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ستثمار يف رأس املال بني اإل  (Toda-Yamamoto) ختبار سببيةإ

 2018-1991قتصادي يف مصر يف الفرتة البشري والنمو اإل

 

  2إميان محمد إبراهيم د.

 طنطاجامعة  -كلية التجارة
 

. التحقق التجريبي 2018 – 1991ر   الفرتة من ةةةةة والنمو االةتصةاد    مصة  تهدف الدراسةة إ  اتتبار القةة البةببية با التعليم
  الدا وجود إشةة   النتائج ت .(Toda- Yamamoto, 1995)تم بإسةةتاداا اتتبار البةةببية طويلة االجط املطورة ورق دراسةةة  

تياجات سوق ر بعدا ارتباط مارجات التعليم العايل باحةةة ر. مام يفبةةة التعليم العايل والنمو االةتصاد    مصالقةات سببية با 
متطلباته ر بحيث يتناسب مع احتياجات سوق العمط و ةةة العمط ومتطلباته. الدراسة تويص برضورة تطوير النظاا التعليمي   مص

   مرص.بزيادة االهتاما باالستثامر   التعليم ووضعه الىل رأس اولويات أهداف البياسة االةتصادية و 

 مرص - ياماموتو، - سببية تودا - رأس املال العينى - النمو االةتصاد  - االستثامر   التعليم - البرش رأس املال  :املفتاحية الكلامت

1- 

جذب دور رأس املال البرش    النمو االةتصاد  كث  من االهتاما با العديد من االةتصاديا بدءاً من النظرية  
 ,Romer, 1986النيوكقسيكية إ  نظرية النمو الداتيل، تلك التي برزت إ  الباحة من تقل أالامل كط من 

1990),  (Lucas, 1988), (Rebelo, 1991)التطور التكنولوجي   منوذجه النيوكقسييك   (. و  حا صور سولو
بوصفه العامط املتبقي، ران نظرية النمو الحديثة صورت رأس املال البرش ، بشكط واضح ومن دون مواربة،  

 نظ  الامط من الوامط االنتاج شأنه شأن رأس املال والعمط. 

( أن النمو االةتصةاد  الميكن تفبة م من تقل 1956  االةتصةاديات النيوكقسةيكية، أرهر العمط املبكر لبةولو)
زيادات العمط ورأس املال رحبةب. لقد سةعي سةولو إ  تحديد مبةاهامت الوامط االنتاج )رأس املال والعمط( 

 Mankiw, Romer and)كةط من  وزيةادات التطور التكنولوجي مجتمعةة الىل معةدل النمو. ريام بعةد ةةاا
Weil, 1992) ر  وبشكط رصيح.   منوذج ةةة بتوسيع منوذج سولو، وذلك بتضمينه الملية تراكم رأس املال البش

-steadyالتي يتم من تقلها تحديد مبةتو  الدتط الفرد  الند حالة التوازن سةولو املوسةع، تتضةمن املعادلة
state   ر  والعيني بةاالتبةارهام ميثقن املحةددات األسةةةةاسةةةيةة ةةةةةةة   األجةط الطويةط كةط من رأس املةال البشةةة
 . (Pegkas, 2014)للنمو
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ر  األسةةاسةةية ةةةةةة وضةةعمن مناذج النمو الحديثة تأكيداً كب اً الىل التعليم بوصةةفه أحد مكونات رأس املال البشةة 
 و (Barro,  1997)( Lucas, 1988منظريها مثط )  وتناولمن تأث  التعليم الىل النمو االةتصةةاد  من تقل بع 

( (Romer, 1990 إن أشةةةةد ما مييز تلةك املقةاربات النظرية هو تركيزها الىل القنوات املاتلفةة، التي ينتقةط من .
 تقلها أثر التعليم ا  النمو االةتصاد . 

رضةقً الن كونه يحقق نفًعا  -نظرية النمو الحديثة أو نظرية النمو الداتيل  ضرت كام تف  -إن االسةتثامر   التعليم

والكيل، رإنه يؤثر الىل النظاا كله بصةةةورة مباوة وم  مباوة  املبةةةتويا: الجزيكب ًا للمجتمع الىل كط من  
((Pradhan, 2009. 

وتتمثةط اثثةار املبةاوة للتعليم   زيةادة األجور، التي يحصةةةةط الليهةا النرصةةة العمةط، بينام تظهر اثثةار املتتةاليةة 
Ripple Effect الورورات الاارجية املوجبة  وم  املباوة داتط االةتصةاد   صةورة )أو من تقل( سةلبةلة من

(Abhijeet, 2010  تلك اثثار ةدممن من ةبط .)(Katharina Michaelowa, 2000)   ، إطار شةةكط بيا ، كام  
 .1هو موضح بالشكط رةم 

 

 
  

 

Source: Michaelowa, Katharina. (2000). “Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for 
.nt Processes/Vfs EL2000  Rev2.pdfhttp://www.hwwwa.de/projects/ResProgrammes/RP/DevelopmeAfrica  

 أثر التعليم الىل النمو االةتصاد  الىل كط من املبتويا الجزي والكيل :  1شكط  
 

لقد أتضةعمن البةببية، التي هي اثابة شةكط صةور  للعقةة با املت  ين للبحث التجريبي   كث  من الدول 
املتقدمة وةليط من االهتاما وجه منها لحالة الدول النامية وةليط من الدراسةةةات كذلك وضةةةع البةةةببية با 

سةةة هو تقديم دليط جديد الىل القةة املت  ين   مرصةة   محط اهتاممه. لهذا، رإن أحد اسةةهامات هذم الدرا
البةببية با التعليم والنمو االةتصةاد    مرصة باالتبارها كدولة نامية. الدراسةة أيضةاً تقدا إسةهاا منهجي ريام 

 اليل املبتو  الجزي

ية  اارج طة الورورات ال باوة األتر  املرتب ثار م  امل واث
 بالتعليم، الصحة، والنمو البكا :

 أرضط تعليم أاليل، حصول األطفال اليل تعليم -
 صحة أرضط لألطفال ومعدل وريات أةط -
 صحة أرضط لألرراد  -
 معدل اةط للمواليد-

 

منو سكا  أةط وصحة أرضط 
 للبكان ولقوة العمط

الكيلاليل املبتو    

 الوائد متزايدة منو اةتصاد  أكرب
 )إنتاجية أكرب(

 التعليم

 ةوة المط متزايدة

 الوائد متزايدة لآلترين

 مشاركة أكرب   ةوة العمط

http://www.hwwwa.de/projects/ResProgrammes/RP/Development%20Processes/Vfs%20EL2000%20%20Rev2.pdf
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يتعلق باستاداا سببية تودا ياماموتو   رحص أثر االستثامر   رأس املال البرش  الىل النمو االةتصاد    مرص 
   األجط الطويط. 

وتأيت هذم الدراسةة الىل تلفية التطورات األت ة   نظرية النمو االةتصةاد  و  إطار سةعى الدراسةات الحديثة 
إ  إتتبار طبيعة العقةة با االسةةةتثامر   التعليم والنمو االةتصةةةاد  و  نطاق ما ياص حالة الدول النامية 

 ى   مقابط رأس املال العيني بصفة الامة.   بصفة تاصة، وتأكيًدا الىل الدور اإلمناي لرأس املال البرش 

2  

ر  ةةةةة يحاول البحث أن يجيب الىل اإلشةكالية التالية: هط توجد القةة سةببية با االسةتثامر   رأس املال البشة 
، وبالتايل با االسةةتامر البرشةة  والنمو االةتصةةاد    الدول 2018-1991والنمو االةتصةةاد    مرصةة   الفرتة  

 النامية وما هي اتجاهاتها؟ 

3

 من الدراسات البابقة ميكن اشتقاق الفرض التايل: 
 الةتصاد    مرص. توجد القةة سببية من االستثامر   رأس املال البرش  إ  النمو ا

4

تكمن أهمية هذا البحث   ةيامه بتبةةليا الضةةوء، من الناحية النظرية الىل القةة البةةببية  بدءاً من التعليم 
، ومن الناحية التطبيقية الىل حالة معينة وهي مرصة بصةفتها كدولة نامية، و  ررتة ذات  إ  النمو االةتصةاد 

اثن منعطف جديد   تاريخ برنامج اإلصةق   وحتى 1991أهمية تاصةة، حيث ثثط ررتة الدراسةة بدءاً من الاا 
تصةاد البةوق الحر، م  اً االةتصةاد    مرصة، ي   ريه االةتصةاد املرصة  وجهته من نظاا رأسةاملية الدولة إ  اة

 بالتايل من توجهات سياسته االةتصادية. 

5

تهدف هذم الدراسةةة إ  إتتبار القةة سةةببية االتجام الواحد، من االسةةتثامر   التعليم إ  النمو االةتصةةاد ، 
  تقةدير هةذم   (MRW)إرتبةاطةه برأس املةال العيني   مرصةةة )كةدولةة نةاميةة( معتمةداً الىل منوذج  والتعليم  

   اتتبارها.  Toda- Yomamotoالعقةة والىل سببية 

6

املنهج املعارص(، الذ  يقوا الىل اشتقاق رروض الدراسة من  تعتمد الدراسة الىل املنهج االستنباطي الفريض)
 الدراسات البابقة واتتبارها احصائياً.  
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 تحقيقا ألهداف الدراسة، رقد ةاا الباحث بتحديد مفاهيم الدراسة الىل النحو التايل: 

 (2012ر    مازون املعارف واملعلومات واملؤهقت املدرجة   ركر األرراد) براهيم، ةةةة يتمثط رأس املال البش 
 األرراد بحصيلة من التعلم واملعررة   اطار معايعرف التعليم، بشكط الاا بوصفه الملية تزويد و

 (.2015) ال رباو ، 

    
ميكن تعريف النمو االةتصةاد  بوصةفه البارة الن معدل الزيادة   الدتط الحقيقي   دولة ما تقل ررتة زمنية 

تعب اً الن ت ي  كمي إيجايب أو راهرة كمية ايجابية. (، والنمو بهذا املعني ليس إال 2015معينة)البد الباسةةةا،  

   .ويعتمد النمو الىل االدتار واالستثامر   كط من رأس املال العيني والبرش 

إ  تزايد الدد الطقب املقيدين   مؤسةةةبةةةات التعليم  1ملحق رةم   3رةم   تشةةة  البيانات الواردة   الجدول

مليون  2.9إ    2008/2009مليون الةاا 2.504إ   1991/1990ألف الةاا  739العةايل املاتلفةة   مرصةةة من 
الزيادة   الدد الطقب املقيدين اؤسةبةات  الىل سةبيط املثال تجاوزت 2018، رفي الاا   2017/2018طالب الاا

مليون   58.8،   حا تزايد الدد البةةكان من1991التعليم العايل املاتلفة   مرصةة ثقثة أضةةعاف مثليها   الاا  
جة لذلك، تزايدت معدالت %. كنتي65بزيادة تقدر بنحو 2018مليون نبةةةمة الاا   96.6إ   1991نبةةةمة الاا  

%   الاا 34.43إ  1991% من اجاميل الدد البةةةكان   الاا 11.92االلتحاق بالتعليم العايل بشةةةكط كب  من  
 .1، ملحق 1، كام يوضح الجدول2016

، الىل 2016رمام الن ذلةك التطور وايجةابيتةه، رةان الةدد الطقب املقيةدين   مؤسةةةبةةةةات التعليم العةايل   الةاا 
سنة( ويعد هذا  23  -18ريحة العمرية )ةةةة من جملة البكان   الش % رقا34.43ل ال ميثلون سو   سبيط املثا

، رقد بل من 1، ملحق رةم2رةم وهو ما يوضحه الجدول  -املعدل منافضاً الند مقارنته اثيله   الدول املتقدمة
الدامنارك.   ضةةةوء هذم %   81.1  اسةةةرتاليا،   121.9%   شةةةيليل،   90.0%   النمبةةةا،  83.5تلك النبةةةبة  

ر يقط سواء بالنببة إ  مثيله   نظرائها من الدول ةة البيانات، يتبا أن نببة املقيدين بالتعليم الجامعي   مص
 األةط تقدماً، وباملقارنة مع مثيله   الدول األكرث تقدماً.

