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Abstract:  

The Process of rapid Economic growth provides the opportunity for 

countries the creation of human capital capable of increasing productivity, 

improving job opportunities and raising the quality level of community life, 

but the process of preparing it requires an efficient and effective 

educational and training system on the one hand، and providing 

the highest possible health level as a key to increasing production and 

raising productivity on the other hand. This research has dealt with the 

analysis of human capital indicators for the period (2004-2017) in Iraq.   the 

study concluded that to these indicators of knowledge - education - health 

-training- income, are the main pillars for achieving economic growth in all 

areas of life during the study period. The study recommends giving 

attention to the human capital and employing it in production process in a 

way that reduces societal disparities and enhances, perhaps economic 

growth. 
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 المال البشري في بيئة االقتصاد العراقي  رأستحليل مؤشرات   
 (2017-2004للمدة )

  

 3 سهيلة عبد الزهرة الحجيمي
 4 نضال شاكر جودت الهاشمي 

 
 الملخص

االهتمام بالعنصر البشري من اجل التسريع بعملية النمو االقتصادي حيث إلى تسعى الدول 

ية وتحسين فرص العمل ورفع نتاجمال بشري كفوء قادرعلى زيادة اإل رأسن خلق أ

عداده تتطلب وجود نظام تعليمي وتكويني إان عملية إال  ،المستوى النوعي لحياة المجتمع

 نتا ي ممكن بأعتباره مفتاحا لزيادة اإلمستوى صح رفعأوتوفر  ،كفوء وفعال من جهة

المال البشري  رأسلقد تناول هذا البحث تحليل مؤشرات  ،ية من جهة أخرىنتاجورفع اإل

ن أإلى ة رأس. قد توصلت الد( في العراق2017-2004في بيئة االقتصاد العراقي للمدة )

هي الركيزة  ،الدخل –التدريب  –الصحة  –التعليم  –المؤشرات المتمثلة بالمعرفة  هذه

وصت أو .ةرأساألساسية لتحقيق النمو االقتصادي في جميع مجاالت الحياة خالل مده الد

ية على نحو يقلل نتاجالمال البشري وتوظيفه في العملية اإل رأسة بضرورة االهتمام برأسالد

   .من الفرارق المجتمعية ويعزز النمو االقتصادي

 النمو االقتصادي.، الصحة، التعليم، المعرفة، المال البشري رأس :الكلمات االفتتاحية

 

 المقدمة: 

وبرز  نتا يؤكد االقتصاديون بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية على اهمية العنصر البشري ودوره الفاعل في عملية اإل

المال البشري على وجه الخصوص في ظل التقدم التكنولوجي الذي ساهم في تحييد الوظائف التي ال  رأسدور وأهمية 

مهارات عالية وعمل على خلق وظائف جديدة تركز على المعرفة وتعمل على التأثير في األهمية النسبية إلى تحتا  

صبحت العناصر المادية ال تحقق إذا  والكيف المال البشري من حيث الكم رأستنمية إلى وهذا ما يدعو  نتا لعوامل اإل

من خالل  نتا بتوفر عنصر بشري فعال قادر على إحداث توليفة مثالية في المز  بين عناصر اإلإال  ينتاجاألثر اإل

ثير على عملية النمو تطوير المقدرات والمهارات وعبر إعداد برامج التدريب والتأهيل التي يمكن ان تساهم في التأ

المال البشري في إحداث النمو االقتصادي عبر  رأسركز العديد من االقتصاديين في تحليالتهم على دور إذ  ادي.االقتص

  .ي تراكميإنتاجباعتباره عامل  نتا إدراجه في دالة اإل

 

  :مشكلة البحث

بالنظر لما يواجهه االقتصاد العراقي من التحديات نتيجة الدمار والتخريب الذي سببه ويسببه عدم االستقرار األمني 

المال البشري مبعثر وغير مستغل ولم  رأسوالسياسي والفساد اإلداري تجاه القطاعات االقتصادية والخدمية مما جعل من 

 لتطوير مهاراته وقدراته للمساهمة في النمو والتنمية في العراق.  (ينال األساليب العلمية )التعليم والتدريب

 

 فرضية البحث: 

عائقا امام   المال البشري سيكون سبب رئيسيا في ضعف تكوين المالكات الكفوءة التي تشكل رأسن انخفاض تراكمات إ

 تحقيق النمو االقتصادي في البلد.
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3
 Sohayla1973@yahoo.com،  عراق،  الالمستنصرية جامعةد. ،    

4
 dr.nidhaljawdat@gmail.comالمستنصرية،  العراق،  جامعة أ. د. ،    



ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL INDICATORS IN THE ENVIRONMENT OF 

THE  IRAQI ECONOMY FOR THE PERIOD (2004-2017)  
  

 

 268   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 .المال البشري على معدل النمو االقتصادي في العراق من خالل استخدام بعض المؤشرات رأستحليل مؤشرات 

 

 :منهج البحث

المال البشري والنمو  رأسثالثة مطالب اولها مفهوم إلى وقد تم تقسيم البحث  ،تم اتخاذ المنهج تحليلي في أسلوب البحـث

بينما تضمن المطلب الثالث بتحليل  ،المال البشري والنمو االقتصادي رأساالقتصادي والمطلب الثاني العالقة بين 

  .2017-2004 المال البشري والنمو االقتصادي في بيئة االقتصاد العراقي للمدة رأسمؤشرات 

 

  :األولالمطلب 

 (مفاهيمي إطار) المال البشري والنمو االقتصادي رأسمفهوم 

 المال البشري رأسوال: مفهوم أ

ية إنتاجوالتي تلعب دوًرا مهًما في تحديد  ،المال البشري هو مفهوم عام للمعرفة والمهارات المجسدة في البشر رأسن إ

المال البشري أشكااًل مختلفة ويمر  رأسويتخذ تكوين  العمل وقدرتهم الستيعاب المعرفة الجديدة وإتقان التقنيات الجديدة.

 .عبر مراحل مختلفة بالتوازي مع دورة حياة اإلنسان

المال البشري بأنه مجموعة من الخبرات والمعارف والطاقات والمهارات واإلبداع والصفات التي يمتلكها  رأسويعرف 

 .العاملين ويستثمرونها في العمل

ً العاملون الذين يملكون  مجموعة من الكفاءات والخبرات والمهارات القادرة على إدخال التعديالت أو ويعرف أيضا

 ،بفضل االبتكار والتحسين المتواصل ،دة واألساليب المتطورة في كل شيءاألفكار الجدي إنتا التغييرات الجوهرية و

ً  والعقول المفكرة التي تكون ملمة بمعرفة كبيرة تجعل المنظمة قادرة من خالل االستجابة لرغبات على التميز عالميا

 الزبائن واقتناص الفرص المناسبة التي تتيحها التقنية.

المال البشري بأنه "المعرفة والمهارات واإلمكانات والقدرات والصفات والخصائص المختلفة الكامنة  رأسوكذلك يعرف 

من معرفة  فراديركز فقط على ما يمتلكه األالمال البشري ال  رأسكما ان ”والتي لها ارتباط بالنشاط االقتصادي فرادفي األ

كل ما تعلموه  فرادويبين المدى الذي يستخدم فيه األ إنما يوضح ،ومهارات وما يمتلكونه من قدرات وصفات وخصائص

 وما يمتلكونه استخداما منتجا مرتبطا بالنشاط االقتصادي.

