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 :الممخص

التي ادت الى  شماؿ محافظة ذي قار واالسباب خريجي التعميـ الجامعيمشكمة بطالة يتناوؿ ىذا البحث تحميؿ واقع       
  مما يتطمب ت نسبة التضخـادزداعات و مف الجام ارتفعت نسبة الخريجيف اذوالنتائج الناجمة عنيا, تفاقـ ىذه المشكمة 

اتبع البحث الحالي منيج البحث ومف اجؿ تحقيؽ ذلؾ فقد   ,المزمنة  الظاىرةليذه  حد لوضع  حثيثة  جادة وجيود  وقفة
اف عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ , وتوصؿ الى مجموعة مف النتائج اىما يمي والمنيج المقارفالوصفي والمنيج التحم

واتضح اف امكانيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص عف استيعابيـ,  في قصوريرافقو  في منطقة الدراسة في تزايد مستمر
في كما يؤدي الى حرماف البمد مف ىذه الطاقات البشرية المدربة والتي تسيـ  ,التعطؿ يؤدي الى نتائج  وانعكاسات خطيرة 

   البناء والتطوير.

 .(عي, التعميم الجامبطالة الخريجين, القوى العاممة)مفتاحية: الكممات ال
Spatial analysis of unemployment of university education graduates in the 

North of  Dhi Qar Governorate for the year 2020 

Dr. Jabbar. K. Mezeal. 

Ministry of Education / General Directorate of Education of  Dhi Qar  

Abstract: 

      This research deals with an analysis of the reality of the problem of unemployment of 

university graduates in the north of Dhi Qar Governorate and the reasons that led to the 

exacerbation of this problem and the results resulting from it, as the percentage of graduates 

from universities increased and the rate of inflation increased, which requires a serious pause 

and efforts to put an end to this chronic phenomenon, and in order to achieve this, it has been 

followed  The current research is the descriptive research method, the analytical method, and 

the comparative method, and it has reached a set of results, the most important of which is 

that the number of unemployed graduates in the study area is constantly increasing, 

accompanied by a shortage in the capabilities of the government sector and the private sector 

to absorb them.  To deprive the country of this trained human energies that contribute to the 

process of construction and development.                                                            

Key Words: (Graduate Employment, Labor forces, University Education). 
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 مقدمة:
مف مشكمة البطالة جراء الركود االقتصادي مع التزايد تعاني معظـ الدوؿ النامية والفقيرة اف        

فضال عف عدـ امكانية الحكومات مف تحقيؽ , الخريجيفا مف يالمستمر لمسكاف وطرح افواج جديدة سنو 
 حظيت مسألة البطالة باىتماـ كبير بيف اوساط عديدة مف لذلؾو  ,فرص جديدة لمباحثيف عف عمؿ

لما ليا مف اىمية  ,االقتصادييف واالجتماعييف والمنظمات الدولية المتخصصة فضال عف الحكومات
اف االثار , كما عمى االفراد خاصة والمجتمع عامة اقتصادية واجتماعية فضال عف تأثيراتيا المتباينة

التي تيدد االقتصاد إذ تعتبر مف اخطر المشاكؿ جدًا االقتصادية واالجتماعية ليذه الظاىرة خطيرة 
اف تعطؿ ىذا الجزء الفعاؿ , و ي االمواؿ نتيجة االنفاؽ عمى التعميـالقومي، فضال عف اليدر الحاصؿ ف

يا وتوفير فرص العمؿ مف الموارد البشرية يعتبر ىدرا لمموارد االقتصادية لمبمد والتي حيف ما إف يتـ تأىيم
ويعد العراؽ  ي,واالجتماع القتصاديا تحقيؽ التقدـ والنموستسيـ بدورىا في البناء والنيوض ل المناسب ليا

عمى الجانب  , فضال عف اثارىا الكبيرة ونتائجيا الخطيرةالظاىرة حتضف ىذه تمف اكثر الدوؿ التي 
الشباب  العراقي ال سيما أصبحت ظاىرة تؤرؽ المجتمعاذ انيا  ,االجتماعي واالقتصادي والسياسي وغيرىا

معالجة البطالة عف طريؽ وضع السياسات واالستراتيجيات والبرامج تساىـ في تحقيؽ  لذا فاف , الخريجيف
 االستفادة مف ىذه الشريحة في المجتمع.

ي ىذه الدراسة سوؼ نسمط الضوء عمى واقع بطالة خريجي التعميـ الجامعي شماؿ محافظة ذي وف      
الظاىرة الخطيرة, والكشؼ عف االثار الناجمة عنيا قار, والوقوؼ عمى االسباب التي ادت الى تفاقـ ىذه 

 او التخفيؼ مف حدتيا عمى االقؿ.تيا ومحاولة وضع الحموؿ التي مف شأنيا معالج
 

 مشكمة البحث:
ماىي االسباب الكامنة وراء تفاقـ ظاىرة  :طرح التساؤؿ االتي الحالي حوؿمشكمة البحث تتمحور       

 وماىي االثار الناجمة عف ذلؾ؟ ؟ بطالة الخريجيف في منطقة الدراسة 
 فرضية البحث :

مف العوامؿ التي اسيمت في تنامي مشكمة بطالة الخريجيف يأتي  اف ىناؾ العديد يفترض الباحث       
في مقدمتيا انحسار فرص التوظيؼ  بالقطاع الحكومي منذ اربعة عقود مما ادى الى قصور امكانياتو 

االعداد المتزايدة مف الخريجيف, فضاًل عف ضآلة مساىمة القطاع الخاص في حؿ ىذه  عف توظيؼ
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ستمرة وحالة عدـ االستقرار السياسي واالقتصادي واالمني التي مر بيا العراؽ وكذلؾ الحروب الم ,المشكمة
    . منذ عقد الثمانينيات وحتى الوقت الحالي

 هدف البحث:
 ,شماؿ محافظة ذي قار تفاقـ ظاىرة بطالة الخريجيفالوقوؼ عمى اسباب الى الحالي بحث ييدؼ ال     

آلية يمكف مف خالليا معالجة مشكمة بطالة وضع و  ,المشكمةاالثار الناجمة عف ىذه وكذلؾ تحديد 
مما لو اثر كبير في اعطاء صورة وفي منطقة الدراسة بشكؿ خاص  عامة الخريجيف في العراؽ بصورة

 تحد مف ىذه المشكمة .ناسبة والتي مف شأنيا اف واضحة تساعد المخططيف في اتخاذ التدابير الم
 البحث: منهج

فقد اتبع المنيج الوصفي  ,اتبع البحث الحالي طرائؽ بحث متعددةلتحقيؽ الغرض مف الدراسة       
لوصؼ واقع الظاىرة محؿ الدراسة وتحميؿ مؤشراتيا الحالية, كما اعتمد المنيج التحميمي والمنيج المقارف 

 .ىذه الظاىرة لتتبع تطور 
 الحدود المكانية والزمانية:    

كاًل مف  ىيمف اقضية محافظة ذي قار  الحدود المكانية لمدراسة اربع وحدات ادارية  شممت       
في الجزء الشمالي  جغرافيًا  تقع والتي )قضاء الرفاعي, قضاء الفجر, قضاء قمعة سكر, قضاء النصر(

محافظة واسط مف الشماؿ , و مف الجنوب قضاء الشطرة وقضاء الناصرية يحدىاو  ,مف محافظة ذي قار
 2كـ 0033وتبمغ مساحتيا  , مف الغرب محافظتي القادسية والمثنىيحدىا ومف الشرؽ محافظة ميساف و 

شرقا , )ينظر خريطة  23 54 – 54.. 54وخطي طوؿ  02.23ْ -02ْوفمكيا تمتد بيف دائرتي عرض 
 .2323العاـ ( اما الحدود الزمانية لمبحث فتمثمت ب2

 مفهوم مشكمة البطالة واسبابها: 

: يرتبط مفيوـ البطالة بوصؼ حالة المتعطموف عف العمؿ وىـ قادروف عميو ويبحثوف عنو مفهوم البطالة
بأنو الشخص  Unemployment) )ؼ المتعطؿعر  ي  كما (, 22, ص2324)عامر, اال انيـ ال يجدونو

الذي يمتمؾ القدرة والرغبة واالستعداد لمعمؿ ولكنو ال يجده, ويحدد مفيـو البطالة أو المتعطموف في إطار 
النشاط االقتصادي بأنيـ جزء مف السكاف النشيطوف اقتصاديًا الذيف زادت مدة تعطيميـ عف مدة اشتغاليـ  

البطالة  منظمة العمؿ الدولية  وقد عرفت  ,(28, ص2332)وزارة التخطيط,  زمنية كأف تكوف سنةلحقبة 
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 (ال يجدهويقبمو عند مستوى االجر السائد ولكف قادر عمى العمؿ وراغب فيو  شخص)كؿ  بانيا
(parkin,1992,p54). 

