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 المستخلص

البطالة من أبرز التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه مسيرة نمو وتطور االقتصاد العراقييي التييي تييرتبط بم موعيية تعد ظاهرة             

المهمة التي ي ب التركيييع عليهييا، ودراسييتها وتحلييي    اتعموضوير، وبذلك تعد البطالة من المن المتغيرات االقتصادية سواء ل هة التأثر او التأث

)معييدن نمييو النيياتل المحلييي   يبيي تصادية المؤثرة عليها، من هنا سعى البحث الى معرفة أثيير بعييم المتغيييرات االقتصييادية المتم ليية  المتغيرات االق

معدن التضخم، وتكوين رأس المان العام والخاص( على معييدن البطاليية فييي اإلجمالي، معدن نمو اإلنفاق ال اري، معدن نمو اإلنفاق االست ماري، 

(، من خالن استخدام تحلي  االنحييدار الخطييي المتعييدد، لتدييييم مييدا قييدرة وفعالييية المتغيييرات االقتصييادية فييي 2017-2004مدة )العراق خالن ال

ووضع  التوصيات  المالئميية لهييا  لخلييع فييرص عميي  والتخفييي  ميين  .وتم التوص  الى بعم االستنتاجاتالتأثير على معدن البطالة في العراق 

 نها.مشكلة البطالة او الحد م

 .البطالة،الناتل المحلي االجمالي،النفدات العامة،االست مار ،التضخم تاحية:فمالكلمات ال

 

The effect of some economic variables on the unemployment rate in 

Iraq for the period (2004-2017) (Standard study) 
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Abstract 

The phenomenon of unemployment is one of the most prominent economic and social challenges facing the 

process of growth and development of the Iraqi economy, which is related to a set of economic variables, 

whether in terms of influence or influence, and thus unemployment is one of the important topics that must be 

focused on, studying and analyzing the economic variables affecting them. From here the research sought to 
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know the impact of some economic variables represented (the rate of growth of the gross domestic product, 

the growth rate of current spending, the rate of growth of investment spending, the rate of inflation, and the 

formation of public and private capital) on the unemployment rate in Iraq during the period (2004-2017), 

through the use of multiple linear regression analysis. To assess the ability and effectiveness of economic 

variables in affecting the unemployment rate in Iraq, some conclusions were reached, and appropriate 

recommendations were made to create job opportunities and alleviate or reduce the unemployment problem. 

Keywords:  Unemployment, Gross domestic product, Investment, public spending, inflation 

 

  مشكلة البحث

اال   ،بالرغم من امتالك العراق موارد طبيعية وبشرية ومالية كبيييرة

انه يعاني من تفشي ظاهرة البطالة وتعايد معييدالتها بشييك  ملحييوظ 

وتأثر االقتصاد العراقي بها وخاصة خالن فتييرة   ،في الفترة االخيرة

لييذا البييد ميين  ، 2003التغيييرات التييي  ييدثل فييي العييراق بعييد عييام

يرات االقتصادية التي تؤثر على معدن البطاليية محاولة معرفة المتغ

 .(2017-2004) في العراق خالن الفترة

 

 أهمية البحث

تييأتي اهمييية البحييث ميين كييوف البطاليية فييي العييراق تعييد ميين اكبيير 

التحييديات التييي تواجييه االقتصيياد العراقيييس كونهييا تميي  اسييتدرار  

المهميية التييي ي ييب    ضييوعاتفضال عن كونهييا ميين المو  ،وتماسكه

  .دراستها في الوقل الحاضر

 

 هدف البحث

لى  بناء نموذج اقتصادي قياسي لمعرفيية اثيير بعييم يهدف البحث ا

المتغيييرات االقتصييادية الكلييية التييي تييؤثر علييى معييدن البطاليية فييي 

باستخدام األساليب الدياسية الحدي ة، االختبييارات للسالسيي    العراقس

 .ار الخطي المتعدداالنحدالعمنية وفع نموذج 

 

 فرضية البحث

ال توجد عالقيية مييؤثرة بييين بعييم المتغيييرات االقتصييادية ومعييدن 

 .(2017-2004) البطالة في العراق للمدة

 المبحث األول

المطلبببال االول : مف بببوا البطالبببة و حديبببد بعبببض المتغيبببرات 

 االقتصادية التي  ؤثر علىي ا

للبطاليية تعريفييات عديييدة تعتمييد علييى جهييات : مف وا البطالبة:  اوال

وزوايا متنوعيية، ومختلفيية فييي وصييفها ميين قبيي  االقتصيياديين، فدييد 

أنهييا  اليية عييدم وجييود عميي  بوصيي  بعييم االقتصيياديين البطاليية 

لطالبه رغم الرغبة فيه والبحث عنه، أي وجود أشخاص ال يعملوف 

إالا أنهييم قييادروف علييى العميي    ،وهم يدخلوف في مفهييوم قييوة العميي 

هييم  وميين ثييموراغبوف فيه وبا  وف عنه ولكنهم ال يحصييلوف عليييه  

(1)متعطلوف عن ممارسة العم  
. 

ف المؤتمر الدولي ال الث عشيير لخبييراء ا صيياءات  وعرا

البطاليية بأناهييا جييعء ميين الم تمييع  1983العميي  فييي جنييي  عييام 

تييرة عمييالتهم النشييطين عييادة و الييذين زادت فتييرة تعطلهييم عيين ف

. وبييذلك فيياف (2)ضمن مر ليية اإلسييناد العمنييي الطويليية المعتمييدة

البطالة تم   الفييرق بييين   ييم العميي  المعييروع، و  ييم العميي  

المستخدم عند مستوا األجر السائد في سييوق العميي  خييالن فتييرة 

. أو أفا البطالة هي ف وة بين النشاط االقتصييادي، (3)زمنيه محددة

والعمالة في الوقل الذي يعداد عدد البييا  ين عيين العميي  مييع قليية 

 .(4)الوظائ  ال سيما في الدون النامية 

 

يعييد النيياتل المحلييي اإلجمييالي ثانيا: نمو النا ج المحلبي االممبالي:  

القتصييادي أ د أهم المؤشرات المهمة المعبرة عن مستوا النشيياط ا

للدولة الذي يمكن تعريفه بأناه إجمالي كمية السييلع، والخييدمات التييي 

ينت ها المديموف في البلد خييالن مييدة زمنييية محييددة عييادة مييا تكييوف 

ويعد نمو الناتل المحلي اإلجمالي من المؤشييرات المهميية فييي (5)سنة
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التحلي  االقتصادي الذي يدي  كفاءة األداء االقتصادي، ويعبر عيين 

مستوا المعيشي لألفراد في الم تمع، ولييذا يعييد النمييو الطور في  الت

االقتصادي أ د أهم المتغيرات االقتصادية التييي تييؤدي الييى خفييم 

وهنيياك بعييم  .معييدن البطاليية فييي الم تمييع واالقتصيياد الدييومي

األدبيات االقتصادية التي تشير الى العالقة الوثيديية بييين نمييو النيياتل 

 okunsومعدن البطالة واشهرها قييانوف أوكييوف )المحلي اإلجمالي 

law من خالن دراسته القتصيياد الواليييات المتحييدة الييذي قييرر أفا )

معدن البطالة يرتفع بمدييدار ندطيية وا ييدة عنييد كيي  هبييوط لمسييتوا 

 (6)الناتل المحلي اإلجمالي الحديدي بندطتين في ظ  التشغي  الكام  

الييذي يخييرج ميين الدوليية أو   هييي ذلييك المبليي ثالثا: النفقات العامة :