المكتسبة والمفيدة ألعضاء المجتمع أو لجميع المال البشري على انه مجموعة من القدرات  رأسكما عرف آدم سمث 

 ته. رأسالسكان و يمكن الحصول عليها من خالل إعالة الطالب خالل تعليمه او د

المال البشري على انه أصل أو جودة غير ملموسة غير مدرجة في الميزانية العمومية للشركة يمكن  رأسكذلك يعرف 

تصنيفها على أنها القيمة االقتصادية لتجربة ومهارات العامل. يتضمن ذلك أصواًل مثل التعليم والتدريب والذكاء 

 .والء وااللتزام بالمواعيدوالمهارات والصحة واألشياء األخرى التي يقدرها أصحاب العمل مثل ال

لقد اجتهد الكثير من الكتاب والباحثين والمهتمين في موضوع الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في رسم أبعاد 

المال البشري  رأسوبمراجعة األدب النظري لموضوع  .المال البشري بدءا من ظهوره وحتى اآلن رأسوشرح مفهوم 

 والتعريفات:المفاهيم والتعريفات لهذا المصطلح ومن هذه المفاهيم  يالحظ ان هناك الكثير من

للحصول على أقصى طاقــة وإمكانية يمتلكها للبقاء لكي يبتكــر  مال يجب استثماره رأسالفريد مارشال ان البشر هم  يرى

 :ويبدع في باقي رؤوس األموال األخرى وهناك خمسة أنواع من رؤوس األموال هي

 .المال المالي والنقدي رأسويقصد به  :ماديالمال ال رأس .1

 .ويقصد به الموارد الطبيعية والنظم البيئية :المال الطبيعي رأس .2

 .ويقصد به األصول المادية القادرة على إنشاء السلع والخدمات :ينتاجالمال اإل رأس .3

 .ويقصد به العالقات االجتماعية والقيم االيجابية في المجتمع :المال االجتماعي رأس .4

 .ية الموروثة أو المكتسبةنتاجويقصد به القدرات اإل :المال البشري رأس .5

ية العمال والموظفين المتالكهم المهارات إنتاجهو الزيادة في " المال البشري رأسمتحدة اإلنمائي ويعرف برنامج األمم ال

 ".لوا عليها من خالل العلم والخبرةالتي حصالمعرفية والتقنية 



VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 

 
 
 
 

 269IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

المال البشري على انه التوجهات والمعارف والقدرات  رأسيعرف  ،2010مية العربية اإلنسانية لعام ن تقرير التنأكما 

 والتدريب والخبرة العملية. من خالل التعليم فرادالتي يكتسبها األ

المال البشري يتألف من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى األشخاص  رأسويرى البنك الدولي ان 

نهم من استغالل إمكاناتهم ك منتجين في المجتمع. ويمكنه إنهاء الفقر المدقع وبناء مجتمعات  أفرادعلى مدار حياتهم بما يمك ِّ

والرعاية  ،ثمار في البشر عن طريق توفير التغذيةالمال البشري. ويتطلب ذلك االست رأسأكثر شموال من خالل تنمية 

المال البشــري لن يتسنى للبلدان تحقيق النمو  رأسحيث انه بدون  .وبناء المهارات ،والوظائف ،والتعليم الجيد ،الصحية

تتنافس بفاعليـة ولن تكون لديها قوة عاملـة مؤهلـة للعمل في وظائف تتطلب مهارات أعلى في المسـتقبل ولن  ،االقتصادي

المال البشري هو مجموعة التراكمات من المعرفة التي حصل عليها الفرد خالل مراحل  رأسوعليه ان  .مفي اقتصاد العال

التعليم التي مر بها في حياته خار  المنظمة وداخلها والتي يتم إسقاطها على ارض الواقع من خالل األداء فتترجم بذلك 

داخل منظمته.  فرادت وأفكار ومواهب وسلوك وقيم يكتسبها الفرد وهي ما يميزه عن باقي األمهارات وقدرات وخبراإلى 

ان يلتحق هذا الفرد إلى  ،فالحصول على المعرفة من خالل المنظمة يكون عن طريق نظم التعليم النظامية داخل الدولة

وتقوم  ،المتعلمة عن طريق ممارسات اآلخرينهنا تاتي طرق التعليمات التي تتبعها المنظمات  ،بوظيفة تناسب مؤهالته

ها أفرادكافة أنحاء وأقسام المنظمة وإلى بنقل المعرفة بسرعة وفاعلية بكل كيانها بشكل تشاركي فتقوم بنقل تلك المعرفة 

طة بها وبذلك استطاعت هذه المنظمات تطوير قدراتها على التكيف والتغير المستمرين تفرضه عليها ديناميكية البيئة المحي

جعل القرارات ال  ،وبذلك تحقق استثمارها في الموارد البشرية باستخدام عدة طرق أهمها التدريب المستمر للعاملين

والقدرة على تحمل األخطاء واالستفادة منها واالنفتاح  ،والتشجيع على تماز  الخبرات المختلفة  ،مركزية قدر اإلمكان

ن خصائص العمالة والتوظيف في االقتصاد الجديد )اقتصاد المعرفة( أصبحت أد وتقبل وجهات النظر المختلفة. وهنا نج

المال البشري عن طريق )التعليم  رأستفرض على المورد البشري التعلم المستمر مدى الحياة وأصبح االستثمار في 

 . من المقومات األساسية لنمو الدول. (وتدريب المورد البشري

المال البشري هو مفهوم ديناميكي متعدد األبعاد يتسم بعالقات تشابكيه  رأسقول ان مفهوم وتأسيسا على ما تقدم يمكن ال

انه يتمايز عنهم كونه إال  المال االجتماعي رأسالمال المعرفي و رأسمثل  .قوية مع العديد من المفاهيم العامة األخرى

 لعملية النمو االقتصادي.يركز على العنصر البشري باعتباره فقط احد المحددات الرئيسية 

 

  العناصر(، )المفهوم ثانيا: مفهوم النمو االقتصادي

 .مفهوم النمو االقتصادي -1 

 :برزت العديد من التعاريف لمصطلح النمو االقتصادي منها

النمو االقتصادي بأنه )االرتفاع في نصيب الفرد او نصيب عنصر العمل من  (S.Kuznets) عرف سيمون كوزنتس -

الناتج( وهذا يعني ان زيادة حجم الناتج غالبا ما يصاحبها ارتفاع حجم السكان لذلك فأن التقدير الحقيقي لمستوى حجم 

 االزدهار االقتصادي يتطلب االعتماد على حساب معدالت النمو االقتصادي باستخدام مؤشر نصيب الفرد من حجم الناتج.

 ي الدخل الوطني بالشكل الذي يحققالناتج المحلي إي هو الزيادة في إجمالالزيادة في إجمالي  كذلك يعرف النمو على انه -

زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وهذا يعني ان النمو االقتصادي ال يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج 

 ،السكانين يتجاوز معدل النمو ي إن معدل النمو البد اأ ،المحلي فقط بل يجب وان يترتب عليه زيادة في الدخل الحقيقي

إن نمو السكان يكون بمعدل أعلى بحيث يعرقل زيادة متوسط دخل الفرد إال  هناك بلدان يزيد فيها إجمالي الناتج المحلي

 الحقيقي إي ال يتحقق النمو االقتصادي رغم زيادة الناتج المحلي.

