


 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  غزة - اإلسالمٌةالجامعة 

 عمادة الدراسات العلٌا 

 كلٌة التجارة

  التنمٌة اقتصادٌاتقسم 

 

 

 

 فً فلسطٌن ر رأس المال البشري على النمو االقتصاديأث

The Impact of Human Capital on Economic 

Growth in Palestine 

 

 عداد الباحثإ

 الغرباويشادي جمال 

 

 

 إشراف 

 صافًخالد الدكتور/ سمٌر األستاذ          النمروطً  أحمد الدكتور/ خلٌل

     

               

التنمٌة  اقتصادٌاتلمتطلبات نٌل الحصول على درجة الماجستٌر فً  قدمت هذه االطروحة استكماالا 

 غزة–الجامعة االسالمٌة  –من كلٌة التجارة 

 ه 0341 – م 5102

 





 أ
 

 ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

 

 قال تعالى:

)َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُه ِإالَّ الّمُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن 
ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب( آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّ 

 (7 عمران،)آل 
 

 

 صَدَق اهلل الَعِظيم
 

 

 

 

 



 ب
 

 

هدإء  إ 

 .، أبي الحبيب، إلى قدوتي وسنديإلى منبع األمان والوفاء

 ، أمي الحبيبة.إلى من غمرتني بحنانها، وكان رضاؤها سر توفيقي ونجاحي

 ، الشهيد عبد المجيد الغرباوي.وح أخي الطاهرةإلى ر 

 الغالية. ، زوجتي العزيزةوسنداً  إلى من كانت لي عوناً 

 وبسمة الغاليتين.إلى توأما قمبي ماريا 

 .أخوتي وأخواتي نجاحي،كل ما بوسعهم من أجل  بذلواالذين  إلى

 .إلى كل إنسان نزيه شريف يريد الخير لمبشرية

 .إلى الشجرة الطيبة، عائمة الغرباوي

 .كل حبي وتقديري إليكم جميعاً 

 

 



 ج
 

 شكر وعرفان

 فمو الحمد والمنة كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو  الكريم،العظيم وأخيرا هلل  الشكر أولً 

 إلىيفوتني في مستيل ىذا البحث أن أنوه بالجيود الجبارة والتوجييات القيمة التي طالما أسداىا  ل
 ،إياىا من وقتو الثمين، وانشغالتو الكبيرة مقتطعاً  ،/ خميل أحمد النمروطيالدكتور الفاضلمشرفي 

فكان نعم المشرف الحريص  من المساعدة والتوجيو ال وصرفو في خدمتي، حيث لم يدخر أي نوع
أسأل و  .واحترام، فمك مني كل شكر وتقدير عمى أمانة البحث العممي، والمتفرغ ألعبائو ومسؤولياتو

 .بوافر الصحة والعافية اهلل الرحيم أن يجعمو دائماً 

، / سمير خالد صافيأستاذي الدكتور ،مشرفي أيضاً  لىإ والعرفان والمتنانكما أتقدم بكامل الشكر 
، وأسأل اهلل الرحيم والحتراملجيوده الكبيرة والجبارة في إتمام الدراسة العممية، فمك مني كل التقدير 

 .بوافر الصحة والعافية أن يجعمو دائماً 

   سيف الدين عودةالدكتور/، لجنة المناقشة ألعضاء وأتقدم بوافر التقدير والشكر
 .قبول مناقشة ىذه األطروحة يمكرمتل اماجد الفر  الدكتور/األستاذ و  ، 

كبير في  الشكر إلى أساتذتي في قسم القتصاد بالجامعة اإلسالمية لما بذلوه من جيد بجزيل أتقدمو 
 نجاحي في ىذا البرنامج.

الذي تابع معي انجاز ىذا العمل وقدم  الدكتور الفاضل/ مازن العجمةما أتقدم بالشكر والعرفان إلى ك
 ياتو اليامة في إثراء ىذا العمل.كل نصائحو وتوجي

، لمجيد الكبير الذي بذلو في إتمام تدقيق / محمد صالحالميندسما أتقدم بكل الود والشكر إلى ك
 .والمتنانسة، فمك مني كل الشكر وتنسيق الدرا

أبو  / ذيابواألستاذ القمصان،/ عبد اهلل أبو األستاذ :لى كل منول يفوتني إل وأن أتقدم بالشكر إ
فمكم مني كل  ، لما بذلوه من جيد ودعم لي في إتمام ىذه الدراسةأحمد حسونة /واألستاذ ،عيده
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 ملخص الدراسة

التي ، الدراسة، إلى البحث والتحميل في مفيوم رأس المال البشري وأىم نماذج النمو الداخمي دفتى
الدول المتطورة  تناولت دراستو وابراز دوره في احداث عممية النمو القتصادي في العديد من

بيان أثر ومساىمة رأس المال البشري عمى النمو القتصادي في  كذلك تيدف إلى، والمتقدمة
نموذج  ستخداموبا، واقع رأس المال البشري في فمسطينمن خالل الدراسة الوصفية لوذلك  فمسطين،

قياسي يبين أثر مؤشرات قياس رأس المال البشري عمى إجمالي الناتج المحمي الفمسطيني، وتم 
وقدر النموذج  ،(2000.2012منية ربعيو لممتغيرات خالل الفترة )العتماد عمى بيانات سالسل ز 

باستخدام طريقة المربعات الصغرى، حيث تم التأكد من خمو النموذج من جميع المشاكل الحصائية 
 وذلك لضمان صحة تقديرات النموذج.

ت ما نسبتو ( فسر ة )مؤشرات قياس رأس المال البشريلى أن المتغيرات المستقمإقد توصمت الدراسة و 
، حيث جاءت العناصر ير التابع )إجمالي الناتج المحمي(من التغير الحاصل في المتغ 40%

والتعميم الجامعي( ذات دللة إحصائية معنوية موجبة، فيما جاء متغير  )التعميم الثانوي، المستقمة
)معدل  ومتغير ،(الحكومين لكل من متغير )اإلنفاق ولم يك ،ات العميا ذو معنوية سالبة األثرالدراس

 .األمية( تأثير معنوي دال إحصائياً 

، أوصت الدراسة، بضرورة الىتمام والتركيز المكثف في بناء وتطوير ستناد إلى نتائج الدراسةوباإل
رأس المال البشري والستثمار فيو، من خالل التدريب والتعميم الذي يعتبر القاعدة األساسية التي 

ف والميارات والبتكار، وبالتالي لبد من العمل عمى زيادة جودة التعميم، كذلك يبنى عمييا المعار 
وذلك من أجل  ،المعرفة اقتصاديات مجال في البحث العمميو  ،زيادة اإلنفاق الحكومي عمى التعميم

 ،والزدىارالتوصل الى الوسائل والطرق التي تحولت بيا الدول من مرحمة التخمف الى التقدم 
خالل توفير الظروف السياسية  الستفادة من الكفاءات والقدرات الوطنية في الداخل والخارج منو 

 .المناسبة جتماعيةوال قتصاديةوال
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ABSTRACT 

This study investigates a deep research in human capital concept and 
endogenous growth models. It highlights the human capital role in the 
economic growth in many developed countries. It aims to analyze the 
contribution of the human capital on economic growth in Palestine through 
a descriptive research to the reality of human capital in Palestine, and 
econometric model which shows the impact of human capital on GDP. It 
depends on quarterly time series through the period (2000-2012). The 
model was estimated by the least squares method (OLS) and found that 
there are no statistical problems to guarantee the truth of the estimation. 
This study reaches that the independent variables explained 40% of the 
change in dependent variable (GDP). It was proved that the independent 
variables (secondary and tertiary education) have a positive statistical 
significance while the post graduate variable has a negative statistical 
significant. In addition, there is no statistical significance for the government 
expenditure, illiteracy rate variables. Based on the results, the study 
recommended the necessity of developing and investing human capital 
through training and education which is considered the main base of 
knowledge, skills and innovation. Consequently, we need to develop the 
education quality and increase the governmental expenditure and scientific 
research on economics of knowledge, to achieve the economic growth. The 
study also recommended to make advantage of national capacities through 
the provision of the appropriate economic, political, and social conditions.    
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 لوانفصم األ

 اإلطار انعاو نهدراصت

 :انًمديت(1.1)

الماؿ  رأسمعدؿ تراكـ  عمى متقتااداإلة ، تركز التحميؿ يتقتااداإلبمشاكؿ التنمية  اإلىتماـعندما بدأ 
 ماإلتستثمار  نااؽاإلالمييمف ف  تحقيؽ ىدؼ التنمية كالذم يتمثؿ ف   تستراتيي المتغير اإل كىكالمادم، 

عممية  ياالضخـ، كغدا ىذا اإلعتقاد حقيقة متسمـ بيا، كلـ يكف ىذا اإلعتقاد ينا  كيكد عكامؿ أخرل تتطمب
 التنمية.

الماؿ  رأسيف أف تراكـ يتقتااداإلالارضية الت  إعتقد بيا معظـ  إختبارتقاـ ب 1956ف نمكذج تسكلك عاـ أإال 
 رأسالماؿ ترتاع حاة كؿ عامؿ مف  رأسية تساعة العمؿ، كانو مع تراكـ إنتايىك التسبب الرئيتس  لزيادة 

% فقط 12.5يف كالت  أظيرت أف يتقتااداإلالماؿ مع مركر الكتقت، ككانت نتيية الدراتسة ماايئة لمعديد مف 
ية نتايالماؿ المكظؼ، أما اليزء الباتق  مف نمك اإل رأس إلىية عمى المدل الطكيؿ يعزل نتايمف تغير اإل

 تسـ التغير التقن  )بكاتق  تسكلك(.إمك عمى المدل الطكيؿ تسماه تسكلك بالذم ياتسر النك 

يف بنمكذج النمك النيككالتسيك  الذم يعتمد عمى الماادر الخاريية يتقتااداإلكنتيية لعدـ تقناعة العديد مف 
 نيايةف   ية كنمك دخؿ الارد عمى المدل الطكيؿ، فقد طكرتنتايلمتقدـ التكنكلكي  ف  تاتسير نمك اإل

ية تتحدد مف إتقتاادبحكافز  الثمانينيات كمطمع التتسعينيات نماذج لمنمك، يككف فييا التقدـ التكنكلكي  مدفكعان 
ىذه النماذج  أىـإتستكشاؼ العكامؿ المؤثرة عمى األداء التنمكم ف  المدل البعيد، ك  حاكؿداخؿ النمكذج، كت

نظرية النمك اليديدة، كترل ىذه النظريات أف ىناؾ دكر بارز لرأس الماؿ البشرم ف   أكنماذج النمك الداخم  
العالم  بكؿ كضكح عمى أف الككادر المؤىمة كمعارفو  متقتااداإل، كتقد دلت تيربة التطكر متقتااداإلالنمك 

 إعادةعناار  ىـأية كاالدارية تككف عنارنا مف نتايالمينية كالعممية كالتكنيكية بااة خااة كالخبرة اإل
 كاإليتماع ، الت  كثيرنا ما تحدد تسير كأفاؽ عممية التنمية. متقتااداإل نتاجاإل

ة، البد مف التعرؼ عمى يتقتااداإلكالاعاؿ ف  عممية التنمية  تساتس الماؿ البشرم كدكره األ رأسية ىما ألكنظرن 
فيو. كبالنتسبة لامتسطيف، إنو مف الضركرم تككيف كتطكير  اإلتستثمارمايكمو كالنظريات الت  تقامت بتاتسيره ك 

مكارد مادية ف  فمتسطيف، فالبد مف التعرؼ عمى مدل  أمالماؿ البشرم، كذلؾ لعدـ كيكد  رأسكتنمية 
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فيو  اإلتستثمارف  فمتسطيف، كالعمؿ عمى تطكيره كتككينو ك  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  النمك  رأسة تساىمم
ااة ما تشيده فمتسطيف مف لدكلة فمتسطيف، خ زدىارالمتستمر، كيمب التقدـ كاإل مادتقتااإللتحقيؽ النمك 

 .تسيطرتو عمى المكارد كالخيرات ف  فمتسطيف إلى ضافةإحتالؿ اييكن  كعراتقيؿ كتقيكد، باإل

 يشكهت اندراصت:(1.1)
مؤثر عمى عممية التنمية  أتساتس ية كبيرة لرأس الماؿ البشرم كعنار أىمبعد نمكذج تسكلك، بدا ىناؾ 

ه أثر الماؿ البشرم ك  رأسمف دراتسة حالة  كنظرا لعدـ امتالؾ فمتسطيف لممكارد اإلتقتاادية فالبد,ة، يتقتااداإل
 :عمى تتساؤؿ رئيس يابةف مشكمة الدراتسة تتمثؿ ف  اإلإف  فمتسطيف، كمف ىنا ف متقتااداإلعمى النمك 

 في فمسطين؟ يقتاا اإلعمى عممية النمو  رات قياسو()ممثال بمؤش المال البشري رأس تأثيرما ىو 

 :اندراصت أهداف(1.1)

، كدراتسة مؤشرات تقياتسو، كالبحث ف  متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأس أثرتقياس  إلىالدراتسة تيدؼ 
 :ةالتاليالدراتسة عمى النقاط  أىداؼف  فمتسطيف، حيث تستتركز  متقتااداإلدكره ف  عممية النمك 

ف   أتساتس تو كعنار تتناكلكالبحث ف  النظريات الت   كمقاييتسو الماؿ البشرم رأسدراتسة مايـك  .1
 .متقتااداإلعممية النمك 

 .ف  فمتسطيف متقتااداإلعمى النمك  تأثيرف  ال تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإلة تساىمتقدير مدل م .2
 .فمتسطيفف   متقتااداإلالثانكم عمى النمك  تعميـة التساىمتقدير مدل م .3
 .فمتسطيفف   متقتااداإلعمى النمك  تأثيراليامع  ف  ال تعميـبياف دكر ال .4
 .متقتااداإلعمى النمك  تأثيرف  ال عمياة الدراتسات التساىممعرفة مدل م .5
 .فمتسطيفف   متقتااداإلكالنمك  األميةبراز العالتقة بيف معدؿ إ .6
 الماؿ البشرم ف  فمتسطيف. رأسة ف  تطكير تساىمتقديـ إتقتراحات كتكايات مف شأنيا الم .7

 
 
 



4 
 

 ُت اندراصت:أهً(1.1)

 ية كبيرة مف خالؿ ما يم :أىمتكتتسب الدراتسة 

ية لمدكؿ النامية بشكؿ عاـ كالحالة الامتسطينية بشكؿ خاص، ىماأل غايةالدراتسة مكضكع ف   تناكؿت .1
ة يتقتااداإلكالتنمية  متقتااداإلالماؿ البشرم، كالنمك  رأسمف خالؿ البحث كالتحميؿ ف  مايكـ 

 كمعرفة كياية حدكثيما.
يتيا ف  أىمكتاتسيره كفؽ نظريات النمك الداخم ، كتتمثؿ  متقتااداإلالدراتسة ماادر النمك  تناكؿت .2

، حتى ف  نمكذج تسكلك متقتااداإلف  عممية النمك  المادر اليديدالماؿ البشرم باعتباره  رأس تناكؿ
الماؿ البشرم( ف  عممية النمك  رأسكعدـ ابراز دكر التقدـ التقن  ) متقتااداإلكتحميمو لمنمك 

 ال بعد ذلؾ بظيكر نظريات النمك الداخم .إ، متقتااداإل
كتقياتسو ف  فمتسطيف،  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  عممية النمك  رأسية أىميأمؿ الباحث ابراز  .3

تستاادة الباحثيف كالميتميف بالبحث العمم  مف ذلؾ، باإل القطاع العاـ الحككم  كالقطاع  إلى ةضافكا 
 الخاص.

 متقتااداإلتو ف  النمك تساىمالماؿ البشرم ف  فمتسطيف، كتكشؼ عف مدل م رأستبرز الدراتسة كاتقع  .4
 ف  فمتسطيف.

 يتغُراث اندراصت:( 1.1)

كالذم يرمز لو بالرمز ، الناتج المحم  اإليمال ، كيقاس مف خالؿ متقتااداإلالمتغير التابع: النمك  .1
(GDP.) 

 المتغيرات المتستقمة: .2
الثانكية العامة: كىك عدد األفراد الذيف حامك عمى شيادة الثانكية العامة ف   خريي عدد  .أ 

 (.JSفمتسطيف، كيرمز لو بالرمز )
 البكالكريكس امجعدد الحااميف عمى الشيادة اليامعية: كىك عدد األفراد الذيف تخريكا مف بر  .ب 

 (.BC، كيرمز لو بالرمز )مف كؿ اليامعات الامتسطينية كالكميات كالمعاىد
ف   عميا: كىك عدد األفراد الذيف تخريكا مف برامج الدراتسات العمياالدراتسات ال خريي عدد  .ج 

 (.GEكيرمز لو بالرمز ) ،فمتسطيف
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، مف المكازنة الامتسطينية العال  تعميـ: كىك نايب كزارة التربية كالتعميـالحككم  عمى ال نااؽاإل .د 
 (.EXكيرمز لو بالرمز )

المركزم الامتسطين ،  حااءيياز اإل معاييرف  فمتسطيف حتسب  األمية: كىك نتسبة األميةمعدؿ  .ق 
 (. ILكيرمز لو بالرمز )

 فرضُاث اندراصت:(1.1)

 .النمك اإلتقتاادم عمى الثانكم تعميـال خريي عدد أثر إيياب  لزيادة ىناؾ  .1
 مك اإلتقتاادم.النعمى  اليامع  تعميـال خريي عدد  أثر إيياب  لزيادة ىناؾ .2
 .مك اإلتقتاادمالنلمتعميـ عمى الحككم   نااؽإلل أثر إيياب  ىناؾ .3
 .مك اإلتقتاادمالنعمى  ،عمياالدراتسات ال خريي عدد  أثر إيياب  لزيادة ىناؾ .4
 مك اإلتقتاادم.النعمى  ،األميةمعدؿ  أثر تسمب  لزيادة ىناؾ .5

 :يُهدُت اندراصت(1.7)
لبياف  حاائ اإلالذم يتستخدـ التحميؿ  ،كالمنيج القياتس  الكم ، يتستخدـ الباحث المنيج الكاا  التحميم 

كالعكامؿ المحددة لو، إذ يتستخدـ الباحث بيانات التسالتسؿ الزمنية لبياف   متقتااداإلطبيعة العالتقة بيف النمك 
ممثالن  متقتااداإلمؤشرات تقياتسو )كمتغيرات متستقمة( عمى النمك  إتستخداـبالماؿ البشرم  رأس تأثيرمدل 

 2000) مف الاترةربعية بيانات تسالتسؿ زمنية  إتستخداـبكذلؾ  ،)كمتغير تابع(بقيمة الناتج المحم  اإليمال  
-E)  حاائ اإلتستعانة بالبرنامج اإلتـ ك ، مشاىدة 52، كبالتال  بمغ عدد مشاىدات النمكذج (2012-

views )تقدير حيـ العالتقة بيف  أيؿكطريقة المربعات الاغرل مف  ،معادلة اإلنحدار المتعدد إتستخداـب
 .المتغير التابع كالمتغيرات المتستقمة

 :اندراصاث انضابمت(1.1)
كالتدريب منذ القرف الثامف  تعميـالماؿ البشرم مف خالؿ ال رأسف   اإلتستثمار يةأىم إلىكف يتقتااداإللقد تنبو 

 ،، إال أنيا كانت إشاراتتعميـية الأىمكمالثكس كغيرىـ عمى  ،كمارشاؿ ،كماركس ،عشر، فمقد أكد آدـ تسميث
كلـ تأخذ الدراتسات كاألبحاث طابع اليدية كالتطبيؽ إال منذ منتاؼ القرف العشريف، خااة بعد نتائج نمكذج 

الماؿ البشرم تأخد  رأسخارج النمكذج، فبدأت بعد ذلؾ الدراتسات عف أريئيا لعكامؿ   تسكلك، كالبكاتق  الت
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كبذلؾ أابح لرأس الماؿ  ،بدينيتسكف كببيكر كرمر كلككس كمركران  ،بشكلتز بدايةطابع التطبيؽ كالتحميؿ، ف
 .البشرم نظريات تتسمى بنظريات النمك الداخم 

 (:متقتااداإل)النمك  نتاجيادة اإلالماؿ البشرم ف  ز  رأست دكر تتناكلكمف أبرز الدراتسات الت  

 اًل: ال راسات عمى المستوى الفمسطيني:أو  
 الفمسطيني: قتاا اإلالمال البشري في  رأسية إنتاج(: مح  ات 1111)شبالق،  .1

كبياف  ،الامتسطين  تقتااداإلالماؿ البشرم ف   رأسية إنتاية تساىمتحديد كتقدير مدل م إلىىدفت الدراتسة 
ية العامميف ككؿ ف  إنتاية تساىمتقدير مدل م إلى ضافةباإل كفؽ الطرؽ القياتسية، عميياالمحددات المؤثرة 

أتسمكب اإلنحدار الخط  كطريقة  إتستخداـكتـ ، بيانات تسالتسؿ زمنية إتستخداـحيث تـ  الامتسطين ، تقتااداإل
تستخدمالقياتس ، ك  حاائ اإلالمربعات الاغرل لمتحميؿ   ت الباحثة نمكذييف تقياتسييف ف  الدراتسة:ا 

 (:ية العاممينإنتاج) :لوالنموذج ال 

 
 :حيث أن

GDP/L1 :ية العامؿ.إنتاي 

C باألتسعار الثابتة. الناتج المحم  اإليمال : نايب الارد مف 

IF الناتج المحم  اإليمال ات األينبية المباشرة مف اإلتستثمار : معدؿ. 

W.متكتسط أير العامؿ ف  األراض  الامتسطينية : 

X/GDPمتقتااداإلناتاح : مؤشر اإل. 

K/L1 عدد العامميف. إلىالماؿ المادم  رأس: نتسبة رايد 
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 : إلى أنتوامت ال راسة 

  نتاية بيف متكتسط نايب الارد مف الناتج المحم  ك إحاائيتكيد عالتقة ذات داللة ية العامؿ كمعامؿ ا 
 %(.90نحداره )إ
  نتايالماؿ المادم لكؿ عامؿ ك  رأسة بيف نتسبة إحاائيتكيد عالتقة ذات داللة عامؿ ية العامؿ ك ا 

 %(.75نحدار )اإل

 المال البشري(: رأسية إنتاجالنموذج الثاني: )

 
 :حيث أن

 البشرم.الماؿ  رأسية إنتاي: 

 فأعمى.عدد الحااميف عمى ثانكية عامة  إلىالماؿ المادم  رأستسبة رايد ن: 

 : إلىتوامت ال راسة 

  نتايك  ،ة نايب الارد مف الناتج المحم إحاائيتكيد عالتقة ذات داللة الماؿ البشرم كمعامؿ  رأسية ا 
 %(.89) االنحدار

  نتايك  ،الماؿ المادم لكؿ عامؿ متعمـ رأسة بيف نتسبة إحاائيتكيد عالتقة ذات داللة الماؿ  رأسية ا 
 %(.71) البشرم كمعامؿ االنحدار

 
المال البشري عمى أ اء الشركات العائمية  رأس أثر: (1111 را ات، وعريقات، وبرنوطي،)ج .1

 الفمسطينية:

الذم يمتمكو أفراد ، كالخبرة كالتدريب تعميـبال الماؿ البشرم ممثالن  رأسالتعرؼ عمى دكر  إلى ىدفت الدراتسة
 الدراتسة كشممت، عمى أداء الشركات مف خالؿ النمك كالربحية كالبقاء ،دارية فيياإالعائمة الذيف يشغمكف مكاتقع 

افظة حلشركات العائمية الامتسطينية ف  ميارىا مف يميع اتخإشركة عائمية تمثؿ عينة عشكائية تـ  213
تستخدمك  ،( شركة2087) تقتااداإلالت  بمغ عددىا حتسب التسيؿ التيارم ف  كزارة  الخميؿ،  اإلتستبانةت ا 
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 إلى أفات متستكل المعنكية لتحميؿ البيانات، كتقد تكامت الدراتسة إختبار  إتستخداـكتـ  داة ليمع البيانات،أك
 كثراأل تعميـحيث كاف ال الماؿ البشرم كأداء الشركات، رأس( بيف 0.93تقكم مكيب بنتسبة ) إرتباطىناؾ 
 التدريب. تأثيرعمى األداء يميو الخبرة، بينما كاف ىناؾ ضعؼ ف   ان تأثير 

 (:1111-1991الفمسطيني ) قتاا اإل: تحميل ماا ر النمو في (1111 م ان،)ح .1

نمكذج تسكلك المعتمد عمى دالة  إتستخداـبف  فمتسطيف  متقتااداإلتحميؿ ماادر النمك  إلىدفت الدراتسة ى
كخطكة  متقتااداإلف  النمك  الماؿ( رأس )العمالة، نتاجة عناار اإلتساىملتحديد مدل م ككب دكغالس،

بيانات تسالتسؿ زمنية  إتستخداـية الكمية، تـ نتايية العكامؿ اإلإنتايلى ثـ تحميؿ العكامؿ المؤثرة ف  نمك أك 
 :التال الباحث النمكذج القياتس   إتستخدـ، حيث حاائ اإللمتحميؿ 

 
 : حيث أن

TFP :ية العكامؿ الكمية.إنتاي 

REXالثابتة.باألتسعار  يمال : نتسبة الاادرات لمناتج المحم  اإل 

RFDI:  المحم .األينب  لمناتج  اإلتستثمارنتسبة تدفقات 

REER  الاعاؿ.: تسعر الارؼ الحقيق 

INF:  التضخـ.معدؿ 

RCF: يمال اإلئتمانية المباشرة لمناتج المحم  نتسبة التتسييالت اإل. 

 :إلىتوامت ال راسة 

 الدراتسة.%( خالؿ فترة 131.9( كى  ما تشكؿ نتسبة )1.64الماؿ المادم ) رأسة تساىممغت مب 
 (.51.91) ( كتشكؿ ما نتسبتو0.64ة العمالة )تساىمبمغت م% 
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تااالت المال البشري في شركة اإل  رأستحميل واقع تطوير  (:1111 ن،عمياو  )أبو فارة، وغانم، .1
 ":الفمسطينية الخموية الفمسطينية "جوال

الماؿ البشرم ف  شركة يكاؿ ف  الضاة الغربية مف كيية الطاتقـ  رأسمعرفة كاتقع تطكير  إلىىدفت الدراتسة 
التدريب،  ،تعميـالماؿ البشرم )ال رأسة لتطكير أتساتسياإلدارم، كتقد ركزت الدراتسة عمى ثالث عناار 

 إلىتوامت ال راسة  كأداة ليمع المعمكمات، اإلتستبانةت إتستخدمكتقد  ،(كتحتسيف خاائص كادر العمؿ
 :التالي

 فمف خالؿ االيابات ف   ،تعميـالماؿ البشرم مف خالؿ ال رأستيتـ بدرية كافية لتطكير أف الشركة ال
 منخاضة.( كى  تقيمة 2.21ف تقيمة المتكتسط الحتساب  )أعمى فقرات ىذا العنار تبيف  اإلتستبانة

  الماؿ البشرم عف طريؽ التدريب  رأستطكير  إلى أكثر تكامت الدراتسة بأف الشركة تكلى إىتمامان
ا عف طريؽ تحتسيف خاائص ضن أيك  ،( كى  تقيمة متكتسطة2.9حيث بمغت تقيمة متكتسطو الحتساب  )

 (.2.87) كادر العمؿ حيث بمغت تقيمة الكتسط الحتساب 

 العربي:: ال راسات عمى المستوى ثانياً 
 الجزائر:في  يقتاا اإلالمال البشري في النمو  رأس ور  (:1111 شريفي، والبشير،) .1

ف   نتاجكمتستكل الميارة ف  زيادة اإل تعميـالماؿ البشرم مف خالؿ ال رأس أثرتقياس  إلىدفت الدراتسة ى
تستخدمك  تستاادة منو ف  عممية البناء كالتنمية،ية ىذا العنار كاإلإنتايرفع  أيؿكذلؾ مف  اليزائر، ت الدراتسة ا 

 :نمكذج لككس القياتس  

 
 :حيث أن

 .الماؿ البشرم رأسمقدار التغير ف   :

 .الماؿ البشرم رأستراكـ لنشاط  اعالية: مقدار ال

 .الماؿ البشرم الاردم رأس: مخزكف 

 .تعميـ: الكتقت المخاص لم
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 :إلى توامت ال راسة

 الماؿ البشرم عمى معدؿ نمك الناتج المحم  رأستسالب لمتغير ف  معدؿ نمك  تأثيرناؾ ى. 
 تقتااداإلختالؿ بيف متطمبات إلكيكد  ،تعميـمف مخريات ال تستايد كثيران ياليزائرم ال تقتااداإل 

 .كمخريات اليامعات كالمعاىد
وفق نموذج  ،يقتاا اإلالمال البشري والنمو  رأس(: تق ير العالقة بين 1111ىنى، وبن مريم،) .1

 :سولو المطور في الجزائر

كرأس الماؿ البشرم المقاس )عدد المتسيميف ف   الماؿ المادم، رأسكؿ مف إلى تقياس أثر ىدفت الدراتسة 
( 2009-1987) ف  اليزائر خالؿ الاترة الزمنية متقتااداإلالنمك  العاممة عمىدم يالثانكم( كاأل تعميـال
 :لتقدير الدراتسة التال الباحثاف النمكذج  إتستخدـحيث  نمكذج تسكلك المطكر، إتستخداـب

 
 :حيث أن

 لكغاريتـ لمناتج المحم .: 

 الماؿ المادم. رأس: 

 الماؿ البشرم. رأس: 

 : العمالة. 

 :إلىتوامت ال راسة 

  (.0.17بنتسبة ) متقتااداإلالماؿ المادم عمى النمك  رأسمكيب لمعدؿ نمك  تأثيرىناؾ 
  (.0.33-بنتسبة ) متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأسمعنكم تقكم تسالب، لمعدؿ نمك  أثركيكد 
 الجزائر:المال البشري في  رأسي في تعميمال اإلستثمار(: 1111 ىان،) .1

 متقتااداإللرأس الماؿ البشرم عمى النمك  تعميـف  ال لإلتستثمار تأثيرف ىؿ ىناؾ أمعرفة  إلىىدفت الدراتسة 
  ف  تسبيؿ تعميمالذم بذلتو التسمطات العمكمية اليزائرية عمى نظاميا ال ماإلتستثمار كتقييـ المييكد  باليزائر،
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الماؿ البشرم عمى النمك  رأس تأثيرف  دراتستو لبياف  تقياتسيان  نمكذيان  إتستخدـفمقد البشرم. تككيف الرأس الماؿ 
تستخدـف  اليزائر، ك  متقتااداإل  الدراتسة:ف  تقدير  التال الباحث النمكذج القياتس   ا 

 
 :حيث أن

 المحم . يمال : تعبر عف الناتج اإل

 الماؿ المادم. رأس: 

 الماؿ البشرم. رأس: 

 .ف  الناتج اإلتستثمارمعدؿ : 

ة طكاؿ فترة إييابيف  اليزائر كانت  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  النمك  رأسة تساىمم إلى أف توامت ال راسة
كالرأس الماؿ  يمال ف ىناؾ عالتقة طكيمة المدل بيف الناتج القكم  اإلأك  (،2007-1968الدراتسة مف )

كتشؼ الباحث أف الدك  البشرم ف  اليزائر خالؿ فترة الدراتسة، الماؿ البشرم  رأس تأثيرالمعنكم ل يياب اإل ركا 
لمنمك  تساتس الماؿ البشرم ليس المحرؾ األ رأس، كبذلؾ يككف (0.247) بمغ متقتااداإلعمى النمك 

لمنمك  تساتس ىك المحرؾ األ (0.495الماؿ المادم ) رأسالمتراكـ ف   اإلتستثمارف  اليزائر، كأف  متقتااداإل
 (.2007-1968) ف  اليزائر خالؿ فترة الدراتسة متقتااداإل

في المممكة العربية السعو ية،  راسة  يقتاا اإلوالنمو  تعميمال (:1111 )المالكي، وبن عبي ، .1
 المعا الت اآلنية: إستخ امبقياسية 

العاـ كنمك الناتج المحم  الحقيق  )النمك  تعميـتقياس العالقة التبادلية بيف المدرييف ف  ال إلىىدفت الدراتسة 
نمكذج تقياتس   إتستخداـعكدية، كتـ ف  المممكة العربية التس تعميـعمى ال نااؽاإلكتحديد محددات (، متقتااداإل
طريقة المربعات الاغرل  إتستخداـ، كتـ متقتااداإلية كالنمك تعميممدل التداخؿ بيف المتغيرات ال ختبارن  إلآ

-1970) ت الدراتسة بينات تسالتسؿ زمنية خالؿ الاترةإتستخدمحيث  ذات الثالث مراحؿ لتقدير النمكذج،
تستخدـك  ،(1998  الباحثيف ثالث نماذج تقياتسية لمتقدير: ا 
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 :حيث أن

 : الناتج المحم  الحقيق  الغير ناط . 

 العاـ. تعميـالمدرييف ف  ال :

 .تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإل :

L/P : التسكاف إيمال  إلىنتسبة حيـ العمالة. 

 التسابقة.الناتج المحم  الحقيق  غير الناط  لمتسنة : 

 .عدد التسكاف :

 .العاـ لمتسنة التسابقة تعميـالمدرييف ف  ال: 

 الحككمية. يراداتاإل: 

 :إلىتوامت ال راسة 

 ( مما 0.1زيادة الناتج المحم  الحقيق  بمعدؿ ) إلى%( تؤدم 1  بنتسبة )تعميمال نااؽاإلف زيادة إ%
 .متقتااداإلف  النمك  تعميـية الأىميؤكد دكر ك 

 بمعدؿ تعميمال نااؽاإل%( تتطمب زيادة ف  1العاـ بنتسبة ) تعميـإف زيادة عدد المدرييف ف  ال  
 .القاير يؿ%( ف  األ0.33)

 سوريا:المال البشري في  رأسفي  اإلستثمارقياس عائ   (:1111 المابح،) .1

ف   تعميـالعائد مف ال إتستخداـب الماؿ البشرم ف  تسكؽ العمؿ التسكرم، رأسابراز دكر  إلىىدفت الدراتسة 
ف   اإلتستثمارنمكذج مينتسر لقياس عائد  إتستخداـبكذلؾ  التسكرم كمؤشر تقياس لرأس الماؿ البشرم، تقتااداإل
، (2003-1970) خالؿ الاترة يكركمتستكل األ تعميـمف خالؿ تقياس العالتقة بيف ال الماؿ البشرم، رأس

 رحمة اليامعية%( كالم0.7الثانكم ) تعميـف  ال اإلتستثمارمعدؿ العائد عمى  إلى أفكتكامت الدراتسة 
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لدل العامميف ف   يكرالماؿ البشرم ف  األ رأسف   اإلتستثمار، كلكحظ تدن  شديد لعائد %(1.05)
 .اليميكرية العربية التسكرية

 :ي والجر لمموظفات السعو يات بم ينة الرياضتعميمالعالقة بين المستوى ال (:1999 الشميل،) .1

 يكركتسنكات الخبرة لدل العامالت عمى األ  (تعميم)المؤىؿ ال تعميـمتستكل ال أثرتقياس  إلىىدفت الدراتسة 
  عمى األير أكبر تعميمالمؤىؿ ال تأثير إلى أفحيث تكامت الباحثة . لممكظاات العامالت ف  مدينة الرياض

يككف أعمى ف   متقتااداإلكأف العائد -كالتدريب  تعميـف  ال اإلتستثمارية أىمتسنكات الخبرة، مما يؤكد  أثرمف 
بينما  %21  بمرحمة كاحدة تزيد األير بنتسبة تعميمزيادة المؤىؿ ال حيث أف-األعمى  تعميمحالة المؤىؿ ال

 .فقط %8.5 حكال زيادة تسنكات الخبرة بتسنة كاحدة تزيد األير ب

 

 الر ن(:)حالة  يقتاا اإلعمى النمو  تعميمال أثر (:1991 لتل،)ا .1

ف   ثربراز ذلؾ األا  ، ك كميان  تقياتسان  متقتااداإلف  االردف عمى النمك  تعميـال أثرتقياس  إلىىدفت الدراتسة 
 ة تمؾ المراحؿ ف  نمك الناتج المحم ،تساىمكابراز مدل م ،عمياكالثانكية، كال لزامية،ية اإلتعميمالمراحؿ ال

 إعتماد، كتـ متقتااداإلعمى النمك  تعميـال أثرالباحث طريقة المربعات الاغرل لتقدير  إتستخدـكتقد 
ف   التال الباحث نمكذج شكلتز  إتستخدـ كتقد نمكذييف تقياتسييف، ىما نمكذج شكلتز كنمكج دينيتسكف،

 التقدير:

 
 :حيث أن

 .تعميـلزامية ف  الالمرحمة اإل: 

 المرحمة الثانكية.: 

 .عمياالمرحمة ال: 

 .تعميـمعدؿ العائد عمى ال :
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 الكم . نتاجاإل :

 معدؿ النمك ف  القكل العاممة. :

 .متقتااداإلف  النمك  عميالممرحمة ال تعميـة التساىمم :

 الحقيق . الناتج المحم  اإليمال  :

 :إلىتوامت ال راسة 

 ( ف  كؿ 38) إلى%( 21.2بيف ) تراكحتف  األردف تقد  متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىمم%
 .( حتسب طريقة شكلتز1988-1971) ية خالؿ الاترةتعميمالمراحؿ ال

   حيث أف، متقتااداإلياءت تسالبة عمى النمك  عمياف  المرحمة ال تعميـة التساىمم إلى أفكتكامت 
، كذلؾ لضيؽ حيـ التسكؽ كعدـ مقدرة عمياالتسبب ف  ذلؾ ارتااع نتسبة البطالة بيف حممة الشيادات ال

 .العال   تعميمتستيعاب مخريات النظاـ الإالكطن   تقتااداإل
 

 :جنبية: ال راسات الثالثاً 
1. (Kensuke, 2011) Measuring Human Capital in Japan: 

مقارنة بعدد تسنكات دراتستيـ، خالؿ الاترة  اليابافالماؿ البشرم بيف العامميف ف   رأستقياس  إلىىدفت الدراتسة 
 ف  المتستقبؿ، متقتااداإل  ف  النمك تعميمة المحتممة القطاع التساىم(، كتقياس كتقدير الم1950-1990)

 :(نتاجالباحث دالة ككب دكغالس )دالة اإل إتستخدـحيث 

 
 :حيث أن

 .الناتج المحم  اإليمال  :

 التقن .التقدـ : 

 عامؿ.عدد تساعات العمؿ لكؿ : 
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 .الماؿ البشرم رأس: 

 .حيـ القكل العاممة: 

 .الماؿ المادم رأس: 

أكبر مف  عةتقد زاد بتسر  متكتسط تسنكات الدراتسة لمعماؿ ف  غير القطاع الزراع ، إلى أف توامت ال راسة
رتااع ف  ا  شرم ف  ذلؾ القطاع الغير زراع  ك الماؿ الب رأسة تساىمزيادة م إلىالعامميف ف  الزراعة، مما أدل 

 .متقتااداإلالنمك 

2. (Bronzini and Piselli, 2006): Determinants of Long-run Regional 
Productivity The Role of R&D Human Capital and Public Infrastructure: 

اإلتقميمية كالعكامؿ المؤثرة  نتاجية عكامؿ اإلإنتاي إيمال تقياس كتقدير العالتقة بيف  إلىلقد ىدفت ىذه الدراتسة 
-1980خالؿ الاترة ) ايطالياالماؿ البشرم(، كدكر البحث كالتطكير كالبنية التحتية العامة ف   رأس) عمييا
 ت دالة ككب دكغالس:إتستخدم(، كتقد 2001

 
 :حيث أن

 .نتاجالتغير التقن  لمعكامؿ الكمية لإل: 

 .الناتج المحم  اإليمال : 

 العمالة.حيـ كعدد  :

 .الماؿ المادم رأس :

 :إلىتوامت ال راسة 

 نتاجية عكامؿ اإلإنتاي%( ف  زيادة 0.38الماؿ البشرم بمغت ) رأسة تساىمإف نتسبة م. 
 الكمية كى  نتسبة  نتاجعمى عكامؿ اإل تأثير%( ف  ال0.03ة البحث كالتطكير )تساىمبمغت نتسبة م

 الكمية. نتاجعمى عكامؿ اإل تأثيرضعياة ف  ال
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 نتاجاإلية عكامؿ إنتاي%( ف  زيادة 0.11التحتية ) نيةة تقطاعات البتساىمنتسبة م. 
3. (Narayan and Smyth ,2004): Temporal Causality and the Dynamics of 

Exports, Human Capital and Real Income in China: 

كالاادرات الحقيقية، كالدخؿ الحقيق  ف  الايف  ،الماؿ البشرم رأستقياس العالتقة بيف  إلىىدفت الدراتسة 
الماؿ البشرم  رأسالعالتقة التسببية بيف  إختبار(، كركزت الدراتسة عمى 1999-1960خالؿ الاترة )

ختبار منيج التكامؿ المشترؾ ك  إتستخداـبكالاادرات الحقيقية، كالدخؿ ف  الايف، كذلؾ   إطارات التسببية ف  ا 
 نتائج ىذه الدراتسة ف  اآلت : أىـتمثؿ نمكذج متيو تاحيح الخطأ، كت

  كالاادرات الحقيقية، كالدخؿ الحقيق  عندما كاف  ،الماؿ البشرم رأسعدـ كيكد تكامؿ المشترؾ بيف
 الدخؿ الحقيق . أكالماؿ البشرم  رأسالمتغير التابع تسكاء 

 الماؿ البشرم، كالاادرات الحقيقية، رأسالقاير: تكيد عالتقة تسببية تبادلية )ثنائية( بيف  يؿف  األ 
الماؿ البشرم، كما تكيد  رأس إلىتياه تتسير مف الدخؿ الحقيق  كما تكيد عالتقة تسببية أحادية اإل

عالتقة حيادية بيف الاادرات الحقيقية كالدخؿ الحقيق ، كمف ثـ فإف الدراتسة ال تدعـ الارضية القائمة 
 .متقتااداإلالزيادة ف  النمك بأف الزيادة ف  الاادرات الحقيقية تتسبب 

4. (Chuang, 2000):The Relationship Between Human Capital, Exports, 
and Economic Growth: a Causality Analysis for Taiwan, (1952–1995): 

