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اثر وتقدير مؤرش ر أأس املال البرشي يف حتقيق المنو الاقتصادي يف العراق
(ابس تخدام منوذج سولو) للفرتة () 2015 .1990
د .ش اميء محمد جنيب
مدرس
لكية الادارة والاقتصاد ،جامعة نوروز
اقلمي كردس تان العراق

املس تخلص
حتتاج دراسة المنو الاقتصادي يف العراق اىل النظر يف دور رأأس املال البرشي وطرق تمنيته والية تطويره ،الن مجيع اشاكل راس املال تس متد قميهتا وفاعليهتا من العقل البرشي،وهذا جيعل راس املال البرشي
هو احملدد رئييس للمنو الاقتصادي ،ذلا فان العنرص البرشي هل القدرة عىل المنو والتطور وهذا هل تأأثري معيق يف تطور القدرات البرشية وزايدة القدرة عىل اكتساب املهارة واملعرفة والتكيف واالإبداع والقدرة
عىل حتقيق المنو الاقتصادي ،هتدف ادلراسة اىل تسليط الضوء عىل العوائد الاجامتعية والاقتصادية املتأأتية من تمنية راس املال البرشي من خالل الانفاق عىل أألتعلمي ،وتفرتض ادلراسة هناك سلوك اجيايب
لتمنية راس املال البرشي يف المنو الاقتصادي ،يتناول البحث تمنية راس املال البرشي والمنو الاقتصادي ابس تخدام منوذج سولو املش تق من داةل الانتاج لكوب .دوالكص (الانسان .راس املال .المنو )
لتحقيق اثر تمنية راس املال البرشي يف الانتاج كبديل المنو أأالقتصادي املس تدام من خالل الانفاق عىل التعلمي وقد مت اس تخدام بياانت س نوية متتد من الفرتة( ،) 20015 .1990وأأظهرت النتاجئ التجريبية
التوافق الاجيايب مع النظرية الاقتصادية .وخلصت اىل ان تمنية راس املال البرشي عامل حمدد رئييس يف المنو الاقتصادي عىل املدى الطويل ،وجيب توفري الاموال الاكفية لمتويل التعلمي بلك مس توايته
واالإنفاق عىل البحث والتطوير.

اللكامت ادلاةل  :تمنية ،راس املال البرشي ،منو مس تدام ،الانفاق عىل التعلمي.
 .1املقدمة

وترتكز املنافذ التطويرية يف ثالثة خيارات ويه ان حييا الانسان حياة طويةل خالية من

يشري مفهوم ر أأس املال البرشي اىل قدرات وهمارات املوارد البرشية يف بدل ما ،يف

ا ألمراض ،وان حيصل عىل املعرفة ،وان حيصل عىل املوارد الالزمة لتحقيق حياة حرة

حني تشري تمنية ر أأس املال البرشي اىل زايدة عدد الاشخاص املكتس بني للمهارات

كرمية .ومن انحية اخرى فان الاس تدامة البرشية اتيت من جانبني يمتثل الاول يف

والتعلمي واخلربة ويه العملية الرضورية للمنو الاقتصادي املس تدام ألي بدل ،وميثل

تشكيل القدرات البرشية مثل حتسني الصحة واملعرفة واملهارات ،وميثل الثاين انتفاع

راس املال البرشي يف معلية الانتاج عنرص أألبرش ويتكون من امجلع بني املعارف

اجملمتع من القدرات املكتس بة ألغراض الانتاج ،ومن الرضوري المتزي بني صورتني من

واملهارات أأو كفاءات وقدرات القوى أألعامةل ( ،( 12) ،2011،Ejereكام وتعرف

هدر املوارد البرشية تمتثل الاوىل يف هدر البرش اي عدم الاس تغالل الامثل

اس تدامة راس املال البرشي ابهنا زايدة عدد املنافذ التطويرية امام املورد البرشي

لالماكانت البرشية املتاحه يف زايدة الانتاج ،وتشلك الثانية الاعتداء عىل انسانية
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البرش واكلبطاةل وحرمان الانسان من التعبري عن ذاته ،ومن ممارسة حقوقه واحرتامه
لنفسه( امجلييل .) 2008،4،هناك اجامع من قبل الباحثني يف دراسة التمنية البرشية
عىل ان العنرص البرشي من مجيع عوامل الانتاج فقط هو العنرص القادر عىل التعلمي
والتكيف والابتاكر والتغري املس متر ،ويف هذا الصدد يشري الاقتصاداي، Harbison
اإن التمنية البرشية معلية مس مترة يف اكتساب املعرفة واملهارات واخلربات
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(  .)5، 1973،Harbisonونظرا لغياب الاستامثرات الضخمة يف راس املال

الاقتصاد العرايق للفرتة املمتدة من ( ) 2015 . 1990لبياانت السلسةل الزمنية

البرشي يف العراق ،فيبقى المنو الاقتصادي املس تدام رغبة غري واقعية ،ولكن يبقى

الس نوية.

تمنية راس املال البرشي رشطا رضوراي للتحول الاقتصادي والاجامتعي.غالبا تعزى

فرضية البحث

الفروق بني التمنية الاقتصادية والاجامتعية عرب الزمن ال اىل مكية الرثوات الطبيعية

يطرح البحث فرضية وكام ييل:

ورصيد راس املال وإامنا اىل مكية ونوعية املوارد البرشية املتاحة كعوامل رئيس ية للتمنية

اإن تمنية راس املال البرشي يسكل تأأثري اجيايب عىل مس توى الناجت الوطين وان حتقيق

البرشية (  .) 813،2012،Isolaوقد خلص الاقتصادي  Harbisonاملوارد

اجلزء الاكرب من المنو الاقتصادي يه بتفعيل تأأثري الزايدات يف تمنية ر أأس املال

البرشية ،يه اساس ثروة ا ألمم وان ر أأس املال واملوارد الطبيعية عوامل سلبية خارجية

البرشي.

يف الانتاج ،والعنرص البرشي هو العنرص الاكرث فاعلية يف ترامك راس املال واس تغالل

مهنجية البحث

املوارد الطبيعية وبناء املنظامت الاقتصادية والاجامتعية وامليض يف التمنية أأالقتصادية

اعمتد البحث عىل اسلوب التحليل الاقتصادي القيايس بربانمج  Viewsمع

املس تدامة ،فاجملمتع الغري قادر عىل تمنية املهارات واملعرفة ألفراده العاملني ،والاس تفادة

الاس تعانة ببعض الطرق الاحصائية والتجريبية من خالل اختبار Ducky. Fuller

من تكل اخلربات واملهارات يف حتقيق الانتاج الوطين فهو غري قادر عىل حتقيق منو

املوسع ملعرفة اإس تقرارية السلسةل الزمنية من اجل اجراء الاحندار واختبار

اقتصادي حقيقي) 5 ، 1973،Harbison ( .

 Johnsonملعرفة التاكمل املشرتك واجتاه الس ببية ،وابالعامتد عىل املصادر العلمية

امهية البحث

واملنشورات واالإحصاءات الرمسية والبحوث والرسائل العلمية من اجل حتقيق فرضية

تنبع امهية البحث من امهية تطوير وتمنية ر أأس املال البرشي من خالل اكسابه املعرفة

البحث وهدف أأدلراسة والس تكامل ذكل مت تقس مي البحث اىل مبحثني تناول الاول

واملهارة وترامك اخلربة يف حتقيق المنو الاقتصادي ،وتظهر امهيته من خالل تأأثريه يف

الاطار املفاهميي والنظري لراس املال البرشي والمنو الاقتصادي املس تدام ،وتطرق

اس تدامة الانتاج الوطين ،وابلتايل يظهر هذا التأأثري جليا يف المنو الاقتصادي.

