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 :بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراقعدد من  حول
 الالمساواة بين المحافظات  إحصاءدراسة في 

 
 هيثم طه اليوسفد. 

 العراق -جامعة نوروز/ المساعد اإلحصاء أستاذ

 

 مستخلص البحث
الحصول عليه من بيانات متعلقة بحياة الناس فيي  أمكناهتم البحث بدراسة كل ما 

التحتييية  ىالبنيي أوصييحية  أوتعليمييية  أواجتماعييية  أواقتصييادية  العييراقس سييواء كانييت
هنييات تباينييات كبيييرة فييي مسييتويات نوعييية  أن. يفتييرض البحييث أفضييلالمطلوبيية لحييياة 

الحياة بيين المحافظيات العراقيية وبالتيالي فهيو يهيدف اليى تقيدير معنويية هيات التباينيات 
لجييودة مسييتويات نوعييية الحييياة. كييان ممكنييا ترتيييا المحافظييات تبعييا  إااوتحديييد فيمييا 

فيي التحقيق مين فرضييات البحيثس وتوصيل  اإلحصياييالكميي  األسيلوااستخدم الباحث 
الييى تقسيييم المحافظييات الييى ثييالث مجموعييات رييسييية وهييي مجموعيية المحافظييات اات 

ومجموعيية المحافظييات اات نوعييية الحييياة المتوسييطة ومجموعيية  األفضييلنوعييية الحييياة 
 .قرأف األشدالمحافظات 

 
 مقدمة  .1

 –في العراق تنطوي على تحديات كبيرة تتمثل باالقرر  اإلنسانيةالحالة  إن
وازدياااد الماادن العشااوابية البابسااة التااي تقتراار الااى الميااا  الصااالحة  –والبطالااة 

 –وتاادني مسااتوخ التاادمات العاماااة  –للشاارو ومنمومااات الصااري الصاااحي 
 –الرطاااا الزراعااي  إمكانياااتوالهجاارة ماان الريااي الااى المدينااة نتيجااة تااد ور 

وتبدياد  –والتاد ور البيباي  –وتاداعيات التصاحر –والتزاحم في المدن الكبيارة 
 أزماااااتوكااااذا الحااااال ماااا   –ومافيااااات القساااااد والتهريااااو  –المااااوارد الطبيعيااااة 
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فااي اليااوم الواحااد  أكثاار أووالعاااملين الااذين يعملااون لثماااني ساااعات  –السااكن 
ون حياة بابسة وغير ا كثير مان التحاديات. منتقضة ويعيش أجوراويتراضون 

وقااد تااداعت  ااذ  التحااديات حتااى ازماات حياااة النااان اليوميااة وجاااءت نتيجااة 
في العراق لعرود سابرة، ومنها على وجا   اإلنسانية األوضاااستمرار تد ور 

التصوص عردي الثمانينيات والتسعينيات. لرد جاء في مردمة ترريار جمعياة 
التنمية ااجتماعية في الوطن العربي، ] اإلنساناجل تير العراقية من  األمل
تميااااازت بتقااااااقم ممسااااااة المجتمااااا    19-19التمساااااة  األعاااااوام إن: [02 –0222

، ثام حادد واألمنياةااقتصادية وااجتماعية  أوضاع العراقي وتد ور حاد في 
 :أبرز االتررير مالمح  ذا التد ور بمجموعة من المؤشرات كان من 

 األطقالات الوفيات بين ازدياد معد. 
  دون سن التامسة لألطقالاستمرار المعاناة من سوء التغذية. 
 .انتقاض الردرة الشرابية 
 ازدياد نسبة الذين يعانون من القرر. 
  األدنىعجز نمام الرعاية الصحية عن ترديم تدمات مربولة في حد ا. 
  حتياجاااات للصااايانة والتااارميم والااانرص الحااااد فاااي اا المااادارنحاجاااة ا ي

 .والتجهيزات والوسابل التعليمية األثاثالمدرسية من 
  تااامتر المجتماااا  العلمااااي عااان اللحاااااق بركااااو الترااادم العلمااااي والتكنولااااوجي

 .والذي جعل من تبرة  ذا المجتم  عتيرة الطراز
 استمرار حالة الركود ااقتصادي. 
 انعدام التماسك ااجتماعي والنقسي بين السكان. 
 نى التحتيةتد ور مستويات الب. 
 تقكك النسيج ااجتماعي والمدني للمجتم  ككل. 
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بقعااال )اساااتمرار  أيضاااا األتااارخالترريااار الاااى كثيااار مااان المؤشااارات  وأشاااار
المتتاليااااة وحالااااة العنااااي والمااااروي  واألزمااااات آنااااذاكالحصااااار ااقتصااااادي 

مملماااا  اإلنساااانيةالاااذي بااادا فيااا  )مساااتربل الحالاااة  األمااار ،الممسااااوية الساااابدة(
 .تطورة بمرور الوقت(ويزداد 
تتاااار  عاااان نطاااااق حزمااااة  الااااى  ااااذا التااااد ور ا أدتالتااااي  األسااااباو إن

 األوضااااالمشااتركة بااين متتلااي دول العااالم التااي تعاااني ماان تااردي  األسااباو
السياساااات ذات التوجااا   التاااي تاااتلتص فاااي: ،وتقااااقم ماااا رة القرااار اإلنساااانية

ار حاااادوث التاااااطع وضااااعي المؤسسااااات وغياااااو ااسااااتررار السياسااااي وتكاااار 
 األجنبياااة األماااوالااضاااطرابات والصاااراعات المسااالحة واافتراااار الاااى رؤون 

 آفاااااق] األجنبيااااةوالزعماااااء السياساااايون المتصااااقون بالقساااااد وفشاااال المعونااااات 
وربمااا تشااترك بعااض البلاادان فااي ساابو ماان  .[90-0222 ،ااقتصاااد العااالمي

ولكااان  ،ربمااا سااببين أوفااي ساابو آتاار  أتاارخآنقااة الااذكر وتشااترك  األسااباو
نتيجاة لكال  اإلنساانيةالعراق يري في مردمة بلدان قليلاة تاد ورت فيهاا الحالاة 

حتااى عااد العااراق  ،أيضااا أتاارخ ألسااباوالتررياار وربمااا  أورد اااالتااي  األسااباو
 .دولة فاشلة في العالم طبرا للترارير الصادرة عن المنممات الدولية ثاني
 األول ،أساساايةيرااات مؤشاارات التنميااة البشاارية تسااتتدم فااي ثااالث تطب إن

 و المراقبة الزمنياة لهاذ  المؤشارات وتحدياد التغيارات اايجابياة والسالبية التاي 
 أدلاااةوالثااااني:  ااو المرارناااة مااان تااالل اساااتتدام  ،تتحرااق فاااي  ااذ  المؤشااارات
القراار والتقاااوت فااي توزياا  الاادتل للمرارنااة بااين  وأدلااةالتنميااة البشاارية الوطنيااة 