فهو يقوم  ،للنمو شاركة في تطوير النظرية النيوكالسيكيةالنيوكالسيكي للنمو يعتبر م(Solow) أما بالنسبة لنموذ  سولو

ي إضافي )عنصر العمالة( ومتغير مستقل ثابت إنتاجدومار من خالل إدخال عنصر  –نموذ  هارولد  إطارعلى توسيع 

مثل  ،دومار –معادلة النمو االقتصادي. وخالفا لالفتراضات التي تضمنها نموذ  هارولد إلى هو المستوى التكنولوجي 

وثبات الغلة مع الحجم بينما النموذ  النيوكالسيكي للنمو الذي قدمه سولو يستخدم فكرة  ،افتراض ثبات معامالت الدالة

 ،المال وعنصر العمل كما يفترض ثبات مشاركة العنصرين معا رأستناقص الغلة مع الحجم بشكل منفصل لكل من 

مع األخذ بنظر  ،المتبقي الذي يمكن من خالله تفسير النمو في األجل الطويلوبالتالي يكون التقدم التكنولوجي هو العامل 

من القائمين بالتنظير في مجال النمو االقتصادي يرون إن المستوى التكنولوجي يتحدد خار   االعتبار ان سولو وغيره

ية عوامل إنتاجانه إن يرفع من التقدم التكنولوجي عند سولو من ش ،عن باقي العوامل األخرى النموذ  وبشكل مستقل إطار
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ويوفرلهم  فرادإذن النمو االقتصادي هو المحرك األساسي الذي يساعد على تحسين مستوى معيشة األ ،الكلية نتا اإل

 .الزيادة في السلع والخدمات وفرص عمل جديدة فرص اكثر للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية

  :نأمن التعريفات السابقة للنمو االقتصادي يمكننا ان نستخلص 

النمو االقتصادي ال يعني فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل البد وان يترتب عليه زيادة في دخل الفرد  -

 الحقيقي بمعنى ان معدل النمو البد ان يفوق معدل النمو السكاني.

 يجب ان تكون الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية.  -

 .يشترط ان زيادة الناتج المحلي اإلجمالي على المدى الطويل وليست زيادة مؤقتة سرعان ما تزول بزوال أسبابها -

 عناصر النمو االقتصادي  -2

وهو هدف نظريات النمو ، النمو االقتصاديهو معرفة مصادر  ،ن معرفة كيفية حصول عملية النمو االقتصاديإ

 ان مصادر النمو تعتمد على ثالث عناصر أساسية الزمة لتحقيقه: ،االقتصادي

ويقصد به القدرات الفكرية والجسمية التي يستطيع  ،هو العمل نتا : ان العامل المؤثر بشكل كبير في عملية اإللعملا .1

يتعلق حجم اليد العاملة بعدد السكان القادرين على العمل والنشطين الجاهزين له و ،يةنتاجاإلنسان استخدامها في العملية اإل

 وبساعات العمل التي يبذلها كل عامل. 

 إنتا وهدفها هو  يةنتاجالتي تستخـدم في العملية اإل : وهي عبارة عن النظم المتطورة والتقنيات الحديثةالتقدم التقني .2

 نتا أي االستغالل األمثل لكل عنصر من عناصر اإل أقلمن خالل نفس كمية المدخالت أو  أقلوبوقت  أكبربكمية وجودة 

ويتولد التطور التكنولوجي والتقني عن طريق االكتشافات العلمية الجديدة واالبتكارات والبحث العلمي واالختراعات 

 الحديثة.

بواسطة  نتا ويساعد على توسيع اإل ،مجموع السلع التي توجد في وقت معين في اقتصاد معين :المال رأس .3

هناك نوعين رئيسين لمصادر النمو  .االستثمارات المختلفة المحققة من جهة وإحراز التقدم التقني من جهة أخرى

 :االقتصادي هي

 يةنتاجوهي المرتبطة بتراكم مدخالت العملية اإل :مصادر النمو المباشرة -

المرتبطة بالنظم االقتصادية والسياسية المتوفرة في أي بلد وتمثل في الدستور : وهي مصادر النمو الغير مباشرة -

المتأصلة في كل  فضال عن المؤسسات الداعمة لمسيرة النمو االقتصادي وتاثير العادات واالعراف ،نظمةوالقوانين واأل

 مجتمع.

 

 المطلب الثاني: 

 المال البشري والنمو االقتصادي  رأسالعالقة بين 

المال البشري على  رأسمن خالل تحديد مدى تاثير عنصر  ،اهتمام كبير من قبل الباحثون باقتصاديات النمو الحديثةهناك 

 ،المال البشري والنمو االقتصادي رأسوفيما يلي عدد من نماذ  النمو االقتصادي التي تبين العالقة بين  .النمو االقتصادي

 :ومن اهم نماذ  النمو

 :Solowنموذج  -

فروض المدرسة النيوكالسيكية وكانت من إلى قدم روبرت سولو الطريقة المبسطة لنموذ  النمو استند فيه  1956في عام 

ألنه  L) والعمل Kلالما رأس) نتا الل بين عناصر اإلدومار هو إمكانية اإلح اهم فرضياته التي تميزه عن نموذ  هارولد

على  Solowعندما يكون هناك معامل إحالل فني فأنه باإلمكان تعديل مسار النمو باتجاه التوازن عبر الزمن وقد اعتمد 

قدم  1957تحليلي ألسباب النمو وحركته عبر الزمن وفي العام  إطار)كوب دوكالص( من اجل تحديد  نتا دالة اإل

Solow ن معدل النمو في الناتج اإلجمالي تحدده مجموعة من معادالت النمو أى إلأشار إذ  جديدة في ذات المجال أفكارا

 وهي التقدم التقني وبناء على ذلك تم بناء نموذجه وفق الصيغة التالية: المال البشري رأسالمال المادي و رأستتعدى 

                Yt= At * f (kt، Lt)  
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ية الحدية نتاجتمثل اإل Afkوان   MPLية الحدية للعمل نتاجويمثل اإلالعمل إلى هو مشتقة الدالة األصلية  AfLن أذ إ

من الناتج ويمثالن المرونة الجزئية لكل من العمل  B وحصة العمل aالمال  رأسباعتبار ان حصة  MPKالمال  رأسل

 = k B* وL 〖Af〗_L/Y = a* :المال اي ان رأسو
𝐴𝑓𝑘 

𝑦
  

مقيدة  نتا الحجم اي ان دالة اإل المال مكملة لحصة عائد العمل عند ثبات غلة عائد رأسوعلى افتراض ان حصة عائد 

   بمعنى ان معدل نمو السكان سيكون:  B= 1-aمما يعني ان  B+a=1بالقيد 

                        y^*/y=A^*/A+a K^*/K+(1-a)L^*/L 

دومار عجزت عن تفسير حقيقة نمو الدخل الفردي على المدى  –المبسط وكذلك هارولد  Solowن نموذ  أويالحظ 

حالة االستقرار يتوقف نمو دخل الفرد ويصبح ثابتا عند حالة التوازن لهذا تم اللجوء إلى الطويل وعند وصول االقتصاد 

للناتج المحلي ويزيد من كفاءة عوامل  انه مساهمة خارجية داعمةإلى ( الذي ينظر Aإدخال مفهوم التقدم التقني )إلى 

 .وهناك عدة تأثيرات للتقدم التقني نتا اإل

( (Aمن اهم النماذ  التي أدخلت التقدم التقني كعامل مهم لتحقيق النمو االقتصادي لكنه اعتبر ان  Solowيعتبر نموذ  

