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ABSTRACT                

The higher education sector is one of the main sectors of interest to developing and developed 

countries alike, because of its importance in the formation of human capital and in achieving 

economic and social gains for society through a qualified and trained workforce capable of 

causing economic growth, and therefore the real translation of this interest By governments 

through what is spent on the education sector from the general budget of the state or from the 

gross domestic product, and thus investment in education would achieve economic and social 

gains for the community and contribute to achieving economic growth and achieving 

comprehensive development through the qualified and trained workforce, and this is not done 

Except by adopting the planning method in the investment process in higher education to raise 

the level of economic growth through the development of economic plans based on achieving 

optimal use of human capital.                                                                                                                           

The research dealt with the importance and analysis of the impact of investment planning in 

higher education on economic growth in Iraq in theory and standard through the use of the 

standard (ARDL) model, and among the most important results of the research, analytically, we 

note that there is a positive relationship between spending on higher education and domestic 

product at prices. The current period during the period 2003-2020, as the compound annual 

growth rate of spending on education reached 21.5% and the gross domestic product amounted 

to 11.2%, which gives an indication of the priorities of investment in higher education through 

the development of economic plans. 

As for the standard aspect, the ARDL model showed the possibility of the trend of the relationship 

between education spending (independent variable) and GDP (dependent variable) to 

equilibrium in the short and long term through the negative and significant ECt-1 limit parameter 

at the 5% level . 

Keywords: investment planning - spending - total output   
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 امللخص     

حد سواء، ملا له من   لىيعد قطاع التعليم العايل من القطاعات االساسية اليت هتتم به الدول النامية واملتقدمة ع      
امهية يف تكوين رأس املال البشري ويف حتقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع من خالل قوة عاملة مؤهلة ومدربة 

 قما ينفقادرة على احداث النمو االقتصادي، ولذا فإن الرتمجة احلقيقية هلذا االهتمام من قبل احلكومات من خالل  
زنة العامة للدولة أو من الناتج احمللي االمجايل ، وهبذا يكون االستثمار يف التعليم من شأنه أن على قطاع التعليم من املوا

حيقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع ويسهم يف حتقيق النمو االقتصادي ويف حتقيق التنمية الشاملة من خالل  
اسلوب التخطيط يف عملية االستثمار يف التعليم العايل لرفع  اال عن طريق تبين    مال يتالقوة العاملة املؤهلة واملدربة، وهذا  

 مستوى النمو االقتصادي  من خالل وضع خطط اقتصادية تقوم على حتقيق االستخدام األمثل يف رأس املال البشري. 
رايً وقياسياً وحتليل اثر ختطيط االستثمار يف التعليم العايل على النمو االقتصادي يف العراق نظ  وقد تناول البحث أمهية 

( القياسي، ومن اهم نتائج البحث، حتليلياً، نالحظ أبن هناك عالقة اجيابية ARDL)   أمنوذجمن خالل استخدام  
، اذ بلغ معدل النمو السنوي 2020-2003اجلارية خالل املدة    ابألسعاربني االنفاق على التعليم العايل والناتج احمللي  

%، مما يعطي مؤشراً على اولوايت االستثمار 11.2والناتج احمللي االمجايل بلغ % 21.5على التعليم   لإلنفاق املركب 
 يف التعليم العايل من خالل وضع اخلطط والسياسات االقتصادية.

 مستقل(( اظهر امكانية اجتاه العالقة بني االنفاق على التعليم )متغري  ARDL)  أمنوذجإن    القياسية،أما من الناحية  
tEC-مجايل )متغري اتبع (اىل التوازن يف االجل القصري واالجل الطويل من خالل معلمة حد اخلطأ  والناتج احمللي اال

 .% 5السالبة واملعنوية عند مستوى   1
 الناتج االمجايل  -االنفاق  -الكلمات املفتاحية: ختطيط االستثمار 
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   املقدمة

تعد مسألة ختطيط االستثمار يف التعليم احدى املرتكزات الرئيسة لبناء االنسان ومعرفة متطلباته واحتياجاته والعمل      
على استغالل الطاقات البشرية استغالاًل اقتصادايً بكفاءة عالية، ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع اىل الدور الذي 

العايل يف تكوين رأس امل التعليم  انتاجيتهم ومن مث رفع  يلعبه  العاملني يف رفع مستوى  البشري ويف صقل مهارات  ال 
دور قطاع التعليم العايل يف حتقيق النمو   اىل ابراز  مستوى الناتج على مستوى االقتصاد القومي، وهتدف هذه الدراسة  

 وإن االشكالية املطروحة ،  االقتصادي عن طريق االستثمار يف رأس املال البشري من خالل اخلطط التنموية يف العراق
على البحث ما اثر ختطيط االستثمار يف التعليم العايل يف حتقيق النمو االقتصادي؟ يف حني إن فرضية البحث تنص  
على أن هناك عالقة طردية بني االنفاق على التعليم العايل كمتغري مستقل وبني النمو االقتصادي املتمثل ابلناتج احمللي 

 اتبع. االمجايل كمتغري 
تناول املبحث االول االطار النظري من خالل التعرف على امهية ختطيط    مباحث:وقد مت تقسيم البحث اىل ثالثة  

االستثمار يف التعليم العايل والنمو االقتصادي، يف حني تطرق املبحث الثاين اىل حتليل اثر ختطيط االستثمار يف التعليم 
، فيما ركز املبحث الثالث على اثر االنفاق على   2020- 2003للمدة    العايل على النمو االقتصادي على العراق

