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  جامعة منتورم قسنطينة
                       كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية
 الرقم التسلسلي: ........

 قتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم اال
 

 البشري: المال الرأس في التعليمي االستثمار
 الجزائر لحالة قييميةت ودراسة نظرية مقاربة

 من إعداد الطالب                                                            ربت إشراؼ

 ور فوزي سبتيالدكت                                                         محمد دىان      

 أعضاء اللجنة

 رئيــــًسا  جــــــــامعة منتوري ـــ قسنطينة ـــ        أ. د. عبد الكريم بن اعراب، أستاذ التعليم العالي،  .1

 اقـــــررً م د. فـــــوزي سبتــــــي، أستاذ محاضر، جــــــــامعة منتوري ـــ قسنطينة ـــ          .2

 عضـــًوا -سطيف  –تعليم العالي، جــــــــــامعة فرحات عباس أستاذ ال، أ. د. محمد بوىزة .3

 عضـــًوا أستاذ محاضر، جــــــــامعة منتوري ـــ قسنطينة ـــد. عبد النور موساوي،  .4

 عضـــًوا -سطيف  –جــــــــــامعة فرحات عباس  أستاذ محاضر،د. يوسف بركان،  .5

 عضـــًوا -بسكرة  –خيضر ، جامعة محمد أستاذ محاضرشي بشير، يبن عد.  .6

2010 ــــــــ 2009 السنة الجامعية 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

I 
 

 اإلىداء

 

 

 إلى روح والدي العشٌشٌه

 إلى سوجتً الكزٌمة

 إلى أبىائً األعشاء

 إلى إخىتً وأخىاتً وأبىائهم األعشاء

 إلى كل أصدقائً األوفٍاء

 إلى كل محب للعلم مثابز ، وشٌه، أمٍه فً طلبه

 إلى أمة اقزأ

 لعملأهدي هذا ا

 

 محمد دهان

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

II 
 

 وعرفان شكر
 

 

 والتوجييات الجبارة، بالجيود كثيرا أنوه أن البحث ىذا مستيل في يفوتني ال

 وقتو من إياىا مقتطعا سبتي، فوزي الدكتور مشرفي إلي   أسداىا طالما التي  القيمة،

 أي يدخر ولم لتوجييي، سانحة فرصة أي يفوت لم حيث العديدة؛ وانشغاالتو الثمين

 متحررا أعمل فكنت. طائلتي تحت ووضعو خدمتي، في وصرفو إال المساعدة، من نوع

 نعم فكان وعنايتو، اىتمامو بكنف ومحاطا برعايتو محفوفػا وأتحرك الضغوط، كل من

 .ومسؤولياتو ألعبائو المتفرغ والقػائم العلمي، البحث أمانة على الحريص المشرؼ

 من البحث، ىذا إثراء في ساىم من كل شكر نع أغفػل أن يمكن ال األخير وفي

. بغرنوبل بفرنسا UPMFجامعة   من أو الكرام كليتنا أساتذة من بعيد أو قريب

 دون من األعزاء أصدقػائي وكل العزيزة عائلتي أفراد لكافة وامتناني تحيتي وأردؼ

 .استثناء

 

 
 دىان محمد                                                        
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  الملخص
الذم ال يفٌت، مهما ربدثنا عن أنبيتو كقيمتو فلن نوفيو حقو؛ ألنو  التعليم ذلك الكنز اؼبكنوف

الفبلسفة كرجاؿ الدين، علماء االجتماع كاؼبؤرخوف، يبس صبيع مناحي اغبياة، تناكلو بالدراسة كالتحليل 
 .علماء الًتبية كالسياسيوف

من الناحية النظرية، لكن من االقتصادية  ل عن أنبية التعليمعلماء االقتصاد األكائربدث كقد 
على أنو إنفاؽ يستنزؼ دكف ربليل دكره كعامل من عوامل النمو االقتصادم؛ ألهنم كانوا ينظركف إليو 

 ميزانيات الدكؿ كاألفراد.

 اهالذم عرف ةكغَت اؼبسبوق ةكالسريع ةالكبَت  راتكبعد التطو لكن منذ منتصف القرف العشرين، 
تغَتت نظرة   فشلت النظريات االقتصادية التقليدية عن تفسَته، يتكال العآب بعد اغبرب العاؼبية الثانية

 .الرأس اؼباؿ البشرماالقتصاديُت إٔب التعليم من كونو إنفاقا إٔب اعتباره استثمارا منتجا كاسًتاتيجيا ُب 

اؿ البشرم، كربليل مصادر سبويل يهدؼ ىذا البحث إٔب دراسة العبلقة بُت التعليم كالرأس اؼب
اؼبًتاكم بفعل ىذا االستثمارات( ُب النمو )دكر الرأس اؼباؿ البشرم ككذا ، كتطورىا االستثمارات التعليمية

 االقتصادم كذلك كلو من الناحية النظرية ٍب من الناحية التطبيقية على حالة اعبزائر.

  

النمو  تمويل التعليم، شري، اإلنفاق، االستثمار،الكلمات المفتاحية: التعليم، الرأس المال الب
 االقتصادي.

 
 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

IV 
 

  الفرنسية باللغة الملخص
 

Résumé 

L‟éducation est un trésor éternel,  peu importe la façon dont nous 

avons parlé de son importance et sa valeur on n‟arrivera jamais à 

atteindre sa vraie valeur ; parce qu‟elle couvre tous les domaines de la 

vie.  Elle a été objet d‟étude et d‟analyse par les philosophes et les 

religieux, par les sociologues et les historiens, les pédagogues et les 

politiciens. 
 Les économistes pionniers ont toujours parlé de l‟importance 

économique de l‟éducation d‟une façon théorique, mais ils n‟ont jamais 

analysé son rôle comme un facteur de croissance économique, car elle a 

été vue comme une dépense. 

Mais, depuis le milieu du XXe siècle, et avec l‟échec  des théories 

économiques traditionnelles d‟interpréter ou d‟expliquer les grands 

développements accélérés et sans précédent que connait le monde après la 

seconde guerre mondiale,  les économistes ont modifié leur vision vis-à-

vis de l‟éducation d‟étant une consommation, on  la considère  un 

investissement  productif et stratégique dans le capital humain. 

Cette recherche vise donc à étudier la relation entre l‟éducation et le 

capital humain, et à analyser les ressources de financement des 

investissements éducatifs et leur évolution, ainsi que le rôle du capital 

humain (accumulé par ces investissements éducatifs) dans la croissance 

économique, tout ça dans un cadre théorique puis empirique sur le cas de 

l‟Algérie. 

 

Mots clés : Education, capital humain, consommation, 

investissement, financement de l‟éducation, croissance économique.    
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 اإلنجليزية باللغة الملخص
 

Abstract 

Education is a treasure forever; no matter how we talked about its 

importance and value we'll ever reach its true value because it covers all 

areas of life. It has been object of study and analysis by philosophers and 

religious, by sociologists and historians, educators and politicians. 

The pioneer‟s economists have always spoken of the economic 

importance of education in a theoretical manner, but they never discussed 

its role as a factor of economic growth, because it was seen as an 

expenditure.  

But since the mid-twentieth century, with the failure of traditional 

economic theories to interpret or explain the major developments 

accelerated and unprecedented that knows the world after World War II, 

economists have revised their vision screws towards education of being a 

consumer, it is considered a productive and strategic investment in human 

capital.  

The aim of This research is to study the relationship between 

education and human capital, and to analyze the resources for financing 

educational investments and their trends, together with the role of human 

capital (accumulated by the educational investment) in economic growth, 

All this in a theoretical framework and empirical case for Algeria. 

 

 

Keywords: Education, human capital, consumption, investment, 

financing of education, economic growth.  
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21 

 WEI 23)يكل اإلنفاؽ على التعليم ُب ُب ؾبموعة دكؿ )ى .6.1اعبدكؿ 
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 .2.1اعبدكؿ 
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 2005ك

11 

 اإلصبإب القومي الناتج من مئوية كنسبة التعليم على العمومي اإلنفاؽ .6.1اعبدكؿ 
(GNP) 2005ك 1990  عامي بُت ما 

61 
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 112 ربليل مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر .6.2اعبدكؿ 

 112 ربليل مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر  .2..1اعبدكؿ 

 س اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر ربليل مسانبة الرأ .11.2اعبدكؿ 
 )متوسط كل عشرية(
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 ُب اإلصبإب احمللي الناتج من كنسبة إصبإب اإلنفاؽ على التعليم تطور
 2004ك 1995 عامي مابُت OCDE دكؿ

24 

( OCDEتطور توزيع إصبإب اإلنفاؽ العمومي على التعليم ُب دكؿ ) .1.1الشكل 
 1666عاـ 

22 

( OCDEتطور توزيع إصبإب اإلنفاؽ العمومي على التعليم ُب دكؿ ) .4.1الشكل 
 6..1عاـ 

22 

( عاـ OCDEمتوسط توزيع إصبإب اإلنفاؽ على التعليم ُب دكؿ ) .3.1الشكل 
1666 

22 

( عاـ OCDEمتوسط توزيع إصبإب اإلنفاؽ على التعليم ُب دكؿ ) .6.1الشكل 
1..3 

22 

 دكؿ ُب اإلصبإباحمللي  الناتج من كنسبة اإلنفاؽ على التعليم تطور .2.1الشكل 
 WEI برنامج

2. 

ُب  GDPاإلنفاؽ العمومي )كاػباص(على التعليم كنسبة مئوية من  .2.1الشكل 
 WEI)موعة دكؿ )ؾب

24 

ُب ؾبموعة دكؿ توزيع اإلنفاؽ على التعليم ما بُت عمومي كخاص  .1.1الشكل 
((WEI 

24 

 23 2002( عاـ WEIمتوسط توزيع إصبإب اإلنفاؽ على التعليم ُب دكؿ ) .6.1الشكل 

 26 2004( عاـ WEIمتوسط توزيع إصبإب اإلنفاؽ على التعليم ُب دكؿ ) .1..1الشكل 
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 اؼبناطق كعرب العآب ُب  التعليم على العمومي اإلنفاؽ تطور منحٌت .11.1الشكل 
 2005ك 1990 عامي مابُت اؼبختلفة

6. 
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 GNP من مئوية كنسبة العآب ُب التعليم على العمومي اإلنفاؽ تطور .1..1الشكل 
 (منطقة لكل السنوات بُت مقارنة)  2005ك 1990 عامي بُت ما
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 مقدمةال

 

ُب تقرير اليونسكو عن الًتبية " جاؾ ديلور" التعليم ىو ذلك "الكنز اؼبكنوف" الذم ربدث عنو 
: إذا أردت الرفاىية  يقوؿ "كونفشيوس" ككما، (1999 آخركف، ك ديلور)للقرف اغبادم كالعشرين 

كإذا  ،كإذا أردت الرفاىية لشعبك ؼبدة عشر سنوات فأزرع لو شجرة ،لشعبك ؼبدة عاـ فأزرع لو أرزان 
   أردت لو الرفاىية ؼبدة مائة عاـ فعلمو. 

مثل: موضوع الدراسة كالتحليل للعديد من اجملاالت العلمية  زمن طويلمنذ ك لقد كاف التعليم 
ؾباؿ العلـو االقتصادية إال  ينتقل إٔبالبيداغوجية، كٓب ، علـو الًتبية ،الفلسفة، علم االجتماع، التاريخ

مفهـو "الرأس اؼباؿ البحوث كالدراسات األكٔب اليت تناكلت منذ منتصف القرف العشرين مع ظهور 
االقتصاد يكتفوف  ك، فقبل ىذه الفًتة كاف علماء كمفكر (MARGIRIER, 1999, p. 2)البشرم" 

 . من دكف اػبوض ُب ربليل اقتصادم حقيقي ؽبذا الدكر ُب اغبياة االقتصادية نبيتو كدكره التأكيد على أب

 االقتصادمقبد أف االقتصاديُت الكبلسيك كعلى رأسهم بالرجوع إٔب تاريخ الفكر االقتصادم ف
(SMITH, A.)   التعليم أنبية على أكد ،" األمم كةثر  "الشهَت كتابو ُب التعليم موضوعالذم تناكؿ 

 كؽبذا ،كسياسيان  اقتصاديان  اجملتمع استقرار على احملافظة كُب العماؿ، بُت الفساد منع ُب دكره حيث من
 أيضا ناقش كقد اؼبعدات،ك  آلالتكا اؼبباين مثل ومثل الثابت اؼباؿ رأس عناصر من عنصرا اعتربه

(MARX, C.) أنبية على اػبصوص كجو على كأكد ،كاالجتماعية قتصاديةاال بالتنمية التعليم عبلقة 
كقد كاصل االقتصاديوف . لديهم العمل مهارات كترقية العماؿ كفاءة زيادة ُب كالتدريب التعليم

النيوكبلسيك على نفس الدأب حُت اعتربكا أف التعليم بإمكانو أف هبعل اؼبواطنُت يعملوف على زيادة 
 أف جاء االقتصادم، إٔب هم بتقبلهم لقواعد عمل النظاـ الرأظبإب كعملهم هباثركاهتم كمن شبة ثركة ؾبتمع

 إٔب أشاركا الذين األكائل االقتصاديُت من اعتباره يبكنالذم   (.MARSHALL , A) النيوكبلسيكي
  .قيمة الرأظبالية الستثماراتا أنواع أكثر من البشر ُب االستثمار اعترب حُت للتعليم االقتصادية القيمة
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 ب 
 

( على حاؽبا إٔب غاية منتصف القرف اؼباضي، أين سجلنا .MARSHALL , Aكبقيت إشارة )
للدراسة كالتحليل االقتصادم، كبداية ظهور فرع علمي جديد هبمع  للتعليم كموضوع   فعلياالنتقاؿ ال

كذلك من  ،("بيةاقتصاد الًت  )أكاقتصاد التعليم "  يصطلح عليوبُت الدائرة االقتصادية كالدائرة التعليمية 
 خبلؿ صبلة من الدراسات كاألحباث مثل: 

  دراسة(MINCER, 1958)؛ 

  دراسة(SCHULTZ, Capital formation by Education, 1960)؛ 

  دراسة(SCHULTZ, Investment in Human Capital, 1961)؛ 

 دراسة (SCHULTZ, The Economic value of Education, 1963)؛ 

  دراسة(EICHER, 1960)؛ 

 دراسة: 

-  (DENISON, The Sources of Economic Growth, 1962)؛ 
-  (DENISON, La mesure de la contribution de l'enseignement a la 

croissance économique, 1964)؛ 
 دراسة: 

- (BECKER, Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis 

with Special Reference to Education, 1964)؛ 
-  (BECKER, Human Capital and the Personal Distribution of Income: 

An Analytical Approach, 1967)... 

اإلشارة إٔب كجود دراسة رائدة )كثَتا ما تتجاىلها اؼبصادر الغربية لؤلمانة العلمية البد لنا من ك 
 أف: دراسة أظهرت كاليت ،1924 عاـ سًتكميلُت ستاتسبلؼ اؼبهتمة باؼبوضوع( للباحث الركسي

 قدرا بأف دلت قد التعليمية ؼبؤىبلهتم بالنسبة كغَتىم اليدكيُت، العماؿ فئات ؼبختلف كاألجور الركاتب
 التدريب من عليها وبصل اليت الفائدة من للعامل فائدة أكثر تعترب االبتدائي التعليم أنواع من بسيطا
 اؼبهنية، كاػبربة كالعمر، العملية، ىذه ُب اؼبؤثرة العوامل من العديد أخذ كًب الفًتة، لنفس العملي
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 من يزيد كاحدة تعليمية سنة خبلؿ العامل عليو وبصل الذم التعليم أف كبينت الفنية، كاؼبؤىبلت
 من فباثلة فًتة بنتيجة إنتاجيتهم كتزداد األميُت العماؿ مؤىبلت تتحسن بينما% 30 دبعدؿ إنتاجيتو
 مرة 2.6 يعادؿ التعليم من سنة عن اإلنتاجية ُب التحسن أف أم ،%16 -%12.6  دبعدؿ التدريب

 العامل إنتاج فإف االبتدائي التعليم من سنوات أربع كبعد. أيضا كاحدة لسنة التدريب يتيحو فبا أكثر
 مؤىبلت تكوف الدراسة من سنوات سبع كبعد ،%89 بنسبة األمي العامل راتب من أعلى يكوف كراتبو

 تكوف الدراسة من سنوات 9 كبعد%. 235 دبقدار مستول أخفض من أعلى كسب ققرب العامل
 البلزمة اؼببالغ أف أيضا  ككجد%. 320 الزيادة تكوف الدراسة من سنة 14 كبعد ،%280 الزيادة
 مبليُت 4 من االبتدائية اؼبدارس ُب التبلميذ عدد بزيادة تتمثل كالذم االبتدائي، التعليم ُب التطوير لتنفيذ

 عن الناذبة القومي الدخل ُب الزيادة كأف ركبل، مليوف 1622 كانت سنوات عشر ُب مبليُت 8 إٔب
 ًب ما بكثَت ذباكزت كبذلك ركبل، مليوف 2000  تقدر تعليم على حصلوا الذين العماؿ إنتاجية زيادة
  .(87ػ80، صفحة 1967)سًتكميلُت،  التعليم على إنفاقو

إٔب أف أصبح اآلف ميدانا كاسعا للبحث العلمي، بالنظر " لتعليماقتصاد ا" كثَتا  قد تطورلك 
الباحثاف اؼبتباينة اليت تتناكلو كما أشار إٔب ذلك  النظرية كاؼبقاربات اؼبتعددة لبلذباىات الفكرية

(VIGEEZI , M., 1983 )(FERNEX, 1996, p. 7) كمن أىم احملاكر اؼبتناكلة ُب ىذا ،
ربليل ك التحليل االقتصادم لبلستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم  ر:اؼبيداف العلمي يبكن أف نذك

عوائده االقتصادية على اؼبستول اعبزئي )األجور( أك على اؼبستول الكلي )النمو االقتصادم( بطريقة 
لشخصي أك اعبماعي...(، العبلقة بُت ـبرجات التعليم كسوؽ امباشرة )اؼبداخيل( أك غَت مباشرة )الرفاه 

العمل كاإلدماج اؼبهٍت، العبلقة بُت التعليم كالتنمية االقتصادية، التخطيط التعليمي، تسيَت األنظمة 
 .(46، صفحة 6..1)الرشداف، ، التعليمية كدراسة فعاليتها الداخلية أك اػبارجية...اْب

ه بُت اؼبقاربتُت األساسيتُت ركادانقسم اد التعليم" منذ البدايات األكٔب لظهور "اقتصكاؼببلحظ أنو 
كاف ( MINCER & BECKER)ُب التحليل االقتصادم: اؼبقاربة اعبزئية كاؼبقاربة الكلية، فنجد 

باعتباره اؼبستفيد اؼبباشر األكؿ من  منصبا على ربليل اكتساب كاستخداـ اؼبعارؼ اؼبرتبطة بالفردتركيزنبا 
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آخرين من أمثاؿ  اركادُب نفس الفًتة تقريبا ، ُب حُت قبد (GRAVOT, 1993, p. 5) عوائد التعليم
(SCHULTZ(ك )DENISON)   االقتصادم للتعليم مركزا على دراسة عبلقة التعليم  همكاف ربليل

يهتم أساسا كاف كبصفة عامة يبكن القوؿ أف اقتصاد التعليم   .بالنمو االقتصادم )اؼبقاربة الكلية(
دبعٌت أم موارد لبصصها للتعليم  كما ىي عوائدىا ؟ ؛ ل للموارد اؼبخصصة للتعليمباالستخداـ األمث

(MARGIRIER, 1999, p. 2) .سواء على اؼبستول اعبزئي أك على اؼبستول الكلي 

صاحب  - (BECKER, 1964)كقد سانبت نظرية الرأس اؼباؿ البشرم لبلقتصادم األمريكي
؛ حُت ا ُب تطوير اقتصاد التعليم خاصة على اؼبستول اعبزئيكثَت  - 1661جائزة نوبل لبلقتصاد لعاـ 

استثمارا  ( مصدرا أساسيا من أىم مصادر تكوين كتراكم الرأس اؼباؿ البشرم وصفوب)التعليم  اعتربت
كبقية االستثمارات، كمن شبة يبكن أف نطبق عليو قواعد ربليل االستثمارات اؼبعهودة لدل االقتصاديُت، 

ما ينفقو على التعليم كما ينتظره ُت أف الفرد عقبلين كرشيد يفاضل دائما باليت تعترب  ربت الفرضيةكذلك 
 من عوائد ُب اؼبستقبل من ىذا اإلنفاؽ )أجرة أك دخل(.

ُب توجيو  بشكل ملحوظُب السنوات اؼبوالية لظهورىا ساعدت نظرية الرأس اؼباؿ البشرم  كما
الستثمارات التعليمية باؼبقاربة اعبزئية )العوائد ان عوائد الدراسات كاألحباث االقتصادية كبو البحث ع

 مثل: ،الفردية أك اعبماعية(

  دراسة(GRILICHES, 1970) 
 دراسة (CARRE, DUBOIS, & MALINVAUD, 1972) 
  دراسة(JORGENSON, 1984) 
 دراسة (PSACHAROPOULOS & PATRINOS, 2002) .اْب... 

حققتها نظرية الرأس اؼباؿ البشرم ُب األدبيات  كعلى الرغم من النجاحات الكبَتة اليت
كمن أىم النقائص اليت ميزت ىذه  .من ظهور بعض االنتقادات ىنا كىناؾىذا االقتصادية، ٓب يبنع 

النظرية ىي انغبلقها كاكبسارىا على أدكات اؼبقاربة االقتصادية اعبزئية حىت من أجل احتساب معدالت 
لبلستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم، كإنباؽبا التاـ ألدكات  العائد االجتماعي )للمجتمع ككل(
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يتجو أكثر فأكثر باالستثمارات التعليمية االقتصاديُت اىتماـ  جعلما ىذا ، التحليل االقتصادم الكلي
ألجر من مقاربة االستثمارات ؽبذه ااالقتصادم كالتنظَت  حليلكاالنتقاؿ بالتاؼبنظور الكلي، فيما بعد كبو 

 إٔب مقاربة اإلنتاجية كالنمو االقتصادم.

سباما الناحية التارىبية ٓب يهمل ركاد اقتصاد التعليم األكائل  كفبا هبدر اإلشارة إليو ىنا، أنو من
 كما ذكرنا ذلك سابقالتحليل دكر االستثمار التعليمي ُب النمو االقتصادم  اؼبقاربة االقتصادية الكلية 

 اقتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت تناكلت (DENISON( ك)SCHULTZ)من خبلؿ أعماؿ 
اليت أعطت  (HARBISON & MEYERS, 1964) دراسةككذا ، موضوعا للدراسة كالتحليل

 (ROSTOW, 1960) دراسة نتائج على فيها اعتمدا اليت، ك للموضوع بعدا دكليا كفق اؼبقاربة الكلية
حوؿ مسانبة   (DENISON, 1964) دراسةكذا ك دم ُب العآب، حوؿ اؼبراحل التارىبية للنمو االقتصا

ات استثمار بذل  أف إٔب ىاتو االباحثاف من خبلؿ دراستهمتوصل قد ، ك التعليم ُب النمو االقتصادم
 طريق في يسيريجعل البلد  ألن ضروريتعليمية أولية وكبيرة في سبيل تكوين الرأس المال البشري 

 الكلي القومي اإلنتاج بُت كقوية دالة ارتباط معامبلت كجدا كذلك ألهنما ،(المدعوم) المستديم النمو
 النمو من مستويات أربعة إٔب العآب افبلد قسما فقد األساس ىذا كعلى تعليمو، مستول كبُت فرد لكل

 :  يكى ؛التعليم طريق عن البشرم اؼباؿ الرأس تكوين بدرجة تأثرا االقتصادم

 إمكانات ضعف من كتعاين الضعيف، الدخل ذات ؿالدك  ىيك   :المتخلفة الدول 
 اػباـ التمدرس معدؿ يتعدل  ال حيث كبَت مدرسي تسرب كمن كؿبدكديتها، التعليم

 الفئة ُب ىم الذين األطفاؿ من فقط% 40 أف أم% ) 40 معدؿ االبتدائي الطور ُب
 ،( الشارع ُب ىم كالباقي ،االبتدائية اؼبدارس ُب التعليم يتابعوف سنة 12-6 العمرية
 العمرية الفئة ُب ىم الذين التبلميذ من فقط% 3 أم) الثانوية اؼبرحلة ُب% 3 كمعدؿ

 بو منها كالقليل جامعات الدكؿ من الفئة ىذه غالبية ُب يوجد كال ،(سنة 12-18
  .عليا معاىد
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 كسجلت التقدـ،ك   النمو طريق ُب تسَت بدأت اليت دكؿال كىي :جزئيا النامية الدول 
 األكٔب الفئة مع باؼبقارنة البشرم اؼباؿ الرأس كتكوين التعليم ؾباؿ ُب  معتربا كميا اتطور 
 ُب خاصة اؼبدرسي التسرب نسب ارتفاع من تعاين ذلك مع تبقى لكنها الدكؿ، من

 .نظريا تعليما تقدـ كجامعاهتا الثانوم، التعليم
 كصلك  مقبولة، دماقتصا مبو معدالت حققت اليت دكؿال كىي :المتقدمة شبو دولال 

 6 ؼبدة اإللزامي التعليم مبدأ اعتمدت كغالبيتها ،%80 اػباـ التمدرس معدؿ فيها
 اإلعداد هبدؼ األكاديبي االذباه إٔب كيبيل متنوع الدكؿ هبذه الثانوم تعليمكال سنوات،

 كضعف ةالطلبعدد  من ارتفاعىذه البلداف  جامعات، كتعاين اعبامعي للتعليم
  .التدريس ىيئات أعداد كنقص ديةاؼبا اإلمكانات

 ؾباؿ ُب خاصة امتطور  ااقتصادي مستول حققت اليت الدكؿ كىي : المتقدمة دولال 
 البشرية الكفاءات من رصيد كلديها ،العلمية االكتشافات حركة هبا كتزدىر ،الصناعة
 صبيع ُب تمدرسال معدالت بارتفاع فيها التعليم كيتميز  ،كاؼبدربة اؼبؤىلة العاملة كالقول
 تفوؽ بدرجة العلمية بالكليات كاالىتماـ اعبامعي التعليم مستول تطورك  ،مراحلو

 .كاالخًتاع كاالكتشاؼ العلمي بالبحث االىتماـ مع النظرية الكليات

عبلقة االستثمار التعليمي بالنمو  ةدراسحباث األ العديد منمن ؿباكلة رغم على الكمع ذلك، ك 
 ، إٔب أهنا ٓب ترؽ باؼبوضوع)ُب العقدين األكلُت لظهور "اقتصاد التعليم"( ليةمن الناحية الك االقتصادم

ليصبح لو نظريات كمباذج تطبيقية على عكس اؼبقاربة اعبزئية، كٓب تشهد األدبيات االقتصادية االىتماـ 
ادم إال منذ بعبلقة التعليم أك االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم  كالنمو االقتصالنظرم الرصُت 

ؿبددات كعوامل النمو االقتصادم أحد عقد الثمانينات من القرف اؼباضي، حُت أصبح موضوع منتصف 
 :أىم مواضيع البحث على اؼبستول العاؼبي، من خبلؿ

  دراسة(ROMER, 1986)؛ 

  دراسة(LUCAS, 1988)؛ 
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  دراسة(BARRO, 1991)؛ 

  دراسة (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)... 

ت جل الدراسات اؼبهتمة باؼبوضوع توٕب أنبية خاصة لقياس مدل مسانبة أصبح، هاحينكمن 
بعد أف ًب إدماجو النظرم كعامل أساسي من عوامل النمو  ُب النمو االقتصادم الرأس اؼباؿ البشرم

قد تباينت ، ك االقتصادم ُب ـبتلف مباذج النظريات اغبديثة للنمو )نظريات النمو الداخلي اؼبنشأ(
فًتض نظريا أف يضطلع بو الرأس اؼباالهبايب بت كثَتا نتائج الدراسات التطبيقية )التجريبية( للدكر كتضار 

خلق جدال علميا  ُب النمو االقتصادم للدكؿ، فبا)اؼبًتاكم بفعل االستثمارات التعليمية( اؼباؿ البشرم 
   ليومنا ىذا.قتصادية كمطركحا ُب األدبيات كاألحباث االمازاؿ مفتوحا حوؿ ىذا اؼبوضوع عاؼبيا 

االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري أولوية يبقى  ،كعلى الرغم من ىذا اعبدؿ
، على اعتبار أف التعليم استثمار ُب اؼبستقبل اعبماعي للمجتمعات كاألمم، إستراتيجية لكل البلدان

 عرفة.ؾبتمعات اؼبعصر ككل الدكؿ مدعوة لبلستثمار ُب التعليم  كخباصة ُب 

كبالنظر ؽبذه األنبية اليت يكتسيها موضوع االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم بالنسبة 
 على مستول القوانُت أك اؼبواثيق الرظبيةسواءن لكل الدكؿ، نلحظ أف السلطات العمومية اعبزائرية 

ُب التعليم  ة الرظبية تضع مستول اػبطابات كالتصروبات السياسي على للجمهورية اعبزائرية اؼبستقلة، أك
  للدكلة منذ االستقبلؿ. كلوياتاألأكٔب  صدارة اىتماماهتا كذبعل منو

كغَتىا من الدكؿ حديثة االستقبلؿ، حددت لنفسها ىدؼ اػبركج السريع ك اعبزائر كذلك ألف 
يضطلع  إذ ؛من دائرة التخلف كاألمية، كجعلت النظاـ التعليمي حجر الزاكية ُب ىذا اؼبشركع الطموح

 :تكوين اإلطارات البلزمة للتنمية االقتصادية للبلد، كثانيهما :أكلونبا ؛القياـ هبدفُت أساسيُت ؿبوريُت
استعادة اؽبوية الوطنية اعبزائرية اؼبطموسة بفعل االستعمار الطويل كبكل أبعادىا: اللغوية، كالثقافية، 

 .(KATEB, 2005, p. 54)كالدينية كالتارىبية 

تبحث عن كانت رل فإف السلطات العمومية اعبزائرية كمن خبلؿ مشركعها الوطٍت،  كبعبارة أخ
االقتصادية التارىبية، إرساء نظاـ تعليمي يستجيب للمتطلبات االجتماعية، الثقافية، الدينية، 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

 ح 
 

فقد كرثت اعبزائر عن اغبقبة االستعمارية ؛ كاإليديولوجية للمجتمع اعبزائرم، كىذا ليس باألمر اؽبُت
ة كيتميز بقلة اإلمكانات اؼبادية كغياب أطر ، األكؿ ربكمو األغراض الدينيامُت تعليميُت ـبتلفُتنظ

التنظيم كالتسيَت اؼبهيكل كاؼبنظم، كالنظاـ التعليمي الثاين كضع أساسا ػبدمة أغراض كأىداؼ اؼبستعمر، 
عيد االستقبلؿ مباشرة. كضعية بعد اؽبجرة اعبماعية قبيل كب كالفاقد لغالبية إطاراتو )أساتذة كمسَتكف(

كضعت السلطات العمومية اعبزائرية آنذاؾ أماـ عدد كبَت من التحديات كاؼبصاعب خاصة كأف اؼبوسم 
 الدراسي اعبديد على بعد شهرين أك ثبلثة كأقصى تأخَت.

كأماـ ىذا التحدم اؼبستعجل، اختارت السلطات العمومية اعبزائرية االنطبلقة بالنظاـ التعليمي 
انطلق مسار تكوين اؼبأموؿ؛ كبذلك الفرنسي مع بعض التعديبلت، إٔب حُت إرساء النظاـ التعليمي 

، كىي فًتة من الزمن نصف قرن الرأس المال البشري في الجزائر، مسار ما زال لم يكمل بعد  
من دراستو  قصَتة إذا ما قورنت مع عمر األنظمة التعليمية ُب الدكؿ الغربية العريقة، لكن ىذا ال يبنع

 كربليلو.

ُب االقتصاديُت كلقد تناكؿ موضوع التعليم ُب اعبزائر من اؼبنظور االقتصادم العديد من الباحثُت 
اليت  (BARKA, 1988)دراسة من زكايا ـبتلفة، نذكر منهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:  أطركحاهتم 

اليت قاـ فيها بتحليل  (DJOUDI, 1993)كالتنمية ُب اعبزائر، كدراسة  تناكؿ فيها النفقات العمومية
اليت عاِب فيها  (BENARAB, 1997)اقتصادم لسياسة التعليم العإب ُب اعبزائر، ككذا دراسة 

ائر آخذا جامعة قسنطينة مبوذجا تطبيقيا لدراستو، كما إشكالية فعالية التكاليف ُب التعليم العإب ُب اعبز 
اليت حاكؿ من خبلؽبا ربليل احملتول الكيفي للتنمية  (BOUSLIMANI, 2003)قبد دراسة 

 االقتصادية ُب اعبزائر من خبلؿ دراسة تارىبية لعبلقة التعليم بالنمو االقتصادم خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما
اليت تناكؿ فيها  (MOUSSAOUI, 2003)، كىناؾ أيضا دراسة ...1ك 1126بُت عامي 

عموما كاعبامعة اعبزائرية على كجو  موضوع التعليم من زاكية تسيَتية حُت درس إشكالية حوكمة اعبامعة
 ... اػبصوص
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اكؿ موضوعا من موضوعات اقتصاد التعليم تنانطبلقا من كل ما سبق، فإف أطركحتنا ىذه رباكؿ ك 
ُب الرأس اؼباؿ  استثماراعلى التعليم  اإلنفاقمربرات اعتبار دراسة من زاكية أخرل؛ حيث سًتكز على 

اجملهود االستثمارم التعليمي الذم بذلتو اعبزائر منذ استقبلؽبا ُب سبيل تكوين كتراكم البشرم كربليل 
 .من خبلؿ العديد من اؼبقاربات ر ذلك على مبوىا االقتصادمالرأس اؼباؿ البشرم لديها، كآثا

 ككباكؿ بذلك اإلجابة عن التساؤالت التالية:

لماذا يعد اإلنفاق على التعليم استثمارا في الرأس المال البشري ومن يمول ىذا  .1
 االستثمار ؟ 

كيف يمكن أن نقيم المجهود االستثماري الذي بذلتو السلطات العمومية  .2
وما ىي  ة على نظامها التعليمي في سبيل تكوين الرأس المال البشري ؟الجزائري

 ؟ أىم محدداتو

ىل ساىمت االستثمارات التعليمية في الرأس المال البشري في النمو االقتصادي  .4
   للجزائر ؟

 ىذه التساؤالت، فإننا ننطلق من الفرضيات األساسية اآلتية: نكلئلجابة ع  

ستثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرم يقع على عاتق السلطات اإلنفاؽ على التعليم ىو ا .1
 العمومية. 

  ربتل االستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر مكانة متميزة. .1

ُب النمو االقتصادم  اؼبًتاكم بفضل االستثمارات التعليمية الرأس اؼباؿ البشرميساىم  .4
 لجزائر.ل

 ُب اؼبتكاملعلى اؼبنهج سنعتمد أساسا إشكالية أطركحتنا كمعاعبة كالختبار ىذه الفرضيات، 
  اؼبنهج ىذا ،التطبيقية البحوث

م
كاليت تعد  كاالجتماعية اإلنسانية الظواىر لدراسةخصيصا  ستحدثاؼب

 كجودمن اغبقيقة العلمية اليت تقر بضركرة  اؼبنهج ىذا نطلقكي العلـو االقتصادية ؾباؿ حبثنا أحد ميادينو،

 أم) للظاىرة اؼبدركسة العملي الواقع كبُت( ةالنظري اػبلفية أم) للبحث العلمي اإلطار بُت ـزكتبل ارتباط
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كالتجرييب  العملي التطبيق مع الظواىر تفسر اليت النظريات بُت باؼبزجلنا  يسمح فبا( التطبيقي اجملاؿ
الصاكم، )ؿبمد  ك (34ػ.3، صفحة 6..1)ناصر عبداهلل،  )األمربيقي( ؽبا على أرض الواقع

  .(41، صفحة 1661

و لنا من مزايا عديدة كما يقدمو لنا يتيحكقد كقع اختيارنا على ىذا اؼبنهج اؼبتكامل اغبديث ؼبا 
منهج و منهج يبزج بُت النظرية كالتطبيق، ألن من أدكات منهجية ُب سبيل معاعبة إشكالية أطركحتنا، 

)اؼبنهج التارىبي،  ؼبعركفة ُب إطار متماسك كمتكاملمع كالتوليف بُت ـبتلف اؼبناىج العلمية ايسمح باعب
، كللوصوؿ إٔب التارىبي اؼبنهج، فلتتبع تطور الظواىر نستعُت باؼبنهج التجرييب، كاؼبنهج الوصفي التحليلي(

ىذا األخَت  ؛التحليلي الوصفي اؼبنهجأدكات كأساليب  نستخدـكثَتا ما   كالتعمق ُب التحليل الشموؿ
ع اغبقائق كالبيانات الكمية أك الكيفية عن الظاىرة احملددة مع ؿباكلة تفسَت ىذه الذم ينطلق من صب
 متغَتاهتا بُت العبلقة كنوعية طبيعتها ككصف الظاىرة خصائص حديد، فبا يسمح بتاغبقائق تفسَتا كافيا

؛ القائم ضعالو  تفسَت على التحليلي الوصفي اؼبنهج كيعتمد، جوانب من ذلك ٔبإ كما كاذباىاهتا كأسباهبا
 صبع ؾبرد اؼبنهجىذا  يتعدل كما. اؼبتغَتات بُت اؼبوجودة كالعبلقات الظركؼ كربديدأم ما ىو كائن، 

 كاستخبلص كقياسها كتصنيفها البيانات ؽبذه كالتفسَت كالربط لتحليلا إٔب الظاىرة حوؿ كصفية بيانات
ة موضوع الدراسة، ككثَتا ما يقًتف ذات الداللة منها، ٍب الوصوؿ إٔب تعميمات بشأف الظاىر  النتائج

  .ُب ىذا اؼبنهج الوصف باؼبقارنة

كنستخدـ ضمن ىذا اؼبنهج اؼبتكامل ُب سبيل ربليل النظاـ التعليمي ُب اعبزائر كحصر حدكد 
قبل منتصف ، فدراستنا أسلوب التحليل النظامي، الذم يعد اؼبرحلة األساسية األكٔب ُب اؼبقاربة النظامية

اؼبهيمن على األحباث العلمية دبختلف فركعها ي كاف التحليل التقليدم ىو األسلوب اضالقرف اؼب
(، كبركز تيار .BERTALANFFY, L., Vللباحث) ، كمع ظهور نظرية األنظمةكميادينها

 ةالنظامي اؼبقاربة تبدأ(  WIENER Norbet( للعآب الرياضي)la cybernétiqueالسبَتنتقية )
 .(DONNADIEU G. , 1997, pp. 8-9) دراسات اغبديثةأخذ مكانة فبيزة ُب الت
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كتقـو اؼبقاربة النظامية كمنهجية علمية حديثة كمتكاملة لدراسة كربليل الظواىر ُب ـبتلف اؼبيادين 
 كالفركع العلمية، على ثبلث مراحل أساسية؛ ىي: التحليل النظامي، النمذجة، كأخَتا احملاكاة

(DONNADIEU & KARSKY, 2002, pp. 77-90). كفبا هبب اإلشارة إليو ُب ىذا اجملاؿ 
أف خصوصية اؼبيداف اؼبدركس )البييولوجيا، الفيزياء، االقتصاد، علم االجتماع...(، ككذا اؽبدؼ من 

من مراحل اؼبقاربة من دكف أف ىبل ذلك  الدراسة قد تتطلب من الباحث التوقف عند مرحلة معينة
  باؼبنهج اؼبتبع.

     ، (DONNADIEU & KARSKY, 2002, p. 86)قد الحظ: كُب ىذا اإلطار ف
كغَتىم أف خصوصية العلـو االجتماعية ذبعل من الباحثُت ُب اؼبيداف  (LUGAN, 2004, p. 51) ك

يكتفوف ُب الغالب باؼبرحلة األكٔب من اؼبقاربة النظامية، أم يستخدموف التحليل النظامي االجتماعي 
 . ليت من بينها النظاـ التعليميكا لتحليل األنظمة االجتماعية

بالتثليث كسنعتمد ُب ربليلنا النظامي للنظاـ التعليمي اعبزائرم األبعاد الثبلثة ؼبا يصطلح عليو "
: فنستخدـ (DONNADIEU & KARSKY, 2002) (ROSNAY, 1975)" النظامي

فهم بعض اعبوانب ، ك كيف كصل النظاـ اؼبدركس إٔب كضعو اغبإب  ؼبعرفة للنظام التاريخيالتحليل 
حدد ماذا يعمل لن التحليل الوظيفي للنظام. كنعتمد على اؼبهمة ُب آلية عمل النظاـ ُب كضعو اغبإب

النظاـ اؼبدركس ؟ أك بعبارة أخرل ما ىي غاية أك غايات عمل ىذا النظاـ؟ ككيف يؤثر ُب بيئتو ؟ ماىي 
فنستخدمو ؼبعرفة فبا ، لهيكلي للنظاماالتحليل أما كظيفة أك مهمة كل مركبة من مركبات النظاـ ؟ 

 يتشكل النظاـ اؼبدركس ؟ كما ىي أىم مركباتو األساسية ؟ كىل للنظاـ أنظمة فرعية أـ ال ؟ ...

، يةاؼبسحمنهج الدراسة اؼبنهج اؼبتكامل نذكر: ُب كذلك اؼبستخدمة كثَتا  كمن الطرؽ اؼبنهجية 
، الدراسات اؼبقارنة(، منهج دراسة النمو كالتطور الةاغبدراسة طريقة منهج دراسة العبلقات اؼبتبادلة )

على األساليب كبَت كيعتمد اؼبنهج اؼبتكامل بشكل  ، (116ػ12، صفحة 1..1)فاطمة ك مَتفت، 
 .كالطرؽ اإلحصائية
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فإننا سنجعل من ربليلنا كحبثنا العتبار اإلنفاؽ على ُب أطركحتنا  إذ نعتمد على اؼبنهج اؼبتكاملك 
ُب الرأس اؼباؿ البشرم، كأف الرأس اؼباؿ البشرم يساىم ُب النمو االقتصادم للبلداف  اار التعليم استثم

، على حالة اعبزائربالتطبيق كالتجريب اإلطار العلمي النظرم ؼبوضوع حبثنا، ككباكؿ إسقاط ذلك 
، كطرؽ الوصفيةاإلحصائية كنستعُت ُب كل مرحلة من مراحل حبثنا باألساليب اإلحصائية السيما الطرؽ 

 االقتصاد القياسي.

كلئلحاطة بكل جوانب إشكالية حبثنا قمنا بتقسيمو إٔب ستة فصوؿ موزعة بالتساكم على ثبلثة 
 التعليم استثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرم سبولو السلطات العمومية()منو أبواب، نتناكؿ ُب الباب األكؿ 

كذلك ُب الفصل األكؿ،  الرأس اؼباؿ البشرمتو بكل أبعاده كنركز على عبلقلتحليل االقتصادم للتعليم با
االستثمار التعليمي كالبحث عن اؼبصدر مصادر سبويل أما الفصل الثاين فسنخصصو لتحليل ـبتلف 

 الغالب عليها.

تحليل اجملهود الذم تبذلو السلطات العمومية اعبزائرية اللدراسة ك تناكؿ فيو بافسنأما الباب الثاين 
باب )الفصل الثالث من ، كلبصص الفصل األكؿ من ىذا العلى نظامها التعليمي يميُب االستثمار التعل

لتحليل النظاـ التعليمي ُب اعبزائر من حيث مكوناتو، تطوره، كظائفو كىيكلتو،  كبعد ربديد  األطركحة(
للتحليل المعمق والمقارن لالستثمارات التعليمية في الجزائر منذ ؾباؿ دراستنا بدقة، ننتقل 

 .الفصل الرابعُب  ستقاللاال

العوائد االقتصادية الكلية ؽبذه االستثمارات التعليمية  تقديراألخَت كباكؿ الباب الثالث ك كُب 
الرأس المال قياس مدى مساىمة ، كذلك من خبلؿ اؼببذكلة ُب سبيل تكوين الرأس اؼباؿ البشرم

سادس ، كقبلو سنتعرض ُب الفصل ُب الفصل ال البشري المتراكم في الجزائر في النمو االقتصادي
 إلطار النظرم الذم وبكم العبلقة بُت الرأس اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم.ااػبامس 

كعليو، كألف للتعليم أبعادا كثَتة، كأنواعا متعددة فإننا سنحصر ؾباؿ حبثنا ُب دراسة كربليل 
من فقط بكل مراحلو كمستوياتو، كقبعل  التعليم الرسمياالستثمارات التعليمية العمومية اؼببذكلة على 

 . الجزائر كدراسة حالة لذلك
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بعد التعرض ؼبسألة على كجو اػبصوص كهبذا كلو فإننا سنحاكؿ من خبلؿ حبثنا ىذا أف نقـو 
بتحليل معمق لبلستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ ؼباذا نستثمر ُب العليم كمن يبوؿ ىذا االستثمار؟ 

ألنو لو،  ادبثابة تقويبيعد ُب حد ذاتو دراسة اإلنفاؽ التعليمي  ألفر منذ االستقبلؿ، البشرم ُب اعبزائ
التعرؼ على مواطن القول كالضعف ُب اؼبشركع التعليمي كالعمل على كضع البدائل اؼبناسبة ب يسمح 

ألهنا ربدد مهمة لئلنفاؽ حبيث تتحقق األىداؼ اؼبرجوة منو، كما أف ميزانية التعليم تعترب أداة رقابة 
ُب التنبؤ بالنفقات اؼبستقبلية للًتبية ية كثَتا التعليماالستثمارات دراسة  ىمتسا، ك األنشطة اليت سبوؽبا

 . البيانات البلزمة لواضعي سياسة التعليم الزباذ القرارات اؼبناسبة ُب ضوء أىداؼ كاضحةًنكتقد

نذ االستقبلؿ ُب اعبزائر فإننا سنقـو كؼبعرفة انعكاسات ىذه االستثمارات اؼببذكلة على التعليم م
ُب األخَت بقياس مدل مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم بفعل ىذه االستثمارات ُب النمو 

ندعم األدبيات االقتصادية االقتصادم، لنساىم من جهتنا ُب النقاش العلمي اؼبفتوح حوؿ اؼبوضوع، ك 
شكاليات السيما إشكاليات القياس التطبيقي للظواىر كاإل حوؿ ىذا النوع من اؼبواضيعباللغة العربية 

 . االقتصادية كاالجتماعية

كُب األخَت، نكتفي بذكر أىم كأكرب صعوبتُت كاجهتنا خبلؿ كل فًتة إعدادنا ؽبذه األطركحة؛ 
: إشكالية اغبصوؿ على اؼبعطيات باللغة العربية، كثانيهااؼبتخصصة ُب ىذا اجملاؿ أكؽبا: قلة اؼبراجع 

لبيانات اليت زبص االقتصاد اعبزائرم، كتباين ىذه األخَتة ػ إف كجدت ػ من مصدر إٔب آخر، كمن فًتة كا
إٔب أخرل، فبا تطلب منا بذؿ جهد كبَت لبناء ىذه البيانات كالتحقق منها رقمنا رقمنا، كحاكلنا االعتماد 

الدكٕب، اليونسكو، صندكؽ  )البنك على معطيات اؽبيئات الدكلية اػبارجية إف كجدت األكٔب بالدرجة
عندما ٓب تتح لنا اؼبعطيات من ىذه ، ك كذلك لدقتها كحيادىا النقد الدكٕب، قواعد اؼبعلومات الدكلية...(

)اعبريدة الرظبية، الديواف الوطٍت لئلحصاء،  معطيات اؽبيئات الرظبية الوطنيةعلى اؼبصادر فقد اعتمدنا 
   .بيانات ـبتلف الوزارات...(

 



 األول: الباب
 

 الرأس في استثمار التعليم
 ومن لماذا؟ البشري: المال
 ؟ يمولو
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تنقسم اجملتمعات إٔب متخلفة كمتقدمة؛ فاؼبتخلفة ىي اليت تنظر إٔب موضوع الًتبية كالتعليم من 
اعبانب االستهبلكي فقط، ككأف التعليم لديها ؾبرد سلعة هنائية تستنفذ اؼبيزانية بدكف مقابل، فهذه 

جملتمعات ال تضع العنصر البشرم لديها ُب مكانو الطبيعي كثركة ىامة، ككرأس ماؿ معترب، أك كمورد ا
أما اجملتمعات اؼبتطورة فهي على العكس سباما من ذلك، إذ أهنا تؤمن بقيمة . يعتمد عليو اقتصادىا

خره لديبومة مبوىا الفرد، كمكانة اإلنساف، حيث يبثل لديها أغلى رأس ماؿ، كأضخم رصيد تزخر بو كتد
كتنميتها، تنفق على تكوينو أضعاؼ أضعاؼ ما تنفقو على اػبطط التنموية نفسها، العتقادىا الراسخ 
أف ما تتكبده من تكاليف كنفقات ُب سبيل الًتبية كالتعليم ما ىو ُب اغبقيقة إال استثمار ُب اؼبستقبل، 

 .حي اغبياةعوائده عديدة كمتنوعة؛ مباشرة كغَت مباشرة سبس كل منا

كسنحاكؿ ُب ىذا اعبزء األكؿ تسليط الضوء على التحليل االقتصادم للتعليم كتبياف ؼباذا نعترب 
 التعليم استثمارا ُب الرأس اؼباؿ البشرم كمن يبوؿ ىذا االستثمار.

 

 التعليم استثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرماألكؿ الفصل :. 
  :؟ُب الرأس اؼباؿ البشرماالستثمار التعليمي  من يبوؿالفصل الثاين. 
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 المال الرأس في استثمار التعليم :األول الفصل
 البشري

 
 

 تمهيد
 

كاف االقتصاديوف يقسموف عوامل اإلنتاج إٔب ثبلثة عوامل الستينيات من القرف اؼباضي   عقد قبل
اـ إٔب نوعية اليد ، اذبو االىتممنذ بداية الستينياتاألرض، العمل، كالرأظباؿ اؼبادم، لكن : أساسية ىي

بدأ االىتماـ دبوضوع كمن شبة ، ىذه اليد العاملة كتدريب العاملة، كعلى كجو اػبصوص إٔب تكوين
كانتشار استخداماتو ُب األدبيات  ر مفهـو الرأظباؿ البشرمو ظهالتعليم من الناحية االقتصادية، كب

 يع اعبوانب االقتصادية للتعليم. االقتصادية ظهر فرع علمي جديد يسمى "اقتصاد التعليم" يهتم جبم

كسنتناكؿ ُب ىذا الفصل التحليل االقتصادم للتعليم كمربرات اعتباره استثمارا ُب الرأس اؼباؿ 
البشرم من خبلؿ استقراء أراء كنظريات العديد من االقتصاديُت، كخباصة نظرية الرأس اؼباؿ البشرم، من 

هتمة بالتحليل االقتصادم للتعليم من كجهات نظر دكف أف هنمل النظريات االقتصادية األخرل اؼب
 أخرل.
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 لتعليمل االقتصادي التحليل :األول المبحث
 

، بسبب تعقد العملية الًتبوية "الًتبية"ؿبدد ؼبصطلح  مفهـو إعطاء تعريف ك زبتلف اآلراء ُب 
كاألدياف كاألىداؼ، ككذلك  ،كتطورىا كتغَتىا بتغَت الزماف كاؼبكاف، كتأثرىا بالعادات، كالتقاليد، كالقيم

علـو الًتبية، علم االجتماع، علم النفس، الفلسفة، التاريخ، : بسبب تنوع كتقاطع ميادين اؼبهتمُت هبا
 ...االقتصاد، السياسة

 
 

 ، التعليم، التكوينالتربية ماىيةالمطلب األول: 
 

"التكوين" للتعبَت عن نفس كثَتا ما نستخدـ ُب حياتنا اليومية مصطلح: "الًتبية"، " التعليم" ك
اؼبدلوؿ تقريبا، غَت أنو من الناحية اللغوية كاالصطبلحية لكل منها مدلولو اػباص كىذا ما سنحاكؿ 

 تبيانو ُب ىذا اؼبطلب. 

 

 مفهوم اللغوي للتربيةالفرع األول: ال
 

لغوية عديدة  إذا ما رجعنا إٔب اؼبعاجم كالقواميس اللغوية العربية، قبد أف لكلمة الًتبية أصوال
 كيريب الصدقاتيبحق اهلل الربا : " ُب القرآف الكرًن  زاد كمبا، كأربيتو مبيتو، كما جاء: الشيء رَبَا: منها

لساف " ُب قاموس كما جاء ذلك   أم يزيدىا (276سورة البقرة، اآلية ) " كاهلل ال وبب كل كفار أثيم
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تعٍت تنشأ : كرىب يريب كترىّب  ،(1573-1572، الصفحات 1968ابن منظور، )بن منظور ال "العرب
َقاَؿ َأٓبَْ نػمرَبَِّك :  " ،كما ُب قولو تعأبدبعٌت مبّى قواه اعبسدية كالعقلية كاػبلقية: ك ربّاه، كتغذم كتثقف

اَح الذُّؿِّ ِمَن َكاْخِفْض ؽَبمَما َجنَ : "كقولو( 18سورة الشعراء، اآلية " )ِفيَنا َكلِيدان َكَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن عمممرَِؾ ِسِنُتَ 
 اؼبعجم الوسيطكما كرد ذلك ُب ( 24سورة اإلسراء، اآلية " )الرَّضْبَِة َكقمل رَّبِّ اْرضَبْهمَما َكَما َربػََّياين َصِغَتان 

كلده كالصيب يربّو ربّان، " ربّ "، كتأٌب كلمة تربية أيضا من (326، صفحة 2004ؾبمع اللغة العربية، )
، صفحة 1968ابن منظور، )الطفولة مرحلة القياـ عليو ككليو حىت يفارؽ تربية دبعٌت أحسن  كربّاه

1547).  

النمو، الزيادة، التغذية، : مل معٌتوبف اؼبعٌت اللغوم لكلمة الًتبية ُب اللغة العربية أ فبا سبق قبد
 .التنشئة، كالتثقيف

للغة الفرنسية من أصل التيٍت، دخلت إٔب ا هيف (Education)كلمة الًتبية بالفرنسية   أما
ُب قاموسو البلتيٍت الفرنسي عاـ ( ESTIENNE, Robert)بفضل علماء عهد النهضة، حُت أكردىا 

، أما  (BUISSON, 2007)   كما جاء ذلك ُب قاموس  (Nourriture)، دبعٌت التغذية 1549
لًتبوية اؼبصطلحات ا ، كما كرد ذلك ُب معجميشَت إٔب معٌت التنشئةف( Educare)الفعل البلتيٍت 

 .(FOULQUIE, 1971, pp. 9-23) كالبيداغوجية

 

 المعنى االصطالحي لكلمة التربيةالفرع الثاني: 
 

يعترب استخداـ مصطلح الًتبية ُب األدبيات الًتبوية العربية حديثا نوعا ما، حيث ظهر ُب 
اين من القرف العشرين، السنوات األخَتة اؼبرتبطة حبركة التجديد الًتبوم ُب الببلد العربية ُب الربع الث

، كقد كاف (48، صفحة 2000ؿبمد منَت، )كلذلك ال قبد استخداما لو ُب اؼبصادر العربية القديبة 
التنشئة، اإلصبلح، التأديب، : مثل" الًتبية"العرب يستخدموف مصطلحات عديدة ربمل معٌت مصطلح 

 ...األدب، التعليم، التزكية، األخبلؽ
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ُب معجم  (.MILL, J.-S)بلحية للًتبية قبد تعريف كمن بُت التعريفات االصط
(FOULQUIE, 1971, pp. 9-23)عترب أف كل ما يحُت  ا كاسعالًتبية مفهوم؛ كالذم يعطي ل

ىو تربية، حىت دبا ُب ذلك اؼبناخ، كنوع من الكماؿ الفرد بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة ُب اقًتاب يؤثر 
 .لياحمل وضعالًتبة، كال

حُت أدخل التأثَتات  (.MILL, J.-S)فقد اعًتض على تعريف  (.DURKHEIM, E)أما 
العمل الذم تقـو بو األجياؿ  حسب رأيو بأهنا كاعترب الًتبيةاؼبادية على اإلنساف ُب مفهـو الًتبية، 

الناضجة كبو األجياؿ اليت ٓب تنضج كٓب تتهيأ بعد لبللبراط ُب اغبياة االجتماعية، كىي هتدؼ إٔب أف تثَت 
تنمي لدل الفرد حاالت جسمية كعقلية كذىنية يتطلبها منو ؾبتمعو السياسي ُب عمومو، أك يتطلبها ك 

تنشئة ىي  (.DURKHEIM, E)باؼبفهـو االصطبلحي عند لًتبية افكبذلك اػباص، ؾبتمعو 
 . (DURKHEIM, 1922, p. 9)  لؤلفراد اجتماعية منظمة

ؾبمل األنشطة على أهنا الًتبية  رؼيعحُت  (.HUBERT, R) كىذا ما يذىب إليو أيضا
كما كرد ذلك ُب معجم       على إنساف آخر راشد كالتأثَتات اؼبقصودة اليت يبارسها إنساف

(CHAMPY & ETEVE, 1995, p. 331). 

