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:المستخلص

يقدم البحث تحليال واضحا ومفصال عن أثر اإلنفاق العام على التعليم العالي في التنمية

البشرية في العراق ومعرفة واقع اإلنفاق على التعليم العالي فيه وهل المبالغ المرصودة لهذا القطاع

كافية لالرتقاء بمسيرة التنمية البشرية باالعتماد على البيانات المتاحة من قبل الجهات والمؤسسات

.)3102-0991( الرسمية وأخذت هذه البيانات شكل السالسل الزمنية للفترة

وفي الجانب التطبيقي تم إجراء االنحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المستقلة (اإلنفاق على

 معدل االلتحاق بالتعليم العالي(عدد الطلبة،التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 عدد الجامعات الحكومية واألهلية) من أجل،)الملتحقين بالتعليم العالي من إجمالي عدد السكان

الكشف عن عالقة المتغيرات مع بعضها البعض ومعرفة آثارها في المتغير المستقل وهو مؤشر

 وتوصل البحث إلى أن اإلنفاق العام على التعليم العالي لم يكن له أث ار معنويا،التنمية البشرية

.موجبا وكذلك عدد الجامعات

. التنمية البشرية، اإلنفاق العام على التعليم العالي:الكلمات المفتاحية
Abstract:

This research presents a clear and detailed analysis about the impact
of the public expenditure on the higher education in the human
development in Iraq and identifying the expenditure impact on the higher
education in Iraq and whether the amount allocated for this sector are
sufficient to promote the human development relying on the data available
for the official authorities. This data is represented by the time chains for
the period (1990-2013).
In the practical aspect, the multi linear regression for the independent
variables (expenditure for the higher education as a portion of the total
local return, the average of enrollment in the higher education institutions
and the number of the state and the private universities). To determine the
relationship between the variables and to identify their impact in the
independent variable which is the human development indicator. The
researcher concluded that the public expenditure on the higher education
and the number of the universities had no positive significant impact.
Keywords: public expenditure on the higher education, human
development.
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المقدمة:

تختلف الحكومات فيما بينها في اإلنفاق على التعليم العالي (نسبة إلى  ،)GDPوتنعكس

هذه االختالفات في جهود الحكومات في زيادة مخزونها الوطني من رأس المال البشري.

وفي الوقت نفسه يتوجب على الحكومات زيادة مخصصات الموجهة لمؤسسات التعليم العالي بشكل

عام وبشكل خاص نفقات البحث العلمي والتطوير والموارد البشرية ،التي تصب في صالح تنمية
رأس المال البشري ،وذلك لما تقوم به مؤسسات البحث العلمي من دور حيوي في حل المشكالت

االجتماعية واالقتصادية ،من اجل ذلك البد من أن تحصل على األموال الالزمة على أساس قواعد
شفافة تشجع المنافسة بين الجامعات التي يمكن أَن تدعم نوعية التعليم وجودته وتلبية احتياجات

التنمية البشرية.

أهمية البحث:

منهجية البحث

تنبع أهمية البحث من خالل تناولها أحد الموضوعات المهمة والحيوية في مجال المالية

العامة أال هو اإلنفاق على التعليم العالي ،باعتبار الجامعات هي الخزان الرئيسي للموارد البشرية

الماهرة والمتخصصة في معظم بلدان العالم ،وهي من بين األدوات الرئيسية للتنمية وبوابة مفتوحة

نحو العالم المعاصر.

مشكلة البحث:

إن اإلنفاق العام على التعليم العالي في العراق خالل فترة الدراسة مر بمراحل مختلفة حيث

االنخفاض في التخصيصات المالية في التسعينات ثم زيادة التخصيصات في السنوات العشر

الماضية إال أن هذه التغيرات لم تؤدي إلى تحقيق معدالت تنمية بشرية مرتفعة.
هدف البحث:

 .1تعميق البعد المعرفي لإلنفاق على التعليم العالي والتنمية البشرية من خالل تسليط الضوء على
وفق رؤية تحليلية على العديد من موضوعات ذات الصلة بالمتغيرين.

 .2تحلي للل مس للارات اإلنف للاق عل للى التعل لليم الع للالي والتنمي للة البشل لرية ف للي العل لراق بغي للة الوق للوف عل للى
سل لللوكيتها خل للالل الملللدة  3102 -0991فضل للال علللن تحليل للل عالق للة التنميل للة البش ل لرية بل للبعض
مؤشرات التعليم العالي كمعدل االلتحاق ،وعدد الجامعات الحكومية واألهلية.

 .3تشخيص أهم مؤشرات التعليم العالي في العراق من خالل بناء أنموذج قياسي.

فرضية البحث:

 .1يفتلرض البحلث إن زيللادة اإلنفلاق العلام علللى التعلليم العلالي يللؤدي إللى ارتفلاع قيمللة مؤشلر التنميللة
البشرية.
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 .2هناك متغيرات أخرى مثل عدد الجامعات ،ومعدل االلتحاق لها تأثير ايجلابي عللى مؤشلر التنميلة
البشرية.

منهج البحث:

سللعيا نحللو تحقيللق أهللداف البحللث والوصللول إلللى النتللائج ،فقللد تللم االعتمللاد علللى المللنهج

الوصفي إذ تمت االستعانة بالدراسات والطروحات النظرية التي تناولت الموضلوع ،كملا تلم االعتملاد
علللى المللنهج التحليلللي عللن طريللق اسللتعراض الخلفيللة التاريخيللة لمسللارات اإلنفللاق العللام علللى التعللليم

الع للالي ومس لليرة التنمي للة البشل لرية ف للي العل لراق ،ك للذلك ت للم توظي للف الم للنهج الكم للي ال للذي تس للتخدم في لله
األسللاليب اإلحصللائية فللي بنللاء النمللاذج القياسللية وذلللك لقيللاس بعللض المؤش لرات المللؤثرة فللي مؤشللر

التنمية البشرية.

عينة البحث:

من أجل إثبات فرضيات البحث فقد أخذ العراق كعينة للبحث وشمل نطاق البحث المدة

 ،3102-0991إذ شهدت هذه المدة تغيرات وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة.

الجانب النظري
أوال :التعليم العالي في جمهورية العراق
يعود تاريخ التعليم العالي في العراق إلى بدايات القرن العشرين عندما أنشأت كلية الحقوق

وافتتحت في األول من أيلول من العام 1908م بوصفها أول كلية حديثة وهي تعد نواة لجامعة
بغداد ،وتالها إنشاء كلية الهندسة 1921م ثم دار المعلمين عام 1923م وكلية الطب عام 1927م
وكلية الصيدلة 1936م وكلية الملكة عالية للبنات وكلية التجارة 1946م وأسست عام 1949م كلية

اآلداب والعلوم ثم كلية الزراعة عام 1952م وكلية طب األسنان 1953م وأسست كلية الطب

البيطري وكلية التربية الرياضية عام 1955م.