التطبياق  أماا ،األمميةبر ترارير التنمية البشرية الدول و و ما يحدث سنويا ع
الثالااث: فهااو البحااث فااي كيقيااة توزياا  ثمااار التنميااة بااين السااكان و ااو التوجاا  

 .الذي يطب   ذا البحث
والعدالة الاذي يغطاي التطبياق الثالاث يمثال واحاد مان  اإلنصايمقهوم  إن
ا الدتل والثروة في ويهتم بالكيقية التي يتوزا به ،مكونات التنمية البشرية أ م
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وبالتاالي الكشاي عان مساتويات القرار والحرماان ومساتوخ التبايناات  ،المجتم 
ماان اجاال  ااذا ا ااتم البحااث فااي دراسااة  .ااجتماعيااة والطبريااة فااي المجتمعااات

سواء  ،الحصول علي  من بيانات متعلرة بحياة النان في العراق أمكنكل ما 
التحتيااة  ىصااحية ومسااتوخ البناا أوتعليميااة  أواجتماعيااة  أوكاناات اقتصااادية 
 .أفضلالمطلوبة لحياة 

اطلاا  علااى دراسااات محليااة فااي  ااذا ااتجااا  سااوخ  أنلاام يتيساار للباحااث 
تولاات المرارنااة بااين المحافمااات  ،[0222 ،د. كمااال البصااري]دراسااة حكوميااة 

واعتمادت درجاات  ،العراقية لتردير درجات الحرمان علاى مساتوخ المحافماات
ة وعاااادد السااااكان فااااي كاااال محافمااااة لتوزياااا  التتصيصااااات المحروميااااة المراااادر 

    .بين المحافمات المتتلقة 0222السنوية لعام 
 األولمقهااااوم التنميااااة البشاااارية كمااااا جاااااء فااااي تررياااار التنميااااة البشاااارية  إن

يشاااامل )مروحااااة  9112عااااام  اإلنمااااابيالمتحاااادة  األماااامالصااااادر عاااان برنااااامج 
دة والتعليم والرفا  ااجتمااعي مثل الصحة الجي اإلنسانيةواسعة من التيارات 

 ،[02 - 0222 ،نعمااة أديااو]( والثرافااة والمشاااركة والديمرراطيااةونوعيااة الحياااة 
وقاوة اارتباطاات والعالقاات  ، اذ  التياارات إبارازكثيرا فاي  األدبيات وأسهبت

ومعاااايير قياااان وتصااانيي  اااذ  التياااارات وغير اااا مااان  ،التبادلياااة فيماااا بينهاااا
 ،معجم مقاا يم التنمياة ] Quality of lifeنوعية الحياة  اأم .األترخالتيارات 

 Basic Needs األساسااايةفهاااو مقهاااوم مكمااال لمقهاااوم الحاجاااات  [20–0229
فااي  أساساايةو ااي مكونااات  Standard of Livingومقهااوم مسااتوخ المعيشااة 

 ،الماااانهج التنمااااوي الااااذي انطلااااق فااااي بدايااااة الساااابعينيات ماااان الراااارن الماضااااي
 بمكملاا شااعو  أوناا  : ) مسااتوخ حياااة فاارد او جماعااة يعااري علااى ا فاااألتير

بكمياة  أوويراان بنصايو القارد مان النااتج الاوطني العاام  ،وفرا لمعدل الادتل
 .[02–0229 ،معجاااااام مقااااااا يم التنميااااااة]التاااااادمات المسااااااتهلكة(  أوالتياااااارات 
"نوعيااة الحياااة" عناصاار غياار ملموسااة مثاال نوعيااة البيبااة  أي أيضاااويتضاامن 
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 ،لاوطني والقاردي والحرياات السياساة وااقتصاادية وغير ااا بااألمن واإلحسان
يحتماال مقااا يم عدياادة  أنفهااو مصااطلح فضااقاض ويمكاان  األحااوالوفااي كاال 

وقااد  ،الحياااة فااي المجتمعااات المتتلقااة أنماااطمتباينااة بحسااو تباااين واتااتالي 
الااترط البحااث  ااذا المصااطلح ليكااافع جااودة عاادد ماان المؤشاارات التااي شااملها 

 .0229جتم  العراقي لعام المسح الدوري للم
متطلبااااات المجتماااا   أ ااااملرااااد ماااال تيااااار نوعيااااة الحياااااة يمثاااال واحاااادا ماااان 

الااااذي جعاااال مناااا  ماااادعاة للتااااداف   األماااار ،العراقااااي علااااى ماااادخ عرااااود طويلااااة
وقااد كااان ماان اباارز ممااا ر  ،السياسااي بااين الزعماااء السياساايين بعااد ااحااتالل

 األحاوالت تتلاي وتاردي مساتويا إباراز ذا التداف  احتدام حماى التساابق فاي 
 األطااارايفاااي محاولاااة مااان  واألقااااليمالتحتياااة  للمحافماااات  ىالمعيشاااية والبنااا

مان واردات الانقط والماوارد  واألقااليمالمتصارعة لتعمايم حصاص المحافماات 
 .األترخالطبيعية 

التااااداف   بمشااااكال ااااذا البحااااث لااااين معنيااااا  أننشااااير الااااى  أنوماااان المهاااام 
شااار عالماااات صاااحة تحااات افتراضاااات حسااان ربماااا تؤ  أنهاااابااال  --والصاااراا 

نمااا --النيااة العلمااي المناسااو لوضاا  قواعااد لالتقاااق  األساالووالمعنااي  ااو  وا 
 األساانو ااي ذات  ،المعيشااية بااين المحافمااات األحااوالوالراارار لقاارز وتمييااز 

 .التي تؤطر  دي وفرضيات  ذا البحث
 

 هدف البحث

ويات نوعياااة يهااادي  اااذا البحاااث الاااى ترااادير معنوياااة ااتتالفاااات فاااي مسااات
كان ممكنا ترتياو  اذ   إذاالحياة في المحافمات العراقية وبالتالي تحديد فيما 

 .المحافمات تبعا لجودة مستويات نوعية الحياة
 
 
 



 

 
 
 

  (91) 6ات إقليمية  دراس                                                      مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[522] 

 فرضيات البحث
انطالقااا ماان  اادي البحااث ومااا تيساار ماان بيانااات فرااد تاام اا تمااام بدراسااة 

كماااي و اااو متغيااار  ناااوعي و اااو المحافماااات العراقياااة والثااااني األول ،متغيااارين
من القرضيات التالية ومضاداتها فاي  األولىنوعية الحياة اتتبار المجموعة 

 .المجموعة الثانية
 

 األولىمجموعة الفرضيات 
 أن تراااديرات المؤشااارات ااقتصاااادية المتعلراااة بالتنمياااة الفرضيييية اىوليييى:

 .البشرية في العراق متساوية لجمي  المحافمات
رديرات المؤشرات الصحية المتعلرة بالتنمية البشرية أن ت الفرضية الثانية:

 .في العراق متساوية لجمي  المحافمات
أن ترااديرات المؤشاارات ااجتماعيااة والتعليميااة المتعلرااة  الفرضييية الثالثيية:

 بالتنمية البشرية متساوية لجمي  المحافمات.
تنمياااة أن تراااديرات مؤشااارات البنياااة التحتياااة المتعلراااة بال الفرضيييية الرابعييية:

 البشرية في العراق متساوية لجمي  المحافمات.
أن مسااااااتويات نوعيااااااة الحياااااااة  متساااااااوية لجمياااااا   الفرضييييييية الخامسيييييية:
 المحافمات العراقية.