   ) دراسة قياسية(. 2020-2003التعليم العايل على الناتج احمللي االمجايل للمدة 
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 ختطيط االستثمار يف التعليم العايل   االول:املبحث 

 مهية ختطيط االستثمار يف التعليم العايل أ ول:املطلب األ
جيل متقدم وانضج يف جمتمع ما اىل اجليل الذي   اليت يبذهلاإن التعليم كمفهوم يتعلق ابلعنصر البشري، ويعرب عن اجلهود  

معني قوامه االفكار والنظم واملؤسسات    إطاريليه، وذلك بطريقة تسمح بتنمية وتطوير امكانياهتم اىل اقصى ما ميكن، ويف  
 سس ايديولوجية واضحة من اجل املسامهة يف تنمية جوانب احلياة املادية للمجتمع السائدة يف اجملتمع واملستندة اىل ا

(Fleai , 2003: 61 ) 
اما التعليم العايل أو اجلامعي فهو مرحلة متقدمة، ويعد آخر مراحل التعليم وأرقاها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة التخصص 

قبلية للمجتمع، اذ تؤكد الدراسات احلديثة على ضرورة التحام الذي يستهدف سد احلاجات احلاضرة واملست  األكادميي
 التعليم العايل ابجملتمع وانفتاحه عليه وتقدمي اخلدمات له من خالل التدريب والتعليم والبحث العلمي.

انب  ومن هنا ميكن القول أبن املشكالت اليت تعاين منها الدول النامية والعربية بشكل عام هي ليست مقتصرة على اجلو 
املادية فقط ، وامنا افتقارها اىل رأس املال البشري املتمثل ابلتعليم والعلوم واملعارف االنسانية، وهبذا يكون االستثمار يف 
التعليم من شأنه ان حيقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمع ويسهم يف حتقيق النمو االقتصادي ويف حتقيق التنمية 

لة املؤهلة واملدربة، مما يعين يف احملصلة النهائية ان عملية االستثمار يف التعليم هي حبد ذاهتا  الشاملة من خالل القوة العام 
عملية االستثمار يف رأس املال البشري، الذي يعد االنسان موردا مهما من املوارد االقتصادية االساسية اليت تقاس هبا 

 كز بشكل كبري على االستثمار يف التعليم.ثروة االمم، لذلك فإن االستثمار يف رأس املال البشري ير 
ونظرا هلذه االمهية الكبرية للتعليم وعالقته العضوية والوثيقة ابلنمو االقتصادي يف حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية 

مسألة ختطيط   والسياسية وفقاً للمسار الذي رمسته اخلطة االقتصادية واالمكاانت املتاحة يف اجملتمع. من هنا يتبني إن يف
االستثمار يف التعليم يعد احد املرتكزات الرئيسة لبناء االنسان ومعرفة متطلباته واحتياجاته من العلوم واملعارف واملهارات  
والقدرات املستقبلية لتحسني نوعية حياته، اي العمل على استغالل الطاقات البشرية استغالاًل اقتصادايً بكفاءة عالية، 

 ( (Ichununa, 1978:10.    درجة عالية من الكفاءة والفعالية  يتحقق اال بعملية ختطيطية على  وهذا ال ميكن ان
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عملية منظمة ومستمرة وقائمة على اتباع مناهج البحث العلمي ويرمي اىل حتقيق   فالتخطيط التعليمي هو عبارة  عن
 Fehmi )اهداف واضحة ويرتكز أساساً على بناء القدرة الفردية لدى الفرد وان يسهم يف تقدم النواحي االقتصادية 

, n.d.: 1-4).  

 

 املطلب الثاين: التحدايت اليت تواجه التعليم العايل  
ال     تقدم  العلمية  إن  والتحوالت  العامة  والثقافة  والروحية  الفكرية  التنمية  على  االساس  يف  يعتمد  واالمم  شعوب 

والعوملة  االتصاالت  وثورة  املعلومات  بعصر  يتسم  الذي  والعشرون  احلادي  القرن  اليت ظهرت يف  اهلائلة  والتكنولوجية 
نت السياسات التعليمية تنتهج مناهج تقليدية تعتمد واالقتصاد احلر الذي أسهم يف حترير الطاقات البشرية بعد ان كا

على احلفظ والتلقني، وازدادت سطوة املعرفة العلمية والسيما بعد ظهور وانتشار احلاسبات اآللية والقنوات الفضائية 
املتزايد والربيد االلكرتوين وشبكة التواصل االجتماعي وبرامج ومواد تعليمية أكثر كفاءة ودقة، فضاًل عن ذلك الطلب  

عليه ارتفاع يف مستوايت املعيشة   ب مما ترتعلى التعليم العايل واجلامعي بسبب االنفجار السكاين الذي شهده العامل،  
 وطموحات الشباب يف الرفع من مستواهم االجتماعي واالقتصادي. 

ومطالبهم   اشباع حاجات االفراد  وتشري الدراسات احلديثة اىل أن هدف التعليم والسيما التعليم العايل مل يعد قاصراً على
 National Human)تعدى ذلك اىل حتقيق حاجات اجملتمع ومطالبه املختلفة يف احلاضر واملستقبل, و الشخصية

Development Report, 2014:90)  .  

