انعاللت بني االستثمار انبشري ًاننمٌ االلتصادي يف انعراق نهمذة
(ً )0252-5891لياس انعائذ نالستثمار انبشري (دراست لياسيت)

م .د .رجاء عبد هللا عيسى
قسم االقتصاد /كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة
املستخهص:

يمث ل االسللتثمار ف ل راس المللا البشللر طاقللة متجللددة يمك ل االعتمللاد علي ل للوصللو الللى تحقي ل اهللدا
تنموية مهمة للعرا م خال رفد المجتمع بطاقات مبدعة قادرة على االبتكار وتطوير ما هو قائم لذا تملت دراسلة
اثر االستثمار البشر عللى النملو االقتصلاد مل خلال اعتملاد مؤشلر اللدخ القلوم كداللة بلالمتييرات المسلتقلة
(راس المللا البشللر ،راس المللا المللاد ) وهللذا اعتمللد علللى فرضللية ا العالقللة طرديللة بللي النمللو االقتصللاد
واالستثمار البشر ومن يمك قياس عائد االستثمار البشر الذ يعد حافزا لزيادة راس الما البشر مل خلال
التعلليم وتطللوير االقتصللاد بشلك عللام وقللد بينلت الدراسللة صللحة الفرضلية المللذكورة انفللا مل خللال اعتمللاد أسلللو
االقتصاد القياس  ،فضلال عل تنلاق معلد العائلد لالسلتثمار البشلر طيللة ملدة ( ، (2010-1985وهلذا يلنعكس
على انخفاض انتاجيلة الفلرد والمجتملع كملا انل يمثل حلافزا جيلدا لتلدن راس الملا البشلر وعزوفلا عل التعلليم
والدراسة ومزاولة عم غير اإلنتاج الذ ال يتطل راس الما البشر متطور.

املصطهحاث انرئيسيت نهبحث

 /االسلتثمار البشلر  -النملو االقتصلاد  -عائلد االسلتثمار البشلر  -التكامل

المشترك.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 19

العدد 47

الصفحات 492-342
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للمدة( )0252-5891وقياس العائد لالستثمار البشري(دراسة قياسية)
ممذمت

ا االسللتثمار فل رأس المللا البشللر مللا هللو إال زيللادة الرصلليد المعرفل فل المجتمللع ومللد القللدرة علللى
االسللتفادة م ل رأس المللا البشللر المتللراكم ف ل تحقي ل النمللو علللى جميللع األصللعدة ،فضللال ع ل التصللد إلنتللا
المنتجات الجديدة و زيادة القدرة على اإلبداع .اذ بدا تطبيل العللم فل العمليلات االنتاجيلة كاحلد العناصلر االساسلية
لهللا فل نهايللة القللر التاسللع عشللر ،وفل القللر العشللري تحولللت االسللتثمارات باتجللا الدراسللة والتطللوير وزيللادة
المعرفة لتصبح احد العوام الضرورية لالنتا .وف هذا السيا فا االستثمار تكلفة يتحملها المسلتثمر عللى امل
تيطيتها وتحقي عائد صاف ف المستقب  ،ومد تحقيق لألهدا المطلو تحقيقها لالقتصاد والمجتملع والملقلاة
على عات قطاع التعليم اذ يعم النظام التعليم على ربط مخرجات مع احتياجات ومتطلبات عملية التنمية.

فرضيت انذراست:

تنطلل الدراسللة م ل فرضللية مفادهللا ا العالقللة الطرديللة بللي االسللتثمار فل راس المللا البشللر (التعليم) والنمللو
االقتصللاد (الللدخ القللوم ) ف ل العللرا .وا عائللد االسللتثمار البشللر يتنللاق مللع الزيللادة الحاصلللة ف ل النمللو
االقتصاد ف العرا للمدة .2010-1985
هللد الدراسللة :تهللد الدراسللة دراسللة اثللر االسللتثمار ف ل رأس المللا البشللر ف ل النمللو االقتصللاد م ل خللال
استخدام دالة االنتا كلو دوكلالس ومل ثلم احتسلا عائلد االسلتثمار البشلر ومل خلال اعتملاد هيكل الدراسلة
بشك التال :

ىيكم انذراست:

اوال :االطار النظر لالستثمار ف راس الما البشر ومعد العائد
ثانيا:واقع االستثمار البشر ف العرا
ثالثا :العالقة بي االستثمار البشلر والنملو االقتصلاد فل العلرا للملدة  0292-9191وقيلاس العائلد لالسلتثمار
البشر
ً
اًال :االطار اننظري نالستثمار يف راس املال انبشري ًمعذل انعائذ

انذراساث انسابمت:
هناك عدة دراسلات تطرقلت اللى االسلتثمار البشلر ومنهلا دراسلة ميللر  H.P.Millerتركلز عللى قيلاس
معللد عائللد راس المللا البشللر ملل خللال اثللر التعللليم علللى الللدخ طللوا حيللاة الفللرد االنتاجيللة فلل امريكللا
( )1959-1939توصل الللى ا اضللافة  90دوالر مل اجل تحقيل تعللليم اضللاف سللتحق عائللدا مللد حيللاة الفللرد
االنتاجية تفو 922دوالر).(Miller, H. P,1960,pp.962-986
وظهللرت دراسللة بلل حبيلل واسللبيج عللام  1992لبيللا دور االسللتثمار البشللر ف ل االسللتقرار السياسلل
والتطللور االقتصللاد باعتمللاد دالللة انتللا كللو دوكللالس ،وادخ ل راس المللا البشللر كعام ل انتللاج ف ل الدالللة
واوضللحت النتللائن معنويللة المتييللرات معللد نمللو حصللة الفللرد م ل النللاتن واالسللتثمار البشللر ايجللاب الت ل ثير ف ل
االستقرار السياس ).(J.Benhabib&M.M.Spiegel,1992
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للمدة( )0252-5891وقياس العائد لالستثمار البشري(دراسة قياسية)
واحتسبت منلى الشلرقاو واخلرو عائلد راس الملا البشلر فل المملكلة الميربيلة باالعتملاد عللى داللة
مينسر.فقد حدد المتيير التابع لوغارتيم االجلور والمكاسل الماليلة نظيلر القيلام بعمل ،والمتييرات المسلتقلة خاصلة
باالجير وه (الجنس ومح العم  ،والعمر ،ومربع العمر وبداية االلتحا بالعم وااللمام باللية العربيلة فقلط) فقلد
تم اختيارها لتمث اهم الخصائ االجتماعيلة واالقتصلادية و الديميرافيلة كملا تضلم المتييلر علدد سلنوات التعلليم
وه السنوات التسعة االولى االبتدائ والمتوسط ثم التعليم الثانو والتعليم العال والتدري المهن مضلافا اليل
سنت التلمذة الصناعية .هذا فضال عل متييلر سلنوات الخبلرة اللذ يقلاس بوحلدات الوقلت اللذ يمثل الفلر بلي
االلتحا بالعم الو مرة واكما الدراسلة كملا تلم تضلمي المتييلر بصلييت التربيعيلة ايضلا  .واظهلرت النتلائن ا
العائد اق بالنسبة للذي تخرجوا بعد عام  9112وا الفرد الذ يقرأ ويكت العربية فقط يحص على اجر اق مل
الذ يجيد الفرنسية وكانت التييرات ذات معنوية عالية (منى الشرقاو واخرو .)0220،
واستهد بحث عبد هللا بل محملد الملالك ود .أحملد بل سلليما بل عبيلد قيلاس معلد العائلد االقتصلاد
لالستثمار ف التعليم الجامع بالمملكة العربية السعودية ،وب سلو معد العائد الداخل .وتوص البحث ا ( معد
العائد على المستو الفرد هو (  ) ...4 %ومعد العائد على المستو المجتمع هلو ( ،)0.44 %وهلذا يعنل
ا هناك جدو اقتصادية م االستثمار ف التعليم الجامع ف المملكلة العربيلة السلعودية عللى المسلتو الفلرد
فل حاللة أ يلتحل الخلرين بالقطللاع العلام ،فل حلي لللم تظهلر نتلائن القيلاس جللدو اقتصلادية مل االسلتثمار فل
التعليم الجامع ف المملكة العربية السعودية على المستو المجتمع نظرا للتكلالي الباهظلة التل تتحملهلا الدوللة
ف سبي تقديم الخدمة ،واحتما وجود هدر اقتصاد ف اإلنفا على التعليم العال (عبدهللا بل محملد الملالك ود.
أحمد ب سليما ب عبيد  .)0222،ودرس عماد الدي احمد المصبح عائد راس الما البشر ف سوريا باعتماد
دالة مينسر ايضا وباعتملاد بيانلات مقطعيلة لعلام  0220وتلم قيلاس العائلد لكل مسلتو تعليمل  .وتبلي مل نتلائن
الدراسة تدن مستو العائد الذ ارجع الباحث الى السياسة االجرية ف سوريا والت اعتبرها عقبة اسلهمت فل
تدن االنتاجية ولمختل مستويات التعليم (عماد الدّي أحمد المص ّبح.)022.،
اما دراسة اشر العرب لقياس راس الما البشر ف مصلر قلام ببنلاء دليل مركل  .واحتسل معلدالت
ثالث مؤشرات رئيسة وه رصيد راس الما البشر والثان مد االستفادة من والثالث التدف اللى رصليد راس
الما البشر منطل م مفهوم ديناميك لراس الما البشر (اشر العرب .)0224،
اما على مستو العرا لم يتم قياس عائد االسلتثمار فل راس الملا البشلر كملا ا الدراسلات القياسلية
ف هذا المجا شحيحة والدراسلة يعلد محاوللة لقيلاس معلد العائلد لالسلتثمار فل راس الملا البشلر اللى جانل
دراسة اثر االستثمار البشر على نمو االقتصاد (الدخ القوم ) ف العرا للمدة 2010-1985
 -5مفيٌو االستثمار يف راس املال انبشري ًطرائك لياسو:

أ -مفيٌو االستثمار يف راس املال انبشري:
تطور مفهوم راس الما البشر عبر اللزم ويعلد الفيلسلو االجتملاع والعلالم االقتصلاد االسلكتلند ادم
سللمث  ) 9412-9402( Adam Smithفلل مقدملللة االقتصلللاديي االوائللل الللذي لفتلللوا االنتبلللا اللللى المسلللائ
االقتصللادية ف ل التعليم.فقللد وج ل االهتمللام الللى مهللارة العللاملي نتيجللة للتعللليم والخبللرة م ل خللال العم ل  .واعتبللر
عنصرا اليمك تجاهل ف تكوي االنتا وف الت ثير ف وتائر نمو االنتا م خال ت ثير فل زيلادة فاعليلة عمل
القو العاملة وف تحقي الرفا االقتصاد .

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية المجلد  91العدد47
العالقة بين االستثمار البشري والنمو االقتصادي في العراق

276

للمدة( )0252-5891وقياس العائد لالستثمار البشري(دراسة قياسية)
كما اشار الى مس لة اخر وه ا النشاطات التعليمية توظ عددا اليستها ب م القو العاملة وتملت
حجما م راس الما  ،وقد ضم ذلك كل ضم مفهوم عل راس الملا الثابلت .فلقلد سلمى راس الملا المتمثل
بالمعرفللة والعلللم وكيفيللة اسللتخدامها م ل االنسللا (بللراس المللا الللدائم) ،ويللر ا االسللتثمار ف ل مجللا التعللليم
اليختل ع االستثمار ف عوام اخر .
وتعللد اراء فريللد مارشللا  A.Marshallنقطللة تحللو كبيللرة ف ل مجللا المعالجللات االقتصللادية ف ل التعللليم
وطري للمعالجات االقتصادية المعاصرة .فقد مهد لنق دور التعلليم مل كونل علامال خارجيلا فل النملو االقتصلاد
الى عد م العوام المباشرة .واكد على ا اكثر انلواع راس الملا قيملة راس الملا الكلام فل االنسلا (ملدحت
القريش  .)949 ،0224،كما ا وليم بيت طال بتخصي رؤوس اموا كبيرة للتعليم.
وظهر مصطلح راس الما البشر الو مرة فل مقاللة بيجلو  Pigouوبلي فيهلا ا هنلاك اسلتثمار فل راس
الما البشر الى جانل االسلتثمار الماد .كملا اكلد كلار ملاركس(  ) k.Marxعللى اهميلة التعلليم والتلدري فل
زيللللادة مهللللارا ت العملللل غيللللر ا البدايللللة الحقيقيللللة لحقلللل اقتصللللاديات التعللللليم كانللللت علللللى يللللد روبللللرت سللللولو
) (R.Solow,1958وتيلللللودور شلللللولتز ) (T.Schults,1960وجلللللار بيكلللللر) (G.Backer,1964ودينسلللللو
) (E,Dension,1962وهاربيسو )(Haribson,1964
واستخدم مينسر  Mincerفل بحثل الاالسلتثمار فل راس الملا البشلر وتوزيلع اللدخ الشخصل ال فل علام
 9119مفهوم االستثمار البشر .
واعتملللد بيكلللر علللام  91.7لتحديلللد راس الملللا البشلللر عللللى التعلللليم والتلللدري باالضلللافة اللللى المعالجلللة
الطبية،ووجد ا الناتن يعتمد عللى معلد العائلد مل راس الملا البشلر وا أ زيلادة فيل تلؤد اللى زيلادة فل
االنتا لك غير قاب للنق او التحوي مث االرض والعم وراس الما الثابت.
مر مفهوم راس الملا البشلر بمراحل عديلدة حتلى تبللور واسلتق فل اوائل السلتينيات مل القلر العشلري
كفرع جديد يدمن بلي التربيلة والتعلليم  ،وقلد وجهلت انتقلادات كثيلرة اللى مفهلوم راس الملا البشلر النل يحلاو
الحط م شل التربيلة ،فهل ظلاهرة انسلانية رفيعلة فلو الحسلا والتقلدير الملاد ،وقياسلها اقتصلاديا هلو انكلار
لطبيعتها  ،ب ا هذ االنتقادات جعلتهم يعترضو (علماء التربيلة) عللى تسلميت بعللم معتبلري انهلا محلاوالت مل
قب علم االقتصاد لتطبي ادوات على التربية والتعليم .وا التربية والتعليم كالهما عملية ثقافية بمفهومهلا الشلام
 ،وهو مفهوم اليتعارض مع القيم االقتصلادية  ،فالثقافلة التخلر عل كونهلا طرائل النلاس فل الحيلاة االجتماعيلة
وم ضمنها طرائ كس الناس معيشتهم ،وهو جان اقتصاد وثقاف ف ا واحد .
واعتمدت منظمة اليونسي تعريفا لراس الما البشر كون المخلزو اللذ تمتلكل دوللة ملا مل السلكا
االصلحاء المتعلملي والمنتجلي واللذ يعلد علامال رئيسلا فل تقلدير امكانياتهلا مل حيلث النملو االقتصلاد وتعزيلز
التنمية البشرية المستدامة (اشر العرب ،مصدر ساب .)11 ،لذلك اصبح م الضرور االهتمام براس الما
البشر وصيانت ع طري التدري والصحة والعناية ب م اج تنمية االفراد والمجتمع ودفع اللبالد نحلو التقلدم
واالزدهار .
ويثير التوسلع فل اشلباع االحتياجلات االنسلانية لبنلاء القلدرات فل العلرا خلال العقلود اللثالث االخيلرة مل
القر المنصرم وبداية القر الحاد والعشري تساؤالت هامة بش دور راس الما البشر فل تحسلي معلدالت
االداء االقتصاد ف العرا ،وذلك يتطل استخدام مقاييس الحتسا رصيد راس الما البشر ف العلرا .ووفقلا
لما متوفر م بيانات احصائية ف العرا يمكننا تبن هذا المفهوم ك ساس لحسا رصيد راس الما البشر .
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وبمحاولللة قيللاس مؤشللرا لللراس المللا البشللر باالعتمللاد علللى معللادالت رياضللية  ،ووفقللا لنظريللة النمللو
الداخل او الذات الت برزت دور راس الما البشر كمتيير داخل ف تطبي النماذ التحلي الكل واسلتخدمت
مقياسا لرصيد راس الما البشلر هلو التحصلي العلمل ،ويمكل اعتملاد مؤشلر مسلتو التعلليم فل العلرا وفل
المعادلة الرياضية المعتمدة م قب الدراسات العلمية ف هذا المجا ).(George A.Kyriacou ,1991,p.5