وبةالنظر إ  الكيفيةة، التي حةدث من تقلهةا ذلةك التوسةةةع وتةأث  ذلةك الىل جودة التعليم، يتضةةةح أن ال ةالبيةة 
العظمي من الزيةادة   أالةداد الطقب املقيةدين بةالجةامعةات املرصةةةيةة يتم إسةةةتيعةابةه   الجةامعةات الحكوميةة 
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جامعة رحبةةب، وهو ما أد   12ار زادت الجامعات الحكومية اقد 2018وحتى الاا  1991، رمنذ الاا1القامئة
 2002/2003الةاا 176إ   90/1991ألف طةالةب الةاا  62إ  ارتفةا  كثةارةة الطقب   الجةامعةات الحكوميةة من 

، ورمم االنافةاض الظةاهر  ملتوسةةةا الةدد الطقب )الةدد 2013/20142الةاا  61(، ثم إ  نحو 2008)زيتون، 
الام  -1، ملحق رةم  3كام يوضةةةح الجدول رةم    -زال مرتفعاالطقب لكط جامعة حكومية(، رإن الدد الطقب الي

 (.2010الزنفيل، )    ألف طالب 35ميكن االتبارم املعدل املقئم للجامعة الذ  يقدر أحيانا بنحو 

الجانب اثتر، وبالنظر إ  التناسب با الدد الجامعات والدد البكان، كام يعرب النه معدل الدد الجامعات   الىل
كام جةاء   تقرير املجلس القومي للتعليم والبحةث العلمي والتكنولوجيةا الةاا  -إ  الةدد البةةةكةان، الةذ  يقةدر

يان إ  أةط من نصةةف مليون. بجامعة واحدة لكط مليون من البةةكان، والذ  ةد يصةةط   بع  األح –2004
، أنه إسةتنادا إ  املعاي  العلمية، يجب تاصةيص جامعة 2005ويؤكد مركز املعلومات ودالم اتااذ القرار   الاا

 (. تبعاً لذلك، يدالو التقرير إ  تاصيص جامعة لكط مليون نبمة.     2010لكط مليون مواطن )الزنفيل، 

مليون نبةةمة،  60نحو  1991، يتضةةح أنه بينام بلع الدد البةةكان الاا 1، ملحق رةم  4بالنظر إ  الجدول رةم 
 13جةامعةة، بةاإلضةةةةارةة إ  جةامعةة األزهر يكون هنةاك  12رةان الةدد الجةامعةات الحكوميةة د يتعةد   املقةابةط 

، تجةاوز الةدد 1996جةامعةة. و  الةاا  47جةامعةة، والنتيجةة هي وجود الجز   الةدد الجةامعةات الحكوميةة مقةدارم  
مليون نبةمة،   حا زاد الدد الجامعات الحكومية رقا اقدار جامعة واحدة باإلضةارة ا  جامعة  67البةكان  

جامعة، وبعد نحو القدين من الزمن زاد الدد البةكان إ  ما  53األزهر، ران العجز   الدد الجامعات يصةط إ 
إلضةارة إ  جامعة األزهر يصةط جامعة حكومية با 24مليون نبةمة،   حا زاد الدد الجامعات إ   96يزيد الن 

 جامعة. 71العجز إ  حوايل 

يتضةةح مام سةةبق الجز الجامعات الحكومية، وهو ما يرضةة   نهاية األمر بالعملية التعليمية، ورمم زيادة الدد 
م  أن الدد  -2017/018جامعة الاا   26  -الجامعات الااصةةةة   مرصةةة تحديداً منذ تبةةةعينيات القرن املايض

ين بهةذم الجةامعةات ال يتعةد املأةات أو حتى العرشةةةات، رقةد بل ةمن نبةةةبةة الطقب املقيةدين   الطقب املقيةد
. 0.043نحو  13/2014ر الاا ةة الجامعات الااصة إ  جملة املقيدين   مؤسبات التعليم العايل املاتلفة   مص

ود الىل الطلبة يضةاف إ  ذلك، إةتصةار تاصةصةاتها الىل تاصةصةات محدودة وإالتامدها بشةكط كب  وم  محد
 (.  2008  الواردين )زيتون،

، إضةةارة إ  برنامج 1991ةاممن مرصةة بإبراا اتفاق مع صةةندوق النقد الدويل ب ية الحصةةول الىل ةرض   مايو 
اإلصةةةق  االةتصةةةاد  والتكيف الهيكيل مع الصةةةندوق الدويل والبنك الدويل الذ  كان ةد بدأ تنفيذم   مارس 

 
%  76تبةةتحوذ الجامعات الحكومية الىل النبةةبة العظمي من جملة الطقب املقيدين، رقد بل من نبةةبة الطقب املقيدين   الجامعات الحكومية حوايل  -1

قيدين  ، ورمم تزايد الدد الطقب امل13/2014%   العاا الجامعي 65مقابط نحو  07/2008من جملة املقيدين   مؤسةبةات التعليم العايل املاتلفة الاا 
% من إجاميل 3.4نبةةبة  06/2007  الجامعات الااصةةة مقارنة بالجامعات الحكومية إال أن الدد الطقب املقيدين   هذم الجامعات د يتعد حتى الاا  

ىل الطةاةةة ، مام يةدل ال13/2014%   العةاا الجةامعي  10.6الةدد الطقب املقيةدين   الجةامعةات الحكوميةة،   حا زادت هةذم النبةةةةبةة إ   نحو  
 (.  2008االستيعابية املحدودة لهذم الجامعات إضارة إيل االتامدها الىل الطلبة الواردين بنببة أكرث من الجامعات الحكومية ) زيتون، 

 .الباحث بواسطة حببمن -2
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ة وتارجية منذ منتصةةف ر من ضةة وط داتليةةةةةة . ويأيت ذلك االتفاق الىل تلفية ما تعرضةةمن له مصةة 1990
 ، وميكن تحديد هذم الض وط إجامال  : 1988الثامنينيات وبصفة تاصة الاا 

موةف صةةةنةدوق النقةد الدويل والدول الدائنةة وضةةة وطهام من أجط إالادة جدولة الديون وتقةديم ةروض  -
 جديدة. 

 -دةةةةةة أسةعار الفائ إنافاض أسةعار النفا وإرتفا  -شةهدت ررتة الثامنينيات الديد من الصةدمات الاارجية -
ر  للصةدمات ةةةةة التي أثرت بشةدة الىل أداء االةتصةاد الكيل وميكن تفبة  شةدة حبةاسةية االةتصةاد املصة 

الاارجية ببةةبب طبيعته، كونه إةتصةةاد ريعي يعتمد الىل مصةةادر ريعية للنمو، وبالتايل الىل مصةةادر م  
د ما يكون الرضةة للتقلبات الىل أثر ، وهوما يجعط االةتصةاد املرصة  أشة 1مبةتقرة لتمويط برامجه التنموية

 الصدمات الاارجية.

زيةادة الةديون الاةارجيةة، وهو مةا يرجع إ  زيةادة االالتامد الىل العةاد الاةارجي   تلبيةة إحتيةاجةات البقد من  -
البةلع االسةتهقكية والوسةيطة واالسةتثامرية، األمر الذ  أد  إ  زيادة املديونية الاارجية ملرصة من حوايل 

، إضةةةةارةة إ  زيةادة الجز املوازنةة العةامةة 1982مليةار دوالر الةاا  28.6إ  حوايل  1971يةار دوالر الةاا مل 1.6
 (.www.masress.com/alzaman، 2014تقل نفس الفرتة )الامر، 

% 20إ    1990زيةادة معةدالت التضةةةام إ  معةدالت م  مبةةةبوةةة، رقةد زادت معةدالت التضةةةام الةاا  -
% مع الدا إمكانية اسةتيعاب الواردين الجدد إ  سةوق العمط، ومع ذلك رقد اناف  10والبطالة إ  نحو  

صةةقً إنافاضةةه موا 1988% الاا  3.5إ    1987% الاا  8.7معدل النمو الحقيقي للناتج املحيل اإلجاميل من  
 (. 2013الىل الرتتيب )دياب،  1991، 1990، 1989%   البنوات 1.2%، 2.3%، 2.7ليبجط

، ملحق 1كام يوضةح الشةكط رةم   -بالنظر إ  تطور معدالت النمو االةتصةاد    مرصة تقل ررتة الدراسةة -
مو الىل الكس االتجام يتبا تذبذب معدل النمو   ررتة الدراسةة والدا إسةتدامة االتجام الصةعود  للن  -2

النزويل، الذ  يبةتمر لفرتات طويلة، وهو ما يرجع، كام أوضةحنا سةلفاً لرتكيز البةياسةات االةتصةادية الىل 
املصةادر الريعية من حيث املبةاهمة   النمو، األمر الذ  يجعط هذا النمو الرضةة أل  تأث ات سةلبية ةد 

 تطرأ بفعط الصدمات الاارجية. 