الماؿ البشرم، كالاادرات الحقيقية، كالنمك  رأسالتعرؼ عمى العالتقة التسببية بيف  إلىىدفت الدراتسة 
، كذلؾ 1995حتى عاـ  1952كاف خالؿ الاترة مف عاـ يايف القاير كالطكيؿ ف  تيمف  األ متقتااداإل
ختبار منيج التكامؿ المشترؾ ك  إتستخداـب  ات التسببية ف  إطار نمكذج تاحيح الخطأ.ا 

الطكيؿ مف خالؿ  يؿف  األ متقتااداإلف  زيادة النمك  تساىـزيادة الاادرات ت إلى أفكأشارت نتائج الدراتسة 
الماؿ  رأسالماؿ البشرم، كتقد تـ اتستنتاج ذلؾ بتسبب كيكد عالتقة تسببية تتسير مف  رأسىا عمى تراكـ تأثير 

زيادة النمك  إلىتدعـ الدراتسة الارضية القائمة بأف زيادة الاادرات تؤدم  الاادرات الحقيقية. إلىالبشرم 
 البشرم.الماؿ  رأس عمى، كما تدعـ نظرية النمك الداخم  المعتمدة متقتااداإل

5. (BARRO, 1997): Human Capital and Economic Growth: 
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( 1995-1965دكلة خالؿ الاترة ) 100تقياس معامؿ إنحدار معدؿ نمك الدخؿ الاردم ؿ  إلىىدفت الدراتسة 
 عتبارىا مؤشران إب عمياية الثانكية كالتعميمبالنتسبة لميمكعة مف المتغيرات فييا نتسبة عدد التالميذ ف  المرحمة ال

ات البنؾ الدكل  كحاؿ الماؿ البشرم، كف  ىذه الدراتسة الت  يمبت بياناتيا عبر تقاعدة بيان رأسلقياس 
البشرم كذلؾ عبر  ؿالما رأسف   ىـباعتباره المككف األ تعميـالباحث عمى بيانات تسالتسؿ زمنية لمؤشرات ال

كمؤثر كذك معنكية ف   إيياب الماؿ البشرم لو دكر  رأس إلى أف، كتكامت الدراتسة 1995-1965 المدة
 .بيانات تسالتسؿ زمنية كبتقديرات النماذج القياتسية إتستخداـبف  ىذه الدكؿ كذلؾ  متقتااداإلعممية النمك 

6. (George A. Kyriacou, 1991): Level and Growth Effects of Human 
Capital: Across-country Study of The Convergence Hypothesis: 

الماؿ البشرم الت  تنص عمى دكره البارز ف  احداث النمك  رأسنظرية  إختبار إلىىدفت الدراتسة 
ف يكتشؼ ىؿ ىناؾ دكر بالاعؿ لرأس الماؿ البشرم ف  انتقاؿ الدكؿ مف مرحمة أاد الباحث ، كأر متقتااداإل

لمقكل العاممة، كالمعرفة  تعميـالباحث عدد تسنكات الدراتسة المدرتسية، كال إتستخدـالتقدـ، حيث  إلىالتخمؼ 
الارضية: أف ىناؾ عالتقة طردية مكيبة  إختبارية كمؤشرات لرأس الماؿ البشرم، حيث أراد الباحث التكنكلكي

دالة ككب دكغالس )دالة  إتستخداـبالطكيؿ، كذلؾ  يؿف  األ يمال الماؿ البشرم كالناتج اإل رأسبيف 
تستخدـحدل الدكؿ النامية ف  أمريكا الالتينية، ك (، إل1985-1970، لماترة الزمنية )(نتاجاإل الباحث الدالة  ا 

 :ةالتالي

 
 :حيث أن

 .يمال الناتج اإل :

 .الماؿ المادم رأس :

 .القكل العاممة :

 .لمقكل العاممة تعميـعدد تسنكات ال :

 .المعرفة التكنكلكيية:  
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ف   متقتااداإلكالنمك  البشرمالماؿ  رأسة بيف عناار إحاائيىناؾ عالتقة ذات معنكية  أفتوامت ال راسة 
ف ىناؾ مقدرة إعميو ك ، متقتااداإلعمى النمك  تأثيرالطكيؿ، كأف ىناؾ دكر تسمب  لمعمالة العادية ف  ال يؿاأل

 .مرحمة التقدـ إلىلرأس الماؿ البشرم لتطكير الدكؿ مف طكر التخمؼ 

7. (Razin, 1977): Economic Growth and Education: 

الحقيق  لميمكعة مف  يمال تقياس العالتقة بيف نمك نايب الارد مف الناتج القكم  اإل إلىىدفت الدراتسة 
(، y) يمال القكم  اإل كالناتج (i)يمال الماؿ المحم  اإل رأسدكلة(، ككؿ مف معدالت 11الدكؿ المتقدمة )

كتقاـ بقياس العالتقة التسببية بيف معدالت (. nالتسكان  )كالنمك  (e) الثانكم تعميـكمعدالت اإللتحاؽ بال
 تعميـكمعدالت التغير )النمك( ف  الدخؿ الاردم، كما تقاـ بقياس العالتقة التبادلية بيف ال تعميـااللتحاؽ بال

ة مرتاعة كذات معنكية إييابيىناؾ عالتقة  إلى أفالمعادالت اآلنية، كتكاؿ  إتستخداـب متقتااداإلكالنمك 
 (.الثانكم تعميـ)معدالت االلتحاؽ بال تعميـكال يمال ة ىامة بيف نمك نايب الارد مف الناتج المحم  اإلإحاائي

 السابقة:ق عمى ال راسات عمىالتعقيب والت (1.1.1)
 الفمسطيني:ل راسات عمى الاعي  ا .1

الماؿ البشرم عمى الشركات ف   رأس أثرعمى تقياس  ،فعميافارة ك  فقد ركزت دراتست  يرادات كعريقات، كأبك
كأداة  اإلتستبانة إتستخداـب ،كالتدريب كالخبرة كمؤشرات تقياس لرأس الماؿ البشرم تعميـال إتستخداـب، فمتسطيف
عمى أداء  تعميـمكيب لم أثركيكد  إلىلى ك ، حيث تكامت األثرلبياف ككشؼ ىذا األ حاائ اإللمتحميؿ 

التدريب مكيب  تأثير إلى أف ثانيةبينما تكامت الدراتسة ال ه ضعيؼ،أثر أما التدريب فكاف  الشركات العائمية،
 متقتااداإلتحميؿ ماادر النمك  إلىبينما ركزت دراتسة حمداف  أضعؼ، تأثيرذات  األخرلكالعكامؿ 

بينما تتطرتقت  ،متقتااداإلعنارم العمؿ كرأس الماؿ المادم عمى النمك  أثرنمكذج تسكلك، كبينت  إتستخداـب
 أثرتقياس  إلىكبذلؾ لـ تتطرؽ الدراتسات  ،الماؿ البشرم ف  فمتسطيف رأسية إنتايمحددات  إلىدراتسة شبالؽ 

ت عمى المتستكل كاضح بيف الدراتسا إختالؼإف ىناؾ  ف  فمتسطيف، متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأس
 متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأس أثرىذه الدراتسات لـ تبيف  حيث أف ،الدراتسة الحاليةالمحم  كبيف 

تستخدمف  فمتسطيف بؿ عمى اعيد الشركات الخااة كالعائمية، ك  فيما  ،ثركأداة تحميؿ األ اإلتستبانةت ا 
الماؿ البشرم عمى النمك  رأس أثرت بيانات تسالتسؿ زمنية كطريقة المربعات الاغرل لبياف إتستخدم
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كفرضيات الدراتسة بيف  كمشكمة الدراتسة، ىداؼكاضح ف  األ إختالؼكىناؾ  ف  فمتسطيف، متقتااداإل
لى الت  ك ية الدراتسة بإعتبارىا مف الدراتسات األأىمكف  ىذا التسياؽ تنبع  ،حاليةالدراتسات التسابقة كدراتستنا ال

 .ف  فمتسطيف متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأس أثرتبيف 

 :ل راسات عمى الاعي  العربيا .1

ه عمى النمك أثر ك  الماؿ البشرم، رأسدراتسة  إلىرل الباحث أف الدراتسات العربية التسابقة تقد تتطرتقت ي
فيو،  اإلتستثمارالماؿ البشرم ك  رأسبقياس عالتقة  كبف مريـ، نبيؿ، دىاف، شريا ، فمقد تقاـ كؿ مف متقتااداإل

تسالب لرأس الماؿ  أثركيكد  إلىف  اليزائر حيث تكامت دراتسة شريا   متقتااداإلعمى معدؿ النمك 
الماؿ  رأس ثرمعنكم تسالب أل أثركيكد  إلىكتكامت دراتسة بف مريـ كنبيؿ  ،متقتااداإلالبشرم عمى النمك 
مكيب لرأس الماؿ  أثركيكد  إلىضحت دراتسة دىاف أك بينما  ف  اليزائر، متقتااداإلالبشرم عمى النمك 

ف  اليزائر طكاؿ فترة الدراتسة، بينما تتطرتقت دراتسة  متقتااداإلعمى النمك  تعميـف  ال اإلتستثمارالبشرم ك 
معادالت تقياتسية  إتستخداـبالعربية التسعكدية  ف  المممكة متقتااداإلعمى النمك  تعميـال أثردراتسة  إلىالمالك  

 أثركيكد  إلى، كتكامت دراتسة التؿ متقتااداإلعمى النمك  تأثيرف  ال تعميـكيكد دكر لم إلىكتكامت  ،نيةآ
عمى  عمياف  المراحؿ ال تعميـة التساىملم تسالبان  ثربينما كاف األ ف  االردف، متقتااداإلعمى النمك   تعميـلم

كالمشكمة الدراتسية بيف الدراتسات العربية  ىداؼكاأل ةحاائياإلف ىناؾ تقارب ف  المنييية إ ،متقتااداإلالنمك 
 ،الماؿ البشرم رأسلقياس  ف  عدد العكامؿ المتستقمة المتستخدمة كمؤشران  ختالؼمع اإل ،حاليةالدراتسة الكبيف 
 تعميـال أثر إلىتسكل لـ تتطرؽ الدراتسات العربية تسكل  ت ف  ىذه الدراتسة خمس عكامؿ متستقمة،إتستخدمحيث   

الحككم  عمى  نااؽاإلك  عمياكالدراتسات ال ،كاليامع  ،تساتس األ تعميـت الإتستخدمفمقد  ، متقتااداإلعمى النمك 
 إتستخداـب، ف  فمتسطيف متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأس أثركمؤشرات لقياس  األميةكمعدؿ  تعميـال

 ،اـ طريؽ المربعات الاغرلدباتستخ حاائ اإلكالتحميؿ  ،(2013-1995بيانات تسالتسؿ زمنية لماترة )
 .%0.40بمغت  متقتااداإلالماؿ البشرم عمى النمك  رأسمؤشرات  تأثير إلى أفة اليالدراتسة الح كتكامت
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 :راسات الجنبيةال  .1

الماؿ البشرم عمى  رأس أثرمعظميا بيف  حيث أف ة كالدراتسات األينبية،الييو تشابو بيف الدراتسة الحأك ناؾ ى
ف أك  و ف  دراتستنا،إتستخدامكما تـ  حاائ اإلبيانات تسالتسؿ زمنية لمتحميؿ  إتستخداـبك  ،متقتااداإلالنمك 

ف بعض أدراتستنا كالدراتسات االينبية ذلؾ بيف  ختالؼكالارضيات، كيكمف اإل ىداؼىناؾ تشابو بيف األ
ه عمى النمك أثر الماؿ البشرم ك  رأست نماذج رياضية مباشرة لشكلتز كلككس لقياس إتستخدمالدراتسات االينبية 

 أثرمعادلة انحدار كتحميميا بطريقة المربعات الاغرل لبياف  حاليةت الدراتسة الإتستخدمبينما  ،متقتااداإل
كاختمات الدراتسة مع بعض  ،متقتااداإلالماؿ البشرم( عمى النمك  رأسالمتغيرات المتستقمة )مؤشرات تقياس 

العالتقة بيف نمك الاادرات كرأس الماؿ البشرم كنمك  إلىيا تتطرتقت حيث أنمف  ،األخرلالدراتسات االينبية 
الماؿ  رأسمكيب طردم لمعالتقة بيف  أثرالماؿ البشرم، اف الدراتسات االينبية معظميا أثبتت أف ىناؾ  رأس
ة مباشرة ف  زيادة تساىمم تعميـاف لم ،أثبت كؿ مف شكلتز كدينيتسكف 1955فمنذ  ،متقتااداإلرم كالنمك البش

نتايكذلؾ مف خالؿ رفع كااءة ك  ،الدخؿ القكم  الكطن  كما أثبتت ىذه الدراتسات  دم العاممة،يية األا 
 ،متقتااداإلالماؿ البشرم كالنمك  رأسعمى  نااؽاإلكاالبحاث كغيرىا عمى العالتقة الطردية المكيبة بيف نمك 

عداد كتنمية أكااليتماع  كالتسياتس  لمدكؿ المتخماة مرتبط بقدرتيا عمى  متقتااداإلكذلؾ يعن  اف النمك 
كذلؾ  الماؿ ىك ما يتستثمر ف  البشر، رأسأثمف ضركب  إلى أفكتقد أشار الاريد مارشاؿ  المكرد البشرم،

ذلؾ الذم نشأت باضمو األالت  أكالانكف  أكعمى أتساس اف الاكر تسكاء ما يتعمؽ منو بالعمكـ كاألداب 
فنت مف الكيكد الثركة  إذاييؿ مف االيياؿ التسابقة لو، كذلؾ انو  أميمثؿ النياح الذم يتمقاه  إنما ،كاألييزة

كلكف لك بقيت الثركة  ،الماؿ البشرم( رأسلاكر )تستعادتيا بتسرعة بكاتسطة اإمكاف ف باإلإف ،المادية ف  العالـ
 كالتخمؼ.الاقر كالعكز  إلىالعالـ   إلىالمادية بدكف الاكر فاف ىذه الثركة تسرعاف ما تتضاءؿ كتتالشى كيعكد 

 إلىتيدؼ  حاليةالدراتسة ال حيث أفعف الدراتسات التسابقة، ف   ف  مكتقع مختمؼ نتسبيان  حاليةكتأت  الدراتسة ال
مؤشرات تقياس  إتستخداـبكذلؾ  ؟،متقتااداإلعمى النمك  تأثيرتقياس ىؿ ىناؾ دكر لرأس الماؿ البشرم ف  ال

 إلىبيانات تسالتسؿ زمنية ربعية لمتغيرات الدراتسة، كبذلؾ تسكؼ تتطرؽ الدراتسة  إتستخداـبالماؿ البشرم، ك  رأس
ف  فمتسطيف، كمف ثـ  كتقياتسيان  مف خالؿ تحميؿ مؤشرات القياس كاايان  ،الماؿ البشرم ف  فمتسطيف رأسكاتقع 

 .اثبات فرضيات الدراتسة إلىالتكاؿ 
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 :المق مة
بعد إنتياء الحرب العالمية الثانية، أابح كاضحان لدل دكؿ العالـ كافة، ضركرة كيكد رؤية لمتخطيط 

 أىـكالتسكانية ليذه الدكؿ، كأابح مف  اإليتماعيةة ك يتقتااداإلالمتستقبم  لمكايية المتغيرات التسياتسية ك 
 متقتااداإلالدكؿ ىك تحتسيف لممتستكل المعيش  ألفرادىا، كذلؾ عبر تحتسف االداء  إليوالتى تتسعى  ىداؼاأل

 متقتااداإلخالؿ كؿ مراحؿ الاكر  تقتااداإلة، كلذلؾ اىتـ عمماء يتقتااداإلبزيادة معدالت النمك كالتنمية 
دكمار لمنمك، بيذا المكضكع، كذلؾ عبر نظريات تحميؿ النمك ككياية حدكثو نظريان، إال أف ياء تحميؿ ىاركد 

الخمتسينات ظيرت النظرية النيككالتسيكية، كأتت بتاتسير  نيايةة تق  تاتسير النمك، كف  أتساتسيكيعتبر ركيزة 
ان لمنظريات الت  أتساتسي، الذم يعتبر مادران متقتااداإليديد لمنمك، تيتسد ذلؾ ف  نمكذج ركبرت تسكلك لمنمك 

 .متقتااداإلياءت بعده ف  تاتسير النمك 

ة حتسب تتسمتسميا يتقتااداإلالنظريات الماتسرة لمنمك كالتنمية  أىـكف  ىذا الااؿ تسكؼ نتسمط الضكء عمى 
 التاريخ .
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 َظرَاث انًُى اإللتصا ٌ: (1.1)

 :يقتاا اإلمفيوم النمو ( 1.1.1) 
كذلؾ لتحقيؽ رفاىيتيا  كافة الدكؿ ف  العالـ، إليوتسمى الذم تتسعى اليدؼ األ متقتااداإليعتبر النمك 

الدخؿ القكم   إيمال مف  نو تحقيؽ زيادة ف  متكتسط نايب الاردأب متقتااداإلكيعرؼ النمك  ة،يتقتااداإل
ال يعن  ميرد حدكث  متقتااداإلأف النمك  أم(، 72ص ،2006 )عيمية، الحقيق  خالؿ فترة زمنية محددة

أف معدؿ النمك البد أف يككف  أم ،بؿ البد مف حدكث زيادة ف  دخؿ الارد الحقيق ، زيادة ف  الدخؿ القكم 
بؿ البد أف تككف  ،كاف الزيادة الت  تتحقؽ ف  دخؿ الارد ليتست زيادة نقدية اكبر مف معدؿ النمك التسكان ،

ىك عبارة عف  متقتااداإلأف معدؿ النمك  أم ،زيادة حقيقية بمعنى البد مف اخذ معدؿ التضخـ بعيف اإلعتبار
كالبد أف تككف الزيادة  ،(11، ص2003التضخـ )عطية،  –معدؿ النمك التسكان   –معدؿ الزيادة لمدخؿ 

غير مؤتقتة تسرعاف ما تتالشى ىذه الزيادة بزكاؿ  أم المتحققة ف  الدخؿ القكم  متستمرة كعمى المدل الطكيؿ،
 حدكثيا.أتسباب 

 :يقتاا اإلعناار النمو ( 1.1.1)
معرفة ماادر  أم ،متقتااداإلىك معرفة كياية حاكؿ عممية النمك  متقتااداإلإف ىدؼ نظريات النمك 

 لتحقيقو:ة الزمة أتساتسيكالذم يعتمد عمى ثالث عناار  ،متقتااداإلالنمك 

، كىك عبارة عف القدرات اليتسمية نتاجيعتبر العمؿ عامالن مؤثران بشكؿ كبير ف  عممية اإل لعمل:ا .1
العاممة بعدد التسكاف  اليدية، كيرتبط حيـ نتاييا ف  العممية اإلإتستخدامكالاكرية الت  يمكف لالنتساف 

الزيادة ف   تساىـكت كبتساعات العمؿ الت  يبذليا كؿ عامؿ، عميوف الياىزيف لمعمؿ كالقادريف النشطي
عدد التسكاف ف  إرتااع حيـ العمالة ف  الدكلة، كيتـ تحتسيف كتطكير عنار العمؿ عف طريؽ 

 (.81، ص2001، )خمياة، تعميـالتدريب كال
كمبان  كأراض  كأاكؿ  آالتلؼ مف أالماؿ عنار تراكم ، يت رأسيعتبر عنار  المال: رأس .1

الذم يذىب  دخاراإلالماؿ مف خالؿ  رأسية، كيتـ تمكيؿ نتايمادية كغيرىا الت  تدخؿ ف  العممية اإل
ف زيادة لإلتستثمار  كالدخؿ، نتاجزيادة اإل إلىالذم بدكره يؤدم  اإلتستثمارزيادة  إلىتؤدم  دخاراإل، كا 

(، كما يمكف أف 107ص ،2006 )خمؼ، تقتااداإلف   الرأتسمال مما يزيد ف  القدرة عمى التككيف 
 الدكلية.الماؿ عف طريؽ اإلتقتراض الداخم  كالخاري  كالمتساعدات  رأسيمكؿ 
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كىك عبارة عف التقنيات الحديثة كالنظـ المتطكرة الت  تتستخـ ف  العممية  التطور التكنولوجي: .1
مف خالؿ ناس الكمية مف  ،أكثركمية أكبر كبكتقت أتقؿ كيكدة  تاجإلى أنية، كالت  تيدؼ نتاياإل

، كيتكلد التطكر التكنكلكي  نتاجاإلتستغالؿ األمثؿ لكؿ عنار مف عناار اإل أمأتقؿ،  أكالمدخالت 
 ات العممية اليديدة كاإلختراعات الحديثة كاإلبتكارات كالبحث العمم كتشافكالتقن  مف خالؿ اإل

 .(13، ص2003)عطية ،

 ة:يقتاا اإلالفرق بين النمو والتنمية ( 1.1.1)
الدخؿ القكم  الحقيق  خالؿ فترة زمنية  إيمال إَف النمك ىك تحقيؽ زيادة ف  متكتسط نايب الارد مف 

كتكزيع  متقتااداإليانب النمك  إلىمحددة، بينما التنمية ى  عممية إرادية مقاكدة ذات أبعاد مركبة تتضمف 
حداث تغييرات يذرية يكىرية ف  البنى )اليياكؿ( ك  ،عادالن  ثماره تكزيعان   اإليتماعيةة كالتسياتسية ك يتقتااداإلا 

 أيؿط التسمكؾ كمكاتقؼ كاتياىات المكاطنيف نحك التنمية مف إنماكالثقافية كف  ىياكؿ المؤتستسات الكطنية كف  
عـ مف النمك أشمؿ ك أتنمية اف عممية ال أمكالميتمع،  تكفير الحياة اإلنتسانية المادية كالركحية الكريمة لمارد

 أكة يتقتااداإلال يرتبط بالضركرة بحدكث تغيرات ىيكمية ف  اليكانب  متقتااداإلفالنمك  ،متقتااداإل
ركف مقكأحد عناارىا اليامة لكنو يككف  متقتااداإل، أما التنمية في  ظاىرة تتضمف النمك اإليتماعية

م تسريع إتقتاادمف الممكف أف يحدث نمك  .اإليتماعيةة كالتسياتسية ك يتقتااداإلبحدكث تغيرات ف  اليياكؿ 
تتسبقيا ف   أكية، بتسبب عدـ إتماـ التحكالت اليامة الت  تكاكب عممية التنمية إتقتااددكف حدكث تنمية 

 (.31، ص2010كاالح،  ة،ك ة كالتسياتسية )حاليتقتااداإلك  العمميات التكنكلكيية كالمؤتستسية كالثقافية

 :يقتاا اإلنظريات النمو ( 1.1.1)
إف النظريات الت  تيتـ بالطريقة الت  تكضح كياية رفع معدؿ النمك ف  الدخؿ القكم  ف  المدل الطكيؿ 

 تقتااداإلالعكامؿ الت  تحدث التغيير البنيكم ف   أىـتتسمى بنظريات النمك، أما النظريات الت  تركز عمى 
مف نظرية ألخرل  نتاجطريقة المزج بيف عناار اإل أككالميتمع في  نظريات التنمية، كتختمؼ ىذه الكااة 

ف   متقتااداإلالعكامؿ الت  تحدث النمك  ىـكؿ نظرية كنظرتيا أل عميياحتسب االفتراضات الت  تقكـ 
 مكف تطبيقيا ف  البمداف النامية،ي كثير مف ىذه النظريات ال فمثالن  الدكؿ الت  تتحدث عنيا، أكالميتمع 
عف تمؾ الت  تسادت كتقت ظيكر ىذه النظريات فاف كؿ نظرية تؤكد  حاليةطبيعة الظركؼ ال إختالؼبتسبب 
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ميمؿ النظريات الت  فتسرت النمك  إلىية بعض العالتقات الضركرية لتايـ عممية التنمية، كتسكؼ نتطرؽ أىم
 :متقتااداإلحتسب التتسمتسؿ التاريخ   متقتااداإل

  Adam Smith (1111-1191:) عن  آ م سميث يقتاا اإلالنمو ( 1.1.1.1)
بمشكمة  معنيان  األمـككاف كتابو عف طبيعة كأتسباب ثركة  ،يف الكالتسيؾيتقتااداإليأت  آدـ تسميث ف  طميعة 

كماىية العكامؿ كالتسياتسات الت   ،، ككاف ىدفو ىك التعرؼ عمى كياية حدكث ىذا النمكمتقتااداإلالنمك 
 ة:التاليتعكتقو، كتقد ركز عمى العناار 

كمف ثـ فإنو يعتبر كؿ فرد  ،ةيتقتااداإلإمكانية تطبيؽ القانكف الطبيع  ف  األمكر  القانون الطبيعي: . أ
ماالحو كأف ىناؾ يد خاية تقكد كؿ فرد كترشد  عمىأنو أفضؿ مف يحكـ  أم ،عف تسمككو متسئكالن 
فتسيبحث عف تعظيـ ثركتو، كىكذا كاف آدـ تسميث ضد  ما ترؾ حران  إذاالتسكؽ، فاف كؿ فرد  آلية

 ،1999 ،أحمدك  ماطاى،) حرية التسكؽ إلىنادل  أم ،ةيتقتااداإلتدخؿ الدكلة ف  النشاطات 
 (.61ص

عند ادـ تسميث حيث يعتبره األتساس  متقتااداإلف  نظرية النمك  بدايةتعتبر نقطة ال تقسيم العمل: . ب
، كبذلؾ اف تسميث أشار الى دكر رأس الماؿ البشرم ف  النمك اإلتقتاادم ألف تقتسيـ يةنتايلرفع اإل

 العمؿ لو فكائد عمى الميارات كالتدريب كالخبرة .
 متقتااداإللمنمك  تساتس كالمحرؾ األ ضركريان  شرطان  الرأتسمال ف التراكـ إ المال: رأسعممية تراكم  . ت

 أم اإلتستثماركمف ثـ  أكثر دخاراإل ىكييب أف يتسبؽ تقتسيـ العمؿ، فالمشكمة ى  مقدرة األفراد عم
كما انو ركز  .الكطن  تقتااداإلف   أكثرية اإلتستيالكالتسمع  إنتاجمف  ة بدالن الرأتسماليالتسمع  إنتاج

 .(70-69، ص2004)عيمية، كالميث ، . فيو الغمة تزايدعمى القطاع الاناع  بتسبب 
 ،يف تحقيؽ األرباحالرأتسماليتكتقع  إلىات يريع اإلتستثمار إف تنايذ  :اإلستثمار عمىين الرأسمالي وافع  . ث

األرباح  إلى إضافة ،التسائد اإلتستثمارمناخ  عمىكأف التكتقعات المتستقبمية فيما يتعمؽ باألرباح تعتمد 
 (.63، ص1999، كماطاى، أحمدة المحققة )عمىالا

كفقَا ألدـ تسميث تتمثؿ عناار النمك ف  كؿ مف المنتييف كالمزارعيف كرياؿ  عناار النمو: . ج
تكتسيع أعماليـ مما  إلىكالمنافتسة تقكد ىؤالء  ،ذلؾ أف حرية التيارة كالعمؿ عمىكيتساعد  ،األعماؿ
 .متقتااداإلزيادة النمك  إلىيؤدم 
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فاف الطمب يككف غير كاؼ لشراء التسمع  حيـ التسكؽ عندما يككف ضيقان  حيث أف حجم السوق: . ح
فيك يربط بيف التخاص كتقتسيـ العمؿ الذم ينيـ  التال الكبير، كب نتاجالمنتية ف  ظؿ أتسمكب اإل

كلذلؾ فيك  متقتااداإلكبيف حيـ التسكؽ الذم تقد يعطؿ حركة النمك  نتاجعنو حيـ كبير مف اإل
المنتيات ف  األتسكاؽ العالمية. كأشار تسميث تاريؼ  أيؿينادم بحرية التيارة كالتبادؿ الدكل  مف 

المزيد مف  إلىكىذا تسيؤدم  ،ركبيةك أماـ التسمع األ ميمان  أمريكا حيث اعتبرىا تسكتقان  إكتشاؼية أىم إلى
 .نتاجالتخاص كتقتسيـ العمؿ كتحتسيف فنكف اإل

  David Ricardo (1111-1111:) عن   يفي  ريكار و يقتاا اإلالنمو ( 1.1.1.1)
 تزايدة، لتكفيرىا الغذاء لمتسكاف الذيف تيتقتااداإلالقطاعات  أىـأف الزراعة  ،فكار ريكاردك لعممية النمكأت  أت

ية أىمأعدادىـ، إال أنيا تخضع لقانكف الغمة المتناتقاة، كياء ىذا االفتراض عند ريكاردك نتيية لعدـ إعطائو 
التقدـ  إتستخداـبالاترة الت  عاشيا ف  انيمترا كالت  تضمنت تقمة كضعؼ  أثرتذكر لدكر التقدـ التكنكلكي ، مت
تستخدامالان  كالتكنكلكي  ف  الزراعة، ك  كحتسب  (،115ص ،2006 يا بشكؿ كبير ف  الاناعة )خمؼ،ا 
 ية ى :إتقتاادثالث طبقات  إلىنمكذج ريكاردك فقد تقتسـ الميتمع 

 الترفيو.ات اإلتستيالككىـ الطبقة غير المنتية كالذيف يناقكف كؿ دخميـ عمى  مالك الراضي: . أ
 الضركريات.، كيناقكف كؿ دخميـ عمى يكرمقابؿ األ نتاجكىـ الذيف يتـ االتستعانة بيـ ف  اإل العمال: . ب
 ألنيا تتستيمؾ يزء ،متقتااداإلكىـ الطبقة المنتية كالت  تعتبر ضركرية لعممية النمك  ون:الرأسمالي . ت

(، الرأتسمال )التراكـ  لإلتستثماركتدخر الباتق  كتكييو  ،مف األرباح عميوالذم خامت تقميؿ مف دخميا 
 (.69ص ،2007 )القريش ،

 إلىارتاع الطمب إحتاج الميتمع  إذاف خاكبة، كثراألراض  األ إتستخداـبيبدأ  تقتااداإلكيعتقد ريكاردك بأف 
 إلى عميااألراض  األتقؿ خاكبة الت  تحتاج ف إلىمما يؤدم بالتكيو  ،كميات كبيرة مف المنتيات الزراعية

، كما يرتاع ريع األراض  يكرإرتااع األ إلىحيـ عمالة أكبر، كبذلؾ يزداد الطمب عمى العماؿ مما يؤدم 
نخااضيف ك الرأتسماليأرباح طبقة  خااضنإإلى مما يؤدم ذلؾ  ،الت  تامح لمزراعة  ،تقيمة المدخرات لدييـ ا 

أكبر ف   خااضنإإلى الت  يؤدم  اإلتستثمار خااضنإإلى ، مما يؤدم الرأتسمال التراكـ  إنخااض لتال اكب
الرككد، كىذا الرككد يمكف تأييمو  إلى تقتااداإلكبذلؾ ياؿ  ،ة عمى المدل الطكيؿالرأتسمالينتسبة  األرباح 

بحيث تؤيؿ ماعكؿ تقانكف تناتقص الغمة، حيت أف التكنكلكييا  ،عف طريؽ تطبيؽ الكتسائؿ الانية كالتكنكلكيية
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ال  التال كب ،أتسعار التسمع الزراعية إنخااضؼ كمف ثـ يلاتخايض التك التال ية العامؿ كبإنتايزيادة  إلىتؤدم 
نايب األرباح ف  الناتج الكم  كمف ثـ يتستمر الميتمع بالنمك، كبحتسب ريكاردك فإف النمك التسكان   أثريت
حالة رككد، كالحؿ الكحيد ىك  إلىتسينتي  الميتمع  التال الماؿ كب رأسبمعدؿ أكبر مف معدؿ تراكـ  تزايدي

 (.61، ص1999 ،أحمدتحديد عدد التسكاف )ماطاى، ك 

 Maltus (1111-1111:) عن  مالتوس يقتاا اإلالنمو ( 1.1.1.1)
كفؽ متتابعة ىندتسية ف  حيف  تزايدحيث يرل أف عدد التسكاف ي ،إرتبطت شيرة مالتكس بنظريتو عف التسكاف

فاف زيادة التسكاف ال يقابميا زيادة ف  المكارد مما يشكؿ عقبة  التال كب ،كفؽ متتابعة حتسابية تزايدأف الغذاء ي
يرل  التال ، كبنتاجزيادة اإل أيؿااحب ذلؾ زيادة ف  الطمب عمى العمالة مف  إذاإال  ،ف  تسبيؿ النمك

القطاع الاناع  باعتباره االمؿ الكحيد ف  امتااص الزيادة ف   إلىية تكييو رؤكس االمكاؿ أىممالتكس 
 الماؿ المتستثمر ف  كؿ مف القطاعيف الاناع  كالزراع  رأسالتسكاف، كتسياتسة مالتكس لمنمك تتمثؿ ف  زيادة 

لمنتيات  فكؿ تقطاع يمثؿ تسكتقان  ،يةنتايإلية التشابؾ بيف القطاعات اأىم)تسياتسة النمك المتكازف(. حيث بيف 
 (.32ص ،1985 )الحبيب، خرلمقطاع اآل تقطاع تسيمثؿ اختناتقان  أمكفشؿ  ،خرالقطاع اآل

كتسيادة  ،ية حرية األتسكاؽأىمك  ،كف الكالتسيؾ يؤمنكف بضركرة الحرية الارديةيتقتااداإلمما تسبؽ يتضح أف 
 ،ىك ماتاح التنمية الرأتسمال كيركف اف التككيف ، تقتااداإلتدخؿ حككم  ف   أمكالبعد عف  ،المنافتسة الكاممة

الف لو الاضؿ ف  تحقيؽ التقدـ الان   ،لمتنمية تساتس أنو المحرؾ األ عمىيميع الكالتسيكيكف  إليوحيث ينظر 
 ضركرة تحقيؽ تقدر كاؼ مف المدخرات. عمى كامكانية تطبيؽ التخاص كتقتسيـ العمؿ، كلذلؾ أكدكا يميعان 

 Schumpeter (1111-1911:) عن  جوزيف شومبيتر يقتاا اإلالنمو ( 1.1.1.1)
 :التاليأفكاره في  أىمتتركز 

يحدث ف  اكرة تقازات متقطعة كاندفاعات غير متتسقة تااحبيا  الرأتسمال ف التطكر ف  ظؿ النظاـ أ . أ
متعاتقبة، كذلؾ بتسبب التيديدات كاالبتكارات الت  يحدثيا  يؿفترات مف الكتساد كالركاج تقايرة األ
 كدفع عيمة النمك. نتاجالمنظمكف، كالت  مف شأنيا زيادة اإل

ؿ ىك المنظـ، كالثان  ىك اإلئتماف المارف  الذم يقدـ ك يف األأتساتسييتكتقؼ النمك عمى عامميف  . ب
 (.69ص ،2007 لممنظـ إمكانيات التيديد كاالبتكار )القريش ،
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لعيمة التنمية  تساتس "الدينامك" المحرؾ األ أكية خااة ككااو بأنو ماتاح التنمية أىمإعطاء المنظـ  . ت
، كبيذا تقد أعطى شكمبيتر لرأس الماؿ البشرم دكر ميـ ف  النمك كذلؾ مف خالؿ دكر ةيتقتااداإل

 المنظـ اك المبتكر كىما مف مككنات رأس الماؿ البشرم .
 د كأذكاؽ المتستيمكيف. يلاـ تؤثر ف  العادات كالتقالتطكرات الت  يحدثيا المنظ . ث

يف، حيث عرؼ الرأتسماليىـ فقط طبقة  دخاراإلك  اإلتستثمارحيث خالؼ شكمبيتر الكالتسيؾ ف  أف مادر 
ليس مف الضركرم اف يككف المدخر ىك ناتسو  التال إتستثمار، كب أكبانو إتستيالؾ ف  المتستقبؿ  دخاراإل

العالتقة  إلىيرتبط بعالتقة طردية مع تسعر الاائدة، كما أشار  دخاراإلالمتستثمر كافؽ النيككالتسيؾ ف  اف 
 (.47ص ،1985 )الحبيب، دخاراإلمع  ضان أيالطردية لمدخؿ 

 John Keynes (1111-1911:) يقتاا اإلالنظرية الكينزية لمنمو ( 1.1.1.1)
المختمط حيث يختمؼ  تقتااداإل أم ،تقتااداإلتركز ىذه النظرية عمى دكر كال القطاعيف العاـ كالخاص ف  

نقص  أمنو مع تدخؿ الدكلة ف  بعض المياالت لتعكيض أ أم ،كينز مع التسكؽ الحر )دكف تدخؿ الدكلة(
 ة:التالييحدث ف  الطمب الاعاؿ كيمكف تمخيص النظرية الكينزية بالنقاط 

كالذم  ،كؿ مف الدخؿ القكم  كحيـ العمالة عميوالذم يعتمد  تساتس ىك المحرؾ األ الطمب الفعال: . أ
( كيتككف 77، ص2008ية الاائضة كالمكارد البشرية المعطمة )نزارم، نتاييكاؿ تشغيؿ الطاتقة اإل

 :مف
 تستيالؾ فالبد أف يرفع الميتمع مف الميؿ الحدم لال اإلتستثمارحدث رككد ف   إذا: فاإلتستيالؾ

(MPCالف ذلؾ يشيع زيادة اإل )مف  أكبرزيادة الدخؿ القكم  بنتسبة  التال كب ،كالعمالة نتاج
 .كفقا لاعؿ المضاعؼ اإلتستيالؾالزيادة ف  

 ة الحدية لرأس الماؿ ياعمى تسعر الاائدة مف يية كعمى الكا اإلتستثمار: حيث يعتمد اإلتستثمار
تسعر الاائدة  إنخااض حيث أف ،تسعر الاائدة تأثيرمف  أكبر اإلتستثمارعمى  ىاتأثير يية أخرل، ك 

عمى ناتسية المتستثمر  تسمبيان  ان تأثير ف  يك مميئ بعدـ التأكد مف فرص الربح ف  المتستقبؿ يؤثر 
الحككم   اإلتستثمار. كتقد نادل كينز بعدـ مزاحمة اإلتستثمارالخاص بحيث ييعمو يحيـ عف 

كيتسيـ دكر الحككمة  الخاص، اإلتستثمارالخاص، كيككف دكره ف  تكميؿ ما ينقص مف  لإلتستثمار



29 
 

كال ييب أف تدخؿ كمنافس ليذا القطاع بؿ تدخؿ  ،ف  زيادة ثقة المتستثمريف ف  القطاع الخاص
 كنشاط تعكيض  كدافع لزيادة التااؤؿ لدل أفراد الميتمع ف  اتستثمار مدخراتيـ.