انتقاؿ تأثَت شخص إٔب شخص آخر، كأف ىذا من الناحية االصطبلحية ىي الًتبية كعموما ف
 .ٔب عقل، أك من طبع إٔب طبع، كبصفة عامة من شخصية إٔب شخصيةالتأثَت ىو دائما متجو من عقل إ

ُب  إطار قبدىا  (10-9، الصفحات 1997إسكد، ) اليونسكوكبالرجوع إٔب منشورات 
صبيع األنشطة يسع  (التعليم)للًتبية  نظاميمفهـو  كضعإٔب  قد سعت ،تصنيفها العاؼبي ألنواع الًتبية

لبية احتياجات التعّلم، كتشمل ىذه األنشطة ما يطلق عليو ُب بعض اؼبقصودة كاؼبنتظمة الرامية إٔب ت
البلداف اسم األنشطة الثقافية أك التدريبية، كآيا كاف االسم الذم يطلق على التعليم فينبغي أف يفهم منو 

  .يتضمن عملية اتصال منظم ومتواصل يستهدف إحداث التعّلمأنو 

م، تصال، التعلّ اال: فهـو التعليم ىياؼبكونة ؼباسية العناصر األسنستخلص أف كمن ىذا التعريف 
 .منظم ودائم
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رسائل، أفكار، )نقل معلومات  نعبلقة بُت شخصُت أك أكثر تضماالتصاؿ ىو : اتصال -
، مباشرا شفهياكقد يكوف االتصاؿ كتابيا أك  ،(معارؼ، اسًتاتيجيات، أك ما إٔب ذلك 

 .كسائل االتصاؿ اؼبختلفةدـ فيو ، كما قد تستخغَت مباشر عن بعد أككجها لوجو 

أك اؼبعارؼ،  أكاؼبعلومات،  أك ، السلوؾم دبفهومو الواسع ىو كل ربسن ُب التعلّ : مالتعلّ  -
 .  الكفاءات ، أكالقيمأك ، اؼبواقف

 .ـبطط ُب نسق أك تتابع لو أىداؼ صروبة أك ضمنيةيعٍت أنو : منظم -

 لم على عنصرم الدكاـ كاالستمراركىذا يعٍت أف تنطوم ذبربة التع: (مستدًن) متواصل -

التكوين  :غطيحسب التصنيف العاؼبي ألنواع الًتبية ي (التعليم)الًتبية فهـو السابق ؼبتعريف الإف  
، ك التكوين الدائم أك اؼبستمر للفرد، كىو يغطي بذلك كل أنواع الربامج التعليمية ُب ـبتلف دكؿ األكٕب

 ،تعليم الكبار ،التعليم التقٍت كاؼبهٍت ،التعليم العاـ ،التعليم العادم ،عّلمتال ،التعليم :بينهااليت من العآب، ك 
التعليم  ،التكوين الدائم ،األكٕب كوينالت ف(غَت النظامي)الرظبي التعليم غَت  ،(النظامي) لتعليم الرظبيا

 ...التعليم كالتكوين ألغراض خاص ،التعليم اؼبفتوح، التعليم عن بعد ،مدل اغبياة

 .التعليم كالتكوين، لًتبيةا :استخداـ مصطلحاتسبق نبلحظ تداخل فبا 

 

 والتكوين الفرق بين التربية والتعليمالفرع الثالث: 
 

، "التكوين"ك" التعليم"ك "الًتبية"التفريق بُت ضركرة يُت كثَتا على و يلح بعض اؼبفكرين الًتب 
التعليم فهو الذم يتم ُب قاعات يعترب أف الًتبية من عمل اؼبنزؿ فقط أما ( RENON)فالباحث 

َتل أف الًتبية ىي التكوين الشامل للشخصية، ُب حُت أف التعليم ف (GUSDORE) الدراسة، أما
يتجو فقط إٔب اعبانب العقلي من الشخص إذ يعتمد ُب ذلك على الفعاليات الذىنية من ذاكرة كذكاء 

 . (FOULQUIE, 1971, pp. 9-23) كغَت ذلك بقصد إكساب اؼبعارؼ العقلية
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يستخدـ للحديث " التعليم " فَتل أف مصطلح   (HOUSSAYE, 2000, p. 40) أما 
فيستعمل عادة عندما نتكلم " التعّلم " ، أما (اؼبعلم، األستاذ، اؼبكوف، اؼبدرب، اؼبريب)عن نشاط اؼبعلم 

 بدأة من القرف اؼباضي ُب العقود األخَت ك ، (التلميذ، الطالب، اؼبتدرب، اؼبًتبص، اؼبتكّوف)عن اؼبتعلم 
 .ليشمل ؾباؿ اؼبعلم كاؼبتعلم معا" التكوين " ينتشر استخداـ مصطلح 

 

 :كاؼبخطط اآلٌب يلخص العبلقة بُت اؼبصطلحات الثبلثة

لمثلث .1.1 المخطط بيداغوجي ا ل ) ا ـ  (JEAN HOUSSAYEل

 
 (HOUSSAYE, 2000, p. 35) :المصدر 

 
، كسنعتمد ُب )الًتبية، التعليم، التكوين(كنبلحظ أف ىناؾ تقارب كبَت بُت ىذه اؼبصطلحات 

 .ألننا سنركز على ربليل االستثمارات اؼببذكلة على التعليم الرظبي فقط  باقي حبثنا مصطلح "التعليم"

 

 المتعلّم

 المعرفة مسار التعلٌم المعلّم
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 المفهوم االقتصادي للتعليمالمطلب الثاني: 
 

تعليم يبكن استعراضو من عدة زكايا ـبتلفة؛ حبسب ىدؼ كغرض إف اؼبفهـو االقتصادم لل
 .التحليل االقتصادم اؼبراد القياـ بو للتعليم

 

  المفهوم االقتصادي للتعليم من منظور السلعالفرع األول: 
 

قبل تقدًن اؼبفهـو االقتصادم للتعليم من منظور السلع )نستخدـ كلمة سلعة ؾبازا للتعبَت عن 
 .( البد أكال أف نتعرض ؼبفهـو السلع كأنواعهاالسلع كاػبدمات

 

 مفهوم السلع وأنواعهاأوال: 
السلعة باؼبفهـو العاـ ىي كل شيء يشبع رغبة عند اإلنساف، كقد كضع االقتصاديوف عدة 

 :تصنيفات كتقسيمات للسلع نذكر منها

غبات اإلنساف فالسلع النادرة ىي األشياء النادرة اليت تشبع ر : السلع النادرة كالسلع حرة -
سواء كانت طبيعية أك منتجة، كىي بالتإب زبتلف عن السلع اغبرة اؼبوجودة ُب الطبيعة مثل 

 (.تقسيم يعتمد على مدل ندرة أك توفر السلعة)اؼباء كاؽبواء كالضوء 

الفحم، أما السلع غَت اؼبادية : ىي كل السلع اؼبلموسة مثل: السلع اؼبادية كالسلع غَت اؼبادية -
 .السلع اجملردة كاليت نسميها أيضا خدمات فهي كل

السلع االستهبلكية ىي كل السلع اليت تستهلك :  السلع االستهبلكية كالسلع اإلنتاجية -
هنائيا بعد أكؿ استخداـ ؽبا، مثل اغبليب عند شربو من طرؼ اإلنساف، أما السلع اإلنتاجية 
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عند استخدامو إلنتاج اعبنب،  فهي كل السلع اليت تستخدـ ُب إنتاج سلع أخرل مثل اغبليب
 .إنو تقسيم يعتمد على استخدامات السلعة

السلع السوقية ىي السلع اليت ؽبا سعر يتحدد ُب : السلع السوقية كالسلع غَت السوقية -
السوؽ بواسطة قانوف العرض كالطلب، أما السلع غَت السوقية فهي السلع اليت ليس ؽبا سعر 

 كما كضح ذلك  ها كتقديبها يكوف حكرا على الدكلةسوقي كال زبضع للتفاكض، فإنتاج
(BENARD, 1985, pp. 31-33). 

اؼبقص، كالسلع : ىي السلع اليت تستخدـ عدة مرات مثل: السلع اؼبعمرة كالسلع غَت اؼبعمرة -
 .تذكرة السفر: غَت اؼبعمرة ىي السلع االستهبلكية النهائية مثل

 خاصة أك عامة باالعتماد على اػباصتُت تصنف السلع إٔب: السلع اػباصة كالسلع العامة -
 :األساسيتُت التاليتُت

كىي تعٍت أنو يبكننا منع أم شخص من استهبلؾ : (L‟excluabilité)اإلقصاء  .1
 (  ال يستهلكها مثبل إال من يدفع شبنها. )السلعة

كىي تعٍت أنو ال : (La rivalité ou la divisibilitéالتنافس أك االنقساـ ) .2
 ؾ السلعة من طرؼ عدة أشخاص ُب نفس الوقتيبكن استهبل

(SAMUELSON, 1986). 

فكل سلعة ال يستطيع كل الناس االستفادة منها ُب نفس الوقت، كيبكن منع اآلخرين من 
 .استهبلكها ىي سلعة خاصة ؿبضة

ككل سلعة يبكن استهبلكها صباعيا من طرؼ عدة أشخاص من دكف أف ينقص ذلك من قيمتها، 
 .ؿبضةال يبكن منع اآلخرين من استهبلكها ىي سلعة عامة  كُب نفس الوقت

 .كإذا انعدـ أحد الشرطُت ُب سلعة ما نقوؿ عنها أهنا سلعة عامة ـبتلطة 
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 ثانيا: مفهوم السلعة العامة
إف مصطلح السلع العامة يعد حديثا نسبيا، لكن فلسفتو سبتد إٔب آدـ ظبيث من خبلؿ كتابو ثركة 

عن كاجب الدكلة ُب إقامة كصيانة األشغاؿ العامة، كاليت ال يستطيع مبدأ الربح  األمم  حُت يتحدث فيو
 . تسيَتىا

السلع اليت ال :" ىي (42-41، الصفحات 1991السقاؼ، )فالسلع العامة حسب تعريف 
بسبب بعض ( اؼبستهلك)إٔب اؼبشًتم ( اؼبنتج)تنظيم انتقاؽبا من البائع ( الثمن)يستطيع جهاز السوؽ 

 ". ص الذاتية اليت ؽبا ، كاليت ُب ؾبملها تؤدم إٔب عجز جهاز الثمن عن القياـ بوظائفواػبصائ

 :كمن أىم خصائص السلع العامة نستطيع أف نذكر

أهنا سلع ال نستطيع بسهولة منع أحد أفراد اجملتمع االستفادة منها حىت كلو ٓب يدفع مقابل  -
االستماع إٔب : اؼبستهلك، كخَت مثاؿ على ذلكاستفادتو منها، فاؼبنتج ال يستطيع أف وبدد بدقة 

 .اْب...اؼبذياع، أك االستفادة من استتباب األمن

أهنا سلع ال زبضع ؼببدأ االستنفاذ أك اؼبزاضبة، فالشخص الذم يستفيد من ىذه السلعة العامة  -
 .ال يقلل اؼبنفعة اليت قد يستفيد منها شخص آخر

فرات ىي اآلثار اعبانبية غَت اؼبقصودة كغَت اؼبتحكم فيها أهنا سلع تتميز بالوفرات العالية؛ كالو  -
اليت تًتتب عن القياـ بنشاط معُت، كقد تكوف ىذه الوفرات إهبابية مثل التعليم اجملاين، كقد تكوف 

 .سلبية مثل تلوث احمليط بفعل نشاط اؼبصانع

د إضاُب ال يكلف التكلفة اغبدية للسلع العامة متدنية جدا؛ إف تقدًن السلع العامة ؼبستفي -
ىذا ما يستدعي تعميم ىذه الفائدة على صبيع أفراد . الكثَت، ك قد ال يكلف ُب بعض األحياف شيئا

 .اجملتمع

اؼبفهـو كباكؿ ُب ما يلي استعراض كبعد استعراض ىذه اؼبفاىيم اؼبختلفة اؼبختصرة ألنواع السلع، 
 .االقتصادم دبنظور السلع الذم يبكن أف نعطيو للتعليم
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 سلعة إنتاجية مالتعليم سلعة استهالكية أالثا: ث
سلعة  ـىبتلف االقتصاديوف كثَتا ُب التحديد الدقيق لطبيعة التعليم ُب كونو سلعة استهبلكية أ

، ُب يعترب التعليم العاـ سلعة استهبلكية (FRIEDMAN, 1955) مثبل فنجد؛ (استثمارية)إنتاجية 
عارض ىذا التصنيف كقد سلعة استثمارية، ( التكوين أثناء العمل دبا ُب ذلك)التعليم اؼبهٍت حُت يعترب 

يث ح ؛(PAGE, 1971, pp. 10-12) ك   (VAIZEY, 1964, pp. 28-32)للتعليم كل من:
اعتربا أف تقسيم التعليم إٔب سلعة استهبلكية كسلعة استثمارية باالعتماد على معيار التفرقة بُت التعليم 

هٍت يبكن رده على اعتبار أف التعليم العاـ ىو القاعدة األساسية ك الركيزة اػبلفية العاـ كالتعليم التقٍت كاؼب
التعليم العإب العاـ الذم يهدؼ على سبيل أف اليت يبٌت عليها التعليم التقٍت أك اؼبهٍت، أضف إٔب ذلك 

 (FRIEDMAN)  تصنيفسب إدراجو حبمن اؼبقبوؿ اض ىل قاؼبثاؿ إٔب تكوين طبيب أك ؿباـ أك 
  .؟، كاعبواب طبعا ال ضمن السلع االستهبلكية

 التعليم باؼبنظور السلعي وبمل اؼبعاين اآلتية: كعموما يبكن أف نقوؿ أف

التعليم سلعة استهبلكية معمرة إذا كاف الغرض النهائي التسلية أك الًتفيو، كأف نتعلم الرسم   -
 .أك الرقص كهواية شخصية

 . لغرض منو اكتساب حرفة أك مهنة أك كظيفةسلعة استثمارية إذا كاف االتعليم  -

 .التعليم سلعة نادرة -

 (.سلعة غَت مادية)التعليم خدمة  -

 .التعليم اػباص خدمة سوقية كالتعليم العاـ خدمة غَت سوقية -

 .التعليم خدمة معمرة -

 .التعليم خدمة عامة ـبتلطة -
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 ارد االقتصادي للتعليم من حيث ىدف تخصيص المو  المفهومالفرع الثاني: 
 

ىو البحث عن  (SAMUELSON, 1986, p. 4) حسبالسياسي إف موضوع االقتصاد 
كيف يقرر األفراد كاجملتمع استخداـ أك عدـ استخداـ النقود اليت حبوزهتم، كعن كيفية زبصيص اؼبوارد 

ن طرؼ اإلنتاجية النادرة إلنتاج السلع كاػبدمات اؼبختلفة لغرض استهبلكها ُب اغباضر أك ُب اؼبستقبل م
 .األفراد كاعبماعات اؼبكونة للمجتمع

لتجاكز اػببلؼ كاللبس اؼبوجود ُب اعتبار التعليم سلعة استهبلكية أك سلعة استثمارية يفضل ك 
تناكؿ اؼبفهـو االقتصادم للتعليم من زاكية الغرض من زبصيص اؼبوارد للنشاط التعليمي عوض تناكلو من 

 .اعبانب السلعي احملض

االقتصادية الغرض من زبصيص اؼبوارد اؼبوجودة لدل األفراد أك اجملتمعات إٔب تقسم النظرية  
االستهبلؾ كاالستثمار، أساس التفرقة بينهما ىو طبيعة العائد اؼبنتظر من كل : غرضُت أساسُت نبا

منهما، حيث أف االستثمار ىو نفقة تصرؼ اليـو ينتظر استخبلص عوائد نقدية منها ُب اؼبستقبل، على 
كس من االستهبلؾ الذم ىو نفقة ليست ؽبا عوائد نقدية  بل ؽبا عوائد بسيكولوجية كنفسية مباشرة الع

 يرل ذلكُب اإلنساف كما  ااستثمار كالتعليم من ىذا اؼبنظور يبكن اعتباره ، غَت قابلة للقياس النقدم
(EICHER J. C., 1990, pp. 1307-1340) أيضا من عدة ، كيبكن النظر إٔب التعليم

 :مستويات

قد ينفق الفرد أمواال لتعلم ىواية ما مثبل تشبع رغباتو، كهبذا يعترب : على اؼبستول الفردم -
، أما إذا كاف الغرض من إنفاؽ مالو (لكنو استهبلؾ معمر)التعليم ُب ىذه اغبالة استهبلكا 

 . على تعليمو أف وبصل على دخل منو ُب اؼبستقبل، فالتعليم ىنا استثمار

اؼبؤسسة االقتصادية عندما تتكفل باإلنفاؽ على تكوين أك تعليم : اؼبؤسسةعلى مستول  -
أفرادىا فالغرض العاـ من ذلك عادة ىو زيادة إنتاجيتهم كبالتإب زيادة دخلها، كعليو 

 . ُب ىذه اغبالة ىو استثمار( التعليم)فالتكوين 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

13 
 

لغاية االقتصادية من عندما تقرر الدكلة أف تنفق على التعليم، فإف ا: على مستول الدكلة -
ذلك ىي زيادة اإلنتاجية لدل أفراد اجملتمع، كبالتإب زيادة الدخل القومي للبلد، كالتعليم ُب 
ىذه اغبالة ىو استثمار، غَت أف ىناؾ منطلقات كغايات غَت اقتصادية أخرل للتعليم 

ها من بينها زبصص الدكلة من أجلها جزءا من مواردىا دكف أف تنتظر عائدا نقديا مباشرا من
جل الديبقراطية، كىنا يبكن اعتبار أأف التعليم حق كأف التعليم خدمة عمومية كالتعليم من 

 .التعليم استهبلكا معمرا

 
 المفهوم االقتصادي للتعليم من حيث اعتباره مسار إنتاجي الفرع الثالث: 

 

ؿ اؼبتجانسة اعمكاأل ،إف النظاـ اإلنتاجي ُب أبسط تعريف لو ىو ؾبموعة طرؽ كأساليب اإلنتاج
 كاؼبتناسقة القادرة على تكرار اإلنتاج ؼبرات عديدة، ىبضع لتنظيم ؿبدد ُب فًتة زمنية ؿبددة

(G.R.R.E.C, 1983, p. 199)  . 

تسلسل أطوار التعليم ؛ حيث ألنو يبر دبراحل ـبتلفة ا إنتاجياباؼبماثلة يبكن اعتبار التعليم مسار 
لكل ، للتدرج كاالنتقاؿ كاغبصوؿ على الشهادات خبلؿ كقت زمٍت ؿبددكالتكوين فيو، كفق نظاـ كاضح 

مؤسس للتكوين كلنشر اؼبعارؼ اليت تطور القدرات كىو مسار  ،مرحلة خصائصها كغاياهتا كمنتجاهتا
مدرسة، متوسطة، ثانوية، متقن،  )يتم داخل مؤسسة ، كالكفاءات كالعادات كاالستعدادات لدل األفراد

، يسهر عليو فريق من األساتذة كاؼبوظفُت كالعماؿ، يقدـ لسوؽ العمل ...(ة، مركزكلية، معهد، جامع
 .(HUGON, 2005) منتجات ـبتلفة

اؼبكلفُت ك  ،العنصر البشرم فيو ىو اؼبادة األكلية كاؼبنتج ُب نفس الوقت ؛مسار إنتاجي إف التعليم
 .(LESOURNE, 1988, p. 42)أيضا باإلنتاج ًب إنتاجهم كفق ىذا اؼبسار 
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بحسب مختلف المدارس  األبعاد االقتصادية للتعليم المطلب الثالث:
 االقتصادية

 

على أنو ؾبرد خدمة تقدـ لؤلفراد، كمن شبة من الناحية االقتصادية قديبا كاف ينظر إٔب التعليم 
فاؽ على فاإلنفاؽ على التعليم يعترب استهبلكا ال عوائد اقتصادية كبَتة ترذبى منو، على العكس من اإلن

شراء اآلالت كاؼبعدات كاؼبباين كاألراضي الذم يعترب استثمارا، ؼبا لو من عوائد مادية ملموسة كسريعة، 
كعليو فقد توجهت معظم اؼبيزانيات ُب اؼباضي على القطاعات كاعبوانب اؼبادية، على العكس من 

 .(45، صفحة 2000ؿبمود عباس، ) لالتعليم الذم أنب

 لتعليم، فنجدلكاؼبفكركف منذ القدـ إٔب األبعاد االقتصادية  لقد تفطن الفبلسفةك 
(CONFUCIUS) اعبيد ( اإلدارة)يعترب التعليم شرطا ضركريا كمفتاحا أساسيا من مفاتيح التسيَت

فَتل ُب الًتبية مفتاح  (Aristote  (أما .(HUANYIN, 1993)كيلح على ضركرة تعميمو  للدكؿ،
 .(HUMMEL, 1993)  اف كاالستقرار للمجتمعالسعادة كالرفاه للفرد، كاألم

 

 الفرع األول: النظرة االقتصادية الكالسيكية للتعليم
 

من االقتصاديُت األكائل الذين أسهموا ُب التحليل االقتصادم  (.SMITH, A)يعد االقتصادم 
استعرض  ، ففي معرض حديثو عن الرأس اؼباؿ الثابت "ثركة األمم " النظرم للتعليم كذلك ُب كتابو 

كل اآلالت كاألدكات كاألجهزة الصناعية اليت تسهل : أربعة أشكاؿ من ىذا النوع من الرأس اؼباؿ، أكؽبا 
كل البنايات اليت تعد مصدر دخل سواء بإهبارىا للغَت، أك باستخدامها ُب :  كزبتصر العمل، كثانيها

كل القدرات تم على األرض، كرابعها العملية اإلنتاجية، كثالثها كل عمليات التحسُت كالتهيئة اليت ت
والكفاءات النافعة التي يكتسبها األفراد، ويرى أن اكتساب ىذه الكفاءات يكلف مكتسبها 
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أن  كيقوؿد يستطرنفقات حقيقية طوال فترة تعليمو أو تدريبو، ويعتبر ىذه النفقات رأسماال ثابتا، و
 ٍبا من ثروة المجتمع الذي ينتسب إليو، ىذه الكفاءات تعتبر جزءا من ثروة الفرد، ومن ثمة جزء

العامل الكفء الذي يتقن عملو وبين اآللة أو أي أداة صناعية من حيث تسهيلهما  هبرم فباثلة بُت
من حيث  النفقة المبذولة في كليهما والتي تعود من جهة أخرى واختصارىما العمل من جهة، و 

 . (SMITH, 1776, p. 15)عليهما بأرباح في المستقبل

أف أجر العامل اؼبتعلم وبب أف يتضمن  (.SMITH, A)كدبا أف التعليم رأس ماؿ ثابت، يرل 
جزءا لتغطية اؼباؿ الذم أنفقو ُب سبيل تعلمو، يساكم على األقل العائد العادم لنفس الرأظباؿ اؼبستثمر 

ا يعود عليو ، فالتعليم إذف بالنسبة للفرد يعترب مصركف(SMITH, 1776, p. 88)ُب شيء مادم آخر 
 .ُب اؼبستقبل بدخل أعلى

كما اىتم أيضا بتحليل نفقات التعليم كدكر الدكلة ُب دعم التعليم ؼبا ُب ذلك من فائدة  
للمجتمع ككل، كدعا إٔب ضركرة إدخاؿ اؼبنافسة إٔب التعليم كالتقليل من تدخل الكنيسة ُب التعليم، 

 تكوين مواطنُت صاغبُت، غَت أنو يرل عدـ اعبدكل من كأشاد بدكر الًتبية الدينية لكل أفراد اجملتمع ُب
 .(SMITH, 1776, pp. 57-96 Livre V) تعليم أبناء الطبقات العاملة من الشعب

هبب  (SAY, 1803, p. 48 livre II)رأظباؿ  التعليم اعبيدفهو يعترب   (.SAY, J.-B) أما
لعادية اليت تنتجها الصناعة، كيعترب أف األعماؿ أف نستخلص الفوائد اؼبوجودة فيو، باإلضافة إٔب األرباح ا

حرا جيدا هبب أف تتقاضى عائدا أكرب من تلك األعماؿ اليت ال تتطلب ( تكوينا)اليت تتطلب تعليما 
 .التكوين اعبيد اؼبسبق

فقد أدخل اؼبؤىبلت العلمية ُب " مبادئ االقتصاد السياسي"ُب كتابو   (.MILL, J.-S)أما 
  ما ذىب إليوـبالفا بذلك  تعليمربدث عن فشل آليات السوؽ مع قطاع ال، ك كةتعريفو للثر معرض 

(SMITH, A.) كما جاء ذلك ُب كتاب (GRAVOT, Economie de l'éducation, 

1993, p. VIII) كأكد ،(MILL, J.-S.)  على أنو للوصوؿ لتغيَت عادات العماؿ هبب أف يكوف
 . (VAIZEY, 1964, p. 19)ة ىناؾ تعليما كطنيا ألبناء الطبقة العامل
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 الفرع الثاني: النظرة االقتصادية النيوكالسيكية للتعليم

 

لقد كاصل االقتصاديوف النيوكبلسيك على نفس دأب الكبلسيك حُت اعتربكا أف التعليم بإمكانو 
الرأظبإب أف هبعل اؼبواطنُت يعملوف على زيادة ثركاهتم كمن شبة ثركة ؾبتمعهم بتقبلهم لقواعد عمل النظاـ 

 من اعتباره يبكنالذم   (.MARSHALL , A) النيوكبلسيكي أف جاء االقتصادم، إٔب كعملهم هبا
 من البشر في االستثمار اعتبر نحي للتعليم االقتصادية القيمة إٔب أشاركا الذين األكائل االقتصاديُت

 .قيمة الرأسمالية الستثماراتا أنواع أكثر

  آراء  على نفس هنج (.MARSHALL , A) كاصل "مبادئ االقتصاد"ي كتابو فف
(SMITH, A.) حُت اعترب أف التعليم كسيلة لتحريض النشاط الذىٍت، كبالتإب فهو هبعل الفرد أكثر ،

كحبا لئلطبلع، أكثر قدرة على التكيف، أكثر عطاء كاستعدادا كانضباطا ُب عملو  ذكاءن 
(MARSHALL, 1890, p. 76 LivreIV). 

تعليم عاـ كتعليم تقٍت، كيعد من أنصار التعليم التقٍت : إٔب نوعُت أساسيُت كيقسم التعليم
للطبقات العاملة أك للطبقات اؼبتوسطة ؼبا لو من دكر مهم ُب النشاط الصناعي اؼبتزايد ُب ذلك الوقت 

(MARSHALL, 1890, pp. 73-74 Livre IV). 

لتحليل دكر للتعليم  من ربليلو االقتصادمجزءا كبَتا  (.MARSHALL , A)كىبصص 
للمجتمع ( ملكا ) اليت تعترب حسب رأيو ثركة  -التعليم ُب اكتشاؼ العبقريات اؼبوجودة ُب اجملتمع 

أف ال شيء  عتربكيرل أف عدـ استخدامها يعد ىدرا للثركات اؼبادية للبلد، كؽبذا فهو ي –الذم تولد فيو 
اؼبدارس كخاصة اؼبدارس االبتدائية، كيدعو إٔب ضركرة يبكن أف ينمي الثركة اؼبادية للبلد أكثر من ربسُت 

 . كضع نظاـ منح تسمح ألبناء العماؿ اؼبوىوبُت دبواصلة تعليمهم النظرم كالتقٍت

ف القيمة االقتصادية لعبقرية صناعية كبَتة كاحدة تكفي لتغطية نفقات التعليم ؼبدينة كيرل أ
مثبل تستطيع أف تزيد القدرة اإلنتاجية "  BESSEMER" بأكملها، ألف فكرة عبقرية جديدة كفكرة 

إلقبلًتا أكثر من عمل مئة ألف عامل حسب قولو، إف نفقات التعليم اؼبصركفة خبلؿ سنوات عديدة 
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أك " NEWTON" لتعليم أبناء الشعب يبكن تعويضها إذا استطاعت أف تنتج كاحدا مثل 
"DARWIN" أك "PASTEUR " أك"SHAKESPEARE " أك"BEETHOVEN.".. 

الدكلة  نفقاتو الذم هبب أف يتقاسم أعباءأك "اػبدمة الوطنية" كىو يشبو التعليم بالواجب الوطٍت اْب. 
 .(MARSHALL, 1890, pp. 79-80 Livre IV) على حد سواء كاألفراد

بضركرة عدـ ُب األخَت كيوصي  ،كما حاكؿ ربليل تأثَت نفقات التعليم على عرض العمل  
؛ ألنو (MARSHALL, 1890, p. 12 Livre VI) على التعليم العموميُب اإلنفاؽ التقشف 

 الستثمارات الرأظبالية قيمةُب البشر من أكثر أنواع ا ااستثمار يعترب اإلنفاؽ على التعليم 
(MARSHALL, 1890, p. 197 Livre VI). 

 
 الفرع الثالث: النظرة االقتصادية الحديثة للتعليم

 

ريبا، انتقل اىتماـ االقتصاديُت بالتعليم من مرحلة اغبديث النظرم ُب منتصف القرف العشرين تقك 
، من -خاصة ُب الدكؿ الغربية - عن دكره االقتصادم، إٔب مرحلة ؿباكلة قياس اآلثار االقتصادية للتعليم

 ,.Schultz T.W) خاصة أعماؿك  ،(MINCER, 1958, pp. 281-302) خبلؿ أعماؿ

 حاكؿ فيها قياس مسانبة التعليم ُب النمو االقتصادم، من اليت؛ ك  (1983 ,1963 ,1961 ,1960
إٔب الدعوة باف يعامل التعليم  1961عاـ خبلؿ البحث ُب اآلثار اإلنتاجية للتعليم، كقد قادتو أعمالو

كباقي  النظرة إٔب التعليم من ؾبرد كونو قطاعان على أنو استثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرم، كربولت 
إٔب اعتبار ، تقاس فاعليتها دبا تضيفو إٔب الناتج احمللي اإلصبإب أمواالزبصص لو  القطاعات اػبدمية

 .لو مردكده على مستقبل التنمية  اياستثمار  االتعليم نشاط

عاـ " .BECKER G. S "بلقتصادم األمريكيلىذه األعماؿ ىي اليت مهدت الطريق 
تم بدراسة األشكاؿ اؼبختلفة لبلستثمار حيث اى، "مال البشريال الرأس" نظريةإلرساء قواعد  1964
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من تعليم، كرعاية صحية كىجرة، مع تركيز ؿبور أحباثو بصفة خاصة على التدريب، ألنو من : البشرم
: أكثر أنواع االستثمار البشرم توضيحا لتأثَت الرأس اؼباؿ البشرم على اؼبتغَتات االقتصادية مثل

أف يربىن على أف معظم االستثمارات ُب الرأس اؼباؿ  كقد حاكؿ. اإليرادات، كاألجور، كالتكاليف
 .(BECKER, 1993) البشرم تؤدم إٔب زيادة اإليرادات
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1. 
 

   البشري المال الرأسو  التعليم :الثاني المبحث
 

ألف األفراد كاؼبؤسسات  ؛اؿ البشرماؼب هتتم صبيع فركع العلـو االجتماعية اليـو دبفهـو الرأس
قد اعتقادا جازما بأنو عامل مهم من عوامل األمن كالنجاح، كيعترب مفهـو الرأظباؿ البشرم كالدكؿ تعت

 . من بُت اؼبفاىيم األساسية ُب التحليل االقتصادم اؼبعاصر

إٔب القرف الثامن  دكف تسميتو باالسم اؿ البشرماؼب األكٔب لبلىتماـ بالرأسالنظرية تعود األصوؿ 
 .كما سبق اإلشارة إليو من قبل من االقتصاديُتمن خبلؿ أعماؿ العديد  عشر

 :ما يلي إبرازىذه األعماؿ حاكلت  قدك  

 .جذب االنتباه إٔب العنصر البشرم .1

اؿ البشرم كإدخاؿ مهارات األفراد كأحد مكوناتو، اؼب ربديد ماىية الرأس .2
 .كالًتكيز على االستثمار البشرم لتحسُت مهارات كإنتاجية األفراد

مقدار األنبية االقتصادية ؼبخزكف  ظهاراؿ البشرم إلاؼب أستقدير قيمة الر  .3
 .اؼبوارد البشرية، كلتحديد القيمة االقتصادية لؤلفراد بالنسبة للمجتمع

اؿ البشرم كالناذبة من موت أك عجز الفرد اؼب إدخاؿ مفهـو اػبسارة ُب الرأس .4
 .أثناء اغبركب كالذم يقلل من ـبزكف الثركة القومية

اؿ البشرم كالناذبة من ىجرة العاملة، اؼب االقتصادية للرأس ربديد الرحبية .5
 .(65، صفحة 2002راكيةحسن، ) كاالستثمار ُب ؾباؿ الصحة كالتعليم كالتدريب
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 مال البشريال الرأس ماىيةالمطلب األول: 
 

ور  إذا كانت اعبذكر التارىبية لبلىتماـ بالتعليم كاستثمار تعود إٔب القرف الثامن عشر، فإف ظه
" ؼبصطلح العاـ مفهـو للكضع األسس األكٔب  ُبالكبَت يعود الفضل مفهـو الرأس البشرم يعد حديثا، 

 1979اغبائز على جائزة نوبل ُب االقتصاد عاـ  األمريكيإٔب االقتصادم " الرأظباؿ البشرم
(SCHULTZ, T., W.) ؿباضرتو الشهَتة  من خبلؿ"Investment in Human Capital "

 لجمعية االقتصادية األمريكية ُباليت ألقاىا ُب اؼبلتقى الثالث كالسبعُت ل "مار ُب الرأظباؿ البشرم االستث
استخدامو من طرؼ االقتصادم األمريكي سبق ، كذلك على الرغم من .162ديسمرب  11

(MINCER, J.)  ربت عنواف1958ُب مقاؿ لو عاـ ،: 

J. MINCER, “Investment in Human Capital and Personal Income 

Distribution”, Journal of Political Economy, August 1958. 

 

غَت العبلقة اعبدلية ك  ؛اؿ البشرم عآب التسيَتاؼب مفهـو الرأسكمع بداية عقد الثمانينات دخل 
اؿ العمل ُب حد ذاتو كسيلة لًتاكم الرأظب؛ حيث أصبح اليت كانت موجودة بُت العمل كالرأظباؿ اؼبادم

 .يستطيع بيعو ؼبؤسسة أخرل عاملالبشرم لل

 

شر بداية بركز ما أصبح يعرؼ باقتصاد اؼبعرفة، انتك كمنذ هناية عقد التسعينيات من القرف اؼباضي، 
قـو فقط على تعد ت أسس االقتصاد اعبديد ٓب ، ألفاؿ البشرم أكثر فأكثراؼب استعماؿ مفهـو الرأس

، كصار اؼبوارد غَت اؼبادية اليت ىي حبوزة األفرادكل على  ككذلك ل ، بكحسب اآلالت كالتقنيات كاألمواؿ
 .اؿ البشرم موضوع استثمار كتراكم  كسوؽاؼب رأسعندىا ال
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 الفرع األول: مفهوم الرأس المال البشري
 

تتسع كتضيق حبسب رؤية كثَتة كمتعددة، اؿ البشرم  اؼب اليت تعطى للرأس اتيفر إف اؼبفاىيم كالتع
اؼبعارؼ اليت يكتسبها اؿ البشرم باؼبعٌت الواسع ىو ؾبمل اؼب الرأسمفهـو ف فنجد أ ،كىدؼ صاحبها

كاليت يستخدموهنا ُب إنتاج السلع، كاػبدمات، ُب األسواؽ أك  ؛-األفكاركحىت - األفراد خبلؿ حياهتم
 .(OCDE, 1996b) خارجها

لى أنو ؾبمل ع (LAROCHE, MERETTE, & RUGGERI, 1999)كيعرفو 
دادات الفطرية، كاؼبعارؼ كالكفاءات اليت اكتسبها األفراد كطوركىا على امتداد حياهتم، كىو االستع

 .تعريف وباكؿ أف هبمع بُت القدرة على اكتساب الرأظباؿ البشرم كاكتسابو كتطويره

اليت يبلكها اؼبميزات األخرل كل ك كالكفاءات اؼبؤىبلت كما يعرؼ أيضا على أنو ؾبمل اؼبعارؼ ك 
الرفاه لو  ، ربققسبده دبزايا اجتماعية كاقتصادية كشخصيةمن شأهنا أف اليت ك  ؛أك يكتسبها إلنسافا

 كذلك                      ك  (OCDE, 2001a, pp. 17-43) الفردم كاالجتماعي كاالقتصادم

(OCDE, 2007b, p. 30). 

التعليم، : اطات مثلؾبمل االستثمارات ُب النش :اؿ البشرم ىواؼب الرأسأما باؼبعٌت الضيق؛ ف
            اليت تسمح برفع إنتاجية العامل ُب سوؽ العمل ،الصحة، التكوين اؼبهٍت، كالتدريب ُب مكاف العمل

(YU, 2001, pp. 2-3) . 

 اػبربات كاؼبعارؼ اليت حبوزة األفراد ُبك الكفاءات، ؾبمل لى أنو ىناؾ من يعرفو كذلك عك 
اؼبؤىبلت ؾبمل كما يعرؼ على أنو ،  (FLAMHOLTZ & LACEY, 1981) مناصب عملهم

 .(OCDE, 1998, p. 9) هتم النشاط االقتصادم كاؼبميزات األخرل لئلنساف اليتكالكفاءات 

أما االستثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرم فيعرؼ على انو اإلنفاؽ على اإلنساف لزيادة دخلو ُب 
   (1، صفحة 2006 )اغبناكم،اؼبستقبل 
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 مال البشريال المركبات األساسية للرأسالفرع الثاني: 
 

اؿ البشرم يتكوف من جزأين اؼب ج أف الرأستمن التعاريف السابقة الذكر نستطيع أف نستن
اعبزء الفطرم يعرب عن االستعدادات اعبسمية كالعقلية الفطرية  ؛كجزء مكتسب فطرم زءج: أساسيُت

فيعرب عن ؾبمل اؼبعارؼ كىو اعبزء األىم ُب الرأظباؿ البشرم د، أما اعبزء اؼبكتسب اليت تولد مع الفر 
 .كالكفاءات كاؼبؤىبلت كالقدرات اعبسمانية كاػبربات كالتجارب اؼبكتسبة

اؿ البشرم اؼب اؼبعارؼ اؼبرتبطة بالرأس (LUNDVALL & JOHNSON, 1994)كيصنف 
 :ىيأساسية؛ إٔب أربعة أنواع 

 .كتعرب عن معرفة األفعاؿ(: Savoir quoi)معرفة ماذا   -

كتعرب عن معرفة األسس كالقوانُت اليت ربكم كتسَت (: Savoir pour quoi)معرفة ؼباذا   -
 .الطبيعة كاألفراد كاجملتمعات

كتعرب عن معرفة طريقة أداء األعماؿ، كعن كيفية (: savoir comment)معرفة كيف   -
 .استخداـ اؼبؤىبلت كاالستعدادات

 . كتعرب عن القدرة على االتصاؿ كالتعامل مع اآلخرين(: Savoir qui)ة من معرف -

 :إٔبىي األخرل  فتصنفاؿ البشرم اؼب اؼبؤىبلت كالكفاءات اؼبرتبطة بالرأس أما

 .السماع، الكبلـ، القراءة كالكتابة: االتصاؿ عن طريقكفاءات  -

 .باغبساكفاءات  -

 .على تعلم التعّلم، على االنضباط الذاٌباليت تعرب عن قدرة الفرد  الكفاءات الفردية -

 .ركح الفريق، فن اإلدارة: لكفاءات العبلئقيةا -
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لكفاءات األخرل الضركرية مثل سهولة استعماؿ تقنيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، اؼبعارؼ ا -
 ...الضمنية، القدرة على حل اؼبشاكل

ب من ميبلد الفرد إٔب كتبدأ عملية اكتساب اؼبعارؼ كاؼبؤىبلت كالكفاءات كاػبربات كالتجار 
 :مدل اغبياة، كتتطور عرب مراحلها اؼبختلفة من خبلؿ كفاتو؛ فهي عملية سبتد

 .لعائلة كدكر اغبضانة، ككل اؽبياكل اليت تستقبل األطفاؿ قبل سن الدراسةا -

ُب اؼبؤسسات التعليمية الرظبية بكل أنواعها  النشاطات الرظبية للتعليم كالتكوين بكل مراحلو -
، كالتعليم كالتقٍت التعليم التحضَتم، التعليم االبتدائي كالثانوم، التعليم اؼبهٍت: اكمراحله
 ...اعبامعي

 .التكوين كالتدريب ُب مكاف العمل -

 .اغبياة اليومية للفرد كعبلقتو االجتماعية -

 
 :مال البشريال الخصائص األساسية للرأسالفرع الثالث: 

 

 :صائص يبكن تلخيصها ُب النقاط التاليةاؿ البشرم جبملة من اػباؼب يتميز الرأس

 .كجزء مكتسب ،فطرم زءج: اؿ البشرم من جزأيناؼب يتكوف الرأس -

صنف ، كيبكن أف ياؿ البشرماؼب اؼبعارؼ كالكفاءات تعد اؼبركبات األكثر أنبية ُب الرأس -
 : ؛ نبامن حيث نوعية اؼبعارؼ كاؼبؤىبلت كالكفاءات إٔب صنفُت أساسيُت كفقها

 كىو الذم ينشأ من اكتساب اؼبعارؼ كالكفاءات العامة مثل : شرم عاـماؿ ب رأس
 .معرفة القراءة كالكتابة كاغبساب
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 كىو الذم ينشأ من اكتساب معارؼ ككفاءات خاصة بوظيفة : ماؿ بشرم خاص رأس
 . أك دبهنة معينة، أك دبؤسسة حبد ذاهتا

 :اؿ البشرماؼب يتطلب اكتساب كتكوين الرأس -

 لية،موارد ما استثمار 

   ،زبصيص كقت 

 كبذؿ جهد لذلك.  

التكوين كالتعليم أك عن طريق باالستعماؿ كاػبربة ُب ؾباؿ العمل، اؿ البشرم اؼب الرأسيتطور  -
 .بكل أنواعو

 .كوبتاج للتجديد للتقادـاؿ البشرم اؼب الرأسيتعرض   -

 .بالفرد الذم يكتسبو اؿ البشرماؼب الرأسىبتص  -

 .ا أساسيا من مصادر الدخلاؿ البشرم مصدر اؼب يعترب الرأس -

موضوع اؿ اؼبادم ُب كونو اؼب يتشابو مع الرأس اؿ البشرماؼب الرأسفبا سبق يبكن القوؿ أف 
ذبديد اؼبعارؼ كالكفاءات ) وبتاج ؼبصاريف صيانة كاالىتبلؾكُب كونو استثمار كتراكم كسوؽ، 

 .(الذم ىو اإلنساف)حبو  يبكن فصلو عن صا، البالفرد ااص، كىبتلف عنو باعتباره خ(نهاييكرب

 

 الفرع الرابع: إشكالية قياس الرأس المال البشري
 

منذ ظهور نظرية الرأس اؼباؿ البشرم ُب بداية عقد الستينيات من القرف اؼباضي، شكل موضوع 
قياس الرأس اؼباؿ البشرم ؿبل اىتماـ العديد من الباحثُت ُب األدبيات االقتصادية، كشهد نقاشا كجدال 

. كذلك ألف أم قياس يعطى (OCDE, 1996b, p. 19) يا كبَتا ما زاؿ مفتوحا إٔب يومنا ىذااقتصاد
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للرأس اؼباؿ البشرم، يتأثر باؼبفهـو الذم يأخذه الرأس اؼباؿ البشرم، بطريقة القياس كالتجميع، ككذلك 
 بالغرض من استعماؿ القياس.

ارتباطا كثيقا باؼبعارؼ )الكفاءات(  إف الرأس اؼباؿ البشرم باعتباره رأس ماؿ غَت مادم يرتبط
، غَت أننا عندما (MACHLUP, 1984, pp. 430-431)اؼبكتسبة من طرؼ األفراد حبسب رأم 

كباكؿ استخداـ اؼبعارؼ كمقياس للرأس اؼباؿ البشرم نصطدـ بالعديد من اؼبشاكل كالعراقيل ألف 
    الباحثُت  كاػبدمات حبسب رأماؼبعارؼ زبتلف كثَتا من الناحية االقتصادية عن باقي السلع 

(AGHION & HOWITT, 2000, pp. 467-482). 

 كمن بُت أىم ىذه العراقيل يبكن أف نذكر: 

  اإلطار الذم يتشكل ضمنو الرأس اؼباؿ البشرم، فهو يشمل التعليم الرظبي، التعليم غَت
 .(OCDE, 1998, pp. 12-13)الرظبي، التعليم باؼبمارسة كالعمل...اْب 

  طابع غَت اؼبتجانس الذم يتميز بو الرأس اؼباؿ البشرم، كؽبذا قد يصعب التعبَت عن ال
النشاط االقتصادم خباصية كاحدة، كما يصعب ذبميع ىذه اػبصائص لدل األفراد، 

 للحصوؿ على ـبزكف الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم لدكلة ما.

 تطرح إشكاال كبَتا، ألهنا  مضموف كطبيعة اؼبعارؼ اليت اكتسبها اإلنساف ُب حد ذاهتا
زبتلف من فرد إٔب فرد، فلو نقيس على سبيل اؼبثاؿ الرأس اؼباؿ البشرم لؤلفراد عن طريق 
الشهادة اؼبتحصل عليها، فكما ىو معركؼ لدل اعبميع قد يتساكل فرداف ُب الشهادة 
كىبتلف مضموف اؼبعارؼ احملصل لكل كاحد منها، كبذلك ىبتلف األداء االقتصادم 

 كل منهما. ل

  ،مدل توافر اؼبعلومات كالبيانات اؼبستخدمة ُب القياس، كمدل دقتها، كمشوليتها
 كصبلحيتها...اْب.
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ؽبذه األسباب كلغَتىا يبكن القوؿ أنو من الصعوبة دبكاف الوصوؿ إٔب قياس دقيق كشامل للرأس 
س اؼباؿ البشرم يبكن أف اؼباؿ البشرم، كمن أىم القياسات اؼبستخدمة ُب األدبيات االقتصادية للرأ

 نذكر:

 ،معدالت التمدرس 

 ،)معدؿ القرائية )كىو نقيض معدؿ األمية تقريبا 

 ،نسبة اغباصلُت على مستول تعليمي معُت 

 ،عدد اغباصلُت على شهادات جامعية 

 ،عدد براءات االخًتاع 

  متوسط سنوات الدراسة لدل الطبقة النشيطة من السكاف، كىو القياس األكثر
ُب األدبيات االقتصادية اؼبهتمة بالرأس اؼباؿ البشرم منذ منتصف عقد استخدما 

الثمانينات من القرف اؼباضي، كقد أنشأت لو العديد من قواعد اؼبعلومات الدكلية من 
 أنبها:

  (PSACHAROPOULOS & ARRIAGADA, 1986), 

 (KYRIACOU, 1991),  

 (LAU, BHALLA, & LOUAT, 1991),  

 (BARRO & LEE, 1993), (BARRO & LEE, 1996),  (BARRO 

& LEE, 2001),  

 (NEHRU, SWANSON, & DUBEY, 1995),  

 (DE LA FUENTE & DONENECH, 2000)  
  (COHEN & SOTO, 2001) …etc. 

 (BARRO & LEE, 2001) :مثل كذبدر اإلشارة ُب األخَت إٔب ىناؾ بعض الباحثُت
(HANUSHEK & KIMKO, 2000) كيفية للرأس اؼباؿ البشرم تستند   تطوير قياسات واحاكل

 على االختبارات الدكلية ُب ؾباؿ الرياضيات، العلـو كالقراءة.  
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 مال البشريال نظرية الرأسالتعليم و المطلب الثاني: 
 

( من أىم النظريات .BECKER, G., Sاؿ البشرم لبلقتصادم )اؼب تعترب نظرية الرأس
التحليل من الناحية االقتصادية، كاليت مهدت ؽبا أعماؿ االقتصادية اليت تناكلت موضوع التعليم ب

(SCHULTZ, T.,W.(ك )MINCER, J..) 

 

  SCHULTZمال البشري عند ال التعليم استثمار في الرأس :الفرع األول
 

تفسَتات أكثر فعالية لتفسَت الزيادة ُب  قدًنت (SCHULTZ, 1961, p. 1)حاكؿ لقد 
اؿ إٔب االىتماـ اؼب نتباه من ؾبرد االىتماـ باؼبكونات اؼبادية للرأسربويل االمن خبلؿ ؿباكلتو الدخل، 

عزكؼ الحظ ؼبا  ،"اؿ البشرماؼب الرأس"اسم  كاليت اصطلح عليها  اديةاؼب غَتبتلك اؼبكونات 
االستثمار ُب " بعنواف الشهَتة؛ كؽبذا قبده يفتتح ؿباضرتو لثركة البشريةحبث كربليل ىذه ا االقتصاديُت

ساف لويس  لجمعية االقتصادية األمريكية ُباليت ألقاىا ُب اؼبلتقى الثالث كالسبعُت ل "اؿ البشرمؼبا الرأس
 :بالقوؿ .162ديسمرب  11بتاريخ 

  
كالصحة كاؽبجرة الداخلية على ضركرة اعتبار نفقات التعليم  (؛.SCHULTZ, T.,W)كأّب 

ئدا من قبل حُت كانت على عكس ما كاف سا نفقات استثماريةلبلستفادة من فرص أفضل للعمل 
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، كما أكد على دكر التعليم كالتدريب ُب مكاف العمل ُب زيادة إنتاجية الفرد، تعترب نفقات استهبلكية
 .كمن شبة زيادة دخلو كالدخل القومي ككل

كيستدؿ على دكر التعليم ُب زيادة اإلنتاجية بتحليلو لزيادة اإلنتاجية الزراعية ُب الواليات اؼبتحدة 
نو من الرغم من أف خصوبة األرض الزراعية، كتوافر مياه الرم، كالتمتع باغبرية أيرل ك ة؛ األمريكي

كاليت كلها عوامل تساعد على  اليات اؼبتحدة األمريكية و الالسياسية، كتوافر األساليب الفنية الزراعية ُب 
ليمهم من خبلؿ منح دراسية الزيادة ُب اإلنتاجية الزراعية إال أف االستثمار اؼبستمر ُب األفراد، كُب تع

راكيةحسن، ) اليات اؼبتحدة األمريكيةو ال للمزارعُت ىي اليت حققت الطفرة اإلنتاجية الزراعية ُب
 .(66، صفحة 2002

 على ثبلثة فركض أساسية:    نظريتو (.SCHULTZ, T.,W)قد بٌت ك 

الزيادة يبكن تفسَته ب النمو االقتصادم الذم ال يبكن تفسَته بالزيادة ُب اؼبدخبلت اؼباديةإف  .1
، كذلك انطبلقا من معاينتو غبالة الدكؿ الغربية عموما اؿ البشرماؼب رأسلُب اؼبخزكف اؼبًتاكم ل

 كالواليات اؼبتحدة األمريكية خصوصا. 

استثمارىم ُب اختبلفات مقدار ىا بيبكن تفسَت  كمداخيل األفراد االختبلفات ُب إيراداتإف  .1
  .البشرم مرأظباؽب

اؿ البشرم إٔب رأس اؼباؿ اؼب الدخل من خبلؿ زيادة نسبة رأستوزيع قيق العدالة ُب يبكن رب .4
 .ادم )غَت البشرم(اؼب

اؿ البشرم إٔب اؼب أشكاؿ االستثمار ُب الرأس (SCHULTZ, 1961, pp. 9-11)كقد صنف 
 ىي: ؛طبسة ؾبموعات كربل

 الصحة؛  .1
 التدريب كالتكوين أثناء العمل؛  .1
 التعليم الرظبي؛  .4
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 يم الكبار؛تعل .3
 اؽبجرة كالتنقل من أجل االستفادة من فرص عمل أفضل.  .6

 

اؿ طاؼبا أنو وبقق خدمة اؼب رأسالباعتباره شكبل من أشكاؿ الرظبي على التعليم  ربليلوك قد ركز 
اؿ البشرم، بل ىو اؼب ُب الرأسستثمار ، كيعتربه أىم شكل من أشكاؿ االمنتجة ذات قيمة اقتصادية

فسر اعبانب األكرب من التغَتات كاالختبلفات ُب دخل الفرد شرم ذاتو ، ألنو يبكن أف ياؿ الباؼب الرأس
( يقصد التعليم)اؿ البشرم اؼب إف جاذبية ىذا الشكل من أشكاؿ الرأس: " كاجملتمع، ككما يقوؿ عنو

 .(SCHULTZ, 1961) "معدؿ زيادتو يبكن أف يكوف مفتاحا لفك لغز النمو االقتصادم

نوعُت  " أف التحليل االقتصادم للتعليم هبب أف يأخذ ُب اغبسباف T. SCHULTZيرل "ك  
 من اؼبوارد:

، كاكتساب اؼبعارؼ البلزمة إلسباـ عملية التعليم ذاهتاالضركرية ك اؼبوارد كل  -1
 .كالكفاءات

لفرد، ك اليت كاف يبكنو على االضائعة فرص العمل إيرادات كل مداخيل ك  -1
 ٓب يلتحق بالتعليم.ك استغلها اغبصوؿ عليها لو أنو 

ثورة ُب التحليل االقتصادم اؼبعاصر للنمو  (.SCHULTZ, T.,W)لقد أحدث ربليل 
االقتصادم، كأضاؼ إٔب النظرية التقليدية لبلستثمار نوعا جديدا من النفقات االستثمارية اليت كانت 

فادة من فرص أفضل تعترب نفقات استهبلكية، مثل: نفقات التعليم كالصحة كاؽبجرة الداخلية لبلست
للعمل، كما أعطى لنظرية األجر بعدا آخر ُب ربديد مستول األجور من غَت اعبهد اؼببذكؿ كنفقات 
اكتساب اؼبعارؼ كالكفاءات، كذلك عندما أّب على ضركرة احتساب الوقت اؼبستغرؽ ُب اكتساب 

الىتماـ الذم أكاله لؤلدكار اؼبعارؼ كالكفاءات ؼبا لو من دكر ُب ربسُت إنتاجية الفرد، كمع كل ىذا ا
 .على سبيل اؼبثاؿالغرض الثقاُب كالكبَتة للتعليم، فهو يعًتؼ بأغراض التعليم األخرل   االقتصادية
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  BECKERمال البشري عندال الستثمار في الرأسالتعليم و نظرية ا: الفرع الثاني
 

( .SCHULTZ, T.,W)من أعماؿ (.BECKER, G., S)انطلق االقتصادم األمريكي 
 .مال البشريال نظرية االستثمار في الرأسلوضع ( .MINCER, Jك)

اؿ البشرم كل النشاطات اؼب ضمن االستثمار ُب الرأس (BECKER, 1993, p. 1) كيدرج
؛ اليت يبكن أف تنمي اؼبوارد البشرية سواء كانت على شكل مداخيل نقدية أك إشباع لرغبات بسيكولوجية

 :رات يذكركمن بُت أنواع ىذه االستثما

 التعليم؛  .1
 التدريب ُب مكاف العمل؛ .1
 اؽبجرة؛ .4

 البحث عن اؼبعلومات حوؿ األسعار كاؼبداخيل؛ .3

 .  الصحة  .6

 

من خبلؿ دراساتو كأحباثو إٔب أف يرقى بالتحاليل يهدؼ  (BECKER, 1964) لقد كافك 
نظرية تسد الفراغ ( اـمق)اؿ البشرم إٔب درجة اؼب كالتفسَتات العامة اؼبقدمة من قبل لبلستثمار ُب الرأس

النظرم اؼبوجود ُب النظرية االقتصادية، كتقدـ تفسَتات كبراىُت علمية نظرية ؽبذا النوع اعبديد من 
 .االستثمار ُب التحليل االقتصادم، كؿباكلة إجراء قياسات ذبريبية عليو

 مي النظرماؿ البشرم تقدًن التفسَت العلاؼب كبعبارة أخرل رباكؿ نظرية االستثمار ُب الرأس
 :كالتحقق التجرييب للفرضيات كاؼببلحظات اآلتية

  األجر اؼبثإب للعامل يتناسب طرديا مع مستول الكفاءات، كيتزايد دبعدؿ متناقص مع
 .العمر
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 معدالت البطالة تتناسب عكسيا مع مستول كفاءة العامل. 

 ؼبتقدمةاؼبؤسسات ُب الدكؿ اؼبتخلفة تتساىل أكثر مع عماؽبا من مؤسسات الدكؿ ا. 

  الشباب يغَتكف الوظائف أكثر من الكهوؿ، كبالتإب فهم يتلقوف نصيبا أكرب من التعليم
 .كالتدريب ُب مكاف العمل من الكهوؿ

 منحى توزيع األجر يلتوم أكثر باالذباه اؼبوجب مع العماؿ احملًتفُت كاؼبؤىلُت. 

  أكثر من غَتىماألفراد اؼبوىوبوف يتعلموف كيكتسبوف أنواع التدريب اؼبختلفة. 

 تقسيم العمل يرتبط ارتباطا كثيقا حبجم كسعة سوؽ العمل ُب خد ذاتو. 

