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 4002-4002تحليل وقياس أثر السياسة المالية على الفقر في العراق للمدة 
 

 الباحث: وسام حسين علوان  أ.م.د. مخيف جاسم حمد

 كلية اإلدارة واالقتصاد  كلية اإلدارة واالقتصاد

 تكريتجامعة   جامعة تكريت
 

 :صلخستالم

التي تعنى بالسياسة المالية والتي من  والتدابير،تلجأ الحكومات الى مجموعة من االجراءات   

بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان وزيادة نصيبهم من  القومي،شأنها ان ترفع من مستوى الدخل 

 التعليم والصحة.

يهدف البحث الى التعرف على اهم السياسات المتبعة لتخفيض حدة الفقر وتوضيح دور السياسة   

 والصحة، التعليم،المالية بين تلك السياسات باإلضافة الى التعرف على بعض مؤشرات الفقر مثل 

 والنمو االقتصادي.

الجة الفقر في ظل انطلق البحث من فرضية مفادها" هناك دور ايجابي للسياسة المالية في مع  

 التوجهات العامة ودورها في وضع السياسات المناسبة وفق االمكانات الموجودة".

للسياسة المالية دور كبير في تحقيق النمو االقتصادي ان  :وكانت من استنتاجات البحث  

والتحقيق االمثل للموارد من جانب  جانب،ومساندته عن طريق رفع معدالت االدخار واالستثمار من 

 اخر، من اجل رفع المستوى الصحي والتعليمي لألفراد بالشكل الذي ينمي طاقتهم الذهنية والبدنية.

كاإلنفاق  وااليرادات،هيكلة للسياسة المالية للبلد في جانبي النفقات  بإعادةوقد اوصى البحث   

اما جانب االيرادات عدم االعتماد على مصدر واحد  ب،جانعلى القطاعات االستثمارية المنتجة هذا من 

 للدخل كاإليراد النفطي.
 

Abstract: 

  The governments resort to a group of measures and procedures which deals with 

fiscal policy that raises national income level for promoting the level of living for people 

and increasing their share of health, education. 

  Therefore, the research aims at identifying the most important policies to reduce 

poverty and explaining the role of fiscal policy among these policies as well as identifying 

some of poverty indicators like education, health and economic growth. 

  The research sets out of a hypothesis states “that there is a positive role for fiscal 

policy in treatment of poverty under the public directions and their role in putting suitable 

policies according to the existing abilities”. 

  The research has reached to an important conclusion: 

The fiscal policy has important role in achieving economic growth and supporting it by 

raising the rates of investments and savings on one hand, and the best achievement for 
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resources on the other hand, in order to raise the educational and healthy level for 

individuals in a form, which develops their body and mental abilities. 

The research recommends with the following:  

  Re-structuring the fiscal policy for the country in two aspects, the expenses and 

revenues as spending on producing investment goods from one side, while the side of 

revenue does not depend on one resource for income such as revenue oil. 
 

 المقدمة:

ومحاولة تحسين ان احد اهم اهداف سياسة الحكومة هو معالجة عدم المساوة في توزيع الدخل   

رفاهية االفراد وتقليل الفقر، واتخذت السياسة المالية كأداة لمعالجة هذه االهداف عن طريق التمويل 

حكومية على توزيع ووضعت مقايس لتوضيح كيف تأثر االيرادات والنفقات العامة في الموازنة ال ،العام

لضريبة هي وسيلة فعالة لمعرفة فيما اذا تحليل وقوع الفائدة وا ،وفي نهاية المطاف ،الدخل بين االسر

حصلت لبرامج االنفاق وسياسات الضريبة تأثير مرغوب على توزيع الدخل لصالح الفقراء ويتم تنفيذ 

االصالحات الضريبية الكبيرة وبرامج االنفاق الحكومي الواسعة بشكل روتيني في الكثير من الدول مع 

فع االعباء الضريبية التي تتحملها مجموعة الدخول بما في ذلك ر ،اعادة توزيع اهداف محددة

ومعرفة مدى تأثير االنفاق الحكومي على التعليم والصحة  ،لمساعدة الفقراء بشكل مباشر ،المنخفضة

 .وذلك ألن تحسين الوضع الصحي والتعليمي أظهر أنه الوسيلة األكثر فعالية للهروب من الفقر ،للفقراء

تتمثل مشكلة الدراسة بأن السياسات المالية المتبعة في معالجة المشاكل االقتصادية  مشكلة البحث:

واالجتماعية والتي عانى منها االقتصاد العراقي لفترات طويلة خالل السنوات الماضية ادت الى تفاقم 

 نات.ظاهرة الفقر بسبب الظروف السياسية واالجتماعية التي مر بها العراق منذ بداية عقد التسعي

تكمن اهمية الدراسة من خالل تناولها موضوع مهم له عالقة بالفقر والرفاهية  همية البحث:أ

