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  ءاإلىدا

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

 بداية أحمد اهلل عمى توفيقو لنا في انجاز ىذا العمؿ وتيسيره لنا في جميع أمورنا.

 
ر الرحب إلى مف وضع اهلل الجنة تحت أقداميا إلى نبع الحب التي حفر اسميا عمى جدراف قمبي إلى الصد

التي حممتني وىنا عمى وىف وسيرت الميالي مف أجؿ راحتي فكانت لي نعـ النصير ونعـ المعيف عمى المحف 
 أطاؿ اهلل في عمرىا وجعميا ذخرا لنا. *أمي الحنونة*والمصائب التي اعترضت طريقي 

طريؽ دربي إليصالي إلى مف عممني معاني األبوة وتحمؿ عبئ األياـ وجفاء الدنيا ومف تخط العقبات ونور 
 حفظو اهلل وأطاؿ في عمره. *أبي العزيز*إلى رياض العمـ والمعرفة 

خوتي  الغواإلى مف كانوا لي سندا في ىذه الحياة  وتقاسموا  معي اآلىات  لي عمى قمبي حفظيـ اهلل أخواتي وا 
 .حفظو اهلل ورعاه أحمدوالى ريحاف قمبي ولد أختي البراءة، ، ورعاىـ

 .واتيـ لي بالنجاح ف عائمة باكو الذي لـ تغب دعإلى كؿ فرد م

 ـ الرقيقة عمى جدراف قمبي ذكرى لـ يمحوىا غبار زمبلئي وأصدقائي الطيبوفىإلى مف حفروا بصور 

فاطمة. وزميمتي في ىذا العمؿ
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 اإلىداء

 الرحيـبسـ اهلل الرحمف 

 والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

 بداية أحمد اهلل عمى توفيقو لنا في انجاز ىذا العمؿ وتيسيره لنا في جميع أمورنا.

 
إلى مف وضع اهلل الجنة تحت أقداميا إلى نبع الحب التي حفر اسميا عمى جدر قمبي الى الصدر الرحب    

متني وىنا عمى وىف وسيرت الميالي مف أجؿ راحتي فكانت لي نعـ النصير ونعـ المعيف عمى المحف التي حم
 أطاؿ اهلل في عمرىا وجعميا ذخرا لنا. *أمي الحنونة*والمصائب التي اعترضت طريقي 

لي إلى مف عممني معاني األبوة وتحمؿ عبئ األياـ وجفاء الدنيا ومف تخط العقبات ونور طريؽ دربي إليصا
 حفظو اهلل وأطاؿ في عمره. *أبي العزيز*رياض العمـ والمعرفة  إلى

خوتي  الغواإلى مف كانوا لي سندا في ىذه الحياة  وتقاسموا  معي اآلى  لي عمى قمبيات أخواتي وا 

 فاطمة الزىراء، منير.والى ريحاف قمبي أوالد أختي البراءة، سعيدة، كمثوم، مريم، محمد، عبد الكريم، 

الذي لـ تغب دعواتو لي بالنجاح والى عائمة  * عمي عبد الحي*إلى كؿ فرد مف عائمة حاج حمو وخاصة 
 حنيني.

 إلى مف حفروا بصورىـ الرقيقة عمى جدراف قمبي ذكرى لـ يمحوىا غبار زمبلئي وأصدقائي الطيبوف

 وزميمتي في ىذا العمؿ أـ الخير.
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         الحمد هلل الذي بشكره تدـو النعـ والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف                                                  
 سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

مطوش لطيفة"لى الدكتورة المحترمة "نتقدـ بخالص الشكر والتقدير والثناء إل  

رشادات وتص عمى  كؿ ما قدمتو لنا ويبات مف خبلؿ مف توجييات ونصائح وا 

.والتي كانت عونا لنافي اتماـ ىذه المذكرة ىذا في مختمؼ أطوارهمتابعتيا لبحثنا  

سوؼ يقدموه لنا ما مناقشة عمى كما ال يفوتنا أف نتقدـ بالشكر إلى أعضاء لجنة ال

توجييات وتصويبات. مف  

إنجاز ىذا العمؿ مف بعيد أومف قريب. كما نوجو بالشكر لكؿ مف كاف لو الفضؿ في  

 "عسى اهلل أف يوفقنا لما فيو خير لنا"

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 فهرش انمحتىٌات

 

III 
 

 الصفحة العنواف

 I اإلىداء

 II الشكر

 III المحتويات فيرس 

 IV الجداولقائمة 

 V قائمة األشكال

 VI قائمة المالحق

 VII قائمة االختصارات والرموز

 جأ.... مقدمة

  الفصل األول :اإلطار النظري لمتعميم والنمو االقتصادي

 5 تمييد

 6 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي لمتعميم والنمو االقتصادي

 6 مفاىيـ عامة حوؿ التعميـ :المطمب األول

 10 مفاىيـ أساسية حوؿ النمو االقتصادي المطمب الثاني:

 17 : العبلقة بيف التعميـ والنمو االقتصاديالمطمبالثالث

 19 المبحث الثاني: مسح الدراسات السابقة ومساىمة الباحث

 19 : دراسات وطنيةالمطمب األول

 20 : دراسات أجنبيةالمطمب الثاني

 20 السابقة ومساىمة الباحث: ممخص الدراسات المطمب الثالث

 22 خالصة الفصل األول

الفصل الثاني: الدراسة القياسية ألثر تطور التعميم عمى النمو 
 9109-0291االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

 

 24 تمييد الفصل الثاني

األول: تحميل النمو في الناتج المحمي اإلجمالي واإلنفاق عمى  المبحث
 9109-0291التعميم العالي في الجزائر خالل الفترة 

 

25 

 25 في الجزائر  اإلجمالي: تحميؿ النمو في الناتج المحمي األولالمطمب 



 فهرش انمحتىٌات

 

IV 
 

 

 

 

 

 30 : تحميؿ وضعية التعميـ العالي في الجزائرالمطمب الثاني

دراسة قياسية ألثر تطور التعميم عمى النمو االقتصادي في المبحث الثاني: 
 9109-0291الجزائرخالل الفترة 

34 

 34 : مفاىيـ حوؿ القياس االقتصاديالمطمب األول

 36 : توصيؼ البيانات ومنيجية الدراسةالمطمب الثاني

 39 : نتائج الدراسة القياسيةالمطمب الثالث

 44 الدراسة القياسية: مناقشة نتائج المطمب الرابع

 46 خالصة الفصل األول

 48 الخاتمة

 50 قائمة المصادر والمراجع

 55 لمالحقا

 74 الممخص



 قائمة انجداول

 

V 
 

 قائمة الجداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول

(I-0)  12 بيف النمو والتنميةالفرؽ 
(I-0)  16 اإلجماليطرؽ قياس الناتج المحمي 
(II -10)  36 2018-1980توصيؼ بيانات الدراسة القياسيةلمفترة 
(II -19)  39 جذر الوحدة اختبارنتائج 
(II -10)  تقدير النموذج القياسي ألثر تطور التعميـ عمى النمو

 االقتصادي في الجزائر
40 

(II -10) اختبارwhite   42 لعدـ التجانس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة األشكال

 

VI 
 

 قائمة األشكال
 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

(I-10) 7 أنواع التعميـ 

(I-19) 9 طرؽ قياس التعميـ 

(I-10) 13 مراحؿ النمو االقتصادي 

(II -10)  27 1999-1990تطور معدؿ النمو االقتصادي خبلؿ 

(II -19)  29 2018-2000تطور معدؿ النمو االقتصادي خبلؿ الفترة 

(II -10)  تطور نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة
1975-2018 

29 

(II -10) 33 حصص اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي مف ميزاني الدولة 

(II -10) 33 حصص اإلنفاؽ عمى وزارة التربية الوطنية مف ميزانية الدولة 

(II -10) 37 تطور الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر 

(II -10) 37 طور اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائرت 

(II -19) 43 اختبار توزيع البواقي لمنموذج المقدر 

(II -12)  44 لبلرتباط الذاتياختبار دربف واتسوف 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة انمالحق

 

VII 
 

 قائمة المالحق
 رقم الصفحة عنوان الممحق قم الممحقر

تطور اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائر خبلؿ الفترة  1الممحؽ رقـ 
1980-2018 

55 

تطور معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر  2الممحؽ رقـ
 2018-1980خبلؿ الفترة 

56 

لوغاريتـ اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي ونمو الناتج المحمي  3الممحؽ رقـ
 2018-1980اإلجمالي في الجزائر خبلؿ الفترة 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة االختصارات وانرمىز

 

VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة االختصارات والرموز
 بالغة األجنبية الداللة الرمز

MHESR  والبحث العممي التعميـ العاليوزارة Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

GDP الناتج المحمي اإلجمالي Gross Domestic Product 

OLS  المربعات الصغرىطريقة Ordinary Least Squares Method 

ADF  جذر الوحدةلديكي فولر اختبار Test Fuller –Dickey Augmented  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة:
، األمر الذي خمؽ حيرة واىتماـ بالسر وراء ىذا كبيرةعرفت بعض االقتصادات تطورات وتحوالت       

النجاح والتقدـ السريع ليذه االقتصادات والتي عمى رأسيا االقتصاد الكوري. فالباحثوف في الشأف االقتصادي 
نمو االقتصادي. فالتعميـ مف الوالتدريب في خمؽ الميزة التنافسية ورفع معدالت  حمموا الروابط القوية لمتعميـ

الخدمات األساسية التي توفرىا الحكومات لشعوبيا غير إف االختبلؼ يكمف في جودة ىذه الخدمة واإلنفاؽ 
الموجو ليا واالىتماـ الحكومي والسياسي بيذا القطاع الجوىري إدراكا بأف أطفاؿ اليوـ ىـ 

يسمح بإيجاد حموؿ لمشاكؿ  حكيمة التعميـ بنظرة تعمقية إلىترعواومطورواوسياسيوا المستقبؿ. فالنظر مخ
اقتصادية كبيرة ويرسـ مسارا تنمويا ايجابيا.فالتعميـ يواجو دائما تحديات تفرضيا عميو مجموعة مف التحوالت 
التي شيدىا العالـ المعاصر مع  ترسيخ العولمة وتزايد التكتبلت اإلقميمية، والتطور اليائؿ في تكنولوجيا 

مؿ االقتصادي واالندماج السياسي والتجارة الحرة.....الخ، كؿ ىذه االتصاؿ والمعمومات وحركات التكا
يجابا عمى تطور التعميـ، وتعزز اإليماف السائد بضرورة صياغة رؤى  التحوالت البد ليا أف تنعكس سمبا أوا 
جديدة لمؤسساتو بالدرجة التي تجعميا تستجيب وتتفاعؿ إيجابيا مع حركات التغيير والتطوير التي اليمكف 

 أي حاؿ مف األحواؿ تجاىميا أو التغاضي عنيا.ب
فالجزائر كغيرىا مف الدوؿ األخرى أولت اىتماما خاصا بالمورد البشري مف خبلؿ مجانية التعميـ 
والصحة، كما كرست جيودا مف أجؿ تطوير نظاميا التعميمي مف خبلؿ التخطيط لمتعميـ ورصدت مبالغ 

مخرجات ذات جودة عالية تساىـ في دفع عجمة النمو  معتبرة لمختمؼ قطاعاتو بغية الحصوؿ عمى
ىذه  االقتصادي.تعتبر الجامعات الجزائرية منظومة تساىـ في دفع التعميـ العالي والبحث العممي، فقد شيدت

سعت  الحكومة  أيفتطورا سريعا مف حيث اليياكؿ القاعدية أوفي أعداد الطمبةأو ىيئة التدريس،  المنظومة
ىتماـ بيذا القطاع وىذا مف أجؿ تحقيؽ الطموحات المرجوة نحو استثمار بشري ذو نوعية جاىدة دائما لبل

 عالية يساعد في النيوض باالقتصاد.
 وانطبلقا مما سبؽ يطرح التساؤؿ التالي: 

 ما أثر تمويؿ التعميـ العالي عمى النمو االقتصادي في الجزائر ؟
 التالية:  تتفرع اإلشكالية الرئيسية إلى األسئمة الفرعية

 ماىي مؤشرات قياس التعميـ والنمو االقتصادي ؟-
 فيما تتمثؿ العبلقة بيف التعميـ والنمو االقتصادي؟-
 كيؼ ىو واقع التعميـ العالي في الجزائر ؟-

 :فرضيات البحث
 تـ االنطبلؽ مف الفرضيات التالية:اإلشكالية الرئيسية واألسئمة الفرعيةلئلجابة عمى 

 يؤثر إيجابيا عمى النمو االقتصادي.تطور التعميـ -
 توجد عبلقة طردية بيف مستوى التعميـ والنمو االقتصادي.-
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 الموجو لمتعميـ العالي. اإلنفاؽتتأثر المخرجات التعميمة بحجـ  -
 :مبررات اختيار الموضوع

 لكؿ باحث أسباب ودوافع الختيار موضوع بحثو، مف بيف أسباب اختيار ىذا الموضوع مايمي: 
 التعرؼ عمى النظريات المفسرة لعبلقة التعميـ بالنمو االقتصادي.-
 الرغبة في معرفة أثار التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر.-
 سبر اغوار العبلقة بيف تراكـ رأس الماؿ البشري مف خبلؿ التعميـ. -

 :أىداف البحث وأىميتو
 ىداؼ التالية:إف الغاية مف تناوؿ ىذا الموضوع تنصب حوؿ تحقيؽ األ

إبراز أىمية تطور التعميـ في عممية النمو االقتصادي مف خبلؿ بناء رأس ماؿ بشري مؤىمباالعتماد عمى -
 التعميـ والتدريب.

 محاولة قياس أثر تطور التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر.-
 معرفة العبلقة القائمة بيف التعميـ والنمو االقتصادي.-

 :أىمية البحث
 ىذا البحث مف ما يمي: أىميةتنبع 
 ىذا البحث يسمط الضوء عمى أحد القضايا األساسية في المجتمع واالقتصاد. -
أصبح التعميـ يمثؿ الفارؽ في التطور بيف الدوؿ وأصبح االستثمار فيو مف أنجح االستثمارات بالنظر إلى -

 العوائد المرجوة منو.
 لتعميـ واجباريتو ومجانيتو.االىتماـ الحكومي والعالمي الكبير با-

 :حدود الدراسة
 مف أجؿ معالجة اإلشكالية تـ تحديد إطاريف الزماني والمكاني كالتالي:

 *الحدود المكانية  فإف ىذه الدراسة تخص واقع الجزائر بالتركيز عمى التعميـ العالي والنمو االقتصادي.
 (.2018-1980مف )*الحدود الزمانية  لقد تـ تحديد فترة الدراسة الممتدة 

 :منيج الدراسة
 األساسيةفي الجانب النظري وذلؾ عند التعرض لممفاىيـ في ىذه الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي 

كما تـ االعتماد عمى المنيج التحميمي لعرض واقع حوؿ التعميـ والنمو االقتصادي ومسح الدراسات السابقة، 
جانب استخداـ المنيج الكمي لقياس اثر التعميـ عمى النمو  إلىئر. التعميـ والنمو االقتصاديفي الجزا

 االقتصادي في الجزائر خبلؿ فترة الدراسة.
 :صعوبات البحث

 مف بيف الصعوبات التي واجيت ىذا البحث ما يمي: 
 صعوبة الحصوؿ عمى المعطيات اإلحصائية-
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 غمؽ الجامعات وىذا بسبب جائحة كوفيد-
 ية بسبب الوضع الصحي الذي تمر بو بمدنا.صعوبة المقاءات الشخص-

 :ىيكل البحث
مف أجؿ بموغ الغاية مف ىذه الدراسة تـ تقسيـ ىذا البحث إلى فصميف أساسييف؛ اذ تضمف الفصؿ األوؿ 
اإلطار النظري لمتعميـ والنمو االقتصادي، والذي تـ تقسيمو إلى مبحثيف؛ ايف تضمف المبحث األوؿ اإلطار 

ـ والنمو االقتصادي وكذا العبلقة القائمة بينيما. أما المبحث الثاني فتناوؿ الدراسات السابقة المفاىيمي لمتعمي
حوؿ ىذا الموضوعإلى جانب إبراز اإلضافة التي جاءت بيا ىذه الدراسة. غطى الفصؿ الثاني الجانب 

قع النمو في الناتج التطبيقي في الدراسة وذلؾ مف خبلؿ دراسة القياسية، فتـ في المبحث األوؿ تحميؿ وا
المحمي اإلجمالي واإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائر، أما المبحث الثاني فتناوؿ الدراسة القياسية ألثر 

 التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر.
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 تمييد:
يعتبر التعميـ أحد أىـ القطاعات التي تولي ليا الدوؿ أىمية بالغة مف جميع النواحي، سواء مف         
يعتبر مف خبلؿ الطاقة البشرية اليائمة التي ينظميا القطاع، حيث و زانيات المرصودة لمتعميـ سنويا أخبلؿ المي

التعميـ أحد أىـ سبؿ االستثمار في رأس الماؿ البشري الذي ينتج عوائد قوية وفعالة عمى النمو االقتصادي 
 ولمتوسع أكثر في ىذا الموضوع تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف.
 المبحث األوؿ: مدخؿ مفاىيمي حوؿ التعميـ والنمو االقتصادي.