يعرؼ بانو التعميـ الحكومي وغير الحكومي, الذي  .University Education التعميم الجامعيمفهوم 
يمي المرحمة الثانوية, او ما يعادليا والذي تتراوح مدتو بيف اربع وسبع سنوات , ويتـ في جامعات تمثؿ 
مؤسسات عممية مستقمة ذات ىيكؿ تنظيمي معيف, وأنظمة وأعراؼ وتقاليد جامعية 

 . (542, ص2322)الجرساني,معينة

 

 مف محافظة ذي قار .وموقعيا منطقة الدراسة ود حد( 2خريطة )
 وزارة الموارد المائية, المديرية العامة لممساحة, خريطة محافظة ذي قارالمصدر: جمهورية العراق, 

 . 2007لسنة 
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يعمموف في قطاع انتاج السمع او  فذلؾ الجزء مف السكاف الذي ـىو  :Labour forcesالقوى العاممة
حثوف عف الخدمات، وكذلؾ الذيف ليـ القدرة عمى العمؿ والرغبة فيو واالستعداد لو ولكنيـ متعطموف يب

، وبغض النظر عف اعمارىـ واف كانت غالبية اعمارىـ تقع في سف فترة زمنية معينة عمؿ في
ف العمؿ والقادريف عميو والباحثيف عنو تعني االشخاص في س, كما انها  (238,ص2882)فميجة,العمؿ

وقد , (04,ص2888)الراوي, عطميف عف العمؿمتشمؿ ذوي النشاط االقتصادي والاي انو ت او الراغبيف فيو
القوى العاممة  2838عاـ  Office International Labor (I.L.O) حددت منظمة العمؿ الدولية

تقع الذيف و  بالنشاطات االقتصادية المختمفة عامموفألشخاص التشمؿ ابمجموعة مف الفئات السكانية 
والمشتغموف بأجر وفائدة خالؿ مدة معينة وكذلؾ المتعطموف الذيف كانوا  اعمارىـ في سف العمؿ القانوني,

 امموفعالعمؿ وال ربابأو   ,مؤقتة ألي سبب عارض كالمرض مثال يعمموف بعمؿ لكنيـ تغيبوا بصورة
جميع , و المختمفة االقتصادية مجاالتوض في الالذيف يعمموف مع عوائميـ بال عكذلؾ و  ,لحسابيـ الخاص

 . (U.N.1979,p150)العامميف في القوات المسمحة

خريجو التعميـ الجامعي بانيا حالة التعطؿ التي يعاني منيا اجرائيًا  تعريف بطالة الخريجين ويمكف     
عنو ولكنيـ ال يجدوه بالشكؿ الذي يتناسب مع تخصصيـ القادروف عمى العمؿ والراغبوف فيو والباحثوف 

نتيجة الخمؿ بيف مخرجات التعميـ الجامعي واالحتياجات الفعمية لسوؽ العمؿ مف ىذه  ,ودرجة تعميميـ
 المخرجات, بمعنى اف عرض العمالة مف خريجي التعميـ الجامعي اكثر مف الطمب عمييا.

 الدراسةفي منطقة واسبابها  بطالة الخريجينواقع 

يمكف اف نفيـ االسباب الحقيقية المؤثرة في نشوء وتطور ظاىرة بطالة الخريجيف في منطقة ال      
عقد السبعينات وحتى الدراسة دوف معرفة وتتبع االحداث والظروؼ التي تعرض ليا االقتصاد العراقي منذ 

الحد الذي اصبحت فيو تشكؿ والتي اسيمت بشكؿ كبير في استفحاؿ ىذه الظاىرة الى الوقت الحالي, 
 اماـ الحكومات التي تعاقبت عمى العراؽ مف اجؿ وضع الحموؿ ليا او التقميؿ مف حدتيا عمى االقؿ, تحد  

 االقتصاد العراقي السيما في النصؼ الثاني مف عقد السبعينات وحتى عقد الثمانينات  ومف تتبع اوضاع
 over fullمؿ بؿ وفوؽ االستخداـ الشامؿ )حالة االستخداـ الشا بتحقيؽنمحظ انو قد اتصؼ 

employment)  ,عاـ ي السنةف دوالر (2224بمغ دخؿ الفرد العراقي ) اذ ,(88, ص2332)حسيف 
بعد الزيادة الكبيرة في اسعار النفط في السوؽ استطاع العراؽ اف ينطمؽ باالقتصاد شوطًا كبيرًا و  2825

ليحقؽ وفورات كبيرة في  2820, وجاء التأميـ عاـ الماضيؿ عقد السبعينات مف القرف الدولية خال
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العمالت االجنبية فعممت الدولة عمى تحقيؽ االستخداـ الكامؿ لمموارد االقتصادية المتاحة في االقتصاد 
, ثـ بدأ معدؿ  دخؿ الفرد العراقي 0.8اذ بمغ انتاج النفط ) ,ومنيا االيدي العاممة (مميوف برميؿ /يـو

( دوالر في السنة  ثـ ما لبث اف تراجع 2252جع اثناء حرب الخميج االولى ليصؿ الى )السنوي بالترا
بعد اف فرضت العقوبات االقتصادية عمى العراؽ وتدىور انتاج  2885دوالر في العاـ  (2.0الدخؿ الى )

% ( مف 43-% 53النفط وتدىور سعر صرؼ الدينار العراقي , ووصمت معدالت الفقر الى ما بيف )
ونتيجة لظروؼ حرب الخميج االولى والثانية وتوجو سياسية الدولة  ,%(منيـ تحت خط الفقر43سكاف )ال

نحو االنفاؽ العسكري اصبح ىذا االقتصاد يعاني مف انتشار وسيادة ظاىرة البطالة في عناصر االنتاج 
عدد العاطميف عف وقد بمغ  نصر العمؿ اذ تسود فيو البطالة بمختمؼ اشكاليا وصورىا,ععمومًا ومنيا 

( مالييف اي اف نسبة البطالة 8مف مجموع القوى العاممة البالغة ) 2335( مالييف عاطؿ عاـ 5العمؿ )
  .(24,ص2338الحمفي, )%( مف قوة العمؿ43تقدر بنحو)

اجتماعية خطيرة  تأدت إلى تفاقـ الحالة وظيور مشكال 2330كما إف األوضاع التي تمت أحداث      
والفوضى التي  ,مرافؽ الدولة ؿأثرت عمى المجتمع العراقي, فضاًل عف انييار شبو تاـ في البنى التحتية لك

عمت البالد خالؿ األشير األولى مف االحتالؿ مما أدى ارتفاع معدالت البطالة إلى أعمى معدالتيا وقد 
)وزارة التخطيط اء بعض الوزارات والدوائر التابعة لياساىـ في ذلؾ العديد مف اإلجراءات التي ات خذت كإلغ