ف   متقتااداإللحالة النشاط  معدؿ الدخؿ القكم  مؤشران  إنخااضف إ سياسة التمويل بالعجز: . ب
ات اليديدة، كىنا يبرز دكر الحككمة اإلتستثمار الميتمع بتسبب تقاكر المدخرات الخااة عف تمكيؿ 

العاـ مما يتسبب عيز بالمكازنة كالذم يتـ تمكيمو عف طريؽ النظاـ المارف ، كىذا  نااؽاإلف  زيادة 
إتقترب  إذاأما  ،نتاجالقكم  دكف متستكل التشغيؿ الكامؿ لعناار اإل تقتااداإليككف ف  حالة كاف 

 تقتااداإلمف ىذا المتستكل فييب أف تككف الحككمة حرياة ف  إتستثماراتيا حتى ال يقع  تقتااداإل
مف الضرائب  عميوبأتقؿ مما تحاؿ  نااؽاإلأف تتبع أتسمكب  عميياف  حالة تضخـ كف  ىذه الحالة 

 (.74-73ص ،2007 )القريش ،
كيبرر كينز تسياتستو ىذه بإرتااع الميؿ الحدم  توزيع ال خل لاالح الطبقات الفقيرة: إعا ة . ت

 اإلتستيالؾزيادة حيـ  إلىزيادة دخؿ ىذه الطبقات تسيؤدم  التال كب ،لإلتستيالؾ لمطبقات الاقيرة
 .اإلتستثمارزيادة   التالات، كبدخار اإلكمف ثـ زيادة الطمب الاعاؿ كمف ثـ زيادة  ،الكم  ف  الميتمع

كمبدأ تحقيؽ التكازف الكامؿ ف   ماتقانكف تس ياأىمك  ،النظرية الكالتسيكية عميياكانتقد كينز األتسس الت  تقامت 
متستكل مف  أمالكم  عند متستكل العمالة الكاممة، كأكد بأف متستكل الطمب يمكف أف يحدث عند  تقتااداإل
 .مف خالؿ الطمب الكم  تستخداـكالدخؿ، حيث يتحدد متستكل اإل تستخداـاإل

كلذلؾ ياء تحميمو ف   ،ف نظرية كينز ركزت أتساتسان عمى عالج مشكالت الدكؿ المتقدمةأمما تسبؽ يتضح 
 عالج ىذه المشكالت، كتقد التقت ىذه التسياتسات كاألدكات اتستحتسانان ب ان مميتك  ،يةإتقتااداكرة تسياتسات كأدكات 

خااة فيما يتعمؽ بتسياتسة التمكيؿ بالعيز ف   ،مف تقبؿ كاضع  كمناذم برامج التنمية ف  الدكؿ النامية كبيران 
الحككم  لتعكيض النقص ف  الطمب الاعاؿ، كاىتـ كينز بعالج البطالة ف  الدكؿ المتقدمة  نااؽاإلالميزانية ك 

كذلؾ مف خالؿ رفع الطمب الاعاؿ الذم يحرؾ عيمة  ،ةيتقتااداإللمدكرات  الاناعية ف  حالة الكتساد تبعان 
إال أف أتسباب البطالة ف  الدكؿ النامية مختماة  ،البطالة إنخااضكيخمؽ فرص عمؿ يديدة كمف ثـ  نتاجاإل

الماؿ كعدـ المقدرة عمى  رأسكى  ف  األتساس نايمة عف ضعؼ  ،ىناؾ بطالة مزمنة كليتست دكرية حيث أف
المتكافرة بيا كمنيا عنار العمؿ  نتاجان  الذم يتساعدىا عمى اتستغالؿ عناار اإلكتسائؿ التقدـ ال إتستخداـ

ارتااع األتسعار كحالة  إلىزيادة الناتج الكم  بؿ تقد يؤدم  إلىفاف زيادة الطمب الاعاؿ تقد ال تؤدم  التال كب
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 مف ابرزىا الت  اتت بعده، متقتااداإلفاف كينز ميد الطريؽ اماـ نظريات النمك  كاخيران  تضخـ لمدة طكيمة،
 كنمكذج تسكلك.، نمكذج ىاركدكمار

 (:1911-1919) يقتاا اإل لمنمو Harrod Domar نموذج ىارو   ومار( 1.1.1.1)

 ،متقتااداإل، انشغال بدراتسة معدالت النمك ككافتس  دكماريف ركم ىاركد يتقتااداإلتـ كضع ىذا النمكذج مف 
ات ف  تحقيؽ نمك معدؿ الدخؿ القكم ، كاالتستنتاج الرئيس ليذا النمكذج أف نمك الناتج اإلتستثمار كمعرفة دكر 

ف  الناتج المحم ، كتقد كضع ىاركد كدكمار نمكذييما عمى  ماإلتستثمار  نااؽاإلالمحم  يتناتسب مع نايب 
 :أبرزىاشكؿ افتراضات 

 البد مف  نتاجلمحاكؿ عمى كحدة كاحدة مف اإل أم ثابتة:ى  دالة ذات معامالت  نتاجدالة اإل
 :د العاممةإلىالماؿ كمقدار مف تقيمة معامؿ  رأساتستعماؿ تقيمة مف معامؿ 

 
  أف الميؿ الحدم لالتستيالؾ ف   أمف  المدل الطكيؿ يمثؿ نتسبة ثابتة مف الدخؿ القكم ،  اإلتستيالؾ

 ،2007)القريش ،  ضان أي يعتبر ثابتان  دخارفاف الميؿ الحدم لإل التال المدل الطكيؿ ثابت كب
 (.74ص

  الدخؿ الحقيق  يتساكماف الدخؿ النقدم  أمثبات المتستكل العاـ لالتسعار. 
 الذم يرغب  اإلتستثمار إيمال كاف  اإلتستثمارك  دخاراإلدـ كيكد فيكة زمنية ف  العالتقة بيف ع

 .المحقؽ اإلتستثمار إيمال  يتساكمالمنتيكف القياـ بو 
  مغمؽ إتقتااداإلفتراضات تعمؿ ف  ظؿ. 
  القكم (.الماؿ/ الدخؿ  رأسالماؿ كالدخؿ القكم  ) رأسالنتسبة بيف  أم ،الماؿ رأسثبات معامؿ 
 دخار= الميؿ المتكتسط لإل دخارالميؿ الحدم لإل. 
 ،(.157ص ،2006 كاخركف، أف األتسعار تبقى ثابتة ككذلؾ أتسعار الاائدة )عيمية 
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 كالتي:ىارو   ومار  إليوويمكن اياغة النموذج الرئيس الذي توال 

 

 القكم : دخاراإل(، Y) لمناتج( كيرمز لو متقتااداإلالماؿ، الدخؿ القكم : )النمك  رأسمعامؿ   حيث
 : نالحظ مف المعادلة ( S) كيرمز لو

  الماؿ رأسالقكم  كمعامؿ  دخاراإلأف معدؿ النمك ف  الناتج القكم  يتحدد بكؿ مف معدؿ. 
  الماؿ، كىذا يعن  أف  رأسمع معامؿ  كعكتسيان  دخاراإلمع معدؿ  معدؿ النمك يتناتسب طرديان

أف تدخر نتسبة مف ناتييا القكم  كمف ثـ  عميياأرادت أف تنم  ناتييا القكم   إذاالميتمعات 
 (.Philips, Peter, 2005, p49) دخاراإلتتستثمر ىذا 

 ية إنتايفيعتمد عمى  ،اإلتستثمارك  دخاراإلمتستكل مف متستكيات  أمالذم تنمك عنده  عمىأما المعدؿ الا
 :تتساكمالماؿ  رأسية إنتايأف  أم، الماؿ رأسمقمكب معامؿ  تتساكمكالت   اإلتستثمار

 

 

مما تسبؽ فإف يكىر عممية التنمية كفقان ليذا النمكذج يكمف ف  تمؾ النتسبة الت  تتستقطع مف الناتج القكم  
ف الدكؿ النامية تستتمكف مف إف ،دخاراإلمعادلة زيادة ف   حدثت إذاف ،(اإلتستيالؾ)بدال مف  دخاركتكيو لإل

 (.53ص ،2008 زيادة معدؿ النمك ف  الناتج )ابيح،
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 : َظرَاث انتًُُت اإللتصا َت(1.1)

 :المق مة
عف طريؽ تعقب مراحؿ النمك الت  تمر بيا الميتمعات حتى  يتـ تاتسيرىاة يتقتااداإلفَّ نظريات التنمية إ

تستست ىذه النظريات عمى أفي  نظريات ديناميكية،  التال مراحؿ متقدمة مف التطكر كالنمك، كب إلىتاؿ 
دراتسة تاريخ النمك المتستمرف  الدكؿ الاناعية المتقدمة كالت  مرت بمراحؿ مختماة تسادت فييا اكر التخمؼ 

مراحؿ متقدمة ف  ىذه  إلىكالثقافية ثـ كامت  ،كالتسياتسية ،اإليتماعيةك  ،ةيتقتااداإلف  يميع اليكانب 
 كالميتمع، تقتااداإلعكامؿ الت  تحدث التغيير البنيكم ف  ال أىـاليكانب ف  الكتقت الحاضر، في  تركز عمى 

 إيياد أيؿمف  ،عممية ميتمعية كاعية كدائمة مكيية كفؽ إرادة كطنية متستقمة :ة ى يتقتااداإلفالتنمية 
حداث تغييرات تسياتسية كايتماعية ك  تقتاادتحكالت ىيكمية كا  مطرد لقدرات  تزايدتتسمح بتحقيؽ تااعد م ،يةا 

كف  ىذا المبحث تسكؼ نتسمط  ،(16ص ،1997 الميتمع كتحتسيف متستمر لنكعية الحياة فيو )عبد الرحمف،
ة( يتقتااداإلت ف  تاتسير مراحؿ النمك لمميتمعات )التنمية تساىمة الت  تساتسيالضكء عمى النظريات األ

 .ا كمدل مالئمتيا لكاتقعناإلييكالنتائج الت  تكامت  اآللياتكاياغة 

 ة:يقتاا اإلالتنمية  تعريف( 1.1.1)
عرؼ التنمية بأنيا العممية الت  يحدث مف خالليا تغيير شامؿ كمتكااؿ ماحكب بزيادة ف  متكتسط الدخؿ ت

 نتاجتغير ىيكم  ف  اإلك كتحتسيف ف  نكعية الحياة  ،تحتسف ف  تكزيع الدخؿ لاالح الطبقة الاقيرةك الحقيق  
 (.16ص ،2002 )عطية،

كتكزيع ثماره  متقتااداإليانب النمك  إلىضان بأنيا عممية إرادية مقاكدة ذات أبعاد مركبة تتضمف أيتعرؼ ك 
حداث تغييرات يذرية يكىرية ف  البنى )اليياكؿ( ك  ،عادالن  تكزيعان  كالثقافية  اإليتماعيةة كالتسياتسية ك يتقتااداإلا 

تكفير  أيؿط التسمكؾ كمكاتقؼ كاتياىات المكاطنيف نحك التنمية مف إنماكف  ىياكؿ المؤتستسات الكطنية كف  
 (.49ص ،2009 الحياة اإلنتسانية المادية كالركحية الكريمة لمارد كالميتمع )طمعت،

ف  تحقيؽ  ة المتكفرة لميميع،يتقتااداإلكاتستغالؿ المكارد  إتستخداـنيا: عممية أة بيتقتااداإلما تعرؼ التنمية ك
حدكث زيادة حقيقية ف   إلىكالذم بدكره يؤدم  زيادة متستمرة ف  الدخؿ القكم  تاكؽ معدؿ النمك التسكان ،

 (.129ص ،2008 متكتسط نايب الارد مف الدخؿ القكم  )الشبكؿ،
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 :ةيقتاا اإلالتنمية  أى اف( 1.1.1)
الحياة الكريمة  كتكفير أتسبابعديدة تدكر كميا حكؿ رفع متستكل معيشة التسكاف  أىداؼة يتقتااداإللمتنمية 

 ليـ:

ة ف  الدكؿ يتقتااداإلالتنمية  أىداؼؿ أك تعتبر زيادة الدخؿ القكم  مف  ا ة ال خل القومي:زي . أ
ىك  إنماة يتقتااداإلالقياـ بالتنمية  إلىالذم يدفع ىذه البالد  تساتس ذلؾ بأف الغرض األ المتخماة،
نخااضفقرىا ك  القضاء عمى ىذا الاقر،  إلىكال تسبيؿ  ،عدد تسكانيا كاطراد نمكمتستكل معيشة أىميا  ا 

نخااضك   ،1986 المعيشة كتحاش  تااتقـ المشكمة التسكانية إال بزيادة الدخؿ القكم  )بكرم، ا 
 (.80ص

اليامة الت  تتسعى  ىداؼاع لممعيشة مف بيف األتر يعتبر تحقيؽ متستكل م فع مستوى المعيشة:ر  . ب
، ذلؾ أنو مف المتعذر تحقيؽ الضركريات يان إتقتاادتحقيقيا ف  الدكؿ المتخماة  إلىة يتقتااداإلالتنمية 

ة ليتست ميرد كتسيمة لزيادة الدخؿ يتقتااداإلفالتنمية  ،المادية لمحياة مف مأكؿ كممبس كمتسكف كغيره
نماك  ،القكم  فحتسب  ،كتسيمة لرفع متستكل المعيشة بكؿ ما يتضمنو ىذا التعبير مف معاف ضان أيى   ا 

حدث ي كتقات عند حد خمؽ زيادة ف  الدخؿ القكم ، فإف ىذا تقد ال إذاة يتقتااداإلذلؾ ألف التنمية 
ذلؾ عندما يزيد  ،تغيير ف  متستكل المعيشة أم، غير أف ىذه الزيادة تقد ال تككف ماحكبة بفعالن 

 عندما يككف نظاـ تكزيع ىذا الدخؿ مختالن  أكنتسبة الزيادة ف  الدخؿ القكم ،  التسكاف نتسبة أكبر مف
 (.25ص، 2006 )تكدارك، كغير عادالن 

ة ف  الكاتقع ىدؼ إيتماع  إذ أنو يتقتااداإلىذا اليدؼ لمتنمية  في ال خول والثروات: تفاوتقميل الت . ت
الدخؿ القكم  كىبكط متكتسط نايب  إنخااضف  معظـ الدكؿ المتخماة، نيد أنو عمى الرغـ مف 

إذ تتستحكذ طائاة اغيرة مف  ،الارد مف ىذا الدخؿ، فإننا نرل فكارؽ كبيرة ف  تكزيع الدخكؿ كالثركات
أفراد المتيمع عمى يزء كبير مف ثركتو، كما تحاؿ عمى نايب عاؿ مف دخمو القكم ، بينما ال 

ثركتو كما ال تحاؿ إال عمى نايب متكاضع  مف تممؾ غالبية أفراد الميتمع إال نتسبة بتسيطة يدان 
إاابة  إلىف  تكزيع الثركات كالدخكؿ ف  ذلؾ البالد يؤدم  تااكتك مثؿ ىذا ال –مف دخمة القكم  

غنى المارط، كحالة مف الاقر حيث يعمؿ عمى تردده بيف حالة مف ال ،الميتمع عادة بأضرار يتسمية
ضطرابات شديدة فييا ينتيو الميتمع  كما إإحداث  إلىما يؤدم  و غالبان إلى أن ضافةىذا باإل ،عتقالمد

كعمى ذلؾ  ،المعطؿ مف رأتسماؿ الميتمع زءىذا االضطراب كمما كبر ذلؾ الي يتستيمكو ككمما زاد
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اليامة الت   ىداؼألاف  تكزيع الدخكؿ كالثركات مف بيف  تااكتفميس مف المتستغرب أف يعتبر تقميؿ ال
 .بأخرل أكتحقيقييا بكتسيمة  إلىة يتقتااداإلتتسعى التنمية 

يات الدكؿ المتخماة يشكؿ إتقتاادإف تسيطرة الزراعة عمى  القومي: قتاا تع يل التركيب النسبي لإل  . ث
ة، كمف ثـ فإف التنمية يتقتااداإلاتستقرار ف  ميرل حياتيا عمى ما تنشده مف ىدكء ك  يتسيمان  خطران 
القكم ، ك إفتساح المياؿ  تقتااداإلالتقميؿ مف تسيطرة الزراعة عمى  إلىة البد كأف تتسعى يتقتااداإل

، ك بذلؾ تضمف القضاء األخرلالقكم   تقتااداإليانب بقية تقطاعات  إلىلماناعة لتمعب دكرىا 
عمى األتقؿ  أك عميوالقكم  نتيية لتسيطرة الزراعة  متقتااداإلعمى التقمبات الت  تايب النشاط 

ة ف  الدكؿ يتقتااداإلكعمى ىذا ييب أف يراع  القائمكف بأمر التنمية  ثيا،ك ؽ مف حدتضمف التحق
ة لمنيكض يتقتااداإلتخايص نتسبة غير تقميمة مف مكارد البالد المخااة لمتنمية  يان إتقتاادالمتخماة 

بالتكتسع ف  الاناعات القائمة، كذلؾ حتى  أكبالاناعة تسكاء كاف ذلؾ بإنشاء اناعات يديدة 
)بكرم  متقتااداإللمشاكؿ العديدة الت  تثيرىا تسيطرة الزراعة عمى البنياف يضمنكف القضاء عمى ا

 (.88،ص1986،

 :ةيقتاا اإلظريات التنمية ( ن1.1.1)
 ة:يقتاا اإلنظريات التنمية  ىمفيما يمي عرض لو 

 Rostow   (1911-1111:)روستو رية مراحل النمو( نظ1.1.1.1)
، أرائو ف  النمك مف خالؿ كتابو متقتااداإلمياؿ التاريخ  كأتستاذ ف م أمريك  إتقتااد طرح ركتستك كىك

عتمد كا  ف ىناؾ خمس مراحؿ لمنمك يمر بيا الميتمع، أبيف فيو ب ،1960عاـ  متقتااداإلبعنكاف مراحؿ النمك 
ف أك  ،كثيرة متشابكةحيث يرل أف التخمؼ يريع لعكامؿ  ،ركتستك ف  اياغة نظريتو عمى الكاتقع التاريخ 

 :عند ركتستك ى  متقتااداإلكمراحؿ النمك  يتسير ف  مراحؿ متعاتقبة، متقتااداإلالنمك 

 :التال بكتتتسـ ىذه المرحمة  رحمة المجتمع التقمي ي:م . أ
 نتسبيان.ية محددة كالميتمع راكد نتايككف الكظائؼ اإلت 
 يككف النظاـ االيتماع  تقبم ، متأخر القيـ كالمعتقدات كالمااىيـ. 
 اليدكيةيف بيانب بعض الحرؼ أتساتسيييف إتقتاادعمى الزراعة كالرع  كنشاطيف  عتماداإل 

 (.143-142ص ،2006 )خمؼ،
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 :كتتميز ىذه المرحمة مرحمة التييؤ والتميي  لالنطالق:  . ب

 ية ف  الاناعة كالزراعةإنتايكظائؼ  إلىات العممية كتشافتريمة اإل. 
  ف  الميتمع اإلتستثماركظيكر عكامؿ الربح كدافع لحركة  ،اإلتستثمارك  دخاراإلارتااع متستكل. 
 المربحة.ة ياإلتستثمار الارص  إييادظيكر طبقة المنظميف الذيف يقكمكف ب 
 األخرلالماؿ االيتماع   رأسشكاؿ أك  ف  المكااالت، اإلتستثمار تزايد. 
  متقتااداإلف  القطاع الزراع  لمتساندة النمك  اإلتستثماريزيد. 
 ،ليا القدرة عمى تكفير شركط االنطالؽ يتـ نشكء دكلة مركزية تقكية. 
 :التال كتتتسـ ىذه المرحمة ب عاما(:11مرحمة االنطالق )تستمر  . ت

 م مممكسإتقتاادكيتحقؽ تكتسع  مة لمنمك،ك ايتـ التغمب عمى العكامؿ المق. 
 أكثر% ك 10 إلى % مف معدؿ الدخؿ القكم 5مف  اإلتستثماررتااع معدؿ ا. 
  التكنكلكييا ف  المياؿ الزراع (، إال أف القطاع الاناع   إتستخداـحدكث ثكرة زراعية )عبر

 .ة لتنمية متستمرةأتساتسييبقى المحرؾ الرئيتس  القادر عمى تككيف تقاعدة 
  ية كبيرة ف  تقيادة أىملو  ما يككف اناعيان  إنشاء تقطاع يديد )القطاع الرائد( غالبان  أكظيكر

 (.125ص ،2006 ك،)تكدار  عممية التنمية
  القطاعات الحديثة  ظيكر إطارات ايتماعية كتسياتسية تتستغؿ الكفكرات الناتية مف التكتسع ف

 (.144ص ،2006 كالت  تعمؿ عمى دفع عيمة التنمية بمعدالت كبيره )خمؼ،
 ة:التاليكتتميز ىذه المرحمة بالخاائص  مرحمة االتجاه نحو النضوج: . ث

  مف الدخؿ القكم  بشكؿ ثابت، كيرتاع الدخؿ بمعدؿ ياكؽ 20-% 10اتستثمار ما بيف %
 التسكان .معدؿ النمك 

  م تساد مرحمة الكطن  بيانب القطاع الرائد الذ تقتااداإلنمك تقطاعات مختماة داخؿ
 .نطالؽاإل

 زيادة تقدرة الميتمع عمى التادير خااة التسمع الاناعية كالتقميؿ مف الكاردات. 
 الت  يحتاييا الميتمع كذلؾ لتكفر المقدرة كالمعرفة التقنية  مختمؼ التسمع كالخدمات إنتاج

 اإلدارية.كالميارة 
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 :التال كتتمخص ميزات ىذه المرحمة ب الواسع: اإلستيالكمرحمة  . ج

 رتااع دخؿ الاردإل نظران  ،ليةاية المعمرة كالكماإلتستيالكالبضائع  إنتاج. 
 دارييف المكظايف اإلرتااع نتسبة ا  ك  رتااع نتسبة تسكاف المدف،إتغير تركيب القكل العاممة ب

 (.145ص، 2006تتطمب الميارة )خمؼ،  الاناعية الت كالكظائؼ 

 نظرية التغير الييكمي: ( 1.1.1.1)
ات المتخماة ىياكميا يتقتااداإلالت  تحكؿ بيا  ليةاآلنظرية التغيير الييكم  بنماذييا المختماة تركز عمى 

التطكر كالتكتسع ف  تقطاع  الاناعة كالخدمات  إلىة مف التركيز الشديد عمى القطاع الزراع  يتقتااداإل
 (.130ص ،2006)تكدارك، 

 :النماذج ليذه النظرية أشيرومن 

 ؿ مف تقدـ نمكذيان أك يعتبر لكيس  :Arthur Lewisلويس آلرثر  يلالمفائض العم النموذج النظري . أ
الاناعة بشكؿ منطق ،  إلىالحضر كمف الزراعة  إلىلمتنمية أتساتسو التحكؿ الييكم  مف الريؼ 

كنمكذج لكيس لمقطاعيف أابح نظرية عامة ف  عممية التنمية القائمة عمى فائض العمالة ف  دكؿ 
بؿ بعض بو مف تق ، كالزاؿ ىذا النمكذج متمتسكان تسبعيناتائؿ الأك ك التستينات العالـ الثالث خالؿ فترة 

 .يفيتقتااداإل
 ة لنموذج لويسساسيالفروض ال: 
 .القطاع الاناع  إلىتحكؿ العمالة مف القطاع الزراع   -
كخمؽ فرص يديدة لمعمؿ ف  القطاع الاناع  تتحدد بنتسبة  نتاجأف الزيادة ف  اإل -

 (.46ص ،2009 ف  ىذا القطاع )عبمة، الرأتسمال ات كالتراكـ اإلتستثمار 
 .زيادة حيـ العمالة كالناتج ف  القطاع الاناع  الحديث -
ير الكااؼ التسائد أأعمى مف متستكل  كيبقى دكمان ف  القطاع الاناع  ثابت  يكرمتستكل األ -

 .ف  الزراعة
 .اإلتستثمارنمك الناتج ف  القطاع الاناع  يحدده معدؿ النمك ف   -
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اار  تتساكمية الحدية لعنار العمؿ نتايأف اإل أم ،ناؾ فائض عمالة ف  القطاع الزراع ى -
 (.3ص ،2010 )ربيع،

أف األير الريا  الحقيق  يتحدد  أمف  الناتج،  تتساكمكؿ العماؿ الزراعييف يشارككف بال -
 (.133ص ،2006 ية المتكتسطة لعنار العمؿ كليس الحدية )تكدارك،نتايباإل

ركز تشينرم ف  نمكذيو عمى تمثيؿ  :Hollis Chenery ط التنمية ىوليس تشينرينماأنموذج  . ب
المتخمؼ  تقتااداإلالعمميات المااحبة لمتنمية الت  مف خالليا يتـ التحكؿ عبر الزمف مف ىيكؿ 

، متقتااداإلمعتمد عمى الاناعة الحديثة كمحرؾ لمنمك  إتقتااد إلىالمعتمد عمى الزراعة التقميدية 
 نو شرط غير كاف ،أإال  متقتااداإلمك لمن شرط ضركرم يدان  اإلتستثمارك  دخاراإلحيث يرل أف 

كالبشرم ىناؾ ميمكعة مف التغيرات الييكمية ف   الرأتسمال يانب دكر التراكـ  إلىو حيث أن
كبذلؾ يعتبر  الحديث، تقتااداإل إلىالتقميدم  تقتااداإلالقكم  تعتبر متطمبات لمتحكؿ مف  تقتااداإل
تقاـ بدراتسة العالتقة بيف  متقتااداإلالماؿ ف  النمك  رأسلعكامؿ غير  ىامان  عطى دكران أؿ مف أك مف 

متكتسط دخؿ الارد الحقيق  )كمؤشر لمنمك( عند متستكيات مختماة كبيف ميمكعة مف المتغيرات 
ظيرت أنات تقطاعية لدكؿ العالـ الثالث، مف خالؿ بيانات تسالتسؿ زمنية كبيا ،األخرلة يتقتااداإل

 :تشمؿ ىذه الااات نتائيو العديد مف المالمح كالااات لعممية التنمية كما يراىا،
 الاناع  نتاجاإل إلىالزراع   نتاجالتحكؿ مف اإل. 
 التراكـ الثابت لرأس الماؿ المادم كالبشرم. 
 الرغبة ف  التسمع  إلى ،ةتساتسيالتغير ف  نمط المتستيمؾ مف التركيز عمى التسمع الغذائية كاأل

 (.140ص ،2006 الاناعية المتنكعة كالخدمات )تكدارك،
 ،نخااضك  تطكر الميتمع عبر الييرة مف القرل كالمدف الاغيرة  .تسرةفراد األأعدد  ا 

 (:)نظريات النمو ال اخمي يقتاا اإللنظريات الح يثة في النمو ( ا1.1.1.1) 
كف يشكككف كيبتعدكف عف افتراضات النظرية يتقتااداإلبدأ  ،منذ منتاؼ الثمانينات مف القرف الماض 

 التال ، كبمتقتااداإلة لعممية النمك تساتسياأل األليةك  تساتس ة منيـ لتحديد المادر األحاكلالنيككالتسيكية ف  م
، كأنيا متقتااداإلترل ىذه النظريات أف ىناؾ عدة ماادر لمنمك ك  نشأ ما يتسمى بنظريات النمك الداخم .

في   ات،ختالفا ف  النظرية النيككالتسيكية كلكف مع كيكد بعض اإلإلييلت  تسبؽ اإلشارة تتشابو مع تمؾ ا
 .(78ص ،2007 )القريش ، كالمكارد المادية أتساتس  تعتبر المكارد الغير مادية مادر
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ف  المكرد  اإلتستثماريمكف أف تحقؽ مف خالؿ  نتاجترل النظرية الحديثة لمنمك أف تقدرة العمالة عمى زيادة اإل
خارج  أكة أتساتسيبااة  تعميـكذلؾ بإكتسابيـ المزيد مف الميارات كالخبرات كذلؾ مف خالؿ عمميات ال ،البشرم
كمف ثـ فإف ىذه النظرية ترل أنو يمكف التغمب عمى مشكمة تقانكف تناتقص الغمة الذم  ،ضان أي  تعميمالنظاـ ال

 .بشكؿ متكازم كالرأس الماؿف  كؿ مف القكل العاممة،  اإلتستثمارمف خالؿ  ،ضحتو النظرية الكالتسيكيةأك 
كلذلؾ فإف ىذه النظرية ال تتستخدـ لاظ العمالة كلكنيا تتستخدـ ماطمح الرأس الماؿ البشرم عمى اعتبار أف 

أنيا بمثابة ثركة لألمـ  أم ،القكل العاممة تحتاج التستثمارات كأنيا تزداد ف  تقيمتيا مثميا مثؿ الرأس الماؿ
 .أفرادىا كميارات كخبراتفييا مف خالؿ زيادة القدرات  اإلتستثمارثـ طالما 

كلككس،  تسيامات ركاد ىذه النظريات )ركمر،إمف خالؿ الثمانينات بدأت تتشكؿ ىذه النظريات ف  منتاؼ ك 
 ،متقتااداإلكالتدريب كمادر رئيس ف  النمك  تعميـالماؿ البشرم كال رأسكبارك(، كالذيف ركزكا عمى دكر 

 :تيف ىماأتساتسيالماؿ المادم، كترتكز ىذه النظريات عمى ركيزيتيف  رأسمثمو مثؿ 

 البشرم.الماؿ  رأس 
 (.40ص، 2004 )الككاز، يؿكالت  يتـ مف خالليا تكليد النمك الطكيؿ األ ،المعرفة 

 :التال كتتميز نظريات النمك الداخم  ب

 البحث عف تاتسير الزيادة ف  عكائد الحيـ. 
  عتباره كمتغير داخم  .تحميؿ دكر التكنكلكييا ف  النمك كا 
 ية إنتايزيادة  إلىتسيؤدم  ،الماؿ البشرم كالمعرفة كالمؤتستسات البحثية رأسف  كؿ مف  اإلتستثمار

 .نتاجعكامؿ اإل
  بالبحث كالتطكير  اإلتستثمارالماؿ البشرم بشكؿ عاـ ك  رأسف   اإلتستثمارترتكز ىذه النظريات عمى

 (.398ص ،2005 بشكؿ خاص لمحاكؿ عمى نمك متستداـ ف  المدل الطكيؿ )معركؼ،
   عمى خالؼ نظرية النمك النيككالتسيكية الت  تعتمد عمى الماادر الخاريية لمتقدـ التكنكلكي  ف

مك الت  ف  المدل الطكيؿ، فاف نظريات النمك الداخم  تعتمد عمى نماذج الن متقتااداإلتاتسير النمك 
 يككف فييا التقدـ التقن  مدفكعان بحكافز مف داخؿ النمكذج ناتسو.
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  حيث أفة: الرأتسماليات اإلتستثمار ىا ف  تحديد معدؿ العائد عمى أثر فكرة الكفكرات الخاريية ك 
بعض حاالت فشؿ  إلىبتكارات مما يؤدم عف اإل المتستثمريف ال يتستحكذكف عمى كؿ العكائد النايمة

 التكنكلكي .الخاص ف  مياؿ البحث كالتطكير كاإلبتكار  اإلتستثمارظيكر عيز ف   التال التسكؽ كب

 :لخالاةا
كالكشؼ عف  ،متقتااداإلالبحث ف  ماادر النمك  إلىمما تسبؽ نيد أف نظريات النمك كالتنمية تقد ىدفت 

لعممية  تساتس الماؿ المادم ىك المحرؾ األ رأس إلى أف، كتكعز ككاايان  عكاممو، ككانت تبحث ف  ذلؾ نظريان 
ت ف  بناء نماذج رياضية كتقياتسية لتاتسير حاكال، لكف مرحمة ما بعد كينز بدأ العمماء بالممتقتااداإلالنمك 

مف ركبرت تسكلك حيف كضع تسكلك  النمك كمف أشير تمؾ النماذج نمكذج ىاركد دكمار، الذم التقى انتقادان 
 رأسة تساىمم إلى أفف  نمكذيو، كالذم تكاؿ مف خاللو  خارييان  عامؿ التكنكلكييا كالتقدـ التقن  عامالن 

كاعتبر البكاتق  ى  التقدـ التقن  الذم ال يمكف تاتسيره  ،% فقط12.5ى   متقتااداإلالماؿ المادم ف  النمك 
الت  كانت تقبؿ نمكذيو، كبذلؾ ميد  متقتااداإلفرضيات نظريات النمك ف  تمؾ الاترة الزمنية، مما نتسؼ كؿ 

، حتى ظيرت نظريات النمك متقتااداإلالطريؽ لمكشؼ عف التسبب الرئيس كالحقيق  ف  إحداث عممية النمك 
ف  النمكذج،  داخميان  ، الت  إعتبرت التقدـ التقن  عامالن متقتااداإلالنظريات الحديثة ف  النمك  أكالداخم  

عتبرت أف التدريب كال الماؿ البشرم( ىك  رأس) كاإلبتكار كاإلختراعات اليديدة كالبحث كالتطكير تعميـكا 
 .متقتااداإلف  إحداث عممية النمك  زاكيةالمحرؾ الرئيس كحير ال
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 ياهُت رأس انًال انبشرٌ ويكىَاته (1.1)

 المق مة:
ُقْل َىْل َيْسَتِوي )الكريمة  اتيتستدؿ ذلؾ مف اآلكشيعو كرفع مف شأنو، كي   تعميـف القرآف الكريـ ركز عمى الإ

َوَما َيْعَمُم ) تعالىكتقكلو  ،(َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِ ِه اْلُعَمَماءُ  إنما) تعالىكتقكلو  ،(الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَمُمونَ 
عمى ات الكريمة تدعك كتحث يكىناؾ الكثير مف األ ،(َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبوِ  يَمُو ِإال المَّوُ أو تَ 

عمى ذلؾ ،أما ف  الاكر  ضان أيدلة كثيرة مف التسنة دلت كيكد أ إلى ضافةالتعمـ كترفع مف شأف العمماء، باإل
ف   نتاجألف اإل ،م دائـإتقتاادنمك  نو الأيف الكالتسيكييف يركف يتقتااداإلالمعاار نيد اف  متقتااداإل

الماؿ  رأسحكؿ معدؿ تراكـ  متقتااداإلكتركز التحميؿ  حالة اتستقرارية، إلىالمدل البعيد تسكؼ يتحكؿ 
الضخـ،   ماإلتستثمار  نااؽاإلالمييمف ف  تحقيؽ ىدؼ النمك كالذم يتمثؿ ف   تستراتيي المتغير اإل أمالمادم 

 عتقاد ينا  كيكد عكامؿ أخرل تتطمب عممية التنمية،كلـ يكف ىذا اإل عتقاد حقيقة متسمـ بيا،كغدا ىذا اإل
دلة التيريبة كتؤكد أدبيات النمك عمى الدكر الريادم لرأس الماؿ البشرم ف  دفع التطكر التقن ، كما أف األ

 بقكة.طركحة تؤيد ىذه األ

الماؿ ىك  رأسأف تراكـ  ،يفيتقتااداإلاعتقد بيا معظـ  الارضية الت  إختبارتقاـ ب 1956ف نمكذج تسكلك عاـ إ
الماؿ  رأسالماؿ ترتاع حاة كؿ عامؿ مف  رأسنو مع تراكـ أك  ،ية تساعة العمؿإنتايالتسبب الرئيتس  لزيادة 

% فقط مف 12.5كالت  أظيرت أف  ،يفيتقتااداإلككانت نتيية الدراتسة ماايئة لمعديد مف  مع مركر الكتقت،
ية كالذم نتايأما اليزء الباتق  مف نمك اإل ،الماؿ المكظؼ رأس إلىية عمى المدل الطكيؿ يعزل نتايتغير اإل

كمع ىذه النقائض الت   ،()التغير التقن ، بكاتق  تسكلك تسـإه تسكلك بياتسر النمك عمى المدل الطكيؿ تسما
نظريات نمك حديثة  ،ظيرت ف  منتاؼ الثمانينات مف القرف الماض  تسيمتيا نظريات النمك النيككالتسيكية،

الماؿ البشرم  رأس" نظريات النمك الداخم " كالت  تيعؿ مف  تقتااداإلف  أدبيات عمـ  عمييايديدة ياطمح 
 .متقتااداإلنو ىك الحمقة الت  كانت ماقكدة ف  النمك أك  ،متقتااداإلالمحرؾ الرئيس لمنمك 
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 أابحتحيث  مف القرف الماض ، الخمتسينياتبيذا المكضكع منذ  اإلىتماـة بدأت يتقتااداإلدبيات ف األإ
كمف ىذا المنطمؽ  المكضكعات البحثية عمى المتستكل العالم ، أىـ أحد متقتااداإلمحددات كعكامؿ النمك 

 البشرم:الماؿ  رأسدراتسة كتحميؿ نظريات  إلىتسكؼ نتطرؽ ف  ىذا الااؿ 

 MINCER (1911.)مينسر موذج ن .1
 SCHULTZ(1960.)   موذج شولتزن .1
 DENISON(1962.)  نموذج  ينيسون .1
 BECKER (1964.) نموذج بيكر .1
 ROMER (1986.) نموذج رومر .1
 LUCAS (1988.) موذج لوكسن .1

 :المال البشري رأسماىية ( 1.1.1)
 ،(متقتااداإلية كبيرة ف  نظريات النمك الداخم  )النظريات الحديثة لمنمك أىمالماؿ البشرم  رأسقد اكتتسب ل
 ،الماؿ البشرم رأسكالمؤثر األكبر فيو ىك  متقتااداإلضحت ىذه النظريات أف المادر الرئيس لمنمك أك ذ إ
ة المحرؾ الرئيس لمنمك يتقتااداإلالذم اعتبرتو النظريات الكالتسيكية  ،الماؿ المادم رأسمف  ان تأثير نو أكبر أك 
الماؿ البشرم كمككناتو مف حيث النظرية  رأسف  ىذا المبحث دراتسة ماىية  نتناكؿتسكؼ  ،متقتااداإل
 تو.تتناكلة الت  يتقتااداإل

 مريك  األ متقتااداإل إلىالماؿ البشرم  رأستسس العممية لمايـك عكد الاضؿ الكبير ف  كضع األي
مف خالؿ المحاضرة المشيكرة الت  ، 1979 عاـ تقتااداإلشكلتز، الذم حاز عمى يائزة نكبؿ ف  

الماؿ  رأسف   اإلتستثمار، بعنكاف  )1960مريكية ف  ديتسمبر ة األيتقتااداإلالقاىا ف  اليمعية 
كمنذ  ،تقتااداإلالماؿ البشرم عالـ  رأسالثمانينات دخؿ مايكـ  بدايةالبشرم، كالدخؿ الاردم(، كمع 

الماؿ البشرم، كذلؾ  رأستستعماؿ مايكـ إانتشر ك  المعرفة، إتقتاادظيكر  بدايةعقد التتسعينات ك  نياية
بؿ  الحديث لـ تعد تعتمد فقط عمى األالت كاألمكاؿ  كالمكارد المادية فحتسب، تقتااداإلألف تقكاعد 

الماؿ البشرم مكضكع اتستثمار  رأسكذلؾ عمى المكارد الغير مادية الت  يمتمكيا األفراد، كأابح 
نتاجكتراكـ ك   .ا 
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 غير أف ىذا الخالؼ كاليدؿ تقد تدنى  ،ثيران لميدؿكرغـ أف ىذا المكضكع منذ ظيكره كاف مكضكعان م
لنظرية اءه بالمعرفة اثر إبشكؿ متتسارع بتسبب تراكـ األبحاث كالدراتسات الت  تبحث فيو، كنيحت ف  

ف ىذا الحقؿ حقؿ معرف  لـ تكتمؿ معالمو باكرة تامة ككاممة بعد )ابك أكالتطبيقية، كلكف مع ذلؾ 
 (.249ص 2008فارة، 

 نالؾ مااىيـ كتعرياات ليذا المايكـ كثيرة كمتعددة، فنيد تعرياو بالمعنى الكاتسع، ىك ميمؿ المعارؼ ى
التسمع كالخدمات ف   إنتاج يتستخدمكنيا ف األفكار الت   حياتيـ، كحتىالت  يكتتسبيا األفراد خالؿ 

 (.OCDE, 1996, P35) خارييا أكاألتسكاؽ 
 نو أك  فراد ف  منااب عمميـ،كالخبرات الت  بحكزة األ كالمعارؼما يعرؼ بأنو ميمؿ الكااءات ك

 (.OCDE, 1989, P41) متقتااداإلنتساف الت  تيـ النشاط لإل األخرلميمؿ المؤىالت كالمميزات 
  بالمعرفة كالميارات كاإلمكانات كالقدرات كالااات كالخاائص المختماة الكامنة  ضان أييعرؼ ك

رتباطباألفراد، كالت  ليا امة ك   (.Berkowitz, 2001, P17) متقتااداإلبالنشاط  ا 
  تعميـالمنظمة مثؿ ال إلىنو ميمكعة األاكؿ الت  يمتمكيا الارد كييمبيا معو أضان بأيكيعرؼ 

كىذه كالتدريب كالميارة كالخبرة ف  الكظائؼ التسابقة كالعمر كالخبرة المينية كالتكنكلكيية كغيرىا، 
زيادة  إلىة تحقؽ التقدـ المين  كالتقن  تؤدم إييابيات تأثير إحداث  إلىكالعناار تؤدم  األاكؿ

 (.Heijden , 2002, P30) لمنظمةا إدارةتقيمة الارد ف  نظر 
  الماؿ البشرم عمى أنو المخزكف الذم تمتمكو دكلة ما مف التسكاف األاحاء  رأس اليكنيتسؼتقد عرفت ك

 متقتااداإلالمتعمميف األكااء كالمنتييف، كالذم يعد عامالن رئيتسيان ف  تقدير إمكانياتيا مف حيث النمك 
 (.55ص ،2007كالتعزيز التنمية البشرية )العرب ، 

عمكمات كالمؤىالت كالميارات المدرية ف  فكر األفراد، الماؿ البشرم ف  مخزكف المعارؼ كالم رأسيتمثؿ ك 
حتى مع ثبات حيـ عكامؿ  أكثر إنتاجيتيح لمارد  تعميـالعاممة، ألف ال اليدكميارة  فعاليةكبالخاكص كااءة ك 

 (.David Beg, 2002, P294) األخرل نتاجاإل

 يزء فطرم يكلد مع اإلنتساف، يف:أتساتسيف خالؿ التعاريؼ التسابقة نيد بأف لرأس الماؿ البشرم مككنييف م
 ؿ يعبر عف القكل العقمية كاليتسمية كالاطرية الت  تكلد مع الارد،ك فاليزء األ كيزء يكتتسبو كيتعممو اإلنتساف،
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الماؿ البشرم فيعبر عف ميمؿ المعارؼ كالكااءات كالمؤىالت  رأسف   ىـما اليزء المكتتسب كىك األأ
 : (58، ص2010)دىاف،  إلىوالتي يمكن تانيفيا كالخبرات كالتيارب الت  يكتتسبيا اإلنتساف، 

 كالكتابة. القراءة، الكالـ، عف طريؽ: التسماع، :فاءات اإلتاالك 
 عمى اإلنضباط الذات  الت  تيتسد ف  تقدرة الارد عمى تعمـ التعمـ، لكفاءات الفر ية:ا. 
 فف االداراتك ركح الاريؽ،  :الجماعيةلكفاءات ا. 
 كالحتساب كالمعارؼ الضمنية تااؿ،عالـ كاإلمثؿ تسيكلة اتستعماؿ تقنيات اإل :الخرىلكفاءات ا. 
 :وإنتايف  تطكيره كزيادة  تساىـالارد كالت  ت عميياالشيادات العممية الت  يحاؿ  المؤىالت العممية. 

 :يكتتسب الارد ىذه المعارؼ كالمؤىالت كالخبرات كالكااءات كالتيارب مف خالؿك 

  المدرتسة.العائمة، ككؿ مف يتستقبؿ األطااؿ تقبؿ فترة 
 المين  كالتقن ، الثانكم، عدادم،اإل بتدائ ،اإل تعميـ)ال الكطنية كالدكلية، تعميـبكؿ مؤتستسات ال تعميـال 

 (.الخ... عمياالدراتسات ال اليامع ،
 التدريب كالتطكير ف  مكاف العمؿ. 
  بكؿ أطيافيا اإليتماعيةلمشخص كمتستكل عالتقاتو  اليكميةالحياة. 

 اف لرأس الماؿ البشرم،أتساتسييعتبراف مككناف  ،كالتدريب مف خالؿ التعرياات التسابقة تعميـف المالحظ أف الم
 التسياؽ:ما ف  ىذا إلييكالبد مف اإلشارة 

 : تعميملا .أ 

طار معيف، فيك ييتـ بتنمية إبأنو: عممية تزكيد األفراد بحايمة مف التعمـ كالمعرفة ف   تعميـيعرؼ ال
مف خالؿ زيادة المعمكمات العامة كمتستكل الايـ  ،المعارؼ ككتسيمة لتأىيؿ الارد لمدخكؿ ف  الحياة العممية

بما ف   ،تطكير الممكيات الاكرية كاكتتساب المعارؼ العامة كالخااة إلى تعميـكييدؼ ال ،العالـ الخاري 
ذلؾ تمؾ الت  تيدؼ لمحاكؿ عمى كااءات مينية معينة تؤىميـ لاللتحاؽ بكظائؼ محددة، كما أنو يمثؿ 

تعمميف مف لما أداء األفراد فعاليةم ينتظر مف كرائو تحقيؽ مناعة مف يية كيتطمب زيادة إتقتاادنشاط 
 (.102ص ،2004 خرل )العمم ، كبككميش،أيية 
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مداد األفراد إ إلىبحيث تيدؼ  ،ة ف  تنمية المكارد البشريةتساتسيالييدة الركيزة األ تعميـتعتبر تسياتسات الك 
مياالت العمؿ المختماة، كيتككف  إلىالمااتيح الت  ينطمقكف منيا كؿ حتسب تخااو  أكباألتساس العريض 

 .التال مف التاايؿ ف  الااؿ  بش ءا إلييمف عدة مراحؿ تسكؼ نتطرؽ  تعميـال

المنظمات، لما يحققو  أىداؼف  البشر لتحقيؽ  اإلتستثماريعتبر التدريب ىك أحد خطكات  لت ريب:ا .ب 
كمف ثـ  ، نتايدارم كاإلف  تحقيؽ التطكير اإل اعاليةتسياـ بف تككيف لمككادر القادريف عمى اإلم

 أيؿكيعرؼ التدريب بأنو عمؿ مخطط يتككف مف ميمكعة برامج مخااة مف  ،ةيتقتااداإلالتنمية 
مف الكااءة، مف خالؿ تطكير تحتسيف  إلىبمتستكل ع حاليةالمكارد البشرية كيؼ تؤدم أعماليا ال تعميـ

 (.330ص ،2009 أدائيـ )كاا ، كعقيم ،

 :(208، ص2004)عبد الباتق ،  ةالتالية تساتسيية التدريب ف  اليكانب األأىم تتركزية التدريب: أىم

 التقدـ.دامة المعمكمات كالميارات كاتستمراريتيا كفؽ عنار التطكر ك إ 
  لألفراد.منح الارض لمتطكير الذات  عف طريؽ المعارؼ كالميارات األدائية 
  كمعاليتيا بأكبر  عمى مكايية المكاتقؼ التسمبية كالمشاكؿ كالاعكبات ف  العمؿ، يعؿ الارد تقادران

 .ؼاليكأتقؿ كتقت كتك كااءة ممكنة،
 ة ف  عممية التطكير الذات  عف طريؽ المعارؼ كالميارات األدبية ف  مياؿ العمؿتساىمالم. 
 تقكية المياـ اإلبداعية كاإلبتكارية لدل الارد. 
   الارد لدلرفع معدؿ المعيار الثقاف  كالمعرف  كاألداء المين. 

