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 البحث اهمية

 لتحقيق واالزمة للفرد االساسية الحاجيات من والتعليم الصحة كون من البحث اهمية وتاتي
 خط دون هم من لتشمل االحتياجات هذه توفير الدولة من يستوجب مما االجتماعية الرفاهية

 خاللعراق  ال في التنموية المسيرة فقتار  التي التحديات اهم احد الفقر موضوع شكل اذ .الفقر
 . تماسكه واليات االجتماعي النسيج وتهدد المؤسسية البنى عمق تضرب وباتت السابقة العقود
 من هو الذي االعالة عبء وارتفاع ، رسة ا الد من االطفال تمكين عدم الى الفقر ادى حيث

 انتشار الى يؤدي مما ، اطفالهم تعليم في مسؤولياتهم عن التخلي الى باآلباء يؤدي الفقر اسباب
 خاصة الصحي الوضع وتدهور . واالقتصاد المجتمع على السلبية واثارها ، االطفال بين االمية
 التعرض وبالتالي الكبار على كذلك وتنطبق ، بهم العناية وقلة )الوفيات ارتفاع( لألطفال بالنسبة
 من واالجتماعية االقتصادية االوضاع تحسين الى الحكومة تسعى حيث ، المراضل عالية بدرجة
دراسة  خالل من البحث اهمية تبرز وكذلك . الفقر من للتخفيف الوطنية االستراتيجية تبني خالل

 والتعليمية الصحية المؤشرات بعض علىالعراق  في والتعليمية الصحية النفقات تطور اثر وتحليل
 العراق. في الفقر من الحد في تسهم والتي

 البحث مشكلة

 اليومية الحياة واقع على انعكست عصيبة بظروف مر الواقع في العراقي االقتصاد ان
 معظم منها يعاني التي المشكالت من والتعليم الصحة نفقات مشكلة وان ، العراقي  للمواطن

 والتعليمية الصحية النفقات على كبير اثر ذو العامة النفقات وتعتبر العراق ومنها النامية الدول
 . العامة النفقات في حصلت التي تا رالتطو  بعد خصوصا العراق في

 البحث فرضية
 في الفقر مستويات من تقليل في والتعليم الصحة على العامة للنفقات اثر وجود نفترض
 . والتعليم الصحة مجالي فية وخاص العراق

 البحث هدف

  .البحث مدة خاللالعراق  في والتعليمية الصحية النفقات تطور على الضوء تسليط

 - والتعليمية الصحيةالمؤشرات  بعض على العراق في والتعليم الصحة نفقات اثر قياس

 . البسيط الخطي االنحدار طريقة باستخدام
 البحث منهجية

 خالل من البحث موضوع يالءم بما الكمي والتحليلي الوصفي المنهج البحث اعتمد
 .الجانب بهذا تهتم التي الرسمية والمصادر المنشورات من عليها الحصول تم التي البيانات

 البحث حدود

 العراق. شملت المكانية الحدود و  7991 3172  الفترة للبحث الزمانية الحدود شملت
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