وفي الرابع عشر من شهر حزيران عام  1956صدر قانون رقم ( )60لسنة 1956م إلنشاء جامعة

بغداد ،ثم بعد ذلك أسست جامعة البصرة في عام  1964ثم جامعة الموصل  ،1967وتم إنشاء

جامعات أخرى في كل أنحاء العراق لتبلغ اليوم  29جامعة فضال عن الكليات األهلية

(هادي .)02-03، 3101،

وفي العام  1970تم تأسيس و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بموجب القانون

()132لسنة  1970لتكون النواة األساسية لإلستراتيجية التنمية البشرية في العراق ،وشهد العراق
خالل فترة السبعينات زيادة في مخصصات التعليم العالي ،إتاحة الفرصة للجامعات باالشتراك في
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المجالت والدوريات العلمية واألكاديمية المحكمة .وحصلت الجامعات على الموارد المالية المناسبة

من أجل استيراد الكتب العلمية بمختلف االختصاصات فضال عن المختبرات واألجهزة الحديثة

وذلك نتيجة الوفرة المالية التي عاشها العراق خالل الفترة من (( )1980-1973البكاء 3112،
.)8،
خالل فترة الثمانينات عاش العراق ظروف قاسية نتيجة الحرب العراقية اإليرانية اضطر العراق
نتيجة لذلك إلى إصدار قانون بإيقاف االشتراكات في المجالت العلمية واألكاديمية ،وصدور قانون

()175لسنة 1980استحدث بموجبه مجلس البحث العلمي الذي ارتبط بمجلس الوزراء وفي نهاية
هذه الفترة تم إلغاء المجلس والتحق منتسبيه بالجامعات العراقية وهيئة التصنيع العسكري ،وبذلك

فقدت الجامعات العراقية التواصل مع العالم الخارجي وما يحدث به من تطورات واكتشافات علمية

في الجامعات العالمية(جريو .)311،،012،وتعتبر مرحلة الحصار االقتصادي()2003-1990
من أكثر المراحل تأثي ار على النظام التعليمي ،فقبل هذه المرحلة كانت األمم المتحدة تصنف العراق

كبلد من ذوي الدخل المتوسط المرتفع ،ويتميز بوجود بنية تحتية اجتماعية حديثة ،وعد الوضع

التعليمي في العراق من افصل األوضاع في المنطقة العربية ،إذ بلغ إجمالي معدل االلتحاق في

المرحلة االبتدائية  %011ونال العراق جائزة اليونيسكو في مجال محو األمية في تلك الحقبة
الزمنية.

وتعرضت جامعات العراق للقصف والتدمير ،ذلك إنها تمثل رم از من رموز العلم والمعرفة

والتقدم في أي بلد من بلدان العالم ،ومن بين أبرز اآلثار التي خلفها الحصار االقتصادي على

التعليم العالي ما يلي( :العبيدي.)22-20، 3103،

 .1ضعف التواصل مع الجامعات العالمية :فقد توقفت جميع أشكال التعاون ما بين الجامعات
العراقية والجامعات العالمية ،فعلى سبيل المثال كان يعمل في جامعات العراق في العام

الدراسي ( )1990-1989ما يقارب ( )315عضو هيئة تدريسية من العرب واألجانب لم
يتمكنوا من تجديد عقودهم بسبب عدم القدرة على دفع رواتبهم بالعملة الصعبة طبقا لشروط
التعاقد المعمول بها في الجامعات ،كما حرمت جامعاتنا من اإلفادة من خدمات كبار األساتذة
الذين كانت تستضيفهم مدة قصيرة ضمن برامج األساتذة الزائرين للسبب نفسه ،والسيما في

التخصصات العلمية والتقنية والطبية ،فقد بلغ عدد هؤالء األساتذة في العام الدراسي

( )1990-1989تقريبا ( )252أستاذا من جنسيات مختلفة.

 .2النقص في المستلزمات األساسية للدراسة الجامعية :عانت الجامعات العراقية من عدم القدرة
على تحديث مختبراتها ومرافقها العلمية وتطويرها ،ال بل إن األمر أزداد سوءا إذ لم يعد
بإمكانها إدامة مستلزمات أجهزتها ومعداتها العلمية وصيانتها بسبب عدم توافر قطع الغيار
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الالزمة لذلك ،وفي مجال الكتب توقف طبع الكتب المنهجية والعلمية بسبب قلة الورق ،فعانت

الجامعة من نقص حاد في الكتب الدراسية المنهجية فترة الحصار االقتصادي.

.3هجرة األساتذة (استنزاف العقول) :أضطر اآلالف من أساتذة الجامعة بسبب الظروف المادية
الصعبة التي عاشوها فترة الحصار االقتصادي إلى الهجرة خارج العراق للعمل في الدول

العربية األخرى ،رغم القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة آنذاك ،حتى صار معروفا ان

كليات وجامعات في اليمن وليبيا واألردن قائمة على الكفاءات العراقية ،أما ما تبقى من

األساتذة داخل العراق فقد اضطر اغلبهم للعمل خارج الدوام في أعمال مختلفة

(البكاء .)33، 3112،

.4التوسع في مرحلتي الدراسة األولية والعليا :شهد التعليم الجامعي في هذه الفترة توسعا كميا
هائال في الدراستين األولية والعليا ،وذلك بفتح العديد من األقسام العلمية والكليات والجامعات،

إذ أصبح التعليم الجامعي منتش ار في جميع المحافظات ،لكن هذا التوسع لم يصاحبه توسع
مماثل في تهيئة مستلزماته ومتطلباته ولو بالحد األدنى المطلوب(.جريو )301-311،،329 ،

وفي السنوات األخيرة من التسعينات اتخذت بعض اإلجراءات لمعالجة بعض جوانب الخلل في

منظومة التعليم العالي أبرزها ما يأتي(:جريو(،)08، 3110،العبيدي.)3103،2،،

 إجراء امتحانات مركزية لعدد معين من المواد الدراسية لألقسام العلمية والكليات والمعاهد.
 توفير عدد ال بأس به من الحواسيب وربط الجامعات بشبكة االنترنيت لِتُوفي خدماتها للتدريسيين
والطلبة تحت رقابة شديدة.

 توفير كمية جيدة من األثاث اإلداري والمكتبي لجميع الجامعات والمعاهد عبر مذكرة التفاهم بين
الحكومة العراقية واألمم المتحدة.

 توفير كمية من الكتب العلمية الحديثة وبعض األجهزة المختبرية بصورة محدودة جدا.
 تحسين أجور المحاضرات وساعات اإلشراف على رسائل وأطاريح الدراسات العليا وتعضيد البحث

العلمي ورواتب أعضاء الهيئة التدريسية بصورة أفضل مما كان عليه الحال في السنوات السابقة،

فضال عن توفير السكن لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في إطار برنامج معد لهذا الغرض.