 كأكثر استغراقا للوقت من االستثمار   اؿ البشرم أكثر تشويقااؼب االستثمار األمثل ُب الرأس
 .   اؿ اؼبادم ، كباؼبقابل تقدير نتائجو أكثر عرضة للخطأاؼب األمثل ُب الرأس

 

ربليلو النظرم بتحليل انعكاسات االستثمارات  (BECKER, 1993, pp. 8-29)كقد بدأ 
اؿ البشرم عن طريق التدريب ُب مكاف العمل على اؼبداخيل باالعتماد على نظرية سلوؾ اؼب ُب الرأس
 .التدريب العاـ كالتدريب اػباص: كؽبذا فقد قسم التدريب إٔب نوعُت أساسيُت. اؼبؤسسة

 التدريب العامأوال: 
تدريب يزيد من اإلنتاجية اغبدية للفرد ُب اؼبؤسسة اليت يتدرب فيها، ككذلك ُب أم  كىو كل 

مؤسسة أخرل قد يعمل فيها، مثل ذلك الطبيب اؼبتدرب ُب مستشفى ما فإنو يزيد اإلنتاجية اغبدية 
للمستشفى اليت تدرب فيها، كيبكنو استخداـ مهاراتو اؼبكتسبة من ىذا التدريب ُب مستشفى آخر، 

أف السلوؾ العقبلين للمؤسسة يدفع هبا إٔب تقدًن ىذا النوع من  (.BECKER, G., S)ل كير 
التدريب إذا كانت ال تتحمل تكلفتو، ففي غالب األحياف قبد الفرد اؼبتدرب يتحمل تكلفة تدريبو من 

ة خبلؿ قبولو  ألجر منخفض عن اؼبعدؿ العادم لؤلجور أثناء فًتة التدريب، كيبكن أف ربقق اؼبؤسس
 .عن األجر اؼبمنوح لو لمتدربل عائدا إضافيا من تقدًن ىذا النوع من التدريب إذا زاد اإلنتاج اغبدم
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 التدريب المتخصصثانيا: 
كرب من إنتاجيتو أبدرجة يتدرب فيها اليت ؤسسة تدريب يزيد اإلنتاجية اغبدية للفرد ُب اؼبكل   ىو 

تدريب العامل اعبديد ك: عديدة لنوع من التدريبىذا اأمثلة أخرل، ك ؤسسة اغبدية إذا ما عمل بأم م
دكف  ؤسسةتدريب الفرد على نوع متخصص من التكنولوجيا اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبأك كتعريفو بعملو، 

كالكفاءات اؼبهارات اؼبؤسسة هبذا النوع من التدريب كتتحمل تكاليفو ألف  كتقـو .اْب....غَتىا
 ؿبالة من إنتاجيتو اغبدية الفردية، كبالتإب فاؼبؤسسة تنتظر أف تزيد ال ؼبتدربها اسبيت يكتاؼبتخصصة ال

 . من ىذا االستثمار كبَتالعائد احملتمل يكوف ا

ربليلو النظرم باستعراض آثار االستثمار ُب التعليم على  (.BECKER, G., S)ٍب كاصل 
ع بعض التغَتات، كما اؼبداخيل بنفس اؼبنهجية اؼبتبعة مع االستثمار ُب التدريب ُب مكاف العمل م

 .استعرض كيفية حساب معدؿ العائد من االستثمار ُب الرأظباؿ البشرم

 

اؿ البشرم ىي امتداد للفكر النيوكبلسيكي، حاكلت أف اؼب كعموما يبكن القوؿ أف نظرية الرأس
اؿ اؼب الرأس تقدـ تفسَتا لتوزيع اؼبداخيل ُب اجملتمع باالعتماد على االستثمارات اؼببذكلة ُب سبيل تراكم

( كمن كرائو اجملتمع ككل)البشرم، كما حاكلت أف تفسر ديناميكية النمو كالتقدـ على اعتبار أف الفرد 
 . مالو البشرم يستطيع أف يتطور كينمي معارفو ككفاءاتو من خبلؿ استثماره ُب رأس
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  األخرى االقتصادية النظريات و التعليم :الثالث المبحث
 

النجاح الكبَت الذم حققتو نظرية الرأس اؼباؿ البشرم ُب األدبيات االقتصادية على الرغم من 
اغبديثة، إال أف ىذا النجاح ٓب يبنع من ظهور نظريات اقتصادية أخرل تعاِب موضوع التعليم من كجهة 

 نظر أخرل، لكنها ُب أغلبها تنطلق من انتقاد نظرية الرأس اؼباؿ البشرم.

  

 

 ادات الموجهة لنظرية الرأس المال البشريالمطلب األول: االنتق
 

اؿ البشرم كغَتىا من النظريات العديد من االنتقادات كلكن بأىداؼ اؼب عرفت نظرية الرأسلقد 
 .ـبتلفة

 

 الفرع األول: األىداف المختلفة النتقاد نظرية الرأس المال البشري
 

ناؾ من ينتقد النظرية ليطورىا كيثريها، هلقد ًب انتقاد نظرية الرأس اؼباؿ البشرم ألغراض ـبتلفة، ف 
 حُت يرل أف التفسَت الذم تقدمو نظرية الرأس (BLAUG, 1992, p. 202) كىذا ما قبده ُب انتقاد

ىناؾ من الباحثُت من ك  .اؿ البشرم للطلب الفردم على التعليم ما زاؿ وبتاج إٔب حبث كبرىاف مقنعاؼب
 :               منهم إلثرائها كتطوريها مثلما فعل ذلك كل من ينتقد نظرية الرأس اؼباؿ البشرم كمحاكلة

(EICHER, LEVY-GARBOUA, & AL., 1979, p. 188)                            ،
 .(JAROUSSE & MINGAT, 1986)ك  



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

46 
 

اؿ اؼب مفهـو الرأس، كيعارض حىت صبلة كتفصيبلالرأس اؼباؿ البشرم كىناؾ من ينتقد نظرية  
إذا كانت مقابلة ُب التنس "  :حُت يقوؿ (CAYETTE, 1983, p. 32) حد ذاتو مثلُب  البشرم

جيدة للعامل من الناحية البدنية كالذىنية، كإذا كانت موضوعة للمحافظة على أجره أك زيادتو، تصبح 
 ".بذلك استثمارا

 

 الفرع الثاني: أىم االنتقادات
 

يبكن القوؿ تقاد نظرية الرأس اؼباؿ البشرم من خبلؿ استعراض األىداؼ كاألغراض اؼبختلفة الن
 :يبكن تلخيصها ُب ما يلي القصور ُب عدد من اعبوانب ااؿ البشرم شاهباؼب رأسأف نظرية ال

 .ؿبدكدية مقاربة معدؿ العائد -1

 .ؿبدكدية مبوذج الطلب على التعليم -1

 .ؿبدكدية تفسَت العبلقة بُت التعليم كاإلنتاجية -4

 

 ل العائدمحدودية مقاربة معدأوال: 
لقد أظهرت الدراسات التجريبية ؼبعدؿ العائد على االستثمار التعليمي كجود تباينات كثَتة بُت  

 االقتصادم الفرنسي  الباحثُت، كذلك الختبلفات طرؽ قياسهم ؼبعدؿ العائد، فقد الحظ

(EICHER J.-C. , 1973)  1956مثبل أف حساب تكلفة الفرصة لطالب أمريكي عاـ 
، $ 2350ك$  371زبتلف اختبلفا بُت أربع باحثُت ما بُت ( غبساب معدؿ العائد كالضركرية)

، غَت أف $ 2003يقدرىا بػ  SHULTZ، ُب حُت أف $ 371يقدرىا بػ   BECKERفنجد
BLITZ  أما $ 2350يقدرىا بػ ، MACHLUP  2049فيقدرىا بػ .$ 
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 محدودية نموذج الطلب على التعليمثانيا: 
لى التعليم يقـو باألساس على الفرضيات األساسية للتحليل النيوكبلسيكي إف مبوذج الطلب ع 

، حرية التنقل، كحساب معدؿ العائد على االستثمار (الكاملة كالتامة)نافسة كماؿ السوؽ،  اؼب: خاصة
 .التعليمي، كىي فرضيات غَت ؿبققة دائما، كما أف الطلب على التعليم قد يكوف ألغراض غَت اقتصادية

 

 محدودية تفسير العالقة بين التعليم واإلنتاجيةا: ثالث
اإلنتاجية كأف اإلنتاجية خاصية  اؿ البشرم تفًتض كتبالغ ُب اعتبار التعليم يرفعاؼب إف نظرية الرأس 

، (CAYETTE, 1983) تقدير عشوائي العامل من دكف أف تربىن على ذلك، ك تقدـ ؾبرد
اؿ اؼب درة اؼبتغَتات األساسية اؼبعتمد عليها ُب مبوذج الرأسفاؼببلحظ أف من الدراسات التجريبية عدـ ق

البشرم: التعليم )سنوات التعليم( كاػبربة:)سنوات العمل( على تفسَت تغَتات الدخل كاألجر بشكل 
 :لؤلسباب التالية إال جزئيان؛ كذلك )مقبوؿ( مرض

  ة كاعبنس كاػبلفية العائلي حبسب العرؽأف اؼبداخيل كاألجور قد زبتلف
 ...كمنصب العمل

 البيانات اؼبستعملةباختبلؼ  اؼبعطيات ك النموذج ك  اختبلؼ النتائج باختبلؼ. 

جديدة تفسَتات  ؿ تقدًنك أخرل لدكر التعليم، ربانظريات  ظهرت كلغَتىاكؽبذه األسباب 
 .األفرادر و أجاؼببلحظة بُت مداخيل ك لفوارؽ ل
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 المطلب الثاني: أىم النظريات األخرى

 

عديد من النظريات اليت تناكلت موضوع التعليم من غَت نظرية االستثمار ُب الرأس اؼباؿ ىناؾ ال
 البشرم، سنحاكؿ الًتكيز على أشهرىا كأنبها  ُب األدبيات االقتصادية.

 

 "la theorie des attitudes"نظرية القابليات  :الفرع األول
 

ًتض أف التعليم يزيد من اإلنتاجية اؿ البشرم تفاؼب أف نظرية الرأس" (GINTIS, 1971)يرل 
، كلكنو باؼبقابل (األجر)الفردية للعامل كتضع لذلك عبلقة رياضية تربط بُت اؼبستول التعليمي كالدخل 

اليت يؤثر هبا التعليم ُب اإلنتاجية كمن شبة قي ( اؼبيكانيـز)يبلحظ أهنا ال تقدـ أم تفسَت أك شرح  لآللية 
 .الدخل

تفًتض أنو من اػبطأ أف قبعل من اؼبستول التعليمي للفرد احملدد    (.GINTIS, H) إف نظرية
الرئيس لدخلو، كرباكؿ أف تربىن على ذلك، كما رباكؿ أف تقدـ تفسَتا جديدا لدكر التعليم ُب 

 .اإلنتاجية

ُب ربليلو من اعتبار أف القيمة السوقية للعامل ترتبط أساسا بثبلثة أنواع  (.GINTIS, H)ينطلق 
 :ميزات كاػبصائص كاؼبميزات الشخصية للفرد، ىيمن اؼب

 .القدرات الفردية على الًتكيب كالتحليل اؼبنطقي، التعليق كاستعماؿ الرموز: اؼبميزات الذىنية -

اؼبميزات العاطفية: كتشمل كل النزعات كاألمباط العاطفية الكفيلة بشحذ كربفيز اؽبمم لدل  -
 ؿ فبكن.العامل من أجل أف يؤدم عملو على أحسن حا

مثل اعبنس، العرؽ، الدين، الطبقة االجتماعية، لوف العينُت، اؼبنطقة : اؼبميزات الشخصية -
 .اعبغرافية
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خاصة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كؿباربة )كيبلحظ أنو مع التطورات الكبَتة اليت عرفها العآب 
ربديد دخلو، كؽبذا فقد استبعده ٓب يعد للمميزات العرقية كاعبنسية للفرد دكرا يذكر ُب ( التمييز العنصرم 

 .من البداية من التحليل كركز على النوعُت اآلخرين من اؼبميزات

باختبار العديد من اؼبعطيات اؼبتاحة حوؿ الدخل كاؼبستول )كحاكؿ بعد ذلك أف يثبت ذبريبيا 
ج غَت معنوية حاالت كثَتة إٔب نتائ ُبأف االعتماد على النوع األكؿ من اػبصائص فقط يؤدم ( التعليمي
 . إحصائيا

ركز كثَتا على اػبصائص الوجدانية للفرد من حيث آلية اكتساهبا، كمن حيث دكرىا ُب  قدكؽبذا ف
على أساس أف ىيكل العبلقات االجتماعية داخل ، كقابلية الطاعة اإلنتاجية؛ خاصة قابلية النظاـ

 . ىذين النوعُت من القابلياتكتنظيم العمل يتطلباف كثَتا ( WEBERاؼبنظمة بتعبَت )اؼبؤسسة 

يلعب دورا كبيرا في ( النظام التعليمي بصفة عامة)التعليم إٔب أف  (.GINTIS, H)كىبلص 
 .تطوير وتنمية ىذه القابليات التي يحتاجها سوق العمل

كبالتإب فهذه النظرية رباكؿ أف تطرح تفسَتا مغايرا لذلك التفسَت الذم قدمتو نظرية الرأظباؿ 
عن دكر التعليم  ُب تربير التغَتات ُب األجور عن طريق اؼبميزات الشخصية كالسلوكية اليت البشرم 

 .ينتجها النظاـ التعليمي

 

 "La théorie du signal"اإلشارة  ظريةن: الفرع الثاني

 

من اعتبار أف أم فرد يدخل إٔب سوؽ العمل كباحث عن   (SPENCE, 1973) ينطلق
 ":اإلشارات  اؼبؤشرات ك" ئص؛ يصطلح عليها اسم العمل يبلك نوعُت من اػبصا

يقصد هبا كل اػبصائص كالصفات الثابتة اليت سبيز الفرد كال يستطيع تغيَتىا  : اؼبؤشرات -
 ...كاعبنس، كاللوف، كالعرؽ
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اؼبعارؼ )يقصد هبا كل اؼبميزات الفردية القابلة للتغيَت، مثل اؼبستول التعليمي : اإلشارات -
 ...ت، اػبربا(كالكفاءات

تعترب التعليم كالتكوين الذم تلقاه  (SPENCE, 1973)" اإلشارة "من ىذا اؼبنطلق فنظرية 
الفرد ما ىو إال ؾبرد إشارة أكلية عن إنتاجيتو اؼبستقبلية احملتملة، يرسلها كيبثها ُب سوؽ العمل ألرباب 

 . العمل

مل من جهة أصحاب العمل ُب سوؽ الع" ال تناظر ُب اؼبعلومات"فالنظرية تفًتض إذا أف ىناؾ 
ألهنم ال يعلموف مسبقا باإلنتاجية اغبقيقة لؤلفراد طاليب العمل، كؽبذا فاألجر حسب ىذه النظرية يتحدد 
باألساس من خربة التوظيفات السابقة اليت قاـ هبا أرباب العمل، كبالتوليف بُت اؼبؤشرات كاإلشارات، 

على أكرب مستول تعليمي ربت قيد تكلفة االكتساب  كعليو فالنظرية ترل أف األفراد سيسعوف للحصوؿ
 .ليطلقوا أقول إشارة ُب سوؽ العمل

كاؼببلحظ أف نظرية اإلشارة كإف كانت قد فسرت جانبا من جوانب ربديد األجور ُب سوؽ 
 . العمل، إال أهنا ٓب تقدـ أم تفسَت لعبلقة اإلنتاجية الفردية باؼبستول التعليمي

 

 "La théorie du filtre" المصفاة نظرية: الفرع الثالث
 

من النقائص اليت سجلتها بعض الدراسات  (ARROW, 1973) تنطلق نظرية اؼبصفاة
اؿ البشرم؛ كاليت الحظت عدـ قدرهتا على تقدًن تفسَتات كافية للتغَتات اؼب التطبيقية على نظرية الرأس

ككأفضل مثاؿ على . مفسرة ُب النموذجُب األجور باالعتماد على اؼبستول التعليمي كاػبربة كمتغَتات 
 .ذلك عجزىا على تفسَت االختبلفات اغبقيقية كالكبَتة ُب األجور لنفس اؼبستول التعليمي كاػبربة اؼبهنية



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

3. 
 

ُب  (.BECKER, G., Sػ )اؿ البشرم لاؼب كمن شبة فقد عارضت نظرية اؼبصفاة نظرية الرأس
ؤشر أف سوؽ العمل غَت كامل ألف اؼبعلومات غَت تامة فرضياهتا كربليبلهتا، فهي تفًتض مثل نظرية اؼب

كغَت كاملة من جهة أرباب العمل، كترل أف التعليم ال يزيد شيئا ُب اإلنتاجية الفردية للعامل، كإمبا يقدـ 
االنضباط، القدرة على العمل كاالندماج، : لو باؼبقابل بعض اؼبميزات اؼبطلوبة ُب سوؽ العمل، مثل

 .الذكاء كغَتىا

المستوى التعليمي للفرد بصفة عامة والشهادة المتحصل عليها كتعترب نظرية اؼبصفاة أف  
الذي يصنف ويرتب على أساسو األفراد في سوق ( المصفاة)بصفة خاصة يقوم بدور الكاشف 

 .العمل لما لو من ميزات موضوعية بالنظر لباقي المؤشرات األخرى

، حُت تنفي أم دكر يبكن "اؼبؤشر"ليبلت كتفسَتات نظرية تعترب نظرية اؼبصفاة امتدادا متطرفا لتح
أف يكوف للتعليم ُب زيادة اإلنتاجية الفردية، كال تعًتؼ للتعليم إال بوظيفتو الًتتيبية التصفوية  كإف كاف 
للتعليم ىذه الوظيفة بالفعل، إال أنو يبكن القياـ هبا بشكل أفضل ردبا لو قاـ رب العمل بإجراء 

ليب العمل، كأضف إٔب ذلك عجزىا عن الكشف عن اإلنتاجية، كعدـ قدرهتا على ربديد اختبارات لطا
  .اعبزء من الفركؽ ُب األجور الذم يفسره التعليم

 كمن النظريات األخرل، نذكر:

 التنافس على العمل نظرية "Le modèle de concurrence pour 

l'emploi ": تقـو نظرية التنافس على العمل اػػ (THUROW, 1975)  باألساس على

اليت تقوؿ أف التعليم يزيد من إنتاجية الفرد، البشرم اؿ اؼب معارضة الفرضية األساسية لنظرية رأس
 التعليم يكشف، كأف (التكنولوجيا)الفرد بل خاصية العمل  اإلنتاجية ليست خاصيةكتعترب أف 
عرض العمل األفراد  ، فهو يرل أنو من جانبالمتعلم على التكيف والتعلم قدرات فقط عن

ال يتفرقوف عن بعضهم البعض باإلنتاجية كإمبا بالتكاليف اليت بذلوىا ُب سبيل التعلم كالتكوين 
 ".L. THUROW " "Background characteristics "كاكتساب اػبربة، كيسميها 
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لو العاملُت لديو لشغل األعماؿ البلزمة  رب العمل مستعد لتكوينكؽبذا فحسب ىذه النظرية 
التكوين )عإب غبملة اؼبهارات لبلحتفاظ هبم  لدفع أجر ، كمستعد كذلك(السوؽ الداخلية)

إٔب السوؽ اػبارجية للعمل فاؼبستول التعليمي يعترب احملدد الرئيس  اضطر، أما إذا (اػباص
للتفريق بُت اؼبًتشحُت، حيث ىبتار رب العمل اؼبًتشح الذم وبقق شركط منصب العمل باغبد 

دبعٌت أنو لو تنافس على منصب عمل فرداف تتحقق )من اؼبستول التعليمي اؼبطلوب  األدىن
على افًتاض أف ( فيهما شركط منصب العمل رب العمل سيختار الفرد ذك اؼبستول األدىن

كعندما ال . اؼبتنافسُت يقبلوف بالبقاء ُب خط االنتظار بغية اغبصوؿ على منصب عمل جيد
عندما يكوف )أف يفرؽ بُت اؼبًتشحُت اؼبتنافسُت على منصب العمل يستطيع اؼبستول التعليمي 

 .ىبتار رب العمل كحدا من بُت اؼبتنافسُت( لديهم نفس اؼبستول التعليمي
 نظرية إعادة اإلنتاج (Théorie de la reproduction):  يرل

(BOURDIEU & PASSERON, 1970)  أف النظاـ التعليمي يعمل على إعادة إنتاج
"؛ فتحت غطاء اغبيادية كتساكم الفرص يقـو النظاـ Classes dominantesاؼبهيمنة " الطبقات

" حبجة Classes dominéesاؼبدرسي باإلقصاء القانوين ألطفاؿ الطبقات الشعبية اؼبهيمن عليها "
كىم ال يستطيعوف أف وبصلوا على اؼبعرفة خارج اؼبدرسة كما يفعل أبناء  -ضعف ثقافة اؼبعرفة عندىم 

 .-لطبقة اؼبهيمنةا
 تنتقد ىذه النظرية نظرية الرأس اؼباؿ البشرم من حيث كوف سوؽ  نظريات تجزؤ سوق العمل

الذم يتحدد فيو أجر الرأس اؼباؿ البشرم سوقا مقسما كليس سوقا كاحدا، كىي بذلك العمل 
 ، يبكن إهبازىا ُب :أسواؽ عمل منفصلة كجود عدةتفًتض 

 .(فيها دكراف للعاملُت: )ؼبديرينلفئة ا سوؽ عمل أكلية مستقلة -

 .فيها ثبات نسيب غَت إبداعي: اإلدارة كاإلنتاج إلطارات سوؽ عمل أكلية تابعة  -

 .فيها دكراف ألهنا ىامشية: األقل مهارة سوؽ عمل ثانوية العماؿ -

 كتقـو النظرية على االفًتاضات األساسية اآلتية باإلضافة إٔب فرضية ذبزؤ سوؽ العمل:
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 .كمن ٍب خصائص العاملُت اؼبطلوبُت لشغلها ا ربدد األعماؿالتكنولوجي -

أرباب العمل بقسمة سوؽ العمل من أجل  كرغبة( أرباب عمل -عماؿ )الصراع الطبقي  -
 .ليس التكنولوجياك ذبزؤ السوؽ الرئيسي ُب  سببال ىي االستغبلؿ

 .كال زبلق ذلك التجزؤ التقانة تعمق ذبزؤ السوؽ -

 

اؿ البشرم تعرضت النتقادات داخلية ألهنا تعد اؼب نظرية الرأسأف  كعموما يبكن القوؿ 
   .نتقادات خارجيةكذلك الاستمرارية للتحليل النيوكبلسيكي، ك 
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 خالصة الفصل األول
 

اؼبعارؼ، اؼبهارات، القدرات، القيم كاالذباىات عند األفراد ُب  :إف التعليم ىو عملية بناء كتنمية
األىداؼ اؼبرجوة؛ كىو بذلك استثمار للموارد البشرية يعطي شباره ُب حياة األفراد  اذباه معُت لتحقيق

 .كتنمية اجملتمعات

كعموما، فغالبية الدراسات كاألحباث تؤكد أف للتعليم آثار كبَتة على أكثر من صعيد 
عتبارات فبا يستدعي االستثمار فيو؛ كذلك لبل( االقتصادم، االجتماعي، السياسي، الفردم، اعبماعي)

 :التالية

أف االستثمار ُب التعليم نوع خاص من االستثمار البشرم، ذك عوائد عالية، ألف تكاليفو تعوض  -
بشكل كبَت من خبلؿ الفوائد اؼبًتاكمة للتعليم على األفراد اؼبتعلمُت كاجملتمع ككل ُب صورة 

 .مكافآت أعلى، كإنتاجية متزايدة

الرأس اؼباؿ البشرم اليت تساىم ُب النمو االقتصادم، كردبا  أف التعليم عامل من أىم عوامل تراكم -
( بف كاؼبدرّ اؼبكوّ )قد تكوف مسانبتها أكرب من مسانبة الرأس اؼباؿ اؼبادم؛ ألف العامل اؼبتعلم 

 .أكثر إنتاجية من العامل غَت اؼبتعلم

 :أف للتعليم كفرات خارجية إهبابية ألنو  -

 يساىم ُب التقليل من اعبريبة. 

 على تنقية األذكاؽ كاألخبلؽ كالسلوؾ، يساعد 

 ،يغَت أمباط اغبياة كاالستهبلؾ 

 ،يؤثر إهبابا ُب احًتاـ القانوف 

 ،ينمى ظبات اؼبواطنة الصاغبة 
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 ،يساعد على ترقية الديبقراطية كاحًتاـ اغبريات السياسية 

 ،يسهم ُب ربسُت نظاـ اغبكم 

 ،يساعد على انتشار اؼبعرفة كالثقافة 

 ناية الفرد بصحتو، كىو ما يساعد على زيادة العمر اؼبتوقع عند الوالدة يسهم ُب زيادة ع
  .لدل أفراد اجملتمع، كما قد يسهم ُب زبفيض معدؿ الوالدات
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 في التعليمي االستثمار يمول من الثاني: الفصل
  ؟البشري المال الرأس

 

 تمهيد
 

شرم ضركرة ال مناص منها، فبا دفع الباحثُت لقد أضحى االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ الب
 .كالقائمُت على شؤكف التعليم إٔب االىتماـ أكثر فأكثر دبصادر سبويل التعليم كبطرؽ ترشيدىا كتثمينها

من يبوؿ االستثمار التعليمي ُب الرأس :  السؤاؿ اعبوىرم الذم وباكؿ ىذا الفصل اإلجابة عنو يتمثل ُبك 
 اؼباؿ البشرم؟

رض سنحاكؿ ُب ىذا الفصل اإلحاطة أكال دبختلف تصنيفات االستثمارات التعليمية ُب كؽبذا الغ
الرأس اؼباؿ البشرم كمصادره األساسية، ٍب بعد ذلك ننتقل للبحث عن أىم مصدر لتمويل ىذه 
االستثمارات دبا ىو متاح من بيانات كمعطيات دكلية حوؿ اؼبوضوع، كأخَتا نقوؿ بتحليل تطور  اؼبصدر 

عقد الستينات من القرف اؼباضي، يمن على االستثمارات التعليمية ُب العآب كعرب ـبتلف اؼبناطق منذ اؼبه
 .بدأ فيو االقتصاديوف ُب االىتماـ بالتعليم باعتباره استثمارا ُب الرأس اؼباؿ البشرمالعقد الذم 

 
 
 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

32 
 

 ومصادره تصنيفاتو:التعليمي االستثمار:األول المبحث
  

عليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ضركرة ال مناص منها كما سبق اإلشارة إليو من إف االستثمار الت
األفراد، العائبلت، اؼبؤسسات، الدكلة، : قبل، هتم كل األطراؼ الفاعلة ُب االقتصاد دكف استثناء

حسب نوع كشكل كمستول ينة اعبمعيات كاؼبنظمات الوطنية كالدكلية، بدرجات متفاكتة كبنسب متبا
 .ؽبذا النوع من االستثمارات يبكن إسقاطو على كل الدكؿ موحد كال يوجد مبوذج سبويليالتكوين، 

كإنو من الصعوبة دبكاف أف يستطيع كائن من يكوف أف وبدد بدقة كاملة كوبصر بصفة شاملة كل 
، مصاريف التعليم ألف تكوين الرأس اؼباؿ البشرم عملية طويلة األمد يشًتؾ فيها اعبميع دكف استثناء

كقبل التحدث عن مصادر سبويل االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم البد من اغبديث أكال عن 
 .اؼبقصود باإلنفاؽ على التعليم ُب حد ذاتو

 

 
المطلب األول: التصنيفات المختلفة لالستثمارات التعليمية في الرأس المال 

 البشري
 

من علماء كلغويُت كرجاؿ االقتصاد كاحملاسبة لقد تعددت مفاىيم اإلنفاؽ باختبلؼ من تناكؽبا 
كيأخذ مفهـو اإلنفاؽ على التعليم باؼبعٌت الواسع مفهـو التكلفة؛ كاليت تعٍت حبسب . اؼبالية كصناع القرار

اعبهد  عدَ كىو بالتإب يشمل بم  ،ما ينفق على الشيء لتحصيلو من ماؿ كجهد تعريف اؼبعجم الوسيط كل
 . إلضافة إٔب اؼباؿُب التعامل مع الكلفة با
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من خبلؿ ىذا يبكن القوؿ بأف اإلنفاؽ على التعليم باؼبفهـو الواسع عبارة عن النفقات اليت 
     تصرؼ على العملية التعليمية جبوانبها اؼبختلفة، كتشمل صبيع مصاريف اإلنفاؽ اؼبادية ككذلك كل

 .ما يتعلق بالنواحي البشرية كما تبذلو من جهد تعليمي

 (BENARAB A. , 2010, pp. 17-21)حصر نفقات التعليم باؼبعٌت الواسع كلصعوبة 
يعتمد  ؛ الذم(SISDE)نظاـ اؼبعلومات اإلحصائية حوؿ نفقات التعليم  نا سنعتمد على تصنيففإن

؛ اليت تتعلق بقطاع التعليم (عليةأك الف) ُب إحصاءاتو لنفقات التعليم على النفقات النقدية اغبقيقية فقط
خبلؿ السنة اعبارية أك ( تعليمية)اؼببذكلة خبلؿ سنة مالية ؿبددة مقابل شراء سلعة أك تقدًن خدمة 

االىتبلكات، تكاليف الفرصة الضائعة، النفقات غَت اؼبرتبطة : السنوات القادمة، كيستثٍت من حساباتو
ُب )ساتذة اؼبعيدين ُب اؼبستشفيات الذين يقدموف خدماهتم منح كركاتب األ: مباشرة بقطاع التعليم مثل

فإف منح  ُب حُتللمرضى من ـبتلف القطاعات  من دكف زبصيص أك ربديد معُت، ( إطار دراستهم
 كركاتب أطباء كفبرضي الطب اؼبدرسي تعترب نفقات تعليمية ألهنا ـبصصة فقط لقطاع التعليم

(UISUNESCO, 1998, pp. 17-20). 

كتتباين األغراض كاألىداؼ اليت تدفع الباحثُت كاؼبهتمُت بقطاع التعليم للبحث ُب نفقات  تتعدد
 : التعليم كتفصليها؛ كؽبذا قبد العديد من التصنيفات اؼبختلفة لنفقات التعليم، من أنبها

 التصنيف القطاعي لنفقات التعليم. 

 التصنيف االقتصادم لنفقات التعليم. 

 التعليم التصنيف الوظيفي لنفقات. 

 

 التعليم لنفقات القطاعي التصنيف الفرع األول:
 

اغبساب اؼبزدكج ؽبا، يقًتح نظاـ اؼبعلومات  كلتبلُببالنظر لصعوبة حصر نفقات التعليم 
أف  -الذم أعده خرباء معهد اإلحصاء التابع لليونسكو-( SISDE)اإلحصائية حوؿ نفقات التعليم 
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مركز "؛ حيث يعرب "Centre de dépense" "مركز نفقات"تربط كل نفقات التعليم بوحدة تسمى 
عن كل ىيئة أك ؾبموعة ىيئات ؽبا صبلحية تنفيذ كصرؼ نفقات التعليم، كيًتؾ للدكؿ متسعا " النفقات

من اغبرية ُب ربديد نطاؽ مركز النفقات كحدكده، دبا يتناسب كنظاـ كآلية سبويل التعليم لديها، على أف 
 :كز ُب سبع قطاعات كربل، ىيتلحق كذبمع ىذه اؼبرا 

 قطاع اإلدارات العموميةأوال: 
كل : ىي 1993 لعاـ"  SNC93النظاـ احملاسيب الوطٍت " اإلدارة العمومية حبسب تعريف  

الوحدات اإلدارية العمومية، صناديق الضماف االجتماعي، اؽبيئات غَت السوقية العمومية أك اػباصة اليت 
، كيقسم ىذا القطاع إٔب بة، كاؼبمولة باألغلبية من طرؼ السلطات العموميةال هتدؼ إٔب الربح كاؼبراق
 :ثبلث قطاعات جزئية ىي

  كفيو قبد الوزارات اؼبخصصة أساسا فقط (: الفيدرالية)قطاع اإلدارات العمومية اؼبركزية
 .للتعليم دبختلف مراحلو كمستوياتو، ككل الوزارات األخرل اليت تساىم ُب التعليم

 (.اإلقليمية)دارات العمومية اعبهوية قطاع اإل 

 قطاع اإلدارات العمومية احمللية. 

 قطاع المؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز التكوين الخاصةثانيا: 
كيشمل كل اؼبؤسسات التعليمية كالتكوينية غَت التابعة من حيث التسيَت كالتمويل للسلطات 

سواء أكانت تابعة ؼبؤسسات خاصة، أك لنقابات، ( ، احملليةاؼبركزية، اعبهوية)العمومية دبختلف مستوياهتا 
 .اْب...أك عبمعيات دينية

 قطاع المؤسساتثالثا:  
 .كل اؼبؤسسات من غَت مؤسسات قطاع اإلدارات العموميةاؼبؤسسات   قطاع كيشمل 

 (ISBL)قطاع المنظمات والهيئات ذات الهدف غير الربحي  رابعا:
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صبعيات أكلياء، : مثل أك اعبمعيات ذات اؽبدؼ غَت الرحبي كيضم ىذا القطاع كل اؼبنظمات
 .اْب(...ONG) تعاضديات التبلميذ، اؼبنظمات غَت اغبكومية الوطنية

 قطاع العائالتخامسا: 
 .كيشمل كل العائبلت كاألفراد اؼبقيمُت اؼبستفيدين من اػبدمة التعليمية

 القطاع الخارجيسادسا: 

ؤسسات اػبارجية ذات اؽبدؼ الرحبي أك ذات اؽبدؼ غَت الرحبي كىي كل اؽبيئات كاؼبنظمات كاؼب
ىبات، )اغبكومية أك غَت اغبكومية اؼبساعدة ُب سبويل األنشطة التعليمية كالتكوينية بأم صيغة من الصيغ 

 (.اْب...مساعدات، منح، قركض ميسرة، قركض مدعومة

 قطاع مراكز النفقات المختلطة سابعا:
 كز نفقات اليت يصعب فصلها على حدة.كيضم كل ما تبقى من مرا 

 
 التعليم لنفقات االقتصادي التصنيف الفرع الثاني:

 

  ُب مقابل نفقات رأظبالية، أكعادية كثَتا ما قبد ُب األدبيات االقتصادية استخداـ نفقات 
ُب مقابل نفقات استثمارية كتصنيف اقتصادم للنفقات، ككثَتا ما قبد  جاريةنفقات  استعماؿ

صاديُت هبعلوف النفقات اعبارية مرادفة لنفقات التسيَت كالنفقات الرأظبالية مرادفة للنفقات االقت
كمنها االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ )االستثمارية؛ لكن مع تنامي دكر االستثمار غَت اؼبادم 

قات، أصبحت ُب االقتصاديات اغبديثة كما أفرزه من تطورات فكرية ُب النظر لطبيعة النف( البشرم
لئلحصاء، دليل إرشادم ؼبلء معهد اليونسكو ) التفرقة بُت الصنفُت ؾبرد تفرقة ؿباسبية ؿبضة

؛ كمن ىذا اؼبنظور يبكن تصنيف نفقات (16، صفحة 6..1االستبيانات عن إحصائيات التعليم، 
 :التعليم على النحو اآلٌب
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 نفقات التسيير أو النفقات الجاريةأوال: 
ت اؼبرتبطة بالسلع كاػبدمات اؼبستهلكة خبلؿ السنة اعبارية كاليت يتعُت ذبديدىا كىي كل النفقا 

 :كتشمل. إذا ما كانت ىناؾ حاجة ؼبدىا إٔب السنة التالية

 قبل )كتشمل اؼبرتبات كاؼبنح كالعبلكات كالتعويضات اػبامة : مصاريف اؼبوظفُت
قاعد أك التأمُت اقتطاعات مبالغ الضرائب كاشًتاكات اؼبوظفُت ُب صندكؽ الت

، ككذلك مصاريف اؼبستخدمُت لبلشًتاؾ ُب صندكؽ (االجتماعي أك أغراض أخرل
التقاعد، كالرعاية الصحية أك التأمُت االجتماعي، كزبص مصاريف اؼبوظفُت األسبلؾ 

 :التالية

، ؿبليُت (متعاقدين، مستخلفُت)سواء أكانوا دائمُت أك مؤقتُت ( اؼبعلموف)األساتذة  -
 .أك أجانب

اؼبوظفوف الًتبويوف كاإلداريوف اآلخركف دبختلف مراتبهم كتصنيفاهتم، كيضم باقي  -
اؼبديركف ؼبختلف اؼبستويات التعليمية غَت القائمُت : اؼبوظفُت من غَت األساتذة مثل

بالتدريس، اؼبقتصدكف، اؼبراقبوف، اؼبستشاركف، اؼبفتشوف، اؼبدربوف، األخصائيوف 
ماؿ كمسَتك اؼبطاعم اؼبدرسية كاعبامعية، أطباء النفسانيوف كاالجتماعيوف، ع

 .اْب...كفبرضو الطب اؼبدرسي، عماؿ اؼبكتبات

 .الطلبة األساتذة، اؼبرتبات اؼبسبقة -

 كتضم: مصاريف شراء السلع كاػبدمات العادية: 

الكتب الدراسية الرظبية : كتشمل على كجو اػبصوص: الكتب كاؼبراجع الدراسية -
اؼبراجع الدراسية الضركرية لؤلنشطة التعليمية أك اؼبفركضة من  للمعلمُت أك اؼبتعلمُت،

 .اْب...طرؼ بعض األساتذة كاؼبعلمُت

كىي كل اللواـز اؼبستخدمة ُب إطار النشاط التعليمي أك التكويٍت : اللواـز الدراسية -
س، األقبلـ، األكراؽ، الكراري: مثل( من غَت الكهرباء، اؼباء، الوقود، كما شاهبها)اؼبباشر 
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، ألبسة الرياضة، كاأللبسة (اْب...اػبشب، القطع اؼبعدنية)لواـز التعليم اؼبهٍت كالتجارب 
 .  اْب...النظامية

كتضم ؾبمل االستشارات كعقود الدراسات مهما كانت : اػبدمات التقنية كاؼبهنية -
اقتصادية، ؿباسبية، قانونية، طبية، معمارية، خدمات إعبلـ إٓب كاتصاالت : طبيعتها

 .اْب...لكية أك غَت سلكيةس

كتضم باقي اػبدمات كالسلع األخرل غَت اؼبذكورة سالفا، كمنها : سلع كخدمات أخرل -
مصاريف ، مصاريف التموين بالغاز كالكهرباء، اؼباء، كالوقود: على كجو اػبصوص

 . إْب...مصاريف إهبار اؼبقرات كاؼبباين ، اؽباتف كاإلنًتنت

 .يف، اغبراسة كاؼبراقبةمصاريف خدمات الصيانة، التنظ -

 .اْب...مصاريف خدمات اإلشهار -

 مصاريف الدركس اػبصوصية اليت يتحمل قطاع العائبلت أعباءىا. 

 رسم  ، ضرائب اؼبؤسسات التعليمية كالتكوينية اػباصة ،التأمينات ، النفقات اؼبالية
أك ًب ما ٓب يكن ؿبتسب ُب مركز نفقات آخر، )التكوين الذم تدفعو ـبتلف اؼبؤسسات 

 .اْب(...ربويلو ؼبيزانية معينة

 (النفقات االستثمارية)النفقات الرأسمالية ثانيا: 
 :ىي اؼبصاريف على األصوؿ اليت تعمر أكثر من عاـ كاحد، كتشمل 

 كتشمل معدات اإلدارات كاؼبؤسسات التعليمية من طاكالت، كراسي، :  التجهيزات
ت نسخ كتصوير، ذبهيزات اؼبخابر، خزائن، سبورات، أجهزة إعبلـ إٓب، طابعات، آال

السيارات، الشاحنات، اغبافبلت، اآلالت اؼبختلفة، التلفزيونات، ذبهيزات اإلرساؿ 
 .اْب...كالبث

  أراضي كمباين اإلدارات كاؼبؤسسات التعليمية، ككذا أعماؿ البناء كالتجديد
 .كاإلصبلحات الكبَتة للمباين
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 التعليم لنفقات الوظيفي التصنيف الفرع الثالث:
 

إضافة إٔب التصنيف القطاعي كالتصنيف االقتصادم لنفقات التعليم؛ يبكن أف تصنف أيضا 
حبسب األنشطة اؼبختلفة ذات الصلة   (UISUNESCO, 1998, pp. 39-48) تصنيفا كظيفيا

 .بقطاع التعليم كالتكوين، أك حبسب اعبوانب اؼبتنوعة للنظاـ التعليمي كالتكويٍت اؼبعتمدة

 لتصنيف الوظيفي لنفقات بحسب األنشطةاأوال: 
النفقات التعليمية كظيفيا ( SISDE)يصنف نظاـ اؼبعلومات اإلحصائية حوؿ نفقات التعليم 

 :حبسب األنشطة ُب ستة ؾبموعات كظيفية ىي

 اإلدارة التعليمية؛ .1

 التعليم؛  .1
 اإليواء كاإلطعاـ؛ .4

 النقل؛ .3

 الصحة؛ .6

الرياضية، الثقافية، الفنية، اإلبداعية، )كل األنشطة   كتضم: اؼبساعدة للعملية التعليمية األنشطة .6
من غَت الربامج التعليمية كالتكوينية )اإللزامية أك غَت اإللزامية ( اْب...الفكرية، األدبية، الًتفيهية

ضمن ( من طرؼ اؼبتعلمُت أنفسهم أك من أطراؼ أخرل)اؼبنظمة لفائدة اؼبتعلمُت ( الرظبية
 .نوادم أك صبعيات أك غَتىا

 .التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم بحسب طبيعة النظام التعليميثانيا: 

عبلكة على التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم حبسب األنشطة يبكن أيضا أف تصنف نفقات 
 :التعليم كظيفيا حبسب طبيعة النظاـ التعليمي كفق أربع تقسيمات ـبتلفة كما يلي
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إطار المؤسسات التعليمية؛ وفيو تقسم  التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم بحسب .1
 :المؤسسات التعليمية إلى

  اؼبؤسسات التعليمية الوطنية؛ كتضم: 

 اؼبؤسسات التعليمية الرظبية ؼبختلف مستويات التعليم. 

  مراكز التكوين الداخلي؛ اليت تعمل على تكوين كتدريب للعماؿ كاؼبوظفُت قبل
مدرسة : ن الدائم، كمن أمثلة ذلكتوظيفهم أك بعده ُب إطار ما يعرؼ بالتكوي

اْب، أضف إٔب ذلك مراكز التكوين ...اؼبعلمُت، مدرسة الشرطة، مدرسة الضرائب
 .اليت تنشاىا بعض اؼبؤسسات االقتصادية الكربل ؽبذا الغرض

  كل اؼبؤسسات األخرل اليت تقـو بالعملية التعليمية كالتكوينية بصفة دائمة أك
 .اْب...، الثقافية، كاعبمعياتمؤقتة؛ مثل اؼبراكز الدينية

  اؼبؤسسات التعليمية غَت الوطنية؛ كتشمل باألساس اؼبدارس اليت تعمل على تدريس أباء
 (. أبناء السلك الدبلوماسي كغَتىم)الرعايا األجانب 

 ويضم: : التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم بحسب نوع التعليم .2

  (.الرظبي)التعليم النظامي 

 (.غَت الرظبي)امي التعليم غَت النظ 

 :ويضم : التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم بحسب نمط التعليم .3

 التعليم اغبضورم. 

 التعليم عن بعد 

  التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم بحسب مستويات التعليم .4
 التعليم الرظبي إٔب ستة مستويات  (1662، 97إسكد) يقسم التصنيف اؼبقنن الدكٕب للتعليم

يبكن توزيع نفقات التعليم بُت اؼبستويات التعليمية اؼبختلفة؛ لكن من ، ك 2ٔب اؼبستول إ .من  اؼبستول 
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الناحية العملية كالختبلؼ األنظمة التعليمية بُت الدكؿ، كلتسهيل عمليات اؼبقارنات الدكلية وببذ أف 
 :تصنف النفقات التعليمية حبسب األطوار التعليمية الكربل اآلتية

 0ائي؛ كيضم اؼبستول الطور ما قبل االبتد. 

  1؛ كيضم اؼبستول (القاعدم)الطور االبتدائي. 

  2الطور الثانوم األكؿ؛ كيضم اؼبستول. 

  4ك 3؛ كيضم اؼبستويُت (األخَت)الطور الثانوم الثاين. 

  6ك 5العإب؛ كيضم اؼبستويُت التعليم. 

 

 مصادر تمويل االستثمار التعليمي المطلب الثاني: 
 

اؼبختلفة السابقة لنفقات التعليم نبلحظ أنو يبكن أف كبصر مصادر سبويل  من خبلؿ التصنيفات
 : االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم من مقاربة مالية ؿبضة ُب ثبلثة مصادر أساسية ىي

  (.اغبكومية)اؼبصادر العمومية 

  (.األفراد، العائبلت، اؼبؤسسات اػباصة األخرل)اؼبصادر اػباصة 

 (41ػ40، صفحة 2007)معهد اليونسكو لئلحصاء،  (الدكلية) ارجيةاؼبصادر اػب. 

 

  التعليمي االستثمار تمويلل العمومية مصادرال: األول الفرع

 

ىي األمواؿ اليت ترصدىا الدكؿ ُب ميزانياهتا اغبكومية ُب بداية  ( اغبكومية)إف النفقات العمومية 
ة، كتعترب النفقات العمومية من أىم مصادر سبويل كل سنة مالية لتغطية احتياجات قطاعاهتا اؼبختلف

االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب العآب، فكل الدكؿ بدكف استثناء زبصص سنويا نصيبا من 
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لتمويل استثماراهتا التعليمية، كتشمل نفقات التعليم العمومية كل نفقات ( بشكل ؾبمل)إيراداهتا العامة 
( اؼبركزم، اعبهوم، كاحمللي)ومية ذات الصلة بالنشاط التعليمي على كل اؼبستويات قطاع اإلدارات العم

  .حبسب تدخل كل منها ُب سبويل األنشطة التعليمية كالتكوينية بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة

ُب أحد األشكاؿ الثبلثة  (OCDE, 2007c, pp. 75-83)كتتجلى نفقات التعليم العمومية 
  :اآلتية

 لنفقات العمومية المباشرة لفائدة المؤسسات التعليمية والتكوينيةاأوال: 
 :كتأخذ أحد الشكلُت اآلتُت 

  التكفل اؼبباشر للسلطات العمومية على أم مستول بنفقات مؤسسة تعليمية، كأف تقـو
الوزارة بدفع مرتبات ىذه اؼبؤسسة التعليمية على سبيل اؼبثاؿ، أك تقـو البلدية أك الوالية 

 .اْب...د مصاريف بناء أك ترميم أك هتيئة مؤسسة تعليميةبتسدي

   تقدًن السلطات العمومية اعتمادات مالية ؼبؤسسة تعليمية، تتؤب ىذه األخَتة إنفاقها؛
 .اْب...كأف تصرؼ الوزارة ميزانية للجامعة

 التحويالت الداخلية ما بين اإلدارات العمومية المتعلقة بالنشاط التعليميثانيا: 
ثَت من األحياف تقـو السلطات العمومية بإجراء ربويبلت مابُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية ُب ك 

 . من أجل سبويل األنشطة التعليمية اؼبختلفة( اؼبركزم، اعبهوم، احمللي)

 تحويالت ومساعدات السلطات العمومية للقطاع العائالت وباقي المؤسسات الخاصةثالثا: 
لنفقات التعليم اليت تقـو بو السلطات العمومية، ككذا التحويبلت  إضافة إٔب التسديد اؼبباشر 

اؼبختلقة، قبدىا تساىم أيضا ُب التمويل العمومي لبلستثمار التعليمي بإجراء ربويبلت كتقدًن 
 .مساعدات للقطاع العائلي كباقي اؼبؤسسات اػباصة

 تحويبلت من أىم أنواع ال: التحويبلت كاؼبساعدات العمومية لقطاع العائبلت
 :اؼبساعدات العمومية لقطاع العائبلت يبكن أف نذكر
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 اؼبنح الدراسية ُب ـبتلف اؼبستويات التعليمية ُب الداخل أك ُب اػبارج؛ -

 اؼبنح العائلية اؼبخصصة للتبلميذ كالطبلب؛ -

النقل اؼبدرسي، النفقات الطبية، اإلطعاـ : الدعم العمومي لقطاع العائبلت ُب ؾباؿ -
 .اْب...اء، اللواـز الدراسيةاؼبدرسي، اإليو 

القركض اؼبقدمة للطلبة سواء كانت من مصدر عمومي، أك من مصدر خاص تدعمو  -
تسديد الفوائد بدؿ عنهم، )السلطات العمومية بامتيازات خاصة لفائدة الطلبة 

 (.اْب...زبفيض معدؿ الفائدة

 ُبكتتجلى  :التحويبلت كاؼبساعدات العمومية لباقي اؼبؤسسات العمومية: 

 دعم سبويل اؼبؤسسات التعليمية اػباصة؛ -

التحويبلت كاؼبساعدات العمومية اؼبقدمة للمؤسسات االقتصادية اليت تتكفل  -
 .بالتكوين كالتدريب داخل منشآهتا

التحويبلت كاؼبساعدات للجمعيات كاؼبنظمات كالنقابات اليت تساىم ُب تعليم  -
 .اْب...الكبار

 
  التعليم نفقات لتمويل الخاصة المصادر :الثاني الفرع

 

إٔب جانب النفقات العمومية السنوية اليت زبصصها الدكؿ لتمويل استثماراهتا التعليمية ُب الرأس 
 .اؼباؿ البشرم قبد النفقات اػباصة اليت تبذؽبا العائبلت كاؼبؤسسات اػباصة األخرل

 نفقات قطاع العائالت على التعليمأوال: 
ت العمومية ُب سبويل االستثمار التعليمي، فإف قطاع العائبلت مهما كانت حصة مسانبة السلطا

 :يساىم من جانبو ُب سبويل التعليم، كيبكن تقسيم مسانبة ىذا األخَت إٔب نوعُت من اؼبسانبات؛ نبا
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 نفقات ، حقوؽ كرسـو التمدرس :النفقات اؼبقدمة للمؤسسات التعليمية؛ من أنبها
: فقات اػبدمات اؼبساعدة للنشاط التعليمي، مثلن، الكتب كاؼبراجع الدراسية الرظبية

 . اْب...نفقات اإلطعاـ، نفقات اإليواء، نفقات النقل، الرحبلت، 

 النفقات اؼبصركفة خارج اؼبؤسسات التعليمية؛ كتتمثل باألساس ُب اللواـز الدراسية مثل: 
سة الزم ألب أدكات الكتابة كالرسم؛ الكتب كاؼبراجع اؼبساعدة؛ الكراريس كاألكراؽ؛

 الدركس اػبصوصية؛ اآلالت اغباسبة، اغباسوب كلواحقو؛ األلبسة الرياضية؛ الرظبي؛

 . اْب...مصاريف العركض كاألحباث كاؼبذكرات

 نفقات المؤسسات الخاصةثانيا: 

 :تساىم اؼبؤسسات اػباصة ُب سبويل التعليم من خبلؿ

 التسديدات اؼبباشرة للمؤسسات التعليمية؛ من أنبها: 

نبة اؼبباشرة ُب سبويل بعض اؼبؤسسات التعليمية السيما مراكز التعليم اؼبهٍت اؼبسا -
 كالتقٍت؛

تسديد مستحقات العقود اليت تربمها اؼبؤسسات اػباصة مع اؼبؤسسات التعليمية  -
 ُب ؾباؿ البحث كالتكوين؛( خاصة اعبامعات)

 .اْب...اؽببات اليت تقدمها اؼبؤسسات اػباصة اليت ال تسعى للربح -

 ساعدات اؼبالية اؼبقدمة لقطاع العائبلت؛ من أنبهااؼب: 

 
  التعليمي االستثمار تمويلل الخارجية مصادرال :الثالث الفرع

 

نظرا لؤلنبية البالغة اليت يكتسيها التعليم كالتكوين ُب اجملتمعات اغبديثة خاصة من حيث دكره ُب 
الداخلية لتمويل قطاع الًتبية كالتكوين ُب ربقيق التنمية اؼبنشودة، كبسبب عدـ كفاية مصادر التمويل 

دكؿ كثَتة من دكؿ العآب، تتدخل اؼبنظمات كاؽبيئات اؼبالية الدكلية لتمويل االستثمارات التعليمية ُب 
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شكل قركض  ارجيةالدكؿ ؼبساعدهتا على ربقيق أىدافها، كعادة ما تأخذ اؼبصادر التمويلية اػبىذه 
مج مسطرة مسبقا كلتحقيق أىداؼ ؿبددة، كمن أىم ىذه اؼبصادر ميسرة أك ىبات كمعونات ضمن برا

 :يبكن أف نذكر ارجيةالتمويلية اػب

 البنك الدكٕب. 

 بعض ىيئات األمم اؼبتحدة مثل: 

  برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية(UNDP.) 

  صندكؽ األمم اؼبتحدة لؤلطفاؿ(اليونيسيفUnicef.) 

 قافة منظمة األمم اؼبتحدة للتعليم كالعلـو كالث(اليونسكوUNESCO.) 

 بنوؾ التنمية اإلقليمية: 

  بنك التنمية األمريكي العاؼبي(IDB.) 

  بنك التنمية اآلسيوم(AsDB.) 

  بنك التنمية اإلفريقي(ADB.) 

  بنك التنمية لدكؿ البحر الكارييب(CDB .) 

 ؾبموعة اؽبيئات العربية اؼبتحدة. 

 صندكؽ التنمية األكركيب(EDF.) 

 كركيب لدعم التعليم كالتكوين ُب أكركبا كُب العآببرامج االرباد األ. 

 بعض اؼبؤسسات األجنبية. 

 اؼبنظمات كاعبمعيات غَت اغبكومية الدكلية. 

 قد البشرم اؼباؿ الرأس ُب التعليمي االستثمار لتمويل العمومية اؼبصادر: أف القوؿ يبكن كعموما
 مؤسسات اغبكومة، على معتمدة خاصة مؤسسات حكومية،) التعليمية اؼبؤسسات إٔب مباشرة تذىب
 كنفس كىبات، مساعدات شكل على كاألفراد العائبلت قطاع إٔب تذىب قد كما( مستقلة خاصة
 اؼبؤسسات إٔب مباشرة استثماراتو تذىب قد الذم اػباص للقطاع بالنسبة قولو يبكن تقريبا الشيء

 أف غَت التسجيل، كحقوؽ كرسـو ضرائب شكل على العمومي القطاع إٔب تذىب قد كما التعليمية،
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 يتؤب الذم اغبكومي بالقطاع حتما سبر أف هبب التعليمي االستثمار سبويل ُب اػبارجي القطاع مسانبة
 االتفاقات أطر ضمن) اػبارجية اؽبيئات ربدد قد كما أكلوياتو، كحسب دبعرفتو كاستهبلكو إنفاقو

 انظر) اؼبمنوحة األمواؿ فيها تصرؼ أف هبب اليت التعليمية كاؼبؤسسات كاألغراض األىداؼ( كاألعراؼ
. كسنحاكؿ ُب اؼببحث القادـ ربليل توزيع اإلنفاؽ على التعليم ما بُت ىذه اؼبصادر (اآلٌب اؼبخطط
 الثبلثة.

 التعليمي االستثمار تمويل مصادر .1.2 المخطط
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 في التعليم على اإلنفاق تمويل مصادر تحليل :الثاني المبحث
 عالمال

 

ٓب هتتم الدراسات كاألحباث كثَتا كإٔب كقت غَت بعيد دبصادر سبويل االستثمار التعليمي ُب الرأس 
غَت أنو مع التطور الكبَت اؼباؿ البشرم، ككانت هتتم فقط بدراسة كربليل اإلنفاؽ العمومي على التعليم، 

من القرف اؼباضي، كانتشار الدراسات الذم عرفو العآب ُب ؾباؿ اؼبعلومات كاالتصاالت ُب العقد األخَت 
، أصبح من اؼبمكن األخرل اؼبيدانية حوؿ قطاع العائبلت ُب الدكؿ اؼبتقدمة عموما كُب بعض الدكؿ

 عمومياألساسية خاصة: اؼبصدر ال دراسة كربليل سبويل االستثمارات التعليمية من حيث مصدرىا
الغالب ما يكوف مصدرا ثانويا كتدخلو ؿبدكد ، على اعتبار أف التمويل اػبارجي ُب اصاػب كاؼبصدر

 كمقتصر على بعض اعبوانب كتقدًن بعض اؼبساعدات كاؽببات.