وحؿ المؤسسات االمنية  2330قد تفاقمت مشكمة البطالة في العراؽ بعد احتاللو عاـ ف, (22, ص
(الؼ عامؿ مف ىيئة 44تعطؿ ) فيىذه القرارات  ساىمت, ـ وزارة االعالومنشآت التصنيع العسكري , 

مف منتسبي وزارة الدفاع فضاًل عف تسريح ما يقرب المميوف  ,وزارة االعالـ ومفالتصنيع العسكري الممغاة 
العمميات العسكرية االمريكية  الى ظروؼ الحرب و  كما ادت ,والداخمية واجيزة المخابرات واالستخبارات

 وقد بذلت العديد مف واالجتماعي,  والذي انعكس بدوره عمى الجانب االقتصادي الوضع االمني سوء
رؤوس االمواؿ االجنبية والمحمية  وجذب وخمؽ المناخ االستثماري واالستقرارفرض االمف  جؿألود الجي

 وسوء االدارة والفسادإلرىاب االنجاح بسبب يكتب ليا لـ  الخطواتاال اف ىذه  ,عماراألبناء و الإلعادة 
العاممة واستفحاؿ  االمر الذي انعكس بدوره عمى استقطاب االيدي والتطويرالبناء  عرقمت عمميةالتي و 

 .(22,ص2338)حسناء, ظاىرة البطالة

 خطط أراضيو، عمى" داعش" وجود بسبب العراؽ، يعيشيا التي االستقرار انعداـ حالة أعاقت وقد     
 لمنفط اإلنتاجية الطاقة رفع خطة ذلؾ، بسبب تضررت التي الخطط أىـ مف وكاف البالد، في االستثمار
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 مضاعفة إلى بيا، الوفاء حاؿ ستؤدي، كانت والتي ،2323 عاـ بحموؿ يومياً  برميؿ مالييف 8 إلى
 عاـ% 2.4 نموه معدؿ بمغ فبينما شديدة، انتكاسة العراقي االقتصادي األداء شيد الحالي فقد اإلنتاج
 الموازنة تحولت كما ،%2.4 وبنحو ،2322 عاـ بحموؿ صاؼ   انكماش   إلى النمو ىذا تحوؿ ،2320
 العجز ىذا وظؿ التالية، السنوات في صاؼ   عجز   إلى ،2320 عاـ في% 5.4 بنحو الفائض مف العامة
 ذلؾ بموغ إلى التوقعاتوتشير  ،2324 عاـ في اإلجمالي المحمي الناتج مف% 20 بمغ أف إلى يرتفع

 مف% 02 نحو مف الحكومي الديف ارتفع وبالتوازي،2328 عاـ بنياية الناتج مف% 2.0 نحو العجز
 خالؿ% 43 مف أعمى يظؿ أف وي توقع ،2322 عاـ% 48 إلى ،2320 عاـ اإلجمالي المحمي الناتج

 إلى 2322 عاـ الناتج مف% 23.8 بنحو الفائض مف لمعراؽ التجاري الميزاف تحوَّؿ كما المقبمة، السنوات
 وتفاقمت 2328 عاـ بنياية% 2.8 نحو يبمغ أف وي توقع ،2324 عاـ% 25.4 بمغ تجاري عجز

 إلى الرسمية البيانات تشير وبينما البطالة، رأسيا وعمى لممواطنيف اليومية الحياة تمس التي المشكالت
 الشباب بيف سيما ال% 23 عمى يزيد ما إلى ارتفاعيا رسمية غير تقديرات تكشؼ ،%22 بموغيا

 .(:WWW.Indepwndent//httpالمنشاوي, )

 ويمكن تحديد اسباب بطالة الخريجين بما يأتي:

الغاء سياسة التعييف المركزي لمخريجيف فمقد كاف العراؽ يعتمد سياسة التعييف المركزي لخريجي  .2
, ولكف الى ظيور مشكمة البطالة المقنعة ( مما ادى2883-2824الجامعات والمعاىد لممدة مف )

ىذه السياسة نتيجة الحروب التي خاضيا العراؽ وتفاقـ المديونية  اضطرت الى التخمي عف
وانخفاض معدالت النمو االقتصادي لمعظـ القطاعات, اذ اف التوقؼ عف تعييف الخريجيف ادى 

مواءمة اعداد الخريجيف مع   عدـكما اف  ,الى بروز بطالة المتعمميف بداًل مف بطالة االمييف
 الطاقةالتي تممؾ  والمتطمعة  الشريحة المستنيرةاحتياج الوزارات كميا اصبحت عائقا اماـ ىذه 

 .لمبالد التنميةلدفع عممية  والكامنة الحقيقية
السبب االساسي في تدفؽ االعداد الكبيرة لسوؽ العمؿ ومف ثـ  النمو السكاني ارتفاع معدؿ يعد   .2

 .وتفاقميا بدوره في ارتفاع معدالت البطالةيسيـ 
تزايد النفقات  العسكرية  وتراجع دور الدولة في االستثمار وتوجييا نحو زيادة االنفاؽ العسكري  .0

والذي ادى الى استنزاؼ الكثير مف العوائد المالية والى حرماف بقية القطاعات االقتصادية مف 
 .(24, 2338لحمفي, ) ا خصيصات المالية الالزمة لتطويرىاالت

http://www.indepwndent/
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عمى القدرة  المنشآت االقتصادية العراقية  افقدقد تحرير التجارة وفتح الحدود بدوف ضوابط  اف .5
 ,الى اغالؽ ابوابياالمنشآت تمؾ اضطرت الكثير مف  ونتيجة لذلؾ, منافسة المنتجات المستوردة

الحصوؿ عمى مستمزمات  ومعوقات  ,تضائؿ انتاجيتياو عدـ قدرتيا عمى تغطية نفقاتيا بسبب 
خالؿ انخفاض عدد المنشآت  مف وقد برزت االثار السمبية الناجمة عف ىذه السياسية ,االنتاج 

 528ض عدد المنشآت الصناعية الكبيرة مف اذ انخف ,عدد العامميف فييا تناقصو  الصناعية
المتوسطة  انخفاض عدد المنشآت الصناعية, و 2334منشأة عاـ  522الى  2332عاـ منشمة 

وانخفض عدد العامميف فييا مف  2334منشأة عاـ  42الى  2333منشأة عاـ  244مف 
انخفض عدد المشاريع الصناعية , كما 2334عامؿ عاـ  2082الى  2333عاـ عامؿ  2224

عدد العامميف  وكذلؾ, 2334منشأة عاـ  22423الى  2333منشأة عاـ  22224الصغيرة مف 
)كامؿ,   2334عامؿ عاـ  04028الى  2333عامؿ عاـ  245428في ىذه المنشآت مف 

 .(25, ص2323
وبالتالي قصوره في استقطاب المزيد مف  القطاع الخاص في النشاط االقتصادي مساىمةضآلة  .4

في تكويف الناتج , كما اف دوره محدود جدًا وضعؼ قدرتو التنافسية  العامميف
 .(22, ص2338)الزبيدي,االجمالي

 (داعش)أزمة مزدوجة تمثمت باحتالؿ تنظيـ  2014واجو االقتصاد العراقي منذ منتصؼ عاـ  .4
وكاف ليذه األزمة  ,لمناطؽ كثيرة مف البالد واالنخفاض الحاد بأسعار النفط في األسواؽ العالمية

المزدوجة إلى جانب عدـ االستقرار السياسي في العراؽ آثار سمبية شديدة عمى االقتصاد، فتنامت 
مواطف الضعؼ واالختالالت الييكمية، وتراجعت وتيرة االستيالؾ واالستثمار في القطاع الخاص، 

ت أوضاع المالية العامة وتقَيد اإلنفاؽ الحكومي ال سيما عمى المشروعات االستثمارية، وتدىور 
وميزاف المعامالت الخارجية، وتفاقمت أوضاع الفقر، واتسع عجز الموازنة وعجز الحساب 

مميار دوالر  107نحو  (داعش)مع  الحرب الخسائر الحقيقية التراكمية بسبب, وقد بمغت الجاري
 )النصراوي, 2013ـ % مف الناتج المحمي اإلجمالي لعا22أي ما يعادؿ 

scholar.google.com ). 