االقتصادية ودور السلطات العامة بالحد من الفقر عن طريق تحليل وتقييم السياسة المالية في العراق 

والكشف  ،مدة الدراسةواثرها وطبيعة االدوار التي اخذتها خالل  ،بقسميها االيرادات والنفقات العامة

عن طريقة استخدامها ومدى قدرتها في تحقيق وظائفها الرئيسية خاصة فيما يتعلق بتحقيق االستقرار 

ووضع الحلول  ،وتحقيق العدالة االجتماعية ومدى قدرتها في معالجة الفقر في العراق ،االقتصادي

 فقات العامة.المناسبة لمعالجة الظواهر السلبية الناتجة عن االيرادات والن

 تسعى الدراسة لتحقيق االهداف التالية: هداف البحث:أ

 التعرف على السياسات المتبعة لتخفيض حدة الفقر وتوضيح دور السياسة المالية بين تلك السياسات.  -

ربطها بمؤشرات سياسة النفقات وااليرادات خالل مدة شرات الفقر في العراق والتعرف على بعض مؤ   -

 البحث وبيان مدى قدرة السياسة المالية في التأثير على الفقر وتوزيع الدخل. 

تكمن فرضية الدراسة بأن هناك دور ايجابي للسياسة المالية في معالجة الفقر في ظل  فرضية البحث:

 بة وفق االمكانات الموجودة.التوجهات العامة ودورها في وضع السياسات المناس

وباالعتماد على بعض االختبارات االحصائية  الوصفي،تم االعتماد على المنهج  منهجية البحث:

المصادر  بعض علىلبيان دور السياسة المالية في الحد من الفقر واالعتماد  Eviews6)لبرنامج )
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والبيانات التي تم استحصالها من الجهات الرسمية ذات العالقة والمصادر الموثوقة كالرسائل 

 .الجامعية وبعض الكتب والدوريات واألطاريح

تضمن المبحث االول الجانب المفاهيمي للسياسة  مباحث، اذتم تقسيم الدراسة الى ثالثة  :هيكلية البحث

اما  ،8112-8114فقد تناول تحليل مؤشرات الفقر في العراق للمدة اما المبحث الثاني  المالية والفقر،

الناتج المحلي االجمالي وختم  االجتماعية وبينفقد تناول قياس العالقة بين المؤشرات  المبحث الثالث

 والمقترحات.البحث بمجموعة من االستنتاجات 
 

 المفاهيمي للسياسة المالية والفقر اإلطار: المبحث االول

 :مفهوم السياسة المالية اوالً.

يمكن تعريف السياسة المالية على انها خطة او برنامج تضعه الحكومة للسيطرة على الموارد   

، درازالرفاهية )المالية من النفقات وااليرادات لتشغيل جميع الموارد المعطلة لتحقيق اعلى مستوى من 

واعد والقوانين االزمه تتخذها الدولة . وتعرف كذلك بانها مجموعة من االجراءات والق(11، 8111

 أفضللغرض تحقيق اثار مرغوبة واستبعاد االثار غير المرغوبة من االنشطة االقتصادية لتحقيق 

 .(488، 1225، )عبد المنعم نشاط اقتصادي يؤدي الى التوظف الكامل ويحد من الفقر

بين حجم االنفاق العام وحجم وقد عرفت على انها اداة تتخذها الحكومة لغرض تحقيق التوازن   

االيرادات )الحصيلة الضريبية( لتحقيق التوازن االقتصادي وهوه بدوره يقلل من البطالة وتحقيق 

 (.,Dominick 1984: 96) االهداف االقتصادية واالجتماعية التي يسعى اليها البلد

مصادرها االيرادية  واوردها بعضهم على انها "برنامج تخططه وتنفذه الحكومة مستخدمة فيه   

وبرامجها االنفاقية ال حداث اثار مرغوبة وتجنب االثار غير المرغوبة على كافة متغيرات النشاط 

 (.3: 8115، االقتصادي واالجتماعي والسياسي لتحقيق اهداف المجتمع")سيف الدين

من اهم هذه  دافها،اهتستخدم الدولة ادوات السياسة المالية لغرض تحقيق  ادوات السياسة المالية:. 0

 االدوات هي النفقات العامة وااليرادات العامة والموازنة العامة واعادة توزيع الدين العام )القروض(. 

تعرف الموازنة العامة بأنها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة وااليرادات العامة الموازنة العامة:   أ.

 ية مستقبلية غالباً ما تكون سنة.عن فترة مال

عرفت النفقات العامة بأنها "مجموع االنفاق الحكومي سواء كان الغرض منه اشباع  :النفقات العامةب. 

الحاجات العامة او اقامة المشروعات ذات النفع االجتماعي او المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل 

 (.42: 1222، حسن مصطفى،المواطنين محدودي الدخل" )

االساسي الذي تستمد الدولة منه االموال الالزمة  العامة المصدرتعد االيرادات : االيرادات العامةج. 