كسنحاكؿ ُب ىذا اؼببحث ربليل سبركز اإلنفاؽ على التعليم من خبلؿ استعراض اؼبعطيات 
لدكؿ ، كُب ؾبموعة من ا(OCDE)دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية كاإلحصاءات اؼبتاحة عن 

 (.WEI)مشلها برنامج مؤشرات التعليم الدكٕب ( النامية خصوصا)

 

 

المطلب األول: توزيع اإلنفاق على التعليم في دول منظمة التعاون والتنمية 
 ( OCDEاالقتصادية )

 

توٕب دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية كمنذ أمد بعيد أنبية كبَتة للتعليم ؼبا لعبو من دكر ُب 
ا كرقيها، كتعد اؼبنظمة الوحيدة )تقريبا( ُب العآب اليت تقدـ إحصاءات شاملة كدقيقة عن تقدمه

 االستثمارات التعليمية، دبختلف تصنيفاهتا كمصادرىا.
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 والتنمية التعاون منظمة دول في التعليم على اإلنفاق عن سريعة لمحة: األول الفرع
 (OCDE) االقتصادية

 

الستثمارات التعليمية اإلصبالية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب دكؿ منظمة تبُت اؼبعطيات اؼبتاحة عن ا
أهنا ُب ارتفاع مستمر ُب غالبية ( 2004-1995)خبلؿ الفًتة ( OCDE)التعاكف كالتنمية االقتصادية 

، كأهنا سجلت ُب اؼبتوسط ما  من الناتج احمللي اإلصبإب% 5دكؿ اؼبنظمة، كأهنا ٓب تنخفض عن نسبة 
، أما إذا أخذنا اؼبتوسط 2004ُب عاـ %  5.5، 2000عاـ % 5.1، ك1995عاـ % 5.3نسبتو 

 من الناتج احمللي اإلصبإب% 5.3العاـ لبلستثمارات التعليمية لدكؿ اؼبنظمة فنجدىا أهنا سبثل ما يقارب 
لتصل إٔب  2004، كأف ىذه النسبة قد ارتفعت عاـ 2000ك 1995لدكؿ اؼبنظمة خبلؿ عامي 

5.8.% 

 

اليوناف، تركيا كأيرلندا، : د بينت اؼبعطيات أيضا أف دكؿ اؼبنظمة األقل استثمارا ُب التعليم ىيكق 
من  2004على الًتتيب ُب عاـ % 4.6ك% 4.1، %3.4حيث زبصص ىذه الدكؿ ما نسبتو 

تحدة أيسلندا، الواليات اؼب: أما دكؿ اؼبنظمة األكثر استثمارا ُب التعليم فهي. الناتج احمللي اإلصبإب
ُب  وإبعلى التمن الناتج احمللي اإلصبإب % 7.2ك% 7.4، %8.0األمريكية ككوريا اعبنوبية حبوإب 

 (اؼبرافق لو كالشكلاؼبوإب  انظر اعبدكؿ. )2004عاـ 
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  OCDE دول في  GDPاإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة  التعليم على اإلنفاق إجمالي  .1.2 جدول

 2004 2000 1995 اٌذوي

 %5.9 %5.6 %5.5 أطتزاٌُب

 %5.4 %5.5 %6.1 إٌّظب

 ثٍدُىب

 

6.1% 6.1% 

 %5.9 %7.0 وٕذا

 %4.9 %4.2 %5.1 خّهىرَخ اٌتشُه 

 %7.2 %6.6 %6.2 اٌذّٔزن

 %6.1 %5.6 %6.3 فٍٕٕذح

 فزٔظب

  

6.1% 

 %5.4 أٌّبُٔب

 

5.2% 

 %3.4 %3.1 %2.3 اٌُىٔبْ

 %5.6 %4.9 %5.3 اٌّدز

 أَظٍٕذا

 

6.1% 8.0% 

 %4.6 %4.5 %5.2 أَزٌٕذا

 إَطبٌُب

 

4.8% 4.9% 

 %4.8 %4.8 %4.7 اٌُبثبْ

 وىرَب اٌدٕىثُخ

 

7.1% 7.2% 

 ٌىظّجىرغ

 %6.4 %5.5 %5.6 اٌّىظُه   

 %5.1 %4.5 %4.8 هىٌٕذا

 ُٔى سٍَٕذا

  

6.9% 

 %6.2 %5.4 %6.3 إٌزوَح

 ثىٌٕذا

 

5.6% 6.0% 

 %5.4 %5.4 %5.0 اٌجزتغبي

 %4.8 %4.0 %4.6 فبوُبطٍى

 %4.7 %4.8 %5.3 إطجبُٔب

 %6.7 %6.4 %6.2 اٌظىَذ

 %6.2 %5.8 %6.0 طىَظزا

 %4.1 %3.4 %2.4 تزوُب

 %5.9 %5.0 %5.5 اٌٍّّىخ اٌّتحذح اٌجزَطبُٔخ

 %7.4 %7.0 %6.6 اٌىالَبد اٌّتحذح األِزَىُخ

 OCDE 5.3% 5.3% 5.8%اٌّتىطط اٌعبَ ٌذوي 

)تتىفز  OCDEٓ دوي دوٌخ ِ 20ِتىطط  

 2004، 2000، 1995فُهب ِعطُبد اٌظٕىاد 

 %5.5 %5.1 %5.3 ِعب(

 %5.4     دوٌخ ِٓ دوي االتحبد األوروثٍ 19ِتىطط 

 (OCDE, 2007a, pp. 212-213) :المصدر
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 ميعا مابين OCDE دول في اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة التعليم على اإلنفاق إجمالي تطور: .1.2 الشكل

 2004و 1995

 
لمصدر            باحث. إعداد من :ا ل   ا
 

 والتنمية التعاون منظمة دول في التعليم على اإلنفاق توزيع ىيكل: الثاني الفرع
 والخاص العمومي بين( OCDE) االقتصادية

 

 كالتنمية التعاكف منظمة دكؿبعد اللمحة السريعة اليت قدمناىا عن اإلنفاؽ التعليمي ُب ؾبموعة 
، كاليت الحظنا فيها مدل األنبية اليت توليها ىذه الدكؿ لبلستثمار التعليمي ُب (OCDE) االقتصادية

تكوين الرأس اؼباؿ البشرم، قمنا بفحص ىيكل توزيع ىذه النفقات حبسب مصدرىا )عمومي أك 
 خاص(.
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اإلنفاؽ العمومي على  أف؛ 3..1ك 1666اؼبتاحة عامي  اإلحصاءات كاتضح لنا من خبلؿ
 حيث األكرب؛ النصيب على ستحوذي( OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة دكؿ ُب التعليم

 كأف ،كإنفاؽ خاص على التعليم% 13 مقابل ُب% 87 يقارب ما 2004 عاـ ُب اؼبتوسط ُب ثليب
اإلنفاؽ العمومي  مسانبة شهدت حيث ،1995ك 2004 عامي بُت ما كثَتا يتغَت ٓب التوزيع ىذه

  .سنوات 10 خبلؿ  %1.2 دبا نسبتو طفيفا تراجعا لتعليمعلى ا

 دكؿ ُب التعليمي االستثمار سبويل ُب اإلنفاؽ اػباص على التعليم مسانبة أف الحظنا أيضا، ك 
 كوريا كتعد أقصى، كحد% 39.5 ك أدىن، كحد% 2.1 بُت ما تتأرجح 2004 عاـ ُب اؼبنظمة
 دكؿ أكثر من%( 25.8) كالياباف%( 27.0) ياأسًتال ،%(31.6) ك.ـ.أ. ،%(39.5) اعبنوبية
دكال أخرل يبلغ فيو حجم  باؼبقابل قبد حُت ُب التعليم، سبويل ُب اػباصة اؼبصادر على اعتمادا اؼبنظمة

 السويد ،%(97.5) الربتغاؿ ،%(97.9) فنلندة اإلنفاؽ العمومي على التعليم أرقاما عالية جدا مثل:
؛ كىذا يعٍت أف اإلنفاؽ اػباص على التعليم %(95.3) ونافكالي%( 95.6) الدمبرؾ ،%(97.0)

اعبدكؿ : انظر)% ُب أحسنها 6يكاد يكوف معدكما ُب ىذه اجملموعة األخَتة ، حيث ال يتعدل نسبة 
 .(2.6، كالشكل.2.3، الشكل .2.4، الشكل .2.1، الشكل .1.1
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 (OCDE) دول في وخاص عمومي بين ما التعليم على العمومي اإلنفاق إجمالي توزيع .2.2 الجدول

 اٌذوي

1995 2004 

 خبص  % عّىٍِ  % خبص  % عّىٍِ  %

 %27.0 %73.0 %21.1 %78.9 أطتزاٌُب

 %7.2 %92.8 %6.6 %93.4 إٌّظب

 ثٍدُىب

  

94.3% 5.7% 

 %18.8 %81.2 وٕذا

 %12.7 %87.3 %12.8 %87.2 خّهىرَخ اٌتشُه  

 %4.4 %95.6 %3.5 %96.5 اٌذّٔزن

 %2.1 %97.9 %1.9 %98.1 فٍٕٕذح

 فزٔظب

  

91.2% 8.8% 

 %17.7 %82.3 %17.7 %82.3 أٌّبُٔب

 اٌُىٔبْ

  

95.3% 4.7% 

 %9.3 %90.7 %11.0 %89.0 اٌّدز

 أَظٍٕذا

  

90.6% 9.4% 

 %7.1 %92.9 %10.2 %89.8 أَزٌٕذا

 إَطبٌُب

  

90.4% 9.6% 

 %25.8 %74.2 %10.2 %89.8 اٌُبثبْ

 دٕىثُخوىرَب اٌ

  

60.5% 39.5% 

 ٌىظّجىرغ

 %19.5 %80.5 %17.4 %82.6 اٌّىظُه    

 %9.9 %90.1 %9.8 %90.2 هىٌٕذا

 ُٔى سٍَٕذا

  

80.7% 19.3% 

 %5.9 %94.1 إٌزوَح

 ثىٌٕذا  

  

90.1% 9.9% 

 %2.5 %97.5 %0.6 %99.4 اٌجزتغبي

 %16.0 %84.0 %2.8 %97.2 طٍىفبوُب

 %12.9 %87.1 %15.8 %84.2 إطجبُٔب

 %3.0 %97.0 %1.7 %98.3 اٌظىَذ

 طىَظزا

 تزوُب    

  

92.6% 7.4% 

 %16.1 %83.9 %12.7 %87.3 اٌٍّّىخ اٌّتحذح اٌجزَطبُٔخ

 %31.6 %68.4 %29.0 %71.0 اٌىالَبد اٌّتحذح األِزَىُخ

 OCDE 88.2% 11.8% 87.0% 13.0%اٌّتىطط اٌعبَ ٌذوي 

 OCDEدوٌخ ِٓ دوي  20ِتىطط  

 %13.2 %86.8 %11.7 %88.3 ٌٍظٕتُٓ ِعب(فز فُهب ِعطُبد )تتى

دوٌخ ِٓ دوي االتحبد  19ِتىطط 

 %8.9 %91.1     األوروثٍ

 (OCDE, 2007a, p. 215) :المصدر 
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 1995 عام (OCDE) دول في التعليم على العمومي اإلنفاق إجمالي توزيع تطور .2.2 الشكل

 
لمصدر باحث. إعداد من :ا ل   ا

 2005 عام (OCDE) دول في التعليم على العمومي اإلنفاق إجمالي توزيع تطور .3.2 الشكل

 
لمصدر باحث. إعداد من :ا ل   ا
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 1995 عام (OCDE) دول في التعليم على اإلنفاق إجمالي توزيع متوسط .4.2 الشكل

 
لمصدر                باحث. إعداد من :ا ل  ا

 2004 عام (OCDE) دول في التعليم على اإلنفاق إجمالي توزيع متوسط .5.2 الشكل

 
لمصدر              باحث. إعداد من :ا ل   ا
 لبلستثمارات العمومي التمويل يكتسبها اليت البالغة النسبية األنبية تتضح سبق ما كل من

 (.OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة دكؿ غالبية ُب البشرم اؼباؿ الرأس ُب التعليمية
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توزيع اإلنفاق على التعليم في مجموعة دول برنامج   ني:المطلب الثا
 (WEIالمؤشرات العالمية للتعليم )

 

 ؾباؿ ُب( OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة إليو كصلت الذم الكبَت التقدـ بعد
 يةعاؼب مقارنات إجراء باإلمكاف يصبح كحىت اؼبنظمة، دكؿل التعليم مؤشرات كبناء التعليم، إحصائيات

 ُب العاؼبي البنك من كبتمويل( UNESCO)ك( OCDE) أطلقت العآب، مناطق ـبتلف بُت
: ىي دكلة عشرة بإحدل البداية ُب انطلق كالذم( WEI) للتعليم العاؼبية اؼبؤشرات  برنامج 1997عاـ

 ركسيا يةجهور  الفيليبُت، ماليزيا، األردف، إندكنيسيا، اؽبند، الصُت، الشيلي، الربازيل، األرجنتُت،
 سَتيلنكا، البَتك، م،االرباغو  صبايكا، مصر،: ىي أخرل دكؿ شباف بالربنامج أغبق ٍب تايلندا،  الفيدرالية،

 . (UNESCO-UIS/OCDE, 2005, p. 5) زيببابوم ألكركغوام، تونس،

 

 (WEI) دول مجموعة في التعليم على اإلنفاق عن سريعة لمحة: األول الفرع
 

 ُب كالتكوين التعليم لقطاع اػباـ احمللي ناذبها من زبصص العينة دكؿ أف رةاؼبتوف اؼبعطيات تبُت
 ،((2002 عاـ% )12.1) صبايكا كأف ،(2004ك 2002 عامي متوسط% )5 من أكثر اؼبتوسط
 ُب استثمارا العينة دكؿ أكثر تعد(( 2002% )6.6) كالرباغوام(( 2002 عاـ% )7.5) الشيلى
 كالبَتك(( 2002% )2.8) ألكركغوام ،((2002% )1.9) اإندكنيسي: أف حُت ُب التعليم،

 . التعليم ُب استثمارا الربنامج دكؿ أقل تعد(( %2002 )4.6)

 غالبية ُب اإلصبالية التعليمية االستثمارات ؾباؿ ُب طفيفا تراجعا ىناؾ أف اإلحصاءات تبُت كما
 (اؼبرافق لو كالشكل اؼبوإب اعبدكؿ انظر. )العينة دكؿ
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 WEI))  دول في  GDPاإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة  التعليم على اإلنفاق إجمالي .3.2 الجدول

 2004 2002 1995 اٌذوي

 األرخٕتُٓ    

 

4.7% 4.6% 

 اٌجزاسًَ

 %6.4 %7.5 %5.1 اٌشٍٍُ   

 اٌصُٓ

 ِصز   

 %4.9 %4.8 %3.5 اٌهٕذ   

 إٔذؤُظُب

 

1.9% 1.5% 

 خّبَىب

 

12.1% 

 األردْ 

 ِبٌُشَب   

 اٌجزاغىاٌ   

 

6.6% 5.9% 

 اٌجُزو

 

4.6% 3.4% 

 اٌفٍُُجُٓ

 

5.2% 4.6% 

 روطُب

 طُزٍَٕىب   

 تبٍَٕذا   

  

5.7% 

 تىٔض

 ألروغىاٌ   

 

2.8% 

       سَّجبثىٌ 

 WEI 4.3% 5.6% 4.6%اٌّتىطط اٌعبَ ٌذوي  

)تتىفز فُهب اٌّعطُبد ٌعبٍِ  WEIِتىطط 

 %4.5 %5.0   ِعب( 2004و 2002

 :المصدر
-  (UNESCO-UIS/OCDE, 2005),  
- UNESCO/UIS WEI (www.uis.unesco.org/publications/wei2007). 
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 WEI برنامج دول في اإلجمالي محليال الناتج من كنسبة التعليم على اإلنفاق تطور ..2.6 الشكل

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا

 

 

 دكؿ أف قبد ؛2004 عاـ ُب( OCDE) االقتصادية كالتنمية لتعاكفا منظمة دكؿ مع كباؼبقارنة
 من التعليمية استثماراهتا لتمويل احمللي اإلصبإب ناذبها منأقل  نسبة اؼبتوسط ُب زبصص WEI برنامج

 مقابل% 5.5 يقارب دبا كذلك ؛%1 حبوإب كذلك ؛(OCDE) دكؿ اؼبتوسط ُب زبصصها اليت تلك
4.5.% 
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 (WEI) برنامج دول مجموعة في التعليم على اإلنفاق توزيع ىيكل :الثاني الفرع
 

 فإف العاؼبية التعليم مؤشرات برنامج على القائمُت طرؼ من اؼببذكلة من اجملهودات رغمعلى ال
 دكلة 19 بُت فمن قليلة، تزاؿ ما العينة دكؿ ُب التعليمية االستثمارات سبويل مصادر حوؿ اؼبعطيات

 العمومية النفقات لنا تقدـ 1995 عاـ ُب كالشيلى اؽبند نبا فقط دكلتُت سول قبد ٓب الربنامج، مشلها
 ُب التعليمية النفقات من نوع كل تعطي اليت الدكؿ عدد ارتفع كقد حدة، على كل اػباصة كالنفقات

 قبد كباؼبقابل فقط، دكؿ 8 إحصاءات إال قبد ٓب 2004 عاـ ُب أنو حُت ُب دكؿ، 9 إٔب 2002 عاـ
 .العينة دكؿ غالبية ُب العمومية التعليمية النفقات حوؿ حصاءاتاإل

 النفقات حوؿ اؼبعطيات فيها تتوفر اليت) WEI برنامج دكؿ أف اؼبتاحة اؼبعطيات من كيتضح
 الناتج من%  3.2 يقارب ما توسطاؼب ُب زبصص (2004 عاـ ُب معا ةكاػباص ةالعمومي التعليمية

 كتعد خاصة، تعليمية كاستثمارات% 1.5 حدكد كُب عمومية، ليميةتع كاستثمارات اإلصبإب احمللي
أكثر دكؿ العينة اعتمادا على اؼبورد العمومي ُب سبويل التعليم؛ حيث سبثل  كاؽبند البَتك األرجنتُت،

: االستثمارات التعليمية العمومية من إصبإب االستثمارات التعليمية ُب ىذه الدكؿ على الًتتيب
أما الشيلي، الفيليبُت كإندكنيسيا فتعترب أكثر الدكؿ اعتمادا على %. 73.5ك% 79.4، 82.6%

اؼبورد اػباص ُب سبويل التعليم؛ حيث سبثل االستثمارات التعليمية اػباصة من إصبإب االستثمارات 
، اؼبوإبانظر اعبدكؿ %. )33.3ك% 41.3، %48.4: التعليمية ُب ىذه الدكؿ على الًتتيب

 (ُت لوُت اؼبرافقالشكلك 
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 WEI)) دول مجموعة في وخاص عمومي بين ما التعليم على اإلنفاق إجمالي توزيع .4 .2 الجدول

 2004 2002 1995 اٌذوي

 

 خبص عًىيً خبص عًىيً خبص عًىيً

 األرخٕتُٓ

  

3.9% 0.8% 3.8% 0.8% 

 %3.3 اٌجزاسًَ

 

4.1% 

 

3.9% 

 %3.1 %3.3 %3.2 %4.3 %2.2 %2.9 اٌشٍٍُ 

 اٌصُٓ

 ِصز      

 %1.2 %3.6 %1.4 %3.4 %0.2 %3.3 اٌهٕذ      

 إٔذؤُظُب

  

1.2% 0.6% 0.9% 0.5% 

 %3.3 خّبَىب

 

6.1% 5.9% 5.0% 

 األردْ 

    

4.2% 

 %4.5 ِبٌُشَب 

 

8.1% 

 

5.8% 

 %3.1 اٌجزاغىاٌ 

 

4.5% 2.1% 4.3% 1.6% 

 اٌجُزو

  

2.7% 1.9% 2.7% 0.7% 

 %3.0 اٌفٍُُجُٓ

 

3.1% 2.0% 2.7% 1.9% 

 روطُب

  

3.7% 

 

3.6% 

 طُزٍَٕىب 

 %4.0 تبٍَٕذا      

 

4.6% 

 

3.9% 1.8% 

 %6.6 تىٔض

 

6.4% 

 

7.3% 

 %3.3 ألروغىاٌ 

 

2.6% 0.2% 2.7% 

             سَّجبثىٌ 

 WEI 3.7% 1.2% 4.2% 2.0% 3.8% 1.5%اٌّتىطط اٌعبَ ٌذوي  

)تتىفز فُهب اٌّعطُبد ٌعبٍِ  WEIِتىطط 

 %1.5 %3.2 %2.0 %4.2  %1.2 %3.1 ِعب( 2004و 2002

 :المصدر
-  (UNESCO-UIS/OCDE, 2005)  
- UNESCO/UIS WEI (www.uis.unesco.org/publications/wei2007). 

 

 

 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

24 
 

  WEI)) دول مجموعة في GDP من مئوية كنسبة التعليم )والخاص(على العمومي اإلنفاق .7 .2 الشكل

 
لمصدر    باحث. إعداد من :ا ل   ا

 WEI)) دول مجموعة في وخاص عمومي بين ما التعليم على اإلنفاق توزيع  .8 .2لشكلا

 
لمصدر   باحث. إعداد من :ا ل   ا
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60.0 

72.9 

79.4 

58.7 

68.4 

17.4 

48.4 

24.5 

33.3 

27.1 

20.6 

41.3 

31.6 
 % عمومً 2004

 % خاص 2004



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

23 
 

 حسب التعليمية النفقات توزيع حوؿ التفصيلية اؼبعطيات فيها تتوفر اليت الدكؿ كُب كعموما
 من الثلثُت من رأكث سبثل العمومية التعليمية النفقات أف قبد ،2004ك 2002 لعامي مصدرىا
 2004 عاـ إٔب%( 67.9) 2002 عاـ من%  0.6 حبوإب زادت كإف اإلصبالية، التعليمية النفقات

 .(2.10كالشكل . 9.2، الشكل .4.2انظر اعبدكؿ (. )68.5)

 
 WEI)) دول مجموعة في في التعليم على اإلنفاق ىيكل .5 .2 الجدول

 خاص % عمومي %  

   2002 67,9 32,1 

2004 68,5 31,5 

 من إعداد الباحث  :المصدر                         
 

 2002 عام (WEI) دول في التعليم على اإلنفاق إجمالي توزيع متوسط .9.2 الشكل 

 
لمصدر         باحث. إعداد من :ا ل   ا
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 % خاص
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 2004 عام (WEI) دول في التعليم على اإلنفاق إجمالي توزيع متوسط .10.2 الشكل

 
لمصدر         باحث. إعداد من :ا ل   ا

 دكؿ أف قبد ؛2004 عاـ ُب( OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة دكؿ مع كباؼبقارنة
 دكؿ متوسط من أكثر التعليمية استثماراهتا سبويل ُب اػباصة اؼبوارد على اؼبتوسط ُب تعتمد WEI برنامج

(OCDE)13 مقابل ُب% 31.5 بػ كذلك ؛.% 

 

 االستثمارات على المهين المصدر التعليم على العمومي اإلنفاق :الثالث الفرع
 العالم في التعليمية
 

ثل اؼبصدر األساس عموما ُب سبويل انطبلقا فبا سبق يبكن القوؿ اإلنفاؽ العمومي على التعليم يب
، ص على التعليماإلنفاؽ اػبااالستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب غالبية دكؿ العآب باؼبقارنة مع 

من الناتج احمللي % 1ثل ُب اؼبتوسط سول يبال  (ORIVEL, 2005, p. 4)سب حب ىذا األخَتكأف 
اإلصبإب، كأنو يبكن تقسيم دكؿ العآب حبسب دكر النفقات التعليمية اػباصة فيها إٔب ؾبموعتُت 

 : أساسيتُت

68.5 

31.5 

2004 

 %عمومً 

 %خاص 
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نوبية؛ كىي الدكؿ اليت سبثل فيها األكٔب تضم الواليات اؼبتحدة األمريكية كالياباف ككوريا اعب
  .من الناتج احمللي اإلصبإب% 2النفقات التعليمية اػباصة ما يقارب 

% 0.6أما اجملموعة الثانية كتضم باقي دكؿ العآب كسبثل فيها النفقات التعليمية اػباصة ما يقارب 
ائبلت على التعليم؛ إذ أف من الناتج احمللي اإلصبإب ، كتتمثل ىذه النفقات باألساس ُب نفقات الع

النفقات التعليمية اػباصة من غَت النفقات العائلية تكاد تكوف مهملة على اؼبستول الدكٕب حيث ال سبثل 
من إصبإب نفقات التعليم، باستثناء الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت يعرؼ فيها % 1سول أقل من 

س بو، إضافة إٔب الدكر الذم تلعبو اؼبؤسسات االقتصادية التمويل اػباص لقطاع التعليم العإب دكرا ال بأ
 .ُب أؼبانيا ُب سبويل التكوين اؼبهٍت

من البنك العاؼبي ُب اؼبنتدل الدكٕب حوؿ  (O'ROURKE, 2000) كحسب تقرير قدمتو
، فإف النفقات التعليمية 2000أفريل من عاـ  28ك 26مابُت ( السنغاؿ)التعليم اؼبنعقد ُب دكار 

من إصبإب نفقات التعليم ُب العآب، أما النفقات التعليمية اػباصة فإهنا سبثل % 63ية سبثل حوإب العموم
نفقات العائبلت، كاشًتاكات التبلميذ كالطبلب، كمسانبات اؼبؤسسات، : مصدرىا األساسي%  35
 .(2الشكل ). اؼبتبقية فتمثل مسانبات برامج اؼبنظمات الدكلية ُب ؾباؿ التعليم كالتكوين% 2أما 

 مصدرىا حسب العالم في التعليمي االستثمار نفقات توزيع .11.2 الشكل

 
لمصدر                 باحث. إعداد من :ا ل   ا

 

63% 

35% 

2% 

 النفقات التعلٌمٌة العمومٌة

 النفقات التعلٌمٌة الخاصة

 مصادر اخرى
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 ُب اؼبسيطر ىو البشرم اؼباؿ الرأس ُب التعليمي لبلستثمار العمومي التمويل أف القوؿ يبكنليو كع
 نربر أف يبكنك ، تقدمها كدرجة االقتصادية نظمتهاكأ أيديولوجياهتا اختبلؼ على العآب دكؿ غالبية

 اإلشارة سبق كما) عامة سلعة التعليم لكوف بالنظر التعليمي االستثمار سبويل ُب للدكلة اؼبسيطر التدخل
 السقاؼ،) ذباىها كجو أحسن على بوظائفو القياـ عن السوؽ نظاـ كيعجز يفشل( األكؿ الفصل ُب إليو

 :التالية ابلؤلسب (42ػ41 صفحة ،1991

 ُب فاألطفاؿ ، سبويلها ُب يساىم ال من الغالب ُب مباشرة منها يستفيد سلعة التعليم 
 كليس الضرائب من معفية فئة كىي للتعليم، استهبلكا الفئات أكثر ىم العآب دكؿ كل
 ىذا الدكلة تكوف أف وببذ  اػبدمة؛ ىذه يبوؿ آخر طرؼ من البد كبالتإب دخبل، ؽبا

 ىذا عن وبجم قد...( اػباص القطاع العائبلت، قطاع) األخرل األطراؼ ألف الطرؼ،
 .آلخر أك لسبب التمويل

 اؼبباين ُب ضخمة استثمارات تتطلب جدا؛ مرتفعة الثابتة تكاليفها سلعة التعليم 
 ُب ذبد ال قد األجل، طويلة كعوائدىا( التكوين كمراكز كاعبامعات اؼبدارس) كاؼبنشآت

 .لتمويلها الدكلة تدخل يربر قد فبا   اػباص، القطاع ُب حملهايت من األحياف أغلب
 ال التعليم من يستفيد الذم فالشخص اؼبزاضبة، أك االستنفاذ ؼببدأ زبضع ال سلعة التعليم 

 متدنية للتعليم اغبدية فالتكلفة كعليو آخر؛ شخص منها يستفيد قد اليت اؼبنفعة يقلل
 ُب يكلف ال قد ك الكثَت، يكلف ال آخر ضاُبإ ؼبستفيد التعليم تقدًن  أف إذ جدا؛
 كىذا اجملتمع، أفراد صبيع على الفائدة ىذه تعميم يستدعي ما ىذا شيئا، األحياف بعض

 .الدكر هبذا يقـو أف يبكن طرؼ كأفضل الدكلة يضع ما
 للتعليم كفرات إهبابية كثَتة . 

 العدالة ربقيقر كذلك دبربرات على باقي اؼبصاد للتعليم العمومي لتمويلكيبكن تفسَت ىيمنة ا
 كزبصيصو الدخل توزيع إعادة كظيفة خبلؿ من ذلكتربر  االجتماعية العدالة نظرية؛ فاالجتماعية

 .اجملتمع أفراد لكل الفرص تساكم مبدأ لتحقيق
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 كاف إذا  (ROEMER, 1998, pp. 10-25) رأم حبسب الفرص نفس لؤلفراد كيكوف
 ُب يكونوف اليت الظركؼ مثل آخر عامل ألم كليس الفردم، جهودىمدب إال يتعلق ال اؼبتوقع دخلهم
 فقد لعائبلهتم، أك لؤلفراد اػباصة للمبادرة التعليم سبويل يًتؾ فلو عنها، مسؤكلُت غَت األحياف أغلب
 اؼبنشود، الفرص تكافؤ دببدأ ىبل قد فبا التعليمي، مساره على كبَتا تأثَتا للمتعلم اػباصة للظركؼ يكوف

 مستول ربديد ُب كبَت دكر للتعليم أف كدبا أبنائها، تكاليف سبويل عن تعجز كاؼبيسورة الفقَتة عائبلتفال
 أجل كمن كؽبذا لؤلفراد؛ اؼبتوقع الدخل كبَتة بنسبة ربدد اليت ىي العائبلت ىذه ظركؼ فإف األجور
 . التعليم سبويل ُب الدكلة تدخل من البد االجتماعية العدالة ربقيق

العقود اؼباضية نستعرضو ُب اؼببحث  ؿد اإلنفاؽ العمومي على التعليم تطورا كبَتا خبلكقد شه
 القادـ.
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 على العمومي اإلنفاق لتطور تحليلية دراسة:الثالث المبحث
 العالم في التعليم

 

من الناتج القومي  %1قبل القرف العشرين، ٓب تكن نسبة نفقات التعليم العمومية لتتعدل 
، كقد عرفت ىذه النسبة تطورا كمبوا سريعا بعد (ORIVEL, 2005, pp. 4-5) إب العاؼبي اإلصب

اغبرب العاؼبية الثانية كإٔب هناية عقد السبعينيات من القرف اؼباضي أين ازداد اىتماـ غالبية دكؿ العآب 
عجلة التنمية االقتصادية باالستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ؼبا لو من دكر كبَت ُب دفع كتسريع 

عقد الثمانينات عرفت  منذاليت كاف العآب ُب أمس اغباجة إليها ُب تلك الفًتة من الزمن، كلكن 
االستثمارات التعليمية العمومية تراجعا كركودا كبَتا، لتعرؼ فيما بعد كإٔب يومنا ىذا استقرارا حيث 

لقومي اإلصبإب لبلستثمار التعليمي مستقرا ُب أصبح مستول ما زبصصو ؾبموع دكؿ العآب من ناذبها ا
 .%5حدكد 

خاصة( قد  ،كمن شبة يكمن القوؿ أف االستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم )العمومية
عرفت مرحلتُت كبَتتُت من التطور، األكٔب بعد اغبرب العاؼبية الثانية كإٔب هناية عقد الثمانينيات؛ كسبيزت 

لثانية منذ بداية عقد التسعينيات من القرف اؼباضي إٔب يومنا ىذا؛ كتتميز باالستقرار بتطور متنامي، كا
 النسيب 

 

 المطلب األول: مرحلة التطور المتنامي

 

 1960أهنا قد بلغت ُب عاـ  عرب العآب، تشَت اإلحصاءات اؼبتاحة عن نفقات التعليم العمومية
من الناتج القومي اإلصبإب % 3.8ثل ما نسبتو مليار دكالر أمريكي؛ كىي ما سب 55.78 ما قيمتو
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كقد تركزت غالبيتها ُب الدكؿ اؼبتقدمة دبا  من إصبإب النفقات العمومية العاؼبية؛% 13.5العاؼبي، ك
 .ُب الدكؿ النامية%( 8.1)كالباقي % 91.9نسبتو 

إٔب مبلغ  لتصل% 85.1دبا نسبتو  1965كقد ارتفعت نفقات التعليم العمومية ُب العآب عاـ 
ُب الدكؿ اؼبتقدمة كالباقي ُب  مليار دكالر أمريكي 95.34مليار دكالر أمريكي ، منها  103.27

من % 15.5كمن الناتج القومي اإلصبإب العاؼبي، % 4.9ما نسبتو  الدكؿ النامية، كسبثل ىذا النفقات 
 .إصبإب النفقات العمومية ُب العآب

مليار  158.3التعليم العمومية ُب اجملموع عرب العآب  ، فقد بلغت نفقات1970أما ُب عاـ 
مليار دكالر أمريكي ًب إنفاقها ُب الدكؿ اؼبتقدمة كالباقي ُب الدكؿ النامية،  145.9دكالر أمريكي؛ منها 

من % 17.3من الناتج القومي اإلصبإب العاؼبي، ك% 5.4كأصبحت سبثل ىذه النفقات ما نسبتو 
 .ةإصبإب النفقات العمومي

كبلغ  ؛ حيث تضاعف مبلغو1975ككصل اإلنفاؽ العمومي العاؼبي على التعليم ذركتو عاـ 
% 88.7توزع بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية على التوإب بػنسبة يمليار دكالر أمريكي،  330.2

من إصبإب النفقات % 14.7من الناتج القومي اإلصبإب العاؼبي، ك% 5.7ثل يب، كصار %11.3ك
 .لعمومية ُب العآبا

، إال أهنا ٓب 1980كعلى الرغم من مواصلة ارتفاع مبالغ ما زبصصو حكومات العآب للتعليم عاـ 
مليار دكالر  567.6لتبلغ  %71.9؛ حيث ٓب ترتفع إٔب دبا نسبتو التزايد ربافظ على نفس كتَتة

ليار دكالر للدكؿ م 159.8ك%( 71.8)مليار دكالر أمريكي للدكؿ اؼبتقدمة  407.8أمريكي؛ 
، كسجلت ىذه السنة أكؿ البفاض ؼبؤشر نسبة نفقات التعليم العمومية من الناتج %(28.2)النامية 

، ُب حُت بقي مؤشر نسبة نفقات التعليم العمومية من %4.9القومي اإلصبإب العاؼبي لتسجل فقط 
 %. 14.6إصبإب النفقات العمومية مستقرا تقريبا ُب حدكد 

استقرار مستول النفقات العمومية على التعليم ُب العآب عند مبلغ  1985ـ كقد عرؼ عا
 ،-خبلؿ طبس سنوات كاملة%  6.9حيث ٓب يرتفع إال دبا نسبتو  - مليار دكالر أمريكي 606.7
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مليار دكالر أمريكي ُب الدكؿ اؼبتقدمة كالباقي ُب الدكؿ النامية، كاستقر كذلك ُب ىذه  444.4 كبلغ
، كسجل %4.8نسبة نفقات التعليم العمومية من الناتج القومي اإلصبإب العاؼبي ُب حدكد السنة مؤشر 

 %.14.1مؤشر نسبة نفقات التعليم العمومية من إصبإب النفقات العمومية نسبة 

 (كاألشكاؿ اؼبرافقة ؽبما. 2.7ك. 2.6: انظر اعبدكلُت)

 
 1985و 1960 عامي بين ما لمالعا في  التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .6.2 جدول

 اٌظٕىاد
a
1960 

a
1965 

b
1970 

b
1975 

c
1980 

c
1985 

       

 

 اإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ )ٍُِبر دوالر أِزَىٍ(

 606.7 567.6 330.2 158.3 103.27 55.78 اٌعبٌُ

 444.4 407.8 293 145.9 95.34 51.25 اٌذوي اٌّتمذِخ

 162.3 159.8 37.2 12.4 7.93 4.53 اٌذوي إٌبُِخ

       

 

 اٌتىسَع إٌظجٍ ٌإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ فٍ اٌعبٌُ ثُٓ اٌذوي اٌّتمذِخ واٌذوي إٌبُِخ )%(

 %73.2 %71.8 %88.7 %92.2 %92.3 %91.9 اٌذوي اٌّتمذِخ

 %26.8 %28.2 %11.3 %7.8 %7.7 %8.1 اٌذوي إٌبُِخ

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اٌعبٌُ

       

 

 اٌتطىرإٌظجٍ ٌإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ فٍ اٌعبٌُ )%(

 اٌعبٌُ

 

85.1% 53.3% 108.6% 71.9% 6.9% 

 اٌذوي اٌّتمذِخ

 

86.0% 53.0% 100.8% 39.2% 9.0% 

 اٌذوي إٌبُِخ

 

75.1% 56.4% 200.0% 329.6% 1.6% 

       

 

 ( )%(GNPاٌمىٍِ اإلخّبٌٍ )اإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ وٕظجخ ِئىَخ ِٓ إٌبتح 

 %4.8 %4.9 %5.7 %5.4 %4.9 %3.8 اٌعبٌُ

 %4.9 %5.1 %6.1 %5.7 %5.2 %4.0 اٌذوي اٌّتمذِخ

 %3.9 %3.8 %4.0 %3.3 %3.0 %2.3 اٌذوي إٌبُِخ

 :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
a- (UNESCO, Etude statistique sommaire sur l’éducation dans le monde de 

1960 à 1975, 1977, pp. 45-50). 
b- (HEROLD, KHAN, & REIFF, 1983, p. 11) 

c- (UNESCO, 2000, p. 118).  
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 1985و 1960 عامي بين ما العالم في  التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .12.2 الشكل

 
لمصدر         باحث. إعداد من :ا ل   ا

 1985و 1960 عامي مابين الدول بين  تعليمال على العمومي اإلنفاق توزيع .13.2 الشكل

 
لمصدر         باحث. إعداد من :ا ل   ا
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 1985و 1960 عامي مابين العالم في  التعليم على العمومي اإلنفاق تطور منحنى .14.2الشكل

 
لمصدر         د من :ا عدا باحث إ ل   .ا
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 العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية سبةكن العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق .7.2 الجدول

 1985و 1960 عامي بين ما 

1960 اٌظٕىاد
a 

1965
a 

1970
b 

1975
b 

1980
b 

1985
b 

       

 

 ( )%(TPEاإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ وٕظجخ ِئىَخ ِٓ إخّبٌٍ اإلٔفبق اٌعّىٍِ )

 %14.1 %14.6 %14.7 %17.3 %15.0 %13.5 اٌعبٌُ

 %15.2 %13.6 اٌذوي اٌّتمذِخ

         %13.1 %13.2 اٌذوي إٌبُِخ    

 :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
a- (UNESCO, 1971, p. 78). 

b- Estimation de l’auteur à partir de la base de données de l’UNESCO (mise 

à jour Sep. 2008). 

 

            عامي مابين  العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .2.15 الشكل

 1985و 1960

 
لمصدر     د من :ا عدا باحث إ ل   .ا
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 2005-1990مرحلة االستقرار المطلب الثاني: 
 

عقب التحوالت االقتصادية كالسياسية اليت عرفها العآب ُب هناية عقد الثمانينيات من القرف 
ؿ اؼبعسكر الشرقي إٔب دكيبلت عديدة، دخلت نفقات التعليم اؼباضي باهنيار جدار برلُت، كتفكك دك 

فًتة مبو كتطور (  1985-1960)العمومية عرب العآب مرحلة االستقرار بعد أف عرفت اؼبرحلة السابقة 
دكلة  124سريع عرب ـبتلف دكؿ العآب، كذلك من خبلؿ دراسة تقديرية قمنا هبا على عينة مكونة من 

 :بُت ـبتلف مناطق العآب كما يليمن دكؿ العآب موزعة 

  (.دكؿ 8)الدكؿ العربية 

  (.دكلة 16)أكركبا الوسطى كالشرقية 

  (.دكؿ 7)آسيا الوسطى 

  (.دكلة 14)شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادم 

  (.دكلة 21)أمريكا البلتينية كالكارييب 

  (.دكلة 22)أمريكا الشمالية كأكركبا الغربية 

  (.دكؿ 6)جنوب كغرب آسيا 

 (.دكلة 30)ا جنوب الصحراء إفريقي 

 

مليار دكالر  997.1، سجلت نفقات التعليم العمومية عرب العآب ما قيمتو 1990ففي عاـ 
، حيث سجلت منغوليا (GNP) من الناتج القومي اإلصبإب العاؼبي% 4.8أمريكي، كىي ما سبثل 

صت منطقة ، كقد خص(GNPمن % 0.9)كسَتاليوف أدىن نسبة ( GNPمن % 12.9)أعلى نسبة 
كمنطقة أمريكا البلتينية كالكارييب أدىن نسبة ( GNPمن % 6.1)إفريقيا جنوب الصحراء أعلى نسبة 

أما من حيث مؤشر ما سبثلو نفقات التعليم العمومية من إصبإب النفقات  (.GNPمن % 3.6)
 بأعلى نسبة ُب الكوت ديفوار( TPEمن % 13.8)فقد بلغ ُب ىذه السنة  (TPE) العمومية
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، كسجلت منطقة آسيا (TPEمن % 1.6)كأدىن نسبة ُب غينيا االستوائية ( TPEمن % 35.6)
 (.TPEمن % 9.0)كمنطقة جنوب كغرب آسيا (  TPEمن % 20.5)الوسطى أعلى نسبة 

كصل إصبإب نفقات التعليم العمومية ُب العآب عاـ  1990عن عاـ % 36.6كبارتفاع قدره 
أمريكي، لكن ىذا االرتفاع ٓب ينعكس كثَتا على مؤشر ما سبثلو  مليار دكالر 1361.9إٔب  1995

من % 4.9)نفقات التعليم العمومية من الناتج القومي اإلصبإب حيث استقر ىذا اؼبؤشر ُب حدكد 
GNP ) مقابل(من % 4.8GNP ) 9.9)، كقد خصصت دكلة كرباٌب أعلى نسبة 1990عاـ %

، ككاصلت منطقة (GNPمن % 1.0)سول نسبة ُب حُت ٓب زبصص دكلة اإلكوادكر ( GNPمن 
، كما بقيت منطقة جنوب كغرب (GNPمن % 6.4)إفريقيا جنوب الصحراء تصدرىا هبذا اؼبؤشر 

أما مؤشر ما سبثلو نفقات التعليم العمومية من إصبإب (. GNPمن % 3.3)آسيا ُب اؼبرتبة األخَتة 
، احتلت دكلة السنغاؿ الريادة (TPEمن % 15.2)النفقات العمومية فقد ارتفع ُب ىذا العاـ إٔب 

، أما من حيث اؼبناطق (TPEمن % 1.6)كدكلة غينيا االستوائية اؼبؤخرة (  TPEمن % 33.1)
كمنطقة أمريكا ( TPEمن % 17.3)فنجد أف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء زبصص أعلى نسبة 

 (.TPEمن % 11.6)الشمالية كغرب أكركبا أدىن نسبة 

 

إال بنسبة  لم يرتفع حجم إصبإب نفقات التعليم العمومية ُب العآبف، 2000 ُب عاـأما 
مليار دكالر أمريكي، كىو ما يبثل  1479.9، كسجل مبلغ 1995عما كاف عليو عاـ  8.75%

من الناتج القومي اإلصبإب ُب العآب، كعليو فقد بقي ىذا اؼبؤشر ثابتا على اؼبستول العاؼبي،  % 4.9
كدكلة غينيا االستوائية بأدىن ( GNPمن % 9.9)انت فأنسن كغريبلدين بأعلى نسبة كجاءت دكلة س

من % 5.2)، كارتقت ُب ىذه السنة منطقة الدكؿ العربية إٔب اؼبرتبة األكٔب (GNPمن % 1.0)نسبة 
GNP ) كاحتلت منطقة آسيا الوسطى اؼبرتبة األخَتة(من % 3.5GNP .) ُب حُت سجل مؤشر ما

، كقد %14.7تعليم العمومية من إصبإب النفقات العمومية عرب العآب تراجعا إٔب ما نسبتو سبثلو نفقات ال
، (TPEمن % 1.6)كغينيا االستوائية أدىن نسبة ( TPEمن % 31.0)سجلت تايلنديا أعلى نسبة 
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كمنطقة (  TPEمن % 18.1)كمن حيث اؼبناطق جاءت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ُب اؼبقدمة 
 (.TPEمن % 12.4)لشمالية كأكركبا الغربية ُب اؼبؤخرة أمريكا ا

 

مبا حجم إصبإب نفقات التعليم العمومية ُب العآب دبا نسبتو فقد  2005أخَتا، كُب عاـ 
مليار دكالر أمريكي، لكن عند التعبَت عنو دبؤشر ما سبثلو  2047.8كأصبح يقدر دببلغ % 38.4

نفس مؤشر % )4.9مي اإلصبإب قبده أنو بقي مستقرا ُب حدكد نفقات التعليم العمومية من الناتج القو 
كدكلة اإلكوادكر ( GNPمن % 11.3)سجلت دكلة اللوزكتو  أعلى نسبة ك ، (2000ك 1995عامي 

كمنطقة ( GNPمن % 6.2)، ككاصلت منطقة الدكؿ العربية تصدرىا (GNPمن % 1.0)أدىن نسبة 
رأينا مؤشر ما سبثلو نفقات التعليم العمومية من  كإذا ما(. GNPمن % 2.7)آسيا الوسطى تأخرىا 

؛ كقد جاءت (TPEمن  %29.8)إصبإب النفقات العمومية قبده ىو اآلخر مستقرا ُب ىذه السنة 
% 4.0)كدكلة غينيا االستوائية دائما ُب اؼبرتبة األخَتة ( TPEمن % 14.7)اللوزكتو ُب اؼبرتبة األكٔب 

( TPEمن % 21.6)د سجلت منطقة الدكؿ العربية أعلى نسبة ، أما من حيث اؼبناطق فق(TPEمن 
انظر اعبداكؿ كاألشكاؿ ) (.TPEمن % 12.5)كمنطقة أمريكا الشمالية كأكركبا الغربية أدىن نسبة 

 (اآلتية
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 2005و 1990 عامي بين ما العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .8.2 جدولال

 اٌظٕىاد
1990

 
1995

 
2000

 
2005

 

 
 اإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ عجز ِختٍف ِٕبطك اٌعبٌُ)ٍُِبر دوالر أِزَىٍ(

 33.8 20.9 14.7 11.7 اٌذوي اٌعزثُخ

 92.1 35.5 40.1 38.8 أوروثب اٌىططً واٌشزلُخ

 2.2 1.1 1.3 2.3 آطُب اٌىططً

 273 242.1 253.5 162.1 شزق آطُب واٌّحُط اٌهبدٌ

 102.8 79.7 71.7 35.4 رَجٍأِزَىب اٌالتُُٕخ واٌىب

 1440.5 1035 926.7 697.9 أِزَىب اٌشّبٌُخ وأوروثب اٌغزثُخ

 39.8 27.3 18 18.7 خٕىة وغزة آطُب

 63.5 38.3 35.8 30.2 أفزَمُب خٕىة اٌصحزاء

 2047.8 1479.9 1361.9 997.1 اٌعبٌُ

     

 
 ٕبطك اٌعبٌُ  )%(اٌتىسَع إٌظجٍ ٌإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ عجز ِختٍف ِ

 %1.7 %1.4 %1.1 %1.2 اٌذوي اٌعزثُخ

 %4.5 %2.4 %2.9 %3.9 أوروثب اٌىططً واٌشزلُخ

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.2 آطُب اٌىططً

 %13.3 %16.4 %18.6 %16.3 شزق آطُب واٌّحُط اٌهبدٌ

 %5.0 %5.4 %5.3 %3.6 أِزَىب اٌالتُُٕخ واٌىبرَجٍ

 %70.3 %69.9 %68.0 %70.0 ُخأِزَىب اٌشّبٌُخ وأوروثب اٌغزث

 %1.9 %1.8 %1.3 %1.9 خٕىة وغزة آطُب

 %3.1 %2.6 %2.6 %3.0 أفزَمُب خٕىة اٌصحزاء

 %100 %100 %100 %100 اٌعبٌُ

     

 
 اٌتطىرإٌظجٍ ٌإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ عجز ِختٍف ِٕبطك اٌعبٌُ )%(

 اٌذوي اٌعزثُخ
 

25.5% 42.0% 61.5% 

 ً واٌشزلُخأوروثب اٌىطط
 

3.6% -11.6% 159.4% 

 آطُب اٌىططً
 

-42.6% -18.6% 110.3% 

 شزق آطُب واٌّحُط اٌهبدٌ
 

56.4% -4.5% 12.8% 

 أِزَىب اٌالتُُٕخ واٌىبرَجٍ
 

102.3% 11.2% 29.0% 

 أِزَىب اٌشّبٌُخ وأوروثب اٌغزثُخ
 

32.8% 11.7% 39.2% 

 خٕىة وغزة آطُب

 

-3.8% 52.2% 45.7% 

 ىة اٌصحزاءأفزَمُب خٕ

 

18.7% 7.0% 65.8% 

 %38.4 %8.7 %36.6   اٌعبٌُ

 (.2008ربديث سبتمرب ) تقديرات الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء :المصدر
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 2005و 1990  عامي بين ما العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .16.2الشكل

 
لمصدر         د من :ا عدا باحث إ ل   .ا

               عامي مابين المختلفة  العالم مناطق عبر التعليم على العمومي لإلنفاق النسبي التوزيع .17.2الشكل

 2005و 1990

 
لمصدر         د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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      ميعا مابين  المختلفة المناطق وعبر العالم في  التعليم على العمومي اإلنفاق تطور منحنى  .18.2الشكل

 2005و 1990

 
لمصدر         د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 (GNP) اإلجمالي القومي الناتج من مئوية كنسبة التعليم على العمومي اإلنفاق .2.9 الجدول

 2005و 1990 بين ما

 اٌظٕىاد
1990

 
1995

 
2000

 
2005

 

     

 

ىٍِ اإلخّبٌٍ اإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ وٕظجخ ِئىَخ ِٓ إٌبتح اٌم

(GNP)%( ) 

     
 %6.2 %5.5 %5.2 %5.3 اٌذوي اٌعزثُخ

 %4.5 %3.9 %4.1 %3.8 أوروثب اٌىططً واٌشزلُخ

 %2.7 %3.5 %4.2 %5.0 آطُب اٌىططً

 %3.8 %3.8 %3.7 %4.1 شزق آطُب واٌّحُط اٌهبدٌ

 %4.6 %4.4 %4.5 %3.6 أِزَىب اٌالتُُٕخ واٌىبرَجٍ

 %5.3 %5.4 %5.4 %5.1 ثب اٌغزثُخأِزَىب اٌشّبٌُخ وأورو

 %3.4 %4.0 %3.3 %3.7 خٕىة وغزة آطُب

 %5.3 %5.4 %6.4 %6.1 أفزَمُب خٕىة اٌصحزاء

 %4.9 %4.9 %4.9 %4.8 اٌعبٌُ

 (.2008ربديث سبتمرب )تقديرات الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء  :المصدر 

 2005و 1990 عامي مابين  GNP من مئوية كنسبة العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .19.2 الشكل

 سنة( كل خالل المناطق بين )مقارنة

 
لمصدر عداد من :ا باحث إ ل   .ا
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 2005و 1990 عامي مابين GNP من مئوية كنسبة العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .20.2 الشكل

 (طقةمن لكل السنوات بين مقارنة)

 
لمصدر عداد من :ا باحث إ ل   .ا

  العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة العالم في التعليم على العمومي اإلنفاق .10.2 الجدول

 2005و 1990 عامي بين ما

 اٌظٕىاد
1990

 
1995

 
2000

 
2005

 

     

 

اإلٔفبق اٌعّىٍِ عًٍ اٌتعٍُُ وٕظجخ ِئىَخ ِٓ إخّبٌٍ اإلٔفبق اٌعّىٍِ 

(TPE%( )) 

     
 %21.6 %17.1 %16.5 %13.0 اٌذوي اٌعزثُخ

 %12.8 %14.4 %14.9 %14.2 أوروثب اٌىططً واٌشزلُخ

 %15.1 %12.1 %17.0 %20.5 آطُب اٌىططً

 %15.3 %15.4 %15.9 %15.9 شزق آطُب واٌّحُط اٌهبدٌ

 %16.0 %14.7 %15.3 %13.8 أِزَىب اٌالتُُٕخ واٌىبرَجٍ

 %12.5 %12.4 %11.6 %11.5 ب اٌغزثُخأِزَىب اٌشّبٌُخ وأوروث

 %14.6 %12.9 %11.9 %9.0 خٕىة وغزة آطُب

 %17.7 %18.1 %17.3 %16.7 أفزَمُب خٕىة اٌصحزاء

 %14.7 %14.7 %15.2 %13.8 اٌعبٌُ

 (.2008ربديث سبتمرب )تقديرات الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لئلحصاء  :المصدر
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 عامي بين ما العالم في العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .21.2 الشكل

 سنة( كل خالل المناطق بين )مقارنة 2005و 1990

 
لمصدر عداد من :ا باحث إ ل   .ا

 عامي  بين ما لمالعا في العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .22.2 الشكل

 (منطقة لكل السنوات بين مقارنة) 2005و 1990

 
لمصدر عداد من :ا باحث. إ ل   ا

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1990 1995 2000 2005 

P
EE

 %
 T

P
E 

 السنوات

 الدول العربٌة

 أوروبا الوسطى والشرقٌة

 آسٌا الوسطى

 شرق آسٌا والمحٌط الهادي

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الغربٌة

 جنوب وغرب آسٌا

 أفرٌقٌا جنوب الصحراء

 العالم

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

P
EE

 %
 T

P
E 

 المناطق

1990 

1995 

2000 

2005 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

63 
 

 الثاني الفصل خالصة
 

لقد كانت جل األحباث كالدراسات اؼبتوفرة كاؼبهتمة بتمويل التعليم ُب العآب ُب القرف اؼباضي، 
اإلحصائيات عن النفقات التعليمية تركز باألساس على النفقات التعليمية العمومية لغياب اؼبعطيات ك 

 :اػباصة، كتعتمد ُب ذلك على مؤشرين أساسيُت نبا

 اإلنفاؽ ؾبموع من مئوية كنسبة التعليم على العمومي )اغبكومي( اإلنفاؽ ؾبموع 

 ،(TPE) العمومي )اغبكومي(

 أك   اإلصبإب القومي الدخل من مئوية كنسبة التعليم على العمومي )اغبكومي( اإلنفاؽ
 .(GDP, GNPسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبإب )كن

 

لكن مع التطور السريع لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ منذ منتصف عقد التسعينيات من القرف 
زبضع لربامج متابعة خاصة من اؽبيئات كاؼبنظمات  يتال ُب الدكؿاؼباضي خاصة ُب الدكؿ اؼبتقدمة أك 
ستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم من خبلؿ مصادرىا الدكلية، أصبح باإلمكاف ربليل اال

 األساسية.