سك وخاصة سولو على افتراضات المدرسة ان اعتماد النيوكال .متغير خارجي وهو ينمو بشكل تلقائي وان معدل نمو ثابت

المال وأثرها على انخفاض معدل النمو في األجل الطويل كان  رأسية الحدية لنتاجذاتها خصوصا فيما يتعلق بتناقص اإل

مدعاة لبروز افكار تشكك وتبتعد عن افتراضات المدرسة النيوكالسيكية خاصة في ثمانينات القرن الماضي هذه األفكار 

ث عن مصادر ومسببات للنمو االقتصادي في األجل الطويل ومن هنا نجد الكثير من المحاوالت التي اندرجت سعت للبح

تحت مفهوم نظريات النمو الداخلي وقسم منها مازال في مرحلة التطوير فبعض االقتصاديين ركز على مفهوم المعرفة 

ألفكار والمعرفة تختلف عن العوامل االقتصادية الذي انطلق من ان ا 1990عام  Poul Romerوالبحث والتطوير مثل 

 .النها غير قابلة للمنافسة

 

  :المطلب الثالث

 (.2017-2004للمدة ) المال البشري في بيئة االقتصاد العراقي رأستحليل مؤشرات 

 2017-2004المال البشري في العراق  رأسمؤشرات  -1

ان ظروفه السياسية إال   ،والطبيعية وقواه البشرية المتعلمة والماهرةالعراق من البلدان التي بالرغم من ثرواته النفطية 

جعله دولة تنتقل من كونها اكثر دول الشرق األوسط تقدما بمؤشرات التنمية إلى واالقتصادية واالجتماعية انعكست 

التي فرضت عليها طيلة المدة دولــــــــة تتميز بأدنــــى حد من تلك المؤشـــــــــرات فضال عن العقوبات إلى البشرية 

السابقة وما يتبعها من انعكاســــــــــــات االحتالل وتدني الوضع األمني وعدم االستقرار السياسي كل هذا أثر على دور 

 رأسمن خالل تحليل مؤشرات ليه وهذا ما سوف نتوصإل ،العنصر البشري في رفع معدالت النمو االقتصادي في العراق

 :المتمثلةالمال البشري و

 2017-2004المال البشري في العراق للمدة  رأسمؤشرات  -والأ

 المعرفــــة -1

نصت على تمكين الدول  2003التي اقرتها القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي أقيمت في جنيف  ن المبادئإ

اهتمامه وهذه الرؤية جاءت من يضع اإلنسان في صميم إذ  والمجتمعات لبناء مجتمع معرفة شامل وذي توجه تنموي

ويتجه نحو تنميتهم النه مجتمع يتمكن فيه كل فرد من استحداث المعلومات  فرادادراك ان مجتمع المعرفة غايته األ

والمجتمعات والشعوب قادرة على تغيير كل إمكاناتهم في النهوض في  فراديجعل األإذ  واستخدامها.إليها والمعارف والنفاذ

 .فرادر حياة األالتنمية وتطوي

ما قورنت مع إذا  على ان مؤشرات البحث والتطوير متاخرة في العالم العربي2016وأكد تقرير المعرفة العربي لسنة 

اما في دولة اإلمارات فقد بلغ  ،%(565، 24فقد بلغ مؤشر البحث والتطوير في العراق ) ،مؤشرات القطاعات األخرى

بينما في السودان فقد   ،%(656، 21وكان مؤشر البحث والتطوير في سوريا ) ،%(076، 50مؤشر البحث والتطوير )

وفي ليبيا  ،%(84، 56والتطوير في السعودية ) وجاء مؤشر البحث ،(15، 16بلغ مؤشر البحث والتطوير واالبتكار )%

األرقام %( وعند النظر في هذه 18، 18%( وفي فلسطين كانت النسبة )99، 22وصل مؤشر البحث والتطوير )

 (.اإلحصائية يتضح انها تأثرت بمجموعة من العوامل )المؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية
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 .2017-2004الواقع التعليمي في العراق للمدة  -2

المال البشري هذا فضال عن ارتباطه القوي بسائر القطاعات التنموية لذا يعد  رأسيكتسب التعليم أهميته من دوره في بناء 

االستثمار فيه االنطالقة الحقيقية لتحقيق التقدم والتطور لذلك تعتبر المؤسسات الدولية التعليم استثمارا استراتيجيا في 

عامل أساسي لتقدم  على ان التعليم 2005 ثالثا( من الدستور لعام ،ثانيا ،)اوال 34التنمية. وفي العراق نصت المادة 

المجتمع وحق تكفله الدولة لجميع العراقيين وهو الزامي في المرحلة االبتدائية. كما ان التعليم في العراق مجاني ولكل 

 بهدف انماء شخصية االنسان من اجل تعزيز واحترام حقوق اإلنسان. ،مراحله

سعت الحكومات المتعاقبة للنهوض بواقع قطاع التعليم من خالل  2003ق عام وبعد التغير السياسي واالقتصادي في العرا

ومن اهم المؤشرات التي تعكس لنا  ،تذليل المعوقات التي تقف امام هذا القطاع الحيوي ووفقا للتطور الذي يشهده العالم

 واقع التعليم في العراق:

تزايد اإلقبال على التعليـــــم إلى انية والتحوالت االقتصادية أدت ن الزيادة السكإ :أ. مؤشر حجم اإلنفاق العام على التعليم

ية متمثلة بأبنية مدرسية ومعلمين مؤهلين وأجهزة رأسوالذي يتطلب بدوره زيادة اإلنفاق عليه وتوفير مستلزماته الد

من متطلبات المؤسسات ية فضال عن ضرورة تواجد كوادر مشرفة على العملية التعليمية برمتها وغير ذلك رأسمختبرية د

 .التعليمية

 بالدوالر() 2017- 2004( اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم العام في العراق1جدول )

 

 السنة

 

اإلنفاق على 

التعليم 

)التربية 

والتعليم 

العالي( 

مليون دوالر 

(1) 

 معدل النمو %

 

(2) 

 النفقات العامة

 )بالدوالر(

 

(3) 

نسبة 

االنفاق 

على 

إلى التعليم 

اإلنفاق 

 العام %

(4) 

الناتج المحلي 

  GDPاالجمالي 

 مليون بالدوالر

(5) 

نسبة 

االنفاق 

على التعليم 

من الناتج 

المحلي 

االجمالي 

% 

(6) 

ـــــــــــــــــــــــ 1182.34 2004

 ــــــــــــــــ

22104.26 5.35 53235358.7 3.23 

2005 1097.78 7.15- 17954.51 6.11 73533598.6 2.19 

2006 1413.85 28.79 22827.46 6.19 95587954.8 2.17 

2007 1973.49 39.58 31100.58 6.35 111455813.4 2.22 

2008 4411.25 123.52 49793.27 8.86 157026061.6 3.35 

2009 6385.21 44.74 44929.08 14.21 130643200.4 5.72 

2010 5798.55 9.18- 55001.70 10.54 162064565.5 4.19 

2011 6787.98 17.07 67314.24 10.08 217327107.4 3.65 

2012 8145.03 19.99 90171.16 9.03 254225490.7 3.74 

2013 9103.71 11.77 91657.83 9.93 273587529.2 3.88 

2014 8364.27 8.12- 70333.52 11.89 266332655.1 3.73 

2015 7825.27 6.44- 59157.58 13.23 194680971.8 4.66 

2016 8178.46 4.51 56359.19 14.51 196924141.7 4.77 

2017 8776.05 7.30 63866.42 13.74 221665709.5 4.59 

معدل نمو 

 المركب
15% 5%- 7.7% 6% 10.5% 2% 

 .الحسابات القومية ،الجهاز المركزي لإلحصاء، المصدر: وزارة التخطيط
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 تم تحويل المبلغ بالدوالر. ،الحسابات القومية ،الجهاز المركزي لإلحصاء (1، 5ــ العمود )