، رأتسمال  إنااؽف  ىذه المياؿ ىك  نااؽاإلف التكيو المعاار ف  مياؿ التدريب كالمكارد البشرية يكضح أف إ
اتستثمار  أماتستثمارم لو عائد شأنو شأف  إنااؽىك  إنمافما يناؽ ىك ليس بتكماة  ،كحقؿ اتستثمارم خاب

 أكف  المكازنة كالتخطيط  ماريان اتستث اعتباره بندان  كبالتال  ييبف  برامج التتسكيؽ  أكآخر ف  اآلالت 
 .ف  المنظمة الحديثة اإلتستثمار

الماؿ البشرم ىك مايـك ديناميك  ليس تساكنان، كىك متعدد األبعاد كالمياالت يتاؼ  رأسبذلؾ إف مايكـ ك 
الماؿ اإليتماع ، كرأس الماؿ  رأسة اليامة مثؿ يتقتااداإلبعالتقات تشابكية متينة مع الكثير مف المااىيـ 

عمى العنار البشرم  أتساتس المعرف  كالتنمية البشرية كنظرياتيا، إال أنو يختمؼ معيا ف  ككنو يركز بشكؿ 
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ف  ظؿ شيكع مظاىر العكلمة  متقتااداإلعتباره أحد المككنات الرئيتسية لعممية النمك إنتساف ناتسو بكاإل
لؾ بيف الدكؿ كالشركات متعددة الينتسيات، كبذ نتاجلمنافتسة ف  اإلزدياد حدة اإكاإلناتاح كمانتج عنيا مف 

العرب ، ) ة ف  الدكؿيتقتااداإلبداع كاالبتكار البشرم ف  تحديد القدرة التنافتسية يتعظـ دكر العمـ كالمعرفة كاإل
 (.27ص  ،2007

زت ك اتقد تي متقتااداإلالماؿ البشرم ف  عممية النمك  رأستعزل لدكر  ية كبيرة يدان أىمما تسبؽ إف ىناؾ م
ف ىناؾ أكىذا مانراه ف  بعض الدكؿ  ،الحديث متقتااداإلالماؿ المادم عمى حتسب نظريات النمك  رأسدكر 

كيد اإلبتكار كاإلبداع كالميارة ينو الم، ألإتقتاادكلكف ال يكيد نمك  (K) الماؿ المادم رأسفائض ف  
 .ماؿ بشرم( فييا رأسكالخبرات كالمعرفة )

ة ف  العمراف تساتسيية الكبيرة لالنتساف ناتسو كيعمو ىك الركيزة األىمتسالـ تقد تقدـ ىذه األف اإلإبذلؾ ك 
مف التحدث عف المشكمة  تسالم اإل تقتااداإلأدبيات  إليوكاإلنشاءات كالتنمية كالتطكر كىذا ماتطرتقت 

ألف اهلل  االنتساف ناتسو كليس بالندرة، إلىالت  اعزت المشكمة  تسالم اإل متقتااداإلة ف  النظاـ يتقتااداإل
ف  التخطيط  تساتس ف عقؿ االنتساف ىك المدبر األأكثيرة ال تعد كال تحاى ك  أعطى االنتساف نعمان  تعالى
نيا إف ،الياباف، كىذا مانراه ف  البمداف المتقدمة خااة متقتااداإلالنمك  إلىكالتطكر كالنمك كالكاكؿ  نتاجكاإل

 .ـالتمتمؾ المكارد الطبيعية كالخاـ كلكنيا تمتمؾ العنار البشرم الرائد البارع المبتكر المنظ

 :نظريات النمو ال اخمي( 1.1.1)
 ف نمكذج تسكلك المطكر مع التطكر التقن ، ياتسر بكضكح أف معدؿ نمك دخؿ الارد ف  كضع اإلتستقرار ىكإ

تستطيع تاتسير معدؿ نمك دخؿ ي إال أف ىذا النمكذج ال عف النمكذج، معدؿ التطكر التقن ، كىك متغير خارييان 
 .نتاجكذلؾ بتسبب المردكد المتناتقص لعكامؿ اإل (Barro,1996.p157)الارد عمى المدل الطكيؿ 

بدأت  ف  نمكذج تسكلك، يؿتسباب النمك عمى المدل الطكيؿ األأكعدـ القدرة عمى تاتسير  ضالنقائ كبيذه
 أكتتسمى "نظريات النمك الداخم   متقتااداإلتتمحكر كتتشكؿ بعد منتاؼ الثمانينات نظريات حديثة لمنمك 

الماؿ  رأسحيث تـ كضع  عمى المدل الطكيؿ بكاتسطة نماذج يديدة، متقتااداإلفتسرت النمك  ،"الذات 
 .متقتااداإلكفاعؿ ف  نمكذج النمك  أتساتس البشرم مككف 
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 رأسالبد مف شرح نمكذج تسكلك الذم يعتبر المميد لنظريات  ،الماؿ البشرم رأسنظريات  إلىتقبؿ التطرؽ 
 متقتااداإل% عمى النمك 12.5الماؿ المادم ىك فقط  رأس تأثيرتسكلك باف  إكتشاؼحيث ب ،الماؿ البشرم

بيانات تسالتسؿ زمنية ف   إتستخداـباألمريكية المتحدة  الكالياتف   متقتااداإلبعد تقيامو بتحميؿ ماادر النمك 
 .1949-1909فترة 

 :موذج روبرت سولو( ن1.1.1)
تستندت النظريات الحديثة فيما إالنماذج الت  حممت ماادر النمك، كتقد  أىـ( مف 1956تبر نمكذج تسكلك )يع

األمريك ، حيث طكر ىذا  متقتااداإلرائد ىذا النمكذج ىك ركبرت تسكلك  بعد بشكؿ تقكم عمى ىذا النمكذج،
الارضية الت  اعتقد  إختبارتقاـ تسكلك ب ة المتقدمة،الرأتسماليف  الدكؿ  متقتااداإلة تاتسير النمك حاكلالنمكذج لم
 رأسنو مع تراكـ أية تساعة العمؿ ك إنتايالماؿ ىك التسبب الرئيتس  لزيادة  رأسيف أف تراكـ يتقتااداإلبيا معظـ 

 .الماؿ مع مركر الكتقت رأسالماؿ ترتاع حاة كؿ عامؿ مف 

المتحدة ما  الكالياتلتساعة العمؿ ف   يمال اإل نتاجعتمدت عمى يمع التغيرات التسنكية ف  اإلإراتسة تسكلك د
 منااميف:مككنيف  إلىف  تساعة العمؿ الكاحدة  نتاجثـ حمؿ نمك اإل ،1949 – 1909بيف عام  

 الماؿ المكظؼ لكؿ تساعة عمؿ رأسؿ مرتبط بزيادة ك ألا. 
 الثان  يمثؿ ذلؾ اليزء الذم ال يمكف أف يعزل لرأس الماؿ. 

ية عمى المدل نتاي% فقط مف تغير اإل12.5يف بنتائج تسكلك كالت  أظيرت أف يتقتااداإلفكيئ العديد مف 
مك عمى المدل ية كالذم ياتسر الننتايأما اليزء الباتق  مف نمك اإل الماؿ المكظؼ، رأس إلىالطكيؿ يعزل 

 (.41، ص2002)شرر،  (Technical Changeالتقن  تسـ )التغير إلك بالطكيؿ تسماه تسك 

 ة:التاليمف العكامؿ  أكثر أكنمك الناتج ىك نتيية لكاحد  إفحتسب نمكذج النمك النيككالتسيك  ف قد كاف عمىف

 تعميـلزيادة ف  كمية العمؿ كنكعيتيا مف خالؿ النمك التسكان  كتطكير الا. 
 اإلتستثمارك  دخاراإلالماؿ مف خالؿ  رأسلزيادة ف  ا. 
  ،(.151ص ،2006التحتسينات ف  التكنكلكييا )تكدارك 

ات الماادر تساىمنو يشرح مأكما  ،اإلتستثمارك  دخاراإلية أىمأما مف خالؿ نمكذج تسكلك فإنو يؤكد عمى 
 :يم  تية كمااألالمختماة لنمك الناتج مف خالؿ المعادلة 
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 :حيث أن

(1-Ѳ).نايب العمؿ مف الناتج : 

(dL/L).معدؿ نمك العمؿ : 

(Ѳ):  الماؿ مف الناتج. رأسنايب 

(dK/K):  الماؿ رأسمعدؿ نمك. 

يميؿ لمتقمب بيف حالت  البطالة  تقتااداإل" متشائمة بتسبب اعتقادىا أف  Harrod-Domarقد كانت نظرية " ل
لىالماؿ، ك  رأساليمكد الماترض ف  معامؿ  إلى" تسببو  Solowكالتكظيؼ الزائد عف الحد، حيث أريع "   ا 

يا بغير كااءة، كلذلؾ اتقترح إمكانية اإلحالؿ إتستخدامبنتسب ثابتة، األمر الذم يؤدم  نتاجعناار اإل إتستخداـ
الماؿ ىك نتسبة ثابتة مف الدخؿ  رأسكأف تراكـ  ،(nبينيا، كافترض أف عرض العمؿ ينمك بمعدؿ ثابت )

 .F = Y(K,L) بدالة متيانتسة خطيان  نتاج، كاتستبدؿ المعامؿ الثابت لرأس الماؿ ف  دالة اإل 

 :(244، ص2010)دىاف،  فتراضاتإلعتم  النموذج عمى مجموعة من اا

 .كاحدان  مغمؽ كتتسكده المنافتسة ف  يميع أتسكاتقو، كينتج منتيان  تقتااداإل .1
" ذات غمة الحيـ الثابتة، كحيث يمكف اإلحالؿ بيف  Cobb-Douglasى  دالة "  نتاجلة اإلدا .2

 .(130تكدارك، ااحة ) Lك K نتاجعنارم اإل

 
 كينز: " Keynes " يأخذ شكؿ دالة اإلتستيالؾ .3

 
فإف عرض العمؿ  (n) كاف معدؿ نمك التسكاف ىك إذاة التسكاف ف  التشغيؿ ثابتة، حيث تساىمنتسبة م .4

 ( كذلؾ ألف:nينمك كذلؾ ب )
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، يكرفرضية تقانكف تناتقص الغمة كتناتقص المعدؿ الحدم لإلحالؿ، ككيكد مركنة ف  األتسعار كاأل .5

 ية الحدية ليما.نتايكأف عكائد العمؿ كرأس الماؿ تقدر عمى أتساس اإل
 التكنكلكييا متغير خاري  المنشأ. .6
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 ( َظرَاث رأس انًال انبشر2.3ٌ)

ان مف كؿ مف تأثير  كثرالعامؿ األ تو، كاعتبر متقتااداإله ف  النمك ر الماؿ البشرم دك  رأسلقد أبرزت نظريات 
ف  الدكؿ بعد اف فشمت  متقتااداإلحداث النمك إعطتو الدكر الرئيس ف  أالماؿ المادم كالعمؿ(، ك  رأس)

، كخااة بعد نمكذج متقتااداإلة الكالتسيكية كالنيككالتسيكية ف  تاتسير ماادر النمك يتقتااداإلالنظريات 
%، كف  ىذا المبحث 12.5 متقتااداإلالماؿ المادم عمى النمك  رأس تأثيرف أركبرت تسكلك الذم اكتشؼ 

برز نماذج النمك الداخم  )الحديث( كابراز الدكر الميـ لرأس الماؿ البشرم أتسكؼ يقكـ الباحث بدراتسة كتحميؿ 
 :برز ىذه النماذجأوفيما يمي عمى النمك، 

 (:1911) المال البشري لرأس( Mincerمينسر )موذج ( ن1.1.1)
الماؿ البشرم ، ك منذ ذلؾ الحيف (مف اإلتسيامات البارزة ف  نظريات رأس 1958يعتبر نمكذج مينتسر )

الماؿ البشرم عمى  رأستراكمت الدراتسات كاألبحاث الت  تقامت بشرح كتطبيؽ ىذه النظرية، كتركز نماذج 
تستخدـنتساف كتقدراتو كمكاىبو، ك اإل تاتسير  إلىالماؿ البشرم ف  بناء نمكذج ييدؼ  رأسمينتسر مايكـ  ا 

كياترض النمكذج أف اإلختيار الرشيد لكظياة  ،(4ص ،2001 ، )عبد القادر،يراداتاإلنحرافات ف  تكزيع اإل
رد بيذا مع مدل حياة الارد المتكتقعة عند الكتقت الذم تقاـ فيو الا يراداتلإل حاليةاة القيمة الك امعينة يتضمف متس

طكؿ الاترة التدريبية  ختالؼإل لمنمكذج انعكاتسان  ات بيف الكظائؼ المختماة كفقان ختالفختيار، كتمثؿ اإلاإل
حتسيف ات داخؿ الكظياة الكاحدة نمك كتختالفات ف  تكزيع الدخؿ لمكظائؼ المختماة، بينما تعكس اإلختالفكاإل

ية تككف ظاىرة ف  األعماؿ المتطمبة لمقدار أكبر مف نتايية بتقدـ عمر الارد، فالزيادة ف  اإلنتايالخبرة كاإل
ية ف  نتايالماؿ البشرم كنمك اإل رأسف   اإلتستثماركيتساعد التركيز عمى العالتقة المكيبة بيف  التدريب،

 تعميـف  كؿ مف ال اإلتستثمارات بيف الكظائؼ المختماة فيما يتعمؽ بختالفالنمكذج عمى إظيار مدل اإل
بمتكتسط حيـ  مكيبان  ان إرتباطتقدـ عمر الارد  أكف  الدخؿ كالناتج مف التدريب،  تااكتحيث يرتبط ال ،كالتدريب
 ينبغ  تحقيقيا مف خالؿ األبحاث كالدراتسات ف  مياؿ أىداؼكتقد حدد مينتسر ثالثة  البشرم، اإلتستثمار
 : (35، ص2012)طبش ، كىيبة، تحديدف   ىداؼالبشرم، تمثمت ىذه األ اإلتستثمار

 لمتدريب.يـ المكارد المخااة ح 
   ف  التدريب اإلتستثماركذلؾ تحديد معدؿ العائد عمى. 
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   تحديد مدل المناعة المترتبة عمى تحديد التكماة كالعائد عمى التدريب ف  تاتسير بعض خاائص
 .تسمكؾ القكل العاممة

ما بالنتسبة لتعريؼ مينتسر لمتدريب فقد إتتسع ليشمؿ كؿ مف التدريب الرتسم  كغير الرتسم  ف  مياؿ العمؿ أ
عتقاد بأف كؿ منيا يزيد إلا إلىضا التعمـ بالخبرة، كتقد برر مينتسر تضميف ىذه المياالت ف  التعريؼ أيك 

نتايكيحتسف مف ميارات ك   تعميـمف أنكاع التدريب، كما برر إدخاؿ ال ية األفراد، كعمى ىذا فيك يمثؿ نكعان ا 
لتكتقعو تحقيؽ مناعة متستقبمية  منخاضان  ما يقدـ لو أيران  بالخبرة ف  إطار التعريؼ بأف الارد تقد يقبؿ عمالن 

بالخبرة يتضمف تكماة اتستثمار ييب أخذىا  تعميـعمى ىذا فإف ال رة المكتتسبة مف ىذا العمؿ، كبناءن نتيية الخب
ف  التدريب  اإلتستثمار أثرتستنتايات فيما يتعمؽ بدراتسة عدد مف اإل إلىتقد تكاؿ مينتسر ف  الحتسباف، ك 

 :عمى دخؿ كتسمكؾ األفراد كمنيا تعميـكال

 ية كمما زادت إحتماالت حاكلو عمى مزيد مف التدريب ف  مياؿ تعميممما زادت متستكيات الارد الك
 (. االكظي ىـا، بمتستكل المكظايف كرضتعميـبال ان إييابي أثرالماؿ البشرم تت رأسالعمؿ، )تنمية 

  ف  التدريب اإلتستثماركمما زاد معدؿ دكراف العمؿ كمعدؿ البطالة كمما زادت تكماة. 
  حتماالت بقاء الارد ف  ف  التدريب خااة التدريب المتخاص كمما زادت ا اإلتستثماركمما زاد

 .العمالةتستقرار إحتماالت ا  المنظمة ك 

، الخبرة كالدخؿ حيث تقاـ بنمذية رياضية ليذه تعميـعف العالتقة بيف ال نشر مينتسر مقاالن  1974كف  تسنة 
كـ ف  تقدير العائد الخاص مف الي إلىبيف الباحثيف  شيكعان  كثركى  األ ،العالتقة تتسمى بدالة الكتسب المنتسرية

الذككر البيض ف   إلى أفكالعمر كالخبرة. كتكاؿ ف  دراتستو  تعميـ. كتقد اعتبر الدخؿ دالة لتسنكات التعميـال
 ف  حاؿ زيادة عاـ دراتس  كاحد %7المتحدة الذيف ال يعممكف ف  الاالحة يزيد دخميـ ب  الكاليات

(Stevens and Weal, 2005, P5.) 

 :أىمياويرتكز نموذج مينسر عمى الع ي  من الفرضيات 

 بالدخكؿ بيف العماؿ كأف التدريب يرفع  تااكت، ى  التسبب الرئيس لمتعميـال أكف طكؿ فترة التدريب إ
 متستقبمية.ية العامؿ، إال أف التدريب يتطمب تأييالن لاترة إنتاي
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 تخاذ تقرار التدريب، الحاكؿ عمى دخكؿ أعمى ف  المتستقبؿ تعكض تكماة إتكتقع األفراد، عند ي
 .التدريب

  عميوياترض أف تقتار تكماة التدريب عمى التكماة البديمة، بمعنى أف الدخؿ الذم كاف تسيحاؿ 
 .لـ يمتحؽ بمؤتستسات التدريب إذاالارد 

 كأف يظؿ لىك األنقضاء فترة التدريب إتستقبؿ بعد لمتدريب ف  الم تخاذ تقرارإياترض أال يقكـ األفراد ب ،
 .لى ثابتان خالؿ الاترة العمميةك فترة التدريب األ نيايةالدخؿ المتستقبم  بعد 

 ياترض ثبات تسعر الاائدة الذم يتستخدمو األفراد ف  حتسـ التدفقات المتستقبمية. 

ل القيمة ك افتراضات، كف  إطار التكازف التنافتس ، تسيككف تكزيع دخكؿ العماؿ بحيث تتتسعمى ىذه اإل بناءن ك 
بعد حتسـ التدفقات المتستقبمية فيو نخراط كعدـ اإل تعميـنحراط ف  اللمتدفقات المتستقبمية، لخيارم اإل حاليةال

 يأت التدريب، فعمى تسبيؿ المثاؿ  أك تعميـف  ال اإلتستثماربتسعر الاائدة التنافتس ، عند كتقت اتخاذ القرار ب
 حاليةكذلؾ بمقارنة القيمة ال تعميـتسنة كعدـ ال( s)لاترة  تعميـتكازف الارد الكاحد عندما يابح غير مباؿ بيف ال
 .(5ص ،2001 القادر، : )عبدالتال لمتدفقات النقدية لمدخؿ مف كؿ خيار عمى النحك 

 
دد : عs ى  فترة الحياة العممية، ك: n ك ،تعميـى  الكتسب التسنكم لممينة المقابمة لمتستكل ال:   :حيث أن

 .تسنكات الدراتسة

 :نحاؿ عمى (1)يراء تكامؿ لممعادلة إكب

 
 ة:التالينحاؿ عمى المعادلة  (1)ختاار المعادلة رتقـ إكب

 
 ننا نحاؿ عمى دالة الكتسب المينتسرية:إف (1)كبأخد لكغاريتـ لطرف  المعادلة 
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معدؿ  أك تعميـمعدؿ العائد عمى ال يتساكم( فإف معامؿ تسنكات الدراتسة 4ككما ىك كاضح مف المعادلة رتقـ )
فتراضات النمكذج يمكف مقارنة ىذا المعدؿ مع إ، كتحت ظؿ تعميـالماؿ البشرم معرفان عمى ال رأسالعائد عمى 

تسعر الاائدة التنافتس  التسائد، كذلؾ يمكف تاتسير معدؿ العائد كمتكتسط لمختمؼ معدالت العائد الاردية ف  
 (.6، ص2001حالة عدـ تسيادة الحالة التنافتسية )عبد القادر، 

 (: 1911( لرأس المال البشري )Schultz)( نموذج شولتز1.1.1)
كبذلؾ  ،الماؿ البشرم رأسية لنظرية أىمائؿ الذيف أعطكا ك األمريك  شكلتز مف الركاد األ متقتااداإلعتبر ي

مريك  شكلتز، األ متقتااداإل إلىالماؿ البشرم  رأسيعكد الاضؿ الكبير ف  كضع األتسس العممية لمايـك 
، مف خالؿ المحاضرة المشيكرة الت  القاىا ف  اليمعية 1979عاـ  تقتااداإلالذم حاز عمى يائزة نكبؿ ف  

الت   ،(الماؿ البشرم، كالدخؿ الاردم رأسف   اإلتستثماربعنكاف )، 1960مريكية ف  ديتسمبر ة األيتقتااداإل
 فييا:تقاؿ 

فإنو ليس مف البديي  أف تككف ىذه  مى الرغـ مف أنو بديي  أف يكتتسب الارد الكااءات النافعة كالمعارؼ،ع
ف   تزايدالماؿ، كأف يككف ىذا الرأس ماؿ ىك ثمرة إتستثمار متسبؽ،  رأسالكااءات كالمعارؼ شكؿ مف اشكاؿ 
كتقد يابح نمكه خااية مميزة  )المادم(، عميوالماؿ المتعارؼ  رأسالدكؿ الغربية بمعدؿ أتسرع مف نمك 

عاممة ال اليداألرض كتساعات عمؿ  تزايدالدخؿ القكم  ياكؽ بكثير  تزايدف أ، كما لكحظ متقتااداإللمنظاـ 
ماؿ البشرم تقد يككف التاتسير الرئيتس  ليذا الارؽ ال رأسف   اإلتستثمارف إكالرأتسماؿ المادم، كليذا ف

(SCHULTZ, 1961, P.1-2). 

حيف لكحظ تقاكر األدكات  ،(1957-1956بيذا المكضكع بدأ خالؿ الاترة ) اإلىتماـكذكر شكلتز إف 
 نتاجمع مركر الكتقت، فركز ف  دراتستو عمى تقياس الزيادة ف  اإل نتاجالمتستخدمة ف  التغيير ف  زيادة اإل
زيادة إتستثمار األمريكيكف ف   إلىريعيا شكلتز أالمتحدة كالت   الكالياتكظاىرة التحتسف الت  تسادت ف  
عتبر أف ىذا  ف  تمؾ البالد،  متقتااداإل ىك فقط الذم ياتسر لنا ظاىرة النمك اإلتستثمارمكاردىـ البشرية، كا 

 رأسالثمانينات دخؿ مايكـ  بدايةكمع  . (19ص ،2007 )فمية، تعميـالبشرم ىك ال اإلتستثماركأف ماتاح 
إنتشر إتستعماؿ مايكـ  المعرفة، إتقتاادظيكر  بدايةعقد التتسعينات ك  نيايةكمنذ  ،تقتااداإلالماؿ البشرم عالـ 

، كىك مؤشر رئيس تعميـة التساىمكا تقياس كتقدير محاكلائؿ الذيف ك مف األ ضان أيالماؿ البشرم، كيعتبر  رأس
البشرم لـ تتبمكر كنظرية إال بأبحاث  اإلتستثمار، إف نظرية متقتااداإلعمى النمك  الماؿ البشرم، رأسلقياس 
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شكلتز، كأف فكرة تقييـ األفراد كأاكؿ بشرية لـ تمؽ االنتشار الكاتسع إال بظيكر ىذه النظرية، إال أف اليذكر 
يذب  إلىت ف  ىذه الاترة ىدفت حاكالالقرف الثامف عشر، فقد كيدت عدة م إلىالحقيقية ليذه المااىيـ تريع 

دخاؿ ميارات الارد كأحد مككناتو، ك  الماؿ رأسية العنار البشرم، كتحديد ماىية أىم إلىنتباه اإل البشرم، كا 
نتايالبشرم لتحتسيف ميارات ك  اإلتستثمارالتركيز عمى  ية ىمالماؿ البشرم لتحديد األ رأسية الارد، تقدير تقيمة ا 

ة لألفراد بالنتسبة لمميتمع ك يتقتااداإلة لمخزكف المكارد البشرية إف اح ىذا التعبير كلتحديد القيمة يتقتااداإل
ف  مياؿ الاحة  اإلتستثمارشرم كالناتية مف ىيرة العمالة، ك ة لرأس الماؿ البيتقتااداإلكذلؾ تحديد الربحية 

 (.65ص ،2002 )حتسف، كالتدريب تعميـكال

نتباه مف ميرد تحكيؿ اإل إلىلتاتسير الزيادة ف  الدخؿ، فتسعى  فعالية أكثرشكلتز البحث عف تاتسيرات  حاكؿ
الماؿ البشرم، فقد  رأسبتمؾ المككنات األتقؿ مادية كى   اإلىتماـ إلىبالمككنات المادية لرأس الماؿ  اإلىتماـ

تحميؿ منظـ ليذه الثركة، لذا فقد ركز إىتمامو  أماؿ الباحثيف لمثركة البشرية، كتينب ىمإالحظ شكلتز 
 ،2002، ة )حتسفيتقتااداإلتحقيؽ التنمية  إلىالماؿ البشرم تيدؼ  رأسف   لإلتستثمارنظرية  إلىلمكاكؿ 

 (.67ص

ضركرة  إلى، حيث أشار تقتااداإلف  مياؿ  كبيران  الماؿ البشرم إتسيامان  رأسف   لإلتستثمارعد مايـك شكلتز ي
ز فيو، فمف كيية نظر شكلت اإلتستثمارالماؿ الذم يمكف  رأسإعتبار ميارات كمعرفة الارد شكؿ مف أشكاؿ 

ف   اإلتستثمارتقد حقؽ معدالت أتسرع لمنمك ف  الميتمعات الغربية عما حققو  اإلتستثمارفإف ىذا النكع مف 
، متقتااداإلالتسمات المميزة لمنظاـ  أىـالماؿ البشرم يمكف أف يككف مف  رأسالماؿ المادم، كمنو فنمك  رأس

 .تعميـف  ال اإلتستثمارىك  الماؿ البشرم، رأسكأكد شكلتز ذلؾ بأف 

ة األكبر مف غيره مف عكامؿ تساىميحتسب لو اليزء األكبر كالم تعميـف  ال اإلتستثمارف أكأشار ف  دراتساتو 
 (.Savvides, and Stengos, 2008, p5) األمريك  ف  زيادة نايب الارد مف الدخؿ القكم  نتاجاإل

، 1998)أبك رغيؼ، كالعكيم ، أوال : الفروض الساسية لمفيوم رأس المال البشري عن  شولتز  
 : (.157ص

 إلى الذم ال يمكف تاتسيره بالزيادة ف  المدخالت المادية فقط، يريع أتساتسان  متقتااداإلأف النمك  .1
الزيادة ف  المخزكف المتراكـ لرأس الماؿ البشرم، )كالذم كاف يعرؼ باعؿ العنار المتبق  

Residual Factor  الماؿ البشرم رأسف   اإلتستثمارلتعبير  ثـ اار مرادفان.) 
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الماؿ البشرم المتستثمر ف   رأسات ف  مقدار ختالفلإل كفقان  يراداتات ف  اإلختالفيمكف تاتسير اإل .2
 .األفراد

الماؿ التقميدم  رأس إلىالماؿ البشرم  رأسيمكف تحقيؽ العدالة ف  الدخؿ مف خالؿ زيادة نتسبة  .3
 المادم 

المتحدة  الكالياتية ف  مياؿ الزراعة خااة ف  نتايالبشرم عمى اإل لإلتستثمارلى ك ركزت أبحاثو األك 
 إلىالماؿ اليديد كالمتمثؿ ف  تنمية المكارد البشرية الزراعية يؤدم  رأسإدخاؿ  إلى أفاألمريكية، فقد أشار 
أف خاكبة األرض الزراعية كتكافر مياه الرم كالتمتع بالحرية  كبالرغـ مفية، نتايزيادة متستمرة ف  اإل
ية الزراعية، إال أف نتايالانية الزراعية، تتساعد يميعيا عمى تحقيؽ الزيادة ف  اإل تساليبالتسياتسية كتكافر األ

 .ية الزراعيةنتايف  األفراد مف خالؿ منح دراتسية لممزارعيف ى  الت  حققت الطارة ف  اإل اإلتستثمار

الماؿ البشرم،  رأستستثمار الـز لتنمية المكارد البشرية، كبأنيا شكؿ مف أشكاؿ إعتبارىا إب تعميـعممية الىتـ باك 
مف الارد الذم يتمقاه، كبما أف ىذا  الماؿ البشرم طالما أنو يابح يزءن  رأسإتسـ  تعميـكمف ثـ أطمؽ عمى ال

معاممتو كحؽ مممكؾ لممنظمة، كبالرغـ مف  أكشرائو،  أكمف الارد ذاتو، فإنو ال يمكف بيعو  اليزء أابح يزءن 
الماؿ طالما أنو يحقؽ خدمة منتية ذات تقيمة  رأسمف أشكاؿ  ( يعد شكالن تعميـذلؾ فإف ىذا اليزء )ال

 .يةإتقتااد

ف   لإلتستثمارمؤداه كيكد زيادة ف  الدخؿ الكطن  نتيية  أتساتس عمى فرض  كتقد بنيت مااىيمو ىذه بناءن 
، إال أف ختبارو بالرغـ مف اعكبة كضع مثؿ ىذا الارض مكضع اإلإلى أنالمكارد البشرية، كيشير شكلتز 

ما  إذامكف تاتسيرىا يكيكد يزء كبير مف الزيادة ف  الدخؿ الكطن  ال إلىمف المؤشرات الت  تشير  ىناؾ كثيران 
الزيادة ف  المكارد المتستخدمة ف  تحقيؽ ىذا  تمت المقارنة بيف الزيادة ف  الناتج الكطن  )المخريات(، بتمؾ

ف  المكارد البشرية  اإلتستثمارالناتج )المدخالت(، كمثؿ ىذا اليزء يمكف تاتسيره مف خالؿ المااىيـ الخااة ب
(Graundstein, 2002, P3). 

، إال أف الكثير مف المااىيـ تعميـالبشرم عمى ال اإلتستثماربالرغـ مف تركيز دراتسات شكلتز ف  مياؿ ك 
البشرم كخااة ف  مياؿ  اإلتستثمارمف  األخرليمكف تطبيقيا عمى المياالت  تعميـالمطبقة ف  مياؿ ال
 كى : تعميـحدد شكلتز نكعيف مف المكارد الت  تدخؿ ف  ال تعميـالتدريب، فا  مياؿ ال
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 تعميـو لـ يمتحؽ باللك أن عمييايمكنو الحاكؿ  كالت  كافالضائعة لمارد  يراداتاإل. 
 كالمرتبات يحدد عمى  يكرىيكؿ األ إلى أفذاتيا، كأشار شكلتز  تعميـلمكارد الالزمة إلتماـ عممية الا

البحث عف معمكمات لارص  ضان أيكالاحة ك ، كالتدريب، تعميـف  ال اإلتستثمارالبعيد مف خالؿ  يؿاأل
 عمؿ أفضؿ.

الطالب  إيراداتمف المكارد، كتشمؿ تمؾ المكارد كؿ مف  كبيران  كعممية اتستثمارية تدفقان  تعميـكيتطمب ال 
، كالمكارد الالزمة لتكفير المدارس، كمف كيية نظر شكلتز فإنو مف الضركرم دراتسة تعميـالضائعة أثناء فترة ال

 كيريعيا إلىية خااة أىمفإنيا تمثؿ  يرادات، فبالنتسبة لإلتعميـالمرتبطة بعممية ال يراداتمف التكماة كاإل كالن 
 (:30ص ،2010 )دىاف،

 تعميـالضائعة بالنتسبة لمطالب أثناء فترة ال يراداتية اإلأىم. 
 الضائعة. يراداتتياىؿ الباحثيف ليذه اإل 

في  عبارة عف تقديرات لقيمة ممتمكات المدرتسة  ،ية الت  تقدميا المدرتسةتعميمما بالنتسبة لتكماة الخدمات الأ
 .تعميـف  عممية ال كالمكاد المتستخدمة يكريانب المااريؼ اليارية لممرتبات كاأل إلى، تعميـالمتستخدمة ف  ال

 لشولتز:: النموذج الرياضي ثانياً 
 العامة: نتاجمف خالؿ دالة اإل متقتااداإل( عمى النمك تعميـالماؿ البشرم )ال رأس أثريمكف دراتسة 

 
 

: D(، Total Labor Force) : القكل العاممةLالماؿ،  رأس: K، يمال اإل: الناتج المحم  Y :حيث أن
 األرض.

 
 :حيث أن

fKنتاي: اإل( ية الحدية لرأس الماؿMPK .) 

 fL :نتاياإل( ية الحدية لمعمؿMPL.) 
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fDنتاي: اإل( ية الحدية لألرضMPD.) 

 :Y( عمى 2المعادلة رتقـ ) بقتسمةثابت عبر الزمف، ك  افترض 

 
 ، يتـ الحاكؿ عمى:دع 

 
 :( بالقيمة 4مف مف المعادلة رتقـ )يكبضرب اليانب األ

 
 (Investment Rate) اإلتستثماركالت  تعبر عف معدؿ ايعؿ: 

 ،كالت  تمثؿ معدؿ النمك ف  عنار العمؿ ك 

 الكم . نتاجكالت  تمثؿ حاة عنار العمؿ مف اإل ك 

 :التال الشكؿ  ( عمى5كبذلؾ تابح المعادلة رتقـ )

 
 اإلتستثمارماىك إال عبارة عف محامة نتسبة  يمال ( أف النمك ف  الناتج المحم  اإل6يظير مف المعادلة رتقـ )

معدؿ النمك ف  القكل العاممة  إليو( مضافان fKة لرأس الماؿ )يية الحدنتاي( مضركبة ف  اإلk) الناتج إلى
(gL مضركبة ف  حاة القكل العاممة مف )الناتج (  الكمsL.) 

الماؿ:  رأسالماؿ، كذلؾ بتمييز نكعيف مف  رأسف يدخؿ ف  المعادلة مف خالؿ أمكف ي تعميـف  ال اإلتستثمار
 ( كما يم :7( كبناء عمى ذلؾ، تابح المعادلة رتقـ )KH( كرأس الماؿ البشرم )KMالماؿ المادم ) رأس
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عف طريؽ ضرب نتسبة  متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىم(: يمكف حتساب م7المعادلة رتقـ ) إلىبالنتسبة 
(، بمعنى آخر rh) تعميـ( ف  معدؿ العائد االيتماع  لمالكم  ) يمال الناتج اإل إلى تعميـف  ال اإلتستثمار

 .=  تعميـة التساىمم

حتسب المتستكيات   IH، يمكف تقتسيـ متقتااداإلية ف  النمك تعميمة كؿ مرحمة تساىمكلمحاكؿ عمى م
 ية:تعميمال

. 

 :حيث أن

Pلزامية، : المرحمة اإلS ،المرحمة الثانكية :Hعميا: المرحمة ال. 

 :التال ( ك8كبذلؾ تابح المعادلة رتقـ )

 
 :التال ة ف  نمكذج شكلتز يمكف اتستعراضيا كتساتسيأما بالنتسبة لممككنات األ

 تتضمف الدخؿ الضائع(.تعميملكؿ طالب تسنكيان حتسب المتستكل ال اإليتماعيةؼ اليالتك(   
  تعميممعدؿ العائد االيتماع  المقابؿ لكؿ متستكل.  

   ف  تسنة معينة يككف:تعميممتستكل  أمف   تعميـف  ال اإلتستثمار إيمال لذلؾ، 

 
 :حيث أن

Eiتعميم: عدد الطمبة المتسيميف ف  المتستكل ال  i. 

Ciتعميم: التكماة المباشرة لكؿ طالب تسنكيان ف  المتستكل ال  i. 

العكائد لمخريييف الذيف يككنكا  تتساكمكالت   i  تعميم: الدخؿ الضائع لمطالب الكاحد ف  المتستكل ال 
 كبناس فئة العمر. i-1  تعميمف  المتستكل ال
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نو ليس يميع الطمبة أمع المالحظة  متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىميمكف تقدير م كبتقدير تقيمة 
 (.120SCHULTZ, 1983, P-104لنتسبة البطالة )  عضاء ف  تقكل عاممة نظران أيككنكا 

ف   اإلتستثمارمبن  عمى أعداد الطمبة المتسيميف ف  المدارس كالميـ ىك ذلؾ اليزء مف  IHف تقدير المتغير إ
تقاـ شكلتز كلحؿ المشكؿ ، متقتااداإلاحتتساب النمك  أيؿالمتضمف ف  داخؿ القكل العاممة مف  تعميـال

 ، ويكىن الشكل النهائي:πف  معدؿ مشاركة القكل العاممة  بضرب التعبير 

 
 DENISON (1911:) وار   ينيسون إنموذج ( 1.1.1)

 أثركتقياس  ،ةمريكية كالعكامؿ البديمالمتحدة األ الكالياتف   متقتااداإلدينيتسكف ف  بحثو عكامؿ النمك  تناكؿ
 تعميـعامؿ ال إلى أفمريك ، كتكاؿ عمى الدخؿ القكم  األ  تعميمكؿ العكامؿ المختماة كمف بينيا المتستكل ال

، ككانت تمؾ الدراتسة بمثابة تمييد لظيكر الزيادة الحاامة ف  الدخؿ القكم % مف ميمكع 23بنتسبة  تساىـ
 .(18ص ،2009 الماؿ البشرم )حتسيبة، رأسف   اإلتستثمارفكرة 

كتشاؼك  متقتااداإلتعتبر دراتسة دينتسكف مف الدراتسات البارزة الت  تقامت بتحميؿ ماادر النمك   تأثيردرك ك  ا 
تبعيا إكيمكف تكضيح المنييية الت   ،متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىمم إتستخداـبالماؿ البشرم  رأس

 (:Elchanan, and Geske, 1990, P152-156ة )التاليدينتسكف مف خالؿ الخطكات 

  معيف تعميمفراد ف  متستكل العكائد النتسبية لأل إلىكىك يشير  ،تقاـ دينتسكف بإحتتساب العامؿ المكزكف .أ 
لألفراد ف   يكربتدائ ، كتقد إفترض دينتسكف أف متكتسط األاإل تعميـتساس تقد حدده بالأمقارنة بمتستكل 

عمى ىذا األير تقاـ بتككيف رتقـ تقياتس  لممراحؿ  كبناءن  ،(w=100) 100 يتساكمالمرحمة اإلبتدائية 
ية إضافية تعميممتستكيات  ثمانيةزاف أك تـ إحتتساب  تساتس عمى المتستكل األ عتمادكباإل ،األخرلية تعميمال

 ية المختماة.تعميمحتسب المراحؿ اليبيف العامؿ المكزكف  (3.1)ؿ ف  اليدكؿ ك كالعمكد األ
حتسب المتستكل  عميان تقاـ دينتسكف بإحتتساب التكزيع المئكم لمعمالة المتستغمة ف ،بعد إحتتساب العامؿ المكزكف .ب 

  .تعميمالتكزيعات حتسب المتستكل ال( ف  اليدكؿ يكضحاف ىذه 3) ك (2كالعمكد )  ،تعميمال
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( مف 5) ك (4عمدة )لرتقـ القياتس  لمتسنة المطمكبة كاألية، يتـ الحاكؿ عمى اتعميمند كافة المتستكيات الع .ج 
( لإلناث 124.748) ك ،( لمذككر128.140) اليدكؿ يكضحاف ذلؾ كالرتقـ الميـ ىك الميمكع الكم :

 خرل.أرتقاـ القياتسية لتسنكات مى األكبناس الطريقة يتـ الحاكؿ ع

 عتبار متستكل البطالة.خذ بعيف اإلأبحيث ت ،رتقاـ القياتسية التسنكيةتـ تعديؿ األ .د 

خالؿ التسنة كمعدؿ الحضكر اـ الدراتسية يعتبار األخذ بعيف اإلأة لتيرتقاـ القياتسية التسنك تـ تعديؿ األكذلؾ  .ق 
 م .اليك 

 .(Pe. we) تساتس ( حتسب الينس، كالرتقـ القياتس  األPe(، التكزيع المئكم لمعمالة )weالعامؿ المكزكف )

 يا بواسطة  ينيسونإستخ امتي تم ال الليةيوضح  :(1.1ج ول )

 ًتعلٌمالمستوى ال

العامل 

الموزون 

(we) 

 ساسًالرقم القٌاسً األ (Peالتوزٌع النسبً للعمالة )

 (3*1إناث ) (2*1ذكور ) إناث ذكور

(1) (2) (3) (4) (5) 

 24070 24307 2400 24.0 57 أمً

 2408 04008 0 04.2 08 4-1ابتدائً 

 422. 24070 408. 5425 85 7-5ابتدائً 

 .040 024032 .040 02400 022 8ابتدائً 

 02407 08400 00402 05480 000 3-1 إلىثانوي ع

 ..2045 7478. 7242 32455 .00 4 إلىثانوي ع

 00422 00420 0045 00425 0.5 3-1كلٌات مجتمع 

 2478 .0345 34.8 5405 008 4 كلٌات مجتمع

 34308 024000 0470 420. 008 أكثر أو 5كلٌات مجتمع 

 00.45.0 00040.2 022 022 0222 المجموع
Source: Cohn, Elchanan. The Economics of Education, Ballinger Publishing Company USA, 1979, Table 7-8 P. 154. 