إال إن معظم هذه اإلجراءات لم تكن كافية لتحسين منظومة التعليم العالي نظ ار لما أصابها من

تدهور خطير بسبب الحصار االقتصادي المفروض على البلد لسنوات طويلة وما تاله من تدمير
شامل للعديد من المنشآت الجامعية ،ولكن على الرغم من أن مستوى التعليم الجامعي لم يكن في

ظل ظروف الحرب والحصار بالمستوى المطلوب ،إال انه ليس اقل شأنا من مثيله في أي من
األقطار العربية أو الدول المجاورة.
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التعليم العالي في العراق بعد عام :2003

شهدت هذه المرحلة تزايد في أعداد الطلبة في الجامعات العراقية دون أي تطور مادي أو

نوعي ،ما زالت الجامعات العراقية تعاني من نقص في القاعات الدراسية والمختبرات والورش الفنية،

وتشير تقارير اليونيسكو لعام ( )2004إلى أن ( )%84من الجامعات والكليات قد دمرت نتيجة ما
حدث من تدمير وسلب وحرق لمكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والفنية وغيرها ،فضال عن

ضعف اإلمكانات والمستلزمات المادية والكوادر البشرية نتيجة عدم االستقرار األمني ،وأشار التقرير

ذاته إلى أن الجامعات العراقية بحاجة إلى ما يقارب ( )1.5مليار دوالر إلعادة المختبرات وبناء
قاعات دراسية ( .العبيدي .)5،، 3103،

فيما يتعلق بأداء الجامعات العراقية فحسب الملف التقويمي ألداء الجامعات العراقية للعام

الدراسي ( )2007-2006بين أن الجامعات تعاني من انخفاض مستوى جودة األداء وذلك وفق
المؤشرات اآلتية  (:مجيد .)20،، 3101،

أ -عدم استقاللية الجامعات العراقية.

ب -تناقص أصحاب الرتب العلمية المتقدمة.
ت -زيادة العبء التدريسي.

ث -تناقص في المجالت العلمية.

ج -عدم كفاية المستلزمات المادية ومنها المكتبات والحواسيب.

إال أنه تم تحقيق بعض اإلنجازات على مستوى مؤسسات التعليم العالي التي من خاللها

يمكن تطوير هذا القطاع المهم في المجتمعات المتقدمة إيجازها بما يأتي:

 .0إطالق أكبر حملة ابتعاث في تاريخ العراق:

تم تخصيص ما يقارب ( )350مليون دوالر من اجل إرسال ()10آالف طالب لغرض

الدراسة في الجامعات العالمية المختلفة وفعال تم إرسال وتمويل ودعم ما يقارب( )8555بعثة
وزمالة واجازة دراسية.

 .2التوسع األفقي والعمودي في المنظومة التعليمية:
إنشاء( )10جامعات عراقية حكومية وبذلك ارتفع عدد الجامعات من()19جامعة إلى()29

جامعة على مستوى العراق ،ومع افتتاح الجامعات الجديدة بقى عدد طلبة الجامعات العراقية

مت ارجعا مقارنة ببلد مثل الجزائر ذات( )30مليون نسمة حيث يوجد( )1.2مليون طالب جامعي إذ
بلغ عدد الطلبة الجامعيين في العراق ذات( )33مليون نسمة ( )554587طالب وطالبة خالل العام

الدراسي ).)2013-2012

444

المجلد ( )8العدد (2288 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

.3تحويل نظام القبول المركزي من الورقي إلى االلكتروني:
.4التوسع في الدراسات العليا:

اعتمدت الو ازرة خطة لزيادة عدد مقاعد الدراسات العليا بما يتناسب مع االتساع الكبير لمنظومة

التعليمية في العراق فارتفع عدد الطلبة الدارسين في الدراسات العليا لعام  2012بنسبة تتجاوز

))%56عن العام  ،2010ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالدبلوم العالي ) ،)%47والملتحقين بدراسة

الماجستير ) )%65خالل المدة نفسها ،الطلبة الملتحقين بدراسة الدكتوراه ) )%43مقارنة
بالعام .010

 .5تأسيس أكبر ثالث مستشفيات جامعية في العراق:
إن التعليم الجامعي هو بوابة لتقديم خدمة مجتمعية ال تتوقف فقط عند تخريج النخب والكوادر

التي يحتاجها المجتمع ،بل أيضا تقديم خدمات مباشرة لمجتمع يستفيد منها المواطن والجامعة في
ذات الوقت .وتم البدء بتأسيس 2مستشفيات جامعية متخصصة المستشفى ابن سينا الجامعي في

مجمع البياع الطبي و المستشفى التعليمي في جامعة الموصل و المستشفى الجامعي في كربالء.
 .6التعليم األهلي:
ارتفع عدد الكليات األهلية من ( )26إلى ( )39كلية خالل  3سنوات ()2013,2012,2011

وتمثل نسبة زيادة ( ،)%50فضال عن زيادة في معدالت االلتحاق وصلت إلى ) )%20واآلمل

معقود على رفع النسبة إلى ) )%30خالل العامين القادمين ،وهذه النسبة ترفع تقييم العراق على

الصعيد الجامعي دوليا نظ ار الهتمام البالغ الذي توليه المنظمات العالمية المعنية بشؤون التعليم

الجامعي األهلي ( .و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .)01-5، 3100،
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

شكل رقم ()1

اعتداد الطلبة الموجودين في الجامعات العراقية الحكومية واألهلية للفترة من ()2013-1990
المصدر :إحصائيات و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجية المعلومات ،نشرات متفرقة
()2010،2008، 2006،2004
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شهدت الفترة من ( )2003-1990ارتفاعا في عدد الطلبة الموجودين في المؤسسة التعليمية

الجامعية وهيئة التعليم التقني إذ ارتفع من ( )179542طالبا وطالبة في العام
الدراسي) )1991/1990إلى ( )322226طالبا وطالبة في العام الدراسي ( )2003/2002وبمعدل
نمو سنوي قدره ( ،)%5وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة لتزايد الحاصل في أعداد الطلبة المقبولين

خالل الفترة ذاتها والذي كان ( )49992طالبا وطالبة في العام ) )1991/1990ارتفع إلى

( )95994طالبا وطالبة في العام ( ،)2003/2002وبمعدل نمو سنوي مركب قدره (.)%5.6

أما خالل الفترة ( )2013-2003استمر أعداد الطلبة الموجودين في الجامعات الحكومية

واألهلية وهيئة التعليم التقني باالرتفاع وصلت إلى ما يقارب النصف مليون طالب وطالبة في العام

الدراسي( )2013/2012بعد أن} كان عددهم ( )354922في العام الدراسي ()2004/2003
وبمعدل نمو سنوي مركب قدره ( ،)%5.7إذ شهد العام الدراسي ( )2007/2006تراجعا بأعداد

الطلبة الموجودين نتيجة لتراجع بأعداد الطلبة المقبولين وبمعدل نمو سالب ( )%4.9وذلك بسبب

أحداث عام

 2003وما رافقها من عدم استقرار البالد امنيا وسياسيا التي أدت إلى عدم التحاق

وانتظام الطلبة في هذه المرحلة الدراسية.

