هذه الفئة العمرية  57%، 56%للس وات  2000،1997على التوال وه سربة مرتفعرة،األمر الرذ يتطلرب
االهتمام بهم من طالل إكسابهم المهارات والطبرات الت تكون عون لهم الت ا ا سرو العمرل ولزيرادة
إ تاجيتهم،كما ي ب القيام باستثمارات تكثف العمل وتقلل من رأا المال من اجل تش يل اكبر عدد ممكن ممن
يبحثون عن عمل ظل ارتفاع البطالة بشكل عام وبطالة مطرجات العملية التعليمية بشكل طاص.
-4إن معدل ال مو لل اتج المحل اإلجمال طالل مدة الدراسرة  2007-1987بلرغ حروال  .9.7%ر حرين بلرغ
معرردل مررو السرركان ر العرررا للمرردة  1997 – 1987حرروال  ،2.7%ثررم سررجل ارتفاعررا كبيررر سرربيا للمرردة
 2007 – 1997ليسرجل  3.1%تقريبرا .وعلرى الررغم مرن تطرور ال راتج المحلر اإلجمرال طرالل مردة الدراسررة
والذ يعود إلى التحسن الوا ح أسعار ال فط اذ يشكل قطراع الر فط معظرم ال راتج المحلر اإلجمرال ،إال أ رة
ي ب العمل الجراد ألعرادت كرل الم شرئات االقتصرادية المتوقفرة إلرى العمرل مرع برذل كرل الجهرود الممك رة لجلرب
االستثمارات للبلد من اجل استيعاب القو العاملة المتو رة بشكل كبير ر العرا ،كرون معظرم ال مرو المتحقر
يعود الى قطاع ال فط بشكل أساا .كما ويجب إجراء التعداد العام للسركان بشركل دور كرل عشرر سر وات كمرا
جرت العادة وجراءة س ة  2017أصبح رورة حتمية.
 -5لقد بين التحليل القياس ان المت ير ( ( )X2الفئة الم تجة) مع رو لمرا لهرذا المت يرر مرن أهميرة ر زيرادة
ال اتج المحل اإلجمال ،أ أن زيادة الفئة الم تجة ( (23.57%يود إلرى زيرادة ال راتج المحلر اإلجمرال بمرا
مقداره (. )1%وهو متف مع الم ط لما لقروة العمرل مرن دور برارز ر مجمرل العمليرة االقتصرادية ،إذ يجرب
إعدادها بالصورة الت تمك ها من زيادة اإل تاج من طالل االهتمرام برالتعليم كو رم السربيل الكفيرل بر رع مسرتو
القو العاملة وتحسين مستواها.
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 -1د.مهررد عل ر الوحيررد-هررالل إدريررا مجيد،مقدمررة ر الت ميررة والتططرريط .وزارة التعلرريم العررال والبحررث
العلم  ،هيئة المعاهد الف ية،معهد اإلدارة الرصا ة.1988،ص.287
 -2د.احمد عمر الراو  ،دراسات االقتصاد العراق بعد عام  .2003وزارة التعليم العرال والبحرث العلمر ،
الجامعة المست صرية ،مركز المست صرية للدراسات العربية والدولية .2009،ص.293
 -3د.محمد عل زي  ،االقتصاد العراق الما ر والحا رر وطيرارات المسرتقبل .دار المرالك للف رون واآلداب
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72  العدد91 مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد
قياس اثر التركيب العمري للسكان على الناتج المحلي اإلجمالي في العراق

Measure the impact of the age structure of the population on the
gross domestic product in Iraq
ABSTRACT
The research aims to identify the effect of age structure of the population
on GDP in Iraq and determine the age groups of children and any of the
producers wham are of working age and the elderly of the importance for the
purposes of economic planning. Proportion of the age group (0 - 4)Years
approached the fifth of Iraq's population reaching Year2007. (17%)Iraq's
population young as the percentage of the population in the age group less 15
Year (43%) Year 2007. while The proportion of the population of Age group1564Which represents the proportion of the working age population amounted
(56%,57% ) For years ( 1997,2000 ) Respectively. The The growth rate of gross
domestic product (GDP) during the study period( 1987- 2007 )Amount About
9.7% , While the growth rate of the population in Iraq for the period ( 1987 1997 ) About 2.7% , Then recorded a relatively large increase for the period
(1997 - 2007 )To score ( 3.1%) Almost. Between standard variable analysis (X2)
(Category producer) moral, in other whord the, increase in productive class
(23.57% ( Leads to increased GDP by $ ( 1% ).
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