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 املستخلص
اجل تحقيق    ,ومنارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر في العراق دراسة وصفيةيسعى البحث الحالي الى التعرف على        

اهداف البحث الحالي فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي,فقد تم تحديد مجتمع البحث بجميع االستاذة المتخصصين في جامعة بغداد كلية  
( فقرة موزعة على مجالين االول حول سعر الصرف  11االدارة واالقتصاد, ومن اجل جمع البيانات فقد صمم الباحث استبانة مكونة من )

( استاذ 150حول الفقر, وقد تم استخراج الخصائص السايكومترية الالزمة لالستبانة وتطبيقها على عينة من المتخصصين بلغت)  والثاني
 وقد توصل البحث الى النتائج التالية : 

 البنك المركز العراقي يتحمل المسؤولية االكبر في تذبذب وارتفاع سعر الصرف العراقي  .1
 تحتاج وزارة المالية الى حزمة قوانين تأطر عملها وسياستها بشكل قانوني  .2
 من المتوقع ان تدخل الفئة المتوسطة)فئة الموظفين( ضمن خط الفقر  .3
 ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر في العراق خالل السنوات الثالثة القادمة بناء على ارتفاع سعر الصرف .  .4

Abstract 

      The current research seeks to identify the high exchange rate of the dollar against the dinar on poverty 

in Iraq a descriptive study, and in order to achieve the objectives of the current research, the researcher 

followed the descriptive approach. The research community was identified by all the specialized professors 

at the University of Baghdad, College of Administration and Economics, and in order to collect data The 

researcher designed a questionnaire consisting of (11) items distributed in two areas, the first on the 

exchange rate and the second on poverty, and the psychometric characteristics necessary for the 

questionnaire were extracted and applied to a sample of specialists amounting to (150) professors. The 

research reached the following results: 

1. The Central Bank of Iraq bears the greatest responsibility for the fluctuation and rise of the Iraqi exchange 

rate 

2. The Ministry of Finance needs a set of laws that legally frame its work and policy 

3. The middle class (employees category) is expected to fall within the poverty line 

4. Significant increase in the poverty rate in Iraq during the next three years, based on the increase in the 

exchange rate.  

 الفصل االول : التعريف بالبحث
 مشكلة البحث
ي المنطقة تقلبا في ساااااعر العملة المحلية, وقد رافق هذ  من اكثر االقتصااااااديات ف  2003يعد االقتصااااااد العراقي بعد التغيير في عا          

المشاكلة انعكاساات كثيرة على تداايات واثار كثيرة في مجاالت متعددة في مفاصال االقتصااد المحلي منها دخل الفرد السانوض او ضاع  في 
ير المسااااتلزمات الطبية االصاااالية او التغذية اسااااتيعاب الخريجين او تقلبات في رواتم الموظفين ,باالضااااافة الى مشااااكالت كثيرة في مجال توف

الصاااحية ..الن من مشاااكالت الحياة اليومية . في ساااياق هذ  المشاااكلة وتبعادها المختلفة ا تحاول الدراساااة التحقيق من فرضاااية تعك  عالقة  
ا ثم تراجعت القدرة المالية  عكساااااااااااااية للموضاااااااااااااوع: كلما تفاقمت ظاهرة ارتفاع الدوالر مقابل الدينار  في العراق ا انخف  مساااااااااااااتو  ا جور  

وتدهورت الحياة بالنسااااااااابة العداد كبيرة من افراد المجتمع مع تراجع الخدمات في جميع المجاالت وخاصاااااااااة في التعليم والصاااااااااحة والخدمات  
 العامة مما يؤدض الى تفاقم وانتشار المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتمااية في المجتمع العراقي .

 البحثاهمية 
 تتجلى اهمية الدراسة الحالية في ما يلي:

 . 2003تحديد اسباب تذبذب سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي بعد 
 تحديد ابرز المؤثرات لهذا التذبذب واثر  في االقتصاد المحلي 

 تحديد اهم مؤشرات خط الفقر في العراق 
 لدينار واثرها على ارتفاع خط الفقر في العراق .تحديد العالقة القائمة بين ارتفاع الدوالر مقابل ا
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تقديم مجموعة من التوصيات الى الجهات المختصة لمعالجة هذ  الظاهرة والمشكلة من اجل خف  خط الفقر الى ادنى حد ممكن والسيطرة 
 على تذبذب سعر الصرف

 هدف البحث
 يسعى البحث الحالي الى التعرف على اثر ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر في العراق دراسة وصفية .

