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الجوار العربي دول العالقة السببية بين رأس المال البشري و النمو االقتصادي لمعراق وعدد من 
 (2010-1790)لمفترة 

 م.م  انوار سعيد ابراىيم
 كمية االدارة واالقتصاد  / جامعة الموصل

The Causality Relationship between Human Capital and the Economic 

Growth for Iraq and Number of Neighbor Countries for the Period                        

(1970 - 2010) 

 : المستخمص

اف لتراكـ رأس الماؿ البشري دور رئيسي في رفع االنتاجية ومستويات االستثمار واالدخار واالستيالؾ و تحسيف    
وتصنيع منتجات جديدة والمشاركة الفاعمة في حياة اإلنساف سواء األجياؿ الحاضرة أو القادمة مف خالؿ ابتكار 

النمو االقتصادي،  اذ يعمؿ التعميـ والتدريب والػتأىيؿ في رفع معدالت الناتج المحمي االجمالي ، وتقـو الدراسة في 
وامكانيتو في تعزيز معدالت النمو االقتصادي ،  اطارىا النظري عمى الدور االساسي الذي يقـو رأس الماؿ البشري

لمتوسط عدد سنوات الدراسة لقياس تراكـ رأس الماؿ البشري الذي يؤثر في معدالت النمو بيانات اختبار  وتـ
لمعراؽ وعدد مف االقتصادي، وقد تضمنت الدراسة قياس العالقة السببية بيف رأس الماؿ البشري والنمو االقتصادي 

 لتحديد قيمة التغيرات، فأشارت االنحدار الذاتيمتجو ( ، حيث تـ اواًل : قياس 2010 -1790دوؿ الجوار لممدة  )
قياس  ، وثانيًا :النتائج الى وجود تأثير معنوي ايجابي ضعيؼ  لمعادلة النمو االقتصادي في دوؿ العينة كافة

،  اختبار العالقة السببية لكرانجر لمكشؼ عف اتجاه العالقة بيف متغيرات األنموذج والتي تنشأ وفؽ اسس سببية
لؾ أظيرت النتائج وجود عالقة سببية أحادية االتجاه مف تراكـ رأس الماؿ البشري الى الناتج المحمي وبموجب ذ

وجود تأثير معنوي أحادي االتجاه مف الناتج المحمي االجمالي الى رأس الماؿ البشري لباقي و  ،االجمالي في الكويت
وقدرتيا االنتاجية، وتكييؼ نظـ التدريب لتخمؽ دوؿ العينة وقدـ البحث توصياتو في رفع كفاءة األيدي العاممة 

 عمالة قادرة عمى العمؿ وتحقيؽ التقدـ التكنولوجي.                       
 العالقة السببية ، رأس الماؿ البشري ، النمو االقتصادي ـالكممات المفتاحية : 

Abstract  :

      The accumulation human capital considered the base in raise productivity and levels 

of investment and savings and consumption,and improving human life , Through 

invetion and manufacture of new products and actively participate in economic growth 

whether present or future generations, and active participation in economic development 

, The study based on the theories framework in the basic role of Education and Training 

and  its important role of the gross domestic product (GDP), This research trys to study 

the relationship between human capital and the economic growth among Iraq and 

number of  neighbor countries for the period of (1970-2010), then we test the data for 

average study years as indicate for human capital that will be as expected effect on 

economic growth, Firstly measured vertical auto regression for definitive the value 

effect among the variables and Secondly, be test Granger Causality to find out the tread 

of relationship between variables model, those will grow up on causality reason, by 
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used eviews program, the research provides that small significant positive  impact of 

human capital on economic growth for all equation for the sample. Furthermore the test 

of Granger Causality shows that unidirectional effect from human capital to gross 

domestic product for Kuwait data, but other data shows unidirectional effect from gross 

domestic product to human capital for all equation for the sample,And Incraising the 

efficiency of labor and production capacity, and conditioning training systems to create 

employment able to work and achieve technological progress.                                           

       .                                                                                   

 : المقدمة

يعػػد رأس المػػاؿ البشػػري العنصػػر االساسػػي فػػي النمػػو االقتصػػادي، لػػذا سػػعت االمػػـ والػػدوؿ إلػػى تكثيػػؼ جيودىػػا     
انػػات بمػػػدانيا لالىتمػػػاـ بػػػالتعميـ ورفػػع كفاءتػػػو وتحسػػػيف طرقػػػو واالرتقػػػاء بمسػػتويات تعمػػػيـ أفػػػراد المجتمػػػع لتحسػػػيف وامك

مسػػتويات االنتاجيػػة وزيػػادة معػػدالت االدخػػار واالسػػتثماروخفض معػػدؿ النمػػو السػػكاني وتخفػػيض مسػػتو  الفقػػرو ممػػا 
ىػػ فػي رفػػع عيساالتقػدـ العممػي و االقتصػادي إلػى أف وتشػير نظريػػات النمػيػنعكس ايجابػًا عمػى النمػو االقتصػادي لمبمػد 

وزيػادة  فػي وحػدة النػاتج ـو الطاقػة والمػواد الخػا العمػؿفي التوفير في نفقػات و جديدة  ور منتجاتينوعية المنتوج و ظ
واسػتنادًا لػذلؾ فػزف زفػع معػدالت النمػو االقتصػادي ترتكػز بدرجػة كبيػرة ، فػي االجػؿ الطويػؿ معدؿ النمػو االقتصػادي 

 مخرجاتػو تكػوف أف التعمػيـ ىػذا فػي عمػى مؤشػرات قيػاس التنميػة البشػرية مػف تعمػيـ وتػدريب وتأىيػؿ ونوعيتػو ويشػترط

 المعمومػات تمقػي مػف وتمكيػنيـ االفػرادإلػى تمػايز  األنشطة، وكذلؾ الحاجة متعدد عالـ في المشاركة مف لتتمكف متنوعة
زيػادة سػنوات التعمػيـ والتػدريب والتأىيػؿ والبحػث  واليتـ إاّل مف خالؿوتنظيميا واالستفادة الجيدة وتطويرىا،  واستيعابيا

وفػػتم مجػػاالت العممػػي التػػي تجعػػؿ اإلفػػراد أكثػػر تقػػباًل لةفكػػار الجديػػدة وأكثػػر وعيػػًا باألسػػاليب األفضػػؿ ألداء العمػػؿ 
ضػو مػف تغييػر فػي تخصصية متعددة ضمف القسـ الواحد، والتواصؿ المستمر مع التقدـ العممي والتكنولػوجي ومػا يفر 

األكثػػر تعميمػػًا يقػػـو بميػػاـ وظيفتػػو بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف الشػػخص األقػػؿ تعميمػػًا وال  ىيكػػؿ الميػػف، فضػػاًل عػػف اف الفػػرد
 دراسػة لمبنػؾ الػػدولينتػػائج  اشػارتو يقتصػر األمػر عمػى أنػػو يػؤدي واجباتػو بطريقػػة أفضػؿ بػؿ وأسػرع وبزشػػراؼ أقػؿ ، 

اإلنتاجيػة لالقتصػاد وزيػادة رصػيد الرأسػماؿ مسػتويات  فيتحسػ و ادياالقتصػ األسباب األساسػية لمنمػو ( ، إف5884)
 47مسػؤواًل عػف  كاف رأس المػاؿ المػادي (5871- 5851 لمفترة) ،( مف ستيف دولة لبحث )متكوف البشري في عينة

 % 83الػى  % 54 مػف، ثـ ارتفعت ىذه النسبة البشري  ماؿال % لرأس 35قابؿاألقتصادي، بينما بالم % مف النمو
 .( 5881 – 5875)بيف عامي  عمى التوالي

وقػػواه طبيعيػػة وال اذ إف العػػراؽ ر ػػـ ثرواتػػو النفطيػػة قػػد تضػػمف البحػػث بيانػػات عػػف العػػراؽ وعػػدد مػػف دوؿ الجػػوار،ل 
أكثػر مجتمعػات الشػرؽ األوسػط تقػدمًا إلػى دولػة تتميػز  كونػوف تراجع بشػدة عػقد  ، نجد انو البشرية المتعممة والماىرة

العقوبػات التػي فرضػت  فضاًل عػفب الطويمة و الحر  تداعيات، ويعود ذلؾ المنطقة ت التنمية البشرية فيبأدنى مؤشرا
  .( 1112 -5881) خالؿ الفترةعميو 

تنبع أىمية البحث مف إنو يحاوؿ قياس أثر تكويف رأس الماؿ البشري وما يضيفو التعميـ الجيد مف  البحث : أىمية
االساسي في تحسيف مستويات االنتاج وابتكار منتجات جديدة  وتحسيف مستويات  ميارات وخبرات باعتباره المحرؾ

مكانية تطوير دور االدخار واالستثمار واالستيالؾ والمستو  المعاشي   في النشاط اإلقتصادي المتعممة المرأةوا 
 .وبالتالي دورىا الرئيسي في تحقيؽ النمو االقتصادي
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مواءمػة بػيف مخرجػات عدـ وجػود و  التعميـ التراخي في تتبع بعض مؤشرات تتمثؿ مشكمة البحث في البحث : مشكمة
إلػى االمػر الػذي يػؤدي راجػع تكػويف رأس المػاؿ البشػري بالتػالي تو وقمة المواكبة التقنيػة  التعميـ ومتطمبات سوؽ العمؿ

  .أعاقة النمو االقتصادي

اعداد الدارسيف  والمؤىميف تقنيػًا وذوي  وزيادة ييدؼ البحث إلى تقدير وتحميؿ أثر رأس الماؿ البشريىدف البحث : 
فػػي  واعػػداد القػػادريف عمػػى المواكبػػة التطػػورات العمميػػة السػػريعة   واسػػتثمار تمػػؾ الطاقػػات وتطبيقيػػا الميػػارات العمميػػة
 النمو االقتصادي.

 في رئيسيا باسب سيكوف البشري الماؿ انخفاض تراكمات في رأس :استند البحث الى فرضية مفادىا إففرضية البحث 

النمػو  عمميػة تحقيػؽ أمػاـ عائقػا تشػكؿ التػي كفػؤةالالمسػتو  العممػي الػذي يفضػي الػى ضػعؼ تكػويف المالكػات  تػدني
 االقتصادي الي بمد. 