الثاين اىل قياس اثر تمنية راس املال البرشي يف المنو الاقتصادي املس تدام ابس تخدام

مشلكة البحث

منوذج سولو املعدل.

تعاين الاجيال يف العراق من عدم اس تدامة الرعاية الفكرية والعلمية وهذه من املشألك

ادلراسات السابقة

اليت لها ااثرا سلبية عىل الهيلك اجملمتعي وعىل رمس الس ياسات يف املدى الطويل

 .1دراسة ( ) 2006،Ratan Kumar Ghosalبعنوان التفاوت بني ادلول يف المنو

املعمتدة عىل راس املال البرشي ابعتباره اساس المنو والتمنية وان معلية اس تدامهتا من

الاقتصادي والتمنية البرشية يف مجيع والايت الهند خالل العقد ا ألول ل إالصالح،

الرضورايت اليت التقل امهية عن ادامة وتطوير املوارد الطبيعية يف العراق.وتمكن

وهتدف ادلراسة اإىل تقدمي اإجابة عن احلاالت املتناقضة املمتثةل يف حتقيق معدل منو

مشلكة البحث يف طرح حتدي لو توفر المتويل الاكيف للتعمل عىل مجيع املس توايت

ادلخل الفردي احلقيقي ( )pciاإىل جانب اخنفاض مس توى التمنية البرشية يف الهند.

ورفع مس توايت املهارة هل س يكون الاثر اجيايب يف حتقيق المنو الاقتصادي ؟

وخلصت ادلراسة يف تناول طبيعة التفاواتت يف المنو الاقتصادي والتمنية البرشية يف

هدف البحث

مجيع أأحناء الهند ،واطهرت العوامل التفسريية ويه الانفاق عىل الصحه والتعلمي وعىل

هتدف ادلراسة اىل تسليط الضوء عىل العوائد الاقتصادية والاجامتعية لراس املال

الناحية الاجامتعية كرعاية اجامتعية منخفضة جدا مقابل تمنية راس املال البرشي مكتغري

البرشي املتأأتية من اس تدامة وتطوير راس املال البرشي يف العراق اكإسرتاتيجية تمنوية

اتبع ،وخاصة خالل العقد ا ألول من االإصالح الاقتصادي ،وقد اخفقت س ياسة

خاصة ابلعقول البرشية واملهارات واخلربات واملعارف ،والية الاس تفادة مهنا وتطويعها

التحرر الاقتصادي يف احداث اي اثر اجيايب عىل التمنية البرشية.وقد تبني من ادلراسة

خلدمة المنو الاقتصادي املس تدام ،وهتدف ادلراسة اىل تقمي اثر هذه التجربة يف

ان مجيع والايت الهند متكنت من رفع املعدل الس نوي لمنو ادلخل احلقيقي للفرد ( pci
) ابس تثناء والية (بهيار وهارايان والبنجاب وراجس تان) ،ومع ذكل فان الفوارق بني
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معدالت ومس توايت منو ادلخل احلقيقي للفرد مرتفعه واخذ يف الزايدة والمنو ،كام

 .4دراسة خميف جامس محد (  ،) 2011واقع التمنية البرشية يف العراق يف ظل

واكدت نتاجئ الاحندار ان الانفاق عىل القطاع البرشي اذلي تقوم به احلكومة والقطاع

املؤرشات المكية وخلصت ادلراسة اىل سعي ادلول اكفة اىل حتسني راس املال

اخلاص ابس تخدام (  ) pciكبديل لالقتصاد الاجامتعي اخلاص يفرس نس بة كبرية من

البرشي من مؤرشات التمنية البرشية ( الصحة ،والتعلمي ،وادلخل ) ،وتوس يع

التفاوت بني ادلخل الفردي احلقيقي والتمنية البرشية.

اخليارات امام الانسان يف التعلمي والعناية الطبية وادلخل ،وينعكس ذكل عىل

 .2دراسة  ،) 2003)،Emmanuel Kwesi Boonاإسرتاتيجية الهنوض ابلتمنية

الانتاجية وحقق العراق تقدما ملحوظا يف الامثنينات وبداية التسعينات ورسعان

البرشية يف افريقيا ،وتناولت ادلراسة مفهوم التمنية البرشية ومهنجيهتا ومشألكها وكيفية

ماتدىن املؤرش مما انعكس سلبا عىل الصحة والتعلمي وادلخل وان اخلطط التمنوية يف

قياسها مكيا ،وحفص النتاجئ اليت حتققت يف افريقيا من خالل الهنج الامنايئ أأجلديد كام

اكفة اجملاالت قد احنرفت عن مسارها الصحيح بسبب احلرب العراقية الايرانية

وانقشت التدابري اليت ينبغي ان تعمتدها البدلان الافريقية لتعزيز تمنية الانسان يف

واحلصار الاقتصادي الظامل عىل الشعب العرايق واذلي انهتىى ابحتالل العراق عام

افريقيا.وقد كشفت النتاجئ التجريبية من خالل منوذج فار والتقديرات العشوائية

. 2003كام وتوصلت ادلراسة اىل اس تنتاج مفاده ضعف الس ياسة الاقتصادية يف جمال

ومعامل تصحيح اخلطأأ بأأنه التوجد عالقة س ببية بني تمنية راس املال البرشي والمنو

التمنية البرشية )بسبب اجتاه النفقات اإىل اجلوانب العسكرية وا ألمنية أأكرث من اجلوانب

الاقتصادي من خالل مناذج الس ببية ،وتويص ادلراسة ابحلاجة اىل زايدة خمصصات

املتعلقة ابلتمنية البرشية( اكلتعلمي ،الصحة ،الفقر أألبيئة ،مما أأدى اإىل تراجع واحض يف

املزيانية لقطاع التعلمي والصحة وإانشاء معهد همين للتدريب والتأأهيل لتحقيق منو

معلية التمنية،وتوصلت ادلراسة اىل ان امتالك العراق اماكانت عالية من الرثوات

مطلوب حيفز المنو الاقتصادي،وقد حددت ادلراسة مساةل عدم تطابق العمل وان

البرشية واملعدنية ولكهنا مل تس تغل مما أأدى اإىل تبذيرها ورسقهتا بسبب الفساد املايل

احلكومة حباجة اىل معلية ترسيع يف المنو الافريقي وحاجة واضعي الس ياسات اىل

واالإداري يف العراق بدال من اس تغاللها مما انعكس سلبا عىل الاحتياجات الانسانية

التعاون مع الافراد و أأحصاب العمل لتحديث املعلومات املتعلقة بقميه سوق العمل

الرضورية .وحلساب أأبعاد التمنية البرشية يف العراق ويه أأدةل العمر املتوقع عند

احلقيقي ملؤهالت خمتلفة ،بغية مساعدهتم عىل التنقل من خالل نظام التعلمي وجعل

الوالدة ،والتعلمي ،والناجت احمليل االإجاميل اي احلياة احلرة الكرميه (فيمت حتديد قميتني

الامثلية يف قطاع الرتبية.