، (25: 8112، العزاوي طاقة،العامة الضرورية للمجتمع ) المتعددة إلشباع الحاجاتلتمويل نفقاتها 

في  وقد كانت االيرادات العامة في بداية نشأتها تقتصر على الوظائف التقليدية للدولة وليس لها اي دور

ولكن مع تطور دور الدولة واتساع نطاقها اصبحت لها دور كبير في  االقتصادي واالجتماعيالنشاط 

 االنشطة االقتصادية واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية ذات االهمية.
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  :الفقرمفهوم  ثانياً.

ويسهم  الدول،العقبات التي تواجه عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في  أبرزيعد الفقر من   

نحراف والتخلف الذي يصيب بشكل فاعل في نشوء الظواهر السلبية بمختلف اشكالها متمثلة باال

المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع لما  أبرزوال تزال ظاهرة الفقر من  المجتمع،

اخرى على مستوى االفراد وله تأثير على التنمية االقتصادية من جهة  كالظلم والجهلفيها من اثار سيئة 

 من اهم التحديات التي تسعى اليها الدول النامية هي سبل عالج ظاهرة الفقر.  وتعتبر

السياسة المناهضة للفقر، كان نتيجة التطور الذي حصل في الرؤية  طارإان توسيع االفاق في   

 .(8: 8112، السامرائي)الماضي التفصيلية لجوانب الفقر والسيما خالل الربع االخير من القرن 

يتمثل الفقر بكمية المبالغ النقدية المقبولة اجتماعياً للحصول على الحد االدنى الضروري للحياة من أجل 

واستمرار الكفاءة البدنية" ونرى هذ التعريف يوضح حالة الفقر بأنها الحرمان المادي الذي يؤدي البقاء 

 (.:Squire, Ravi, 1990 3الى عدم قدرة االفراد على توفير الحاجات االساسية للعيش )

ويعرف الفقر بانه انخفاض في مستوى التعليم والصحة وانتشار ظاهرة التخلف نتيجة الحرمان   

المادي وانخفاض الحاجات االساسية من المأكل والملبس ويعد الحرمان من السلع الضرورية والمادية 

دولي (، ويرى البنك ال41-41 :8112،عبد المجيد النجفي،)الفقر من المعاير الرئيسة لوصف ظاهرة 

الحد االدنى من االجور دون المستوى الذي يكفل للفرد العيش حياة  تتمثل بانخفاضان ظاهرة الفقر 

 (.41: 1221 ،كريمة في مجتمع من المجتمعات وفق مدة زمنية محددة )البنك الدولي
 

 4002-4002للمدة الفقر في العراق  مؤشرات تحليل الثاني:المبحث 

تساعد مؤشرات الفقر بالتعرف على االشخاص الذين ال يملكون ما يكفي لسد احتياجاتهم   

والعراق كأحد الدول التي تهتم بهذه المؤشرات لتحديد خط الفقر ويستخدم العديد من  االساسية،

والصحة ومتوسط نصيب  والتعليم،المؤشرات في هذا المجال ومنها االنفاق العام على قطاع التربية 

 الفرد منها.

 (4002-4002)معالجة الفقر في العراق للمدة  دور االنفاق العام على قطاع التربية والتعليم في .والً أ

بالنظر ألهمية قطاع التربية والتعليم في اعداد وتأهيل العنصر البشري للمشاركة في عملية   

الحكومة اهتمامها المتزايد في هذا القطاع واصبح االهتمام  التنمية االقتصادية واالجتماعية فقد ابدت 

بالجانب التعليمي قاعدة اساسية لتحقيق اهداف خطط التنمية ويعتبر التعليم، بادرة امل للفقراء للخروج 

من الحلقة المفرغة للفقر خاصة ان معظم الفقراء يعانون من نقص راس المال المادي فأصبحت العالقة 

فكلما ازدادت درجة التعلم يصبح مؤهالً لخلق فرص عمل  ،ستوى التعليمي والفقرواضحة بين الم

( يوضح الجدول ادناه  نسبة 23: 1221، جديدة تزيد من دخله وتجنبه الوقوع في دائرة الفقر)فرجاني

 االنفاق على قطاع التربية والتعليم من النفقات العامة ومتوسط نصيب الفرد منها.
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 االنفاق الحكومي على التربية والتعليم ونسبته الى االنفاق العام في العراق (1جدول )ال