الوصػفي النظػري بمفيػـو رأس  منيجػيف متػرابطيف لتحقيػؽ اىدافػو ، وبػدء الجانػبمػى عإعتمػد البحػث : منيج البحث 
وانتيػى الػى توضػيم   ومصػادرهالبشػري  المػاؿ لػرأس االقتصػادية األىميػةو عالقػة بينيمػاالمػاؿ والنمػو االقتصػادي وال

متجػػػو االنحػػػدار الػػػذاتي  واختبػػػاربعػػػض مؤشػػػرات رأس المػػػاؿ البشػػػري ، فػػػي حػػػيف ركػػػز الجانػػػب التطبيقػػػي فػػػي تقػػػدير 
(VAR) العالقة السببية  واختبار(Granger Causality Tests) الناتج المحمي  لمخزوف رأس الماؿ البشري ونمو

( لعينػة مػف 1151-5861بيانػات سمسػمة زمنيػة تمتػد لمفتػرة )وتػـ جمػع ، Eviews 6.0اإلجمالي باستخداـ برمجيات 
الػػدوؿ العربيػػػة ىػػػي كػػؿ مػػػف )العػػػراؽ، الكويػػػت، سػػورية، االردف( والتػػػي تختمػػػؼ فػػػي مسػػتويات التنميػػػة البشػػػرية حيػػػث 

ينمػا تأخػذ دوؿ العينػة االخػر  )العػراؽ، سػورية، االردف( مسػتويات تصنؼ الكويت مف الدوؿ مرتفعة التنمية البشرية ب
متوسػػػطة وفػػػؽ التصػػػنيؼ الػػػدولي لمتنميػػػة البشػػػرية، فضػػػالت عػػػف اخػػػتالؼ مسػػػتويات التحصػػػيؿ العممػػػي )عػػػدد سػػػنوات 

 .الدراسة لمفرد( فييا، تـ إجراء اختبار العالقة السببية لمتعرؼ عمى اتجاىات التأثير بينيما
 االول المبحث

 والنمو االقتصادي البشري المال رأسالنظري لمعالقة بين طار المفاىيمي اال
 والنمو االقتصادي البشري المال رأسأواًل : 

العديػػػد مػػػف شػػػار أفقػػػد  ، االقتصػػػادينمػػػو عػػػف أىميػػػة التعمػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ المنػػػذ القػػػدـ لػػػـ يغفػػػؿ الفكػػػر االقتصػػػادي    
النػػو  ،قيمػػة اقتصػػادية جوىريػػة عاليػػة  ذووذلػػؾ لكػػوف التعمػػيـ بشػػريًا  الػػى أىميػػة التعمػػيـ بوصػػفو اسػػتثماراً  االقتصػػادييف
يمكػػف و عمػػى المػػد  الطويػػؿ االقتصػػادي النمػػو مصػػادر أىػػـ احػػد رأس المػػاؿ البشػػري والػػذي يعػػدتكػػويف  يػػؤدي الػػى

 -التعرؼ عمى ىذيف المفيوميف : 
 Concept Human Capital البشري  المال رأس مفيوم :(1-1) 

نما ، موضوع حديث النشأة دف االىتماـ برأس الماؿ البشري ال يعالمفكروف أ أوضم وذلػؾ مػف اقدـ مػف ذلػؾ بكثيػر وا 
االسػتثمار بػرأس المػاؿ  التػي يشػير فييػا إلػى أفضػمية" (Kuan - tsu) كـوان تسـو "خػالؿ مقولػة أحػد حكمػاء الصػيف

ف  واحػػػدة مػػػرةل" إذا أردت أف تحصػػػد  : ريػػػؽ التعمػػػيـطالبشػػػري عػػػف  عشػػػر سػػػنوات ل أردت أف تحصػػػدفػػػازرع بػػػذرة، وا 
ذا كنت تريد أف تحصد  وىناؾ أيضا مجموعة مف أبرز (، 5: 1111)حمداف ،"  مئة عاـ فعمـ فرداً لفا رس شجرة، وا 

مػنيـ  المرحمػة تمؾاىتموا بالتعميـ في ( الذيف 5762-5522يمكف تسميتيا المرحمة االولى لمفترة مابيف ) االقتصادييف
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( 5681-5612)ادم اسـمث ، بالتعميـ يتكوف الذي البشري الماؿ رأس مفيـو تناوؿ : (5576-5512)ويميام بيتي : 
تومــاس روبــرت ، أداء المؤسسػػات التعميميػػة دؼ رفػػع كفػػاءة وفعاليػػةبيػػدعػػا إلػػى سػػيادة مبػػدأ المنافسػػة فػػي التعمػػيـ : 

 زرع طريػؽ عػف سػكافال توعيػةمػف  البػد بأنػو ،الحػظ التشػاؤمية نظريتػو عمػى باالعتمػاد :(  (1766 - 1834مالثوس

 نظريػة تػأثرت  (1772-1823) :دافيـد ريكـارد التعمػيـ، طريػؽ عػف النسػؿ وتحديػد األسػر تنظػيـ نحػو جديػدة عػادات

 أف التعمػيـ يػؤثر بطريقػة  يػر مباشػرة عمػى زيػادة اإلنتاجيػة مػالتس بنظريػة وتعميمػو البشػري لمعنصػر بالنسػبة ريكػاردو
 واىػتـ البشػري، المػاؿ رأس قيمػة عمػى ( ركػز6651-6684)   ميـل تسـتيوار  جـونو ،والنمو االقتصػادي لممجتمػع

رفػع معػدؿ تػراكـ رأس المػاؿ ل الثانيػة العماؿ، بينما بدأت المرحمػة لطبقة بالنسبة خاصة أفراد المجتمع لمختمؼ بالتعميـ
 وميدانيػة اقتصػاديات التعمػيـ عػف طريػؽ دراسػات عمميػةفػي وتميػزت بتوسػع كبيػر  العشػريف منػذ مطمػع القػرف البشػري

اجتماعيػا  التعمػيـ اسػتثماراحيػث أكػد أف :Alfred Marshal (6798 ) مارشـال الفريـد -: لعػدد مػف البػاحثيف مػنيـ
الفػرد فػي  لتقػدـ التكنولػوجي فػي مضػاعفة إنتاجيػةبػّرر دور ا Solow(5845)  صـولو روبـرت ،ذو مػردود اقتصػادي

ومف ثـ تبمورت فكػرة رأس المػاؿ ، (66-68: 9866ادسي،)مر  لمعرفيتراكـ الالساعة، والذي يعتمد في تطوره عمى 
والتكمفػةقيػاسفػي محاولتػو  Mincer, 1958)) مينسـر (، Swan,1956) سـوان البشػري ابتػدءا مػف مقػاالت

الػذي أشػار  (Schultz ,1960-1961) وشػولتز التػدريبوالتعمػيـفػياالسػتثمارعمػىالمترتبػةاالقتصػاديةالمنفعػة
( الػػػػػذي درس دور (Becker,1964-1975 بيكـــــرجـــــاري  و اـ بمفػػػػػاىيـ االسػػػػػتثمار البشػػػػػريضػػػػػرورة االىتمػػػػػالػػػػػى  

منتجةخدمةيحقؽأنوطالماالماؿرأسمف أشكاؿيعد شكالفي تأكيداتيـ عمى انو  وآخريفاالستثمار في التدريب 
 (. 113: 1113)عثماف ، نقمة نوعية عمى صعيد بمورة مفيـو رأس الماؿ البشري حدثواأ وبذلؾ اقتصادية،قيمةذات

المػػادي وانػػو المعرفػػة  المػػاؿ األىػػـ فػػي مكونػػات رأس انػػوالػػى " Johnston ,1988)جوىانســون )" وقػػد أشػػار    
 (.31:1114)يوسؼ، والميارات التنافسية التي يمتمكيا األفراد العامميف في النشاط االقتصادي

لمعػػارؼ والطاقػػات والميػػارات واإلبػػداع والصػػفات التػػي بأنػػو مجموعػػة الخبػػرات وا اً يػػنظر  البشػػري المػػاؿ وُيعػػّرؼ رأس
 المعرفػة مجمػؿعمػى أنػو ويعػرؼ أيضػًا ، (232: 1115يمتمكيػا العػامموف ويسػتثمرونيا فػي العمػؿ )العمػي وآخػػروف،

 واالجتماعي واالقتصادي، الشخصي الرفاه مستو  تحسيف مف تمكنيـالتي األفراد  التي يكتسبيا واإلمكانيات والميارات

فيمػا  (.78:1151المختمفػة )عجميػة وآخػروف ، العمػؿ والجماعػات فػرؽ مػع الميػارات إمكانية نقؿ ودمػج إلى ضافةباإل
ــامج االمــم المتحــدة ا نمــا يعرفػػو  : كػػؿ مايزيػػد مػػف إنتاجيػػة العمػػؿ والمػػوظفيف مػػف خػػالؿ الميػػارات  عمػػى أنػػو برن

ونظػػرًا ،  (81:1112لتقريرالتنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة، المعرفيػػة والتقنيػػة التػػي يكتسػػبونيا أي مػػف خػػالؿ العمػػـ والخبػػرة )ا
ظاىرة مختمفػة تمثمػت فػي ارتفػاع أىميػة التيقف الى لمتطور المتسارع في التقانات الحديثة لـ تعد الموارد األساسية في 

ف يطمػؽ مصػطمم رأس المػاؿ البشػري عمػى المخػزوف مػو ز بنموىػا المسػتمر عبػر الػزمف يمتالبشري والتي ت الماؿ رأس
يمكػػف اكتسػػابو فػػي جميػػع مراحػػؿ الحيػػاة التػػي تمتػػد مػػف سػػنيف  بتكػػار الػػذيوالخبػػرة والقػػدرة عمػػى اال  المعرفػػة والميػػارة

،  مف مرحمة ألخػر  مػف سػنيف عمػره المعرفةاإلنساف عمى اكتساب  مقدرة تختمؼالطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة. و 
ب فييػػا رأس المػػاؿ البشػػري فيػػي اكتسػػإ ، وتختمػػؼ طػػرؽ ا وتتػػأثر بالوضػػع الصػػحي والنفسػػي والبيئػػة التػػي يعػػيش فيػػو

بػػرامج التػػدريب   يػػر الرسػػمي،و خػػالؿ التعمػػيـ الرسػػمي اكتسػػابو عػػف إذ يمكػػف  ،متعػػددة ومتنوعػػة وتتغيػػر عبػػر الػػزمف
شػػػػػبكات االنترنػػػػػت  إسػػػػػتخداـوسػػػػػائؿ اإلعالـ، مػػػػػف خػػػػػالؿ االعتمػػػػػاد عمػػػػػىوالتأىيػػػػػؿ أثنػػػػػاء العمػػػػػؿ أو خػػػػػارج العمػػػػػؿ، 

 ويتطمػػب ،و يرىػػا مػػف عوامػػؿ اكتسػػاب الخبػػرة  الخاصػػة مطالعػػة، ال(R&D)اكػػز البحػػث والتطػػويرالمعمومػػات، مر و 
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لتحقيػؽ  اإلعالػة ومعػدالتات والخصػوبة الػوالد معػدالت والنوعيػة مػع تخفػيض الكميػة مػف النػاحيتيف بػالتعميـ االىتمػاـ
نو 2591113شكوري،) العالي التعميـ مخرجات عمى الطمب حجـ زيادة عممية تراكـ الخبرات والميػارات  ناتج عف( ، وا 

فػي نقطػة زمنيػة معينػة عمػى أنػو مجمػوع  هوباإلمكػاف اعتبػار  ،مف متغيرات ذات الصمة عمى مد  زمني معػيف وسواىا
 ،إلى الفترة المعنية التػي يتناوليػا التحميػؿ الً بنقطة زمنية في الماضي وصو  اً الماؿ البشري بدء التغير السنوي في رأس

مػف أىػػـ العناصػػر المسػاىمة فػػي رفػػع  (learning by doing) تقميػدي والتعمػػيـ مػػف خػالؿ الممارسػػةالتعمػػيـ الد ويعػ
 . معدؿ تراكـ رأس الماؿ البشري

زيػادة االنتاجيػة الػى مكػف تحيػث  تقدـ يمكف القوؿ بانو ثروة حقيقية وموردًا ميمًا مف مػوارد االقتصػاد ، وبناًء عمى ما
عػػػادة تأىيمػػػو  يوف الػػى ضػػػرورة تنشػػػيطاالقتصػػػاد لػػػذا دعػػػا ،،االسػػتثمار االدخػػػاراالنتػػػاج و تزايػػد  سػػػنويًا قطػػػاع التعمػػيـ وا 

  .كوسيمة لتحفيز النمو االقتصادي 
   Economic Growth(: النمو االقتصادي1-2) 

 ىو الناتج المحمي االجمالي نمو أف إذ ، االقتصادي الواقع تحميؿ في  كبيرة االقتصادي أىمية النمو أحتمت دراسة     