ب -طرق لياس االستثمار راس املال انبشري :
ا تبن طريقة ما الحتسلا رصليد راس الملا البشلر لليس بلاالمر السله نظلرا لتعلدد االبعلاد وتشلابكها
وف مفهوم االستثمار ف راس الما البشر باالضافة الى عدم تلوفر بيانلات مالئملة للتعبيلر عل كل بعلد وبشلك
دقي .
وبرغم الصعوبات ف بناء دلي رصيد راس الملا البشلر يظل مل الضلرور التعلر بشلك نسلب عللى
وضع رصيد راس الما البشر ومتابعت عبر الزم .وتسهم دراسلة اشلر العربل اسلهاما مهملا وذللك لحسلا
رصيد راس الما البشلر واللدلي وفل هلذ الطريقلة يتكلو مل ثلالث ابعلاد فرعيلة وهل (اشلر العرب ،مصلدر
ساب -:).2 ،
البعد االو  :الرصيد المتراكم ف لحظة زمنية معينة م االفراد (قوة العم )االصلحاء والملؤهلي والمنتجلي ويلتمالتعبير ع هذا خال ثلالث مؤشلرات هل (متوسلط سلنوات التعلليم ،ومعلد الوفيلات ،ومتوسلط نصلي العامل مل
القيمة المضافة ف قطاع الصناعة التحويلية) ،وقد تم تحديد القيمة المعيارية لك مؤشلر مل المؤشلرات الفرعيلة
اوال اعتمادا على ما يعكس المؤشر المعن على رصيد راس الما البشر وعلى سبي المثا فا معلد الوفيلات
فا نقص يمث ارتفاعا فل رصليد المتلركم مل راس الملا البشلر .لذا فلا القليم المعياريلة لهلذا المؤشلر تحسل
وف -:
XF  XM
Y
)                 (1
XU  X M
اذ ا -:
:Yالقيملللة المعياريللللة للمؤشلللر :XF،القيمللللة الفعلية(لمؤشلللر الفرعلللل ) :XM،القيملللة الللللدنيا (لمؤشلللر الفرعلللل )
:XU،القيمة العليا(لمؤشر الفرع )
 البعد الثلان هلو التلدفقات للرصليد المتلراكم مل راس الملا البشلر ويشلم مؤشلرات فرعيلة ه (معلد معرفلةالقراءة والكتابة بي االناث ،ومعد االلتحا بالتعليم الجامع ،ونوعية التعليم)
البعد الثالث هو مد االستفادة م الرصليد المتلراكم مل راس الملا البشلر ومل مؤشلرات (نسلبة المتعلمليتعليما عاليا الى اجمال المتعطلي ،ومؤشر هجرة الكفاءات)
وبعد حسا قيم المؤشرات الفرعية يتم حسا الدلي المرك لراس الما البشلر كوسلط حسلاب ملوزو لهلذ
األدلة الفرعية.
وهناك طر اخر متبعة لقياس اثر التعليم ف االقتصاد ه ثالث طرائ (رياض بدر سلتراك )19 ،0229،
ه -:
 -9طريقة الترابط  :وتتم المقارنة بي عدد م البلدا ف وقت واحلد واكتشلا التلرابط بلي التعلليم ونملو
الدخ القوم ومل االنتقلادات الموجل لهلذ الطريقلة انل تهمل اثلر العوامل غيلر التعليميلة فل النشلاط
االقتصاد ،مث راس الما الماد او اسعار النقد.
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 -0طريقة البواق  :تعتمد على دالة االنتا فا زيادة ف الدخ القلوم ترجلع اللى ملا انفل مل راس الملا
والعم اما البواق (حد الخط ) فيعود الى تعليم القو العاملة وانتقدت هذ الطريقلة بلا الزيلادة قلد تكلو
نتيجة لمساهمة راس الما ف تحسي التعليم.
 -2طريقة المباشرة  :تقوم على حسا الفر بي العائلد والتكلالي غيلر ا هلذ الطريقلة تهمل الفلر فل
الدخو بسب نوع المه او الجنس الذ تختل العوائد م الذكور الى االناث ويعود الفر الى الذكاء
......الخ.
-0نظرياث معذل انعائذ نالستثمار انبشري :
ازداد االهتمام بدور التعليم م قب االقتصاديي م اجل تبريلر زيلادة حجلم نفقلات التعلليم فل البللدا الناميلة
والمتقدمة على حد سواء.وبذلك تبلورت نظرية راس الما البشر التل تعلد االنفلا عللى التعلليم اسلتثمارا يلؤد
الى زيادة انتاجية الفرد وبالتلال زيلادة دخل الفلرد الملتعلم ورفلع مسلتوا المعيشل .وكا ذللك عللى يلد االقتصلاد
شولتز). (T.W.Schultz,1961,pp.1-17) (T.Shaulzحيت استندت هذ النظرية عللى اسلاس ا هنلاك عالقلة
ايجابية بي االستثمار ف التعليم(االستثمار ف راس الما البشر ) وبي زيادة دخ الفلرد والمجتملع أ انل كلملا
زاد االستثمار ف راس الما البشر كلما زاد الدخ سواء على مستو المجتمع او مستو الفرد .كما ا شولتز
اسللتخدم طري ل اعللادة النفقللات التعليميللة علللى مسللتو االقتصللاد الللوطن ف ل امريكللا( ،)1956-1900وقللار بللي
الزيادة ف النفقات التعليمية والزيادة ف عوائد االفراد المتمثلة بكمية االجور ف تلك الفترة حس الفئلات العمريلة
و الجنس.
وتوص ك مل جلو فيلز  J.vaizyوبيلاكوك  A.Beacockاللى ا االسلتثمارات الموظفلة فل التعلليم
ستحق اضافة الى الفوائلد التل يحصل عليهلا الفلرد فوائلد اخلر للمجتملع تسلمى بالفوائلد الخارجيلة الناتجلة عل
ارتفاع المسلتو الثقلاف للمجتملع عموملا مملا يلؤد اللى ارتفلاع المسلتو الحضلار وتحسلي نوعيلة القلرارات
االقتصللادية واالجتماعيللة(جمللا االسللد مزع ل  .)35 ،1985،وتسللتند نظريللة راس المللا البشللر علللى فللروض
مهمة يمك اجمالها على وف االت :
-9التوج الحال :ويعتمد على النظرة التفاؤلية للمستقب بالنسبة لالفراد االكثر تعليما.
-0العمر:االفراد االصير سلنا يتمتعلو بقيملة حاليلة للعائلد اكبلر مل اقلرانهم االكبلر سلنا ،وذللك ال علدد السلنوات
الباقية لالفراد االصير سنا اطو م تلك المتبقية لالكبر سنا لذلك فالمتوقع استمرار االفراد االصير سنا ف التعليم
او التدري .
-2التكالي :ا احتما االستثمار ف راس الما البشر يكو اكبر ف حالة ما تكو التكالي منخفضة ،فالمتوقع
زيادة االلتحا بالجامعات ف حالة انخفاض التكالي .
-7فرو الدخ العمالية:اذ تعتمد نظريلة راس الملا البشلر اللى وجلود عالقلة موجبلة بلي التعلليم والعائلد واللى
وجود زيادات ف االجر على طو الحياة العملية للفرد الى جان المكاس النفسية الت يحص عليها الفرد بسلب
الدراسة .
ف درسة ب حبي واسبيج  1994حيث ضلم راس الملا البشلر فل داللة التقلدم التقنل ولليس ملدخال
لالنتا .املا هلو وجلونز  1999فقلد ضلمنا عنصلر العمل المعلزز بلراس الملا البشلر (Robert E. Hall and
) Charles I. Jones,1999,pp.87-88وف االت :
)L-----------------------(2
وا :Sسنوات الدراسية والتدري الت تلقتها وحدات العم .
:Lعنصر العم :r،معد العائد على التعليم:H،راس الما البشر .
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وا تفاضل الدالللة مللع سللنوات الدراسللة يعط ل العائللد علللى التعللليم .وتعطل هللذ الطريقللة امكانيللة تحلي ل
اإلختالفات ف الناتن لك عام بي بلدا المتقدمة إلى اإلختالفات ف النسبة م الناتن الكل  ،وإختالفات ف الني
المستو التعليم  ،وإختالفات ف معد اإلنتا .ويمك كتابة دالة االنتا م خال دمن العم براس الما البشر
بشك التال :