 )مليون دينار( 8112-8114للمدة 

 عدد السكان السنوات
االنفاق 

 الحكومي

نفقات التربية 

 والتعليم

نسبة نفقات التربية 

والتعليم من النفقات 

 العامة %

متوسط نصيب 

الفرد من نفقات 

 التربية والتعليم

8114 83232525 38112421 121821182 5821 18125 

8115 848223115 82325125 142822288 5852 1812 

8112 84223115 32122225 815121483 5832 18128 

8112 85241558 32131838 828225381 282 18112 

8112 82222212 52413325 424312282 2838 18122 

8112 82111111 58522185 582251282 11818 18122 

8111 82118132 22581112 221222181 1188 18835 

8111 82211311 22228222 224824384 1188 18823 

8118 82452322 112188231 212412283 1181 18318 

8113 31812323 132484212 1111528583 284 18334 

8114 31224424 113423211 1181851888 2 18382 

8115 31222218 21322511 222455582 14 18311 

8112 31222511 23224853 221282281 1882 18311 

  الى:بالرجوع  الباحثان: من اعداد المصدر

 (.8115 – 8111متعددة ) القومية لسنواتمديرية الحسابات  لإلحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط،وزارة  -

 (.8115- 8115قانون الموازنة العامة لسنوات متعددة ) المالية،وزارة  -

 .بغداد واالقتصاد،كلية اإلدارة  ماجستير،رسالة  العالي،اإلنفاق على التعليم  ،(8112)الجبار، داود عبد احمد، -

( ان هناك تزايد في عدد السكان مع تزايد في االنفاق العام وارتفاع 1يتضح من الجدول )  

بعد االحتالل االمريكي تم تأسيس نظام حكم جديد في العراق وشهدت هذه و ،متوسط نصيب الفرد

تطور ملحوظ في مع  ،8114( لسنة  82132525بلغ ) المرحلة زيادة مستمرة في عدد السكان اذ

لعام  %5821 نسبة االنفاق على قطاع التربية والتعليم من االنفاق العام اذ بلغت نسبة االنفاق حوالي

حتى  8112ولكنها بدأت باالنخفاض في عام  ،8115لعام  %5852 عت هذه النسبة الىو ارتف ،8114

ولكن بالرغم من هذا االرتفاع  البسيط، ولكنها لن تصل الى المعيار الحقيقي  %5832 وصلت الى

لمنضمة اليونسكو والتي اوصت به بأن تكون نسب االنفاق على قطاع التربية والتعليم من االنفاق العام 

( من الناتج المحلي االجمالي كحد ادنى ونتيجة االهتمام %5-4) ( اي بحدود من%12-14) وح بينتتر

المتزايد للدولة لتطوير هذا القطاع قامت بتشييد العديد من المدارس والجامعات لكافة المستويات 

لعام لهذا القطاع ولقد الدراسية وتدريب الكوادر العلمية وهذا االهتمام المتزايد يتطلب توسعاً في االنفاق ا

 8112عام  %11818الى  8112عام  %282 ارتفعت نسبة االنفاق على قطاع التربية والتعليم من

 وكذلك بلغ متوسط نصيب الفرد من نفقات التربية والتعليم ارتفاعاً كبيراً اي بمقدار ،الجاريةباألسعار 

وبعدها بدء يتدرج بين االرتفاع  8112لعام  %1282حتى وصل الى  8112في عام  1182%
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في عام  %282واالنخفاض حتى وصلت نسبة االنفاق على التربية والتعليم من االنفاق الحكومي الى 

والقطاعات االخرى، وكان سببها العمليات االرهابية عتبر انتكاسة كبيرة بحق التعليم والتي ت 8114

بلغ متوسط نصيب الفرد لهذا اذ  ،لتي تعرض لها البلد من تخريب للبنى التحتية والمؤسسات الحكوميةا

اعلى مستوى من نصيب الفرد وبعدها بدء في االنخفاض حتى  8113عد ان بلغ في عام ب 18122 العام

 من االنفاق الحكومي. 18154الى  8112وصل في عام 

 التنمية:حة في معالجة الفقر وتحقيق دور االنفاق العام على الص. ثانيا

فاإلنسان هو المصدر الرئيسي للعمل  ،تعتبر الرعاية الصحية الجانب االساسي في حياة االنسان  

لقد كانت الدول في الماضي تنظر الى القطاع الصحي على انها خدمات اجتماعية تقدمها الى  ،واالنتاج

المجتمع ال تدر منها نفع او مردود مادي وتقوم بتقديمها في االوقات التي تبلغ فيها الميزانية العامة 

لكن في وقتنا الحالي و ،فائضاً وتمتنع من تقديمها عندما تمر الميزانية بفترة من الزمات والعجز المالي

ونتيجة مرور الدول بعدة  تطورات تغيرت فيها النظرة تجاه القطاع الصحي بعد ان اثبتت البحوث 

والدراسات ان عملية التنمية ال تتم برأس المال المادي فقط وانما برأس المال البشري  والمادي فمن 

نتاج وتحقيق التنمية االالضروري االهتمام بصحة العامل باعتباره العنصر االساسي في 

 (822: 8112 ،)الجمل.االقتصادية

 (دينار مليون) 8112-8114االنفاق الحكومي على الصحة ونسبته الى االنفاق العام في العراق للمدة  (8جدول )ال