 حدود البحث 
 يتحدد البحث الحالي :

 حدود بشرية : عينة من االستاذة المتخصصين 
 .2020/2021حدود زمانية : 

 حدود مكانية : جامعة بغداد 
 حتديد املصطلحات 

( : هو مقايضااااااة سااااااعر العملة الواحدة مقابل وحدات من عملة اجنبية اخر  او Dornbusch,2011عرفه كل من :)سععععلص ا  ععععص     اوال:
(: عاادد الوحاادات المحليااة التي يمكن ان نباادلهااا بوحاادة واحاادة من العملااة االجنبيااة 2014( الساااااااااااااايااد,Dornbusch,  2011:  287العك  )

(:  اباارة عن معادل يجرض من خاللاه تباادل عملاة بلاد معين بعملاة بلاد اخر والتي في 2017,(. )عباد اللطي 19:  2014العاالمياة)السااااااااااااااياد,
 (.45: 2017الغالم تكون مربوطة بسعر قياس موحد)عبد اللطي ,

بالنسبة للفرد  (: تدني مستو  المعيشة مع االحتياجات الصحية وا خالقية المتعلقة باحترا  الذات  1997عرفه كل من :)عاط ,  ثانيا: ا فقص
(  المساتو  المعيشاي المتدني لرفراد تو العائالت ا تو 2013(. )المعاضايدض والمنصاور,12:  1997تو مجموعة من ا فراد )عبد اللطي , 

وضااع  بعبارة تخر  هو الحرمان المادض الذض تتمثل تهم مظاهر  في انخفاض اسااتهالا الغذاء كماو ونوعاو ا وتدني مسااتو  الصااحة والتعليم وال
مثل الساكني ا وكذلك الحرمان من حيازة السالع المعمرة )تو الدائمة( وا صاول المادية, او هو فقدان القدرة على التعامل مع المواق  الصاعبة  

 (.102: 2013المرض والعجز والبطالة والكوارث وا زمات)المعاضيدض والمنصور,
 الدراسات السابقة 

 ا  ص  اوال: ا دراسات ا سابقة ا خاصة بسلص
 (Ahmed,Qasim,2017): "Impact of Exchange Rate on Exports in Case of Pakistan   هدفت الدراسااااااااة الحالية الى

(.وقد  2015-1970التعرف على اثر ساااعر الصااارف في الصاااادرات في باكساااتان وذلك باساااتخدا  الساااالسااال الزمنية وذلك من خالل الفترة )
الصاارف له تأثير ساالبي ولكنه في نف  الوقت هير ها  بشااكل كبير على الصااادرات ,في المقابل فأن  توصاالت الدراسااة الحالية الى ان سااعر 

 دخل العالم له تأثير ايجابي بشكل واضح على الصادرات .
Raddatz,2007): "Exchange Rate Volatility and Trade in South Africa تساااااعى الدراساااااة الحالية الى التعرف على اثر ."

ر الصاارف والتجارة في جنوب افريايا وذلك عن طريق اسااتخدا  السااالساال الزمنية .وقد اشااارت الدراسااة الى عد  وجود اثر واضااح  تقلبات سااع
وقوض بشااكل ساالبي لتقلبات اسااعار الصاارف على الصااادرات االجمالية في البلد,كما اكدت الدراسااة على ضاارورة اخذ مجموعة من االجراءات 

 سيطرة على االثار التوزيعية المحتملة .التحوطية الضرورية من اجل ال
 ثانيا: ا دراسات ا سابقة ا خاصة با فقص  

(: السااااااياسااااااة المالية واليات تأثيرها في معدالت الفقر على الرهم من التطورات االقتصااااااادية الكبر  في اهلم دول 2013.دراسااااااة)العراقي,1
قد  وسااق في الدول النامية او المتطورة, وهذا االمر اد  الى اهتما  مساتمر   العالم ,اال ان ظاهر  الفقرة ملموساة في كل بقاع االرض ,وعلى

ل  ومتزايد بهذ  الظاهرة من قبل الباحثين والمفكرين من اجل وضاع اليات اقتصاادية لمواجهة هذ  الظاهرة ,من اجل فهم اسابابها وعواملها بشاك
 ى االقل تقليل اثارها الى اقصى حد ممكن .اولي ,وبحثا عن الحلول المقترحة لمعالجتها بشكل نهائي او عل

 (: الفقر والتنمية سمات وتحديات /العراق انموذجا.2015.دراسة )العادلي,2
اخذ هذا المفهو  بالتطور فلم يعد يشااااامل متغير الدخل ومساااااتو  المعيشاااااة المطلوبة فقط بل  ان الفقر البشااااارض مفهو  معقد متعدد االبعاد,وقد

ة  اتسااع نطاقه ليشاامع الصااحة والحرمان من التعليم والتلوث البيئي وهيرها من المفاخيم االخر  ,ويسااعى البحث الحالي الى التطرق الى العالق 
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ات التي توجه كل مفهو  من خالل التطرق الى نصيم الفرد من الناتج المحلي االجمالي القائمة بين الفقر والتنمية من حيث السمات والتحدي
 ونسم االنفاق على الصحة والتعليم والبيئة وهيرها من المفاخيم ,سعيا الى تأطير هذ  المفاخيم بشكل علمي .