                  .( من عمل الباحثة4، 3وعمود )100*1-2005/2004( تم استخرا  معدل النمو بتقسيم االنفاق سنة 2العمود ) ــ

  . -1 *100(( القيمة المبدئية) / ( القيمة االنهائية)) _ ((عدد السنوات) / 1)) معدل النمو المركب =

ارتفاع إيرادات النفط مما إلى كما في الجدول أعاله  (2017- 2004ويعود االرتفاع في اإلنفاق على التعليم خالل المدة )

في حين هذا االرتفاع ال يعطي مؤشرا واضحا على تحسن نوعية التعليم في العراق  .زاد من حصة التعليم في الموازنة

كما ان  ،الموازنة االستثمارية إلى الموازنة التشغيلية في حين نسبة قليلة تذهب إلى الن نسبة عالية جدا من اإلنفاق تذهب 

كفؤة لهذه  المخرجات التعليمية مالم يكن هناك إدارةزيادة اإلنفاق على التعليم ال يعني بالضرورة تحسن نوعية وجودة 

ان زيادة اإلنفاق على التعليم يساهم باالرتقاء بالمستوى العلمي والتربوي ويوفر األساس السليم .التخصيصات المالية

البشري في  المال رأسوالفاعل النطالقة الفرد وتنمية قدراته اإلبداعية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ويرفع دور 

  .النمو االقتصادي

 .الواقع الصحي في العراق -3

وتوجد مراحل متعددة لتنمية صحة اإلنسان منها  ،تعمل التنمية البشرية على االهتمام بالمستوى الصحي والتعليمي لألطفال

كما يجب ان  ،األساسي االهتمام باألمن من الناحية الصحية والثقافية واالهتمام بمرحلة الطفولة بوصفها مرحلة التكوين

 .وان ينشا على القيم ومبادئ التربية السليمة ،ينال الطفل حظا من التربية السليمة

الصحة  انإذ  ،يةنتاجفالصحة تؤثر في التنمية من خالل تأثيرها في اإل ،توجد عالقة سببية تبادلية بين الصحة والتنمية

من خالل وحدة الزمن والعمل. وكل هذه العوامل تساعد على زيادة  أكبرالجيدة تجعل الفرد يتمتع بالقدرة على بذل مجهود 

 :ومن اهم المؤشرات التي تَعكس واقع قطاع الصحة في العراق .يةنتاجواإل نتا اإل

    :أ ــ مؤشر اإلنفاق العام على الصحة

الطبيعي تكون الطريقة التي يتم ومن  ،وية الممنوحة للصحة في الموازنة الحكوميةاألول هناك شحة في التمويل وتدني 

على الوصول لرعاية صحية جيدة وان تدني  فرادلها تداعيات وبشكل مباشر على قدرة األ ،تمويل القطاع الصحي بها

التمويل للخدمات الصحية األساسية يعرض المواطنين لضائقة مالية او الوقوع في براثن الفقر بسبب االنفاق المباشر على 

لحاجتهم الماسة لها. انطالقا من الدستور العراقي فان الرعاية الصحية حق تكفل الدولة توفيره لكل  الخدمات الصحية

 :31ورد في المادة إذ  .مواطن عراقي

 ،وسائل الوقاية والعال  وتكفل ،ومن اولويات الدولة االهتمام بالصحة العامة ،لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وال:أ

 .انواع المستشفيات والمؤسسات الصحيةبانشاء مختلف 

ان الوضع الصحي إال  والهيئات انشاء مستشفيات اومستوصفات او دور عال  خاصة وباشراف من الدولة فرادلأل ثانيا:

للسكان في العراق قد تدهور بشكل خطير وكان احد األسباب في تدني المستوى الصحي هو انخفاض اإلنفاق على هذا 

نظام إلى القطاع وتحول التمويل الصحي خالل السنوات الماضية من نموذ  الدولة التي تقدم الرعاية الصحية المجانية 

% من تكاليف الرعاية الصحية يتحملها 70ان نسبة تزيد على إلى ت الصحية الدولية التمويل الذاتي. وقد أشارت المؤسسا

% لكي ال يتعرض الفرد للفاقة 30مع العلم ان منظمة الصحة العالمية أوصت بان ال تزيد النسبة عن  .المريض العراقي

قطاع الصحي وهذا بحد ذاته مشكلة والعوز ان اإلنفاق الصحي الحكومي بالعراق منخفض قياسا باحتياجات إعادة بناء ال

لذا فمن الخيارات المتاحة امام الحكومة لتحسين الوضع في القطاع الصحي والتقليل من معاناة المرضى هو زيادة 

 .تخصيصات القطاع الصحي عن طريق تغيير اتجاهات اإلنفاق العام باتجاه دعم هذا القطاع

ق مؤشرات الخدمات الصحية والتي تتمثل بوفيات األطفال الرضع ان ترجمة مؤشرات التنمية البشرية تتضح عن طري

وترتبط  ،ووفيات األطفال دون الخامسة وكذلك وفيات األمهات والعمر المتوقع لدى الحياة واإلنفاق على الخدمات الصحية

 .المال البشري ارتباطا وثيقا رأسهذه المؤشرات بتنمية 

وذلك  ،2017سنة عام  70.29إلى  2004سنة عام  68.64عند الوالدة من ذ ان هناك ارتفاع في معدل توقع الحياة إ

ويعني ذلك ان هناك تحسن في مستويات  ،بسبب ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق على الصحة في السنوات االخيرة

عند الوالدة وحسب  زيادة مستوى العمر المتوقعإلى مما ادى  ،الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من قبل الحكومة

 التقارير الصحية السنوية لوزارة الصحة.
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 :شخص وعدد الوحدات الصحية 1000لكل  ب ــ مؤشر عدد األسرة

يعاني القطاع الصحي كغيره من القطاعات الخدمية لألهمال الحكومي بسبب األزمات المتعاقبة وتدهور البنية التحتية  

العوامل ساعدت على بروز ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتؤشر لمختلف القطاعات االقتصادية كل هذه 

شخص بعدم حصول  1000مؤشر عدد األسرة لكل إلى أشارت إذ  التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الصحة ذلك.

( والتي أشرت تدهور الوضع الصحي 2015 ،2014 ،2005) زيادات لهذا المؤشر خصوصا فيما يتعلق بالسنوات

 بسبب األعمال اإلرهابية التي طالت عدد من المحافظات. 