المختمفػة، ويشػير النمػو اقتصػادي الػى ارتفػاع الػدخؿ  والخػدمات السػمع مػف البمػد إنتػاج فػي مقيػاس لمتعبيػر عػف الزيػادة
 معػدؿ عػف نمػو النػاتج المحمػي االجمػالي معػدؿ فػي بالزيػادة بػذلؾ القومي أو نصيب الفرد مف الدخؿ القػومي، ويػرتبط

(، ويتبعػو زيػادة فػي 1691151الحقيقػي ) عجميػة وأخػروف ، اتجالنػ مػف الفػرد نصيب مف يرفع الذي األمر السكاف، نمو
واحتواء الضغوط التضخمية وتقميؿ عجػز انتاج السمع والخدمات و تحسف في معدالت التبادؿ التجاري لصالم البمد، 

 الموازنػة وتخفػػيض حػػدة الفقػػر، فضػػاًل عػػف التحفيػػز لتقميػؿ معػػدالت الزيػػادات السػػكانية والمحافظػػة عمػػى مسػػتو  قريػػب
مف التوظؼ الكامؿ، وزيادة االنفاؽ االسػتثماري وبػذلؾ نسػتدؿ مػف ذلػؾ عمػى أف النمػو االقتصػادي الحقيقػي اليتحقػؽ 
إال مػػف خػػػالؿ تظػػػافر عوامػػػؿ االنتػػػاج : رأس المػػػاؿ المػػػادي والبشػػػري، القػػػو  العاممػػػة المدربػػػة، معػػػدؿ نمػػػو االنتاجيػػػة 

ة التراكـ المادي والبشري أو لزيػادة إنتاجيػة العمػؿ ورأس المػاؿ فالنمو االقتصادي يحدث إما لزياد والتقدـ التكنولوجي.
 لميياكػؿ ةواعيػو  ةعمميػة تغييػر مقصػود انيػ" بأ التنميػة االقتصػاديةفػي تعريػؼ   Thirlwall, 1989:8 )) أو كمػييـ

باع الحاجػات والنػوع إلشػ الكػـ لمسػتويات أعمػى مػف حيػث ػًا بمو  لمجتمعواالجتماعية والثقافية القائمة في ا االقتصادية
تقميؿ التفاوت بالػدخوؿ لممواطنيف و  ةرفع مستو  المعيشو  الدخؿ القوميوتحقيؽ زيادة  لمجتمعاألساسية لغالبية أفراد ا

بمسػػتويات تعميميػػة  فػػرادأ ،واإلنتػػاج والتجػػارة ىيكػػؿ االقتصػػاد لصػػالم قطػػاع الصػػناعة ةتعػػديؿ تركيبػػومػػف ثػػـ  والثػػروات
ف ،لممجتمػػع ةيصػػحوتحسػػيف مسػػتو  الخػػدمات ال ،الدراسػػي تفػػوؽلمرتفعػػة مػػف حيػػث التحصػػيؿ العممػػي وا النمػػو  وا 

السػمع  فػي الزيػادة ليػـ ويػوفر األفػراد معيشػة مسػتو  تحسػيف عمػى يسػاعد الػذي األساسػي المحػرؾ ىػو االقتصػادي
  الرفاىية، وتحقيؽ الفقر عمى لمقضاء أكثر فرص عمؿ جديدة وبالتالي وفرص والخدمات

 والنمو االقتصادي  البشريرأس المال ثانيًا: العالقة  بين 
منذ منتصؼ الثمانينات اتخذت الدراسات لتفسير العالقة بيف راس الماؿ البشري والنمو االقتصادي، نجد انو    

حيث أدخمت بيف الدوؿ الغنية والفقيرة،  النمو االقتصاديمعدالت  والبحوث التطبيقية منحًا جديدًا في تفسير تبايف
عمى فرضيات النموذج النيوكالسيكي قادت إلى نتائج أكثر واقعية في تفسير النمو االقتصادي طويؿ تحويرات كبيرة 

مجموعة  Schultzشولتز  قد الحظل ، (15 -14 :1116األمد ُعرفت فيما بعد بنماذج النمو الداخمية )القيوجي،
 (البشري في النموذج منيا مف الظواىر االقتصادية التي ال يمكف تفسيرىا إال بزدخاؿ مفيـو رأس الماؿ

 :)6-5: 1118إبراىيـ،
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 . والميارة االختالؼ في مستويات االجور بسبب التفاوت في مستويات التعميـ والخبرة  -5
ازدياد معدالت الدخؿ في الواليات المتحدة األمريكية بنسب تفوؽ زيادة عوامؿ اإلنتاج )تشمؿ العمؿ واألرض  -1

    خذ بنظر االعتبار التطور في نوعية المدخالت مف خالؿ تحسف القابميات البشرية.                                                   عند األ ورأس الماؿ المادي( ،
تزايد إيرادات العمؿ الناجمة عف زيادة إنتاجية العامؿ بفعؿ ارتفاع نصيب العامؿ مف رأس الماؿ البشري الناجـ  -2

 لنوع مف رأس الماؿ.عف االستثمار في ىذا ا
، عمى الر ـ مما تعانيو مف ندرة نسبية في  ضعؼ قابمية الدوؿ النامية عمى استيعاب رؤوس األمواؿ المادية -3

 .عنصر رأس الماؿ المادي
 مجموعة بشري عمى ماؿ رأس (عند ادخاؿ عنصر 5877لمنمو الداخمي )  LUCAS لوكاس "نموذج فيما اعتمد 

 -أىميا : الفرضيات مف
 وجزء المادي الماؿ رأس مف انطالقاً  والخدمات السمع االوؿ مخصص إلنتاج فقط، يتكوف االقتصاد مف  قطاعيف -5 

 القطاع األوؿ. في لـ يستعمؿ الذي  البشري الماؿ رأس بتكويف فييتـ الثاني أما البشري، الماؿ رأس مف
ج مػف تمقػاء ينػتت  رأس المػاؿ البشػرياف ثابتػة، و  ةحديػ بوجػود إنتاجيػة البشػري المػاؿ رأس تػراكـ أف لوكػاس افتػرض -1 

فضػاًل عػف افتػراض تػراكـ رأس المػاؿ البشػري، شػكؿ  مدراسػة يحػددافل المفضػؿ الفػرد والػزمفتخصػص نفسو، كما أف 
 متماثميف في المستو  التعميمي. لمجتمعأف جميع أفراد ا

 ال وجػػود لوقػػتبػػذلؾ البشػري و  المػػاؿ اكـ رأستػػر لمعمػػؿ أو ل وقتػويػػوزع كػػؿ أف الفػػرد  ضػات أي النمػػوذج كمػا افتػػرض -3 
                            االتية : يكوف مسار تراكـ رأس الماؿ البشري عمى شكؿ خطي وفقا لممعادلةبناءًا عميو فسو  ،الفراغ 

…………….(1)                                                          Hi  =   hi (1−  ) 
معممػػة موجبػػة تعبػػر عػػف فعاليػػة نشػػاط تػػراكـ رأس المػػاؿ  مقػػدار التغيػػر فػػي رأس المػػاؿ البشػػري،i  Hحيػػث تمثػػؿ 
 hالبشري، 

i
الوقت المخصص    (−1)وبذلؾ سيكوف الزمف المحدد لمعمؿ مخزوف رأس الماؿ البشري لمفرد ،  

عف طريؽ التربية والتكويف والتدريب، وتتميز المعادلة  تراكـ رأس الماؿ البشريزيادة حجـ لمتعمـ واكتساب الميارات و 
 h ( بخاصية ثبات  مػة الحجػـ بالنسػبة ؿ1)

i
، وىػي خاصػية اساسػية فػي النمػوذج لضػماف تحقيػؽ النمػو الػداخمي   

 ابتًا يمكف كتابة المعادلة بالشكؿ التالي:   ،وفي ىذه الحالة التي يكوف فييا الوقت المخصص لالنتاج ث
....................  (2                                      hi =   (1− )  / 

Hi                       
وتأسيسػػًا عمػػػى ذلػػؾ  يمكػػػف التعمػػيـ بانػػػو عنػػػد زيػػادة تخصػػػيص جػػزء كبيػػػر مػػػف الوقػػت  لمتعمػػػيـ والتػػدريب كممػػػا حقػػػؽ 

ذلؾ نموًا أكبر في تراكـ رأس الماؿ البشػري عبػر الػزمف، وبالتػالي فػأف زيػادة مسػتو  رأس المػاؿ البشػري ، االقتصاد ب
اذ يعتمد بدرجة كبيرة عمى قػرارات االفػراد الػرا بيف فػي االسػتثمار فػي تنميػة قػدراتيـ ، امػا فػي قطػاع االنتػاج السػمعي  

 التي تأخذ الشكؿ التالي :   " Cobb-Douglasدوكالص  كوبفأف العممية االنتاجية تحكميا تقنيًا دالة انتاج "

 …...............  (3) 1(  µh i) y 
i

 =  A K 


i      

( الػزمف (µ ،الطبيعي ماؿال ( رأسK)و تمثؿ مستو  التكنولوجية،( A)و  i))(ىي قيمة انتاج الفرد الواحد y)  حيث
مػػف ىنػا نسػتنتج اف الوقػػت المخصػص لمتعمػػيـ و  الفػردي ، البشػري المػاؿ رأس (h) و المخصػص لمنشػاط االنتػػاجي،
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فػػي ىػػذا   "LUCAS"ولقػػد أدخػػؿ لوكػػاساليسػػاىـ فػػي خمػػؽ النػػاتج المحمػػي األنػػي ، لكنػػو يسػػمم بزيادتػػو مسػػتقباًل، 
عمػى النشػاط االنتػاجي، ذلػؾ لموصػوؿ الػى  البشػري المػاؿ رأس تأثير الوفورات الخارجيػة الناتجػة مػف مسػتو  النموذج

فسػيكوف  البشػري المػاؿ رأس ضماف نمو داخمي، وقد برّرت ىذه الفرضية بأف كؿ فرد ميمػا كػاف مسػتواه الخػاص مػف
مكاف اف نرمز لمقدار تأثير الوفورات الخارجية ذوي فعالية جيدة ،  وباالأكثر فاعمية فيما إذا احيط بأشخاص آخريف 

،االمر الذي يرفع مف درجة تجانس دالة االنتاج ويعطييػا شػكاًل جديػدًا لتصػبم بالصػيغة ( δ)في دالة االنتاج بالرمز 
   -التالية :

  ................  (4)                                 h 

  1(µh i)        Y = A K



i 

 h حيث اف 
وبافتراض انو (2301115)المختار،البشري لبقية االفراد في االقتصاد الماؿ تمثؿ مخزوف رأس ،

 hالتعميمي فأف اليوجد تمايز بيف االفراد في المستو  i  =  h ،  أي انو اذا رفعنا مؤىالت الفرد فزنو بدوره يرفع

مف انتاجية االفراد المتواجديف معو ، وبالتالي تتميز دالة االنتاج في نموذج لوكاس بتزايد الغمة وذلؾ نتيجة الوفورات 
و تحسف  نموًا داخميًا،اؾ تأثير ايجابي لرأس الماؿ البشري في قيمة االنتاج، ويحقؽ الخارجية، وبيذا الشكؿ يكوف ىن

لممجتمع بما يؤدي الى زيادة االنتاجية الكمية في القطاعات  البشري الماؿ رأسمستو  كؿ فرد يزيد مف مخزوف 
 االقتصادية لمدولة كافة .