 الفصل الثاني ادبيات الدراسة
 احملور االول: سعر  صرف الدوالر

شااااار الى سااااعر الصاااارف باعتبار  الكمية الكلية من العملة الوطنية المحلية التي يمكن التنازل عن جزء من قيمتها ي  :مفهوم سعععلص ا  عععص 
(.فهي عملية تعيير او تثمين لعملة بلد ما من خالل عملة بلد اخر 54:  2013مقابل الحصاااااااول على العملة االجنبية)العبيدض والمشاااااااهداني,

صاااااااااااااارف هي اباارة عن معادل يجرض من خاللاة تباادل عملاة بلاد معين بعملاة بلاد اخر والتي في (.وعملياة سااااااااااااااعر ال80:  2003)عوض هللا,
تالي فهو يمثل عملية مقايضاااااة من خالل مقارنة ساااااعر وحدة واحدة  ل(.وبا45:  2017الغالم تكون مربوطة بساااااعر قياس موحد)عبد اللطي ,

(.من خالل العرض السااااابق لمفهو  سااااعر الصاااارف يمكن للباحث 835:  2005من العملة المحلية بداللة وحدات من العملة االجنبية )خليل,
يتم االشااااارة الى ان سااااعر الصاااارف ما هو اال ابارة عن قيمة العملة المحلية التي يتم تقييمها من خالل مقارنتها بعملية اجنبية عالمية والتي 

 لتجارية بين البلدين .بناء على هذا التقييم تبادل تلك العمالت مع بعضها البع  وتنفيذ المعامالت ا
 هنالك انواع كثيرة ومتعددة من سعر الصرف وفيما يلي توضيح لهذ  االنواع ::انواع سلص ا  ص  

هذا النوع سااااعر وحدة واحدة من العملية الوطنية والمحلية مقابل وحدات من العملة االجنبية االخر  ,او   ويمثلسعععلص ا  عععص  االسععع  : .1
(.وينقسااام 137:  2001العك  حيث يكون ساااعر وحدة واحدة من عملة ما اجنبية يمثل مجموعة من الوحدات في عملة وطنية )النقا ,

 سعر الصرف االسمي الى قسمين اساسين هما :
 يث يكون معمول به في كافة التبادالت التجارية الرسمية للدولةالرسمي: ح

 (.175: 2002الموازض: ويمثل السعر المتداول في االسواق )ابو سعود,
يمثل سااااعر الصاااارف الحايقي عن النساااابة بين مسااااتو  االسااااعار العالمية للبضااااائع المعدة للتجارة العالمية وبين : .سعععلص ا  عععص  ا   يق 2

 (.27: 2011وذلك من خالل عملة مشتركة للاياس)الغالبي,االسعار المحلية 
حينما يكون االقتصاااااااد المحلي ينمو بشااااااكل طبيعي ففي هذ  الحالة يعبر سااااااعر الصاااااارف التوازني عن التوازن    :.سععععلص ا  ععععص  ا  وا ن 3

لعمالت ,بغ  النظر عن  المسااااااااااااااتمر في ميزان المدفوعات ,فهذا النوع من الصاااااااااااااارف يتحدد من خالل لمد  العرض والطلم على احد  ا
 (.165: 2002عملية المضاربة التي تجرض بها )كجوا,

يمثل هذا النوع المتوساااط الخاصاااة بتغير ساااعر الصااارف للعملة المحلية مقارنة بمجموعة من العمالت العالمية في : .سععلص ا  ععص  ا فل  4
 (.147: 2002وحدة من العمالت االجنبية او بالعك )حشيش,فترات زمنية محددة ,كما يمثل عدد الوحدات الخاصة بالعملة المحلية مقابل 

اسااااتخد  هذا النوع من سااااعر الصاااارف حينما بدتت مالمح وجود اختالف في المؤشاااارات النساااابية تظهر  : .سعععلص ا  عععص  ا فل   ا   يق 5
الساامي ,وبعد ذلك يتم اسااتخدا   بشااكل واضااح,والساابم يعود الى االثار التضااخمية المختلفة للبلدان ,فكان في االول يسااتخد  سااعر الصاارف ا