 :شخص 1000ج ــ مؤشر عدد األطباء لكل 

إليه التقدم الذي وصلت مقدمة للمرضى كما بين المؤشر مدىيعكس مؤشر عدد األطباء مستوى الصحة العامة والخدمات ال

 دليل على تطور القطاع الصحي في هذه الدولة.إال  المعرفة في المجال الصحي فزيادة عدد األطباء في اي دولة ما هو

شخص ارتفع في السنوات  1000ان عدد األطباء لكل إلى السنوية لوزارة الصحة في العراق أشارت  ان التقارير

من  2007-2006وعاد لينخفض في المدة  ،( طبيب في المدة نفسها16788)إلى  (16022من) 2004-2005

شخص بسبب هجرة األطباء في هذه السنوات نتيجة األحداث الطائفية التي  1000لكل  ( طبيب15834)إلى ( 16518)

بينما نجد ان هذا  .شجعت هذا النوع من الموارد البشرية من البحث عن االستقرار االمني لمزاولة أعمالهم اإلنسانية

( طبيب 29610إلى  22396من )وكان االرتفاع ملحوظا فقد ارتفع المؤشر ، 2013لغاية  2009لمؤشر ارتفع في عام 

إلى ( 28592من) 2015و 2014شخص لهذه المدة. ثم ما لبث ان انخفض عدد األطباء للسنوات  1000لكل 

عندما استولى داعش على  ،2014شخص بسبب الفراغ األمني المدمر منذ منتصف عام  1000( طبيب لكل 25801)

اما السنوات  ،في األجزاء الشمالية والغربية من البالدمدينة الموصل وتغلب على مساحات شاسعة من األراضي 

فقد شهدت تحسنا في الوضع االمني الذي القى بضالله على الواقع الصحي بشكل مباشر ومنها المؤشرات  2017و2016

 .شخص 1000ارتفاع مؤشر عدد األطباء لكل إلى الصحية الذي أدى 

 (2017 -2004للفترة ) ن اإلنفاق( مؤشر اإلنفاق على الصحة ونصيب الفرد م2جدول )

 النفقات العامة اإلنفاق على الصحة السنة

 )بالدوالر(

 

(3) 

الناتج المحلي 

 GDPاالجمالي 

 مليون بالدوالر

(5) 

متوسط 

نصيب الفرد 

من الناتج 

المحلي 

 اإلجمالي

باألسعار 

الجارية 

 )دوالر(

نصيب 

الفرد من 

إجمالي 

اإلنفاق 

على 

 الصحة %

نسبة 

مجموع 

اإلنفاق على 

الصحة من 

إجمالي 

الناتج 

 %المحلي 

نسبة اإلنفاق 

الحكومي 

على الصحة 

من إجمالي 

 اإلنفاق

 الحكومي

% 

2004 1 ،788 ،257 ،4 22104.26 53235358.7 1349.0 0.036 0.1855 0.7256 

2005 1.469.086.2 17954.51 73533598.6 1785.3 0.230 0.8762 43.8831 

2006 1.637.696.9 22827.46 95587954.8 2231.9 0.027 0.8126 5.1839 

2007 1.789.216.0 31100.58 111455813.4 2966.0 0.030 0.7939 4.2395 

2008 2.708.934.1 49793.27 157026061.6 4258.1 0.034 0.6535 3.9260 

2009 2.666.786.2 44929.08 130643200.4 3526.4 0.035 0.8437 4.0057 

2010 3.823.056.5 55001.70 162064565.5 4263.4 0.042 0.8433 4.4575 

2011 4.591.914.2 67314.24 217327107.4 5571.6 0.056 0.8603 4.3732 
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2012 4.047.971.3 90171.16 254225490.7 6373.9 0.124 1.6618 10.0210 

2013 4.930.391.2 91657.83 273587529.2 6685.6 0.129 1.6497 9.4510 

2014 4.283.254.1 70333.52 266332655.1 6560.0 0.138 1.8087 10.0467 

2015 3.772.844.9 59157.58 194680971.8 4737.6 0.135 2.4350 13.0449 

2016 4.009.530.7 56359.19 196924141.7 4606.2 0.141 2.5812 14.0366 

2017 3.298.298.9 63866.42 221665709.5 5049.5 0.142 2.3744 14.5623 

 الحسابات القومية.، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط :المصدر

 ،2017سنة عام  70.29إلى  2004سنة عام  68.64نالحظ ان هناك ارتفاع في معدل توقع الحياة عند الوالدة من 

( يعني 2وكما ورد في الجدول ) ،السنوات االخيرةوذلك بسبب ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي االنفاق على الصحة في 

زيادة مستوى إلى مما ادى  ،ذلك ان هناك تحسن في مستويات الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من قبل الحكومة

 ومن العناصر المهمة المعبرة عن رفاه وتقدم المجتمع هو بقاء األطفال على قيد الحياة.  .العمر المتوقع عند الوالدة

اما فيما يخص  ،2017عام  (25465)إلى  2004( في عام 29182اما معدل وفيات األطفال الرضع فقد انخفض من)

وفاة في عام  122لكل مائة الف والدة حية( من )فقد انخفضت نسبة وفيات األمهات  .وفيات األمهات فهناك تحسن واضح

( كان هناك ارتفاع في نسب وفيات 2013 ،2014، 2015لكن السنوات ) .2017وفاة في عام  79إلى  2004

المدن إلى والسبب هو تدهور الوضع األمني ودخول المجاميع اإلرهابية  ،األمهات وان هذه النسب تعتبر كبيرة وحرجة

    .نزوح عدد كبير من السكانإلى دت أوالتي 

 التدريب في العراق. -4

ن سياسات التدريب الحديثة وما يتفرع منها ســـــواء سياسات تدريب على مستوى قطــــاع او على مستوى مشروع إ

المال البشري حتى أصبحت جودة الموظفين  رأستتميز بدور مهم يماثل اهمية السياسات التعليمية ودورها في تنمية 

نطاق واسع كعوامل حيوية في ضمان  معترف بها اآلن على ،بيتهم من خالل التدريإنتاجوالتحسين المستمر لمهاراتهم و

   النجاح والربحية على المدى الطويل للشركات الصغيرة

 مايلي:إلى ( تهدف 1987لسنة ) (71( من قانون العمل المرقم )2( و)1ان المادة )

لغرض إعدادهم وتأهيلهم وتمدهم  التدريب المهني كذلك تستهدف شريحة العاملين المبتدئينإلى تهدف  (1المادة)-

ية نتاجتطوير المستويات الفنية للعاملين المهرة ورفع مستوى كفاءتهم اإلإلى بالخبرات الفنية لكافة انواع العمل باإلضافة 

 .والمهنية

والتعاوني(  ،والمختلط ،وتسري تعليمات هذه المادة على المهن التي يتدرب عليها العمال في القطاع )الخاص( 2المادة )-

العمل  الغير مرتبطين بعقود عمل في المراكز الخاصة بالتدريب المهني التي هي احد فروع دائرة فراداألإلى باإلضافة 

ان وزارة العمل والشؤون االجتماعية تولي نشاطات و فعاليات دائرة التدريب المهني والوظيفي  ،والضمان االجتماعي

د سياقات علمية تتبع لتدريب وتاهيل وتطوير المورد البشري في العراق سواء كان تم ايجاإذ  درجة عالية من األهمية

فتتم تنمية مهاراتهم المختلفة بما يناسب تحصيلهم  (اختصاص العاطلين عن العمل اختصاصهم )علمي ام هندسي ام مهني

دريب المهني التي وفرت األجهزة دائرة التإلى ي ومجال نشاطهم ومسؤولياتهم ومهمة تنفيذ هذه السياقات اوكلت رأسالد

وتطوير المالكات التدريبية بتنظيم دورات  ،والمستلزمات التدريبية المستحدثة لالستعانة بها في زيادة مهارة اداء المتدرب