قصوى ودنيا للك من هذه املؤرشات لتحقيق ا ألهداف املرجوة وذكل من خالل

 .3دراسة  ) 2005)، Rakesh ،Mohanاثر راس املال البرشي يف التمنية

الاعامتد عىل الرمق القيايس للتمنية البرشية  HDIوفق الصيغه االتية :

البرشية،وتصور العالقة الس ببية بني المنو الاقتصادي والتمنية البرشية يف الهند وتمتثل

HDI=1.1/3Σ Iij

العملية برمهتا كخلفية لفهم التفاواتت الاقلميية يف التمنية البرشية يف س ياق المنو

Iij=Max (Xij).Xij / Max Xij.Min Xij

الاقتصادي ،حماوةل لتتبع االإطار النظري للتمنية البرشية منذ أدم مسيث لنظرايت
المنو اذلاتية الأكرث حداثة .ان نظرية ر أأس املال البرشي أأدت تدرجييا اإىل التمنية

3، 2،I=1
4...18، 3، 2،J=1

وحمورها االإنسان يف التمنية البرشية حيث أأصبحت رضورة مطلقة لرتامك ر أأس املال

وميثل  LIJمدى احنراف احملافظة (  ) Jبدالةل مس توى افضل حمافظة واسوء حمافظة

البرشي من خالل الاستامثر يف الصحة والتعلمي ،والتدريب عىل املهارات ،الاجامتعية،

ابلنس بة للمتغري ))i

والس ياس ية ،والاقتصادية.وقد قسمت ادلراسة اىل ثالثة اجزاء يتكون القسم الاول

 .5دراسة  ،) 2014)، Gods time ،Anaduakaبعنوان تمنية ر أأس املال البرشي

من مفهوم النظري للتمنية البرشية ،يف حني تناول القسم الثاين العالقة الس ببية بني

والمنو الاقتصادي يف نيجرياي ،وخالصة ادلراسة تس تخدم منوذج (الانسان .ر أأس

المنو الاقتصادي والتمنية البرشية ،وحبث الثالث جتريبيا العالقة الس ببية السابقه يف

املال .المنو) من خالل منوذج سولو للتحقق من اثر تمنية راس املال البرشي يف الانتاج

الهند.

الوطين ،بديل عن المنو الاقتصادي،واس تخدمت ادلراسة بياانت سلسةل ربع س نوية
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من ( ،) 2012 .1999وتبني النتاجئ التجريبية ان تمنية راس املال البرشي امر الغىن

ان التمنية الاقتصادية متكن الافراد من الاختالط حبرية دون جخل ويعرب مسث عن

عنه يف حتقيق المنو الاقتصادي املس تدام يف نيجرياي،كام ان هناك زايدة يف الاداء

ذكل بدمج الفقراء يف تيار اجملمتع لتصبح نوعية احلياة الشاغل الرئييس للتمنية

الاقتصادي بسبب زايدة تمنية راس املال البرشي.وكشفت النتاجئ ايضاعن عالقة غري

أأالقتصادية ( مسث .) 25 ،2013 ،و أأشار الاقتصادي مارشال(  ،) 1960ان ر أأس

مرنه نسبيا بني مس توى الانتاج وتمنية ر أأس املال البرشي.ذلكل مت التوصية لصانعي

املال يتكون من جز أأين املعرفة ،والتنظمي وهو جزء من امللكية أأخلاصة واملعرفة يه

الس ياسات بذل اجلهود اخمللصة يف بناء وتمنية القدرات البرشية من خالل المتويل

حمرك أأقوى ل إالنتاج ،وان التعلمي هو استامثر يف ر أأس املال البرشي ورفض اتباع هنج

الاكيف للتعلمي وعىل مجيع املس توايت.

صايف الارابح املرمسةل يف راس املال البرشي لكون البرش غري قابل للتسوق.

املبحث الاول

( ،) 21 ،2010،Daudaكنظرية علمية اشار شولزت* (عام  ( 1961اىل امهية راس

التحليل النظري واملفاهميي لراس املال البرشي

املال البرشي يف الانتاج كقوة مركزيه كام يبني كيف يسمح التعلمي بتعزيز المنو

اوال  :مفهوم راس املال أألبرشي والمنو الاقتصادي املس تدام:

الاقتصادي واس تدامته ،ووفقا لشولزت هناك عدة طرق لتمنية املوارد البرشية ومهنا

بد أأت فكرة الاستامثر يف ر أأس املال البرشي مع خطاب(ثيودور دبليو شولزت)1960

الانفاق عىل اخلدمات الصحية لتشمل العمر املتوقع عند الوالدة ولرفع القدرة والقوة

اىل وزارة الاقتصاد الامريكية بشان تطور العمل وتمنية ر أأس املال البرشي من اجل

عىل أألتحمل والتدريب اثناء العمل ،والتعلمي املنظم والرتكزي عىل برامج دراسة الكبار

رفع مس توى الانتاجية واملهارة والتقنية ،واعرتف شولزت ان راس املال البرشي احد

يف العمر ،فضال عن جهرة الافراد وا ألرس للتكيف مع فرص العمل (،2009،schultz

العوامل الهامه اليت حتدد المنو أأالقتصادي و أأشار يف خطابه اىل مصطلح راس املال

 ،)17ويشري( بيكر  )1() 1964ان هناك انواع خمتلفة من راس املال البرشي ومهنا

البرشي مكخزون املعرفة الانتاجية واملهارات اليت ميتلكها أألعامل وميكن تصنيفه اىل شئ

التعلمي والتدريب والرعاية الصحية والالزتام ابملواعيد والصدق ومجيعها تعمل عىل زايدة

اقرب اىل امللكية للمعارف واملهارات وهو جزء اليتجزء من أألفرد وينظر اىل املفهوم ابنه

الارابح ،وان امثن انواع راس املال هو الانفاق عىل البرش وتطويرمه و أأصبحت

املعرفه والكفاءة وسالمة املوقف والسلوك املتضمن يف الافراد ،2009 ،schultz

نظرية ر أأس املال البرشي النظرية الاساس ية ل إالنتاجية ووس يةل لفهم كيفية حتديد

) .)1.17ويعرف ر أأس املال البرشي بأأنه مجموعة املعارف اليت ميتلكها اجملمتع والقدرة عىل

ا ألجور ،وان التعلمي والتدريب هو استامثر يف املهارات والكفاءات ويه وترى ان

اس تخدام املعرفة .يشار اىل راس املال من الناحية الاقتصادية بأأنه احدى عوامل

الارابح يف سوق العمل تعمتد عىل معلومات الافراد وهماراهتم فاستنادا اىل توقعات

الانتاج املس تخدمة يف انشاء السلع واخلدمات اليت ال تس هتكل بشلك واسع اثناء

العائد عىل الاستامثر يتخذ الافراد القرارات بشان التعلمي والتدريب اذلي يعترب وس يةل

معلية الانتاج يف حني يسامه العنرص البرشي يف مجيع الانشطة الاقتصادية من انتاج

لزايدة انتاجيهتم ،اي ان الاستامثرات يف راس املال البرشي يعمتد عىل تاكليف

واس هتالك وتبادل .وعرب العقود املاضية تبني النظرية الاقتصادية ان عنرص راس املال

اكتساب املهارات والعائد املتوقع من الاستامثر ( .( 24 ،1996،beckerو أأشار بول

البرشي هو عنرص انتاج رئييس يضيف قمية لعملية الانتاج ،وان الاستامثر يف راس

سرتينت ( )1975ان الوفاء ابحلاجات الاساس ية من حيث الصحة والتعلمي واالإساكن

املال البرشي هو وس يةل رئيس ية لرفع اجور الافراد مما جيعلها اكرث فعالية مقارنة مع