 ىمة الدراسة الحالية.المبحث الثاني: الدراسات السابقة ومسا
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 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي لمتعميم و النمو االقتصادي
وفعالة في يعتبر التعميـ أحد أىـ طرؽ بناء رأس الماؿ البشري ويؤدي التطور فيو إلى إنتاج عوائد قوية   

عميو فإف االستثمار في التعميـ يعود بفوائد كثيرة عمى األفراد والمجتمع، ويعتبر التعميـ و النمو االقتصادي، 
 الجيد مف أقوى التدابير التي تسمح بالتخفيؼ مف حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي. 

 المطمب األول: مفاىيم عامة حول التعميم 
 تناوؿ أىـ المفاىيـ األساسية المتعمقة بالتعميـ. فيما يمي سيتـ

 أوال: مفيوم التعميم 
لقد تعددت مفاىيـ التعميـ وىذا باختبلؼ المفكريف واختبلؼ الزاوية المنظور لو منيا وفي ىذا السياؽ     

 سيتـ التعرض لبعض التعاريؼ كما يمي.
بأنو: عممية تدريب وتنمية المعرفة والميارات  (Websterيعرؼ التعميـ وفؽ قاموس ويبستر )التعريف األول:"

والفكر والخمؽ والسيما عف طريؽ التربية والتعميـ الرسمي ولذا فإف األنشطة التعميمية تتضمف إنتاج و توزيع 
.  1المعرفة سواء حدثت  في مؤسسات نظامية لمتعميـ أو في مكاف آخر"ً

عمى أنو تكويف األفراد  ) يشمؿ التكويف، التعميـ، كما تعرؼ منظمة اليونسكو التعميـ التعريف الثاني:"
التدريب ( وتطوير قدراتيـ بشكؿ شاممومتكامؿ  فرديا وجماعيا لتأىيميـ لممشاركة الفاعمة وااليجابية في خطط 

 2التنمية، كما يعتبر التعميـ استثمارا بشريا وأحد أشكاؿ االستثمار الفكري واالستثمار غير المادي".
ريفيف السابقيف نستنتج أف التعميـ ىو عبارة عف مجموعة مف المعمومات المرتبة والمنظمة والتي مف خبلؿ التع

 يقومالمدرس بنقميا إلى الراغبيف في التعمـ واليدؼ منيا ىو الوصوؿ إلى معارؼ جديدة.
 ثانيا: أنواع التعميم و األىداف العامةلو

  .إليياتناوؿ أنواع التعميـ واألىداؼ العامة التي يرمي  فيما يمي سيتـ
 أنواع التعميم-1
 :3لمتعميـ ثبلثة أشكاؿ أساسية وىي كما يمي 
: ويمكف تعريفو بأنو ذلؾ التعميـ الذي يجرى في المؤسسات التعميمية الرسمية النظامية التعميم الرسمي-أ

 بوصاية ورعاية مف الدولة.المختمفة، والتي تتـ وفؽ برامج رسمية تحظى 
: وىو ذلؾ التعميـ الذي ينظر إليو كبرنامج آخر لمتعميـ، ولكنو يتـ خارج المدارس التعميم شبو الرسمي -ب

 وتكوف البرامج فيو عادة قصيرة.
                                                           

 .32، ص  2008، األردف، عة الثالثةبطال، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، في اقتصاديات التعميم، فالراشداعبد اهلل زاىي 1
، مجمة نماء لبلقتصاد والتجارة، جامعة خميس االقتصادي في الجزائرأثر االستثمار في التعميم عمى النمو ، فمويدةغ2

 .03، ص 2018، جواف 03، العدد الجزائرمميانة
مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة  الماستر في العمـو  ،قياس أثر التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائرنورة دكومي،3

 . 16-17ص ص ،2016/2015،أـ البواقي جامعة العربي بف المييدي ة،االقتصادي
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: وىو ذلؾ التعميـ الذي يأخذ مكانو خارج المؤسسات والبرامج الرسمية النظامية  التعميم غير الرسمي -ج
 مـ فيو الناس الكثير مف األمور الميمة في البيت أوالعمؿ أو المجتمع بكاممو.حيث يتع

 يمكف تمخيص ىذه األنواع في المخطط التالي:
 (: أنواع التعميمI-0الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 

 الباحثيف باالعتماد عمى المعمومات أعبله.: مف إعداد المصدر
 األىداف العامة لمتعميم-9

 :1يرمي التعميـ لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ السامية والتي نذكر منيا مايمي      
 .تحقيؽ النمو الشامؿ لمفرد خمقيا وجسمانيا وعقميا واجتماعيا 
  اإلسبلميةترسيخ العقيدة اإلسبلمية لمفرد فكرا وسموكا واعتماد المغة العربية في البمداف العربية 
  واإلبداعتشجيع البحث العممي والتأليؼ والنشر واالبتكار. 
 .العمؿ عمى محو األمية وتعميـ الكبار 
 .كساب الفرد ميارات التعمـ  نشر التعميـ بدرجاتو المختمفة وا 
  بالميارات الفكرية والمعرفية والعقمية البلزمة لمحياة.تزويد الطالب 
  اإلعداد الميني لمطبلب وذلؾ بربط ميوليـ وقدراتيـ مع تخصصات تمبي احتياجات المجتمع 

 العائد االقتصادي منو ثالثا: مؤشرات التعميم و طرق قياس
 .2فيما يمي سيتـ التطرؽ إلى مؤشرات التعميـ وطرؽ قياسو

  :مؤشرات التعميم -1
 :مايمي يقاس التعميـ بعدة مؤشرات دالة عميو والتي حددتيا األمـ المتحدة  ونذكر منيا

 يشير معدؿ التمدرس إلى نسبة عدد التبلميذ المسجميف في الطور االبتدائي والطور معدل التمدرس :
 المتوسط وكذا الثانوي والتعميـ العالي.

                                                           
التوزيع، الطبعة األولى، حورس الدولية لمنشر و  ، مؤسسةالتعميم في دول الخميج العربي ،الحسف بف محمد المغيدي1

 .24، ص 2001اإلسكندرية، 
 .04ص  ،ذكره سبؽ مرجعفمو،  غيدة2

 أنواع التعميم

 التعليم غير الرسمي التعليم شبه الرسمي التعليم الرسمي
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 يشير إلى متوسط عدد سنوات التعميـ التي حصؿ عمييا األشخاص والذيف متوسط عدد سنوات الدراسة :
 سنة فما فوؽ استنادا إلى مستوى التحصيؿ العممي لمسكاف. 15ىـ في سف 

  يعتبر معدؿ األمية مف أىـ المؤشرات المستخدمة في قياسرأس الماؿ البشري.مؤشر األمية : 
 سنة والذيف يممكوف القدرة  15سبة السكاف والذيف ىـ في سف : يشير إلى نمعدل اإللمام بالقراءة و الكتابة

 عمى كتابة مقطع قصير و سيؿ عف حياتيـ اليومية و قراءتو و فيمو.
 ىو مجموع النفقات العامة عمى التعميـ زائد اإلعانات والتحويبلت التي تقدـ لمتعميـ اإلنفاق عمى التعميم :

 الخاص خبلؿ  مختمؼ المراحؿ التعميمية.
  وتشمؿ مخرجات التعميـ األساسي والثانوي والعالي كما يشمؿ أيضا المتسربيف جات النظام التعميميمخر :

 مف المراحؿ الدراسية المختمفة.
 ىو عبارة عف توليفة مف معدالت االلتحاؽ بالمراحؿ االبتدائية والثانوية والجامعية مؤشر الرقم القياسي :

 .1ومعدؿ معرفة القراءة والكتابة
 التعميم:من  االقتصادي العائدقياس  طرق -2

   2فيما يمي سيتـ التطرؽ إلى بعض طرؽ قياس التعميـ وأكثرىا شيوعا
: حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى إيجاد الترابط بيف النشاط التربوي وبيف مستوى النشاط طريقة الترابط -أ

الطريقة أساليب عديدة منيا المقارنة بيف عدد مف البمداف في وقت ثابت واكتشاؼ الترابط  االقتصادي،وليذه
 نمو الدخؿ القومي.و بيف نمو التعميـ 

: في ىذه الطريقة حاوؿ كثير مف الباحثيف قياس نسبة الزيادة في إجمالي الدخؿ القومي طريقة البواقي -ب
ؿ والعمؿ و ذلؾ خبلؿ فترة زمنية معينة ثـ اعتبار الباقي والتي يمكف إرجاعيا إلى ما أنفؽ مف رأس الما
 نتيجة لمتحسينات التي طرأت عمى القوى العاممة .

: ويعنى بيا احتساب ما يحتاجو االقتصاد القومي مف أيدي  طريقة التنبؤ بحاجات الطاقات العاممة-ج
 عاممة ماىرة وفنية متخصصة .

مقارنة الدخؿ المكتسب والمتوقع لمفرد خبلؿ حياتو مع تكاليؼ  : وتتـ عف طريؽ طريقة القياس المباشر -د
 تعميمو.

 ويمكف تمخيص ىذه الطرؽ في المخطط التالي: 
 
 
 
 

                                                           
 .04ص  فمو، مرجع سبؽ ذكره، غيدة1
 .179مرجع سبؽ ذكره، ص ، فعبد اهلل زاىي الراشدا  2
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 التعميم العائد االقتصادي من  (: طرق قياسI-19الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

 .غيدة فمو، عبد اهلل زاىي الرشداف مى:مف إعداد الباحثيف، باالعتماد عالمصدر
 رابعا:النظريات االقتصادية حول التعميم

 .1فيما يمي سيتـ التعرض إلى بعض النظريات االقتصادية المتعمقة بالتعميـ
                   أوال: النظرية الكالسيكية:

تيتـ ىذه النظرية بعنصري رأس الماؿ والسكاف كعناصر اقتصادية ألنيا تؤدي بشكؿ مباشر إلى       
في كتابو )ثروة  التنمية االقتصادية، ولقد أوضح أدـ سميثاىتماماتو بالعنصر البشري مف خبلؿ ماطرحو

األمـ( إذ بيف ادـ سميث األبعاد االقتصادية واالجتماعية لمتعميـ والمؤكدة عمى ضرورة توجيو نفقات معينة 
لمنشاطات التعميمية والتي ستقود إلى تكويف رأس الماؿ الثابت، المتمثؿ بالعمـ والمعرفة وكيفية استخداميا مف 

يـ سوؼ تسيـ في تكويف رأس الماؿ المتكوف مف المعرفة قبؿ المجتمع، ألف األمواؿ المخصصة لمتعم
والميارة، ويرى سميث أف االستثمار في التعميـ اليختمؼ عف االستثمار في العوامؿ األخرى التي تدخؿ في 

 العممية اإلنتاجية.
                    ثانيا:النظرية التقميدية الجديدة:

عمى األسس التقميدية الكبلسيكية مضاؼ إلييا عناصر اقتصادية أخرى ليا فاعمية حيث تقوـ ىذه النظرية 
 في إحداث التنمية االقتصادية أبرزىا االستثمارات الخارجية.

              ثالثا:النظرية الماركسية:
يث احتؿ ىذا وضع كارؿ ماركس ىذه النظرية وحث فييا عمى عنصر العمؿ البشري، بمفيومو الواسع ح

العنصر مكاف الصدارة في الفكر الماركسي، وتقوـ ىذه النظرية عمى تفسير مختمؼ ظواىر الحياة مثؿ فائض 
 القيمة، وتراكـ رأس الماؿ فيذه العناصر ىي التي تخمؽ النمو في المجتمع وفؽ النظرية الماركسية.

 
                                                           

، دار المناىج لمنشر والتوزيع، بدوف طبعة، عماف، الشاممة الجودة إدارة ضوء في التعميم وتخطيط اقتصادياترافده الحريري، 1
 .71، ص2012

 طرق قياس التعليم

طريقة التنبؤ بحاجات  طريقة الترابط طريقة البواقي
 الطاقات العاملة

 طريقة القياس المباشر
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                ثالثا:النظرية الكينزية:
د ىذه النظرية إلى كينز وتشير إلى أنو كمما ازداد حجـ التشغيؿ بحيث كمما توفرت عمالة مؤىمة ىذا يزيد تعو 

مف نشاط االقتصاد في أي بمد ومعو يزداد حجـ الدخؿ الكمي، وأف البطالة تحدث بسبب نقص الطمب الفعاؿ 
طمب لماالستثمار ويرى كينز أف  ولمتخمص منيا يقترح كينز حدوث زيادة في اإلنفاؽ عمى االستيبلؾ أوعمى

كبيرة في إحداث التنمية االقتصادية. أي  أنو إذا توفرت لدى أفراد المجتمع قوة شرائية تسمح ليـ  آثارالفعاؿ 
 بشراء السمع االستيبلكية وىذا مايؤدي إلى التخمص مف البطالة عف طريؽ التوظيؼ في المجتمع.

                            :خامسا:نظرية التوازن وعدم التوازن

تتكوف ىذه النظرية مف نظرتيف، وىما نظرية الدفعة القوية والنمو المتوازف، ونظرية النمو الغير متوازف،     
إلى ضرورة الموازنة بيف التنمية فيعناصر االقتصاد المختمفة، مثؿ العمؿ، ورأس  األولىتشير النظرية إذ
اؿ، واألرض، والتنظيـ، ألف الموازنة بيف تنمية ىذه العناصر تساعد في إنجاح عممية التنمية الم

االقتصادية،بينما نظرية النمو غير المتوازف تشجع االستثمار في القطاعات القيادية في االقتصاد فقط. ترى 
 . 1التخمؼ االقتصادي أياختبللفي تنمية عناصر االقتصاد بشكؿ غير متوازف يؤدي إلى أفىذه النظرية 

 المطمب الثاني: مفاىيم أساسية حول النمو االقتصادي
فعالة لبناء اقتصاداتيا،والقضاء عمى الجيؿ والفقر تسعى معظـ البمداف إلى تبني سياسات اقتصادية     

وتوفير حياة كريمة ألفراد المجتمع،بيدؼ تحقيؽ مستويات عالية مف النمو االقتصادي.فيما يمي سيتـ تعريؼ 
 النمو االقتصادي،والوقوؼ عمى محدداتو وطرؽ قياسو.      

               أوال: مفيوم النمو االقتصادي 
 تعريف النمو االقتصادي -0

تعددت تعاريؼ النمو االقتصادي، وىذا باختبلؼ المفكريف والمدارس،فيما يمي سيتـ تناوؿ بعض ىذه      
 التعاريؼ كالتالي.
"يعرؼ النمو االقتصادي  عمى انو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي  التعريف األول:

، والذي                           أو الدخؿ الوطني اإلجمالي ،                             "
 2يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي."

 
 

                                                           
  .73-72رافدة الحريري،مرجع سبؽ ذكره، ص ص 1
،التنمية االقتصادية، المفاىيم والخصائص، النظريات، االستراتجيات محمد عبد العزيز عجمية، إيماف عطية ناصؼ2

 .77، ص2008مطبعة البحيرة، اإلسكندرية ، المشكالت، 
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أي أف معدؿ النمو االقتصادي اليعني فقط حدوث الزيادة في إجمالي الناتج المحمي، بؿ البد وأف يترتب 
ي أف معدؿ النمو االقتصادي البد أف يفوؽ معدؿ النمو السكاني، عمييا زيادة في دخؿ الفرد الحقيقي،ما يعن

 1ولذا فاف الدوؿ ذات الكثافة السكانية العالية  تعاني نسبيا مشكمة الفقر:
 

  
" بأنيالزيادة في المدى الطويؿ لمقدرة عمى عرض نمو           كما يعرفو االقتصادي التعريف الثاني: 

في سمع متعددة، ىذه القدرة المتزايدة تعتمد عمى العامؿ التكنولوجي والتعديبلت المؤسساتية والفكرية التي 
 2تتطمبيا".