 وتباينهم المكاني حجم بطالة الخريجين في منطقة الدراسة .2

لػػدى دراسػػة توزيػػع السػػكاف وكثػػافتيـ فػػي المكػػاف مػػف الحقػػائؽ األساسػػية التػػي تحظػػى بأىميػػة بالغػػة  تعػػد    

tel:2014
tel:107
tel:2013
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السكاف في المكاف الذي عف الية توزيع ، كونيا تكشؼ السكانيةالجغرافييف وبالخصوص دراسات الجغرافية 
مكػػاني فػػي التبػػايف ال الكشػػؼ عػػفيتػػيح ليػػـ إمكانيػػة اسػػتثماره والتفاعػػؿ معػػو وبالتػػالي االسػػتقرار فيػػو، وكػػذلؾ 

توزيػع حجػػـ السػػكاف فػػي الوحػػدات اإلداريػػة المختمفػػة عمػػى وفػػؽ حركػػة السػػكاف الطبيعيػػة والمكانيػػة واخػػتالؼ 
التػي تتفاعػؿ مػع بعضػيا الػبعض والبشػرية المػؤثرات الطبيعيػة  مػفتبعػًا لمنظومػة  ,الديموغرافيةخصائصيـ 

الػػنظـ البشػػرية مػػع مػػف مجموعػػة وبمعنػػى اخػػر تفاعػػؿ وتتػػداخؿ لتشػػكؿ الصػػورة التوزيعيػػة المكانيػػة لمسػػكاف، 
فػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي رسػػػػـ صػػػػورة توزيػػػػع السػػػػكاف  ظػػػروؼ البيئػػػػة الطبيعيػػػػة فػػػػي صػػػػور عديػػػػدة وبأسػػػػاليب معقػػػػدة

 .(202, ص2332)السعدي, المكاف
( نمحظ اف عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ  في منطقة 2مف البيانات التي يعرضيا الجدوؿ )و      

 اقضيةالخريجيف العاطميف عف العمؿ بيف  عددتبايف في ال كما نمحظ 2323( عاـ 3270الدراسة قد بمغ )
المرتبة االولى بالنسبة لمخريجيف المسجميف ضمف قواعد بيانات مكتب بالرفاعي  جاء اذ منطقة الدراسة,

%( مف 04( خريج عاطؿ عف العمؿ ويشكموف ما نسبتو )1160بمغ عددىـ )و التشغيؿ في القضاء 
العاطميف في منطقة الدراسة, يميو قضاء القمعة في المرتبة الثانية اذ بمغ عدد الخريجيف العاطميف  إجمالي

%( مف إجمالي الخريجيف في منطقة الدراسة , بعد ذلؾ جاء قضاء 31(, وبنسبة )1028)عف العمؿ فيو 
(,  وجاء قضاء الفجر في المرتبة االخيرة اذ بمغ عددىـ فيو %22(, مشكميف نسبة )714النصر بواقع )

 في منطقة الدراسة, كما عف العمؿ  (, مف إجمالي الخريجيف العاطميف%22(, يشكموف ما نسبتو )048)
( التوزيع الجغرافي لمخريجيف العاطميف عف العمؿ يظير في ثالث فئات ىي 2لخريطة )يتضح مف ا

 -كالتي:

فأكثر( وتضـ اعمى الوحدات االدارية مف حيث عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ  224الفئة االولى: )
 وتشمؿ كؿ مف قضاء الرفاعي وقضاء قمعة سكر.

 النصر .  قضاء(: وتضـ 225-048الفئة الثانية )

فأقؿ( وتضـ ادنى الوحدات االدارية مف حيث عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ  048)الفئة الثالثة:
 وتمثؿ  قضاء الفجر فقط. 

 

 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

604 

 2323لسنة  ( التوزيع العددي والنسبي لبطالة الخريجيف في منطقة الدراسة2الجدوؿ)

 % عدد العاطميف مف الخريجيف الوحدة االدارية
 36 1160 الرفاعي

 31 1028 القمعة
 22 714 النصر
 11 368 الفجر

 100 3270 المجموع
في قضاء  لبيانات مكتب التشغي : قائمقامية قضاء الرفاعي,عمى دالمصدر: عمل الباحث باالعتما

 .2020 الرفاعي لسنة

مًا ميمظيرًا  السكانييعد التركيب  العاطمين العمل في منطقة الدراسة: الخصائص السكانية لمخريجين.3
مف المظاىر الديموغرافية ألنو نتاج مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر فيو وتتأثر فيو, ويعني التركيب 

الخصائص الكمية لمسكاف التي يمكف التعرؼ عمييا مف بيانات التعداد, واىـ ىذه الخصائص  السكاني
والعرقي والمغوي  لتركيب التعميميوا التركيب النوعي والعمري والحالة الزواجية والتركيب االقتصادي

والديني, ومف الواضح إف بعض الخصائص بيولوجية مثؿ النوع والسف والساللة وبعضيا اآلخر مكتسبة 
وييتـ الجغرافي بدراسة التركيب  ,(222, ص2332)ابو عيانة,  مثؿ الحالة الزواجية والمغة والديف والمينة

عوامؿ طؽ والمجموعات المختمفة في الدولة الواحدة, ثـ دراسة اللتوضيح مالمح التبايف بيف المنا السكاني
ومعرفة مدى  لمخريجيف العاطميف عف العمؿالخصائص الديموغرافية  , وسنتناوؿالتي تؤثر في ىذا التبايف

 عمى تمؾ الخصائص. التعطؿتأثير 
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 2323لسنة  شماؿ محافظة ذي قارالتبايف المكاني لبطالة الخريجيف  (2خريطة )

 

 .Arc GIS 10.5وباستخدام برنامج  (1لباحث باالعتماد عمى الجدول )ا المصدر :  
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 التركيب النوعي: . أ

بقسمة  ونحصؿ عمييا ()بنسبة النوعوتعرؼ ىذه النسبة  مائة مف اإلناث نسبة عدد الذكور لكؿ  ىو       
لممجموع الكمي  حسابيا (, ويمكف 233عدد الذكور الكمي عمى عدد اإلناث الكمي ويضرب الناتج في )

( 234وتبمغ ىذه النسبة عادة عنده الوالدة نحو )  .  (228, ص2332)السعدي,  لمسكاف أو جزء منيـ
( إال أنيا تدور 232إلى ) ضأو تنخف( 232تفع بعض الشيء فتصؿ إلى )مائة أنثى, وقد تر  ذكر لكؿَّ 

التركيب النوعي لمسكاف مف أكثر  عد  ي  و ,   (P.H, 1993,p191)( ذكر لكؿ مائة مف اإلناث234حوؿ )
قدرات السكاف اإلنتاجية  يةالمجاالت والدراسات السكانية أىمية وتتجمى أىميتو مف خالؿ إظيار كفا

)الجواىري,  واالقتصادية والديموغرافية مف حساب القوى العاممة ومعرفة عدد اإلناث في سف اإلنجاب
 . (222, ص2828

لعاـ خريجيف العاطميف عف العمؿ في منطقة الدراسة نسبة النوع لممعدؿ ( إف 2يتبيف مف الجدوؿ )و    
بيف مف خالؿ توزيع نسبة النوع التبايف المكاني ويظير  ,مائة أنثى ( ذكر لكؿ  617قد بمغت ) 2323

قد احتؿ المرتبة األولى بيف  الفجرإف قضاء  يتضح, إذ اقضية منطقة الدراسة شماؿ محافظة ذي قار
وىو بذلؾ يختمؼ عف باقي أقضية  ,( ذكرًا لكؿ مائة أنثى2422بمغت )بنسبة النوع إذ األخرى  األقضية