إ دا سلطاتها الهدف منه تحديع نفع عام. وكما تعد النفدييات العاميية 

على أناها ذلك المبل  النددي الذي يعتمد في الموازنة العاميية لتغطييية 

 (7)الخدمات التي تدوم بها الدولة لتحديع اهداف اجتماعية واقتصادية

طالة هي عالقة عكسييية ويمكن وص  العالقة بين االنفاق العام والب

كلمييا زادت الحكوميية ميين   ييم انفاقهييا العييام كلمييا انخفييم معييدن 

البطالةس وتعد السياسة المالية التوسعية المتبعة ميين قبيي  الدوليية ميين 

أن يييل السيييب  واألدوات التيييي تعيييالل  ييياالت االسيييتخدام الكامييي  

والف وات. ألنها سياسة استراتي ية بعيدة المييدا تعميي  علييى توليييد 

صب عم  لسنوات متتالية، ولكن البد من وجييود  ييدود لفاعلييية منا

النفدييات العاميية فييي معال يية مشييكلة الركييود بيياألخ  فييي الييدون 

 .( 8)النامية

 نطلل االست مار ك ير ما يسييتخدم ميي نرا أفا مص  رابعا: االستثمار:

قبيي  المتخصصييين فييي العلييوم االقتصييادية واإلدارييية علييى أنييه 

س أاإلضافات الحاصلة للطاقات االنتاجييية بمييا يييؤدي الييى تييراكم ر

المان، وبمعنى اخر هو انفاق على السلع الرأسمالية كإنتاج المعدات 

م فييي هيي موأفا لالست مار الييدور ال  (9)م ال بهدف الحصون على الربل

على المسييتوا االقتصييادي واالجتميياعي، واف تحديع عملية التنمية  

العيييادة فييي االسييت مار المسييتد  )وهييو األسيياس فييي زيييادة الييدخ  

والناتل الدومي والتشغي  من قب  قطاع األعمان، أو الحكومة أو من 

االسييت مار االجنبييي المباشيير(، وميين خييالن مضيياع  االسييت مار، 

عمان اج واالستوالمع   تؤدي الى زيادة مضاعفة في الدخ ، واالنت

م فييي الحييياة االقتصييادية، وينتديي  هيي موبذلك يعطييي االسييت مار دور  

أف هنالييك عالقيية عكسييية   (10)اقتصاد البلد من  الة الى  الة أفضيي 

بييين تعايييد االسييت مار وانخفيياع نسييب البطاليية، ألفا االسييت مار 

االنتيياجي وزيييادة طاقييات االنتيياج ستحصيي  علييى تعايييد التشييغي  

وأفا الك ييير ميين الت ييار  فييي   ة وتخفيم نسبها،وامتصاص البطال

انه  ينما يكوف أنماط االست مار تتحيييع الييى الى  دون النامية تشير  ال

التصييدير واسييتخدام فنييوف انتاجييية ك يفيية عنصيير العميي  واقامتييه 

 سالمشروعات صغيرة الح ييم يت ييه معييدن البطاليية نحييو االنخفيياع

علييى العميي   وبييذلك فيياف االسييت مار يعميي  علييى خلييع طلييب جديييد

وبييذلك فيياف زيييادة االسييت مار  ،للتوظيي  فييي االنشييطة االسييت مارية

 .(11)يصحبها زيادة في العمالة

:تعدا ظاهرة التضييخم هييي ظيياهرة عالمييية تطيير  خامسا: التضخم  

أشكاالً ك يرةً تتشابك في أبعادها االقتصادية واالجتماعييية، ويعييرف 

اقتصييادية ناجميية عيين االرتفيياع المفييرط  ةظيياهر بأنييهالتضييخم 

ف أيضاً بأناه هو االرتفيياع المسييتمر   (.12)والمستمر في االسعار وُعرا

لييى أفال ال يكييوف هييذا ع ،والمتصيياعد فييي المسييتوا العييام لألسييعار

ال يكييوف عييدداً محييدوداً ميين أأو    ،االرتفاع فييي مييدة زمنيييه محييدودة

السلع لكي تدوم الدولة بوضع خطط الزمه للحد من التضخم وبديياء  

ومن خييالن الدراسيية التييي قييام بهييا فيلييب    (13)في المستوا المعدون

 ون العالقة التاريخية التييي   "economica"في م لة    1958عام  

والمعدن الذي تتغييير بييه األجييور   (U)تربط ما بين معدالت البطالة  

(، وبعد الدراسة اال صائية التي قام بها فيلب  تبييين أفا (Wtالنددية  

نمييو األجييور النددييية،   هناك عالقة عكسية بين معدن البطالة ومعدن

وأنها عالقة غير خطية )المي  غير ثابل(، وعالقة دالية متناقصيية. 

 :(14)ويمكن كتابة الصيغة العامة للمنحنى

𝑊𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑈𝑡 

Wt: معدن التغير في االجور النددية 

Ut: مدلو  معدن البطالة في الفترة t 

𝑎0 :  ثابل يحدد موقع منحى فيلب  

𝑎1 :) منحنى فيلب . انحدار)مي 

 

 المطلال الثاني: التوصيف النظري للنموذج القياسي

يعييد أسييلو  تحلييي  االنحييدار الخطييي المتعييدد ميين أهييم 

األساليب اإل صائية التي تساعد البييا  ين علييى فهييم طبيعيية و  ييم 

العالقييات بييين المتغييير المعتمييد )التييابع( والمتغيييرات التوضيييحية 

اضي كمي يمكن ميين خاللييه نفييي، أو أثبييات )المستدلة(، بأسلو  ري

تلك العالقة على وفع نتائل تحلي  البيانات المتوفرة للظيياهرة تحييل 

 الدراسة.



 

 
4 

 

13-1صفحات        مجلة كلية الكوت الجامعة   2021     1 -  العدد    6 - المجلد ........عض بثر أ – دنياو  احمد 

 :اوالا     حليل السالسل الزمنية

تتعييرع الظييواهر االقتصييادية الييى تغيييرات مسييتمرة وهييذا مييا 

يتطلب دراسة السالس  العمنية لمعرفة هذا التغير فضالً عن أناهييا 

األداة اإل صائية التي تستخدم في التنبؤ بالظاهرة محيي  الدراسيية، 

إذ إفا هذا يدفع االقتصاديين الى إعطيياء تحلييي  السالسيي  العمنييية 

    .أهمية قصوا باالعتماد على الطرق العلمية الحدي ة

 اختبار السكون للسالسل الزمنية : -1

يعكييي  اختبيييار السيييكوف ميييدا إمكانيييية وجيييود ظييياهرة 

ف العائ  في النماذج الدياسية من عدمه، المتأتية من وجود االنحرا

( في بيانات السالس  العمنييية للمتغيييرات Unit rootجذر الو دة )

المدروسة والديام بدورها بأخذ اإلجراءات الكفيلة بمعال ة السالس  

ميين العمنية لت علها ساكنة من خالن الفرق األون والفرق ال يياني، و

راف العائ  في السالسيي  العمنييية، وميين هييذا التخل  من االنح  ثم

المنطلييع تكييوف السلسييلة العمنييية سيياكنة إذا اتصييفل بالخصييائ  

 :(15)اإل صائية على النحو اآلتي

الوسط الحسابي للديم المدروسة يكوف ثابتا عبيير الييعمن،  -أ

 (E[Yt]=μ ).اي 

=أي  التباين للديييم المدروسيية يكييوف ثابتييا عبيير الييعمن،   - 

𝜎2    = 𝐸 (𝑌1 −  𝜇)2 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡) 

قيمة التغاير بين مدتين ي ب تكوف معتمييدة علييى الف ييوة  -ت

العمنية بينهما ولي  على الديمة الفعلية للعمن، ويحسييب 

 التغاير وفع الصيغة التالية:

𝑌𝑘 = [(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)] 

اختبارات لمعرفة سييكوف السالسيي  العمنييية إال وهناك عدة  

أف أك رها أهمية وشيوعا لدا البا  ين على مسييتوا واسييع اختبييار 

( واختبييار فيلبييي   (Dickey- Fuller test،1979ديكييي فييوللر

 (.Philips-Perron، 1988بيروف )