، يفتقةد النمو إ  االسةةةتمراريةة والرتاكميةة، التي تظهر محةدودة   املةد  1رةم كام يتبا من الشةةةكةط  -
 املتوسا ال الىل املدى الطويط. مثط هذا نزو  يبتند إ  ت اير معدل النمو ورقا للعوارض التالية:

 
ت الدولة   التحول من نظاا حدث تحول جذر    النظم والبةةةياسةةةات االةتصةةةادية، حيث بدأ  1974بتوجه مرصةةة نحو اإلنفتا  االةتصةةةاد    الاا  -1

اد معدل منو التاطيا الشةامط وأتذت   االسةتعانة برأس املال العريب واألجنبي   تحقيق التنمية   رط ةوانا اإلنفتا  االةتصةاد . وةد حقق االةتصة 
 يجة ملقومات داتلية، ومن هذم الظروف:هذا النمو يرجع إ  رروف الارضة و ليس نت 1975%   املتوسا سنويا تقل البنوات العرش، التي تلمن 6
 .1979التي استمرت حتى  1973الزيادة الكب ة   أسعار النفا بعد حرب أكتوبر  ة
 ارتفا  الائدات ةناة البويس بعد إصق  القناة وإالادة تش يلها. ة
 زيادة املباالدات الاارجية ملرص. ة
الىل     كنتيجة تحبةةن أداء اةتصةةاديات الدول الاليجية، األمر الذ  أدى إ  زيادة الطلبزيادة تدرق تحويقت العاملة املرصةةية بالاارج الذ  حدث  ة

 العاملة املرصية وتدرق أالداد كب ة منها للاارج. 

http://www.masress.com/alzaman
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 شةةةهد معدل النمو   الناتج املحيل اإلجاميل إنافاضةةةاً حاداً   بداية التبةةةعينيات، تاصةةةة   البةةةنتا -
%   العةاا البةةةةابق لهام، ليعود 3.6% الىل التوايل نزوالً من  2.5% ، 1.9األوليتا، حيةث بلع معةدل النمو 
، هذا الصةعود النبةبي كان يقف تلفه بع  العوامط مثط 1998 -1993االتجام العاا إ  الصةعود   الفرتة  

األربع األويل من هذم الفرتة، إضةارة %   البةنوات  1% إ  ما يزيد ةليقً الىل  15انافاض العجز املايل من  
 (.2013إ  انافاض البء الديون الاارجية الىل أثر املشاركة   حرب الاليج )دياب، 

تراجع اةتصةةاد  كان تلفه الديد من العوامط والصةةدمات، التي  2003/2004-1997/1998شةةهدت الفرتة   -
واسةتمرت تداالياتها  1997وةعمن   صةيف  أثرت الىل االةتصةاد املرصة  مثط األزمة املالية األسةيوية، التي  

حتى نهاية القرن العرشةةين وما تأد  الليها من انافاض   أسةةعار البرتول وتراجع   حركة املرور   ةناة 

، ثم التدااليات االةتصةةادية العاملية ألحداث 1997البةةويس، وكذلك ببةةبب أحداث األةرصةة اإلرهابية الاا 
ةةة الر السبتمرب. وأت اً، بببب أزمة الدو 11 ةةة تي أثرت الىل االحتيةةة ةةة )البد الهاد ،  اطي النقد  األجنبيةةة

 (.https://democraticac.de/?p=40237، 2016وآترون، 

كب  ثم بدأ االتجام العاا   الهبوط بشةةكط   2008حتى   2004الاود االتجام العاا الصةةعود إبتداء من الاا   -
 .2، ملحق رةم1، كام هو موضح بالشكط 2011حتى

، حيث إنافضةةةمن الوائد البةةةياحة ل ياب 2011يناير  25تراجعمن معدالت النمو االةتصةةةاد  بعد ثورة  -
االسةةةتقرار األمني وتراجعمن حركة املرور   ةناة البةةةويس، وبااصةةةة   األياا األويل للثورة وإنافضةةةمن 

حويقت العةاملا   الاةارج. ونظرا لتلةك العوامةط، رقةد تراجع الصةةةةادرات البةةةلعيةة والاةدميةة وكةذلةك ت
 ( تقريباً.%2.3ليصط إ  نحو ) 2014 -2011متوسا معدل النمو   الناتج املحيل للفرتة 

%   املتوسةا لهذم الفرتة، 4.3تحبةن   معدل منو الناتج املحيل ليبةتقر الند   2017-2015شةهدت الفرتة  -
املحيل هو نتيجةة التحبةةةن   بع  املؤوات ذات األهميةة: زيةادة أالةداد هةذا التحبةةةن   منو النةاتج 

البةائحا بفضةط االسةتقرار األمني والبةياز، وزيادة إنتاج ال از الطبيعي، وزيادة الحركة   ةناة البةويس، 
ت روالات البنية األساسية، وضخ التمويق ةةةة وزيادة تحويقت العاملا بالاارج مع زيادة اهتاما الدولة اش

من ةبط القطا  املرصة    األنشةطة االةتصةادية املاتلفة، وزيادة حجم اإلسةتثامرات   هذم الفرتة )نرصة، 
  (.https://democraticas.de/?p=53، 2018وآترون، 

يرجع االهتاما اوضةو  العقةة با التعليم والنمو االةتصةاد ، أوالً إ  آدا سةميث ريام ياص تقبةيم العمط، 

وةد  Dension، Schultz  منوذجه حول التعلم من تقل املامرسةةة، وأالامل كط من   (Arrow, 1962)  وآروو
مبةاو إ  زيةادة الةدتةط من تقل ررع كفةاءة وإنتةاجيةة أوضةةةح كةط منهام الىل حةدة أن التعليم يؤد  بشةةةكةط  

 (Pradhan, 2009)العنرص البرش   

ارور الوةةمن، بةالتحةديةد منةذ الامبةةةينيةات والبةةةتينيةات من القرن املةايض بةدأت العقةةة با التعليم والنمو 
ز تلك الدراسةةات االةتصةةاد  تشةةد إنتبام كث  من الباحثا حتى صةةارت محوراً لكث  من الدراسةةات. ومن أبر 

https://democraticac.de/?p=40237
https://democraticas.de/?p=53
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، تلك التي كشةف من تقلها الن أهمية العوامط األترى املتبقية، باقف العمط ورأس (Solow, 1957دراسةة )
 املال   زيادة اإلنتاج وهو ما يعرف ببواةي سولو، والتي يعترب التعليم والتقدا التكنولوجي من أهمها ةاطبة.   

ا رائدين   أدبيات العقةة با التعليم والنمو االةتصةةاد  النظرية بناءا الىل ما سةةبق، ميكن التمييز با اتجاه
، وبينام أمفلةمن األو  أن يكون Endogenous growth theoryالنيوكقسةةةيكيةة ونظريةة منةاذج النمو الةداتيل 

ةلةب للتعليم دور مبةاو   المليةة اإلنتةاج، بةإالتبةارم أحةد العوامةط الاةارجيةة، رةإن النظريةة الثةانيةة وضةةةعتةه   

مناذجها الرياضةية بوصةفه أحد الوامط اإلنتاج. ال مرو أذن   القول أن رضةط صةيامة دور رأس املال البرشة    
النمو االةتصةاد  يعود و  أدق صةورم إ  مناذج النمو الداتيل، تلك التي تؤكد الىل أهمية رأس املال البرشة    

 مجال االبتكار والتقدا التكنولوجي. 

من أهم مناذج النمو الداتيل، التي تطرةمن تفصةةةيقً   (Lucas, 1988)ويعترب ذلك النموذج، الذ  ةدمه لوكاس  
ألهمية دور رأس املال البرشةةة    النمو، وبشةةةكط مباو لقد أشةةةار لوكاس إ  أن معدل النمو   رأس املال 

رات القزمة. باإلضةةارة إيل ذلك، رقد البرشةةى يعتمد الىل كمية الوةمن املاصةةص من ةبط األرراد الكتبةةاب املها
ر    منوذج النمو النيوكقسييك ةدمها كط من مانكيو، رومر، ووايط ةة كانمن هناك محاولة إلدراج رأس املال البش

 .1992الاا 

 ( بإدتال رأس املال البرش  (LUCAS, 1988 منوذج   9-1-1
بإلقاء الضةةوء الىل  Lucas ، ةاا  on the mechanics of economic development  1988  مقال له الاا 

ر إتتقف ةةةةة دور تراكم رأس املال البرشة ، كونه ميثط مصةدر أسةاز للنمو االةتصةاد    األجط الطويط، كام ربة 
ر ، ومن ثم مبتوى ةةةة معدالت النمو االةتصاد  با الدول بوصفه نتاج إتتقف معدالت تراكم رأس املال البش

التعليم ومن دون مواربةة،   ةلةب المليةة النمو Lucas ال البرشةةة  والتعليم ريهةا. لقةد وضةةةع  تكوين رأس املة 
 االةتصاد .

بتطوير منوذج منو دينامييك يتضةةةمن الوامط ثقثة: العمط، ورأس املال املاد ، ورأس املال البرشةةة   Lucasةاا  
 الىل مجموالة من االررتاضات: Lucasويعتمد منوذج 

االةتصةاد من ةطاالا: ةطا  ماصةص إلنتاج البةلع بإسةتاداا رأس املال املاد  وجزء من رأس املال يتكون   -
البرشةةة ، وةطا  ماصةةةص لتكوين رأس املال البرشةةة  بإسةةةتاداا الجزء م  املوجه ل نتاج من رأس املال 

 البرش .

بنفس املبةةةتو  من  tثةابةمن( يتميز كةط واحةد منهم   الزمن  Nمن األالواا ) Nيتكون النموذج من الةدد  -
 رأس املال البرش .

إن الزمن الذ  ياصةةةصةةةه الفرد للتعليم يحدد مبةةةتو  تراكم رأس املال، الذ  يتم ورق املعادلة الاطية  -
 التالية:

ḣ = β (1-µ)h 
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هي مقدار الفعالية. ورقا لذلك، يكون  βهو الزمن املاصةةةص للتعليم والحصةةةول الىل املعارف،   (µ- 1)حيث  

 رأس املال البرش :معدل النمو   

hµ)-(1 β=  ḣ =hg  

           h 

 الشكط التايل: " "Cobb-Douglasوتأتذ دالة إنتاج
β-1hL) ( βY = K       

، الذ  الدم ثابتاً ويرى Solowتفبة اً لنمو رأس املال البرشة  وذلك الىل الكس   Lucas  هذا النموذج، يقدا  
Lucas ر  سوف يزداد. ةر ، رإن رأس املال البشةأنه إذا ةاا األرراد بتاصيص وةمن كا  لتكوين رأس املال البش

هي أن النمو االةتصةةاد  يعتمد الىل تراكم رأس املال   ) (Lucas, 1988الفكرة األسةةاسةةية للنموذج املقدا من  
، والىل رعالية تراكمه (µ- 1)ر   ةةةةة املال البشة ر ، الذ  يعتمد بدورم الىل الوةمن املاصةص لتكوين رأس  ةةةةة البشة 

(β  .)ر  وذلك من تقل تأث م املباو الىل الناتج، ومن تقل ما يالفه من ورورات ةةةة إن تراكم رأس املال البش

 تارجية موجبة، من جهة أتر  يؤد  إ  زيادة تراكم رأس املال املاد  ذاته ويبهم   زيادة النمو االةتصاد .