مف خبلؿ ماسبؽ نستنتج أف النمو االقتصادي يعني زيادة حجـ اإلنتاج مع زيادة الدخؿ الفردي المجتمعي 
 المرافؽ لزيادة اإلنتاج خبلؿ فترة زمنية مقارنة بالفترات السابقة.

 مفيوم التنمية   -2
 تعددت اآلراء حوؿ مفيـو التنمية  فيما يمي عرض لبعض التعاريؼ حوليا: 

عرؼ البنؾ الدولي التنمية "عمى أنيا عممية تحويؿ المجتمع مف العبلقات التقميدية وطرؽ التعريف األول: 
 3لتقميدية إلى طرؽ اكثر حداثة".التفكير ا

ىي عممية مقصودة ومخططة تيدؼ إلى تغيير البنياف الييكمي لممجتمع بأبعاده المختمفة التعريف الثاني:"
 4لتوفير الحياة الكريمة ألفراد المجتمع.

تتضمف  إذمف خبلؿ ماسبؽ نستنتج أف التنمية أشمؿ وأعـ مف النمو فيي تعني النمو زائد التغير االيجابي 
.الجدوؿ الموالي يوضح بعض أوجو االختبلؼ بيف األبعادمحتوى اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا... وغيرىا مف 

 النمو والتنمية.
 
 
 
 

                                                           
لدوؿ العربية، دراسة تحميمية يف ا، مقارنة ب،اثر النمو االقتصادي عمى عدالة توزيع الدخل في الجزائركبداني سيد احمد1

 .17، ص2013ـو االقتصادية، تممساف ،وقياسية "، أطروحة دكتوراه في العم
حفٌظ2 بوضٌاف كمية العمـو االقتصادية،العمـو التجارية وعمـو التسير،  ،أثر التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائر،

 .228ص2020-6-1، تاريخ االطبلع majalat<enssea<enssea.dzمف الموقع  الجزائر، 

 .89ص 2001القاىرة،  ،ةالطبعة الثاني،دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ،متغيرالتنمية في عالم العيسوي،إبراىيـ 3
 ،2007األردف، ،دار وائؿ لمنشر ،الطبعة األولى(،نظريات وسياسات وموضوعات )ة،التنمية االقتصادي،مدحت القريشي4

 .12ص

معدل النمو السكانً –معدل النمو االقتصادي = معدل نمو الدخل الوطنً   
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 (: الفرق بين النمو والتنميةI-0الجدول رقم )

"االتجاىات الحديثة في التنمية الشاممة،معالجة محمية مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى ماىر أبو العاطى عمى، المصدر:
 2، ص2012المكتب الجامعي ، حمواف ،ودولية وعالمية لقضايا التنمية الشاممة ، 

 ثانيا: مراحل النمو االقتصادي، أنواعو ومحدداتو
 مراحل النمو االقتصادي-0

 1، مراحؿ النمو االقتصادي كآلتي:       لخص روستو      
 :المجتمع التقميدي                    

تعرؼ ىذه المرحمة بالتخمؼ االقتصادي الشديد، فيي مرحمة يسودىا  النظاـ القبمي وتتسـ بالطابع 
يستعمؿ أفرادىا وسائؿ إنتاج محدودة تعتمد عمى عادات ووسائؿ قديمة، والسبب في ذلؾ  آذالزراعي التقميدي 

 ي مستوى إنتاج الفرد.انعداـ اإلمكانيات التي يوفرىا العمـ الحديث، مما يؤدي إلى تخفيض كبير ف
 :المجتمع الذي تحققت لو شروط االنطالق                         

تتضمف ىذه المرحمة أيضا المجتمعات المتخمفة اقتصاديا، إال أنيا في عممية االنتقاؿ مف المرحمة االبتدائية 
إلى المرحمة التي تمكنيا مف ترشيد اقتصادىا وتحقيؽ الموازنة، والتخمص مف البطء الشديد الذي تتسـ بو 

اـ بإستثمارات قاعدية الى جانب تطوير المجتمعات المتخمفة، مف خبلؿ نبذ وسائؿ اإلنتاج القديمة والقي
 الزراعة واستخداـ التكنولوجيا الحديثة...الخ.

 
 
  :مرحمة االنطالق            

                                                           
الممتقى الدولي األوؿ حوؿ االقتصاد اإلسبلمي،  الواقع ورىانات المستقبل،، وعبد الرحماف بف ساميةمصطفى عبد المطيؼ 1

 . 12،ص2011فبراير  14-23المركز الجامعي، غرداية يومي 

 التنمية النمو

 بفعؿ عوامؿ طبيعية. الإراديتغير تمقائي -

 يعتمد عمى التغير الكمي اكثر مف الكيفي.-

بشكؿ توزيع الدخؿ الحقيقي الكمي بيف  الييتـ-
 األفراد.

 الييمو مصدر زيادة الدخؿ القومي.-

 عممية مقصودة )مخططة( تيدؼ إلىالتغيير-

 تعتمد عمى التغير الكيفي والكمي-

 لمبنياف الييكمي لممجتمع لتوفير حياة أفضممؤلفراد

 تيتـ بزيادة متوسط الدخؿ القومي الحقيقي.-

 لدخؿ القومي وبتوزيعو.تيتـ بمصدر زيادة ا-
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تعتبر ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ في نظرية روستو، حيث تقوـ الدولة بالقضاء عمى العقبات التي تعترض 
مف خبلؿ تنمية مواردىا االقتصادية والنيوض بالقطاعات سبيؿ النمو، وتحاوؿ االنطبلؽ نحو التقدـ 

 االقتصادية المتخمفة والمباشرة بتوسيع الصناعات األساسية وتشجيع الصناعات الثانوية.
 :السير نحو النضوج                   

اتيا االقتصادية مف زراعة وفييا تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا ألنيا تكوف قد استكممت نمو جميع قطاع
وصناعة وتجارة وخدمات، وتكوف قد حققت مستوى جيد مف انتاجيا المادي، وتتسـ ىذه المرحمة بزيادة 

 1معدالت االستثمار عف معدالت االستيبلؾ.
 :مرحمة االستيالك الوفير                             

المرحمة درجة كبيرة مف التقدـ االقتصادي،حيث يزيد اإلنتاج فييا عف حاجاتيا ويصبح تبمغ الدولة في ىذه 
متوسط دخؿ الفرد فييا مرتفعا مما يمكنو مف رفع متوسط استيبلكو مف السمع االستيبلكية وبخاصة السمع 

 2المعمرة كالسيارات والثبلجات ومعظـ التجييزات الكيربائية.
 و لمراحل النمو االقتصادي(:نموذج روستI-10الشكل رقم )

 
 .مصطفى عبد المطيؼ، وفاروؽ عبده فميومف مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المعمومات المصدر: 

 
 أنواع النمو االقتصادي ومحدداتو -9

                                                           
1

 فلٌه، عبده ، 2007، دار الميسرة لمنشر والتوزيع،الطبعة الثانيةاقتصاديات التعميم، مبادئ راسخة واتجاىات حديثة،فاروق
 . 391-389ص

 .193،صنفس المرجعفاروقعبدهفلٌه،2

الستهالكالوفٌرامرحلة  

جالسٌرنحوالنضو  

مرحلةاالنطالق   

 المجتمعالذيتحققلهشروطاالنطالق

 المجتمعالتقلٌدي
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 1لمنمو االقتصادي عدة أشكاؿ مف بينيا.أنواع النمو االقتصادي: -أ
 ىو النمو الذي يحدث بشكؿ عفوي باستغبلؿ ثروات : و (                 )النمو التمقائي

االجتماعي  اإلطاراالقتصاد الوطني، ويتميز ىذا النوع  بالنمو البطيء والتدريجي، ويتطمب مرونة في 
 والثقافي.

  ينشا نتيجة عممية تخطيط  ىو ذلؾ النوع مف النمو الذي(              ): النمو المخطط
شاممة لموارد المجتمع، فقوة وفعالية ىذا النمو مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرة المخططيف وواقعية الخطط 

 المرسومة، وبفعالية التنفيذ والمتابعة ومشاركة الجماىير في عممية التخطيط.
 يتميز بصفة االستمرارية والثباتاذ يظير وىو ذلؾ النمو الذي ال:(               )النمو العابر

 نتيجة لبروز عوامؿ طارئة تكوف عادة خارجية التمبث أف تزوؿ، ويزوؿ معيا النمو الذي أحدثتو.
 محددات النمو االقتصادي -ب

 :2ىناؾ مجموعة مف العوامؿ تمعب دورا ميما في تحديد النمو االقتصادي نذكر منيا مايمي     
 :يمعب ىذا العامؿ دورا ميما في تحديد معدؿ النمو االقتصادي لبمد ما، حيث يدخؿ  الموارد البشرية

كمكوف رئيسي في معادلة الدخؿ الحقيقي لمفرد كمؤشر عمى معدؿ النمو االقتصادي والمعادلة التالية توضح 
 ذلؾ:

 
 

مف المعادلة نستنتج انو كمما كانت الزيادة في معدؿ الناتج القومي اإلجمالي بنسبة اكبر يؤدي ذلؾ إلى 
تحقيؽ زيادة اكبر في معدؿ النمو االقتصادي،أما في حالة تضاعؼ الناتج القومي اإلجمالي مع تضاعؼ 

ية والنوعية فالزيادة في عدد عدد السكاف فنجد أف الدخؿ الحقيقي اليتغير،لكف تؤخذ بعض االعتبارات الكم
 السكاف القادرييف والراغبيف في العمؿ تؤثر عمى إنتاجية العمؿ وبالتالي عمى معدؿ النمو االقتصادي.

   :مافي و لتي تزودنا بيا الطبيعة كالتربة وىي مايمكف استغبللو بشكؿ أمثؿ مف الموارد االموارد الطبيعية
يشترط في ىذا  إذمع األخذ بعيف االعتبار كمية ونوعية ىذه الموارد باطف األرض والمياه والغابات وغيرىا، 

العامؿ االستغبلؿ حيث القيمة ألي مورد طبيعي غير مستغؿ لتحقيؽ األىداؼ االقتصادية ما يسمحبرفع 
 Iالنمو االقتصادي في المستقبؿ.

  :ويقصد بو وسائؿ اإلنتاج ومجموع السمع التي تستخدـ في اإلنتاج، فعممية تراكـ رأس الماؿ  رأس المال
تساعد عمى تحقيؽ النمو االقتصادي، مف خبلؿ  تراكـ المدخرات بالتضحية باالستيبلؾ الحالي،  واستخداـ 

                                                           
 .51عبد اهلل زاىي الرشداف، مرجع سبؽ ذكره، ص1
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو االقتصادية، ، أثر البرامج التنموية عمى النمو االقتصادي في الجزائرنادية معبللة2

 21-14، ص 2015-2014 .تخصص تمويؿ التنمية،  قالمة

 معدل الدخل الحقٌقً للفرد=الناتج القومً اإلجمالً/عدد السكان 



 اإلطار اننظري نهتعهٍم واننمى االقتصاديانفصم األول:

 

15 
 

أكبر، وبالتالي الرفع مف أكبر لمموارد االقتصادية في تكويف رأس الماؿ، لمرفع مف الطاقات اإلنتاجية بدرجة 
 معدؿ النمو االقتصادي.   

  :يعني إدخاؿ طرؽ تقنية جديدة أو وسائؿ إنتاج حديثة يمكف مف خبلليا زيادة اإلنتاج،  التقدم التكنولوجي
ويحدث التطور التكنولوجي نتيجة لبلبتكارات واالختراعات عف طريؽ التكويف الرأسمالي واالستثمار في 

 1تطوير.مجاالت البحث وال
  :نعني بالبيئة االقتصادية مجموعة العوامؿ التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ النمو البيئة االقتصادية

االقتصادي في أي دولة مما يعزز عمميات النمو االقتصادي، ووجود نظاـ ضريبي سمس ومرف اليعمؿ عمى 
 ضر والنمو االقتصادي.إعاقة عمميات االستثمارات ويؤيد وجود نظاـ سياسي مستقر يعمؿ عمى التح

  :إليو آدـ سميث  أشارمبدأ التخصص وتقسيـ العمؿ الذي  إفالتخصص و تقسيم العمل 
Adam"Smite يعتبر مبدأ جوىري في تحقيؽ النمو االقتصادي ، حيث أف تقسيـ العمؿ والتخصص في "

ىذا العمؿ يؤدي بالضرورة إلى تحسيف كمية ونوعية اإلنتاج بنفس الكمية مف مدخبلت ىذا اإلنتاج وىو 
ي تقميؿ مايسمى اقتصاديا بتحسيف الكفاءة اإلنتاجية لمعامؿ، كما ذكر سميث محدودية حجـ األسواؽ ما يعن

حجـ عمميات اإلنتاج ولكف الكفاءة في انجاز ىذه العمميات ستكوف عالية، وزيادة حجـ السوؽ والتوسع فيو 
 2وزيادة التقدـ التكنولوجي لمدولة يزيد مف التخصص في اإلنتاج ويقمؿ مف التكاليؼ بزيادة حجـ اإلنتاج.

                         ثالثا: طرق قياس النمو االقتصادي 
لمنمو االقتصادي عدة مؤشرات يتـ بواسطتيا قياسو، اذ يمكف قياس الزيادة في  الناتج المحمي اإلجمالي 

 بإحدى الطرؽ الموضحة في الجدوؿ التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21، صسبؽ ذكرهنادية معبللة، مرجع 1
ر في العمـو الماجستي، مذكرة مقدمة ضمف نيؿ شيادة السياسة النقدية والنمو االقتصادي دراسة نظريةبناني فتيحة، 2

 .98، ص2009-2008بومرداس،  أمحمدبوقرهاالقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوؾ، جامعة  
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 طرؽ قياس الناتج المحمي اإلجمالي. (:I-19الجدول رقم )

 
الميسرة مبادئ عمم االقتصاد، مف إعداد الباحثيف  باالعتماد عمى محمود حسيف الوادي وآخروف،المصدر: 

 .259، ص 2010األولى، األردف،  لمنشر والتوزيع، الطبعة
 رابعا: النظريات المفسرة لمنمو االقتصادي

ىناؾ العديد مف النظريات التي تحاوؿ تفسير النمو االقتصادي سيتـ التطرؽ الى أىـ  ىذه النظريات فيما 
 :1يمي
 
 النمو االقتصادي عند الكالسيك -0
ظيرت النظرية الكبلسيكية عمى يد عدد مف المفكريف التقميدييف أمثاؿ "ادـ سميث" و"مالثوس"و "دافيد  

ريكاردو" والذيف تقاربت أرآئيـ بخصوص النمو االقتصادي مما سمح بالبحث عف أسباب النمو الطويؿ األجؿ 
                                                           

 .56-55مدحت القريشي، مرجع سبؽ ذكره، ص1

 الطريقة المستخدمة

                     

)ب(طريقة الدخل  اإلنفاق طريقة)ا( 
               

                   

 )ج(طريقة القيمة المضافة

 

 المفيوم

تتمثؿ في مجموع نفقات القطاعات  
االقتصادية عمى السمع والخدمات 
التي تـ إنتاجيا في تمؾ السنة، 

وتستخدـ ىذه الطريقة  لقياس الناتج 
 القومي اإلجمالي.

 

 

تتمثؿ في مجموع الدخؿ  
الذي تتحصؿ عميو عناصر 
اإلنتاج )العمؿ، األرض، 
رأس الماؿ ،التنظيـ(، 
وتستخدـ ىذه الطريقة 

ب الدخؿ القومي لحسا
 اإلجمالي.  

تتمثؿ في قيمة ماتضيفو الوحدة   
اإلنتاجية إلى اإلنتاج الجاري، فيي 
تمثؿ قيمة اإلنتاج مطروحا منيا 

 قيمة مستمزمات اإلنتاج. 

 

 

 طريقة حسابيا   

              

= (GDP)الناتج القومي اإلجمالي 
اإلنفاؽ االستيبلكي الخاص+اإلنفاؽ 

االستثماري+ اإلنفاؽ العاـ  
 الواردات(.  -+)الصادرات

الناتج القومي=الريع  
 +األجور+الفوائد +الربح.

 -القيمة المضافة = قيمة اإلنتاج 
 مستمزمات اإلنتاج.
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ض والتقدـ التكنولوجي( بحيث أف في الدخؿ القومي، فتـ حصرىا في عوامؿ اإلنتاج) العمؿ ورأس الماؿ واألر 
السوؽ الحرة مف شأنيا أف تجعؿ التوازف تمقائي كما أف العبلقة السببية بيف تراكـ رأس الماؿ وحجـ السكاف 
 يؤدي إلى تناقص الغمة في الزراعة فترتفع األجور و تنخفض األرباح  باإلضافة إلى ندرة الموارد الطبيعية.   