ساااعر الصااارف االسااامي المكي ,وهذا بطبيعة الحال يؤدض الى ان تكون النتيجة هي نظير حايقي يبرز االثار الحاياية لتغير ساااعر الصااارف  
 (.32-31: 2011على الميزان التجارض ,كما يعك  هذا المؤشر القوة الشرائية للعملين في نف  السوق)الغالبي,

 : ؤثصة ف  سلص ا  ص  ا لوامل ا  
 هنالك جملة من العوامل التي تؤثر في سعر الصرف ومن هذ  العوامل المرتبطة بموضوع البحث ما يلي:

ان التغير في متوسااط نصاايم الفرد من الدخل القومي في تلك البلدان التي يوجد بينها تبادل تجارض يؤثر بال شااك   :تغييص ا دخل ا نسعي . 1
في ساعر صارف الدوالر,وعلى سابيل المثال لو ان دخل المواطن االمريكي قد ارتبع مقابل ثبات دخل الفرد االلماني فأنه ذلك سايجعل منحنى 

 (.123: 2003المانيا مرتفعا)الحجار, الطلم على المارا في امريكا مقابل
ويعد هذا العامل من بين اهم العوامل التي تؤثر على سااعر الصاارف ,حيث ان ارتفاع االسااعار المحلية مقابل االسااعار العالمية  :.ا  ضععخ 2

رات يعمال على رفع سااااااااااااااعر الى زياادة الطلام على النقاد االجنبي من اجال الزياادة في الواردات ,في مقاابال انخفااض النقاد االجنبي والصاااااااااااااااد
 (.69: 2011الصرف)الغالبي,

يتحول ذوقهم الى منتج اخر  ثحي ساالعة معينة من بلد ما من فترة الى اخر ,   ين تجاكان تغير اذواق المسااتهل:  ني.تغيص اذواق ا  سعع ه  3



   

         

 العراق دراسة وصفيةارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر يف      

  

  

من بلد اخر ,وهذا بطبيعة الحال يؤثر على سااااعر صاااارف العملة االجنبية لعملة البلد الذض تغيرت اذواق الناس حول منتجاته ,حيث ينخف  
 (.315: 2013االستيراد منها لصالح البلد االخر)معروف,

لد معين على حساااب بلد اخر وتوفر االساااس لالسااتثمار في هذا البلد من ان توفر الظروف االسااتثمارية في ب:  .ت ايز ا  ناخ االسعع ا ار  4
  خالل االعفاءات الضااريبية والقوانين التي توفر الضاامانات الحاياية والقانونية للمسااتثمرين ,يعمل بال شااك على رفع سااعر الصاارف لهذا البلد

 (.319: 2013)معروف,
 احملور الثاني: الفقر

المية معقدة ذات تبعاد متداخلة: اقتصاادية ا واجتمااية ا وصاحية ا ونظراو  هميته هناا العديد من ااراء حول يعتبر الفقر ظاهرة ع        
تعريفه من قبل العديد من العلماء والمتخصااصااين والمنظمات الدولية. فقد حاولت ا مم المتحدة وضااع تعري  شااامل للفقر على تنه تكثر من 

فرص تو ضااااامان لمصااااادر مساااااتدا  لكسااااام الرزق حيث تشااااامل مظاهر  الجوع وساااااوء التغذية وتضاااااا ل   مجرد نقص في الدخل تو الموارد ا
الحصاااول على التعليم والخدمات ا سااااساااية ا با ضاااافة الى التمييز االجتماعي واالساااتبعاد من المجتمع وانعدا  فرص المشااااركة في صااانع 

على تنه المساااتو  المعيشاااي المتدني لرفراد تو العائالت ا تو بعبارة تخر  هو (. يمكن ا شاااارة الى مفهو  الفقر  19:  2001القرار) الفارس,
الحرمان المادض الذض تتمثل تهم مظاهر  في انخفاض اساتهالا الغذاء كماو ونوعاو ا وتدني مساتو  الصاحة والتعليم والوضاع الساكني ا وكذلك 

, او هو فقدان القدرة على التعامل مع المواق  الصااعبة مثل المرض والعجز  الحرمان من حيازة الساالع المعمرة )تو الدائمة( وا صااول المادية
ا من خالل االفتقار الى ما هو ضاااارورض ا وخاصااااة الغذاء والسااااكن وا رض وا صااااول   والبطالة والكوارث وا زمات. يتم تعري  الفقر تيضااااو

(. وفي السااانوات ا خيرة ا ظهر مفهو   102:  2013نصاااور,و الميدض  ا خر  )بمعنى توفر الحد ا دنى من ضاااروريات الحياة(. ) المعاضااا
الفقر متعدد ا بعاد من خالل اعتماد ثالثة مؤشاارات: الصااحة والتعليم ومسااتو  المعيشااة ا بعشاارة تبعاد هناا عنصااران مهمان يجم ابرازهما  