حيث ا :A:رصيد راس الما البشر االول :K،راس الما الماد :y،الدخ
وعلى صعيد اخر اوضحت نظريلة العامل المتبقل ) (Residual Factorفل النملو مل خلال داللة االنتلا
كو دوج الس ا الزيادة ف االنتاجية تعود الى راس الما والعمل وكلذلك عوامل اخلر يشلك التعلليم والمعرفلة
والتقللدم العلم ل والتكنيك ل والبحللوث العلميللة الجللزء االعظللم منهللا الللى جان ل تنظلليم العم ل والمسللتو الصللح
والترفيه ل للقللو العاملللة وال لذ يعكللس المسللتو المعاش ل .وهذ العوام ل مجتمعللة تسللمى العام ل المتبق ل ولقللد
سلللاهمت هلللذ النظريلللة فللل قيلللاس اثلللر تللللك العوامللل عللللى عللللى النملللو االقتصلللاد الكل .فقلللد توصللل دينسلللو
) (Denisonف دراست لمصادر النمو االقتصاد ف الواليات المتحدة خال المدة ( )1959-1929الى ا %43
م النمو االقتصاد يعلز اللى االثلار المباشلرة وغيلر المباشلرة للتعلليم وقلد ربلط دينسلو بشلك تصلاعد نتلائن
النمو ف الدخ لقوم بالنمو ف النفقات التعليمية(مدحت القريش :مصدر ساب .)172 ،
البد الت كيد على اختال الطلر المتبعلة فل حسلا العائلد لالسلتثمار عللى المسلتو الجزئل والكلل فعللى
المستو الجزئ (على مستو منظمة او منش ة معينة)يحس العائد على االسلتثمار بانل النسلبة المئويلة لصلاف
الفوائد منسوبا الى التكالي غير ا هذ الطريقة اليمك تعميمها على المستو الكل للدولة ما(جلاك فليل ورو
. )346-344
ستو ،2003،
واالسللتثمار البشللر نوع لا احللدهما يتمثل بللالتعليم والللذ يتمثل بقسللمي االو بللالتفرل للتحصللي العلم ل
والثان بتكلفلة الفرصلة البديللة ونلوع الثلان مل االسلتثمار هلو الصلحة.فالعائلد عللى االسلتثمار البشلر الملرتبط
بالتعليم يمك النظر الي م المنظلور االقتصلاد بانل عائلد مسلتقبل لالسلتثمار الحلال  .اذ ا التفلرل للتحصلي
العلم يعن ضمنا االنقطاع ع الكس الماد وه التكلفة ه تكلفة الفرصة البديلة فوجود هلذ التكلفلة يوجل
ضرورة رشادة االسلتثمار ،فلاذا كانلت القيملة الحاليلة لزيلادة اللدخ اكبلر مل القيملة الحاليلة لتكلفلة االسلتثمار كلا
القرار القيام ب رشيدا ويحس بالصيية(د.سليما القدس  )17-16 ،1982،التالية:
)       (4

n

45

) y(1  i
n 1

vh 
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اذ ا  :vhالقيمة الحالية لالستثمار البشر ف السنة h
 :∆yالزيادة بالدخ

:iسعر الفائدة :nعدد سنوات الكس ( ، )65-20فاذا كانت القيمة الحالية لالستثمار اكبر م الـتكـالي فا
القرار االستــثمار يكـــــو رشيدا.ولقد استخدمت العديد م الدراسات التطبيقية هذا المبدأ لحسا عائد االستثمار
االقتصاد غير ا هنالك عوائد اخر وه العوائد االجتماعية والت اليمك تكميمها وتقيسيها لذا فا المقارنة
على اساس تكلفة الفرصة البديلة التكو دقيقة .ومنها النظرية المينسرية الت اعتمدت احتسا دالة الكس للفرد
م خال المعادلة(عل عبد القادر عل  )4 ،2009،التالية:
(ln y  a  s  x  x 2 ------)1
اذ ا : S:عدد سنوات الدراسة
:Xعدد سنوات الخبرة
:Yالدخ
وا سنوات الخبرة تحس بصيية التال X=age-S-6
:ageعمر العام .
وطورت هذ المعادللة لحسلا معلد العائلد عللى مختلل مسلتويات التعلليم  Kوذللك باسلتخدام المتييلر اللوهم
Dلمختل مستويات التعلليم  Kملع مراعلاة ا تكلو علدد المتييلرات الوهميلة بقلدر علدد مسلتويات التعلليم ناقصلا
واحد منعا لمصيدة لمتيير الوهم وكو ا  K=1أ ا يتم احتسا اثر ك مستو تعليم على حد واحتسا
العائد ل اذ ا :
2
(ln y  a   Bk Dk  x  x ------).
لذا يمك حسا معد العائد على مستو تعليم معي على وف االت :
(-------)4

) k   ( k 1
sk

rk 

اذ : Skعدد سنوات الدراسة لمستو تعليم :rk.Kمعد العائد لمستو التعليم
نظرية النمو الداخل جاءت بتعديالت على نماذ النمو للكالسيك الجدد ومنهم نموذ  Lucasمع رأس
ما بشر ) (Khفنجد يعتمد ف نموذج على مجموعة م الفرضيات نلخصها (حمزة مرادس ،2010،

)96-95فيما يل :
 -9أ االقتصاد مشك م قطاعي فقط احدهم مكرس ف إنتا السلع و األخر ف تكوي رأس
الما البشر .
-0ك األعوا أحادية بمعنى ال يوجد تباي ال ف االختيارات التربوية و ال ف المردود الفرد المبذو ف
الدراسة:عددهم يساو . n

 )اعتمد عمر الكس م  02سنة بعد حذ
ف الدو المتقدم

ادنى مستو للتعليم والتدري الذ يحص الفرد علي للدخو الى مجا العم
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 -2كذلك نستطيع أ نلمس مع لوكاس أ تراكم رأس الما البشر ) (Khمقيد بالمعادلة التالية:
: uالوقت المخص للعم كنسبة م الوقت المتاح : H،راس الما البشر : K،راس الما الماد .
ويمك تحديد عملية تراكم راس الما البشر عبر الزم وف معادلة التفاض ()5
حتى يتسنى لها الحصو على معد النمو طوي االمد وقد استخدمت دالة كو دوجالس على النحو التال -:
(y  K  (uH )1 .H  -------)9
وعلى هذا االساس يمك التعام مع االنتاجية الحدية لراس الما البشر على انها مؤشر للعائد على راس الما
البشر وبهذا يمك احتسا معد العائد الخا على ان
y
(r  (1   ) ------)10
H
y
(------ )11
ومعد العائد للمجتمع هو
) r  (1    
H
وبشك عام يمك حسا معد العائد على راس الما البشر (عل عبد القادر على)30 ،2001 ،على النحو
1 y 1  
التال :