 ُب) التعليمي االستثمار سبويل ؼبصادر النسيب التوزيع على ألقيناىا اليت السريعة النظرة خبلؿ منف
: الدكؿ غالبية ُب اؼبهيمن ىو للتعليم العمومي التمويل أف كجدنا( بذلك معطياهتا تسمح اليت الدكؿ

 دكؿ ُب% 68.5ك ،2004 عاـ( OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة دكؿ ُب% 87
كاغباؿ ال ىبتلف كثَتا بالنسبة للمتوسط العاؼبي؛ حيث يسيطر اإلنفاؽ  ،2004 عاـ WEI برنامج

التعليم بنسبة على % من االستثمارات التعليمية، ٍب يليو اإلنفاؽ اػباص 63العمومي على التعليم على 
 .ُب سبويل التعليم % تأٌب مسانبة اؼبصادر اػبارجية2%، كأخَتا كبنسبة ضئيلة جدا 35ا قدرى
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كبًتكيزنا على ربليل اإلنفاؽ العمومي على التعليم عرب العآب باعتباره اؼبصدر اؼبهيمن للتمويل، 
 امتدت كجدنا أف اإلنفاؽ العمومي على التعليم قد مر عموما دبرحلتُت كبَتتُت خبلؿ تطوره؛ األكٔب

تقريبا من هناية اغبرب العاؼبية الثانية إٔب هناية عقد الثمانينيات من القرف اؼباضي؛ كقد عرفت ىذه اؼبرحلة 
أما اؼبرحلة الثانية فقد امتدت من بداية عقد الثمانينيات كإٔب يومنا ىذا، كعرفت استقرارا  ،مبوا مضطردا

 ُب اؼبتوسط عرب ـبتلف مناطق العآب.  لعاؼبي من الناتج اإلصبإب ا% 5نسبيا ُب حدكد ما يقارب 

معرفة اإلطار العاـ لبلستثمارات التعليمية ُب العآب كتوزيعها بُت ـبتلف مصادرىا، كتوصلنا كبعد 
اؼبهيمن على بقية اؼبصادر، سنحاكؿ اؼبصدر ىو على التعليم العمومي  اإلنفاؽأف  استخبلص كتبياف إٔب

ربليل ؾبهود السلطات العمومية اعبزائرية ُب سبيل تكوين الرأس اؼباؿ  على تركيز اعبزء القادـ من حبثنا
  البشرم من خبلؿ ما تنفقو على نظامها التعليمي دبختلف مراحلو كمركباتو.
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 اؼبوجودة األخرل النظم أساس كىو اجملتمع، من  يتجزأ ال جزء ىو بلد أم ُب الًتبوم النظاـ إف
 اؿاؼب الرأس كىو أال اجملتمع ُب ماؿ رأس أىم ببناء الكفيل الوحيد النظاـ ألنو كؿبورىا؛ اجملتمعات ُب

 يتماشى اؼبواطنُت من مبط لتكوين تسعى أف فيو التعليمية اؼبؤسسات من ينتظر ؾبتمع ككل البشرم،
 .كاالقتصادم السياسي كنظامو كمعتقداتو كقيمو كأخبلقو اجملتمع ذلك ةكفلسف

 على إهبابا ذلك انعكس كلما صحيحة، كقواعد أسس على قائما التعليمي النظاـ كاف لمافك
 نظاـ ألم اعبيد الفهم. ك اجملتمع كازدىار تقدـ على شبة كمن اجملتمع، ُب البشرم الرأظباؿ كتراكم تكوين
 كأف ،(التحليلية اؼبقاربة) التقليدم بالتحليل يكتفي ال أف الباحث من يتطلب ،كاف بلد ألم تعليمي
 صورة بإعطاء الكفيل الوحيد ىو األخَت ىذا ألف ؛(النظامية اؼبقاربة) النظامي التحليل إٔب يتعداه

 تسمح صورة.  للنظاـ التعليمي  تسميها أف (ROSNAY, 1975) تفضل كما ػ "مكربة" أك متكاملة
 مستقل كنظاـ متزامنة بصفة ربليلو خبلؿ من التعليمي النظاـ يعرفها اليت كالتحوالت التغَتات فسَتبت

)غَت مستقل سباما( يؤثر كيتأثر بباقي األنظمة  مفتوح كنظاـ أخرل جهة كمن جهة، من بذاتو قائم
 يل النظامي نذكر: دراسة اؼبوجودة ُب اجملتمع. كمن الدراسات الرائدة اليت تناكلت النظاـ التعليمي بالتحل

(POCZTAR, 1989)  اليت أراد أف يثبت فيها  أف النظاـ التعليمي ىو "نظاـ" يبكن معاملتو بنفس
، ككذلك دراسة (BERTALANFFY, 1968)الطريقة اليت تنص عليها نظرية األنظمة للباحث 

(PORCHER, 2008) ي الفرنسي.  اليت قاـ فيها بإجراء ربليل نظامي سطحي للنظاـ التعليم 

كسنحاكؿ ُب ىذا اعبزء من أطركحتنا التحليل اؼبعمق كاؼبقارف لبلستثمارات اليت بذلتها السلطات 
العمومية اعبزائرية على نظامها التعليمي بكل مركباتو كمنظوماتو الفرعية، للوقوؼ الفعلي كباألدكات 

  ، كذلك من خبلؿ التقسيم اآلٌب:ذا القطاعاؼبنهجية كالعلمية على اؼبكانة النسبية اليت توليها اعبزائر ؽب
 ػ الفصل الثالث: التحليل النظامي للنظاـ التعليمي ُب اعبزائر؛ 

ػ الفصل الرابع: تطور االستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر: دراسة ربليلية 
 كمقارنة.
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 التعليمي لنظامل النظامي التحليل الثالث: الفصل
    رالجزائ في

 

 

 تمهيد
 

 فإف األساس ىذا كعلى ،للمجتمع اػبلقية القيم إرساء ُب رئيسان  دكران  عليميالت النظاـ لعبي
 ات، اجملتمع لتطور حيويان  عامبلن  الًتبوم النظاـ من ذبعل اغبديثة اغبضارة متطلبات

 على يقـو الذم معاجملت بأف التاريخ عرب اؼبختلفة اجملتمعات شهدهتا اليت التغيَتات كقائع أكدت كقد
 اؼبتجدد اؼبتفتح تعليميال النظاـ أما، الزكاؿ إٔب آجبلن  أك عاجبلن  إف يؤكؿ سوؼ كمغلق باؿ   عليميت نظاـ

  .تطوريان  دكران  يلعب أف فيمكن اغبديثة، اغبضارة كمتطلبات اؼبواطنُت احتياجات جملاهبة باستمرار

 اؼبقاربة على باالعتماد اعبزائر ُب يميالتعل النظاـ على نظرة إلقاء الفصل ىذا ُب كسنحاكؿ
ألف كل اؼبواضيع ؿبل الدراسة  .التعليمية األنظمة كربليل فهم ُب كخصائص مزايا من ؽبا ؼبا النظامية

، ككما يعرب  (LUGAN, 2004, p. 39)كالبحث ُب العلـو اغبديثة أصبحت زبضع ؼبفهـو "النظاـ" 

 اؼبنظم ىو أرخبيل من األنظمة ُب ؿبيط حُت يقوؿ أف: العآب (MORIN, 1991)عن ذلك 

 .الفوضى
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 التعليمي للنظام العام النظامي التحليل األول: المبحث
  يالجزائر 

 

إف االعتماد على التحليل النظامي كمنهجية لتحليل النظاـ التعليمي يتطلب منا أف نفهم 
 حد ذاتو.خصوصياتو، كأف نرسم اغبدكد اليت يغطيها مصطلح "النظاـ التعليمي" ُب 

 

 

 المطلب األول: تحليل األنظمة التعليمية 
 

دائما عندما نريد اغبديث عن التعليم نستخدـ كبطريقة عفوية مصطلح "النظاـ التعليمي 
 )الًتبوم("؛ تسمية ربمل ُب طياهتا توجهات كأبعاد التحليل النظامي من حيث ال ندرم.

 

 النظامي التحليل: األول الفرع
 

 ـبتلف اؼبيادين، البد كأف نستخدـ التحليل النظامي؛ ألنو يسمح للباحث أف لدراسة األنظمة ُب
 وبدد حدكد نظاـ الظاىرة اؼبدركسة، كذلك من خبلؿ: 

  ،تعيُت العناصر األساسية اؼبشكلة ؽبذا النظاـ 
  ،توضيح العبلقات اليت تربطها ببعضها البعض 
 احث من فهم طبيعة كأىداؼ كضع النظاـ اؼبدركس ُب بيئتو الطبيعية حىت يتسٌت للب

 التفاعبلت كالعبلقات اؼبوجودة بُت النظاـ كبيئتو، 
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  ،تتبع التطور التارىبي للنظاـ لفهم آلية عملو كإمكانيات تطوره كربولو مستقبليا 

ا إذن  النظامي التحليلف .بوضع التخطيط اؽبيكلي لسَتكرة عمل النظاـللباحث كىذا ما سيسمح 
اليت يكوف فيها  الوضعيات ؼبختلف الشامل بالتحليل تسمح قراءة كشبكة للمبلحظة، عامة أداة ىو

   "بالتثليث النظاميالنظاـ اؼبدركس. كيستخدـ التحليل النظامي كأدكات منهجية ما يعرؼ "
(ROSNAY, 1975) ك (DONNADIEU & KARSKY, 2002). 

اؼبدركس للتحليل ُب ثبلثة يعٍت أف الباحث ُب التحليل النظامي ىبضع النظاـ  التثليث النظاميو 
أبعاد ـبتلفة، كل بعد يهتم جبانب معُت من اؼبوضوع، كيستعُت ُب توضيح كل ذلك على اؼبخططات، 

 األشكاؿ، الرسـو البيانية...، كنلخص أىداؼ كل بعد من األبعاد الثبلثة السابقة كما يلي:

 ظاـ اؼبدركس إٔب كضعو ، كفيو وباكؿ الباحث أف يعرؼ كيف كصل النالبعد التاريخي للنظام
اغبإب ؟ كتساعد دراسة التطور التارىبي للنظاـ ُب حاالت كثَتة ُب فهم بعض اعبوانب اؼبهمة 
ُب آلية عمل النظاـ ُب كضعو اغبإب، كما قد تساعد على رسم التطور اؼبستقبلي اؼبمكن ؽبذا 

 ...  (على األقل من اعبانب النظرم)النظاـ 

 فيو وباكؿ الباحث أف وبدد ما ذا يعمل النظاـ اؼبدركس ؟ أك بعبارة ، ك البعد الوظيفي للنظام
أخرل ما ىي غاية أك غايات عمل ىذا النظاـ؟ ككيف يؤثر ُب بيئتو ؟ ماىي كظيفة أك مهمة  

 كل مركبة من مركبات النظاـ ؟ ...

 كفيو يبحث الدارس عن كيف يتشكل النظاـ اؼبدركس ؟ كما ىي أىم البعد الهيكلي للنظام ،
مركباتو األساسية ؟ كما ىي العبلقات اليت تربط بُت ـبتلف األجزاء اؼبشكلة للنظاـ ؟ كىل 
للنظاـ أنظمة فرعية أـ ال ؟ كإف كاف اعبواب بنعم فما العبلقات اليت تربط بُت ىذه األنظمة 

 الفرعية ؟ كما ىي أجزاؤىا كمركباهتا األساسية ؟ ...

يادين ُب العلـو االجتماعية، فسنحاكؿ أف نعتمد على كألف الًتبية )التعليم( تعد من أىم اؼب
 التحليل النظامي لدراسة النظاـ التعليمي.
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 التعليمي النظام خصوصيات: الثاني الفرع
 

 ،كمفاىيم ف  النظاـ التعليمي ىو بكل بساطة نظاـ بكل ما وبويو مصطلح "النظاـ" من معا
ي: "ربويل اإلنساف بتقنيات بيداغوجية ى (LESOURNE, 1988) كظيفتو األساسية حبسب تعبَت 

 .خاصة"

أما إذا أردنا التدقيق ُب مفهـو النظاـ التعليمي، فيمكنا القوؿ أنو: فرع من النظاـ االجتماعي؛ 
، 1661)أيوتوندم، طبسة عناصر أساسية ) حبسب تقسيم ىافلوؾ كىوبرماف ىذا األخَت  يًتكب من 

ائر، القبائل، الطبقات(، اؼبناطق اعبغرافية، ؾبموعات (، كىي: األفراد، األسر )العش(1.4صفحة 
ركابط ذات داللة يبكن أف  كاألحزاب كاعبمعيات السياسية. تقـو بينها ُب أم كقت ،اؼبصاّب االقتصادية

كحبسب حالة  ،تكوف متماسكة قوية متناغمة، أك ضعيفة متنافرة. كبُت ىذين اغبدين، تكثر التدرجات
النظاـ )مستقرة، مضطربة...(. كالنظاـ التعليمي ُب أم بلد، ُب الغالب ما  ىذه الركابط، تكوف حالة

توكل لو مهمة جعل ركابط النظاـ االجتماعي اؼبذكورة أعبله أكثر تناسقا كتناغما، كبعبارة أخرل تسند 
ما، إليو مهمة ربقيق التنمية اؼبرجوة للمجتمع )أم نقل اجملتمع إٔب حالة أفضل فبا كاف عليو(. ىذا عمو 

كُب اجملتمعات الرأظبالية عادة ما توكل للنظاـ التعليمي مهمة ضبط كتعديل النظاـ الرأظبإب 
(JACQUIER, 1993) كبوجو خاص ُب أكقات األزمات . 

 إال ىو ما النظامي كالتحليل ةنظماأل نظرية سبعليمي حبالت النظاـ إفكعموما يبكن القوؿ، 
 ةنظماأل من كمكنوناهتا مكوناهتا تستمد اليت العبلقات بفعل نهابي فيما اؼبتفاعلة العناصر من ؾبموعة

 تعمل كاليت اػبارجي، العآب تأثَتات كمن اجملتمع، ُب السائدة كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية االجتماعية
 التعليمية األنشطة خبلؿ من كذلك كازدىاره، رقيو لتحقيق كتسعى اجملتمع ىوية على احملافظة على
 .كاؼبراحل األبعاد كاؼبتعددة اؼبختلفة بويةكالًت 

 :اآلتية بالعوامل مباشرة بصورة تتأثر تعليميةال األنظمة أف: القوؿ يبكن سبق فبا

 اْب...كعرقي كعقائدم، كفكرم، لغوم، بعد من وبملو ما بكل الثقاُب، العامل. 
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 حبسب اؼبدرسة إف األيديولوجي، العامل (Louis Legrand )لنشر ضلةاؼبف األداة ىي 
 كتوجهات خيارات من عنها ينجر كما للدكلة، األيديولوجية السلطة كتثبيت

(BENGHABRIT-REMAOUN, 2001, p. 300). 

 باقي ُب حولو يدكر دبا بلد ألم عليميالت النظاـ يتأثر ،البيئة اػبارجية الدكلية عامل 
 ربنازب كاالتصاؿ ـاإلعبل تكنولوجيا أصبحت أين اغبإب، كقتنا ُب خاصة العآب، بلداف

 .األرضية الكرة من رقعة أم ُب تدكر ككبَتة صغَتة كل عن

ُب غالبية دكؿ العآب منذ  للتعليم واسععرفو عآب اؼبعرفة ك االنتشار البدأ يمع التطور الكبَت الذم ك 
ثبلثة  يبكن النظر إليها عرب كظائف جديدةبأداء  االنظاـ التعليمي منوط، أصبح سبعينيات القرف اؼباضي

 :(DANDURAND, 1971)  مستويات

عامل من عوامل زيادة ( اؼبعارؼ كاؼبهارات كالكفاءات)التعليم : على مستول الفرد -
 اإلنتاجية، كمصدر من مصادر زيادة الدخل الفرد اؼبتعلم.

أداة أساسية لتطوير كربديث اؼبؤسسة، ( التكوين بصفة عامة)التعليم : على مستول اؼبؤسسة -
ها ترتبط ارتباطا كثيقا بالتكنولوجيات اغبديثة كباليد العاملة اؼبؤىلة القادرة على آلف إنتاجيت

 .التكيف مع التغَتات التكنولوجية اؼبتسارعة كاؼبتجددة باستمرار

السبيل األمثل لتحقيق التنمية االقتصادية كالرفاه  ىو التعليم: على اؼبستول اجملتمع -
 .االجتماعي للمجتمعات

 التعليمي ببعض اػبصوصيات، نذكر أنبها:كيتميز النظاـ 

  النظاـ التعليمي يستخدـ اإلنساف )الذم زبرج من النظاـ نفسو مسبقا( لتحويل
 .(LESOURNE, 1988, p. 42)اإلنساف 

  التنظيم اؽبيكلي للنظاـ التعليمي يتشكل عرب الزمن، كلو بعداف ىيكلياف أساسياف؛
تعليم، كالثاين أفقي: يعرب عن التفرعات، األكؿ عمودم: يعرب عن اؼبسار التسلسلي لل
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الشعب كالتخصصات اليت تنشأ عند بعض اؼبستويات التسلسلية للتعليم عرب الزمن 
(FERNEX, 1996, p. 13). 

  ،فإذاالطابع اػبصوصي لزمن رد الفعل النظاـ التعليمي بالنسبة للنظاـ االجتماعي ككل 
 اغبسباف، ُب ليأخذىا التعليمي ظاـالن إصبلح تستدعي اجتماعية تغَتات مثبل حدثت
 ،(أكثر أك سنوات عشر) البعيد اؼبدل على تكوف اإلصبلحات ىذه من اؼبرجوة فالنتائج
 النظاـ لزمن بالنسبة التعليمي النظاـ رد فعل زمن ُب تأخر ىناؾ أخرل كبعبارة

 تطور أف القوؿ يبكن كعموما ،(POCZTAR, 1989, pp. 73-81) االجتماعي
 . بطيء تعليميال النظاـ

  يستخدـ النظاـ التعليمي أسلوب التقييم بكل أشكالو كأنواعو، كمن بعده التوجيو من
، كمن شبة وبافظ النظاـ (FERNEX, 1996, p. 14)أجل التعديل الداخلي للنظاـ 

 التعليمي على استقراره.

 
 التعليمية لألنظمة األساسية المركبات: الثالث الفرع

 

مي باعتباره نظاما اجتماعيا من مركبات، ؾبموعات كأنظمة فرعية، كيبكن يتشكل النظاـ التعلي
 :(LUGAN, 2004, p. 57)سبييزه على ىذا األساس بنوعُت أساسُت من اؼبركبات 

 اؼبركبات اؽبيكلية: القيم، اؼبعايَت، األدكار، اؼبهاـ... .1

، اؽبياكل السياسية، اجملموعات اؽبيكلية الفعلية: اؽبياكل االجتماعية، اؽبياكل القانونية .1
 اؽبياكل االقتصادية...

 حيث لكل ىيكل منها كظيفة ؿبددة ُب سبيل ربقيق غايات النظاـ. 
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كباؼبماثلة مع التحليل النظامي لؤلنظمة الفرعية اؼبكونة لؤلنظمة االجتماعية كما أكردىا الباحث 
(LUGAN, 2004, pp. 51-61) من األنظمة الفرعية ، يبكننا أف نعترب النظاـ التعليمي مكونا

اآلتية: النظاـ الفرعي االقتصادم، النظاـ الفرعي السياسي، النظاـ الفرعي التنظيمي كالنظاـ الفرعي 
 االجتماعي.

كظيفتو  ،النظاـ الفرعي االقتصادم: كيتعلق بنشاطات إنتاج كتبادؿ السلع كاػبدمات .1
كتكيفو مع التغَتات األساسية تتمثل ُب توفَت اؼبوارد البلزمة لعمل النظاـ ككل 

 ،اؼبستجدة ُب سبيل ربقيق غاياتو. كعليو فوظيفتو األساسية: التمويل كالتكييف
كىو اجملاؿ الذم )كىو ؾباؿ اختصاص االقتصاديُت  ،ككسيلتو األساسية ىي اؼباؿ
 .(تندرج ضمنو رسالة حبثنا ىذه

اـ كمتابعتها، النظاـ الفرعي السياسي: ىو كل ما لو عبلقة بوضع أىداؼ كغايات النظ .1
كيتطلب ىذا النظاـ الفرعي دائما ازباذ القرارات البلزمة لتشغيل النظاـ على مستول 
اؼبوارد اؼبالية، اؼبوارد البشرية، األفعاؿ اعبماعية.... كبالتإب فالوظيفة األساسية لو ىي 

يكلية تنظيم األفعاؿ اعبماعية البلزمة لتحقيق غايات النظاـ، كاعبماعات ىي اؼبركبة اؽب
 األساسية لو، يستخدـ السلطة كوسيلة تبادؿ، كىو ؾباؿ حبث السياسيُت.

النظاـ الفرعي التنظيمي )اؼبعيارم كالقانوين(: ما يبيز النظاـ االجتماعي عن غَته من  .4
األنظمة أف اإلنساف ىو احملور كاألساس لكل غاياتو، كؽبذا وبتاج النظاـ لتنظيم 

ؼبورد الستمرارية النظاـ برمتو، لتنظم العبلقات لضماف كجود كإعادة إنتاج ىذا ا
اإلنسانية على كل اؼبستويات لتفادم كقوع اختبلالت ُب مبط سَت النظاـ، كىذا ما 
يتم من خبلؿ كضع ىياكل تنظيمية معيارية. فوظيفتو األساسية ىي اإلدماج كالتنظيم، 

 ككسيلتو التأثَت كاإلقناع.  

: يعمل ىذا النظاـ الفرعي على نشر كإرساء ـبتلف النظاـ الفرعي االجتماعي الثقاُب .3
األخبلؽ، العادات كالتقاليد، كسائل االتصاؿ االجتماعية  :القيم الثقافية كاالجتماعية

)اللغة خاصة كوسيلة اتصاؿ مكتوبة كمسموعة( البلزمة الستقرار النظاـ التعليمي 
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اعية ؼبختلف اعبماعات كالنظاـ االجتماعي بصفة عامة، ككسيلتو ىي االلتزامات اعبم
اؼبكونة للنظاـ التعليمي أك اؼبؤثرة فيو، مثل: العائلة، اؼبدرسة، اعبمعيات دبختلف 

 أنواعها )الثقافية، االجتماعية، السياسية، النقابات...(.

كؿبصلة عمل ىذه األنظمة الفرعية ىي اليت تفسر لنا كظيفة كسَتكرة عمل النظاـ التعليمي. 
أف األنظمة التعليمية تتأثر )ك/أك تؤثر(: بالوظائف كاؼبهاـ اؼبسندة إليو، بالغايات كعموما يبكن القوؿ 

اؼبرجوة منو )أك اؼبشركع الذم وبملو(، بالتحوالت كالتطورات اليت يعرفها عرب الزمن، كبالبيئة )الداخلية 
 كاػبارجية(اليت يوجد فيها ُب البيئة اػبارجية اليت توجد فيها.

 

 التعليمي النظام ودحد :الرابع الفرع 
 

 ، كعند تطرقنا للمفهـو(POCZTAR, 1989, p. 129)لكل نظاـ حدكد كما يقوؿ 
غطي كهبمع يالحظنا أنو حسب التصنيف العاؼبي ألنواع الًتبية النظامي للتعليم ُب الفصل األكؿ 

لك كل أنواع ، ك التكوين الدائم أك اؼبستمر للفرد، كىو يغطي بذالتكوين األكٕب :اؼبصطلحات اآلتية
 التعليم العاـ؛ ؛التعليم العادم عّلم؛الت ؛التعليم :بينهااليت من الربامج التعليمية ُب ـبتلف دكؿ العآب، ك 

 ؛(غَت النظامي)الرظبي التعليم غَت  ؛(النظامي) لتعليم الرظبيا ؛تعليم الكبار ؛التعليم التقٍت كاؼبهٍت
التعليم كالتكوين  ؛التعليم اؼبفتوح  ؛التعليم عن بعد ل اغبياة؛التعليم مد ؛التكوين الدائم ؛األكٕب كوينالت

 ...ألغراض خاص

فعلى الرغم من مشولية ىذا التعريف لكل أشكاؿ "التعليم"؛ إاّل أنو يطرح لنا إشكاؿ عندما نريد 
إجراء ربليل نظامي أكاديبي لنظاـ تعليمي بذاتو، ألننا نكوف ؾبربين على ربديد أم نظاـ تعليمي 

د. كؽبذا الغرض ىناؾ العديد من اؼبداخل اليت يبكن أف كبدد من خبلؽبا حدكد النظاـ التعليمي نقص
 الذم نريده، كذلك من خبلؿ التصنيفات اؼبختلفة للنشاط التعليمي اآلتية:
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 القانونية طبيعتو بحسب التعليم أنواع تصنيفأوال: 
فُت أساسيُت؛ نبا: التعليم الرظبي يبكن تصنيف أنواع التعليم حبسب طبيعتو القانونية إٔب صن

 (.غَت النظامي)غَت الرظبي  )النظامي( كالتعليم

 

يقصد بالتعليم الرظبي ذلك التعليم الذم يتم ُب اؼبدارس كاؼبتوسطات : التعليم الرسمي
لما كاليت تكّوف عادة سكالثانويات كاؼبتاقن كاعبامعات كاؼبعاىد العليا، ك كل اؼبؤسسات الًتبوية الرظبية، 

الذين تًتاكح طفاؿ كالشباب متواصبل من التعليم لكامل الوقت، كيكوف موجها ُب أغلب األحياف لؤل
، كيتوج الناجح ُب هنايتو بشهادة رظبية، سنة 25إٔب  20سنوات إٔب ما بُت  7إٔب  5مابُت أعمارىم 

 .(1662، 62)إسكد أك التعليم النظامي التعليم العادمكيبكن أف نصطلح عليو 

التعليم غَت الرظبي ىو كل نشاط تربوم منظم كدائم من غَت تلك إف  :تعليم غير الرسميال
األنشطة اليت كردت ُب تعريف التعليم الرظبي ػ اؼبذكور سابقاػ؛ دبعٌت أف التعليم غَت الرظبي يبكن أف يتم 

، كمن أمثلة كل األفراد دبختلف األعمارػبدمة  موجو كيكوف داخل اؼبؤسسات التعليمية أك خارجها، 
برامج ؿبو األمية، برامج التعليم ُب دكر اغبضانة، برامج اكتساب اؼبهارات الضركرية للحياة العادية : ذلك

 .أك اؼبهنية، كىو تعليم ال يشًتط فيو أف يكوف متسلسبل أك لو فًتات تعليمية ؿبددة

 فترة التعّلم بحسب التعليم أنواع تصنيفثانيا: 
 .التعليم األكٕب، كالتعليم مدل اغبياة: إٔب فًتة التعّلميم حبسب يبكن تصنيف أنواع التعل

الفرد قبل  ايتلقاى اليت( السابقة الذكر)التعليم يشمل التعليم األكٕب كل أنواع  :التعليم األولي
 .الدخوؿ إٔب عآب الشغل

، للمعرفةالتعّلم  :يركز التعليم مدل اغبياة على أربع دعائم أساسية ىي :التعليم مدى الحياة
 .كتعّلم اؼبرء ليكوف التعّلم للعيش مع اآلخرين، التعلم للعمل
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التعليم اؼبستمر أك الدائم أك تعليم الكبار : كيبكن اعتبار التعليم مدل اغبياة ما كاف يصطلح عليو
كل اؼبسارات التعليمية اؼبنظمة   ؛ ألف التعليم الدائم كاف يشمل(1662، 62)إسكد ُب صورتو اعبديدة

تسمح لؤلفراد الراشدين بتطوير كفاءاهتم التقنية أك اؼبهنية، بتنمية قدراهتم، بإثراء معارفهم بغرض  اليت
إسباـ مستول تعليمي رظبي، أك الكتساب معارؼ ككفاءات ُب ؾباالت جديدة، أك من أجل ربيُت 

 (.الرسكلة)اؼبعارؼ 

التعليم " ا يصطلح عليو ىو م؛ إٔب كجود نوع من التعليم ٓب نتطرؽ لو ىناكذبدر اإلشارة 
من غَت تلك ؛ كىو يشمل كل اؼبعارؼ كاؼبهارات كاػبَتات اؼبكتسبة  (1662، 62)إسكد "البلرظبي

كاألمثلة على ذلك  سابقاػ؛ اؼبذكورينالتعليم غَت الرظبي  أكاألنشطة اليت كردت ُب تعريف التعليم الرظبي 
ة تلفزيونية، كما قد يكتسب مهارة من كثَتة كمتعددة، فقد يكتسب الفرد معرفة من تفرجو حص

اْب، كمفهـو التعليم البلرظبي ال يأٌب كمناقض أك مضاد للتعليم الرظبي، كإمبا كمكمل كمتمم ...صديق
 .لو

وألغراض منهجية بحتة تتعلق بطبيعة موضوع بحثنا التي تدور حول االستثمارات التعليمية، 
تو بالتحليل النظامي خالل ىذا الفصل، فإن النظام التعليمي الذي سنقوم ببحثو ودراس

واالستثمارات التعليمية المتعلقة بو في باقي الفصول القادمة، ىو ذلك النظام الذي يسع األنشطة 
وليكون بذلك التعليمية الرسمية فقط، وذلك لتوفر المعطيات والبيانات حولها بنوع من التفصيل، 

 .بدقة اموضوع دراستنا محدد

 
 
 

 
 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

1.1 
 

 المركبات األساسية للنظام التعليمي في الجزائر : نيالمطلب الثا
 

 تنظيم ُب ما دكلة تتبعها اليت كاإلجراءات كالتنظيمات القواعد ؾبموعة ىو عليميالت النظاـ إف
 انعكاس: ىي عامة بصفة عليميةالت ةنظمكاأل اعبوانب، صبيع من كالتكوين كالتعليم الًتبية شؤكف كتسيَت

 .بلد أم ُبكالثقافية كاالقتصادية كالدينية  كالسياسية ماعيةكاالجت الفكرية الفلسفة

 

  الجزائر في التعليمي للنظام العام الوظيفي التحليل: األول الفرع

 

ألم نظاـ تعليمي غايات ككظائف كمهاـ يعمل من أجل ربقيقها، لتحليلها هبب الرجوع أكال إٕب 
 اؼبرجعيات السياسية كالقانونية اليت ربكمها.

 من األساسية؛ اؼبرجعية كالقوانُت كالوثائق النصوص من صبلة إٔبيستند  التعليمي ُب اعبزائر اـالنظك 
 :أنبها

 ؛1950( التعليم ُب اغبق شخص لكل) اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف -

 تايبلند جوماتيُت – األساسية التعلم حاجات تأمُت – للجميع الًتبية حوؿ العاؼبي اإلعبلف -
 .  اليونسكو ،1990 مارس 5-9

 ؛1954بياف أكؿ نوفمرب  -

 ؛1956أكت  20مؤسبر الصوماـ  -

 ؛1962مؤسبر طرابلس جواف  -

 ؛1964ميثاؽ اعبزائر جواف  -

 ؛ 1986 ك 1976 ياؼبيثاؽ الوطٍت لعام -
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 ،1989 دستور ،1976 دستور ،1963 دستور) االستقبلؿ منذ اعبزائر دساتَت كل -
 2002 أبريل 10 اؼبوافق ىػ 1423 ؿبـر 27 ُب مؤرخ 03-02 القانوف ،1996 دستور

 اؼبوافق ىػ 1429 القعدة ذم 17 ُب اؼبؤرخ 19-08 القانوف الدستور، تعديل اؼبتضمن
 ؛(الدستور تعديل اؼبتضمن 2008 نوفمرب 15

 سنة أبريل 16 اؼبوافق ىػ 1396 عاـ الثاين ربيع 16 ُب مؤرخ 35-76 رقم أمر -
 اعبزائرية للجمهورية الرظبية اعبريدة ُب صادرال) كالتكوين الًتبية بتنظيم يتعلق ـ،1976

 ؛(ـ1976 سنة أبريل 23 اؼبوافق ىت 1396 عاـ الثاين ربيع 23 ُب اؼبؤرخة ،33 العدد

 سنة أبريل 4 اؼبوافق ىػ 1419 عاـ اغبجة ذم 18 ُب مؤرخ 05-99 رقم قانوف -
 رقم القانوفب معدؿ) كاؼبتمم اؼبعدؿ العإب للتعليم التوجيهي القانوف يتضمن ـ،1999
 27 بتاريخ 10 عدد الرظبية اعبريدة ـ، 2000 سنة ديسمرب 6 ُب اؼبؤرخ 2000-04

 سنة فيفرم 23 ُب اؼبؤرخ 06-08 رقم بالقانوف كمتمم معدؿ ـ، 2000 سنة فرباير
 ؛(ـ 2008 سنة فرباير 27 بتاريخ 10 عدد رظبية جريدة ـ، 2008

 ،ـ2008 سنة يناير 23 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ ؿبـر 15 ُب مؤرخ 04-08 رقم قانوف -
 العدد اعبزائرية للجمهورية الرظبية اعبريدة ُب الصادر) الوطنية للًتبية التوجيهي القانوف يتضمن

 ؛(ـ 2008 سنة يناير 27 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ ؿبـر 19 ُب ،اؼبؤرخة04

 ،ـ2008 سنة فرباير 23 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ صفر 16 ُب مؤرخ 07-08 رقم قانوف -
 للجمهورية الرظبية اعبريدة ُب الصادر) اؼبهنيُت كالتعليم للتكوين التوجيهي القانوف يتضمن
 (.ـ 2008 سنة مارس 2 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ صفر 24 ُب اؼبؤرخة 11 العدد اعبزائرية

 سنة أكت 19 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ شعباف 17 ُب مؤرخ ،265-08 رقم تنفيذم مرسـو -
 اؼباسًت كشهادة الليسانس شهادة على للحصوؿ الدراسات نظاـ يتضمن ـ، 2008
 22 ُب اؼبؤرخة 48 العدد اعبزائرية للجمهورية الرظبية اعبريدة ُب الصادر) الدكتوراه كشهادة
 (.ـ 2008 سنة أكت 24 اؼبوافق ىػ 1429 عاـ شعباف
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مارا إنتاجيا باعتبارىا استث التربية من أولى أوليات الدولة تنص كل ىذه اؼبرجعيات على أفك 
على ذبنيد كافة الكفاءات كالوسائل الضركرية للتكفل بالطلب الدكلة تسهر ، كؽبذا كاسًتاتيجيا

(. 3./1.من القانوف رقم  1)اؼبادة  االجتماعي للًتبية الوطنية، كاالستجابة غباجيات التنمية الوطنية
ديبقراطيا، عصريا كعلميا، مرتبطا  نيا،نظاما كطكمن شبة فإف  النظاـ التعليمي ُب اعبزائر هبب أف يكوف: 
. كسبثل ىذه العناصر اػبيارات السياسية الكربل باؼبخططات التنموية للدكلة اعبزائرية، كمنفتحا على العآب

؛ للدكلة اعبزائرية ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم كاؼببادئ األساسية اليت بٍت عليو النظاـ التعليمي ُب اعبزائر
 حيث:

 التعليمي ُب اعبزائر نظاما كطنيا من خبلؿ:يكوف النظاـ  .1

 ؛األىداؼ اؼبقصودة كاحملتويات اؼبقررة - أ

 ؛لغة التعليم، كاليت ىي اللغة العربية، كهبب دعمها كتطوريها - ب

 ؛اؼبسانبة ُب تطوير الًتاث الثقاُب كالتارىبي - ت

 اللغوية،: وأبعادىا مركباتها بجميع الوطنية الهويةالدكر األساسي اؼبنوط بو ُب ؾباؿ دعم  - ث
 ؛كالتارىبية العقائدية،

 تشكيلة اؼبعلمُت كاألساتذة كخصائص تكوينهم... - ج

 يكوف النظاـ التعليمي ُب اعبزائر ديبقراطيا من خبلؿ مسانبتو ُب: .1

 اؼبواطنُت عبميع مضموف التعليم ُب اغبق إف: والتكوين التعليم من المواطنين كافة تمكين - أ
( دكف سبييز قائم على 3./1.من القانوف  .1ؼبادة ، االدستور من 53 اؼبادة) اعبزائريُت

 غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من مستمد مبدأ كىو اعبنس أك الوضع االجتماعي أك اعبغراُب.
 اؼببدأ ؽبذا العملي كللتطبيق التعليم، ُب اغبق شخص لكل(: 1950 عاـ) اإلنساف

 :اآلتية العملية باآلليات زكد فقد األساسي

 كمراحلو؛ أطواره يعصب ُب ؾباين التعليم  

 لكل الفتيات كالفتياف البالغُت من العمر ست سنوات إٔب ست عشرة سنة   التعليم إجبارم
 ؛كاملة، كقد يبدد بسنتُت للمعوقُت
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  معاقبة أكلياء التبلميذ الذين يبنعوف أبناءىم من التعليم اإلجبارم بغرامة مالية تًتاكح قيمتها
 (.   3./1.من القانوف رقم  11دج )اؼبادة ....6دج ك ...6ما بُت 

 :اؼبواطنُت لكل اؼبهٍت كالتكوين بالتعليم االلتحاؽ ُب الفرص تساوي مبدأ تحقيق - ب
 ؛سبييز أم دكف من الوطن، أرجاء كل كُب األعمار كلكل كنساء، رجاال

 ؛ُب السهر على تلقُت مبادئ الديبقراطية كاؼبواطنة للنشء الصاعد -

 جملتمع...اؼبسانبة ُب إدماج الفرد ُب ا -

 يكوف النظاـ التعليمي ُب اعبزائر عصريا كعلميا من خبلؿ: .4

اؼبسانبة ُب إدراج البعد العلمي كالتكنولوجي باعتبارنبا عامبلف أساسياف لتطور األفراد  - أ
 ؛كاجملتمعات

 ؛ضماف الربط بُت اعبانب النظرم كالتطبيقي - ب

 تنمية ركح اػبلق كاإلبداع... - ت

ئر مرتبطا باؼبخططات التنموية للدكلة اعبزائرية من خبلؿ يكوف النظاـ التعليمي ُب اعبزا .3
 مسانبتو:

 ؛ُب إعداد كتكوين اإلطارات كالعماؿ كفق التخصصات اليت زبدـ ـبططات التنمية - أ

 سبكينهم من الكفاءات البلزمة... - ب

 يكوف النظاـ التعليمي ُب اعبزائر منفتحا على العآب من خبلؿ: .6

 ؛على األقل مسانبتو ُب تعليم لغتُت أجنبيتُت - أ

اليت يعرفها العآب، السيما فيما  ةاالستفادة من كل التطورات اؼبعرفية كالعلمية كالتكنولوجي - ب
 اإلعبلـ كاالتصاؿ اغبديثة...   تتعلق بتكنولوجيا
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 الجزائر في عليميالت مانظلل الحالي هيكليال تنظيمال :الثاني الفرع
 

 ؛(171 صفحة ،2006 قادرم،) الدكلة لرقابة يةكل خبضوعو اعبزائر ُب التعليمي النظاـ يتميز
 من اعبزائرم الًتبوم النظاـ تنظيم أف على ينص كالذم أعبله؛ اؼبذكور الثاين اؼببدأ من انطبلقا كذلك

 .اعبزائرية العمومية السلطات اختصاص

 زرايةك  قطاعات لثبلثة كالبيداغوجية اإلدارية للوصاية يتبع اعبزائرم الًتبوم النظاـ فإف كعليو
 : ىي مستقلة

 اإلجبارم بعد ما كالتعليم اإلجبارم التعليم مرحليت على الوصاية ؽبا اليت الوطنية الًتبية كزارة -
 ؛(الثانوم)

 ؛العإب التعليم على تشرؼ اليت العلمي كالبحث العإب التعليم كزارة -

  .لالعم لسوؽ كالتكوين بالتعليم تضطلع اليت اؼبهنيُت التعليمك  التكوين كزارة -

 :ىي فرعية؛أنظمة  ثبلث إٔب يتفرع اعبزائرم الًتبوم النظاـ فإف كبالتإب؛

 ؛اؼبنظومة الًتبوية الوطنية -
 ٕب؛منظومة التعليم العا -
 .ُتالتعليم اؼبهنيالتكوين ك منظومة  -
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 الجزائر في التعليمي للنظام المشكلة الفرعية األنظمة .1.3 مخطط

 
 : من إعداد الباحثالمصدر

يقـو التنظيم اؽبيكلي لؤلنظمة الفرعية الثبلثة اؼبشكلة للنظاـ التعليمي ُب اعبزائر على ثبلثة ك 
 ىي: ؛مبادئ أساسية

 مبدأ كحدة النظاـ التعليمي كتتجلى ُب:  .1

 ؛استمرارية األىداؼ اؼبشًتكة بالنسبة للنظاـ ككل -

 .االتساـ بطابع التخطيط ُب مراحل تطبيق اؼبشركع التعليمي الوطٍت -

بدأ التوافق بُت األنظمة الفرعية الثبلثة، ُب سبيل تلبية اغباجات االجتماعية كاالقتصادية م .1
اليت تتطلبها التنمية الوطنية، تتوافق األنظمة الفرعية فيما بينها إلعداد حاجات عآب الشغل  

 كما ككيفا. 

 مبدأ التناسق كاالقتصاد، كيتجلى من خبلؿ: .4

المنظومة 
التربوية 
 الوطنية

منظومة    
 التعليم العالي

التكوٌن منظومة 
 نلتعلٌم المهنٌوا
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 ؛نظاـ فرعي التنسيق ُب كضع كربديد أىداؼ كل -

تطبيق بيداغوجية خاصة لكل نظاـ فرعي تسمح باالقتصاد ُب اعبهد كالوقت،  -
-4، الصفحات 1612الوطنية، كزارة الًتبية ) كربقق اكرب مردكدية لكل نظاـ.

3). 

 
 التعليمي للنظام العام التاريخي التطور: الثالث الفرع

 
ـبتلفُت: النظاـ التعليمي القرآين )اؼبدارس  نظامُت تعليميُتكرثت اعبزائر عن اغبقبة االستعمارية 

كالزكايا( كالنظاـ التعليمي الفرنسي االستعمارم، لكل منهما إهبابياتو كسلبياتو، كإيبانا من السلطات 
أكلت لو العمومية آنذاؾ ؼبا للنظاـ التعليمي من دكر ُب ربقيق التنمية كاستكماؿ االستقبلؿ الوطٍت، 

 لي:ي اـ التعليمي ُب اعبزائر ببعض احملطات األساسية الكربل، نلخصها فيما، كقد مر النظأنبية خاصة

  لقد اعتمدت اعبزائر ُب السنوات األكٔب من االستقبلؿ : .162إٔب عاـ من االستقبلؿ
، كٓب تكن ىناؾ إال كزارة الًتبية على النظاـ التعليمي الفرنسي مع بعد التغيَتات الطفيفة

 الوطنية.

  ح اعبامعي، كإنشاء أكؿ كزارة للتعليم العإب.: اإلصبل1621عاـ 

  تنظيم قطاع الًتبية كالتكوين ُب اعبزائر، كإدراج اؼبدرسة األساسية.1622عاـ : 

  إنشاء أكؿ كزارة للتكوين اؼبهٍت.1621عاـ : 

  الشركع ُب جيل جديد من اإلصبلحات ُب كامل مراحل التعليم.4..1عاـ : 

الوظيفية  :ليل النظاـ التعليمي ُب اعبزائر دبختلف مركباتو كأبعادهكسنحاكؿ ُب اؼبباحث القادمة رب
كاؽبيكلية كالتطورية التارىبية. كذلك حبسب كل منظومة تعليمية )منظومة الًتبية الوطنية، منظومة التعليم 

 العإب كالبحث العلمي، منظومة التعليم كالتكوين اؼبهنيُت(.
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 في الوطنية التربوية ظومةللمن النظامي التحليل الثاني: المبحث
 الجزائر

 

تعد اؼبنظومة الًتبوية الوطنية أىم منظومة ُب النظاـ التعليمي اعبزائر، كربظى باألكلوية على كل 
اؼبهنيُت، كؽبذا كالتكوين مة التعليم العإب كمنظومة التعليم و األصعدة، فهي القاعدة األساسية لعمل منظ

 يل. سنخصص ؽبا اعبانب األكرب من التحل

 

 

 المطلب األول: التحليل التطوري )التاريخي( للمنظومة التربوية الوطنية
 

سنة من  48يعد النظاـ التعليمي ُب اعبزائر بعد االستقبلؿ نظاما فتيا إذا ما قيمناه بعدد سنواتو 
، كمع ذلك فقد عرفت اؼبنظومة 2010/ 2009إٔب اؼبوسم الدراسي  1962/1963اؼبوسم الدراسي 

 ة اعبزائرية عدة مراحل كربل رافقتها ُب كل مرة إصبلحات جذرية،  يبكن تقسيمها إٔب:الًتبوي

 (،1976 -1962اؼبرحلة األكٔب ) -
 (،2003 -1976اؼبرحلة الثانية ) -
 إٔب يومنا ىذا(. -2003اؼبرحلة الثالثة ) -
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 (: 1976 -1962) األولى المرحلة: األول الفرع
 

 منهار كثقاُب كاجتماعي اقتصادم كضع أماـمباشرة  االستقبلؿ بعد نفسها اعبزائر كجدت
 اؼبالية اؼبوارد ُب كنقص التحتية، البٌت كقلة األمراض كانتشار كاعبهل األمية تفشي ُب معاؼبو ذبلت

 . األكضاع ربدم مستول ُب تكوف اليت كالبشرية

قلة غداة كانت ىي التحديات اليت كاجهت السلطات العمومية ُب اعبزائر اؼبستإذنا  كثَتة 
ألف إطار، كىو ما يبثل:  500حوإب  :االستقبلؿ مباشرة، من بينها: الرحيل اؼبكثف لئلطارات التقنية

% من التقنيُت كأعواف التحكم من الذين كانوا يشرفوف على 8224% من اإلطارات العليا، ك9228
ات اؼبتوفرة . ُب حُت أف اإلحصاء(AGERON, 1999, p. 76)تسيَت اإلدارات كبعض اؼبؤسسات 

ؿبامي  354إطار: من بينهم:  1000ٓب يكن يتعد  1954تشَت أف عدد اإلطارات اعبزائرية ُب عاـ 
 30أستاذ ثانوم، حوإب  185بُت طبيب كصيدٕب كجراح أسناف،  165كملحق بقطاع العدالة، 

 . ىذا ما قد يعرض تسيَت مصاّب اؼبواطنُت للشلل.(PERVILLE, 1984)مهندس كآخركف 

 -1962ف أكرب ربد عاجل كاجو السلطات العمومية اعبزائرية ىو إطبلؽ أكؿ موسم دراسي ككا
بعد أقل من ثبلثة أشهر من تاريخ االستقبلؿ، علما أف اعبزائر كرثت من اغبقبة االستعمارية  1963

رنسي نظامُت تعليميُت ـبتلفُت: النظاـ التعليمي القرآين )اؼبدارس كالزكايا( كالنظاـ التعليمي الف
االستعمارم. كلكل منهما اهبابياتو كسلبياتو، فاألكؿ تقليدم وبافظ على اؽبوية الوطنية لكنو ليس ُب 
مستول تطلعات تسيَت الدكلة اعبزائرية الفتية، كالثاين يطمس معآب اؽبوية الوطنية لكنو يستجيب من 

ة ُب بناء دكلة عصرية تنظيما ؿبكما لتطلعات السلطات العمومي اكمنظم اعصري احيث كونو نظام
(KATEB, 2005, pp. 20-65) . 

فكاف اػبيار آنذاؾ االستمرار بنفس التنظيم كالتسيَت الذم كاف سائدا ُب اغبقبة االستعمارية مع  
، ريثما  يتم إرساء نظاـ تعليمي يساير االختيارات الكربل  إدخاؿ بعض التحويرات االنتقالية التدرهبية

ظاـ االشًتاكي، سلطة اغبزب الواحد، إيديولوجية التأميم، كالتصنيع كنموذج للتنمية للدكلة اعبزائرية )الن
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، عملت 1962االقتصادية(. كباؼبوازاة مع ذلك فقد ًب تنصيب عبنة إلصبلح التعليم ُب اعبزائر سنة 
 ؼبدة سنتُت ُب سبيل كضع خطة تعليمية كاضحة اؼبعآب، جعلت من أكٔب أكلوياهتا ما يلي:

 ؛النائية اؼبناطق إٔب توسيعها ك التعليمية، اؼبنشآت بإقامة لتعليما تعميم -
 ؛التعليم إطارات جزأرة -
 ؛الفرنسي التعليمي النظاـ عن اؼبوركثة التعليم مضامُت تكييف -
   .للتعليم التدرهبي التعريب -

سول  لكن الظركؼ كالعوائق الكبَتة اليت ميزت اؼبرحلة األكٔب اؼبباشرة بعد االستقبلؿ، ٓب تسمح
 جبملة من العمليات اإلجرائية نذكر منها:

 ؛كاؼبساعدين للممرنُت اؼبباشر التوظيف -
 ؛الًتبوية الوثائق كتوفَت اؼبدرسية الكتب تأليف -
 ؛الوطن نواحي كل ُب التعليمية اؼبرافق بناء -
اؼبعهد الوطٍت لتكوين ) كالصديقة الشقيقة البلداف مع التعاكف عقود إٔب اللجوء -

  .(2005ية، الًتبمستخدمي 

 منها كل يستقل مستويات ثبلثة إٔب ىيكلتو انقسمت فقدخبلؿ ىذه اؼبرحلة  التعليم تنظيم أما
 :كىي اآلخر عن

 .السادسة السنة بامتحاف كيتوج سنوات ست كيشمل :االبتدائي التعليم -أ

 :ىي أمباط ثبلثة كيشمل :اؼبتوسط التعليم -ب

 بشهادة  (BEG) بعد فيما عوضت اليت األىلية بشهادة كيتوج سنوات 4 كيدـك :العاـ التعليم -

 .العاـ التعليم

 الكفاءة بشهادة كيتوج التقٍت، التعليم متوسطات ُب كيؤدل سنوات، 3 يدـك: التقٍت التعليم -

 .اؼبهنية
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 الكفاءة بشهادة يتوج الفبلحي، التعليم متوسطات ُب كيؤدل سنوات، 3 يدـك :الفبلحي التعليم -

 .الفبلحية

 :ىي أمباط ثبلثة كيشمل :الثانوم التعليم -ج

 علـو – لرياضيات)ا البكالوريا شعب ؼبختلف كوبضر سنوات 3 يدـك :العاـ الثانوم التعليم - 

 تقٍت – رياضيات تقٍت) شعب بكالوريا الختبار فتحضرىم التقٍت التعليم ثانويات أما  (،فلسفة – ذبريبية

 (.اقتصادم

 الصناعية الدراسات ُب األىلية شهادة الجتياز التبلميذ وبضر كىو :ارمكالتج الصناعي التعليم - 

 التقنية الشعب بتنصيب اؼبرحلة هناية قبل النظاـ ىذا تعويض ًب كقد سنوات، 5 تدـك ،كالتجارية

 .تقٍت بكالوريا تتوجها اليت احملاسبية كالتقنية الصناعية،

 التحصل بعد التخصص من سنوات 3 بلؿخ التحكم شهادة الجتياز وبضر: التقٍت التعليم - 

 .اؼبهنية الكفاءة شهادة على

 

 (2003-1976) الثانية المرحلة: الثاني الفرع
 

 تنظيم اؼبتضمن 1976 سنة أفريل 16 ُب اؼبؤرخ 35-76 رقم األمر بصدكر الفًتة ىذه ابتدأت
 . 1623يقة إصبلح التعليم لسنة ، ىذه األخَت ما ىو إال الوثيقة اؼبعدلة لوثاعبزائر ُب التكوين ك الًتبية

 فيو يكوف الذم االذباه ُب التعليم نظاـ على كجذرية عميقة إصبلحات كقد أدخل ىذا األمر
، ككذلك من خبلؿ إبراز كاالجتماعية االقتصادية اجملاالت ُب العميقة التحوالت مع سباشيا أكثر

ومة كطنية أصيلة دبضامينها كإطاراهتا االختيارات األساسية للًتبية الوطنية من حيث اعتبارىا: منظ
 كبراؾبها، ديبقراطية كمتفتحة على العلـو التكنولوجية.



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

116 
 

س الطابع اإللزامي للتعليم يكر ، كتإنشاء "اؼبدرسة األساسية"إضافة إٔب ذلك فقد نص األمر على 
 الثانوم التعليم فكرة كظهور الثانوم التعليم تنظيمكذا على ك  سنوات، 6كؾبانيتو كتأمينو ؼبدة  األساسي

 .(2005الًتبية، اؼبعهد الوطٍت لتكوين مستخدمي ) التحضَتية الًتبية كتنظيم اؼبتخصص،

 كأعاد ىذا األمر ىيكلة اؼبنظومة الًتبية الوطنية على النحو الثاين:

  التعليم األساسي: مدتو تسع سنوات؛ كيشمل ثبلثة أطوار، مدة كل طور ثبلث
ثاين يعوض التعليم االبتدائي سابقا، كالطور الثالث سنوات؛ حيث الطور األكؿ كال

 يعوض التعليم اؼبتوسط سابقا.
  :إٔب تؤدم اليت البكالوريا شعب ـبتلف باجتياز كينتهي سنوات 3 يدـكالتعليم الثانوم 

  .اعبامعة

 

 (ىذا يومنا إلى -2003) الثالثة المرحلة: الثالث الفرع
 

جتماعية كالثقافية اعبديدة على اؼبستول الداخلي أك اػبارجي، للتكيف مع اؼبتغَتات االقتصادية كاال
كأماـ النقائص الكبَتة اليت أصبحت تعانيها اؼبنظومة الًتبوية الوطنية تعالت األصوات من كل مكاف كمنذ 

للنظاـ التعليمي ُب  حىت هناية الثمانينات كبداية التسعينات للمطالبة باإلصبلحات العميقة كاعبذرية
 . (AREZKI, 2004, pp. 155-160)  اعبزائر

لكن األحداث اليت عرفتها اعبزائر ُب عقد التسعينيات من القرف اؼباضي أخرت اؼبوضوع إٔب غاية 
اللجنة الوطنية إلصبلح اؼبنظومة الًتبوية الوطنية، كًب  ...1مام  14.  حيث نصبت ُب ...1عاـ 

، كدخلت حيز التطبيق التدرهبي ُب 1..1ارس اؼبصادقة على اؼبشركع النهائي لئلصبلح اعبديد ُب م
 .3..1 -4..1اؼبوسم الدراسي 
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 الوطنية التربوية للمنظومة الكمي التطور: الرابع الفرع
 

على الرغم من الصعوبات الكبَتة اليت كاجهتاىا السلطات العمومية اعبزائرية عقب االستقبلؿ 
كبعد حوإب ثبلثة اشهر فقط أكؿ موسم  ، انطلق1621مباشرة ُب اػبامس من شهر جويلية من عاـ 

 222242( للجزائر اؼبستقلة، كقد ضمن ىذا اؼبوسم ُب انطبلقتو التمدرس لػ 1624ػ1621دراسي )
ُب  اتلميذ ...6ُب التعليم اؼبتوسط، كأقل من  اتلميذ .4.26ُب التعليم االبتدائي، ك لػ  اتلميذ

تعليم متوسط،  أستاذ 1311ة االبتدائية، كُب اؼبرحل امعلم 166.1التعليم الثانوم. يؤطرىم 
ثانوية  46متوسطة )كملحقة( ك 423ابتدائية )كملحقة(، ك 1124أستاذ ثانوم. كذبمعهم  1112ك

 )ك متقن(.

كما فتأت ىذه األرقاـ تتزايد كترتفع على مر السنُت، مع تزايد عدد السكاف كسباشيا مع اؼببادئ 
 كاف يسعى لدمقرطة التعليم كتعميمو.  العامة للنظاـ الًتبوم اعبزائرم الذم

تلميذا،   1126161، تضاعف عدد اؼبتمدرسُت ُب كل األطوار ككصل إٔب .162ففي عاـ  
% ُب اؼبستول الثانوم 11.1% ُب اؼبستول االبتدائي ك6181ككصل معدؿ التمدرس اػباـ إٔب 

اؼبؤطرين كعدد اؼبؤسسات )اؼبتوسط كالثانوم بالتعبَت اؼبستخدـ ُب اعبزائر(، كتضاعف معو عدد 
 التعليمية.

إحصائيات عاـ  ت، حيث تضاعف.161ككاصل مسار التطور على نفس اؼبنواؿ تقريبا ُب عاـ 
تلميذا، كىذا يعٍت أف معدؿ التمدرس اػباـ قد  4611466، كأصبح عدد اؼبتمدرسُت يقدر بػ .162

عليم الثانوم، كما كصل عدد % ُب الت..44% ُب اؼبستول االبتدائي، ك2..1كصل إٔب ما نسبتو 
 1.416أستاذا ُب كل اؼبستويات، كأصبحت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية تضم  11.164األساتذة إٔب 

 مؤسسة تعليمية.
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، كعلى الرغم من اؼبسار اؼبتزايد للتطور الكمي للمنظومة الًتبوية اعبزائرية فإف .166كُب عاـ 
، .161% عما كانت عليو عاـ 66.3دؿ مبو يقدر بنسبة كتَتة التزايد تراجعت كٓب نسجل إٔب مع

 ..162أستاذا كمعلما داخل  126222تلميذا يؤطرىم  11..216ككصل تعداد التبلميذ إٔب 
%، كتضاعفت ىذه ..61مؤسسة تعليمية، ككصلت نسبة التمدرس اػباـ ُب اؼبستول االبتدائي إٔب 

 %.6..2النسبة ُب التعليم الثانوم لتصل إٔب 

الًتاجع التدرهبي لوتَتة النمو الديبوغراُب ُب اعبزائر، كاصلت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية تطورىا كمع 
%، 14.1، حيث سجل عدد التبلميذ مبوا قدره ...1الكمي اؼبتزايد بوتَتة متناقصة خبلؿ عاـ 

االبتدائي تلميذا، كذباكزت نسبة التمدرس اػباـ ُب اؼبستول  2221.14ككصل عدد اؼبتمدرسُت إٔب 
%، كما ربسنت كذلك ىذه النسبة ُب اؼبستول الثانوم ككصلت إٔب 1.4.1% لتصل إٔب ..1عتبة 

26...% 

 

كُب السنوات األخَتة، كصلت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية إٔب حالة من االستقرار الكمي على 
، 6..1عاـ  %..1مستول عدد اؼبتمدرسُت، فبعد أف عرؼ ىذا العدد مبوا ضعيفا يقدر بنسبة 

%ػ( ، كذلك بسبب 4.4يقدر دبعدؿ ) 1..1سجل مبوا سلبيا ُب آخر اإلحصائيات اؼبتاحة عن عاـ 
% 1.2.4( خاصة ُب اؼبستول االبتدائي: saturationكصوؿ نسب التمدرس إٔب مستويات التشبع )

 . (كاألشكاؿ اؼبرافقة لو اؼبوإب انظر اعبدكؿ) .(1..1% )عاـ 1.3.1( ك6..1)عاـ 
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 الوطنية التربوية للمنظومة الكمي التطور .1.3 :الجدول

 2008 2005 2000 1990 1980 1970 1965 1963ـ62 اٌظٕىاد

         

 

 عذد اٌتالُِذ

 7485166 7741099 7661023 6190081 3982359 1879851 1313617 808426 اإلخّبٌٍ

 3942242 4361744 4843313 4027612 3061252 1689023 1215037 777636 اٌّظتىي االثتذائٍ

 2599866 2256232 1895751 1408522 737902 162198 89549 30790 اٌطىراٌّتىطط 

 اٌطىراٌثبٔىٌ
 

9031 28630 183205 753947 921959 1123123 943058 

         

 

 ِعذي اٌتّذرص اٌخبَ )%(

 اٌّظتىي االثتذائٍ

 
32.3% 58.2% 80.7% 92.0% 103.1% 107.3% 104.1% 

 اٌّظتىي اٌثبٔىٌ 

 
7.0% 11.2% 33.0% 60.9% 75.0% 83.2% 

 

         

 

 عذد األطبتذح

 339905 326584 265667 120893 49176 31140 23612 اإلخّبٌٍ

 171471 170562 144945 84698 39666 26969 19908 اٌتعٍُُ االثتذائٍ 

 108249 101261 79783 26830 6387 2597 2488 اٌتعٍُُ اٌّتىطط  

 60185 54761 40939 9365 3123 1574 1216 اٌتعٍُُ اٌثبٔىٌ 

 

         

 

 عذد اٌّؤطظبد اٌتعٍُُّخ

 22311 20029 15700 10315 5832 4528 2666 اإلخّبٌٍ

 17041 15729 12694 9034 5263 4065 2263 اٌتعٍُُ اإلثتذائٍ 

 3847 3319 2248 1073 502 418 364 اٌتعٍُُ اٌّتىطط 

 1423 981 758 208 67 45 39 اٌتعٍُُ اٌثبٔىٌ 

 

         

 

 عذد اٌظىبْ

 34800000 32854159 30506054 25282515 18811202 13746184 11923001 11209844 اإلخّبٌٍ

         

 

 %(اٌتطىر ِعذي إٌّى )

 عذد اٌتالُِذ

 
62.5% 43.1% 111.8% 55.4% 23.8% 1.0% -3.3% 

 طبتذحعذد األ

 

31.9% 57.9% 145.8% 119.8% 22.9% 4.1% 

 %11.4 %27.6 %52.2 %76.9 %28.8 %69.8 عذد اٌّؤطظبد اٌتعٍُُّخ 

 %5.9 %7.7 %20.7 %34.4 %36.8 %15.3 %6.4   إٌّى اٌظىبٍٔ 

    لبنك العاؼبي كمنظمة اليونسكو.: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات كزارة الًتبية الوطنية، الديواف الوطٍت لئلحصاء، االمصدر
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 الوطنية التربوية للمنظومة الكمي التطور .1.3الشكل 

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 

 الوطنية التربوية المنظومة مؤشرات ألىم النسبي النمو .2.3الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 نظومة التربوية الوطنية في الجزائرالمطلب الثاني: التحليل الوظيفي للم
 

بعد استعراض التطور التارىبي الكيفي كالكمي الذم عرفتهما اؼبنظومة الًتبوية الوطنية، سنحاكؿ 
 اآلف القياـ بالتحليل الوظيفي ؽبا للوقوؼ على غاياهتا الكربل كأىدافها الرئيسية.