يمكن التعبير عن مسااااتو  المعيشااااة من   في تض تعري  للفقر ا وهما: مسااااتو  المعيشااااة والحق في الحصااااول على الحد ا دنى من الموارد.
خالل اسااااتهالا ساااالع معينة ا مثل: المأكل ا الملب  تو المسااااكن ا والتي تمثل الحاجات ا ساااااسااااية لينسااااان وتساااامح بتصااااني  تض فرد ال 

على االستهالا بقدر يحققها ضمن دائرة الفقر ا كما هو الحال بالنسبة لااااااااااااا الحق في الحصول على الحد ا دنى من الموارد ا فهو ال يركز 
 ما يركز على الدخل ا تض الحق في الحصول على هذ  االحتياجات تو القدرة على الحصول عليها) الموقع الرسمي لالمم المتحدة(. 

 اسس ا سياسة االق  ادية    اربة ا فقص ف  ا لصاق 
عية والسااياسااية واالقتصااادية التي تم تأساايسااها بعد تغيير  تعتمد ا طر النظرية للتطبيقات االقتصااادية على مجموعة من ا ساا  التشااري       

ا وبدء تغيير شاامل للقوانين القائمة ا والمؤساساات والتطبيقات   2003النظا  الساياساي في العراق بعد االحتالل ا مريكي في نيساان / تبريل 
(. يمكن تلخيص هذ  8:  2011معمورض والنداوض,في جميع المجاالت وخاصاة االقتصاادية منها ا وصاياهتها بمحتويات وساياقات جديدة.) ال

 ا س  على النحو التالي: 
تكتوبر   15والذض تجرض في اسااااااااتفتاء يو   يمثل الدسااااااااتور الدائم باعتبار  القانون ا على في العراق ا :2005ا دسععععع ور ا لصاق   لام   .1

ا الوثيقة ا ساااسااية للمبادس ا ساااسااية في جميع مجاالت حياة الدولة العراقية ا وخاصااة االقتصااادية منهاا ومن خالل التأكيد على    2005
( المتعلقة بالعمل 22ثال )المادة  مجموعة من المعايير والمبادس االقتصاااااااادية واالجتمااية التي تناولتها العديد من موادها ا على سااااااابيل الم

( على حماية الملكية الخاصاة وحق العراقي في التملك في تض مكان في العراق ا بينما كفلت 23والعمال والنقابات المهنية. وركزت )المادة  
( على تن: تكفل الدولة  25مادة  ( حرية انتقال العمالة العراقية والبضااااائع ور وس ا موال بين ا قاليم والمحافظات ا ونصاااات )ال24)المادة  

اصااالا االقتصاااد العراقي وفق ا ساا  االقتصااادية الحديثة بما يضاامن االسااتثمار الكامل لموارد  وتنويع مصااادر  وتشااجيع القطاع الخاص  
 (تشجيع االستثمار في مختل  القطاعات26وتنميته ا كما تضمن الدولة ا وفق )المادة 

يهدف مشااروع تطوير السااياسااة االقتصااادية في العراق ا الممول من الوكالة ا مريكية   دية ف  ا لصاق:مشععصوع تيو ص ا سععياسععة االق  ععا. 2
للتنمية الدولية ا الى اصااااااااالا نظا  تمويل ما يساااااااامى باااااااااااااااااااااا "الحكومات المحلية" في العراق لتطبيق نظا  الالمركزية ا والذض تم تقديمه الى  

زت مقدمة هذا المشاروع على تهمية ا صاالحات الالمركزية في المجال الساياساي ا وتوفير . ورك2006السالطات العراقية المختصاة في عا   
ا مكانات الالزمة  نشاااااااااااااء نظا  المركزض فعال من خالل خيكل مؤسااااااااااااسااااااااااااي وندارض لنظا  تحديد الروابط المالية بين مختل  مسااااااااااااتويات  

نفاق وتأمين الخدمات ا وتخفي  ا يرادات ا ودراسااااة تليات تحويل  "الحكومات المحلية" في العراق. وتناولت وثيقة المشااااروع صااااالحيات ا 
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(  يؤدض هذا المشاااااااروع الى اقامة وتنفيذ نظا  اقتصاااااااادض  1مبالغ المسااااااااعدات المالية بين مختل  مساااااااتويات الحكومات المحلية في العراق)
يم تليات العمل االقتصااااااادض وا دارض والمالي لها بشااااااكل  المركزض للمحافظات العراقية ا والذض تطلق عليه اساااااام "الحكومات المحلية" ا وتنظ