 مجموعة الفرضيات البديلة
أن  نالاك اتتالفاا جو رياا فاي تراديرات  :األولىالفرضية البديلة للفرضية 

بشرية في العراق باين محاافمتين المؤشرات ااقتصادية المتعلرة بالتنمية ال
 .األقلعلى 

أن  نالاك اتتالفاا جو رياا فاي تراديرات  الفرضية البديلة للفرضية الثانية:
المؤشاارات الصااحية المتعلرااة بالتنميااة البشاارية فااي العااراق بااين محااافمتين 

 .األقلعلى 
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أن  نالاك اتتالفاا جو رياا فاي تراديرات  الفرضية البديلة للفرضية الثالثة:
شرات ااجتماعية والتعليمية المتعلرة بالتنمياة البشارية فاي العاراق باين المؤ 

  .األقلمحافمتين على 
أن  نالاك اتتالفاا جو رياا فاي تراديرات  :الفرضية البديلة للفرضية الرابعة

مؤشرات البنية التحتية المتعلرة بالتنمية البشرية في العراق بين محافمتين 
 .األقلعلى 

أن  نالاااك اتتالفاااا جو رياااا باااين  :فرضيييية الخامسيييةالفرضيييية البديلييية لل
  .األقلمستويات نوعية الحياة بين محافمتين على 

 
 أوليةعرض ومعالجة  –بيانات البحث  .5

" 0229المعيشاية لعاام  األحاوالاستتدمت في البحث بياناات ترريار "مساح 
ز " الصادرة عن الجها0229-0220وتررير "تريجوا التعليم العالي في العراق 

 أربعااةتاام تصاانيي البيانااات الااى  .وتكنولوجيااا المعلومااات لإلحصاااءالمركاازي 
 مجموعات:
 ،تضم المؤشرات ااقتصادية مصانقة  حساو المحافماات :األولىالمجموعة 

والمؤشرات  ي: العاطلون عن العمل حسو التعريي الرياسي ووسيط الادتل 
 –نة فاااامكثرساااا 99 –ونساااابة المسااااا مة فااااي الرااااوخ العاملااااة  لألساااارةالساااانوي 

ونساابة  ،السااابرين للمسااح األساابوعينتااالل  األساارةونصاايو القاارد ماان دتاال 
 في الروخ العاملة. اإلناثمسا مة 

 ،تضااام المؤشااارات الصاااحية مصااانقة حساااو المحافماااات المجموعييية الثانيييية:
ساانوات ونساابة المعاناااة  9دون  لألطقااالوالمؤشاارات  ااي: سااوء التغذيااة العااام 

وصاول عجاالت الطاوار   إمكانياةتي تتوفر لها ال األسرونسبة  األمراضمن 
السااابرين  األساابوعينالحااادة تااالل  باااألمراضالااى المناازل ونساابة المصااابين 

 .سنوات 9بعمر اقل من  باإلسهالالمصابين  األطقالونسبة 
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تضااام المؤشااارات ااجتماعياااة والتعليمياااة مصااانقة حساااو  المجموعييية الثالثييية:
ساانة ونساااو  99بعماار اقاال ماان  الاألطقاااوالمؤشاارات  ااي: يااتم  ،المحافمااات

االتحاااااق الصااااافي فااااي كاااال ماااان الماااادارن اابتدابيااااة والماااادارن المتوسااااطة 
الاى الاذكور مان تريجاي  اإلنااثوالمدارن ااعدادية ونسبة المتعلمين ونسابة 

 .األسرةالتعليم العالي ومعدل حجم 

 ،تضم مؤشرات البنياة التحتياة مصانقة حساو المحافماات المجموعة الرابعة:
المؤشاارات  ااي: اكتمااام الوحاادات السااكانية وتااوفر الميااا  الصااالحة للشاارو و 

الصااااري الصااااحي  أنممااااةوسااااالمة المصاااادر الثااااانوي لميااااا  الشاااارو وتااااوفر 
 .تصريي الميا  الثريلة وتوفر الطرق المعبدة وأنممة

الى الذكور من تريجي التعليم  اإلناثمؤشري )نسبة  إضافةوجد الباحث 
( الااى المجموعااة الثالثااة التااي تضاام المؤشاارات ساارةاألالعااالي( و)معاادل حجاام 

ااجتماعياااة والتعليمياااة لكونهاااا تاااؤثر بصاااورة مباشااارة علاااى المساااتوخ الثراااافي 
الااى ثبااوت  إضااافة ،وعالقتهااا المباشاارة بمسااتوخ التحضاار لألساارةوااجتماااعي 

 األحاااااوالترريااااار ]ومعااااادل دتااااال القااااارد  األسااااارةالعالقاااااة العكساااااية باااااين حجااااام 
 -9119تررياار التنميااة البشاارية فااي العااراق لعااام  ]و [ 00 - 0229 ،المعيشااية

 .( توضح البيانات المستتدمة في البحث9( و)0( و)0( و)9والجداول ) [02
وبساابو فراادان بعااض البيانااات فرااد تاام تراادير ا بطريرااة ) تراادير المربعااات 

( للرايم المقراودة فاي تصاميم ) الرطاعاات Least Squares Estimateالصغرخ 
 :( على وفق المعادلة Randomized Block Designعشوابية كاملة ال
 

 ^              T∑
 j 

y
(t)

 + B∑
 j 

y
(b)

 - ∑∑ yij  
Y

ij
 =                                                                  ...(1) 

                        (T-1)(B-1) 

 :أنحيث 
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Yij  في الرطاا : تمثل تردير الريمة المقرودةi,j) ). 
 : ∑ y(t) تمثل مجموا قيم المعالجة المقرودة في الرطااj. 

∑ y(b) تمثل مجموا قيم المعالجة المقرودة في برية الرطاعات :. 
B,T يمثالن على التوالي عدد المعالجات وعدد الرطاعات :.  
 