وتنظيماته ومناهجه، فالتعليم العايل يواجه يف الوقت الراهن حتدايت ومتغريات متعددة توجب مراجعة فلسفته واهدافه  
ميكن التخطيط ملستقبل   يقتصر االمر على حل مشكالته احلاضرة وامنا أيضاً ملواجهة مشكالت املستقبل، وبذلك ال  وال

النظام التعليمي بعده نظاماً فرعياً خيضع يف حركته وتطوره اىل النظام الكلي للمجتمع الذي حيويه بعيداً عن التخطيط 
 الجتماعية االخرى.  االقتصادية وا لألنشطة
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 سهامات التعليم العايل يف النمو االقتصادي إاملطلب الثالث: 

يعرب مفهوم النمو االقتصادي عن الزايدة يف الناتج القومي كماً ونوعاً واملرتتب عن زايدة عوامل االنتاج من رأس املال 
 ة معينة. وعمل ومواد أولية وحتسن فعاليتها وكفاءهتا االنتاجية خالل مدة زمني

إن عالقة التعليم ابلنمو االقتصادي مّت االهتمام هبا بعد أن اتضح إن زايدة الناتج ليست مقتصرة على عوامل االنتاج 
يتم زايدته من خالل عدد من املتغريات االقتصادية الكلية مثل االنتاجية ونصيب الفرد من الدخل القومي و املادية فقط ،  

رأس    منلة وتوفري نوع من التدريب واملهارات االساسية هلم، وتعرب املتغريات مبجموعها  وتوفري فرص عمل للقوى العام
 املال البشري، ومن مث أصبح رأس املال البشري موضوع استثمار وتراكم وانتاج، وميكن تعريف رأس املال البشري أبنه

يعين إن التعليم   ،وهذايباط ابلنشاط االقتصادجممل الكفاءات واملعارف واخلربات اليت ميتلكها الفرد واليت هلا صلة وارت
 ((Habeeb, 1981: 16والتدريب عنصران أساسيان لرأس املال البشري 

 
- 2003املبحث الثاين: حتليل ختطيط االستثمار يف التعليم العايل على النمو االقتصادي يف العراق خالل املدة 

2020 
بعده عنصراً مهماً يؤثر   اً اقتصادايً جيد  استثماراً اكدت معظم الدراسات االقتصادية احلديثة إن التعليم العايل يعد        

يف مؤشرات النمو االقتصادي فهو يزيد من انتاجية العامل ويزيد من معدالت النمو يف الناتج احمللي االمجايل، فضاًل 
 اجملتمع.الدخول بني افراد  عن كونه اداة من ادوات اعادة توزيع

سوف نتطرق يف هذا املبحث اىل واقع االنفاق على التعليم العايل يف العراق وتطوره خالل اخلطط التنموية بعد عام 
 ، ونصيب االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل.2003
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 2020- 2003خالل اخلطط التنموية خالل املدة ول: تطور االنفاق على التعليم العايل يف العراق املطلب األ
 اآلتية: اىل املراحل  2003تشري اخلطط التنموية يف العراق بعد عام 

 : 2014- 2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  -1
عام    بعد  العايل  التعليم  العراق والسيما  قي  التعليم  تعرض  من  الرغم  العملية   2003على  مرافق  تدهور جلميع  اىل 

سنوات فأكثر،   10% من امجايل السكان بعمر  28، وعلى سبيل املثال،ارتفاع معدالت االمية، فقد بلغت  يةالتعليم
التعليم العايل، اذ  والعجز الكبري يف االبنية املدرسية وارتفاع تكاليف الدراسة وارتفاع التسرب بني صفوف الطلبة يف 

فضاًل عن التحدايت الكبرية اليت  ادت إىل ،  2008-2007% خالل العام الدراسي  3.1بلغت نسب التسرب  
التعليمي يف العراق، فقد التزمت احلكومة العراقية وعلى وفق مبادىء الدستور العراقي   بتوفري   2005تدين املستوى 

 فرص التعليم جلميع افراد اجملتمع وبشكل متساو. 
املوجهه لقطاع التعليم العايل من املوازنة العامة اما يف جمال االنفاق على التعليم العايل، لقد استمرت تدين التخصيصات  

، إذ كانت نسبة املوازنة االستثمارية للتعليم العايل من جمموع املوازنة 2003للدولة خالل السنوات اليت اعقبت عام  
اة ، مما يعكس تدين االمهية املعط   2008% عام  2، اخنفضت اىل  2007% عام  3االستثمارية لقطاع الرتبية والتعليم  

  . للموازنة االستثمارية لقطاع التعليم العايل

National Development Plan 2010-2014, 2009: 116-120)) 
  

 : 2017- 2013خطة التنمية الوطنية للسنوات  ـــ ــ 2
،  2017-2013على الرغم من الزايدة املستمرة يف االنفاق على التعليم العايل من املوازنة العامة للدولة يف خطة التنمية  

إذ مت ختصيص العراق،  التعليم يف  موازنة  من  االكرب  النصيب  اجلارية  النفقات  عام   2198.563ومتثل  دينار  مليون 
عام    2174.414، اخنفضت اىل  2010 دينار  ارتفعت اىل  2011مليون  دينار عام    2612.382، مث  مليون 
  350(، اذ مت ختصيص  1، فيما تنخفض النفقات االستثمارية اىل مستوايت متدنية كما هو موضح يف اجلدول)2012

مليون دينار عام   490، مث ارتفعت اىل  2011مليون دينار عام    400، مث ارتفعت اىل  2010مليون دينار عام  
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اخنفضت   2011، ويف عام  2010% عام  3خصص للتعليم العايل من املوازنة العامة للدولة  ، وان نسبة امل2012
%، مما يعكس عدم االهتمام 2.6حىت وصلت نسبة    2012، واستمرت ابالخنفاض عام  2011% عام  2.7اىل  