متوازن بين ا دارات المحلية في العراق. المحافظات والحكومة المركزية في بغداد. وتجسااااااااايداو لهذا االتجا  ا صااااااااادر قانون المحافظات هير 
او مع مبدت الالمركزية وفي كافة المجاالت الذض منح المحافظات صااااالحيات واسااااعة تماشااااي  2008( لساااانة  21المنتظمة بموجم القانون رقم )
 (2وخاصة االقتصادية منها)

اطالق خطتين تنمويتين: ا ولى كاانات خطاة التنمياة الوطنياة   2019و   2011.خطط التنمياة الوطنياة: شااااااااااااااهاد العراق خالل الفترة ماا بين 3
كان بعضااااها عوامل دافعة والبع  ااخر عوامل توتر ا  ( والتي تأثرت بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ا2014-2010لرعوا  )

. وعلى الرهم من تهمياة 2019و   2015ولهاا تادااياات ايجاابياة وساااااااااااااالبياة على تداء االقتصاااااااااااااااد العراقي و كاانات الخطاة الثاانياة بين عاامي  
 الخطتين وصياهتهما النموذجية ا اال تنهما لم يقطعوا طريقهم للتنفيذ السليم في العراق.

اساااااااااااااتراتيجيتين للحد من الفقر في العراق.   2003اتيجيات الحد من الفقر في العراق: تبنت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عا  . اساااااااااااااتر 4
على ضارورة التعامل مع تربعة تحديات تسااساية ا وهي: ضامان ا من   2014-2010ركزت ا ساتراتيجية ا ولى للحد من الفقر في العراق 

حكم الرشااايد ا وضااامان التوزيع العادل ا وتنويع مصاااادر الدخل في اقتصااااد الساااوق ا في حين تكدت االساااتراتيجية واالساااتقرار ا وضااامان ال
( تن هذ  التحديات ال تزال قائمة ا وعلى الحكومة االساااااااااتمرار في التعامل معها من خالل 2022-2018الثانية للحد من الفقر في العراق )

ا تكثر الساااااياساااااات وا جراءات لمواجهتها كشااااار    ضااااارورض لتحقيق ا هداف المرجوة من االساااااتراتيجية ا حتى لو اتخذت هذ  التحديات تبعادو
 (.22عمقوا وانعكاساته على االقتصاد العراقي والمجتمع) وزارة التخطيط, ص 

 الفصل الثالث : اجلانب العملي
 اسااااتبيانات مجموعة واسااااتعرض ا  الدراسااااة بمشااااكلة المتعلقة  السااااابقة  الدراسااااات من  مجموعة الباحث اسااااتعرض  تن بعد  بناء االسععع ةانة-1

 :التالي النحو على من االستبانة بناء تم ا رسمية هير مقابلة خالل من والمتخصصين الخبراء من عينة رتض واستطلع ا السابقة للدراسات
 .االستبيان في الواردة الرئيسية المجاالت تحديد. 1
 .مجال لكل فقرات صياهة. 2
 االعتبار بعين ا خذ الخارجي وبعد  شاااااكله في االساااااتبيان  صاااااحة   ثبات  والمتخصاااااصاااااين الخبراء  من مجموعة  على  االساااااتبيان  عرض .  3

(  الصارف   ساعر)   ياي   ا ول المجال  ا مجالين  على  موزعة  فقرة(  عشار  تحد) من  مكونوا االساتبيان  تصابح  ا  وتعديالتهم المحكمين  مالحظات
  :كالتالي وهي المطلق والرف  المطلقة الموافقة بين تتراوا بدائل خمسة فقرة ولكل ا فقرات بأربع( الفقر بعد) والثاني ا فقرات سبع في

 ( تصحيح االستبانة1الجدول ) 
 هير موافق بشدة  هير موافق  محايد توافق  اوافق بشدة 

5 4 3 2 1 

( اربعين) من مكونة عينة  على االسااااتبانة  بتطبيق الباحث قا  والتعليمات الفقرات وضااااوا  على وللتعرف.تجربة وضااااوا الفقرات والتعليمات  2
  :التالي الجدول في مبين هو كما النهائي والتطبيق ا حصائي التحليل عينة خارج استاذ متخصص
 والتعليمات( تجربة وضوا الفقرات 2الجدول )

 العينة المتغير 
 40 ذكور
 40 اناث
 80 مجموع 

 
  آذار/مارس 31 ، 4070 العدد الوقائع، ، "بإقليم المرتبطة  غير المحافظات قانون"   العراق،  جمهورية : نظري  أكثر،  لتفاصيل (  (1

2008  .  
   .2008 آذار/مارس 31 ، 4070 العدد  الوقائع،  ، "بإقليم  المرتبطة  غير المحافظات  قانون: " نظري  أكثر،  لتفاصيل(  (2
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وقد تبين للباحث من خالل اجابات االفراد ان التعليمات المسااااااتخدمة في االسااااااتبانة واضااااااحة ,وان الفقرات واضااااااحة وان متوسااااااط الوقت     
 (دقائق .7المطلوب)