يه معايري للتمنية الاقتصادية وحدد اس باب لتعزيز التمنية البرشية اذ يعترب التمنية

والعمل ،وا ألرض (

البرشية يه غاية يف حد ذاهتا الحتتاج اىل تربير ويه وس يةل لزايدة الانتاجية ووس يةل

 .)1.17،2009،schultzيرجع مفهوم راس املال البرشي اىل املدرسة الالكس يكية

لتنظمي جحم الارسة وختفيض معدل المنو الساكين ،وتعمل عىل تنظمي البيئة املادية من

عام  1776يف كتاب ادم مسث (حتقيق يف طبيعة ثروة الامم ) ،بأأنه سلعه ميكن

حيث ازاةل الغاابت والتصحر وإاسهاهما يف احلد من الفقر وبناء جممتع مدين (

املتاجرة هبا ابلبيع والرشاء ويذكر مسث ان المنو ليس فقط ترامك ر أأس املال املادي

 .( 1123،2005،Rakishحاول تنربغن ( ) 1975حتليل العالقة بني راس املال

والتقدم التقين وإامنا منو ر أأس املال البرشي يلعب دورا حاسام يف معلية التمنية
الاقتصادية ،ان الكفاءات البرشية حتسن ثروة الفرد واجملمتع كلك و أأعرب الر أأي القائل

البرشي وعدم املساواة و أأشار اىل ان عدم املساواة يتحدد ابلاثر املتعارضة اليت متارسها

أأملدخالت الانتاجية الاخرى مثل راس أأملال

التكنولوجيا والتعلمي عىل الاجر النس يب ،واقرتح مخسة جماالت من الصفات البرشية
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تفيض اىل تمنية اقتصاديه ويه الرفاهية املادية،الابتاكر والاهامتم ابلتقنيات ،والرغبة

من منظور اثراء حياة الانسان والرتكزي عىل الاس تحقاقات اكلصحة اجليدة

يف حتمل أأخملاطر واملثابرة والقدرة عىل التعاون مع الاخرين .كام اشار رومر يف نظرايت

والتعلمي،والقدرات اليت يمت انشاؤها بواسطة الاس تحقاقات وتوفر ل ألفراد حرية

المنو ادلاخيل ( ) 1986ان التقدم التكنولويج ليس عامال خارجيا يؤثر يف التمنية

الاختيار بني طرق املعيشة اخملتلفة واليت تشري اىل "الادوار والاكئنات " اليت تشلك

الاقتصادية ولكن هو نتيجة الاجراءات املتعمدة اليت اختذها افراد اجملمتع اس تجابة

طبيعة وجود الافراد يف اجملمتع.وابختصار فان املفهوم النظري لراس املال البرشي،

حلوافز أألسوق اذ اعترب التكنولوجيا عنرص غري متنافس ومنفصل عن الافراد وميكن

يتبع تطور التمنية البرشية من مفهوم ينهتج راس املال البرشي هنج الاحتياجات

ان يمنو دون حدود ومن مث يؤدي اىل زايدة عوائد احلجم وهكذا فان الاستامثر

الاساس ية وتوس يع خيارات أألناس وهنج القدرة البرشية ،والفقر البرشي واحلرمان،

اخلاص يف جمال البحث والتطوير يرفع من مس توى التكنولوجيا لصاحل اجملمتع(

وهنج الامن البرشي وحرية الانسان (.سن) 95 ،2004 ،

 .) 1002،1986،Romerواشار لواكس ( ) 1988ان الاستامثر يف راس املال

اثنيا  :الااثر الاقتصادية لالستامثر ابلتعلمي يف العراق

البرشي يعمل عىل رفع معدالت المنو الاقتصادي يف املدى الطويل وابلتايل ان

ان تعلمي الانسان يعد استامثرا اقتصاداي رش يدا يف راس املال البرشي،ينجم عنه زايدة

الاستامثر يف التعلمي ميكن معليات الانتاج من الاس تفادة من العوامل اخلارجية

يف متوسط ادلخل الفردي ،وابلتايل تضيق الفجوة ادلخلية بني فئات اجملمتع،خاصة لفئة

االإجيابية فا ألشخاص املتعلمون ال يس تخدمون التكنولوجيا بكفاءة اكرب حفسب بل

العاملني ابجر مقابل احصاب ادلخول الريعية ،وعىل ذكل فان الاستامثر يف العمل هل

يبتكرو ويوزعو فوائد هذا الابتاكر عىل العاملني مما يزيد من كفاءة مجيع عوامل

ااثر اقتصادية رئيس ية تمتثل فاميييل:

الانتاج ،كام وتعزى نظرايت راس املال البرشي اىل عدم تقارب بني معدالت المنو يف

 .1زايدة كفاءة الوحدات التعلميية ،مما يؤدي اىل زايدة انتاجية العمل،وارتفاع معدل

البدلان املتقدمه والنامية اىل عدم قيام البدلان الاكرث فقرا ابستامثرات اكفية يف راس

منوها.

املال البرشي مما يؤدي اىل تسجيل معدالت منو منخفضة لها )

 .2يرفع مس توى الاس هتالك الثقايف للفرد مما يزيد مس توى الرفاهية.

 .) 3.42،1988،E.lucasوعرف حمبوب احلق (  ) 1997منوذج التمنية البرشية ،بأأهنا

 .3تقليص جفوة توزيع ادلخول بني الغين والفقري عن طريق التعلمي واخلربة املؤثرة عىل

معلية توس يع خيارات الافراد وتكون الهنائية وتتغري تكل اخليارات مع مرور أألزمن

انتاجية الافراد ومداخيلهم بتوفري فرص تعلمي متاكفئة يس تفاد مهنا الفرد لك حسب

و أأمهها هو ان يكون الانسان حمور التمنية وان حيلل نشاط الانسان ومشاراكته

رغبته وهمارته.

والاس تفادة من هماراته ،وان يعيش الانسان حياة طويةل وحصية يتعمل ،وحيصل عىل

( امجلييل) 6 ،2008 ،

املوارد الالزمة ملس توى معييش الئق ودعا اىل جوانب هامة من التمنية البرشية وذكل

 .4زايدة الانتاجية ،من الرشوط الرضورية لتحقيق التمنية يف راس املال البرشي هو

يمت حتليل التمنية البرشية من خالل تكوين القدرات البرشية والاس تفادة من القدرات

المنو الاقتصادي املس متر والتطور يف انتاج الرثوات وحتسني الانتاجية هذه رشوطا

املكتس بة ،ويشري اىل ان امهية التمنية البرشية تمكن يف المتزي بني الغاايت والوسائل

رضورية لكهنا غري اكفية،اذ ان التمنية البرشية تركز عىل زايدة المنو واالإنتاجية ابلتالزم

وإاماكنية تطويرها ،وتشمل فكرة منوذج التمنية البرشية مجيع جوانب اجملمتع ليس من

مع حتقيق التمنية البرشية من خالل الرتكزي عىل الاستامثر يف التعلمي والصحة،والرتكزي