الوحدات ىذه النسبة في باقي  تتبايفبينما  ,الذكور عمى اإلناث الخريجيفالمحافظة في تزايد أعداد 
وقضاء النصر  القمعة( في كؿ مف قضاء 584( و )424( و )736لتبمغ ) االدارية المشمولة بالدراسة

 .وقضاء الرفاعي وعمى التوالي 
 .2323لسنة  شماؿ محافظة ذي قار( نسبة النوع لمخريجيف العاطميف عف العمؿ في 2الجدوؿ)

 %نسبة النوع المجموع اناث ذكور الوحدة االدارية
 489 1160 197 963 الرفاعي

 736 1028 123 905 قمعة سكر
 526 714 114 600 النصر
 1572 368 22 346 الفجر
 617 3270 456 2814 وع او المعدؿمالمج

في قضاء  لعمى: قائمقامية قضاء الرفاعي, بيانات مكتب التشغي دالمصدر: عمل الباحث باالعتما
 .2020الرفاعي لسنة 
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الفئات  تظير ضمف 2323نسبة النوع شماؿ محافظة ذي قار لسنة ف توزيع أ (2مف الخريطة )يتبيف و 
 -اآلتية:

مف  بكثير اعمىوالتي كانت نسبة النوع  اعمى الوحدات االدارية فيوتضـ  (فأكثر %202) األولى: الفئة
  . %(2422)لفجر فقط اذ بمغت نسبة النوع فيوقضاء اتظير ىذه الفئة في %( و 425المعدؿ البالغ )

مقاربة لممعدؿ  النوعالوحدات االدارية التي كانت فييا نسبة  %(  وتضـ 204-%583) الفئة الثانية:
 %( 424)اذ %(  وقضاء النصر  204ىذه الفئة في قضاء قمعة سكر)%( وظيرت 425البالغ )

اقؿ مف المعدؿ البالغ  النوعالوحدات االدارية التي كانت فييا نسبة  وتضـ  %( فأقؿ588) الفئة الثالثة:
 . %(588) اذ بمغت نسبة النوع فيو فقط الرفاعي%( وتضـ قضاء 425)

: وتحتسب باستخراج نسبة القوى العاممة االنثوية الى مجموع القوى  نسبة االناث من القوى العاممةب. 
, (28, ص2883)البدري,  العاممة في منطقة الدراسة لمحكـ عمى مدى مساىمة االناث في ىذه  القوة

قد بمغ  العمؿسبة مشاركة االناث في قوة ( اف معدؿ ن0ويتضح  مف البيانات الي يعرضيا الجدوؿ )
وفقًا ليذه النسبة, فقد جاء قضاء الرفاعي وتتبايف الوحدات االدارية المشمولة بالدراسة فيما بينيا %( 25)

%(, بينما جاء قضاء النصر في 22بالمرتبة االولى اذ بمغت نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ فيو )
%( , بينما جاء قضاء 22لمرتبة الثالثة بنسبة )%(, وقد احتؿ قضاء القمعة ا24المرتبة الثانية وبنسبة )

%( مف إجمالي القوى العاممة 4الفجر بالمرتبة االخير اذ بمغت بنسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ فيو )
 في منطقة الدراسة.

 2323(: نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ منطقة الدراسة لسنة 0الجدوؿ)
القوى  عدد ناثعدد اال الوحدة االدارية

 العاممة
 نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ %

 %17 1160 197 الرفاعي
 %12 1028 123 القمعة

 %16 714 114 النصر
 %6 368 22 الفجر

 %14 3270 456 المجموع او المعدؿ
نسبة االناث من القوى المعادلة ( ومن خالل تطبيق 1د عمى الجدول )عمل الباحث باالعتماالمصدر: 

 مجموع القوى العاممة   االنثوية في منطقة الدراسةالعاممة = 

 مجموع القوى العاممة في منطقة  الدراسة
 × 100 
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 2323نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ في منطقة الدراسة لسنة ف توزيع أ (0مف الخريطة )يتبيف و 
 -الفئات اآلتية: تظير ضمف

الوحدات االدارية التي كانت فييا نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ  %( فأكثر وتضـ 24) الفئة األولى:
 . %(24النصر )وقضاء  %(22لرفاعي )كؿَّ مف قضاء ا%( وتضـ 25اعمى مف المعدؿ البالغ )

الوحدات االدارية التي كانت فييا نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ  %(  وتضـ 25-22) الفئة الثانية:
 .%( 22%( وظيرت ىذه الفئة في قضاء قمعة سكر فقط  وبنسبة)25اربة لممعدؿ البالغ )مق

الوحدات االدارية التي كانت فييا نسبة مشاركة االناث في قوة العمؿ  وتضـ  %( فأقؿ22) الفئة الثالثة:
 . %(4%( وتضـ قضاء الفجر فقط )25اقؿ مف المعدؿ البالغ )
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 .2020لسنة  شمال محافظة ذي قار( نسبة النوع بين الخرجين العاطمين عن العمل 2خريطة)

 

 .Arc GIS 10.5( وباستخدام برنامج 2عمى الجدول ) اعتماداً  المصدر : الباحث
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 .2020لسنة  شمال محافظة ذي رقار( نسبة مشاركة االناث في قوة العمل بين الخرجين 3خريطة)

 

 .Arc GIS 10.5( وباستخدام برنامج 3عمى الجدول )اعتمادًا المصدر : الباحث 

 :بحسب الشهادة العمل لمخريجين العاطمين عن التباين المكاني  ج.

 موضع تعد مؤشرًا لبياناتو  اىمية كبيرة ألفتوزيع السكاف بحسب المرحمة التعميمية التي وصموا الييا دراسة ل
تحديد االحتياجات و أىميتو في التنبؤ  تأتي, كما فلمسكا ةواالجتماعي ةالثقافي اتومقياسًا لمتطور  المعيشي

المتوقعة مف ذوي المؤىالت التعميمية المختمفة بحسب أنشطة المجتمع وقطاعاتو االقتصادية, فضاًل عف 
 اآلثار الجمية التي يعكسيا التركيب التعميمي عمى المتغيرات الديموغرافية كالخصوبة والوفيات, إذ إف ثمة

عالقة عكسية بيف المستوى التعميمي لممرأة وعدد األطفاؿ الذيف تنجبيـ, وكذلؾ معدالت وفيات األطفاؿ 
يعد التعميـ العامؿ األوؿ في ارتقاء المجتمع وتغيير بنيتو, فضاًل , و   (248, ص2828)غارنيو, الرضع

قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة عف انو يخمؽ الحركة بيف فعاليات المجتمع المينية إذ تنتقؿ فعاليتو مف 
فضاًل عف أىميتو في دفع إنتاجية العمؿ وفي نسبة  ,  (428, ص2844)الدائـ, ومف ثـ قطاع الخدمات

 . المساىمة في زيادة اإلنتاج
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تتبايف بشكؿ لمخريجيف العاطميف عف العمؿ أف المستويات التعميمية  (5يظير مف معطيات الجدوؿ )     
في كؿ مف (, 228)(,022(,)365 (,)028حممة شيادة الدبموـ )فقد بمغ عدد  ,الدراسةمنطقة  داخؿكبير 

%( 02.8نسبة )وب قضاء الرفاعي وقضاء قمعة سكر وقضاء النصر وقضاء الفجر عمى التوالي ,
ولموحدات االدارية ذاتيا  الخريجيف العاطميف عف العمؿ %( مف إجمالي 23.4%( و)24.4%( و)03و)

بمغ عددىـ فقد  مف حممة شيادة البكالوريوس الخريجيف العاطميف عف العمؿ بالنسبة , و ايضا عمى التوالي
(, في كؿ مف قضاء الرفاعي وقضاء قمعة سكر وقضاء النصر وقضاء 200(,)083(,)654 (,)243)