  ,Mankiw, Romer and Weil, (MRW)   الامط من الوامط اإلنتاج: منوذج   ل البرش   رأس املا  2- 9-1
1992  

ر  ةةة ، وذلك بإدراج رأس املال البش1956بتطوير منوذج سولو الاا  1992ةاا كط من مانكيو، ورومر، ووايط الاا  
ويعرف هةذا النموذج بنموذج  -L، العمةط Kرأس املةال املةاد   -كمت   داتيل، بةاإلضةةةةارةة إ  م م من العوامةط

ر  يرتاكم بنفس تقنية ةةةةة ، ويقوا هذا النموذج الىل إررتاض أن رأس املال البشة (MRW)سةولو املوسةع بتقنية  
بوحدات مادية، حيث يتم سنوياً استثامر حصة ر العمط  ةةة تراكم رأس املال املاد  وهكذا ميكن التعب  الن النص

دوجقس، التي  -ثةابتةة من النةاتج   التعليم، وتةدريةب ةوة العمةط، وليس بوحةدات زمنيةه   دالةة إنتةاج كةب
 تفرتض ثبات الوائد الحجم الىل النحو التايل:

(1)
β-α-1

L(t) * 
β

H(t) *  
α

Y(t) = A(t) * K(t)  

: رصةةيد رأس املال tH: رصةةيد رأس املال املاد ، tK،   : املبةةتو  التكنولوجيtA: هو مبةةتو  اإلنتاج،  tYحيث  

 ر  الىل التوا .ةهام مرونة الناتج لكط من رأس املال املاد  والبش: α ،  β  ،: الرض العمطtLالبرش ، 

حارظ النموذج الىل ررضةةةيات سةةةولو، ريام يتعلق باملبةةةتو  التكنولوجي والعمط التي يفرتض أن تنمو تارج 
الىل التتابع، وبإررتاض أن معدل إهقك رأس املال املاد  يبةةاو  معدل إهقك   g، n النموذج اعدالت تبةةاو  

ر    صةورة وحدات العمط الفعال، التي تتطور الرب ةةةةة ، رإن رأس املال املاد  والبشة   δ= ر   ةةةةة رأس املال البشة 

الزمن الىل النحو التايل:

(2)   t                       k) * δ+  ɡ(n+  – t= sk * ytǩ 

(3)                 th) * δ+  ɡ(n+  – t= sh * y tȟ 
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ر  الىل ةالحصة من الناتج، التي يتم إستثامرها   رأس املال املاد  والبش   sk  ،sh  املعادلتا البابقتا ثثط   
الن رأس املةال   thتعربو ، )  AL  /= K  tk) إ  رأس املةال معرباً النةه بوحةدات العمةط الفعةال  tkتشةةة  التوايل، و 

رإن ، 1α+  β >العوائد املتناةصةة  فرضةية  (. ورقاً لAL   /= Ht h)البرشة    صةورة وحدات من العمط الفعال 

وميكن التعب  الن مبةةتو  الدتط   steady stateاالةتصةةاد يتجه إ  وضةةع التوازن املبةةتقر   األجط الطويط 
:ر  الىل النحو التايلة  االستثامر   رأس املال البش( الند الحالة املبتقرة، كدالة yالفرد  التواز  )*

 

))β-α-)/(1α) + ((δ+ ɡ)) ln(n + β-α-)/(1β+α(( -tɡln y(t) = ln A(0) +  

  ln (sk) + ((β)/(1-α-β)) ln (sh)      (4) 

األجط الطويط الىل ران الدتط الفرد    األجط القصة  يتقارب نحو مبةتوام التواز  املبةتقر    بناءاً الىل ذلك، 

 النحو التايل:

(5     ))0) ln(ytλ –e-( 1 –) *) ln(ytλ–e  -) = ( 10ln (y –) tln(y 
 

أن الت     نصةيب الفرد من الدتط يعتمد الىل كط من املبةتوى املبةتقر البةاكن النهاي  5 وتتضةمن املعادلة
(*y( واملبةةتوى املبدي لدتط الفرد )0y مقاسةةاً بوحدة )،بقيمة الدتط   6بالتعوي    املعادلة و  العمط الفعال

 ( نحصط الىل املعادلة األت ة:*yالند املبتو  املبتقر )

–)) ln(sh)β-α-/(1  )β) ((tλ -e -1 ))ln(sk) + (β – α -)  /(1α)(( tλ -e -1 ) = (0ln(y –) tln(y 

)     (6)0) ln(ytλ -e  -1 ( –) δ+ ɡ)) ln (n+ β-α -)/(1β+  α) ((tλ -e  -1 (  
   

تقيس معدل التقارب إ  التوازن املبةةةتقر   األجط الطويط.   هذم الحالة و  رط وجود رأس  λإن املعلمة  

 :ر ، رإن معدل التقارب إ  التوازن املبتقر   األجط الطويط هوةاملال البش

λ = (1-α-β) (n+ɡ+δ) 

ر  الذ  ةة إ  التوازن املبتقر   األجط الطويط   حالة الدا وجود رأس املال البشوهو أةط من معدل التقارب 

 يباو :

λ = (1-α) (n+ɡ+δ) 

رالة أكرب   حالة مياب رأس املال ةةةةة ببة   -وضةع التوازن املبةتقر   -وبالتايل، رإننا سةوف نصةط إ  حالة التوةف

 ر .ةاملال البشر  النه   حالة وجود رأس ةالبش

مام يبمح   ،الىل الناتج الفرد  للعمط الفعال(  sh)ر   ةتأث  معدل تراكم رأس املال البش(  MRW) ويربز منوذج
 بتفب  الفروق با الدول ال نية والدول الفق ة.

اإلنتاجية، ليس   صورته العامة رى الىل منو ةة ةاممن بع  الدراسات احاوالت لرصد تأث  تراكم رأس املال البش
أو املجردة رحبةةب، وإمنا   رط درجة معينة للتطور االجتامالي واالةتصةةاد ، هذا يعنى دراسةةة تأث  أنبةةاق 

. 1ر ةمعينة من رأس املال البش

 
لنمو االةتصادى  احيث تعمط هذم الدراسات أوالً الىل تحرى أثر الوامط التطور الىل تركيب رأس املال البرش ، وثانيًا تحديد تأث  هذا الرتكيب املعا الىل  -1

   دول اةتصادية ماتلفة.
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االةتصةاد  والتعليم   القةة البةببية با النمو   إهتامماً كب اً باتتبار Zivengwa, et al., 2013)أبدت دراسةة )
 :( من أجط هذا ةاممن الدراسةةةة بإسةةةتاداا الديد من األسةةةاليب اإلحصةةةائية2008  -1980زميبابو    الفرتة )

للبةببية، ودوال نبضةات االسةتجابة، وتحليط التباين. لقد توصةلمن الدراسةة  granger، وإتتبار (VAR)أسةلوب  
إ  النمو االةتصةةةةاد ، وهو مةا يتفق مع نتةائج إتتبةار  إ  وجود القةةة سةةةببيةة ذات اتجةام واحةد من التعليم

نبضةةات دوال االسةةتجابة وتحليط التباين. النتائج وضةةعمن تأكيداً الىل ةنوات إنتقال األثر من التعليم إ  النمو 
االةتصةةةةاد  وذلةك الن طريق االسةةةتثامر   رأس املةال العيني، حيةث تظهر الةدراسةةةةة أن الزيةادة   رأس املةال 

ؤد  إ  زيادة العائد الىل االسةتثامر   رأس املال العيني. الدراسةة تويص بأن مؤسةبةات التعليم ر  تةةةةة البشة 
 يجب أن تركز الىل البياسات، التي من شأنها تحبا نظاا التعليم.  -الحكومية والااصة -املاتلفة

التعليم، وبااصةة التعليم العايل والنمو (، باملثط إ  إتتبار القةة البةببية با (Mariana, 2015سةعمن دراسةة   
. لقد االتمدت الدراسةةة الىل أسةةاليب احصةةائية مثط منهجية 2012 -1980االةتصةةاد    رومانيا تقل الفرتة  

جوهانبةون للتكامط املشةرتك، ومنوذج تصةحيح الاطأ وذلك بهدف إتتبار العقةة طويلة وةصة ة األمد با الدد 
الجةامعي، واإلنفةاق الحكومي كنبةةةبةة من النةاتج املحيل اإلجاميل، كمؤو للتعليم الطقب املقيةدين   التعليم 

وبا الناتج الفرد ، كمؤو للنمو االةتصةةاد . وةد أرهرت النتائج وجود القةة طويلة األجط با التعليم العايل 
 صاد    األجط القص .     والنمو االةتصاد .   مضون تلك العقةة يؤثر التعليم الجامعي وبقوة الىل النمو االةت

(، بةإتتبةار العقةةة طويلةة األجةط با التعليم والنمو (Babatunde  & Adefabi, 2005كةذلةك ةةامةمن دراسةةةةة 
. إضةارة إيل ذلك، رقد الملمن الدراسةة الىل إتتبار ةنوات إنتقال 2003 -1970االةتصةاد    نيجريا تقل الفرتة  

ر ةةة ر من الناصةةة ر للتعليم كعنصةةة االةتصاد    األجط الطويط، وذلك من تقل األثر املباشأثر التعليم إ  النمو 
اإلنتةاج، وثةانيةا من تقل أثر التعليم الىل التكنولوجيةا، وةةد أتضةةةعةمن الةدراسةةةةة النموذج، الةذ  يشةةةتمةط الىل 

 املعادلتا التاليتا للتقدير:
اإلنتاج: ر ةر من الناصةر  كعنصةاملعادلة األويل: رأس املال البش

t+ µtLn h δ+  tLn k Ɛ= Ln A + t Ln y 

 حيث:
y =    نصيب العامط من الناتج   (Y/L). 

k نصيب العامط من رأس املال = (K/L.) 

h =  .متوسا سنوات الدراسة 

 املعادلة الثانية: التكنولوجيا مت   داتيل يعتمد الىل مجموالة من العوامط:  

tDummy  β+  t3 GEXEDU β+  t2  IMPGCF β+  t1 Ln h βLn A = b +  

 

 حيث:
b .التطور التكنولوجي الاارجي = 

h ر .ةر لرأس املال البشة= متوسا سنوات الدراسة كمؤش 
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IMPGCF  .نببة الواردات الكلية ا  إجاميل تكوين رأس املال الثابمن = 

GEXEDU  .اإلنفاق الحكومي الىل التعليم = 

DUMMY رابات.ة= مت   وهمي يعرب الن الدد اإلض 

بإستاداا أسلويب التكامط املشرتك لجوهانبون ومنوذج تصحيح الاطأ، توصلمن الدراسة إ  وجود القةة طويلة 
معدالت االلتحاق بالتعليم األسةاز والتعليم الجامعي ومتوسةا سةنوات الدراسةة والنمو االةتصةاد . األجط با 

اضةارة إ  ذلك، رقد وضةعمن الدراسةة تأكيداً الىل ةنوات انتقال أثر التعليم إ  النمو االةتصةاد ، موضةحة أن 
ط إيجايب وةو  الىل النمو ر لها الحصةةةول الىل تعليم جيد تتمكن من التأث ، بشةةةكةةةةةة ةوة العمط التي يتيبةةة 

ر اإلنتاج وكونه يؤثر الىل إنتاجية ةةةةة ر من الناصة ةةةةة االةتصةاد ، وذلك من تقل أثر التعليم الىل العمط كعنصة 
 العوامط الكلية.