بالنتسبة لمذككر كاإلناث كلمحاكؿ عمى الرتقـ  تعميـرتقاـ القياتسية التسنكية لمتبيف األ 5 إلى 1الخطكات مف  .ك 
( تقاـ دينتسكف بكزف الرتقميف القياتسييف بالعكائد الكمية، كذلؾ 1969-1929القياتس  المكحد لماترة )

 (.70، ص1991)التؿ،  التال لمحاكؿ عمى رتقـ تقياتس  نيائ  لمينتسيف ميتمعيف كما يظير اليدكؿ 
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عاـ  106.71 إلى 1929عاـ  83.71مف  تعميـرتااع الرتقـ القياتس  الكم  لمإ (3.2) اليدكؿكيالحظ مف 
% ف  عاـ 27.5العامؿ بالمتكتسط بمقدار  تعميـ%، كىذا يعن  زيادة ف  27.5، بزيادة مقدارىا 1969
 .1929، كما كاف يتمقاه العامؿ ف  عاـ 1969

%( ف  75ب حاة عنار العمؿ )تقاـ دينتسكف بضر  متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىمكلمحاكؿ عمى م
الزيادة الت  تحققت ف  الرتقـ القياتس  الكم  كمف ثـ تقاـ بضرب الناتج ف  معدؿ النمك التسنكم ف   مقدار

 0.275* 0.75%(، كعند ايراء ىذه العمميات )1.89) 1969ك 1929نايب الارد بيف العامييف 
% كما يظير 0.39بمغت  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  النمك  رأس أم تعميـة التساىمف مأ( يتضح 1.89*

 .(3.3) ف  اليدكؿ

 :عمى عنار العمل تعميمال ثررقام القياسية النيائية ل (: ال 1.1ج ول )

 السنة
 المجموع اناث ذكور

(1) (2) (3) 

1929 03400 02458 03450 

1948 834. 82433 83407 

1969 025420 027420 022450 
Source: Cohn, EL Chanan. The Economics of Education, Ballinger Publishing Company, USA, 1979, Table 7-9. P. 155. 

 (:Denisonحسب طريقة  نيسون ) يقتاا اإلفي النمو  تعميمة الساىم(: تق يرات م1.1ج ول )

 9191-9131 9191-9191 9191-9131 البٌان

 3733 3785 2775 معدل النمو فً مجمل الدخل القومً الحقٌقً

 0739 0741 0740 تعلٌمال إلىكمٌة النمو التً تعزى 

 11770 10760 14750 تعلٌمالنسبة المئوٌة للنمو الذي ٌعزى ال

 1789 2727 1747 معدل النمو الحقٌقً لنصٌب العامل الواحد من الدخل القومً

 20760 18710 2772 تعلٌمالنسبة المئوٌة للنمو الذي ٌعزى لل

Source: Cohn, EL Chanan. The Economics of Education, Ballinger Publishing Company, USA, 1979, Table 7-10. P. 

150. 

مريكية، المتحدة األ الكالياتف   متقتااداإلكعامؿ مف عكامؿ النمك  تعميـية الأىم (3.3)يتضح مف اليدكؿ 
ال إ(، 1969-1948مع الاترة الثانية )( مقارنة 1948-1929لى )ك ف  الاترة األ أكبريتو كانت أىمف أمع ك 
 ما. متستقرة نكعان  متقتااداإلف  النمك  تعميـة التساىمرتقاـ المطمقة بقيت منو كباألأ
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  لمقكل العاممة كال تعميمعتبار تسكل الزيادة ف  المتستكل الخد بعيف اإلأف حتسابات دينتسكف ال تأكيالحظ 
كىذا ه عمى الممتحقيف اليدد بتسكؽ العمؿ، أثر   معيف ك تعميمالتحتسف الذم يطرأ عمى متستكل  إلىتتطرؽ 

)التؿ،  متقتااداإلدائيا أية القكل العامة كتحتسف إنتاييتو ف  رفع متستكل ىمغاالو نظران ألإمر ال ييب األ
 (.73-71، ص1991

 BECKER (1911 :)المال البشري لبيكر رأس( نموذج 1.1.1)
 متقتااداإل، معركؼ مف خالؿ أعمالو ف  مياؿ التحميؿ 1930م أمريك  كلد تسنة إتقتااد) ريعد بيك

تسنة  تقتاادالماؿ البشرم، مما يعمو يحاؿ عمى يائزة نكبؿ لإل رأساليزئ ، أعطى دفع تقكم لنظرية 
تطكير نظرية  إلىالباحثيف الذيف أدكا بإتسياماتيـ كأبحاثيـ  أىـمف  كاحدان ، ألبحاثو ف  ىذا المياؿ( 1992
(، فقد 1964الماؿ البشرم تسنة  رأسالماؿ البشرم، فالكثير مف الكتابات ظيرت فقط بعد نشر كتابو ) رأس

مف خالؿ زيادة المكارد ف   ،دراتسة األنشطة المؤثرة ف  الدخؿ المادم كغير المادم إلىحكؿ بيكر التركيز 
ة يا، كىيرة كرعتعميـالبشرم، مف  لإلتستثماربدراتسة األشكاؿ المختماة  اإلىتماـالماؿ البشرم، حيث بدأ  رأس

 اإلتستثماريكانب  أكثرذ اعتبر التدريب مف إأبحاثو بااة خااة عمى التدريب،  احية مع تركيز محكر
 (.15ص ،2008)اباح،  فعاليةالبشرم 

مريكية، المتحدة األ الكالياتتقاـ بيكر ببعض الدراتسات الت  كماو بيا المكتب القكم  لمبحكث كالدراتسات ف  
% مف 14.8 حكال كانت تمثؿ  1950المتحدة عاـ  الكالياترباح الذككر مف التسكاف ف  أكبيف فيو اف 

ف رؤكس األمكاؿ الت  تكظؼ أككاف يعن  بذلؾ  ،عمياالناقات الت  يتحمميا المعنيكف عمى دراتساتيـ الثانكية كال
 متقتااداإلف  الظركؼ الطبيعية ف  التسكؽ   لاتعكض ف  التسنكات المقبمة كىك يعتبره تكظيؼ مث تعميـف  ال
 (.29، ص2007،)فيمة

الماؿ البشرم، كمف أمثمة ىذه  رأسف   لإلتستثمارالمحازة كر كيكد بعض المتغيرات المحددة ك كتقد إفترض بي
كيقدـ  ،تعميـالمعرفة كالالتسيكلة، ك ، كدرية الخطر، ك يكرات ف  األختالفاإللمتغيرات العمر المتكتقع لمارد، ك ا

لعدد كبير مف الظكاىر التطبيقية مثؿ: شكؿ العالتقة بيف العمر  مكحدان  البشرم تاتسيران  اإلتستثمارتحميؿ 
كلكف ف   يراداتزيادة اإل إلىالماؿ البشرم  رأسات ف  اإلتستثمار ، فتؤدم معظـ يرادات، كتكزيع اإليراداتكاإل

ات ف  اإلتستثمار ، كتنخاض ىذه يراداتمف اإل يعد يزءن  اإلتستثمارئد المتحقؽ مف ألف العا ،عمر متقدـ نتسبيان 
يأخذ  يراداتعمى اإل تأثيركطالما أف ىذا ال ف  ذلؾ الكتقت، يراداتالعمر الاغير؛ ألف التكماة تخاـ مف اإل
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نظرية شاممة  إلىات البشرية، فإنو يمكف بيذا الكاكؿ اإلتستثمار ااة العمكمية عمى األنكاع المختماة مف 
التخاص  تأثير، ك يراداتكمختماة مثؿ شكؿ اإلكمكحدة، كتتساعد ىذه النظرية العامة ف  تاتسير ظكاىر عديدة 

 عمى متستكل ميارة الارد.

 لمتدريب، فرؽ بيكر بيف نكعيف مف التدريب ىما: متقتااداإلة لتحميؿ اليانب حاكلف  مك 

 .التدريب العاـ 
 .التدريب المتخاص 

أمكف التمييز  ضان أي دراتسة العالتقة بيف معدؿ دكراف العمؿ كتكماة كؿ مف نكع  التدريب التسابقيف، تتناكؿكما 
 ية الحدية.نتايكاإل يكرف  التدريب عمى كؿ مف األ اإلتستثمار تأثيربيف الحاالت الت  يختمؼ فييا 

ية الارد الحدية ف  المنظمة الت  إنتايفيك ذلؾ النكع مف التدريب الذم يزيد مف  ،أما بالنتسبة لمتدريب العاـ
كيعن  ىذا أف الارد يمكنو أف يايد منظمتو بناس  يعمؿ بيا،منظمة أخرل تقد  أمتقدـ لو التدريب، ككذلؾ ف  

المحتمؿ أف يعمؿ بيا، فالطبيب المتدرب ف  متستشاى معيف يمكنو  األخرلالمقدار الذم تقد يايد بو المنظمات 
كتقدـ المنظمة مثؿ ىذا النكع مف التدريب  ،متستشاى آخر أممياراتو المكتتسبة مف ىذا التدريب ف   إتستخداـ

 منخاضان  فيتحمؿ الارد المتدرب تكماة التدريب مف خالؿ منحو أيران  ،حالة عدـ اضطرارىا لتحمؿ تكماتو ف 
 (.72-71ص ،2005لعادم أثناء فترة التدريب )حتسف، عف المعدؿ ا

عف األير  الحدم لمارد نتاجزاد اإل إذامف تقديـ ىذا النكع مف التدريب  كيمكف لممنظمة أف تحقؽ عائدان 
كلك  تحافظ المنظمة عمى األفراد المتدربيف، كليذب األفراد الميرة لمعمؿ بيا، فالبد  ،لو مف المنظمةالممنكح 

كيالحظ أف تكماة معدؿ دكراف  ،التسائد ف  تسكؽ العمؿ يكرلممنظمة مع متستكل األ يكرأف يتمشى متستكل األ
 عامان  بتكماة التدريب العاـ. فإدراؾ المنظمة لتسيكلة ترؾ الارد المتدرب تدريبان  تقكيان  ان إرتباطالعمؿ ال ترتبط 

تحميؿ الارد بتكماة ىذا النكع مف التدريب حتى ال  إلىمنظمة أخرل، تقد يدفعيا  أملمعمؿ ليمتحؽ بالعمؿ ف  
ة ال تتستايد مف ألف المنظمة ف  ىذه الحال ،ركو العمؿ بعد حاكلو عمى التدريببت ليةاتتحمؿ ختسارة رأتسم

الممكف أف تحاؿ  يراداتنتسبة اإل كبالتال  تقؿة بعد التدريب، العالييتو إنتايميارات الارد المكتتسبة كال مف 
 (.22ص ،2005)االح،  عمييا
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ية الحدية لمارد ف  المنظمة الت  تقدـ لو التدريب بدرية نتايأما بالنتسبة لمتدريب المتخاص، فيك يزيد مف اإل
منظمة أخرل، كىناؾ اكر عديدة ليذا النكع مف التدريب، فالمكارد  أمماعمؿ ب إذايتو الحدية إنتايأكبر مف 

عمى التدريب  نااؽاإلمف  المناقة ف  المنظمة لتعريؼ العامؿ اليديد بعممو، كتقديمو لممنظمة تمثؿ نكعان 
ه إختبار ا فإف تكماة التعرؼ عمى إمكانيات الارد اليديد ف  العمؿ بالمنظمة مف خالؿ ضن أي ،المتخاص

القكل العاممة  إتستخداـبفشمو تعد ضمف تكماة التدريب المتخاص مما يتسمح  أككتيربة احتماالت نياحو 
 اـتستخدكيدخؿ ضمف تمؾ التكماة الالزمة لتدريب الارد عمى نكع متخاص مف اإل ،أمثالن  ان إتستخدام

 (.33ص ،2010 )دىاف، التكنكلكي  كالمتستخدـ ف  ىذه المنظمة دكف غيرىا

. كيككف ىذا األير نتسبيان  ان اليع بالنتسبة لممنظمة، فتقدـ لو أيران  متخااان  كتزداد تقيمة الارد المتدرب تدريبان 
النكعية المتخااة مف  إلى أفمنظمة أخرل. كيريع ىذا  أمعف األير المحتمؿ أف تقدمو لو  متستقالن 

منظمة أخرل. أما بالنتسبة لمعائد المحتمؿ أف تحققو  أمالتدريب تقد ال تتناتسب مع طبيعة كمتطمبات العمؿ ف  
الميارات ية المرتاعة ك نتايلإل نظران  نتسبيان  ان اليالمنظمة مف تقديميا ليذا النكع مف التدريب فإنو يككف ع

 المتخااة المكتتسبة لممتدرب.

ة مؤتستسة متخااة، فالمؤتستسات تنمك كتزدىر كتيمد كتتآكؿ بقدـك أيما تممكو  أىـارد البشرية تشكؿ المك 
 (.65ص ،1985، براىيـا  ك  ،)القربكن  كنمك كمغادرة المكظايف المتخاايف

رتااع تكماة التدريب إل بتكماة التدريب المتخاص، كنظران  كبيران  ان إرتباطترتبط تكماة معدؿ دكراف العمؿ ك 
مف الختسارة ف   أكثرة لممنظمة الرأتسماليالمتخاص، فإف ترؾ الارد المتدرب لمعمؿ يزيد مف مقدار الختسارة 

لدل المنظمة اتستعداد لدفع أير أعمى لمارد حتى تحافظ عمى بقائو لمعمؿ  كبالتال  يككف ،الة التدريب العاـح
 متخااان  فإف الارد المتدرب تدريبان  األخرلكذلؾ فمف الناحية  ،عمؿبالمنظمة فال تتحمؿ ختسارة كبيرة بتركو ال

يككف لديو دافع البقاء لمعمؿ بالمنظمة ألنو ال يتستطيع أف ييد منظمة أخرل بتسيكلة تتستخدـ مياراتو 
 األخرلكانت المنظمة  إذاالمتخااة المكتتسبة كلك كيد مثؿ ىذه المنظمة فيك ال يترؾ عممو بمنظمتو إال 

 (.23ص ،2005)االح،  ال أعمى مف أيره الح تستدفع لو أيران 

متخاص(، كمعدؿ دكراف العمؿ يؤثراف ف  تحديد مقدار التكماة المحتممة لتقديـ  أكإذف فنكع التدريب )عاـ 
كيمكف لممنظمة أف تكايو الختسارة  ،المنظمة( أكالتدريب، كف  تحديد مف الذم يتحمؿ ىذه التكماة )الارد 

 عف ارتااع معدؿ دكراف العمؿ بإحدل الطريقتيف:النايمة 
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  لتعكيض الختسارة النايمة مف اليان كعائد أكبر مف األفراد المكيكديف ح إنتاجأف تحاؿ المنظمة عمى ،
 كيتسمى ىذا "بالعائد عمى النياح". ترؾ بعض األفراد المتدربيف لمعمؿ

   حتماؿ لترؾ بعض األفراد ممف حامكا عمى التدريب لمعمؿ بالمنظمة، إكيكد  أف تدرؾ المنظمة متسبقان
لممنظمة أف تقـك  كبالتال  يمكف ،فييا يكركلكنو يرتبط بمتستكل األ ،كال ثابتان  حتماؿ ليس محددان كىذا اإل

مف  أعمى لألفراد بعد حاكليـ عمى التدريب، بدالن  أيكربتخايض احتماالت الاشؿ مف خالؿ تقديـ 
 .(25ص ،2009 )حتسيبة، عمى تعكيض الختسارة المترتبة عمى ترؾ الارد لمعمؿ بعائد النياحىا إعتماد

فبينما أحدث شكلتز  ،البشرم اإلتستثماريتضح مف تحميؿ بيكر التسابؽ، تقيمة إتسياماتو ف  تطكير مااىيـ 
ضح بطريقة عممية كياية أك البشرم، نيد بيكر  اإلتستثمارة بتقديمو نظرية يتقتااداإلف  المااىيـ  انقالبان 

ف  المكارد البشرية. كما أدخؿ بيكر ف   اإلتستثماريات إتقتاادىذه المااىيـ النظرية كأداة لمتحميؿ ف   إتستخداـ
أف يدرس عالتقة  حاكؿفقد  ،المتحققة منو يراداتعمى التدريب كتكماتو كاإل تأثيرتحميمو بعض العكامؿ ذات ال

بيف تكماة معدؿ دكراف العمؿ  رتباطأف يدرس عالتقة اإل حاكؿك  ،المتحققة منو يراداتبيف تكماة اإل رتباطاإل
 .(72ص ،2005 )حتسف، تكماة التدريب كخااة التدريب المتخاص كتأثيره عمى

 إلى أفكأشار بيكر  ،المتحققة يراداتاإلعالتقة بيف عمر الارد مف ناحية ك  إيياد حاكؿكمف ناحية أخرل فقد 
ف  يراداتالارد غير المتدرب يحاؿ عمى ناس اإل بغض النظر عف عمره، أما الارد الحااؿ عمى التدريب كا 

أكبر ف   إيراداتمف تكماة التدريب إال أنو يحقؽ  أتقؿ أثناء التدريب، لتحممو يزءن  إيراداتكاف يحاؿ عمى 
ا العائد عمى التدريب بعد تحتسيف إليي و المتستقبمية تتككف مف أيره مضافان إيراداتألف  كيريع ىذا ،عمر الحؽ

 اإلتستثمار أىمية ضان أيك الارد  إيراداته عمى تأثير ية التدريب ك أىمكبيذا يظير بيكر  ،يتوإنتايمياراتو كزيادة 
بدرية  أثريت يراداتألف معدؿ زيادة اإل ،اإلتستثمارف  مكارده البشرية ف  التسف الاغير حتى يين  ثمار ىذا 

 أكبر ف  فترة شباب الارد.

 (:Becker, 1993, P10-15) اتوأتساتسي ف  بيكر نمكذج م  اتستعراض لما يتضمنويا كف  م

 الارد  عميوفتراض أف متكتسط الدخؿ الذم تسيحاؿ إبy) ( تعميـيعتمد عمى متستكل ال (sكب )فتراض أف إ
، يمكف اياغة مشكمة اتخاذ تعميـعمى تكماة اليـ دالة مناعة معرفة عمى الدخؿ ك الارد يتخذ تقراراتو بتعظ

 :s تعميـختيار متستكل الإذلؾ بة ك التاليعمى أنيا تتمثؿ ف  تعظيـ الدالة  تعميـتقرار ال
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 حاليةلاكرة القيمة ال اتعميمن  الاياغة ىذه كتعتبر التكماة، دكاؿ اياغات تسائر ف  محدبة، كما h(s)الدالة 

  .تعميمالاترة الت  يقضييا الارد ف  النظاـ ال نيايةلتدفقات الدخؿ بعد 

 :التال لتعظيـ الدالة تكفر الشرط  تعميـما ىك معركؼ يتطمب اختيار متستكل الكك

 
 تمثمو نتسبة الذم تعميـلم الحدم العائد معدؿ ، مع تعميـالتكماة الحدية لم تتساكمكىك شرط يتطمب 

 . تعميـلم الحدية يةنتاياإل

، تعميـال متستكل تااكت حتسب المشاىد األير تااكت تاتسير شأنيا مف تركيبة التكازف عمى شرط ينطكم
 ف  تااكتال مف يأت  يـتعميم لمتستكيات األفراد اختيارات ف  التيانس عدـ أف الخاكص ىذا ف  يالحظك 

 تعكد تسكؼ الت  المنافع  ف تااكتال مف يأتى كما ،تعميـال لخيار تاضيميـ دكاؿ تعكتسيا كما تعميـال تكماة
 )عز الديف، التال  النحك عمى تااكتال ذاى نمذية إمكانية 1998تسنة  بيكر تقترحإ كتقد ىذا ،تعميـال مف ـعميي

 (:8ص ،2011

 
، كبتعكيض ىذه الاياغة ف  المعادلة ى  ثكابت k2ك  k1ى  متغيرات عشكائية، بينما  ك  حيث 

 تااكتكدالة خطية ف  العكامؿ الت  تعكس ال تعميـختيار األمثؿ لمتستكل الكف الحاكؿ عمى اإلالتسابقة يم
 :التال ذلؾ عمى نحك الاردم ك 

 
 ,Becker, 1993) كما يم  تعميـعمى أتساس االختيار األمثؿ يمكف تقدير معدؿ العائد الحدم عمى ال

P15:) 
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بيف األفراد إال  تعميـال عمى العائد ف  تااكت عمى ينطكم الدراتسة تقيد النمكذج أف المعادلة ىذه عمى كيالحظ
 متستكل عمى كالتعتمد ،(ri=rة بيف األفراد )تتساكيم تعميـالت  تككف فييا التكماة الحدية لم ف  الحالة الخااة

األفراد  بيف اتتساكي  م تعميـلم الحدم العائد معدؿ فييا يككف الت  الخااة الحالة أك( ) تعميـال
 معدؿ تغيير عمى التكامؿ بإيراء أنو يالحظ كذلؾ(، ) تعميـال متستكل عمى يعتمد كال 

 :التال المعادلة التسابقة يمكننا الحاكؿ عمى دالة شبو لكغاريتيمة عمى النحك  ف  الحدم العائد

 
بيف  تااكتلدالة مينتسر بمعنى أف ال ، كتعتبر الدالة ف  المعادلة التسابقة تعميمان ى  ثابت التكامؿ حيث 

 (.157ص ،2003 األفراد يؤثر عمى مقطع الدالة كما يؤثر عمى ميؿ دالة الكتسب )زكان ،

 ROMER (1911:) نموذج رومر( 1.1.1)
ف   يؿالماؿ ال يكا  لتأميف النمك الطكيؿ األ رأسعرض ركمر نمكذيو الذم يقـك عمى أتساس فكرة أف تراكـ 

تناتقص الغمة ىذا مف يية،   إلىالمطاؼ كأف ياؿ  نيايةألف ىذا التراكـ ال بد ف   غياب التقدـ التكنكلكي ،
 ،متقتااداإلمر بكضع نمكذياف لمنمك كتقاـ رك ، ية المعرفة كالتغيير التكنكلكي أىمكمف يية أخرل إظيار 

مف فكرة التعمـ بالتمرف  ف  تحقيؽ النمك انطالتقا   نتسبيان  ف المعارؼ تمعب دكران أبيف فيو  1986ؿ عاـ ك كاف األ
مف    بكااو شكالن المعرفم  كفقان لركمر ى  تراكـ المخزكف ، كالطريقة الكاحدة لتاتسير النمك الداخكالتدرب
الماؿ البشرم ف   رأسكالذم نص عمى دكر  1990ما النمكذج الثان  كاف ف  عاـ أ ،الماؿ رأسأشكاؿ 

الماؿ البشرم مف المتكتقع أف تنمك بمعدؿ أتسرع  رأسات ذات المخزكف األكبر مف يتقتااداإلتعزيز النمك، ف
 .(113ص ،2006 الماؿ البشرم )عز الديف، رأسات الت  تممؾ مخزكف أتقؿ مف يتقتااداإلمف 

 رأسفاف خمؽ أفكار يديدة يعتبر دالة طردية ف   1990لنماذج النمك الداخم  المقدمة بكاتسطة ركمر  كطبقان 
كمف ثـ  خمؽ أفكار يديدة، إلىعممية يؤدم  الماؿ البشرم يأخذ شكؿ معرفة رأسالماؿ البشرم، بمعن  أف 

تحقيؽ  إلىما تؤدم بدكرىا م الماؿ المادم، رأسالماؿ البشرم تسكؼ يتسبب زيادة ف   رأسف   اإلتستثمارفإف 
االمر الذم يؤدم  كتطكيع التكنكلكييا، إتستخداـالماؿ البشرم يتسيؿ  رأسفتراكـ  متقتااداإلزيادة ف  النمك 

 (.Romer, 1989, P5-8) متقتااداإلزيادة النمك  إلى
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ىذا النمكذج تكضيح كتبرير غياب تناتقص  حاكؿي :1911 يقتاا اإلل لرومر في النمو والنموذج ال 
رك ف  تستينيات القرف بااتسرة لذلؾ، حيث تبنى ركمر فكرة المتراكمة بكاتسطة ظكاىر م نتاجالغالت لعكامؿ اإل

التعمـ بالممارتسة، فالعمؿ ناتسو ف   أكالماض  كالت  نات عمى اف التقدـ كالتطكر التقن  ناتج عف التمرف 
 بكميات اكبر نتاجيتيـ مما يتسمح باإلإنتايزيادة ف   التال ة العماؿ كبيحدث تطكر ف  خبر  نتاجاإل
(Mayeur, 2005, p316). 

اليزئية، كى   نتاج( ليا ناس دالة اإلiمؤتستسة متماثمة )يرمز ليا بػ   Mيتككف مف  تقتااداإلاعتبر ركمر أف 
 .Cob-Douglasدالة نيككالتسيكية تدخؿ التكنكلكييا كى  مف شكؿ دالة 

 i= 1……………m 

 A(t)رباحيا، حيث أيا بطريقة تتسمح ليا بتعظيـ إنتايتعمؿ ىذه المؤتستسات ف  تسكؽ تنافتس ، كتكيؼ متستكل 
ىك التطكر التقن ، كفرضية التعمـ بالممارتسة تنطمؽ مف اف التقدـ التكنكلكي  مشترؾ لكؿ المؤتستسات كىك 

 نتاجكبأخذ االعتبار لمخبرة المكتتسبة ف  اإل = K(t)الماؿ الكم   رأسمتناتسب مع مخزكف 
 (:(Romer, 1989, p8-9 التال تككف المعادلة عمى الشكؿ 

 
كى  خاريية مكيبة تنشأ ف   ،مشتركة لكؿ المؤتستسات إضافةات الخااة ينتج اإلتستثمار التراكـ  حيث أف
كى  عبارة  ،اإليمالية نتاجيزئ ، كيمكف أف تاتسر كمخزكف مشترؾ لممعارؼ كتكتب دالة اإل إتقتاادمتستكل 

 ف  حالة المؤتستسات المتيانتسة: عميياعف يمع لمدكؿ الاردية النيككالتسيكية حيث نحاؿ 

 
ة بالنتسبة لرأس تزايدالماؿ كليا مردكديات م رأسخطية بالنتسبة لعامؿ تراكـ  إنتاجكبذلؾ نحاؿ عمى دالة 

 يياب اإل ثرعمى األ ، متستندان نو أعطى نظرة يديدة لمنمك الذات بحتسب ىذا النمكذج لركمر فاك  الماؿ كالعمؿ.
، كىذا يضمف اتستمرار النمك عمى األخرللألثار الخاريية لتكنكلكييا مؤتستسة معينة عمى باتق  المؤتستسات 

باف الدكؿ الت  ليا القدرة عمى  دالت النمك بيف البمداف،مع إختالؼالمدل الطكيؿ ، كما اف ىذا النمكذج ياتسر 
ى  الت  تنمك بكتيرة  اكتتساب المعرفة كاالتستاادة مف التكنكلكييا المعرفية الت  تحاؿ ف  العالـ الخاري ،
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الماؿ  رأسأتسرع عمى المدل الطكيؿ، كما اف العمؿ الذم تقاـ بو ركمر يعد بمثابة ثكرة حقيقية لبياف دكر 
 (.59ص ،2010)مرادتس ، البشرم 

 :1991 يقتاا اإلالنموذج الثاني لرومر في النمو 

 ية ى :إتقتااد ثالثة تقطاعاتياترض ركمر ف  ىذا النمكذج أف ىناؾ 

 تقطاع البحث كالتطكير. .1

 التسمع الكتسيطية. إنتاجتقطاع  .2

 التسمع النيائية. إنتاجتقطاع  .3

يكمف ف  التقدـ التقن  نتيية تقرارات لممؤتستسة المقدمة لقطاع البحث،  متقتااداإلحيث يقكؿ اف الدافع لمنمك 
المعرفة ف  ىذا القطاع تسمعة  حيث أفمعارؼ يديدة،  نتاجكالذم يتستخدـ العمؿ كمخزكف المعارؼ المتكفر إل

مخزكف المعارؼ المتكفر كىذا القطاع يتسمى  إتستخداـعامة غير منافتسة كغير محتكرة فكؿ الباحثيف يمكنيـ 
 بقطاع البحث كالتطكير.

نو إما فيما يخص تقطاع التسمع النيائية فأتككف مف مؤتستسات تنتج تسمع كتسيطية ي ،التسمع الكتسيطية إنتاجتقطاع 
التسمع المخااة لالتستيالؾ  نتاجيتستعمؿ العمؿ كرأس الماؿ، يتككف مف مختمؼ التسمع الكتسيطية إل

 (.Schubert, 2000, P324-333) اإلتستثمارك 

حتسب ىذا النمكذج مف زيادة التنكيع ف  التسمع الكتسطية كالمرتبط بالتكماة المتستعممة  متقتااداإلكينتج النمك 
 بالبحث.

 قطاع البحث: . أ

كيمثؿ ىذا المخزكف برتقـ التكنكلكييا المتكفرة   tمخزكف المعارؼ المتكفر لمباحثيف عند المحظة  حيث 
 عدد الباحثيف، كتكتب المعادلة عمى الشكؿ: 

                    



70 
 

ف معدؿ نمك المعرفة ى  معادلة أعمى  ، الذم يدؿ كمف المعادلة التسابقة نتستطيع كتابة 
 .تقتااداإلأف نمك المعرفة يتناتسب مع المكارد المتستعممة ف  البحث ف   أمبداللة عدد الباحثيف 

  ة عندما يككف مخزكف تزايدتككف م ية الحدية لمباحث نتاي، اإل المعارؼ ى   إنتاجدالة
  العمؿ ف  البحث. فعالية، كالتقدـ التكنكلكي  يزيد مف المعارؼ ىامان 

 الباحثيف يرمز ليا بػ  أيكرw  القطاعات  أيكريا معدؿ األير الحقيق  مع افتراض اف حيث أن
 (56ص ،2002)شرر،  ية متماثمةنتاياإل

 كيككف الربح ف  تقطاع البحث عبارة  ف بتسعر يكلاالباحثيف يمكنيـ بيع كؿ ابتكاراتيـ اليديدة لممق
كبارض أف تقطاع البحث يككف ف  منافتسة كاممة  ،يكرؼ األاليعف الارؽ بيف دخؿ بيع الترخيص كتك

 مع شرط ربح معدكـ نحاؿ عمى:

 
 السمع الوسطية: إنتاجقطاع  . ب

بمتساعدة  بتسعر  يةاللتسمعة رأتسم التسمع الكتسيط ، تنتج الكمية  إنتاجف  تقطاع  iلتكف المؤتستسة 
 الترخيص المشترل مف تقطاع البحث العمم .

مؤتستسة ف  ىذا القطاع كؿ كاحد منيا لديو احتكار ف  بيع  Aتسمعة كتسيطية، ك  Aكاف ىناؾ  إذا -
كاف الميمكع اآلن  لمدخؿ  إذاثابتو تقبؿ المؤتستسة دفعيا   vمنتياتو، كشراء ترخيص بتكماة 
ؼ، كتسكؽ التراخيص يككف الي  يغط  عمى األتقؿ التكنتايالمتكتقع المحاؿ مف النشاط اإل

 الت  يأخذىا المحتكر: حاليةالقيمة ال يتساكمكتسعر الترخيص يككف  تنافتسيان 

 
 .tتسمية عند المحظة ى  معدؿ الاائدة األ i  ،rدنى لممحتكر كىك الربح األ حيث 

ؼ اليكتخاض التك ال الح تعظـ دخمو المحتكر يقكـ بشراء الترخيص بتكماة ثابتة لينتج كمية  -
ى  دالة الطمب العكتسية  اف  أم،  ، كيككف الدخؿ ىك عبارة عف المتغيرة

 .نتاجالت  تعن  لممحتكر التكماة المتغيرة الت  ى  تكماة التسمع النيائية الضركرية لإل
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ؼ يلا، التكة تنتج بكاتسطة تسمعة كتسطية كالعمؿالتسمعة النيائي حيث أف، ياترض ركمر أف 
 رأسكتعبر عف تكماة  rمف التسمع الكتسطية كمعدؿ الاائدة  xكمية  نتاجتتستخدـ إل ى   نتاجالمتغيرة لإل

 :(62-61ص ،2010 كبيذا اف ىدؼ المحتكر ىك )مرادتس ، ،الماؿ

 
 كمنو:

 
بعد طرح تقيمة التكماة الحدية،  rn نتاجىك ىامش المحتكر المحاؿ مف تغيرات اإل  حيث أف

ىذا الطمب يككف ف  تقطاع التسمع ، لممحتكر لحتساب رتقـ ىذا اليامش كيبقى تحديد معادلة الطمب  
 .إنتاجالنيائية الت  تتستعمؿ التسمع الكتسيطية كعامؿ 

 السمع النيائية: إنتاجقطاع  . ت

 فيو تكتب: نتاج، دالة اإل( كالتسمع الكتسيطيةيتستعمؿ ىذا القطاع العمؿ )

 
 كمنو فاف تسعر التسمعة النيائية ىك: 

 
 نتاجكمنو نتستطيع كتابة دالة اإل نتاجبداللة معدؿ األير كاإل ليةاكالمعادلة التسابقة ى  معادلة طمب العمؿ المث

 :(63ص ،2009 ف  تقطاع التسمع النيائية بالايغة )زكان ،

 

     التوازن التنافسي في السوق: . ث

 تتمثؿ معادالت التكازف فيما يم :  
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 :تكازف تسكؽ العمؿ يككف 

 
 كىك متغير خاري  كثابت. تقتااداإلىك عرض العمؿ كىك عدد التسكاف ب Nحيث 

 :تكازف مكارد عمؿ التسمع النيائية ىك 

 
 .اإلتستثمارىك  العائم  ك  اإلتستيالؾىك  Cحيث 

 :اإلتستيالؾكيككف 

 
 معدؿ التاضيؿ. yعبر الزمف، ك  اإلتستيالؾى  مركنة التغير ب حيث 

الماؿ  رأس، مف مخزكف التسمع النيائية لالتستيالؾ نتاجإلماار النمك المتكازف  إييادكمماتسبؽ نتستطيع 
 كمخزكف المعارؼ المذاف ينمكاف بناس المعدؿ.

 (:Romer, 1989, P9-11) معدؿ نمك مخزكف المعارؼ يكتب بالمعادلة

 
، ف أكشارة فمعدؿ النمك ىذا يككف مكيب اإل كاف  إذاكاف المعدؿ مكيب فذلؾ يعن  كيكد نمك، اما  إذامعدـك
 م.إتقتاادككف ىناؾ نمك يمعدـك فاف التسمع غير ييدة كال

كذلؾ  ،لاالح البحث العمم  كالباحثيف أكبريطالب ركمر المتسؤكليف بالدكلة تخايص مكار  -
حتكارم التسمكؾ اإل إلى متقتااداإلريع تسبب التكتر أتقتراب مف االفضمية ف  البحث ك لإل

 ككذلؾ المتغيرات الخاريية لمبحث. لممنتييف لمتسمع الكتسطية 
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 أك اآللياتف  تكضيح  تكمف أتساتسان  متقتااداإلة نمكذج ركمر لمنمك تساىمكمف خالؿ ما تسبؽ فاف م
ة تساىم، حيث تعد ىذه المتقتااداإلحدكد ف  ف  النمك الغير م الميكانيزمات الت  تيعؿ التقدـ التقن  تسببان 

 .متقتااداإلف  تحميؿ النمك  ميمة يدان 

 (:1911) اإلقتاا يالمال البشري في النمو  رأس( ل ور (LUCUS( نموذج لوكس 1.1.1)
( كبتحميؿ دراتسات دينيتسكف 1957( مف خالؿ اتستعراض نمكذج تسكلك )1988لقد انطمقت دراتسة لككس )

مريكية، كمف نمكذج بيكر كنمكذج ركمر المتحدة األ الكالياتف   اإلتقتاادمالت  ايراىا عمى ماادر النمك 
النيككالتسيك     ف  نمكذج النمكنكمكمؿ لمتطكر التق أتساتس الماؿ البشرم مادر  رأس( ليضع 1986)
(Mayuer, Foulkes, 2005, P305.) 

رأس الماؿ التناتقص يحدث ف   الماؿ البشرم، كاعتبر رأسرفض لككس فرضية تناتقص العكائد الحدية لتراكـ 
الماؿ البشرم كالمحافظة عمى عكائد حدية ثابتة عمى األتقؿ عكضان عف  رأسيمكف زيادة ، بينما المادم

(. كتقد اعتبر لككس اف 55، ص2002دكف تكتقؼ )شرر،  اإلتقتاادمر النمك تسمح باتستمرايا تناتقايا، مم
 الماؿ البشرم فييا. رأسف  متستكل كيكدة  ختالؼاإل إلىات ف  معدؿ النمك ف  البمداف يريع ختالفاإل

 :أىميافرضيات نمكذج لككس: يعتمد نمكذج لككس لمنمك عمى العديد مف الارضيات، 

 مغمؽ، كىناؾ العديد مف االتسكاؽ ف  ظؿ المنافتسة تمامان. إتقتاادأف ىناؾ  .أ 

 (.T(عند الحظة )L(، كاف ىناؾ عمالة )Nمعدؿ النمك التسكان  ثابت كمحدد ب )  .ب 

 كىنالؾ تسمعة كاحدة. لكؿ فرد ف  الميتمع  اإلتستيالؾدالة   .ج 

 ة:التاليالايغة  ، كتأخدحالؿمناعة ثابتة المركنة الزمنية كاإلدالة ال  .د 

 
يحدد لو  تعميـالماؿ البشرم ينتج مف تمقاء ناتسو كما اف الزمف الذم يخااو الارد لم رأس .ق 

 (.60، ص2009الماؿ البشرم لديو )مرادتس ،  رأسمتستكل تراكـ 

ما  إلى(، يتغير مف عند الاار t(عند المحظة )hالماؿ البشرم ) رأسأف لكؿ عامؿ لمخزكف    .ك 
 :نيايةال 
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مالو البشرم، كبذؾ يابح اليزء  رأس(، لزيادة ف العامؿ يخاص يزء مف كتقتو )إ .ز 

 ىك:   نتاجالمخاص فعال لإل

 
اف ىناؾ ترشيد كرشادة لدل األفراد ف   أمكىذا يعن  اف لككس ياترض ف  نمكذيو أف األفراد يااضمكف 

ية إنتاية يعمفا أكثرالماؿ البشرم لتككف ليـ  رأسالمااضمة، بيف العمؿ كبيت تخايص الكتقت لتراكـ 
(Aghion and Howitt, 2000, P355.) 

يككف اكبر بمرتيف مف  hماؿ بشرم تقيمتو  رأسلو  tأف الشخص الذم يككف عند المحظة  .ح 
ياترض لككس اف نمكذج ك ، ماؿ بشرم  رأسية الارد الذم يككف لو عف ناس المحظة إنتاي

 الماؿ البشرم ذك دالة خطية. رأس

الداخم  ىك عمى الارد مباشرة عمى  ثرخر خاري (، فاألآأثر داخم  ك اف: )أثر الماؿ البشرم لو  رأسف تراكـ إ
الخاري  فيك )الكفكرات  ثركمما ازداد دخمو، اما األ أكثرماؿ بشرم  رأسشكؿ دخؿ مرتاع، فكمما امتمؾ الارد 

ماؿ بشرم اكبر ف  الميتمع كمما عاد ذلؾ بالناع اكبر  رأساف كمما كاف لدل االفراد مخزكف  أمالخاريية( 
ماؿ البشرم كيعبر عنو  رأسالخاري  أخذ المتكتسط مف  ثرعمى الميتمع كيقترح لككس لككس لقياس األ

 (:LUCUS, 1988, P13) رياضيان 

 
بؿ المدخالت  تعميـلم نتاجلرأس الماؿ المادم ضئيؿ ف  دالة اإل أف لزكـياترض ىذا النمكذج  .ط 

 .الماؿ البشرم ناتسو رأسالضركرية فقط ىك 

الماؿ المادم ال يزاؿ ينتج بناس التكنكلكييا  رأسف ىناؾ تقطاعييف ف  نمكذج النمك، حيث إ .م 
 الماؿ البشرم ينتج بتقنية تكنكلكيية اخرل مختماة. رأس، كلكف اإلتستيالؾكلمتسمع 
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لمنمك طكيؿ األمد  تساتس الماؿ البشرم ى  المحرؾ األ رأسلدالة  نتاجة لإلتزايدالعائدات الم .ؾ 
الماؿ المادم كالنمك  رأستراكـ  إلىالماؿ البشرم المتاح يدفع  رأسليذا النمكذج كزيادة مخزكف 

 (.276، ص2010)دىاف،  المنشكد اإلتقتاادم

 (:yH(، كرأس الماؿ البشرم )Kالماؿ المادم ) رأسالنيائ  يحتكم عمى  نتاجنمكذج اإل .ؿ 

 

الماؿ البشرم كيعمو كنشاط يتحقؽ بدافع  رأسما يمكف اتستنتايو مف نمكذج لككاس أنو اىتـ بتراكـ 
كالتدريب عف طريؽ  تعميـالماؿ البشرم ىما ال رأسم، كما بيف لككاس أف ىناؾ مادراف لتراكـ إتقتااد

الماؿ  رأسمكثؼ نتسبيان ف   تعميـالممارتسة، فالنمكذج المعمـ لمككاس يحافظ عمى الارضية القائمة بأف ال
مف عكامؿ  الماؿ المادم الذم كاف يعامؿ ف  نماذج أخرل عامالن  رأسالبشرم، كما ياترض لككاس غياب 

 .نتاجاإل

 رأسذج النمك الداخم  عمى المدل الطكيؿ ىك لخمؽ المعرفة الذاتية كخمؽ كتككيف ف نمك إكحتسب لككاس 
الماؿ البشرم كالبحث  رأسالتااعالت الدينامية بيف  أكالتكازف العاـ  تأثيرالماؿ البشرم، كيمتقط كيبحث ف  

 (.LUCUS, 1988, P6كالتطكير )

الماؿ البشرم ف   رأس تساىـتقاـ لككس ببرىنة نظريتو رياضيان لشرح كيؼ ي :1911نتائج نموذج لوكس 
نمكذيو عمى ارض الكاتقع كمعرفة كـ  ختبارات التيريبية إلختبار ، كبعد ذلؾ تقاـ لككس باإلاإلتقتاادمالنمك 

لككس ناس المعطيات المكيكدة ف   إتستخدـ، اإلتقتاادمالماؿ البشرم ف  النمك  رأسة تساىمى  نتسبة م
مف دكف تقتسيميا  1957 – 1909االمريك  خالؿ الاترة  اإلتقتاادكالت  ايراىا عمى  1962تسة دينيتسكف درا
 (: 281، ص2010تية )دىاف، لقد اعتمد عمى المعطيات األفترتيف كما فعؿ دينيتسكف ك  إلى

  : معدؿ النمك التسكانn = 1.3%. 
  اإلدخارمعدؿ :s = 10%. 
  الماؿ المادم:  رأسمعدؿ نمك. 
 تقدر:  اإلتقتاادمالماؿ المادم ف  النمك  رأسية إنتاي. 
  0.9الماؿ البشرم:  رأسمعدؿ نمك%. 
  التال ال الذم يأخذ الشكؿ أك تقاـ لككس بتطبيؽ المعطيات التسابقة عمى نمكذح تسكلك: 
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 Aghion andتية )النتائج األ إلىالمتحدة تكاؿ لككس  الكاليات إتقتاادكبعد تطبيؽ نمكذج تسكلك عمى 
Howitt, 2000, p657 :) 

  لكؿ فرد:  اإلتستيالؾمعدؿ نمك. 
  : معدؿ نمك التقدـ التقن. 
 . 