الناحية الاقتصادية حفسب بل الاجامتعية والنفس ية والثقافية ( حمبوب احلق،1997 ،

عىل توزيع اكرث عداةل لدلخول وا ألصول الانتاجية ،وخلق فرص معل مس مترة واتمني

 .)176وترى امارتيا سن ( ) 1998ان مس توى معيشة اجملمتع اليقاس مبس توى ادلخل

اخلدمات مع المتكني وتقوية القدرات (.محد) 108 ،2011 ،

املتوسط وإامنا جيب ان يقاس من خالل قدرات الناس عىل قيادة احلياة والينبغي تقيمي

اثلثا  :واقع راس املال البرشي يف العراق:

السلع الاساس ية يف حد ذاهتا ولكن كطريق لتعزيز القدرات( )2مثل الصحة واملعرفة

اصدر برانمج الامم املتحدة الامنايئ يف تقرير التمنية البرشية عام 1990ومنذ بداية

واحرتام اذلات والقدرة عىل املشاركة بنشاط يف احلياة املشرتكة ،وان التمنية ينظر الهيا

العمل ابدلليل اكن ترتيب العراق بني دول العامل اليت دخلت يف ادلليل غري اثبت

عىل اهنا توس يع القدرة واحلرية بدال من اعتبارها ظاهرة اقتصادية ،وينبغي تقمي التمنية

وشهد الرتتيب ارتفاع وهبوط اذ يتصف الاقتصاد العرايق ابالقتصاد الريعي وحيد
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اجلانب العامتده عىل تصدير النفط فقط اضافة الا انه اقتصاد يعاين من تضخم

 = Kخمزون ر أأس املال املادي

اقتصادي كبري ونسب بطاةل مرتفعه وتأأرحج نصيب الفرد من الناجت احمليل الاجاميل مع

 = hراس املال البرشي

ارتفاع المنو الساكين ،واخنفاض يف المنو الاقتصادي ،وهذه املؤرشات انعكست عىل

 = Lالعامةل مقاسة بعدد العامل

الواقع الاقتصادي يف العراق،نالحظ يف عام  1990وهذه الفرتة س بقت حرب اخلليج

 = Aمس توى انتاجية العامل اللكية

وفرض احلصار الاقتصادي عىل العراق ويه الفرتة املتوسطة بني احلربني ،اذ بلغ (

 = αمرونة املدخالت الراساملية املتعلقة ابلناجت

 ) HDIيف العراق (  ،) 0.759واحتل العراق املرتبة ( )54بني دول العامل ويعد

 = βمرونه مدخالت العمل املتعلقة ابالنتاج

العراق من مضن مجموعة ادلول ذات التمنية البرشية املتوسطة،واخنفض الرمق القيايس

ومن الناحية الاقتصادية حيدد المنوذج عىل النحو الايت:

للس نوات التالية حىت وصل يف عام  1995اىل( ،) 0.528و أأصبح العراق حيتل

Y= A K α ( Lh ) β U .......... 3

مراتب متأأخرة من بني دول اجلوار حىت وصل املرتبة  127من بني دول العامل ،ويف
عام  1999بلغ مؤرش التمنية البرشية (  ،) 0.569وبعد عام  2003مرحةل الاحتالل
الامرييك للعراق ادى اىل تدمري البىن التحتية وتدمري املؤسسات العراقية اذ تدىن
مؤرش التمنية البرشية يف العراق ليعكس واقع ومعاانة الفرد العرايق وقد استبعد العراق
من احتساب قمية مؤرش دليل التمنية البرشية يف الامم املتحدة لعدم توفر البياانت
ادلقيقة ( .محد) 117 ،2011 ،
املبحث الثاين
تمنية راس املال البرشي والمنو الاقتصادي املس تدام ابس تخدام منوذج سولو املعدل
اوال  :منوذج سولو املعدل براس املال البرشي

وعندما يمت حتويل املعادةل اىل لوغاريمتية حنصل عىل املعادةل التالية:
log Y = α0 + α0 log K + β log h L + W...........4
α0 = log A ، W= log U
ومن اجل حتقيق تمنية راس املال البرشي و أأثره يف المنو الاقتصادي يف العراق ،سيمت
تعديل منوذج سولو ليضاف هل (اجاميل الانفاق احلكويم عىل التعلمي ) مما يزيد من
النفقات اجلارية والنفقات الر أأساملية وهذا املتغري املضاف هو احد الطرق الرئيس ية
لتحقيق تمنية راس املال البرشي واملعادةل التالية س توحض المنوذج املوسع
وكامييل:

من اجل ابراز تأأثري تمنية ر أأس املال البرشي يف المنو الاقتصادي ستس تخدم ادلراسة

log Y = α0 + α0 log K + β log h L + log GTEE+ W........5

منوذج سولو لمنو راس املال البرشي اذلي مت تعديهل *وهو اضافة راس املال البرشي

حيث ان  = y:مس توى الانتاج او المنو الاقتصادي وميثهل الناجت احمليل الاجاميل

( Oluwatobi andعىل منوذج المنو الاقتصادي وهو مقتبس من منوذج

أأحلقيقي  = Kميثل اجاميل تكوين ر أأس املال املادي الإجاميل خمزون راس املال البرشي

حيث مل يتضمن منوذج سولو الاصيل راس املال البرشي )Ogunrinola، 2011

 = hهو مؤرش متوسط س نوات التعلمي.

بشلك رصحي ،مت ادراج راس املال البرشي فيه بسبب امتالكها مس توايت خمتلفة من

 = Lمجموع القوى العامةل

التعلمي واملهارات ،وهذا التعديل يسهل تكييف هذا المنوذج للس ياق أألعرايق

(  = ) hLميثل راس املال البرشي.

والافرتاض الاسايس يف المنوذج زايدة نوعية العامةل من خالل حتسني التعلمي وحتسني

) = ) GTEEيقيس تمنية راس املال البرشي من خالل اجاميل الانفاق احلكويم عىل

Y = K α ،الانتاج ،وسيمت حتديد منوذج سولو املعدل عىل النحو التايل*:

التعلمي

Lβ...........1
Y= A kα ( Lh )β ..............2
حيث ان  = y:مس توى الانتاج او المنو الاقتصادي

اثنيا  :حتليل وتفسري البياانت املس تخدمة
 .1مفهوم اس تقرارية السالسل الزمنية
يمت مجع البياانت من اختبار اإس تقرارية السالسل الزمنية اليت تعد كخطوة اوىل يف
التقدير وتؤكد نظرية الاحندار ابن السالسل الزمنية تمتتع خباصية الاس تقرار اذ تعد
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السالسل الزمنية متاكمةل من ادلرجة الصفرية ويف حاةل غياب صفة الاس تقرار فان

زمنية متتد من عام ( ،) 1990.2015مت اس تخدام اختبار الاس تقرارية ملعرفة مدى

الاحندار اذلي حنصل عليه بني املتغريات زائفا ،وهذا يعود اىل ان البياانت غالبا مايو

اس تقرارية وثبات بياانت السلسةل الزمنية املعمتدة ،وابالعامتد عىل اختبار

جد فهيا اجتاه عام يعكس ظروف معينة تؤثر عىل مجيع املتغريات فتجعلها بنفس

(  ( Dickey.Fuller Testوخمترصه ) ،(ADFاملعزز لهذا التحليل النه يبني الرتابط

الاجتاه عىل الرمغ من عدم وجود عالقة حقيقية تربط بيهنام.