اإلنفاق العام على التعليم العالي في العراق()2013-1990

يعد العراق من البلدان العربية والنامية الرائدة في مجال اإلنفاق على التعليم ،إذ أولت

الحكومة في هذا الجانب اهتمام كبير وخاصة في عقد السبعينات من القرن الماضي ،على اعتبار
أن التعليم في العراق مجانيا ،فبلغت نفقات التعليم العالي خالل فترة السبعينات حوالي ()666
مليون دوالر األمر الذي أدى إلى زيادة التخصيصات المالية على الرغم من الكلف العالية،

واستمرت بالتزايد فبلغت في العام  1980حوالي (  )0111111مليون دوالر ،أما فيما يخص

الفترة الزمنية للبحث فيمكن تقسيمها إلى فترتين:

الفترة األولى ( )2002-1990إذ انخفضت حصة اإلنفاق على التعليم العالي من الناتج

المحلي اإلجمالي خالل المدة من ( )2002-1990من ( )0.25إلى ( ،)0.17مسجلة معدل نمو
سالب ( .)3.2%إذ وصلت نفقات التعليم العالي في العام ( )2002تقريبا ( )3696525مليون

دوالر بعد أن كانت في العام ( )1990ما يقارب ( )1442000مليون دوالر.

أما في الفترة الثانية ( )2013-2003فقد شهدت نفقات التعليم العالي تزايد مستمر وبلغت نسبة

اإلنفاق على التعليم العالي من  )1.14%( GDPوبلغت نفقات التعليم العالي ( )174883مليون

دوالر ،متزايدة بمعدل نمو قدره ( )121%عن ما كانت عليه في عام  ،2002واستمرت بالتزايد إلى

عام  2008فبلغت ( )8059465مليون دوالر ،واستقرت في العام  2010فبلغت ()21782608
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مليون دوالر إذ بلغ اإلنفاق على التعليم العالي كنسبة من  ،)1.5%( GDPخالل الفترة بلغت أعلى
قيمة لنفقات التعليم العالي في عام ( )2013عندما وصلت إلى ( )29317154مليون دوالر.

جدول ()1

اإلنفاق على التعليم العالي في العراق لفترة ()2013-1990
نفقات التعليم العالي

اإلنفاق على التعليم

(مليون دوالر)

العالي %من GDP

1442000
1513000
1585238
8371622
2790611
1696296
3607265
3270564
3943272
8384391
1392171
1671462

0.26%
0.35%
0.29%
0.19%
0.8%
0.42%
0.65%
0.31%
0.4%
0.5%
0.53%
0.8%

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

متوسط الفترة
(2002-
)1990

0.5%

متوسط الفترة
()2013-2002

المتوسط العام

0.7%

السنوات
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

الفترة اإلجمالية

السنوات

نفقات التعليم العالي

اإلنفاق على

(مليون دوالر)

التعليم العالي
%من GDP
0.17%
1.14%
0.46%
0.50%
0.25%
0.48%
0.61%
1.47%
1.48%
1.18%
1.18%
1.33%

3696525
174883
168376
253485
1671273
410819
8059465
175234350
21782608
21526379
24413935
29317154

0.8%

 المصدر :داؤود عبد الجبار أحمد ،2010،دور السياسة المالية في تعزيز التنمية اإلنسانية (االستثمار في التعليم العالي نموذجامختارا) ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد.
 -الوقائع العراقية ،أعداد متفرقة ،قانون الموازنة الفيدرالية لسنة المالية()2014-2008

أما فيما يتعلق بالمدة من ) )2003-2007فقد استمرت هذا النسبة باالنخفاض ،حتى

أصبحت في عام  )0.48%( 2007بعد ما كانت في عام  )1.14%( 2002وبمعدل نمو سالب
( )19.45%وهذا يعود إلى ضعف التخصيصات المالية للجامعات خالل هذه المدة.

وفيما يتعلق بالفترة من ( )2013-2008فقد شهدت انخفاضا في نفقات التعليم العالي كنسبة

من  GDPإذ كانت ( )1.47%في عام  2009متراجعة إلى ( )1.33%في العام ( )2013وبمعدل
نمو سلبي.
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شكل رقم ()2

اإلنفاق على التعليم العالي كنسبة من  GDPفي العراق ()2013-1990

ثانيا :التنمية البشرية في دولة العراق:

العراق بلد يمتلك تراكم تاريخي طويل األمد وموارد طبيعية هائلة وهرم سكاني فتي فمن

المفترض أن يكون لديه مسيرة تنموية متطورة ،إال أن التجربة التنموية المعاصرة فيه تتميز بعدم
وضوح المعالم والرؤى وبالتالي احتل مراكز متأخرة في تقارير التنمية البشرية خالل فترة التسعينات،
إن حال التنمية البشرية في العراق مدعاة للقلق الشديد ،فالبيانات المتاحة برغم قلتها وقصورها تدل

على تدهور أوضاع التنمية واتساع نطاق الفقر رغم ما توافر له من إمكانات مادية وبشرية طوال
العقود الماضية ،ورغم ما تختزنه أراضيه من ثروات وضعت بلدانا أخرى في مقدم الركب التنموي.

وتكشف مراجعة مؤشرات التنمية البشرية في العراق عن تدهور كمي ونوعي فيها .نتيجة

الدمار الذي لحق بالبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة الحروب الداخلية والخارجية
وسنوات الحصار الطويلة ،فتأثير تلك الظروف أعمق من أن تقيسه مؤشرات وأرقام تتسم بقدر عال

من التجريد والعمومية .كما أن هذه الظروف سترافق آثارها وانعكاساتها السلبية مسيرة التنمية
القادمة والمستوى الذي يمكن إن تصل إليه التنمية البشرية .إن ذلك يعني أن البيانات ال تعكس

حقيقة وحجم التراجع الذي حصل في بنية التنمية البشرية وجوهرها ،وطبقا لتقرير التنمية البشرية في

العراق لعام  0990فان محصلة العقوبات الدولية على التنمية البشرية أفضت إلى تراجع النمو
االقتصادي لما يقرب من أربعة أعوام لكل عام من أعوام تنفيذ العقوبات ،وهو ما يعني تراجعا في

التنمية االقتصادية بحوالي نصف قرن.