)       (12
y H
H
مما سب يمك اعتملاد طريقلة تقلدير داللة االنتلا لقيلاس اثلر االسلتثمار البشلر فل النملو االقتصلاد فل
العرا واحتسا معد العائد.
ً
ثانياً:الع االستثمار انبشري يف انعراق:
ويتمث ل االسللتثمار ف ل المللوارد البشللرية بللالتعليم والتللدري والصللحة والدراسللة العلم .وج ل اهتمللام هللذ
الدراسة لتحقي الهد المنشود ف قياس عائد االستثمار البشر م خال اثر التعليم ف الدخ القلوم او معلد
نمو الدخ وطبقا لذلك سو نتطر الى عرض مستو التعليم ف العرا منذ نش ت االولى.
ُيعللد االهتمللام بالمسللتو التعليمل انعكاسللا ومللروة لمحتللو تطللور حضللارة الشللعو وتقللدمها ،فهللو المقيللاس
لكافة النظم االقتصادية واالجتماعية والصحية ومد تقدمها ونموها.
اتسمت السياسة التعليمية منذ عام 1921بتقاسم القطاعا  ،الحكوم والخا  ،مهمة تقديم الخدمات التربويلة
فيها وا كانت بنس تمي لصالح األو منها ف اغل الفترات ،إال إ انتشار األفكار االشتراكية ف العلالم وتعلاظم
الدور الحكوم ف الحياة االقتصادية واالجتماعيلة للعلرا النلاجم عل تنلام اإليلرادات الريعيلة النفطيلة اللذ كلا
أساسا لنمو الدولة الشمولية المركزية الت تقدم الخدمات العاملة وتتكفل بتقلديمها قلد ّوللد أساسلا ال يكلو النظلام
التربو حكوميا بالكام ف مطلع عقد السبعينات م القر الماضل  ،تسلعى الدوللة فيل ا يكلو مجانيلا فل كافلة
مراحل وإلزاميا بالمرحلة االبتدائية من مع وعود متكررة ف توسيع نطا اإللزامية تلك  .ومنذ ذلك الحلي خطلى
النظام التربو خطوات كبيرة وشهد نضجا متقدما إذا ملا قليس بالمؤشلرات الكميلة حتلى علد انل األكبلر فل منطقلة
الشر العرب طبقا لتصنيفات البنك الدول  ،ويالحظ أ العرا يؤم ب همية التعليم واحقيلة الملواطني فل التعلليم
وفقا لقدراتهم ومهاراتهم وتول عناية خاصة لذلك القطاع المهم م خال زيادة االنفا على التعلليم وتبنيل خططلا
تقوم على اسلس التعلليم المجلان  ،والتعلليم االلزامل خلال المراحل التعليميلة االوللى لتحصلي االطفلا مل االميلة
وحتى تضم حصو الفرد على الحد االدنى م حق ف التعليم.
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وسنحاو ا نبي ف هذا الجزء جهود الحكومة العراقية ف تطوير التعليم م خال زيادة علدد المتعلملي
وزيادة االنفا الحكوم وزيادة عدد المدارس والتدريسيي ،اذ بلل علدد الملدارس( )8407فل مراحلل كافلة لعلام
1986/1985وعلددالطال فل مراحلل المختلفلة بلل ( )2849949وضلمت الهيئلة التعليميلة ( )132513معلملا
ومدرسلللا فللل العلللام ذات .واخلللذ علللدد الملللدارس وعلللدد الطلللال الهيئلللات التعليميلللة بلللالتطور اذ وصللل فللل علللام
، )20390( ، 2010/2009و( (5710428و(  )427316على الترتي .وكا هذا النضن حصيلة واضحة للنمو
الكبير ف مؤشرات الكمية الت تسلارعت معلدالتها السلنوية بشلك حثيلث خاصلة فل عقلد السلبعينات والثمانينلات
والتسعينات والعقد االو م االلفية الثالثة.
ف االهتمام الجد بالتعليم ينعكس ف المؤشرات الكمية العداد المتعلمي ففضال ع المؤشرات المالية
والبشرية ومد قدرة الدولة ف توفيرها وجهودها الرامية الى اعالء التعليم وجعل فل مسلتو مرملو وهلذا ملا
نجد جليا ف حجم االنفا على التعليم وتطور ف الدولة كما مبي ف الجدو (.)1
اال ا حجللم االنفلللا عللللى التعلللليم اليعكلللس اال قلللدرة الدولللل ة فللل تلللوفير مسلللتلزمات مدرسلللية مللل كتللل
وقرطاسية وابنية وتجهيزات وروات الهيئة التدريسية وا اغل النمو الحاص فل االنفلا نلاتن مل زيلادة حجلم
الروات وليس نتيجة لتحسي الخدمات المدرسية وهذا مما اليساعد على اخلذ حجلم االنفلا عللى التعلليم عللى انل
االستثمار البشر الحقيق الذ يمك ا يساهم ف النمو االقتصاد .
واذا كنا بصدد دراسة ت ثير االستثمار البشر م خال التعلليم عللى النملو االقتصلاد (م خلال مؤشلر
الللدخ القللوم ) فل العالقللة بينهمللا هل عالقللة اعتماديللة سللببية ذات تل ثير متبللاد  ،اذ ا االسللتثمار البشللر فل
التعلي م ب حدث الوسائ واالسالي التكنولوجية والتربويلة والتوسلع فل انشلاء الملدارس والجامعلات وتوزيعهلا بملا
يخللدم احتياجللات االفللراد ومراعللاة التنللوع ف ل التخصصللات وفقللا الحتياجللات نمللو المجتمللع وتنفيللذ خطط ل االنمائيللة
والعم الجاد نحو القضاء على االمية ،يؤد الى انشاء افراد قادري على التطوير واالبداع بكفاءة عالية.
جدو ()1
اإلنفا على التعليم ف العرا للسنوات( )2010-1985باالسعار الثابتة لسنة 1980
اإلنفا على قطاع التعليم
السنوات
766.94
1985
755.04
1986
483.49
1987
544.90
1988
514.86
1989
450.68
1990
180.84
1991
144.20
1992
89.81
1993
41.53
1994
26.18
1995
40.08
1996
38.70
1997
معد النمو المرك للمدة-10.08 1990-1985
معد النمو المرك للمدة -38.33 1995-1991

(مليو دينار)

اإلنفا على قطاع التعليم
السنوات
39.18
1998
67.15
1999
117.73
2000
149.70
2001
134.67
2002
902.01
2003
63.31
2004
138.12
2005
161.17
2006
255.31
2007
282.03
2008
346.38
2009
401.84
2010
22.38
معد النمو المرك للمدة 2002-1996
53.44
معد النمو المرك للمدة 2010-2004

(مليو دينار)

المصدر :ماهر عزيز عبد الرحمـ الحبي  :عالقـة االستثمـار ف قطاع التعليـم بالتنمية االقتصادية لبلـدا عربيـة مختلـارة للملدة (2001-
،)1985رسالة ماجستير (غير منشورة)،قسم االقتصاد،جامعة بيداد130 ،2006،
: 2008-2002لجنللة قطللاع التنميللة البشللرية :مسللودة ورقللة قطللاع التنميللة البشللرية –محللور التعللليم  ،االصللدار الثللان  ،وزارة التخطلليط
()12-11
والتعاو االنمائ ،اللجنة الفنية العداد الخطة الوطنية الخمسية ،2014-2010تشري الثان ،2009
:2010-2009تم تقديرهما م قب الباحث بطريقة االستكما خط
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ً
ثانثا :لياس اثر االستثمار انبشري عهى اننمٌ االلتصادي يف انعراق ًعائذه
ا دراسة موضوع االستثمار ف قطاع التعليم يتطل معرفة عالقة االسلتثمار فل هلذا التعلليم بلالمتييرات
االقتصادية التنموية وذلك م خال االستعانة باسلو القياس االقتصاد الذ ُيعد م األسالي الكمية الرائلدة فل
هذا المجا م أج الوصو والكشل عل ملد تل ثير متييلر االسلتثمار فل قطلاع التعلليم بمؤشلـر اللدخ القلوم
وم ثم قياس العائد خال مدة الدراسة.
-9توصي النموذ المستخدم ف قياس اثر االستثمار البشر ف النمو االقتصاد
اعتمادا على النماذ التل احلدثت تقلدما عللى نملوذ سلولو ومنهلا لوكلاس وروملر تلم ادخلا عنصلر راس
الملللا البشلللر اللللى داللللة كلللو دوجلللالس(J.Benhabib&M.M.Spiegel:op.cit.p.6) Cobb-Douglas
التالية:
حيث ا : Atالمخزو المعرف
:Htمخزو راس الما البشر
:Ktراس الما الماد
:Ltقو العم
و تم احتسا مخزو راس الما البشر وف طريقة كوكر) (George A.Kyriacou :Op.Cit,p.5أ
باعتماد معامالت وسنوات التعليم لك مرحلة للحصو على مخزو راس الما البشر فل العلرا وفل الصليية
التالية:
حيث ا
:Htاالستثمار البشر ف السنة الحالية

: Prالتعليم االبتدائ باستبعاد مدة الدراسة وف التعليم ف العرا ست سنوات
 :Sceالتعليم االثانو باستبعاد مدة الدراسة وف التعليم ف العرا ست سنوات
 : Hiالتعليم العال باستبعاد مدة الدراسة وف التعليم ف العرا اربع سنوات

وثم اضافة راس الما البشلر كعامل
ومما سب يمك اعتماد النموذ ( )13وقسمت الطرفي على
اضللاف ونتيجللة لظللرو العللرا ومللا مللر بل مل حللرو وحصللار واحللتال اذ ياخللذ قيمللة  9فل سللنوات الحللر
والحصار واالحلتال تلم اضلافة متييلر وهمل  dumوفل الصليية التاليلة لتقلدير العالقلة بلي االسلتثمار البشلر
والنمو االقتصاد وف مؤشر الدخ القوم وف الصيية اللوغاريتمية المزدوجة.
lnyt=lnAo+ α lnKt +blnHt+dum+et ---------------------------------------------15
حيث ا :
كما مبينة ف الملح ()9

:A0،مقطع صاد :dum،متيير الوهم :et،متيير عشوائ
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أ_ طرق تمذير اننمٌرج
تم االستعانة بتقلدير االنحلدار المتعلدد اللذ يكلو فيل المتييلر المعتملد اللدخ القلوم والمتييلرات المسلتقلة فهل
(االسلللتثمار البشلللر (راس الملللا البشلللر )،وتراكم راس الملللا الملللاد ،والمتييلللر اللللوهم ) للملللدة (-9191
)0292بطريقة المربعات الصير االعتيادية وف حالة عدم تحق االختبارات االقتصلادية واالحصلائية والقياسلية
سو تعتمد الى استخدام نماذ قادرة على معالجة المشاك التقدير القياس طريقة التكامل المشلترك وفل طريقلة
جوهانس  Johansen approachونموذ تصحيح الخط .VCEM
ب_ خطٌاث طريمت جٌىانسن Johansen approach
قبللل البلللدأ بالطريقلللة اعلللال نحسللل االسلللتقرارية stationaryوفقلللا الختبلللارات االسلللتقرارية ديكللل
فلوالر Dickey and Fuller (1981) ADFلكل مل السالسل الزمنيلة راس الملا البشلر والملاد واللدخ
القوم وعندما تكو السالس غير مستقرة نعتمد طريقة جوهانس .
اعتملاد التكامل مشلترك  co integrationحسل طريقلة جوهانسل  Johansen approachوالمقتلرح
م قب  Johansen and Juselius 1990عندما يزيد عدد المتييرات قيد الدراسة ع متييري المكانيلة وجلود
اكثللر م ل متج ل لتكام ل المشللترك  .ويفض ل هللذ الطريقللة حتللى ف ل حالللة المتييللري وف ل ماتوص ل الي ل مونللت
كللارلو Monte Carloولتحديللد عللدد متجهللات التكام ل مشللترك تللم اعتمللاد اختبللاري (Johansen, s and
)،Juselius, k. 1990,pp.169-210االو اختبلار االثلر  Traceالختبلار فرضلية ا هنلاك عللى االكثلر  qمل
متجهللات التكام ل المشللترك مقاب ل النمللوذ العللام غيللر المقيللد  r=qوتحس ل احصللاءة نسللبة االمكللا االعظللم لهللذا
االختبار على النحو التال :
حيث