 -ه :ومصادر البشري  المال لرأس االقتصادية األىمية : ثالثاً 
المكانيتػػو فػي تحقيػؽ االىػػداؼ المرجػوة وىػػو  فػي الػػرأس المػاؿ البشػري، اً التعمػيـ اسػػتثمار عػّد ، منػذ عقػد الخمسػػينات،  

مقدرتػو فػي المسػاعدة فػي  بذلؾ استثمار لمموارد البشػرية يعطػي ثمػاره فػي حيػاة االفػراد وتنميػة المجتمعػات فضػاًل عػف
االقتصػػادي والتػػأثير فػػي مسػػتويات القػػراءة والصػػحة واالذواؽ وتحسػػيف التقػػدـ التقنػػي ويعػػد مصػػدرًا مػػف مصػػادر النمػػو 

 1151، مرادسػػي ) :بمــا يمــي  س المــال البشــريوتــراكم رأ وتمثمــت االىميــة االقتصــادية لنمــومسػػتويات االسػػتيالؾ 
 .( 33-3291151،)دىاف،( 57:
أكبػر أىميػة ا يعطيو ماالقتصادية ممف أجؿ معاجة المشاكؿ  التغير التكنولوجيو  يساىـ في بناء البحث العممي -1 

 رأس الماؿ المادي في عممية التنمية وزيادة الدخؿ القومي. دور مف
يسيـ بالتػأثير عمػى الميػارات و  والدقيقة المعقدة الحديثة التكنولوجيا واستيعاب فيـ عمى كبيرة قدرة ذو األفراد يجعؿ -1

 . بداعالتأثير عمى الطموح الشخصي والتنافس واإلو  اإلدراكية
 تطور الوعي البيئي وكيفية الحفاظ عمى بيئة خالية مف التموث وتخفيض مستوياتو. - 2

عندما تكسب النساء مااًل أكثػر، يصػبم مػف األكثػر ف( المرأة في النشاط اإلقتصادي )العمؿ بأجر مشاركةشجيع ت -3
فضػػاًل  تأثيراتػػو فػػي مسػػتويات ،  اىيتيػػااحتمػػااًل أف يسػػتثمرف فػػي أبنػػائيف وعػػائالتيف، ويعػػززف بػػذلؾ ثػػروة األسػػرة ورف

نسػػبة  واالدخػػار واالسػػتثمار والنمػػو االقتصػػادي ، فضػػاًل عػػف اف مسػتو  التعمػػيـ المػػرأة يتناسػػب عكسػػيًا مػػع  اإلنتاجيػة
 الخصوبة .

 . يضمف التشغيؿ وفي القطاع العاـ و  يساعد عمى تحسيف توزيع الدخؿ وتكافؤ الفرص -4
ـ راس الماؿ البشري الذي يؤثر بصورة مباشرة ويتػأثر بالمعرفػة الجديػدة والتػي تتػأثر يوضم تراك (1ونجد ان الشكل )

وتتكػػوف عػػف طريػػؽ البحػػث والتطويرواالبتكػػار و االختػػراع وبتفاعػػؿ العناصراالساسػػية الػػثالث فيمػػا بينيػػا ينػػتج التقػػدـ 
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نتػػػاج سػػػمع جديػػػدة تػػػؤدي التكنولػػػوجي الػػػذي ييػػػدؼ الػػػى تحسػػػيف نوعيػػػة المنتجػػػات والصػػػناعات القائمػػػة فضػػػاًل عػػػف ا
 بالمحصمة النيائية زيادة انتاجية عوامؿ االنتاج وتحقيؽ النمو االقتصادي .

أف االستثمار في تكويف رأس الماؿ البشػري يفػوؽ فػي نتائجػو االقتصػادية االجتماعيػة االسػتثمار فػي  تضممما تقدـ ي
الجريمػة واحتػراـ القػانوف وتحسػيف نظػاـ الحكػـ  انماءه سمات المواطنػة الصػالحة وتقميػؿ مػف مف خالؿ الموارد المادية

وتنقية االذواؽ واالخػالؽ والسػموؾ وتغيرانمػاط الحيػاة واالسػتيالؾ فضػاًل عػف اعتنػاء الفػرد بصػحتو ،ممػا يسػاعد عمػى 
                       زيادة العمر المتوقع عند الوالدة لد  افراد المجتمع.

 نمو االقتصادي( تراكم راس المال البشري وال1الشكل )

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

، اثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى النمواالقتصادي في  55(، ص 1155المصدر : الشوربجي، مجدي )
 الدوؿ العربية،الممتقى الدولي، جامعة الشمؼ، الجزائر .

 -:األساسية لرأس المال البشريصادر الماما    
، لكػف لػـ يػؤد ىػذا العنصػر دوره دوف و الدولة مػف عناصػر اإلنتػاج المتاحػةيعد رأس الماؿ  البشري أىـ ما تممك     

يصػػبم االىتمػػاـ بيػػذا العنصػػر واجبػػا وطنيػػًا ، مػػف خػػالؿ التعمػػيـ و التأىيػػؿ العممػػي والتقنػػي واالنػػدفاع الػػذاتي ، وبػػذلؾ 
وتنشػػئتيا لمقػػدرات تشػػكؿ األسػػرة قاعػػدة اليػػـر مػػف حيػػث احتضػػانيا  ، حيػػثالتػػدريب و الرفػػع مػػف الكفػػاءات و القػػدرات

 ويأتي دور األسرة في إنتاج المبػدعيف بػأف يسػود األسػرة منػاخ مػف الحريػة والحػوار والديمقراطيػة، الكامنة لد  الطفؿ،
وأف يضػػػفى عمػػػى الجػػػو العػػػائمي روح التسػػػامم مػػػع الحػػػوارات الناقػػػدة، فالمبػػػدعوف ال ينحػػػدروف مػػػف أسػػػر تعػػػاني مػػػف 

مػػف أىػػـ الجوانػػب التػػي تسػػاىـ فػػي توسػػيع قػػدرات  بانواعػػو يعػػد التعمػػيـوأف  والمشػػاكؿ العائميػػة. الضػػغوط والصػػراعات
 رأس المػاؿ البشػري لممجتمػع تػراكـ فػي االخر  مصادرالتعميـ فضاًل عف امكانية األفراد مف حيث المعارؼ والميارات

 ؼعػار الم تتكػوفي وبالتػال ،(74: 1113( )أشػتية،أسػرية وعيػةت بػرامج، تطوير المنػاىج متطورة، تقنيات )إنترنت، مثؿ
منيػا جػزء فطػري ،وجػزء مكتسػب، والتطػور المتػأتي مػف الخبػرة أساسػية مػف عػدة اجػزاء  رأس المػاؿ البشػريب رتبطةلما

فضػػاًل عػػف االتجػػاه نحػػو مصػػادر الػػتعمـ الحديثػػة مػػف  فضػػاًلعف الحيػػاة اليوميػػة لمفػػرد وعالقتػػو االجتماعيػػةبالممارسػػة 
بمتابعػة تعمػيميـ وفػؽ االوقػات المالئمػة لظػروفيـ العمميػة والمعيشػية والػذي  خالؿ شبكة المعمومات االنترنت لمرا بيف
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 (14-1391151دىاف،)والتعميـ بمساعدة الحاسوب أالتمفزيوف، و  اإلذاعة التعميـ بمساعدةيطمؽ عميو التعميـ عف بعد 
 :ويمكف توضيحيا كالتالي

نواعػػو، وتبػػدأ عمميػػة اكتسػػاب المعػػارؼ واالدراؾ التعمػػيـ بكػػؿ ا : يتطػػور رأس المػػاؿ البشػػري عػػف طريػػؽ التعمــيم - 1
العقػػوؿ القػػادرة عمػػػى  صػػػقؿ وتوجيػػو األسػػاس ل المصػػنعالتعميمػػي قطػػاع ، ويعػػػد ال االبػػداعي والمػػؤىالت مػػف الصػػغر

واالختراع والتجديػد ويتطمػب ىػذا القطػاع مػوارد ماليػة ضػخمة مػف قبػؿ االفػراد والحكومػات فضػاًل عػف ضػرورة االبتكار 
 لتحقيؽ مستويات عالية مف التعميـ.  ص وقت بذؿ جيد و تخصي

: تتبػػايف مسػػتويات الميػارات لػػد  االفػػراد والتػي تكػػوف نتيجػة صػػفات وراثيػػة مكتسػبة تعمػػؿ عمػػى  الـذكا  بــالفطرة -1 
  المحمية لمظروؼ التكنولوجيا تطويع ، ويساعد فيتحديد مستويات ذكاء مختمفة بيف االفراد 

 .التكنولوجيا ىذه واستخداـ استيعاب عمى قادرة يجعميا الذي بالشكؿ ومؤىمة مدربة عاممة قوة ونشوء 
:يتراكـ رأس الماؿ البشػري عػف طريػؽ الممارسػة والخبػرة فػي مجػاؿ العمػؿ  ولتػدريب المسػتمر   التدريب والتأىيل -2

 جيػػة العامػػؿ،حيػػث يرفػػع التػػدريب مػػف إنتا الػػذي يكسػػب االفػػراد العػػامميف الميػػارات المتخصصػػة بعػػد التعمػػيـ االساسػػي
فػػي  ـو الطاقػػة والمػػواد الخػػا العمػػؿجديػػدة وفػػي التػػوفير فػػي نفقػػات  ور منتجػػاتيػػىػػػ فػػي رفػػع نوعيػػة المنتػػوج و ظعويسا

 .النيائي وحدة الناتج
:الر بة في الحصوؿ عمى المعرفة والتفوؽ العممي مف اجؿ الحصوؿ عمى مواقع اجتماعيػة ،  تأثيرات اجتماعية -3

 الى القادريف عمى العمؿ والزاميتو لمفرد والمجتمع.فضاًل عف نظرة المجتمع 

جتماعيػة والفطػرة  اإل، العػادات المتػأتي منػالتعميـ الجيػد رأس المػاؿ البشػري ىػو رصػيد المعرفػةوتمخيصًا لما سػبؽ فػاف 
،  يةإلداء العمػػؿ لينػػتج قيمػػة إقتصػػاد التنافسػػية الػػى القػػدرةالمػػواتي يضػػفف ، واالبتكػػار شخصػػية، بضػػمف ذلػػؾ اإلبػػداعال

كتسػػاب خبػػرات متطػػورة لكونػػو مصػػدرًا مػػف مصػػادر الػػدخؿ،  لكنػػو يتعػػرض لمتقػػادـ والفنػػاء ويحتػػاج دومػػًا الػػى تجديػػد وا 
 ويختمؼ عنو بعدـ امكانية فصمو عف الذي يقـو بو .  ،ويتشابو بذلؾ مع رأس الماؿ المادي في كونو استثمار

 رأس المال البشريرابعًا :  بعض مؤشرات تطور 
التقػدـ والتطػور فػي أي دولػة   مسػتو  ، ويحػددة لةفػرادقتصػادييساعد عمي تحسيف األوضاع اال الجيد تعميـالاف      

وتػػوفير التعمػػيـ  فػػرصتػػأميف فيػػو، ل حػػرز مػػف تقػػدـيمػػنظـ ودقيػػؽ لمػػا مػػف ىنػػا البػػد مػػف اجػػراء حصػػر  مػػف دوؿ العػػالـ
 841) والياألميػػيف فػػي العػػالـ ذروتػػو حػػعػػدد الكبػػار  بمػػم مجمػػوعوقػػد  ،(4: 1155المسػػتمزمات الدراسػػية )مرادسػػي ،