 من قبل واضعي السياسة للموازنة االستثمارية لقطاع التعليم العايل.
 2012 – 2010صة للتعليم العايل من املوازنة العامة للدولة للسنوات املبالغ املخص - (1اجلدول  )

 املوازنة اجلارية السنة 

 مليون دينار  

 املوازنة االستثمارية

 مليون دينار      

نسبة املخصص من املوازنة العامة   اجملموع 
 للدولة 

2010 2198.563 350 2548.563 3% 

2011 2174.414 400 2574.500 2.7% 

2012 2612.382 490 3102.382 2.6% 

Source: Ministry of Planning and Development Cooperation, National 
Development Plan 2013-2017, Baghdad, 2013, p 211       

 
 : 2022-2018خطة التنمية الوطنية  -3

الوطنية   التنمية  املستدامة أببعاد   2022-2018متثل خطة  التنمية  اطار  املستقبل ضمن  برانمج عمل حنو  ها  مبثابة 
االقتصاد  السياسات واالسرتاتيجيات على مستوى  وتتكون جمموعة من  والثقافية  والسياسية  االقتصادية واالجتماعية 
القومي هتدف اىل تنمية راس املال البشري من خالل التخصيصات االستثمارية من املوازنة العامة للدولة، وتركز هذه 

واتئر النمو االقتصادي وأتمني التوازن بني خمرجات العملية التعليمية   اخلطة على حتسني كفاءة النظام التعليمي وتسريع
ومتطلبات سوق العمل ابلرتكيز على التعليم والتدريب املهين، على الرغم من أن هناك جمموعة من التحدايت تواجه 

عراقية وضعف اجلوانب االكادميية  العملية التعليمية برمتها والسيما التعليم العايل، منها، تدين التصنيف الدويل للجامعات ال
وقدراهتا التنافسية وحمدودية البىن التحتية وضعف املستلزمات واملختربات واالجهزة التعليمية احلديثة وتزايد اعداد الطلبة 
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عدالت وعدم امكانية تطبيق املعايري التصميمية ) احمللية واالقليمية والدولية( ملتطلبات بناء اجلامعات بسبب الزايدة يف م
 قبول الطلبة وضعف الشراكة بني املؤسسات التعليمية يف القطاعني احلكومي واخلاص وغريمها.  

اما يف جمال االنفاق على التعليم العايل فال توجد هناك بياانت واحصاءات عن التخصيصات االستثمارية يف هذه اخلطة  
 مة للدولة.واقتصر االمر فقط على موازانت قطاع الرتبية من املوازنة العا

 
 2020-2003االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  الثاين: نصيباملطلب 

اىل اعداد القيادات البشرية املؤهلة ملختلف القطاعات االقتصادية املكًونة للناتج   من الواضح ان التعليم يهدف اساساً 
 احمللي اجلمايل واليت تعمل على حتقيق النمو االقتصادي.

ويعد العراق من الدول النامية والعربية الرائدة يف جمال االستثمار واالنفاق على التعليم بصورة عامة والتعليم العايل بصورة 
 التعليمي.ا له من دور كبري يف تطوير النظام خاصة مل

 
 تطور الناتج احمللي االمجايل: اواًل:

( مليون دينار 29585788.6احمللي االمجايل يف العراق ابألسعار اجلارية ارتفع من )  ج( أبن النات2يوضح اجلدول )
%(، ويعود 41.1ومبعدل متوسط منو سنوي بلغ )  2008( مليون دينار عام 157026061.6اىل )  2003عام  

العراق ا النفط يف  النفط ، الذي يستأثر قطاع  املتأتية من ارتفاع اسعار  العوائد  حلصة االكرب من بني  ذلك اىل زايدة 
  2004دوالر عام    36القطاعات االقتصادية االخرى يف متويل الناتج احمللي االمجايل، اذ ارتفع سعر برميل النفط من  

ومبعدل منوسنوي   2009( مليون دينار عام  157026061.6، مث اخنفض الناتج اىل )2008دوالر عام    94.5اىل  
دوالر وبفعل االزمة املالية اليت شهدها العامل   61نفط اليت وصلت اىل  %( بفعل اخنفاض اسعار ال16.9سالب بلغ)

ومبعدالت منو سنوية موجبة   2013،  2012،  2011،  2010انذاك يف ذلك العام، مث ارتفع الناتج خالل السنوات  
 %  للسنوات نفسها على التوايل.7.6%،  16.9%، 34.1%، 24.1بلغت 
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م الناتج احمللي صعوداً ونزواًل بفعل تذبذب اسعار النفط العاملية ومن مث حصل هناك تذبذاب يف قي  2013بعد عام  
ومبعدل    2020-2003وبصورة عامة هناك ارتفاع يف الناتج خالل املدة    العامة،اخنفاض االيرادات اليت متًول النفقات  

 % .  11.2منو سنوي مركب موجب بلغ 
 :2020-2003ق خالل املدة اثنياً: واقع االنفاق على التعليم العايل يف العرا 

العايل  2)  يوضح اجلدول  التعليم  العراق، إذ ارتفع االنفاق من  ابألسعار( االنفاق على  ( 335363.8)  اجلارية يف 
ومبعدل منو سنوي مركب موجب بلغ   2020مليون دينار عام    (11197654.3اىل )  2003مليون دينار عام  

قات امنا تعود اىل ازدايد عدد الطلبة سواء يف الدراسات االولية واملعاهد %، غري إن هذه الزايدات يف امجايل النف21.5
 الفنية وطلبة الدراسات العليا وغريها من االمور املوجبة لزايدة هذه النفقات. 