الخريجيف %( مف إجمالي 22.4%( و)28.8%( و)02.5%( و)37.2نسبة )وب الفجر عمى التوالي ,
 لحممة الشيادة العميا مف بالنسبة, و ايضا عمى التواليولموحدات االدارية ذاتيا  ف العمؿ العاطميف ع

(, في كؿ مف 4(,)20(,)9 (,)22بمغ عددىـ )فقد  في منطقة الدراسة الخريجيف العاطميف عف العمؿ 
%( 30نسبة )وب قضاء الرفاعي وقضاء قمعة سكر وقضاء النصر وقضاء الفجر عمى التوالي ,

ولموحدات االدارية ذاتيا  الخريجيف العاطميف عف العمؿ %( مف إجمالي 24%( و)02.4%( و)22.4و)
( بيف الدبمـو , والبكالوريوس)سبة المستويات التعميمية ارتفاع نويتضح مما سبؽ  ,ايضا عمى التوالي

 وتنسبما إذ شكمت ىذه المستويات التعميمية مجتمعة  في منطقة الدراسة الخريجيف العاطميف عف العمؿ 
نخفاض نسبة في حيف نمحظ ا ,في منطقة الدراسة الخريجيف العاطميف عف العمؿ %( مف إجمالي 88.8)

%( مف 2,2) بمغت نسبتيـوبشكؿ كبير وفي جميع أقضية المحافظة إذ  العميا حممة الشيادات الجامعية
  . في منطقة الدراسة يف عف العمؿ العاطم المجموع الكمي لمخريجيف

 2323بحسب الشيادة لسنة شماؿ محافظة ذي قار لخريجيف العاطميف عف العمؿ اتوزيع ( 5الجدوؿ)

% المجموع عميا بكالوريوس دبمـو الوحدة االدارية  عميا% بكالوريوس% دبمـو
 30 37.2 32.9 1160 12 750 398 الرفاعي

 22.5 32.4 30 1028 9 654 365 قمعة سكر
 32.5 18.9 26.5 714 13 380 321 النصر
 15 11.5 10.6 368 6 233 129 الفجر

 100 100 100 3270 40 2017 1213 المجموع
في قضاء  لعمى: قائمقامية قضاء الرفاعي, بيانات مكتب التشغي دالمصدر: عمل الباحث باالعتما

 .2020الرفاعي لسنة 
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 متزوجيف وغير متزوجيف وأرامؿ عمىجية اتقسيـ السكاف مف الناحية الزو فيو يتـ و  التركيب الزواجي:د. 
ىذه الفئات األربع بالتركيب العمري والنوعي في وتتأثر نسب السكاف , (84, ص2883)زيني, فمطمقيو 

تسيـ األحواؿ االقتصادية واالجتماعية في تحديدىا واتجاىيا, ولذلؾ فأف التركيب الزواجي لمسكاف  كما
دائـ عاكسًا بذلؾ ظروؼ  في تغير بتباينو بيف المجتمعات كما يتصؼ بكونو غير ثابت, بؿ ىويتسـ 

ولدراسة التركيب الزواجي أىمية  , (Hawley,1963,p366) المجتمع السائدة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً 
تباطًا مباشرًا وكنتيجة كبيرة في مجاؿ التحميؿ الديموغرافي وذلؾ الرتباط عدد المواليد بحاالت الزواج ار 

حتمية ينتج عنو تزايد نسبة الوالدات ما يعرؼ بالنمو السكاني, وما ينتج عف ذلؾ مف أعباء اقتصادية 
( اف عدد المتزوجيف مف الخريجيف العاطميف 4ويتبيف مف الجدوؿ), والتي ال بد ألي مجتمع مف توفيرىا

بشكؿ متابيف عمى مستوى منطقة الدراسة فقد جاء وزعوف يت (2800عف العمؿ في منطقة الدراسة قد بمغ )
قضاء قمعة سكر بالمرتبة االولى يميو قضاء الرفاعي ثـ النصر واخيرًا قضاء الفجر وبواقع 

%( 00.2%( و)33.7) (,لكؿ منيـ عمى التوالي وبنسبة بمغت 223(,)088(,)432(,)422)
عمى ولموحدات االدارية ذاتيا  الخريجيف العاطميف عف العمؿ %( مف إجمالي 22.4%( و)22.2و)

يتوزعوف بشكؿ متبايف بيف الوحدات  (1437بينما بمغ العدد الكمي لغير المتزوجيف ) .ايضا التوالي
االدارية في منطقة الدراسة  اذ احتؿ قضاء الرفاعي المرتبة االولى بالنسبة لمخريجيف العاطميف عف العمؿ 

(, بينما 024(, ثـ قضاء النصر )522(, يميو قضاء قمعة سكر)444وجيف اذ بمغ عددىـ )مف غير المتز 
%( 22%( و)28.4%( و)38.5) (, وبنسبة بمغت 248جاء قضاء الفجر بالمرتبة االخيرة بواقع )

ايضا, ويظير  عمى التواليولموحدات االدارية ذاتيا  الخريجيف العاطميف عف العمؿ%( مف إجمالي 22و)
تأثير الظروؼ االقتصادية وتعطؿ الخريجيف عف العمؿ وانعكاساتو عمى الحالة االجتماعية مف خالؿ  جمياً 

 ارتفاع نسبة الغير المتزوجيف بيف الخريجيف العاطميف عف العمؿ.

لسنة  شماؿ محافظة ذي قار(: التبايف المكاني لمخريجيف العاطميف عف العمؿ بحسب الشيادة 5خريطة )
2323. 
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 .Arc GIS 10.5( وباستخدام برنامج 4عمى الجدول ) اً عتمادالمصدر : الباحث ا  
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 .2323لسنة  شماؿ محافظة ذي قار( التركيب الزواجي لمخرجيف العاطميف عف العمؿ 4الجدوؿ )

 % غير متزوج % متزوج المجموع غير متزوج متزوج الوحدة االدارية
 38.5 33.1 1162 555 607 الرفاعي

 28.5 33.7 1028 411 617 سكرقمعة 
 22 21.7 714 316 398 النصر
 11 11.5 368 158 210 الفجر

 100 100 3270 1437 1833 المجموع
في قضاء  لعمى: قائمقامية قضاء الرفاعي, بيانات مكتب التشغي دالمصدر: عمل الباحث باالعتما

 .2020الرفاعي لسنة 

 السكان والبطالة في منطقة الدراسة. العالقة بين نمو

 الزيادة باتجاه لمعراؽ السكاني الحجـ تطور العراؽ في اجريت التي السكانية التعدادات نتائج اظيرت     
( 28482382) ليبمغ ارتفع 2842 عاـ نسمة( 4088222) يبمغ السكاف عدد كاف اف فبعد العددية

 قد السكاف عدد اف نمحظ,  نسمة( 20282845) بمغت مطمقة سكانية وبزيادة, 2332 عاـ نسمة
 وىذه, 2332و2824 عامي بيف الفاصمة المد وىي عاـ خمسيف مدى عمى مرات اربع الى تضاعؼ

 مراحؿ مف الثانية بالمرحمة يمروف وانيـ والحيوية الشباب دور في ىـ العراؽ سكاف اف الى تشير النتائج
 ينمو العراؽ اف الى تشير كما, الوفيات وانخفاض الوالدات معدالت بارتفاع تتميز التي الديموغرافي النمو

 ما اذا الدراسة موضوع المجتمع بأف تؤكد التي تمؾ" لمالثوس" اليندسية المتوالية قانوف وفؽ سكانياً 
 النمو معدالت بارتفاع العراؽ يتصؼ اذ,   ىندسية بمتوالية يتضاعؼ فأنو عاماً  24 في عدده تضاعؼ
 السكاني اليـر تؤثر الزيادة ىذه اف 2338-2822 لألعواـ% 5.0 الى% 0 بيف المعدؿ ويتراوح السكاني

 مف اقتصادياً  النشطيف نسبة شكمت اذ العمؿ سوؽ عمى الضغط تعكس شبابية قاعدة وجود الى وتؤدي
 عاـ% 48.2 الى وارتفعت 2822 لعاـ العراؽ سكاف إجمالي مف% 42.4 نسبتو ما سنة( 24-44)

 لـ الزيادة وىذه العاممة القوى مف العرض زيادة اي اقتصادياً  النشطيف حجـ زيادة يعني مما,  2338
 مما الحالية واالمنية السياسية االوضاع بسبب العاممة االيدي عمى الطمب حجـ في مناسبة زيادة يقابميا

 . البطالة معدالت زيادة الى ادى
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لمخريجيف العاطميف عف العمؿ في منطقة الدراسة بحسب الشيادة لسنة (: التبايف المكاني 4خريطة )
2323 . 