ه اصير قيم المتجهلات الذاتيلة وتلن

فرضلية العلدم عللى وجلود علدد مل متجهلات

التكامل المشللترك يسللاو علللى االكثللر . rا ا عللدد المتجهللات وفل نمللوذ الدراسللة r=0,1,2,3

أ ا

،ضد الفرضية البديلة
فرضية العدم
واالختبار الثان هو اختبار القيمة الذاتية العظمى الذ تحس بشك التال :
،ضللد الفرضللية البديلللة
أ ا فرضللية العللدم
المشترك يمك اعتماد نموذ تصحيح الخط لتحقي التواز على المد الطوي .
-0حتهيم اننمٌرج

 .وف ل حالللة تحق ل التكام ل

اعتمد تقدير طريقة المربعات الصير االعتيادية  OLSلتقدير االنحدار المتعدد بي الدخ القوم واالستثمار
الماد والبشر باالضافة الى المتيير الوهم وقد بينت النتائن الجدو ()0ا العالقة سلبية مع جميع المتييرات وهذا
مناف لمنط النظرية االقتصادية الذ ين على ا العالقة يج ا تكو ايجابية مع متيير االستثمار خاصة وقد اخذ
ف االعتبار اثر الحصار والحر بنظراالعتبار ،وبالنسبة للمؤشرات واالختبارات يظهر اختبار درب واتس  D-Wاق م
الجدولية  duوهذا يعط قرار غير حاسم بوجود مشكلة ارتباط ذات م عدمها كما ا معام التحديد Rيشير الى ضع
العالقة بي المتييرات اذ يبل  %28.5وهذا يعن ضع ف جودة تطاب النموذ المختار وعلى الرغم م معنوية المتيير
راس الما البشر وف اختبار احصاءة . t
وا التقدير بطريقة المربعات الصير ) (OLSيعان م تحيز وعدم اتسا ،لذا نعتمد طر تقدير اكثر دقة
وتساعد ف اعطاء نتائن اكثر اتساقا ومالئمة لنظرية االقتصادية،فنعتمد اوال استقرارية المتييرات وف اختبار ديك
فوالر.ADF
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جدو ()0
العالقة بي النمو االقتصاد واالستثمار الماد والبشر والمتيير الوهم
The regression equation
F
R
D_W
lny = 27.7 - 1.72 lnh + 0.0412 lnk + 0.664 lnl + 0.074 dum 2.68 %33.8 1.58
SE
27.48
1.917
0.069
0.43
0.477
t
1.01
-0.90
0.60
1.55
0.15

المصدر :تم التقدير باستخدام برنامج du=1.65 ,dl=1.14 F(3,22,5%)=3.05 minitab13

يوضللح جللدو ( )3ا اختبللار ديكلل فللوالر ADFلسلسلللة الزمنيللة لمخللزو راس المللا البشللر غيللر
مستقر وف اذ القيمة المحسوبة اق م القيمة الجدولية  ،وكذلك تكوي راس الما الثابت ،وعدم وجود مشلكلة
ارتباط ذات فيهما اذ ا قيمة المحسوبة الختبار  D-Wاكبر م الجدولية،مما يعن ا االختبار اعطى قرار حاسلم
بعدم االستقرارية ،باالضافة الى ا السلسلة الزمنية لدخ القوم فانها سلسللة غيلر مسلتقرة ،للذا يمكل ا ناخلذ
الفر االو للمتييلرات وبيلا االسلتقرارية بعلد الفلر االو وكملا مبينلة فل الجلدو (،)4اذ ا قيملة اختبلار ديكل
فوالر اكبر م القيمة الجدولية أ ا جميع المتييلرات مسلتقرة مل الدرجلة االوللى بعلد الفلر االو أ متكامللة
بدرجة) I(1وأ نتائن ( )OLSقد تكو مضللة بسب أ البيانات تمي إلى التحلرك بلنفس االتجلا ملع الزم .مملا
يتطل اخذ اختبار التكام مشترك لبيا مد تكام العالقات.
جدو رقم( )2نتائن اختبار استقرارية متييرات المعتمدة ف الدراسة باستخدام اختبارADF
النوارج **
الوخغيش

نوورج1

نوورج2

نوورج3

0.23

-2.81

-3.61

ADF

*2.39

*1.87

*8.17

D-W

0.97
*9.82
9.87
*1.99

-0.107
*2.14
-1.33
*8.27

-1.23
*2.17
-2.37
*8.18

ADF
D-W
ADF
D-W

الوعلواث الوقذسة

lny
lnk
lnH

المصدر:تم استخدام برنامن  eviews 3.1لتقدير اختبلار الجلذورو القليم الجدوليلة الختبلار ديكل فلوالر هل وفقلا لنملوذ 1كانلت -9..0
، -0...،-9.1.،ونموذ  2كانت ،-2.40،-0.11،-0..2ونملوذ  3كانلت القليم هل  -7.24،-2..2،-2.07وبنسل %9،%1،%92
على التوال ،تم اعتماد القيم الجدولية الختبار )*( D-Wمعنوية عند مستو du (2,25,5%)=1.55, dl(2,25,5%)=1.21 ،%1
** وبموج العالقات تكو الصيية النماذ .
∆Χt=δΧt-1+ut
نموذ  1بدو حد ثابت واتجا زمن
.و∆:تعن الفر
نموذ  2مع حد ثابت و بدو اتجا الزمن ∆Χt=a+ δΧt-1+ut
.
نموذ  3باتجا زمن وحد ثابت ∆Χt=a+βT+ δΧt-1+ut
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جدو ()4
نتائن اختبار ديك فوالر للمتييرات قيد الدراسة بعد الفر االو
نوورج1

نوورج2

نوورج3

-5.85

-5.75

-5.63

-5

-5.14

-3.97

-4.67

المعممات
المقدرة
ADF

-5.65

ADF

-4.57

ADF

النموذج

المتغير

lny
lnk
lnH

الوصذس :حن اسخخذام بشناهج  eviews 3.1لخقذيش اخخباس الجزوس قين الجذوليت الخخباس ديكي فوالسهي وفقا لنوورج نووورج 8كانوج -8.=9
، -9.==،-8.2=،ونوورج 9كانج ،-:.7:،-9.22،-9.=:ونوورج  :كانوج القوين هوي ; -;.:2،-:.=8،-:.9وبنسو %8،%<،%81
على الخوالي

ويوضح جدو (  )1نتائن اختبار االثر والقيمة العظملى.اذ يمكل بسلهولة رفلض فرضلية العلدم مل وجلود
متج التكام المشترك وا نقب الفرضية البديلة الت تضلم وجلود عللى االقل عالقلة واحلدة ذات تكامل مشلترك
وفقا لقيم الجدولية الختبار االثر وكذلك اختبار القيمة العظمى يعكس ذات الش ء .
جدو ()1
نتائن اختبارات التكام المشترك

فرضية العدم

قيم الحرجة
الختبار
االثرtrace
%1

اليوجد *r≤0

47.21

قيم الحرجة
اختبار االثر trace

القيمة العظمى

%1

قيم المتج
Eigenvalue

بدو اتجا زمن

على االق عالقة واحدة r≤1
على االق عالقتي

r≤2

على االق ثالث عالقات r≤3

52.24

04.24

29.68

02.14

15.41

97.24

3.76

2.4.

22.19

21.25

97.27

7.21

..21

0.91

2.11

0.725012
0.442906
0.231057
0.036992

باتجا زمن
اليوجد *r≤0
على االق عالقة واحدة r≤1
على االق عالقتي

r≤2

على االق ثالث عالقات r≤3

.2.2.

.0.11
29.7.
70.77
01.20
90.01

01.17
99.1.
90.01

2.4010.1
29.2.