اجلارية ونسبته من الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  ابألسعار( تطور االنفاق على التعليم العايل 2اجلدول )
2003-2020. 

 السنوات 

 

 

 الناتج احمللي االمجايل 

 )مليون دينار( 

معدل النمو  
 السنوي للناتج %

االنفاق على التعليم 
 العايل 

 )مليون دينار(  

نسبة االنفاق من الناتج  
% 

2003 29585788.6 - 335363.8 1.1 

2004 53235358.7 79.9 1802610.9 3.4 

2005 73533598.6 38.1 1472788.2 2 

2006 95587954.8 29.9 2051914.3 2.1 

2007 111455813.4 16.6 2728653.1 2.4 

2008 157026061.6 40.9 4943189.8 3.1 

2009 130643200.4 16.9 - 5267519.6 4 
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2010 162064565.5 24.1 6617860.1 4 

2011 217327107.4 34.1 7842843.4 3.6 

2012 254225490.7 16.9 9194187.2 3.6 

2013 273587529.2 7.6 10105925.3 3.7 

2014 266332655.1 2.7 - 10212502.2 3.8 

2015 194680971.8 26.9 - 9465422.5 4.9 

2016 196924141.7 1.2 10040288.6 5.1 

2017 221665709.5 12.6 10617714.7 4.8 

2018 268918874.0 21.3 11467131.9 4.3 

2019 277884869.4 3.3 12040488.5 4.3 

2020 198774325.4 28.5 - 11197654.3 5.6 

 معدل النمو السنوي 

 املركب

11.2 %  21.5 %  

 

Source: Ministry of Planning, Central Agency for Statistics and Information 
Technology, Directorate of National Accounts.             

The ratios were extracted by researchers.                                                 
 العايل من الناتج احمللي االمجايل:  اثلثاً : نسبة االنفاق على التعليم

الناتج احمللي االمجايل  ابالسعار اجلارية فقد  2يتضح من خالل اجلدول) العايل من  التعليم  ( ان نسبة االنفاق على 
% 3.4وارتفعت اىل    2003% عام  1.1شكلت نسباً متواضعة التشكل عبئاً على املوارد املتاحة يف البلد، اذ بلغت  
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%  للسنوات نفسها 2.4%،  2.1%،  2لتبلغ    2007،  2006،  2005خنفضت يف السنوات  ، مث ا2004عام  
الناتج احمللي االمجايل اىل   النمو يف  التوايل، وذلك بسبب اخنفاض معدالت  % 16.6%،  29.9%،  38.1على 

النمو السنوي يف عام   التوايل بعد إن كان معدل  نسبة % تقريباً، مث ارتفعت  80بلغ    2004لنفس السنوات على 
بفعل ارتفاع سعر النفط عام    2010،  2009% خالل السنوات  4% واىل  3.1اىل    2008االنفاق اىل الناتج عام  

، مث اخنفضت النسبة للسنوات الالحقة خالل 2010، وارتفاعه عام  2009، على الرغم من اخنفاضه عام  2008
لى العراق، وختصيص جزءاً كبرياً بفعل االحداث االمنية اليت مرت ع  2014،  2013،  2012،  2011السنوات  

من االيرادات لتمويل العمليات العسكرية، مما ادى اىل اخنفاض نسبة االنفاق من التعليم من الناتج احمللي االمجايل ، مث 
 %.5.6اىل  2020حىت بلغت عام  2014ارتفعت نسبة االنفاق يف السنوات اليت تلت عام 

التعليم العايل من الناتج   النمو السنوي املركب يف االنفاق على  % خالل املدة 21.5وبصورة عامة فقد بلغ معدل 
2003-2020 . 

إن نسبة ماينفق على التعليم بصورة عامة من الناتج احمللي االمجايل لعدد من الدول أكرب من نسبة االنقاق على التعليم 
%، والربازيل 6.2%، ويف اورواب  5.9فنسبة االنفاق من الناتج يف االرجنتني بلغت  ،  2015من الناتج يف العراق لعام  

 %. 5.9%، ويف البحرين 6.9%، وايران 6
 

-2003االنفاق على التعليم العايل على الناتج احمللي االمجايل يف العراق خالل املدة  ثرأاملبحث الثالث: 
 دراسة قياسية( 0202

(  تؤثر   يف الناتج احمللي  Independent variableعلى التعليم كمتغري مفسر)  تفرتض الدراسة إن االنفاق  
القياسي ،   منوذج( ، وعلى هذا االساس مت بناء األDependent variable( كمتغري اتبع )GDPاالمجايل )

وابألعتماد  ( ، فقد مت حتويل البياانت اىل فصلية    2020-2003ونظراً لصغر حجم عينة  الدراسة )سنوية( للمدة )
لتحويل التكرارات املنخفضة )سنوية(   (Denton method)على  بياانت الفصل الثاين نفسها وبطريقة دنتون  

االحندار الذايت لالبطاء املوزع   أمنوذجوسيتم استعمال    ، (Eviews10)اىل تكرارات عالية )فصلية( وبواسطة برانمج  
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(ARDL للتكامل املشرتك و )العالقة القصرية والطويلة اآلجل سواء كانت املتغريات ذات درجة    احلدود واجياد   اختبار
 ( أو مزيج بينهما . 1) I( ، أو متكاملة من الرتبة 0)Iتكامل من الدرجة الصفرية 

 :منوذجاألاواًل : توصيف 
( EXPN( كمتغري اتبع واالنفاق على التعليم  )GDPميكن توضيح العالقة الدالية بني الناتج احمللي االمجايل )

  Gujaratiكمتغري مفسر , وعلى وفق النظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية سيتم حتديد العالقة الدالية اآلتية : )
 ,2004 ,503) 

GDP= f (EXPN). 