ماان قيمااة فااي بيانااات الجاادول الواحااد فرااد تاام اسااتتدام  أكثااروبساابو فراادان 
فاي التراادير ماان تاالل افتااراض قيمااة  (Iterating Method)ريراة التكراريااة الط
( ثم تثبيت 9باستتدام المعادلة ) األترخالريم المقرودة ثم تردير  إلحدخ أولية

عادة األتيرة ينطباق علاى حالاة  واألمارلحاين اساتررار النتاابج  األولىتردير  وا 
 .[Little & Rubin , 2002-29 ]من قيمتين  أكثرفردان 
( اسااااااااتوجو تساااااااامية المؤشاااااااارات فااااااااي الجاااااااادول 9تطبيااااااااق المعادلااااااااة ) إن

بالرطاعات والمحافمات بالمعالجات ونتابج تردير الريم المقرودة موضحة في 
وبطبيعاة   --و ي الجداول التي فردت فيها بعض الريم –(0و) (0) الجداول

ة الحااال فاامن عكاان تساامية الرطاعااات والمعالجااات فااي الجااداول يسااتلزم مراعااا
 وبالنتيجة فان ذلك ايغير من النتابج في شيء.  ،(9التمثيل في المعادلة )

  
 
 
 

( : المؤشرات اىقتصادية المتعلقة بالتنمية البشرية في العراق بحسا مسح 2جدول )
  5222اىحوال المعيشية لعام 

 المحافظات

ن يالعاطلنسبة 
عن العمل حسا 
التعريف القياسي 

% (2) 

وسيط الدخل 
ي لألسرة السنو 

 )مليون دينار(

المساهمة في القوى 
سنة  22العاملة )

 فأكثر(%

نصيا الفرد 
من دخل 

األسرة خالل 
 األسبوعين

نسبة 
مساهمة 

في  اإلناث
القوى 
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 العاملة %

 22 2232 22 532 2232 بغداد

 2 23222 22 532 235 نينوى

 2 22322 22 536 232 كركوت

 22 2 22 532 232 ديالى

 22 23622 25 2 232 األنبار

 22 22352 22 232 232 بابل

 22 22322 22 532 236 كربالء

 22 22352 22 536 232 واسط

 52 2322 22 232 632 صالح الدين

 22 2322 22 532 2232 النجف

 22 22362 22 532 232 القادسية

 22 2322 22 232 55 المثنى

 2 23222 22 535 2235 اي قار

 2 25322 22 232 2232 ميسان

 22 22326 25 532 2236 البصرة

 6 2322 26 232 2232 دهوت

 22 22322 22 232 232 أربيل

 2 22352 22 532 2232 السليمانية

العيياطلين مقسييوما علييى عييدد  األشييخاص( العيياطلون عيين العمييل حسييا التعريييف القياسييي : هييم عييدد 2)
 .النشطين اقتصاديا األشخاص

  
 

لصحية المتعلقة بالتنمية البشرية في العراق بحسا مسح ( : المؤشرات ا5جدول )
  5222المعيشية لعام  األحوال
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 المحافظات

سوء التغاية 
العام )لألطفال 

سنوات  2دون 
)% 

المعاناة من 
 % األمراض

أمكانية 
وصول 
عجالت 

الطوارئ الى 
 % المنزل

نسبة 
المصابين 
 باألمراض

الحادة خالل 
 األسبوعين
 السابقين
 للمسح %

 األطفالسبة ن
المصابين 
 باإلسهال

بعمر اقل من 
 % سنوات 2

 22 232 22 22 2232 بغداد

 2 236 22 2 2 نينوى

 2 232 22 22 632 كركوت

 2 232 62 2 2236 ديالى

 6 232 22 2 2232 األنبار

 6 232 62 2 232 بابل

 25 232 22 2 2232 كربالء

 2 232 22 6 2532 واسط

 6 532 66 2 236 صالح الدين

 22 232 22 2 232 النجف

 2 232 22 2 5232 القادسية

 22 232 62 2 2236 المثنى

 22 232 22 6 2232 اي قار

 235 232 22 2 2232 ميسان

 2 232 22 2 232 البصرة

 22 236 22 22 5532 دهوت

 2 232 22 2 5232 أربيل

 22 232 22 22 232 السليمانية

اسيتخدم الباحيث طريقية  .ول تمثيل تقيديرات القييم المفقيودة مين نتيايح المسيحالخاليا المضللة فيي الجيد -
 .عمليات تقدير تكرارية بأربعوتم الحصول على هات التقديرات  س(2التقدير التكرارية للمعادلة )
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بحسا ( : يبين مؤشرات اىجتماعية والتعليمية المتعلقة بالتنمية البشرية في العراق 2جدول )
 5222لعام  المعيشية  األحوالمسح 

 المحافظات

 األطفال يتم

     اقل بعمر
 15 من

 % سنة

 اىلتحاق

 في الصافي

 المدارس

 % اىبتدايية

 اىلتحاق

 في الصافي

 المدارس

 % المتوسط

 اىلتحاق

 في الصافي

 المدارس

 اىعدادية

% 

 نسبة

 المتعلمين
الى مجموع 

 السكان
% 

 نسبة 

 الى اإلناث

 من الاكور

 خريجي

 مالتعلي
 العالي %

 حجم معدل

 األسرة

 232 22 22 26 22 22 232 بغداد

 232 56 22 55 52 22 2232 نينوى

 232 22 22 52 22 22 235 كركوت

 632 22 62 22 22 26 2 ديالى

 2 52 62 22 22 22 236 األنبار

 232 56 22 22 26 22 232 بابل

 232 22 62 52 22 22 232 كربالء

 235 22 62 25 22 22 232 واسط

 232 52 26 52 22 25 2 الدين صالح

 632 52 62 22 22 22 232 النجف

 632 22 22 52 22 22 232 القادسية

 235 2 22 22 52 62 236 المثنى

 632 22 62 22 22 25 236 قار اي

 232 2 26 52 22 25 2 ميسان

 232 22 62 22 22 22 232 البصرة

 632 5232 22 26 22 26 232 دهوت

 232 2232 22 26 22 22 232 أربيل

 232 2535 22 22 22 26 2 السليمانية

اسيتخدم الباحيث طريقية  .الخاليا المضللة فيي الجيدول تمثيل تقيديرات القييم المفقيودة مين نتيايح المسيح -
 .وتم الحصول على هات التقديرات بثمان  عمليات تقدير تكرارية س(2التقدير التكرارية للمعادلة )
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بحسا ( : يبين مؤشرات البنية التحتية المتعلقة بالتنمية البشرية في العراق 2جدول )
  5222لعام  المعيشية  األحوالمسح 