وتشير الدراسات إلى أن الع ارق حقق تقدما بنسبة ) )0.235في مؤشر التنمية البشرية الخاص

به بين عامي ( ،)1998 &1960إذ زاد هذا المؤشر من( )0.348إلى ( )0.580وهي زيادة تقل
عن نصف ما حققته البلدان العربية الخليجية المجاورة للعراق .وعلى الرغم من أن جميع بلدان

العالم قد حققت تحسنا ملموسا في هذا المؤشر إال أن أداء العراق كان من بين األداءات المتواضعة

قياسا لما يتمتع به من إمكانات ،وقد يكون الجزء األكبر في هذا التدهور يعود إلى التراجع الكبير
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في متوسط نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية بسبب تدهور قيمة الدينار العراقي وانخفاض إيرادات
الدولة مع توقف صادرات العراق النفطية ( .الزبيدي والسعدون.)3115،،،

تم حساب مؤشر التنمية البشرية في العراق ( )HDIوفقا للمعدل الذي اعتمده برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي منذ عام  1990إذ احتل العراق المرتبة ( )76وتراجع إلى المرتبة ( )91في العام
 1991ثم إلى الترتيب ( )100عام  1994وازداد الوضع سوءا ليتراجع الترتيب إلى ( )126عام

2000في الوقت الذي تخطت فيه غالبية الدول آنذاك حاجز ( )0.650المعدل العالمي للدول

المتوسطة التنمية ظل دليل التنمية البشرية في العراق دون ذلك(.و ازرة التخطيط وبيت الحكمة،

العراق تقرير التنمية البشرية.)3100،30 ،

إذ يقدر العمر المتوقع في العراق ( )58.2سنة منخفضا عن ما كان عليه في الثمانينات

عندما كان ( )65سنة ،ومعدل التحاق األفراد ممن هم ضمن (15سنة ) في المدارس في جميع

مراحل التعليم ( ،)%62في حين إن معدل اإللمام بالقراءة والكتابة ( )%78وهو المعدل الذي
وصل إليه العراق في أواخر السبعينات على الرغم من السياسات الالحقة للحد من هذا المعدل من
خالل جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وحمالت محو األمية ،فيما يتعلق بالعنصر الثالث وهو الدخل

إذ يقدر متوسط نصيب الفرد الواحد بحوالي ( )$3757مقاسا بتعادل القوة الشرائية والذي يعتبر

للنفط.

المنتجة
األخرى
بالبلدان
مقارنة
منخفضا
(.) National Report on the Status of Human Development ,2008,24
ومن أجل وضع إستراتيجية يمكن من خاللها رسم هوية التنمية البشرية في العراق البد من
تعزيز ما يعرف بالقدرتين التمكينية والتكوينية للمورد البشري في العراق.

فالقدرة التمكينية تشمل جميع اإلجراءات واالنجازات التي يمكن عن طريقها تحفيز القدرات

البشرية نحو اإلبداع واستغالل الطاقات الكامنة وهنا يتم التركيز على إعادة تأهيل المنظومة

المعرفية في العراق ،فقدرة الشعوب ترتكز اآلن على اإلبداع واالختراع واالبتكار مما يعزز من

عمل هذه المنظومة رفع المستوى المعيشي للفرد وتأهيله صحيا.

أما القدرة التكوينية فتنصب على جهود الدولة خاصة بالمديين القصير والمتوسط على

تطوير رأس المال االجتماعي (البنى التحتية) كقاعدة الحتضان القدرة التمكينية فوجود بنى ارتكازية
ومؤسسات تشريعية متجددة سوف يهيئ الفرص الحقيقية لتصحيح مسارات التنمية البشرية في

العراق( .دواي .)0،، 3118 ،

فحسب ما ذكر عن و ازرة المالية العراقية أن نموا مستهدفا قدره ( )%8وموازنة تزيد عن

( )100مليار دوالر خالل العام  2012سيكونان خيارين حقيقيين إلعادة التنمية البشرية في العراق
إلى الواجهة الدولية ،إال أن هذه الموازنة والتي بعدها لم تحقق تقدما ملموسا في مجال التنمية

البشرية.
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إذ يضع تقرير التنمية البشرية لعام ( )2013العراق في المرتبة ( )131من بين ( )186بلدا

بقيمة للدليل قدرت ( ،)0.590أما تقرير التنمية البشرية لعام ( )2014وضع العراق في المرتبة
( )120من أصل ( )187بقيمة للدليل قدرها ( ،)0.642ولكنه ما زال بعيدا عن مستويات التنمية

البشرية في دول الجوار إذا انه يقل عن الدليل في كل من السعودية ،الكويت ،إيران ،تركيا ،األردن
وحتى سوريا ويعزى ذلك الفارق إلى الزيادة في نصيب الفرد من الدخل ،أو إلى زيادة متوسط

سنوات الدراسة في تلك البلدان عن العراق (العراق تقرير التنمية البشرية .)33-30، 3100،

ويمكن تحديد اتجاهات دليل التنمية البشرية في العراق للفترة من ( )2013-1990من خالل

الجدول اآلتي:

جدول رقم ()2

تطور دليل التنمية البشرية في العراق للفترة ()2013-1990
السنة

HDI

السنة

HDI

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

0.759
0.588
0.614
0.599
0.531
0.538
0.575
0.586
0.583
0.569
0.606
0.611
0.596

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0.565
0.532
0.600
0.632
0.610
0.623
0.632
0.565
0.638
0.639
0.641
0.642
0.604

متوسط الفترة من (2000-
)1990

متوسط الفترة من
()2011-2001
متوسط الفترة اإلجمالية

0.577

المصدر :برنامج األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي ،تقارير التنمية البشرية لسنوات ()2014_1990

من المالحظ من الجدول ( )2أن اتجاهات التنمية البشرية متباينة ولكنها ضمن المعدل

العالمي للتنمية البشرية المتوسطة فخالل الفترة من ( )2000-1990سجلت أعلى مستوى لها في
العام  1990إذ احتل العراق المرتبة ) (76عالميا ثم تراجع بعد ذلك في العام  2000إلى المرتبة

) )126بقيمة قدرها ( )0.606وبمعدل متوسط للفترة ذاتها قدره ( ،)0.596أما في الفترة الثانية
( )2011-2001فقد شهد تقدما ولكن بشكل بطئ مقارنة بالدول المجاورة له فقد سجل أعلى قيمة
له في العام  2011عندما احتل المرتبة  132بقيمة للدليل قدرها ) )0.639وبمعدل متوسط قدره

( )0.604وهو أكبر من متوسط الفترة األولى ،بعد ذلك احتل المرتبة ( )120وفقا لتقرير التنمية

البشرية (  (2013أما خالل الفترة اإلجمالية فان قيمة دليل التنمية البشرية في العراق قد سجلت
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تراجعا ملحوظا مقارنة بعام ) )1990عندما كان يحتل المرتبة ( )76فقد تراجع إلى المرتبة ()120
وذلك حسب تقرير التنمية البشرية للعام .2014
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شكل رقم ()3
اتجاه مؤشر التنمية البشرية في العراق للفترة ()2013_1990

الشكل :من إعداد الباحثة باعتماد على تقارير التنمية البشرية ()2014_1990

ثالثا_ اإلنفاق على التعليم العالي والتنمية البشرية في العراق:
يؤدي القطاع العام في معظم دول العالم دو ار مهما في توفير الخدمات االجتماعية بما في ذلك