 : Dickey- Fuller (DF)فولر البسيط–اختبار ديكي  -أ

ويبييدأ بنمييوذج االنحييدار   1979قدم هذا االختبييار فييي عييام  

-، إذ يتطلب الديام باختبار ديكيAR(  1الذاتي من الدرجة األولى )

فييوللر للتأكييد ميين إمكانييية سييكوف السالسيي  العمنييية للمتغيييرات 

 :(16)يتالاروسة من عدمه ثالثة معادالت كالمد

دوف ات يييا  زمنيييي    مييين إمكانيييية وجيييود  يييد ثابيييل و •

 

 إمكانية وجود  د ثابل وات ا  زمني   •

  

 بدوف  د ثابل وات ا  عام  •

 

وفدييا للمعييادالت أعييال  يكييوف قبييون الفرضييية الصييفرية 

(:µ=10H التي تعني إف السالسيي  العمنييية للمتغيييرات المدروسيية )

H 1 :تتضمن جذر الو دة، وبالعك  إمكانية قبون الفرضية البديلة )

µ< 1ي سكوف السالس  العمنييية للمتغيييرات المدروسيية، ( التي تعن

فوللر بالمدارنة بييين الديميية المحتسييبة -ويتم التحدع من اختبار ديكي

(t) ( 1%،%5% 10مع الديمة ال دولية عند مستوا معنوية )(17). 

  Dickey- Fuller(ADF)فييوللر الموسييع–اختبييار ديكييي  - 

Augmented: 

أك يير االختبييارات فييولر الموسييع ميين  -يعييد اختبييار ديكييي

المستخدمة شيوعاً الختبار سكوف السالس  العمنييية وتحديييد درجيية 

 فييولر البسيييط –تكاملهييا وجيياء لتالفييي الدصييور فييي اختبييار ديكييي 

(DF الذي يدوم على افتراع بأف األخطاء العشييوائية تكييوف غييير )

مرتبطة فيما بينهما لذا جاء هذا االختبار لتالفي هذ  المشييكلة لكونييه 

بالحسييباف اثنيياء اعييداد النميياذج وجييداون االختبييارات فرضييية أخييذ 

فييوللر عييام  - ارتباط األخطاء فيما بينهما، بينمييا قييام كيي  ميين ديكييي

بتطييوير اختبييار ل ييذر الو ييدة أطلييع عليييه فيمييا بعييد باسييم  1981

فييوللر الموسييع باسييتخدام متغييير ذي إبطيياء ضييمن  - اختبييار ديكييي

 ة مفادها معال ة ندطة الضع  للمتغيرات المفسرة للتوص  إلى نتي

فييوللر البسيييط المتم ليية بمشييكلة  -التييي يعيياني منهييا اختبييار ديكييي

االرتباط الذاتي في  د الخطأ، ما ي عله أك ر دقة وكفاءة من اختبار 

فييوللر الموسييع   -  فوللر البسيط، ويمكن توضيل اختبار ديكي  -ديكي

 :(18)من خالن المعادلة التالية

 

قييرار سييكوف السالسيي  العمنييية ميين عييدمها عيين إذ يتخييذ 

( مييع الديييم ( المدييدرة للمعلميية )Tطريع المدارنة بييين إ صييائية )

( والمطييورة أيضيياً ميين خييالن Dickey- Fuller) ال دولييية ليييييييي

Mackinnon (1991على وفع اآلتي )(19): 
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( المحسيييوبة Tإذا كانيييل الديمييية المطلدييية إل صيييائية ) •

( Tالديميية المطلديية إل صييائية )( أقيي  ميين للمعلميية )

( 1991ال دولييييييية المنيييييياظرة المحسييييييوبة فييييييي )

Mackinnon   عند مستوا معنوية معين، ندب  فرضييية

( غير ساكن في مستوا  وأف السلسلة Yالعدم الدائلة بأف )

 تحتوي على جذر الو دة.

( المحسييوبة Tبينما إذا كانل الديمة المطلديية إل صييائية ) •

( Tالديميية المطلديية إل صييائية )( اكبيير ميين للمعلميية )

ال دولية المحسوبة فسوف نرفم فرضية العدم ومن ثييم 

 تكوف السلسلة العمنية ساكنة.

اختبييار مييدا اسييتدراريه البييواقي فييي المعادليية األولييى، باسييتخدام 

اختبيييار جيييذر الو يييدة، فييياذا كانيييل مسيييتدرة عنيييد المسيييتوا 

I(0)~  (𝑢𝑡1،𝑒𝑡2)   الفرضييية البديليية، ،نرفم فرضية العدم وندب

(، ونستنتل وجود عالقة 𝑋𝑡و)  (𝑦𝑡يعني وجود تكام  مشترك بين )

توازنيه طويلة المدا بين المتغيرين ،امييا اذا كانييل سلسييلة البييواقي 

غييير مسييتدرة ،فهييذا يعنييي عييدم وجييود تكاميي  مشييترك بييين هييذين 

 .(20)المتغيرين

ا: ث  داختبار فرضيات االنموذج الخطي المتعدانيا

 -اختبار الكش  عن مشكلة االرتباط الذاتي: -أ

عنييدما تكييوف البيانييات المييراد تحليلهييا بأسييلو  تحلييي  

االنحدار على شك  سلسلة زمنية، ي ب التأكد من خلو النموذج ميين 

–مشييكلة االرتبيياط الييذاتي ويكييوف ذلييك باسييتخدام اختبييار ديييربن 

 الذي يختبر الفرضية االتية :  ((D.Wواتسن،

H0 شكلة ارتباط ذاتي في النموذج الدياسي:ال توجد م 

H1توجد مشكلة ارتباط ذاتي في النموذج الدياسي : 

 :(21)ويتم قبون أو رفم الفرضية الصفرية وفع الحاالت االتية 

 ) du<D.W<4-duتدب  الفرضية الصفرية اذا كاف )  ❖

 اوD.W< dL>0ترفم الفرضية الصييفرية اذا كيياف ) ❖

4-dL<D.W <4-du  الفرضية البديلة .( وتدب 

 >dL-4او  dL<D.W< dUيفش  االختبييار اذا كيياف ) - 

D.W< 4-du  .وعند ذلييك نمييي  الييى قبييون الفرضييية الصييفرية )

( ،وال يكوف هنيياك ارتبيياط 4 – 0( بين )D . wاي تتراو  قيمة )

  .(2) ( قريبة منD . wذاتي اذ كانل )

معنوية المعلمات وهو قياس إ صائي يدي ، ويكش  عن  tاختبار  

 tفيياذا كانييل    التي تم تدييديرها للمتغيييرات االقتصييادية فييي النمييوذج

ال دولية فذلك يييدن علييى معنوييية المعلميية  tالمحتسبة أكبر من قيمة 

المددرة، أي اف هناك عالقة بييين المتغييير المسييتد  والمتغييير التييابع 

 .(22))المعتمد(

 Fاختبار

جمالية للنموذج المددر، أفا هذا االختبار يوضل المعنوية اإل

اي معرفة مييدا معنوييية العالقيية الخطييية بييين المتغيييرات المسييتدلة 

ال دولييية  Fالمحتسبة أكبر ميين قيميية   Fكانل قيمة  والمتغير التابع

ا اكانييل قيميية   المحتسييبة   Fفأفا ذلك يعطي معنوية أك ر للنموذج ،أما

ال دولية يعني أفا العالقة الخطية المدروسة غير   Fأصغر من قيمة  

معنوية أي أناه لي  ثمة تأثير من أي متغير من المتغيرات المسييتدلة 

 على المتغير التابع .