 التالية: وقد استخرج الباحث لالستبيان الٌصدق   الصدق والثبات : 
دق الٌمِحكيمين  1 من اجل التحقق من صاادق االسااتبيان بشااكلة الظاهرض, فقد عرض الباحث االسااتبانة بمجاالتها مع تعري  نظرض لكل   .صااٌ

متغير على عينة من الخبراء المتخصاااااصاااااين ,وقد طلم منهم بيان رتيهم في شاااااكل االساااااتبيان من حيث صاااااياهة الفقرات ووضاااااوحها ومد  
 البحث ,وقد تبين من خالل اجماع الخبراء على صدق االستبيان بشكله الظاهرض .عالقتها بموضوع 

من اجل التحقق من صااااااااااادق االساااااااااااتبيان الداخلي,فقد اساااااااااااتعمل الباحث معامل ارتبا  الفقرة بالدرجة الكلية    .صااااااااااادق االتسااااااااااااق الداخلي2
 كلية لالستبيان( ارتبا  الفقرة بالدرجة ال3الجدول ) لالستبيان,والجدول التالي يوضح ذلك 

 الفقرة بالدرجة الكلية ارتبا  رقم الفقرة بالدرجة الكليةارتبا  الفقرة   رقم الفقرة
1 0.237 7 0.546 

2 0.347 8 0.327 
3 0.368 9 0.347 
4 0.458 10 0.437 
5 0.348 11 0.457 

6 0.457 (3 )  
 ويتضح للباحث من خالل الايم المحسوبة في الجدول السابق ان جميع الفقرات ذات معامل اتساق داخلي جيدة .    
( اساتاذ متخصاص,وقد 40من اجل التحقق من ثبات االساتبيان,  قا  الباحث بتطبيق معادلة )الفاكرونبا(( على عينة مكونة من ).الثبات :3

 جال من مجاالت االستبيان والجدول التالي يوضح ذلك:استخرج الباحث معامل الثبات لكل م
 الستبيانل( قيمة الثبات بطريقة الفا كرونبا( 4الجدول )

 قيمة الثبات  المجال  ت

 0.78 سعر الصرف  1

 0.79 الفقر 2

 78.5 الكلي 

 الفصل الرابع : التحليل العملي
  الستبيانوصف االجابات وتقييمها لفقرات ااملبحث االول: 

ا العينة اوال: عينة البحث  تمثل   وتؤثر  ا كاف   بشااكل المجتمع العينة هذ  تمثل  بحيث علميوا  اختيارها ويتم ا  ا صاالي البحث  مجتمع من جزءو
 عودة)  فيه  الواردة النسم  بنف  المجتمع خصائص يمثل  الذض  الجزء  الى  وتشير  ا للبحث  الالحقة  الخطوات  جميع  على العينة اختيار  عملية
( المتغيرات الديمغرافية  5(.وفيما يلي المتغيرات الديمغرافية لعينة البحث كما موضاااااااااااحة في الجدول التالي:الجدول)128:  2009 ا وملكاوض 
 للعينة

 % N المتغيرات
   نوع الجن 

 
 ( ومستوى داللة :149عند درجة حرية ) ( القيمة اجلدولية ملعامل اإلرتباط (3

(0 ،05  :)0 ،161    ،(0 ،01  : )0 ،210    ،(0  ،001  : )0 ،267  
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 %43 65 ذكر
 %57 85 انثى

 %100 150 المجموع

 
 % N المتغيرات
   العمر
 %21 31 فأقل 31
31-39 40 27% 
40-49 30 20% 
50-59 24 16% 
 %16 25 فأكثر 60

 %100 150 المجموع

 
 % N المتغيرات
   المؤهل
 %47 70 بكالوريوس
 %13 20 دبلو  عالي
 %20 30 ماجستير
 %20 30 دكتورا  
 %100 150 المجموع
 % N المتغيرات

 االس ييان  وصف االجابات وتقيي ها  فقصات ثانيا:  
( لفقرات موضاااااوع البحث في  Deviation.Std( واالنحراف المعيارض   )Meanتمثلت نتائج االحصااااااءات الوصااااافية بالوساااااط الحساااااابي )

 االستبانة المصممة لهذا الغرض وكما يلي :
 ( :سعر الصرفتوال: تحليل فقرات المتغير الفرعي )

 سعر الصرف( نتائج االحصاءات الوصفية لفقرات 6الجدول)

 N Mean الفقرات ت
Deviation.

