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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 الرشكةنبذة عن 

ة وتدريبية استشاريعراقية رشكة اجلسور للتدريب والاستشارات الاحصائية احملدودة ،يه اول رشكة 

يف تعزيز التمنية  ،تسامه  وتطويرية وتعلمية وتأ هيلية متخصصة يف الاحصاء والاستشارات الاحصائية

ة والتكنالوجية التعلميياملس تدامة يف العراق عرب برانمج معلها العلمي العميل واذلي يواكب التطورات 

،من خالل ربطها مع براجمها اليت تعمل عىل تطوير الاداء املؤسيس لقطاعات الاعامل اخملتلفة مهنا 

عدة وكذكل الافراد ،حيث تقوم ببناء قدراهتم وتدريهبم وتقدمي يد املسا قطاع اخلاصورشاكت الاحلكويم 

ا الشامةل سوق العمل واحتياجاته يف العراق وفق رؤيهتوالاستشارة العلمية الصحيحة وتتابع متطلبات 

تدريبية توفر مناجه تعلميية و و ،حيث متتكل برانمج معل علمي ومعيل جمرب يف عدد من دول العامل 

 حديثة عرب رشااكهتا الااكدميية والتعلميية اخملتلفة.

 آ ليات وس بل تطوير معل الاحصائيني يف العراق. -عنوان ادلراسة :

 @5102قوق فحفوةة لرشكة اجلسور للتدريب والاستشارات الاحصائية احملدودة مجيع احل

 رشكة اجلسور للتدريب والاستشارات الاحصائية احملدودة. -النارش:

 امحد اجلسار -الباحث:

 05/5102/ 2 -اترخي النرش:

لالقتباس من  ةميكن الاقتباس من هذة ادلراسة طاملا يمت الاشارة اىل املصدر وفاميييل صيغة مقرتح

  -ادلراسة:

اجلسار ،امحد،آ ليات وس بل تطوير معل الاحصائيني يف العراق،رشكة اجلسور للتدريب والاستشارات 

 .5102الاحصائية احملدودة،العراق،بغداد،

 www.gtsciq.comهذه ادلراسة صادرة ابللغة العربية وابلصيغة الالكرتونية ومتاحة عىل املوقع الالكرتوين للرشكة 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 -:املقدمة

مراقبتنا ومتابعتنا لتخصص الاحصاء عىل مدار عرش س نوات مضت واليت مل  بعدتأ يت هذه ادلراسة 

 نلحظ فهيا اي تقدم وتطور يف هذا الاختصاص ال عىل صعيد الافراد وال عىل صعيد املؤسسات

احلكومية ،حيث وجدان ان خرجيوا قسم الاحصاء من اجلامعات العراقية والعاملني يف هذا اجملال يعانون 

من الاهامل والهتميش ابلرمغ من امهية هذه املهنة يف لك العامل ،ذلكل اكن البد من دراسة احصائية 

 هذا اجملالير ميكن تطو لوضع آ ليات وس بل تطوير هذا التخصص او ابالحرى هذه املهنة واملعلوم انه ال

 مامل نعرف الاس باب ومن مث معاجلهتا ووضع برانمج تدرييب وتطويري وعقد ورش معل لها.

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث 
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 احملتوايت 

 2..........................................................................تقرير ادلراسة ومهنجية البحث -اواًل:

 6............................................................فية التحليلية ملهنة الاحصايئص ادلراسة الو  -اثنيًا:

 6............................................................................................همنة الاحصايئ -آ  

 7.........................................................................املناصب الاحصائية والاجور -ب

 8..........................................................................................ادلرجة الااكدميية -ت

 9.............................................................انواع املؤسسات اليت توةف الاحصايئ -ث

 01........................................................................املهارات اليت حيتاهجا الاحصايئ -ج

 05.........................................................................اليت حيتاهجا الاحصايئ عارفامل -ح

 01....................................................................الربامج الاحصائية وقواعد البياانت -خ

وير معل آ ليات وس بل تط وواقع اخلرجيني من قسم الاحصاء لادلراسة الوصفية التحليلية  -اثلثًا:

 06.............................................................................................حصائيني يف العراق.الا

 56-52.......................................................................................النتاجئ والتوصيات -رابعًا:

 57...........................................................................................واملراجعاملصادر  -خامسًا:
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 تقرير ادلراسة ومهنجية البحث -اواًل:

روف العمل والتطوير وكذكل ةتعترب همنة الاحصايئ اثلث افضل همنة يف العامل من حيث 

الاجور،وذكل الن الاس تاذ اجلامعي هو صاحب اثين افضل همنة يف العامل ،وتعترب همنة الاحصايئ من 

 ارسع املهن منوًا وتطورًا يف العامل .

التدريب الاحصايئ  و ميالتعل مهناجومع هذا التطور الرسيع لهذه املهنة يظهر دلينا السؤال الهام هل يتطور

 وكذكل هل يتطور الاحصايئ ومعهل يف العراق مع التطور احلاصل يف العامل.

 يف هذه ادلراسة نسعى جاهدين لالجابة عن ال يت.

 املهارات واملعارف. مايه احتياجات السوق من الاحصائيني من انحية -0

 ماهو واقع تشغيل اخلرجيني من قسم الاحصاء يف العراق. -5

ائيني آ ليات وس بل تطوير معل الاحص تضعاليت ممكن ان مايه ادلورات التدريبية وورش العمل  -3

 يف العراق.

حيث يعطي السؤال الاول رؤية عن الاحصايئ املثايل واملؤهل للحصول عىل فرص معل ،السؤال 

عطينا آ ليات ،السؤال الثالث ي يف العراقعطي نظرة حيادية عن واقع اخلرجيني من قسم الاحصاء الثاين ي

 حصائيني يف العراق.وس بل تطوير معل الا

 -مهنجية البحث:

حيث قام الباحث جبمع البياانت من مصادر رمسية وعلمية  -الاسلوب الوصفي التحلييل : -0

 ودراسات سابقة موثوقة لتحقيق الهدف.

مت اس هتدافهم عن من الاحصائيني مس تجيب  61مشلت  اس تبيان الكرتونية حيثمعل اس امترة  -5

 .موقع الفيس بوك  طريق

 SPSSمت تفريغ وتبويب وحتليل ومعاجلة البياانت ابس تعامل برانمج التحليل الاحصايئ  -3

 يف عرض البياانت والنسب والنتاجئ املتحصل علهيا. Excelمت اس تعامل برانمج  -1
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 ادلراسة الوصفية التحليةل ملهنة الاحصايئ -اثنيًا:

تلف هبدف حل مشلكة حقيقية يف م يه معلية مجع البياانت وحتليلها  -همنة الاحصايئ: -آ  

 قطاعات الاعامل. وهو اجلزء اذلي يس بق معلية اختاذ القرار.

 

 ( يوحض معلومات عن همنة الاحصايئ عاملياً 0جدول رمق )

 الف دوالر س نوايً  72111 متوسط الاجر لالحصايئ

 الف دوالر شهرايً  6521

 دوالر ابلساعة 36

 املاجس تري ادلرجة الااكدميية الادىن اليت تطلب

 عادة غري مطلوبة متطلبات اخلربة

نس بة الزايدة املتوقعة لفرص العمل لالحصايئ من 

 5155-5105عام 

57% 

 

ان النس بة قد ه آ عالحيث كام يبني اجلدول من املالحظ ان نس بة الزايدة املتوقعة مرتفعة نسبيًا 

، ذلكل جند اهنا من املهن %00مقارنة مع ابيق املهن الاخرى واليت بلغت نسبهتا  %57بلغت 

 الارسع منو وتطورًا يف العامل .
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 املناصب الاحصائية والاجور -ب

 الس نويةوالاجور  الاكرث طلباً  ( يوحض املناصب الاحصائية5اجلدول رمق )
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 الااكدميية لالحصائينيادلرجة  -ت

 

تعترب درجة املاجس تري يه احلد الادىن اذلي يطلب يف التوةيف من الاحصائيني يف اغلب 

الرشاكت ويف بعض الاحيان يشرتط ادلكتوراه ،ويعود سبب ذكل ان معل الاحصايئ حبيث 

 ذلا فأ ن املاجس تري جتعهل مؤهل لعمل البحوث بصورة فحرتفه .