29.41
94.1.
..20

97.97
99.11
..20

2.771299
2.299910
2.009429

المصدر:تم احتسا باستخدام برنامن  Eviews 3.1وا القيم الحرجة الت يظهرها البرنامن لقيم الجدولية الختبار االثر معتمدة م
Osterwald-Lenum, M. (1992) "A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum
Likelihood Cointegration Rank Test Statistics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53,461-471.
لذا تم اعتماد قيم الجدولية الختبار القيمة العظمى م نفس المصدر .و*تعن معنوية عند مستو %1
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للمدة( )0252-5891وقياس العائد لالستثمار البشري(دراسة قياسية)
وبناءا على اختبار التكام المشترك و ا السالس الزمنية لهلا عالقلة توازنيلة فل الملد الطويل عللى اللرغم مل
وجود االختال ف المد القصير ويتم تصحيح هذا االختال فل الملد الطويل بنملوذ تصلحيح الخطل باتجلا زمنل وا
العالقة طويلة االج الت يحققها االستثمار ف راس الما البشر بليت مرونتها %7و ف نملوذ التصلحيح التل تعكلس
العالقة االيجابية بلي اللدخ واالسلتثمار البشلر ،وا معنويلة المعلملة التصلحيح ( )-9.90وباشلارة سلالبة تعنل سلرعة
االستجابة كبيرة خال االمد الطوي  .ووف احصاءة  tنلرفض فرضلية العلدم وا المتييلرات معنويلة وهلذا دلليال عللى ا
المتييرات متكاملة .ا وجود عالقة توازنية طويلة االمد كما مبينة ف جدو ().
جدو ( ).نتائن نموذ تصحيح الخط
Sample(adjusted): 1987 2010
Included observations: 24 after adjusting endpoints
Standard errors & t-statistics in parentheses

)D(DUM
0.099455
)(0.16126
)(0.61674
-0.178860
)(0.14732
)(-1.21406
-0.014265
)(0.05899
)(-0.24182
-2.253540
)(2.58724
)(-0.87102
0.066988
)(0.26714
)(0.25076
-0.010985
)(0.09065
)(-0.12119

)D(LNH
0.045071
)(0.01372
)(3.28595
-0.044486
)(0.01253
)(-3.55008
-0.007478
)(0.00502
)(-1.49031
-0.467334
)(0.22006
)(-2.12365
0.035372
)(0.02272
)(1.55672
0.025711
)(0.00771
)(3.33475

)D(LNK
1.678637
)(0.63792
)(2.63141
-0.561294
)(0.58279
)(-0.96311
-0.262002
)(0.23336
)(-1.12272
-20.03427
)(10.2348
)(-1.95747
-0.047164
)(1.05677
)(-0.04463
0.716797
)(0.35859
)(1.99896

CointEq1
1.000000
0.087679
)(0.04015
)(2.18401
0.610030
)(2.49290
)(0.24471
0.291105
)(0.26754
)(1.08809
0.036828
)(0.04430
)(0.83135
8.656138
)D(LNY
-1.125466
)(0.28515
)(-3.94694
0.457577
)(0.26051
)(1.75650
0.113639
)(0.10431
)(1.08941
7.144844
)(4.57489
)(1.56175
-0.057391
)(0.47237
)(-0.12150
-0.181829
)(0.16029
)(-1.13440

Cointegrating Eq:
)LNY(-1
)LNK(-1

)LNH(-1

)DUM(-1

)@TREND(85

C
Error Correction:
CointEq1

))D(LNY(-1

))D(LNK(-1

))D(LNH(-1

))D(DUM(-1

C
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0.108619
-0.138987
2.637002
0.382753
0.438677
-7.553591
1.129466
1.423979
-0.041667
0.358641

0.498933
0.359747
0.019078
0.032556
3.584665
51.59293
-3.799411
-3.504898
0.017356
0.040687

0.422255
0.261770
41.26611
1.514121
2.631121
-40.55838
3.879865
4.174378
0.370428
1.762238
3.36E-05
-12.59020
3.465850
4.889331

R-squared
0.513282
Adj. R-squared
0.378083
Sum sq. resids
8.245175
S.E. equation
0.676805
F-statistic
3.796481
Log likelihood
-21.23342
Akaike AIC
2.269451
Schwarz SC
2.563965
Mean dependent
-0.062431
S.D. dependent
0.858217
Determinant Residual Covariance
Log Likelihood
Akaike Information Criteria
Schwarz Criteria

المصدر:تم التقدير باستخدام برنامن Eviews 3.1

وتم احتسا عائد االستثمار البشر وف المعادلة ( )12كما مبي ف جدو ( )7ولم يتجلاوز العائلد %1.9
طيلة مدة الدراسة وهلذا يعطل دليل عللى ا مسلاهمة راس الملا البشلر فل تكلوي اللدخ فل العلرا ضلعيفة
العتماد العرا على النفط بدرجة اكبر م أ مورد اخلر كملا ا معلد النملو السلنو لهلذا العائلد للم يحقل قيملة
موجبة اال ف االعلوام1993و 1995و 2004نتيجلة النخفلاض اعلداد المسلجلي فل كافلة مسلتويات التعلليم نتيجلة
لشللدة وطل ة الحصللار االقتصللاد فل التسللعينيات القللر المنصللرم التل دفعللت الللى عللزو الكثيللر مل العوائل عل
التعليم بينما ف بداية قر الحاد والعشلرو بسلب االحلتال واالخلتال االمنل عزفلت العوائل عل التعلليم رغلم
رفع الحصار االقتصاد .وكما ا معد النمو السنو للعائد يتناق مع ك زيادة فل اللدخ القلوم ،وا االشلارة
السللالبة تللد علللى عللدم تمللاز بللي مسللتو التوظي ل والتعللليم م ل جهللة والنمللو االقتصللاد والتعللليم م ل جهللة
اخر .وهذا يتطاب مع فرضية الدراسة.
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جدو ()4
عائد االستثمار البشر ف العرا ()2010-1985
معدل العائد *011

معدل نمو السنوي لمدخل القومي*

السنوات

عائد راس المال البشري

0874

0.058641

ــــــــــــــــــــــ

0875

0.058577

-0.10996

19.47881

0876

0.058453

-0.21167

-2.67831

0877

0.058315

-0.23512

-13.3108

0878

0.058275

-0.0697

5.399929

ــــــــــــــــ

0881

0.058203

-0.12341

-38.252

0880

0.058102

-0.17275

-7.25306

0881

0.057817

-0.49092

36.9177

0882

0.05791

0.160404

62.59862

0883

0.057843

-0.11477

-83.1115

0884

0.057858

0.025032

-28.6197

0885

0.057813

-0.07768

376.4545

0886

0.057741

-0.12495

27.38334

0887

0.057709

-0.05402

-0.8055

0888

0.05759

-0.20758

78.79577

1111

0.057519

-0.12179

37.06352

1110

0.057491

-0.04938

-29.5534

1111

0.057277

-0.3725

-88.9698

1112

0.057183

-0.16429

607.3629

1113

0.05765

0.81628

56.24942

1114

0.057607

-0.07354

5.985187

1115

0.057549

-0.10045

10.02751

1116

0.057532

-0.02926

1.873642

1117

0.057497

-0.0613

11.60777

1118

0.057409

-0.15412

-21.7608

1101

0.057117

-0.50732

3.142784

المصدر:تم تقدير وف معادلة 12م قب الباحث )*،احتس معد النمو السنو وف الصيية التالية:
حيث ا :ynدخ القوم ف سنة المقارنة: y0،دخ القوم ف سنة االساس
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ً
خامسا :أ)االستنتاجاث

تضمنت الدراسة تحلي اثر االستثمار البشر (التعليم (على النمو االقتصاد ف العرا  ،وم خال الدراسة
التحليلية الوصفية والقياسية توصلت الدراسة إلى أهم االستنتاجات الت تتلخ فيما ي ت :
-1تبي م خال الدراسة أ االستثمار يعتبر مهم وا ل عوائد وإرباح يتم الحصو عليها نتيجة تشيي تلك
الموارد ف مشاريع القطاع العام.
 -2أظهرت الدراسة با االستثمار يعتمد بشك رئيس على الكوادر المؤهلة م داخ الدولة ، ،وعلي فان ال بد
م االهتمام بتراكم رأس الما البشر ألن يحق تنمية اقتصادية حقيقية.
 -3تبي م خال الدراسة أ التعليم ف العرا شهد تطورا واهتماما ملحوظا م ناحية الكم واالنفا علي ·حيث
تم توجي مزيد م المخصصات المالية أل ذلك التطور قد صاحب ارتفاع ف حجم النفقات الكلية وخاصة أ هذا
القطاع بشك مرتكزا للنهوض بالعملية االقتصادية واالجتماعية .اال ا اغل النفقات موج لبناء المدارس الت
دمرت بسب العدوا على العرا طيلة مدة الدراسة ،وروات لهيئات التدريسية.
 -4تبي راس الما البشر يمث احد الركائز لتنمية العمالة الماهرة حيث زاد عدد المدارس والمعاهد والهيئات
التدريسية طيلة مدة الدراسة .2010-1985
 -5نتائن التحلي القياس أ ت ثير المتيير المستق ( راس الما الماد ) ليس ل أ ت ثير ·استنادا الى عدم
معنوية معلمة راس الما الماد وفقا الحصاءة  tوف طر التقدير المربعات الصير االعتيادية.
 -6ا السالس الزمنية للمتييرات متكاملة مل درجلة واحلدة أ بعلد الفلر االو وذات تبلاط واحلد للمتييلرات
الدراسة أ ا التواز تحق على المد الطوي وف التكام المشترك وف طري جوهانس .
 -7بناء على النموذ التكام المشترك تم تقدير نموذ تصحيح الخط باتجلا زمنل وا العالقلة طويللة االجل
الت يحققها االستثمار ف راس الما البشلر بليلت مرونتهلا %4و فل نملوذ التصلحيح التل تعكلس العالقلة
االيجابية بي الدخ واالستثمار البشر ،وا معنوية المعلمة التصحيح ( )-1.12وباشارة سلالبة تعنل سلرعة
االستجابة كبيرة خال االمد الطوي
 -8تشير نتائن التحلي القياس أ العالقة بي الدخ القوم الحقيق والمتييلرات المسلتقلة ذات دالللة إحصلائية
بمعنى ان كلما زاد حجم راس الما البشر المتراكم أد ذلك إلى زيادة الدخ القوم بنسبة .%4
 -9ا عائد االستثمار البشر منخفض ف العرا مقارنة بمعد نمو النفقات على التعليم .