املتسلسل للسلسةل الزمنية املس تخدمة ،وقد اجري الاختبار وفق الفرضيات االتية.

 .2اختبار جذر الوحدة لالس تقرارية:

فرضية العدم ( : ) H0عدم ثبات اس تقرارية السلسةل الزمنية (وجود جذر الوحدة ).

ايخذ اختبار جذر الوحدة عدة طرق لقياس اس تقرارية السالسل الزمنية ومن بيهنا

الفرضية البديةل (  : ) H1ثبات اس تقرارية السلسةل الزمنية ( عدم وجود جذر

اختبار ) (Dickey.Fuller Testالبس يط اذلي طور عام 1979وخمترصه (

الوحدة).

 ،)ADFويقوم هذا الاختبار ابخذ الفرق الاول للمتغري فقط مكتغري اتبع وإاعطاؤه

فاذا اكنت النتاجئ الاحصائية الختبار(  ) ADFاحملسوبة اكرب من اجلدولية*عند

تباطؤ س نة واحدة معمتد عىل معنوية احصائية(  ) tالاان هذا الاختبار يس تخدم يف

مس توى معنوية  %5فرنفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديةل وكام موحض يف

حاةل اس تقرار السالسل بنفس ادلرجة .من اجل حتليل البياانت املس تخدمة لسلسةل

اجلدول رمق (.)1

اجلدول ( : )1يبني اجلدول اختبار( ) ADF
Order of integration

5% critical value

Adf. Test - Statistics

Variabl

Stationary at first difference

3.119910.

3.813413.

Y

Stationary at first difference

3.119910.

3.498465.

K

Stationary at first difference

3.098896.

5.052755.

HL

Stationary at first difference

4.004425.

6.390241.

GTEE

اجلدول من اعداد الباحثة ابالعامتد عىل نتاجئ احصائية اختبار (  ) ADFمن برامج Views
من اجلدول رمق ( ) 1يتضح من خالل اختبار الاس تقرارية املوسع (  ) A DFان

من خالل مالحظة قمي * ) 3.11 ( tاحملسوبة عن قمي  tاجلدولية (  ،)3.49وهذا

سلسةل الزمنية للمتغري املعمتد مس تقرة من خالل القمية احملسوبة لقمي (  ) tللمتغري

يعين اننا ميكن ان نعمتد عىل السلسةل الزمنية يف الاحندار والاعامتد عىل النتاجئ اليت

املعمتد (  ) 3.119ويه اكرب من القمية اجلدولية (  )3.81عند مس توى معنوية 5%

س تظهر.كام ويبني لنا اجلدول( رمق  ) 1ان السلسةل للمتغري(  ) Tgeeالانفاق عىل

وهذا يعين اننا ميكن ان نعمتد عىل السلسةل الزمنية من الاحندار والاعامتد عىل التناجئ

التعلمي مس تقرة يف الفرق الاول ويف املس توى (  ) 1%من خالل مالحظة قمي *t

اليت تظهر لنا وميكن اختاذ القرار السلمي وفق النتاجئ اليت يظهرها الربانمج .كام ويتضح

احملسوبة عن قمي  tاجلدولية وهذا يعين اننا ميكن ان نعمتد عىل السلسةل الزمنية يف

لنا من اختبار(  ) ADFاملوسع ان السلسةل للمتغري (  ) HLتمنية راس املال

الاحندار والاعامتد عىل النتاجئ اليت س تضهر لنا وميكن اختاذ القرار السلمي ومن النتاجئ

البرشي مس تقرة يف الفرق الاول وذكل مبقارنة قمي * tاحملسوبة ويه اكرب من قمية

اليت يظهرها لنا الربانمج.

نظريهتا اجلدولية عند مجيع املس توايت (  ) 10%، 5%،1%وهذا يعين اننا ميكن

اثلثا  :حتليل التاكمل املشرتك

ان نعمتد عىل السلسةل الزمنية من الاحندار والاعامتد عىل التناجئ اليت تظهر لنا وميكن

يكشف هذا الاختبار التاكمل املشرتك بني املتغري التابع واملتغريات املس تقةل ويتحقق

اختاذ القرار السلمي وفق النتاجئ اليت يظهرها الربانمج ملتغري(  .) HLوتتضح السلسةل

التاكمل املشرتك فقط يف حاةل احندار املتغري التابع عىل املتغري املس تقل ويقوم برصد

للمتغري(  )kمجموع راس املال املادي مس تقرة يف الفرق الاول ويف املس توى ()5%

العالقة بني املتغريات الاقتصادية وفق مهنج احصايئ ينطبق مع النظرية الاقتصادية
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ويعد احد الادوات اليت تس تخدم يف دراسة العالقات بني املتغري التابع واملتغريات

احملسوبة (  (Trace .statisticsاكرب من لقمية احلرجة ( ،) critical. value

املس تقةل يف الاجل الطويل وحيدد النقطة التوازنية يف الاجل الطويل اي ان

والقرار نرفض فرضية العدم ( اي عدم وجود عالقة توازن بني املتغريات املس تقةل

السالسل الزمنية قد التس تقر عند حتليلها بصورة منفردة ولكن عندما يمت حتليلها

واملتغري التابع يف الاجل الطويل عند مس توى  )5%وابلتايل نقبل ابلفرضية البديةل

مكجموعة مس تقرة ،وهذه احلاةل تفيد يف التنبؤ حباةل املتغري التابع ومقدار اس تجابته

اي وجود عالقة توازن طويةل الاجل بني املتغريات املس تقةل واملتغري التابع،

للمتغريات املس تقةل املرتبطة بعالقة دالية يف الاجل الطويل .من الناحية الاقتصادية

عندمس توى الاحامتلية  ،%5وتتضح من قمي (  ) p. valueاقل من  %5ونقبل

سيمت دمج متغريين من املتغريات املشرتكة تربطهام عالقة توازن يف املدى الطويل ،وهام

ابلفرضية البديةل ،وكام موحض يف اجلدولني .) 3 )،2

(  ،) L،hويمت من خالل اس تخدام احصاءات نس بة الاحامتالت جوهانسن
( ،)3()1991ليبني القمي القصوى لعدد متغريات التاكمل أأملشرتك فاذا اكنت أألقميه
اجلدول ( : )2جوهانسن غري املقيدة تصنيف التاكمل املشرتك اختبار
**Prob.

0.05Critical value

Trace Statistics

Eigen value

)Hypothesized - No.of ce (s

0.0026

47.85613

59.80020

0.925040

*None

0.0022

20.79707

23.52901

0.712654

*At most 1

0.6872

15.49471

6.070079

0.335676

At most 2

0. 5574

3. 3.841466

0.344280

0.024292

At most 3

اجلدول من اعداد الباحثة ابالعامتد عىل نتاجئ احصائية اختبار (جوهانسن) من برامج Views
اجلدول ) : (3يبني اختبار جوهانسني غري مقيد اختبار رتبه التاكمل املشرتك (احلد ا ألقىص للقمية املضافة)
**Prob.