بعمةط ةراءة ومراجعةة للعمليةات التنمويةة   الةدول األسةةةيويةة  (Kim & Hagiwara, 2010)ةةامةمن دراسةةةةة 
رور  لتجنب الوةو    مصيدة الفقر وأن تبني ةة ر  ضةة راكم رأس املال البشوثثلمن أهم نتائج الدراسة  : إن ت

ر . هةذم النتةائج تتفق مع كةط من املجتمعةات ةةةةةةة كفء للتكنولوجيةا يتطلةب تراكم وتعميق رأس املةال البشةةة 
ن املتقدمة واالتر  األةط تقدماً. لقد ةدممن الدراسةة دليقً من الدول األسةيوية، التي منمن بصةورة متبةارالة، ال

المق ارتبةاط تبةةةار  النمو   تلةك الدول اقةدار ما ثتلةك من ةوة المةط مؤهلةة بشةةةكةط جيد. أت اً، اشةةةارت 
الدراسةة إ  تد  مبةتو  املهارات   الدول األسةيوية النامية وأوصةمن باالهتاما باالسةتثامر   التعليم االبتداي 

 والثانو  والجامعي وبتطوير البحوث. 

( الن أثر نوالية وكمية التعليم الىل النمو االةتصةاد ، وباسةتاداا مجموالة من (Cooray, 2009وتحرت دراسةة  
املؤوات الدالة الن نوالية وكمية التعليم، واالتامدا اليل بيانات مقطعية الن الدول منافضةة ومتوسةطة الدتط 

لنمو االةتصةاد . وجدت الدراسةة أن كمية التعليم مقاسةة اعدالت االلتحاق باملدارس تؤثر بصةورة كب ة الىل ا
وبالنبةبة ل نفاق الحكومي، رإنه يؤثر الىل النمو االةتصةاد  بشةكط م  مباو من تقل أثرم   تحبةا نوالية 

 التعليم.  

( ةياس وإتتبار أثر رأس املال البرشةة  الىل النمو االةتصةةاد    Arabi and Abdalla, 2013حاولمن دراسةةة )

أجةط تحقيق هةذا الهةدف، ةةامةمن الةدراسةةةةة بةإسةةةتاةداا منوذج من . من 2009 -1982البةةةودان تقل الفرتة 
املعادالت اثنية، والذ  يتكون من سةتة معادالت تضةم تبةعة الرشةة مت  اً. هذا النموذج من املعادالت اثنية 

والنمو –  صةةورة معدالت االلتحاق باملدرسةةة واالسةةتثامر   التعليم والصةةحة  -يربا با رأس املال البرشةة 
ية. وبإستاداا طريقة املربعات ر ةنبي املباو، ومؤو التنمية البش ، واإلنتاجية الكلية، واالستثامر األجاالةتصاد

الصةةة ر  ثقثية املراحط، وجدت الدراسةةةة أن نوالية التعليم لها دور مهم ومؤثر الىل النمو االةتصةةةاد ، كام 
وأن الامط اإلنتاجية الكلية، الذ  ميثط  وجدت الدراسةة أن الصةحة تؤثر كام هو متوةع بشةكط ايجايب الىل النمو

املبةةتو  التكنولوجي كانمن له آثار الكبةةية الىل النمو االةتصةةاد  والتنمية البرشةةية وهو ما يرجع إ  تقادا 
 التكنولوجيا املبتادمة، ومن ثم الدا مقمئتها.   
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تثامر   رأس املال ( كان ينصةةةب الىل محاولة تحديد أثر االسةةة  (Oluwatoyin, et al., 2008تركيز دراسةةةة 
ر  الىل النمو االةتصةةاد    نيجريا. لقد ةاممن الدراسةةة بتطبيق طريقة املربعات الصةة رى العادية ةةةةةة البشةة 

. النموذج الذ  اتت  لدراسةةة العقةة   إطارم هو منوذج 2004-1970واسةةتادممن البةةقسةةط الزمنية للفرتة  
 ، الذ  يأتذ الشكط التايل:(MRW)ر  واملعروف بنموذج ةسولو املوسع برأس املال البش

β - α –1 )  ( t)L( t) (A β(t)H   α
(t)= K (t)Y 

 و النموذج الااضع للتقدير هو: 

Log GDP = b0 + b1 Log (LAB) + b2 Log (TGEX) + b3 Log (GCAP) + U 

 حيث أن:
GDP.الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي كمت   تابع = 

 املت  ات املبتقلة هي: 
LAB.ةوة العمط = 

 GCAP.التكوين الرأساميل الثابمن = 

 TGEXر .ةر لرأس املال البشة= اإلنفاق الحكومي الىل التعليم كمؤش 

النتةائج أرهرت أن مت  ات ةوة العمةط والتكوين الرأسةةةاميل الثةابمن واإلنفةاق الحكومي الىل التعليم لهةا جميعاً 

أثر موجب ومعنو  الىل الناتج املحيل اإلجاميل، كام أرهرت أيضةةا أن اإلنفاق الىل التعليم أةلها أهمية، وهو ما 
اتلفة ونظراً ألثرم املوجب الىل النمو، رقد دالمن يرجع إ  سةةوء تاصةةيص األموال با املبةةتويات التعليمية امل

الدراسةةةة إ  تاصةةةيص املزيد من األموال من أجط دالم القطا  التعليمي، الىل أن يكون هناك التزاا صةةةارا 
 بالبياسات املوضوالة واملبأولية وحبن اإلدارة من ةبط الهيأات املبأولة الن إدارة هذم األموال.     

إ  إتتبار أثر االسةةةتثامر   التعليم الىل النمو االةتصةةةاد    دولة ( Odetet, et al., 2010سةةةعمن دراسةةةة )
ر رأس املال البرش  ةجط تحقيق هذا الهدف، ةاممن الدراسة باالتامد منوذج سولو املوسع بعنصأ موريتيوس. من  

(MRW)الدراسة النموذج ر اإلنتاج، وإستادممن  ةةةة ر من الناصةةةة ر  كعنصةةةة ، الذ  يعامط ريه رأس املال البش

 التايل للتقدير باطواته الثقثة:

)β-α-(1L βH αY =A K 

 وتتمثط الاطوة الثانية   ةبمة جانبي املعادلة الىل ةوة العمط الىل النحو التايل:
β

h 
α

y = A k 

  املعادلة، التي تاضةعها الدراسةة للتقدير إوبتحويط املعادلة إ  الشةكط اللوماريتمي املزدوج توصةلمن الدراسةة  
 اإلحصاي:        

+ utLn h β+ tLn k ɑLny = Ln A +  

 حيث:
yراً للنمو االةتصاد . ة= الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي مؤش 

k إجاميل التكوين الرأساميل الثابمن =GDFCF   .مؤواً لقستثامر الصا    أصول رأس املال الثابتة 
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hر .   ة= متوسا سنوات الدراسة مؤواً لرأس املال البش 

ةاممن الدراسةةة بتطبيق أسةةلوب التكامط املشةةرتك ومنوذج تصةةحيح الاطأ الىل بيانات البةةقسةةط الزمنية للفرتة 
، وةةد وجةدت الةدراسةةةةة أن النتةائج التجريبيةة تتفق مع املقةدمةات النظريةة   أهميةة التعليم كونه 2006 -1990

ر تطبيق التكنولوجيا الحديثة   اإلنتاج. الدراسةة وجدت، ةةةةة محرك للنمو االةتصةاد    موريتيوس، حيث ييبة 
معدل النمو االةتصةاد ( يتبعه تراكم من    %60أيضةاً أن التكوين الرأسةاميل يلعب الدور األكرب   تفبة  الناتج )

ر  دوراً مهامً   تعزيز اإلنتاجية أكرث من ةة ر  ومنو القوة العاملة. وهكذا يلعب رأس املال البشةة رأس املال البش

      كونه وسيلة يبتادمها األرراد بهدف تأكيد مهارتهم لد  مرؤوسيهم الند التقدا لش ط وريفة جديدة.

، دليط جديد الىل وجود القةة سةةببية متبادلة با التعليم والنمو االةتصةةاد    ,  Awel) 2013)ةدممن دراسةةة
، الذ  يأتذ الشةكط   (MRW) . إسةتادممن الدراسةة منوذج سةولو املطور بتقنية2000 -1870البةويد تقل الفرتة  

 التايل:

)β-α-(1L βH  αY =A K 

، ووضةع املعادلة   الصةورة اللوماريتمية املزدوجة ةاممن الدراسةة بإسةتاداا Lبعد ةبةمة جانبي املعادلة الىل   
 هذم العقةة للتقدير:

Ln (y) = Ln(A) +α  Ln (k)  + β Ln(h) 

 حيث:
y الناتج / العمط = (Y/L  .واملؤو املبتادا هو نصيب العامط من الناتج املحيل اإلجاميل ) 

k( رأس املال العيني / العمط =K/L .واملؤو املبتادا هو نصيب العامط من رصيد رأس املال ) 

h  ( متوسا رأس املال البرش / العمط =H/L  .واملؤو املبتادا هو نصيب العامط من متوسا سنوات الدراسة ) 

إتتبارات البةببية وجود القةة متبادلة با النمو االةتصةاد  والتعليم، حيث التعليم يبةبب النمو لقد أرهرت 
والنمو يبةةةبب التعليم. كام كشةةةفمن إتتبارات التكامط الن وجود القةة موجبة وةوية با النمو االةتصةةةاد  

لتي تتمثةط   أثر التعليم   والتعليم   األجةط الطويةط، كةذلةك أشةةةةارت الةدراسةةةةة إ  مةا يعترب ةنوات التةأث ، ا
تحبةةةا الةدتول الفرديةة )العوائةد اليل التعليم(، بةاإلضةةةةارةة إ  تةأث هةا، ريام يشةةةكةط اثثةار الاةارجيةة املوجبةة 

للتعليم، حيث األرراد املتعلمون هم مصةةدر األركار التي يبةةتادمها اثترون، بصةةورة أتر  كلام صةةار الفرد 

 . متعلامً صار اثترون أكرث إنتاجاً 

  طبيعة االرتباط با املبةةتويات التعليمية املاتلفة والنمو   ( بالبحث(Pegkas, 2014كذلك إهتممن دراسةةة 
االةتصةةاد  مع محاولة تقدير األثر املحتمط ملبةةتويات التعليم املاتلفة الىل النمو االةتصةةاد    اليونان. بدءا 

 أتذ الشكط:(، تلك التي ت(MRWمن دالة اإلنتاج   منوذج سولو املطور
β – α –1 

(AL) 
β

H 
α

Y = K 
 إشتقاق املعادلة التالية:تم 

Ln (Y/L) = Ln A +  gt –( ( α  + β  ) / (1- α – β)) Ln( n+ g+ δ)  

+(( α)/(1- α- β)) Ln (sk) +(( β/)( 1- α- β)) Ln(sh) 
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 حيث أن:
Ln (Y/L)   لوماريتم نصةيب العامط من الدتط القومي ويبةتادا نصةيب العامط من الناتج املحيل اإلجاميل =
 مؤواً. 