 عدد السكان السنة
االنفاق 

 الحكومي

نفقات الصحة 

باألسعار 

 ةالجاري

متوسط 

نصيب الفرد 

من النفقات 

 الصحية

االنفاق  نسبة

على الصحة 

من االنفاق 

 الحكومي%

8114 83232525 38112421 1425252 1132 382 

8115 848223115 82325125 138222 18154 581 

8112 84223115 32122225 1321211 18155 382 

8112 85241558 32131838 1232248 18122 484 

8112 82222212 52413325 3118124 18112 581 

8112 82111111 58522185 4138432 18142 282 

8111 82118132 24351224 5252412 18814 288 

8111 82211311 22232538 5422224 18121 282 

8118 82452322 21324222 5222231 18128 288 

8113 31812323 112223451 2222221 18884 283 

8114 31224424 113424281 5211231 18122 581 

8115 31222218 21322511 5414828 18121 282 

8112 31222511 23224853 4222534 18154 282 

 باالعتماد على الباحثانمن عمل  المصدر:

 سنوات مختلفة. ،التقارير السنوية ،وزارة الصحة ،جمهورية العراق -

 دائرة الموازنة، سنوات مختلفة. –وزارة المالية  ،جمهورية العراق -

 قسم االحصاء الصحي والحيات. ،ارددائرة التخطيط وتنمية المو ،وزارة الصحة ،العراقجمهورية  -
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( قد ازدادت بشكل 8112-8114( ان نفقات الصحة خالل المدة )8) يتضح من الجدول  

( وبلغ  %382) بمقدار 8114متذبذب اذ بلغت نسبة االنفاق على الصحة من االنفاق الحكومي عام 

حتى وصل نسبة االنفاق على  8115( وارتفع في عام 18132) للعام ذاته بمقدارمتوسط نصيب الفرد 

تواكبت االحداث  8112( وفي عام 18154) ( ومتوسط نصيب الفرد بلغ%581) الصحة بمقدار

( مع تزايد 382) واالضطرابات السياسية مما انخفض االنفاق على الصحة بشكل تدريجي بنسبة قدرها

( 282) بمقدار 8111( حتى بلغت اعلى مستوى لها في عام 18155قدار ) مبفي متوسط نصيب الفرد 

( نتيجة التوسع في الخدمات 18814) وبلغ متوسط نصيب الفرد لهذه السنة ،من النفقات الحكومية

وفي هذا العام  شهدت تطور كبيراً حققت فيه  ،العالجية الصحية والتي قدمتها الحكومة خالل هذه المدة

دية واجتماعية واسعة ناتجة عن وفورات مالية حققها القطاع النفطي وكان القطاع الصحي تنمية اقتصا

له جزء كبير من هذه الوفورات التي تم توجيهها لزيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد العاملين 

( 18884) اذ ارتفع متوسط نصيب الفرد الى 8113اما عام  ،فيها وتقديم افضل الخدمات العالجية لهم

( وفي الفترة 283من االنفاق على صحة بينما انخفض االنفاق على الصحة بشكل تدريجي حتى بلغ )

( ازداد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة الظروف السيئة التي يمر 8112-8114) المحصورة من

من العراق بها البلد كضهور العمليات االرهابية والتي نعتت بالقب داعش والتي احتلت عدة محافظات 

وقامت بتهجير العديد من العوائل من منازلهم مما اصاب العديد منهم بتدهور الوضع الصحي لهم ومن 

خالل تتبع الجدول لهذه السنوات الثالثة نرى انخفاض نسبة االنفاق على الصحة نتيجة انخفاض 

داعش اذا نخفض  الصادرات النفطية وتوجيه معظم النفقات الى القطعات العسكرية جراء الحرب ضد

 (.282( وبلغ مستوى االنفاق على الصحة )18154الى ) 8112متوسط نصيب الفرد في عام 
 

 سة المالية على الفقر في العراقالسيا أثرياس ق المبحث الثالث:

يعتبر النموذج القياسي من اهم الطرق االحصائية التي تساعد الجهات المتنفذة ان يتخذوا تمهيد: 

االزمة لزيادة معدالت النمو االقتصادي وفق الية تحليل هذه البيانات  التي تخص هذه االجراءات 

الدراسة يتناول هذا المبحث تطبيق النموذج القياسي على المتغيرات التالية الصحة والتعليم عبر العالقة 

صادي قياسياً ولغرض معالجة النموذج االقت ،بين االنفاق الحكومي عليها واثرها على النمو االقتصادي

يتم ربط متغيرات النموذج مع بعضها بصيغة  ،يتم تحديد المتغيرات الداخلة في النموذج كخطوه اولى

 قياسية ومن ثم دراسة النموذج بصيغة تطبيقية.

 توصيف النموذج القياسي اوال.