 2Rاختبار معامل التحديد  -

ى )معام  التفسييير، أو معاميي  التحديييد( وهييو مؤشيير  ويسما

مهييم واساسييي فييي معرفيية الدييوة التفسيييرية للمتغيييرات المسييتدلة، 

فكلمييا زادت  (≥ 2R 0 1 ≥بين الصفر والوا د ) 2Rوتتراو  قيمة 

قيمة معام  التحديد دن ذلك على قوة المتغيرات المفسرة في التييأثير 

 .(23)  في المتغير التابع )المعتمد(

 

 المبحث الثاني

(Results of standard Analysis) نتائج التحليل القياسي    

تديييدير وتحليييي  النميييوذج للمتغييييرات  المطلبببال األول :

االقتصادية )معدن نمو النفدات االست مارية والنفدات ال ارية، ونمييو 

ناتل المحلييي االجمييالي، ومعييدن التضييخم( علييى معييدن البطاليية فييي 

 (.2017-2004العراق للمدة )

 متغيرات النموذج األول

Y البطالة = 

X1معد نمو النفدات االست مارية = 

X2معدن نمو النفدات ال ارية = 
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Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/13/20   Time: 21:36

Sample: 2004 2017

Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 12.41012 1.082802 11.46111 0.0000

X1 -0.008302 0.016025 -0.518028 0.6169

X2 0.032186 0.028779 1.118370 0.2924

X3 0.069732 0.151697 0.459680 0.6566

X4 0.074196 0.037872 1.959137 0.0317 

R-squared 0.790591     Mean dependent var 14.54286

Adjusted R-squared 0.697521     S.D. dependent var 4.085192

S.E. of regression 2.246779     Akaike info criterion 4.729326

Sum squared resid 45.43215     Schwarz criterion 4.957560

Log likelihood -28.10528     Hannan-Quinn criter. 4.708198

F-statistic 8.494530     Durbin-Watson stat 1.556724

Prob(F-statistic) 0.004011

X3معدن نمو الناتل المحلي االجمالي = 

X4التضخم = 

      Y= f(X1،X2،X3،X4) 

  Y =B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4أي اف المعادلة 

أي أفا البطالييية دالييية فيييي كييي  مييين معيييدن نميييو النفديييات 

ومعدن نمو النيياتل   X2ومعدن نمو النفدات ال ارية    X1االست مارية  

 .X4وكذلك معدن التضخم  X3المحلي اإلجمالي 

 اوالا : اختبار ديكي فوللر الموسع 

 

 للمتغيرات محل الدراسةنتائج اختبار ديكي فوللر :  ( 1مدول )

 ( Eviews 9المصدر: من عم  البا ث باالستناد الى البرنامل اإل صائي )

 

( سكوف المتغيرات بالمستوا مع  د ثابييل، 1  يال ظ من ال دون )

خلييو السالسيي    ميين ثييمأي تخلو ميين جييذر الو ييدة عنييد المسييتوا و

وسكونها، وبما أفا جميع المتغيرات سيياكنة العمنية من جذر الو دة  

 .لذا نستخدم االنحدار الخطي المتعدد المستوا في

 نتائج التقدير للعالقة بين المتغيرات   (2مدول )

  

 

 

 

 

 

 ( Eviews 9المصدر: من عمل الباحث باالستناد الى البرنامج اإلحصائي )

 المتغيرات االختبار حد ثابت  ثابت + ا جاه عاا  دونمن  حالة السكون

 

 ساكنة

0.226- 4.431- 5.610- ADF 
Y في المستوى 

 االحتمالية 0.0005 0.0199 0.580

 

 ساكنة

3.5356- 5.4011- 3.9837- ADF 
X1  في المستوى 

 االحتمالية 0.0114 0.0048 0.0019

 

 ساكنة

2.5125- 14.2019- 12.961- ADF 
X2  في المستوى 

 االحتمالية 0.000 0.0001 0.017

 

 ساكنة

-7.751 11.564- -13.047 ADF 
X3  في المستوى 

 االحتمالية 0.000 0.000 0.000

 

 ساكنة

14.667- 7.003- -10.908 ADF 
X4  في المستوى 

 االحتمالية 0.000 0.001 0.000
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Y=12.41012-

0.00830X1+0.0321X2+0.0697X3+0.0741X4 

( نال ييظ 2اختبار معنوية المعالم: من خالن ال ييدون رقييم ) -1

 ي : أتما ي

( نال ييظ أفا Cمعاميي  المتغييير ال ابييل )الييى بالنسييبة  -أ

( لمسييتوا 11.46المحتسييبة( لل ابييل بديميية ) (tاختبييار

%( يييدن علييى 5قيمة أصغر ميين )(  0.00داللة تساوي )

ه يمكيين قبييون ال ابييل فييي النمييوذج. أي أفا الظيياهرة  أنييا

موجودة  تى اذا لم توجييد تييأثيرات للمتغيييرات المسييتدلة 

 االخرا.

( اذ (X1معييدن نمييو النفدييات االسييت مارية الييى بالنسييبة  - 

        بديمييية X1المحتسيييبة( للمتغيييير (tنال يييظ اف اختبيييار 

( وهي نسبة اكبر 0.61ساوي )( لمستوا داللة ت0.51-)

معييدن نمييو النفدييات  فإ%(، وعليييه يمكيين الدييون 5ميين )

%( 5االست مارية لي  له معنوية إ صائية عند مستوا )

فأفا   من ثمفي تفسير معدن البطالة خالن فترة الدراسة. و

المتغير المستد  )نمو االنفاق االست ماري( لي  له تييأثير 

 طالة(.على المتغير التابع )معدن الب

اذ نال ييظ اف   X2معدن نمو النفدات ال ارية  الى  بالنسبة   -ت

( لمستوا 1.11بديمة )  X2المحتسبة( للمتغير    tاختبار )

%(، وعليه 5( وهي نسبة أكبر من )0.29داللة تساوي )

معدن نمو النفدات ال ارية لي  له معنوية   فإيمكن الدون  

%( فييي تفسييير معييدن البطاليية 5ا صائية عند مسييتوا )

فييأفا المتغييير المسييتد  )نمييو  من ثمخالن فترة الدراسة. و

االنفاق ال اري( لي  له تأثير على المتغير التابع )معدن 

 البطالة(.

( إفا (X3معدن نمو الناتل المحلي اإلجمييالي  ى  لابالنسبة   -ث

( لمسييتوا 0.45بديمة )  X3المحتسبة( للمتغير  tتبار )اخ

%(، وعليه 5( وهي نسبة أكبر من )0.65داللة تساوي )

يمكن الدون إفا معدن نمو الناتل المحلي اإلجمالي لي  له 

%( فييي تفسييير معييدن 5معنوية ا صائية عنييد مسييتوا )

فأفا المتغير المستد    من ثمالبطالة خالن فترة الدراسة، و

مو الناتل المحلي االجمالي( لي  لييه تييأثير علييى )معدن ن

 المتغير التابع )معدن البطالة(.

 (t( اذ نال ظ أفا اختبييار X4معدن التضخم )الى  بالنسبة   -ج

( لمسييتوا دالليية 1.95بديميية ) X4المحتسييبة( للمتغييير 

%(، 5( وهي مسييتوا معنوييية ادنييى ميين )0.03تساوي)

ية إ صائية ف معدن التضخم له معنوإوعليه يمكن الدون  

%( في تفسير معدن البطاليية خييالن فتييرة 5عند مستوا )

فأفا المتغير المسييتد  )معييدن التضييخم(   من ثمالدراسة. و

 .له تأثير على المتغير التابع )معدن البطالة(

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج -2

الختبييار  Fواختبييار فيشيير 2Rتسييتعم  معاميي  التحديييد 

المعنوية الكلية للنموذج من خالن ال دون كانل نتائل تددير لنموذج 

 االنحدار الخطي المتعدد لمعدن البطالة على النحو االتي:

 ( 3) مدول

Prob (F) F D.W R2 R2 

0.004 8.49 1.55 0.697 0.7905 

 

 2Rن يييد فيييي هيييذا األنميييوذج اف قيمييية  : R 2اختبببار  -أ

% 79( أي أفا المتغيرات قد فسرت ما نسييبته  0.79هي)

من ظاهرة البطالة فييي العييراق ولهييذا قمنييا باختيييار هييذا 

النمييوذج لداليية البطاليية فييي العييراق، ممييا يييدن علييى أفا 

المتغيرات المييأخوذة فييي هييذا األنمييوذج هييي المتغيييرات 

ا الباقي والبال  التي تحدع التوازف   في هذا األنموذج، وأما

يشير الى عوام  أخرا لم تييدخ  فييي هييذا ف%( فدط  21)

األنمييييوذج. فيمييييا يفسيييير معاميييي  التحديييييد المعييييدن 

( ميين التغيييرات الحاصيي  فييي معييدالت 0.69للنمييوذج)

( ميين تلييك التغيييرات تعييعا الييى 0.31البطاليية، وأفا )

 عوام  اخرا خارج النموذج.