 (Ln(sh   ر  ويبةتادا معدالت االلتحاق بالتعليم االبتداي، والثانو ، والجامعي ةةةةة = لوماريتم رأس املال البشة

 ر .ةكمؤو لرأس املال البش

Ln (sk)  = العيني ويبةةتادا إجاميل التكوين الرأسةةاميل كنبةةبة من الناتج املحيل اإلجاميل لوماريتم رأس املال
 مؤواً.

 δn, g ,  .معدالت منو العمط، والتكنولوجيا، وإهقك رأس املال اليل التوايل = 

لقد إسةتادممن الدراسةة أسةاليب التكامط و منوذج تصةحيح الاطأ، ودوال نبضةات االسةتجابة، وتحليط التباين، 
. بشةكط الاا، توصةلمن الدراسةة إ  2009- 1960إالتمدت الىل البةقسةط الزمنية ملت  ات الدراسةة   الفرتة  كام 

وجود القةة طويلة األجط با مبةةةتويات التعليم املاتلفة والناتج املحيل اإلجاميل. ولقد أرهرت النتائج الكلية 
االةتصةاد ،   حا تبا أن التعليم االبتداي  وجود أثر موجب وةو  لكط من التعليم الثانو  والعايل الىل النمو

ال يبةهم   النمو االةتصةاد . النتائج تشة  أيضةا إيل وجود القةة سةببية   اتجام واحد من التعليم االبتداي إ  
التعليم الثةانو ، والتعليم العةايل والنمو  النمو االةتصةةةةاد ، وإ  وجود القةةة سةةةببيةة   اتجةاها با كةط من

 صاد ، وإيل وجود القةة سببية   األجط القص  والطويط من التعليم العايل إ  النمو االةتصاد    اليونان. االةت

إ  تحديد طبيعة العقةة با النمو االةتصةاد  والتعليم    Yurtkuran, Terzi, 2015)كذلك سةعمن دراسةة )
 ماتلفة التتبارات البببية مثط: ، وبإستاداا مداتط2012-1950تركيا إستنادا إ  بيانات الفرتة 

 pairwise Standard Granger causality   

 Hsiao,s Granger causality 

 DL-VAR causality 

إ  وجود القةة إرتبةاط ةوية با كط املت  ات التعليم ابةةةتوياته الثقثة: التعليم العةايل توصةةةلةمن الدراسةةةةة 
، لقد توصةلمن الدراسةة إ  (Y)والنمو االةتصةاد    (U)، والتعليم الجامعي  (G) ، والتعليم العايل العاا((Vاملهني

وجود القةة سةةببية من التعليم العاا والتعليم املهني إ  النمو االةتصةةاد  وبالتايل، رإن التعليم العاا واملهني 
مو االةتصةةةاد  و يؤثران الىل النمو   االةتصةةةاد الرتو، ولكن ليس هناك سةةةببية من التعليم الجامعي إ  الن

 بالعكس وجدت الدراسة البببية من النمو إ  التعليم الجامعي.

يتبا وجود إهتاما با الباحثا بصةورة كب ة   الدول املتقدمة وأةط كث اً     من إسةتعراض الدراسةات البةابقة،
الن ذلك، ران هناك رقر    الدول النامية، بإتتبار سةببية األجط الطويط من التعليم إ  النمو االةتصةاد . رمام 

ر. ونظراً لعدا ةطعية ةةةةة الدراسةات، التي حاولمن اتتبار القةة البةببية من التعليم إ  النمو االةتصةاد    مصة 
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النتائج، التي توصةلمن إليها الدراسةات البةابقة، حيث توصةط البع  إ  وجود القةة سةببية   إتجام واحد أو 
بببية من األساس. هذم الدراسة تاترب، بناءا الىل ذلك، مإذا كان االستثامر سببية متبادلة أو الدا وجود القةة ال

ر   ةةةة   التعليم يعد أحد مصادر منو اإلنتاجية وإذا ما كان االستثامر   التعليم يببب النمو االةتصاد    مص
لق باسةتاداا سةببية األجط الطويط باالتبارها دولة نامية. اضةارة إ  ذلك، تقدا هذم الدراسةة إسةهاا منهجي يتع

 ر  الىل النمو االةتصاد    االجط الطويط. ةتودا ياماموتو   رحص أثر االستثامر   رأس املال البش

من أجط تحديد أثر االسةتثامر   التعليم الىل النمو االةتصةاد ، تعتمد هذم الدراسةة الىل منوذج سةولو املطور 
Mankiw, et al., 1992 (Leoning, 2002)))  (،Awel, 2013، الذ  تم إسةتادامه من ةبط )(MRW)بتقنية    ، 

(Babatunde and Adefabi, 2005) ، (Odusola, 1998)    ،(Grammy and     Assane, 1996) ،)نبيط، محمد،   
ر اإلنتاج ويتمثط   دالة ةةة ر من الناصةةة كعنص  -كام أوضحنا سابقاً  -ر ةةة (  وريه يتم إدراج رأس املال البش2011
 ذات العوائد الثابتة، التي تأتذ الشكط التايل: Cobb-Douglasإنتاج 

)β-α-(1LβH αY =A K 

رأس املةال   Hرأس املةال العيني،  Kهو الةامةط اإلنتةاجيةة الكليةة،  A، اإلجاميل الحقيقياملحيل هو النةاتج  Yحيةث

هي ثوابمن موجبة. وبوضةع املعادلة   صةورة لوماريتمية،   (α – β -1)  و β و α، و هو العمط Lر ،  ةةةةة البشة 

 نحصط اليل الشكط الهيكيل لدالة اإلنتاج الىل النحو التايل:

Ln Y = Ln A+ α Ln K + β Ln H + (1-α-β) Ln L 

 ميكن صيامة النموذج بإستاداا الصي ة اللوماريتمية الىل النحو التايل:وهي العقةة املقرتحة للتقدير و 

LGDPWOt= ɑ + β LSCHOLINGt + λ LFCFWOt + μt        (1) 

 حيث أن:
 tLGDPWO :  اللوماريتم الطبيعى لنصيب العامط من الناتج املحىل   الفرتةt . 

 tLFCFWO :  اللوماريتم الطبيعى لنصيب العامط من التكوين الرأسام    الفرتةt . 

tLSCHOLING :    الفرتةمعدالت االلتحاق بالتعليم العايلt    . 

 tμ:  الاطأ العشواىئ للفرتةt . 

ميثط اتتبار البةةةببية منهج تجريبي ةائم بذاته، هذا املنهج يؤسةةةس لدراسةةةة العقةة البةةةببية با املت  ات 
بةاإلضةةةةارةة إ  تحةديةد اتجةام العقةةة البةةةببيةة بينهةا وينطو  هةذا املنهج الىل منةاذج ماتلفةة و  مقةدمتهةا ثقثةة 
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وتعةد منهجيةة    Gweekes, 1983)) ، Granger, 1969)،) (Sims, 1972)اتتبةارات شةةةه ة وهي بةالرتتيةب 
Grangerالتي يتم تقةديرهةا من تقل منوذج ،                                       (VAR)                                                   هي األكرث انتشةةةةاراً. بنةاءاً اليل اتتبةار رGranger  

  مت  ين وذلك إذا كانمن القيم البةابقة ملت   ما تؤثر معنوياً الىل للبةببية، ميكن تحديد اتجام البةببية با أ 
القيم املبةةتقبلية ملت   آتر، ما يرتهن باسةةتقرار البةةقسةةط الزمنية الند املبةةتوى. بصةةورة أترى يتطلب هذا 

 . ولقدI(0االتتبار أن تكون جميع البةةقسةةط الزمنية للمت  ات محط البحث متكاملة من الدرجة الصةةفرية )
منهجية جديدة ميكن من تقلها تقدير البةببية   األجط الطويط و  حالة   Toda- Yamamotoاةرت  كط من  

 . maxVAR(k+d(اتتقف رتب تكامط البقسط الزمنية ملت  ات الدراسة وذلك من تقل منوذج 

ويعتمد هذا    maxVAR (K+ d  (ملت  ات الدراسةةةة ورق نتائج تقدير منوذج   Grangerويتم اتتبار سةةةببية  
 االتتبار الىل املعادالت االتية:

 
𝐋𝐆𝐃𝐏𝐖𝐎 t =   𝑎0 + ∑   βi LGDPWO

 
t − 1𝐾+𝐷 𝑚𝑎𝑥

𝐼=1 +    ∑  φi LSCHOLING t − 1𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 +

                             ∑ γi  LFCFWO t − 1 +  μt 
                                  (1)       

𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥

𝑖=1   

𝐋𝐒𝐂𝐇𝐎𝐋𝐈𝐍𝐆 t = 𝛿0 + ∑ ωi LGDPWO t − 1𝐾+𝐷 𝑚𝑎𝑥
𝐼=1 +    ∑  τi LSCHOLING t − 1

𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 +

                                ∑  θi LFCFWO t − 1 +  μt                                 (2)                             
𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥

𝑖=1   

𝐋𝐅𝐂𝐅𝐖𝐎 t =  π 0 + ∑  ψi LGDPWO t − 1𝐾+𝐷 𝑚𝑎𝑥
𝐼=1 +    ∑  λi LSCHOLING t − 1𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥

𝑖=1 +

                          ∑ Ƞi LFCFWO t − 1 +  μt                                         (3)
𝑘+𝑑 𝑚𝑎𝑥

𝑖=1             

تعرب الن الاطأ   μtهي مت  ات الدراسةة،    )    t, LFCFWOt, LSCHOLINGtLGDPWOحيث أن كط من )

محةددة   (VAR)الةدد االبطةاءات   منوذج   kتعرب الن الزمن، tاالبي    كةط معةادلةة وهي م  مرتابطةة تطيةا، 
أاليل رتبة تكامط   البةةةقسةةةط الزمنية ملت  ات الدراسةةةة ونقوا باتتبار   Akaike ،Schwarz   ،maxdاعيار 

 الفرضيتا التاليتا: 

H0: φ𝑖 =γi =0       

H1: φ𝑖 ≠ γi≠0      

ر  ورأس ةالبشيباويان الصفر، رانه ال ميكن رر  ررضية العدا )ال توجد سببية من رأس املال  γ، φ  راذا كان 

 املال العيني إ  نصيب العامط من الناتج(.
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  2شكط رةم (  ورق الاطوات املوضحة   (Toda- Yamamoto, 1995وتجر  منهجية   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Toda- Yamamotoمنهجية    : 2شكط
 

. وةد (world bank, 2017)تم الحصةةول الىل البيانات الااصةةة ات  ات الدراسةةة من إحصةةاءات البنك الدو 
ر للنمو ةةةةة ( كمؤشة GDPتواررت الدراسةة الىل اسةتاداا نصةيب العامط من الناتج املحيل االجاميل الحقيقي )

تعريف الناتج املحيل االجاميل، بوصةفه ميثط القيمة البةوةية لكط البةلع والادمات النهائية، االةتصةاد . وميكن  
 التي يتم انتاجها داتط اةتصاد ما تقل ررتة زمنية معينة.