( متغير تابع y(، والمتغير)X2, X1يتضمن هذا المبحث عرض لمتغيرات الدراسة المستقلة )  

واالدوات االحصائية والقياسية المستخدمة في التحليل والمتمثلة بـ )اختبار السكون واختبار التكامل 

 :يأتيالمشترك ونموذج تصحيح الخطأ( وكما 

يوضح الجدول ادناه متغيرات الدراسة التي تم تناولها في التحليل القياسي في . متغيرات الدراسة: 0

 .(EViwesبرنامج )
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 ( متغيرات الدراسة3جدول )ال

 السنة
 المتغير التابع المتغيرات المستقل

X1 X2 Y 

8114-8112 
متوسط نصيب الفرد من 

 نفقات التربية والتعليم

متوسط نصيب الفرد 

 من نفقات الصحة
 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

ي مدى استقرارية االختبارات المستخدمة ف احدىالموسع اختبار ديكي فولر  يعد :اختبار السكون .4

حيث ان عدم سكون المتغيرات  ،وسكون هذه السلسلة وال تشتمل على جذر الوحدة السلسلة الزمنية

فأن عدم دقة البيانات المستخدمة تظهر من خالل ارتفاع قيمة معامل  ،يؤدي الى مشكلة االنحدار الزائف

( f( و)tالى جانب اختبار ) ،صائية للمعلمات المقدرة بدرجة كبيرةوزيادة المعنوية االح( 2Rد )التحدي

ولمعرفة ذلك استخدمنا هذين االختبارين في  ،فأن عدم توفر شرط السكون فان النتائج ستكون مضللة

 .(133: 8114 ،حظة االتي )الباجوريالبرنامج مع مال

قيم السلسلة الزمنية وعلية يتم  وحدة فيالفرضية العدم او الفرض الصفري: هذا االختبار يحتوي جذر    -

وفي هذه الحالة السلسلة تكون  ،قبول فرضية العدم عندما تكون القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية

 (.14-13: 8114 ،)سليمان غير ساكنة

من  أكبرالفرضية البديلة: يعني خلو البيانات من جذر الوحدة وفي هذه الحالة تكون القيمة المحسوبة   -

 (. 15: 8114 ،القيمة الجدولية وفي هذه الحالة تكون السلسلة ساكنة ومستقرة )سليمان

يقصد بالتكامل المشترك هو عبارة عن ترابط بين سلسلتين زمنيتين تؤدي : اختبار التكامل المشترك .3

المشترك على (. ويقوم تحليل التكامل 24: 8113 ،)الحوشان ألخرىاالغاء تقلبات  أحدهماتقلبات 

 ،اساس معرفة وتحديد طبيعة العالقة التوازنية التي تربط بين المتغيرات االقتصادية في المدى الطويل

تحديد عدد متجهات التكامل المشترك و ،ل السالسل الزمنية غير المستقرةويهتم التكامل المشترك بتحلي

     Maximal Eigen Valueظمى واختبار القيمة الكامنة الع ،Trace Testوهما: اختبار االثر 

ولتحديد عدد متجهات التكامل المشترك  (.Johansen-Juselius Testجيسليس )-ر جوهانسنواختبا

 .(155: 8118 ،حسن ،)عبدالرزاق ( اجراء اختباريناقترح كل من العالمين )جوهانسن وجيسليس

 نموذج تصحيح الخطأ  رابعاً.

العالقة بين متغيرات النموذج القياسي في المدى القصير يعكس نموذج تصحيح الخطأ طبيعة   

اذ ان اضافة مقدار الخطأ في التوازن الى معادالت النموذج القياسي امر البد منه في تحديد  ،والطويل

ويسمى النموذج الناتج بعد أضافة تصحيح الخطأ  ،التكامل المشترك بين المتغيرات موضوع الدراسة

( الذي تظهر لنا من خالله الدالة التي تحقق معايير الجودة VECM) أبنموذج متجه تصحيح الخط

 (.885 :8113 ،راهي ،)عالوي لمطلوبةا
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 في العراقتائج النموذج القياسي عرض وتحليل ن

 Augmented Dickey) البيانات لديكي فولر الموسع Stationarityاختبار استقرارية  .والً أ

Fuller's Test: ADF Test) 

  unit Root testاختبار جذر الوحدة )سكون السالسل الزمنية( 

( ان السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية غير ADFيبين اختبار ديكي فولر الموسع )  

حيث لم يكن معدل نمو  ،%5اكبر من   p-valueكما ان قيمة  ،مستقرة عند نفس المستوى جميعها

  ،ومتوسط نصيب الفرد من الصحة والتعليم مستقران عند نفس المستوى ،الناتج المحلي االجمالي

( للسلسلة االصلية وتبين ان First differenceولذلك تم اخذ اختبار جذر الوحدة للفرق االول )

فستكون المتغيرات االقتصادية مستقرة سواء كان  %5المتغيرات استقرت جميعها عند مستوى اقل من 

لذلك نرفض فرضية العدم  التي تشير الى عدم وجود استقراريه في  ،قاطع واتجاهذلك بوجود قاطع ام 