 المحافظات

 اكتظاظ

 الوحدات

 السكنية %

 ميات توفير

 صالح

 % للشرا

 سالمة

 المصدر

 الثانوي

 الشرا لميات

 توفر عدم

 انظمة

 الصرف

 %الصحي

 استقرار عدم

 تجهيز

 الطاقة

 اييةالكهرب

 اىرتباط

 بشبكة

 تصريف

 الميات

 % الثقيلة

 وجود

 الطريق

 المعبد

 الى الواصل

 % المنزل

 22 22 26 22 2 62 2 بغداد

 22 2 22 22 2 26 25 نينوى

 25 22 22 22 5 62 2 كركوت

 22 2 25 22 2 22 22 ديالى

 22 22 22 2 22 25 22 األنبار

 22 2 26 52 22 22 22 بابل

 52 52 25 22 2 26 22 كربالء

 52 2 22 52 2 22 22 واسط

 22 2 22 25 2 25 22 الدين صالح

 22 52 22 22 25 62 22 النجف

 22 22 22 22 2 22 22 القادسية

 52 2 22 22 25 25 52 المثنى

 22 22 22 52 5 22 25 قار اي

 52 22 65 22 6 62 22 ميسان

 22 52 25 22 22 22 6 البصرة

 22 22 25 22 2 62 22 دهوت

 22 22 22 22 52 62 26 أربيل

 22 62 22 52 56 22 2 السليمانية
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 اإلحصاييالتحليل  .2
المرحلااة  ،توافرااا ماا   اادي البحااث ،علااى ماارحلتين اإلحصااابيتاام التحلياال 

كانااااات مرحلاااااة تحليااااال التباااااااين باااااين مساااااتويات نوعياااااة الحيااااااة فااااااي  األولاااااى
 األربعااةتنميااة البشاارية المحافمااات العراقيااة علااى وفااق مجموعااات مؤشاارات ال

معنوياااة التبااااين بااااين المحافماااات كاااي يمكاااان اانتراااال الاااى المرحلااااة  إلثباااات
 .و ي مرحلة ترتيو المحافمات بحسو مستويات نوعية الحياة فيها ،الثانية
 
 تحليل التباين بين المحافظات 232

معنويااة التباااين فااي مسااتويات نوعيااة  إلثباااتاتتبااار فرضاايات البحااث  إن
 Two – Way)باين المحافماات  يسااتوجو تحليال التبااين باتجااا ين الحيااة 

Analysis of Variance)  تحدياد ناوا التامثير الاذي  ا تاروالذي يستوجو  و
من  ذا المنطق وان جمي   .يحدث  كل متغير في ااستنتا  النهابي للتحليل

مثلها المتغير الذي ي تمثيرفمن  اإلحصابيالمحافمات العراقية شملت بالمسح 
متغيار نوعياة الحيااة  أماا .فاي ااساتنتا  والتعمايم  Fixed Effectيكاون ثابتاا 

 إمكانيةبسبو من   Random Effectعشوابي  تمثيرفيمكن اعتبار  متغيرا ذو 
والمعيشااية وااقتصااادية  اإلنسااانيةتمثيلاا  لعاادد كبياار ماان مؤشاارات الحاجااات 

 تااي لاام تشاامل فااي البحااث ال األتاارخالتحتيااة   ىوالصااحية والتعليميااة والبناا

Montogomry, 1976-35 ] [. اذا التمثيال المقتارض يساتند علاى عالقاة  إن 
والتاااي  ،اارتبااااط الوثياااق فيماااا باااين  اااذ  المؤشااارات  المرتبطاااة بنوعياااة الحيااااة

تسا م في  تسهيل حياة النان وتعميم قدراتهم في تحرياق متطلباات المعيشاة 
 الضرورية.

تيساارة للبااحثين لتحلياال البياناات ذات التبويااو الم اإلحصاابية األسااليو إن
التحلياااال المعلمااااي  أساااالوو ااااو  األولالماااازدو  تنرساااام الااااى قساااامين ربيساااايين 
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Parametric Analysis  األصاااليةلتحليااال التبااااين باتجاااا ين ولرااايم البياناااات 
 (Non -- Parametric Analysis)التحلياال الالمعلمااي  أساالوووالثاااني  ااو 

فااااي  ااااذا البحااااث تاااام اسااااتتدام  .األصااااليةتااااو البيانااااات للتباااااين باتجااااا ين لر 
الثاني الذي يتوافق م  الهدي وطبيعاة ااساتنتاجات المطلوباة التاي  األسلوو

 إطاارتتعلق بترتيو متغير نوعي و و المحافمات العراقية والذي يمثل كامال 
الاذي وضا  البياناات فاي انساجام تاام ما  الحاجاة  األمار اإلحصاابيالمجتم  
المرياان الرتبااوي لتوصايي واتتباار ترتيااو مساتويات نوعياة الحياااة اساتتدام 

وبالتالي لام تكان  نالاك حاجاة لتريياد التحليال بشاروط العيناة  ،في المحافمات
و اي واحادة  (Normal Distribution)الحاجاة لبياناات ذات توزيا  طبيعاي  أو

 اذا  .المعلماي فاي التحليال كماا  او معاروي األسالوومن محاددات اساتتدام 
فان فرضيات البحث انص فيها تماما على قيم  أترخمن ناحية ومن ناحية 

نقااة الااذكر فرااد تاام اسااتتدام آماان ااعتبااارات  أسااانوعلااى  .معلمااات المجتماا 
 Fredman Two – Way Analysis of)تحليل فريدمان الثنابي للتباين بالرتو 

Variance by Ranks) (FR)  و و ااو تحلياال معااروي منااامر لتحلياال تجااار
مااان تاااالل  (Randomized Blocks Experiments)القطاعاااات العشاااوابية 

 الصيغة التالية:

 

 
 

يمثاال رتااو  Rو األعماادةيمثاال عاادد  kو يمثاال عاادد الصااقوي n أنحيااث 
فاامن قاعاادة الراارار  اإلحصااابيةولغاارض اتتبااار القرضايات  .المتغيار العشااوابي

زياد  د.]  .كاي المحتسبة م  نمابر ا الجدوليةستكون المرارنة بين قيم مرب  
 .[900 – 9112 ،رشاد

5 
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( علاى 9( و)0( و)0( و )9للبيانات فاي الجاداول ) األصليةوبترميز الريم 
سااابيرمان فااااي  أسااالوو( وباسااااتتدام 90،........،9،0وفاااق المرياااان الرتباااوي )

 ،الرتاو ترتيو قيم المتغيرات العشوابية والذي يستتدم عاادة فاي قياان ارتبااط
( حصلنا على النتاابج الموضاحة فاي جادول 9وبتطبيق صيغة ااتتبار رقم )

 األرباا مؤشاارات مسااتويات نوعيااة الحياااة وللمجموعااات  أنحيااث يتبااين  ،(9)
الاذي يؤكاد  األمار ،لجمي  المحافمات تتباين بدرجات معنوياة عالياة ومتتلقاة
لمعيشااااية ا األحااااوالالحاجااااة لترتيااااو  ااااذ  المحافمااااات علااااى وفااااق مؤشاااارات 

   .معنويا ا تروترتيبها  ذا سيكون  و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 5علييى وفييق صيييغة اىختبييار رقييم ) (: قيييم مربييع كيياي المحتسييبة 2جييدول )
 (2( و )2( و )5( و)2لرتا مؤشرات نوعية الحياة الموضحة في الجداول )

 



 

 
  

  هيثم طه اليوسفد.         حول بعض مؤشرات التنمية....                                 