 

مه محةل  %06حصائيني عامليًا مه محةل درجة املاجس تري ومن الا %69حيث وجد ان 

 ادلكتوراه اما ابيق النسب توزعة بني الباكلوريوس واملعاهد.

 ادلرجات العلمية لالحصائيني يف جمال الاحصاءيوحض نس بة ( 0شلك رمق )
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 انواع املؤسسات اليت توةف الاحصائيني -ث

 

لغت نس بة حيث بيعترب قطاعي الصناعة والتجارة من امه القطاعات املوةفة لالحصائيني 

 اته، اما القطاع الصحي مبختلف تسمي %35العاملني يف هذه القطاعات يه الاحصائيني 

 ، وقد تباينة النس بة يف ابيق القطاعات %39فقد وةف من الاحصائيني نس بة 

 املؤسسات اليت توةف الاحصائيني( يوحض نس بة 5شلك رمق ) 
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 املهارات اليت حيتاهجا الاحصايئ -ج

 

لشلك يف ا كام هو مبنييف لك العامل  حيتاهحا الاحصايئ اليتوقد وجد ان هناك عدد من املهارات 

 التايل

 يبني الامهية للمهارات اليت حيتاهجا الاحصايئ ( 3شلك رمق ) 
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همارات الفكر الراييض والتفكري النقدي واحملامكة وختاذ القرار من امه املهارات اليت جيب ان تعترب         

ومن مث  (%82،%82،%87يمتتع هبا الاحصايئ حيث وجد ان امهيهتا النسبية بلغت عىل التوايل ) 

 ابيق املهارات الاخرى.

 العلمية. حل املشالك هو القدرة عىل توةيف الطرق الرايضية يف -حيث ان الفكر الراييض : -

 هو القدرة عىل اس تخدام التحليل واملنطق يف تقيمي نقاط القوة والضعف . -التفكري النقدي : -

 هو حتديد التلكفة واملنفعة املرتبطة بلك اختيار . -احملامكة واختاذ القرار: -

 وعادًة املهارات حيصل علهيا الاحصايئ من التدريب واملامرسة وليس التعلمي فقط .

 

 يبني نس بة الامهية للمهارت اليت حيتاهجا الاحصايئ (1رمق ) شلك 
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 املعارف اليت حيتاهجا الاحصايئ -ح

 مهنا هيبني اخملطط التايل املعارف اليت حيتاهجا الاحصايئ ومدى الامهية للك معرف

 
ان من اجبدايت الاحصايئ ان ميتكل املعرفة يف الاحصاء والاحصاء الراييض ولكن البد من 

امتالكه للمعرفة يف الاقتصاد واحملاس بة ومن مث الربامج الاحصائية وقواعد البياانت وايظًا اللغة 

والسبب  ملعارف الاخرىالانلكزيية بناءًا عىل ماس بق جند اهنا تعترب من امه املعارف مقارنًة اب

د احتليل البياانت فقط ولكن يدخل يف الادارة والاقتصمجع و يف ذكل ان الاحصاء اليقف عند 

 واحملاس بة وغريها. 
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 ( يبني نس بة الامهية للك معرفة1شلك رمق )
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 الربامج الاحصائية وقواعد البياانت -خ

 

وجد ان الربامج الاحصائية وقواعد البياانت الاكرث اس تخداما  5105يف دراسة اجريت عام 

 يف العامل كام مبني يف اخملطط التايل

 
الربانمج الاكرث اس تخدامًا عىل مس توى العامل مث جاء يف املرتبة الثانية والثالثة عىل هو  Rتبني ان نظام 

 . SAS،SPSSالتوايل برانجمي 
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 ( يبني برامج التحليل الاحصايئ الاكرث اس تخدامًا يف العامل6شلك رمق )
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ل تطوير معل آ ليات وس ب واخلرجيني من قسم الاحصاء  لواقعادلراسة الوصفية التحليلية  -اثلثًا :