0.05Critical value

Trace Statistics

Eigen value

)Hypothesized - No.of ce (s

0.0030

27.58434

36.27120

0.925040

*None

0.0151

17.45893

21.13162

0.712654

*At most 1

0.6486

14.26460

5.725798

0. 335676

At most 2

0. 5574

3. 841466

0.344280

0.024292

At most 3

اجلدول من اعداد الباحثة ابالعامتد عىل نتاجئ احصائية اختبار (جوهانسن) للتاكمل املشرتك من برامج Views
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
*johnson، A.O. (2011). Human Capital Development and Economic
European Journal of Business and Management، 3(9)، 29.38.
**MacKinnon.Haug.Michelis (1999) p.valu
اجلدول(  ) 3،2يبني لك من احصاءات التتبع ،واحصاءات القمية القصوى املضافة

هناك اثنني من املعادالت املشرتكة او متجهات ثنائية التداخل بني املتغريات

ويوحض رفض الفرضيتني الاوىل والثانية عند مس توى معنوية .%5وهذا يعين ان

التفسريية ذلكل هناك عالقة طويةل املدى بني املتغري املعمتد واملتغريات املس تقةل .وهذا
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يعين ان الرتكيبة اخلطية لهذه املتغريات يلغي الاجتاه العشوايئ يف السلسةل

لتقديرات منوذج منو راس املال البرشي املعدل لسولو.

الزمنية،وهذا س مينع توليد نتاجئ احندار زائف ،وكام موحض يف اجلداول اعاله موجز
جدول ( : )4يبني نتاجئ حتليل الاحندار
Probability

t.statistics

Coefficients

Independent Variables

Dependent Variable

0.0465

2.219679.

10.07161.

Constant

Log Y

0.2383

0.1240960

0.154062

Log k

0.0093

3.276354

0.627318

Log h L

0.0066

4.1147

0.574924

Log GTEE

0.004541

64.95 %

R2

7. 414425

F.statistics

اجلدول من اعداد الباحثة ابالعامتد عىل نتاجئ حتليل الاحندار عند مس توى معنوية  %5من برانمج Views
من اجلدول ( )4يتضح من نتيجة الاحندار مبا تبينه القدرة التفسريية للمنوذج ابن

البرشي ،ومجموع اجاميل تكوين راس املال ،و وإاجاميل الانفاق احلكويم عىل التوايل،

 %64من التغريات يف املتغري املعمتد وهو المنو الاقتصادي املس تدام تعود اىل

كام ومل يظهر راس املال املادي معنوية .احصائية الن الاستامثرات يف ر أأس املال

املتغريات التفسريية ويه (ومجموع راس املال أألبرشي ،اجاميل تكوين راس املال،

البرشي تعمتد عىل تاكليف اكتساب املهارات والعائد املتوقع من الاستامثر وليس عىل

وإاجاميل الانفاق احلكويم عىل التعلمي) وهو( بديل لتمنية راس املال البرشي) ،وان

راس املال املادي فضال عن عدم وجود متويل اكيف من راس املال املادي ل إالنفاق يف

 %36تعود اىل عوامل اخرى نوعية غري مكية التدخل المنوذج ،كام وبلغت قميه F

العراق عىل التعلمي وتوجه الانفاق حنو الانفاق العسكري بسبب احلروب املس مترة.

احملسوبة ( )7.4114ويه اكرب من قمية نظريهتا اجلدولية عند مس توى معنوية %5مما

الاس تنتاجات

يدل عىل معنوية المنوذج كلك ،ومن اختبار  Tفقد اشارت قمية (*) tاحملسوبة مبعنوية

ميكن تلخيص امه ماتوصلت اليه ادلراسة يف ضوء الاطار النظري والتحليل القيايس،

العالقة بني املتغريات املس تقةل واملتغري املعمتد ويه اكرب من نظريهتا اجلدولية عند

وتواصال مع مهنجية البحث وحتليل ادلراسة مت التوصل اىل النتاجئ االتية:

مس توى  %5كام ويتضح ان اشارة املتغريات التفسريية تتفق مع توقعات النظرية

 .1اتضح من النتاجئ التطبيقية ومن اختبارات الاحامتلية جلوهانسن واحصاءات

الاقتصادية ومجيعها تظهر عالقة اجيابية يف المنو الاقتصادي ،ونعين ان زايدة (مجموع

التاكمل املشرتك ذات القمي القصوى وجود معادلتني مزدوجه ومتداخةل بني املتغريات

راس املال أألبرشي ،مس توى اجاميل التكوين أألر أأساميل وإاجاميل الانفاق احلكويم عىل

التفسريية.

التعلمي) من شانه ان يودل مس توى اعىل من المنو الاقتصادي يف العراق حيث ان

 .2وتضهر تقديرات الاحندار ان مجيع املتغريات التفسريية اجاميل تكوين راس املال

العراق بدل ريعي والمنو الاقتصادي فيه زايدة عوائد النفط حيث عرب الباحث ( ) Y

واجاميل الانفاق احلكويم عىل التعلمي ،واجاميل رصيد راس املال البرشي ذات دالةل

يه مس توى الانتاج او المنو الاقتصادي ،وابالإضافة اىل ذكل تكشف نتاجئ الاحندار

احصائية ومعنوية يف حتديد المنو الاقتصادي املس تدام اي الميكن جتاهلها عند حتديد

ان مرونة المنو الاقتصادي فامي يتعلق بلك متغري توضيحي غري مرن نسبيا ابلنظر اىل

المنو املس تدام يف العراق.

قمي املرونة للمتغريات التفسريية ) ،)0.5749 .0.1540 . 0.627مجموع راس املال
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 .3ومن اشارة املتغريات املس تقةل املوجبة بينت اهنا تتوافق مع النظرية الاقتصادية،
وهذا يعين ان زايدة اي متغري مس تقل يودل زايدة يف مس توى الانتاج وابلتايل يؤدي
اىل اس تدامة المنو الاقتصادي والتمنية الاقتصادية يف العراق.
 .4تتوجه نظرايت تمنية راس املال البرشي اىل اعتبار الانسان وس يةل وغاية والهتمت
هذه النظرايت الاجبانب العرض وذكل العتبار البرش اداة الزمه لعملية الانتاج ومه
اكرث عوامل الانتاج نشاطا وفعالية وهو الهدف الاسايس للعملية الانتاجية.
 .5رضورة تنويع مصادر ادلخل القويم ويعد الاستامثر براس املال البرشي احد
مكوانت ادلخل القويم الاساس ية يف العراق ،ذات العائد الغري حمدود فامي لو امكن
اس تغاللها اس تغالال رش يدا ابعتبارها مورد وطين غري انضب وهذا جزء من لك.
املقرتحات
من النتاجئ السابقة ينبغي ان نتبع ماييل:
 .1ينبغي عىل احلكومات وصانعي الس ياسات ومتخذي القرار ان يولو امهية خاصة
لتمنية راس املال البرشي ألمهيته يف المنو الاقتصادي املس تدام.
 .2بذل اجلهود من اجل زايدة الانفاق عىل التعلمي والتدريب النه يمني املهارة وختصيص
المتويل الاكيف النه الوس يةل الرئيس ية لتحقيق المنو املس تدام.
 .3الاهامتم ابلتعلمي الابتدايئ والثانوي والتعلمي العايل لذلكور والاانث عىل حد سواء
يف العراق الثره الاجيايب يف اس تدامة المنو الاقتصادي.
 .4ينبغي لواضعي الس ياسات واحصاب املصلحة اجياد وس يةل لتطوير القدرات البرشية
الهنا اداة هامة الس تدامة المنو الاقتصادي ،كام ينبغي وضع الاطار املوسيس املناسب
للنظر يف احتياجات القوى العامةل يف خمتلف القطاعات ،وتنفيذ اإسرتاتيجيات تؤدي
اىل اس تدامة المنو الاقتصادي الشامل.
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 .1امجلييل ،طه عيل ( ،) 2008اس تدامة املوارد البرشية يف العراق،جمةل جامعه الانبار للعلوم
الاقتصادية والادارية ،العدد ،2لكية الادارة والاقتصاد ،العراق.
 .2محد ،خميف جامس (،) 2011واقع التمنية البرشية يف العراق،جمةل تكريت للعلوم الادارية
والاقتصادية ،اجملدل  ،7العدد ،22جامعة تكريت ،العراق.
 .3ادم مسيث(  ،) 2013البحث يف اس باب ثروة الامم،ترمجة حس ين زينه،معهد ادلراسات
الاسرتاتيجية ،بريوت.
 .4حمبوب احلق (،) 1997س تار الفقر خيارات امام العامل الثالث،مجمع العامل الاقتصادي الباكس تاين،
سلسةل عامل املعرفه ،الكويت2004 ،
 .5اماراتيا سن(  ،) 1998التمنية حرية ،سلسةل عامل املعرفه ،الكويت ،العدد .2004 ،303
الهوامش
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 اإن التحرر من.وتشري القدرات اإىل ما ميكن للشخص القيام به أأو ميكن أأن يكون الشخص عليه
 واحلصول عىل اخلدمات، وتوفري املأأوى املالمئ، وحرية املشاركة يف العملية الس ياس ية،اجلوع
. ميكن الاستشهاد به بوصفه مظاهر خمتلفة للقدرات، وما اإىل ذكل،الصحية والتعلميية
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قامئة املالحق
Null Hypothesis: D(y) has a unit root
Exogenous: Constant