الخدمات التعليمية لبناء رأس المال البشري من خالل تأثير اإلنفاق العام في المؤشرات االجتماعية،

واثر زيادته مقابل ثبات السياسات األخرى (االستدامة المالية لدولة ،وتحسينات في الحكم) التي قد
تساعد بدورها البلدان على تلبية األهداف اإلنمائية لأللفية عبر أثارها المفيدة في النمو االقتصادي،

وتشير الدراسات إلى أَن زيادة اإلنفاق العام هي سياسة في حد ذاتها األكثر فعالية أو السياسة
الوحيدة لمساعدة في تلبية األهداف اإلنمائية لأللفية (Millennium Development )MDGs
.)Baldacci et.al,2004,3(.Goals
إِن التعليم العالي هو األداة المحركة لتنمية بأبعاده كافة ،السيما في زيادة الدخل واإلنتاج
وازالة الفقر ،فقد أثبتت الدراسات أَن اإلنفاق االجتماعي الذي يضمن اإلنفاق على التعليم العالي

جزء من القوى الرئيسة المحركة للتنمية البشرية انطالقا من فكرة أَن الحكومات تنفق األموال العامة
على التعليم العالي؛ ألنهم يعتقدون أن تعليما أفضل للسكان سوف يسهم في تحقيق تنمية بشرية

أسرع.)Soubbotina & Katherine ,2000,39(.

تعني األهداف اإلنمائية لأللفية(أهداف التنمية لأللفية) أو ما تسمى بإعالن األلفية الذي تم

تبنيه من قبل 189دولة في عام  2000الذي يحمل في طياته وعد بنمط جديد من اإلندماج

العالمي والمبني على المزيد من اإلنصاف والعدالة االجتماعية ،واحترام حقوق اإلنسان التي هي

عبارة عن  8أهداف و 18غاية و 48مؤش ار (.)undp,2004,131

من المالحظ من الشكل أدناه إن اإلنفاق على التعليم العالي  %من  GDPفي تغير مستمر

مع الزمن ولكن هذا التغير في نسب اإلنفاق على التعليم العالي كانت بدون جدوى أو إيجابية في
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التأثير على مؤشر التنمية البشرية فعندما كان العراق خالل فترة السبعينات والثمانينات القرن

الماضي يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط العالي ويمتلك من أقوى األنظمة التعليمية في
المنطقة العربية ،أصبح في بداية التسعينات بسبب ما يمر به ومازال من الدول التي تعاني من
نظام تعليمي متدهور على الرغم من ما ينفق عليه من مبالغ طائلة ولكن هذه المبالغ دون جدوى

بسبب عدم الكفاءة في إدارة تخصيصها أو صرفها أو عدم وجود نظام رقابي كفوء قادر على مراقبة

أوجه الصرف من اجل االرتقاء بالمؤسسة التعليمية والوصول بها إلى مناص الدول المتقدمة أو
على األقل إلى ما وصلت إليه الدول المجاورة مثل السعودية وبالتالي فإن جميع االستراتيجيات
والخطط التي توضع ال تؤدي إلى االرتقاء بالتنمية البشرية والوصول بها إلى الواجهة الدولية
2
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شكل رقم ()4

اإلنفاق على التعليم العالي  %من GDPوالتنمية البشرية في العراق ()2013-1990
من المالحظ من الشكل أن مؤشر اإلنفاق على التعليم العالي يسير بشكل متذبذب ما بين
اإلرتفاع واإلنخفاض ولكن مؤشر التنمية البشرية لم يتغير خالل الزمن.

المبحث الثاني
قياس واختبار العالقة ما بين المتغيرات

خصص هذا المبحث للوقوف على تأثير بعض المتغيرات المتعلقة بالواقع التعليم العالي

في العراق لفترة ( )2013-1990في مؤشر التنمية البشرية ،وإلثبات فرضية البحث ونقلها من
الواقع النظري إلى التطبيق (العملي) سيتم االستعانة باالقتصاد القياسي الذي يضفي على العالقات

الوصفية سمة التقريب الواقعي كما يعمل على إثبات صحة النظريات االقتصادية أو خطئها ومن
ثم فإن استخدام أسلوب االقتصاد القياسي يعد أم ار ضروريا للحصول على إثباتات عملية
صحيحة حول الظاهرة المدروسة ،وكذلك للتأكد من صحة الفرضيات والعالقات السلوكية بين

المتغيرات المقاسة ،واتساقا مع ذلك أُعتُمد على أنموذج االنحدار الخطي المتعدد

444

المجلد ( )8العدد (2288 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

( )Multiple Linear Regression Modelالذي يتضمن مجموعة من المتغيرات المستقلة
والتي تؤثر بدورها في متغير المعتمد مؤشر التنمية البشرية.
أوال_ توصيف متغيرات األنموذج:

يمكن توصيف الدالة بالشكل اآلتي:
وان الصيغة القياسية لألنموذج هي:

)YT = f (X1, X2, X3, X4
Yi = Bo + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + ei

إذ إن:

 : Yiقيمة دليل التنمية البشرية ويمثل المتغير المعتمد (المستجيب) وعبر عنه برقم نسبي يتراوح

ما بين ( )0 ,1للمدة ()2013_1990

 :X1اإلنفاق على التعليم العالي كنسبة من  GDPوالناتج عن قسمة اإلنفاق العام على التعليم
العالي /الناتج المحلي اإلجمالي وعبر عنه برقم نسبي

 :X2معدل االلتحاق بالتعليم العالي والناتج عن قسمة عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي/عدد
السكان وعبر عنه برقم نسبي

 :X3عدد الجامعات الحكومية واألهلية الموجودة في العراق
: Ei

المتغير العشوائي الذي يمثل الفرق بين القيم المقدرة والقيمة الحقيقية للمتغير المعتمد

(حد الخطأ) ،ويعبر عن جميع المحددات األخرى التي تؤثر في مؤشر التنمية البشرية والتي
لم يتناولها األنموذج.

ثانيا_ افتراضات األنموذج:
 )1زيادة اإلنفاق على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،التي تؤدي إلى توفير
وتقديم الخدمات التعليمية واالرتقاء بالمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية من خالل اإلنفاق على

البحث العلمي لذلك يفترض البحث وجود عالقة ذات تأثير إيجابي بين اإلنفاق على التعليم العالي
 %من  GDPومؤشر التنمية البشرية.

 )2زيادة معدل االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي والناجمة عن الزيادة في عدد الطلبة الملتحقين
بالجامعات الحكومية واألهلية كنسبة مئوية من عدد سكان دول العينة ،لذلك يفترض البحث وجود
عالقة ذات تأثير ايجابي بين معدل االلتحاق بالتعليم العالي ومؤشر التنمية البشرية.