( الييى المعنوييية (Fختبار اال صييائي  يشير اال  :  Fاختبار - 

( 0.004العالية للنموذج المسييتخدم عنييد مسييتوا دالليية )
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هييذا يعنييي اف  (0.05)وهييو اقيي  ميين مسييتوا الدالليية 

 المتغيرات المستدلة لها تأثير قوي في المتغير التابع.

 (1.55)( بلغييل D.Wبمييا أفا قيميية ) : D.Wاختبببار  -ت

فيياف األنمييوذج خييان ميين مشييكلة  2وهي قيمة تدتر  من 

 االرتباط الذاتي.

 التحليل االقتصادي:

إفا نتائل تددير المعادلة تشييير الييى أفا هنيياك عالقيية بييين المتغيييرات 

االقتصادية المستدلة )معييدن نمييو اإلنفيياق االسييت ماري ومعييدن نمييو 

دن االنفيياق ال يياري ومعييدن نمييو النيياتل المحلييي االجمييالي ومعيي 

 التضخم( والمتغير التابع )معدن البطالة(.

ويم   نمو االنفيياق االسييت ماري إذال يال ييظ   X1المتغير األون    فإإذ  

أي أفا العالقة بييين   ،أفا معام  المي  الحدي له ظهرت إشارته سالبة

معييدن نمييو النفدييات االسييت مارية، وبييين معييدن البطاليية هييي عالقيية 

ه كلمييا زاد نمييو الن فدييات االسييت مارية بمدييدار و ييدة عكسييية، أي أنييا

( وهييي تتوافييع مييع 0.0083وا دة انخفم معدن البطاليية بمدييدار )

النظرية االقتصادية، و بييالرغم ميين وجييود العالقيية إالا أناهييا ضييعيفة 

جدا كما موضل في النموذج الدياسييي، ويعييود ذلييك الييى عييدم قييدرة 

بشييك  االنفاق االست ماري في العراق على تخفيم معدالت البطالة  

ملحييوظ، اذ أفا ظيياهرة الفسيياد المييالي واإلداري سيييطر علييى إدارة 

اإلنفاق االست ماري في العراق و صييون هييدر واضييل فييي النفدييات 

االست مارية، وعدم  صون تراكم راس مان مناسب لعيادة الطاقات 

اإلنتاجية، أو رفع مستوا البنى التحتييية فييي العييراق التييي لييم تهييي  

الخيياص لتحديييع اسييت مارات فييي العييراق  أرضييية مناسييبة للدطيياع

يضاف الى تأخر إقرار الموازنة في سنوات متعددة او عدم اقرارها 

ا المتغير ال اني   لم تعِط الفرصة إلكمان تنفيذ المشاريع االقتصادية أما

X2   ويم   نمو النفدات ال ارية فاف المي  الحدي له ظهرت اشييارته

عيييدن نميييو النفديييات موجبييية اي اف هنييياك عالقييية طرديييية بيييين م

االستهالكية ومعدن البطالة، اي انه كلمييا زاد نمييو النفدييات ال ارييية 

(.واف هذ  العالقة ال 0.032و دة وا دة ازداد معدن البطالة بمددار)

المفييروع أفا تكييوف  فإمنطييع النظرييية االقتصييادية، اذ  تتفييع مييع

هنالك عالقيية عكسييية كييوف زيييادة االنفيياق االسييتهالكي سيييعيد ميين 

الطلب الكلي، ويحفع المست مرين والمنت ين بعيييادة انتيياجهم لمدابليية 

تعايد الطلب الكلي، اال أفا ال هاز االنتاجي غير مرف فييي االقتصيياد 

ا ي ع  الع رع العراقي، باإلضافة لضع  االست مار في العراق مما

الكلييي غييير قييادر علييى مواجهيية الطلييب الكلييي، وزيييادة التشييغي ، 

وامتصيياص البطاليية، بيي  العكيي  سيييتم تلبييية الطلييب عيين طريييع 

االستيرادات لمواجهة الطلب، وبسلع رخيصة، أو بكليي  أعلييى ميين 

ا يؤدي الييى عييدم قييدرة االنتيياج المحلييي،  المنتل المحلي إفا وجد، مما

ليية او اف المنت ييين المحليييين تركييوا وتسريل العاملين، وتعايييد البطا

غلييع   ميين ثييمقطاع اإلنتاج، والتحون لممارسة األعمان الت ارييية، و

صييناعاتهم، وتسييريل العيياملين، وكييذلك ينطبييع ذلييك علييى قطيياع 

العراعيية، كمييا أفا تعايييد اإلنفيياق ال يياري، وارتفاعييه سيييؤثر علييى 

مييوان األمييوان المعييدة لالسييت مار)االنفاق االسييت ماري( وي عيي  األ

المخصصة لالست مار منخفضة وغير كافية لعيادة الطاقة االنتاجييية 

ا المتغير ال الث    واإلنتاج وامتصاص البطالة وهو معدن نمييو   X3أما

الناتل المحلي اإلجمالي ويشير المي  الحدي لييه بإشييارة موجبيية، أي 

أفا هناك عالقيية طردييية بييين نمييو النيياتل المحلييي اإلجمييالي ومعييدن 

كلما زاد نمو الناتل المحلي اإلجمالي، و دة وا دة ازداد   البطالة، اذ

(  وهييي ال تتوافييع مييع واقييع النظرييية 0069معدن البطاليية بمدييدار)

االقتصييادية، وهييذا يعييعا الييى كييوف النيياتل المحلييي اإلجمييالي فييي 

العراق يعاني اختالال هيكليا في تركيبه بفع  االعتميياد الكاميي  علييى 

الدطاعييات االقتصييادية )العراعيية،  قطيياع اليينفط وتراجييع انتاجييية

والسيييا ة( األميير الييذي أدا الييى اخييتالن  الصييناعات التحويلييية،

التوازف االقتصييادي، وبمييا أفا قطيياع اليينفط هييو قطيياع ك ييي  راس 

المييان وهييو المسيياهم األكبيير فييي تكييوين، وتوليييد النيياتل المحلييي 

 الييى زيييادة  ميين ثييماإلجمالي مما سبب انخفاع فييي الدييوة العامليية و

ا المتغييير الرابييع  وهييو معييدن  X4معييدالت البطاليية وتفاقمهييا. أمييا

اي انييه  ،التضخم فأفا إشارة المي  الحدي لييه ظهييرت اشييارة موجبيية

توجد عالقة طردية بين معدن التضييخم ومعييدن البطاليية، وكلمييا زاد 

(، 0.074معدن التضخم و ييدة وا ييدة ازداد معييدن البطاليية بمدييدار)

وهييذا مييا ذهبييل اليييه  ،والبطالييةوهييي تعييايل  اليية ميين التضييخم 

المدرسة الندودية بتواجد الظاهرتين معا كما  ص  بظاهرة التضخم 

الركودي، وع ع التحلييي  الكينييعي تفسييير ذلييك، اف تييعامن  ييالتي 

التضييخم والبطاليية فييي العييراق جيياءت نتي يية زيييادة عييرع الندييد 

 واتساع الطلب الكلي وفي ظ  ريعية االقتصاد العراقي تفاقمل تلييك

األسبا  مكونة هذ  الظاهرة التييي تضييمنل ارتفيياع معييدن التضييخم 

  ومعدالت البطالة خالن مدة الدراسة.