 
[522] 

 المؤشرات
قيمة مربع 

كاي 
 المحتسبة

 اىستنتاج والقرار

 
لمجموعييييية الجزييييييية )ا

 (األولى
مجموعييييية المؤشيييييرات 

 اىقتصادية

 

81.13 

 المحتسييييبة اكبيييير ميييين قيميييية  قيميييية 
بمعنيييى   23252بمسيييتوى معنويييية  الجدوليييية

تصيييل  احتميييال الحصيييول عليييى قيمييية  إن
عيين طريييق الصييدفة وحييدها اقييل  22352الييى 
فييييض اليييياي يسييييتدعي ر  األميييير 23252ميييين 

وقبيول الفرضيية البديلية لهيا  األوليىالفرضية 
المحافظيييات العراقيييية  أنالتيييي نسيييتنح منهيييا 

غييييييير متسييييييياوية فيييييييي جيييييييودة المؤشيييييييرات 
اىقتصادية وان تفضيل بعضها عليى اليبعض 
اىخييير نسيييبة اليييى هيييات المؤشيييرات جيييوهري 

 .ومعنوي

 

)المجموعييييية الجزييييييية 
 الثانية (

مجموعييييية المؤشيييييرات 
 الصحية

 
13.13 

 المحتسييييبة اكبيييير ميييين قيميييية  قيميييية 
 أنبمعنيى  23252الجدولية بمستوى معنويية 

تصييل الييى  احتمييال الحصييول علييى قيميية 
عيين طريييق الصييدفة وحييدها اقييل ميين  22322
الاي يسيتدعي رفيض الفرضيية  األمر 23252

الثانيييية وقبيييول الفرضيييية البديلييية لهيييا التيييي 
لمحافظيييات العراقيييية غيييير ا أننسيييتنح منهيييا 

متسيياوية فييي جييودة المؤشييرات الصييحية وان 
نسبة الى  اآلخرتفضيل بعضها على البعض 

 هات المؤشرات جوهري ومعنوي.

 
 

قيمة مربع  المؤشرات
 اىستنتاج والقرار كاي المحتسبة
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 )المجموعييييية الجزييييييية

مجموعيييييييية  الثالثيييييييية(
اىجتماعييية  المؤشييرات
 والتعليمية

 
53.14 

 المحتسييييبة اكبيييير ميييين قيميييية  قيميييية 
بمعنيييى   23222الجدوليييية بمسيييتوى معنويييية 

تصيييل  احتميييال الحصيييول عليييى قيمييية  إن
عيين طريييق الصييدفة وحييدها اقييل  22322الييى 
اليييياي يسييييتدعي رفييييض  األميييير 23222ميييين 

الفرضية الثالثية وقبيول الفرضيية البديلية لهيا 
المحافظييات العراقييية  أنالتييي  نسييتنح منهييا 

غييييييير متسييييييياوية فيييييييي جيييييييودة المؤشيييييييرات 
اىجتماعيييية والتعليميييية وان تفضييييل بعضيييها 

نسبة الى هات المؤشرات  اآلخرعلى البعض 
 جوهري ومعنوي.

 

المجموعييييية الجزييييييية )
مجموعيييييييية  الرابعيييييييية(

 مؤشرات البنى التحتية

 
54.54 

 المحتسييييبة اكبيييير ميييين قيميييية  قيميييية 
 أنبمعنييى  2322الجدولييية بمسييتوى معنوييية 

تصييل الييى   احتمييال الحصييول علييى قيميية 
عيين طريييق الصييدفة وحييدها اقييل ميين  52352
اليياي يسييتدعي رفييض الفرضييية  األميير 2322

الرابعييية وقبيييول الفرضيييية البديلييية لهيييا التيييي  
المحافظيييات العراقيييية غيييير  أننسيييتنح منهيييا 

نييى التحتييية متسيياوية فييي جييودة مؤشييرات الب
 اآلخييييروان تفضيييييل بعضييييها علييييى الييييبعض 

 نسبة الى هات المؤشرات جوهري ومعنوي.

 )المجموعة الشاملة (

مجموعةةةةةة م شةةةةة ا  

 نوعية الحياة

باالسةةةةةةةةةةةةة ن ا  

وبةةة وخ اا بةةةا  

طبقةةةةا لاا ةةةةية 

 وزيةةةةةع م بةةةةةع 

 كاي ال جميعية

مؤشييييييرات جييييييودة نوعييييييية الحييييييياة فييييييي  إن
المحافظيييييات العراقيييييية غيييييير متسييييياوية وان 

نسبة الى  اآلخرضيل بعضها على البعض تف
 هات المؤشرات جوهري ومعنوي.

 المعيشية األحوالترتيا المحافظات على وفق مؤشرات  1.8
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المعيشااااية بشااااكل يمكاااان  األحااااواليوجااااد نمااااام محاااادد لتمثياااال مؤشاااارات  ا
 أسلوومن  أكثرفي ترديم  اإلحصابيةتجتهد الدراسات  .اعتبار  مرجعا قياسيا
ترميااااز المتغياااارات الكميااااة التاضااااعة  أومتغياااارات النوعيااااة وطريرااااة لترميااااز ال
ذي اساتتدم فاي او الاافي  اذا البحاث تام اعتمااد ذات الترتيا .للمرارنة الترتيبية

 .(90 ،......،.0 ،9تحليااال التبااااين فاااي القرااارة الساااابرة و اااو الترمياااز بالمااادخ )
اسااتتدم الباحااث  ااذا الماادخ بساابو تطابراا  ماا  عاادد المحافمااات طالمااا كااان 

لراااد تااام فاااي  .المعيشاااية األحاااوال أفضاااليةالهااادي ترتياااو المحافماااات حساااو 
الااى دراسااة سااابرة اسااتندت عليهااا وزارة الماليااة لتوزياا   اإلشااارةمردمااة البحااث 