ونقبل الفرضية البديلة التي تشير الى وجود استقراريه في السالسل  ،السالسل الزمنية

 (821: 8111 ،)الفتالوي.الزمنية

 ديكي فولر الموسع اختبار( 4جدول )ال

 .E-views6 البرنامج على باالعتماد الباحثان إعداد من :الجدول

  (Johansen Co-integration Test)اختبار التكامل المشترك لجوهانسن  .ثانيا

( للقيم الذاتية واختبار نسبة المعقولية Johansen- Juselius testنجري اختبار جوهانسن )  

التكامل بعد اجراء اختبار جذر الوحدة لمعرفة استقراريه العظمى )اعظم احتمال( لمعرفة رتبة 

( يمكننا استخراج نتائج التكامل المشترك التي تؤكد بعدم وجود 4) ومن الجدول ،السالسل الزمنية

تكامل مشترك بين معدل نمو الناتج المحلي االجمالي ومتوسط نصيب الفرد من الصحة والتعليم على 

( اقل من القيمة الحرجة 11.52310) ( االحصائية البالغةTrace)المدى الطويل ذلك كون قيمة 

( التي تشير الى وجدود تكامل H1) لذا نرفض الفرضية البديلة %5عند مستوى معنوية  15.49471))

( التي تنص على عدم وجود تكامل مشترك بين H0) مشترك بين المتغيرات ونقبل فرضية العدم

 المتغيرات
 

 

 الفرق االول المستوى االصلي

t-Statistic p-value t-Statistic p-value 

Y 

 0.0002 4.909241- 0.0636 1.847509- بدون مقطع واتجاه

 0.0285 3.588501- 0.1744 2.346564- مقطع بدون اتجاه

 0.0772 3.672233- 0.0815 3.535236- مع مقطع واتجاه

 

X1 

 

 0.0977 1.613644- 0.3205 0.855705- بدون مقطع واتجاه

 0.6712 1.083056- 0.1220 2.612486- مقطع بدون اتجاه

 0.0004 7.740562- 0.9986 0.816318 مع مقطع واتجاه

X2 

 0.0219 2.399447- 0.1344 1.430357- بدون مقطع واتجاه

 0.9467 0.093650 0.4426 1.608574- مقطع بدون اتجاه

 0.0391 4.114414- 0.9998 1.440627 مع مقطع واتجاه
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وهذا االمر يؤكد  %5( اكبر من مستوى معنوية P-Value( )0.1813وكذلك قيمة ) ،المتغيرات

( Maximum Eigenvalueاما اختبار ) ،بفرضية عدم وجود تكامل مشترك بين هذه المتغيرات

ون ـورة كـيرات المذكـذه المتغـين هـالقيمة العظمى تؤكد نفس النتيجة بعدم وجود تكامل مشترك ب

ة ـوان قيم( 14.26460)( Critical Value) لقيمة الحرجة( اقل من ا10.94194ة االحصائية )ـالقيم

(P-Value) (0.1571) وهذا االمر يؤكد قبول فرضية العدم %5كبر من مستوى معنوية أ (H0 التي )

( التي تنص على وجود H1) تنص بعد وجود تكامل مشترك بين المتغيرات ورفض الفرضية البديلة

 .تكامل مشترك  بين المتغيرات

 ( المتعدد المتغيرات(Johansen-Juselius Testجيسلس -نتائج أختبارات جوهانسن (5جدول )ال

 القيمة الحرجة

Critical Value 

 القيمة االحصائية

Statistic Value 
Prob فرضية العدم الفرضية البديلة 

 Traceاختبار 

15.49471 11.52310 0.1813 r>1 r=0 

  Maximumاختبار 

14.26460 10.94194 0.1571 r=1 r=0 

 . Eviews6اعتماداً على مخرجات برنامج الباحثان: من اعداد المصدر

   Causality Testاختبار السببية  .ثالثا

( للسببية الكشف االحصائي عن اتجاه العالقة السببية بين grangerيتضمن مفهوم كرانجر )  

 ،نيوالتأثير( عندما تكون هنالك عالقة قيادة تختلف بين المتغير ،المتغيرات الداخلة في النموذج )السبب

بدقة  Ytحيث يمكننا التنبؤ بالقيم الحالية للمتغير  ytيسبب في  Xtكان  إذاوعرف كرانجر السببية بانها 

 (.83: 8111 ،والمتضمنة في جملة معلومات )الكسواني Xtباستخدام القيم السابقة للمتغير  أكثر

 العالقة السببية بين متغيرات الدراسة( 2) جدولال

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/08/18   Time: 00:35 

Sample: 2004 2016  

Lags: 1   

    Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    X1 does not Granger Cause Y 12 6.17602 0.0347 