 حصائيني يف العراق.الا

وتصنيف ومعاجلة البياانت اليت مت احلصول علهيا من الاس تبيان الالكرتوين مت بعد مجع وتبويب 

 لك يف ادانه انشاس تخالص التايل ،نالحظ من ال 

 -اليت:اك الفئات العمرية نس بة املشاركني يف ادلراسة من .0

  03يه  52بلغت  النس بة املئوية للفئة العمرية اليت اعامرمه اقل من%  

  21عام  31-52ئوية للفئة العمرية الثانية واليت ترتاوح اعامرمه من بيامن بلغت النس بة  امل% 

  ( 07،%8،%7،%2بيامن بلغت النس بة املئوية للفئات العمرية الاخرى وعىل التوايل%) 

( قد اخذت اعىل النسب والسبب يف ذكل رغبة هذه الفئة  31 -52الفئة العمرية من) تبني ان 

 يف جمال الاحصاء. يف التطوير واحلصول عىل فرصة معل

 ( يبني نس بة الفئات العمرية املشاركة يف ادلراسة7شلك رمق )

 

25اقل من 
13%

25
50%

31-35
5%

36-40
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41-45
8%

45اكبر من 
17%

نسبة الفئات العمرية المشاركة في الدراسة
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 -اكل يت:نس بة املشاركة من اذلكور والاانث يف ادلراسة  -5

 88لغت نس بة اذلكور ب%  

  05بيامن بلغت نس بة الاانث%  

جند ان اذلكور مه اكرث رغبة يف التطور واحلصول عىل معل الهنم يعتربون مه الفئة  ظومن املالح

 اليت تعيل اكرث من الاانث .

 

 ( يبني نس بة الاانث واذلكور املشاركني يف ادلراسة8شلك رمق )
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نسبة االناث والذكور المشاركين في الدراسة
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 التحصيل ادلرايس  -3

 وابلتايل الاحصايئنالحظ من الشلك يف ادانه ان التحصيل ادلرايس همم ويساعد عىل تطوير معل 

 -احلصول عىل فرص معل اوسع واكل يت:

  بلغت نس بة احلاصلني عىل شهادة الباكلوريوس مه الرشحية الاكرب حيث بلغت نسبهتم

70.7% . 

   03.3بيامن بلغت نس بة احلاصلني عىل شهادة ادلبلوم العايل%. 

 لتوايل جند ايظًا ان نس بة احلاصلني عىل درجة املاجس تري وادلكتوراه وعىل ا 

 .( وهذا يؤكد ماتطرقنا هل يف السابق3.3%،00.7%)

 مشاركني يف ادلراسةالتحصيل ادلرايس لل ( يبني نس بة 9شلك رمق )

 

 

 

النسبة

71.7

13.3 11.7

3.3

نسبة التحصيل الدراسي للمشاركين في الدراسة

بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه
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 التخصصات  -1

 ابلتخصصات جند ان  هعند رؤيتنا للنسب اخلاص

 حيث يشرتك فهيا  %71بلغت  ان النس به الاعظم اكنت من حصة ختصص الاحصاء واليت

 محةل شهادة الباكلوريوس ابدلرجة الاوىل ومن مث املاجس تري واخريًا ادلكتوراه.

  00وحبوث العمليات بلغت نسبهتا  %05بيامن ختصصات الاحصاء التطبيقي فقد بلغت نسبهتا% 

 .%3واخريًا الاحصاء البييئ بلغت 

وعلية جيب ان يقسم اىل فروع اخرى  وهذا يؤكد ان العراق دليه ختصص عام يف الاحصاء

 اثنوية اك التطبيقي واحليوي وغريها.