 النتائج اآلتية: إلىتطبيؽ ناس المعطيات عمى نمكذيو كتكاؿ  إلىانتقؿ بعد ذلؾ لككس 

  لكؿ فرد:  اإلتستيالؾمعدؿ نمك. 

  : معدؿ نمك التقدـ التقن. 

 . 

 ,Lucus) : حكال شرم تقدر ببالماؿ ال رأسة تساىمف مأالايغ الرياضية كيد  بإتستخداـك 
1988, P250-300.) 

كمما تسبؽ كيدنا اف نمكذج لككس تقادر مثمو مثؿ نمكذج تسكلك عمى شرح كتاتسير ماادر النمك كلكف لككس 
انو لف  أمو يرل اف ىناؾ فرؽ دائـ تسكؼ يبقى بيف الدكؿ بخاكص الدخؿ لكؿ فرد، حيث أنيختمؼ مف 

التقارب يككف عمى  نماا  يككف ىناؾ تقارب بيف الدكؿ الاقيرة كالغنية عمى متستكل معدؿ نمك الدخؿ الاردم، ك 
بقكة ف   تساىـالماؿ البشرم تقد  رأسالطكيؿ، اف نمكذج لككس بيف بكضكح اف  يؿف  األ أمالمدل البعيد 

ييعؿ النمك  نتاجكعامؿ مف عكامؿ اإل نتاجالماؿ كالعمؿ، كلذلؾ اف كضعو ف  دالة اإل رأسية إنتايرفع 
كد عمى أالمتستديـ ك  اإلتقتاادممتستمران كمتستديمان. اف لككس كضع االنتساف ف  تقمب متسار النمك  اإلتقتاادم
 .اإلتقتاادمالماؿ البشرم ف  متسار النمك  رأسحد مؤشرات أك تعميـالذم يمعبو ال تساتس الدكر األ

 الخالاة:
يف كتبكا كابتكركا ف  ىذا لذالماؿ البشرم ألبرز العمماء ا رأسمما تسبؽ مف دراتسة كتحميؿ تستة نماذج لنظريات 

اف ىناؾ دكر بارز كرئيس ميـ لرأس  ،كتقياتسيان  ككاايان ، يرل الباحث أف كؿ النماذج اثبتت رياضيا ن المياؿ
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الماؿ  رأس، ككاف دكر عميياف  البمداف الت  تـ تطبيؽ الدراتسات  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  احداث النمك 
، كأف العمالة المتعممة المتدربة ليا متقتااداإلالماؿ المادم ف  احداث النمك  رأسالبشرم أكبر مف دكر 

ف  البمداف المتقدمة كالبمداف الت   متقتااداإلكبيذا اف التسبب الرئيس لمنمك  ية أكبر مف العمالة العادية،إنتاي
ف  تحقيؽ عممية  عميو عتمادكتطكيره كاإل )التعميـ كالتدريب( الماؿ البشرم رأسف   اإلتستثمارتطكرت، ىك 

  كتطكر القطاعات نتايالمتستداـ، كيرل الباحث اف المعرفة التكنكلكيية كالتقدـ اإل متقتااداإلالنمك 
كابتكار العقؿ البشرم، الذم ابتكر المعرفة كالتقدـ التقن   إنتاجة ف  البمداف المتقدمة كاف بالاعؿ مف يتقتااداإل

الماؿ المادم كما كانت  رأسالتقدـ كالتطكر ف  تمؾ البمداف، كليس كالتكنكلكييا كى  العناار الت  أحدثت 
ماؿ مادم ضخـ ، كلكف ال تتستطيع  رأس، كنرل بمداف تمتمؾ متقتااداإلتدع  النظريات الكالتسيكية لمنمك 

 رأست ركب الدكؿ المتقدمة كىذا ما يؤكد احة افتراضات نظريا إلىة كالكاكؿ يتقتااداإلتحقيؽ التنمية 
 بشرم.الماؿ ال
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 انفصم انرابع 

 لتصا انًال انبشرٌ فٍ فهضطٍُ واأل اء انعاو نإل رأسوالع 

 انفهضطٍُُ

 

 انًال انبشرٌ فٍ فهضطٍُ رأسوالع  (1.1)

 فٍ فهضطٍُ صاصٍاأل تعهُى( والع ان1.1.1)     

 فٍ فهضطٍُ انعانٍ تعهُى( والع ان1.1.1)     

 ( يؤشر انتًُُت انبشرَت فٍ فهضط1.1.1ٍُ)     

 تعهُىانحكىيٍ عهً ان َفاقاإل( 1.1.1)      

 فٍ فهضطٍُ األيُت( يعدل 1.1.1)       

  انفهضطٍُُ لتصا اإل: أ اء (1.1)

 انفهضطٍُُ انُاتح انًحهٍ اإلخًانٍ( 1.1.1)        

 َصُب انفر  يٍ انُاتح انًحهٍ( 1.1.1)         

 فهضطٍُصىق انعًم وانمىي انعايهت فٍ ( 1.1.1)        
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 انًال انبشرٌ فٍ فهضطٍُ رأس: والع (1.1)

الماؿ البشرم،  رأسالماؿ البشرم ف  فمتسطيف، مف خالؿ تحميؿ مؤشرات تقياس  رأسىذا المبحث كاتقع  تناكؿ
كمؤشر التنمية البشرية ف  فمتسطيف، كذلؾ  ،األميةكمعدؿ  ،تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإل، ك تعميـكاتقع الكى  
 الماؿ البشرم مف اليانب النظرم. رأسيـ كاتقع تقي أيؿمف 

 في فمسطين:  ساسيال تعميم( واقع ال1.1.1)
  األردن  تعميمييف مختمايف، ىما: النظاـ التعميمنظاميف  إلى 1948خضع ما تبقى مف فمتسطيف منذ تسنة  

، 1967تقبضتو عمى الكطف عاـ  اإلحتالؿحكـ أ إلى أف ف  الضاة الغربية، كالنظاـ المارم ف  تقطاع غزة،
عمى تماتسكو، حيث عمؿ الشعب الامتسطين  ياىدنا عمى اتستمرارية  اإلحتالؿف  ظؿ  تعميـحافظ نظاـ ال

بات اليماعية، كتسمتسمة اإلغالتقات لكؿ مف الطالب كالطالبات، عمى الرغـ مف كؿ الحكايز كالعقك  تعميـال
ية، كعمى رأتسيا المدارس الحككمية، كشيدت ىذه المرحمة تطكرنا نكعينا، كذلؾ عمى تعميمالمتكررة لممؤتستسات ال
يراءاتو، فقد تـ تأتسيس العديد مف اليامعات الامتسطينية، اإلحتالؿالرغـ مف معكتقات  تحت إشراؼ  كا 

 (.9ص ،1995 ،ات كطنية غير ىادفة لمربح )شخشيرمؤتستس

ف  الضاة الغربية كتقطاع غزة لمتسمطة الامتسطينية، كتتسممت كزارة التربية  تعميـتتسّمـ متسؤكلية ال 1994ف  عاـ 
كمؤتستساتو؛ كلذلؾ تقامت الكزارة بييكد ف  كافة  تعميـبال اإلحتالؿية ميدمة؛ إذ لـ يعَف تعميمبنية  تعميـكال

ية تعميماالتياىات، كبناء المدارس اليديدة، كترميـ المدارس القديمة، كبناء ااكؼ إضافية، كتعييف الككادر ال
بالتقنيات التربكية؛ فزاد عدد  اإلىتماـالالزمة، كتعييف المعمميف، كتطكير المناىج، كفتح المديريات اليديدة، ك 

كضع نظاـ يديد المتحانات الثانكية العامة،  ت الكزارة:كلعؿ أبرز إنيازا ميف كالش َعب كالمدارس،المعم
ادار شيادات الثانكية العامة الامتسطينية، ك   أابحتف ،ائؿ منيـك بالطمبو كتشييعيـ كتكريـ األ اإلىتماـكا 

 إلى إضافةبذلؾ حقؽ الامتسطينيكف تطكرنا كمينا،  ،تسابقان  عميوية ف  فمتسطيف أفضؿ مما كانت تعميمالحياة ال
ية كالطمبة تعميمأعداد المدارس ال تزايديكضح تطكر ك  (4.1)كاليدكؿ  ،تحقيؽ تقازة عمى المتستكل النكع 

 (2014-1994الممتحقيف فييا خالؿ الاترة )
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 (1111-1991أع ا  الم ارس والطمبة في فمسطين ) (:1.1ج ول )
 معدل الطلبة لكل شعبة مدرسٌة الطلبة فً المدارس اعداد اعداد المدارس السنة الدراسٌة

1994-1995 1474 617868 3675 

1995-1996 1470 662627 3678 

1996-1997 1532 712820 3676 

1997-1998 1611 763467 3675 

1998-1999 1691 812722 3675 

1999-2000 1767 865540 3676 

2000-2001 1835 907128 3674 

2001-2002 1918 947299 3671 

2002-2003 2006 984108 3575 

2003-2004 2109 1017443 3474 

2004-2005 2192 1043935 34 

2005-2006 2277 1067489 3279 

2006-2007 2337 1085274 3273 

2007-2008 2430 1097957 3176 

2008-2009 2488 1109126 3078 

2009-2010 2577 1113802 3074 

2010-2011 2652 1116991 3073 

2011-2012 2707 1129538 3073 

2012-2013 2753 1136739 3072 

2013-2014 2784 1151702 3071 

 1994/2014ت التراكمية للمدارش والطلبة ا  صحصائياإل المركسي الفلسطيني، صحصا : جهاز اإلالمصدر

 في فمسطين: العالي تعميم( واقع ال1.1.1)
الامتسطين  منذ نشأتو تقبؿ ما يقارب أربعة عقكد كحتى اآلف، تسكؼ  العال  تعميـشاممة لمتسيرة الالمرايعة الإف  

ف  فمتسطيف كانعكاتساتو عمى نمك كتطكر الميتمع  العال  تعميـتمق  الضكء كتتساعد ف  رتسـ رؤيا لمتستقبؿ ال
 العال  تعميـكالبشرية، ىناؾ شعكر عالم  بأف ال اإليتماعيةة ك يتقتااداإلالامتسطين ، بما يشمؿ يكانب التنمية 

ات كرؤل يديدة تييب عمى تحديات إتستراتيييتقييـ مف خالؿ  إعادة إلىتقد ضؿ الطريؽ كأنو بحاية 
 أيؿفإف فمتسطيف تأت  ف  المقدمة مف  ،كاف ىذا ىك الكضع ف  العالـ أيمع إذا المتستقبؿ ف  عالـ متغير،

ة لمميتمع الامتسطين ، كالذم مازاؿ يعيش ف  مرحمة التحرر أتساتسيرافعة  العال  تعميـالتقييـ ليشكؿ ال إعادة
 االتسرائيم  كتبعاتو. اإلحتالؿمف كالتخمص 
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 اإلحتالؿكد ف  فمتسطيف أثناء كي العال  تعميـلقد تـ إنشاء مؤتستسات ال مسطين:فاقع الجامعات في و 
كتقد نمت ىذه المؤتستسات كتطكرت  كذلؾ عف طريؽ مبادرات كطنية محمية، ،اإلتسرائيم  الاييكن 

( 53) 2013حتى عاـ  العال  تعميـحتى كاؿ عدد المؤتستسات المعتمدة كالمرخاة مف كزارة ال ،بتسرعة
  أعداد ىذه المؤتستسات حتسب المنطقة:يكضح  (4.2)، كاليدكؿ ال ع تعميـمؤتستسة 

 .في فمسطين العالي تعميم: ع   مؤسسات ال(1.1 ول )ج
 مفتوح تعلٌم كلٌات مجتمع متوسطة كلٌات جامعٌة جامعات تقلٌدٌة المنطقة

 0 7 6 5 قطاع غزة

 1 13 12 9 الضفة الغربٌة

 4102 ،العالي تعليمالمصدر: وزارة التربية وال

( 62006( بمغ عدد الطمبة اليدد )2013لمعاـ الدراتس  ) العال  تعميـكزارة التربية كال اتإحاائيكحتسب 
 العال  تعميـف  مؤتستسات ال طالب(، أما عدد الطمبة المتسيميف فعالن  26160 طالبة، 35846كطالبة ) طالبان 

 (.ذكران  87،443 أنثى، 126,138البة )كط ( طالبان 213,581بمغ ف  العاـ ناتسو )

كالبحث العمم  عاـ  العال  تعميـحيث تـ إنشاء كزارة ال مع تقدكـ التسمطة الامتسطينية، العال  تعميـلقد تطكر ال
كدكر الكزارة كاالحياتيا  العال  تعميـال أىداؼالذم حدد  1998تسنة  العال  تعميـكادر تقانكف ال 1996

نماكشياداتو الممنكحة ك  العال  تعميـكمتستكيات ال  العال  تعميـكأنكاع مؤتستساتو، ثـ تـ دمج كزارة ال تعميـط الا 
 تعميــ كزارة التربية كالعرفت بإتس 2002لتابح كزارة كاحدة عاـ  تعميـكالبحث العمم  مع كزارة التربية كال

نبثقت ىيئة اإل ،العال  عتمادكاليكدة لترخيص كتقييـ ك  عتمادكا  كبراميو القديمة  العال  تعميـمؤتستسات ال ا 
كتـ إنشاء اندكؽ إتقراض الطالب كذلؾ لمتساعدة الطمبة ف  تغطية رتسكميـ كاالتستمرار ف  العممية  كاليديدة،

لتتستمر بأداء كايبيا كخدماتيا مف  ،تعميـعف كزارة التربية كال العال  تعميـثـ اعيد فاؿ كزارة ال ية،تعميمال
دارتيا العامة، لمكايية التحديات الكبيرة كالعديدة كالعمؿ عمى تذليميا كتحقيؽ  خالؿ ميالتسيا كىيئاتيا كا 

 تعميـ)كزارة التربية كال كتطكير الميتمع الامتسطين  حتى يكاكب التقدـ الدكل  يا،أىدافاتيا ك يارتسالتيا كغ
 .(2013 ،العال 
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 :تعميـة لمتستراتييياإل ىداؼميمكعة مف األ العال  تعميـكتقد حددت كزارة التربية كال

 لتحاؽ لشرائح ذكم كرفع نتسبة اإل ،بكؿ متستكياتو العال  تعميـعمى ال تزايدمكايية الطمب الم
 ماع  المنخاض كذكم اإلعاتقة.المتستكل اإليت

  مع حايات الميتمع الامتسطين  كتسكؽ اعمؿ  العال  تعميـالعمؿ عمى مكاءمة مخريات ال
 المحم  كاإلتقميم .

  اإليتماعيةة ك يتقتااداإلف  التنمية  كمؤثران  اإلرتقاء بمتستكل البحث العمم  لك  يابح فاعالن. 

  عمى متستكل الكزارة كالمؤتستسات العال  تعميـال رةإداإاالح كتطكير. 

  ية.تعميمالنكعية كضبط اليكدة ال تحتسيف 

  (2013 ،العال  تعميـ)مكتقع كزارة التربية كال كنكعان  المين  كالتقن  كمان  تعميـاإلرتقاء بال. 

   بيدؼ تكتسيع كرفع متستكل خدماتو. ،تعميـمف الداخؿ كالخارج لاالح التدبير كتكفير األمكاؿ 

تعمؿ عمى تمبية  الامتسطينية، العال  تعميـالالتربية ك يرل الباحث بأف كزارة  ،التسابقة ىداؼمف خالؿ األك 
كذلؾ مف خالؿ اناعة اإلنتساف الامتسطين   المتطمبات العممية كالانية لمميتمع الامتسطين  بشكؿ نظرم،

 ،كذلؾ مف خالؿ األىداؼ اإلتستراتييية لمكزارة الممتمؾ لممعرفة، كالمبادر لإلبداع كالتميز المتعمـ كالمثقؼ،
كاف  الماؿ البشرم ف  فمتسطيف، رأسدكر ميـ ف  خمؽ  العال  تعميـكبذلؾ فإف مف الماترض أف يككف لكزارة ال

ى المنافتسة العممية كالعممية عم تيتـ بو تعمؿ عمى تشييعو كتطكيره كتدريبو كتنمية مياراتو لك  يككف تقادران 
 الامتسطين ، متقتااداإلف يككف حير األتساس ف  تحقيؽ زيادة ف  النمك ، كأعمى المتستكل المحم  كالدكل 

نماالامتسطين  ال يمتمؾ المكارد المادية ك  تقتااداإلكذلؾ الف  ارد ك مف الم أىـكى   يمتمؾ المكارد البشرية، ا 
كلكنيا تأت  ف  مقدمة الدكؿ المتقدمة الاناعية  ،التمتمؾ تسكل المكارد البشرية اليابافالمادية، فنرل اف 

برأس الماؿ البشرم، إف  أم،  اليابانكذلؾ فقط بالعقؿ  الكبرل اذ تحتؿ الترتيب الثان  عمى متستكل العالـ،
كالارد المتعمـ  ة الشاممة كالمتستدامة،يتقتااداإلكالمعرفة ىك األداة الرئيتسية ف  تحقيؽ التقدـ كالتنمية  تعميـال

،كاابح التقدـ كالتنمية يقاس بما تنيزه  ىك العنار الاعاؿ ف  تحقيؽ تمؾ التنمية المنشكدة كالممتمؾ لممعرفة،
كخااة  تعميـكما تناقو عمى ال ،يةتعميمكما تحققو مف خطط كبرامج  أبنائيا، تعميـكتحققو الحككمات مف 
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الماؿ  رأسف   اإلتستثماراف  ية البحث العمم  ف  تحقيؽ التقدـ كالتطكر كالتنمية،ىمأل البحث العمم  نظران 
النظريات  إليوكما تكامت  اإليتماعيةة ك يتقتااداإلتسرع ف  تحقيؽ التنمية فضؿ كاألالبشرم ىك الطريقة األ

، الت  تكضح اف الدكر الرئيتس  ف  النمك الداخم  متقتااداإلبنظريات النمك الحديثة كما تتسمى  ةيتقتااداإل
كىك الحمقة  ،الماؿ المادم رأساكبر مف  متقتااداإله ف  النمك تأثير الماؿ البشرم كأف  رأسىك  متقتااداإل

 ة ف  كؿ الدكؿ النامية.يتقتااداإلالت  كانت ماقكدة ف  عممية التنمية 

 :(HDI( مؤشر التنمية البشرية )1.1.1)
التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمك  غايةإف ماطمح التنمية البشرية يؤكد عمى أف اإلنتساف ىك أداة ك 

كتسيمة لضماف الرفاه لمتسكاف، كما التنمية البشرية إال عممية تنمية كتكتسع لمخيارات المتاحة أماـ  متقتااداإل
التنمية البشرية ى :  حيث أفأنيا تنمية الناس بالناس كلمناس،  أماإلنتساف باعتباره يكىر عممية التنمية ذاتيا 

 (.1990 عممية تكتسيع خيارات الناس )تقرير التنمية البشرية،

 ين:أساسيتركز عممية التنمية البشرية عمى محورين ت . أ
 :تعميـف  ال اإلتستثماركىذا يعن  اف التنمية البشرية تيتـ بتككيف القدرات مف خالؿ  تكوين الق رات 

 كالاحة كالتغذية كالتدريب.
 كالتمتع  نتاجالقدرات البشرية ف  زيادة اإل إتستخداـ أم نسان:ا ة من ىذه الق رات فيما ينفع اإل ستفاإل

 كالثقافية. اإليتماعيةالتسياتسية ك بكتقت الاراغ كالمشاركة ف  الشؤكف 

، متستكل رفاىية الشعكب ف  العالـ إلىالذم يشير  ،(HDI) المتحدة مؤشر التنمية البشرية األمـابتكرت ىيئة 
كتقد أدخؿ تقرير التنمية البشرية طريقة  فى العالـ، دكلة 187كيغطى  1990منذ عاـ  تسنكيان  كتادر لو تقريران 

  كالدخؿ ف  المؤشر تعميممف خالؿ اليمع بيف مؤشرات العمر المتكتقع كالمتستكل ال، يديدة لقياس التنمية
 ة عمى حد تسكاء.يتقتااداإلك  اإليتماعيةبمثابة إطار مريع  لمتنمية  لتككف ،المركب لمتنمية البشرية

 تقتااداإلكتساعده ف  ذلؾ عالـ  1991الباكتستان  محبكب الحؽ عاـ  تقتااداإلبتكار ىذا المؤشر عالـ إتقاـ ب
 ."ماكالعالـ البريطان  "ماغاند ديتس 1990 عاـ تقتااداإلالحااؿ عمى يائزة نكبؿ ف   افاليندم أماريتا 

ة لمتنمية أتساتسية أبعاد ف  ثالث يؿف مؤشر دليؿ التنمية البشرية ىك مقياس مكيز لتقييـ التقدـ طكيؿ األإ
 البشرية:
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 .حياة احية طكيمة كمديدة 

  المعرفة. إلىالكاكؿ 

  تقرير التنمية البشرية،القكم  )متستكل الئؽ مف المعيشة كالذم يقاس بنايب الارد مف الدخؿ 
2011). 

، كيقاس خالؿ متكتسط العمر المتكتقع لمارد تقاس مف ،ف الحياة الاحية الطكيمةأتقرير كياء ف  ىذا ال
 ؤشريف ىما:م إلىالمعرفة مف خالؿ عدد تسنكات الدراتسة لمتسكاف البالغيف كتـ تطكيره  إلىالكاكؿ 

 تسنة كما فكؽ. 25  حياتيـ مف عمر متكتسط عدد تسنكات الدراتسة الذم يتمقاه االفراد ف 

 ط معدالت إنماالمتكتقع لألطااؿ ف  تسف دخكؿ المدرتسة مع افتراض بقاء  تعميـتسنكات ال
 )تقرير التنمية البشرية ف  فمتسطيف، االلتحاؽ حتسب الائات العمرية كما ى  طيمة حياة الطاؿ

 .(1ص ،2012

  يمال بينما يقاس المتستكل الالئؽ مف المعيشة بكاتسطة نايب الارد مف الدخؿ القكم  اإل، 
دكالرات كفقان لتسعر الارؼ المحدد عمى أتساس مبدأ تعادؿ  إلىالدخؿ بتحكيمو  كي عّدؿ متكتسط
حتى يككف تقابالن لممقارنات  2005 لعاـ( Purchasing Power Parity) القكة الشرائية

كحدات العممة  عدد (بأنوالدكلية، كيعرؼ تسعر الارؼ المحدد كفقان لمبدأ تعادؿ القكة الشرائية 
المتحدة  الكالياتالمحمية الالزمة لشراء تسمة معينة مف التسمع كالخدمات تقيمتيا دكالر كاحد ف  

 .(142ص ،2010 ،ة( )تقرير التنمية البشريةاألمريكي

 (:،2014 ،)تقرير التنمية البشرية التاليئي ال ول عمى النحو نماالمتح ة اإل  المم. ويانف برنامج ب

 تكزع الدكؿ حتسب تقيمة مؤشرات دليؿ التنمية البشرية ف  أربع ميمكعات ى  :

 . 0.55ميمكعة التنمية البشرية المنخاضة حيث تككف تقيمة الدليؿ أتقؿ مف  . أ
 . 0.699ك  0.55ميمكعة التنمية البشرية المتكتسطة حيث تتراكح تقيمة الدليؿ بيف  . ب
 . 0.799ك  0.70ة الدليؿ بيف ميمكعة التنمية البشرية المرتاعة حيث تتراكح تقيم . ج
 اك اكثر . 0.80ميمكعة التنمية البشرية المرتاعة يدا حيث تككف تقيمة الدليؿ  . د
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 فمسطين:لمتنمية البشرية في  اليالوضع الح . ج

اف ذات التنمية البشرية كى  بذلؾ تقع ف  البمد 0.686ىك  2014ف مؤشر التنمية البشرية ف  فمتسطيف لعاـ إ
، بينما كانت تقيمة مؤشر التنمية دكلة عمى متستكل العالـ 187اؿ أف م 107كتأت  ف  المكتقع  ،المتكتسطة

كمعدؿ  ،%1.1، كذلؾ بزيادة تقيمتيا التكال عمى  0.683ك 0.662ى   2013ك 2010البشرية بيف عام  
دكلة( ف  عاـ  187ل العالـ )عمى متستك  111%، حيث كانت تحتؿ فمتسطيف مرتبة  0.6زيادة تسنكية 

تقيمة  (4.3حيث يكضح يدكؿ ) ،(2ص ،2013 )تقرير التنمية البشرية، 2010عاـ  114، كمرتبة 2011
 .(2013-2010مؤشر التنمية البشرية ف  فمتسطيف خالؿ األعكاـ )

 .مؤشر التنمية البشرية في فمسطين :(1.1ج ول )
 HDI value السنة

2005 07649 

2006 07651 

2007 07656 

2008 07659 

2010 0.66 

2011 0.666 

2012 0.67 

2013 07683 

2014 07686 

 (2014، 2013، 2012، 2011، 2010تقارير التنمية البشرية ) :المصدر

، حيث إحتمت مرتبة متقدمة عف الكثير مف 2014ف  التقرير لعاـ  107كياءت دكلة فمتسطيف ف  المرتبة الػ 
 كؿ العربية حتسب ما ياءت بالتقرير:يكضح ترتيب الد التال كاليدكؿ  العربية، الدكؿ

 1111(: ترتيب ال ول حسب تقرير التنمية البشرية 1.1ج ول )
 الترتٌب الدولة

 31 قطر

 34 المملكة العربية السعودية

 40 االمارات

 44 البحرين

 55 ليبيا

 90 تونس

 93 الجزائر
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 107 فلسطين

 110 مصر

 118 سوريا

 120 العراق

 129 المغرب

 154 منإلى

 159 جزر القمر

 166 السودان

 4102: تقرير التنمية البشرية المصدر

 : تعميمعمى ال نفاقاإل ( 1.1.1) 
، منتيان  تقطاعان  تعميـاعتبار تقطاع ال إلىة الت  أدت تساتسيعتبر التطكر التقن  كالعمم  مف األتسباب األي

، تعميـعممنا أف معظـ التكنكلكييات اليديدة ككذا التقنيات الحديثة مخترعكىا ىـ مخريات ال إذا خاكاان 
عمى اتستيعابيا، كليذا  كعقميان  أناس تقادركف فكريان  أككلك  نطبِّؽ ىذه التكنكلكييات كالتقنيات يمزمنا أناس ميرة 

طمبة تقادريف عمى القياـ بيذه الميمة تككيف باحثيف ك  إلىتميأ معظـ الدكؿ ك  تكاكب الحضارة التكنكلكيية 
 العال  تعميـعامة كال تعميـيات الإتقتاادب اإلىتماـ تزايد، حيث تعميـف  تقطاع ال اإلتستثماركىذا عف طريؽ 

عمى  نااؽاإلعالتقات بيف  إييادكف ف  يتقتااداإلالناؼ الثان  مف القرف العشريف. لقد بدأ  بدايةمنذ  ،خااة
 نااؽاإلىك نكع مف  تعميـعمى ال نااؽاإل، كيعتبركف أف متقتااداإلكمعدالت النمك  تعميـف  ال اإلتستثمار
كيترتب  رغبات الميتمع، كؿ-تقريبان -تمبيةتقدرتو عمى  تعميـضح الأك ف أيف  ىذه الاترة  خاكاان  ماإلتستثمار 
يتيـ كىذا إنتايكمف ثـ زيادة مردكدية ىؤالء األفراد ككذا  ،ارتااع ف  ميارات كتقدرات األفراد نااؽاإلعمى ىذا 

 .(6ص ،2011 )عبد الامد كالعقكف، األماـ إلىما يدفع بعيمة النمك 

ية بيكانبيا المختماة، كما كتبيف تعميمعبارة عف الناقات الت  تارؼ عمى العممية ال تعميـعمى ال نااؽاإلف إ
في  شممت يميع  تعميـعمى ال نااؽاإلمايكـ  إلىمف العرض التسابؽ أف التعرياات نظرت نظرة شمكلية 

و مف حيث أن  تعميمككذلؾ كؿ ما يتعمؽ بالنكاح  البشرية كما تبذلو مف ييد  ،المادية نااؽاإلماارؼ 
 كتحتسيف العمؿ  تطكير ا بشكؿ مناتسب انعكس ذلؾ فكتـ تكيييي نااؽاإلالمعركؼ كمما زادت نتسبة 

  .تعميمال

المكازنة العامة ليتست تسكل مقياس تقريبى ال  إلىفى بمد مف البمداف بنتسبتيا  تعميـعمى ال نااؽاإلية أىمكتقاس 
ة كمضمكف الميزانية مف بني إختالؼالمقارنات الدكلية كذلؾ بحتسب  أكيامح فى عمؿ الدراتسات التاريخية 
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مرحمة أخرل، كلذلؾ نيد أف المقياس األفضؿ ىك  إلى، كحتى فى المكاف الكاحد مف مرحمة زمنية مكاف آلخر
 .(173ص ،1988 )النكرم،الدخؿ القكم   إلى تعميـناؽ عمى النتسبة ما ي

كثيقنا بالدخؿ القكم ، كمتستكل المعيشة ككذلؾ أتسعار التسمع كالخدمات  ان إرتباطيرتبط  تعميـعمى ال نااؽاإلف إ
بينما يؤثر  ،كمما زاد الدخؿ القكم  لمبمد نااؽاإلكالمتستكل التكنكلكي  العاـ ف  الميتمع حيث يزداد معدؿ 

نتسب تذبذب  إلىفيؤدل  نااؽاإلتسمبنا ف  ارتااع متستكل المعيشة ككذلؾ أتسعار التسمع كالخدمات عمى متستكل 
مخريات  إختالؼ إلىية فييا مما يؤدل تعميمما بيف الزيادة كالنقااف كالت  ال دخؿ لممؤتستسة ال نااؽاإل
 الكضع. أخرل حتسبما يقتضيو إلىمف تسنة  تعميـال

 في فمسطين تعميمعمى ال نفاقاإل  (1.1.1)
  لمحككمة ف  تنايذ خطط التنمية الشاممة  الماليةتشكؿ المكازنة العامة أداة التسياتسة  الحكومي: نفاقاإل

 آليةك  ،يراداتلككنيا كشؼ باإل إضافة، فالمكازنة العامة تتضمف متسبقان  عمييالكيات متاؽ أك بناء عمى 
كفؽ نتسب  ،كاألمف كغيرىا تعميـعمى القطاعات المختماة كالاحة كالزراعة كال يراداتلتكزيع ىذه اإل

 ييرم إعداد المكازنات عمى أتساتسيا.ية تسابقة لذلؾ، لكمية نايمة عف تكييات كتقرارات تسياتس

، 1994بالنتسبة لامتسطيف بدأت عممية إعداد المكازنة العامة مع تقياـ التسمطة الكطنية الامتسطينية ف  عاـ   
قياـ ب 1996لكف ىذه المكازنة ف  تمؾ الاترة لـ تخضع لرتقابة الميمس التشريع  الامتسطين  إال بعد عاـ 

 الميمس التشريع  الامتسطين .

ة تستراتيييالتخطيط كالرؤيا، كبخااة ف  ظؿ غياب الرؤيا التنمكية اإل إلىف المكازنة العامة الامتسطينية تاتقر إ
 حاكؿت الت  تلكياك كعشكائية األ ىداؼعشكائية األ إلىالمنبثقة عف عممية تخطيط منييية، األمر الذم أدل 

 أىداؼ أكخطط تطكيرية  إلى( كىناؾ البعض مف الكزارات تاتقر 6ص ،2002 لرازؽ،عبد االمكازنة تحقيقيا )
كزارة  إلىعف طريؽ تقديـ الئحة احتيايات  كمية محدكدة المنظكر، فالكزارات تتنافس عمى المكارد العامة،

 ف  فمتسطيف. تعميـعمى التربية كال الحككم  نااؽاإل إيمال  التال كنتستعرض ف  اليدكؿ  ،المالية
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 .تعميمالحكومي عمى ال نفاقاإل (: 1.1ج ول )
 

4 4112،4112،4101،4100 ، تقريرعليموالتزارة التربية و 4112،4112،4112،4114تقرير ، الفلسطينية الماليةااللكتروني وزارة  المصدر: الموقع

 4104،41024 تقرير ،سلطة النقد الفلسطينية

تقد  تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإللامتسطيف نيد اف نتسبة  الماليةدراتسة المكازنات ك مف خالؿ اليدكؿ التسابؽ 
تتستحكذ كاألمف  المالية دارةبنكد المكازنة الامتسطينية، كأف مكازنة اإل إيمال % مف 20% ك16ما بيف  تراكحت

  ،عمى أكبر نتسب ف  المكازنة

 في فمسطين  المية( مع ل 1.1.1)
نو ىك أ( يعرؼ الشخص األم  باليكنتسككالمتحدة لمتربية كالثقافة كالعمكـ ) األمـحتسب تعريؼ منظمة  

 .لكتركن (اإل اليكنيتسكك)مكتقع  اليكميةعف حياتو  الشخص الذم ال يتستطيع أف يقرأ كيكتب يممة بتسيطة تعبر

ة تساتسيكال يتستطيع القياـ بإيراء العمميات الحتسابية األ شخص ال يعرؼ القراءة كالكتابة، أم: ضان أيكتعرؼ 
 اليمع، الطرح، الضرب، القتسمة. األربع:

كمف البديي  أف  ،الماؿ البشرم كمينا رأسياس رايد أحد المؤشرات المتستخدمة ف  تق األميةكيعتبر معدؿ 
ا كمينا كنكعينا ف   األميةزيادة معدؿ  كتمثؿ فيكة ييب ردميا،  بشرم،الماؿ ال رأسلدل الكبار تعتبر تخايضن
ية عنار العمؿ كيشكؿ تقيدنا عمى إمكانيات خمؽ النمك إنتايينعكس بشكؿ أكيد عمى  األميةكأف انتشار 

ا عقبة ف  تحتسيف شركطأيكاتستدامتو كيشكؿ  متقتااداإل كمف خالؿ  ،التنمية كييكد القضاء عمى الاقر ضن
نظار حكؿ التعمـ كتتيو األ بشكؿ كبير، األميةالبيانات التسابقة نتستطيع القكؿ اف فمتسطيف تقد تخمات مف 

ماؿ بشرم فمتسطين  كاليدكؿ  رأسلمعمؿ عمى تككيف  إيياب كىذا مؤشر  مع الامتسطين ،تو ف  الميعكتشيي
 (.2013-1995ف  فمتسطيف مف الاترة ) األميةيكضح نتسب  التال 

 بالملٌون دوالر نفا اإلحجم  السنة بالملٌون دوالر نفا اإلحجم  السنة

1995 10678 2005 29372 

1996 13176 2006 36172 

1997 13776 2007 42572 

1998 15077 2008 45372 

1999 16573 2009 47872 

2000 175 2010 544702 

2001 199711 2011 640 

2002 184753 2012 68576 

2003 20574 2013 74175 

2004 28878 
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 .1111-1991في فمسطين  الميةنسبة (: 1.1ج ول )
 )%( األمٌةمعدل  السنة )%(األمٌةمعدل  السنة

1995 1577 2005 771 

1996 1478 2006 675 

1997 1379 2007 671 

1998 13 2008 579 

1999 12 2009 574 

2000 1078 2010 571 

2001 978 2011 477 

2002 9 2012 471 

2003 871 2013 377 

2004 777 

 4في فلسطين يقتصاداإلالنمو  التراكمية، اتحصاءالفلسطيني، اإللإلحصاء جهاز المركزي ال :المصدر
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 :انفهضطٍُُ لتصا اإل اء أ (1.1)

ان لمتشكىات كاالختالالت الييكمية أتساتسيشكمت التسياتسات كالممارتسات اإلتسرائيمية ف  األراض  الامتسطينية تسببان 
 اإلحتالؿكتقد إتستمرت ىذه التشكىات كالايكات المكركثة عف  ،الامتسطينية اإليتماعيةة ك يتقتااداإلف  البنية 

 تقتااداإلقطاع ، فأابح الامتسطين  عمى المتستكييف الكم  كال متقتااداإلتسمبان عمى األداء  تأثيرف  ال
باريس  إتااؽكخااة  ،االتسرائيمية الامتسطينية المكتقعة ياتتااتقاإل ضيؽ كمقيد كضعيؼ كذلؾ بتسب ،الامتسطين 

تسطكة  إلىلؾ ل بعد ذأدك  االتسرائيم  بشكؿ كبير، تقتااداإلالامتسطين  ب تقتااداإلالذم ربط  ،متقتااداإل
كنتسب  كتحكمو فيو، مف خالؿ عائدات الضرائب، كالتيارة الدكلية، تقتااداإلعمى االتسرائيم ،  اإلحتالؿ
عتمادالعيز الدائـ لدل التسمطة ك  إلى ضافةباإل ،رىا الت  ياءت ف  بركتكككؿ باريسكغي الضريبة، ىا الكبير ا 

تعاتقبة ف  الضعيؼ كالتسياتسات الت  اتبعتيا الحككمات الم ذلؾ االداء إلى ضافةكباإل عمى المتساعدات الدكلية،
ضاع، ك ، كف  مثؿ ىذه األالامتسطين  تقتااداإليد متسار كشكؿ ف  تحد تساىـكؿ ذلؾ  ،الكطن  تقتااداإل إدارة

 .الامتسطين  تقتااداإلعكامؿ التاكؾ كاالنييار ف  مككنات  تزايدكاف مف الطبيع  أف ت

 :تقتاادداء العاـ لإلالكم  كاأل تقتااداإلأبرز مؤشرات  إلىكتسكؼ نتطرؽ 

 الفمسطيني الناتج المحمي اإلجمالي( 1.1.1) 
 إنتاجالكطن  عمى  تقتااداإلة اليامة الت  تقيس مقدرة يتقتااداإلتعتبر تقيمة الناتج المحم  مف المؤشرات 

كيعرؼ بأنو ىك القيمة النقدية )التسكتقية( ليميع التسمع كالخدمات النيائية المنتية  التسمع كالخدمات، ف  بمد ما،
، الناتج المحم  اإليمال يكضح تقيـ كؿ مف  التال كاليدكؿ  ما خالؿ فترة معينة عادة تككف تسنة، إتقتاادف  

 (.2013-1994ثابتة خالؿ األعكاـ )كنايب الارد مف الناتج المحم  باألتسعار ال
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 قيمة الناتج المحمي ونايب الفر  من الناتج المحمي :(1.1ج ول )

 الدوالر القٌمة المحلً الناتج من الفرد نصٌب
 المحلً الناتج نمو

 الحقٌقً

 الناتج المحلً اإلجمالً

 دوالر بالملٌون القٌمة
 السنة

143871 - 3,080.7 1994 

143476 5773 330070 1995 

138979 275 334071 1996 

148775 1376 383070 1997 

164572 12713 437970 1998 

172379 8703 474176 1999 

152677 -8.5 433579 2000 

1345 -8.1 393272 2001 

114377 -13.13 344171 2002 

1267 15 392374 2003 

135871 1074 432972 2004 

145974 876 479677 2005 

136071 572-  460976 2006 

1406 572 491374 2007 

144971 7712 521271 2008 

152978 878 566376 2009 

160674 978 612273 2010 

175275 1175 688273 2011 

180775 5785 731478 2012 

179373 674 747770 2013 

 (4التراكمية اتحصاءالفلسطيني )اإللإلحصاء جهاز المركزي الالمصدر: 

، ح بالتقمبات كالتذبذبات التسياتسيةبشكؿ كاض أثرحيث يالحظ اف الناتج المحم ، كنايب الارد مف الناتج يت
ف  الناتج المحم  كذلؾ بتسبب المتساعدات  فمنذ تقياـ التسمطة يالحظ زيادة كنمكان  المحمية كاالتقميمية كالدكلية،

 إنخااضتسيادة ركح التااؤؿ ف  المنطقة بتسبب عممية التسالـ، ثـ يالحظ  إلى ضافةكالمعكنات الدكلية باإل
( ثـ بدا بالتحتسف بعد ذلؾ ثـ 2002-2001األتقاى خالؿ األعكاـ ) إنتااضة بدايةالناتج المحم  خالؿ 
 عاكديراء أحداث الاراع التسياتس  بيف حركت  حماس كفتح، ثـ  ،(2007-2006انخاض ف  عاـ )

 ،(2013-2007التعافى خالؿ الاترة ) إلىعاد  تقتااداإل، كيالحظ اف 2013التحتسف حتى عاـ  إلىالمؤشر 
كافراج  % يراء االتستقرار التسياتس  النتسب ،11 إلىف  معدؿ النمك كامت حيث شيد ارتااعات ممحكظة 

 اتسرائيؿ عف عائدات الضرائب لمتسمطة، كبرامج الدعـ كالقركض الت  تقدمت ليا، كاف ارتااع معدؿ النمك
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مف المتساعدات الخاريية لقطاع ، ياء نتيية االنشاءات كالبرامج الممكلة 2011المالحظ عاـ  متقتااداإل
تخايؼ القيكد االتسرائيمية عمى القطاع مف خالؿ التسماح لمقطاع لالتستيراد عبر المكانئ االتسرائيمية ك  ،غزة
عادةك  ، ثـ يعكد نااؽاإلمع مار مف خالؿ  كزيادة المبادالت التيارية ،ادخاؿ مكاد البناء بشكؿ تدريي  ا 