 متغيرات النموذج الثاني

Y    ،البطاليية =X1   ،تكييوين راس المييان للدطيياع العييام =X2 =

 تكوين راس المان للدطاع الخاص.

Y = f ( X1 , X2 ) 
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Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/13/20   Time: 22:43

Sample: 2004 2017

Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 14.86139 1.459509 10.18246 0.0000

X1 0.011439 0.013393 0.854077 0.4113

X2 -0.021048 0.026045 -0.808145 0.4361

R-squared 0.390833     Mean dependent var 14.54286

Adjusted R-squared -0.074435     S.D. dependent var 4.085192

S.E. of regression 4.234505     Akaike info criterion 5.911819

Sum squared resid 197.2413     Schwarz criterion 6.048760

Log likelihood -38.38273     Hannan-Quinn criter. 5.899143

F-statistic 0.549689     Durbin-Watson stat 1.988865

Prob(F-statistic) 0.000929 

         .لعالقيية البطاليية مييع كيي  ميين تكييوين راس المييان العييام والخيياصف المعادليية المدييدرة هييي ا 2X2+B1X1+B0Y=Bالمعادلببة هببي 

            

 نتائج اختبار ديكي فوللر للمتغيرات محل الدراسة:   (4مدول )

 ( Eviews 9الباحث باالستناد الى البرنامج اإلحصائي )المصدر: من عمل 

 

( سكوف المتغيرات بالمستوا مع  د 4يال ظ من ال دون )

خلو السالس   من ثمثابل، أي تخلو من جذر الو دة عند المستوا و

العمنية من جذر الو دة وسكونها، وبما اف جميع المتغيرات سيياكنة 

 لذا نستخدم االنحدار الخطي المتعدد. ،المستوافي 

 نتائج التقدير للعالقة بين المتغيرات :   (5مدول )

 

 

 

 

 

 

 (Eviews 9المصدر: من عمل الباحث باالستناد الى البرنامج اإلحصائي )

Y= 14.861 + 0.011 X1 - 0.021 X2 

 

  التحليل االحصائي: -اوال

( 5اختبييار معنوييية المعييالم: ميين خييالن ال ييدون رقييم ) -1

 ي: أتنال ظ ما ي

 (t( نال ييظ أفا اختبييار Cبالنسبة لمعام  المتغير ال ابل ) -أ

( لمستوا داللة تسيياوي 10.18المحتسبة( لل ابل بديمة )

ه يمكيين قبييون 5( قيمة أصغر من  0.00) % يدن علييى أنييا

 ال ابل في النموذج.

( اذ   (X1تكييوين رأس المييان للدطيياع العييام  الييى  بالنسبة   - 

بديميية  X1المحتسييبة( للمتغييير(t نال ييظ أفا اختبييار 

( وهي  نسبة أكبيير 0.41( لمستوا داللة تساوي )0.85)

%، وعليييه يمكيين الدييون أفا تكييوين رأس المييان 5ميين 

% 5للدطاع العام لي  له معنوية إ صائية عنييد مسييتوا  

ي تفسير معدن البطالة خالن فترة الدراسة. وبالتالي فأفا ف

 المتغيرات االختبار حد ثابت  ثابت + ا جاه عاا  دونمن  حالة السكون

 ساكنة
0.229- 4.431- 5.910- ADF 

Y في المستوى 
 االحتمالية 0.0005 0.0199 0.580

 

 ساكنة

2.7625- 6.117- 1.751- ADF 
X1  في المستوى 

 االحتمالية 0.381 0.0022 0.010

 ساكنة
2.2439- 3.179- 3.3576- ADF 

X2  في المستوى 
 االحتمالية 0.033 0.1309 0.029



 

 
10 

 

13-1صفحات        مجلة كلية الكوت الجامعة   2021     1 -  العدد    6 - المجلد ........عض بثر أ – دنياو  احمد 

المتغير المستد  )لتكوين راس المان العام( لي  له تييأثير 

 على المتغير التابع )معدن البطالة(.

اذ X2 تكييوين راس المييان للدطيياع الخيياصالييى بالنسييبة  -ت

         بديمييية X2( المحتسيييبة للمتغيييير(tنال يييظ اف اختبيييار

( وهي نسبة اكبيير 0.43لمستوا داللة تساوي)(  0.80-)

%،وعليه يمكن الدون أفا تكوين راس المان للدطاع 5من  

% فييي 5الخاص لي  له معنوية ا صائية عنييد مسييتوا  

فيياف   ميين ثييمتفسير معدن البطالة خييالن فتييرة الدراسيية. و

المتغييير المسييتد  )تكييوين راس المييان للدطيياع الخيياص( 

 تابع )معدن البطالة(.لي  له تأثير على المتغير ال

 

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج -2

الختبييار  Fواختبييار فيشيير 2R تسييتعم  معاميي  التحديييد

المعنوية الكلية للنموذج من خالن ال دون كانل نتائل تددير لنموذج 

 االنحدار الخطي المتعدد لمعدن البطالة على النحو االتي:

 ( 6) مدول

Prob (F) F D.W 2R 2R 

0.00092 0.54 1.98 0.074- 0.390 

 

هييي  2Rن ييد فييي هييذا األنمييوذج أفا قيميية  : R 2اختببار  -أ

% ميين 39( أي أفا المتغيرات قد فسرت ما نسبته  0.39)

ظيياهرة البطاليية فييي العييراق ولهييذا قمنييا باختيييار هييذا 

ا يييدن علييى اف  النمييوذج لداليية البطاليية فييي العييراق، ممييا

المتغيرات المأخوذة في هذا النموذج هي المتغيرات التي 

ا البيياقي والبييال  تحدييع  التييوازف فييي هييذا األنمييوذج، وأمييا

يشير الى عوام  أخرا لم تييدخ  فييي هييذا ف%( فدط  61)

 االنموذج. 

( الييى المعنوييية (Fيشير االختبار اال صائي   :  Fاختبار   - 

( 0.000العالية للنموذج  المستخدم عنييد مسييتوا دالليية )

وهييذا يعنييي أفا  (0.05)وهييو اقيي  ميين مسييتوا الدالليية 

 رات المستدلة لها تأثير قوي في المتغير التابع.المتغي

وهي   (1.98)( بلغل  D.W: بما اف قيمة )D.Wاختبار   -ت

فاف النموذج خان من مشكلة االرتبيياط   2قيمة تدتر  من  

 الذاتي.

 التحليل االقتصادي-ثانيا

اف نتييائل تدييدير المعادليية تشييير الييى أفا هنيياك عالقيية بييين 

المسييتدلة )تكييوين راس المييان للدطيياع المتغيييرات االقتصييادية 

 )معدن البطالة(. العام والدطاع الخاص( والمتغير التابع

ويم يي  تكييوين راس المييان   X1لمتغييير األون  الييى ابالنسبة  -1

للدطيياع العييام اذ يال ييظ اف معاميي  المييي  الحييدي لييه ظهييرت 

أي أفا العالقة بين تكييوين راس المييان للدطيياع   ،إشارته موجبة

ه كلمييا زاد   العام وبين معدن البطالة هي عالقة طردييية، أي أنييا

تكييوين راس المييان العييام بمدييدار و ييدة وا ييدة ازداد معييدن 

(. وهيييو مؤشييير فيييي غيييير صيييالل 0.011البطالييية بمديييدار )