 : االنفاق على التعليم .EXPN: الناتج احمللي االمجايل ، GDPوإن : 

ومن    منوذجاأل( لقياس وحتليل العالقة قصرية وطويلة االجل بني متغريات  ARDL) )   أمنوذجضع  ومن مث ميكن و 
 خالل املعادلة وكما أييت :

∆ 𝐺𝐷𝑃𝑡 = ∝0+ ∑

𝑛

𝑖=1

𝛽1 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +  ∑

𝑛

𝑖=1

𝛽2 ∆𝐸𝑋𝑃𝑁𝑡−𝑖

+  𝜆1 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 +   𝜆1 𝐸𝑋𝑃𝑁𝑡−1 +  𝜀𝑡 …   

 اذ إن :
Δ.الفرق االول : 

 : GDP.الناتج احمللي االمجايل 
0 α.احلد الثابت : 

EXPN.االنفاق على التعليم : 
n:  احلد االعلى ملدد التأخر الزمين 
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t:  4 (2020 .مدة البحثQ –2003 1 Q) 
 2Β،1β .امليل عند االجل القصري : 
 2λ،1λ: .امليل عند االجل الطويل 
tε ألعشوائي.   اخلطأ: حد 

 (Augmented Dickey-Fuller)جذر الوحدة للسكون بطريقة ديكي ـ فولر املوسع  اختباراثنياً : 
احمللي االمجايل ،   والناتججذر الوحدة اىل فحص خواص السالسل الزمنية لكل من االنفاق على التعليم    اختباريهدف  

مقارنة   من خالل  متغري  تكامل كل  درجة  وحتديد  الزمنية  السالسل  من سكون  )القيم   اختباروالتأكد  احلرجة  القيم 
احملتسبة اكرب من القيمة   tاحملتسبة ، فاذا كانت قيمة    t% ( مع احصائية  10%،5%،1اجلدولية( عند املستوايت )

اجلدولية ، دل ذلك على معنوية املتغري عند الرتبة املعينة ، اي ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة والسلسلة تكون 
( فعندما تكون    probاىل أن القيم تؤخذ ابملطلق ، وميكن معرفة ذلك السكون من خالل قيمة )ساكنة ، مع االشارة  

%( تعين غري معنوية واملتغري غري ساكن 5%( يعين معنوية واملتغري ساكن , واذا كانت اكرب من )5قيمته اقل من )
(Eviews 10, 2017:40 ) اآليتاجلدول ، وميكن توضيح ذلك من خالل :                                 

 ( Augmented Dickey-Fullerديكي وفولر املوّسع )  اختبار( 3اجلدول )
 

  level املستوى   difference st1الفرق االول

None 

 بدون

Trend & 
Intercept 

حد اثبت واجتاه 
 عام

Intercept 

 حد اثبت

None 

 بدون

Trend & 
Intercept 

 حد اثبت واجتاه عام

Intercept 

 حد اثبت

0.0000 0.0005 0.0002 0.7610 0.8660  0.3069 GDP Prob. 
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0.0000 0.0001 0.0000 0.9745 0.9884 0.4415 EXPN  االحتمالية 

5% 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر : -

(  ساكنان عند EXPN( ومتغري االنفاق على التعليم )GDPان متغري الناتج احمللي االمجايل )  (3اجلدول )يوضح  
( عند None( وبدون )Trend & Intercept( و حد واجتاه )Intercept( ، عند احلد )1)Iالفرق االول  

 % .5( اقل من prob% ، اي إن قيمة )5مستوى معنوية 

استعمال   ان  ARDL)   أمنوذجوميكن  لكون   ، البحث  حمل  املتغريات  بني  العالقة  لقياس  حدود   اختبار  أمنوذج ( 
(ARDL  هو االكثر مالءمة ويوفر نتائج أفضل من طرئق )    التكامل املشرتك متعددة املتغرياتFatukasi & 

et al 2015: 20)  )    ويف حالة صغر حجم العينة وسكوهنا عند الفرق االولI(1 مقارنة ابلطرائق االخرى ، )
 (Dritsakis, 2011:7)التكامل املشرتك  ختباراملتبعة ال

 

 احلدود   اختبارو  ARDL)) أمنوذجاحندار التكامل املشرتك على وفق   اثلثاً :
 استعمالمدى حتقق التكامل املشرتك والذي ميثل العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات املدروسة ، مت    ختبارال

تطبيقها سواء أكانت   إبمكانية( وتتميز هذه الطريقة    Bounds test approachاحلدود او النطاق )  اختبارطريقة  
يف العينات   استعماهلا( ام مزيج بينهما وميكن  1)I( ، ام متكاملة من الدرجة االوىل  0)Iاملتغريات متكاملة من الدرجة  

(  Hoفرضية العدم )  اختبار( ، اذ يتم    F- statisticاحصاء )  اختبارالصغرية احلجم ، وتعتمد هذه الطريقة على  
( القائلة بوجود تكامل مشرتك بني H1مقابل الفرضية البديلة )  منوذجالقائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات األ

 .منوذجمتغريات األ
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وهذا يعين وجود   % ،5( عند مستوى معنوية  1) Iاحملتسبة اكرب من احلد االعلى  Fان قيمة   (4اجلدول )يوضح  
تكامل مشرتك بني املتغريين ، ومن مث ترفض فرضية العدم )عدم وجود تكامل مشرتك بني املتغريين( وتقبل الفرضية  

 البديلة )وجود تكامل مشرتك ( مما يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة االجل .