(.هناك جهود بذلت من قبل الحكومة العداد وتطوير العنصر البشري من 2015-2004) متخصصة في عدة دول للمدة

لريادي الذي يحرص على مساندة الشباب العاطلين عن العمل بعد ان يتم حصولهم على المهارات عن خالل البرنامج ا

 :ذه البرامجهطريق مشاركتهم في الدورات التدريبية المهنية ومن 

        2برنامج )كاب( -
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 .برنامج المهارات الحياتية -

 

 .(2017_2004تحليل مؤشرات النمو االقتصادي في العراق للمدة ) -ثانيا

لقد در  االقتصاديين على استعمال جملة .يُعد النمو االقتصادي من أهم المؤشرات التي تعبر عن مستوى التقدم للمجتمعات

واجتماعية وسياسية عدة أل اقتصـادية  على الرغم من أنه حصيلة عوامل ،من المؤشرات االقتصادية للتعبير عن النمو

 لذا سيتم التركيز على بعض  ،يمكن إخضاع العديد منها للقياس الكمي

 وهي كاآلتي: ،المؤشرات االقتصادية الكلية كمعايير للتعرف على النمو االقتصادي في بيئة االقتصاد العراقي

 . GDPالناتج المحلي اإلجمالي  :األولالمؤشر 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :المؤشر الثاني

 

 .(2017_2004تحليل مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة -ثالثا

"قيمة السلع والخدمات النهائية )التامة الصنع( المنتجة داخل الرقعة الجغرافية إلى  GDPيشير الناتج المحلي اإلجمالي 

أو ما يساوي القيمة المضافة  ،وذلك بعد استبعاد رسم الخدمة المحتسب ،تكون سـنة واحدة"للبلد خالل مدة زمنية عادةً ما 

لذا فإنه يُعد من أكثر المعايير  ،. الخ.كالزراعة والصناعة ،المختلفة في اقتصاد ما نتا لجميع الوحدات العاملة في فروع اإل

ثم من أهم المؤشرات الكلية المعبرة عن نمو االقتصادي  ومن .(31) الدولة من السلع والخدمات إنتا شموال لقياس مجمل 

ولما كان من غير  ،مادية وبشرية ،يةإنتاجوإن سرعة نمو ذلك االقتصاد تتوقف بال شك على ما يملك من طاقـات  ،القومي

لي اإلجمالي يعد لذا فإ  ن تطـور الناتج المح ،الممكن تحقيق تنمية بمعناها الشـامل في بلد ما دون تحقيق نمو اقتصـادي

 ً ً مهما وهنا سيتم التعبير عن النمو االقتصادي بالتغيير الحاصـل في الناتج المحلي اإلجمالي حسب  ،مؤشرا تنمويا

 ( يصور مؤشرات األداء االقتصادي في بيئة3فضالً عن التغيير في حصة الفرد من ذلك الناتج. والجدول) ،القطاعات

 (1988=100وباألسعار الثابتة ) 2017-2004االقتصاد العراقي للمدة 

 2010-2004استمرار معدل النمو المركب في الناتج المحلي االجمالي خالل المدة إلى ( 3إذ يشير الجدول )

 ،مليون دينار(6.57751)إلى اخذ الناتج في حالة االرتفاع المستمر ليصـل الناتج في نهاية المدة إذ  (% 8.4اذ بلغ نحو )

%( حيث شهدت هذه المدة تقلبات اقتصادية أل سيما  6.4بلغت نحو) (2017-2011المركب للمدة )أ  ما معدل النمو 

 2011كان معدل النمو السنوي لعام إذ  حققت نمو موجب في الناتج المحلي اإلجمالي 2013و  2012و  2011األعوام 

عن عام  (% 62.12ا يقارب )فكان معدل النمو السنوي م 2012أ  ما عام ، 2010%(عن عام  21.10)ما يقارب

ً إلى إضافة  ،زيادة الصادرات النفطية العراقية للخار إلى ارتفاعه إلى  ويعود سبب ،2011  ،ارتفاع أسعار النفط عالميا

إلى أل يخفى ان حجم الناتج المحلي اإلجمالي في بيئة االقتصاد العراقي يتوقف إذ  ،2014عام  وتواصل هذا االرتفاع حتى

فزيادة أسعار النفط الخام او انخفاضها يؤثران بشكل واضح في تحديد الناتج المحلي  ،اسعار النفط الخام حد بعيد على

ما جعل القطاع النفطي يلعب دورا رئيسا ،اإلجمالي في االقتصاد العراقي بوصفه قوة اقتصادية ومالية. أ  ما االنخفاض  م 

كانت نتيجة للوضع األمني غير المستقر  2015و  2014عام  الموجب في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل

ما انعكس في انخفاض  ،للعراق فضال عن انخفاض اسعار النفط العالمية نتيجة فائض المعروض من النفط العالمي م 

 دوالر(. 50دون )إلى األسعار 

ويمكن  ،قطاع النفط الخام إنتا حد كبير في إلى يبدو إن اتجاه معدالت النمو في الناتـج المحلي اإلجمالي قد ارتبطت 

مالحظة ذلك من خالل مقارنة معدالت النمو المتحققة في الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت نمو الناتج المحلي بعد استبعاد 

-2004)يتبين أن الناتج المحلي عدا النفط شهد معدل نمو مركب مرتفع وبمعدل عا ٍل خالل المدةإذ  ،ناتج قطاع النفط

كما يمكن مالحظة (% 1.9حققت نمو مركب بلغ نحو ) (2017-2011%( اما نهاية المدة )6.4بلغ نحو)إذ  (2010

وهذا يعبر عن اختالل كبير في هيكل للتقلبات  ،عمق الفجوة الكبيرة بين الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي عدا النفط

 التي تحدث في أسواق النفط العالمية.

يجعل االقتصاد العراقي واسـتقراره رهنا كذلك فان هيمنة القطاع ًالنفطي على االقتصاد العراقي سيخلف  ،نتا اإل

لذا ضرورة اإلفادة القصوى من عائدات النفط في توليد نحو القطاعات االقتصادية  ،اختالالت اقتصادية وسوقية مستقبلية

 .األخرى
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(100=  1988) مليون دينار 2017–2004بيئة االقتصاد العراقي للمدة ( مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي في 3) جدول
 

 السنة

 

الناتج المحلي االجمالي 

 1عدا النفط

 النفط الخام

 

2 

 الناتج المحلي االجمالي

1+2 =3 

معدل النمو الناتج المحلي 

 االجمالي

4 

2004 21818.4 42.19 41607.8 54.16 

2005 25119.2 -7.43 43438.8 4.40 

2006 28523.9 5.5 47851.4 10.16 

2007 277321.1 7.51 48510.6 1.38 

2008 28344.9 12.48 51716.6 6.61 

2009 30843.5 2.17 54721.2 5.81 

2010 33652.0 0.93 57751.6 5.54 

2011 36527.0 12.55 63650.4 10.21 

2012 41058.5 12.9 71680.8 12.62 

2013 45319.8 3.2 76922.0 7.31 

2014 44812.8 4.35 77789.7 1.13 

2015 41586 15.93 79817.5 2.61 

2016 43257.3 24.41 90822.2 13.79 

2017 41789.7 -4.11 87399.9 -3.77 

معدل النمو المركب 

2004-2010 

معدل النمو المركب 

2004-2010 

6.4 

1.9 

2.86 

7.7 

 

4.8 

4.6 

 

 التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، النشرة االحصائية السنوية لمصدر: وزارةا

 (.2017_2004الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة ) نصيبتحليل مؤشر  -رابعا

قد أل يعبر عن الهدف الحقيقي للتنمية  (GDPعلى الرغم من أن تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )

قد يرتفع ذلك المتوسط دون أن يصاحب ذلك تطوراً حقيقياً بالمستوى المعيشي إذ  ،والمتمثل برفع المستوى المعيشي للفرد

ً يعبر عن الخصائص االقتصادية  ،فرادلمعظم األ ومع ذلك ُعنيت أدبيات التنمية بهذا المؤشر باعتماده مؤشرا تنمويا

فالنمو االقتصادي يعني حدوث زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مع  ،واالجتماعية للبلد

رفع مسـتويات المعيشة في حالة عدم حدوث مشكالت كالتضخم واختالل إلى وهذه الزيادة قد تؤدي  ،مـرور الزمن

 موازين المدفوعات وعدالة التوزيع.