( للفرد العامط ويبةةتادا كمفهوا كيل   حبةةابات الدتط الرسةةمية  GFCFاجاميل تكوين رأس املال الثابمن )
     تصةةاد املحيل تقل ررتة محاسةةبيةلقسةةتثامر الصةةا    االصةةول الثابتة من ةبط املنتجا   االةوهو مؤو  

(Odit, et al., 2010)   

ر العمط. وهو ةةة ر  ويش  إ  رصيد املهارات اإلنتاجية واملعررة التكنولوجية املجبدة   النصةةة رأس املال البش
واص اإلنبةةانية، من هنا يصةةعب ةياسةةه   صةةورة كمية. ذو وجوم الدة ويشةةتمط الىل جملة معقدة من الا

ر ، ريميط البع  إ  استاداا رأس املال البرش  ةةةة ممثط رأس املال البشوتاتلف الدراسات البابقة باصوص 

االلتحةاق بالتعليم االبتةداي، أو الثةانو  أو الجةامعي، أو اإلنفةاق الىل   : نبةةةبةة(FLOW)  صةةةورة مت   تدرق  
: متوسةا (STOCK)ر    صةورة مت   رصةيد  ةةةةة ، بينام مييط البع  األتر إ  اسةتاداا رأس املال البشة التعليم

سةنوات الدراسةة، الذ  ميكن تعريفه بوصةفه متوسةا سةنوات الدراسةة للبةكان   سةن تمبةة الرشةة الاماً أو 
(. ويعترب مؤو متوسةا سةنوات الدراسةة هو األكرث شةيوالاً   االسةتاداا رمامً الن ذلك، Odit, et al., 2010رث)أك

رإنه يعا  بع  الصةةعوبات: أوال، إن زيادة سةةنوات الدراسةةة ال تبةةفر الن زيادة رأس املال البرشةة  اقدار 
و ، أو الجامعي( وهي ليبةمن سةواء. ثانياً، متبةاو  ببةبب تعدد وإتتقف مبةتويات التعليم )االبتداي، أو الثان

أن متوسةا سةنوات الدراسةة ال يأتذ   االالتبار ت  ات الجودة   املبةتو  التعليمي، مام يحيط املقارنة الزمنية 

 ملت  ات الدراسة باستاداا اتتبار جذر الوحدة max(d (تحديد أكرب درجة تكامط

 VAR(k)تحديد ررتات اإلبطاء املثيل لنموذج 

  maxVAR (K+ d ((تقدير منوذج)

  maxVAR (K+ d (ورق نتائج تقدير منوذج  Grangerاتتبار سببية 
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إ  الملية   ماية الصةعوبة. لهذا سةوف سةوف تعتمد الدراسةة الىل معدالت االلتحاق بالتعليم العايل لبةهولة 
ولكونها تعرب الن العقةة با تدرق الطقب   التعليم العايل من جهة والنمو االةتصةاد  من حبةابها من ناحية  

 جهة اتر ، وبذلك نت لب الىل املصاالب التي تنتج الن االالتامد الىل طريقة املتوسطات. 

 اتتبار دييك رولر املوسع   : 5جدول  
 

 ( ADFاتتبار دييك رولر املوسع )  البلبلة 
درجة  
 التكامط 

 الند الفرق االول  املبتو  الند  

t-statistic 
القيمة  
 % 5الحرجة  

t-statistic 
القيمة الحرجة  

5 % 

LGDPWO 
None 1.89 -1.95 -2.76 -1.95 

 (1) Trend, C -3.26 -3.58 -3.05 -3.59 
C -1.70 -2.97 -3.34 -2.98 

LSCHOLING 
None 1.28 -1.95 - - 

 (0) Trend, C -7.32 -3.58 - - 
C -5.2 -2.97 - - 

LFCFWO 
None 0.33 -1.95 -3.28 -1.59 

 (1) Trend, C -2.71 -3.59 -3.05 -3.59 
C -1.58 -2.97 -3.2 -2.98 
 .Eviews 7ستاداا برنامج إ املصدر:  من االداد الباحث وب

 

 للدراسةستقرارية البقسط الزمنية إ تتبار إ   11-2-1
نتائج  5  رحص تواص البةقسةط الزمنية للمت  ات ةيد الدراسة، ويوضح الجدول يهدف اتتبار جذر الوحدة إ

( للبةةةقسةةةط الزمنية ملت  ات الدراسةةةة ورروةها األويل. النتائج ADF) Augmented Dickey-Fuller اتتبار 
توضةةح أنه الميكن رر  الفرضةةية العدمية بوجود جذر الوحدة، ذلك ريام يتعلق باملت  ات الااصةةة بكط من 

، ونصةةةيةب العةامةط من التكوين الرأسةةةاميل LGDPWOنصةةةيةب العةامةط من النةاتج املحيل االجاميل الحقيقي 
 ( الىل الفروق األو  للمت  ات  ADF%. وبتطبيق اتتبار )5وذلك الند مبةةتو  معنوية  ،   LFCFWOالثابمن

LGDPWO،  LFCFWO تبا أنةه ال ميكن ةبول الفرض العةدمي بوجود جةذر الوحةدة. تبعةاً لةذلةك، رةأنةه ميكن ،
م  سةاكنة   املبةتوى وأنها سةاكنة   الفرق األول. بصةورة   LGDPWO  ،LFCFWOاسةتنتاج أن البةقسةط

 . I(1)متكاملة من الدرجة LGDPWO،LFCFWO أترى، رأن البقسط

من ناحية اترى، توضةةةح النتائج أنه ال ميكن ةبول الفرض العدمي بوجود جذر الوحدة بالنبةةةبة للبةةةلبةةةلة 
مبةتقرة الند املبةتوى وأنها،   LSCHOLINGالااصةة اعدالت االلتحاق بالتعليم العايل، مام يعني أن البةلبةلة  

كن اسةتاداا سةببية جرانجر، والتي تتطلب . اسةتناداً إ  تلك النتائج، رانه ال ميI(0بالتايل متكاملة من الدرجة )
اسةتقرارية البةقسةط الزمنية من نفس الدرجة، تاصةة الند املبةتوى. تقرا لذلك، رانه ميكن اسةتاداا منهجية  

Toda-Yamamoto   ر  والنمو االةتصةاد ، والتي ال ةةةةة إلتتبار العقةة البةببية با االسةتثامر   رأس املال البشة
تبةاو   dmaxاسةتقرارية البةقسةط الزمنية أو تبةاو  درجة تكاملهام. وحيث أن    -كام اوضةحنا سةلفاً   -تتطلب
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، Kالواحد وهي أاليل درجة تكامط للبةةقسةةط الثقث محط الدراسةةة رانه، وكاطوة تالية، البد من تحديد ةيمة  
 .(VAR)والتي ثثط الدد ررتات اإلبطاء املثىل لنموذج 

 اتتبار تحديد ررتات االبطاء املثىل   2- 2- 11
 الدد الفجوات األمثط  : اتتيار 6جدول 

 

Q SC AIC FPE LR LOG LAG 
-4.8458 -4.7376 -4.8849 1.52e-06 NA 61.6194 0 
-6.7175* -6.2847* -6.8738* 2.10e-07* 54.777* 94.4858 1 
-6.3470 -5.5897 -6.6205 2.82e-07 8.44441 100.4466 2 
-6.0284 -4.9465 -6.4191 3.85e-07 7.68012 107.0295 3 
-6.1488 -4.7423 -6.6567 3.81e-07 10.8634 118.8806 4 

 eviews 7املصدر: من االداد الباحث و باستاداا برنامج 
*indicates lag order selected by the criterion 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPR: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwars information criterion 
HQ: Hannan- Quinn information criterion  

 (VAR)( لنموذج k)درجةة تةأت  الاطوة الثةانيةة   تقةدير البةةةببيةة تتمثةط   اتتيةار الةدد ررتات االبطةاء املثىل
، ومعيار تطأ التوةع النهاي Schwarz ، Akaike، LR، Quinn-Hannan وذلك باسةةةتاداا معاي  معلومات

Final Predication Errorالدد رجوات منوذج  . ويتطلب اتتيار(VAR)   توتي الحذر، حيث توضةةح دراسةةة

(Pittis and Caporal أن اتتيار الدد رجوات أةط من الدد الفجوات الحقيقية من شةةةأنه أن يؤد  إ  تحيز )
املعلامت وأن اتتيار الدد رجوات أكرب من الدد الفجوات الحقيقية يجعط التقدير م  معنو  وذلك الىل الرمم 

 4ثىل من با (. وتشةة  املعاي  املبةةتادمة جميعا إ  أن الدد الفجوات امل2018من معنوية املعلامت )رضةةط،  
 .6 جدولممكنة هو رجوة واحدة، كام يوضح رجوات 

 (VAR)  2تقدير منوذج    3- 2- 11
ثم يتبع ذلك اتتبار  p=1 ،=1  maxd، حيث )VAR( 2ةبط املرور إ  اتتبار البببية، رانه يجب تقدير منوذج 

، أن كط الجذور تقع داتط 3استقرارية هذا النموذج، وذلك من تقل الدائرة االحادية. ويوضح الشكط رةم
الدائرة االحادية، مام يعني أن النموذج مبتقر. بصورة اترى، ران النموذج ال يعا  من مشاكط ارتباط األتطاء 

 أو الدا ثبات التباين.  
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 الدائرة االحادية   : 3شكط
 eviews 7املصدر من االداد الباحث باستاداا برنامج 

 

 Toda-Yamamotoاتتبار سببية  4 -11-2
 نقحظ : 7من الجدولالنتائج،  7يوضح الجدول 

ر وبا نصيب العامط من الناتج ةةة مياب القةة البببية با معدالت االلتحاق بالتعليم العايل، كمت   مفب -
عنويةة رر  م الةدا  7املحيل االجاميل الحقيقي، كمت   تةابع   االجةط الطويةط، حيةث يوضةةةح الجةدول 

 %. 5( الند مبتو  معنوية LSCHOLINGال يببب  LGDPWOالفرضية العدمية )

ر وبا معدالت ةة   مفبمياب القةة البببية با نصيب العامط من الناتج املحيل االجاميل الحقيقي، كمت  -
الةدا معنويةة رر  الفرضةةةيةة العةدميةة  7االلتحةاق بةالتعليم العةايل، كمت   تةابع حيةث يظهر الجةدول

(LSCHOLING    ال يبببLGDPWO ) 5الند مبتو  معنوية .% 

العامط ر وبا نصيب  ةةةة مياب القةة البببية با نصيب الفرد من التكوين الرأساميل الثابمن، كمت   مفب  -
إ  الةدا معنويةة رر    7من النةاتج املحيل االجاميل، كمت   تةابع   االجةط الطويةط، ويشةةة  الجةدول 

 %. 5( الند مبتو  معنوية LFCFWOال يببب  LGDPWOالفرضية العدمية )
  