 للتكامل املشرتك   F-Bound testاحلدود  اختبار( 4اجلدول )

Critical Value Bounds حدود القيم احلرجة  

 ( االحصائيةFقيمة )

Value  statistic-F 

   

10.40957 

Significance 

 مستوى املعنوية

I0 Bound 

 احلد االدن 

I1 Bound 

 احلد االعلى 

10% 3.02 3.51 

5% 3.62 4.16 

2.5% 4.18 4.79 

1% 4.94 5.58 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر : -

 

 التشخيص للبواقي   اتاختبار  رابعاً:

)يبني    وفق    منوذجاألان    (5اجلدول  على  الطبيعي  التوزيع  يعاين من مشكلة   – Histogram)  اختبار ال 
Normality(إذ بلغت القيمة االحتمالية هلا ،)وهبذا نقبل  5( وهي اكرب من مستوى معنوية  0.374193 , %

 ابلفرضية العدم اليت تشري اىل أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً ، ونرفض الفرضية البديلة .  
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التسلسلي)  االرتباط  ملشكليت  ابلنسبة  عدم Serial Correlationاما  ومشكلة   )
( و 0.1838كذلك اليعاين من مشكلة وعند االحتمالية )   منوذجاأل( فأن  Heteroskedasticityالتباين)

( على  0.8993( و )0.1043) والبالغة(     (Prob. Chai-Square( , وما يؤكد ذلك قيمة  0.9314)
وتقبل فرضية العدم % ومن مث ترفض الفرضية البديلة القائلة بوجود مشكلة  5التوايل ، وكالمها غري معنوي عند مستوى  

 )عدم وجود مشكلة(.

 ( Residual Diagnostics testات التشخيص للبواقي )اختبار ( 5اجلدول )

 املعلمات ختبار قيم اال

 

0.374193 

Histogram - Normality Test: 

Prob.  

 

0.1838 

0.1043  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Prob. F 

Prob. Chai-Square 

 

0.9314 

0.8993 

Breusch-Godfrey Heteroskedasticity 
Test: 

Prob. F 

Prob. Chai-Square 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني  ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر: -

، وتؤثر تذبذهبا حول   I(0))حد اخلطأ( كانت ساكنة عند املستوى    Residuals ( ان البواقي  1ويبني الشكل )
 ( ECMمتوسطها الصفري  ، وهذا يعين امكانية وجود آلية تضمن التوازن طويل االجل من خالل آلية تصحيح اخلطأ  )
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 )حد اخلطأ(  Residuals( البواقي 1الشكل )

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

GDP Residuals 
 (.Eviews 9العتماد على البياانت ومن خالل برانمج )املصدر : من عمل الباحث  اب -

 (ECMتصحيح اخلطأ ) منوذجألخامساً : تقدير العالقة  قصرية وطويلة االجل 
تصحيح   أمنوذجإن حتديد العالقة قصرية االمد بني االنفاق على التعليم والناتج احمللي االمجايل يتم من خالل  حتديد  

( , ومتثل املقدرات بصيغة الفرق االول مع أضافة حد تصحيح  ARDL) )  منوذجلألاخلطأ والذي ميثل اخلطوة الثانية  
اجلدول ( وبقيمة متوقعة سالبة واصغر من الواحد , وكما موضح يف  tEC-1اخلطأ ملدة تباطئ زمين الحق ويرمز له )

 :يتاآل
 (1 جزء ) tEC-1املقدرات قصرية وطويلة االجل و   6اجلدول 

 (Short term)مقدرات االجل القصري 

 Variableاملتغري  Coefficient املعامل  .Probاالحتمالية 
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0.0000 28.128539 D(EXPN) 

0.0000 -24.444512 D(EXPN(-1)) 

0.0000 -0.068862  1) -CointEq( 

Cointeq = GDP - (18.5173*EXPN + 10038068.5946)       
 (2)جزء                                                                       

 (Long term coefficients)مقدرات االجل الطويل 

 Variableاملتغري  Coefficient املعامل  .Probاالحتمالية 

0.0000 18.517310  EXPN  

0.0000 10038068.594624  C 

 (.Eviews  9من عمل الباحثني  ابالعتماد على البياانت وامللحق من خالل برانمج ) املصدر: -

( كمتغري اتبع  GDP، إن  هناك استجابة قصرية االجل طردية ومعنوية بني)  1( اجلزء  6)اجلدول  يتضح من   
( مبعىن  0.0000( وابحتمالية )28.128539( كمتغري مفسر، وبلغت درجة معامل املتغري املفسر ) EXPNو)

على التعليم ، اي ان ارتفاع االنفاق على التعليم مبقدار وحدة واحدة ،   ابإلنفاقان الناتج احمللي االمجايل يتأثر طردايً  
( وهذا امر منطقي اذ إن زايدة االنفاق على التعليم  يؤدي 28.128539يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي االمجايل مبقدار)

 حمللي االمجايل ومطابق للنظرية االقتصادية . اىل زايدة الناتج ا
(  0.0000( وابحتمالية ) )-0.068862، فقد بلغت قيمة معامله  tEC-1(معامل تصحيح اخلطأ )وخبصوص   