ب-انتٌصياث

البد م وجود بعض التوصيات المتواضعة ف هذا الدراسة منها مايل :
 - 1ضللرورة االسللتمرار بزيللادة اإلنفللا علللى التعللليم بمراحل ل المختلفللة وأ تكللو أولويللة اإلنفللا علللى التعللليم
االبتدائ ثم الثانو ثم العال  ،أيضا فتح مزيد مل الكليلات لتقنيلة والمعاهلد الفنيلة وللجنسلي ،توجيل تخصصلات
التعليم العال نحو سو العم ،الحد م العمالة الخارجية.
 -2ربط بي مخرجات التعليم وسو العم ف العرا وجع التعليم الزام الى مسلتو الثلانو كل يسلاهم هلذا
المستو بشك فعا ف تحسي مستو الدخ للفرد والمجتمع اذ يكو الفرد بعد هذا المستو قادر على االبتكار
وتحسي مستوا الماد بقدر كبير
 -3العم على احتسا العائد م التعليم وخاصلة الجلامع عللى مسلتو الجامعلات العراقيلة وربلط ذللك العائلد ملع
مستو الدخ الذ يحص علي ف حالة توظي الفرد ف دوائر الدولة والقطاع الخا .
 -4أخيرا اقترحت إجراء بعض الدراسات ف هذا المجا على مستو الدولة بطريقة ميدانيلة للوقلو عللى حقيقلة
راس الما البشر المتراكم ف العرا وعائد م هذا االستثمار.
 -5توفير بيانات كاملة على مستو الدولة حو تصني العمالة حس الشهادة وسنوات الخدمة ومحددات االنفلا
على التعليم وبشك تفصيل ك يتمك الباحث والمخطط م ح بعض االختالالت الت تحدث فجوة كبير بلي عائلد
االستثمار البشر واالنفا على التعليم .

املصادر:
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أ:املصادر بانهغت انعربيت:

-1اشللر

العربلل :راس المللا البشللر ف ل مصللر –المفهللوم -القيللاس -الوضللع النسللب ،مجلة بحللوث اقتصللادية

عربية،العدد،39صي

.2007

-2جاك فلي ورو ستو :االستثمار البشر ادوات وخطوات قياس العائد،ترجمة اصدارات بميك باشلرا

د.عبلد

الرحم توفي (،القاهرة:مركز الخبرات المهنية لالدارة بميك)2003،
-3جما اسد مزع :االعتبارات االقتصادية ف التعليم(،المو

:مطبعة الجامعة.)1985،

-4حمزة مرادس  :دور جودة التعليم العال ف تعزيز النمو االقتصاد دراسة حالة الجزائر،رسالة ماجستير،قسم
علوم التسيير،كلية العلوم االقتصادية والتسيير،جامعة الحا لخضر.2010،

-5د.سللليما القدس :اقتصللاديات االسللتثمار فلل العنصللر البشللر فلل الكويت،مجلللة دراسللات الخلللين والجزيللرة
العربية،العدد ،22السنة الثامنة.1982،

-6رياض بدر ستراك :تخطيط التعليم واقتصاديات  ،الطبعة االولى (،عما :اثراء للنشر والتوزيع.)2008،

-7عبدهللا ب محمد المالك ود .أحمد بل سلليما بل عبيلد :العائلد االقتصلاد لالسلتثمار فل التعلليم الجلامع فل
المملكة العربية السعودية،ايلو faculty.ksu.edu.sa/3833/Documents/CA8LUX6X.pdf.2003

-8عل عبد القادر على ،اسلس العالقلة بلي التعلليم وسلو العمل وقيلاس عوائلد االسلتثمار البشلر ،ورقة فرعيلة
مقدمة الى مشروع الدراسلة الميلدان العالقلة بلي التعلليم وسلو العمل وقيلاس عوائلد االسلتثمار البشلر 2001

www.arab.api.org/wps0108.pdf،

-9

،قياس معدالت العائد على التعليم،سلسلة جسر التنمية،السنة الثامنة ،العدد2009 ،79

-10عماد الدّي أحمد المص ّبح :رأس الملا البشلر فل سلورية -قيلاس عائلد االسلتثمار فل رأس الملا البشلر
،ندوة االقتصاد السور ..رؤية شبابية ،جمعية العلوم االقتصادية.2006،

-11مدحت القريش :اقتصاديات العم ،الطبعة االولى (،االرد :دار وائ للنشر.)2007،

 -12منللى الشللرقاو واخللرو  :العالقللة بللي التعللليم وسللو العم ل وقيللاس عوائللد اإلسللتثمار البشللر ف ل المملكللة
الميربية الدراسة القطرية :للمملكة الميربية،مشروع الدراسة الميدان مقدم الى مؤتمرالالعالقة بي التعليم وسو
العم وقياس عوائد االستثمار البشر الالكويت 18-17يونيو .2002
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The relationship between human investment and economic growth in
Iraq(1985-2010) and measuring return of investment of human

Abstract:
Investment in human capital of renewable energy can be relied upon to get to
achieve the goals of development is important for Iraq through the intellectual
community cards creative able to innovate and develop what is so is study the effect
of human investment on economic growth through the adoption of the index of
national income as a function of variables independent ( human capital, physical
capital) and this is built on the premise that the relationship direct correlation
between economic growth and human investment, and it can measure the return on
human investment, which is an incentive to increase human capital through
education and the development of the economy in general have shown the study
hypothesis above by adopting the method of Econometrics, as well as decreasing the
rate of return for investment of the human for the duration (1985-2010), and this is
reflected in the low productivity of the individual and the society as he represents a
good incentive for the low human capital and the reluctance of education, study and
engage in the work of non-productive that does not require the head of human art.
Keyword: human investment, growth economic, returns human investment, co
integration
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للمدة( )0252-5891وقياس العائد لالستثمار البشري(دراسة قياسية)
ممحق()0
متغيرات النموذج المعتمد في الدراسة
years

Y

H

K

L

1985

17724.9

11807831

7633.483

2602300

1986

21177.5

12021396

6267.49

2686100

1987

20610.3

12444365

5477.276

2769000

1988

17866.9

12932831

5691.264

2855400

1989

18831.7

13081390

8198.118

2946100

1990

11628.2

13348955

4939.736

2825600

1991

10784.8

13733388

784.3639

2945100

1992

14766.3

14893314

802.2919

2991000

1993

24009.8

14504542

830.7615

3040800

1994

4054.9

14781987

749.6847

3090700

1995

2894.4

14721042

522.3089

3138600

1996

13790.5

14911153

250.769

3372000

1997

17566.8

15222480

157.1473

3409800

1998

17425.3

15359158

76.0089

3513200

1999

31155.7

15897036

273.8737

3588600

2000

42703.1

16221738

2820.9

4679100

2001

30082.9

16355345

4582.5

3724000

2002

3318.2

17403274

3318.2

6823100

2003
2004

23471.72
36674.42

17887348
15625150

2080
4328

11615940
13162415

2005

38869.45

15816798

86505.9

13855667

2006

42767.09

16082629

17193

14324332

2007

43568.39

16160936

33094.4

12004885

2008

48625.71

16326312

9948695

14939943

2009

38044.36

16750259

5919810

14406174

2010

39240.01

18232951

10171014

14682391
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