 النظرية النيوكالسكية -2
تركزت النظرية الكبلسيكية المحدثة عمى التوزيع الكؼء لمموارد حيث أصبحت المنفعة الحدية ميمة في  

نظرىـ فيي تعتمد عمى الطمب لتحديد قيمة السمع بدال مف العرض المبني عمىتكمفة اإلنتاج. اىتـ الكبلسيؾ 
أثماف عوامؿ اإلنتاج  حيث  ( بالمنفعة الحدية لتحديدWalras( و)Menger( و)Jeavonsالمحدثيف أمثاؿ)

تتـ عممية تكويف رأس الماؿ مف خبلؿ إحبللو بالعمؿ اعتمادا عمى االدخار الذي يعتمد بدوره عمى سعر 
الفائدة ومستوى الدخؿ في حيف يتحدد االستثمار بعبلقة عكسية وباإلنتاجية الحدية لرأس الماؿ،كما تعتبر 

 ة المشجع في توسع اإلنتاج وتحقيؽ النمو االقتصادي.التكنولوجيا و نمو السكاف والتجارة الدولي
 نظرية النمو الكينزية -0
رغـ اتفاؽ المفكريف التقميدييف بصفة عامة عمى وجود احتماؿ لظيور بطالة عامة في األجؿ القصير غير   

لطويؿ ومف ثـ أنيـ قد اعتقدوا بوجود قوى قوية تؤكد سيادة العمالة الكاممة أو االستخداـ الكامؿ في األجؿ ا
اقروا في تحميبلتيـ استبعاد ظيور البطالة، واستمر ىذا االفتراض قائمًاإلى غاية ظيور أزمة الكساد العالمي 
في أواخر العشرينيات واستمرارىا لفترة طويمة، فقد قاـ كينز بتقديـ نظرية جديدة عف العمالة كانت بمثابة ثورة 

 1ؿ الدخؿ واالستثمار.في االقتصاديات التجميعية حيث قاـ بتحمي
 المطمب الثالث:العالقة النظرية بين التعميم والنمو االقتصادي

إف االىتماـ بدراسة العبلقة بيف التعميـ والنمو االقتصادي ظير واضحا بعد الحرب العالمية الثانية            
فأنصار نظرية رأس الماؿ البشري يروف، أف التعميـ مصدر لمنمو االقتصادي يساىـ في خمؽ طاقات إنتاجية 

ـ عمى استخداـ الموارد االقتصادية بكفاءة جديدة وذلؾ مف خبلؿ زيادة وتحسيف قدراتيـ اإلنتاجية وقدراتي
عالية واستيعاب األشكاؿ التكنولوجية الجديدة مما يؤدي في النياية إلى تحقيؽ النمو االقتصادي لمدولة أو 
الوحدة االقتصادية. ومف الدرسات القيمة حوؿ تأثير التعميـ في النمو االقتصادي، أبحاث "شولتز" عمى 

في تشيمي والتي بينت أف التعميـ واستخداـ التكنولوجيا 1959عاـ (Harberger)ة االقتصاد األمريكي ودراس
عف االستثمار في البمداف النامية  1958( عاـ Harvart)يعطياف عائدًا اقتصاديا كبيرا ودراسة ىورفارت

اسات والتي بينت أف المعرفة والميارة عامبلف حاسماف في تقدير معدؿ النمو االقتصادي، وكذلؾ ىناؾ در 
( والتي أوضحت أف االستثمار في  Schultzأخرى أجريت في ىذا المجاؿ لمبحث عف العبلقة، منيا دراسة )

ىده  (Schulz)اإلنساف يؤدي إلى فروؽ ممحوظة بيف دخوؿ العماؿ المتعمميف وغير المتعمميف وقد بيف
ئد االستثماري في التعميـ االبتدائي الفروؽ إلى تبايف الوضع الصحي والتعميمي بيف األفراد وقد قدر معدؿ العا

أما العائد االستثماري لمتعميـ الجامعي والبحث العممي فقد  %20وفي التعميـ الثانوي بنسبة %35بنسبة 
                                                           

 . 53، ص1965، دار المعارؼ، مصر،االقتصادينظريات النمو صبلح الديف نامؽ، 1
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واستنتج أف زيادة نوعية العنصر البشري وتطورىا قد حسف بصورة ممحوظة مف نوعية العمؿ  %15قدرب
 1كعنصر مف عناصر اإلنتاج.

دولة أف 76في دراسة لنسب لؤلطفاؿ المسجميف في المدارس االبتدائية والثانوية في  Robertbarroوبيف
النمو السريع الذي تحقؽ في العديد مف االقتصادات في اآلونة األخيرة يعود إلى زيادة عدد الطبلب المسجميف 

د إلى قمة أعداد في المرحمة الثانوية كما أف ضعؼ النمو المبلحظ في دوؿ شبو الصحراء اإلفريقية يعو 
 .الطبلب المسجميف في المرحمة الثانوية

 :2كما يسيـ التعميـ في تحقيؽ النمو االقتصادي الكمي مف خبلؿ
 . تزويد األفراد بالميارات الخاصة التي تفيد في العمميات اإلنتاجية 
 بيقيا في ميداف يزود التعميـ األفراد بالمعمومات العادية، وبطرؽ حؿ المشكبلت التي تمكف الفرد مف تط

 عممو
  يخدـ التعميـ النمو االقتصادي والتنمية عف طريؽ استخدامو كنظاـ يقوـ بغربمة المتعمميف وتصفيتيـ وعدـ

 .السماح إال ألكثر األفراد قدرة عمى الوصوؿ إلى أعمى المراكز في النظاـ االقتصادي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .231ص  ،بوضياؼ حفيظ، مرجع سبؽ ذكره1
 .13عبدهللازاهًالرشدان،مرجعسبقذكره،ص2
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة ومساىمة البحث
سيتـ التعرض في ىذا المبحث إلى مجموعة مف الدراسات السابقة والتي ليا عبلقة بموضوع أثر تطور التعميـ 

 عمى النمو االقتصادي ، فمنيا الوطنية واألجنبية كما يمي.
 المطمب األول:الدراسات الوطنية.

خبلؿ  الجزائر (، تحديد أثر مستوى التعميـ عمى النمو االقتصادي في2008سنة ) حاولت دراسة بوعراب
( باستخداـ طريقة المربعات الصغرى في التقدير، إذ توصمت ىذه الدراسة إلى عبلقة 2005-1982الفترة )

إيجابية مباشرة تنقؿ أثر التعميـ إلى النمو االقتصادي، عف طريؽ رأس الماؿ البشري إلى 
 ىمةعوامؿ أخرى لتوسيع ىذا النمو.جانب،مسا

( في إطار قياس أثر التعميـ عمى النمو االقتصادي في 2010كما جاءت دراسة بوضياؼ حفيظ سنة )
مؤكدة إيجابية ىذه العبلقة المنتقمة مف التعميـ  VAR( باستخداـ نمذجة2010-1967الجزائرخبلؿ الفترة )

في  استخدامطريقة المربعات الصغرى  والذي( 2010نة )إلى النمو. وكاف ىذا حاؿ دراسة حمزة مرداسي س
 مجددا ىذه العبلقة اإليجابية.التقدير مثبتا 

( في إطار قياس أثر االستثمار في رأس الماؿ البشري 2015كما جاءت أيضادراسة محمد موساوي، سنة )
بعات الصغرى، مثبتة ( باستخداـ طريقة المر 2011-1970عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ الفترة )

كذلؾ ىاتو العبلقة اإليجابية المنتقمة مف التعميـ إلى النمو االقتصاديباعتبار أف رأس الماؿ البشري لو دور 
 ميـ في رفع معدالت النمو االقتصاديوباعتباره محرؾ أساسي لمتحسيف في مستوى اإلنتاج.

عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ  ( قياس أثر التعميـ2016حاولت كذلؾ دراسة نورة دكومي سنة )
( مستخدمة في ذلؾ نموذج االنحدار الخطي المتعدد وطريقة المربعات الصغرى. 2012-1990الفترة )

 وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية بيف حجـ العمالة والناتج الداخمي الخاـ.
( محاولة قياس إسياـ التعميـ في 2016كما جاءت أيضا دراسة حممة إيماف وولد عمري عبد الباسط سنة )

( والمذاف استخدما نموذج تحميؿ السبلسؿ الزمنية 2013-1980النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ الفترة )
والنماذج الرياضية االقتصادية عمى الترتيب متوصمة ىي كذلؾ أف لمتعميـ إسياـ إيجابي ومعنوي لمنمو 

 االقتصادي في الجزائر.
(، في إطار قياس أثر االستثمار في التعميـ عمى النمو االقتصادي 2018فمو سنة ) و دراسة غيدهوىذا ماأكدت

( وتـ االعتماد عمى دالة اإلنتاج التجميعية باستخداـ نموذج 2014-1980في الجزائر خبلؿ الفترة )
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة توازنية طويمة األجؿ بيف التعميـ  ARDLاالنحدار الذاتي لئلبطاء الموزع 

 والنمو االقتصادي.
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 المطمب الثاني:الدراسات األجنبية.
دولة خبلؿ الفترة  100لقياس معامؿ انحدار معدؿ نمو الدخؿ ؿ  1997( سنة BARROحاولت دراسة )

لمؤشرات التعميـ، إذ توصمت الدراسة إلى أف رأس ( وذلؾ باستخداـ بيانات السبلسؿ الزمنية 1965-1995)
 الماؿ البشري لو دور إيجابي ومؤثر وذو معنوية في عممية النمو االقتصادي.

( في إطار قياس وتقدير العبلقة بيف إجمالي 2006( سنة )                    )كما جاءت دراسة 
ا )رأس الماؿ البشري( ودور البحث وتطوير البنية إنتاجية عوامؿ اإلنتاج اإلقميمية والعوامؿ المؤثرة عميي

( باستعماؿ دالة كوب دوغبلس؛ إذ توصمت الدراسة  إلى إف 2001-1980التحتية في إيطاليا خبلؿ الفترة )
%( في زيادة إنتاجية عوامؿ اإلنتاج ،كما بمغت نسبة مساىمة 38نسبة مساىمة رأس الماؿ البشري بمغت )

 التأثير عمى عوامؿ اإلنتاج الكمية .%( في 3البحث والتطوير )
مركزة ىذه الدراسة عمى تأثير حجـ ونوعية التعميـ  2009( سنة               وجاءت أيضا دراسة )

( باستخداـ عدد مف المتغيرات الكمية والنوعية لقياس 2005-1999عمى النمو االقتصادي خبلؿ الفترة )
دولة محددة مف قبؿ البنؾ الدولي  46لمتوسطة الدخؿ المقدر بالتعميـ،في مجموعة مف البمداف المخفضة وا

 ، إذ توصمت نتائج الدراسة إلى أف نسبة االلتحاؽ بالمدارس إيجابية وذات أىمية لتحقيؽ النمو االقتصادي. 
( قياس أثر رأس الماؿ البشري بيف العامميف في الياباف مقارنة 2011( سنة )       وحاولت دراسة )

( وقياس وتقدير المساىمة المحتممة لمقطاع التعميمي في 1990-1950دراستيـ خبلؿ الفترة ) بعدد سنوات
المستقبؿ حيث استخدـ دالة كوب دوغبلس )دالة اإلنتاج(،فتوصمت ىذه  الدراسة إلى أف متوسط سنوات 

أدى إلى زيادة  الدراسة لمعماؿ في القطاع الغير الزراعي قد زاد بسرعة أكبر مف العامميف في الزراعة مما
 مساىمة رأس الماؿ البشري في ذلؾ القطاع الغير زراعي وارتفاع في النمو االقتصادي.

في إطار قياس العبلقة بيف  2015( سنة r         ،           كما جاءت دراسة )
نموذج تصحيح  (، عمى االقتصاد التركي  باستعماؿ2012-1970التعميـ والنمو االقتصادي خبلؿ الفترة )

 الخطأ ونموذج تقدير االنحدار إذ توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة إيجابية بيف التعميـ والنمو االقتصادي.
 المطمب الثالث: ممخص الدراسات السابقة ومساىمة الباحث.

 أوال: ممخص الدراسات السابقة.
الدراسات الوطنية أو األجنبية فأغمب  مف خبلؿ مسح الدراسات السابقة نممس  تشابيا واختبلفًا بينيا، سواء

ىذه الدراسات تشترؾ في إشكالية وىدؼ الدراسة، وذلؾ لتحميؿ العبلقة بيف التعميـ والنمو االقتصادي، رغـ أف 
ىناؾ اختبلؼ  مف حيث الفترة الزمنية وكذا طرؽ القياس، واألدوات المستخدمة في التحميؿ، إال أف أغمب 

 بلقة إيجابية، بيف التعميـ والنمو االقتصادي.األبحاث توصمت إلى وجود ع
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 ثانيا: مساىمة الدراسة الحالية.
مف خبلؿ مسح الدراسات السابقة  تبيف أف معظميا تشترؾ  مع الدراسة الحالية في الموضوع المتناوؿ مف 

فترة الدراسة  تختمؼ فيي تمتد  إالأفخبلؿ تحميؿ العبلقة الكمية بيف التعميـ والنمو االقتصادي في الجزائر 
جانب اختبلؼ المؤشرات وآليات التحميؿ.فالبرغـ مف وجود اختبلفات بيف طرؽ  إلى 2018الى 1980مف 

القياس التي استخدمتيا الدراسات السابقة التي تـ عرضيا إال أف أغمبيا توصمت إلى وجود عبلقة إيجابية 
ه الدراسة الختبار العبلقة بيف التعميـ وأثره عمى النمو االقتصادي بيت التعميـ والنمو االقتصادي.وىنا تأتي ىذ

 ( في وضع الجزائر.2018-1980خبلؿ الفترة )
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 خالصة الفصل:
تناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لمتعميـ والنمو االقتصادي، حيث يعتبر التعميـ مف العوامؿ 

عف طريؽ تزويد األفراد بالميارات المتعددة التي تدعـ العممية اإلنتاجية،  المؤثرة عمى النمو االقتصادي،
باإلضافة إلى ذلؾ تـ التطرؽ إلى العبلقة التي تربط التعميـ بالنمو االقتصادي، كما تـ االنتقاؿ إلى مسح 

 الدراسات السابقة وعرض مساىمة الدراسة الحالية.
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 :تمييد
تناوؿ ىذا الفصؿ الجانب التطبيقي مف البحث وذلؾ مف خبلؿ دراسة قياسية ألثر تطور التعميـ ي

.والمقارنة بيف نتائج الدراسات السابقة مع 2018-1980عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ الفترة 
اقتصاديًا. حيث تـ تقسيـ نتائج الدراسة الحالية. إضافة إلى تحميؿ وتفسير نتائج الدراسة احصائيا، قياسيًا و 

 ىذا الفصؿ إلى مبحثيف.
المبحث األوؿ: تحميؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي واإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائر خبلؿ الفترة 

1980-2018. 
-1980المبحث الثاني: الدراسة القياسية ألثر تطور التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ الفترة 

2018  . 
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المبحث األول: تحميل النمو في الناتج المحمي اإلجمالي واإلنفاق عمى التعميم العالي في 
 .9109-0291الجزائر خالل الفترة من 

الجزائر إلى إتباع سياسة تنموية شاممة تأخذ بعيف االعتبار كافة العوامؿ، فتراىا تركز بشدة عمى  تسعى     
تطوير التعميـ وتوفير اليياكؿ البلزمة لو بغرض بناء رأس ماؿ بشري يخمؽ ميزة تنافسية وقيمة مضافة ترفع 

 ي والتعميـ العالي في الجزائر. مف النمو االقتصادي ليذا البمد. فيما يمي سيتـ التطرؽ لمنمو االقتصاد
 المطمب األول: تحميل النمو في الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر

 أوال: تطور النمو االقتصادي في الجزائر
عمدت السمطات الجزائرية منذ االستقبلؿ واسترجاع السيادة الوطنية إلى بناء أسس وركائز القتصاد    

الجزائر المستقمة، وذلؾ بإتباع العديد مف السياسات االقتصادية والبرامج والمخططات االقتصادية واليدؼ مف 
 ادي.ذلؾ دعـ المشاريع ومخططات التنمية االقتصادية وتحقيؽ النمو االقتص

 (:0292-0209مرحمة االقتصاد الموجو) . أ
في ىذه المرحمة ورثت الجزائر نظاما اقتصاديا كاف خاضعا لحاجات االقتصاد الفرنسي فبمغت الصادرات 