 

 .Arc GIS 10.5( وباستخدام برنامج 5المصدر :عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )  
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 شماؿ محافظة ذي قار السكاف حجـ نمحظ اف ( 4)الجدوؿ  وعند استقراء البيانات التي يعرضيا     
 ليبمغ ارتفع ـ2323 عاـ نسمة(022804) السكاف عدد كاف  اف فبعد ايضاً  مستمرة زيادة في

كما  ,سنوات( 23) خالؿ نسمة( 82282) بمغت مطمقة وبزيادة ـ2323 عاـ نسمة( 544224)
-2020(  لممدة الواقعة بيف عامي 2 %معدؿ النمو السكاني في منطقة الدراسة قد بمغ ) اف يتضح
, راسة بالنسبة لمعدالت نمو السكافبيف الوحدات االدارية في منطقة الد كبير تبايف وال يظير  2010

 في المستمرة الزيادة وىذه, كما يتبيف اف معدالت النمو السكاني كانت موجبة في عموـ منطقة الدراسة
 عف فضالً , البعيد المدى عمى البطالة مشكمة تفاقـ في يـتسنموىـ وارتفاع معدالت  السكاف اعداد

 .سبؽ فيما توضيحياتـ  التي االخرى االسباب

 .2323لسنة  شماؿ محافظة ذي قار( حجـ السكاف ونموىـ 4الجدوؿ)

عدد السكان لعام  الوحدة االدارية 
2010 

عدد السكان لعام 
2020 

الزيادة 
 السكانية

معدل النمو 
 ** السكاني

 2.0 30817 170430 139613 قضاء الرفاعي
 2.1 20124 109940 89816 قضاء قمعة سكر

 2 19870 109022 89152 قضاء النصر 
 2 11979 66334 54355 قضاء الفجر

 2 82791 455726 372935 المجموع او المعدل
 .2323و  2323مديرية احصاء ذي قار, تقديرات السكاف لمسنوات  عمى : اً عتماداالباحث  :رالمصد

1(100وفؽ المعادلة اآلتية: يستخرج النمو السكاني **
0

1
( X

P

P
tR  

 معدؿ النمو السنوي.  Rاذ اف    
        P1   الالحؽ.عدد السكاف في التعداد 
        P0  السابؽ عدد السكاف في التعداد. 

          t  انظر:السابؽ والالحؽ عدد السنوات بيف التعداديف . (U.N.DIESA.1989.p15). 
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 الناجمة عن البطالة االثار 

  ,زيػػادة نسػػبة الفقػػر وتبػػاطؤ النمػػو االقتصػػاديانخفػػاض المسػػتوى المعيشػػي و احػػدى نتػػائج ظػػاىرة البطالػػة    
بػاي عمػؿ  وويتمثػؿ ذلػؾ فػي قبولػوعمى الخػريج المتعطػؿ عػف العمػؿ لمبطالة اثر عمى التنمية االجتماعية و 

فػي شػاركة ـ خبراتػو والمبانػو غيػر قػادر عمػى تقػدي يشػعر اذ ,حتى ولو كاف ال يتناسب مػع مؤىالتػو العمميػة
تولػػد البطالػػة احبػػاط شػػديد المجتمػػع, و  ذلػػؾ المجتمػػع ممػػا يخمػػؽ انطباعػػًا لديػػو بانػػو عالػػة عمػػىوتطػػوير  بنػػاء

تكاليفػػو المرتفعػػة, كمػػا  بسػػببالػػى تػػأخر الػػزواج  بػػدوره  ؤديممػػا يػػضػػعؼ االمػػؿ فػػي وجػػود فرصػػة عمػػؿ, و 
حػػػدوث االغتػػػراب المتمثػػػؿ فػػػي االحسػػػاس باإلحبػػػاط وانعػػػداـ القػػػدرة عمػػػى العمػػػؿ, وتػػػؤدي الػػػى  تػػػؤدي الػػػى 

سرة ويتمثػؿ ذلػؾ فػي االعمى مستوى , فضاًل عف تأثيراتيا االخرى  عور بالحرماف مف الحقوؽ االساسيةالش
بطالػة الػى الكثيػر مػف االسػر التػي يعػاني فييػا رب االسػرة مػف ال تجبػرعػبء معيشػة المتعطمػيف, اذ  ياتحمم

لتػوفير مػا تمجػأ الػى االسػتدانة  كثيػراً توجيو ابناءه الى ترؾ مقاعد الدراسة وزجيـ في سوؽ العمؿ, كمػا انيػا 
 .(284, ص2332مجاىد، ) المالية لألسرة المتطمبات

لمبطالة اثر عمى مستوى المجتمع المحمي, حيث تؤدي البطالة الػى سػوء توزيػع الثػروة والػدخؿ كما اف      
مجتمػػع, كمػػا تمثػػؿ قمػػة فػػرص العمػػؿ امػػاـ الشػػباب عقبػػة يترتػػب عمييػػا ىػػدر رأس المػػاؿ البشػػري, كمػػا فػػي ال

لتخمػػػؼ الحضػػػاري, تػػػؤدي البطالػػػة الػػػى ضػػػعؼ فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي والتكافػػػؿ االجتمػػػاعي وتسػػػيـ فػػػي ا
فػرص لمبطالة اثر عمى الجانب السياسي اذ تػؤدي الػى حػدوث االضػطرابات والتظػاىرات المطالبػة بتػوفير و 

تكػػوف أشػػد خطػػػرا مػػػف بطالػػة الخػػريجيف , و العمػػؿ, وتولػػد حالػػة مػػف عػػدـ االسػػتقرار وضػػعؼ االنتمػػاء لمػػوطف
 .(284, صالمصدر السابؽمجاىد، قػؿ تعميما، وذلؾ ألسباب منيا:)المتعممػيف أو األ ـ غيػربطالة غيرى

 فػي، واسػتمرار تعطميػـ يولػد طموحػػػاكثػػر وعيػػػا واألعمػػػى التعميـ الجامعي ىػـ الفئػة األ خريجيأف   .2
نفوس ىـ قدرا ىائال مف اإلحباط والػسخط ويييػئيـ لمتمرد الصامت أو المعمف ويجعميـ ىدفا سػيال 

 .لدعاة التطرؼ واإلرىاب
أف غيػػر المػػتعمـ قػػد يكػػوف أقػػدر عمػػى حػػؿ مشػػكمة البطالػػة مػػف المػػتعمـ ، فغيػػر المػػتعمـ مػػف السػػيؿ  .2

قػػد يترفػػع عػف االشػػتغاؿ بػػبعض  ، عمػى حػػيف أف المػػتعمـعمػػؿ يناسػػب ظروفػػو أيعميػو أف يمػػػارس 
األعمػػاؿ اليدويػػة ويعػػز عميػػو أف تػػػضيع سػػػنوات الدراسػػة دوف أف يجنػػى ثمرتيػػػا وكممػػػا زاد مسػػتوى 

 .التعميـ كمما زادت المشكمة تعقيدا
 .ـ األخػرىستويات وأنػواع التعمػياألعمػى مقارنػة بمػ يأف تكمفة التعميـ الجامعي ىػ .0



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

618 

 االستنتاجات:

اف نسبة البطالة مرتفعة بيف خريجي التعميـ الجامعي شماؿ محافظة ذي قار وىي في تزايد  .2
 محد منيا. لتخذ االجراءات المناسبة مستمر ما لـ ت  

الخريجيف المتعطميف وبيف عدد السكاف, فكمما ازداد عدد عدد عالقة طردية بيف  اتضح وجدود .2
وتستنزؼ كؿ , حيث تبتمع الزيادة السكانية كؿ زيادة في االنتاج نسبة البطالةكمما ارتفعت السكاف 

عائد لمجيد البشري المبذوؿ, ومصادر الثروة الطبيعية, فضاًل عف اثارىا الضارة عمى مستوى 
 المعيشة والدخؿ الفردي ومستوى الخدمات.