 )3زيادة عدد الجامعات الحكومية واألهلية الناتجة عن التوسع الحاصل في القطاع التعليم العالي

من أجل إتاحة الفرصة ألكبر عدد من فئة الشباب الذين هم في سن ( )24-18من الوصول إلى
هذه المرحلة من التعليم دون التمييز بينهم سواء أكان بالجنس أم العرق أم الطبقة االجتماعية ،لذلك
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يفترض البحث وجود عالقة ذات تأثير إيجابي بين عدد الجامعات الحكومية واألهلية ومؤشر

التنمية البشرية.

ثالثا_ تقييم األنموذج:
إن الغرض الرئيس من األنموذج هو تحليل واختبار فرضية وتقييم صالحيته التجريبية ،لذا

يجب أن يستند على المعلمات الهيكلية المنفردة المتمثلة باختبار( )tومعامل التحديد )،R-Sq(adj
إذ إن اختبار ( )tيستخدم إلعطاء تصور لمدى معنوية تأثير المتغيرات المفسرة كل منها على حدة

في المتغير المعتمد ،أما معامل التحديد ) R-Sq(adjفهو يستخدم لتوضيح العالقات الدالية بين
المتغيرات المفسرة والمتغير المعتمد ،بمعنى أنه يعطي تصو ار لحجم تأثير المتغيرات المفسرة في

المتغير المعتمد بشكل نسبة مئوية ،وكذلك اختبار ( )Fالمستخدم الختبار معنوية العالقة التأثيرية
للمتغيرات المفسرة في المتغير المعتمد.

رابعا_ تقدير األنموذج:

استُعمل الجانب التجريبي من خالل صياغة أنموذج اقتصادي قياسي ،كما وضح ذلك سابقا،
وذلك من أجل الوقوف على درجة تأثير المتغيرات المستقلة في التنمية البشرية ،وبعد أن تمت
تهيئة البيانات والتي أخذت شكل السالسل الزمنية للمدة( )2013-1990ارتأينا استخدام

برنامج ( ،)Minitab v16وبرنامج ( )SPSS v19الجاهز على الحاسوب اآللي ،وقد اُعتُمد
على أسلوب االنحدار الخطي المتعدد في التحليل ،واحتساب قيمة المعلمات بطريقة المربعات
الصغرى الموزونة ( )weighted least squaresعوضل ل لا عن طريقل ل ل ل لة المربع ل لات الصغرى
) (Least Squares methodلغرض معالجة مشكلة تعدد العالقات الخطية والناتجة عن

اعتماد قيمة احد المتغيرات المستقلة على قيمة واحدة أو أكثر من متغير مستقل في األنموذج
وبذلك تنفي االفتراض القائل بانعدام االرتباط ما بين المتغيرات ،وكذلك مشكلة عدم تجانس

تباين الخطأ التي ظهرت في األنموذج.

توصيف بيانات األنموذج:

عرض نتائج التقدير وتحليلها

ستُحسب بعض المقاييس اإلحصائية لمعرفة طبيعة البيانات ،ومدى مالءمتها من الناحية
اإلحصائية ،التي تشمل :الوسط الحسابي وأعلى وأقل قيمة واالنحراف المعياري ،الجدول اآلتي
توصيف للمتغيرات الداخلة في األنموذج:
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جدول رقم ()3

عدد من المقاييس اإلحصائية لبيانات المتغيرات الداخلة في أنموذج االنحدار لدولة العراق
Minimu Maximu
Std.
المتغيرات
Mean
m
m
Deviation
.5310
.7590
.602792
.0474781
مؤشر التنمية البشرية
نفقات التعليم العالي  %من
GDP
معدل االلتحاق
عدد الجامعات

.42114

.6413

1.48

.17

.0189781

.130865

.1673

.0982

12

26

64

15

الجدول من إعداد الباحثة باعتماد على مخرجات الحاسوب االلكتروني

قبل الدخول في تفاصيل تحليل أثر المتغيرات المستقلة على التنمية البشرية البد من اإلشارة

إلى أن قيمة  tالجدولية ( )1.72وأن قيمة  Fالجدولية ( )3.10عند مستوى معنوية ( ،)0.05علما
أن قيم (  ) t, Fالمذكورة في الجداول هي القيم المحسوبة كما يجب توضيح أن الصف األول في

الجدول يمثل قيم المعلمات ( )Betaأما الصف الثاني فيمثل قيمة (  )tالخاصة بكل معلمة.

يتضح من النتائج المعروضة في جدول ( )4أن لإلنفاق على التعليم العالي كنسبة من GDP

أث ار سلبيا وبمعنوية منخفضة إذ إن زيادة في نفقات التعليم العالي بمليون دوالر يرافقها في الوقت

ذاته انخفاض مؤشر التنمية البشرية بمقدار( )0.159على خالف الفرضية األولى التي تنص على
إن اإلنفاق على التعليم العالي يوثر ايجابيا في التنمية البشرية ،أما معدل االلتحاق بتعليم العالي

فكان تأثيره سلبيا وبمعنوية منخفضة إذ إن زيادة بمقدار( )1%يرافقه انخفاض مؤشر التنمية

البشرية بمقدار ( )2.038وجاء أيضا مخالفا لفرضية الثانية ،وفيما يتعلق بعدد الجامعات الحكومية
واألهلية فان تأثيرها موجبا وذات معنوية حيث إن زيادة بمعدل جامعة واحدة حكومية وأهلية تودي

إلى ارتفاع مؤشر التنمية البشرية بمقدار( )2.694وجاءت هذه النتيجة مطابقة لفرضية البحث

الثالثة ،ويكمن السبب وراء ذلك في التدابير واإلجراءات التي وضعتها الو ازرة في السنوات األخيرة لم
تأخذ مسارها الصحيح في رفع قيمة مؤشر التنمية البشرية
جدول رقم ()4

نتائج تقدير أثر المتغيرات المفسرة في مؤشر التنمية البشرية في العراق
المتغيرات المفسرة
المتغير المعتمد

مؤشر التنمية البشرية

الثابت
bo
-

اإلنفاق على التعليم

معدل االلتحاق بالتعليم

عدد الجامعات الحكومية

العالي  %من GDP
b1

العالي
b2

واألهلية
b3

()-0.159-
)(-5.647-

))-2.038
()-111.768

2.694
))108.390

R-Sq= 79.1%
الجدول :من إعداد الباحثة

444

F = 9778.875

المجلد ( )8العدد (2288 )2

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

وتشير القوة التفسيرية للنموذج إلى أن المتغيرات المستخدمة تفسر ( )%79.1من التغيرات

الحاصلة في مؤشر التنمية البشرية في العراق ،أما النسبة المتبقية البالغة ( )%21.9فتعود إلى
متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج ،كما تشير قيمة ( )Fالمحسوبة بأنها معنوية وهي أكبر من