 ( Toda- Yamamoto test  1995للبببية املعد الىل طريقة )   Grangerاتتبار   : 7جدول 
  

 df Chi-sq p-value املت  ات املفرسة  املت   التابع 
مبتو  معنوية  

5 % 

LGDPWO 
LSCHOLING 1 0.1758 0.6749  مياب البببية 

LFCFWO 1 0.0046 0.9456  مياب البببية 
All 2 0.1770 0.9153  مياب البببية 

LFCFWO 
LSCHOLING 1 0.1262 0.7223  مياب البببية 

LGDPWO 1 0.1942 0.6594  البببية مياب 
All 2 0.3406 0.8434  مياب البببية 

LSCHOLING 
LGDPWO 1 0.0129 0.9094  مياب البببية 
LFCFWO 1 0.1848 0.6672  مياب البببية 

All 2 0.2468 0.8839  مياب البببية 
 eviews 7املصدر: من االداد الباحث باستاداا برنامج 
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12

     با االسةتثامر   التعليم والنمو االةتصةاد   Toda- Yamamotoهذم الدراسةة تبةعي إ  اتتبار سةببية  
وةد توصةةةلمن الدراسةةةة إ    )  MRW (( ورقاً لنموذج سةةةولو املطور بتقنية2018  -1991مرصةةة تقل الفرتة )

  مجموالة من النتائج أهمها:

مياب وجود القةة سةةببية   األجط الطويط با االسةةتثامر   التعليم   صةةورة معدالت االلتحاق بالتعليم  -
(، وهو ما ميكن تفبةةة م من جهة بطبيعة 2018  -1991العايل والنمو االةتصةةةاد    مرصةةة تقل الفرتة )

االسةةتمرارية، وبطبيعة النمو، الذ  ال يصةةدر الن ةوى داتلية مؤثرم ما يضةةفي الليه طابع التقلب والدا  
الفأات التي يأول إليها الفائ ، حيث ال ثيط تلك الفأات   تلك الفرتة من تاريخ منو االةتصةاد املرصة  إ  
اسةتاداا هذا الفائ    اسةتثامرات انتاجية، وبعملية توزيع الدتط، حيث ال تتوز  رار النمو الىل العامة 

ف تبةهم   تحبةا مبةتويات املعيشةة. من جهة أترى، بصةورة الادلة   شةكط ررص اةتصةادية وورائ

مثط معظم الدول   -ر ةةةةةة النظاا التعليمي   مصةة ميكن تفبةة  مياب البةةببية با املت  ين بعدا ارتباط 
بةاحتيةاجةات سةةةوق العمةط ومتطلبةاتةه، وهو مةا يصةةةةب   زيةادة معةدالت البطةالةة با تريجي  -النةاميةة

   املؤهقت العليا بصفة تاصة.

 وذلك لضةةةعف  -كام   معظم الدول النامية    -املال العيني ال يبةةةبب النمو االةتصةةةاد    مرصةةة رأس   -
وتالاط وتركب بني االنتاج ريها، حيث تتضةةائط القيمة املضةةارة لنواتج الزراالة والصةةناالة   حا تزداد 

ادر ريعية مبةةةاهمة ةطا  الادمات، بالذات   القطاالات التقليدية ويرتبا النمو، اضةةةارة لذلك، اصةةة 

ويعرف بتةأثرم بةالعوامةط الاةارجيةة وبرمم وجود ةةدر أو أتر من االتتقف با الةدول النةاميةة، إال أنةه ميكن 
القول بوجود تشةةوهات هيكلية تدمع بني االنتاج ريها جميعا، وهو ما يرتب المكانية إسةةقاط نتائج هذم 

 الدراسة الىل حالة هذم الدول.  

ر و  الدول النامية بصفة ةةةة املشوم وأن اصق  ةصور النظم التعليمية   مصأن تعديط منا النمو التابع و  -
 الامة، ليس من أولويات برامج االصق  االةتصاد  التي تطبقها هذم الدول. 

، ببةبب منا النمو التابع واملعيب، وببةبب مثالب النظاا التعليمي وةصةورم وانفصةاله (MRW)أن منوذج   -
طبق اليل مرص.الن احتياجات سوق العمط ال ين

 تحبا النظاا التعليمي املرص  والعمط الىل ربا مارجاته باحتياجات سوق العمط. ة
العمط الىل زيادة معدالت االسةةتثامر، وبااصةةة   مجاالت االنتاج اا يتقئم مع تنمية االةتصةةاد املرصةة   ة

 العليا وةوة العمط ككط.تنمية دامئة مع زيادة معدالت تش يط تريجي املؤهقت 
العمط الىل تحبةةةا منا النمو باالتبارم الهدف االسةةةرتاتيجي   أ  اةتصةةةاد ناا وتكريس البةةةياسةةةات  ة

 االةتصادية املقمئة لتحقيق هذا الهدف. 
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زيادة االستثامر   رأس املال البرش ، الذ  يجب أن يتصدر أولويات البياسة االةتصادية   أ  دولة نامية  ة
 روج من دائرة التالف والفقر والتبعية.  سبيق للا

المط املزيد من الدراسات حول املعوةات التي تحول وتقلط من أثر التعليم الىل النمو االةتصادى   األجط  ة
الطويط، و  كيفية إزالتها والتهوين من شأنها.

  

- 1964البرش    النمو االةتصاد    الجزائر: دراسة ةياسية   الفرتة  دور رأس املال    .(2012براهيم، ويفي )إ

 .8 األكادميية للدراسات االجتامالية واإلنبانية، ،2010

 .www.capmas.gov.egالجهاز املركز  للتعبأة العامة واالحصاء 

التاطيا االسةةةرتاتيجي للتعليم الجامعي دورم   تلبية متطلبات التنمية املبةةةتدامة،    .(2010الزنفيل، احمد )
 .، مكتبة األنجلو املرصية، مرص سلبلة الرتبية و املبتقبط العريب

مذكرة مكملة ضمن متطلبات  ،  اثر رأس املال البرش  اليل النمو االةتصاد    رلبطا       .( 2015ال رباو ، شاد  )
 الجامعة االسقمية، مزة.  درجة املاجبت    اةتصاديات التنمية، الحصول اليل  

اثر االسةةتثامر   التعليم   النمو االةتصةةاد    ليبيا:   .(2015نجيب محمد حمودة )  ؛ال صةةا، نواف، الشةةعا 
 (.22) 8، املجلة العربية لضامن جودة التعليم الجامعي دراسة تحليلية ةياسية،

ةياس أثر االسةتثامر البرشة  اليل النمو االةتصةاد      .(2017ابورناس، احمد سةعد )  ؛الحميد اليلالفضةيط، البد 
 .  5الدد تاص،   مجلة دراسات االةتصاد واألالامل،،  (2010 -1980ليبيا تقل الفرتة )
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 البواةي، الجزائر.
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http://www.capmas.gov.eg/
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 2018- 1991تطور معدالت االلتحاق بالتعليم العايل % من اإلجاميل   مرص   الفرتة    : 1جدول 

Source: World Bank, (2017), World Development Indicators www.worldbank.org . 
* UNESCO, Institute for Statistics.                                       

 

   مجموالة منتقاة من الدول     2016معدالت االلتحاق بالتعليم العايل % من اإلجاميل      : 2  جدول 

Source: World Bank, (2017), World Development Indicators www.worldbank.org.   
 

 تطور الدد الطقب املقيدين   مؤسبات التعليم العايل املاتلفة   مرص   ررتة الدراسة   : 3جدول  
 2017/ 2018 2013/ 2014 2008/ 2009 1990/1991 البنوات 

الدد الطقب  
 املقيدين 

739.000 2.504.711 2.301.322 2.900.000 

الدد الجامعات  
 الحكومية 

12 17 23 24 

الدد الجامعات  
 الااصة

 ..... 17 21 26 

 املصدر: 
   .   رؤية للتعليم العايل   مرص من منظور الجودة و العدالة .(2008زيتون، محيا، ) -
 حمود، رريقة،   تطور التعليم العايل   مرص ، أوراق مرجعية. -
 العايل،   التعليم العايل حقائق وأرةاا ، مرصد التعليم العايل وسوق العمط، مرص.وزارة التعليم   -
تكارؤ الفرص؟ ، تحرير أسامء البدو ، مجلس البكان    التعليم العايل: هط تؤد  املجانية إيل.(2012وزارة التعليم العايل، )-

 www.popcouncil.org/AccessHigherEdEgyptالدويل، 

 
 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 البنوات 

معدالت  
 االلتحاق 

11.92  ...  ...  ....  ....  ... 26.2*  30.07 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البنوات 
معدالت  
 االلتحاق 

29.18 30.16 27.03 28.19 29.36 29.02 29.25 28.87 29.35 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البنوات 
معدالت  
 االلتحاق 

25.86 26.91 29.45 30.76 35.12 34.43  ...  ...  

 الامن  تونس  مرص  البلد 
اململكة  
العربية  
 البعودية 

 سويرسا  اسرتاليا  الدامنرك  شيليل  هولندا  ماليزيا 

معدل  
 االلتحاق 

34.43 32.6 44.6 66.6 44.1 80.4 90.3 81.1 121.9 57.9 

 البحرين  رنلندا  النمبا  إرسائيط  روسيا الرنويج  الصا  سورية  امل رب  الجزائر  البلد 

معدل  
 االلتحاق 

42.7 32.0 39.2 48.4 80.5 81.8 64.2 83.5 87.0 46.6 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.popcouncil.org/AccessHigherEdEgypt
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 ( 2017-1991أالداد الجامعات الحكومية وأالداد البكان   بع  سنوات الفرتة )   :4جدول  

 الدد البكان  الدد الجامعات الحكومية  البنوات 
1991 12 58752390 
2008 17 80953881 
2013 23 89807433 
2018 24 96.600000 

 املصدر:
 .www.capmas.gov.eg  الجهاز املركز  للتعبأة العامة و االحصاء -
   رؤية للتعليم العايل   مرص من منظور الجودة و العدالة. .(2008زيتون، محيا، ) -
  ، مرص.   2014-2013  التعليم العايل حقائق و أرةاا، العاا الجامعي.(2015وزارة التعليم العايل، ) -
 www.Portal.Mohesr.gov.eg  .وزارة التعليم العايل،  التعليم العايل   أرةاا  -
-.www.worldbank.orgWorld Bank, (2017), World Development Indicators    
 

 
 

 
 eviews 7  املصدر: من االداد الباحث باستاداا برنامج                            

  
 1881-1991: النمو االةتصاد    مرص   الفرتة  1شكط  
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Abstract 

 

This paper aims to investingate the causality between investment in 

education and economic growth in Egypt during the period 1991 to 2018. 

The empirical verification was done using the long run causality test 

developed by (Toda-Yamamoto, 1995). The results indicate that there is no 

causalities between higher education and economic growth in Egypt. This 

is due to the fact that higher education outputs do not correlate with the 

needs of labor market and its requirements. The study recommended 

working to improve the system of education to cope with the needs of labor 

market and its requirements,  also it recommended increasing interest in 

investment in education and placing it at the top of the priorities of 

economic  policy objectives in Egypt  

Keywords: Human Capital - Investment in Education - Economic growth - 

Physical capital - Toda-Yamamoto Causality test - Egypt.                 
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