 ( يبني نس بة التخصصات املشاركة يف ادلراسة01شلك رمق )
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 العاملني وغري العاملني -2

غري العاملني و مت وضع هذا املؤرش يف الاس تبيان ملعرفة مايه نس بة العاملني من خرجيني قسم الاحصاء 

وغري العاملني بلغت نسبهتم  %76.7السبب لغري العاملني حيث بلغت نس بة العاملني وكذكل ملعاجلة 

وقد تبني لنا من خالل التحليل ان اذلين اليعملون مجيعهم من محةل شهادة الباكلوريوس ويعود  53.3%

السبب يف ذكل عدم قدرة احلكومة عىل توةيفهم لعدة اس باب وكذكل القطاع اخلاص اليس تقبلهم بسبب 

نه يبحث عن اانس ميلكون اخلربة يف هذا اجملال ومجيعهم الميلكون اخلربة الهنم خرجيني جدد ومل يعملوا ا

 سابقُا.

 ( يبني نس بة العاملني وغري العاملني املشاركني يف ادلراسة00شلك رمق )
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 املهنة اليت يعمل فهيا الاحصايئ او العنوان الوةيفي هل. -6

اكنت من نصيب معاون رئيس احصائيني اقدم  %0وجد ان من املشاركني يف الاس تبيان ان نس بة 

،كام بلغت من ميكل %0.7واحصايئ اقدم  %6.7وكذكل مدير اقدم بيامن بلغت نس بة مدخل بياانت 

 ى،ويبني الشلك يف ادانه ابيق النسب للعناويني الوةيفية الاخر ويه نس بة عالية  %52عنوان ال امعل 

 اليعملون يف حقل الاختصاص اصاًل. %2وكام تبني وجود 

 ( يبني نس بة املهنه او العناويني الوةيفية املشاركني يف ادلراسة05شلك رمق )
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 الربانمج الاحصايئ الاكرث اس تخدامًا يف حتليل البياانت يف العراق -7

 SPSSمن الاحصائيني يس تخدمون برانمج حتليل البياانت الاحصائية  %71تبني ان هناك نس بة 

يامن حل يف املرتبة ب ، معه  لسهوةل التعاملويعود السبب يف ذكل ان اغلب اخلرجيني اجلدد يعملون عليه 

 بيامن اكنت نس بة ابيق الربامج وعىل التوايل  %53حيث بلغت نسبته  Excelالثانية برانمج 

 (5% MATLAB،E Views والربامج الاخرى اكنت )3%. 

 ( يبني نس بة الربانمج الاحصايئ الاكرث اس تخدامًا للمشاركني يف ادلراسة03شلك رمق )
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 مايه اكرث دورة تدريبية ترغب يف حضورها اذا اس تطعت  - 8

 -وتبني التايل:حيث مت اقرتاح مجموعة من ادلورات 

ويعود  SPSSترغب يف حضور دورة تدريبية يف برانمج التحليل الاحصايئ   % 66.7تبني ان نس بة

السبب يف ذكل ان اغلب اخلرجيني اجلدد ميلكون املعلومات النظرية الااكدميية ولكن حيتاجون اىل 

 دورات تدريبية يف هذا الربانمج لتطوير معارفهم فيه.

الراغبني يف حضور دورات يف معل ادلراسات واملسوح الاحصائية من  %51 بلغت نس بة بيامن

حيث بلغت النس بة Excelمث تلهتا دورة حتليل البياانت الاحصائية ابس تخدام برانمج الالكرتونية 

حصت دورة خرائط مراقبة اللجودة الاحصائية وتطبيقاهتا ابس تخدام  %3.3وبلغت نس بة  8.3%

 .%0.7خريًا حلت دورة مبادئ الاحصاء لالحصائيني اجلدد حيث بلغت النس بة احلاسوب ،وا

 ( يبني نس بة الراغبني يف حضور دورة تدريبية معينة للمشاركني يف ادلراسة01شلك رمق )
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خرائط مراقبة الجودة االحصائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسوب

عمل الدراسات والمسوح االحصائية االلكترونية
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 مايه ورشة العمل اليت تعتقد اهنا س تطور معكل الاحصايئ -9

 -لتالية:المهيهتا وتبني من الشلك التايل النس بة احيث مت اقرتاح مجموعة من ورش العمل اليت اخرتانها 