القيمة الجدولية ،وفيما يتعلق بقيمة ( )tالمحتسبة لمتغيرين األول والثاني فإنها أقل من قيمة ()t

الجدولية البالغة ( )1.72عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية ( )n-k-1=20معنى ذلك عدم
وجود عالقة بين المتغيرين المستقلين األول والثاني مع المتغير المعتمد أي عدم معنوية المعلمة

المقدرة أما ( )tالمحتسبة والبالغة ( )108.390لمتغير الثالث فإنها أكبر من ( )tالجدولية

البالغة( )1.72عند مستوى معنوية( )0.05ودرجة حرية ( )n-k-1=20داللة على وجود عالقة بين
عدد الجامعات الحكومية واألهلية والتنمية البشرية وذات معنوية مرتفعة .وفيما يتعلق بقيمة دربن

واتسون والبالغة ( )1.2398والواقعة ضمن ( )1.67()duو ( )0.998()dLعند درجة حرية
()n-k-1=20

( 4اكبر من  D.Wاكبر من  )4-dLمعنى ذلك ان في النموذج ارتباط ذاتي سلبي

االستنتاجات والمقترحات
 .1االستنتاجات:
توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات وهي:

ُ .1ي َعد اإلنفاق العام على التعليم العالي من أهم األدوات المستخدمة في التنمية البشرية فضال عن
أوجه اإلنفاق األخرى ،وقد تطورت وتقدمت العديد من الدول وحققت نتائج مرتفعة في مؤشر
التنمية البشرية من خالل زيادة اإلنفاق العام على التعليم العالي واالستخدام الكفوء لهذه

األموال.

 .2مؤشر التنمية البشرية من أهم المؤشرات العالمية التي تقاس فيها مدى تطور وتقدم المجتمعات
والدول وهذا المؤشر يركز على اإلنسان باعتباره أداة وهدف ومحور التنمية.

 .3عند إجراء تحليل واختبار اثر متغيرات البحث (اإلنفاق العام على التعليم العالي كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل االلتحاق ،عدد الجامعات الحكومية واألهلية) على التنمية
البشرية كانت النتائج كاآلتي:

المتغيران األول والثاني تأثيرهما سلبي وبمعنوية منخفضة ،أما المتغير الثالث فإن تأثيره إيجابي
وذات معنوية مرتفعة.
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 .2بناء على نتائج البحث فان تأثير اإلنفاق العام على التعليم العالي في التنمية البشرية كان

ذات تأثير سلبي في العراق ،وهو عكس النظرية االقتصادية الذي يوضح أن لهذا المتغير

تأثير إيجابيا ويمكن تفسير هذا التأثير السلبي من خالل كون أن معظم هذا اإلنفاق كان
ا

يذهب في أوجه إنفاق غير صحيحة ونفقات تشغيلية وادارية يشوبها الكثير من أوجه

القصور.

 .2المقترحات:

بناء على النتائج العملية واالستنتاجات التي تم التوصل إليها يمكن تقديم مجموعة من

المقترحات وكاآلتي:

 .1وضع خطط التنمية البشرية على المدى القصير والمتوسط والطويل كما توضع خطط التنمية
االقتصادية ونسب النمو االقتصادي وتحدد أهداف سنوية للوصول إلى مقدار معين من مؤشر

التنمية البشرية بالنسبة للعراق.

 .2ألجل أن تكون السياسة العلمية ناجحة وتحقق للعراق اإلصالح والتقدم البد للدولة العراقية
االهتمام بحاجات الجامعات وبقية المراكز البحث العلمي وتوفير التخصيصات المالية الالزمة
والتي تصب حقيقة في تنمية وتطوير اإلنسان.

 .3البد من ربط برامج وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بخطط التنمية الوطنية التي يضعها
الخبراء االستراتيجيين في مختلف االختصاصات وهذا ممكن إذا تم رفع مستويات التعليم العالي
والبحث العلمي إلى مستوى التطور العلمي والتكنولوجي العالمي بعد أن استطاع المجتمع

العراقي إ عادة بناء البنى التحتية للتصنيع المدني التي تساعده على أمكانية استقبال تكنولوجية
الدول المتقدمة واستثمارها وفق حاجة البلد.

 .5إعادة تخصيص بنود اإلنفاق بما يتالءم مع أهداف التعليم الجامعي مع إعادة النظر في
التخصصات الغير مرغوب بها ،فضال عن زيادة النفقات الرأسمالية.

 .6معالجة ظاهرة الفساد من خالل تهيئة بيئة قانونية وتشريعية ومالية باالعتبار ان الفساد الراداري
يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية وعدم االستغالل األمثل للموارد المتاحة خاصة في العراق.
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المصـــــــــادر

 .1البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ،النشرة اإلحصائية السنوية
(.)2012-2002

 .2الوقائع العراقية ،إعداد متفرقة ،قانون الموازنة الفيدرالية لسنة المالية (.)2013-2008

 .3تقارير التنمية البشرية ( ،)2014-1990برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك ،الواليات
المتحدة األمريكية .www.undp.org

 .4و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،المجموعة
اإلحصائية السنوية لسنوات(.)2009-2005

 .5و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،مديرية
اإلحصاء االجتماعي والتربوي ،تقرير التعليم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي
(.)2012/2011-2010/2009

 .6و ازرة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،مديرية
الحسابات القومية ،تقرير الناتج المحلي اإلجمالي في العراق لسنوات (.)2014-2008

 .7و ازرة التخطيط وبيت الحكمة ،التقرير الوطني للتنمية البشرية ،شباب العراق تحديات وفرص،
ط.2014 ،1

 .8و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،دائرة اإلعالم والعالقات ،التعليم العالي والبحث العلمي في
العراق أرقام وحقائق انجازات ثالث سنوات (.2014 ،)2013-2012-2011

 .9احمد ،داود عبد الجبار ،2010 ،دور السياسة المالية في تعزيز التنمية اإلنسانية (االستثمار
في التعليم الجامعي والعالي نموذجا مختارا) حالة دراسية العراق للمدة ( ،)3115-0991رسالة
ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.

 .11البكاء ،طاهر ،2006 ،العقل العراقي في محيط مضطرب "رسالتي في إصالح التعليم العالي
في العراق واالرتقاء به " ،بحث مقدم إلى جامعة هارفرد ،كامبرج ،الواليات المتحدة األمريكية،
.http://www.kitabat.com/albkaa_01.pdf

 .11العبيدي ،غادة علي سعيد ، 2012 ،ق اررات و ازرة التعليم العالي الخاصة بالطلبة الراسبين
وانعكاساتها على المستوى العلمي واالجتماعي دراسة تحليلية ميدانية_ جامعة الموصل نموذجا،

رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل.

 .12الزبيدي ،حسن لطيف كاظم ،السعدون ،عاطف الفي مرزوك ،2007 ،حال التنمية البشرية
في العراق :سجل التدهور  ،متوفر على hasanlz.com
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