خاض حيث أنالمركزم  حااء( حتسب ما كرد عف يياز اإل2013-2012عاـ ) نخااضاإل إلىمعدؿ النمك 
ء القيكد معدؿ النمك ف  الضاة الغربية ،يرا خااضإلى أن، كيريع ذلؾ %(5.9) إلى%( 11.5العدؿ مف )

الت   الماليةاالزمة  إلى ضافة، كترايع متستكل تقديـ القركض كالمتساعدات لمتسمطة باإلكالممارتسات االتسرائيمية
 مار.كترايع متستكل التيارة مع  2012غزة العدكاف االتسرائيم  عمى  إلى ضافة، باإللمت بيا

 القومي( نايب الفر  من الناتج 1.1.1)
تمتع بو أفراد الميتمع ف  كالرفاىية الذم ي زدىارلمتقدـ كاإل مقياتسان  القكم يعد مؤشر نايب الارد مف الناتج 

كالنمك  اإليمال  القكم الناتج ، مرتبط بعالتقة تقكية مع القكم مؤشر نايب الارد مف الدخؿ ، اف بمد أم
، الف الناتج المحم  اإليمال ما تسرت عمى ك يوعم، فيالحظ تسرياف التغيرات التسياتسية ف  المنطقة التسكان 

ت الت  ، فنالحظ ترايعو ف  الاتراالقكم نايب الارد مف الناتج  خااضنإإلى ترايع الناتج المحم  يؤدم 
يف خالؿ تسنكات الدراتسة ف  فمتسط القكم ، حيث بمغ متكتسط نايب الارد مف الناتج القكم ترايع فييا الناتج 

حتسب ، يحة الدنيا مف فئة الدخؿ المتكتسط، ىذا كتعتبر فمتسطيف بذلؾ مف الدكؿ ذات الشر $(1496.1)
 .2011تانيؼ البنؾ الدكل  عاـ 

 ( سوق العمل في فمسطين1.1.1) 
القكل العاممة كمتسكح العمالة كالبطالة مف األدكات اليامة ف  مراتقبة كاتقع تسكؽ العمؿ  اتإحااءتعتبر 

ية كمتابعة األداء نتايتستيعاب كخمؽ فرص العمؿ كرفع متستكل األداء كاإلالتسياتسات المتبعة ف  التشغيؿ كاإلك 
باإلضافة ة، يتقتااداإلك  اإليتماعيةالحككم ، كالتطكرات الت  تطرأ عمى كضع القكل العاممة مف الناحيتيف 

مف خالؿ التنبؤات، كتحديد  يؿاتستشراؼ المتستقبؿ عمى المتستكيات القايرة كالمتكتسطة كالطكيمة األ إلى
 مؤشرات الراىنة لكاتقع تسكؽ العمؿ.االحتيايات المتستقبمية، كاالتياه العاـ ف  ضكء ال

المادم كالبشرم  الماؿ رأسيانب  إلى متقتااداإلمف مككنات عممية النمك  ان أتساتسي يعتبر عنار العمؿ مككنان 
لندرة المكارد  ان الامتسطين  نظر  تقتااداإلة كشبو الكحيدة ف  تساتسيىك الثركة األ البشرم حيث يعتبر ىذا العنار

فقد شيد تسكؽ العمؿ الامتسطين  العديد مف التقمبات  الامتسطين ، تقتااداإلالطبيعية، ككغيره مف مؤشرات 
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بتسبب الظركؼ التسياتسة الت  عاشتيا األراض  الامتسطينية، حيث شيدت ىذه  ،1994كالتغيرات منذ العاـ 
 مقاليدتكلت التسمطة الكطنية الامتسطينية  1994فا  عاـ  ،ممحكظان ف  تسكؽ العمؿ الامتسطين  المرحمة تطكران 
ف  ، خااة نخااض، كبدأ حيـ القكة العاممة الامتسطينية باإلتقطاع غزة كبعض مدف الضاة الغربيةالحكـ ف  

ضاع التسياتسية كاالمنية  ك مف فترة ألخرل حتسب األ تسكؽ العمؿ االتسرائيم  كالتذبذب ىبكطان ك اعكدان 
 (.55، ص2006ؽ كالحاار الت  تتبعيا اتسرائيؿ. )أبك الشكر، كتسياتسات اإلغال

مة المشاركة عاميبف نتسب القكل ال التال خر كاليدكؿ آ إلىالقكل العاممة ما بيف عاـ  كحيـ حيث تتقمب نتسبة
 حتسب عدد تسنكات الدراتسة : 

 :(1111-1111في فمسطين، ) أكثرسنة ف 11بعض مؤشرات سوق العمل لألفرا   (:1.1ج ول)
3192 3193 3199 3191 3111 3111 3112 3119 3112 3119 3112 3113 3119 3111 

مؤشرات 

 سو  العمل

1155 1114 1059 976 951 908 882 834 789 752 722 657 642 667 
حجم القوى 

 العاملة

4376 4376 4370 4171 4176 4172 4177 4170 4074 4071 4070 3779 3875 4176 
نسب 

 المشاركة

91 9079 9272 9177 9177 9173 87 8175 77 7378 65 6472 64 6375 
معدل االجر 

 ومًالٌ

2374 23 2079 2377 2475 2676 2177 2377 2375 2678 2575 3172 2573 1473 
معدل 

 البطالة

815 781 755 675 661 604 620 569 551 503 492 423 454 537 
عدد 

 العاملٌن

 41024 القوى العاملة الفلسطيني تقرير حصاءجهاز اإل :المصدر

 ( 2013-1995بمغ متكتسط نتسبة القكل العاممة خالؿ الاترة )كمف خالؿ اليدكؿ 40.9 إلى ،%
حااءالتسابؽ ك   إلى% 2ح مابيف ك اتغير تتر المركزم يتضح أف متكتسط نتسبة ال حااءيياز اإل اتا 

، كفرض الحاار كاإلغالؽ عمى األراض  2000الثانية عاـ  نتااضةاإل بداية، كمع % فقط3
الامتسطينية، كتقييد حركة التسكاف أخذت نتسبة العامميف ف  تسكؽ العمؿ اإلتسرائيم  بالتناتقص الشديد، 

 إلى 1999%( خالؿ عاـ 23العمؿ اإلتسرائيم  مف )إذ انخاضت نتسبة العامميف ف  تسكؽ 
ئيم  منخاضة، إذ بمغ بة العامميف ف  تسكؽ العمؿ اإلتسرا، كبقيت نتس2000 %( خالؿ عاـ13.8)

، ثـ ارتاعت (2007-2000% خالؿ الاترة )11.3  متكتسط عدد العامميف ف  تسكؽ العمؿ اإلتسرائيم
اذ اف يميع مف يعمؿ داخؿ  ،2007اـ مقارنة مع ع (2011-2008ىذه النتسبة خالؿ الاترة )

 تسرائيؿ ىـ مف تسكاف الضاة الغربية.ا
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% 43.0% مقارنة مع 43.6 إلىلتاؿ  2012كارتاعت نتسبة المشاركة ف  القكل العاممة بشكؿ طايؼ عاـ 
القكل العاممة  زاد حيـتسكؽ العمؿ، فقد  إلىنتيية إلرتااع عدد األشخاص الذيف دخمكا  ،2011خالؿ عاـ 
. كبالرغـ 2011ألؼ فرد عاـ  1,059%، مقارنة مع 5.2بزيادة  أمألؼ فرد،  1,114 إلى 2012ف  عاـ 

رة. كما أف ىذه ك امف ىذه الزيادة ف  نتسبة المشاركة، إال أنيا تظؿ منخاضة مقارنة مع معظـ الدكؿ المي
المشاركة ف  القكل العاممة ف  الضاة الغربية بيف الضاة الغربية كتقطاع غزة، فقد بمغت نتسبة  تااكتتالنتسبة 
ف  معدؿ المشاركة ف  تقطاع  ممحكظان  % ف  تقطاع غزة، ما يعكس تحتسنان 40.1مقابؿ  2012% عاـ 45.5

، بينما لـ تتغير نتسبة المشاركة ف  الضاة الغربية عاـ 2011% عاـ 38.4غزة، حيث بمغت ىذه النتسبة 
 (2013، المركزم، تقرير القكل العاممة حااء، )يياز اإل2011عاـ  عميوعما كانت  2012

  69؛ 2013% ف  فمتسطيف عاـ 44 أكثرتسنة ف 15بمغت نتسبة المشاركة ف  القكل العاممة لألفراد %
%؛  ، ف  حيف 45 حكال % لإلناث، أما ف  الضاة الغربية فقد بمغت نتسبة المشاركة 17لمذككر ك

، بينما بمغت نتسبة المشاركة ف  القكل العاممة عاـ %41 حكال ع غزة بمغت نتسبة المشاركة ف  تقطا
 % ف  فمتسطيف.66.6، كبمغت نتسبة العمالة التامة 45.8%، 2014

إال أف عدد العامميف ارتاع بنتسبة  ،2013، ك2012بالرغـ مف زيادة حيـ القكل العاممة خالؿ األعكاـ 
ألؼ عامؿ خالؿ العاـ  781مميف ف  فمتسطيف ، حيث كاؿ عدد العا2011% فقط مقارنة مع عاـ 2.7

ف   2012. كيأت  ىذا االرتااع المتكاضع ف  أعداد العامميف عاـ 2011ألؼ عاـ  755مقابؿ  2012
% مقارنة مع العاـ الذم تسبقو. كيمكف أف 10.5ز ك ا، كالذم تي2011أعقاب النمك التسريع ف  أعدادىـ عاـ 

 ؿ ىذا العاـ، خاكاان ترايع معدؿ النمك خال إلى 2012تعزل الزيادة الضعياة ف  عدد العامميف خالؿ العاـ 
 ف  تقطاع غزة.

  2011% مقارنة مع عاـ 1.9ف بنتسبة ية العامؿ ف  فمتسطيإنتاي، ارتاع معدؿ 2012خالؿ العاـ، 
حتى  2005، حيث تناتقات بعد العاـ 2011-2004امؿ خالؿ الاترة ية العإنتايكتقد تذبذبت 

بكاتقع  2012تقبؿ أف تبدأ بالتعاف  لتاؿ أعمى متستكل ليا عاـ  2007كامت أدنى متستكل ليا عاـ 
عنار  فعاليةية العامؿ مؤشران ىامان لقياس مدل كااءة ك إنتايدكالر لكؿ عامؿ، كتعتبر  8,879.5

 ميمان  ية، كىناؾ عكامؿ عديدة تمعب دكران نتايمف مخريات العممية اإلالعمؿ ف  تحقيؽ متستكل معيف 
كالتدريب  تعميـكالتكنكلكييا كال نتاجية العامؿ، مف بينيا يكدة مدخالت اإلإنتايف  تحديد متستكل 
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 ،المركزم حااءمؿ كغيرىا )يياز اإلكبيئة العمؿ المتمثمة ف  القكانيف كالتشريعات الخااة بتسكؽ الع
 (.2013 ،الامتسطين  تقتااداإلأداء 

  لمعمالة  اتستيعابان  أكثريالحظ اف تقطاع الخدمات ىك  :متقتااداإلتكزيع العامميف حتسب النشاط
تسيؿ نشاط النقؿ كالتخزيف كاالتااالت أعمى معدؿ نمك ف  عدد العامميف خالؿ  الامتسطينية، حيث

% ف  3.4% ف  تقطاع غزة مقابؿ 17.4، بزيادة 2012% مقارنة مع عاـ 8.4بنتسبة  2013العاـ 
كما شيد نشاط البناء كالتشييد )اإلنشاءات( نمكان ف  أعداد العامميف خالؿ عاـ  ،الضاة الغربية

% 3.6ف  تقطاع غزة حيث بمغت نتسبة الزيادة ف  عدد العامميف ف  ىذا النشاط  ، خاكاان 2013
كنشاط التيارة كالمطاعـ كالانادؽ  ،كايد األتسماؾ ،بالمقابؿ، انخاض عدد العامميف ف  نشاط الزراعة

 .التكال %، عمى 1.0ك% 1.1بنتسبة 

، 2014ة المختماة خالؿ العاـ يتقتااداإلف  معدالت النمك ف  عدد العامميف ف  األنشطة  تااكتبالرغـ مف ال
فقد تركز العاممكف ف  فمتسطيف بشكؿ  ،2011عاـ  عميوا لما كاف الكضع بق  التكزيع النتسب  لمعامميف مشابين 

، يم  ذلؾ 2014% خالؿ العاـ 36.1كبير ف  نشاط الخدمات، حيث بمغت نتسبة العامميف ف  ىذا النشاط 
ت تااكتك  ،%15.3% كنشاط البناء كالتشييد بنتسبة 20.2العاممكف ف  نشاط التيارة كالمطاعـ كالانادؽ بنتسبة 

كاضح بيف الضاة الغربية كتقطاع غزة، بمغت نتسبة العامميف ف  تقطاع  نتسبة العامميف ف  ىذه القطاعات بشكؿ
% ف  تقطاع غزة، بينما بمغت نتسبة العامميف ف  الاناعة 52.8% مقابؿ 29.2الخدمات ف  الضاة الغربية 

% ف  تقطاع غزة، كبمغت نتسبة العامميف ف  نشاط البناء كالتشييد 5.3% ف  الضاة الغربية مقابؿ 14.7
 % ف  تقطاع غزة.7.7ضاة الغربية مقابؿ % ف  ال17.2

 65 حكال ف  القطاع الخاص  العامميفبمغت نتسبة  2014ف  عاـ  :تكزيع عمى مكاف العمؿال ،%
أما ف  تقطاع غزة كاف  ،2013% عاـ 23، مقارنة مع% يعممكف ف  القطاع الحككم 22.9مقابؿ 
% مف المتستخدميف بأير 41% مقابؿ 58لمعامميف بنتسبة  تشغيالن  كثرىك القطاع األ الخاصالقطاع 

 %، كنتسبة القطاع67.9العاـ، كف  الضاة الغربية بمغت نتسبة القطاع الخاص يعممكف ف  القطاع 
 % 16العاـ 

 (، 2013-2000خالؿ الاترة) أيربلممتستخدميف كم  اليبمغ معدؿ األير  :اليكمية يكراأل متكتسط
شيكؿ  50 حكال ف  القطاع الخاص  2013شيقؿ ف  فمتسطيف، بينما بمغ األير الحقيق  عاـ  80.6
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شيكؿ ف  الضاة الغربية )اليشمؿ العامميف ف   59شيكؿ ف  تقطاع غزة ك 40ف  فمتسطيف، بكاتقع 
الحقيقية ف   اليكمية يكرحيث تسيؿ تقطاع الخدمات أعمى معدالت لأل ،تسرائيؿ كالمتستكطنات(إ

شيكؿ ف  تقطاع غزة، يميو تقطاع النقؿ  66شيكؿ ف  الضاة الغربية ك 71القطاع الخاص بمعدؿ 
شيكؿ ف  تقطاع غزة، بينما تسيؿ  31شيكؿ ف  الضاة الغربية ك 68كالتخزيف كاالتااالت بكاتقع 

 .ع غزةشيكؿ ف  تقطا 17شيكؿ ف  الضاة الغربية ك 41تقطاع الزراعة أدنى معدؿ أير يكم  بكاتقع 

تساعة لممتستخدميف بأير ف  القطاع العاـ  39تساعة عمؿ؛  42 حكال كبمغ معدؿ تساعات العمؿ األتسبكعية 
 تساعة ف  القطاع الخاص. 43ك

 أما نتسبة القكل العاممة المشاركة مف بيف األفراد حتسب عدد تسنكات الدراتسة ،كيتضح ذلؾ مف اليدكؿ التال  :

 سنة فأكثر حسب ع   سنوات ال راسة 11شاركة من بين االفرا  ( نسبة القوى العاممة الم1.9ج ول )

 عدد السنىات الدراسية  عدد السنىات الدراسية 

 +13 12-10 0 السنة +13 12-10 0 السنة

2001  1179 5978 2008 1277 3675 5573 

2002 1173 3476 5676 2009 1179 3677 5676 

2003 13 3673 5771 2010 11 3579 5571 

2004 12 3577 5676 2011 1174 3772 57 

2005 1276 3577 5671 2012 975 3871 5772 

2006 1472 36 5578 2013 979 3778 5778 

2007 1571 3675 5672 2014 1077 4077 6072 

 2014المادر: اليياز المركزم لإلحااء ، متسح القكل العاممة 

% 12مف خالؿ اليدكؿ يتبيف أف متكتسط ميمكع نتسبة المشاركة لألفراد الذيف لـ يتمقكا أم تسنة دراتسية بمغت 
مف نتسب المشاركة ، مما يدؿ عمى ضعؼ نتسبة مشاركة ىذه الائات ف  القكل العاممة مما يكضح أف ىناؾ 

كمف خالؿ متسح القكل تسكؽ العمؿ ، أىمية لعدد التسنكات الدراتسية بالمشاركة ف  القكل العاممة كاإلندماج ف  
% مف األفراد الذيف لـ يتمكا أم تسنة دراتسية غير نشطيف إتقتااديا )خارج 89، إذ تبيف أف 2014العاممة 

 12-10ف  المشاركة ف  القكل العاممة ، أما الذيف أنيكا ، مما يدؿ ذلؾ عمى أىمية التعميـ القكل العاممة( 
% عند 30، كمف المالحظ انخااض النتسبة بكاتقع ارج القكل العاممة (% ) خ59نتسبة تسنة دراتسية فكانت ال

تسنة تعميمية فأكثر فكانت النتسبة  13، أما مف تمقى دراتسة مما يدؿ عمى أىمية التعميـتمق  ىذه التسنكات مف ال
 % )خارج القكل العاممة(، يتضح مما تسبؽ أف ىناؾ تأثير لعدد تسنكات الدراتسة عمى نتسبة المشاركة ف 39.8
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القكل العاممة فكمما زادت عدد تسنكات التعميـ كمما زادت نتسبة المشاركة ف  القكل العاممة ليذة الائات ، بينما 
يتضح أف ىناؾ انخااض لنتسبة مف ىـ خارج القكل العاممة بزيادة عدد تسنكات التعميـ ، كمف خالؿ التسابؽ 

 عاممة كف  تسكؽ العمؿ الامتسطين  .فإف ىناؾ أىمية بارزة لدكر التعميـ ف  المشاركة ف  القكل ال

 التغير، كذلؾ تبعان ك لتقمب باامتازت  2013-1995البطالة ف  األراض  الامتسطينية لماترة  أما نتسب
تقميميان، كتعتبر تسياتسة اإلغالؽ كالحاار اإلتسرائيم  يتقتااداإلضاع التسياتسية ك ك لأل ة التسائدة محميان كا 
تقات أك كبر ف  معدالت التشغيؿ كالبطالة، حيث يترايع ف  اض  الامتسطينية العامؿ المؤثر األلألر 

اإلغالؽ كالحاار حيـ العمالة الامتسطينية ف  إتسرائيؿ كالمتستكطنات، كيرتاع حيـ كمعدؿ البطالة 
 (.34ص ،2011باكرة حادة كماايئة )ابيح مايد، 

القكل العاممة ف ف  مف ميمكع المشاركي 2014% خالؿ عاـ 26.9كأشارت النتائج بأف معدؿ البطالة بمغ 
% بيف اإلناث، كذلؾ فقد تركزت أعمى معدؿ لمبطالة بيف 38.4% بيف الذككر مقابؿ 23 ف  فمتسطيف، بكاتقع

% لمذككر 39.9كاتقع %، ب43.6( تسنة لكال الينتسيف حيث بمغت النتسبة 24-15الشباب ف  الائة العمرية )
، أما عمى اعيد معدؿ البطالة حتسب المنطقة، فقد أشارت النتائج بأف نتسبة البطالة ف  % لإلناث62.7ك

، كتقد تركزت نتسبة % بيف اإلناث27.4 % بيف الذككر مقابؿ15.2%، بكاتقع 17.7الضاة الغربية بمغت 
% بيف 27.3%، بكاتقع 30.4لكال الينتسيف حيث بمغت  24-15البطالة بيف الشباب ف  الائة العمرية 

%، 43.9كف  تقطاع غزة بمغت معدؿ البطالة  ،بيف اإلناث ف  ناس الائة العمرية% 48.4ذككر مقابؿ ال
% بيف اإلناث.  كما بمغت أعمى معدؿ بطالة بيف الشباب لمائة 56.1% بيف الذككر مقابؿ 40.8بكاتقع 

يف % ب82.8% بيف الذككر مقابؿ 64.4%، بكاتقع 67.2تسنة لكال الينتسيف حيث بمغت  24-15العمرية 
 اإلناث ف  ناس الائة العمرية

 خالاة:ال
الامتسطين  تسببيا الرئيس  تقتااداإلة كخااة البطالة ف  فمتسطيف ى  تحدم كبير يكايو يتقتااداإلالمشاكؿ 

عمى خمؽ فرص عمؿ، كذلؾ نتيية الخمؿ الكبير ف   تقتااداإلالامتسطين  كعدـ تقدة  تقتااداإلىك ضيؽ تسكؽ 
ضعؼ  إلى ضافةالبنياف الييكمية لو كالتشكه الذم يتسكده مف عدة اتياىات داخمية كخاريية كاتسرائيمية باإل

عدـ مقدرة التسمع  إلى إضافة تقتااداإلية كالاناعية كالزراعية كالقيكد االتسرائيمية عمى نتايالقطاعات اإل
الامتسطينية عمى المنافتسة ف  التسكؽ االتقميم  كالدكل  كذلؾ لعد تكفر الحد الالـز مف التقدـ التقن  
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القيكد الماركضة عمى الاادرات  إلى ضافةباإل تقتااداإلكالتكنكلكي  كاالبداع كاالبتكار لدل االفراد ف  ىذا 
 المحمية كالدكلية، الامتسطين  بالتغيرات التسياتسية، تقتااداإل كتأث ر، االتسرائيم  اإلحتالؿف تقبؿ كالكاردات م

 تقات الاراعات كالحركب.أك ف   تقتاادكيتضح ذلؾ مف خالؿ تقيـ مؤشرات اإل
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 انفصم انخايش 

-1111فٍ فهضطٍُ ) ٌلتصا اإلانًال انبشرٌ عهً انًُى  رأس أثرتمدَر 

1111) 

 .يتغُراث اندراصت( 1.1.1) 

 .صا ر بُاَاث اندراصت( ي1.1.1)

 .عاندت بُاَاث اندراصت( ي1.1.1)

 .انًضتخديت تصحصايُاإل صانُبنًُهح انمُاصٍ واأل( ا1.1.1)

 .نتحهُم وانتمدَر انمُاصٍ نًُىذج اندراصت( ا1.1.1)

 .وانمُاصُت نهًُىذج انًمدر تصحصايُاإلمُُى اندى ة ( ت1.1.1)

 انصغري.نتحمك يٍ شروط طرَمت انًربعاث ( ا1.1.1)

 .مدَر ًَىذج اإلَحدار انبضُط( ت1.1.1)

 .نهًُاذج انًمدرة ٌلتصا اإلانفرضُاث وانتحهُم  إختبار( 1.1.9)

 .نتىصُاث( ا1.1)
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 المق مة:
العكامؿ  تأثيرما مدل  إلىظاىرة ما، كالتكاؿ  إختباربحث عمم  تقياتس ، ىك  أمإف اليدؼ الرئيس مف 

الماؿ  رأسمؤشرات تقياس  أثربياف  إلىالمتستقمة عمى الظاىرة )المتغير التابع( كتسنتطرؽ ف  ىذا الااؿ 
كتسيتضمف ىذا الااؿ تحديد متغيرات  ( ف  فمتسطيف،الناتج المحم  اإليمال ) متقتااداإلالبشرم عمى النمك 

حاائيك  يان إتقتاادالدراتسة كتعريايا كتحميميا  ككذلؾ البيانات المتستخدمة ف  الدراتسة )بيانات التسالتسؿ  ،ان ا 
اياغة  إلىكالكاكؿ  ،حاائ اإلكالطرؽ القياتسية المتستخدمة ف  عممية التقدير  الزمنية( كتقدير النمكذج،

 .حاائ اإل (E-viewsعات الاغرل ف  برنامج )بطريقة المر  إتستخداـبالنمكذج العاـ لمدراتسة كذلؾ 

 

 ( متغيرات ال راسة1.1.1)
، البد مف القياـ بتحميؿ العكامؿ كالمتغيرات المتستقمة الت  تؤثر كـ باياغة نمكذج الدراتسة المطمكبلك  نق

ف   متقتااداإلعمى الظاىرة المعن  تقياتسيا )المتغير التابع( كف  ىذه الدراتسة المتغير التابع ىك النمك 
 .ال الناتج المحم  اإليمكيشتؽ منو  فمتسطيف،

 المتغير التابع: .1

: كىك ميمكع القيـ التسكتقية لمتسمع كالخدمات النيائية الت  تنتج خالؿ فترة اإلسمي الناتج المحمي اإلجمالي 
مدل  إلى، كف  ىذا البحث تسكؼ نتكاؿ GDPف  دكلة ما كيرمز لو  نتاجبكاتسطة عكامؿ اإل زمنية محددة،

، كيقاس مف خالؿ تغير تقيمة الامتسطين  الناتج المحم  اإليمال الماؿ البشرم عمى  رأسمؤشرات تقياس  تأثير
GDP. 

 المتغيرات المستقمة: .1
 التعميم الجامعي خريجي   ع : 

ك عدد األفراد الذيف يتخريكف مف كافة الكميات اليامعية مف كؿ اليامعات الامتسطينية ف  كافة ى
الناتج (، حيث نتكتقع عالتقة طردية بيف عدد الحااميف عمى الشيادة اليامعية ك BCالتخااات، كيرمز لو )

  .المحم  اإليمال 

 



101 
 

  الثانوية العامة خريجي  ع (SECONDARY EDUCATION:) 

(، كنتكتقع عالتقة طردية بيف عدد JSك عدد األفراد الحااميف عمى شيادة الثانكية العامة، كيرمز لو )ى
 .الناتج المحم  اإليمال الحااميف عمى شيادة الثانكية العامة ك 

    عمياال راسات ال خريجيع (GRADUATE:) 

(، كنتكتقع عالتقة طردية بيف الحااميف GEف  فمتسطيف، كيرمز لو ) عمياكىك عدد الخرييكف مف الدراتسات ال
 .المحم  اإليمال الناتج ك  عمياعمى شيادة الدراتسات ال

  الميةمع ل (ILLITERACY RATE): 

يكتبك يممة بتسيطة تعبر  أكف يقرؤا أبعدد االشخاص الذيف ال يتستطيعكف  اليكنيتسكككيعرؼ حتسب منظمة 
(، كنتكتقع لو عالتقة عكتسية، ILكيرمز لو ف  النمكذج ) ، نتسبة مف عدد الميتمع ككؿ، اليكميةعف حياتو 

 .األميةكمعدؿ  متقتااداإل لكيكد عالتقة نظرية عكتسية بيف النمك

  تعميمعمى ال نفاقاإل (PENDITURE ON EDUCATIONEX:) 

كالمخااات كغيرىا  الماليةتتضمف المكارد  ،متقتااداإلبالنتسبة لمنظاـ  تعميـمكيعرؼ بقيمة المكارد الكمية ل
كىك يزء  تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإلكتسكؼ نتستخدـ  ،الؾ المبان  كالتحضيرات المدرتسيةكالتسمع كتقيمة إتستي

(، EX، كيرمز لو ف  النمكذج )تعميـعمى ال نااؽاإلكمؤشر لقياس  الامتسطينية، الماليةرئيس ف  المكازنة 
 .الناتج المحم  اإليمال ك  تعميـالحككم  عمى ال نااؽاإلكنتكتقع عالتقة طردية بيف 

 ( ماا ر بيانات النموذج1.1)
، كالت  تمثمت ف  بيانات تسنكية تعميـالامتسطين  كال تقتاادإعتمد الباحث عمى بيانات التسالتسؿ الزمنية لإل

معمكمات كبيانات مف يياز  إلىتستناد ، كذلؾ بالريكع كاإل2012عاـ  إلى، 2000لممتغيرات، لماترة مف عاـ 
، حيث يمعت البيانات تسنكية ،الماليةالامتسطينية، ككزارة  تعميـالمركزم الامتسطين ، ككزارة التربية كال حااءاإل

 ا ف  النشرات كالتقارير الرتسمية.كذلؾ حتسب تكافرى
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 ( معالجة بيانات النموذج القياسي1.1.1)
، 2012 إلى 2000تـ الحاكؿ عمى البيانات التسنكية لمتغيرات النمكذج القياتس ، كذلؾ لماترة الزمنية مف 

 مشاىدة، 52كبذلؾ يككف عدد المشاىدات  بيانات ربعيو، إلىكتقد تقاـ الباحث بتقتسيـ البيانات التسنكية 
( Quadratic-match Sumطريقة ) إتستخداـ(، حيث تـ Eviews7برنامج التحميؿ القياتس  ) إتستخداـبك 

( IL(؛ أما المتغير المأخكذ كنتسبة مئكية كىك )BC, GDP, JS, EX, GEلتقتسيـ المتغيرات الرتقمية كى : )
ألنيا الطريقة األنتسب لمثؿ ىذه (، Quadratic-match Averageطريقة ) إتستخداـبفقد تـ تقتسيمو 

 مشاىدة بشكؿ ربع تسنكية. 42المتغيرات، كبذلؾ يابح عدد المشاىدات 

 المستخ مة ةحاائياإل ساليبي والالمنيج القياس( 1.1.1)
لقد اتبع الباحث ف  ىذه الدراتسة المنيج الكم  القياتس  لكاؼ كتقدير العالتقة بيف المتغيرات المتستقمة 

حيث تـ  خط االنحدار لممتغيرات المتستقمة، كالمتغير التابع محؿ الدراتسة بيدؼ الحاكؿ عمى معامالت
 كالقياتسية، كالت  تمثمت فيما يم : ةحاائياإل تساليبؽ كاألاالتستعانة بميمكعة مف الطر 

 ( طريقة المربعات الاغرى العا يةOLS:)  ف  كتعتبر ىذه الطريقة مف أشير الطرؽ الت  تتستخدـ
مف المتغيرات المتستقمة بمتغير  أكثر أكمعامالت نماذج االنحدار الت  تدرس عالتقة متغير  تقدير
مكع مربعات انحرافات القيـ المقدرة عف كمف خاائص ىذه الطريقة أنيا تعمؿ عمى تدن  مي ،تابع

كما أنيا تمتاز بدتقة تقدير المعممات بعد  (،256، ص2005 ،عطية) القيـ المشاىدة لممتغير التابع
 ,Gujarati) كالت  تتمثؿ فيما يم  ـ الحكـ عمى يكدة النمكذج المقدر،تحقؽ إفتراضاتيا لك  يت

2004, p63-65:) 
 اار. يتساكم لمبكاتق  الحتساب  المتكتسط -
 (.Normalityاألخطاء العشكائية )البكاتق ( تتبع التكزيع الطبيع  ) -
 (.Heteroskedasticityحد الخطأ ) تبايفحدكد الخطأ بمعنى ثبات  تبايفتيانس  -
 (.Autocorrelationذات  ف  حدكد الخطأ ) إرتباطاتستقالؿ حدكد الخطأ بمعنى عدـ كيكد  -
 (.Multicollinearityدـ كيكد تداخؿ خط  متعدد بيف المتغيرات المتستقمة )ع -
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 :كبذلؾ تابح الايغة النيائية  الايغة الرياضية لنموذج ال راسة واإلشارات المتوقعة لممعامالت
 لمنمكذج المراد تقديره كما يم :

 
AND:      
                                               >0 , >0 , >0 , <0 , >0 

 :حيث أن

:GDP  الامتسطين . الناتج المحم  اإليمال ىك 

:BC  ف  فمتسطيف.خريي  التعميـ اليامع  ىك عدد 

:JS  الثانكية العامة ف  فمتسطيف. خريي عدد 

GE ف  فمتسطيف. عمياالدراتسات ال خريي : عدد 

IL : فمتسطيف.ف   األميةمعدؿ 

EX :تعميـالحككم  لمتسمطة الامتسطينية عمى ال نااؽاإل . 

 : حد الخطأ العشكائ . 

C:   تقاطع أكثابت. 

 نتائج  إلىان لدراتسة تحميؿ التسالتسؿ الزمنية لمكاكؿ أتساتسييعتبر شرط التسككف شرطان  السكون: إختبار
، 2005، )عطية تحققت فييا الشركط اآلتية إذاتسميمة كمنطقية، كتعتبر التسمتسمة الزمنية تساكنة 

 (:648ص
 ثبات المتكتسط الحتساب  لمقيـ عبر الزمف. -
 عبر الزمف. تبايفثبات ال -
تقيمتيف لناس المتغير معتمدان عمى الايكة الزمنية بيف القيمتيف كليس عمى القيمة  أمر بيف ياالتغ -

 ر.ياة لمزمف الذم ييب عنده التغيعمالا
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كنذكر  ،المتستخدمة ف  الكشؼ عف تسككف التسالتسؿ الزمنية ةحاائياإلات كالطرؽ ختبار كىناؾ العديد مف اإل
 إختبار( ككذلؾ Augmented Dickey Fuller - ADFديك  فكالر المكتسع ) إختبارات: ختبار مف ىذه اإل

ان ف  مياؿ الدراتسات إتستخدام كثرات األختبار كتعتبر ىذه اإل ،(Philips Perron - PPفيمبس بركف )
 ة كالقياتسية لمكشؼ عف تسككف التسالتسؿ الزمنية.يتقتااداإل

 والتق ير القياسي لنموذج ال راسةالتحميل ( 1.1.1)
ات إختبار كى   ،المتستخدمة ف  تقدير النمكذج القياتس  لمدراتسة ةحاائياإل تساليبالباحث ىنا نتائج األ تتناكؿ
ضان نتائج أيطريقة المربعات الاغرل العادية، ك  إتستخداـبلنتائج تقدير النمكذج القياتس   ضافةباإل ،التسككف
 ات التحقؽ مف االحية كيكدة النمكذج المقدر.إختبار 

  إختباركما تسبؽ ذكره فإف مف شركط تحميؿ التسالتسؿ الزمنية سكون السالسل الزمنية:  إختبارنتائج 
عمى ذلؾ  التكامؿ لكؿ تسمتسمة زمنية، كبناءن يذر الكحدة لمتأكد مف تسككف التسالتسؿ الزمنية، كتحديد 

 ات يذر الكحدة ليميع متغيرات الدراتسة:إختبار ( نتائج 1-5يكضح اليدكؿ رتقـ )

 ات جذر الوح ة لمتغيرات ال راسةإختبار (: نتائج 1.1ج ول )
Variable Level P- VALUES 

GDP 1.91 0.98 

BC 2.3 0.99 

JS 7.35 0.99 

GE 1.8 0.98 

IL -2.37 0.01* 

EX 9.91 1.00 

 ساكن عند مستوى معنوية  المتغير *

اف التسالتسؿ الزمنية كانت  أميتضح أف كؿ متغيرات الدراتسة تحتكم عمى يذر الكحدة ( 5.1) مف اليدكؿ
 ( حيث تحقؽIL) األميةباتستثناء متغير معدؿ  غير تساكنة ف  اكرتيا األامية عند المتستكل

 لو شرط التسككف عند ناس المتستكل.

إيراء  إعادة( كتـ 1st Differenceلى ليذه المتغيرات )ك لذلؾ تطمب األمر إيراء فركؽ مف الدرية األ
ات يذر الكحدة مرة أخرل ليذه المتغيرات، فكانت النتائج تشير لكيكد تسككف ليذه المتغيرات بعد الاركؽ إختبار 
 ( يكضح ذلؾ.2-5%، كاليدكؿ )5لى عند متستكل معنكية ك األ
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 ل لممتغيراتوات جذر الوح ة بع  أخذ الفرق ال إختبار : نتائج (1.1ج ول )
 

 

 

 

 

 

 

 * المتغير ساكه عند مستىي معنىية 

أف المتغيرات ال تحتكم عمى  أم، كبذلؾ نتستطيع رفض الارضية الاارية 0.05أاغر مف  حتماليةالقيـ اإل
 دة كبذلؾ تعتبر المتغيرات تساكنة.يذر الكح

  :الرتسـ  إتستخداـتـ التأك  من أن العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة عالقة خطية
كالمتغيرات المتستقمة،  (GDP)كانت العالتقة خطية أـ ال بيف المتغير التابع  إذاالبيان  لتكضيح ما 

(BC ,JS ,GE ,IL ,EX ،).كالرتسـ البيان  يكضح ذلؾ 

Variable Calculated value (P) VALUES 

D(GDP) -10.59 0.0001* 

D(BC) -10.10 0.0001* 

D(JS) -11.29 0.0000* 

D(GE) -8.49 0.0001* 

D(EX) -11.26 0.0000* 

D(IL) -11.21 0.0001* 



106 
 

 يوضح العالقة الخطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة :(1-5شكل بياني )
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(، ككؿٍّ مف المتغيرات GDP( كيكد عالتقة خطية مابيف المتغير التابع )1-5يتبف مف الشكؿ البيان  )
 ( كؿ عمى حدة.EX, IL, GE,  JS , BCالمتستقمة )

 :نتائج تق ير النموذج القياسي 

كأف العالتقة بيف المتغير التابع كالمتغيرات المتستقمة عالتقة  ،بعد التأكد مف تحقؽ تسككف التسالتسؿ الزمنية
لمنمكذج القياتس  بإدخاؿ يميع  أكلىتسكؼ نقكـ اآلف بتقدير النمكذج القياتس  حيث تـ إيراء تقدير  ،خطية

ىا عمى تأثير قمة ك المتغيرات المتستقمة ف  النمكذج، كذلؾ لمحاكؿ عمى معامالت خط انحدار لممتغيرات المتست
ف  النمكذج  ان إحاائيىناؾ بعض المتغيرات غير دالة  إلى أف كلى، حيث تشير نتائج التقدير األالمتغير التابع

يراء العديد مف الم القياتس  المتعدد لذلؾ تـ حذفيا (، 1انظر الممحؽ) ،ت لمخركج بأفضؿ نمكذج تقياتس حاكالكا 
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 (DW=0.96)إختبارتقيمة  إنخااضالذات ، كذلؾ مف خالؿ  رتباطإال أف ىذا النمكذج يعان  مف مشكمة اإل
القيمة اليدكلية  حيث أف%، 5عند متستكل داللة DW) ) ختباركىذه القيمة أتقؿ مف القيمة اليدكلية الدنيا إل

عدـ كيكد مشكمة  إلى( لذلؾ تـ رفض الارضية الاارية الت  تشير dL = 1.79) (DW)ختبارالدنيا إل
عمى نتائج  عتمادال يمكف اإل التال كب ،الذات ، كتقبكؿ الارضية البديمة الت  تؤكد كيكد المشكمة رتباطاإل

لطريقة المناتسبة كالتسميمة، لذلؾ ليأ الباحث لعالج التقدير ف  ظؿ ىذه المشكمة، كأنو ال بد مف معاليتيا با
 DW)إختبارحيث بمغت تقيمة  ،AR (1ف  النمكذج مف خالؿ معامؿ االنحدار الذات  ) الذات  رتباطمشكمة اإل
 إختبارتحتسنت بشكؿ كبير كارتاعت عف الحد األعمى لقيمة  ختباركتظير ىذه القيمة أف تقيمة اإل  (2.47=

DW) )القيمة  حيث أف( اليدكلية لمحد األعمىdu = 1.8،)  كىذا بدكره مؤشر كاضح يدان عمى يكدة النمكذج
كما تـ  ،الذات  ككذلؾ عمى احة اتياه العالتقة بيف المتغيرات ف  النمكذج رتباطالمقدر كخمكه مف مشكمة اإل

 رتباطالج مشكمة اإلكبعد ع ،(2الذات ؛ انظر الممحؽ رتقـ ) رتباطتقدير النمكذج القياتس  بعد عالج مشكمة اإل
الذات  كالتأكد مف االحية النمكذج المقدر كالتحقؽ مف شركط طريقة المربعات الاغرل الت  تسكؼ يتـ 

 .تكضيحيا الحقان 

 (: نتائج تق ير النموذج القياسي المتع  1.1رقم )ج ول 
Variable Coefficient S.E t-statistics p-values 

Constant 2.0790 2.7783 0.7483 0.4589 

DBC-0.999360*DBC(-1) 0.2127 0.0497 4.2793 0.0001* 

DJS-0.999360*DJS(-1) 0.0889 0.0198 4.4811 0.0001* 

DGE-0.999360*DGE(-1) -1.6274 0.3262 -4.9879 0.0000* 

DIL-0.999482*DIL(-1) -90.639 78.208 -1.1589 0.2537 

DEX-0.999482*DEX(-1) 1.9088 1.5895 1.2008 0.2372 

(  = 0.47), (Adjusted  =0.40), (DW=2.47), (F =6.85   (  ) Prob=0.000( 

 %24معنوية عند مستوى  ا  إحصائيدال المتغير * 

 والقياسية لمنموذج المق ر ةحاائياإل( تقييم الجو ة 1.1.1)
النمكذج ف  تاتسير العالتقة بيف المتغيرات المتستقمة كالمتغير التابع ال بد مف التأكد مف احة  إتستخداـتقبؿ 

ككذلؾ يكدة النمكذج  ،مدل تحقؽ شركط طريقة المربعات الاغرل إختبارالنمكذج المقدر مف خالؿ 
 :التال بشكؿ عاـ عمى النحك  ةحاائياإل
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 :( أف تقيمة معامؿ التحديد المعدؿ بمغت 5.3نالحظ مف خالؿ اليدكؿ ) معامل التح ي  المع ل
(Adj. R2 = 0.40 كىذه القيمة تشير )المتغيرات المتستقمة ف  النمكذج المقدر تاتسر ما  إلى أف

ف  األراض  الامتسطينية، أما النتسبة  الناتج المحم  اإليمال % مف التغير الحااؿ ف  40 نتسبتو
 عكامؿ أخرل.ك  تأثير رأس الماؿ المادم إلىالمتبقية في  تريع 

 إختبارF  :( أف تقيمة اإل5.3نالحظ مف اليدكؿ )ختبار ( بمغتF =6.85 بقيمة )إحتمالية (Prob.= 
كىذا يعن  أف ىناؾ عالتقة بيف المتغيرات المتستقمة معان عمى  (،0.05( كى  أتقؿ مف )0.0001