قػػد يحتػػاج إلػػى عػػدة والسػػعي تقميصػػو ، 5881السػػنة الدوليػػة لمحػػو األميػػة فػػي وفػػؽ تقػػديرات اليونسػػكو نسػػمة ( مميػػوف 
إلػػى أف عػػدد الممتحقػػيف بػػالتعميـ االبتػػدائي زاد بػػيف  1118عقػػود أخر ،حيػػث يشػػير التقريرالػػذي نشػػرتو اليونسػػكو لسػػنة 

فػػي  1111مميػوف نسػػمة، وارتفػع متوسػػط نسػػب القيػد فػػي البمػداف الناميػػة منػذ عػػاـ  31مقػػدار ب 1115و  5888عػامي
(. اما عمى 51-7:1118،اليونسكو)% 75% إلى  64%، وفي جنوب و رب آسيا مف  61% إلى  43مف  إفريقيا

التعميميػػػة  دماتفػػػي مجػػػاؿ الخػػػ المبذولػػػةجيػػػود بتظػػػافر الالماضػػػية عقػػػود القميمػػػة اتسػػػمت الصػػػعيد الػػػدوؿ العربيػػػة فقػػػد 
، واحتػػؿ اإلنفػػاؽ االلزامػػي و بػػرامج محػػو االميػػة، والتوسػػع بػػالتعميـ العػػالي باإلضػػافة إلػػى التوسػػع فػػي التعمػػيـ االبتػػدائي

ومػف الصػعوبة بمكػاف %( مػف معػدالت الػدوؿ المتقدمػة 61-%41ولكنػو يبقػى يعػادؿ مػف )عمى التعميـ مكاًنا متميػًزا 
الماؿ البشري ،ومف اىـ المؤشرات المستخدمة في االدبيات االقتصادية يمكف الوصوؿ الى قياس دقيؽ وشامؿ لرأس 

            اف نذكر منيا:
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لػد  الكبػار  ءة والكتابػةيعكػس معػدؿ القػرا (:معدل األمية لـد  الكبـار ة والكتابة )نقيض معدل القرا( مؤشر 1 -9)
مف اسػتخداميا فػي حيػاتيـ  وتمكينيـلمتعميـ األساسية  التحصيؿ التراكمي لمتعميـ االبتدائي في تمقيف السكاف الميارات

 النمػو اليومية ومواصمة التعمـ واالتصاؿ بواسطة الكممة المكتوبة. وتتيم معرفة القػراءة والكتابػة لمفػرد إمكانيػة مواصػمة
سػػػػنة فمػػػػا فػػػػوؽ )اليونسػػػػكو  54ككػػػػؿ مػػػػف عمػػػػر  لمجتمػػػػعالنمػػػػو االقتصػػػػادي لفئػػػػات االفكػػػػري واإلسػػػػياـ المتزايػػػػد فػػػػي 

بطػػيء نسػػبيا بشػػكؿ  عامػػة فجػػوة االميػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة تخػػالؿ العقػػود الثالثػػة االخيػػرة تحسػػنوفػػي ، (291118،
 المنػاطؽ فػي يعشػف ومعظميػف% 36الػذي يبمػم % مػف السػكاف متػأثرًا بتػدني قيمػة المؤشػر لةنػاث 12ووصػؿ الػى 

قمػػػػػػيص حجػػػػػػـ االميػػػػػػة فػػػػػػي تمػػػػػػؾ الػػػػػػدوؿ تلاثرالجيػػػػػػود الحكوميػػػػػػة المبذولػػػػػػة ممػػػػػػا يظيػػػػػػر  1115فػػػػػػي عػػػػػػاـ  الريفيػػػػػػة
فػي العػراؽ بمغػت سػنة فمػا فػوؽ( 54لالفػراد )(، نجد اف معػدالت االميػة 5استنادًا الى الجدوؿ ) (. و691118)نايؼ،
 2257%( ومقػػدارىا 5521%( وقػدرت بسػػتة ماليػيف شػخص، وبمغػت النسػػبة فػي سػورية )1123مانسػبتيا) 1117عػاـ 

 المؤشػرمميػوف نسػمة(، بينمػا حػددت قيمػة 12315%( وبمغػت )621االردف ) مميوف نسمة، في حيف جاءت النسبة فػي
 مميوف نسمة(.12115%( وقدرت حجـ االمية ) 5) الكويت في

 سنة( 19 -19سنة فما فوق، ومعدالت االمية من)  19لالفراد منمعدالت األمية  (1جدول )

 1/55،الممحؽ 1155االقتصادي العربي الموحد التقرير-المصدر : 
مػف حيػث عػدد  تعميميػة ،مػدخالت الالقيػاس مسػتو  لسػتخدـ ي  : التالميذ إلـ  المعممـين مؤشر معدل عدد (4-2) 

إلػػى المعممػػيف عػػادة بالمعػػايير السػػائدة عمػػى المسػػتو   المعممػػيف بالمقارنػػة مػػع أعػػداد التالميػػذ. وتقػػارف نسػػبة التالميػػذ
 بػاف ، نسػبة التالميػذ إلػى المعممػيف المرتفعػةوتػدؿ  الوطني في ما يخص عدد التالميذ لكؿ معمـ بكؿ مستو  تعميمػي.

يحظػى بػو  ، األمػر الػذي يػؤدي إلػى تػدني مقػدار االىتمػاـ الػذييتـ تعميمو مف قبؿ معمـ واحدعددا كبيرا مف التالميذ 
ممػػا  صػػفوؼأف انخفػػاض نسػػبة التالميػػذ إلػػى المعممػػيف يعنػػي صػػغر حجػػـ ال نػػدرؾ جيػػداً التالميػػذ مػػف طػػرؼ المعمػػـ، و 

   .(9689887)اليونسكو،يـ، سياـ في تحسيف األداء الدراسي لاىتمامو بالتالميذ ومف ثـ اإل كف المعمـ مف زيادةيمّ 
 

 

 

 

 

 ( 1111-1491للمدة ) المرحلة االبتدائية لدول العينة ( معدل عدد التالميذ الى المعلمين1جدول )

 ( سنة92-63المية )%معدالت ا        فما فوؽ سنة63معدالت االمية  لالفراد  %      

 2008 1990 2008 1990 السنة

 17.6 59.0 22.4 64.4 العراق

 1.0 3.3 7.2 18.5 االردن

 5.9 20.1 16.2 35.2 سورية

 1.6 12.5 6.0 23.3 الكويت



                                                                                      

 م5104السنة/                          داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                         41دد ـالع 7اجمللد      

 

  119     

 

 www.data.albankaldawli.orgلمصدر : البنؾ الدولي   ا     
مف  التعميـ نظاـ في الطمبة التمدرس )بقاء نواتس متوسط : يعرؼ عدد سنوات الدراسة متوسط( مؤشر 4-3) 

( اف مخزوف سنوات الدراسة 3( ، و نجد مف الجدوؿ )6 :1118)اليونسكو، )التعميـ العالي إلى االبتدائية المرحمة
سنة في  1222فع في االردف مف )المتراكـ مازاؿ متدنيًا مقارنة بعدد سنوات الدراسة في الدوؿ المتقدمة، فقد ارت

سنة( في عاـ 1253سنة( والسوداف ) 5237( ولـ يتعد  في اليمف )1111سنة في عاـ  5285( الى )5851عاـ
سنة( في كوريا، 51273سنة في الياباف، ) 8236الى  1111، في حيف نجد اف المتوسط وصؿ عاـ  1111

( يظير 2(، والجدوؿ )1113تحدة )المعيد العربي لمتخطيط ،سنة( في الواليات الم51214)سنة ( في كندا،و55251)
تقارب في متوسط عدد سنوات الدراسة لكؿ مف االردف وسورية والكويت، ونجد تباطئ نمو المؤشر في العراؽ 

  . وخاصة في فترة التسعينات نتيجة لمعقوبات االقتصادية التي عانى منيا البمد
 )سنة دراسية(  لدول العينة لمسكان وات الدراسة سنمتوسط عدد مؤشر  (1جدول )

 

 لمحقميف االخيريف مف الجدوؿ1151الموحد العربي التقرير-1و ، (1115لي )-قاعدة معمومات بارو-5المصدر :   
 التعميم  عم  العام ( مؤشر حجم ا نفاق4-4)
زيادة اإلنفاؽ بدوره تطمب والذي ياإلقباؿ عمى التعميـ  ايدز الزيادة السكانية والتحوالت االقتصادية أدت الى تإف       

مختبرية دراسية  فضاًل عف ضرورة  وأجيزة مؤىميف مدرسية ومعمميف أبنيةمستمزمات دراسية متمثمة ب توفيرو  عميو
و ير ذلؾ مف متطمبات المؤسسات التعميمية، فالدوؿ وحكوماتيا  تواجد كوادر مشرفة عمى العممية التعميمية برمتيا

و الًبا ما ، واالرتفاع بكفاءتو الداخمية والخارجيةالجيد  تواهمكمفة بضرورة توفير اإلنفاؽ عمى التعميـ لممحافظة عمى مس
عمى دّؿ ذلؾ وكمما ارتفعت النسبة ، GDPتقاس أىمية اإلنفاؽ عمى التعميـ بقدر ما يرصد لو مف ميزانية الدولة أو 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1985 1980 الدول 

 --- 18 --- 17 --- 21 21 20 24 24 28 العراق

 --- --- --- --- --- 20 --- --- 28 18 32 االردن

 --- --- 18 --- --- 25 25 23 26 27 29 سورية

 8 9 9 10 10 12 14 15 18 18 19 الكويت

 2009 2005 2000 1995 1990 1985 1980 دول العينة

 4.9 4.14 3.95 3.74 3.72 2.53 2.66 العراق

 7.35 7.21 6.91 6.47 5.95 5.23 4.28 االردن

 6.96 6.02 5.77 5.48 5.11 4.47 3.65 سورية

 7.1 6.97 6.22 5.9 5.75 5.43 4.53 الكويت

http://www.data.albankaldawli.org/
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إال اف بو، يعد حجـ االنفاؽ المخصص لمتعميـ في الدوؿ العربية البأس و  ومنشأتو تعميـال لتطور الدولةاىتماـ 
أف تكوف زيادة ىذه  المقابؿ ليس مف الضروري يوف(، 3وفؽ ما يصفو الجدوؿ ) ،ضةتعتبر منخففيو  مؤشرات التعميـ

  .المطموبة صحيحة بالطرؽ ال فقد ال تستغؿ ىذه األمواؿ ،لجودة التعميـ  راً النسبة مؤش
 (2119-1891سنوات )لدول العينة ل عم  التعميم ( تطور نسبة االنفاق الحكومي 9) جدول

   و 212  (،1/56الممحػػػػؽ ) المالحػػػػؽ اإلحصػػػػائية،-1 ،1118 التقريراالقتصػػػػادي العربػػػػي الموحػػػػد، -5لمصػػػػدر: ا 
 1/54، الممحؽ 1155التقريراالقتصادي العربي الموحد

 
 ( معدالت القيد العام في المراحل التعميمية كافة9 -9)

مالية بانيا اجمالي عدد الطمبة المسجميف في تمؾ المرحمػة بالدراسػة نسػبة الػى اجمػالي تعرؼ معدالت االلتحاؽ االج     
السكاف في عمر التعميـ  ،والتي تعد أوسع مؤشرات التعميـ نطاقػًا، بينمػا تعػرؼ معػدالت القيػد الصػافي بانيػا عػدد الطمبػة 

(، 4-3: 1118)اليونسػكو،  ي فػي تمػؾ المرحمػةالممتحقيف فعميًا في احد مستويات التعميـ في سػف التعمػيـ الدراسػي الرسػم
ويظير الجدوؿ التحسف الممحوظ في معدالت القيد االجمالية في المراحؿ الدراسية لكػؿ مػف االردف وسػورية والكويػت فػي 

(، بينما تراجع المعدالت لمدراسػتيف االبتدائيػة والثانويػة فػي العػراؽ ، و نجػد فػي الوقػت ذاتػو 1117 -5881المدة ما بيف)
 ارتفاع عدد الممتحقيف واالقباؿ المتزايد لاللتحاؽ  في الدراسة الجامعية لتمؾ المدة.