 
 الوطنية التربوية للمنظومة الكبرى الغايات :األول الفرع

 

تتمثل رسالة اؼبدرسة اعبزائرية ُب تكوين مواطن مزكد دبعآب كطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم 
الشعب اعبزائرم، قادر على فهم العآب من حولو كالتكيف معو كالتأثَت فيو، كمتفتح على اغبضارة العاؼبية 

 3.\1.، قانوف رقم: 1..1يناير  14من القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية اؼبؤرخ ُب  1)اؼبادة 
 ىػ(.1316ؿبـر  16اؼبوافق ليـو  1..1يناير  12ليـو  3.الصادر ُب اعبريدة الرظبية رقم 

 :اآلتية الغايات ربقيق إٔب وطنيةال الًتبوية اؼبنظومة تسعىمن ىذا اؼبنطلق 

 الوطن حب على كتنشئتهم األطفاؿ نفوس ُب اعبزائرم للشعب باالنتماء الشعور ذبذير -
 ؛إليو باالنتماء كاالعتزاز الوطنية، رموزه كاحًتاـ

 كذلك االجتماعي االنسجاـ كثاؽ باعتباره الوطنية، باؽبوية كاعبماعي الفردم الوعي تقوية -
 ؛كاألمازيغية كالعركبة باإلسبلـ اؼبتصلة القيم بًتقية

 ؛الصاعدة األجياؿ لدل النبيلة كمبادئها 1954 نوفمرب األكؿ ثورة قيم ترسيخ -

 ؛كاغبضارية كالثقافية كاألخبلقية الركحية كقيمو اإلسبلـ دببادئ متشبع لجي تكوين -

 ؿبًـت كاؼبعاصرة، كالرقي العاؼبية على متفتح كالديبقراطية، بالسلم متمسك ؾبتمع ركائز إرساء -
 ...االجتماعية كالعدالة كاؼبساكاة اإلنساف حقوؽ ؼببادئ

 ص األساسية ُب النظاـ أال كىي الغائية.كيظهر جليا من خبلؿ ىذه الغايات ربقق أحد اػبصائ
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 الوطنية التربوية للمنظومة األساسية الوظائف: الثاني الفرع
 

لتحقيق الغايات الكربل اؼبذكورة آنفا، توكل الدكلة للمنظومة الًتبوية الوطنية ثبلث كظائف 
اؾ صبلة من األغراض )مهاـ( أساسية؛ ىي: التعليم، التنشئة االجتماعية، كالتأىيل. كضمن كل كظيفة ىن

 اليت تسعى لتحقيقها، نستعرضها فيما يأٌب:

: تسعى اؼبنظومة الًتبوية الوطنية من خبلؿ أدائها لوظيفة التعليم إٔب ضماف تعليم وظيفة التعليم
ذم نوعية يكفل التفتح الكامل كاؼبنسجم كاؼبتوازف لشخصية التبلميذ بتمكينهم من اكتساب مستول 

ارؼ نظرية كتطبيقية كافية قصد االندماج ُب ؾبتمع اؼبعرفة، ككذا تزكيدىم بكفاءات ثقاُب عاـ، ككذا مع
 عملية تسمح ؽبم بالتعليم مدل اغبياة. 

كلتحقيق أغراض كظيفة التعليم يتعُت على اؼبدرسة باعتبارىا اػبلية األساسية للمنظومة الًتبوية 
 الوطنية أف تقـو بالوظائف الفرعية اآلتية:

ل التبلميذ يكتسبوف معارؼ ُب ـبتلف ؾباالت اؼبواد التعليمية، كأف أف تسعى عبع -
يتحكموا ُب أدكات اؼبعرفة الفكرية كاؼبنهجية دبا يسّهل عليهم عمليات التعّلم 

 ؛كاالستعداد للحياة العملية

أف تعمل على إثراء الثقافة العامة بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي كاألديب  -
يفها باستمرار مع التطورات االجتماعية كالثقافية كاالجتماعية كالفٍت، كتكي

كأف تعمل على ضماف تكوين ثقاُب ُب ؾباالت الفنوف كاآلداب  ،كالتكنولوجية كاؼبهنية
 ؛كالًتاث الثقاُب احمللي كالوطٍت كالدكٕب

أف تنمي قدرات التبلميذ الذىنية كالنفسية كالبدنية، من دكف أف هتمل عملية تطوير  -
راهتم االتصالية كالتواصلية دبختلف أشكاؽبا كصورىا: التعبَت اللغوم، الفٍت، قد

 ؛الرمزم، كاعبسماين
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أف تتكفل بتزكيد التبلميذ دبختلف الكفاءات الكفيلة بأف تضمن ؽبم القدرة الفعلية  -
على حل مشاكلهم اآلنية كاؼبستقبلية، ككذا التأقلم كالتكيف مع كل متغَتات اغبياة 

 ؛الجتماعية، الثقافية كاالقتصادية...(العملية )ا

أف سبكن التبلميذ من التحكم ُب اللغة العربية باعتبارىا اللغة الرظبية للدكلة اعبزائرية،  -
إضافة إٔب لغتُت أجنبيتُت على األقل )الفرنسية كاإلقبليزية( لتسهيل عملية إدماجهم 

 ؛كانفتاحهم على العآب اػبارجي

يذ من استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ اغبديثة أف تعمل على سبكُت التبلم -
 ُب حياهتم اليومية، كُب حياهتم العملية اؼبستقبلية...

:  تسعى اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية من خبلؿ قيامها بوظيفة التنشئة وظيفة التنشئة االجتماعية
خبلقية كاالجتماعية كاؼبدنية االجتماعية، أف تنشئ التلميذ ليصبح مواطنا وبًـت القيم الركحية كاأل

للمجتمع اعبزائرم، ككذا القيم اإلنسانية العاؼبية. كللقياـ هبذه الوظيفة يتعُت عليها أف تضطلع باؼبهاـ 
 الفرعية اآلتية:

 ؛أف تريب التبلميذ على احًتاـ آداب اغبياة االجتماعية ضمن كنف اغبرية كاؼبسؤكلية -

 ؛تباره الثركة الدائمة للفرد كاجملتمعأف تشعرىم كتوعيهم بأنبية العمل باع -

أف تلقنهم مبادئ: العدالة، اإلنصاؼ، التسامح، التضامن، احًتاـ الغَت كتساكم  -
 ؛اؼبواطنُت ُب اغبقوؽ كالواجبات

أف تكسبهم ثقافة الديبقراطية، مبادئ النقاش كاغبوار، كقبوؿ الرأم اآلخر،  -
 ؛كربملهم على نبذ العنف كالتمييز

: ركح اؼببادرة، اإلبداع، التكيف كربمل اؼبسؤكلية ُب حياهتم أف تنمي لديهم -
 الشخصية كاؼبدنية كاؼبهنية.

امها بوظيفة التأىيل أف تكسب ي: تسعى اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية من خبلؿ قوظيفة التأىيل
خركجهم من التبلميذ اؼبعارؼ كالكفاءات األساسية اليت تأىلهم بكفاءة للمراحل القادمة ُب حياهتم بعد 
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قادرا  هاألف ذبعل من اؼبتخرج من)اؼبنظومة الًتبوية الوطنية( اؼبنظومة الًتبوية الوطنية. كهبذا فهي تسعى 
 على:

 ؛إعادة استثمار اؼبعارؼ كالكفاءات اؼبكتسبة كتوظيفها -

التكيف اؼبستمر مع تطور اغبرؼ كاؼبهن، ككذا مع التغَتات االقتصادية كالعلمية  -
 ؛كالتكنولوجية

الستمرار: بتكوين عاؿ، أك مهٍت، أك دبنصب شغل يتماشى كمؤىبلتو كقدراتو ا -
 ؛كطموحاتو

)انظر  استئناؼ تكوين جديد ككذا االستمرار ُب التعلم مدل اغبياة بكل استقبللية. -
 (.3./1.القانوف 

 
 التحليل الهيكلي للمنظومة التربوية الوطنية  المطلب الثالث:

 

اآلف إلجراء التحليل اؽبيكلي للمنظومة  لُب اؼبطلب السابق سننتق بعد قيامنا بالتحليل الوظيفي
 الًتبوية الوطنية للوقوؼ على أىم مكوناهتا كمركباهتا، كعلى تركيبتها اغبالية

 
 

 الوطنية التربوية للمنظومة الفرعية األنظمة: األول الفرع
 

عتمدنا ُب ىذا التقطيع على معيار تًتكب اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية بدكرىا من عدة أنظمة فرعية، ا
الغاية، أم على كظيفة كغاية كل نظاـ فرعي ُب العملية التعليمية، إضافة إٔب معيار السلم التنظيمي. 

 ىذه األنظمة الفرعية تؤثر كتتأثر بالبيئة الداخلية كالبيئة اػبارجية. 
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 كمن شبة يبكن حصر ىذه األنظمة الفرعية كما يلي: 
 و: متعّلم ػ معّلم ػ ؿبتول تعليمي؛ يعد ىذا النظاـ الفرعي أساسيا ألننظاـ فرعي أساسي .1

اؼبركز الذم تتم بداخلو أكرب عملية ربويل ليحقق النظاـ ككل غاياتو كأىدافو، كأم خلل 
تكوف تُب ىذا اعبزء من النظاـ يعرض النظاـ برمتو للفشل، إنو دبثابة القلب لئلنساف، ك 

 من :
 :ور كأساس العملية التعليمية التعّلمية، من أجلو كجدت اؼبنظومة التلميذ ىو ؿب اؼبتعّلم

 الًتبوية كألجلو تعمل.

  اؼبعّلم: األساتذة كاؼبعلموف ىم العناصر اؼبسؤكلوف مباشرة عن تقدًن احملتول التعليمي
 للمتعّلمُت. 

  :المناىج موف للمتعّلمُت مضمونا تعليميا مستمدا من ينقل اؼبعلّ احملتول التعليمي
طرائق بيداغوجية بواسطة  برامج ومواقيت زمنية رسمية كفقالمقررات الرسمية و 

كهبزأ ىذا ، الوسائل التعليمية والبيداغوجية الممكنة والمتاحةمستعينُت بكل محددة 
 مسار تعليميضمن : مراحل، مستويات، سنوات ومواد تعليمية احملتول على

 .أنماط تقييم معينة)سنتعرض لو الحقا( ربكمو 

كلتنجح العملية التعليمية البد أف يكوف ىناؾ تفاعل بُت العناصر األساسية الثبلثة: متعّلم، 
 معّلم، ؿبتول تعليمي، كىذا ما يربزه اؼبخطط أدناه.

 محتوى ـ معلم ـ متعلم األساسي الفرعي النظام .2.3 مخطط

 
 .الباحث إعداد من :المصدر

 

 المحتوى التعلٌمً المعلم المتعلّم



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

116 
 

ذا النظاـ الفرعي بأدكار مهمة ُب سبيل أف وبقق نظاـ فرعي قيادة ػ إدارة ػ رقابة: يقـو ى .1
النظاـ الفرعي األساسي غاياتو كغايات النظاـ التعليمي ككل، كيتشكل من العناصر 

 اآلتية:

  الوصاية التعليمية: مدراء الًتبية، كزير الًتبية الوطنية، كمهمتها قيادة النظاـ
 ؛كتوجيهو لتحقيق غايات النظاـ

 شكل من اؼبساعدين الًتبويُت، اؼبستشارين، مديرم اؼبدارس اإلدارة التعليمية: كتت
كيتمثل دكرىم ُب اإلدارة كاؼبتابعة اليومية للعملية  كالثانويات كاؼبتاقن. كاؼبتوسطات

  ؛التعليمية

  اؼبفتشوف: يقـو اؼبفتشوف بدكر الرقابة، كيسهركف على متابعة تطبيق النصوص
ة داخل اؼبؤسسات التعليمية دبا يكفل التشريعية كالتنظيمية كالتعليمات الرظبي

ضماف حياة مدرسية يسودىا اعبد كالعمل كالنجاح، إضافة إٔب قيامهم بدكر 
 التوجيو.

نظاـ فرعي مساعد: باإلضافة إٔب النظاميُت الفرعيُت السابقُت، ربتاج اؼبنظومة الًتبوية  .4
  ألداء أغراضها إٔب أعضاء آخرين يساعدكهنا ُب ذلك؛ ىم:

 ؛كاؼبخربيوف اؼبكتبيوف 

 ؛مستخدمو علم النفس كالتوجيو اؼبدرسي كاؼبهٍت 

 ؛مستخدمو اؼبصاّب االقتصادية 

 ؛مستخدمو التغذية اؼبدرسية 

 ؛مستخدمو السلك الطيب كالشبو طيب 

 ...مستخدمو األسبلؾ اؼبشًتكة: اغبراس، عماؿ النظافة 

كتسيَت بدكف رؤكس نظاـ فرعي اقتصادم: ال تستطيع اؼبنظومة الًتبوية الوطنية أف تعمل  .3
 نفقات التسيَت كنفقات التجهيز  )سنتعرض ؽبا بالتفصيل ُب الفصوؿ القادمة(. أمواؿ:
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البيئة الداخلية للمنظومة الًتبوية الوطنية: تؤدم اؼبنظومة الًتبوية الوطنية ضمن بيئة  .6
 داخلية تؤثر فيها كتتأثر هبا، تتكوف من:

   ككل الذم تتواجد ضمنو اؼبنظومة الًتبوية البيئة االجتماعية: أك النظاـ االجتماعي
الوطنية، كتتكوف على كجو اػبصوص من: العائلة )أكلياء التبلميذ(، النقابات 
العمالية، اعبمعيات كاألحزاب السياسية، اؼبعتقدات، العادات كالتقاليد، القيم...، 
كتعمل البيئة االجتماعية ُب حاالت عديدة كجماعات ضغط على اؼبنظومة 

 ؛بويةالًت 

 :تتأثر اؼبنظومة الًتبوية بالبيئة االقتصادية على عدة أصعدة، السيما  البيئة االقتصادية
ُب ؾباؿ سبويلها كُب متطلبات اليد العاملة اليت ربتاجها اؼبؤسسات، كاليت تعرؼ 

 ؛تغَتت مستمرا وبتم على اؼبنظومة الًتبوية التكيف معو باستمرار

 ة الًتبوية بالبيئة الثقافية اليت كلدت فيها، كتؤثر فيو البيئة الثقافية: تتأثر اؼبنظوم
 بتطويرىا كإثرائها. 

البيئة اػبارجية: ُب ظل العوؼبة أصبحت اؼبنظومة الًتبوية مضطرة للتعامل مع احمليط  .6
 اػبارجي بكل إهبابياتو كسلبياتو

 

 الجزائرية التربوية للمنظومة الحالي عليميالت المسار: الثاني الفرع
 

 :(3./1.من القانوف  12)اؼبادة  اآلتية التعليمية اؼبستويات من اعبزائرية الًتبوية اؼبنظومة تتكوف

 كست( 5) طبس بُت أعمارىم تًتاكح الذين األطفاؿ ربضر اليت كىي التحضَتية؛ الًتبية .1
 قبل ما الًتبية مراحل من األخَتة اؼبرحلة كتعد االبتدائي، بالتعليم لبللتحاؽ سنوات( 6)

 بُت سنهم يًتاكح الذين لؤلطفاؿ كالًتبوم االجتماعي التكفل تشتمل اليت سيةاؼبدر 
 . سنوات( 6) كست( 3) ثبلث
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( 9) تسع توكمد اؼبتوسط، كالتعليم االبتدائي التعليم يشمل الذم األساسي، التعليم .1
 :إجبارم تعليم كىو سنوات،

 التعليم إٔب للدخوؿ عبزائريةا الًتبوية اؼبنظومة ُب القانوين السن إف االبتدائي، التعليم 
 بنجاح متمو كيتوج سنوات،( 5) طبس كيدـك كاملة، سنوات( 6) ست ىو االبتدائي
  ؛اؼبتوسط التعليم إٔب باالنتقاؿ لو تسمح قباح بشهادة

 اؼبتوسط، التعليم بشهادة بنجاح متمو كيتوج سنوات،( 4) أربع كيدـك اؼبتوسط، التعليم 
 ىذا ُب الناجحُت غَت التبلميذ أما الثانوم، التعليم إٔب كاالنتقاؿ بالتوجو لو تسمح

 سن بلغوا إذا العملية باغبياة كإما اؼبهٍت بالتكوين إما االلتحاؽ فيمكنهم اؼبستول
 ؛كاملة سنة( 16) عشر السادسة

األساسي التعليميلي  الذم األكاديبي اؼبسلك كىو كالتكنولوجي، العاـ الثانوم التعليم 
 الثانوم التعليم بكالوريا بشهادة بنجاح متمو يتوج سنوات،( 3) ثبلث يدـك رة،مباش اإللزامي
 السنة ُب مشًتؾ ذعجب التعليمي اؼبستول ىذا كينتظم العإب، بالتعليم بااللتحاؽ لو تسمح
 شعب بداية من السنة الثانية. ك  ؛األكٔب
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 العالي التعليم لمنظومة النظامي التحليل الثالث: المبحث
  الجزائر في المهنيين والتعليم التكوين ومنظومة

 

نستعرض خبلؿ ىذا اؼببحث التحليل النظامي ؼبنظومة التعليم العإب كمنظومة التكوين كالتعليم 
 اؼبهنيُت ُب اعبزائر.

 

 

 الجزائري العالي التعليم منظومةالمطلب األول: التحليل النظامي ل
 

 التعليم بعد ما مستول على ـيقدّ  للبحث للتكوين أك للتكوين مبط كل ىو العإب التعليم إف
 .، لكل حاصل على شهادة البكالورياالعإب التعليم مؤسسات طرؼ من أك التقٍت الثانوم

 

 الجزائر في العالي التعليم لمنظومة( التاريخي) التطوري التحليل:  األول الفرع
 

 سية منذ االستقبلؿ إٔب يومنا ىذا، كىي:مرت منظومة التعليم العإب ُب اعبزائر بثبلث مراحل أسا

 (1971-1962المرحلة األولى )أوال: 
)ىي جامعة اعبزائر اليت إنشاؤىا عاـ كاحدة جبامعة 1962التعليم اعبامعي ُب اعبزائر عاـ  انطلق

 ىذه كشهدت االستعمارم، العهد عن موركث جامعي كنظاـ العإب، للتعليم كمدرستُت (1907
 بناء ُب شرع حيث اعبامعية اؼبؤسسات بناء ُب كالتوسع اعبامعي اإلصبلح ُب التفكَت انطبلقة اؼبرحلة
 .كىرافكجامعة  الزكار بابجامعة  قسنطينة، جامعة
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 (2004 -1971المرحلة الثانية )ثانيا: 
النظاـ التعليمي كل متكامل، كلتحقيق غايات النظاـ التعليمي ُب اعبزائر، كاف كالبد للجامعة كأف 

كرىا السيما ُب إعداد اإلطارات البلزمة لبعث عملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية اؼبرجوة من تلعب د
جهة، كمن جهة أخرل لتحقيق البعد الوطٍت للنظاـ التعليمي ُب أسرع كقت فبكن. ففي تصريح لوزير 

كوين قاؿ: "إف اؽبدؼ األكؿ للجامعة ىو ت 23/07/1971التعليم العإب كالبحث العلمي يـو 
. من (HENNI, 1987, p. 69)اإلطارات اليت ربتاجها الببلد، بالعدد الكاُب كبأقل تكلفة فبكنة" 

للتعليم العإب، كاليت تعد نقطة انطبلؽ كارتكاز ؼبنظومة  1971ىذا اؼبنطلق جاءت إصبلحات عاـ 
 التعليم العإب ُب اعبزائر. كمن أىم غايات ىذا اإلصبلح يبكن أف نذكر:

 ،الشاملة التنمية حركة سياؽ ُب اعبزائرية امعةاعب إدماج -
 ،كاؼبكونُت اؼبؤطرين جزأرة  -
 إرساء شبكة جامعية،  -
 ،كتعريبو التعليم دمقرطة  -
 ،كالتكنولوجي العلمي التوجو تأكيد  -
 .الببلد حاجات لسد الضركرية كالنوعية الكم حيث من اإلطارات تكوين  -

 

ص التعليم العإب من حيث: الربامج التعليمية، كقد مس ىذا اإلصبلح ـبتلف اعبوانب اليت زب
اؼبسارات كالتخصصات اعبامعية، ـبتلف أنواع الشهادات، التسيَت البيداغوجي، اؽبيكل التنظيمي، 

 التسيَت اإلدارم...ك 

( إرساء شبكة جامعية كاسعة على ـبتلف جهات الوطن،  2004-1971كقد عرفت اؼبرحلة )
مثل: االنتقاؿ إٔب نظاـ  ؛اليت ال ترقى إٔب مستول إصبلح جذرم كما شهدت العديد من التحويرات

، العمل بالنظاـ السداسي ٍب السنوم، تغيَت 1999اؼبعاىد كالرجوع إٔب نظاـ الكليات انطبلقا من عاـ 
 تسمية بعض الشهادات، كبعض التخصصات، خلق أك إلغاء بعض اعبذكع اؼبشًتكة...
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 سي اآلٌب:كسبيزت ىذه اؼبرحلة بالتنظيم األسا

 مرحلة التدرج: كتضم نوعُت من التكوين العإب: -
التكوين العإب قصَت اؼبدل: مدتو ثبلث سنوات، يغلب عليو اعبانب التطبيقي، كيكلل  -1

 (DEUAمتمو بشهادة الدراسات اعبامعية اعبزائرية )
سنوات، يكلل  4التكوين العإب طويل اؼبدل: كفيو مبطاف من التكوين، األكؿ: مدتو  -2

مو بنجاح بشهادة ليسانس أك شهادة الدراسات اعبامعية العليا، كيغطي ُب الغالب مت
سنوات، يكلل متمو  5التخصصات اليت غلب عليها الطابع النظرم.  كالثاين: مدتو 

 بنجاح بشهادة مهندس دكلة، كيغطي التخصصات التقنية كالتكنولوجية.
 :ن من التكوين، نبايمرحلة ما بعد التدرج: كتضم طور  -

 طور اؼباجستَت: مدتو سنتُت على األقل، -1
 طور الدكتوراه: مدتو أربع سنوات على األقل. -2

 إلى يومنا ىذا( -2004المرحلة الثالثة )ثالثا: 
شرعت منظومة التعليم العإب ُب إصبلح جديد يصطلح عليو نظاـ  2004انطبلقا من عاـ 

 دكتوراه( كجارم تعميمو تدرهبيا. -ماسًت -"ليسانس

 الجزائر في العلمي والبحث العالي التعليم لمنظومة الكمي التطور :رابعا
لقد كاف التعليم العإب ُب اعبزائر جد متأخر بكل اؼبعايَت غداة االستقبلؿ مباشرة؛ حيث ٓب 

طالبا يؤطرىم  2725( 1963ػ1962يتعدل عدد اؼبسجلُت ُب اعبامعة ُب أكؿ موسم جامعي )
، حيث أصبح عدد 1965ضاعفت ىذه اؼبؤشرات ُب عاـ أستاذا معظمهم أجانب، كقد ت 298

طالبا ُب مرحلة ما بعد التدرج، كرغم ىذا التطور إال أف  211طالبا ُب مرحلة التدرج ك 5636الطلبة 
 %، كىي نسبة ضعيفة جدا.0.8نسبة التمدرس اػبامة ُب اؼبستول اعبامعي ُب اعبزائر كانت ال تتعدل 

، كخبمس مرات 1965ة دبرة عما كاف مسجبل ُب عاـ ، تضاعف عدد الطلب1970كُب عاـ 
طالبا ُب مرحلة التدرج،  12243تقريبا عما كاف ُب أكؿ موسم جامعي، كأصبح عدد الطلبة اؼبسجلُت 
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إطارا جديدا،  759أستاذا، كزبرج ُب ىذه السنة  842طالبا ُب مرحلة ما بعد التدرج، يؤطرىم  317ك
 %.1.8% لتصل إٔب 1ة كارتفعت نسبة التمدرس اػبامة بنسب

، حيث تضاعف 1980كارتفعت كتَتة مبو عدد الطلبة ُب اعبامعة اعبزائرية بشكل فبيز عاـ 
عددىم دبا يقارب األربع مرات خبلؿ العشر سنوات األخَتة )كبأكثر من طبسُت مرة عن أكؿ موسم 

طالبا  3965، كطالبا ُب مرحلة التدرج 57445جامعي( كأصبحت اعبامعة اعبزائرية تضمن تكوين 
أستاذا، كزبرج ُب  6207ُب مرحلة ما بعد التدرج )تضاعف عددىم بأكثر من عشرة مرات( يؤطرىم 

%. كتظهر ىذه األرقاـ 5.9إطارا، كقفزت ُب ىذه السنة نسبة التمدرس اػبامة إٔب  6963ىذه السنة 
جزارة التأطَت ُب السنوات جليا خاصة عدد الطلبة ُب مرحلة ما بعد التدرج توجو اعبزائر اغبثيث كبو 

 القادمة.

، كاصلت منظومة التعليم العإب ُب اعبزائر تطورىا الكمي اؼبتزايد لكن بوتَتة 1990كُب عاـ 
، حيث تضاعف عدد الطلبة ُب مرحلة التدرج دبرتُت تقريبا 1980متناقصة عما كانت عليو ُب سنة 

عدد الطلبة ُب مرحلة ما بعد التدرج طالبا، كنفس الشيء تقريبا بالنسبة ل 181350ككصل إٔب 
 %.11.8أستاذا، ككصلت نسبة التمدرس اػبامة إٔب  14536طالبا(، يؤطرىم  13967)

طالبا  20846طالبا، ك 407795، كصل عدد الطلبة ُب مرحلة التدرج إٔب 2000كُب عاـ 
ة التمدرس إطارا، ككصلت نسب 52804أستاذا، كزبرج  17460ُب مرحلة ما بعد التدرج، يؤطرىم 

%.كاؼببلحظ أيضا خبلؿ ىذه السنة كرغم التطور اإلهبايب للمؤشرات إال أف كتَتة 15.1اػبامة إٔب 
 التزايد قد تراجعت. 

، أف عدد الطلبة ُب مرحلة 2008ػ/2007كتشَت آخر اإلحصائيات اؼبتاحة عن اؼبوسم اعبامعي 
إطارا، كبلغت نسب  120168أستاذا، كزبرج  30510طالبا، يؤطرىم  901562التدرج أصبح 

%، كىي نسبة تعرب عن اجملهود اؼببذكؿ على مستول التعليم العإب 23.9التمدرس اػبامة ُب ىذه السنة 
انظر اعبدكؿ ). (اؼبليوف طالبا 2009كقد ذباكز عدد الطلبة ُب عاـ ) ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ
 (كاألشكاؿ اؼبرافقة لو اآلتية
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 العلمي والبحث العالي التعليم لمنظومة يالكم التطور .2.3 :الجدول

 2008 2005 2000 1990 1980 1970 1965 1963ـ62 اٌظٕىاد

         

 

 عذد اٌطٍجخ

 901562 721833 407795 181350 57445 12243 5636 2725 ِزحٍخ اٌتذرج

 120168 106000 52804 22917 6963 759 179 93 اٌّتخزخىْ

 ِزحٍخ ِب ثعذ اٌتذرج

 

211 317 3965 13967 20846 33630 

 

         

 

 ِعذي اٌتّذرص اٌخبَ )%(

 اٌّظتىي اٌدبِعٍ

 

0.8% 1.8% 5.9% 11.8% 15.1% 21.3% 23.9% 

         

 

 عذد األطبتذح

 298 اإلخّبٌٍ

 

842 6207 14536 17460 25229 30510 

         

 

 ِعذي إٌّى )%(

 عذد اٌطٍجخ

 ِزحٍخ اٌتذرج        

 

106.8% 117.2% 369.2% 215.7% 124.9% 77.0% 24.9% 

 اٌّتخزخىْ

 

92.5% 324.0% 817.4% 229.1% 130.4% 100.7% 13.4% 

 ِزحٍخ ِب ثعذ اٌتذرج

  

50.2% 1150.8% 252.3% 49.3% 61.3% 

 %20.9 %44.5 %20.1 %134.2 %637.2 %182.6     عذد األطبتذح 

ى معطيات كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي، الديواف الوطٍت لئلحصاء، البنك العاؼبي كمنظمة : من إعداد الباحث باالعتماد علالمصدر
  اليونسكو.

 العلمي والبحث العالي التعليم لمنظومة الكمي التطور .3.3الشكل

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا
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 العلمي البحثو  العالي التعليم منظومة مؤشرات ألىم النسبي النمو .4.3الشكل

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا
حسب موقع كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ُب ( اعبزائرية العإب التعليم منظومة تضمك 
 (:2009ديسمرب 

 كطنية مدرسة 12، مركزا جامعيا .1،  جامعة 43 :كتتشكل من: الشبكة اعبامعية 
 العإب التكوين مؤسسات 2ربضَتية،  مدارس 1، مدارس عليا لؤلساتذة 6، عليا

، اؼبدرسة العسكرية اؼبتعددة التقنيات: ىي العلمي كالبحث العإب التعليم قطاع خارج
 كتكنولوجيا للربيد الوطٍت اؼبعهد، بوىراف كالبلسلكية السلكية اؼبواصبلت معهد

اؼبدرسة ، لبًتكؿاؼبعهد اعبزائرم العإب ل، اؼبدرسة العليا للبنوؾ، كاالتصاالت اؼبعلومات
 .العليا اعبزائرية لؤلعماؿ

 ككاالت  3، كحدات البحث 4  ،مراكز البحث 10 :شبكة ىياكل البحث، كتضم
 .البحث

 ـبربا( 648) كثبلثوف كتسعة مائة ستة العلمي البحث شبكة تضم: البحث ـبابر 
 .أخرل قطاعات إٔب تنتمي ـبابر أربعةك  الوطنية اعبامعية باؼبؤسسات

 نبا ديوانُت من كتتشكل: الدعم لىياك شبكة: 

0.0%

200.0%

400.0%

600.0%

800.0%

1000.0%

1200.0%

1400.0%
و 

نم
 ال

دل
مع

% 

 السنوات

 مرحلة التدرج

 المتخرجون

 مرحلة ما بعد التدرج

 عدد األساتذة



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

141 
 

 .ديواف اؼبطبوعات اعبامعية .1

 . الديواف الوطٍت للخدمات اعبامعية .2

 

 العالي التعليم لمنظومة الوظيفي التحليلالفرع الثاني: 
 

بعدما تعرفنا على التطور التارىبي الكيفي كالكمي الذم عرفتو منظومة التعليم العإب كالبحث 
االستقبلؿ، نقـو فيما يلي بإجراء التحليل الوظيفي ؽبذه اؼبنظومة لتحديد غاياهتا العلمي ُب اعبزائر منذ 

 ككظائفها األساسية.

 الجزائرية العالي التعليم منظومة غاياتأوال: 
 الوطنية، الًتبوية اؼبنظومة لغايات كاستمرارا  اعبزائرم، الًتبوم للنظاـ الكربل اؼببادئ إٔب باإلضافة

 :اآلتية األساسية الغايات ربقق أف اعبزائرية العإب يمالتعل منظومة رباكؿ

 ؛اؼبعارؼ كنقل كنشره كتطويره العلم كاكتساب كالتكنولوجي العلمي البحث تنمية 

 ؛للمواطن كاؼبهٍت كالثقاُب العلمي اؼبستول رفع 

 ؛اؼبيادين كل ُب إطارات تكوين طريق عن اعبزائرية لؤلمة كالثقافية االقتصادية التنمية 

  العلـو من تطورا األكثر باألشكاؿ لبللتحاؽ اغبظوظ تساكم بضماف االجتماعية قيةالًت 
 .البلزمة اؼبؤىبلت فيهم تتوفر من لكل كالتكنولوجيا

 ثانيا: الوظائف والمهام األساسية لمنظومة التعليم العالي
تأدية اؼبهاـ  : تسعى منظومة التعليم العإب من خبلؿ تأديتها لوظيفة التكوين إٔبوظيفة التكوين

 األساسية اآلتية:

 تكوين اإلطارات الضركرية للتنمية االقتصادية كالثقافية للببلد؛ 

 تلقُت الطلبة مناىج البحث كترقية التكوين بالبحث ُب سبيل البحث؛ 
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 اؼبسانبة ُب إنتاج كنشر معمم للعلم كاؼبعارؼ كربصيلها كتطوريها؛ 

 ل اغبياة.اؼبشاركة ُب التكوين اؼبتواصل كالتكوين مد 

: تعمل منظومة التعليم العإب من خبلؿ تأديتها وظيفة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 لوظيفة البحث العلمي كالتطوير التكنولوجي إٔب تأدية اؼبهاـ األساسية اآلتية:

 اؼبسانبة ُب اعبهد الوطٍت للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي؛ 

 ترقية الثقافة الوطنية كنشرىا؛ 

 اؼبشاركة ُب دعم القدرات العلمية الوطنية؛ 

 تثمُت نتائج البحث كنشر اإلعبلـ العلمي كالتقٍت؛ 

  من  2اؼبشاركة ضمن األسرة العلمية كالثقافية الدكلية ُب تبادؿ اؼبعارؼ كإثرائها. )اؼبادة
احملدد مهاـ اعبامعة  4..1أكت  14اؼبؤرخ ُب 4./124اؼبرسـو التنفيذم رقم 

أكت  13ليـو  63صة بتنظيمها كسَتىا الصادر ُب اعبريدة الرظبية رقم كالقواعد اػبا
 ىػ(. 1313صبادل الثانية  16اؼبوافق ليـو  4..1

 
 الحالية الجزائرية العالي التعليم لمنظومة الهيكلي التحليل: الثالث الفرع

 تعليمي ـنظا إدراج ُب اعبزائرية العلمي كالبحث العإب التعليم كزارة شرعت 2004 عاـ منذ
 كطور اؼباسًت، طور الليسانس، طور: ىي أطوار؛( 3) ثبلثة ٔبإ مقسم ،)باؼبوازاة مع النظاـ القدًن(جديد

 .الدكتوراه

 موزعة فركعا تضم ميادين إٔب العإب التعليم من الطور ىذا ُب الدراسة تتفرع الليسانس، طور .1
 الطور ىذا يدـك مهٍت، اركمس أكاديبي، مسار: اؼبسارات من نوعُت كتشمل زبصصات، على

 الوحدات من ؾبموعة سداسي كل ُب سداسيات،( 6) ستة على موزعة سنوات( 3) ثبلث
 اختيارم، كتعليم إجبارم بتعليم تتميز ،(عرضية منهجية، كشافية،ستا أساسية،) التعليمية

 .ليسانس بشهادة بنجاح الطور ىذا متم يتوج مسار، إٔب مسار من ربويلها كيبكن
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 فركعا تضم ميادين إٔب العإب التعليم من الطور ىذا ُب كذلك الدراسة تتفرع اسًت،اؼب طور .1
 ذاى كيدـك مهٍت، كمسار أكاديبي، مسار: اؼبسارات من نوعُت كتشمل زبصصات، على موزعة
 سداسي كل ُب سداسيات،( 4) أربعة على موزعة ،(2) سنتُت العإب التعليم من الطور

 إجبارم بتعليم تتميز( عرضية منهجية، كشافية،ستا أساسية،) يميةالتعل الوحدات من ؾبموعة
 .ماسًت بشهادة بنجاح متمها يتوج اختيارم، كتعليم

 .دكتوراه بشهادة متمها يتوج سنوات،( 3) ثبلث كيدـك الدكتوراه، طور .4

 

 

 التعليم المهنيينالتكوين و منظومة المطلب الثاني: التحليل النظامي ل
 

التعليم اؼبهنيُت ُب اعبزائر ىي اغبلقة الثالثة اؼبعتمدة ُب سبيل تكوين كتطوير ك  التكوينإف منظومة 
 الرأس اؼباؿ البشرم.

  

  الجزائر في المهنيين التعليمالتكوين و  لمنظومة التطوري التحليل :األول الفرع
 لىع فيها التكوين اقتصر اؼبهٍت للتكوين مركزا عشر سبعة سول االستقبلؿ غداة ىناؾ يكن ٓب

 كطنية سياسة تبلورت السبعينات بداية ُب، ك اغبديدية كالبناءات العمومية باألشغاؿ اؼبتعلقة التخصصات
سياسة التنمية االقتصادية اؼبنتهجة آنذاؾ كالقائمة على التصنيع، كؽبذا الغرض  تطبعها اؼبهٍت للتكوين

العمل اليت كانت تشرؼ على مراكز قسمت السلطات العمومية اعبزائرية مهاـ التكوين اؼبهٍت بُت كزارة 
التكوين اؼبهٍت اليت تضمن التكوين األكٕب، كبُت اؼبؤسسات العمومية االقتصادية الكبَتة ُب ـبتلف 

ها إدماج كذات مستول عاؿ حىت يسهل مؤىلة عاملة يد تكوين التخصصات اليت أسندت ؽبا مهمة
صصة ؽبذا الغرض للوزارة الوصية عن اؼبؤسسة؛ ، كتتبع مراكز التكوين اؼبخاالقتصادم اعبهاز ُب بسرعة
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مؤسسة تكوين مهٍت                                          72كقد كصل عدد مؤسسات التكوين اؼبهٍت خبلؿ عقد السبعينيات إٔب 
(Fondation européenne pour la formation, 2001, p. 4) ، كتشَت اإلحصاءات اؼبتاحة

إٔب  ( 1980ػ1979 التكوين اؼبهٍت األكٕب كصل ُب هناية ىذا العقد )اؼبوسم أف عدد اؼبًتبصُت ُب
%(، كىذا 26.3أجنبيا )أم ما يعادؿ  2665مكونا من بينهم  10129مًتبصا، يؤطرىم  80663

 (ONS, 1985, pp. 69-70).  يعٍت أف قطاع التكوين اؼبهٍت يعتمد كثَتا على التأطَت األجنيب

خاصة عندما أنشأت أكؿ كزارة مستقلة للتكوين  ديناميكية القطاع شهد الثمانينات بداية ُب
مؤسسة تكوين  272، ككصل عدد مؤسسات التكوين اؼبهٍت إٔب 1982اؼبهٍت ُب اعبزائر عاـ 

(Fondation européenne pour la formation, 2001, p. 4) ىذه اؼبرحلة دبايلي: سبيزت، ك 

 ؛زبصصاهتا وعكتن أنواعها دبختلف اؼبهٍت التكوين مؤسسات عدد مضاعفة -
 ؛كإدماجهم اؼبكونُت تكوين طريق عن اؼبكونُت جزأرة -
 ؛للتكوين جديدة كمستويات أمباط إدخاؿ -
 .التمهُت قانوف صدكر -

 كاػبامس الرابع اؼبستويُت إٔب التكوين سبديد التسعينات مطلعمنذ  اؼبهٍت التكوين قطاع شهد كقد
 جديدة أمباط كإدخاؿ البكالوريا امتحاف بعد الوطنية الًتبية طاعق من اؼبتسربُت بالتبلميذ للتكفل
، كقد تضاعف الدكلة مراقبة كربت للقانوف طبقا للتكوين خاصة مدارس كإنشاء تكيفا، أكثر للتكوين

 1131.1حيث مر إصبإب اؼبًتبصُت من   :2004ك 1990العدد اإلصبإب للمًتبصُت ما بُت 
عدد اؼبًتبصُت ُب  ُت مرةتضاعف خبلؿ ىذه الفًتة بأكثر من طبسمًتبصا، ك  344413مًتبصا إٔب 

مًتبصا )عاـ  11611( إٔب .166مًتبصا )عاـ  ..3التكوين اؼبسائي حيث مر عدد اؼبًتبصُت من 
(، كاؼببلحظ أف عدد اؼبًتبصُت عن بعد قد تقلص كتراجع إٔب النصف تقريبا خبلؿ ىذه الفًتة؛ 3..1

 3..1مًتبصا كأصبح عاـ  ..4.1يقدر بػ  .166بعد خبلؿ عاـ  حيث كاف عدد اؼبًتبصُت عن 
 .(انظر اعبدكؿ اآلٌب كالشكلُت اؼبرافقُت لو).مًتبصا 14221يقدر بػ 
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 التعليم اؼبهنيُتالتكوين ك  ؼبنظومة الكمي التطور. 3.4: اعبدكؿ

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 اٌظٕىاد

                

 

 عذد اٌّتىىُٔٓ

 433384 323432 338797 333501 303564 269625 264377 253874 251347 241143 222905 196421 228414 212203 214102 اإلخّبٌٍ

 225723 171043 185980 187413 162025 146844 139783 132372 128338 121448 120552 108841 101364 91298 97619 اٌتىىَٓ اإللبٍِ 

 170968 120900 120165 119144 113141 103053 103828 102983 104223 102051 97939 83092 81266 80136 85283 اٌتىىَٓ عٓ طزَك اٌتّهُٓ 

 13771 14853 14938 10334 13501 10189 11284 11862 13321 13700 - - 41500 40277 30800 اٌتىىَٓ عٓ ثعذ 

 22922 16636 17714 16610 14897 9539 9482 6657 5465 3944 4414 4488 4284 492 400 ّظبئٍاٌتىىَٓ اٌ

         

 

 ِعذي إٌّى )%(

 اإلخّبٌٍ

 

-0.9% 7.6% -14.0% 13.5% 8.2% 4.2% 1.0% 4.1% 2.0% 12.6% 9.9% 1.6% -4.5% 34.0% 

 اٌتىىَٓ اإللبٍِ 

 

-6.5% 11.0% 7.4% 10.8% 0.7% 5.7% 3.1% 5.6% 5.1% 10.3% 15.7% -0.8% -8.0% 32.0% 

 اٌتىىَٓ عٓ طزَك اٌتّهُٓ 

 

-6.0% 1.4% 2.2% 17.9% 4.2% 2.1% -1.2% 0.8% -0.7% 9.8% 5.3% 0.9% 0.6% 41.4% 

 اٌتىىَٓ عٓ ثعذ 

 

30.8% 3.0% 

   

-2.8% -11.0% -4.9% -9.7% 32.5% -23.5% 44.6% -0.6% -7.3% 

 %37.8 %6.1- %6.6 %11.5 %56.2 %0.6 %42.4 %21.8 %38.6 %10.6- %1.6- %4.8 %770.7 %23.0   اٌتىىَٓ اٌّظبئٍ

 (.1.1)ربديث جانفي  (www.ons.dz): من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديواف الوطٍت لئلحصاءالمصدر
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 المهنيين والتعليم التكوين لمنظومة الكمي التطور .5.3الشكل

 
لمصدر          ا إعداد من :ا ب ل   حث.ا

 
 المهني والتعليم التكوين منظومة في المتربصين لعدد النسبي النمو .4.3الشكل

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا
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 الجزائر في المهنيين التعليمالتكوين و  لمنظومة الوظيفي التحليل: الثاني الفرع
 

 لي:ي اموظائف نستعرضها فيالتعليم اؼبهنيُت ُب اعبزائر صبلة من الغايات كالالتكوين ك ؼبنظومة 

 
 التعليم المهنيين في الجزائرالتكوين و غايات منظومة  أوال:

التعليم اؼبهنيُت ُب اعبزائر باعتبارىا أحد مكونات النظاـ التعليمي ُب التكوين ك تسعى منظومة 
 اعبزائر إٔب:

 ؛تصاديةتنمية اؼبوارد البشرية بتكوين يد عاملة مؤىلة ُب صبيع ميادين النشاطات االق .1

 ؛الًتقية االجتماعية كاؼبهنية للعماؿ .1

  ؛تلبية حاجيات سوؽ العمل .4

ضماف منح كل مواطن تأىيبل مهنيا معًتفا بو، كُب ىذا اإلطار تضمن الدكلة اعبزائرية مبدأ  .3
التعليم اؼبهنيُت، كتتخذ كل التدابَت البلزمة التكوين ك تكافؤ الفرص اللتحاؽ دبراكز كمعاىد 

د اعبماعات احمللية كاؼبؤسسات العمومية كاػباصة كالتنظيمات اؼبهنية من أجل تضافر جهو 
-1.من القانوف رقم  4)اؼبادة  كاغبركة اعبمعوية ؼبشاركتهم الفعالة ُب ربقيق ىذا اؼبسعى.

ـ، يتضمن القانوف  1..1فرباير  14ىػ اؼبوافق ليـو  1316صفر عاـ  12اؼبؤرخ ُب  2.
صفر عاـ  13ليـو  11نيُت كالصادر ُب اعبريدة الرظبية عدد التوجيهي للتكوين كالتعليم اؼبه

   ـ( 1..1مارس  1ىػ اؼبوافق ليـو  1316

 
 التعليم المهنيين في الجزائرالتكوين و الوظائف األساسية لمنظومة  ثانيا:

التعليم اؼبهنيُت كظيفتُت التكوين ك لتحقيق الغايات الكربل اؼبذكورة أعبله، توكل الدكلة ؼبنظومة 
 التعليم اؼبهٍت.التكوين اؼبهٍت ك ساسيتُت )مهمتُت(؛ نبا: أ
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: كيشمل ثبلثة أصناؼ من التكوين؛ ىي: التكوين اؼبهٍت األكٕب، التمهُت التكوين المهني .1
 كالتكوين اؼبتواصل، كلكل شكل أىدافو كمهامو اػباصة بو.

كمعارؼ التكوين اؼبهٍت األكٕب: كيسعى إٔب جعل اؼبًتبص يكتسب تأىيبلت تطبيقية  - أ
 ؛، كىو بذلك يقـو دبهمة التأىيل األكٕبمعينة خاصة ضركرية ؼبمارسة مهنة

ىو مبط خاص من أمباط التكوين اؼبهٍت يهدؼ إٔب إكساب اؼبًتبص ُب  التمهُت: - ب
ميداف عمل ما كفاءة مهنية أكلية لشغل ىذا اؼبنصب، سنتعرض لو الحقا ُب أمباط 

 ؛التكوين
ن العمل كُب مؤسسات التكوين اؼبهٍت، كيقـو التكوين اؼبتواصل: يتم ُب أماك - ت

 التكوين اؼبتواصل باؼبهاـ اآلتية:
 ؛ربيُت معارؼ العماؿ كربسُت مستواىم 

 ؛تشجيع اإلدماج كإعادة اإلدماج كاغبركية اؼبهنية للعماؿ 

 .تكييف قدرات العماؿ مع التطور التكنولوجي للمهن 

فبنوح من مؤسسات التعليم اؼبهٍت بعد  : كىو كل تعليم أكاديبي كتأىيلي،التعليم المهني  .1
الطور اإلجبارم ُب مؤسسات الًتبية الوطنية. موجو إٔب كل التبلميذ اؼبقبولُت ُب التعليم ما 
بعد اإلجبارم كالذين اختاركا ىذا النمط من التعليم، ككذا لكل التبلميذ الذين أعيد 

كيهدؼ التعليم اؼبهٍت أساسا إٔب توجيههم انطبلقا من التعليم الثانوم العاـ كالتكنولوجي. 
التحضَت ؼبمارسة مهنة أك ؾبموعة من اؼبهن، كما يبكن أف يؤىل إٔب تكوين ذم طابع مهٍت 
يكوف امتداد للفرع اؼبتبع. كيتم من خبلؿ: التعليم العلمي كالتكنولوجي، التعليم التأىيلي 

اط الثبلثة للقياـ دبهمة كفًتات التكوين ُب الوسط اؼبهٍت، حيث يسعى كل مبط من ىذه األمب
 خاصة:

التعليم العلمي كالتكنولوجي: يهدؼ إٔب اكتساب الثقافة العلمية كالتكنولوجية اليت  - أ
 ؛تسمح بتطوير الكفاءات اؼبهنية

 ؛التعليم التأىيلي: يهدؼ إٔب اكتساب كفاءات مهنية ضركرية ؼبمارسة مهنة - ب
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كفاءات اليت ال يبكن دكرات التكوين ُب الوسط اؼبهٍت: تسعى إٔب اكتساب ال - ت
 ربصيلها إال ُب الوسط اؼبهٍت.

 
 المهنيين التعليمالتكوين و  لمنظومة الهيكلي التنظيم :الثالث الفرع

 

التعليم اؼبهنيُت ُب اعبزائر عدة تطورات كما ذكرنا ذلك سابقا، كحاليا يعرؼ التكوين ك لقد عرؼ 
 التنظيم اؽبيكلي اآلٌب: 

 يم المهنيين في الجزائرالتعلالتكوين و أوال: مستويات 
التعليم اؼبهٍت ُب اعبزائر على طبسة مستويات، كل مستول تكويٍت يكّلل متمو التكوين ك يتدرج 

 بنجاح بشهادة مناسبة، تسمح غباملها بالعمل ُب صنف معُت خاص هبا، كما يبينو اعبدكؿ أسفلو:

 يُتالتعليم اؼبهنالتكوين ك  مستويات التكوين ُب منظومة. 3.3: اعبدكؿ

 الشهادات األصناف مستوى التأىيل

 شهادة التكوين اؼبهٍت اؼبتخصصة عامل متخصص  األول 

 شهادة الكفاءة اؼبهنية عامل مؤىل  الثاني 

 شهادة اؼبهارة اؼبهنية عامل عإب التأىيل  الثالث 

 شهادة تقٍت تقٍت  الرابع 

 شهادة تقٍت سامي تقٍت سامي الخامس 

 كوين كالتعليم اؼبهنُت: كزارة التالمصدر
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 ا: أنماط التكوين والتعليم المهني في الجزائرنيثا
تضمن منظومة التكوين كالتعليم اؼبهٍت ُب اعبزائر التكوين ػبمس مستويات من العامل اؼبتخصص 
إٔب التقٍت السامي، كذلك إما ضمن شكل تكوين أكٕب، أك تكوين متواصل، من خبلؿ األمباط التكوينية 

 اآلتية:

(: ىو مبط من التكوين يتم ُب مراكز la formation résidentielleالتكوين اإلقامي ) .1
التكوين اؼبهٍت، أك ُب اؼبعاىد الوطنية اؼبتخصصة ُب التكوين اؼبهٍت لكامل الوقت، كيدعم 
بتكوين تطبيقي ُب اؼبؤسسات االقتصادية. كيبكن أف ينظم ىذا النمط من التكوين على 

 اصة للعماؿ الذين يريدكف ربسُت كضعياهتم اؼبهنية. شكل دركس مسائية، خ

(: ىو مبط من  la formation par apprentissageالتكوين عن طريق التمهُت ) .1
التكوين يهدؼ إكساب اؼبًتبص ُب ميداف عمل ما كفاءة مهنية أكلية لشغل ىذا اؼبنصب، 

ل، كيساعد ىذا النمط من كيتم التكوين بالتناكب بُت مراكز التكوين اؼبهٍت كُب مكاف العم
سنة، كللفتيات  .1ك 16التكوين كثَتا ُب اإلدماج اؼبهٍت للفتياف الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

 سنة. .4ك 16الذين تًتاكح أعمارىم ما بُت 

(:ىو مبط من التكوين يتم باؼبراسلة، la formation à distanceالتكوين عن بعد ) .4
راكز التكوين القريبة من مقر سكناىم، كيغطي ىذا كبتجمعات دكرية للمًتبصُت ُب أحد م

النمط ُب الغالب التكوينات اليت ال تتطلب ذبهيزات كبَتة، كخباصة التكوينات اؼبتعلقة 
 باػبدمات. 

 كتتكوف منظومة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت حاليا من:

لتكوين كالتعليم اؼبؤسسات العمومية للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت: تعد اؼبؤسسات العمومية ل .4
أىم مركبة من مركبات منظومة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت ُب اعبزائر، كتتبع غالبيتها  اؼبهنُت

 مباشرة للوزارة الوصية على القطاع، أك لوزارات أخرل، أك ؼبؤسسات عمومية اقتصادية.
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تعليم المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والأػ 
: كتتشكل من مؤسسات عمومية للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت تقوما أساسا دبهمة التكوين المهنيين

 كالتعليم اؼبهنيُت، كمن مؤسسات دعم:

  اؼبؤسسات العمومية للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت اليت تقـو أساسا دبهمة التكوين
 كالتعليم اؼبهنيُت، كتشمل: 

 راكز التكوين اؼبهٍت الشبكة القاعدية عبهاز التكوين اؼبهٍت. مراكز التكوين اؼبهٍت: تشكل م
كالية( توفر  تكوينات ُب اؼبستويات  31مركزا متواجد بكل كاليات القطر) 613كيبلغ عددىا 

 ملحقة. .11كؽبذه اؼبراكز ملحقات كأقساـ منتدبة بالوسط الريفي كيبلغ عددىا  3إٔب  1من 

 تتواجد اؼبعاىد اؼبتخصصة ُب التكوين اؼبهٍت ُب  وين اؼبهٍت:اؼبعاىد الوطنية اؼبتخصصة ُب التك
( كيبلغ 6ك 3أغلب كاليات الوطن كتتكفل بتكوين التقنيُت كالتقنيُت الساميُت )اؼبستول 

 ملحقة.  11كتتبع ؽبا  21عددىا 
 :اؼبؤسسات العمومية لدعم نشاطات التكوين كالتعليم اؼبهنيُت: كتضم ما يلي 

 ؛مكلف باؽبندسة البيداغوجية كبتكوين اؼبؤطرين كىو معهدوين اؼبهٍت: اؼبعهد الوطٍت للتك 

 :تتكفل معاىد التكوين اؼبهٍت بتكوين كربسُت مستول ك رسكلة اؼبدربُت  معاىد التكوين اؼبهٍت
يبلغ عدد ىذه  كمستخدمي اإلدارة. كما تساىم ُب إعداد كطبع كتوزيع برامج التكوين اؼبهٍت.

 ؛ة كاليات من الببلدمتواجدة بست 2اؼبعاىد 
 بإعداد الدراسات كالبحوث حوؿ ركز يقـو ىذا اؼب ركز الدراسات كالبحث ُب اؼبهن كاؼبؤىبلت:م

 ؛اؼبؤىبلت كتطوراهتا كبكل دراسة هتم قطاع التكوين اؼبهٍت
 كالبيداغوجيةيقـو ىذا اؼبعهد بتقدًن اؼبساعدة : اؼبعهد الوطٍت لتطوير كترقية التكوين اؼبتواصل 

،  االقتصاديةنية للمؤسسات كالتق كللهيئات قصد تطوير كترقية التكوين اؼبتواصل. كما يقـو
 ؛التمهُتي بالتعاكف مع اؼبؤسسات العمومية كاػباصة  برسكلة مؤطرم كمعلم

 :؛وفر ىذا اؼبركز تكوينا مهنيا عن بعد ُب ـبتلف التخصصاتي اؼبركز الوطٍت للتعليم عن بعد 
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 تتمثل مهاـ الصندكؽ الوطٍت لتطوير  مهُت كالتكوين اؼبتواصل:الصندكؽ الوطٍت لتطوير الت
التمهُت كالتكوين اؼبتواصل ُب التسيَت اؼبإب للموارد الناذبة من ربصيل الرسم على التمهُت كعلى 

 ؛بنشاطات اإلعبلـ حوؿ تطوير التكوين اؼبتواصل كالتمهُتأيضا التكوين اؼبتواصل. كما يقـو 
 زات التقنية كالبيداغوجية للتكوين اؼبهٍت:تتمثل مهاـ ىذه اؼبؤسسة ُب اؼبؤسسة الوطنية للتجهي

 ، تركيب كصيانة التجهيزات التقنية كالبيداغوجية لقطاع التكوين اؼبهٍت. اقتناء

تتكفل كزارت أخرل  :المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارات األخرى -ب 
الفبلحة، األشغاؿ العمومية، الصحة، الصناعة، ص قطاعات؛ بعملية التكوين كالتعليم اؼبهنيُت، كزب

  .منصب تكوين ...14بطاقة استيعاب  الربيد كاؼبواصبلت كالشباب كالرياضة.ك الصيد البحرم،  

تشمل ك : مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة للمؤسسات االقتصادية العمومية -ج 
ل ُب ميداف الطاقة، اؼبناجم كالصناعة حيث تبلغ قدرهتا مدارس التكوين التابعة للمؤسسات الكرب 

 .منصب تكوين ...14

شهدت شبكة مؤسسات التكوين اػباصة  :اؼبؤسسات اػباصة للتكوين كالتعليم اؼبهنيُت  .1
هبا  االستقباؿمدرسة كتبلغ طاقة  621حيث بلغ عددىا  1666من سنة  ابتداءتطورا ملحوظا 

 منصب تكوين. 46611

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

16. 
 

 الثالث الفصل الصةخ
 

النظاـ التعليمي أداة للتغيَت االجتماعي كاالقتصادم ألم بلد، كاعبزائر كغَتىا من الدكؿ النامية 
حديثة االستقبلؿ كالراغبة ُب خركج من دائرة األمية كالتخلف ُب أسرع كقت فبكن، أكلت لنظامها 

 التعليمي ىذه اؼبهمة غداة االستقبلؿ مباشرة.