Y does not Granger Cause X1 1.63715 0.2327 

    X2 does not Granger Cause Y 12 2.51019 0.1476 

Y does not Granger Cause X2 3.51639 0.0935 

 . Eviews6: من اعداد الباحثان اعتماداً على مخرجات برنامجالمصدر

 (.%5باتجاه واحد عند مستوى معنوية ) (X1 and Y)توجد عالقة سببية بين 

 (.%10) باتجاه واحد عند مستوى معنوية (X2 and Y)توجد عالقة سببية بين 

 .X2الى  Yوالثانية من  Yالى  X1كانت من  االولىالعالقة اتجاه 
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 (:UVARنموذج االنحدار الذاتي غير المقيد لمتغيرات الدراسة ) .رابعا

Y = 34.13272 C - 0.070427   Y(-1) - 3.698762   X1(-1) + 4.067000 X2(-1) 

[3.28834] (1)               [-0.30220]                  [-2.8662]             [2.07325]   

 غير المقيد نتائج نموذج االنحدار الذاتي (85) جدولال

R-squared 0.642627 

Adj. R-squared 0.508613 

F-statistic 4.795200 

 نتائج النموذج اعاله يتبين ان: من خالل

لكل من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي  وتأخر واحدمتوسط نصيب الفرد يحدد من خالل الثابت   -

 االجمالي ونصيب الفرد من التعليم ومتوسط نصيب الفرد من االنفاق على الصحة. 

 غيابمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في  قيمة يمثل وهو موجبة الثابت قيمة  -

 اقتصاديا. مقبولة وهي األخرى المتغيرات

  معنوية.تكن  المتأخرة لموقيمته  Yر اما العالقة بين المتغي  -

من الناتج  ههناك عالقة عكسية بين القيمة المتأخرة لنصيب الفرد من االنفاق على التعليم ومتوسط نصيب  -

 لف النظرية االقتصادية ويمكن تبرير ذلك بعد ارتباط الدخل في البلدان النفطية بإنتاجيه الفرد.وهذا يخا

على  المؤخرة لألنفاقالقيمة هناك عالقة طردية بين متغير  النموذج انكما يظهر ايضا من خالل نتائج   -

الصحة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي اذ التحسن في المستوى الصحي يرفع من 

 القدرة البدنية والذهنية للفرد وبالتالي يرفع من انتاجيته ومن ثم دخله. 

مما يعني ان  %64كما يتبين من خالل النموذج اعاله بان قيمة معامل التحديد هي مرتفعة وهي   -

 .Y لتغيرات التي تحدث في المتغير المعتمد تفسيره كبيرةقدرة  النموذج يمتلك

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات اوالً.

للسياسة المالية دور كبير في تحقيق النمو االقتصادي ومساندته عن طريق رفع معدالت االدخار . 1

المستوى الصحي واالستثمار من جانب والتحقيق االمثل للموارد من جانب اخر. من اجل رفع 

 والتعليمي لألفراد بالشكل الذي ينمي طاقتهم الذهنية والبدنية.

 تأثيرا على معدالت الفقر من قطاع التربية والتعليم. العراق أكثران القطاع الصحي في . 8

 واسطة اختبارات ديكي فولر الموسع( بUnit Rootظهرت اختبارات الكشف عن جذر الوحدة )أ. 3

(ADF لمتغيرات )ومتوسط نصيب الفرد من االنفاق  ،متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

وبعد اخذ  ،ومتوسط نصيب الفرد من االنفاق الصحة غير مستقرة عند نفس المستوى ،على التعليم

فهذا يشير  ،سواء بوجود قاطع ام قاطع واتجاه %5الفرق االول استقرت جميعها عند مستوى اقل من 

 (.Uvar) الذاتي غير المقيد المتغيرات الدراسة النموذج االنحدارم الى استخدا

                                                           

 (.statistic-tة )االرقام بين االقواس تمثل قيم (0)



 8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت 

 

852 
 

 التوصيات ثانياً.

حيث  الخدمات، كاإلعانات االجتماعيةدعم الحكومة العراقية الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وتقديم . 1

تمنح تسهيالت القروض لدعم المشاريع الصغيرة وتطويرها لتأمين دخل مادي جيد وفتح مجاالت للعمل 

 بشكل اوسع.

على الحكومة العراقية ان تبني سياسة ماليه واضحة تتالءم مع طبيعة العراق وظروفه االقتصادية . 8

الجة مشكلة الفقر والبطالة ومع ،واالجتماعية والسياسية من اجل رفع معدالت النمو االقتصادي

اذ ينبغي عليها ان تعمل على تحقيق التكامل االقتصادي  ،والتدهور في القطاع الصحي والتعليمي

واالجتماعي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لبناء دوله تنسجم مع ما يمتلكه العراق من ثروات 

 عمل للعاطلينلعدالة التوزيعية للدخل وتوفير فرص بتحقيق ا تبدأوالتي  ،تفتقر اليها اغلب دول العالم

 وفير العديد من الخدمات االساسية.عن العمل وت

 المصادر

 المصادر العربية اوالً.
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 المصادر االجنبية  ثانياً.
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