 
 ( نسبة القيد العام في المراحل التعميم المختمفة لدول العينة )%السكان في سن التعميم(9جدول )

 
 
 
 
 
 

 الدول

  %من الناتج المحمي االجمالي  %  حكوميمن االنفاق ال

1980 1990 2000 2008 1980 1990 2000 2008 

 ... ... ... 3.0 ... ... ... 13.5 العراق

 4.3 6.4 7.0 6.6 11.4 16.2 17.1 14.4 االردن

 5.2 2.2 4.3 4.6 16.7 6.8 17.3 8.1 ريةسو 

 3.3 3.7 3.2 2.4 12.9 17.9 3.4 8.1 الكويت
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 % الػػػى511أكثػػػر مػػػف  التػػػي تشػػػير األرقػػػاـو *،1/54،الممحػػػؽ 1155االقتصػػػادي العربػػػي الموحػػػد المصػػػدر: التقريػػػر

 وافديفال
 المبحث الثاني 

 االطار التطبيقي 

 ( تقدير وتحميل أثر تركم رأس المال البشري والناتج المحمي االجمالي1-1) 
يعػػد االقتصػػاد القياسػػي احػػد أسػػاليب التحميػػؿ االقتصػػادي الػػذي ييػػتـ بالتقػػدير الكمػػي لمعالقػػات االقتصػػادية بػػيف      

 طريػؽ عػف وذلػؾ (.1505877تحميػؿ الظػواىر االقتصػادية )السػيفو،  ـ األسػاليب الكميػة فػياسػتخدإالمتغيػرات، أي 
 نمػوذج: األوؿ :  االقتصػاديةعف طريػؽ اختبػاريف ىمػا المتغيػرات بػيف العالقػة لدراسػة األسػاليب  الحديثػة أحػد إتبػاع

لمعتمد فػي المتغير ا حيثمعممات النموذج،  مد  معنويةلقياس تأثير العالقات السببية و  VAR متجو االنحدارالذاتي
القػػػيـ المتخمفػػػة  أي أف ،بتخمػػػؼ زمنػػػي ويعنػػػي االنحػػػدار الػػػذاتي ةالتوضػػػيحيالمتغيػػػرات  إلػػػىدالػػػة االنحػػػدار يسػػػتجيب 

 لمعالقػة جرانجر اختبارالثاني : و  ،(54191114)الجويجاتي، لممتغير المعتمد تكوف واحدة مف المتغيرات التوضيحية
اف العالقات بيف المتغيرات االقتصػادية  الدراسة، حيث  محؿ االقتصادية المتغيرات بيف اتجاه العالقة لتحديد السببية

 ذلػؾو يتطمػب  الدراسػة موضػع المتغيػرات بػيف سػببيةالعالقة ال اتجاهتحديد ، يتضمف االختبار  تقـو عمى أسس سببية

فعنػػدىا  Yسػػبب فػػي المتغيػػر تي Xكػػاف المتغيػػر  إذاة عامػػة ور وبصػػ Granger Causalityجرانجػػر سػػببية اسػػتخداـ
 األخػػػػر عمػػػػى المتغيػػػػرات  Yاالنحػػػػدار لػػػػػ  فػػػػيوبالتػػػػالي  ،Yف يسػػػػبؽ التغيػػػػر فػػػػي أيجػػػػب  Xيكػػػػوف التغيػػػػر فػػػػي 

 (541 :،1114)الجويجاتي،
 وتحديد دول العينة : رأس المال البشري (وصف واقع1-1)

اؽ بالمػػدارس وتػػـ لقػػد حصػػؿ  تطػػور كبيػػر فػػي مسػػتويات التعمػػيـ و تزايػػد حجػػـ االنفػػاؽ العػػاـ وازداد حجػػـ االلتحػػ    
 التوسع في فتم الجامعات ، عمى الر ـ مف تقدمو السريع، فأف مخزوف عدد سنوات الدراسة المتراكـ مازاؿ متواضعًا،

نيػا فضػاًل عػف توجػو أكثػر  والعػالي الثػانوي التعمػيـ مرحمتػي فػي الاللتحػاؽ االرقػاـ تشػير الػى تػدني نسػب تػزاؿ ال وا 
  .انية واالجتماعية المتعمميف لمتخصص بالدراسات االنس

 الدراسة الجامعية المرحمة الثانوية المرحمة االبتدا ية الدول
1990 2008 1990 2008 1990 2008 

 15.4 12.6 44.7 47 86.9 111.3 العراق

 40.7 16.1 88.2 44.6 96.8 70.9 االردن

 ..… 18.2 74 51.9 124.4 108.4 سورية

 17.6 12 89.8 42.9 95.5 60.2 الكويت
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ومتوسط عدد  (GDP)المتغير المعتمد :الناتج  المحمي االجمالي لقياس النمو االقتصادي البحث بيانات اتخذ      
العػػراؽ وعػػدد مػػف  -( لكػػؿ مػػف الػػدوؿ المختػػارة 9868-6758لممػػدة ) (HCa)المتغيــر المســتقل :سػػنوات الدراسػػة 

نظػػػػرًا لتزايػػػد االنفػػػػاؽ تضػػػػاعفت مؤشػػػرات التعمػػػػيـ خػػػالؿ مػػػػدة الدراسػػػة  ،فقػػػد)الكويػػػت، سػػػػورية واالردف(  دوؿ الجػػػوار
لػػد  االفػػراد ،اذ يصػػنؼ العػػراؽ وسػػورية ومنيػػا متوسػػط سػػنوات الدراسػػة الحكػومي عمػػى التعمػػيـ فػػي معظػػـ دوؿ العينػػة 

ؼ الػدولي واالردف ضمف مسػتو  التنميػة البشػرية المتوسػطة ،بينمػا تعػد الكويػت مرتفعػة التنميػة البشػرية، وفػؽ التصػني
مؤشػرات التنميػة البشػرية  بينمػا نجػد تراجػعومػع ذلػؾ لػف ترقػى الػى مسػتويات الػدوؿ المتقدمػة،  ،1151لمتنمية البشػرية

ويعػػود ذلػػؾ إلػػى  ،والقػػو  العاممػػة المدربػػة والكفػػاءات النػػادرة التػػي يمتمكيػػا  طبيعػػةالالماليػػة و  المػػواردالعػػراؽ ر ػػـ فػػي 
 (.1117-5881) صفت في البالد وعمى وجو الخصوص خالؿ المدةاالوضاع االقتصادية واالمنية التي ع

 -:االختبارات المستخدمة في الدراسة :(2-3) 
ـــذاتي : متجـــواختبـــار  : (1-1-1)  فائػػػدتيا فػػػي الدراسػػػات   االنحػػػدار الػػػذاتي قػػػد اثبتػػػت نمػػػاذج متجػػػو االنحـــدار ال

 VARاالنحػدار الػذاتي  متجوويستخدـ اذج حركية التطبيقية النيا تحوؿ النماذج النظرية االقتصادية الساكنة الى نم
معػػادالت، ال، أظيػػرت نتػائج االختبػػار VARمعػػامالت النمػوذج والتنبػػؤ مػف خالليػػا، وبعػػد إجػراء اختبػػارات الػػ  لتقػدير

 موضػػحة عمػػى شػػكؿ أعمػػدة يقػػرا كػػؿ عمػػود فػػي الجػػدوؿ بمعادلػػة انحػػدار لممتغيػػر المعتمػػد الموضػػم فػػي أعمػػى العمػػود
داخميػة  جميػع المتغيػرات ، و افVARمتجػو االنحػدار الػذاتي  فمف خػالؿ اسػتخداـ،خاصة باالختبار وفؽ الجداوؿ ال

 لممعادلة :ويكوف الشكؿ الرياضي  (Greene,2004: 645- 647)في النظاـ،  ليا وىي دالة لمقيـ المتخمفة
     

ttptptt
BxyAyAy 




11
  

تقػديرات متجػو االنحػدار الػذاتي سػيتـ تحميػؿ نتػائج  :VAR ذاتي تقديرات متجو االنحدار الـ( تحميل نتا ج 1-1-1)  
VAR ( لكؿ دولة عمى حدا : 5مف الجدوؿ ) 

وذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى قػػػيـ النمػػػو االقتصػػػادي س المػػػاؿ البشػػػري فػػػي أر الػػػى اف تقػػػديرات النتػػػائج أشػػػارت  : العـــراق -1
(52175 =tالمحسوبة )  ممػا يػدؿ عمػى% 10ي ايجابي عنػد مسػتو  معنويػة ومقارنتيا بقيميا الجدولية ذو تأثيرًا معنو ، 
 بمغػػػػػت القػػػػػوة التفسػػػػػيرية لمنمػػػػػوذج و ، النػػػػػاتج المحمػػػػػي اإلجمػػػػػاليلػػػػػو تػػػػػأثير ضػػػػػعيؼ فػػػػػي راس المػػػػػاؿ البشػػػػػري تػػػػػراكـ  اف
%(R

2
2= %65( و)69=

R )وتبػػيف اف قيمػػة المقػػدرة عوامػػؿ اخػػر   يػػر داخمػػة فػػي النمػػوذجلوجػػود  عمػػى التػػوالي ، 
(58214 =F كانت اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مسػتو  معنويػة  )ممػا يػدؿ عمػى معنويػة العالقػة الخطيػة بػيف 5 ، %

أيػدي  ذلؾ مػع النظريػة االقتصػادية ،مؤكػدًا اف العػراؽ يمتمػؾ كفػاءات عمميػة والمتغير المعتمد والمتغير المستقؿ ويتفؽ 
 البناء والتنمية الشاممة  المشاركة في عممية بزمكانيا مؤىمةو عاممة مدربة 

النمػو االقتصػادي ذو تػأثيرًا ايجػابي و يػر في مخزوف رأس الماؿ البشري  إف أثر تقديراتالنتائج أظيرت الكويت :  -1
القػػوة التفسػػيرية بمغػػت ومقارنتيػػا بقيميػػا الجدوليػػة، مػػف جيػػة أخػػر ، اذ  ( المحسػػوبةtوذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى قػػيـ )معنػػوي 

R=91لمنموذج )%
2= 90)%  ( و2

R ) ( ، 10%قيمتيػا )  ير داخمة في النموذجمؤثرة عوامؿ عمى وجود مما يدؿ
% ، ممػا يػدؿ عمػى معنويػة 5جدوليػة عنػد مسػتو  معنويػة ل( كانت اكبر مف قيمتيػا اF =89واتضم اف القيمة المقدرة )

 االقتصاد الكويتي ريعي يعتمد عمى االنتاج النفطي.العالقة الخطية بيف المتغير المعتمد والمتغير المستقؿ واف 
النمػػو االقتصػػادي ذو تػأثيرًا ايجػػابي و يػػر فػي تػػراكـ رأس المػاؿ البشػػري  الػػى اف تقػديراتالنتػػائج  جػػاءت سـورية : -2 

 وذج ومقارنتيػػا بقيميػػا االلجدوليػػة، فػػي حػػيف كانػػت القػػوة التفسػػيرية لمنمػػ ( المحسػػوبةtوذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى قػػيـ )معنػػوي 
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(%99= 
 
R

2)،( %99 2

R=)( 901، وأظيرت التقديرات اف قيمػة المقػدرة=F كانػت اكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة عنػد )
% ، مما يدؿ عمى معنوية العالقة الخطية بيف المتغير المعتمد والمتغير المستقؿ، حيث اف االقتصاد 1مستو  معنوية 

بشػػكؿ أساسػػي عمػػى المشػػاريع الصػػغيرة والمتوسػػطة وتحتػػؿ ريػػادة االعمػػاؿ دورًا جوىريػػًا  السػػوري اقتصػػاد متنػػوع  ويعتمػػد
 فيو.