االقتصيياد العراقييي، إذ مييرت باالقتصيياد العراقييي ظييروف 

فضييال ونكبات أثرت بشك  كبير على االست مار فييي العييراق،  

ي توزيييع المييوارد االسييت مارية بييين  صييون سييوء فيي  عيين

ر عنييه االخييتالن  الدطاعات االقتصادية المختلفة، وهييذا مييا عبييا

الهيكلي الذي يعد سمة مميعة لالقتصيياد العراقييي، اذ أفا تييدني 

ييية والصييناعة نسب تكوين راس المييان فييي الدطاعييات العراع

ميين األنشييطة ك يفيية االسييتخدام للعماليية،  دالتحويلييية التييي تعيي 

ميياد علييى الدطيياع النفطييي كداعييدة أساسييية لألنشييطة واالعت

االقتصادية  والذي يعد قطاعاً ك يفيياً رأس المييان ولييي  العميي  

أدا الييى تفيياقم ظيياهرة البطاليية فييي العييراق. إفا تكييوين راس 

المان ال ابل كاف مركعاً على الدطاع النفطييي، وتييعاد انتاجييه، 

يييية، وتحدييييع إييييرادات ريعيييية، وت اهييي  الدطاعيييات اإلنتاج

والخدمييية األخييرا األك يير قييدرة علييى امتصيياص البطاليية 

كالعراعيية، والصييناعة التحويلييية ممييا زاد معييدالت البطاليية، 

باإلضييافة اف جييعءاً كبيييراً ميين تكييوين راس المييان لييم يمكيين 

الدطاعات االنتاجية ب  للمباني الحكومية الغير انتاجيييه ومتييى 

نتييائل شييركات ما يتم تراكم رأسمالي في قطاع النفط فهو ميين  

أجنبييية تعتمييد علييى العماليية البشييرية األجنبييية ولييي  العماليية 

 العراقية التي غالبا ال تمتلك المهارات الفنية المطلوبة.
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ويم يي  تكييوين راس المييان   X2اما بالنسييبة للمتغييير ال يياني  -2

لمييي  الحييدي لييه ظهييرت للدطاع الخاص اذ يال ظ اف معام  ا

اي اف العالقيية بييين تكييوين راس المييان للدطيياع   ،إشارته سالبة

ه كلمييا زاد  الخاص، ومعدن البطالة هي عالقة عكسييية، أي أنييا

تكوين راس المان للدطاع الخاص بمددار و دة وا دة انخفم 

(، بالرغم من مطابدة العالقة من 0.021معدن البطالة بمددار )

المنطييع االقتصييادي إالا أفا التييأثير ضييعي  وغييير محسييوس 

،كوف الدطاع الخاص يركع في تكوين راس المان علييى مبيياف  

سكنية او خدمية، كما أفا ماركيية الدطيياع الخيياص ضييعيفة فييي 

النشيياط االقتصييادي لضييع  امكانيييات الدطيياع الخيياص فييي 

العراق، واألجواء غير المناسبة لالست مار فيه، لذا فاف تكييوين 

االنتاجييية ء الطاقات راس المان الخاص لم يكن يرتكع على بنا

التي تحتاج قوا عاملة ك يفة م   قطيياع العراعيية، او زيادتها  

 والصناعة التحويلية، وغيرها من الدطاعات السلعية.

 

 االستنتامات والتوصيات

 أوال: االستنتامات

اثبتل الدراسة اال صائية والدياسية عييدم معنوييية المتغيييرات   -1

االنفييياق االسيييت ماري االقتصيييادية الكليييية المختيييارة )نميييو 

واالنفاق ال يياري ونمييو النيياتل المحلييي االجمييالي( وضييع  

 .تأثيرها على معدن البطالة

يييين ظهييرت هنيياك عالقيية اي ابييية ذات معنوييية ا صييائية  -2

المتغييير المسييتد  معييدن التضييخم و المتغييير التييابع معييدن 

البطالة وهذا ما يتفع مع النظرية الحدي ة فييي تفسييير ظيياهرة 

 التضخم الركودي.

اثبتييل الدراسيية عييدم معنوييية  ميين خييالن النتييائل اال صييائية -3

قطاع تكييوين راس المييان العييام والخيياص وضييع  تأثيرهييا 

 .على معدن البطالة

ا: التوصيات  ثانيا

 صون توافع وتنسيع بين السياسات المالية التوسعية التييي  .1

تعم  على زيادة الطلب وامتصاص البطالة وبين السياسات 

تخفيييم الطلييب   ميين ثييمالنددية التي تخفم عرع الندييد و

 صييون تييوازف بييين السياسييتين لييدعم ميين  الكلي، لييذا البييد  

وزيييادة قدراتييه لكييي تييعداد الطاقيية سياسات جانب العرع  

االنتاجية ومدابلة الطلب المتعايد بسبب السياسات التوسييعية 

الحكومية وبذلك يحصيي  امتصيياص للبطاليية فييي االقتصيياد 

 .العراقي

باسييتخدام البد من التنسيع بييين جميييع السياسييات االقتصييادية   .2

تلك المتعلديية بسياسييات إدارة الطلييب أو أدواتها وآلياتها سواء  

سياسات جانب العرع لضييماف الوصييون الييى أفضيي  ندطيية 

توازنيه تبدى علييى مسييتويين مدبييولين ميين التضييخم والبطاليية 

تحريييك كاميي  خاصة وأف االقتصيياد العراقييي قييد يع ييع عيين  

 .موارد  االقتصادية في الوقل الحالي

اصال  قدرات الدطاع الخاص وتفعييي  دور  وتنظيييم نشيياطه  .3

وتوسيعه مع وضييع الدييوانين والتشييريعات التييي تحكييم عملييه 

ألجييي  االسيييتدرار وطمأنتيييه لغيييرع تشييي يع المسيييت مرين 

المحليييين واالجانييب فييي اقاميية مشيياريعهم او الشييراكة مييع 

ععيييع دور الدطاعييات االقتصييادية ميين شييانه لت الدطيياع العييام

 .استيعا  فائم الدوا العاملة ودفع ع لة النمو االقتصادي

 

 المصادر

 المصادر العربية

ادارة البحوث والدراسات، ظاهرة التضخم وارتفيياع االسييعار  [1]

بدون م ل  التعاوف ،م ل  التعيياوني لييدون الخليييل العربييية 

 .2008(،5المسيرة)االمانة العامة ،سلسلة 

تددير وتحلي  العالقة بين معدن نمو النيياتل   باسم خمي  عبيد، [2]

 المحلي االجمالي ومعدن البطالة في االقتصيياد العراقييي للمييدة

بحييث منشييور، م ليية العلييوم االقتصييادية  (1990-2014)

 .2017، 23الم لد ،96 العدد واالدارية،

والتحلييي  االسييت ماري، دار دريييد كاميي  الشييبيب، االسييت مار  [3]

 .2000اليازوري العلمية، االردف،  

سالم محمد عبود، سعد عبدالستار طالب، االمن الييوطني بييين  [4]

 .2018البطالة والتنمية، بغداد، دار الدكتور،

نظريييات االقتصيياد الكلييي الحييديث، الكويييل،  سييامي خلييي ، [5]

1994. 