من املس تجيبني يعتقدون ان ورشة معل بعنوان همارات كتابة واعداد التقارير  %61تبني ان نس بة 

ية ورشة العمل اخلاصة بتوثيق الانشطة الاحصائ  لهم الاحصايئ بيامن تبني انالاحصائية تطور مع 

ويف املرتبة الاخرية حلت والاحصاءات البيئية /  %58هتا بلغت نسب وعالقهتا ابملنتج الاحصايئ

 .%8احصاءات املياة حيث بلغت  نسبهتا 

( يبني نس بة اذلين يعتقدون ان احدى ورش العمل هذه تطورمعل الاحصائيني املشاركني 02شلك رمق )

 يف ادلراسة
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ئينسبة الذين يعتقدون ان احدى هذه الورش تطور عملهم االحصا

احصاءات المياة/ االحصاءات البيئية  توثيق االنشطة االحصائية وعالقتها بالمنتج االحصائي مهارات كتابة واعداد التقارير االحصائية
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 النتاجئ والتوصيات

 لك العامل.همنة الاحصايئ املهنة الارسع منوًا وتطورًا يف  -0

 عارف واملهارات املذكورة سابقُا تعطية افضليةالاحصايئ امل تبني ان امتالك -5

 جيب ان ميتكل الاحصايئ عىل الاقل درجة املاجس تري للحصول عىل فرصة معل . -3

 ت.العمل عىل اكرث من برانمج حتليل للبياان يفجيب ان ميتكل الاحصايئ القدرة واملعرفة  -1

 عام يه اكرث الفئات اليت تبحث عىل التطوير الاحصايئ. 31-52من تبني ان الفئة العمرية  -2

 تبني ان اذلكور مه اكرث رغبة يف التطوير الهنم مه اذلين يبحثون عن معل مقارنًة ابالانث. -6

 وجد ان محةل الباكلوريوس يف الاحصاء مه الفئة الاكرث يف العراق. -7

 وس.وجد ان نس بة الغري عاملني مجيعهم من محةل الباكلوري -8

هو   العراقيف الاكرث اس تخدامًا يف حتليل البياانت من قبل الاحصائينيتبني ان الربانمج  -9

SPSS. 

 تبني وجود رغبة كبرية يف حضور دورة تدريبية يف الربانمج املذكور يف النقط السابقة. -01

تبني ان اكرث ورشة معل يعتقد املشاركون يف ادلراسة اهنا س تطور معلهم الاحصايئ يه  -00

 بة واعداد التقارير الاحصائية.ورشة همارات كتا
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 التوصيات

ان يفكر الاحصائيني من محةل شهادة الباكلوريوس ابكامل دراس هتم لنيل درجة  -0

 املاجس تري عىل الاقل.

ان يتعمل ويتدرب الاحصايئ عىل برامج التحليل الاحصايئ ويه برامج  -5

SPSS،Excel، وبرانمج يكتب بلغة برجمة مثل املاثالب يف حاةل عدم متكن هذه

 واحدى برامج قواعد البياانت.الربامج من تلبية متطلبة دراسة معينة 

ان يقوم الاحصايئ حبضور يف الس نة الواحدة عىل الاقل دورتيني تدريبية عىل ان  -3

 ساعة تدريبية. 02التقل ادلورة التدريبية الواحدة عن 

 

عىل الاقل ورشة معل يف اي عنوان احصايئ اكنت الهنا س توسع مداركة ان حيرض  -1

 ومعارفه وابلتايل تعطية مرونة يف العمل الاحصايئ.
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 املصادر واملراجع -خامسًا :

حتليل احتياجات السوق من الاحصائيني،مركز سرب لدلراسات  -التنجي ، د.معن،صانعوا القرار -0

 .5101،تركيا،الاحصائية والس ياسات العامة

        2- www.salary.com. 

              3- GALLUP ® World (www.gallup.com). December 16, 2013. 

              4-  

5- US Department Labor, Employment and Training Administration. 

6- Rexes Analytics (www.rexeranalytics.com)  , published in 

www.r4stats.com. 
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