النمػو االقتصػادي ذو تػأثيرًا معنػوي وايجػابي فػي مخػزوف رأس المػاؿ البشػري  اف تقػديراتالنتائج أوضحت  االردن : -3
R=99%)وتشػػػير قػػػيـوليػػػة، مػػػع قيميػػػا الجد ( المحسػػػوبةt=52155قػػػيـ ) بمقارنػػػةوذلػػػؾ % 51عنػػػد مسػػػتو  معنويػػػة 

2)، 
%(99=2

R) القػوة التفسػيرية لمنمػوذج الػى ، ( و أف قيمػة المقػدرةF = 1796 كانػت اكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة عنػد )
وفرة األيػػدي بػػيتسػـ االقتصػػاد األردنػي % ، ممػا يػػدؿ عمػػى معنويػة العالقػػة الخطيػة بػػيف المتغيػػريف، أذ 1مسػتو  معنويػػة 

معظػػـ النشػػاطات االقتصػػادية خدميػػة سػػواء مػػف حيػػث مسػػاىمتيا فػػي بػػذلؾ فػػاف و  ممػػة المتعممػػة والمدربػػة والمؤىمػػة،العا
 . اإلنتاج أو التوظيؼ 

الى نموذج المعادلة االفقية  في االختبار( GDPتـ تحويؿ المعادالت العمودية لعمود )المتغير المعتمد وقد 
    : في الجدوؿ التاليكما عينة ( وتجمعييا لدوؿ ال63189883)الجويجاتي ،

 المختارة لدول العينة VAR( نتا ج تقديرات متجو االنحدار الذاتي  9)جدول

معيار اكيكي  AIC ، المحسوبة tقيـ الى  بيف قوسيف ) (القيـ تشير المصدر: الجدوؿ مف عمؿ الباحث و 
Criterion    Information Akaike 

  

يسػػػتخدـ لمكشػػػؼ عػػػف اتجػػػاه العالقػػػة ) عالقػػػة السػػػبب والتػػػأثير( بػػػيف  ببية لكرانجـــر :اختبـــار العالقـــة الســـ(: 1-1-1)
التي تنشأ وفؽ اسس سببية وقد تكوف عكسية أو متبادلة و تتحقػؽ الفائػدة مػف االختبػار فػي تحديػد  متغيرات األنموذج و

 )شؼ عف وجػود تغذيػة اسػترجاعية مع ثبات المتغيرات األخر ، و الك (Yt)و(Xt) مد  إمكانية التنبؤ بالقيمة الحالية 
-621 ( بػػػػػػػيف المتغيػػػػػػػػر المعتمػػػػػػػد والمتغيػػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ لتشػػػػػػػػخيص وقيػػػػػػػاس اتجػػػػػػػػاه السػػػػػػػػببية (        متبػػػػػػػػادؿر تػػػػػػػأثي

622:Gujarati,1995 :وفؽ المعادلة التالية )-  
                                                            Yt = αiYt-i + ΣβjXt-j +Ut 

 -ـ حسب مايمي :ويت

AIC F  R
2 HCa Constant دول العينة 

14.49 19.05 65% 69% 
1201.7 

1.286)**) 

291.3 

 العراق (0.94)

14.58 89.5 90% 91% 
407 

(1.157) 

-363.7 

 الكويت ((1.4-

11.72 901.2 99% 99% 0.58 

0.002)) 
13.16 

(0.147) 
 سوريا

8.99 1796 99% 99% 
5.914 

(1.266)** 
3.93- 
 األردن (-(0.26
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اذا كانت قيـ مْعممات المتغيرات في المعادلػة األولػى  Causality Unidirectional االتجاهأحاديةسببيةعالقة -5
 بينما كانت قيـ مْعممات المتغيرات في المعادلة الثانية  ير معنوية فاف العالقة تكوف باتجاه واحد .،ذات معنوية إحصائية 

اذا كانػت قػيـ مْعممػات المتغيػرات فػي المعادلػػة Causality   Unidirectionalعػاكس سػػببية باالتجػاه المعالقػة -1
 بينما كانت قيـ مْعممات المتغيرات في المعادلة األولى  ير معنوية. ،الثانية ذات معنوية إحصائية

معػادلتيف اذا كانػت قػيـ المْعممػات فػي ال Feed Back Causality  )تغذيػة عكسػية( االتجػاهثنائيػةسػببيةعالقػة -2
 . (ذات معنوية إحصائية فاف العالقة بينيما تكوف ذات تأثير متبادؿ في االتجاىيف ) أي احدىما يتسبب في األخر

فػي المعممػات قػيـمجػاميع تكػوفعنػدماوتظيػر Causality Independenceالمتغيػرات بػيفمسػتقمةعالقػة -3
 ، إحصائًيامعنوية يرالمعادلتيف 

 Fوفؽ إحصائية  يالسببّية بيف رأس الماؿ البشري والنمو اإلقتصادة عالقتـّ تحديد اتجاه ال جتائ  لنت واستنادًا لتمؾ ا   
  :يمي  وكما جرانجر سببية المحسوبة الختبار

 ،القائمةالعدـ رفض فرضيةيتـ   (%1)الجدولية عند مستو  معنوية (F)مف قيمة أكبر المحسوبة (F)  قيمة كانتفاذا 
راسػة الدوات سػنمتوسػط و باسػتخداـ بيانػات تتمثػؿ بالبديمػةالفرضػيةونقبػؿالدراسػةمتغيػراتبػيفقػةعالوجػودبعػدـ 

وفػؽ المعػادالت  5881والناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة لعػاـ  ،(HCa) لقياس رأس الماؿ البشري المعبر عنو
 :  التالية
 
 
 
 

 
حيث اف  يمثؿ  HCaو ،مؤشر النمو االقتصادي"الناتج المحمي االجمالي" GDPد تقديرىا، ومعممات يرا 0

 التقريرالعربي و 1115 لي ،-متوسط عدد سنوات الدراسة"باالستناد الى )قاعدة بارو " متغير رأس الماؿ البشري

t1(، وتمثؿ 1111الموحد
،t1

قيـ الحدود العشوائية : . 
 : تحميل نتا ج العالقة السببية( 1-1-9) 
باستخداـ برنامج (6) الجدوؿ توصؿ البحث الى العديد مف النتائج باالستناد عمى قيـ اختبارت السببية التي يوضحيا  

Eviews-6.0  وباالعتماد عمى قيـF :المحسوبة ومقارنتيا بالجدولية وىي عمى مستو  كؿ دولة مف دوؿ العينة-  

تراكـ رأس الماؿ  النتائج وجود عالقة سببية أحادية االتجاه مف الناتج المحمي اإلجمالي الىأظيرت  : اقالعر  -1 
 اي اف (،(probability = 0.05ووصمت قيـ االحتمالية  ،((F=3.16 المحسوبة كانت  قيـ بمقارنة وذلؾ البشري

ؿ زيادة التخصيصات الحكومية الموجية ويدعمو مف خالتكويف راس الماؿ البشري النمو االقتصادي يساعد في 
بانواعيا  المؤسسات التعميمية االىميةالذي يتـ عبر  التمويؿ الخاصفضاًل عف لقطاع التربية والتعميـ العالي والصحة 

 المختمفة .

 ما جاء الى الناتج المحمي االجمالي وفؽ تراكـ رأس الماؿ البشريوجود عالقة سببية أحادية االتجاه مف  الكويت : -1
 ، probability)= 0.05 ( قيـ االحتماليةو ، مع الجدولية المحسوبة (F = 3.17)قيـ بمقارنة  ذلؾ( و 5) في الجدوؿ

tit

n

i

it

n

i

it
HCaGDPHCa

1

11

0
 







tt

n

i

iit

n

i

it
HCaGDPGDP

1

11

0
  









                                                                                      

 م5104السنة/                          داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                         41دد ـالع 7اجمللد      

 

  111     

استطاع اف يجني ثمار االنفاؽ الحكومي في تطوير وتأىيؿ الكوادر البشرية في البالد  القتصاد الكويتيابمعنى اف 
 لصحة والبنية التحتية المتبناة منذ سبعينيات القرف الماضي.وفقًا لسياسات التشجيعية لقطاعات التعميـ وا

تراكـ رأس الماؿ  النتائج وجود عالقة سببية أحادية االتجاه مف الناتج المحمي اإلجمالي  الىأظيرت سورية :  -1
( probability = 0.04 ( قيمة االحتماليةوكانت  مع الجدولية، ( المحسوبة( F = 3.64  قيـبمقارنة وذلؾ  البشري
بما يشمؿ توفيرالضروريات مف الغذاء  ة االقتصاديةحياالإيجابًيا في تحسيف نوعية  يسيـ التطور االقتصادي ،اي اف

 خالؿ فترة الدراسة . واألمف والتدريبوالعالج والتعميـ 
تراكـ رأس  ىوجود عالقة سببية أحادية االتجاه مف الناتج المحمي اإلجمالي  ال عمى النتائجدلت  -االردن : -9

 ووصمت قيمة االحتماليةمع الجدولية،  ( المحسوبة(F = 4.79قيـ بمقارنة وذلؾ  الماؿ البشري
probability=0.05)،)  سياسات الدولة تستيدؼ تطويروتأىيؿ افراد المجتمع وتحفيز القطاعات الخدمية اي اف

 ضمف امكانياتيا المحدودة لالرتقاء برأس الماؿ البشري.   
مخزوف راس الماؿ البشري في الكويت خالؿ فترة الدراسة أثر ايجابيًا في زيادة مستو   عمى ما تقدـ نجد افوبناًء 

الناتج المحمي االجمالي االنتاجية وتحسيف مستو  االنتاجية الكمية لعوامؿ االنتاج، مما أد  الى تحسيف معدالت نمو 
ت المقدمة في القطاعات التعميمية والصحية واالمف مقارنة متمثاًل بارتفاع متوسط دخؿ الفرد وتحسيف مستو  الخدما

االجنبي  اتلالستثمار ستقطبة الم القوانيففضاًل عف تقميص ظاىرة ىجرة الكفاءات الى الخارج وتشريع ، بالدوؿ النامية
ا الفكرية لدعـ ومتابعتيا واالستفادة مف قدراتيوتوفير البيئة االستثمارية الجيدة  رصينةالمؤىالت االجنبية ال جذبو 

                  لمبمد، وفؽ ماتتميز بو مف موارد اقتصادية جيدة ومعدالت نمو سكانية معتدلة وبنية تحتية رصينة.                           االداء االقتصادي
  والناتج المحمي االجمالي لدول العينةلرأس المال البشري العالقة السببية نتا ج  (7) دولج

HCa GDP variables دول العينة 

3.10 

0.05) *) 
22222 GDP 

 العراق
222222 

1.57 

0.22)) 
HCa 

0.85 

0.43)) 
2222222 GDP 

 الكويت
222222 

3.17 

0.05)*) 
HCa 

3.64 

0.04)*) 
22222 GDP 

 سوريا
22222 

0.01 

0.99)) 
HCa 

3.79 

(0.01)* 
222222 GDP 

 األردن
2222222 

0.86 

0. 43)) 
HCa 
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 والسطر الثاني قيـ االحتمالية، Fالمصدر: مف عمؿ الباحث، وتشير االرقاـ في السطر االوؿ لكؿ خانة تمثؿ قيـ     
 قيـ االحتماليةتشير الى مستو  معنوية      *