لييي المالييية العاميية ،مييدخ  تحلي سييعيد عبييد الععيييع عتمييان، [6]

  .2002معاصر، الدار ال امعية،بيروت،

صبا  فيحاف محمود، قتيبة ماهر محمود عبد اللطي ، قياس   [7]

 اثر المتغيرات االقتصادية في معدن البطالة في العييراق للمييدة



 

 
12 

 

13-1صفحات        مجلة كلية الكوت الجامعة   2021     1 -  العدد    6 - المجلد ........عض بثر أ – دنياو  احمد 

(، دراسة قياسية، بحث منشور، م لة تكريييل 2003-2013)

للعلييوم االدارييية واالقتصييادية، جامعيية تكريييل كلييية االدارة 

 .2017، 38، العدد2تصاد، الم لد واالق

طارق كمان، انوار  افظ، المشكالت االجتماعية في الم تمع  [8]

 .2009البطالة، مؤسسة شبا  ال امعة،  -المعاصر اإلدماف

عابد بن عابد العبدلي، محددات الطلب علييى واردات المملكيية  [9]

العربييية السييعودية فييي اطييار التكاميي  المشييترك وتصييحيل 

الل كام  لالقتصاد االسييالمي، جامعيية الخطا، م لة مركع ص

 .24، ص2007(، 32االزهر، العدد )

عبيياس فاضيي  السييعدي، دراسييات فييي جغرافييية اإلسييكاف،  [10]

  .1980االسكندرية، منشاة دار المعارف،  

واخييييروف، اقتصيييياديات المالييييية  عبييييد الميييينعم فييييوزي، [11]

 .1970،  1العامة،المعارف ،االسكندرية،ط

الهيييادي ،سياسييية االصيييال  كميييان البصيييري ،باسيييم عبيييد  [12]

( ،المعهييد العراقييي 2008_2003االقتصييادي فييي العييراق )

 .2009 بغداد، لالصال  االقتصادي،

 .م يد علي  سين، عفاف عبد ال بار سعيد، مصدر سابع [13]

محمد سلماف العاتي، تعامن التضييخم والبطاليية فييي االقتصيياد  [14]

(،م ليية الكييوت 2006-2003العراقييي بعييد اال ييتالن للمييدة )

،جامعيييية 4،العييييدد1لييييوم االقتصييييادية واالدارية،م لييييدللع

 .2011واسط،

محمد عبد العان النعيمي واخروف، نظرية االقتصاد الدياسييي،  [15]

 .1991دار الحكمة للنشر والطباعة، الموص ، 

، دار الوائييي  ، األردف، 5دار االسيييت مار، ط ،محميييد مطييير [16]

 .2009  عماف،

نهضيية الشييرق، منييى الطحيياوي، اقتصيياديات العميي ، مكتبيية  [17]

 .1995  الداهرة،

 

 المصادر االمنبية

[1] A. Koutsoyiannise, Theory of 

Econometrics, 2nd Edition, Macmillan, 

1979. 

[2] Wooldridge, Jeffrey M, Introductory 

Econometrics: A Modern Approach, Fifth 

Edition, U.S.A: United States of America, 

2013, P349. 

[3] Gujarati, Damoddar. N, Basic 

Econometrics,  5Th  edition,  New  York, 

2005. 

[4] Gujarati, Damodar N. and Dawn C. Porter, 

Basic Econometrics, 5thEdition, U.S.A: 

McGraw − Hill, 2009. 

[5] Fakhri Hasanov and Fuad Mammadov,” 

The Role of the fiscal policy in the 

development of the non- resource” , 

Munich personal Re Pec Archive, 

Azerbaijan,10 June 2010. 

[6] Dickey, D.  A. and Fuller, W. A.   

Distribution of the Estimators for 

Autoregressive Time Series with a Unit 

Root, Journal of the American Statistical 

Association, USA, vol.74, 1979. 

 

 ال وامش

 
طالب،  (1 عبدالستار  سعد  عبود،  محمد  بين   سالم  الوطني  االمن 

 . 9ص ،2018دار الدكتور، البطالة والتنمية، بغداد،

في    (2 دراسات  السعدي،  فاض   اإلعباس   سكاف، جغرافية 

 . 428ص ،1980  االسكندرية، منشاة دار المعارف،

سابع،   (3 مصدر  سعيد،  ال بار  عبد  عفاف  علي  سين،    م يد 

 . 428ص

كمان،  (4 الم تمع   طارق  في  االجتماعية  المشكالت  انوار  افظ، 

 . 14ص ،2009 مؤسسة شبا  ال امعة، البطالة،-دماف المعاصر اإل

الهادي ،سياسة االصال  االقتصادي كمان البصري ،باسم    (5 عبد 

( العراق  لالصال  2008_2003في  العراقي  ،المعهد   )

 . 95،ص2009االقتصادي،بغداد،

عبيد،  (6 خمي   الناتل    باسم  نمو  معدن  بين  العالقة  وتحلي   تددير 

العراقي  االقتصاد  في  البطالة  ومعدن  االجمالي  المحلي 

العلو  (2014-1990للمدة) م لة  منشور،  االقتصادية  بحث  م 

 . 282ص ،2017، 23الم لد ،96العدد واالدارية،

،واخروف،   (7 فوزي  المنعم  العامة،  عبد  المالية   اقتصاديات 

 . 73،ص1970، 1المعارف ،االسكندرية،ط



 

 
13 

 

13-1صفحات        مجلة كلية الكوت الجامعة   2021     1 -  العدد    6 - المجلد ........عض بثر أ – دنياو  احمد 

 
مدخ  تحليلي معاصر،    المالية العامة،  سعيد عبد الععيع عتمان،(  8

   .287ص ،2002 بيروت، الدار ال امعية،

كام     (9 االست ماري، دريد  والتحلي   االست مار    دار  الشبيب، 

 . 15ص ،2000 االردف، العلمية،  اليازوري

ط  (10 االست مار،  دار  مطر،  األ5محمد  الوائ ،  دار  ردف،  ، 

 . 22،ص2009عماف،

الشرق،    (11 نهضة  مكتبة  العم ،  اقتصاديات  الطحاوي،  منى 

 . 102،ص1995الداهرة ،

والدراسات،  (12 البحوث  االسعار ظاهرة    ادارة  وارتفاع  التضخم 

م ل  التعاوني لدون الخليل العربية االمانة    بدون م ل  التعاوف،

 .14،ص2008(،5) سلسلة المسيرة العامة،

العاتي،  (13 سلماف  االقتصاد    محمد  في  والبطالة  التضخم  تعامن 

( للمدة  اال تالن  بعد  للعلوم 2006-2003العراقي  الكوت  (،م لة 

 215،ص2011،جامعة واسط،4،العدد 1لداالقتصادية واالدارية،م 

الكويل،   (14 الحديث،  الكلي  االقتصاد  ،نظريات  خلي   سامي 

 . 864، ص1994

(15) Gujarati, Damodar N. and Dawn C.  Porter, 

Basic Econometrics, 5thEdition, U.S.A: McGraw 

− Hill, 2009, P483. 

(16) Dickey, D.  A. and Fuller, W. A.   Distribution 

of the Estimators for Autoregressive Time Series 

with a Unit Root, Journal of the American 

Statistical Association, USA, vol.74, 1979, 428. 

(17) Wooldridge, Jeffrey M, Introductory 

Econometrics: A Modern Approach, Fifth Edition, 

U.S.A: United States of America, 2013, P349. 

(18) Gujarati,  Damoddar.  N, Basic Econometrics,  

5th Edition, New York, 2005, 759. 

(19) Fakhri Hasanov and Fuad Mammadov,” The 

Role of the fiscal policy in the development of the 

non- resource”, Munich personal Re Pec Archive, 

Azerbaijan,10 June 2010, pp6-7.  

محييددات الطلييب علييى واردات المملكيية   عابد بن عابد العبدلي،  (20

م لة  العربية السعودية في اطار التكام  المشترك وتصحيل الخطا،

 العييدد جامعيية االزهيير، مركييع صييالل كاميي  لالقتصيياد االسييالمي،

 .24ص ،2007(، 32)

 
محمد عبد العان النعيمي واخروف، نظرييية االقتصيياد الدياسييي،   (21

 .266، ص1991دار الحكمة للنشر والطباعة، الموص ، 

22) A. Koutsoyiannise, Theory of Econometrics, 

2nd    Edition, Macmillan ,1979, p 89 . 

محمود،  (23 فيحاف  ماهر  صبا   عبد  قتيبة  قياس    محمود  اللطي ، 

للمدة اثر   العراق  في  البطالة  معدن  في  االقتصادية    المتغيرات 

دراسة قياسية، بحث منشور، م لة تكريل للعلوم  (،2003-2013)

واالقتصاد،  االدارة  كلية  تكريل  جامعة  واالقتصادية،  االدارية 

 . 282، ص2017، 38العدد ،2الم لد 