قامت 1مف الواردات تأتي منيا. %80وكانت 1962سنة  %85فرنسا مايقارب إلىالجزائرية التي كانت توجو 
الجزائر في ىذه المرحمة بتبني النظاـ االشتراكي القائـ عمى التخطيط الشامؿ وكاف ضروريا في تمؾ الفترة لما 
خمفو االستعمار مف عدـ وجود بنية تحتية قوية، انتشار التخمؼ واألمية، عدـ وجود صناعة متينة فاعتمدت 

 النموذجدة عمى الصناعات المصنعة، ويعتبر ىذا الشائع خبلؿ فترة  الستينات والمعتم النموذجالدولة عمى 
بمثابة محاولة بناء جياز إنتاجي وطني يقوـ عمى قاعدة صناعية عصرية، وخمؽ مناصب شغؿ ووقؼ 

أي  1978-1974مف االستثمارات العمومية لمفترة  %31.5الصناعة عمى  فاستحوذتالنزوح الريفي 
لقد ميز ىذه المرحمة تطبيؽ  2مميار دينار.91ي تمثؿ مميار دينار دوف المحروقات الت 69.33مايعادؿ

-1970(، والمخطط الرباعي األوؿ)1969-1967مجموعة مف المخططات التنموية بدأ بالمخطط الثبلثي)
(، لتنتقؿ الجزائر بعد ذلؾ إلى مرحمة أخرى والتي مف 1977-1974(، والمخطط الرباعي الثاني)1930

بحيث أف معدالت  3(.1984-1980طط الرباعي الثاني والخماسي األوؿ )خبلليا تـ إتماـ ما تبقى مف المخ
سنويا خبلؿ فترة السبعينات وعمى الرغـ مف النمو الديمغرافي  %7.5النمو االقتصادي لـ تنخفض عف 

الشديد الذي شيدتو الجزائر في تمؾ الفترة إال أف مستوى الدخؿ لمفرد الجزائري شيد ارتفاعا متواصبل بيف 
                                                           

، مذكرة دكتوراه في العمـو االقتصادية، تخصص مالية العوامل المؤثرة في تنافسية االقتصاد الجزائريعبد الجميؿ ىجيرة، 1
 .56، ص 2017-2016الجزائر، جامعة  دولية، 

، مذكرة مقدمة ضمف نيؿ شيادة الماستر في العمـو إسيام التعميم في النمو االقتصادي في الجزائرولد عمري عبد الباسط، 2
  . 133، ص2016-2015االقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، جامعة بومرداس، 

مجمة العمـو اإلنسانية ، العدد الثامف، جامعة بسكرة، جانفي،   ،نظرة عامة حول التحوالت االقتصادية في الجزائرالي بغداد،بكر 3
.03، ص2005
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دوالرا أمريكيا، لكف بسبب انييار  2760ب 1987( وبمغ أقصى مستوى لو عاـ 1987-1972عامي)
أسعار النفط  في منتصؼ الثمانينات دخمت الجزائر في أزمة مديونية حادة أدت إلى خمؿ ىيكمي كبير 
ي وانخفضت  معدالت النمو االقتصادي وانخفاض قيمة الدوالر، وىو ما أثر سمبا عمى االقتصاد الجزائر 

ستراتجية استثمارىا  إلىوأدى إلى ضعفو في ىذه المرحمة، ما دفع الجزائر  إعادة النظر في خطتيا التنموية وا 
 1بعد مرحمة مف التوسع وبعدىا دخؿ االقتصاد الوطني مرحمة جديدة سميت بمرحمة اإلصبلحات االقتصادية.

 ( 9111-0292ب. مرحمة اإلصالحات االقتصادية المدعومة من المؤسسات الدولية)
ف فشؿ سياسة التنمية الشاممة التي انتيجتيا الجزائر في المرحمة السابقة أثرت بشكؿ سمبي عمى النواحي إ

د الغذائية المواأسعار  عاأسعار المحروقات وارتففإنييار سية واألمنية لؤلفراد،االقتصادية واالجتماعية والسيا
حدة المديونية الخارجية وخدماتيا،  يادةمعدالت البطالة وز  رفع أدىإلىمعدالت النمو االقتصادي  فاضوانخ

وىذا ما جعؿ االقتصاد الجزائري يدخؿ في مرحمة االنكماش الخطير وىذا ما أجبر العديد مف المؤسسات 
ت الحكومية حينيا إلى القياـ بجممة مف العمومية االقتصادية عمى إشيار إفبلسيا، فعمدت السمطا

التوازنات الكمية والتي تعرؼ بمرحمة التييؤ نحو  استرجاع بياحاولت اإلصبلحات الييكمية العميقة التي 
 2اقتصاد السوؽ أو مايعرؼ بالمرحمة االنتقالية، التي امتدت حتى بداية األلفية الثالثة.

المنظمات الدولية لتنفيذ جممة مف اإلصبلحات العميقة المشروطة لتييئة  إلىوبالفعؿ اتجيت الجزائر    
الطريؽ نحو اقتصاد السوؽ الذي ال يعترؼ إال باإلنتاجية كمحدد رئيسي لممداخيؿ، تجسد باتفاقيف لمتثبيث، 

،والتي تندرج ضمف خطة صندوؽ النقد الدولي 1991جواف 01، والثاني في 1989ماي 30كاف األوؿ في 
أف تمؾ االجراءت التصحيحية لبلقتصاد الوطني لـ تتحقؽ في إاللجة االختبلالت الداخمية والخارجية ، لمعا

مجمميا كونيا لـ تأخذ بشكؿ شمولي، األمر الذي لـ يحقؽ تحسنا في وضع االقتصاد الجزائري، بؿ تعقدت 
 3ي واالجتماعي سوءا.األزمة االقتصادية الجزائرية أكثر فارتفعت الديوف، وازداد الوضع االقتصاد

أعمى قمة في األزمة االقتصادية الجزائرية، حيث وجدت الجزائر  1994وبداية سنة 1993وتعتبر نياية 
مميار دوالر، إضافة إلى استمرار  30نفسيا عاجزة عف تسديد ديونيا، حيث بمغ الديف الخارجي حوالي 
أدى ذالؾ إلى القياـ بإجراء عممية جدولة انخفاض أسعار البتروؿ واستحالة الحصوؿ عمى قروض جديدة، و 

صبلحات مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي، وتجسدت في برنامج  لديونيا مع كؿ ماتحممو مف شروط وا 
 :4يسعى إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا 1995الى مارس 1994االستقرار االقتصادي األوؿ مف أفريؿ 

 قؿ تخفيضيا.القضاء عمى عجز الميزانية العمومية أو عمى األ 
 .التقميص مف الكتمة النقدية 

                                                           
دراسة النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، سياسات التنمية وفرص العمل، أشرفعبدالقادروآخرون،1

.32ص،قطرية ، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسة، الطبعة األولى، األردف
 .311مرجعسبقذكره،صولدعمريعبدالباسط،2
 .8كربالًبغداد،مرجعسبقذكره،ص3
 .311ولدعمريعبدالباسط،مرجعسبقذكره،ص4
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  ميزاف المدفوعات وذالؾ عف طريؽ تخفيض عبء خدمة الديوف الخارجية. إلىإعادة التوازف 
 االستمرار في عممية تحرير المؤسسات العمومية االقتصادية. 

 ، ومف أىدافو نذكر:1998مارس 1995وكذالؾ برنامج التعديؿ الييكمي مف أفريؿ 
  اقتصادي في إطار االستقرار المالي، وكذا ضبط سموؾ ميزاف المدفوعات، حيث يتحقؽ معدؿ تحقيؽ نمو

 خبلؿ فترة البرنامج.%5نمو حقيقي متوسط لمناتج المحمي اإلجمالي خارج المحروقات بنسبة 
 .تخمي الدولة عف سياسة الدعـ لكؿ القطاعات 
 .وضع إطار تشريعي لمخوصصة 
  الييكمية لممؤسسات الصناعية.مواصمة تعميؽ اإلصبلحات 
 .ضماف الحماية البلزمة لمفئات المتضررة مف ىذه اإلصبلحات 

استعادة  -1998)1995(مكنت اإلصبلحات الييكمية في الجزائر إلى تحقيؽ نتائج إيجابية حيث شيدت الفترة
بعدما كانت ىذه أىـ التوازنات الكبرى لبلقتصاد الوطني، وتـ تحقيؽ معدالت إيجابية لمنمو االقتصادي 

، إال أف ىذا النمو غير كافي  وال يسمح بالقضاء عمى المخمفات السمبية 1995المعدالت سمبية قبؿ سنة
لئلصبلح، أف مخطط التعديؿ الييكمي لـ يكف ىدفو الرئيسي اإلنعاش االقتصادي، ودعـ النمو االقتصادي، 

 ات الكبرى لبلقتصاد الوطني.بؿ كاف اليدؼ األساسي الذي جاء ألجمو ىو استعادة التوازن
  0222-0291(: يمثل تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة II -10الشكل رقم )

  
  w.w.w.world.bank.orgمف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي المصدر:

سنة  %6.4انتقمت مف أف معدالت النمو شيدت انخفاضا محسوسًااذ (II -10) نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ 
، ويعود ذلؾ إلى االنخفاض الحاد في أسعار البتروؿ لتتحوؿ إلى 1988سنة  %1لتصؿ إلى  1982

عرفت معدالت النمو استقرارا في القيـ  1999ومنذ  % 5.1إلى  1998معدالت إيجابية لتصؿ سنة 
 1ما بعد اإلصبلحات.الموجبة، ويرجع ذلؾ إلى تحسف العائدات النفطية لتدخؿ الجزائر في مرحمة 

 

                                                           
 .11فمة، مرجع سبؽ ذكره، ص غيدة1
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 (9191-9110ج. فترة اإلنعاش االقتصادي )
بعد اإلصبلحات التي قامت بيا الجزائر خبلؿ التسعينات برزت مؤشرات إيجابية  لبلقتصاد الجزائري عمى      

مج إلى انتياج برنا 2001المستوى الكمي إال أنيا لـ تكوف كافية، فقامت السمطات العمومية في الجزائر مند سنة
اإلنعاش االقتصادي الذي ساىـ في تطوير وتحديث البنى التحتية وتشجيع االستثمار وتحسيف الشروط 
المعيشية لمسكاف، مف خبلؿ برامج  تنموية لـ يسبؽ ليا مثيؿ سعت في مجمميا إلى تنشيط الطمب الكمي ودعـ 

القطاع الفبلحي وفي المؤسسات النشطات المنتجة لمقيمة المضافة  ومناصب شغؿ برفع مستوى االستغبلؿ في 
نجاز اليياكؿ القاعدية التي تسمح بإعادة بعث النشاطات  المنتجة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تييئة وا 

تغطية االحتياجات الضرورية لمسكاف فيما يخص تنمية الموارد البشرية وذالؾ بتبنييا سياسة مالية  إلىالمؤدية 
 1توسعية.
( ويسمى 2004-2001برامج عمى شكؿ مخططات تنموية بداية مف المخطط الثبلثي)تـ إطبلؽ ىذه ال     

مميار دوالر 7مميار دج أي حوالي  525برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي، خصص لو غبلؼ مالي بمبمغ 
خصصت لو مبالغ 2( ويسمى البرنامج التكميمي لدعـ النمو.2009-2005أمريكي، والمخطط الخماسي األوؿ)

مميار دج  9.680مميار دوالر أمريكي، لتصبح في نياية الفترة  114مميار دج أي  8.705لية بمقدارمالية أو 
( ويسمى برنامج توطيد النمو 2014-2010مميار دوالر أمريكي، والمخطط الخماسي الثاني) 130أي حوالي 

مميار دوالر  286مميار دج أي ما يعادؿ  21214االقتصادي، خصصت لو مبالغ مالية إجمالية قدرىا 
قامت الجزائر بوضع برنامج واسع لخمؽ أربع شركات كبرى لمعالجة الفوسفات  2016وفي سنة  3أمريكي.

رغبة منيا في تنويع اقتصادىا الوطني، حققت مف خبللو تطورا في العديد مف مجاالت الصناعية، أما 
ىكتار  146.000تـ تجييز  2019بخصوص الزراعة وفي إطار البرنامج المشترؾ المائي الزراعي في سنة 

مف   2016-2013األىداؼ المسطرة مابيف  %مف 15مف األراضي المروية بنظاـ الري أي تحقيؽ
مف طرؼ وزارة الزراعة. وفي الفترة الممتدة مف  79.500عف طريؽ وزارة الموارد المائية و 66.938بينيا
( تبنت الحكومة برنامجا حديثا إلنعاش القطاعات التي الزالت في قيد اإلنجاز والعمؿ عمى 2016-2019)

-2015يوض باالقتصاد الوطني وسيتـ تجسيد البرنامج العمومي لمفترة مف تطبيؽ محاوالت جديدة بإمكانيا الن
 5.600مميار دوالر وأرصدة صندوؽ ضبط االيردات المقدرة 200بفضؿ احتياطي صرؼ يصؿ إلى  2019

مميار دج بديوف خارجية معتمدة تقريبا، وعمى صعيد التحوؿ الييكمي لبلقتصاد يرمي النموذج الجديد إلى فتح 
، وارتفاع %5(، تيدؼ إلى تحقيؽ معدؿ سنوي خارج المحروقات بنسبة2030-2020يدة خبلؿ الفترة)آفاؽ جد

                                                           
 .136مرجع سبؽ ذكره، ص ،ولد عمري عبد الباسط1
/جواف  01االقتصاد والقانوف، العدد  مجمة ،عرض عام لبرامج التنمية االقتصادية، فرحاتعباسومسعودوسٌلة2

 .69-68،ص 2018
شكاليةممتقى وطني حول التحوالت السياسية عبو عمر و عبو ىودة،3 كمية العمـو ، التنمية في الجزائر، واقع وتحديات وا 

 .10-8اإلدارية، الشمؼ، صالقانونية والعمـو 
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مرة، باإلضافة إلى رفع مساىمة الصناعة  2.3محسوس لمناتج الداخمي الخاـ الفردي الذي ينتظر أف يتضاعفب
 2030.1بحموؿ سنة %10الى2015سنة  %5.3التحويمية في الناتج الداخمي الخاـ مف 

 2018-9111(:يمثل تطور معدل النمو االقتصادي لمفترة من II-19شكل رقم)ال
 
 
 
 
 
 

 bankw.w.wworlالمصدر:مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى البنؾ الدولي
ليستمر التباطؤ في  2008ف الجزائر عرفت تباطؤ في نموىا في سنة أ (II-02نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ)

 6.4، لكف تتسـ ىده الفترة بنتائج ايجابية إذ بمغ معدؿ النمو متوسطا سنويا قدره 2010و 2008نموىا في سنة 
واتسـ النمو في قطاع المحرقات بالبطؤ، حيث تراجع  2009ومحققا أعمى نسبة لو سنة  2000سنة   %

 5.6.2القتصادي بمقدارالنشاط ا
عرؼ الناتج 9109-0200تطور نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة -9

اإلجمالي في الجزائر تطورا منذ االستقبلؿ وتبعًا لذلؾ عرؼ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ىو اآلخر 
 تحسنا نسبيًا.

   9109-0200(: تطور نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي لمفترة II :10الشكل رقم )

 
                                                           

، المجمد والتجارة مجمة نماء لبلقتصاد، خالل البرامج التنموية، التنمية المستدامة في الجزائر من عقوف شراؼ وأخروف1
 .206-205، ص2018( ،أفريؿ 02رقـ)

 .213فمة،مرجع سبؽ ذكره،ص  غيدة2
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   .www world bank مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي المصدر:
( 2018-1980مف خبلؿ المنحنى  أعبله نبلحظ أف مستوى نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي لمفترة)

سنة إلى أخرى بحيث نتج عف ىذا األخير معدالت سمبية خصوصا في فترة الثمانينات عرؼ تذبذبات مف 
، فالزيادة في نصيب  1.5والتسعينات وأخرى إيجابية حيث بمغ نمو نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي 

 1الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي تتبع غالبا التقمبات في أسعار النفط في األسواؽ العالمية.
 المطمب الثاني:تحميل وضعية التعميم العالي في الجزائر 

 :2في ىذا المطمب سيتـ عرض إنفاؽ  الحكومة الجزائرية إلى جانب مخططاتيا لمنيوض بقطاع  التعميـ
 أوال . مخططات الحكومة المختمفة لمنيوض بقطاع التعميم 

 0200-0201أ.المخطط الرباعي األول 
مميوف دينار  2716يعكس ىذا المخطط األىمية التي أعطيت لقطاع التعميـ إذ خصص لو مبمغ مالي قدرب

% مف البرنامج اإلجمالي لبلستثمارات التي تضمنيا ىذا المخطط وقد خصصت 10جزائري أي مايعادؿ 
اف اليدؼ مف ىذا مميوف دينار. فقد ك 510% مف ميزانية التعميـ لقطاع التعميـ العالي أي ماقيمتو 18.7

المخطط ضماف مجانية التعميـ لكؿ المواطنيف، حيث كانت السياسة آنذاؾ ترمي إلى توفير الوسائؿ المادية 
الضرورية لتمكيف العائبلت الجزائرية مف تعميـ أبنائيا وىكذا فإف ضماف مبدأ ديمقراطية ومجانية التعميـ تحقؽ 

 في عدد الطمبة . عف طريؽ توسيع الجامعة الجزائرية والزيادة 
% مف إجمالي االستثمارات التي جاء بيا 12إف األولوية التي أعطيت لقطاع التعميـ خصصت لو بنسبة

المخطط ما يؤكد اىتماـ الحكومة الجزائرية بالقضاء عمى العجز المسجؿ في اإلطارات التقنية واليد العاممة 
 المؤىمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية.