 %6.88يتجه للتوازن يف االجل الطويل، مبعىن آخر ان    منوذج، ومع وجود هذين الشرطني )السالبية واملعنوية( ، فان األ
من اخطاء االجل القصري ميكن ان تصحح يف وحدة الزمن )فصل(، من اجل العودة اىل الوضع التوازين طويل االجل. 
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فصل( من اخطاء االجل القصري ، ميكن أن تصحح يف وحدة الزمن )سنة( ، من   (%27.52=6.88*4 مبعىن ان  
 .جلجيدة من اجل العودة اىل الوضع التوازين طويل األ  سرعة تعديلوهي    ، الوضع التوازين طويل االجلاجل العودة اىل 

طردية ومعنوية بني الناتج احمللي االمجايل واالنفاق على طويلة االجل  استجابة، فقد اوضح وجود  2))اجلزء اما  
 ومن مث يؤكد وجود عالقة قصرية وطويلة االجل.   التعليم  ، ونظراً ملعنوية وسالبية  معامل تصحيح اخلطأ

  

 ( املقدر  ARDL)  منوذج االستقرار اهليكلي أل اختبارسادساً : 
( والذي يوضح العالقة قصرية والطويلة االجل من ARDL) منوذجاالستقرارية اهليكلية أل اختبارتبني نتائج  

اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املتابعة   اختباراجملموع الرتاكمي للبواقي املتابع و  اختبارخالل استعمال 
(CUSUM Test & CUSUM of Squares Test( اذ نالحظ من الشكل البياين ،  )ان كال 2 )

  منوذج، وهذا يدل على أن معلمات األ %5جة )حدود الثقة( عند مستوى معنوية  ين يقع داخل احلدود احلر ختبار اال
 القصرية والطويلة االجل مستقراتن عرب الزمن .

 ( اجملموع الرتاكمي للبواقي املتابع2الشكل )                     
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CUSUM 5% Significance                           
                

        

 ( Eviewsعلى البياانت وامللحق من خالل برانمج ) الباحث ابالعتمادمن عمل  املصدر:
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 االستنتاجات والتوصيات  
 اواًل: االستنتاجات

إن قطاع التعليم العايل يف العراق يفتقر اىل رؤية واضحة من املمكن االعتماد عليها يف وضع خطط مستقبلية ميكن    -1
 البشرية. ملا يسهم هذا القطاع احليوي يف تكوين القدرات  االقتصادي،االستفادة منها يف رفع معدالت النمو 

منت البحث انعكس بصورة    ذكرها يفرنة ببعض الدول اليت مت  اخنفاض االنفاق على التعليم العايل يف العراق مقا  -2
 واضحة على اخنفاض نسب االنفاق على التعليم من الناتج احمللي االمجايل خالل مدة البحث.

اجلارية   ابألسعارمن خالل الدراسة نالحظ أبن هناك عالقة اجيابية بني االنفاق على التعليم العايل والناتج احمللي    -3
% والناتج احمللي االمجايل 21.5على التعليم    لإلنفاق، اذ بلغ معدل النمو السنوي املركب  2020-2003دة  خالل امل

والسياسات 11.2بلغ   اخلطط  وضع  خالل  من  العايل  التعليم  يف  االستثمار  اولوايت  على  مؤشراً  يعطي  مما   ،%
 االقتصادية. 

فاق على التعليم والناتج، اال إن نظام التعليم يف العراق اليزال االن  ما بنيعلى الرغم من العالقة االجيابية للعالقة    -4
يعاين من قصور هلا أتثريات سلبية على االقتصاد القومي من خالل ضعف التخصيصات االستثمارية من املوازنة العامة 

 للدولة.
 االقتصادي.حتقيق النمو   يسهم يفيعد االنفاق على التعليم استثماراً يف البشر  -5
والناتج احمللي ARDL) )أمنوذج   نإ  -6  ) التعليم )متغري مستقل  االنفاق على  العالقة بني  اجتاه  امكانية  (اظهر 

السالبة   tEC- 1االمجايل )متغري اتبع ( اىل التوازن يف االجل القصري واالجل الطويل من خالل معلمة حد اخلطأ  
 .% 5واملعنوية عند مستوى 
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 اثنياً التوصيات 
اسرتاتيجيات اجلامعات يف التعليم العايل وخططها خبطط التنمية الوطنية يف العراق، من اجل مواكبة التطور ربط    -1

 احلاصل يف حتقيق النمو االقتصادي على مستوى القطاعات االقتصادية املكونة للناتج احمللي االمجايل.
ه من التخصيصات االستثمارية، ملا له من أمهية يف  علي  قما ينفضرورة االهتمام بتمويل التعليم العايل وزايدة نسبة    -2

وجيب ان   واجملتمع،اعداد وهتيئة املالك البشري الضروري لتطوير االقتصاد الوطين وحتقيق التقدم الذي يسعى اليه الفرد  
 تكون هذه الزايدة مواكبة للزايدة احلاصلة يف اعداد الطلبة امللتحقني يف املؤسسات التعليمية. 

 العايل.القطاع اخلاص على املسامهة يف متويل اجلامعات العراقية مبا يسهم يف تطوير التعليم تشجيع  -3
العمل من خالل أتمني    -4 مؤسسات سوق  ومتطلبات  احتياجات  تليب  لضمان خمرجات  العايل  ابلتعليم  االهتمام 

 ئد االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عليه.مبا يتناسب مع امهية التعليم العايل والعوا وتطويره،النفقات املالية الالزمة 
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