تطور مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في بيئة االقتصاد  (4)يصور الجدول 

وبلغ  ،%( 2.14)( نحو2010-2004بلغ معدل النمو المركب خالل المدة )إذ  ،(2017-2004العراقي خالل المدة )

، %( 6.92بلغ نحو ) 2006ام وحقق نمو سنوي في ع ،دينار(14.1533نحو ) 2004نصيب الفرد من الناتج في عام 

من تصدير النفط الخام إليه وهذا النمو يعزى لتحسن ظروف البلد بعد تغير النظام السياسي واالقتصاد في العراق وما آلت

ولكنه قد أل يعبر عن تحسن مواز في المستوى المعيشي للفرد في ظل تردي ، في تعظيم اإليرادات النفطية مما انعكس

 .والخدمات االجتماعيةالبنى التحتية 

وهو أعلى معدل  ،%(3.03) حقق متوسط نصيب الفرد من الناتج معدل نمو مركب بلغ (2017-2011اما خالل المدة )

-2011) ويعكس هذا التحسن في أسعار النفط وللوضع األمني المستقر خالل المدة من ،ةرأسنمو مركب خالل الد

%( ثم اخذ في 1.40-تحقيق معدل نمو السنوي سالب بلغ )إلى ما ادى تدهور األمني م   2014ولكن بعد عام ، (2014

في حين بلغ معدل النمو المركب  (% 28-) وفي نهاية المدة بلغ النمو السنوي نحو، (2016-2015) التحسن خالل المدة

 المحلي اإلجمالي وعلى الرغم من هذا االرتفاع في نصيب الفرد العراقي من الناتج .%(1.25) ة نحورأسخالل مدة الد

أنه ال ينفي حاالت التباين في مستويات المعيشة بين المواطنين والفارق في مستويات المعيشة بين سكان المدن وسكان إال 

 ،%( من إجمالي دخل األسر العراقية7) من أقلمن األسر  (%20) يتلقى أفقرإذ  ،الريف أو فوارق الدخل بين الجنسين

اضعاف ما نتلقاه االسر الفقيرة  6اي ، %( من اجمالي دخل االسر العراقية44ما نسبته )% 20في حين يتلقى أغنى )
 .فئات المجتمعما يدل على سوء الدخل بين  (34)
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 (2017-2004المحلي االجمالي في بيئة االقتصاد العراقي ) ( متوسط نصيب الفرد من الناتج4جدول )

الناتج المحلي  السنوات

 االجمالي

متوسط نصيب الفرد  عدد السكان

 من الناتج

معدل النمو متوسط 

 الدخل %

2004 41607.8 27.139 1533.14 49.62 

2005 43438.8 27.963 1553.44 1.32 

2006 47851.4 28.810 1660.93 6.92 

2007 48510.6 29.682 1634.34 -1.60 

2008 51716.6 31.892 1621.46 -0.79 

2009 54721.2 31.664 1728.18 6.58 

2010 57751.6 32.490 1777.52 2.85 

2011 63650.4 33.338 1909.24 7.41 

2012 71680.8 34.208 2095.44 9.75 

2013 76922.0 35.096 2191.76 4.60 

2014 77789.7 36.005 2160.52 -1.40 

2015 79817.5 35.213 2266.71 4.90 

2016 90822.2 36.169 2511.05 10.78 

2017 87399.9 37.140 2353.26 -6.28 

معدل النمو المركب 

2004-2010 % 

2011-2017 % 

 

4.80 

4.60 

2.61 

1.56 

2.14 

3.03 

 

 النشرة االحصائية السنوية، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط :المصدر

 

 االستنتاجات والتوصيات 

 :االستنتاجات -والأ

المال البشري من اإلهمال في مجاالت التدريب والتأهيل ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.  رأسيعاني  -1

بان متغير اإلنفاق على التعليم  ،لقد جاءت نتائج التقدير في األجل القصير .الخار إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى مما أدى 

وية في تأثيرها في معدل النمو االقتصادي. أما متغير اإلنفاق على الصحة ومتغير متوسط حصة الفرد من الدخل كانت معن

 فلم يكن معنويا في تأثيره في معدل النمو االقتصادي.

ال يزال يعاني هذا القطاع من اإلهمال إذ  ن واقع التعليم في العراق ال يلبي متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفةأ -2

 .لتحتيةالحكومي المتمثل في نقص البنى ا

-2004)تذبذب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط نصيب الفرد في بيئة االقتصاد العراقي خالل المادة -3

 .2003وهذا ينتج عن التقلبات االقتصادية والسياسية التي مرت باالقتصاد العراقي والتداعيات أحداث عام  (2017

 التوصيات: -ثانيا

التعليم وتهيئة الكوادر التقنية والمهنية مع متطلبات النمو االقتصادي لغرض رفع ضرورة وجود تناغم بين سياسات .1

 ية.نتاجكفاءة األيدي العاملة وقدرته اإل

االهتمام بالتعليم المهني وتوجيه فئة الشباب لالستفادة منها وتشجيع االلتحاق في التخصيصات العلمية الدقيقة لدعم  .2

المال البشري بالكمية والنوعية الكافيتين وموائمة مع  رأسرامج المثلى لضمان تحكم اآلليات والتخطيط من خالل وضع الب

  .متطلبات االقتصاد الوطني
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ترتبط بمستوى مساهمته  ،تكون القيمة المضافة له المال البشري فالبد ان رأسل ،كبربالنظر الن التعليم هو المكون األ .3

لذلك البد من  -التدريب -التعليم -ترتبط وتتأثر بعوامل االبتكار ،المال البشري رأسوالن جودة ونوعية  ،في االقتصاد

 وتحسينه وتطويره بما يتماشى مع دوره الهام باعتباره مصدر االستثمار في اإلنسان. ،التركيز على جودة التعليم

ال لمجرد تشغيل جهاز الدولة ، رضرورة إعادة هيكلة قطاع النفط من خالل توجيه إيراداته الناجمة عن عمليات التصدي .4

تحقيق التنمية البشرية من إلى بل يتطلب األمر تحويل موارد النفط  ،وتمويل اإلنفاق العام الذي يذهب معظمه لالستهالك

 ية.نتاجالمال البشري وتحديث البنى االرتكازية وتنويع القاعدة اإل رأسخالل االستثمار في بناء 
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