 0200-0200ي الثانيب. المخطط الرباع
ىيكؿ جامعي جديد متكوف مف الجامعات  لتشكيؿمميوف دينار  2260رصد ليذا المخطط غبلؼ مالي قدر  ب

التالية ) الجامعة العممية والتكنولوجية لمجزائر ووىراف وجامعة عنابة وسطيؼ وتيزي وزو وتيارت وتممساف 
لمجزائر(،  وأربع جامعات أخرى )باتنة وسيدي بمعباس ومستغانـ واألغواط(.فيذا  االجتماعيةوجامعة العموـ 

التوزيع لميياكؿ الجامعية الجديدة يبرز لنا جميا سعي السمطات لتجسيد ديمقراطية التعميـ مف خبلؿ إحبلؿ 
 طالب. 12000إلى8000التوازف بيف كؿ أقاليـ الوطف فقد  قدرت طاقات الجامعات ىذه الفترة ب

  0290-0291المخطط الخماسي األول ج.
إف األولويات التي برمجت خبلؿ ىذه المخططات كانت تيدؼ إلى تحسيف تغطية الحاجات االجتماعية 

% مف مجموع رخص البرامج ، إذ خصص 10.5والجامعة األساسية، فقد قدرت حصة رخص البرامج لمتعميـ 

                                                           
1

 www.worldbank.com،متوفرعلى3251152121البنكالدولً،تارٌخاالطالع:
 .74ذكره، ص نورة دكومي، مرجع سبؽ 2

http://www.worldbank.com/
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% لقطاع التعميـ العالي 11.7ي قيـ البرنامج أي مايعادؿ مميار دينار مف إجمال 65.7لقطاع التعميـ ماقيمتو 
 1وثمث البرنامج المخصص لقطاع التربية في ىذه الفترة

 0292-0290د.المخطط الخماسي الثاني 
مميار دينار   مف ضمنيا  10,2لقد استفاد قطاع التعميـ العالي خبلؿ ىذا البرنامج مف غبلؼ مالي قدره 

مميار دينار  5.2( والمقدرب31/12/84ند نياية المخطط الخماسي األوؿ )البرنامج الجاري إنجازه ع
 .2مبليير دينار 5باإلضافة إلى البرنامج الجديد الذي قدرت تكمفتو ب

 9110-0221ه. التعميم العالي من الفترة 
 التي عرفتيا الجزائر في ىذه المرحمة: تميزت ىذه المرحمة بالتوسع الييكمي والتشريعي ومف أىـ االجرءات

 1998وضع  القانوف التوجييي لمتعميـ العالي في سبتمبر -
 قرار بإعادة تنظيـ الجامعات في شكؿ كميات -
 إنشاء مراكز جامعية في كؿ مف االغواط، أـ البواقي، ورقمة، سكيكدة، جيجؿ وسعيدة-

معيدا  14مدارس عميا لؤلساتذة،  6جامعة و 17 أصبح قطاع التعميـ العالي يحظى ب 1999وبحموؿ سنة 
مدرسة متخصصة،  كما ظيرت بعد ذالؾ جامعات ومراكز جامعية أخرى، مما  12وطنيا لمتعميـ العالي و

ساىـ في تدعيـ ىياكؿ قطاع التعميـ العالي وتجسيد ديمقراطيتو،حيث ىذه الفترة بمغ عدد حامميالشيادات 
 3 متخرج 141000المتخرجيف كؿ سنة 

 9191-9110التعميم العالي من الفترة  -و
وىنا تـ انتقاؿ التعميـ العالي في الجزائر مف النظاـ القديـ إلى النظاـ الجديد، فقبؿ التطرؽ إلى ىذا النظاـ 

 يجدر بنا التحدث عف ىذا النظاـ وعف أىدافو وأىـ األسباب التي جعمت الجزائر تبني ىذا النظاـ.
 د مفيوم نظام ل. م. -1

) و. ـ .أ، كندا، انجمترا، فرنسا، بمجيكا( األنجموساكسونيةعبارة عف ىيكؿ تنظيمي مستوحي مف الدوؿ  "ىو
 4"ليسانس، ماستر، دكتوراهيحتوي عمى ثبلث شيادات وىي : ،،، وىو مطبؽ حاليا في روسيا وألمانيا

 
 
 

                                                           
، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص عمـو تجارية، جامعة بدائل تمويل مؤسسات التعميم العالي في الجزائرعبد الحميـ عمراوي، 1

 .67، ص2016-2015أحمد دراية أدرار، 
 .77مرجع سبؽ ذكره، ص نورةدكومً،2
 11عبدالحلٌمعمراوي،مرجعنفسه،ص3
واقع التعميم العالي والجامعي في الجزائر في إطار برنامج اإلصالح دراسة حالة تطبيق نظام ال.م .د حمجاوي مريـ، 4

 44مذكرة لنيؿ شيادة الماستر أكاديمي، تخصص إدارة أعماؿ، جامعة أبو بكر القايد، تممساف، صفيالممحقة الجامعية مغنية، 
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 ل.م.دأىداف نظام  -2
إختبلالت وصعوبات باتت تفرض عمينا ضرورة إيجاد إف األزمة التي تمر بيا حاليا الجامعة الجزائرية مف 

مستعجؿ إلخراج تمؾ األخيرة مف محنتيا ولمتخفيؼ مف حدة األزمة ومحاولة حؿ بعض المشاكؿ الجزائرية 
 ؿ.ـ.د والذي يسعى إلى تحقيؽ مايمي:مجموعة مف اإلصبلحات منيا نظاـ  قامت وزارة التعميـ العالي بتطبيؽ

 .دة والتكويفالسعي إلى تحقيؽ الجو  -
 .ترقية الحركة التمينية في التكويف-
 .إضافة الصبغة العالمي لمتعميـ في الجزائر-
 .استقبللية الجامعة الجزائرية-
 1انفتاح الجامعة عمى المحيط-

مف خبلؿ توصية المجنة الوطنية إلصبلح المنظومة التربوية الذي صادؽ عمييا مجمس الوزراء المنعقدة في 
تتمثؿ  2020-2004ـ برمجة إستراتيجية لتطوير قطاع التعميـ العالي والبحث العممي مابيف ، ت2002أفريؿ 

في نظاـ يعتمد عمى ثبلث مراحؿ )ليسانس، ماستر، دكتوراه( ييدؼ إلى إنشاء تعميـ عالي تساىميا في 
فترة ازداد خطواتو يعطي لمجامعة حرية أكثر في تحديد مجاالت التكويف والشيادات المرفقة، وفي ىذه ال

 اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي وكذالؾ ازداد عدد الخريجيف مف الجامعات الجزائرية 
وتطبيقو مف طرؼ بعض المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني  2004وبعد إدخاؿ نظاـ اؿ.ـ.د في 

 2009-2005سعت الدولة إلى وضع مخططيف خماسييف يشمؿ األوؿ الفترة 
مقعد  500000ستمرار في توسيع الشبكة الجامعية والسعي لتوفير اكثر مف تييئة ظروؼ مبلئمة لبل-

 بيداغوجي
 ، وييدؼ إلى:2010-2006وسعت الدولة في وضع مخطط خماسي ثاني 

 2010استاذ في افاؽ  32.975السعي نحو زيادة عدد األساتذة والباحثيف حتى يبمغ عددىـ -
 2 5.430رفع عدد البحوث المنجزة مف طرؼ المؤسسات والمراكز البحثية الى -

 :9109-0291ثانيًا. تطور ميزانية التعميم العالي، ووزارة التربية الوطنية في الجزائر خالل الفترة 
يعتبر التعميـ في الجزائر مشروعا حكوميا تمولو بشكؿ أساسي الموارد الحكومية، حيث عرفت ميزانية 

مف سنة  يفقطاع ارتفاعا مف سنة ألخرى ويبيف الشكميف التاليف تطور ميزانية التسيير ليذيف القطاعال
1980-2018. 

 

                                                           
، مذكرة ماجستير في أدارة الموارد البشرية ، مع متطمبات سوق العملمدى تماشي التكوين الجامعي نظام ال.م فريد بميواري، 1

 26، ص 2013-2012، جامعة سطيؼ، اإلنسانيةوالعمـو  اآلدابكمية 
تخصص اقتصاد  مذكرة ماجستير في عموم التسيير، ،دور جودة التعميم العالي في تعزيز النمو االقتصاديمرادسي حمزة، 2

 74ص  تنة،تطبيقي، جامعة الحاج لخضر با
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 حصص اإلنفاق عمى التعميم العالي من ميزانية الدولة(:II-10)الشكؿ 
 

 
  2018-1989مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات الجريدة الرسمية مف السنة  المصدر:

منخفض وىذا  1995الى  1980أف االنفاؽ عمى التعميـ العالي مف  أعبله نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ
راجع الى االنخفاض في اسعار البتروؿ وكذالؾ بسبب االوضاع االقتصادية التي مرت بيا الجزائر ومع بداية 

إلى االرتفاع في أسعار  البيعزى في الغ نبلحظ أف االنفاؽ عمى التعميـ العالي بدأ يرتفع تدريجيا وىذا 2000
 البتروؿ وارتفاع عدد المسجميف في الجامعات حيث شيد تطورا ألنو يمثؿ عنصرا أساسيا في ارتفاع النفقات. 

 حصص اإلنفاق عمى وزارة التربية الوطنية(: II -10الشكؿ رقـ) 

 2018-1980ر: مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى الجريدة الرسمية المصد
نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ الموالي أف اإلنفاؽ عمى وزارة التربية الوطنية يرتفع تدريجيا مف سنة ألخرى فمف 

لتربية الوطنية منخفض ليعود الى االرتفاع تدريجيا وىذا انبلحظ أف اإلنفاؽ عمى وزارة  1990إلى 1980
 .راجع إلى تحسف األوضاع المعيشية وارتفاع أسعار البتروؿ
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الثاني: دراسة قياسية ألثر تطور التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائر خالل  المبحث
 9109-0291الفترة من 

 المطمب األول: مفاىيم حول القياس االقتصادي.
تيتـ الدراسة القياسية بصفة عامة بالمسائؿ االقتصادية الخاصة بالقياس، فيي فرع مف فروع االقتصاد 

 قتصادية باالعتماد عمى مختمؼ األساليب اإلحصائية والرياضية.تستخدـ لتحميؿ الظواىر اال
 أوال:مفيوم القياس االقتصادي

             . فأصؿ ىذا المصطمح 1926تـ استخداـ مصطمح االقتصاد القياسي ألوؿ مرة سنة
 أي المقياس )المتر( ويعرفو        أي عمـ االقتصاد و         يوناني ويتكوف مف مقطعيف ىما 

البعض بأنو القياس في االقتصاد، وبصورة أكثر تفصيبل ىو العمـ الذي ييتـ بدراسة العبلقات االقتصادية 
 عف طريؽ بيانات واقعية، بيدؼ اختبار مدى صحة العبلقات االقتصادية.

الحقيقية " بأنو القياس االقتصادي والتحميؿ الكمي لمظاىرة االقتصادية               كما عرفو العالـ" 
 ..1المبني عمى تطور المستوى النظري أو عمى المستوى التطبيقي"

بناءا عمى التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ القياس االقتصادي عمى انو ىو عمـ ييتـ  بتحميؿ وقياس     
 الظواىر االقتصادية.

 ثانيا: أىداف االقتصاد القياسي
 2ي.لبلقتصاد القياسي ثبلث أىداؼ أساسية وىي كالتال

 تحميل واختبار النظريات االقتصادية المختمفة 
يعد تحميؿ واختبار النظريات االقتصادية ىدفا رئيسا مف أىداؼ االقتصاد القياسي، وال تعتبر النظرية 
االقتصادية صحيحة ومقبولة مالـ تخضع لبلختبار الكمي والعددي الذي يوضح قوة النموذج ويفسر قوة 

 االقتصادية.العبلقة بيف المتغيرات 
  تفسير بعض الظواىر االقتصادية 

يمكننا االقتصاد القياسي مف اتخاذ القرارات ودراسة الظاىرة االقتصادية عف طريؽ الحصوؿ عمى القيـ 
العددية لمعممات العبلقات االقتصادية، وذلؾ باالعتماد عمى بعض االختبارات اإلحصائية واتخاذ القرار 

 أو الدولة.المناسب عمى مستوى المنشأة 
 التنبؤ بقيم المتغيرات االقتصادية في المستقبل 

                                                           
، ص 2011، الطبعة األولى، دار حامد لمنشر والتوزيع، ورقمة، طرق االقتصاد القياسي، محاضرات وتطبيقاتمحمد شيخي، 1

13 
.19دار اليازوري لمنشر والتوزيع، بغداد، ص ، االقتصاد القياسيت، وسحر فتح اهلل،يحسيف عمي بخ2
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بحيث يتـ استخداـ النموذج المحصؿ عميو بعد اختبار جودتو في عممية البحث بتقديرات تقترب مف القيـ 
الحقيقية لمظاىرة المدروسة مف خبلؿ توفير القيـ العددية لمعممات المتغيرات االقتصادية والتنبؤ بما ستكوف 

 لظاىرة مستقببل.عميو ا
 ثالثا: عالقة االقتصاد القياسي بالعموم األخرى

إف االقتصاد القياسي ىو مزيج مف النظرية االقتصادية واالقتصاد الرياضي واإلحصاء مف أجؿ الحصوؿ 
 عمى قيـ عددية لمعممات المتغيرات االقتصادية.

قياسيا مف خبلؿ الفرضيات التي تقدميا  تقوـ النظرية االقتصادية عمى تحديد العبلقات االقتصادية المراد
ودراسة العبلقة بيف المتغيرات االقتصادية، فمع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة، نجد أنو كمما انخفض سعر سمعة 
معينة يؤدي ذلؾ إلى زيادة الكمية المطموبة مف ىذه السمعة، وبالتالي العبلقة التي تفرضيا النظرية بيف 

 ىي عبلقة عكسية باعتبار النظرية لـ تقدـ لنا مقدار الزيادة أو النقص فييما. السعر والكمية المطموبة
أما االقتصاد الرياضي فييتـ بالتعبير عف النظرية االقتصادية في شكؿ صيغ رياضية ىي المعادالت التي 

الحالة يقـو تأخذ أشكاال دالية مختمفة وقابمة لمقياس لصياغة العبلقة بيف المتغيرات االقتصادية، وفي ىذه 
 االقتصاد القياسيبالتأكد مف صحة النظريات االقتصادية.

ويتخذ االقتصاد القياسي طريقة اإلحصاء الرياضي لمبلئمتيا لطبيعة العبلقة بيف المتغيرات االقتصادية.كما 
يميا يمعب اإلحصاء االقتصادي دورًا ميـ في االقتصاد القياسي بحيث يقوـ بتجميع البيانات اإلحصائية وتسج

وتبويبيا وعرضيا في شكؿ جداوؿ وأشكاؿ، بمعنى أف اإلحصاء االقتصادي يغذي االقتصاد القياسي بيدؼ 
 1القياس الدقيؽ لمظواىر االقتصادية.

 ثالثا: مناىج االقتصاد القياسي
 :2يتحدد مناىج االقتصاد القياسي في المراحؿ التالية

مراحؿ بناء النموذج وذالؾ مف خبلؿ ما تتطمبو  أىـ: تعد مرحمة توصيؼ النموذج مف مرحمة التوصيف-0
التي يجب استبعادىامنو. وفي ىذه المرحمة يجب  أومف تحديد لممتغيرات التي يجب أف يشتمؿ عمييا النموذج 

االعتماد عمى النظرية االقتصادية االقتصاد الرياضي لتحويؿ العبلقة  إلى معادالت رياضية، وذلؾ باستخداـ 
يد نوع واتجاه العبلقة المتغيرات االقتصادية، كما ينـ االعتماد عمى العبلقات الرياضية مثؿ الرموز في تحد

 العبلقة بيف الكمية المطموبة مف سمعة ما والسعر والدخؿ.
: في ىذه المرحمة  يتـ جمع البيانات المتعمقة بالظاىرة االقتصادية قيد الدراسة، ومف تـ يتـ مرحمة التقدير-9

العبلقة التي تـ وصفيا وصياغتيا رياضيا في المرحمة األولى، كما يجب في ىذه المرحمة تقييـ تقدير معالـ 
 المعالـ المقدرة مف النواحي االقتصادية واإلحصائية والقياسية.