 .المتغير التابع كىذا يعن  أف النمكذج المقدر ييد كيمكف التنبؤ بو

 (OLSالتحقق من شروط طريقة المربعات الاغرى) (1.1.1)
تستخدامالباحث عمى طريقة المربعات الاغرل العادية، ك  إعتمادف  ظؿ  يا ف  تقدير نمكذج الدراتسة، فإف ا 

ات اليامة لمتحقؽ مف شركط طريقة التقدير المتستخدمة، كذلؾ بيدؼ التحقؽ ختبار ذلؾ يشترط إيراء بعض اإل
كلمتحقؽ مف شركط طريقة  ،عمى نتائج التقدير عتمادالمقدر لك  يتـ اإلمف االحية كيكدة النمكذج 
 ات الالزمة عمى النحك اآلت :ختبار المربعات الاغرل تـ إيراء اإل

 :(الذاتي رتباط  اإل خطأ )ع م وجو إستقالل ح و  ال . أ

(، 3الذات  اليزئية المكضحة مف خالؿ ممحؽ رتقـ ) رتباطدالة اإل إتستخداـالذات ، تـ  رتباطلمعرفة رتبة اإل
، (Durbin-waston) إختبار إتستخداـلى كبذلؾ يمكف ك الذات  داؿ عند الدرية األ رتباطكتقد تبيف أف اإل

( كى  أكبر مف تقيمة DW=2.47( نيد تقيمة )5.3لمكشؼ عف المشكمة، كمف خالؿ اليدكؿ )
(Du=1.79) ،الذات . رتباطالنمكذج مف مشكمة اإلخمك  إلى كذلؾ يشير 

 )ع م وجو  ت اخل خطي متع  (:  إستقالل المتغيرات المستقمة إختبار . ب

عمى تقيمة  عتمادلمتحقؽ مف عدـ كيكد مشكمة ازدكاج خط  بيف المتغيرات المتستقمة ف  النمكذج المقدر تـ اإل
مف  تبايف(، كيتـ حتساب معامؿ تضخـ الVariance Inflation Factors – VIF) تبايفمعامؿ تضخـ ال
و كمما زادت تقيمة معامؿ التضخـ زادت حدت حيث أن ))  ة لكؿ متغيرالتاليخالؿ المعادلة 

عمى أنيا انعكاس إلحتداد المشكمة  5المشكمة، كعادة ما ينظر لقيـ معامؿ التضخـ الت  تاكؽ الرتقـ 
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(Studenmund, without date, P257-258)،  كتقد تـ حتساب معامؿ التضخـ لمتغيرات النمكذج فكانت
 النتائج كما يم :

 تباينمعامل تضخم ال إختبار(: 1.1) ج ول
VIF Variable 

2.94 DBC 

2.50 DJS 

2.99 DGE 

1.80 DIL 

2.32 DEX 

 

( كىذا يدؿ عمى خمك النمكذج 5أتقؿ مف) تبايفمف خالؿ اليدكؿ التسابؽ نالحظ اف يميع تقيـ معامؿ تضخـ ال
 (.4مف مشكمة اإلزدكاج الخط ، مما يدؿ عمى يكدة النمكذج المقدر، إنظر الممحؽ رتقـ )

 ح و  الخطأ: تباينشرط ثبات  . ت

تقيمة  إلى أفحدكد الخطأ فكانت النتائج تشير  تبايف( لمتحقؽ مف شرط تيانس White) إختبار إتستخداـتـ 
( كذلؾ يدعـ تقبكؿ الارضية P-value = 0.090بإحتماؿ )( =N*R-squared 43.9تبمغ ) ختباراإل

 (.5) رتقـ الممحؽانظر  الخطأ،حدكد  تبايفالاارية الت  تنص عمى تيانس 

 افر: يساويابي لمبواقي المتوسط الحس . ث

اار،  تتساكمفرضية العدـ الت  تؤكد عمى اف متكتسط حدكد الخطأ  إختباريتـ الكشؼ عف ذلؾ بكاتسطة 
ختبار( ك T-test) إختبار إتستخداـىذه الارضية يتـ  ختباركإل لمتستكل المعنكية حيث كاف  حتماليةالقيـ اإل ا 
(t=-0.999( كالقيـ الحرية )p-values =0.323 كبذلؾ نقبؿ الارضية الاارية، حيث نتستنتج أف حدكد )

 (.6اار، إنظر الممحؽ رتقـ ) تتساكمالخطأ لمتقدير 

 وائي:يع الطبيعي لح  الخطأ العشالتوز  . ج

 -Jurque إختبار إتستخداـالخطأ ف  النمكذج المقدر لمتكزيع الطبيع  تـ  لمتحقؽ مف شرط إتباع بكاتق 
Bera)تتساكم ختبار( فكانت النتيية تشير أف تقيمة اإل (J = 0.48 حتمالية، كحيث بمغت القيمة اإل (P-
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value=0.78)ف حد الخطأ تتبع التكزيع الطبيع ، كبذلؾ يتـ تقبكؿ الارضية الاارية الت  تؤكد عمى أ ،
 (.7انظر ممحؽ رتقـ )

 ن المتغيرات المستقمة وح  الخطأ:التأك  من ع م وجو  عالقة بي . ح

حيث تشير النتائج لعدـ كيكد  ،العالتقة بيف حد الخطأ كيميع المتغيرات المتستقمة كالن عمى حده إييادحيث تـ 
نص عمى ذلؾ، كبذلؾ نقبؿ الارضية الاارية الت  ت %،5أكبر مف  حتماليةعالتقة بينيما كذلؾ ألف القيـ اإل

 :التال انظر اليدكؿ 

 عالقة ح  الخطأ بالمتغيرات المستقمة إختبار: (1.1ج ول )
 

 

 

 

 

كمف خالؿ ما تسبؽ نالحظ تحقيؽ النمكذج المقدر ليميع شركط طريقة المربعات الاغرل العادية، كىذا دليؿ 
عمى نتائيو كتاتسيرىا  عتماديمكف اإل التال خمؿ تقياتس ، كب أمكاضح عمى يكدة النمكذج المقدر كتسالمتو مف 

 (.8، إنظر الممحؽ رتقـ )متقتااداإلبما يتناتسب مع الكاتقع 

 ( تق ير نموذج االنح ار البسيط1.1.1)
كؿ منيـ عمى حده، كذلؾ ألف بعض  داليفلمزيد مف الدتقة تـ تقدير نمكذج انحدار بتسيط لممتغيريف الغير 

ة ف  النمكذج البتسيط، كنظران إحاائيالمتغيرات تككف غير دالة ف  النمكذج المتعدد كلكف يككف ليا معنكية 
إيراء  إلىالحككم ، ف  النمكذج المتعدد ليأ الباحث  نااؽاإل، كمتغير األميةلعدـ معنكية متغير معدؿ 

 فكانت النتائج كما يم :  ،نمكذج بتسيط لكؿ منيما

 

 

Prob variable 

0.302 IL 

07664 DBC 

0.476 DEX 

0.76 DGE 

0.990 DJS 



111 
 

 :الميةومع ل  الناتج المحمي اإلجماليتق ير العالقة بين أ. 

 لمتغير مع ل المية وضح نتائج تق ير النموذج البسيط: ي(1.1ج ول رقم )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0146 2.50621 28.4700 71.3519 C 

0.1203 -1.57360 3.21655 -5.06158 IL 

)=0.65)  , (DW=2.2) ,   (F =66.9)  ( Prob=0.000 (Adjusted   

 

 ،تسابقان كال داع  لشرحيا مرة أخرلكالقياتسية الت  تـ شرحيا  ةحاائياإلكتقد تـ التحقؽ مف يكدة النمكذج 
 ،ف  النمكذج البتسيط ضا  أية إحاائيكىكذا يتضح أف المتغير غير الدالة ف  النمكذج المتعدد ليس لو معنكية 

 (.9إنظر الممحؽ رتقـ )

 :تعميمالحكومي عمى ال نفاقاإل و  الناتج المحمي اإلجماليق ير العالقة بين ت . ب

 نااؽاإل، كنظران لعدـ معنكية متغير الحككم  نااؽاإلدار بتسيط لمتغير لمزيد مف الدتقة تـ تقدير نمكذج إنح
 إيراء نمكذج بتسيط بينيما، فكانت النتائج كما يم : إلىاحث الحككم  ف  النمكذج المتعدد ليأ الب

 لمتغير اإلنفاق الحكومي وضح نتائج تق ير النموذج البسيط: ي(1.1ج ول رقم )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0399 2.096075 14.5240 30.4433 C 

0.9332 -0.084117 1.44861 -0.12185 D(EX) 

)( Prob=0.000  ,,   (F =60.03), (DW=2.27)=0.63) (Adjusted   

 

، ضان أيمعادلة اإلنحدار البتسيط  إتستخداـمع  ان إحاائي( غير داؿ DEXيتبيف مف اليدكؿ التسابؽ أف المتغير )
 (.10إنظر الممحؽ رتقـ )

 لمنماذج المق رة يقتاا اإلحميل الفرضيات والت إختبار( 1.1.1)
  الناتج المحمي عمى الجامعي  تعميمال يع   خريج أثر إيجابي لزيا ة: ىناك لىو الفرضية ال

كالقيـ  t=4.279 إختبار، بمغت تقيمة (3-5مف خالؿ نتائج التحميؿ ف  اليدكؿ ): اإلجمالي
إشارة  حيث أف، ك ان إحاائييعتبر المتغير داؿ  التال ، كب0.05 كى  أتقؿ مف p=0.0001 حتماليةاإل
تقد ك  ،الناتج المحم  اإليمال اليامع  ك  تعميـعدد خرييك الل أثر إيياب يكيد  التال ب مكيبة، ختباراإل
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(، كىذا يعن  أنو كمما زاد عدد الخرييكف بمقدار 0.21اليامع  ) تعميـمعامؿ خط إنحدار ال بمغ
( مف 0.21بمقدار ) الناتج المحم  اإليمال إزدياد  إلىكحدة كاحدة )خريج كاحد( تسكؼ يؤدم ذلؾ 

 رأس، كتتاؽ ىذه النتيية مع نظرية ألخرلاة الكحدة )مميكف دكالر(، ف  حاؿ ثبات المتغيرات المتستقم
كيريع ذلؾ إلى اليامع ، تعميـال  المحم  كعدد خريي الماؿ البشرم، ف  العالتقة الطردية بيف الناتج 

إرتااع نتسبة المشاركة لمقكل العاممة ليذه الائة حيث بمغ متكتسط ميمكع نتسبة المشاركة خالؿ فترة 
تؤثر عمى زيادة %،باإلضافة إلى نكعية كيكدة الخريييف الذيف يحممكف مؤىالت كميارات 57الدراتسة 

خااض مشاركة اإلناث الت  تبمغ اإلنتايية عند مشاركتيـ ف  األنشطة اإلتقتاادية ،كذلؾ بالرغـ مف إن
، % 31.6% ، بينما بمغت نتسبة البطالة ليذه الائات 70% بينما تبمغ نتسبة المشاركة لمذككر 42
 لإلتستثمار التعميم  ف  الرأس الماؿ البشرم ف  اليزائر، أف (2010يث ياء ف  دراتسة )دىاف، ح

 عمى النمك اإلتقتاادم. متعميـ ن ىناؾ تأثير ل
 الناتج المحمي عمى ية العامة الثانو  يع   خريجلزيا ة  أثر إيجابيية: ىناك الفرضية الثان

كالقيـ  t=4.4811 إختباربمغت تقيمة ، (3-5مف خالؿ نتائج التحميؿ ف  اليدكؿ ) :اإلجمالي
إشارة  حيث أف، ك ان إحاائييعتبر المتغير داؿ  التال ، كب0.05كى  أتقؿ مف  p=0.0001 حتماليةاإل
 تقد بمغك  ،الناتج المحم  اإليمال الثانكية العامة ك   خرييل  أثر إيياب يكيد  التال مكيبة ،ب ختباراإل

الثانكية العامة   كىذا يعن  أنو كمما زاد عدد خريي، (0.088اليامع  ) تعميـإنحدار ال معامؿ خط
بمقدار  الناتج المحم  اإليمال إزدياد  إلىتسكؼ يؤدم ذلؾ  )خريج كاحد( بمقدار كحدة كاحدة

، كتتاؽ ىذه النتيية األخرلثبات المتغيرات المتستقمة  ، ف  حاؿ)مميكف دكالر( ( مف الكحدة0.088)
 ،الثانكية العامة  محم  كعدد خرييالماؿ البشرم ، ف  العالتقة الطردية بيف الناتج ال رأسمع نظرية 

كيعزل ذلؾ الى أف يزءا مف ىذه الائة يتييكف الى تسكؽ العمؿ حيث اف نتسبة المشاركة ف  القكل 
% متعطمكف عف العمؿ ، 24%عاممكف ، 75%، منيـ 39العاممة لحممة شيادات الثانكية العامة 

 حيث أف نتسبة البطالة ف  ىذه الائة أتقؿ مف نتسبة البطالة لائة خريي  اليامعات كالمعاىد .
 الناتج المحمي عمى  عميات الال راسا يع   خريج أثر إيجابي لزيا ة: ىناك الثالثةرضية الف

 p=0.000 حتماليةكالقيـ اإل t=-4.987 إختباربمغت تقيمة ( 3-5مف خالؿ يدكؿ ): اإلجمالي
 التال تسالبة، ب ختبارإشارة اإل حيث أف، ك  ان إحاائييعتبر المتغير داؿ  التال ، كب0.05كى  أتقؿ مف 

معامؿ خط  تقد بمغك  ،الناتج المحم  اإليمال ك  عمياالدراتسات ال  يكيد عالتقة عكتسية بيف عدد خريي



113 
 

 عمياالدراتسات ال  ، كىذا يعن  أنو كمما زاد عدد خريي(1.62-) عمياالدراتسات ال  ر خرييإنحدا
 الناتج المحم  اإليمال  خااضإلى أنتسكؼ يؤدم ذلؾ )خريج كاحد( العامة بمقدار كحدة كاحدة 

، كال تتاؽ ىذه األخرلثبات المتغيرات المتستقمة  ، ف  حاؿ)مميكف دكالر( ( مف الكحدة1.62بمقدار )
ية مع ما تكامت ، بينما تناتسبت النتيكى  مخالاة ليا تمامان  ،الماؿ البشرم رأسنتيية مع نظرية ال

ة تساىمحيث ياءت م ،متقتااداإلعمى النمك  تعميـال ثر( ف  األردف أل1991 ،دراتسة )التؿ إليو
( 2012 ف  األردف، كياء ف  دراتسة )شريا ، متقتااداإلتسالبة عمى النمك  عمياف  المراحؿ ال تعميـال

لب لمعدؿ نمك معنكم تسا أثرف  اليزائر، أف ىناؾ  متقتااداإلالماؿ البشرم ف  النمك  رأسلدكر 
ف  اليزائر، كيعمؿ ذلؾ لككف  متقتااداإل( عمى النمك العال ك  تساتس األ تعميـالالماؿ البشرم ) رأس

 معاييراااات كالحتسب المك  ، نظرية كتقميدية، كغير مييزة ييدان عمياالعديد مف برامج الدراتسات ال
، كتقاكر البحث العمم  ف  ىذه المراحؿ مما ينتج عنو عدـ كيكد تقيمة مضافة ليذا الدكلية الرتسمية

الحاكؿ أف نتسبة كبيرة مف منتتسب  الدراتسات العميا تككف الرغبة األكلى ىك  إلى ضافةباإل ،تعميـال
تحتسيف أكضاعيـ كمراكزىـ الكظياية، ككأف الدافع ليس ىك التعميـ إنما الحاكؿ عمى عمى الشيادة ل

كبالتال  ال يعتبر ىذا التعميـ  الشيادة لإلرتقاء بالكظياة كىذا ينعكس بالتسمب عمى النمك اإلتقتاادم،
باإلضافة إلى ال مف أشكاؿ رأس الماؿ البشرم لعدـ تحقيقو خدمة منتية ذات تقيمة إتقتاادية ،شك

بالمقابؿ إارتااع تكاليؼ ىذه الدرية العممية  بيف فئات خريي  الدراتسات العمياكيكد نتسب بطالة 
 ،باإلضافة الى عدـ تكفر اإلمكانيات لتريمة ما تـ تمقيو مف ميارات ف  ىذه الدرية العممية .

  الناتج المحمي اإلجمالي لمتعميم عمىالحكومي  نفاقاإل  أثر إيجابي لزيا ةالفرضية الرابعة: ىناك 
الناتج الحككم  ك  نااؽاإل( يتضح بعدـ كيكد عالتقة بيف 7-5مف خالؿ نتائج يدكؿ ): الفمسطيني

ة، كمف خالؿ تتبع بنكد المكازنة الامتسطينية يتقتااداإل، كى  التتناتسب مع النظرية المحم  اإليمال 
 إنااؽ% خالؿ تسنكات الدراتسة، بالمقارنة ب19.5، تقد بمغ تعميـعمى ال نااؽاإلف معدؿ نتسبة نيد أ

، أف مخااات تعميـ، إذ نيد مف خالؿ بنكد مكازنة كزارة التربية كالالمالية دارةأكبر عمى األمف كاإل
، كغيرىا يكرالناقات التشغيمية، الركاتب كاأل إلىالكزارة مف تقبؿ التسمطة الامتسطينية تذىب غالبيتيا 

 إيمال % مف 85( 2010-2009مف ناقات الكزارة، اذ بمغت الناقات اليارية ف  عام  )
% 14، ككانت نتسبة الناقات التطكيرية أيكر% ركاتب ك 68ف المكازنة، منيا مخااات الكزارة م

، كليس ليا عالتقة ( كى  ناقات إلنشاء مدارس يديدة2009 تقانكف المكازنة، ،تعميـ)كزارة التربية كال
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% 98، 2014، بينما بمغت نتسبة المااريؼ اليارية عاـ تعميـبالتطكير البحث  كالعمم  كيكدة ال
الحككم   نااؽلإل أثر، كمف تمؾ النتسب مف الطبيع  أف ال يككف ىناؾ أيكرركاتب ك  %85.5منيا 

 تعميـ، كال بتسبب زيادة يكدة الليس بغرض البحث العمم  نااؽاإلة ، الف غالبيمتقتااداإلعمى النمك 
، اذ الحككمية مقارنة مع ناقاتيا يرادات، كذلؾ ربما لضعؼ اإلالدكلية التسميمة معاييرره كفؽ الكتطكي

 نيد عيز دائـ كمزمف ف  المكازنة الامتسطينية.
 الناتج المحمي اإلجماليعمى  الميةمع ل  ىناك أثر سمبي لزيا ة: الفرضية الخامسة : 

 ،الامتسطين  الناتج المحم  اإليمال عمى  األميةلمعدؿ  أثر( يتضح بعدـ كيكد 5.6مف خالؿ اليدكؿ)
ف مف ، كلكاألميةكمعدؿ  متقتااداإليف النمك ة تنص عمى كيكد عالتقة عكتسية بيتقتااداإلكلكف النظرية 

الكبير ف   نخااض، كذلؾ بتسبب اإلدىا متكافقة مع الكاتقع الامتسطين ، نيحاليةخالؿ نتيية الدراتسة ال
، حيث بمغت ف  %7.1خالؿ فترة الدراتسة  األميةؿ ، إذ بمغ متكتسط معدف  فمتسطيف األميةمعدؿ 

% 89.3، كحتسب اليياز المركزم لإلحااء فإف % كى  نتسبة منخاضة3.6مس األخيرة التسنكات الخ
 .مف األفراد الذيف لـ يتمكا أم تسنة دراتسية غير نشطيف إتقتااديا كىـ خارج القكل العاممة 
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 ( التوايات1.1)
 ، نظران فيو اإلتستثمارالماؿ البشرم ك  رأسكتطكير كالتركيز المتستمر كالمكثؼ ف  بناء  اإلىتماـضركرة  .1

ة كتحتسيف كتطكير متستكل مف خالؿ زياد متقتااداإللما يمعبو مف دكر بارز ف  احداث النمك 
 مكارد مادية كبيرة، بؿ يمتمؾ المكارد البشرية. ال يمتمؾتسطين  الام تقتااداإل، خااة اف يةنتاياإل
، ترتبط تعميـأف تككف القيمة المضافة لم ىك المككف األكبر لرأس الماؿ البشرم، فالبد تعميـألف ال نظران  .2

م الماؿ البشر  رأسكبما اف يكدة كنكعية   ية،نتايف  يكانب ميمة خااة اإل ،تقتااداإلتو ف  تساىمبم
ة الت  تساتسيالقاعدة األ تعميـ، بذلؾ يابح الكالتدريب كاالبتكار تعميـ: الياأىمبعدة عكامؿ  أثرترتبط كتت

التركيز عمى زيادة يكدة  البد مف التال ، كبات كالميارات كالتدريب كاالبتكارالمعارؼ كالقدر  عمييايبنى 
ه ىك باعتبار  تعميـة لميتقتااداإل، كتطكيره كتحتسينو، فالبد مف التركيز عمى األدكار كالمياـ تعميـال

 ف  االنتساف. اإلتستثمارمادر 
 تعميـتغير شامؿ ف  منظكمة الكدكف مزيد مف التباطؤ كالتردد كالالمبااله ف  احداث  البدء فكران  .3

 العالم  التنافتس  اليديد المعتمدة عمى تقتااداإلكالتدريب، ف  فمتسطيف بما يتكاكب مع متطمبات 
 المعرفة كالتكنكلكييا كالكااءة.

، كلكف بشكؿ مدركس كبالتكازم مع تحتسيف كزيادة يكدة تعميـعمى ال نااؽاإلة عمى زيادة العمؿ كبتسرع .4
ألف  ،فيو، ذك عكائد كبيرة ىك اتستثماران  تعميـعمى ال نااؽاإلف  فمتسطيف، مما ييعؿ  تعميـكنكعية ال
ييب  التال عمى الارد كعمى الميتمع ككؿ، كب تعميـتعكض مف خالؿ الاكائد المتراكمة مف ال تكالياو

 حاة أكبر مف المكازنة الامتسطينية. تعميـاعطاء ال
نشاء مراكز لمبحث العمم إييادييب العمؿ عمى  .5 ، ألف البحث   ف  القطاع العاـ كالقطاع الخاصكا 

كريا الينكبية كؿ الدكؿ كك الياباف، كىذا ما نراه ف  ك األتساس لبناء كتطكير الميتمعاتكالتطكير ى
، كتيييز كاعداد الطكاتقـ العممية ص نتسبة مف المكازنة لمبحث العمم ، البد مف تخايالمتطكرة

تكار كالتاكير كالتحميؿ لمطمكبة( المتمكنة الممتمكة لمقدرات كالميارات كالقادرة عمى االب)التخااات ا
 كالتنبؤ.

تقتاادك  خااة، تعميـضركرة تعميؽ البحث العمم  ف  مياؿ ال .6  أيؿ، كذلؾ مف يات المعرفة عامةا 
  .زدىارالتقدـ كاإل إلىالكتسائؿ كالطرؽ الت  تحكلت بيا الدكؿ مف مرحمة التخمؼ  إلىالتكاؿ 
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، كيمكف ذلؾ مف عميامحاكؿ عمى برامج الدراتسات الالنظر ف  األنظمة المتبعة ف  اليامعات ل إعادة .7
القبكؿ،  معايير)   تقكم متمكف،تعميمخالؿ االتسترشاد بأنظمة متبعة ف  دكؿ أخرل الت  تمتمؾ نظاـ 

 التخرج(. معاييرالدراتسة، ك  معاييرك 
إعادة النظر ف  ىيكمية كخطط كاألىداؼ االتستراتييية لكزارة التربية كالتعميـ نظرا لمقاكر ف  أدائيا،  .8

 بالشكؿ المنشكد. كعدـ تقدرتيا عمى تحتسيف يكدة التعميـ، كال تحقيؽ خططيا كأىدافيا
تستقرار لتااؤؿ كاالخمؽ يك مف ا أيؿمف  كتمكيميا،كالعمؿ عمى تشييعيا  العممية،اإلبتكارات  حماية .9

 .لدل المبتكركف
 لمنمك الداخم ، كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تطكير كتسائؿ كطرؽ التقدـ التكنكلكي  بإعتباره عامالن  .10
 المياؿ.كالتدريب ف  ىذا  تعميـال أيؿالخارج مف  إلىبتعاث الطكاتقـ المتخااة إ
ر التخااات بمكيبيا يتـ تكعية كتثقيؼ خرييك الثانكية العامة باختيا آليةييب أف تككف ىناؾ  .11

، مع دكر اليامعات ف  البحث ف  متطمبات تسكؽ العمؿ كمف ثـ العمؿ عمى الت  تسكؼ يمتحقكا بيا
ا مع القطاع الخاص كالقطاع إلييأخرل مف طرؼ اليامعات لمالئمة التخااات كعدد المنتميف  آلية
حككمة ربط المخريات اليامعية بعممية تنمية شاممة يتـ كضعيا مف تقبؿ ال ىإل ضافة، كباإلالعاـ

 كالحككمة. العال  تعميـكمؤتستسات ال ،بالتنتسيؽ بيف القطاع الخاص
اياغة خطط التنمية الت  تـ كضعيا مف الحككمة، فييب اخراييا مف طكر الخطط  إعادة .12

عبر البيانات  ييدان  تقتااداإل، كذلؾ مف خالؿ دراتسة كاتقع الكاتقعية كالتطبيؽ إلىة النظرية الاكري
، ذلؾ ف  كضع الخطط كاتخاذ القرار عمى عتمادالاحيح كمف ثـ اإل حاائ اإلالاحيحية كالتحميؿ 

الميـ النتائج  لى لمتنمية،ك األ المراحؿمف  البدأ، ك المكيكد تقتااداإلتنمكية مع كاتقع مالئمة الخطط ال أم
، كليس ية كاتقعية احيحة متستمرة كمتستدامةإتقتاادة كفؽ رؤية يتقتااداإلكالتطبيؽ كتحتسف المؤشرات 

 الميـ اياغة الخطط.
 تقتااداإلعمى الدراتسات العممية المحكمة ف  مياؿ  عتماد، ضركرة اإلربخاكص اناعة القرا .13
كالعائد  تعميـف  ال اإلتستثمار فعاليةضماف  أيؿعممية التخطيط، مف  ، ف األخرلكالمياالت  تعميـكال
 منو. متقتااداإل
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الماؿ  رأسف   اإلتستثمار إلىالماؿ المادم  رأسف   اإلتستثمارمف  تقتااداإلتكييو  إلىالعمؿ  .14
، عف طريؽ متقتااداإللمنمك  تساتس المحرؾ األ الماؿ البشرم ىك رأسية ليعؿ أىمالبشرم، كاعطاء 

 ميـ لمحككمة الامتسطينية ف  ذلؾ. ، كىنا يأت  دكربناؤه كتطكيره كتحتسينو
، كاعطاء الكظائؼ كالمنااب عمى أتساس الكااءة ىيكمة القطاع العاـ )اليياز البيركتقراط ( إعادة .15

، ألف ذلؾ كاف تـ إنيازه مف تقبؿ أخرل معاييرمف منحيا عمى  كالميارة كالقدرات كتكافؤ الارص بدالن 
ة ف  التيربة التنمكية لككريا الينكبي كاف كاضحا، كذلؾ التقدـ إلىالت  خريت مف التخمؼ  الدكؿ

 .كغيرىا مف دكؿ النمكر األتسكية
مف ككنو  (، بدالن القطاعات المنتية )الاناع ، الزراع ، التكنكلكي  نحك نمك تقتااداإلتكييو  .16

كف ، كىذا ما يبدك مف ككتياريان  الامتسطين  بطبيعتو اتستيالكيان  تقتااداإل، فكتياريان  اتستيالكيان  ان إتقتااد
 الكاردات خمس أضعاؼ الاادرات.

كتكبؿ  نظران لتعثرتعديمو عمى األتقؿ  أك متقتااداإلالعمؿ بكؿ يدية عمى الغاء برتكككؿ باريس  .17
 ضافة، باإلالامتسطين  تقتااداإللعراتقيؿ أماـ ، فبمكيبو ىناؾ الكثير مف العقبات كايراء تكتقيعو تقتااداإل
لقدرة عمى احداث النمك االتسرائيم ، كمف ثـ عدـ ا تقتااداإل إلىبشكؿ كبير  تابعان  تقتااداإليعؿ  إلى

 كالتنمية.
، ختسائر كبيرة أىدرت الماؿ العاـ تقتااداإلانياء حالة االنقتساـ الامتسطينية النيا تقد طالت ككبدت  .18

س ذب رؤك ، فالبد مف تكفير اإلتستقرار التسياتس ، ليماإلتستثمار كعممت عمى كيكد يك محبط لممناخ 
 ف  فمتسطيف. لإلتستثماراألمكاؿ 

ضركرة االتستاادة مف الكااءات كالقدرات الكطنية المكيكدة ف  الداخؿ كالخارج، كالحد مف االتياه   .19
كالتسياتس  المكيكد ف  فمتسطيف، كذلؾ مف خالؿ تييئة  متقتااداإللييرة العقكؿ، بتسبب الاتساد  تزايدالم

الالزمة لتشييعيـ عمى البقاء داخؿ البمد كالعمؿ  اإليتماعيةة كالتسياتسية ك يتقتااداإلالمناخ كالظركؼ 
 .متقتااداإلف  عممية النمك  إيياب بشكؿ 

كالتدريب المين  المتخاص، كالعمؿ عمى زيادة مراكزه كتطكيره بما يتناتسب مع  تعميـبال اإلىتماـ .20
 مدربة كماىرة ف  ىذا المياؿ. مف خالؿ تخريج فئات متقتااداإلمتطمبات النمك 

 ة:التاليركرة البحث ف  المياالت يكا  الباحث بض  .21
 متقتااداإللبشرم كدكره ف  النمك الماؿ ا رأسف   اإلتستثمار. 
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 اليابافزيا، ك يلايا الينكبية، م، ككر ف  كؿ مف متقتااداإلعممية النمك  دراتسات مقارنة لمراحؿ ،
 ترشاد منيا ف  الكاتقع الامتسطين .كمدل اإلتستاادة كاالتس

 ف  فمتسطيف. تعميـات تنمية كتطكير كتحتسيف يكدة اليلأ 
  تعميـمف ال متقتااداإلالعائد. 
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 لايًت انًصا ر وانًراخع

 ال: انًراخع انعربُت:أو

 انعربُت:( انكتب أ)

 1985لى، يامعة الممؾ تسعكد، ك ، الطبعة األمتقتااداإلز، نظريات التنمية كالنمك ياالحبيب، ف. 
  1997 اليزائر، لمنشر،دار ىكمة  التنمية، إتقتاادمقدمة ف   شعبان ،اتسماعيؿ. 
  (، راـماسة، )يتقتااداإلمعيد أبحاث التسياتسات  اتسرائيؿ،تسكؽ العمؿ ف   الاتاح،عبد  الشكر،أبك 

 .2006اهلل، فمتسطيف، 
  ، لى، دار كائؿ ك كمكضكعات، الطبعة األ ة نظريات كتسياتساتيتقتااداإل مدحت، التنميةالقريش

 .2007لمنشر، عماف، األردف، 
  2010اء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،أثر لى، ك التنمية، الطبعة األ إتقتاادالقريش ، محمد، عمـ. 
  مركز دراتسات الكحدة  اليديد،التنمية ف  الكطف العرب  كالنظاـ العالم   إدارة الرحمف،أتسامة عبد

 .1997 بيركت، العربية،
  1986 كالنشر،ار النيضة العربية لمطباعة ة، ديتقتااداإلالتنمية  كامؿ،بكرم. 
  ،ة، )تريمة، حتسن ، محمكد، عبد الرازؽ، محمكد(، دار المريخ يتقتااداإلالتنمية  ميشيؿ،تكدارك

 .2006لمنشر، 
 لى، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ك عمـ التنمية، الطبعة األ إلىمدخؿ  ،ة، يماؿ، كاالح، عمىالك ح

 .2009عماف، األردف، 
  2002 ،اإلتسكندريةاليامعية،  البشرية، الدارلتخطيط كتنمية المكارد  إتستراتيي مدخؿ  ية،ك ار حتسف. 
  ،لى، دار يدار لمكتاب العالم ، عالـ الكتب ك ، الطبعة األمتقتااداإلالتنمية كالتخطيط  فميح،خمؼ

 .2006، الحديثة، عماف، األردف
 ابك  عمى(، تعريبالتكنكلكي ، )ه باالبتكار أثر كت متقتااداإلالنمك  إلىنظرة يديدة  فريدريؾ،، شرر

 .2002لى ك الطبعة األ عمشة، العبيكات، التسعكدية،
 2008، ة، يامعة القدس الماتكحةيتقتااداإلالتنمية  ،ابيح، مايد. 
  ،اإلتسكندريةالدار اليامعية،  كتطبيقية،نظرية  ة دراتساتيتقتااداإلالتنمية  ،عمى محمد، كنياعيمية ،

 .2006مار، 
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  ،كالتكزيع،تياىات حديثة ف  التنمية، الطبعة الثانية، الدار اليامعية لمنشر إ ،عبد القادرعطية 
 .2003، مار، اإلتسكندرية

 ،التيارة، تسياتساتيا، كمية نظرياتيا، ة، مايكميا،يتقتااداإلالتنمية  ،عمى كالميث ، محمد، عيمية 
 .2004الدرا اليامعية ، ،اإلتسكندريةيامعة 

  2009تسكريا  الثانية،الطبعة  ،إتستراتيي المكارد البشرية بعد  إدارة عقيم ،عمر. 
  نقدية،دراتسة تحميمية  الذات ،النمك  ،متقتااداإلالنظريات الحديثة ف  مياؿ النمك  كفا،عبد الباتسط 

 .2000العربية، دار النيضة 
  اليامع   مار، المكتب ،اإلتسكندرية البشرية،تخطيط المكارد  العكيم ، رغيؼ، كطارؽعقيؿ، أبك

 .1998 الحديث،
  ة التنمية إتستراتييي العربية،ف  البالد  تعميـيات الإتقتااداتياىات حديثة ف   النكرم، الغن ،عبد

 .1988 ،دار الثقافة تقطر،الدكحة،  العربية،
  2005 ،لمنشر، تسكريادار كائؿ  المعاارة،المكارد البشرية  إدارة، عمر كاا  عقيم. 
 ،كالتكزيع، دار المتسيرة لمنشر  (،مبادئ راتسخة كاتياىات حديثة، )تعميـال ياتإتقتاادفميو،  فاركؽ

 .2007، األردف عماف
  العكلمة، المكتب اليامع  الحديث،  إلىمف الحداثة  اإليتماعيةطمعت، التسركح ، التنمية

 .2009 ، مار،اإلتسكندرية
 ،2008 لى،ك األاء لمنشر كالتكزيع الطبعة أثر  ،يات العمؿإتقتااد حتسيف، محمد، كحتسف طاتقة. 
 تقتاادك  تعميـمرتس ، محمد منير، تخطيط ال  .1998، القاىرة، مارياتو، عالـ الكتب، ا 
 ،2005عماف  كالتكزيع،الحامد لمنشر  البشرية، دارالمكارد  إدارة محمد، االح. 
  مار،  ،اإلتسكندرية ة،يتقتااداإل، النماذج الرياضية لمتخطيط كالتنمية أحمدكتسييؿ  ماطاى،محمد

 .1999 االشعاع،مطبعة 
 ،كالتكزيع، عماد الديف لمنشر  ،تسالم اإل تقتااداإلالنمك التسكان  كالنتمية مف منظكر  الشبكؿ، محمد

 .2008 األردف، عماف،
  2005 عماف، األردف،، نشر كالتكزيعالكم ، دار الاااء لم تقتااداإلمعركؼ، ىكشيار، تحميؿ. 
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 المالحق

 (: نموذج اإلنح ار بع  السكون1ممحق رقم )
 

Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 12:45   

Sample (adjusted): 2000Q2 2012Q4  

Included observations: 46 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DBC -0.017012 0.062161 -0.273670 0.7857 

DEX -0.307020 2.828273 -0.108554 0.9141 

DGE -0.630949 0.341427 -1.847974 0.0720 

DIL 420.8685 105.3521 3.994876 0.0003 

DJS -0.035490 0.020196 -1.757284 0.0865 

C 118.9503 26.71401 4.452730 0.0001 

     
     R-squared 0.434225     Mean dependent var 32.84575 

Adjusted R-squared 0.363503     S.D. dependent var 43.85059 

S.E. of regression 34.98433     Akaike info criterion 10.06879 

Sum squared resid 48956.13     Schwarz criterion 10.30730 

Log likelihood -225.5821     Hannan-Quinn criter. 10.15814 

F-statistic 6.139895     Durbin-Watson stat 0.966397 

Prob(F-statistic) 0.000261    

     
     

 (: نموذج اإلنح ار بع  إستخ ام معامل اإلنح ار الذاتي1ممحق رقم )
Dependent Variable: DGDP-0.999482*DGDP(-1)  

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 12:57   

Sample (adjusted): 2000Q3 2012Q4  

Included observations: 44 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.079034 2.778321 0.748306 0.4589 

DBC-0.999482*DBC(-1) 0.212795 0.049725 4.279399 0.0001 

DEX-0.999482*DEX(-1) 1.908804 1.589534 1.200858 0.2372 

DGE-0.999482*DGE(-1) -1.627481 0.326283 -4.987942 0.0000 

DIL-0.999482*DIL(-1) -90.63925 78.20865 -1.158942 0.2537 

DJS-0.999482*DJS(-1) 0.088948 0.019849 4.481179 0.0001 

     
     R-squared 0.474356     Mean dependent var 0.689285 

Adjusted R-squared 0.405192     S.D. dependent var 23.59207 

S.E. of regression 18.19510     Akaike info criterion 8.766305 

Sum squared resid 12580.34     Schwarz criterion 9.009604 

Log likelihood -186.8587     Hannan-Quinn criter. 8.856532 

F-statistic 6.858456     Durbin-Watson stat 2.478798 

Prob(F-statistic) 0.000120    
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 : نتائج تق ير  الة االرتباط الذاتي الجزئية(1)ممحق رقم 

 

 (VIF) ع م وجو  ت اخل خطي متع   ختبارإ (:1محق رقم )م
Variance Inflation Factors  

Date: 05/24/15   Time: 12:46  

Sample: 1995Q1 2013Q4  

Included observations: 44  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  1.65E+11  5743.604  NA 

DBC  0.002675  2.982235  2.947440 

DEX  2.626928  2.326500  2.325240 

DGE  0.131872  3.040336  2.995833 

DIL  6454.162  1.822366  1.801194 

DJS  0.000454  2.506570  2.504283 

AR(1)  0.002734  5738.759  1.235040 
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 التباين تجانس ختبارإ (:1محق رقم )م
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 7927.919     Prob. F(27,16) 0.0000 

Obs*R-squared 43.99671     Prob. Chi-Square(27) 0.0207 

Scaled explained SS 37.23805     Prob. Chi-Square(27) 0.0907 

     
     

 

 ختبار الوسط الحسابي لمبواقيإ (:1ممحق رقم )
Hypothesis Testing for E3  

Date: 05/24/15   Time: 12:47  

Sample (adjusted): 2000Q2 2012Q4  

Included observations: 45 after adjustments 

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000  

    
    Sample Mean = -90.72075  

Sample Std. Dev. =  608.8144  

    

Method Value Probability 

t-statistic -0.999604 0.3230 

    
    

 

 إختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي (:1محق رقم )م
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Series: Residuals
Sample 2000Q3 2012Q4
Observations 44

Mean       0.000926
Median  -1.386212
Maximum  38.98079
Minimum -39.36830
Std. Dev.   17.10456
Skewness   0.163447
Kurtosis   3.393824

Jarque-Bera  0.480254
Probability  0.786528
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 مستقلع م وجو  عالقة بين البواقي وكل متغير  ختبارإ (:1ممحق رقم )
Covariance Analysis: Ordinary     

Date: 05/24/15   Time: 12:48     

Sample (adjusted): 2000Q2 2012Q4     

Included observations: 45 after adjustments    

Balanced sample (listwise missing value deletion)    

       
       Correlation      

t-Statistic      

Probability E3  DBC  DEX  DGE  DIL  DJS  

E3  1.000000      

 -----       

 -----       

       

DBC  0.066568 1.000000     

 0.437483 -----      

 0.6640 -----      

       

DEX  0.108989 0.508990 1.000000    

 0.718975 3.877525 -----     

 0.4760 0.0004 -----     

       

DGE  0.045683 0.471942 0.166536 1.000000   

 0.299877 3.510240 1.107517 -----    

 0.7657 0.0011 0.2742 -----    

       

DIL  0.302185 0.593117 0.603668 0.264249 1.000000  

 2.078744 4.830770 4.965307 1.796661 -----   

 0.0436 0.0000 0.0000 0.0794 -----   

       

DJS  -0.001865 -0.082173 -0.411721 -0.264412 -0.078586 1.000000 

 -0.012230 -0.540675 -2.962584 -1.797853 -0.516924 -----  

 0.9903 0.5915 0.0050 0.0792 0.6079 -----  
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 الناتج المحمي اإلجماليو نموذج التق ير البسيط لمع ل المية  (:9ممحق رقم )
Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 23:47   

Sample (adjusted): 1995Q3 2012Q4  

Included observations: 70 after adjustments  
Convergence achieved after 5 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 71.35195 28.47003 2.506212 0.0146 

IL -5.061582 3.216554 -1.573604 0.1203 

AR(1) 0.735006 0.084616 8.686355 0.0000 

     
     R-squared 0.650786     Mean dependent var 29.10434 

Adjusted R-squared 0.640362     S.D. dependent var 39.10357 

S.E. of regression 23.45034     Akaike info criterion 9.189559 

Sum squared resid 36844.55     Schwarz criterion 9.285923 

Log likelihood -318.6346     Hannan-Quinn criter. 9.227836 

F-statistic 62.42977     Durbin-Watson stat 2.188102 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .74   

     
     

 

 الناتج المحمي اإلجماليو نتائج نموذج التق ير البسيط لإلنفاق الحكومي  (:11ممحق رقم )
Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 22:45   

Sample (adjusted): 1995Q3 2012Q4  

Included observations: 70 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 30.44339 14.52400 2.096075 0.0399 

DEX -0.121853 1.448611 -0.084117 0.9332 

AR(1) 0.799372 0.073139 10.92955 0.0000 

     
     R-squared 0.641854     Mean dependent var 29.10434 

Adjusted R-squared 0.631163     S.D. dependent var 39.10357 

S.E. of regression 23.74834     Akaike info criterion 9.214814 

Sum squared resid 37786.92     Schwarz criterion 9.311178 

Log likelihood -319.5185     Hannan-Quinn criter. 9.253091 

F-statistic 60.03737     Durbin-Watson stat 2.272548 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .80   
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