(، أرست .162نطبلؽ الصعبة ُب السنوات األكٔب )من االستقبلؿ إٔب عاـ كبعد مرحلة اال
وطنيا، ديمقراطيا، عصريا وعلميا، مرتبطا جزائريا السلطات العمومية اعبزائرية تدرهبيا نظاما تعليميا 

  بالمخططات التنموية للدولة الجزائرية، ومنفتحا على العالم.

الدكلة كتبعيتو لوصاية ثبلث كزارات ىي: كزارة الًتبية  كيتميز ىذا النظاـ خبضوعو الكامل لسلطة
التعليم اؼبهنيُت، كبالتإب فهو يتشكل من التكوين ك الوطنية، كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ككزارة 

ثبلث منظومات فرعية ىي: منظومة الًتبوية الوطنية، منظومة التعليم العإب كالبحث العلمي كمنظومة 
تعليم اؼبهنيُت، كلكل منظومة غاياهتا ككظائفها األساسية اليت ال زبرج عن إطار مبادئ الالتكوين ك 

 كغايات السياسة التعليمية كاالقتصادية العامة للدكلة.

كربتل اؼبنظومة الًتبوية الوطنية أكرب قدر من اىتماـ السلطات العمومية بالنظر لكوهنا القاعدة 
م من جهة، كمن جهة ثانية لؤلعداد اؽبائلة من التبلميذ الذين تضمن األساسية لتكوين الرأس اؼباؿ البشر 

سبدرسهم اجملاين كل سنة منذ االستقبلؿ؛ كقد عرؼ عدد التبلميذ ُب اعبزائر مبوا متسارعا إٔب غاية بداية 
كاؼببلحظ كعلى الرغم من ىذا االستقرار ُب عدد  2األلفية الثالثة، حيث بدأ ُب االستقرار النسيب

درسُت ُب السنوات األخَتة فإف معدالت مبو عدد األستاذة كعدد اؼبؤسسات التعليمية  كاصل تطوره اؼبتم
 اإلهبايب، كىذا ما سيساىم من دكف أدىن شك ُب ربسُت نوعية التعليم ُب اعبزائر ُب السنوات القادمة.

دئ العامة دائما كتدعم السلطات العمومية اعبزائرية اؼبنظومة الًتبوية الوطنية كضمن نفس اؼببا
التكوين )خاصة ؾبانية التعليم بعد التعليم اإللزامي( دبنظومة التعليم العإب كالبحث العلمي كمنظومة 
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التعليم اؼبهنيُت، اللتاف عرفتا تطورا كميا معتربا  كسانبتا ُب مد سوؽ العمل ُب اعبزائر بالعدد الكاُب من ك 
 العماؿ كاإلطارات اؼبؤىلة.

ُب األخَت كأف كل ىذا التطور الذم عرفو النظاـ الًتبوم منذ االستقبلؿ هبسد  كاعبدير بالذكر 
ا ، كىذا ماالستثمارات الكبَتة اليت بذلتها السلطات العمومية اعبزائرية خبلؿ كل السنوات اؼباضية

 ُب الفصل القادـ. سيكوف ؿبور الدراسة كالتحليل 
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 الرأس في لتعليميةا االستثمارات الرابع: الفصل
 ومقارنة تحليلية دراسة الجزائر: في البشري المال

 

 

 تمهيد

 

بالنظر للوظائف الكبَتة كاؼبهاـ العظيمة اؼبتوخاة من النظاـ التعليمي بكل مكوناتو كما رأينا ذلك 
لك ُب ُب الفصل الثالث، كألف مسؤكلية االستثمار التعليمي تقع ُب الغالب على عاتق الدكؿ كما رأينا ذ

الفصل الثاين، فسنحاكؿ ُب ىذا الفصل ربليل كتقييم استثمارات اعبزائر التعليمية منذ االستقبلؿ من 
كخارجيا مع بقية دكؿ  مع باقي القطاعات خبلؿ تتبع تطورىا كربديد أنبيتها من خبلؿ مقارنتها داخليا

 العآب، ٍب كباكؿ بعد ذلك ربديد العوامل احملددة ؽبذه االستثمارات.

ماىي إذا ىو كيف استثمرت اعبزائر ُب التعليم ؟ ك اإلجابة عنو فصل كالسؤاؿ الذم وباكؿ ىذا ال 
 االستثمار ؟ىذا العوامل احملددة غبجم 
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 المال الرأس في التعليمية االستثمارات تطور األول: المبحث
 الجزائر في البشري

 

أحد األكليات األساسية ُب اعبزائرية  ُب اػبطاب الرظبي للسلطات العموميةلقد شكل التعليم 
كؼبعرفة الًتصبة العملية السياسة التنموية الشاملة اليت اتبعتها اعبزائر مباشرة بعد حصوؽبا على استقبلؽبا.

تطور االستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر دبا ؽبذا التوجو سنقـو فيما يلي بتتبع كتطور 
االستثمارات التعليمية من خبلؿ ىذه كسنحاكؿ تقييم  ن معطيات منذ االستقبلؿ.ىو متاح لدينا م

بالنظر إٔب اؼبراحل الكربل اليت مر هبا النظاـ التعليمي ُب اعبزائر دبنظوماتو الثبلثة كما تعرفنا تقسيمهما 
 ىي: ؛إٔب ثبلث مراحل كربلعلى ذلك ُب الفصل السابق 

  1970سنة إٔب  1963اؼبرحلة األكٔب: من سنة  ، 
  1995إٔب سنة  1971اؼبرحلة الثانية: من سنة، 
  2007إٔب سنة  1996اؼبرحلة الثالثة: من سنة، 

 

 

 (1970ـــــ1963)المرحلة األولى المطلب األول: 
 

لقد كانت التحديات اليت كاجهت السلطات العمومية فيما ىبص قطاع الًتبية كالتكوين كبَتة 
فاع معدالت األمية من جهة، كتدين نسب التمدرس من جهة ثانية، كقلة غداة االستقبلؿ مباشرة، فارت

البٌت التحية الضركرية للعملية التعليمية من جهة ثالثة، كندرة اؼبكونُت من جهة رابعة، كتدىن مستويات 
أكرب، فكاف اؼبرجوة من ىذا القطاع . ككانت الطموحات اْبالتأىيل لدل العماؿ من جهة خامسة...
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( كتكوين اإلطارات البلزمة للخركج من التخلف كركب ؾبانياألكلويات دمقرطة التعليم )تعمميو من أكٔب ا
 قطار التنمية ُب أسرع كقت فبكن.

كؽبذا الغرض باشرت اعبزائر مسار االستثمار اؼبكثف ُب تكوين الرأس اؼباؿ البشرم، حيث تشَت 
مليوف دج  411.216ميزانية قدرىا  1624أكٔب اؼبعطيات اؼبتاحة أف اعبزائر قد خصصت ُب عاـ 

ٓب تكن ىناؾ كزارة التعليم العإب، كال كزارة التكوين اؼبهٍت( كىو  1621لوزارة الًتبية الوطنية )قبل عاـ 
% من إصبإب نفقات التسيَت العمومية، كُب السنة اؼبوالية سجلت نفقات التسيَت 11.1ما يعادؿ 

مليوف دج، كيتضاعف معو نصيبها من إصبإب  631.6صبح % لت1..2التعليمية العمومية مبوا قدره 
%، كما رصدت السلطات العمومية اعبزائرية خبلؿ ىذه 6..1ميزانية التسيَت العمومي كيصل إٔب 

% من ميزانية 16.3مليوف دج كنفقات استثمار لقطاع التعليم، كىي ما سبثل  1..12السنة مبلغ 
مليوف دج،  216.2فقات العمومية التعليمية يقدر دببلغ  التجهيز للدكلة، كبذلك أصبح إصبإب الن

% من الناتج اإلصبإب القومي ..6% من إصبإب النفقات العمومية، كما نسبتو 16.1لتمثل بذلك 
(GDP .) 

أكرب نسبة زبصصها السلطات العمومية اعبزائرية إلصبإب اإلنفاؽ العمومي  1968كقد شهد عاـ 
%، ُب حُت أف أعلى معدؿ يبلغو إصبإب اإلنفاؽ 22.7ة؛ حيث بلغت على التعليم خبلؿ ىذه الفًت 

% )انظر 7.2دبا نسبتو  1969العمومي على التعليم بالنسبة للناتج احمللي اإلصبإب كاف ُب سنة 
 اعبدكلُت اآلتيُت(.
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ــ1963) الفترة خالل الجزائر في  التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .4.1الجدول  (1971ــ

 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 ىادانطُ

 

 انًجهغ ثًهٍىٌ دٌُبر خسائري

 1687.4 1510.7 923.3 880.0 930.0 731.3 719.7 322.7 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 1033.4 896.7 775.5 680.0 630.0 497.1 548.9 322.7 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 654.0 614.0 147.9 200.0 300.0 234.2 170.8 ىيً االضتثًبري عهى انتعهٍىاإلَفبق انعً

 8020.0 7899.0 4076.2 4707.0 4945.7 3956.0 3740.9 2912.7 يدًىع اإلَفبق انعًىيً          

 4447.0 3890.0 2539.2 3332.0 3200.0 3052.6 2632.2 2912.7 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 االضتثًبري  اإلَفبق انعًىيً

 

1108.7 903.5 1745.7 1375.0 1537.0 4009.0 3573.0 

 24011.5 21018.3 19018.3 16642.2 15008.0 15484.0 14363.5 13344.8 انُبتح انًحهً اإلخًبنً         

         

 

 انتطىر انُطجً انطُىي )%(

 %11.7 %63.6 %4.9 %5.4- %27.2 %1.6 %123.0 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %15.2 %15.6 %14.0 %7.9 %26.7 %9.4- %70.1 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 

37.1% 28.1% -33.3% -26.1% 315.3% 6.5% 

 يدًىع اإلَفبق انعًىيً          

 

28.4% 5.8% 25.0% -4.8% -13.4% 93.8% 1.5% 

 ق انعًىيً اندبري اإلَفب

 

-9.6% 16.0% 4.8% 4.1% -23.8% 53.2% 14.3% 

 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

  

-18.5% 93.2% -21.2% 11.8% 160.8% -10.9% 

 %14.2 %10.5 %14.3 %10.9 %3.1- %7.8 %7.6   انُبتح انًحهً اإلخًبنً

 معطيات البنك العاؼبي فيما ىبض الناتج احمللي اإلصبإب. : من إعداد الباحث باالعتماد على قوانُت اؼبالية، كعلىالمصدر
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ــ1963) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق مؤشرات تطور  .2.4 الجدول ـ ـ  (1970ـ

 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 انطُىاد

         

 

 نتعهٍىانتىزٌع انُطجً )%( نًدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى ا

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %61.2 %59.4 %84.0 %77.3 %67.7 %68.0 %76.3 %100 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %38.8 %40.6 %16.0 %22.7 %32.3 %32.0 %23.7 %0.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

         

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ اإلَفبق انعًىيً انًمبثم نه

 %21.0 %19.1 %22.7 %18.7 %18.8 %18.5 %19.2 %11.1 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %23.2 %23.1 %30.5 %20.4 %19.7 %16.3 %20.9 %11.1 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %18.3 %15.3 %9.6 %14.5 %17.2 %25.9 %15.4 عهٍىاإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انت

         

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ انُبتح انًحهً اإلخًبنً

 %7.0 %7.2 %4.9 %5.3 %6.2 %4.7 %5.0 %2.4 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %4.3 %4.3 %4.1 %4.1 %4.2 %3.2 %3.8 %2.4 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %2.7 %2.9 %0.8 %1.2 %2.0 %1.5 %1.2 %0.0 فبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍىاإلَ

 .1.4: من إعداد الباحث باالعتماد على اعبدكؿ المصدر
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كعموما يبكن القوؿ أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم كاف يبثل ُب اؼبتوسط خبلؿ الفًتة 
العمومي على التعليم، ُب حُت أف اإلنفاؽ العمومي  % من إصبإب اإلنفاؽ6..2( .162ػػػػػ1623)

%. كيبثل ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم 16.6االستثمارم على التعليم ال يبثل ُب اؼبتوسط إال ما نسبتو 
% من الناتج احمللي 6.1% من ؾبموع اإلنفاؽ العمومي، ك16.2ُب اؼبتوسط خبلؿ الفًتة نفسها ما نسبتو 

 ر الشكل(.اإلصبإب )انظ

 
ــ1963) الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي المتوسط النسبي التوزيع .1.4 الشكل ـ  (1970ـ

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا

 

 

 

 

 

70.5% 

29.5% 

اإلنفاق العمومً الجاري على 
 التعلٌم

اإلنفاق العمومً االستثماري على 
 التعلٌم
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 (1995ــــ1971)المرحلة الثانية المطلب الثاني: 
 

هودىا االستثمارم ُب التعليم ُب ( ضاعفت اعبزائر من ؾب.162ػػػػ1621بعد مرحلة االنطبلؽ األكٔب )
(؛ فأنشأت 1666ػػػػ1621سبيل تكوين الرأس اؼباؿ البشرم الضركرم ؼبخططات التنمية خبلؿ الفًتة الثانية )

مرة  1.4، ك تضاعف خبلؿ ىذه السنة حجم اإلنفاؽ العمومي على التعليم بػ 1621كزارة للتعليم العإب عاـ 
% من 12.4مليوف دينار جزائرم، كىو ما يبثل  2..1.3در دببلغ ، كأصبح يق1623عما كاف عليو عاـ 

 % من الناتج احمللي اإلصبإب. 1.1ؾبموع اإلنفاؽ العمومي للدكلة، ك 

 

كعرؼ اإلنفاؽ العمومي على التعليم خبلؿ ىذه الفًتة مبوا مضطردا كمتسارعا؛ حيث تراكح معدؿ ؾبموع 
( 1614% )عاـ 12.6ع اإلنفاؽ العمومي للدكلة ما بُت اإلنفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة جملمو 

(، أما معدؿ ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة للناتج احمللي اإلصبإب فقد 1661% )عاـ 11.3ك
 (. ) انظر اعبدكلُت اآلتُت( 1612% )عاـ 6.3( ك1661% )عاـ 6.2تراكح خبلؿ ىذه الفًتة ما بُت 
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ـ1971) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي نفاقاإل تطور .3.4الجدول ـ  (1995ــ

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 انطُىاد

 

 انًجهغ ثًهٍىٌ دٌُبر خسائري

 18137.7 15468.4 11936.3 9246.4 7806.6 6351.4 4983.9 4478.6 3365.4 2669.8 2335.8 2040.6 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 10437.7 8968.4 6821.3 5696.4 4469.6 3681.4 3128.9 2681.6 2000.4 1727.8 1454.8 1215.6 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 7700 6500 5115 3550.0 3337.0 2670.0 1855.0 1797.0 1365.0 942.0 881.0 825.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 84842.2 67788.3 50897.8 36881.0 32465.0 27750.0 23285.0 21853.8 14173.0 10620.0 8935.0 7750.0 يدًىع اإلَفبق انعًىيً              

 42238.2 36195.3 27775.8 20621.0 18165.0 15850.0 14600.0 13168.8 7673.0 6430.0 5500.0 4915.0 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 42604.0 31593.0 23122.0 16260.0 14300.0 11900.0 8685.0 8685.0 6500.0 4190.0 3435.0 2835.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

 207600.0 191400.0 162500.0 128096.9 104558.9 86966.3 73817.3 61444.5 55227.2 34504.8 30318.5 24942.4 انُبتح انًحهً اإلخًبنً             

             

 

 انتطىر انُطجً انطُىي )%(

 %17.3 %29.6 %29.1 %18.4 %22.9 %27.4 %11.3 %33.1 %26.1 %14.3 %14.5 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %16.4 %31.5 %19.7 %27.4 %21.4 %17.7 %16.7 %34.1 %15.8 %18.8 %19.7 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %18.5 %27.1 %44.1 %6.4 %25.0 %43.9 %3.2 %31.6 %44.9 %6.9 %6.8 عًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍىاإلَفبق ان

 يدًىع اإلَفبق انعًىيً              

 

15.3% 18.9% 33.5% 54.2% 6.5% 19.2% 17.0% 13.6% 38.0% 33.2% 25.2% 

 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 

11.9% 16.9% 19.3% 71.6% 10.9% 8.6% 14.6% 13.5% 34.7% 30.3% 16.7% 

 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

 

21.2% 22.0% 55.1% 33.6% 0.0% 37.0% 20.2% 13.7% 42.2% 36.6% 34.9% 

 %8.5 %17.8 %26.9 %22.5 %20.2 %17.8 %20.1 %11.3 %60.1 %13.8 %21.6   انُبتح انًحهً اإلخًبنً             
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ـ1971) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .3.4الجدول ـ  )تابع( (1995ــ

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 انطُىاد

 

 انًجهغ ثًهٍىٌ دٌُبر خسائري

 126804.5 105887.3 88126.6 67191.2 48003.0 39712.0 30870.0 29415.5 28796.0 28287.6 23859.0 21700.7 16717.9 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 108304.5 88487.3 73626.6 56191.2 39003.0 31662.0 23740.0 22315.5 20942.0 18260.6 15189.0 13520.7 10267.9 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 18500 17400 14500 11000 9000.0 8050.0 7130.0 7100.0 7854.0 10027.0 8670.0 8180.0 6450.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 734876.0 535272.9 503950.3 327900.0 195300.0 140012.0 121400.0 113000.0 108000.0 128000.0 116986.4 105735.0 98667.0 يدًىع اإلَفبق انعًىيً               

 437976.0 323272.9 303950.3 203900.0 118300.0 84000.0 71900.0 65500.0 63000.0 67000.0 64186.4 59709.0 50421.0 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 296900.0 212000.0 200000.0 124000.0 77000.0 56012.0 49500.0 47500.0 45000.0 61000.0 52800.0 46026.0 48246.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

 1990600.0 1491500.0 1166000.0 1048200.0 844500.0 555800.0 423300.0 349500.0 323700.0 299500.0 291300.0 267600.0 233700.0 بتح انًحهً اإلخًبنًانُ              

              

 

 انتطىر انُطجً انطُىي )%(

 %20.2 %31.2 %40.0 %20.9 %28.6 %4.9 %2.2 %1.8 %18.6 %9.9 %29.8 %7.8- يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 %20.2 %31.0 %44.1 %23.2 %33.4 %6.4 %6.6 %14.7 %20.2 %12.3 %31.7 %1.6- اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى 

 %20.0 %31.8 %22.2 %11.8 %12.9 %0.4 %9.6- %21.7- %15.7 %6.0 %26.8 %16.2- اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى 

 

              
 

 %37.3 %6.2 %53.7 %67.9 %39.5 %15.3 %7.4 %4.6 %15.6- %9.4 %10.6 %7.2 %16.3 يدًىع اإلَفبق انعًىيً 
 

 %35.5 %6.4 %49.1 %72.4 %40.8 %16.8 %9.8 %4.0 %6.0- %4.4 %7.5 %18.4 %19.4 اإلَفبق انعًىيً اندبري 
 

 %40.0 %6.0 %61.3 %61.0 %37.5 %13.2 %4.2 %5.6 %26.2- %15.5 %14.7 %4.6- %13.2 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 
 

              
 

 %33.5 %27.9 %11.2 %24.1 %51.9 %31.3 %21.1 %8.0 %8.1 %2.8 %8.9 %14.5 %12.6 انُبتح انًحهً اإلخًبنً
 

 فيما ىبض الناتج احمللي اإلصبإب.: من إعداد الباحث باالعتماد على قوانُت اؼبالية، كعلى معطيات البنك العاؼبي المصدر
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ـ1971) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق مؤشرات تطور  .4.4 الجدول ـ ـ  (1995ــ

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 انطُىاد

             

 

 انتعهٍىانتىزٌع انُطجً )%( نًدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %57.5 %58.0 %57.1 %61.6 %57.3 %58.0 %62.8 %59.9 %59.4 %64.7 %62.3 %59.6 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى 

 %42.5 %42.0 %42.9 %38.4 %42.7 %42.0 %37.2 %40.1 %40.6 %35.3 %37.7 %40.4 انتعهٍى

             

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ اإلَفبق انعًىيً انًمبثم نه

 %21.4 %22.8 %23.5 %25.1 %24.0 %22.9 %21.4 %20.5 %23.7 %25.1 %26.1 %26.3 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %24.7 %24.8 %24.6 %27.6 %24.6 %23.2 %21.4 %20.4 %26.1 %26.9 %26.5 %24.7 بري عهى انتعهٍىاإلَفبق انعًىيً اند

اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى 

 %18.1 %20.6 %22.1 %21.8 %23.3 %22.4 %21.4 %20.7 %21.0 %22.5 %25.6 %29.1 انتعهٍى

             

 

 ًكُطجخ يئىٌخ )%( يٍ انُبتح انًحهً اإلخًبن

 %8.7 %8.1 %7.3 %7.2 %7.5 %7.3 %6.8 %7.3 %6.1 %7.7 %7.7 %8.2 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %5.0 %4.7 %4.2 %4.4 %4.3 %4.2 %4.2 %4.4 %3.6 %5.0 %4.8 %4.9 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى 

 %3.7 %3.4 %3.1 %2.8 %3.2 %3.1 %2.5 %2.9 %2.5 %2.7 %2.9 %3.3 انتعهٍى
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ـ1971) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق مؤشرات تطور  .4.4 الجدول ـ ـ ـ  )تابع( (1995ــ

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 انطُىاد

              

 

 اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى انتىزٌع انُطجً )%( نًدًىع

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 %85.4 %83.6 %83.5 %83.6 %81.3 %79.7 %76.9 %75.9 %72.7 %64.6 %63.7 %62.3 %61.4 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %14.6 %16.4 %16.5 %16.4 %18.7 %20.3 %23.1 %24.1 %27.3 %35.4 %36.3 %37.7 %38.6 ًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍىاإلَفبق انع

              

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ اإلَفبق انعًىيً انًمبثم نه

 %17.3 %19.8 %17.5 %20.5 %24.6 %28.4 %25.4 %26.0 %26.7 %22.1 %20.4 %20.5 %16.9 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 %24.7 %27.4 %24.2 %27.6 %33.0 %37.7 %33.0 %34.1 %33.2 %27.3 %23.7 %22.6 %20.4 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %6.2 %8.2 %7.3 %8.9 %11.7 %14.4 %14.4 %14.9 %17.5 %16.4 %16.4 %17.8 %13.4 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

              

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ انُبتح انًحهً اإلخًبنً

 %6.4 %7.1 %7.6 %6.4 %5.7 %7.1 %7.3 %8.4 %8.9 %9.4 %8.2 %8.1 %7.2 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 %5.4 %5.9 %6.3 %5.4 %4.6 %5.7 %5.6 %6.4 %6.5 %6.1 %5.2 %5.1 %4.4 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %0.9 %1.2 %1.2 %1.0 %1.1 %1.4 %1.7 %2.0 %2.4 %3.3 %3.0 %3.1 %2.8 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 .3.4: من إعداد الباحث باالعتماد على اعبدكؿ المصدر
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كعموما يبكن القوؿ أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم كاف يبثل ُب اؼبتوسط خبلؿ الفًتة 
% من إصبإب اإلنفاؽ العمومي على التعليم، ُب حُت أف اإلنفاؽ العمومي االستثمارم 22.2( 1666ػ1621)

%. كيبثل ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم ُب اؼبتوسط 41.4على التعليم ال يبثل ُب اؼبتوسط إال ما نسبتو 
من الناتج احمللي اإلصبإب. )انظر % 2.6% من ؾبموع اإلنفاؽ العمومي، ك11.1خبلؿ الفًتة نفسها ما نسبتو 

 الشكل اؼبوإب(

 
ـ1971) الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي المتوسط النسبي التوزيع .2.4 الشكل ـ  (1995ــ

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا

 
 

 

 

 

67.7% 

32.3% 
اإلنفاق العمومً الجاري على 

 التعلٌم

اإلنفاق العمومً االستثماري على 
 التعلٌم
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 (2007ــــــ1996)المرحلة الثالثة: المطلب الثالث: 
 

الذم سجلو معدؿ ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة للناتج احمللي اإلصبإب  بعد االرتفاع الكبَت
% 2.4، عاد ىذا اؼبعدؿ ليستقر من جديد ُب حدكد 1666إٔب عاـ  1621خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من عاـ 

 (.2..1% )سنة 2.1( ك6..1% )سنة 6.3؛ كتراكحت قيمتو ما بُت 2..1ػػ1662خبلؿ الفًتة األخَتة 

كسجل معدؿ ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة للنفقات العمومية تراجعا ىو اآلخر ُب اؼبتوسط 
%؛ مسجبل 11.1%، ليستقر ُب حدكد 11.1( ُب حدكد 1666ػػػػػ1621بعد أف كاف ُب اؼبرحلة السابقة )

 .%(13.1) 2..1%( كأدىن معدؿ سنة 16.6) 3..1أعلى معدؿ عاـ 

 

إٔب  1662مليوف دج عاـ  12.123.4نفاؽ العمومي على التعليم ُب اعبزائر من كقد انتقل اإل
كرب أ 2..1سنة فقط، كسجلت سنة 11مرة خبلؿ  4.6مليوف دج، أم أنو تضاعف دبا قيمتو  662633.4

% عما كانت عليو سنة 32.3تطور نسيب سنوم حيث ارتفعت قيمة االستثمارات التعليمية العمومية بنسبة 
 %. )انظر اعبدكلُت اؼبواليُت(2.4دبا نسبتو  2..1تًتاجع عاـ ، كل6..1
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ـ1996) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .5.4 الجدول ـ ـ  (2007ــ

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 انطُىاد

 

 انًجهغ ثًهٍىٌ دٌُبر خسائري

 556944.3 594478.9 403375.1 381244.8 337694.1 296139.5 274009.3 225511.5 212245.2 192985.8 173504.7 160874.3 انعًىيً عهى انتعهٍىيدًىع اإلَفبق 

 390473.3 325110.2 311983.1 295702.8 268565.1 229351.5 211020.3 182591.5 175050.2 156385.8 144804.7 136674.3 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 166471 269369 91392 85542.0 69129.0 66788.0 62989.0 42920.0 37195.0 36600.0 28700.0 24200.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 3946748.6 3555428.1 2302983.0 1920000.0 1811109.9 1602344.2 1452360.0 1176094.8 1098576.7 1022696.7 946217.1 848600.0 يدًىع اإلَفبق انعًىيً 

 1652698.3 1439548.8 1255273.0 1200000.0 1141685.9 1053366.2 948760.0 830084.8 817692.7 760321.7 664717.1 547000.0 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 2294050.4 2115879.3 1047710.0 720000.0 669424.0 548978.0 503600.0 346010.0 280884.0 262375.0 281500.0 301600.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

 9306253.7 8381520.2 7458461.8 6126700.1 5264299.8 4546100.2 4260800.0 4123500.0 3238200.1 2830500.1 2780199.9 2570000.0 انُبتح انًحهً اإلخًبنً

             

 

 انتطىر انُطجً انطُىي )%(

 %6.3- %47.4 %5.8 %12.9 %14.0 %8.1 %21.5 %6.3 %10.0 %11.2 %7.9 انعًىيً عهى انتعهٍى يدًىع اإلَفبق

 %20.1 %4.2 %5.5 %10.1 %17.1 %8.7 %15.6 %4.3 %11.9 %8.0 %5.9 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %38.2- %194.7 %6.8 %23.7 %3.5 %6.0 %46.8 %15.4 %1.6 %27.5 %18.6 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 يدًىع اإلَفبق انعًىيً              

 

11.5% 8.1% 7.4% 7.1% 23.5% 10.3% 13.0% 6.0% 19.9% 54.4% 11.0% 

 اإلَفبق انعًىيً اندبري 

 

21.5% 14.4% 7.5% 1.5% 14.3% 11.0% 8.4% 5.1% 4.6% 14.7% 14.8% 

 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري 

 

-6.7% -6.8% 7.1% 23.2% 45.5% 9.0% 21.9% 7.6% 45.5% 102.0% 8.4% 

 %11.0 %12.4 %21.7 %16.4 %15.8 %6.7 %3.3 %27.3 %14.4 %1.8 %8.2   انُبتح انًحهً اإلخًبنً

 : من إعداد الباحث باالعتماد على قوانُت اؼبالية، كعلى معطيات البنك العاؼبي فيما ىبض الناتج احمللي اإلصبإب.المصدر
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ـ1996) الفترة خالل الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق مؤشرات تطور  .6.4 جدولال ـ ـ ـ  (2007ــ

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 انطُىاد

 

 انتىزٌع انُطجً )%( نًدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %70.1 %54.7 %77.3 %77.6 %79.5 %77.4 %77.0 %81.0 %82.5 %81.0 %83.5 %85.0 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %29.9 %45.3 %22.7 %22.4 %20.5 %22.6 %23.0 %19.0 %17.5 %19.0 %16.5 %15.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

             

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ اإلَفبق انعًىيً انًمبثم نه

 %14.1 %16.7 %17.5 %19.9 %18.6 %18.5 %18.9 %19.2 %19.3 %18.9 %18.3 %19.0 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %23.6 %22.6 %24.9 %24.6 %23.5 %21.8 %22.2 %22.0 %21.4 %20.6 %21.8 %25.0 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %7.3 %12.7 %8.7 %11.9 %10.3 %12.2 %12.5 %12.4 %13.2 %13.9 %10.2 %8.0 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

             

 

 كُطجخ يئىٌخ )%( يٍ انُبتح انًحهً اإلخًبنً

 %6.0 %7.1 %5.4 %6.2 %6.4 %6.5 %6.4 %5.5 %6.6 %6.8 %6.2 %6.3 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى

 %4.2 %3.9 %4.2 %4.8 %5.1 %5.0 %5.0 %4.4 %5.4 %5.5 %5.2 %5.3 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى

 %1.8 %3.2 %1.2 %1.4 %1.3 %1.5 %1.5 %1.0 %1.1 %1.3 %1.0 %0.9 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى

 .5.4اد الباحث باالعتماد على اعبدكؿ : من إعدالمصدر
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كعموما يبكن القوؿ أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم كاف يبثل ُب اؼبتوسط خبلؿ الفًتة 
% من إصبإب اإلنفاؽ العمومي على التعليم، ُب حُت أف اإلنفاؽ العمومي االستثمارم 21.6( 2..1ػ1662)

 % )انظر الشكل اؼبوإب(.11.6ما نسبتو على التعليم ال يبثل ُب اؼبتوسط إال 
 (2007ـ1996) الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي المتوسط النسبي التوزيع .3.4 الشكل

 
لمصدر                 باحث. إعداد من :ا ل   ا

رم كاستثمارم، كما يبيز ىذه الفًتة ىو التذبذب الكبَت لتوزيع اإلنفاؽ العمومي على التعليم ما بُت جا
% .4ٍب ينخفض بأكثر من  1662% عاـ ..16فنجد مثبل أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم يصل إٔب معدؿ 

%، كبالعكس فاإلنفاؽ العمومي على التعليم االستثمارم قبده يسجل أضعف 63.2كيسجل  2..1عاـ 
 %(. 36.4) 2..1%(، كأعلى نسبة لو منذ االستقبلؿ عاـ 16) 1662نسبة عاـ 

بلحظ من خبلؿ ىذا التحليل لتطور االستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر ىو اؼببالغ اؽبامة كاؼبتزايدة كاؼب
باستمرار كعلى مدار كل فًتات الدراسة اليت ما فتئت السلطات العمومية اعبزائرية تنفقها على ىذا القطاع )انظر 

ة ؽبذه االستثمارات سنحاكؿ ُب اؼببحث القادـ إجراء مقارنة الشكلُت اؼبوالُت(، كللتقييم العلمي لؤلنبية النسبي
 داخلية )مع باقي القطاعات( كأخرل خارجية )مع باقي دكؿ العآب(.

 

78.5% 

21.5% 

اإلنفاق العمومً الجاري على 
 التعلٌم

اإلنفاق العمومً االستثماري على 
 التعلٌم
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ـ1962) الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق تطور .4.4 الشكل ـ ـ  (2007ــ

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا

 الجزائر في اإلجمالي المحلي الناتج للدولة، العمومي اإلنفاق التعليم، على يالعموم اإلنفاق تطور .5.4 الشكل

ـ1962) ـ ـ  (2007ــ

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا
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  الجزائر في التعليمية لالستثمارات النسبية األىمية الثاني: المبحث
 

ر منذ استقبلؽبا ُب اؼببحث السابق،  بعد أف استعرضنا ـبتلف مراحل تطور االستثمارات التعليمية ُب اعبزائ
سنحاكؿ ُب ىذا اؼببحث تقييم األنبية النسبية اغبقيقية ؽبذه االستثمارات، كؽبذا الغرض فسنعتمد على اؼبقارنة 

 الداخلية غبجم االستثمارات التعليمية اؼببذكلة مع بقية القطاعات، ٍب بعد ذلك ننتقل إلجراء مقارنة دكلية. 

 

 

 األىمية النسبية لالستثمارات التعليمية في الجزائر بالمقارنة الداخليةالمطلب األول: 
 

لتقييم األنبية النسبية لبلستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر سنحاكؿ إجراء مقارنة سريعة 
اؼبمتدة ما بُت  لئلنفاؽ العمومي على التعليم )اعبارم ٍب االستثمارم( مع باقي اإلنفاؽ العمومي خبلؿ الفًتة

 .  2..1ك ...1عامي 

 

 في الجزائر األىمية النسبية لإلنفاق العمومي الجاري على التعليمالفرع األول: 
 

 بوزاراتو)قطاع الًتبية كالتكوين ُب اعبزائر يظهر اعبدكؿ اؼبوإب أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم 
وبتل الصدارة طواؿ  (اؼبهٍت كالتعليم التكوين العلمي، كالبحث لعإبا التعليم الوطنية، لًتبيةا : ؾبتمعة الثبلثة

% من اإلنفاؽ العمومي 11.6، كُب اؼبتوسط يبثل 2..1إٔب عاـ  ...1سنوات فًتة الدراسة اؼبمتدة من عاـ 
 6..1%( كأعلى نسبة عاـ 11.1) 1..1اعبارم، أم ما يقارب الربع، مسجبل أضعف نسبة عاـ 
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%، كيأٌب قطاع الداخلية كاعبماعات احمللية 12.3اشرة قطاع الدفاع الوطٍت دبتوسط قدره %(، كيليو مب13.6)
 %...11بنسبة متوسطة قدرىا 

 

أما إذا قمنا بتحليل نصيب كل كزارة من اإلنفاؽ العمومي اعبارم على حدة خبلؿ نفس الفًتة دائما، 
% ..12)بعد كزارة الدفاع الوطٍت( بنسبة متوسطة قدرىا فنجد أف كزارة الًتبية الوطنية ربتل اؼبرتبة الثانية عموما 

(، كما أهنا احتلت اؼبرتبة األكٔب دبفردىا خبلؿ 1..1% )عاـ 12.4( ك6..1% )عاـ ..16تتغَت ما بُت 
%(. أما كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي فتحتل عموما 12.4) 6..1%( كعاـ 12.4) 4..1عامي 

%، كيتغَت نصيبها من اإلنفاؽ 6.2ة الداخلية ككزارة اجملاىدين( بنسبة متوسطة قدرىا اؼبرتبة اػبامسة )بعد كزار 
(، كتأٌب كزارة التعليم كالتكوين اؼبهنيُت ُب 2..1% )عاـ 2.4( ك...1% )عاـ 3.2العمومي اعبارم ما بُت 

باين حصتها ما بُت % تت1.1اؼبرتبة الرابعة عشر من أصل ثبلثة كثبلثُت دائرة كزارية بنسبة متوسطة قدرىا 
 . )انظر اعبدكؿ كالشكل اؼبواليُت((6..1% )عاـ  1.4( ك ...1% )عاـ ..1

 
 (2007ـ2000) الوزارات مختلف بين ما الجزائر في الجاري العمومي اإلنفاق توزيع  .7.4 الجدول

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انطُىاد

 انذوائر انىزارٌخ
 يٍ يدًىع اإلَفبق انعًىيً اندبري نهذونخكُطجئخ يئىٌخ )%( 

 

 

  
 %0.3 %0.3 %0.4 %0.3 %0.3 %0.2 %0.3 %0.3 رئبضخ  اندًهىرٌخ

 %0.1 %0.1 %0.2 %0.2 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 يصبنح  رئٍص  انحكىيخ 

 %16.5 %15.6 %17.1 %16.8 %15.0 %15.9 %16.9 %17.1 انذفبع  انىطًُ 

 %14.8 %13.0 %11.9 %12.0 %12.8 %11.6 %11.0 %9.0 هٍخانذاخهٍخ  واندًبعبد  انًح

 %1.9 %2.3 %1.9 %1.3 %1.2 %1.2 %1.2 %1.2 انشؤوٌ  انخبرخٍخ 

 %1.5 %1.4 %1.5 %1.3 %1.3 %1.1 %1.2 %1.2 انعذل 

 %2.0 %1.8 %2.2 %2.2 %2.1 %2.1 %2.3 %2.2 ا نًبنٍخ 

 %0.3 %0.3 %0.3 %1.4 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 انطبلخ  وا نًُبخى 

 %0.6 %0.3 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 ا نًىارد  ا نًبئٍخ 

 
لعمومي اإلنفاق توزيع  .7.4 الجدول ا الجاري ا لوزارات مختلف بين م ابع()  (2007ـ2000) ا  ت
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 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انطُىاد

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 انًطبهًبد وترلٍخ  االضتثًبراد 

 

0.0% 0.0% 0.1% 

 %0.3 %0.2 %0.2 %0.4 %0.2 %0.2 %0.2 %0.3 انتدبرح 

 %0.6 %0.6 %0.6 %0.5 %0.6 %0.6 %0.6 %0.6 انشؤوٌ  انذٌٍُخ  واألولبف 

 %6.5 %7.7 %8.8 %8.7 %9.1 %10.2 %10.8 %7.2 انًدبهذٌٍ 

 انتهٍئخ  انعًراٍَخ  وانجٍئخ 

 

0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

 %0.5 %0.4 %0.1 %1.3 %0.3 %0.4 %0.4 %0.4 انُمم

 %16.3 %15.5 %17.3 %15.6 %16.3 %15.0 %16.2 %16.4 انترثٍخ  انىطٍُخ 

 %1.4 %1.5 %0.8 %0.8 %1.7 %1.6 %1.8 %1.9 انفالحخ  وانتًٍُخ  انرٌفٍخ 

 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.3 األشغبل  انعًىيٍخ 

 %6.7 %4.9 %5.0 %5.3 %5.3 %4.7 %4.8 %4.2 انصحخ  وانطكبٌ  

 %0.5 %0.5 %0.2 %0.4 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 انثمبفخ

 االتصبل

     

0.1% 0.3% 0.3% 

 %0.1 %0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 انًؤضطبد  ص. و.  وانصُبعخ  انتمهٍذٌخ 

 %6.3 %6.0 %6.3 %5.5 %6.0 %5.6 %5.0 %4.7 انتعهٍى  انعبنً  وانجحث  انعهًً 

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 انجرٌذ  وتكُىنىخٍبد  اإلعالو  واالتصبل

 انعاللبد  يع  انجر نًبٌ

   

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 %1.2 %1.2 %1.3 %1.2 %1.2 %1.2 %1.1 %1.0 ٍٍانتكىٌٍ ا نًهٍُوانتعهٍى   

 %0.4 %0.4 %0.4 %0.3 %3.5 %1.8 %2.0 %2.6 انطكٍ  وانعًراٌ 

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 انصُبعخ

 
 %2.2 %1.4 %1.7 %1.2 %2.0 %2.3 %5.1 %4.9 انعًم وانضًبٌ  االختًبعً 

 %4.1 %5.3 %3.4 %2.6 %3.8 %2.9 %0.0 %0.0 انتشغٍم وانتضبيٍ  انىطًُ

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.0 %0.0 انصٍذ  انجحري  وا نًىارد  انصٍذٌخ 

 %1.1 %0.8 %0.8 %0.6 %0.8 %0.6 %0.7 %0.6 انشجبة  وانرٌبضخ 

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 انطٍبحخ

 
 %86.9 %81.9 %83.1 %81.0 %85.3 %80.6 %83.0 %77.4 انًدًىع انفرعً

 %13.1 %18.1 %16.9 %19.0 %14.7 %19.4 %17.0 %22.6 انتكبنٍف انًشتركخ

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 انًدًىع انعبو

 %23.8 %22.6 %24.9 %22.3 %23.5 %21.8 %22.2 %22.0 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 : من إعداد الباحث انطبلقا من قوانُت اؼباليةالمصدر
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 القطاعات باقي مع المقارنةب التعليم على الجاري العمومي لإلنفاق النسبية األىمية .6.4 الشكل

 
لمصدر          باحث. إعداد من :ا ل   ا

 
 في الجزائر على التعليم ستثمارياألىمية النسبية لإلنفاق العمومي االالفرع الثاني: 

 

وبتل الصدارة كما رأينا ُب الفقرة السابقة طواؿ ُب اعبزائر إذا كاف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم 
؛ فإف األمر ليس كذلك بالنسبة لئلنفاؽ العمومي االستثمارم 2..1إٔب عاـ  ...1تدة من عاـ الفًتة اؼبم

على التعليم ألف االستثمارات ُب قطاع الًتبية كالتكوين ال ربتل ُب اؼبتوسط إال اؼبرتبة الرابعة من أصل تسع 
% )عاـ 11.7( إٔب 2..1% )عاـ 2.4% تتباين من ..11قطاعات كربل بنسبة متوسطة قدرىا 

(، ُب حُت قبد قطاع اؼبنشآت القاعدية االقتصادية كاإلدارية وبتل اؼبرتبة األكٔب بنسبة متوسطة قدرىا 2..1
%. 14.2%، ٍب قطاع الفبلحة كالرم بنسبة متوسطة قدرىا 14.2% يليها قطاع السكن بنسبة قدرىا 11.2

عليمية ال تتطلب ُب العادة مبالغ كبَتة جدا كتلك اليت كتعود ىذه اؼبرتبة اؼبتوسطة بالنظر إٔب كوف االستثمارات الت
يتطلبها قطاع النقل أك األشغاؿ العمومية، أضف إٔب ذلك أف اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم ال يبثل ُب 

22.9% 

16.4% 

12.0% 8.6% 

5.1% 

17.6% 

 قطاع التربٌة والتكوٌن 17.4%

   الدفاع  الوطنً

 الداخلٌة  والجماعات  المحلٌة

   المجاهدٌن

   الصحة  والسكان

 التكالٌف المشتركة

 باقً القطاعات



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

124 
 

أحسن األحواؿ إال ثلث ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم كالثلثُت الباقُت من نصيب اإلنفاؽ اعبارم. )انظر 
 عبدكؿ اؼبوإب كالشكل اؼبرافق لو(ا

 (2007ـ2000) القطاعات مختلف بين ما الجزائر في االستثماري العمومي اإلنفاق توزيع  .8.4 الجدول

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انطُىاد

 

 يانًجبنغ ثًهٍىٌ دٌُبر خسائر

 

 1325.5 313 500 0 8822 8415 7875 8130 انصُبعخ

 237156 278033.9 133638 85115 91641 97083 75136 50385 خ  وانريانفالح

 38747.5 55122.8 25283 18075 20297 15497 7087 3827 دعى  انخذيبد  ا نًُتدخ

 661146.7 544862.6 250485 119807 118116 110059 105857 66846 انًُشآد  انمبعذٌخ االلتصبدٌخ  واإلدارٌخ

 166471 269369 91392 85542 69129 66788 62989 42920 انترثٍخ  وانتكىٌٍ

 89796 90518 51285 48733 38152 29820 23607 14005 انًُشآد  انمبعذٌخ  االختًبعٍخ  وانثمبفٍخ

 303490.16 172690.25 70765 78973 93282 98410 90363 72777 دعى  انحصىل  عهى  ضكٍ

 197900 200877 130960 39200 28510 26806 27100 22500 يىاضٍع  يختهفخ

 105700 118158 38100 36645 45697 42007 36975 32000 انًخططبد  انجهذٌخ  نهتًٍُخ

 1801732.86 1729944.21 792408 512090 513646 494885 436989 313390 انًدًىع  انفرعً  نالضتثًبراد

 492317.5 385935.1 255302.0 207910.0 155778.0 54093.0 66611.0 32620.0 انًدًىع  انفرعً  نهعًهٍبد  ثرأش  انًبل

 3..1163.6 2115879.3 1047710.0 720000.0 669424.0 548978.0 503600.0 346010.0 يدًىع  يٍساٍَخ  انتدهٍس

 

 

 انتطىر انُطجً  انطُىي )%(

 

 %100.0- %4.8 %6.9 %3.1- %8.2- انصُبعخ

 

-37.4% 323.5% 

 %14.7- %108.1 %57.0 %7.1- %5.6- %29.2 %49.1 %24.0 انفالحخ  وانري

 %29.7- %118.0 %39.9 %10.9- %31.0 %118.7 %85.2 %13.3- دعى  انخذيبد  ا نًُتدخ

 %21.3 %117.5 %109.1 %1.4 %7.3 %4.0 %58.4 %16.0 انًُشآد  انمبعذٌخ  االلتصبدٌخ  واإلدارٌخ

 %38.2- %194.7 %6.8 %23.7 %3.5 %6.0 %46.8 %15.4 انترثٍخ  وانتكىٌٍ

 %0.8- %76.5 %5.2 %27.7 %27.9 %26.3 %68.6 %36.2 انًُشآد  انمبعذٌخ  االختًبعٍخ  وانثمبفٍخ

 %75.7 %144.0 %10.4- %15.3- %5.2- %8.9 %24.2 %16.0 دعى  انحصىل  عهى  ضكٍ

 %1.5- %53.4 %234.1 %37.5 %6.4 %1.1- %20.4 %19.8 يىاضٍع  يختهفخ

 %10.5- %210.1 %4.0 %19.8- %8.8 %13.6 %15.5 %32.6 طبد  انجهذٌخ  نهتًٍُخانًخط

 %4.1 %118.3 %54.7 %0.3- %3.8 %13.2 %39.4 %18.4 انًدًىع  انفرعً  نالضتثًبراد

 %27.6 %51.2 %22.8 %33.5 %188.0 %18.8- %104.2 %101.4 انًدًىع  انفرعً  نهعًهٍبد  ثرأش  انًبل

 %8.4 %102.0 %45.5 %7.6 %21.9 %9.0 %45.5 %23.2 انتدهٍس يدًىع  يٍساٍَخ 
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 )تبثع( (2007ـ2000) القطاعات مختلف بين ما االستثماري العمومي اإلنفاق توزيع  .8.4 الجدول

         
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 انطُىاد

 

 انىزٌ انُطجً انًئىي )%(

 

 %0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %1.3 %1.5 %1.6 %2.3 خانصُبع

 %10.3 %13.1 %12.8 %11.8 %13.7 %17.7 %14.9 %14.6 انفالحخ  وانري

 %1.7 %2.6 %2.4 %2.5 %3.0 %2.8 %1.4 %1.1 دعى  انخذيبد  ا نًُتدخ

 %28.8 %25.8 %23.9 %16.6 %17.6 %20.0 %21.0 %19.3 انًُشآد  انمبعذٌخ  االلتصبدٌخ  واإلدارٌخ

 %7.3 %12.7 %8.7 %11.9 %10.3 %12.2 %12.5 %12.4 انترثٍخ  وانتكىٌٍ

 %3.9 %4.3 %4.9 %6.8 %5.7 %5.4 %4.7 %4.0 انًُشآد  انمبعذٌخ  االختًبعٍخ  وانثمبفٍخ

 %13.2 %8.2 %6.8 %11.0 %13.9 %17.9 %17.9 %21.0 دعى  انحصىل  عهى  ضكٍ

 %8.6 %9.5 %12.5 %5.4 %4.3 %4.9 %5.4 %6.5 يىاضٍع  يختهفخ

 %4.6 %5.6 %3.6 %5.1 %6.8 %7.7 %7.3 %9.2 انًخططبد  انجهذٌخ  نهتًٍُخ

 %78.5 %81.8 %75.6 %71.1 %76.7 %90.1 %86.8 %90.6 انًدًىع  انفرعً  نالضتثًبراد

 %21.5 %18.2 %24.4 %28.9 %23.3 %9.9 %13.2 %9.4 انًدًىع  انفرعً  نهعًهٍبد  ثرأش  انًبل

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ًىع  يٍساٍَخ  انتدهٍسيد

 من قانوف اؼبالية التكميلي. 2007ك 2006، 2005إٔب  2000: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات كزارة اؼبالية للسنوات من المصدر
 

 القطاعات باقي مع بالمقارنة التعليم على االستثماري العمومي لإلنفاق النسبية األىمية .7.4 الشكل

 
لمصدر               باحث. إعداد من :ا ل   ا

18.6% 

21.6% 

13.7% 
13.6% 

11.0% 

7.1% 

6.2% 
5.0% 2.2% 0.9% 

المجموع  الفرعً  للعملٌات  
 برأس  المال

المنشآت  القاعدٌة  االقتصادٌة  
 واإلدارٌة

 دعم  الحصول  على  سكن

 الفالحة  والري

 التربٌة  والتكوٌن

 مواضٌع  مختلفة
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 في الجزائرالفرع الثالث: األىمية النسبية لمختلف وزارات قطاع التربية والتكوين 
 

عإب من ثبلث كزارات ىي كزارة الًتبية الوطنية، كزارة التعليم الُب اعبزائر قطاع الًتبية كالتكوين  يتكوف
التعليم اؼبهنيُت كما سبق اإلشارة إٔب ذلك من قبل، كبعد قيامنا بتحليل ؾبموع التكوين ك كالبحث العلمي، ككزارة 

اإلنفاؽ العمومي على التعليم، سنحاكؿ بتحليل توزيع اإلنفاؽ العمومي على التعليم )اعبارم كاالستثمارم( 
 . )انظر اعبدكلُت(6..1ػ1662بالنسبة لكل كزارة خبل الفًتة اؼبمتدة من عاـ 

، أف كزارة الًتبية الوطنية تستحوذ على أكرب حصة من ؾبموع اإلنفاؽ اآلتيُت اؼببلحظ من خبلؿ اعبدكلُت
% كىذا أمر 21.1العمومي على التعليم سواء ُب شقو اعبارم أك االستثمارم، كذلك دبتوسط سنوم قدره 

تضمن سبدرسها، ٍب تليو كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي طبيعي بالنظر لؤلعداد الكبَتة من التبلميذ اليت 
 %. 2.2التعليم اؼبهنيُت دبتوسط سنوم قدره التكوين ك %، كأخَتا كزارة 11.4دبتوسط سنوم قدره 

كما نبلحظ أف ىذه اغبصة اليت تأخذىا كزارة الًتبية الوطنية ُب تناقص مستمر تقريبا فبعد أف كانت سبثل 
التعليم العإب (، كمبت باؼبقابل حصة كزارة 6..1% )عاـ 23.6( تراجعت إٔب 1662% )عاـ 26.2

التكوين (، ُب حُت أف حصة كزارة 6..1% )عاـ 12.3( إٔب  1662% )عاـ 13.2من  كالبحث العلمي
 (.    6..1% )عاـ 2.2( إٔب 1662% )عاـ 6.4التعليم اؼبهنيُت بقيت مستقرة مع مبو طفيف من ك 

اؿ قبد األنبية النسبية لتوزع اإلنفاؽ العمومي على التعليم ما بُت جارم كاستثمارم فيما كعلى نفس اؼبنو  
% إنفاؽ 62.1% إنفاؽ جارم متوسط ، 23.2بُت الوزارات الثبلثة فنجد دائما كزارة الًتبية الوطنية )

% إنفاؽ 11.6 % إنفاؽ جارم متوسط ،2..1استثمارم متوسط(، ٍب كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي )
% إنفاؽ 13.3% إنفاؽ جارم متوسط ، 3.2التعليم اؼبهنيُت )التكوين ك استثمارم متوسط(، كأخَتا كزارة 

اعبداكؿ استثمارم متوسط(، كاؼببلحظ ىو الصعود القوم لئلنفاؽ االستثمارم خبلؿ السنوات األخَتة )انظر 
 (.اؼبوالية األشكاؿك 
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ـ1996) والتكوين التربية قطاع وزارات مختلف بين ما الجزائر في التعليم على ميالعمو  اإلنفاق توزيع  .9.4 الجدول ـ  (2005ــ

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 انطُىاد

           

 

 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى )يهٍىٌ دج(

 403375.1 381244.8 337694.1 296139.5 274009.3 225511.5 212245.2 192985.8 173504.7 160874.3 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 261957.9 256518.1 220516.9 193685.3 188098.8 161240.0 153936.2 146553.4 138192.5 128133.3 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 110435.4 96811.1 92002.5 79715.2 65652.3 49562.1 46135.5 35974.3 26061.7 23688.0 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 30981.9 27915.6 25174.7 22739.0 20258.3 14709.5 12173.5 10458.1 9250.4 9053.0 وزارح انتكىٌٍ وانتعهٍى انًهٍٍٍُ

           

 

 اإلَفبق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى )يهٍىٌ دج(

 311983.1 295702.8 268565.1 229351.5 211020.3 182591.5 175050.2 156385.8 144804.7 136674.3 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 216908.9 214402.1 186105.9 158109.3 153248.8 135820.0 132753.2 124701.4 118194.5 111394.3 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 78671.4 66497.1 68282.5 58743.2 47122.3 38703.1 34857.5 25004.3 21280.7 19559.0 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 16402.9 14803.6 14176.7 12499.0 10649.3 8068.5 7439.5 6680.1 5329.4 5721.0 وزارح انتكىٌٍ وانتعهٍى انًهٍٍٍُ

  

 

 اإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى )يهٍىٌ دج(

 91392.0 85542.0 69129.0 66788.0 62989.0 42920.0 37195.0 36600.0 28700.0 24200.0 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 45049.0 42116.0 34411.0 35576.0 34850.0 25420.0 21183.0 21852.0 19998.0 16739.0 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 31764.0 30314.0 23720.0 20972.0 18530.0 10859.0 11278.0 10970.0 4781.0 4129.0 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 14579.0 13112.0 10998.0 10240.0 9609.0 6641.0 4734.0 3778.0 3921.0 3332.0 وزارح انتكىٌٍ وانتعهٍى انًهٍٍٍُ

 : من إعداد الباحثالمصدر
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ـ1996) والتكوين التربية قطاع وزارات مختلف بين ما الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق توزيع تطور  .10.4 الجدول ـ  (2005ــ

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 انطُىاد

           

 

 انتىزٌع انُطجً نًدًىع اإلَفبق  عهى انتعهٍى )%(

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 %64.9 %67.3 %65.3 %65.4 %68.6 %71.5 %72.5 %75.9 %79.6 %79.6 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 %27.4 %25.4 %27.2 %26.9 %24.0 %22.0 %21.7 %18.6 %15.0 %14.7 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 %7.7 %7.3 %7.5 %7.7 %7.4 %6.5 %5.7 %5.4 %5.3 %5.6 وزارح انتكىٌٍ وانتعهٍى انًهٍٍٍُ

           

 

 ق انعًىيً اندبري عهى انتعهٍى )%(انتىزٌع انُطجً نإلَفب

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 %69.5 %72.5 %69.3 %68.9 %72.6 %74.4 %75.8 %79.7 %81.6 %81.5 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 %25.2 %22.5 %25.4 %25.6 %22.3 %21.2 %19.9 %16.0 %14.7 %14.3 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 %5.3 %5.0 %5.3 %5.4 %5.0 %4.4 %4.2 %4.3 %3.7 %4.2 وزارح انتكىٌٍ وانتعهٍى انًهٍٍٍُ

  

 

 انتىزٌع انُطجً نإلَفبق انعًىيً االضتثًبري عهى انتعهٍى )%(

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 لطبع انترثٍخ وانتكىٌٍ

 %49.3 %49.2 %49.8 %53.3 %55.3 %59.2 %57.0 %59.7 %69.7 %69.2 وزارح انترثٍخ انىطٍُخ

 %34.8 %35.4 %34.3 %31.4 %29.4 %25.3 %30.3 %30.0 %16.7 %17.1 وزارح انتعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 %16.0 %15.3 %15.9 %15.3 %15.3 %15.5 %12.7 %10.3 %13.7 %13.8 انتعهٍى انًهٍٍٍُانتكىٌٍ ووزارح 

 : من إعداد الباحثالمصدر
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 والتكوين التربية قطاع وزارات مختلف مابين التعليم على العمومي اإلنفاق إجمالي توزيع .8.4 الشكل

 
لمصدر                باحث. إعداد من :ا ل   ا

 

 والتكوين التربية قطاع وزارات مختلف مابين التعليم على الجاري العمومي اإلنفاق توزيع .9.4 الشكل

 
لمصدر                باحث. إعداد من :ا ل   ا

 

 

 

71.1% 

22.3% 

6.6% 

 وزارة التربٌة الوطنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 وزارة التعلٌم والتكوٌن المهنٌٌن

74.6% 

20.7% 

4.7% 

 وزارة التربٌة الوطنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 وزارة التعلٌم والتكوٌن المهنٌٌن
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 والتكوين التربية قطاع وزارات مختلف مابين الجزائر في التعليم على االستثماري العمومي اإلنفاق توزيع .10.4 الشكل

 
لمصدر                عداد من :ا باحث. إ ل   ا

 

 

57.2% 28.5% 

14.4% 

 وزارة التربٌة الوطنٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 وزارة التعلٌم والتكوٌن المهنٌٌن
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النسبية لالستثمارات التعليمية في الجزائر بالمقارنة  األىميةالمطلب الثاني: 
 الدولية
 

األنبية النسبية الكبَتة اليت ربتلها االستثمارات التعليمية العمومية باؼبقارنة  قمنا بتبيافبعدما 
، ننتقل اآلف لتقييم ىذه األخَتة باؼبقارنة الدكلية، كذلك باالعتماد على ُب اؼبطلب السابق الداخلية

 على العمومي )اغبكومي( اإلنفاؽ ؾبموعرين األكثر استخداما ُب اؼبقارنات الدكلية، أال كنبا: اؼبؤش

 على العمومي )اغبكومي( اإلنفاؽكمؤشر  العمومي )اغبكومي(، اإلنفاؽ ؾبموع من مئوية كنسبة التعليم

 ,GDPاإلصبإب ) أك كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبإب القومي الدخل من مئوية كنسبة التعليم

GNP). 