                                                           
 .21-20ص ،مرجع سبؽ ذكره، حسيف بخيث، وسحر فتح1
 28حسيف بخيت، وسحر فتح اهلل، مرجع نفسو، ص 2
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: في ىذه المرحمة يتـ اختبار قوة ومعنوية النموذج المقدر باعتماد طرؽ إحصائية معينة مرحمة االختبار-0
 حية النموذج وقدرتو عمى التنبؤ.لمتأكد مف صبل

في ىذا الجزء يتـ استعماؿ النماذج القياسية المحصؿ عمييا في إجراء مختمؼ أنواع   مرحمة التنبؤ: -0
التقديرات والتوقعات لتطور الظواىر المدروسة في المستقبؿ. أي حساب قيـ المتغير التابع في المستقؿ 

 .  1قيـ ما لممتغيرات المستقمة بإعطاء
 ومنيجية الدراسةالمطمب الثاني : توصيف البيانات 

 : البيانات .0-0
يتناوؿ ىذا الجانب مف البحث قياس اثر تطور التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر، حيث سُيمثؿ 

والذي تـ  وىو بذلؾ المتغير المفسر تطور التعميـ بحجـ اإلنفاؽ عمى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
بياناتو مف االعتمادات المالية لوزارة التعميـ العالي بالجريدة الرسمية الجزائرية. كما تـ جمب بيانات استقاء 

الناتج اإلجمالي الممثؿ لممتغير التابع مف قاعدة بيانات البنؾ الدولي، تـ اخذ ىذه القيـ بالصيغة الموغاريتمية؛ 
 حيث: 

 ب     ميةالمحمي اإلجمالي بالصيغة الموغاريتج يرمز لمنات 
  يرمز لئلنفاؽ عمى وزارة التعميـ العالي بالصيغة الموغارتمية ب         

 9109-0291(: توصيف بيانات الدراسة القياسية لمفترة II -10الجدول رقم )

 المتغيرات المتوسط االنحراف المعياري أعمى قيمة أدنى قيمة
11.998 16.824 1.619 14.729       
21.124 35.503 5.125 28.163          

 .Eviews 8مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي وباستخداـ برنامج  المصدر:
 األشكااللموالية تمثؿ  بيانيا تطور كؿ مف الناتج المحمي اإلجماليواإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائر.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 15، ص2011، ديوف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، االقتصاد القياسي دروس ومسائل محمولةمكيد عمي، 1
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 9109-0291خالل الفترة من (: تطور الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر II:10الشكل رقم)

 
 

 مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي المصدر:
-1980أف الناتج المحمي اإلجمالي لـ يعرؼ تحسنا قويا خبلؿ الفترة مف  عبلهنبلحظ مف خبلؿ الشكؤل

وىذا راجع الى انخفاض اسعار النفط ليعود وينتعش مرة اخرى تبعا لتحسف اسعار  1986وخاصة منذ 1990
وىذا ما يعكس االرتباط الشديد لبلقتصاد الوطني بالتقمبات في اسعار النفط في  2018النفط حتى سنة 

 الدولية ما يجعؿ الوضعية االقتصادية غير مستقرة ومعرضة لبلختبلؿ بشكؿ كبير.  االسواؽ
 9109-0291(: تطور اإلنفاق عمى التعميم العالي في الجزائر لمفترة  II -10الشكل رقم ) 
 

 
 

 2018-1980الجريدة الرسمية باالعتماد عمى مف اعداد الباحثيف  المصدر:
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 اإلنفاق على التعلٌم العالً

إنفاقعلىالتعلٌمالعالً
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نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي عرؼ تطورا بشكؿ تدريجي لينخفض في مرحمة 
التسعينات بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي مر بيا االقتصاد الجزائري والذي أكد أف الجزائر اليمكف 

مبذولة إال أف الوضع السياسي أف تتخمى عف مسيرتيا في تطوير ىذا القطاع وعمى الرغـ مف الجيود ال
واألمني الذي عاشتو الجزائر كانت لو آثار وخيمة مف ناحية االىتماـ بالتعميـ العالي خبلؿ تمؾ الفترة، ومف 

فقد عرؼ ىذا القطاع تحسنا كبيرا في الميزانيات المرصودة لو حيث أنفقت مبالغ  2020إلى  2000سنة 
لى االرتفاع في أسعار البتروؿ وتبني سياسات إصبلحية لوزارة ضخمة لتطوير ىذا القطاع إذ يرجع ذلؾ إ

 التعميـ العالي واعتماد نظاـ ؿ ـ د لمواكبة التعميـ الجامعي العالمي.
 تحديد النموذج و منيجية الدراسة: .0-9
 تحديد النموذج: .0-9-0

تعتمد ىذه الدراسة عمى نموذج قياسي يتخذ متغير مفسر واحد وىو اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي وذلؾ 
مف اجؿ تبياف األثر المباشر لمتطور في تمويؿ التعميـ العالي عمى النمو االقتصادي في الجزائر الممثؿ 

ا مف ذلؾ فإف نموذج الدراسة . وانطبلق2018إلى  1980بالناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة الممتدة مف 
 يأخذ الشكؿ التالي:

     =  f (FMHESR) …………….......................................................... 1 

 منيجية الدراسة .0-9-9
سيتـ التطرؽ ىنا إلى اإلطار النظري لطريقة المربعات الصغرى العادية، والتعريؼ بمختمؼ     

 االختبارات اإلحصائية و القياسية.
 (OLSالتعريف بطريقة المربعات الصغرى العادية) -0

  ىي عبارة عف تحديد رياضي لبلنحدار الخطي، والذي يعطي أحسف تمثيؿ لبلنحدار والقاعدة
الطريقة ىي تدنية األخطاء حوؿ ىذا الخط إلى أدنى حد ممكف عف طريؽ تدنية  األساسية ليذه

 مجموع مربع انحرافات القيـ الفعمية عف القيـ المشاىدة.
  وتعتبر ىذه الطريقة مف أشير الطرؽ التي تستخدـ في تقدير معامبلت نماذج االنحدار التي تدرس

المستقمة بمتغير تابع، كما أنيا تمتاز بدقة تقدير العبلقة بيف متغيريف أو اكثر مف المتغيرات 
 1المعممات بعد تحقؽ افتراضاتيا لكي يتـ الحكـ عمى جودة النموذج المقدر

إذف ىذه الطريقة تحاوؿ إيجاد أحسف تصحيح خطي بتدنئو مربعات االنحرافات ) بيف المشاىدات الفعمية 
 والمقدرة(   

∑   وىذا ما يمكف كتابتو رياضيا   ̂     ∑   
         ̂   ̂1     

    
                                                           

شادي جماؿ الغرباوي، اثر رأس الماؿ البشري عمى النمو االقتصادي في فمسطيف، مذكرة ماجستير،تخصص اقتصاد التنمية، 1
 .102، ص 2015اإلسبلمية غزة،  الجامعة
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 فرضيات طريقة المربعات الصغرى: -9
 :1فروض طريقة المربعات الصغرى االعتيادية البلزمة لتقدير معامبلت نموذج االنحدار البسيط تتمحور حوؿ

 فترة زمنية تعتمد عمى الصدفة، وقد تكوف ىذه القيـ  وفي     كؿ قيـ مف قيـ المتحوؿ العشوائي
 موجبة أو سالبة أو مساوية لمصفر

 0أف القيـ المتوقعة لممتغير العشوائي تكوف مساوية لمصفر=      
  أف تبايف قيـ المتغير العشوائي حوؿ وسطيا الحسابي يكوف ثابت في كؿ فترة زمنية بالنسبة لجميع

 قيـ المتغير المستقؿ ومف تـ فإف حدود األخطاء يكوف ليا نفس التبايف  
          

 =  
  

  ترة بحد خطأ لمشاىدة في ف اليرتبطأف حد الخطأ أو المتغير العشوائي لمشاىدة ما في أي فترة
 أخرى، أي عدـ االرتباط الذاتي لؤلخطاء، وأف التبايف المشترؾ ألخطاء المبلحظات تكوف معدومة

  حوؿ متوسطيا المساوي لمصفر    موزعا توزيعا طبيعيا، أي توزيع       أف المتغير العشوائي
 يكوف متماثؿ وذالؾ عند كؿ قيـ مف قيـ المتغير المستقؿ أي يكوف بشكؿ جرس

 الثالث: نتائج الدراسة القياسية المطمب
 ييدؼ ىذا االختبار إلى تحديد درجة استقرار السبلسؿ الزمنية موضوع الدراسة .إجراء اختبار جذر الوحدة: 0

 (: نتائج اختبار جذر الوحدةII -19جدول رقم )
  السمسمة الزمنية

 الرتبة 
 

 الفرؽ األوؿ المستوى
 ثابت و اتجاه ثابت فقط ثابت و اتجاه ثابت فقط 

      I(1) -1.833 -0.00019 -3.908*** ***-3.933 
         I(0) -1.1891 -5.240*** -12.069*** ***-11.920 

  Eviews 8: مف إعداد الباحثيف باستخداـ المصدر
رفض فرضية العدـ القائمة بعدـ استقرار السبلسؿ مبلحظة : العبلمات النجمية ***، **و* تدؿ عمى 

 .% عمى الترتيب10% و 05%، 01مستويات المعنوية التالية الزمنية عند 
أف سمسة الناتج المحمي اإلجمالي ىي غير مستقرة في المستوى يمكف أف نستخمص مف الجدوؿ أعبلى

نما تستقر بعد اخذ الفرؽ األول يـ العالي جاءت مستقرة في المستوى وحتى بينما سمسمة اإلنفاؽ عمى التعموا 
 بعد أخذ الفرؽ األولى.

 
                                                           

المفاضمة بين نموذج السالسل الزمنية ونموذج االنحدار لبسيط في التنبؤ بحجم المبيعاتفيالمؤسسة مفتاح صالح، 1
 25، ص 2005،2006، مذكرة ماجستير ، تخصص عمـو تجارية، جامعة محمد بوضياؼ المسيمة ، االقتصادية
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 :ثر تطور التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائر.تقدير النموذج القياسي ال 9
ثر التطور االنفاقي في التعميـ العالي عمى الجدوؿ الموالي يعرض نتائج تقدير النموذج القياسي ال 

وذلؾ باستخداـ طريقة المربعات الصغرى  2018-1980خبلؿ الفترة  الجزائرلي في االناتج المحمي االجم
 العادية.

 ثر تطور التعميم عمى النمو االقتصادي في الجزائرتقدير النموذج القياسي ال (: II-10الجدول رقم )
Variables Coefficients T-Ratio P-Value  

C 

         

6.668 

0.2861 

10.571 

12.981 

0.000*** 

0.000*** 

 

R2=0.819971Meandependent var = 14.7290 

Adjested R2= 0.815106S.D. dependent var = 1.619945 

Akaike info criterion =2.16461    S.E. of regression = 0.696566  

Sum squared resid = 17.95254                         Schwarz criterion =2.249922 

Log likelihood = -40.20992Hannan-Quinn criter = 2.195220 

F-statistic = 168.5228*** P-value)0.00000(DW-Statistic= 1.6073 

 Eviews 8: مف إعداد الباحثيف باستخداـ برنامج المصدر
 %، عمى التوالي. 10%، 5%، 1إلى مستويات المعنوية *** ، **و* تشير مبلحظة: 

                           
 .االختبار االقتصادي، اإلحصائي والقياسي لمنموذج المقدر0.9

التطور االنفاقي في التعميـ العالي عمى الناتج المحمي بعد تقدير معممات النموذج القياسي لمعبلقة بيف 
؛ سيتـ اختبار ىذا النموذج مف الناحية االقتصادية ومدى 1980-2018في الجزائر خبلؿ الفترة  اإلجمالي

 توافقو مع النظريات الخاصة بيذه العبلقة ثـ اختبار النموذج مف الناحية اإلحصائية والقياسية.
 اختبار النموذج اقتصاديا-أوال

ؽ عمى التعميـ العالي  تؤثر ايجابيا عمى الناتج مف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا نبلحظ أف معممة اإلنفا
المحمي اإلجمالي خبلؿ فترة الدراسة في وضع الجزائر. فزيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي  بوحدة واحدة يرفع 

وحدة . ىذه النتيجة المتوصؿ إلييا تتماشى مع النظرية االقتصادية.       الناتج المحمي اإلجمالي بػ: 
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وجبة تعبر عمى األثر الدافع لمنمو االقتصادي كوف أف التعميـ العالي يوفر مخرجات مؤىمة ما فاإلشارة الم
يعني االستثمار في تنمية وتحسيف احد أىـ عوامؿ اإلنتاج وىو العمؿ، والذي يعتبر أىـ قوة اقتصادية 

يجابية قوية عمى نوعية محركة، قادرة عمى التطوير و االبتكار وخمؽ القيمة المضافة. والتي تنعكس بطريقة ا
 اإلنتاج وحجمو.

 اختبار النموذج من الناحية اإلحصائية-ثانيا
 وىنا سيتـ اختبار النموذج وفحص قدرتو عمى اجتياز بعض االختبارات األساسية

 لمعنوية معالم النموذج المقدر tأ.اختبار 
لفحص معنوية المعالـ المقدرة، فمف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا ومف خبلؿ  وىنا يتـ اعتماد اختبار ستيودنت

المحسوبة اكبر مف نظيرتيا   t%  مايعني أف احصاءة1والتي جاءت اقؿ مف P-Valueقيمة االحتماؿ 
الجدولية  فكؿ مف معممة الحد الثابت و معممة معدالت اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي ىي إحصائيا معنوية عند 

 % .1درجة 
 ب.اختبار المعنوية الكمية لمنموذج:

ى التعميـ ما يوضح أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف اإلنفاؽ عم           جاءت قيمة معامؿ التحديد 
العالي وزيادة النمو االقتصادي الممثؿ بالزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة المدروسة مايعني أف 

% مف التغيرات الحاصمة في 80اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي والذي ينتج مخرجات عمؿ مؤىمة يفسر تقريبا 
 رى غير متضمنة في ىذا النموذج.% المتبقية تعزى إلى متغيرات أخ20النمو االقتصادي و

 ج.تحميل التباين )اختبار فيشر(
المحسوبة مع نظيرتيا الجدولية كما يمكف  Fوىنا يتـ اختبار معنوية االنحدار ككؿ، بحيث يتـ مقارنة قيمة 

المحسوبة ىي اكبر مف  F%  مايعني أف احصاءة1والتي جاءت اقؿ مف        اعتماد قيمة االحتماؿ 
بيف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي وزيادة النمو االقتصادي نظيرتيا الجدولية والذي يؤكد وجود عبلقة معنوية

فيذا يرجح معنوية النموذج بشكؿ  1980-2018الممثؿ بالزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة
 عاـ.