maxlag=3)،Lag Length: 1 (Automatic. based on SIC

Augmented Dickey.Fuller test statistic
Test critical values:

t.Statistic

Prob.*

3.813413.

0.0152

1% level

4.057910.

5% level

3.119910.

10% level

2.701103.

*MacKinnon (1996) one.sided p.values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 13

Null Hypothesis: D(HL) has a unit root
Exogenous: Constant
maxlag=3)،Lag Length: 0 (Automatic. based on SIC

Augmented Dickey.Fuller test statistic
Test critical values:

t.Statistic

Prob.*

5.052755.

0.0016

1% level

4.004425.

5% level

3.098896.

10% level

2.690439.

*MacKinnon (1996) one.sided p.values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 14
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2) has a unit root،Null Hypothesis: D(K
Exogenous: Constant
maxlag=3)،Lag Length: 0 (Automatic. based on SIC
t.Statistic
Augmented Dickey.Fuller test statistic
Test critical values:

3.498465.

1% level

4.057910.

5% level

3.119910.

10% level

2.701103.

*MacKinnon (1996) one.sided p.values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 13
Null Hypothesis: D(TGEE) has a unit root
Exogenous: Constant
maxlag=3)،Lag Length: 0 (Automatic. based on SIC

Augmented Dickey.Fuller test statistic
Test critical values:

t.Statistic

Prob.*

6.390241.

0.0002

1% level

4.004425.

5% level

3.098896.

10% level

2.690439.

*MacKinnon (1996) one.sided p.values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 14
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Series: GDP HL K TGEE

Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.925040

59.80020

47.85613

0.0026

At most 1

0.712654

23.52901

20.79707

0.0022

At most 2

0.335676

6.070079

15.49471

0.6872

At most 3

0.024292

0.344280

3.841466

0.5574

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon.Haug.Michelis (1999) p.values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized

Max.Eigen

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.925040

36.27120

27.58434

0.0030

At most 1

0.712654

17.45893

21.13162

0.0151

At most 2

0.335676

5.725798

14.26460

0.6486

At most 3

0.024292

0.344280

3.841466

0.5574

Max.eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon.Haug.Michelis (1999) p.values
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Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I)
GDP

HL

K

TGEE

3.522127

2.505428.

0.030881.

0.948974.

2.241179.

0.141357

0.750514

0.317281

0.608876.

1.039582

0.374251

0.051597

0.716541

0.338637.

0.410196

1.391733

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha)
D(GDP)

1.175759.

0.139688

0.178602.

0.016067

D(HL)

0.367118.

0.321490

0.372668.

0.050369

D(K)

0.743293.

0.423248.

0.049525.

0.021906

D(TGEE)

0.059973.

0.004233.

0.147956.

0.002672

Log likelihood

20.93031.

1 Cointegrating Equation(s):

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
GDP

HL

K

TGEE

1.000000

0.711340.

0.008768.

0.269432.

(0.04055)

(0.02408)

(0.04445)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GDP)

4.141173.
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(0.61645)
D(HL)

1.293036.
(1.02243)

D(K)

2.617971.
(0.70794)

D(TGEE)

0.211233.
(0.31949)

2 Cointegrating Equation(s):

Log likelihood

12.20085.

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
GDP

HL

K

TGEE

1.000000

0.000000

0.366603.

0.129129.

(0.08381)

(0.16929)

0.503045.

0.197238

(0.12248)

(0.24741)

0.000000

1.000000

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GDP)
D(HL)
D(K)
D(TGEE)

3 Cointegrating
Equation(s):
doi: 10.25007/ajnu.v7n1a177

4.454238.

2.965526

(0.70097)

(0.42135)

2.013552.

0.965233

(1.11510)

(0.67028)

1.669396.

1.802437

(0.56022)

(0.33674)

0.201746.

0.149660

(0.37863)

(0.22759)

9.337949.
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Log likeli

Normalized
cointegrating
coefficients
(standard error in
parentheses)
GDP
1.000000

HL
0.000000

K
0.000000

0.000000

1.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

4.345492.
(0.65638)
1.786644.
(0.98026)
1.639241.
(0.56130)
0.111660.
(0.31258)

2.779854
(0.42260)
0.577814
(0.63112)
1.750951
(0.36138)
0.004152.
(0.20125)

Adjustment
coefficients
(standard error in
parentheses)
D(GDP)
D(HL)
D(K)
D(TGEE)

TGEE
0.255359.
(0.35678)
0.024028
(0.48937)
0.344324.
(0.96844)

0.074304
(0.13057)
0.113148
(0.19499)
0.313235.
(0.11165)
0.056697.
(0.06218)

Variable

Coefficient Std. Error

t.Statistic

Prob.

HL
K
TGEE
C

0.627318
0.154062
0.574924
10.07161.

3.094265
1.240960
3.276354
2.219679.

0.0093
0.2383
0.0066
0.0465

R.squared 0.649566

0.202736
0.124148
0.175477
4.537415

Mean dependent var 4.106613
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Adjusted R.squared 0.561958
S.E. of regression 0.837731
Sum squared resid 8.421525
Log likelihood 17.56863.
F.statistic 7.414425
Prob(F.statistic) 0.004541

doi: 10.25007/ajnu.v7n1a177

S.D. dependent var 1.265747
Akaike info criterion 2.696079
Schwarz criterion 2.889226
Hannan.Quinn criter. 2.705970
Durbin.Watson stat 2.480021