وكاناات تلااك الدراسااة قااد  ،علااى المحافمااات 0222تتصيصاات الميزانيااة لعااام 
تباة ( للدالاة  علاى حااات )الحرماان الرصاوخ وع0 ،9 ،2استتدمت المادخ )
 ااااذا  أنيعترااااد الباحااااث  .الرصااااوخ( علااااى التااااوالي اإلشاااابااالحرمااااان وحالااااة 

بسبو عدم مطابرة مدخ الترميز م  العادد  إحصابياالترميز ربما كان متحيزا 
وان  ااذا الترميااز ربمااا يقيااد فااي حاااات ترساايم مجموعاااة  ،الكلااي للمحافمااات

ومااان  ، اااذا مااان ناحياااة ،المحافماااات الاااى ثاااالث مجموعاااات جزبياااة متجانساااة
فان مدخ الترميز الصغير قد يكاون مقيادا لترليال بعاض الرايم  األترخالناحية 

الشااااذة التاااي يمكااان ان تاااؤثر فاااي الترتياااو النهاااابي عناااد اساااتتدام مااادخ كبيااار 
فاان عادم وجاود دراساة قياساية  األحاوالللترميز كما في  ذا البحث. وفي كال 

يكاون  أنن الممكان فان  ذا الموضوا ما ،بيانات لتعداد شامل األقلعلى  أو
( يوضاااح الطريرااة التاااي اسااتتدمت فاااي الترمياااز 6جااادول ) .ماادار جااادل كثياار

ورتااو  المحافمااات العراقيااة طبرااا للمعااايير المسااتتدمة فااي الدراسااة وروعااي 
اسااتتدام الوساايط لضاامان عاادم تاامثر  بااالريم  ،عنااد اسااتترا  رتبااة كاال محافمااة

ت طبرا لمؤشارات نوعياة ( يوضح الترتيو النهابي للمحافما2الشاذة. جدول )
       .الحياة التي استتدمت في البحث

  (6)جدول 
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 ألفضلية(: ترتيا المحافظات العراقية تبعا 7دول )ج
  الحياة مؤشرات نوعية
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 المحافمة الرتبة المجموعة

المحافمات ذات مؤشرات 
 نوعية

 األفضلالحياة 

 األولى
 الثانية
 الثالثة
 الرابعة
 التامسة

 البصرة
 اربيل

 بغداد واانبار
 السليمانية
 واسط

المحافمات ذات مؤشرات 
 نوعية

 الحياة المتوسطة

 السادسة
 السابعة
 الثامنة
 التاسعة
 العاشرة

 الحادية عشر

 بابل
 ديالى
 كركوك
 ذي قار

 صالح الدين
 النجي

المحافمات ذات مؤشرات 
 نوعية

 الحياة المنتقضة
 فررا( األشد)

 ثانية عشرال
 الثالثة عشر
 الرابعة عشر
 التامسة عشر
 السادسة عشر
 السابعة عشر

 الرادسية
 كربالء
 ميسان
 نينوخ
 د وك
 المثنى

 خاتمة  .4
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مكونات كل مجتم  قابلة لاللتراء بوسابل شتى مهما كاان حجام الراوخ  إن
ذا .المحركااااة لعواماااال اافتااااراق ضاااااقت زاويااااا المجتماااا  يومااااا بجمياااا   ااااذ   وا 

فااي مجتمعنااا  ا نكمااا  ااو حاصاال  –فااي مرحلااة تاريتيااة معينااة  – الوسااابل
عندما فردت المشاتركات الوطنياة والدينياة تمثير اا اايجاابي بقعال تراجا  الرايم 

 فمن المال والتنمياة ا ،التي تحكم  ذ  المشتركات وتحولها الى عوامل تقريق
ولعال  .نتكون ماداتل تجما  المتتلقاين وترارو باين المتتاصامي أن إايمكن 
التااي اتحاادت برااوة المااال وااقتصاااد والتجااارة تياار مثااال يعاازز ضاامانة  أوربااا

مراربااات الجاادوخ ااقتصااادية لحركااة المجتماا  فااي عااالم يتحاارك تحاات مااالل 
تلااااال فااااي الراااايم  وا يمثااااليعيااااو  ولااااين فااااي ذلااااك مااااا .نقااااة الااااذكرآالعواماااال 
  .يتو م البعض أنكما يمكن  واألتالقوالمباد  

نقط في العراق وتراكم الثروات المعدنياة وغازارة الماوارد المابياة لوجود ال إن
يكااااون دافعااااا نحااااو تمسااااين رؤيااااة  أنيمكاااان  موقعاااا  ااسااااتراتيجي مااااا وأ ميااااة

قاساااام  اإلمكانياااااتوربمااااا تكااااون  ااااذ   ،مشااااتركة لمكونااااات المجتماااا  العراقااااي
 ااعتراي المشترك ببساطة الحل وان توزيا  الثاروات العاادل والتنمياة البشارية

 اااذا الصاااراا والتاااداتل  أ اااداي، متاااى ماااا كانااات لالتقااااقالمساااتدامة بواباااات 
 .إنسانيةوالتداف  تؤطر غايات مجتمعية 

 
 
 
 
 
 

On Many HDI In Iraq: 

A Study In Inquality Statistics Between Governorates 
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Abstract 

This research dealt with studying whatever is possible to get from 

data concerning the life of people in Iraq, weather economic, social, 

educational, and hygienic and the level of the required infrastructure 

for a better life. The research hypothesizes that there are huge 

differences in the life standards quality between Iraqi governorates. 

Consequently, this research asses the significance of these differences 

and to limit what ever is possible to arrange the governorates 

according to the efficiency of life quality. The researcher used the 

quantitative style in investigating the research hypotheses. The 

research concludes with dividing the governorates to three main 

groups which are governorates of the better sort of life, governorates 

of the medium sort of life and the governorates of the poorest quality 

of life. 
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(: رتا المحافظات العراقية طبقا لمؤشرات مختارة من مسح 6جدول )
 5222األحوال المعيشية لعام 

 
 M 52 52 55 52 52 22 22 22 26 22 22 22 25 22 22 2 2 2 6 2 2 2 5 2 المحافظات

 2 2 2 2632 22 22 2 2 532 2 2 532 5 6 2 2232 26 5 2232 2 2 2 2232 25 15 بغداد

 2532 2 22 22 22 2232 22 2232 22 2232 2232 26 22 22 22 232 2 232 2 2 2232 22 2 22 6 نينوى

 232 22 232 2 5 2632 2 5 232 26 2232 22 2 2 22 2 22 2 2232 2 2232 2 22 232 22 كركوت

 2352 26 22 6 2 2232 2232 2532 22 232 2 2 232 22 232 232 2 22 632 2232 6 22 2 25 2 ىديال

 2 232 2232 232 2 6 5 632 22 22 2 232 2 25 22 2 632 232 2 2 232 25 632 2 2 األنبار