Std 
 0.45 4.21 150 استقرار سعر الصرف في االشهر القادمة هير وارد  1

2 
ال  في االشهر   200اعتقد ان سعر الصرف قد يتجاوز ال

 0.49 3.28 150 القادمة 

3 
الدولة  من الممكن خف  سعر الصرف في حال اخذت 

 بحزمة اصالحيات اقتصادية 
150 3.39 0.54 

 0.58 2.79 150 صندق النقد الدولي له ارتبا  مباشر بارتفاع سعر الصرف  4



   

         

 العراق دراسة وصفيةارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر يف      

  

  

( نتائج االحصاااااءات الوصاااافية  6يضااااح من خالل جدول).بعد التنظيم   Spssالمصاااادر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
(ا وهي قيم مرتفعة ومتقاربةا وقد بلغت تعلى قيمة 4.61-3.28( ما بين )7-1(ا تراوحت قيم االوساااا  الحساااابية للفقرات )الصااارفساااعر )

 ( مشيرا الى وجود تناسق وانسجا  ما بين اجابات افراد العينة 0.67( بانحراف معيارض قدرة )5( المتعلقة بالفقرة )4.61لروسا  الحسابية )
 ( الفقرفقرات المتغير الفرعي ) ثانيا: تحليل 
 الفقر( نتائج االحصاءات الوصفية لفقرات 7الجدول)

 بعد التنظيم . Spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

( ما بين 11-8تراوحت قيم ا وسااااااا  الحسااااااابية للفقرات )فقد  (ا لفقر( نتائج االحصاااااااءات الوصاااااافية)ٌبعد ا7يتضااااااح من خالل جدول)     
( بانحراف معيارض قدرة 8( المتعلقة بالفقرة )4.56لروساااااااااا  الحساااااااااابية )(ا وهي قيم مرتفعة ومتقاربةا وقد بلغت تعلى قيمة 3.27-4.56)
 ( مشيراو الى وجود تناسق وانسجا  ما بين اجابات تفراد العينة .0.48)

 املبحث الثاني: االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات

 العراقي البنك المركز العراقي يتحمل المسؤولية االكبر في تذبذب وارتفاع سعر الصرف   .1
 تحتاج وزارة المالية الى حزمة قوانين تأطر عملها وسياستها بشكل قانوني  .2
 من المتوقع ان تدخل الفئة المتوسطة)فئة الموظفين( ضمن خط الفقر  .3
 ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر في العراق خالل السنوات الثالثة القادمة بناء على ارتفاع سعر الصرف .  .4

 التوصيات
 تقد  يمكن للباحث تقديم التوصيات التالية للجهات المختصة :  بناء على كل ما

هنالك ضرورة واضحة لسن مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص واالستثمار االجنبي من اجل اعادة توزان االقتصاد المحلي   .1
 وسعر صرف الدوالر الى افضل ما يمكن  

 وير امكانياته من اجل تخفي  حدة االستهالا من السلع االجنبية الواردة العمل على االهتما  بالقطاع الحكومي المحلي وتط .2
 السعي الى فتح اسواق عراقية جديدة لمجموعة من المنتوجات المحلية في بع  دول الخليج والوطن العربي   .3

5 
في   االساس  هي  العراقي  المركزض  البنك  سياسة  ان  اعتقد 

 0.67 4.61 150 تذبذب اسعار الصرف   

 0.58 4.01 150 السوق السوداء من عوامل ارتفاع سعر الصرف   6

7 
تحتاج وزارة المالية الى تشريعات قانونية لضبط سعر 

 الصرف  
150 3.69 0.58 

 N Mean الفقرات ت
Deviation.S

td 

8 
من المرجح ان يرتفع خط الفقرة تزامنا مع ارتفاع سعر 

 الصرف 
150 4.56 0.48 

9 
السلع التي ستتأثر بارتفاع سعر   السلع االستهالكية اكثر

 0.37 3.79 150 الصرف 

 0.43 3.59 150 من المتوقع ان تهبط الفئة المتوسطة الى فئة الفقر   10

 0.59 3.27 150 الصحة والتعليم والخدمات العامة ستتأثر بشكل متوسط  11



   

         

 العراق دراسة وصفيةارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر يف      

  

  

 كثر فائدة  يفضل اعادة النظر في سياسة االنفاق العا  من قبل الدولة ومحاولة ربط هذا االنفاق بمخرجات واضحة وا .4
 العمل على محاربة الفقر بكل الطرق القانونية واالقتصادية والسياسية والحد من ارتفاعه  .5
 دعم الفئات التي تقع تحت خط الفقر وتخصيص مخصصات شهرية لها من اجل مساعدتها على الخروج من وضعها . .6
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