 والمقترحات :االستنتاجات ( 1-9)
 أواًل : االستنتاجات

القتصادي ذو تأثيرات ايجابية  ير معنوية في معظـ اظيرت النتائج اف العالقة بيف رأس الماؿ البشري والنمو ا     
دوؿ العينػػػة، وخاصػػػة سػػػورية اذ أظيػػػرت اف تػػػراكـ رأس المػػػاؿ البشػػػري لػػػـ يكػػػف لػػػو تػػػأثير مممػػػوس فػػػي زيػػػادة النمػػػو 
االقتصػادي، بينمػػا النمػػو االقتصػػادي المتحقػػؽ نػاتج عػػف االعتمػػاد عمػػى االقتصػػاد الريعػي فػػي العػػراؽ والكويػػت فضػػاًل 

وتوصػػؿ ليػػد العاممػػة فػػي القطػػاع الخػػاص التػػي لػػـ تتمقػػى التعمػػيـ المناسػػب فػػي كػػؿ مػػف سػػورية واالردف عػػف مشػػاركة ا
 -البحث إلى االستنتاجات التالية :

نمػو النػاتج المحمػي اإلجمػالي فػي كػؿ مػف  إلػى المػاؿ البشػري رأس مػف سػببية توصمت الدراسة الى وجود عالقػة -1
 الكويػت فػي المػاؿ البشػري رأس نمو الناتج المحمي اإلجمػالي إلػى مف سببية العراؽ واالردف وسورية، ووجود عالقة

عتمادىػػا القػػوانيف والسياسػػات المشػػجعة لتحسػػيف مسػػتويات التنميػػة وزيػػادة االنفػػاؽ الحكػػومي عمػػى التعمػػيـ، وذلػػؾ ال
 وأخيػػرًا نجػػد اف تكػػويف راس المػػاؿ البشػػري ذو تػػأثير معنػػوي ضػػعيؼ فػػي تفسػػير النمػػو االقتصػػادي فػػي ا مػػب دوؿ

 تحقيؽ قفزة نوعيػة و التكنولوجية المتسارعة والتطورات يتالءـ بما لمتعميـ المناىج الحالية إصالحالعينة مما يتطمب 

 في القطاع الخاص لرفع المستو  المعاشي والثقافي. الذاتي التشغيؿ فرص في مجاؿ الصحة و خمؽ

 فػػػي رفػػػعية والزراعيػػػة والتجاريػػػة دور ميػػػـ لػػػد  القػػػوة العاممػػػة الصػػػناع اظيػػػر البحػػػث اف لتػػػراكـ الخبػػػرة الرصػػػينة -1
فضاًل عف التشجيع الحكومي في دعػـ  ،االنتاجية خاصة في االقتصاديف السوري واالردني في فترة الدراسة مستو 

  القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة في النمو االقتصادي. 
في أ مب دوؿ العينة مما يؤكػد االىميػة  اشارت نتائج  البحث الى زيادة حجـ االنفاؽ الحكومي خالؿ فترة البحث-2

التػي أولتيػػا تمػػؾ الػػدوؿ لتشػػجيع ابنػػاء المجتمػػع لاللتحػػاؽ بالمػدارس وظيػػر ذلػػؾ جميػػًا مػػف التوسػػع فػػي اعػػداد المػػدارس 
 التطػػوراتبحيػػث تواكػػب الدقيقػػة   لبحػػث العممػػي والتكنولػػوجي فػػي مختمػػؼ التخصصػػاتا دور تعزيػػزوالجامعػػات و 

 االنجازات العممية العالمية في معظـ دوؿ العينة. و  التكنولوجية المتسارعة

   -ثانيًا : المقترحات:
لغػرض  ضرورة وجود تنا ـ بيف سياسات التعميـ وتييئة الكوادر التقنية والمينػي مػع متطمبػات النمػو االقتصػادي     

التقػػدـ تحقيػػؽ مػػى العمػػؿ و عمالػػة قػػادرة ع رفػػع كفػػاءة األيػػدي العاممػػة وقػػدرتيا االنتاجيػػة، وتكييػػؼ نظػػـ التػػدريب لتخمػػؽ
 -مف خالؿ: التكنولوجي

 فػي إيجػابي أثػر مػف ليػا لمػا العمميػة األبحػاث ضرورة تأسيس قاعػدة البيانػات الخاصػة بالميػارات المطموبػة لػدعـ -5

 التعميمي. اليدر نسبة مف لمتخفيض المتعممة الطاقات مف واالستفادة المجتمعات تطور

تاحػػػة فرصػػػة الدراسػػػة الجامعيػػػة  لمطمبػػػة الػػػذيف لػػػـ يتمكنػػػوا مػػػف االلتحػػػاؽ قطػػػاع التعمػػػيـ الخػػػاص وذلػػػؾ التحفيػػػز  -1
 بالجامعات الرسمية لتدني معدالتيـ في الدراسة لثانوية. 
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االىتمػػػاـ بػػػالتعميـ المينػػػي وتوجيػػػو فئػػػة الشػػػباب لالسػػػتفادة منيػػػا وتشػػػجيع االلتحػػػاؽ فػػػي التخصصػػػات العمميػػػة  -1
يجاد البرامج المثمى الكفيمة لضماف تراكـ رأس الماؿ البشري الدقيقة ودعـ الياتيا والتخطيط مف خالؿ وضع وا

 بالكمية والنوعية الكافيتيف ومؤائمتو مع متطمبات االقتصاد الوطني. 
األمػػػر الػػػذي يمكنيػػػا مسػػػتقباًل مػػػف ايجػػػاد فرصػػػة عمػػػؿ ، تعمػػػيـ الفتيػػػات  ضػػػرورة التشػػػجيع الحكػػػومي لمتابعػػػة -9

يا الى سوؽ العمؿ بما يػؤثر فػي أفػاؽ نمػو ورفاىيػة المجتمػع وتقميص التفاوت بينيا وبيف الرجؿ وسيولة دخول
  .فضاًل عف اف تعميميا يعد جزءأ اساسيًا لتقميؿ معدالت النمو السكاني، 
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 : المصادر
،استخداـ أنموذج تصحيم الخطأ لبيانات الجدولية لبياف أثر التعميـ في النمو (1118)إبراىيـ أديب إبراىيـ ، -5
 ير  ،( دراسة تطبيقية،أطروحة دكتوراه1112-5871القتصادي لعينة مف الدوؿ النامية والمتقدمة في المدة )ا

 ،جامعة الموصؿ. منشورة،كمية االدارة واالقتصاد
(، أثر متغيرات نقدية ومالية عمى النمو االقتصادي لبمداف نامية 1114الجويجاتي،) أيوب فأوس فخر الدي -1

  كتوراه ، ير منشورة،كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ .مختارة، اطروحة د
 لمسكاف، العربي المنتد  والفقر عمى االقتصاد الكمي، والتنمية السكاف بيف الترابط ،(٤ٓٓ٢) بتوؿ شكوري،  -3

 .لبناف ،بيروت ،)أالسكوا ( آسيا لغربي االقتصادية واالجتماعية المجنة

دراسة  اثر تقنية المعمومات ورأس الماؿ الفكري في تحقيؽ األداء المتميز، (،1114بساـ عبد الرحمف يوسؼ ) -3 
جامعة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ير منشورة ،اطروحة دكتوراه،  استطالعية في عينة مف كميات جامعة الموصؿ،

 .الموصؿ
 جامعة ، رسالة ماجستير ،اوآفاقي فمسطيف المعمومات في اقتصاديات واقع( ، 1113،) اشتية محمد ياسيف بكر -4

 .فمسطيف نابمس، الوطنية، النجاح

 الممتقى الدولي حوؿ التنمية البشرية وفرصا ،إقتصاد المعرفة مفاىيـ واتجاىات (،1113) ،بوزياف عثماف -5
جامعة ورقمة كمية الحقوؽ والعمـو  ،المركز الجامعي سعيدة ،إلندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشريةا

 ، الجزائر.قتصاديةاإل
 األوسط، الشرؽ قراء معمومات برنامج األمـ المتحدة االنمائي، مركز ،(1112)تقريرالتنمية اإلنسانية العربية، -6 

  .مصر القاىرة،
دراسة حالة الجزائر،رسالة -(، دور جودة التعميـ العالي في تعزيز النمو االقتصادي1151حمزة مرادسي ، ) -7

 .باتنة ،الجزائر –كمية العمـو االقتصادية وعمـو التيسير، جامعة الحاج لخضر  ة، ير منشور ماجستير،
 المسيرة دار ، المعرفة إدارة إلى المدخؿ ،(2002)، العمري و ساف قنديمجي إبراىيـ عامر العمي و الستار عبد -8

 . األردف عماف، والتوزيع، لمنشر

 .االردف عماف، الثانية، الطبعة لمنشر، وائؿ التعميـ، دار تاقتصاديا في ،(2002)الرشداف، زاىي اهلل عبد -51

، قياس العائد االقتصادي مف اإلنفاؽ عمى التعميـ مع التطبيؽ عمى (5885، )  ادة عبدالقادر قضيب الباف -11
 .، سوريةالثقافة السورية، دمشؽمطابع وزارة  ، ير منشورة ، الجميورية العربية السورية، رسالة دكتوراه

 عالء رسالف مؤسسة األولى، الطبعة وعائداتو، التعميـ تكمفة التعميـ اقتصاديات (،2002 ) حمداف سييؿ -69

 ،سورية  . دمشؽ ،الديف
 لحالة تقييمية ودراسة نظرية مقاربة:البشري الماؿ الرأس في التعميمي االستثمار(،1151محمد دىاف،) -61

 ،منتوري التسيير،جامعة وعمـو االقتصادية العمـو االقتصادية كمية مـوالع قسـ  ير منشورةالجزائر،اطروحة دكتوراه ،
 قسنطينة،الجزائر.
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التنمية االقتصادية بيف  ، (1151)وعمي عبد الوىاب نجا،  إيماف عطية ناصؼ، محمد عبد العزيز عجمية، -19 
، اإلسكندرية لمنشردار العالمية  ،يةالثان الطبعة المشكالت(، التمويؿ، االستراتيجيات، النظرية والتطبيؽ )النظريات،

 مصر.

االقتصادية لتعميـ المرحمة االبتدائية في البحريف، دراسات تربوية، القيمة ، (5876) محمد متولي  نيمة ، -54
 مصر.المجمد الثاني، الجزء السادس، القاىرة، 

االقتصادي في الدوؿ العربية،  (، اثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى النمو1155مجدي الشوربجي ) - 55
 الممتقى الدولي، جامعة الشمؼ، الجزائر

:  ، أىمية الحوكمة في رصد التعميـ لمجميع (1118) (اليونسكو)منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة  -56
 tp://unesdoc.unesco.orght.  االلتقريرالعالمي لرصد التعميـ لمجميع

، الجزائر  حالة - تحميمية قياسية دراسة االقتصادي النمو عمى العمومي االستثمار أثر(،1115المختار بف قوية) -57
 ، الجزائر.الجزائر جامعة- التسيير وعمـو االقتصادية العمـو كمية،ماجستيررسالة 

،معيد توجييات فنية/تقنية ، مؤشرات التربية (1118) (ليونسكوا)منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة -58
  اليونسكو لالحصاء،عدد تشريف الثاني.
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