 2 22 22 2632 232 2 22 26 2232 2232 5 2 22 2232 2 2 532 2632 632 2 232 2 2 2 2 بابل

 22 22 2 22 25 22 26 22 22 532 232 22 2232 2 22 22 22 22 2532 22 2 2 2 232 2 ءكربال

 2322 22 2632 232 2 2 22 2 22 232 2 22 2 2232 22 2 632 2 232 25 532 2 2 232 2 واسط

صالح 
 الدين

5 2232 2 2232 2 6 532 22 2 2 6 2232 26 25 2232 22 2232 632 25 22 2 22 22 632 22 

 2232 2 6 22 2232 232 2 632 6 22 2 22 232 232 2 2232 22 232 2532 2 2232 22 2232 26 22 لنجفا

 2232 2 2 22 22 22 2232 2532 2 2 22 22 2532 22 2 2 22 22 2532 26 532 6 532 5 2 القادسية

 2632 25 2632 2 22 232 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2532 22 2632 2532 2232 2232 2232 26 2232 22 المثنى

 2322 22 232 2 2 2632 2 2232 232 2 2 2 2 2 22 2532 532 2532 232 22 2232 22 22 22 26 اي قار

 25 22 2 2 22 25 2 632 25 22 2232 22 2532 2232 2 22 25 2 2 22 2232 2 22 232 22 ميسان

 2322 22 2 5 22 2 2 2 2 532 232 232 2 232 2 2 632 2 532 2 232 5 632 232 22 البصرة

 22 632 2232 2 22 22 232 22 232 22 22 2 2232 532 22 2232 22 2532 22 22 22 26 22 232 22 دهوت

 2352 5 2 25 2232 2 232 2 232 6 2232 532 2 2 5 22 632 232 2 22 232 2 22 5 2 أربيل

 2322 232 5 22 232 5 22 22 532 2 2232 2 2 532 2232 2232 22 22 22 5 22 2 532 6 25 السليمانية

تمثييل رتييا المحافظييات طبقييا للمؤشييرات اىقتصييادية كمييا  2الييى  2األعمييدة ميين  -
 (.2وردت في جدول )

تمثييل رتييا المحافظييات طبقييا للمؤشييرات الصييحية كمييا  22الييى  6اىعمييدة ميين  -
 (.5وردت في جدول )
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التعليميييية  تمثيييل رتيييا المحافظيييات طبقيييا للمؤشيييرات 22اليييى  22اىعميييدة مييين  -
 (.2واىجتماعية كما وردت في جدول )

تمثيل رتيا المحافظيات طبقيا لمؤشيرات البنيى التحتيية  52اليى  22اىعمدة من  -
 (.2كما وردت في جدول )

 

 مصادر البحث
مجموعة دراسات صادرة عن مركز   نظريات التنمية: علم أم ماها؟ ،(0229) ،جالل د. ،امين (9)

 .9ط  ،بيروت ،وان ) موم اقتصادية عربية(دراسات الوحدة العربية تحت عن

مسودة  سافكار للمناقشة –مشكلة الفقر واصالح الدعم الحكومي  ،(0222د. كمال ) ،البصري (0)
تررير رتو المحافمات العراقية طبرًا لدرجات المحرومية المعتمدة في وزارة المالية لتوزي  

  .بين المحافمات المتتلقة 0222التتصيصات لعام 

 ،مترجم ساىحصاء الحيوي اساس التحليل في العلوم الصحية .(9109الدكتور زياد رشاد ) ،عبداهلل (0)
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق –مطاب  جامعة الموصل 

 .(9060العدد ) ،اليومية التآتي مرالة منشورة في صحيقة ستحديات المستقبل .(0226 يثم ) ،ط  (9)

احد مرتكزات التنمية  سبناء القدرات اىقتصادية للفقراء .(0226) ----------------- (9)
 .(9092العدد ) ،اليومية التآتيمرالة منشورة في صحيقة  سالبشرية المستدامة

مرالة منشورة في صحيقة التمتي  سالخيال في زمن اىزمات ،(0226) ---------------- (6)
 (.9096العدد ) ،اليومية

مرالة  سمدخل لرؤية مشتركة بين العراقيين سمية البشريةالتن ،(0226)--------------- (2)
 .(9096العدد ) ،منشورة في صحيقة التاتي اليومية

ورقة عمل مردمة الى الورشة التدريبية  ،في مفهوم التنمية البشرية ومكوناته ،(0226) أديو ،نعمة (0)
 .0226 –آذار ،بيروت ،لشبكة التنمية البشرية  في العراق

(9) Little, j.A & Rubin , D.b.(2002), "Statistical Analysis with Missing Data", 2nd 

Edition ,John Willey &Sons. 

(10)  Montogomry, D. C., (1976), Design and Analysis of Experiments, John Willey & 

Sons. 

ون تررير صادر عن وزارة التتطيط والتعا .(5222المعيشية في العراق لعام ) األحوالمسح   (99)
 .وتكنولوجيا المعلومات لإلحصاءالجهاز المركزي  –اانمابي
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تررير صادر عن منممة المواطنين  .(0229) اإلنساني األمنالخوف والعوز عقبتان في وجه   (90)
 .الدولية حول الرضاء على القرر والتكافؤ الجندري

 .وجيا المعلوماتوتكنول لإلحصاءالجهاز المركزي  س(5222السنوية لعام ) اإلحصاييةالمجموعة   (90)
 .بغداد ،وزارة التتطيط والتعاون اانمابي

بيت الحكمة ووزارة  س(5226تقرير التنمية البشرية الوطني لعام ) إعدادندوة  أوراقستخلص م  (99)
 .بغداد ،اإلنمابيالتتطيط والتعاون 

م مجموعة ترارير التنمية ااجتماعية في العال .(0229) الفقر في العراق أوضاعلمحات عن   (99)
 إصدار ،(0222حزيران ) ،المتحدة المنعردة في جنيي لألممالعربي المردمة الى الدورة غير العادية 

 .شبكة المنممات العربية غير الحكومية للتنمية

وزارة التتطيط  إصدار س5222-5222تقرير خريجوا التعليم العالي في العراق للعام الدراسي   (96)
 .0229-نيسان  .عالي والبحث العلميووزارة التعليم ال اإلنمابيوالتعاون 

اللجنة ااقتصادية  – وتحليل مقارن إطار –نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية   (92)
 .المتحدة األمممنشورات  ،0229نيويورك  ،ااسكوا –آسياوااجتماعية لغربي 

ن بالتعاون م  البرنامج جمعية ااقتصاديين العراقيي س(2222تقرير التنمية البشرية في العراق )  (90)
 .UNDPالمتحدة  لألمم اإلنمابي

 .صندوق النرد الدولي ،الكتاو السنوي س(5222تقرير آفاق اىقتصاد العالمي )  (91)

 
  
 