االستخداـ فيو الى حد انحسار فرص التوظيؼ بالقطاع العاـ, بالرغـ مف ثبوت وصوؿ مستوى  .0
 االشباع الوظيفي, ومحدودية دور القطاع الخاص في امتصاص جزء مف البطالة.

نتيجة لحرماف المتعطؿ مف الحقوؽ االساسية التي مف المفترض اف لمبطالة اثار نفسية خطيرة  .5
 يحصؿ عمييا.

سوء االدارة  اف ظاىرة البطالة بشكؿ عاـ وبطالة الخريجيف بشكؿ خاص ناجمة بشكؿ اساسي عف .4
وضعؼ التخطيط وقصور في رسـ االستراتيجيات البعيدة والمتوسطة والقصيرة وليس نتيجة نقص 

 الموارد وضعؼ امكانيات الدولة.
وتوفير مصدر االحتجاجات واالعتصامات المطالبة بالتعييف  البطالة في تصاعد حركة يـتس .4

مشكالت اجتماعية وسياسية واقتصادية والتي تسيـ بدورىا في توتر الوضع االمني, وخمؽ  الرزؽ
 ال تحمد عقباىا.

  :التوصيات

وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى مف شأنيا احداث تغيرات ىيكمية في مؤسسات الدولة والبيئة  .2
االقتصادية وانشاء مشاريع جديدة وتطوير القائمة منيا بما يسـ في استيعاب االيدي العاممة 

 الجديدة.
موجية تضبط النمو السكاني غير المخطط, وبال شؾ اف المعدؿ العالي  وضع سياسة سكانية .2

 لمتزايد السكاني ينجـ عنو اثار سمبية تؤثر في كؿ قطاعات الدولة .
 .بمتطمبات سوؽ العمؿبالحاجة الفعمية و  ربط مخرجات التعميـ الجامعي ينبغي   .0
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الخاص والتعاوف مع اصحاب  رسـ السياسة التعميمية بالمشاركة بيف الدولة والقطاعيجب اف ت .5
 .واقع االحتياج الفعمي ومتطمبات السوؽالتعميمية لموصوؿ الى  ؤسساتاالعماؿ والم

 دعـ المشاريع الصغيرة مف خالؿ توفير القروض الميسرة وبدوف فوائد. .4
 توفير الكثير مف فرص العمؿ.و  الذي يعد ركف اساسي لعممية التنميةاالىتماـ بالقطاع الزراعي  .4
اء دور اكثر فاعمية لمقطاع الخاص ودعمو مف خالؿ التشريعات المناسبة التي تنظـ العمؿ اعط   .2

 .فيو باعتباره مالذًا لمستقبؿ االيدي العاممة

Reference: 

 لمعموـ بغداد كمية مجمة, الراىف الوضع تحديات احدى العمؿ وخمؽ البطالة, ناصر حسناء, ابراىيـ .2
 .2338,عشر التاسع العدد, االقتصادية

 .2828, بيروت,  العربية النيضة دار, السكاف جغرافية في دراسات, محمد فتحي, عيانو أبو .2
 الجغرافية في دراسة( 2822 و 2842) العراؽ في العاممة القوى ، عبدالمجيد منذر, البدري   .0

 .2883, بغداد جامعة, اآلداب كمية( منشورة غير) دكتوراه اطروحة,  البشرية
, العربية البالد في وتطبيقاتو الفنية وأساليبو أصولو – التربوي التخطيط, عبد اهلل عبد, الدائـ   .5

 .2844, بيروت, لممالييف التعمـ دار, 2ط
, انموذجاً  البطالة :مصر في الجامعي التعميـ طالب مشكالت, احمد سعد محمد وائؿ, الجرساني   .4

 .2322(, 5) العدد(, 23)مج, التربوية العموـ مجمة
, العاممة والقوى التشغيؿ سياسات قسـ, البشرية التنمية دائرة, التخطيط وزارة جميورية العراؽ,  .4

2332. 
, اإلسكندرية, لمكتاب المصرية الييئة, السكاف جغرافية مبادئ, الرزاؽ عبد يسري, الجوىري   .2

2828. 
 االنبار جامعة مجمة, معالجتيا وسبؿ اسبابيا العراقي االقتصاد في البطالة, سعيد عيادة, حسيف .8

 .2332, 4العدد, 5المجمد, واالدارية االقتصادية لمعموـ
 مركز كتب سمسمة, البطالة-الييكمي االختالؿ-النفط-العراقي االقتصاد, الجبار عبد, الحمفي   .8

 .2338, 03العدد, لمدراسات العراؽ
 . 2888 ، بغداد ، الحكمة بيت ، العراؽ في والتنمية السكاف في دراسات منصور،, الراوي   .23
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 دراسة مجمة, المعالجة وسيبؿ وآلثار المظاىر-العراؽ في البطالة, كاظـ لطيؼ حسف, الزبيدي   .22
 .2338, الحكمة بيت, بغداد, اقتصادية

 .2883, بغداد, الكتب دار مؤسسة, 2ط, السكاني اإلحصاء, وزمالئو, الحسيف عبد, زيني   .22
, والتوزيع لمنشر العممية اليازوري دار, البطالة ظاىرة وابعاد اسباب, الرؤوؼ عبد طارؽ, عامر .20

 .2324,عماف
ترجمة حسف الخياط, مكي محمد عزيز, مطبعة العاني, بغداد,  ,جغرافية السكاف, جاكميف, غارنيو .25

2825. 
 .2882, بغداد, العاني مطبعة, العراؽ سكاف جغرافية, الديف نجـ احمد, فميجة   .24
 االدارة كمية, ماجستير رسالة, 2338-2884 لممدة البطالة اتجاىات تحميؿ, رشيد ميادة,  كامؿ   .24

 .2323,البصرة جامعة, واالقتصاد
 لمطباعة الكتب دار مديرية بغداد، جامعة السكاف، جغرافية ، فاضؿ عباس السعدي،   .22

 .2332 بغداد،, 2والنشر،ج
 مف, لو التخطيط ووجوب فيو التوسع حتمية بيف العالي التعميـ, عطوه ابراىيـ محمد, مجاىد .28

 كمية,  مستقبمية رؤية العربي الوطف في العمؿ وعالـ التعميـ بعنواف السنوي العممي المؤتمر بحوث
 .2332, 284, ابريؿ 5-0 المنصورة جامعة التربية

 مجمة, النفط وخسائر االحتجاجات وقع عمى التأـز مف مزيد العراؽ اقتصاد, خالد, المنشاوي   .28
 WWW.Indepwndent//http:االلكتروني الموقع عمى,  اندبندنت

 مقاالت, ممكف طريؽ أي العراقي االقتصاد األزمات تتالطـ عندما, جاسـ سمطاف, النصراوي  .23
 : االلكتروني الموقع عمى كربالء جامعة, واالقتصاد االدارة كمية  موقع, التدريسيف
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