 ثالثا.اختبار النموذج قياسيا
النموذج لبلختبار االقتصادي و االختبارات اإلحصائية، سيتـ اختباره مف الناحية القياسية كما  بعد اجتياز

 :يمي
                        أ.اختبار عدم تجانس التباين

تعتمد  طريقة المربعات الصغرى العادية  في التقدير عمى افتراض ثبات تبايف الحد العشوائي. حيث سيتـ 
 كما يمي:      استخداـ اختبار 
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𝒳ثـ مقارنتو مع        تقدير عدد المشاىدات مضروبا في معامؿ التحديد 
% 5عند درجة معنوية   

أكبر مف        بدرجة حرية = عدد المعممات االنحدارية في نموذج وايت المقدر ، فإذا كانت قيمة 
𝒳

أصغر        فإنو  يتـ  رفض فرضية العدـ  مايعني وجود مشكمة عدـ تجانس التبايف واف كاف   
𝒳مف 

 التبايف.فإنو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية مايعني تجانس   
 لعدم تجانس التباين  White(: اختبار II -10الجدول رقم )

 
Heteroskedasticity Test: White  

          F-statistic 0.191106     Prob. F(2,36) 0.8269 
Obs*R-squared 0.409714     Prob. Chi-Square(2) 0.8148 

Scaledexplained SS 0.585449     Prob. Chi-Square(2) 0.7462 
               

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/14/20   Time: 01:33   
Sample: 1980 2018   
Included observations: 39   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C -3.957994 8.761378 -0.451755 0.6542 

X^2 -0.006332 0.011873 -0.533365 0.5971 
X 0.340981 0.655607 0.520099 0.6062 

          R-squared 0.010505     Meandependent var 0.460322 
Adjusted R-squared -0.044466     S.D. dependent var 0.830967 
S.E. of regression 0.849241     Akaike info criterion 2.584857 
Sumsquaredresid 25.96360     Schwarz criterion 2.712823 
Log likelihood -47.40471     Hannan-Quinn criter. 2.630770 
F-statistic 0.191106     Durbin-Watson stat 1.228103 
Prob(F-statistic) 0.826877    

           

 Eviews 8: مف إعداد الباحثيف باستخداـ برنامج المصدر
وىي اقؿ مف              مف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا في الجدوؿ أعبله، لدينا:  

𝒳القيمة الجدولية إلحصائية كأي مربع  
 

        
مايعني قبوؿ الفرضية الصفرية ، اي اف تبايف       

 حد الخطأ متجانس.
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 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر           ب.اختبار  
مع قيمة             الختبار مدى توزع بواقي النموذج المقدر توزيعا طبيعيا يتـ مقارنة قيمة 

𝒳
       فإذا كانت قيمة قيمة  1=1-2الثابت=  –عند درجة حرية = عدد المعممات االنحدارية   

𝒳اكبر مف قيمة      
فإنو يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ توزع البواقي توزيعا طبيعيا وفي حاؿ   

𝒳اصغر مف قيمة             كانت قيمة 
الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية فانو يتـ رفض   

 البديمة بتوزع البواقي توزيعا طبيعيا.
 (: اختبار توزيع البواقي لمنموذج المقدرII -19الشكل رقم )

 
 Eviews 8مف إعداد الباحثيف باستخداـ برنامج المصدر: 

وىي أصغر مف قيمة  Jarque-Bera= 2.479مف خبلؿ الشكؿ أعبله نبلحظ أف  قيمة إحصائية
𝒳إحصائية كاي تربيع   

 

        
 .مايعني اف االخطاء العشوائية لمنموذج تتبع التوزيع الطبيعي       

 ج.اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء
عند مستوى معنوية  يتـ اختبار وجود ارتباط ذاتي مف الدرجة األولى باستخداـ جدوؿ إحصائية ديربف واتسوف

 عدد المعممات لممتغيرات المفسرة . 1= و  39= % لعدد مشاىدات 5
      

       
0.337 1.237 39 

 
وبيف إحصائية الدربف           مف خبلؿ ىذا االختبار نقارف بيف احصاءةالدربف واتسوف المحسوبة: 

 .واتسوف الجدولية 
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 بار دربن واتسون لالرتباط الذاتي( اخت12-   الشكل رقم )

 
تقع في مجاؿ منطقة         أف قيمة  الدربف واتسوف المحسوبة 09نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ 

 عدـ وجود ارتباط ذاتي بيف األخطاء.
 المطمب الرابع :مناقشة نتائج الدراسة القياسية

قياس أثر تطور التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر توصمنا إلى وجود عبلقة إيجابية مباشرة بيف  بعد
 (2018-1980اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي والناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر خبلؿ الفترة )

حدة يرفع مف الناتج المحمي فمف الناحية االقتصادية نجد أف التغير في اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي بوحدة وا
وىذه النتيجة تتوافؽ مع النظرية االقتصادية، فاإلشارة الموجبة تبيف األثر الدافع لمنمو  0.2861اإلجمالي ب 
 االقتصادي.

ومف الناحية اإلحصائية تـ اختبار معنوية معممات النموذج فقد اجتاز النموذج كؿ االختبارات اإلحصائية  
 ؤىمو لمتحميؿ االقتصادي.والقياسية بنجاح  ماي

في قياس معامؿ   1997( سنة BARROفمف أبرز الدراسات التي أثبتت ىذه العبلقة اإليجابية دراسة) 
(، وتوصمت الدراسة إلى أف رأس الماؿ 1995-1965دولة خبلؿ الفترة ) 100انحدار معدؿ نمو دخؿ ؿ

 قتصادي. البشري لو دور إيجابي ومؤثر وذو معنوية في عممية النمو اال
وىذه الدراسة في إطار قياس وتقدير العبلقة بيف إجمالي  2006( سنة                     ودراسة )

 إنتاجية عوامؿ اإلنتاج اإلقميمية والعوامؿ المؤثرة عمييا) رأس الماؿ البشري( ودور البحث. 
وتوافقت ىذه الدراسة مع دراستنا إذ ( 2018-1980وتطوير البنية التحتية في ايطاليا وذالؾ خبلؿ الفترة )

 توصمت الدراسة أف نسبة مساىمة رأس الماؿ البشري، بمغت نسبة عالية في زيادة إنتاجية عوامؿ اإلنتاج
محاولة  2016دراسة نورة دكومي،  وحممة إيماف ودراسة ولد عمري عبد الباسط وأمينة بمحنافي سنة  -

الجزائر وتوافقت نتائج الدراسة مع دراستنا وتوصمت إلى أف  قياس أثر التعميـ عمى النمو االقتصادي في
 لمتعميـ إسياـ ايجابي ومعنوي لمنمو االقتصادي خبلؿ فترة الدراسة.

دراسة مرادسي حمزة بعنواف دور جودة التعميـ العالي في تعزيز النمو االقتصادي وتوافقت ىي كذلؾ مع  -
 اإليجابية بيف التعميـ العالي والنمو االقتصادي في الجزائر.  نتائج ىذه الدراسة والتي توصمت إلى العبلقة 

جبارية التعميـ، فيذه السياسات سمحت بتكويف  انتيجت الجزائر سياسة رشيدة مف خبلؿ فرضيا لمجانية وا 
رأس ماؿ بشري تدريجيا. باإلضافة إلى التمويؿ المتوسع إلنشاء الجامعات ماسمح برفع عدد الخريجيف والذيف 
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ـ سيعمموف في رفع إنتاجية االقتصاد الوطني. توافقت نتائج ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات السابقة بدورى
 ما يؤكد صحة النظرية االقتصادية في ايجابية العبلقة بيف التعميـ والنمو االقتصادي.
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 خالصة الفصل 
تطور التعميـ عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ الفترة  تناوؿ ىذا الفصؿ الدراسة القياسية ألثر

جانب تحميؿ وضع التعميـ العالي في  إلى(. حيث تـ تحميؿ لواقع ومسار النمو االقتصادي 1980-2018)
عمى التعميـ والنمو االقتصادي في الجزائر.  اإلنفاؽالجزائر. كما تـ  في المبحث الثاني قياس العبلقة بيف 

 إيجابية ىذه العبلقة والتي  توافقت نتائجيا واغمب الدراسات السابقة حوؿ ىذا الموضوع. إلىراسة خمصت الد
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 خاتمة:
وذلؾ في بناء االقتصاد وتحسيف معدالت نموه  واألساسيفعاؿ ه الدور يعد قطاع التعميـ قطاعًا استراتيجيًا ل    

عالجت  .واالبتكار وخمؽ القيمة المضافة اقتصادياً مخرجات عمؿ مؤىمة قادرة عمى التطوير مف خبلؿ توفير 
بغية توضيح أثر تطور التعميـ والممثؿ في التعميـ العالي  االقتصاديدراسة العبلقة بيف التعميـ والنمو ىذه ال

-1980والممثؿ في الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر خبلؿ الفترة  االقتصاديعمى النمو 
2018. 

 أفكارالمفاىيمي لمتعميـ والنمو االقتصادي والعبلقة النظرية بينيما بناءًا عمى  األوالإلطارتناوؿ الفصؿ  أيف
مف أىـ وسائؿ تنمية رأس الماؿ البشري فيو  يعد التعميـ أنوتوجيات مختمؼ المدارس االقتصادية والتي ترى 

. ثـ تناوؿ الفصؿ الثاني الدراسة تصادياالقييدؼ إلى تحسيف القدرات البشرية ويساىـ في تحقيؽ النمو 
القياسية لعبلقة التعميـ بالنمو االقتصادي في الجزائر،  حيث تـ تحميؿ مسار وواقع النمو االقتصادي في 

التعميـ العالي والنمو  اإلنفاؽفي جانب وضع التعميـ العالي؛ وبعدىا تـ قياس العبلقة بيف النمو  إلىالجزائر 
وجود عبلقة ايجابية بيف المتغيرات  إلى، فقد خمصت نتائج ىذه الدراسة 2018-1980االقتصادي خبلؿ 

 موضوع الدراسة والتي توافقت نتائجيا مع العديد مف الدراسات السابقة حوؿ ىذا الموضوع . 
 التعميـ يؤثر ايجابيا عمى النمو االقتصادي  أففي  األولىفمف خبلؿ ىذه الدراسة نؤكد الفرضية 

توجد عبلقة طردية بيف التعميـ والنمو االقتصادي، ونؤكد صحة الفرضية  الفرضية الثانيةكما نؤكد صحة 
 الثالثة أف المخرجات التعميمة تتأثر بحجـ اإلنفاؽ الموجو لمتعميـ العالي

 :الدراسة تـ التوصؿ إلى عدة نتائج نذكر منيا ىذه مف خبلؿ
 خبلؿ فترة الدراسة. في الجزائر االقتصاديالنمو عمى تعميـ العالي لموجود تأثير إيجابي -
 .0.2861زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي بوحدة واحدة يرفع الناتج المحمي اإلجمالي ب -
 .2000اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في الجزائر يتزايد بشكؿ ممحوظ خاصة مع بداية -
 يمعب التعميـ دورا ميما في تكويف رأس الماؿ البشري. -
 نتيج الجزائر نظاـ ؿ ـ د بيدؼ االندماج في النظاـ التعميمي الجامعي العالمي.ت -
مكف نظاـ ؿ.ـ.د مف توحيد الشيادات وتسييؿ انتقاؿ الطمبة بيف المسارات والتخصصات واالعتراؼ  -

 بالشيادات عالميا
 الجامعات الجزائرية استقبللية-
 محيطيا الوطني والعالميعمىالجامعات  انفتاح-
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 :التوصيات
 تقديـ التوصيات التاليةي ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج يمكف ف
بناء رأس الماؿ البشري  دور رئيسي في مف  في قطاع التعميـ بكافة أنواعو لما لو االىتمامباالستثمارات-
 .االقتصاديرفع معدالت النمو و 
 .توسيع مصادر تمويؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ-
 لمحد مف البطالة.االقتصاديةضرورة التعاوف بيف الجامعات والمؤسسات -
تطوير البرامج األكاديمية في مختمؼ المستويات التعميمية باإلضافة إلى تعميؽ دور مؤسسات التعميـ -

 .المجتمع باحتياجاتالعالي والبحث العممي في الوفاء 
 عمؿ الجزائري وتوافؽ البرامج التعميمية مع متطمباتو.النظاـ التعميمي لتحقيؽ التكامؿ مع سوؽ ال إصبلح -
 تحسيف نوعية التأطير مما يضمف تحسيف نوعية التعميـ.  -
ضرورة جعؿ الجامعة مؤثرة في محيطيا االقتصادي واالجتماعي وىذا يكوف عف طريؽ جعؿ الجامعة -

 التي يواجييا المجتمع و تعمؿ عمىتمبية ىذه الحاجات البحثية. اإلشكاالتتبحث في 
 :فاق الدراسةآ

 يفتح ىذا الموضوع آفاقا بحثية جديدة والتي نذكر منيا: 
 .في الجزائر دراسة قياسية االقتصاديفي قطاع التعميـ العالي عمى النمو  االستثمار الخاصدور  -
 في الجزائر دراسة حالة الجزائر. االقتصاديعمى النمو األساسيأثر سياسة اإلنفاؽ عمى التعميـ  -
 أثر التعميـ عمى اإلنتاجية في المؤسسة االقتصادية. -
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 (.9109-0291: تطور اإلنفاق عمى التعميم العالي في الجزائر خالل الفترة)10رقم الممحق

 اإلنفاق عمى التعميم العالي السنوات

1980 1493000000 
1981 1891791000 
1982 2060166000 
1983 2286796000 
1984 2493724000 
1985 2764372000 
1986 3178591000 
1987 3494000000 
1988 3432000000 
1989 4380000000 
1990 36660000000 
1991 65000000000 
1992 4838056000000 
1993 7500000000 
1994 44000000000 
1995 16877192000 
1996 19559000000 
1997 19188104000 
1998 24306558000 
1999 34857516000000 
2000 38580667000000 
2001 43591873000000 
2002 587431650000000 
2003 63444661000000 
2004 66497092000000 
2005 78381380000000 
2006 85319925000000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 95689309000000 
2008 118306406000000 
2009 154632798000000 
2010 173483802000 
2011 212830565000000 
2012 277173918000000 
2013 264582513000000 
2014 270742002000000 
2015 300333642000000 
2016 312145998000000 
2017 310791629000000 
2018 313336878000000 
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 اإلجماليالناتج المحمي  السنوات
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1981 12,16248 
1982 12,24314 
1983 12,36202 
1984 12,48316 
1985 12,58313 
1986 12,59998 
1987 12,65302 
1988 12,75914 
1989 12,95286 
1990 13,22562 
1991 13,66716 
1992 13,88755 
1993 13,98923 
1994 14,21254 
1995 14,51115 
1996 14,75943 
1997 14,83802 
1998 14,85596 
1999 14,99053 
2000 15,23222 
2001 15,25703 
2002 15,32464 
2003 15,47418 
2004 15,63182 
2005 15,83864 
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2006 15,95732 
2007 16,05266 
2008 16,22039 
2009 16,11878 

2010 16,30328 

2011 16,48835 
2012 16,62779 

2013 16,62779 
2014 16,66208 

2015 16,63105 
2016 16,67237 

2017 16,75502 

2018 16,82411 

 لوغاريتم التعميم العالي لوغاريتم الناتج المحمي السنوات
1980 11,99848 21,12405336 
1981 12,16248 21,36078984 
1982 12,24314 21,4460524 
1983 12,36202 21,55041755 
1984 12,48316 21,63704301 
1985 12,58313 21,74007932 
1986 12,59998 21,87970385 
1987 12,65302 21,97431305 
1988 12,75914 21,95640902 
1989 12,95286 22,20031456 
1990 13,22562 24,32495208 
1991 13,66716 24,89765311 
1992 13,88755 29,2075341 
1993 13,98923 22,73816886 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 14,21254 33,71779584 
1995 14,51115 23,54922896 
1996 14,75943 23,69670138 
1997 14,83802 23,67755634 
1998 14,85596 23,91401203 
1999 14,99053 31,1822899 
2000 15,23222 31,28377241 
2001 15,25703 31,40589185 
2002 15,32464 31,70419643 
2003 15,47418 31,78197694 
2004 15,63182 31,82817933 
2005 15,83864 31,99260752 
2006 15,95732 32,07742913 
2007 16,05266 32,19212769 
2008 16,22039 32,40429904 
2009 16,11878 32,67207438 
2010 16,30328 32,78710535 
2011 16,48835 32,9915175 
2012 16,62779 33,25566484 
2013 16,62779 35,50369824 
2014 16,66208 33,23218746 
2015 16,63105 33,33591511 
2016 16,67237 33,40291696 
2017 16,75502 33,3701438 
2018 16,82411 33,37830002 
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 :ممخص

التعميمي عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلؿ اإلنفاؽ  ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تطور ىدفت
، وذلؾ مف الناحية النظرية ثـ مف الناحية التطبيقية. مستخدمة طريقة المربعات 2018-1980الفترة 

و االقتصادي في توصمت ىذه الدراسة إلى وجود أثر  إيجابي لمتعميـ عمى النم.قديرالصغرى العادية في الت
الجزائر خبلؿ فترة الدراسة؛ وىذا ما يتوافؽ مع الدراسات السابقة والتي تؤكد أف اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي 

 يسمح ببناء رأس ماؿ بشري قادر عمى التطوير واالبتكار وخمؽ ميزة تنافسية. 

 اإلنفاؽ؛الجزائر.؛: التعميـ؛ النمو االقتصاديالكممات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed to determine the impact of the development in educational spending on 

economic growth in Algeria during the period1980-2018 theoretically and empirically. By using 

the ordinary least squares method OLS. This study concluded the existence of a positive effect of 

education on economic growth in Algeria during the study period.The results of this study are in 

line with other studies which confirm that spending on higher education allows building human 

capital who can of develop, innovate and create a competitive advantage. 

Key words: Education; Economic Growth;Spending; Algeria. 
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