فإذا ما قارنا معدؿ ؾبموع اإلنفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة جملموع اإلنفاؽ العمومي ُب 
، قبد أف اعبزائر استثمرت ُب التعليم أكثر من اؼبتوسط العاؼبي خبلؿ .162ك 1626اعبزائر عامي 

نفاؽ العمومي على التعليم بالنسبة كاف اؼبعدؿ العاؼبي جملموع اإل  1626نفس السنتُت؛ ألنو ُب عاـ 
%  )انظر الفصل الثاين( ُب حُت أنو كاف يقدر ُب ..16جملموع اإلنفاؽ العمومي يقدر دبا نسبتو 

% ُب مقابل 12.4 .162% )انظر اعبدكؿ السابق(، ككذلك ُب عاـ 11.6اعبزائر دبا نسبتو 
11 .% 

مومي على التعليم بالنسبة للناتج احمللي اإلصبإب أما إذا ما أجرينا اؼبقارنة دبعدؿ ؾبموع اإلنفاؽ الع
: .162، كأكرب منو عاـ 1626فنجده أنو كاف ُب اعبزائر أقل بقليل من متوسط اؼبعدؿ العاؼبي عاـ 

 .الفصل الثاين(جداكؿ % )انظر اعبدكؿ السابق ك 6.3% مقابل ..2

من الناتج احمللي اإلصبإب  %62ُب اؼبتوسط الناتج القومي اإلصبإب ُب اعبزائر يبثل : مالحظة
؛ أم أف اؼبعدؿ احملسوب عندنا دائما يكوف أصغر من ذلك اؼبعطى ُب 2..1ػ1623خبلؿ الفًتة 

 الفصل الثاين.   
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كقد ربسن اغباؿ أكثر فأكثر خبلؿ اؼبرحلة الثانية؛ فإذا ما قارنا معدؿ ؾبموع اإلنفاؽ العمومي 
 .166ك 1616، .161، 1626مي ُب اعبزائر سنوات على التعليم بالنسبة جملموع اإلنفاؽ العمو 

قبد أف اعبزائر زبصص نصيبا أكرب من ميزانيتها العمومية للتعليم من ذلك الذم زبصصو ُب اؼبتوسط 
% على التوإب 11.3%، 3..1%، 14.6%، 6..1ؾبموع دكؿ العآب خبلؿ كل السنوات ) 

% بالنسبة للمتوسط العاؼبي(. 14.1% ك13.1%، 13.2%، 13.2بالنسبة للجزائر ُب مقابل 
 الفصل الثاين كاعبدكؿ السابق (جداكؿ )انظر 

ككذلك نبلحظ أف اعبزائر زبصص نصيبا من ناذبها احمللي اإلصبإب اكرب من ذلك الذم زبصصو 
%، 2.4) .166ك 1616، .161، 1626ُب اؼبتوسط ؾبموع دكؿ العآب خبلؿ السنوات 

% 3.1% ك3.1%، 3.6%، 6.2للجزائر ُب مقابل % بالنسبة 2.3% ك%2.1، %1.1، 2.4
 بالنسبة للمتوسط العاؼبي(

فبا سبق، يتضح لنا جليا )كخبلؿ اؼبرحلتُت األكٔب كالثانية( أف اعبزائر تستثمر ُب التعليم أكثر من 
ن اؼبتوسط العاؼبي سواء إذا ما قارناىا دبا يبثلو ىذا اإلنفاؽ من ؾبموع اإلنفاؽ العمومي أك دبا يبثلو م

الناتج احمللي اإلصبإب. كسنحاكؿ ُب األخَت إجراء مقارنة دكلية لبلستثمارات التعليمية ُب اعبزائر مع 
 ـبتلف اؼبناطق عرب العآب خبلؿ آخر مرحلة من دراستنا.  

مقارنة بُت ما زبصصو اعبزائر لقطاع بعد ىذه اؼبقارنة الدكلية العامة، سنقـو فيما يأٌب بإجراء ك 
عليم من ناذبها القومي اإلصبإب أك من إصبإب نفقاهتا العمومية، كبُت ما ىبصص ؽبذا القطاع ُب الًتبية كالت

اؼبتوسط لثماين مناطق جغرافية ىي منطقة: الدكؿ العربية، أكركبا الوسطى كالشرقية، آسيا الوسطى، شرؽ 
ا الغربية، جنوب كغرب آسيا، آسيا كاحمليط اؽبادم، أمريكا البلتينية كالكارييب، أمريكا الشمالية كأكركب

. )انظر 6..1، ك...1، 1666أفريقيا جنوب الصحراء، ككذا اؼبتوسط العاؼبي خبلؿ السنوات: 
 اعبدكؿ اؼبوإب(   
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 (2005ـ1995) الدولية بالمقارنة التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي النسبية األىمية  .11.4 الجدول

 2005 2000 1995 انطُىاد

    

 

 يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى كُطجخ يئىٌخ )%(  يٍ يدًىع اإلَفبق انعًىيً

 انًُبطك اندغرافٍخ

 %21.6 %17.1 %16.5 انذول انعرثٍخ   

 %12.8 %14.4 %14.9 أوروثب انىضطى وانشرلٍخ

 %15.1 %12.1 %17.0 آضٍب انىضطى

 %15.3 %15.4 %15.9 شرق آضٍب وانًحٍظ انهبدي

 %16.0 %14.7 %15.3 نالتٍٍُخ وانكبرٌجًأيرٌكب ا

 %12.5 %12.4 %11.6 أيرٌكب انشًبنٍخ وأوروثب انغرثٍخ

 %14.6 %12.9 %11.9 خُىة وغرة آضٍب

 %17.7 %18.1 %17.3 أفرٌمٍب خُىة انصحراء

 %14.7 %14.7 %15.2 انعبنى

 %17.5 %19.2 %17.3 اٌدشائز

    

 

 (GNPكُطجخ يئىٌخ يٍ انُبتح انمىيً اإلخًبنً ) يدًىع اإلَفبق انعًىيً عهى انتعهٍى 

 انًُبطك اندغرافٍخ

 %6.2 %5.5 %5.2 انذول انعرثٍخ   

 %4.5 %3.9 %4.1 أوروثب انىضطى وانشرلٍخ

 %2.7 %3.5 %4.2 آضٍب انىضطى

 %3.8 %3.8 %3.7 شرق آضٍب وانًحٍظ انهبدي

 %4.6 %4.4 %4.5 أيرٌكب انالتٍٍُخ وانكبرٌجً

 %5.3 %5.4 %5.4 نشًبنٍخ وأوروثب انغرثٍخأيرٌكب ا

 %3.4 %4.0 %3.3 خُىة وغرة آضٍب

 %5.3 %5.4 %6.4 أفرٌمٍب خُىة انصحراء

 %4.9 %4.9 %4.9 انعبنى

 %5.7 %5.8 %6.7 اٌدشائز

 : من إعداد الباحث باالعتماد على اعبداكؿ السابقة بالنسبة للجزائر كعلى قاعدة بيانات اليونسكوالمصدر

بلؿ اعبدكؿ أعبله، نبلحظ بوضوح أف السلطات العمومية اعبزائرية توٕب اىتماما كبَتا من خ
(، 1666% )عاـ 12.4للتعليم باؼبقارنة الدكلية، حيث زبصص لو من إنفاقها العاـ ما نسبتو 

(، كىي نسبة تفوؽ اؼبتوسط العاؼبي كمتوسط كل 6..1% )عاـ 12.6( ك...1% )عاـ 16.1
، كتفوؽ كذلك اؼبتوسط العاؼبي ك متوسط ...1ك 1666عرب العآب خبلؿ سنيت اؼبناطق اعبغرافية 

%( عاـ 12.2%( كمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء )11.2غالبية اؼبناطق عدا منطقة الدكؿ العربية )
1..6. 
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كنفس الشيء تقريبا يبكن قولو إذا ما اعتمدنا ُب مقارنتنا على ما يبثلو اإلنفاؽ العمومي على 
(، حيث استثمرت اعبزائر ُب تكوين الرأس اؼباؿ البشرم عن GNPمن  الناتج القومي اإلصبإب ) التعليم

(. 6..1% )عاـ 6.2( ك...1% )عاـ 6.1(،  1666% )عاـ 2.2طريق التعليم  ما نسبتو 
 6..1كىي نسب تفوؽ اؼبتوسط العاؼبي كمتوسط كل اؼبناطق اعبغرافية عدا متوسط اؼبنطقة العربية عاـ 

 %. )انظر األشكاؿ اآلتية( 2.1 سجلت نسبة قدرىا اليت
 من مئوية كنسبة الجزائر في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي المناطق بحسب الدولية المقارنة .11.4 الشكل

   2005و 1995 عامي مابين  العمومي اإلنفاق إجمالي

 
لمصدر                عداد من :ا باحث. إ ل   ا

 في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي السنوات بحسب المناطق لمختلف الدولية مقارنةال .12.4 الشكل

   2005و 1995 عامي مابين  العمومي اإلنفاق إجمالي من مئوية كنسبة الجزائر

 
لمصدر                عداد من :ا باحث. إ ل   ا
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 الدول العربٌة

 أوروبا الوسطى والشرقٌة

 آسٌا الوسطى

 شرق آسٌا والمحٌط الهادي

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الغربٌة

 جنوب وغرب آسٌا

 أفرٌقٌا جنوب الصحراء
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 من مئوية كنسبة الجزائر في التعليم على عموميال اإلنفاق إلجمالي المناطق بحسب الدولية المقارنة .13.4 الشكل

   2005و 1995 عامي مابين  اإلجمالي القومي الناتج

 
لمصدر                عداد من :ا باحث. إ ل   ا

 

 في التعليم على العمومي اإلنفاق إلجمالي السنوات بحسب المناطق لمختلف الدولية المقارنة .14.4 الشكل

   2005و 1995 عامي مابين اإلجمالي القومي لناتجا من مئوية كنسبة الجزائر

 
لمصدر                عداد من :ا باحث. إ ل   ا
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 الدول العربٌة

 أوروبا الوسطى والشرقٌة

 آسٌا الوسطى

 شرق آسٌا والمحٌط الهادي

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الغربٌة

 جنوب وغرب آسٌا

 أفرٌقٌا جنوب الصحراء

 العالم

 الجزائر
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 التعليمي االستثمار تمويل محددات الثالث: المبحث
 

التعليم ضركرة ال غٌت عنها، يتطلب اإلنفاؽ عليو باستمرار، كعوائده طويلة األمد،  كالسؤاؿ 
ي ؿبددات سبويل االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم؟ أك الذم يتبادر إٔب الذىن ىنا ىو ما ى

 بعبارة أخرل ماىي العوامل اؼبؤثرة ُب حجم ىذا اإلنفاؽ؟

كلئلجابة عن ىذا التساؤؿ قبد العديد من العوامل اؼبتداخلة كاؼبتشابكة اليت تؤثر كربدد بطريقة أك 
اكؿ أكال إلقاء حملة سريعة عن الدراسات السابقة كسنحبأخرل اغبجم البلـز لتمويل االستثمار التعليمي، 

اؼبهتمة دبحددات االستثمار التعليمي، ٍب بعد ذلك نستعرض أىم احملددات كتصنيفاهتا، كأخَتا ننتقل 
 لتحديد العوامل احملددة لبلستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر.

 

 

 ابقةالدراسات السلمحة سريعة عن المطلب األول: 

 

 الطلب جانب على كثَتا التعليمي االستثمار دبحددات اؼبهتمة األكٔب الدراسات ركزت لقد
 نظريات بوضع اػبصوص كجو على كاىتمت ،(PAUL, 2008) االستثمارات من النوع ؽبذا الفردم
 بالنسبة مالبشر  اؼباؿ الرأس ُب التعليمي لبلستثمار الرئيسي احملدد باعتباره العائد معدؿ غبساب كمباذج

 ، (FREEMAN, 1986) ، (BECKER, 1967) قبد األعماؿ ىذه كمن لؤلفراد،
(TCHIBOZO, 1999)،   (HECKMAN, LOCHNER, & TODD, 2006) 

 .الدراسات من كغَتىا

 حجم دبحددات لبلىتماـ الدراسات تتجو بدأت اؼباضي القرف من الثمانينات عقد منذ لكن 
 ُب( الدكؿ) العمومية السلطات كألف العرض، جانب من البشرم ؼباؿا الرأس ُب التعليمي االستثمار
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 أف حيث كالثانوم، االبتدائي طوره ُب السيما التعليم ػبدمات اؼبهيمن العارض تعد العآب دكؿ غالبية
 النفقات أما العآب، ُب التعليم نفقات إصبإب من% 63 نسبتو ما يبثل التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ

 التبلميذ كاشًتاكات العائبلت، نفقات: األساسي مصدرىا  ؛% 35 سبثل فإهنا اػباصة التعليمية
 الدكلية اؼبنظمات برامج مسانبات فتمثل اؼبتبقية% 2 نسبة حُت ُب اؼبؤسسات، كمسانبات كالطبلب،

 ركزت فقد كؽبذا ،كما رأينا ذلك سابقا (O'ROURKE, 2000) كالتكوين التعليم ؾباؿ ُب
 :نذكر الدراسات ىذه كمن ، العمومي التعليمي االستثمار حجم ؿبددات على الدراسات

 اغبكومي اإلنفاؽ ُب للتغَت اؼبفسرة العوامل عن فيها حبث اليت ،(CASTLES, 1989)  دراسة
 حددىا كاليت ،1981-1960 الفًتة خبلؿ  كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة دكؿ ُب التعليم على

 اؼبتاحة اؼبوارد مبو معدؿ الديبوغرافية، العوامل التعليمية، الربامج ُب التطور: ىي أساسية عوامل طبسة ُب
 . كالدينية الثقافية العوامل السياسية، العوامل للدكؿ،

 الديبوغراُب اؽبيكل بُت اؼبوجودة العبلقة خبلؽبا من حلل اليت ،(POTERBA, 1997)  دراسة
 ما اؼبمتدة الفًتة خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب يمالتعل على اغبكومي اإلنفاؽ كمستول جهة، من
 األكرب العمرية الفئة من السكاف نسبة زادت كلما أنو ككجد أخرل، جهة من 1990ك 1960 بُت
 على اغبكومي اإلنفاؽ ؼبستول معنوم البفاض ذلك رافق كلما ما منطقة ُب( اؼبسنُت) سنة 65 من

 معنوم تغَت  يقابلو ال  للتعليم العمرية الفئة من السكاف نسبة ُب تغَتال أف حُت ُب تلميذ، لكل التعليم
 .الدراسة فًتة خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ مستول ُب

 بدراسة فيها قاما كاليت ،(FERNANDEZ & ROGERSON, 1997) دراسة 
 عاـ من اؼبمتدة الفًتة خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الياتالو  ُب  التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ ؿبددات
 الفرد، دخل متوسط) كالعوامل اؼبتغَتات بعض على باالعتماد كذلك ،1990 عاـ إٔب 1950
 سنة 65 من أكثر العمرية الفئة من كالسكاف للتعليم، العمرية الفئة من السكاف – الديبوغرافية اؼبتغَتات

 تعد التبلميذ كعدد الفرد دخل مبو أف ككجدا( كالثانوم االبتدائي التعليم ُب التبلميذ عدد ،-(اؼبسنُت)
 .الدراسة فًتة خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب العمومية التعليم نفقات ُب التغَت ؿبددات أىم من
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 إجابة عن البحث حاكلت اليت ،(VERBINA & CHOWDHURY, 2004) دراسة
 88 من مكونة عينة لذلك كاختارت  ركسيا، ُب التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ وبدد الذم ما: للتساؤؿ

 اؼبيزانية، إيرادات إصبإب: ىي مستقلة متغَتات كأربعة ،2000ك 1999 السنتُت خبلؿ ركسية منطقة
 اؼبختلفة، اؼبناطق عرب اعبغرافية الفركؽ السكانية، الكثافة ساكن، ألف لكل التبلميذ عدد معدؿ

 معنويا تأثَتا يؤثراف ساكن ألف لكل التبلميذ عدد معدؿ ككذا اؼبيزانية إيرادات  أف إٔب الدراسة كتوصلت
 سلبيا، معنويا تأثَتا السكانية الكثافة تؤثر حُت ُب ركسيا، ُب التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ على كإهبابيا

 .فقط مناطق ثبلثة ُب إال معنويا تأثَتا ؽبا الدراسة ذبد فلم اؼبناطق بُت اعبغرافية الفركؽ أما

 ُب التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ ؿبددات فيها حبث اليت ، (BILEK, 2004, 2006) دراسة
 دكر) اؼبؤسساتية احملددات الديبوغرافية، احملددات: احملددات من أساسيتُت ؾبموعتُت ُب كحصرىا فرنسا،

 تأثَت أف إٔب خلص كقد االقتصادية، العوامل إٔب إضافة  ،(األكلياء صبعية مثل الضغط كصباعات النقابات
 كاضح( النقابات) اؼبؤسساتية اؼبتغَتات تأثَت أف حُت ُب آخر، إٔب متغَت من متباين الديبوغرافية اؼبتغَتات
 .  التسيَت نفقات السيما التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ مستول على كمعنوم

 ربديد افيه حاكال اليت ،(De MERDEIROS & BARCELOS, 2007) دراسة
 حبصرىا قاما كقد ،2000 عاـ خبلؿ الربازيلية اؼبقاطعات ُب اغبكومي التعليمي لئلنفاؽ اؼبفسرة العوامل

 كالعوامل اعبغرافية، العوامل االقتصادية، العوامل االجتماعية، العوامل: ىي العوامل من ؾبموعات أربعة ُب
 متوسط الضرائب، معدؿ: اؼبستقلة اؼبتغَتات من ةؾبموع التجريبية الدراسة إلجراء كاختارا. الديبوغرافية

 السكاف نسبة الفقر، معدؿ العاصمة، عن البعد السكانية، الكثافة السكاف، عدد القرائية، نسبة الدخل،
 الفئة ُب السكاف كنسبة السكانية الكثافة الدخل، متوسط أف ككجدا  سنة، 15 من أقل العمرية الفئة ُب

 عاـ الربازيل ُب التعليم على اغبكومي اإلنفاؽ على تأثَتا اؼبتغَتات أكثر من عدت سنة 15 من أقل العمرية
2000. 

كنبلحظ أف جل الدراسات اؼبهتمة دبحددات حجم االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم 
 .تركز كثَتا على العوامل الديبوغرافية كالعوامل االقتصادية



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

111 
 

م االستثمار التعليمي العمومي في العوامل المحددة لحجالمطلب الثاني: 
 الرأس المال البشري

 

يتأثر حجم اإلنفاؽ اغبكومي على التعليم جبملة من احملددات اؼبتداخلة كاؼبتشابكة، يبكن 
 :تصنيفها بطريقتُت ـبتلفتُت

 

  تصنيف ؿبددات حجم االستثمار التعليمي العمومي ُب الرأس اؼباؿ البشرم من منظور
ية متعلقة بالنظاـ التعليمي ُب مقابل ؿبددات خارجية خارجة عن ؿبددات داخل)نظامي 

 (.النظاـ التعليمي

  تصنيف ؿبددات حجم االستثمار التعليمي العمومي ُب الرأس اؼباؿ البشرم حبسب
 (.ؿبددات سياسية، اقتصادية، ديبوغرافية، جغرافية، اجتماعية كثقافية)اؼبيادين اؼبختلفة 

 
في العمومي امل المحددة لحجم االستثمار التعليمي تصنيف العو  الفرع األول:

 الرأس المال البشري من منظور نظامي
 

من منظور نظامي يبكن أف نصنف احملددات اؼبؤثرة على حجم االستثمار التعليمي إٔب ؾبموعتُت 
 .ؿبددات داخلية، كؿبددات خارجية: من احملددات
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 (بالنظام التعليميالعوامل المتعلقة )المحددات الداخلية  أوال:

إف النظاـ التعليمي ىو العمود الفقرم الذم ينظم كيسَت األنشطة التعليمية دبختلف أشكاؽبا 
كأنواعها كمستوياهتا، كمن شبة فهو يؤثر ُب حجم كطريقة توزيع نفقات االستثمار التعليمي العمومي ُب 

 : الرأس اؼباؿ البشرم؛ كذلك من خبلؿ عدة جوانب

، يقـو (أك السياسة التعليمية) اليت يقـو عليها النظاـ التعليمي اؼببادئ كاألسس .1
النظاـ التعليمي لكل بلد على صبلة من اؼببادئ كاألسس  اليت تعرب عن السياسة 
التعليمية العامة للبلد؛ كاليت تتحكم ُب حجم اؼبوارد البلـز رصدىا للتعليم من حيث 

 :اعتمداىا على بعض اؼببادئ مثل

 إف اعتماد التعليم اجملاين ُب النظاـ الًتبوم، هبعل من االستثمار التعليمي يمؾبانية التعل ،
استثمارا عموميا بنسبة عالية ىذا من جهة، كمن جهة ثانية يؤثر ىذا اؼببدأ على حجم 

 .اؼبوارد اؼبالية العمومية الواجب توفَتىا لضماف ؾبانية التعليم

 مة الًتبوية ُب العآب ُب السن القانونية لبدء ، زبتلف األنظالسن القانونية لبدء التعليم
سنوات، ُب لكسمبورج كأيرلندا 5سنوات، ُب ىولندا  6ُب غالبية دكؿ العآب )التعليم 

، كتؤثر بصفة مباشرة ُب الفئة (سنوات 7افية نسنوات، ُب الدكؿ االسكند 4الشمالية 
م يعد أحد احملددات الكمية العمرية اؼبعنية بالتعليم، كمن شبة ُب عدد اؼبتمدرسُت؛ الذ

  .لبلستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم

  ربدد العديد من األنظمة الًتبوية ُب العآب (التعليم اإلجبارم)مدة التعليم اإللزامي ،
إضافة إٔب السن القانونية لبدء التعليم عدد سنوات التعليم اليت هبب أف يقضيها الطفل 

خرل السن القانوين الذم ال يسمح فيو للتلميذ دبغادرة التعليم، ُب اؼبدرسة، أك بعبارة أ
كيؤثر ىذا العامل على حجم االستثمار التعليمي من حيث ضركرة تغطية نفقات ىؤالء 

 .اؼبتمدرسُت حىت كلو أعاد سنوات الدراسة لعدة مرات متتالية

 بوية ُب ؾبملها ، تسعى األنظمة الًت مبدأ تكافؤ الفرص للحصوؿ على التعليم أك التكوين
إٔب الوصوؿ إٔب ربقيق ىذا اؼببدأ، كيًتتب عنو بالضركرة استثمارات تعليمية ضخمة 
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( اؼبؤسسات التعليمية كالتكوينية بكافة أنواعها)خاصة من أجل توفَت اؼبرافق التعليمية 
عرب ـبتلف اؼبناطق كاعبهات، ككذا األدكات كالوسائل  الضركرية للعملية التعليمية 

 .  وينية كالبحثية على حد سواءكالتك

، 62إسكد)دبختلف أشكالو كما جاءت ُب  اؽبيكل التنظيمي للنظاـ الًتبوم .2
 التعليمي على مستول حجم االستثمار للنظاـكيؤثر اؽبيكل التنظيمي  ،(1662

كاألطوار السابقة الذكر كإغباقها بعدة  حيث طريقة ذبميع اؼبستوياتالتعليمي 
؛ (ات ـبتلفة ُب الغالب تتطلب موارد مالية كبشرية لتسيَتىاكزار )كصايات مستقلة 

 .ككذلك من حيث االنتقاؿ من مستول إٔب مستول، أك من طور إٔب طور
تؤثر اؼبناىج كالربامج كاؼبقررات ُب سبويل التعليم من : اؼبناىج كالربامج كاؼبقررات .4

ربامج، على عدة حيث؛  كثافة احملتول، تنوع كتعدد اؼبقررات، التنظيم الزمٍت لل
 :أصعدة، أنبها

 كما يًتتب عنو من عدد األساتذة الواجب توفَتىم لكل مستول ككل طور تعليمي ،
 .مرتبات كأجور

 األدكات كالوسائل التعليمية البلزمة. 
 التكنولوجيا التعليمية الواجب استخدامها. 

سنة إٔب  ، كما يًتتب عنها من معدالت انتقاؿ منأساليب كأمباط التقييم كالتقوًن .3
أخرل، أك من مستول إٔب آخر؛ كما ينجر عنها ُب اؼبقابل من إىدار تربوم 

 . لبلستثمارات التعليمية بسبب الرسوب أك التسرب

، يًتتب عن كل ما سبق إعداد خريطة تعليمية أك اػبريطة التعليمية أك التكوينية .5
ساسية للنظاـ ربقيق اؼببادئ األ)تكوينية تستجيب لكل اؼبتطلبات السابقة الذكر 

الًتبوم، التنظيم اؽبيكلي للنظاـ الًتبوم، ؿبتول كمضموف اؼبناىج كالربامج 
 :مثليطة الًتبوية بالعوامل اػبارجية ، كتتأثر اػبر (كاؼبقررات، أساليب كأمباط التقييم
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مؤشرات اعبودة؛ كمؤشر عدد التبلميذ ُب كل ، الكثافة السكانية، اؼبوقع اعبغراُب
 (...مؤشر عدد التبلميذ لكل أستاذأك )فوج تربوم 

اػبدمات كاألنشطة اؼبلحقة بالعملية التعليمية؛ عادة ما تدعم األنظمة التعليمية ُب  .6
العآب األنشطة التعليمية جبملة من اػبدمات كاألنشطة اؼبلحقة اؼبساعدة للعملية 

ياضية التعليمية التكوينية، مثل اإليواء، اإلطعاـ، النقل، الصحة، كاألنشطة الر 
 .اْب، كاليت يؤثر عددىا كنوعيتها ُب حجم االستثمار التعليمي العمومي... كالثقافية

 

 (العوامل الخارجة عن النظام التعليمي)المحددات الخارجية ثانيا: 

 :يتأثر االستثمار التعليمي العمومي جبملة من احملددات اػبارجية من أنبها

حجم الطلب على اػبدمات التعليمية  يعترب: حجم الطلب على اػبدمات التعليمية .3
احملدد األساسي األكؿ غبجم االستثمارات التعليمية الواجب توفَتىا؛ كيتأثر ىذا 

 :احملدد بدكره  بالعوامل الديبوغرافية كاعبغرافية اآلتية

 يؤثر معدؿ النمو السكاين ُب حجم الطلب على اػبدمات معدؿ النمو السكاين ،
كاف، فكلما تزايد ىذا اؼبعدؿ كلما كانت اغباجة لتوفَت التعليمية من حيث عدد الس

 .التمويل أكرب

 وبدد التوزيع العمرم للسكاف ُب الفئات اؼبوازية للمستويات التوزيع العمرم للسكاف ،
 .التعليمية الكم اؼبطلوب من اؼبرافق كاؼبوارد التعليمية ُب كل مستول تعليمي

 ؛ تؤثر على االستثمار التعليمي السكاف فيها الطبيعة اعبغرافية للدكلة كطريقة انتشار
 . العمومي، خاصة عندما يتميز البلد بكثرة األرياؼ كالقرل كانتشارىا اؼبتباعد

كنقصد بو اؽبياكل كالبنايات كاؼبوارد البشرية : حجم العرض على اػبدمات التعليمية .6
كاف حجم اْب اؼبتاحة ؼبختلف األنشطة الًتبوية، فكلما  ...كالوسائل كاؼبعدات
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عرض اػبدمات التعليمية كبَتا كلما نقصت اغباجة إٔب استثمارات تعليمية جديدة، 
 . كالعكس صحيح

، فبا الشك فيو فإف اؼبوارد اليت زبصص لتمويل االستثمار التعليمي ُب الدخل اؼبتاح .2
تتأثر بطريقة ( عمومي، خاص، خارجي)الرأس اؼباؿ البشرم من أم مصدر كاف 

، صفحة 4..1)بعلي ك يسرل،  خل اؼبتاح ؽبذا اؼبصدر أك ذاؾمباشرة حبجم الد
الناتج )، كبعبارة أخرل يبكن القوؿ أف اؼبستول اغبإب القتصاد دكلة ما  (12

من خبلؿ الضرائب )ىو الذم وبدد حجم إيرادات ىذه الدكلة ( اإلصبإب القومي
الدكلة لقطاع  ، كىذا األخَت ىو الذم  وبدد حجم اؼبوارد اليت ترصدىا ىذه(مثبل

، كيتأثر  (Garant & Scieur, 2001)الًتبية كالتكوين أك غَته من القطاعات 
تقلبات أسعار اؼبواد : الدخل اؼبتاح كثَتا بالتغَتات ُب  الظركؼ االقتصادية، مثل

اْب، كاليت ستنعكس حتما على ...األساسية، كأسعار  العمبلت، كاألزمات
 .االستثمار التعليمي العمومي

؛يؤثر ىذا العامل بصفة خاصة ُب (أك معدؿ التضخم) ستول العاـ لؤلسعاراؼب .2
حجم النفقات الواجب بذؽبا ُب سبيل التجهيز من بناء كتأثيث كشراء للمعدات 

 .اْب....كالوسائل 

يتأثر االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرم : اؼبستول العاـ السائد للتكنولوجيا .1
 . للتكنولوجيا من حيث ما يرتبط هبا من نفقات كتكاليف باؼبستول العاـ السائد

 الباحث ؛ يعترب...(صبعيات أكلياء التبلميذ)النقابات كصباعات الضغط  .9
(BILEK, 2006)  من العوامل ( األساتذة كاؼبوظفوف اآلخركف)أف نقابات التعليم

   ُتتُت للباحثاحملددة اػبارجية اليت تؤثر ُب حجم نفقات التعليم، كُب دراس
(FALCH & RATTSO, 1997)  (FALCH & RATTSO, 1999) 

كجدا أف الزيادة ُب النفقات العمومية لكل طالب تعود باألساس لزيادة أجور 
  .األساتذة بفعل دكر النقابات
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في الرأس العمومي تصنيف العوامل المحددة االستثمار التعليمي الفرع الثاني: 
 المال البشري بحسب الميدان 

 

العديد من االقتصاديُت اؼبهتمُت بالعوامل اؼبفسرة لئلنفاؽ اغبكومي على التعليم إٔب تصنيفها وببذ 
ؿبددات سياسية، ؿبددات اقتصادية، ؿبددات : إٔب (1999 بالرياض، كالصناعية التجارية الغرفة)حبسب اؼبيداف 

 .ديبوغرافية، ؿبددات جغرافية

 

 المحددات السياسيةأوال: 
لتعليمي للدكؿ مبادئو كأسسو من األيديولوجية السياسية للدكلة، كتؤثر السياسة يستمد النظاـ ا  

 .التعليمية ُب حجم االستثمار التعليمي على أكثر من صعيد كما ًب اإلشارة إٔب ذلك بالتفصيل سابقا

 المحددات االقتصاديةثانيا: 
حجم االستثمار التعليمي من بُت العوامل االقتصادية اليت يبكن أف تؤثر بطريقة مباشرة على  

مستول الناتج اإلصبإب القومي، مستول اإليرادات : العمومي ُب الرأس اؼباؿ البشرم يبكن أف نذكر
 . اْب...اغبكومية، اؼبستول العاـ لؤلجور، اؼبستول العاـ لؤلسعار، مستول الفقر، الظركؼ االقتصادية

 المحددات الديموغرافيةثالثا: 
التعليمي  العمومي ُب الرأس اؼباؿ البشرم بشكل مباشر بالعوامل  يتأثر حجم االستثمار 

الديبوغرافية، كخباصة الًتكيبة الديبوغرافية للدكلة كمعدؿ النمو الديبوغراُب؛ حيث وبدد التوزيع العمرم 
تب للسكاف ُب الفئات اؼبوازية للمراحل التعليمية الكم اؼبطلوب من اؼبرافق كاؼبوارد التعليمية ، كما يًت 

على الزيادة ُب معدؿ النمو الديبوغراُب اغباجة إٔب توفَت اؼبزيد من ىذه اؼبرافق كما تتطلبو من ذبهيزات 
فإف الطلب على التعليم يزداد  (FAURE & al., 1972)كمعدات، كأساتذة كإداريُت، كحبسب 

تزايد عدد السكاف ُب بوتَتة أسرع كأكرب من ازدياد اؼبعدؿ النمو الديبوغراُب، كذلك ألهنم كجدكا أف 
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رافقو تزايد عدد السكاف ُب عمر الدراسة دبعدؿ %  17دبعدؿ ( 1968-1960)العآب خبلؿ الفًتة 
20.% 

 المحددات الجغرافيةرابعا: 
تؤثر العوامل اعبغرافية على االستثمار التعليمي العمومي ُب الرأس اؼباؿ البشرم بشكل مباشر من  

ية اؼبتاحة للبلد، فالبلداف النفطية مثبل ال تعاين من قيود سبويل التعليم كما قد حيث اؼبوارد الطبيعية كالزراع
تعاين من ذلك البلداف غَت النفطية، ككذلك من حيث تباين الكثافة السكانية كتوزعها على اؼبناطق 

إٔب بناء  اؼبختلفة، فكلما كاف االنتشار السكاين على اػبريطة اعبغرافية للدكلة مشتتا كلما كانت اغباجة
اؼبزيد من اؼبؤسسات التعليمية، كيؤثر اؼبناخ بصفة مباشرة على ذبهيز اؼبؤسسات التعليمية، فاؼبناخ اغبار 

 ... يتطلب إنفاقا أكثر على اؼبكيفات، كاؼبناخ البارد يتطلب استثمارا أكثر ُب كسائل التدفئة
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  تعليم في الجزائرمحددات حجم اإلنفاق العمومي على ال المطلب الثالث:

 

التعليم األساسي ، كأف ؾباين ُب صبيع أطواره كمراحلوُب اعبزائر التعليم رأينا ُب الفصل الثالث أف 
تنظيم النظاـ الًتبوم من اختصاص الدكلة ال غَت؛ كبالتإب فهو يتميز خبضوعو الكامل ، كما أف إجبارم

ُب  ىذا الفصل سبركز اإلنفاؽ العمومي على التعليم، كرأينا أيضا خبلؿ اؼببحث السابق من لرقابة الدكلة
ُب كزارة الًتبية الوطنية، كبالنظر لتوفر البيانات كاؼبعطيات الكاملة عن ىذه الوزارة، اخًتناىا  اعبزائر 

 كنموذج للبحث عن أىم ؿبددات االستثمار التعليمي ُب اعبزائر.

ل حصر أىم ؿبددات االستثمار ُب سبينستعُت بأسلوب ربليل االكبدار اػبطي اؼبتعدد سك 
باعتباره أحد أىم أساليب االقتصاد القياسي اليت تستخدـ ُب قياس العبلقة بُت اؼبتغَتات،  التعليمي؛ 

ُب تأثَتىا ( العوامل اؼبفسرة أك احملددات)كأداة إحصائية منهجية لقياس األثر النسيب للمتغَتات اؼبختلفة 
، كربديد مدل أنبية ىذه (عليمي ُب الرأس اؼباؿ البشرمحجم االستثمار الت)على سلوؾ الظواىر 

 .(2008 القادرعطية، عبد)احملددات ُب تفسَت التغَت ُب الظاىرة ؿبل الدراسة 

 

كألف العوامل احملددة زبتلف باختبلؼ نوع اإلنفاؽ العمومي على التعليم )جارم أك استثمارم( 
إٔب عاـ  1621لفًتة اؼبمتدة من عاـ فسنقسمها كبن أيضا حبسب ىذا التصنيف، كذلك خبل ا

1..6. 
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وزارة التربية حجم اإلنفاق العمومي الجاري على التعليم لمحددات الفرع األول: 
 الوطنية

 

يتأثر االستثمار التعليمي العمومي بالعديد من اؼبتغَتات كالعوامل الداخلية كاػبارجية السابقة 
ُب اؼبنظومة  اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليمددات حملالذكر، كُب دراستنا االقتصادية القياسية 

 :اعتمدنا على اؼبتغَتات اآلتية  ،2005 -1971الًتبوية اعبزائرية خبلؿ الفًتة 

وزارة الًتبية الوطنية خبلؿ فًتة الدراسة ل اإلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم: المتغير التابع 
[log(DFmen)] 

 (:لعوامل اؼبفسرة، أك العوامل احملددةا) المتغيرات المستقلة

  اإلنفاؽ العمومي اعبارم للدكلةاالعتمادات اؼبخصصة لتغطية [log(DFgouv)] ، كىو
كالذم زبصصو لتغطية إصبإب ( اإليرادات العمومية)يعرب عن اعبزء من الدخل اؼبتاح للدكلة 

 نفقات التسيَت ؛

  عدد األساتذة ُب اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية [log(ENSG)] ؛ 

  اغبد األدىن الوطٍت اؼبضموف لؤلجور ُب اعبزائر[log(SNMG)]؛ 

اإلنفاؽ العمومي اعبارم على كؼبعرفة تأثَت كل متغَت مستقل من اؼبتغَتات السابقة ُب حجم 
 :وزارة الًتبية الوطنية، اعتمدنا مبوذج االكبدار اػبطي اؼبتعدد اآلٌبل التعليم

  (      )         (       )      (     )      (     )      

انطبلقا من معطيات  (MCO)كبتقدير معآب ىذه النموذج بطريقة اؼبربعات الصغرل العادية 
 :كجدنا ما يلي 11.3اعبدكؿ 

  (      )                (       )         (     )         (     ) 
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لجدول  ر. 12.4ا ئ لجزا ا ليم في  تع ل ا لجاري على  ا لعمومي  ا  معطيات نموذج محددات اإلنفاق 

 l(DFmen) ln(DFgouv) ln(ENSG) ln(SNMG) انطُىاد

     1971        20.76           22.32           10.91             8.01    

1972        20.93           22.43           11.03             8.34    

1973        21.08           22.58           11.08             8.34    

1974        21.20           22.76           11.15             8.48    

1975        21.47           23.30           11.24             8.48    

1976        21.60           23.40           11.34             8.59    

1977        21.74           23.49           11.43             8.59    

1978        21.93           23.62           11.55             9.04    

1979        22.17           23.75           11.63             9.17    

1980        22.32           24.05           11.71             9.17    

1981        22.63           24.31           11.76             9.17    

1982        22.79           24.47           11.85             9.17    

1983        22.71           24.64           11.94             9.17    

1984        23.04           24.81           12.05             9.17    

1985        23.12           24.89           12.13             9.17    

1986        23.33           24.93           12.24             9.17    

1987        23.49           24.87           12.34             9.17    

1988        23.56           24.91           12.40             9.17    

1989        23.61           25.00           12.44             9.17    

1990        23.94           25.15           12.49             9.39    

1991        24.14           25.50           12.54           10.03    

1992        24.51           26.04           12.56           10.26    

1993        24.78           26.44           12.58           10.31    

1994        24.96           26.50           12.64           10.78    

1995        25.19           26.81           12.66           10.78    

1996        25.44           27.03           12.67           10.78    

1997        25.50           27.22           12.69           10.89    

1998        25.55           27.36           12.69           11.12    

1999        25.61           27.43           12.69           11.18    

2000        25.63           27.44           12.70           11.18    

2001        25.76           27.58           12.70           11.47    

2002        25.79           27.68           12.71           11.47    

2003        25.95           27.76           12.71           11.47    

2004        26.09           27.81           12.73           11.70    

2005        26.10           27.86           12.74           11.70    

 .مأخوذ من اعبرائد الرظبيةفهو  SNMG فيما ىبص ، أمامعطيات كزارة الًتبية الوطنية: المصدر
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  الجزائر في التعليم على الجاري العمومي نفاقاإل لمحددات القياسي االقتصادي التحليل .13.4 الجدول

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.322989 0.516637 -4.496368 0.0001 

Ln(DFgouvt) 0.494342 0.091086 5.427181 0.0000 

Ln(ENSGt) 0.849425 0.115444 7.357894 0.0000 

Ln(SNMGt) 0.323176 0.097437 3.316774 0.0023 

     
     R-squared 0.996883 Mean dependent var 23.66928 

Adjusted R-squared 0.996581 S.D. dependent var 1.731734 

S.E. of regression 0.101259 Sum squared resid 0.317856 

 .EViews 5.0: تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

على معآب النموذج كل على حدة، كجدناىا كلها معنوية كبدرجة ثقة  (t)بإجراء اختبار ستودنت 
ا ؛ فب%99بُت لنا أف النموذج ككل معنوم كبدرجة ثقة أكرب من   (F)، كما أف اختبار فيشر 99%

نفاؽ العاـ على اإليؤكد إحصائيا أف اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبختارة ُب دراستنا تعد ؿبددات أساسية غبجم 
لوزارة الًتبية الوطنية إذ تساىم ؾبتمعة ُب تفسَت التغَت ُب نفقات التسيَت العمومية لوزارة الًتبية  التعليم

 (.كىو معامل ربديد قوم جدا) %66.2الوطنية بأكثر من 

كبتحليل نتائج مبوذج االكبدار اػبطي اؼبتعدد اؼبعتمد ُب دراستنا، نستطيع القوؿ أف عدد  
الذين تستخدمهم كزارة الًتبية الوطنية يعد أكثر اؼبتغَتات اؼبستقلة تأثَتا كربديدا غبجم  كاؼبعلمُت ستاذةاأل

حجم يو االعتمادات اؼبخصصة لتغطية لت، ٍب (136..)وزارة الًتبية الوطنية ل اإلنفاؽ العمومي اعبارم
، كيبكن (0.314)ضموف لؤلجور ، كأخَتا اغبد األدىن الوطٍت اؼب(0.463) اإلنفاؽ العمومي للدكلة

تفسَت ىذه النتائج بالنظر إٔب أف اؼبركبة األساسية لغالبية ميزانيات التسيَت تذىب لتغطية أجور 
 .اؼبستخدمُت
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وزارة حجم اإلنفاق العمومي االستثماري على التعليم لمحددات الفرع الثاني: 
 التربية الوطنية

 

األخر بعدد من  ىو وزارة الًتبية الوطنيةلى التعليم لحجم اإلنفاؽ العمومي االستثمارم عتأثر ي
 :اؼبتغَتات اؼبتداخلة؛ اخًتنا من بينها ما يلي

 وزارة الًتبية الوطنيةحجم اإلنفاؽ العمومي االستثمارم على التعليم ل: اؼبتغَت التابع 
 .[log(DEmen)]( ميزانية التجهيز لوزارة الًتبية الوطنية)

  (: أك العوامل اؼبفسرة وامل احملددةالع)اؼبتغَتات اؼبستقلة 

ميزانية )اعتمادات الدفع اؼبخصصة لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي  -
 ؛ DEgouv)])[logالتجهيز للدكلة

 ؛[log(ETAB)]عدد اؼبنشآت التعليمية  -

 ؛ [p](2000ر سنة عاـ ابداللة أسع)اؼبستول العاـ لؤلسعار  -

من اؼبتغَتات السابقة على نفقات ذبهيز كزارة الًتبية الوطنية، كؼبعرفة تأثَت كل متغَت مستقل 
 :اعتمدنا مبوذج االكبدار اػبطي اؼبتعدد اآلٌب

  (      )         (       )      (     )          

باالعتماد على معطيات  (MCO)الصغرل العادية  كبتقدير معآب ىذه النموذج بطريقة اؼبربعات
 :كجدنا ما يلي 13.3اعبدكؿ 

 

  (      )                 (       )         (     )          
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لعمومي اإلنفاق محددات نموذج معطيات .14.4 الجدول ماري على ا تعل االستث ل ر في يما ئ لجزا  ا

 ln(DEmen) ln(DEgouv) ln(ETAB) P (2000=100) انطُىاد

     1971        20.32           21.77             8.86             4.27    

1972        20.08           21.96             8.87             4.43    

1973        20.32           22.16             8.94             4.70    

1974        20.32           22.60             8.99             4.92    

1975        18.64           22.88             9.05             5.32    

1976        19.79           22.88             9.06             5.83    

1977        20.75           23.20             9.12             6.53    

1978        19.48           23.38             9.16             7.67    

1979        19.57           23.51             9.19             8.54    

1980        19.26           23.86             9.24             9.35    

1981        19.47           24.18             9.27           10.72    

1982        19.18           24.48             9.29           11.42    

1983        19.35           24.60             9.35           12.32    

1984        22.59           24.55             9.39           13.10    

1985        22.60           24.69             9.44           14.46    

1986        22.73           24.83             9.50           16.49    

1987        22.78           24.53             9.54           17.46    

1988        22.68           24.58             9.58           18.49    

1989        22.69           24.63             9.63           20.19    

1990        22.24           24.75             9.67           22.06    

1991        22.36           25.07             9.70           27.77    

1992        22.94           25.54             9.73           36.58    

1993        23.09           26.02             9.77           44.07    

1994        23.05           26.08             9.82           56.86    

1995        23.22           26.42             9.83           73.80    

1996        23.47           26.43             9.86           87.60    

1997        23.61           26.36             9.88           92.59    

1998        23.71           26.29             9.89           97.17    

1999        23.76           26.36             9.90           99.70    

2000        23.82           26.57             9.92          100.00    

2001        24.12           26.95             9.95          104.20    

2002        23.91           27.03             9.97          105.66    

2003        24.17           27.23             9.98          108.39    

2004        24.36           27.30           10.00          112.25    

2005        24.41           27.68           10.01          114.09    

 . : معطيات صندكؽ النقد الدكٕبالتضخم فيما ىبصأما  ،معطيات كزارة الًتبية الوطنية : المصدر
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 الجزائر في التعليم على االستثماري العمومي اإلنفاق لمحددات القياسي االقتصادي التحليل.15.4 الجدول

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -26.66886 8.038434 -3.317668 0.0023 

ln(DEgouvt) -1.136190 0.433638 -2.620134 0.0135 

Ln(ETABt) 8.010432 1.746445 4.586707 0.0001 

Pt 0.014883 0.007244 2.054646 0.0484 

     
     R-squared 0.844505     Mean dependent var 21.96667 

Adjusted R-squared 0.829458     S.D. dependent var 1.855147 

S.E. of regression 0.766116 Sum squared resid 18.19494 

 .EViews 5.0: تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 

كبنفس منهجية التحليل اؼبعتمدة أعبله؛ كجدنا أف النموذج معنوم ككل بدرجة ثقة أكثر من 
، اؼبستول [log(ETAB)]عدد اؼبنشآت التعليمية : اؼبتغَتين ٓب. كنبلحظ أفككذلك كل اؼبعا، 96%

، كىذا %95ؽبا تأثَت إهبايب كمعنوم بدرجة ثقة   [p](2000بداللة أسعار سنة عاـ )العاـ لؤلسعار 
مربر نظريا على اعتبار أنو كلما زاد عدد اؼبنشآت التعليمية كلما زادت اغباجة إٔب استثمار موارد مالية 
إضافية ُب سبيل بنائها أك ذبهيزىا، كما تتأثر نفقات التجهيز دبعدؿ التضخم اؼبعرب عنو باؼبستول العاـ 

كباؼبقابل تبُت نتائج الدراسة  أف اؼبتغَت اؼبعرب عن اعتمادات الدفع اؼبخصصة لتغطية نفقات . لؤلسعار
لو تأثَت سليب  كيبكن تفسَت  log]([(DEgouvميزانية التجهيز للدكلة)التجهيز ذات الطابع النهائي 

كذلك ساسية التغَت ُب حجم ميزانية ذبهيز كزارة الًتبية الوطنية خبلؿ فًتة الدراسة ضعيفة بالنظر غبذلك 
ف الزيادات اليت تعتمدىا الدكلة ُب ميزانية التجهيز الكلية تذىب ُب الغالب إٔب قطاعات أخرل أل
ذلك فإف  مع، ك (ائما نفقات ذبهيز كبَتة كمتزايدةخاصة قطاع األشغاؿ العمومية الذم يتطلب د)

 .من التغَت ُب نفقات ذبهيز كزارة الًتبية الوطنية %11.6متغَتات النموذج تستطيع تفسَت ما يزيد عن 
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يعد أكثر ( عدد اؼبنشآت التعليمية)كنبلحظ من خبلؿ ربليل معادلة مبوذج االكبدار أف اؼبتغَت 
، ٍب يليو (.1..1)وزارة الًتبية الوطنية ل اإلنفاؽ العمومي االستثمارم اؼبتغَتات تأثَتا ُب ربديد حجم

  (.0.016)اؼبستول العاـ لؤلسعار 

من خبلؿ دراستنا االقتصادية القياسية حملددات االستثمار التعليمي عموما يبكن القوؿ أنو ك 
اعتمدنا فيها على ، كاليت 2005إٔب عاـ  1971العمومي ُب اعبزائر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من عاـ 

أسلوب ربليل االكبدار اػبطي اؼبتعدد ؼبا لو من مزايا ُب ربديد مدل تأثَت اؼبتغَتات اؼبستقلة ُب اؼبتغَت 
تغَت التابع، كجدنا أف االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ التابع ككذا درجة تفسَتىا للتغَت اغباصل ُب اؼب

إصبإب )مستول الدخل اؼبتاح : أثر عموما باحملددات اآلتيةالبشرم الذم زبصصو الدكلة اعبزائرية، يت
، عدد األساتذة الذين تستخدمهم كزارة الًتبية (إيرادات الدكلة اليت زبصصها لتغطية نفقات التسيَت

عدد اؼبنشآت التعليمية، كأخَتا الوطنية، اغبد األدىن الوطٍت اؼبضموف لؤلجور، اؼبستول العاـ لؤلسعار، 
 .  ئج تتفق عموما مع نتائج الدراسات األخرلكىي بذلك نتا
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 خالصة الفصل الرابع
 

من خبلؿ تفحصنا كدراستنا التحليلية لبلستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر 
منذ االستقبلؿ، اتضح لنا جليا مدل األنبية الكبَتة اليت توليها السلطات العمومية لقطاع الًتبية 

كوين، كاستخدمنا مؤشرين أساسُت ُب ىذا اجملاؿ )اإلنفاؽ العمومي على التعليم اإلصبإب(، من كالت
استطعنا أف نقسم تطور كمن خبلؿ اؼبراحل الكربل اليت مر هبا النظاـ التعليمي ُب اعبزائر ا مخبلؽب

 االستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر على ثبلث مراحل كربل:

 ؛.162إٔب عاـ  1624من عاـ  مرحلة االنطبلؽ -

 ؛1666إٔب عاـ  1621مرحلة التطور كالتوسع من عاـ  -

 .1662مرحلة االستقرار منذ عاـ  -

 
كللكشف عن األنبية النسبية الفعلية لبلستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر، قمنا بإجراء 

إلنفاؽ العمومي اعبارم على التعليم مقارنة داخلية )ما بُت ـبتلف الوزارات أك القطاعات(، ككجدنا أف ا
وبتل صدارة ميزانية التسيَت ُب اعبزائر طيلة سنوات الدراسة كبدكف منازع، ُب حُت وبتل اإلنفاؽ 
االستثمارم على التعليم مرتبة متوسطة )اؼبرتبة الرابعة من بُت شباين قطاعات(، كعموما يبكن القوؿ أف 

 ُب اعبزائر مقارنة بباقي القطاعات. تربةمعقطاع الًتبية كالتكوين وبظى بأنبية 
 

كمن أجل التعمق ُب ربليل األنبية النسبية لبلستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر أكثر فأكثر 
أجرينا ؽبا مقارنة دكلية باالعتماد على اؼبؤشرين األساسُت اؼبذكورين أعبله، كاستنتجنا أف اعبزائر تستثمر 

( أكثر من اؼبتوسط العاؼبي كمتوسط كل اؼبناطق 6..1، ...1، 1666ة )سنوات الدراس يةُب غالب
 . 6..1باستثناء اؼبنطقة العربية عاـ 
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كبعد ربليل االستثمارات التعليمية العمومية ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر كدراسة أنبيتها 
خلصنا إٔب أف كثرة كتشابك ىذه ؽبذه االستثمارات. ك العوامل احملددة النسبية، حاكلنا الوقوؼ على أىم 

منها ما ىو داخلي يتعلق بالنظاـ الًتبوم ُب حد ذاتو، كمنها ما ىو خارجي ال يتعلق بالنظاـ العوامل؛ ف
العوامل السياسية، العوامل الديبوغرافية، : الًتبوم، يبكن حصرىا ُب أربعة ؾبموعات كبَتة من احملددات

كمن خبلؿ  ية؛ كقد كجدنا من خبلؿ الدراسات اؼبهتمة باؼبوضوع العوامل االقتصادية، العوامل اعبغراف
 .التأثير البارز للعوامل الديموغرافية و االقتصاديةاليت قمنا على حالة اعبزائر الدراسة التطبيقية 

من كل ما تقدـ يبكننا القوؿ أف اعبزائر ككغَتىا من الدكؿ استثمرت على التعليم مبالغ كبَتة 
نظريات أصبحت  سبيل تكوين ـبزكف الرأس اؼباؿ البشرم لديها، ىذا األخَت الذم كعلى مر السنُت ُب

أنبية بالغة، كتعطيو دكرا أساسيا ُب مسار مبو األمم كاجملتمعات، ىذا ما توليو النمو االقتصادم اغبديثة 
 نا. ُب الباب اآلٌب من رسالت دفعنا لبلىتماـ بدكره كتأثَته على مسار مبو االقتصاد اعبزائرم
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 الثالث: الباب
 

 والنمو البشري المال الرأس
 الجزائر: في االقتصادي

 دور؟ أي 
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 فالكبلسيك االقتصادم، الفكر تاريخ ُب نسبيا حديثة للنمو اؼبفسرة االقتصادية النظريات تعد
 حالة إٔب دالبعي اؼبدل على ؿبالة ال سيتقارب حسبهم اإلنتاج ألف دائم اقتصادم مبو ال أنو يركف

" T. MALTHUS" كعند الغلة، تناقص مبدأ" D. RICARDO" عند خاصة ىذا كقبد استقرارية،
 .السكاف مبدأ

األمريكي   االقتصادم إٔب الطويل اؼبدل على االقتصادم النمو لنظرية األكٔب اعبذكر كتعود
 الدكرات ُب" L. KONDRATIEFF" أعماؿ من انطلق الذم" J. SCHUMPETER" األصل

 دببدأ كجاء للنمو، األساسي احملرؾ ىو"  Innovationالتجديد" أف كاستنتج االقتصادية
"Destruction Céatrice"(176-61، الصفحات 2003)عجمية ك الليثي،  النمو يفسر الذم. 

 البحث حاكلت الىت" HARROD & DOMAR" أعماؿ جاءت الثانية العاؼبية اغبرب بعد
 القرف منتصف إٔبك  (.Steady – Stat Growth) اؼبنتظم االقتصادم النمو كظركؼ شركط عن

 إٔب الطويل، اؼبدل على االقتصادم للنمو حقيقيا نظريا تفسَتا تقدـ ال االقتصادية النظرية كانت اؼباضي
 كاليت؛ (SOLOW, 1957)، ٍب (SWAN, 1956)، (SOLOW, 1956) أعماؿ جاءت أف

 إٔب ؿبالة ال سيؤدم لرأظباؿ اغبدم اإلنتاج تناقص فإف التقٍت التطور غياب ُب أنو كذبريبيا نظريا بينت
 .سيتوقف فرد لكل اإلنتاج مبو فإف أخرل بعبارة أك الطويل، اؼبدل على االقتصادم النمو توقف

مانينيات كبالنظر للنقائص اليت سجلتها نظرية النمو النيوكبلسيكية؛ ظهرت منذ منتصف الث
نظريات مبو جديدة يصطلح عليها ُب األدبيات االقتصادية " نظرية النمو الداخلي اؼبنشأ"، كاليت ذبعل 

 .(GUELLEC & RALLE, 2001) من الرأس اؼباؿ البشرم احملرؾ األساسي للنمو االقتصادم

، يأٌب حتما من خبلؿ االستثمار اؼبسبق ُب ألم بلد كافإف تكوين كتراكم الرأس اؼباؿ البشرم 
التدريب كالتكوين أثناء ؛ الصحة :  (SCHULTZ, 1961) أحد األشكاؿ اػبمسة اليت صنفها

، كيعترب اؽبجرة كالتنقل من أجل االستفادة من فرص عمل أفضل؛ تعليم الكبار؛ التعليم الرظبي؛ العمل
بل ىو الرأظباؿ البشرم ذاتو ، ألنو يبكن أف األشكاؿ االستثمار التعليمي )التعليم الرظبي( أىم ىذه 

  فسر اعبانب األكرب من التغَتات كاالختبلفات ُب دخل الفرد كاجملتمع، ككما يقوؿ عنوي
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(SCHULTZ, 1961)  " : ( يقصد التعليم)إف جاذبية ىذا الشكل من أشكاؿ الرأظباؿ البشرم
 . )كما رأينا ذلك ُب الفصل األكؿ(  "و االقتصادمكمعدؿ زيادتو يبكن أف يكوف مفتاحا لفك لغز النم

من ىذا اؼبنطلق سنحاكؿ خبلؿ ىذا الباب األخَت من دراسة ربليل دكر الرأس اؼباؿ البشرم 
باعتباره احملصلة كالنتيجة الطبيعية لبلستثمار التعليمي ُب النمو االقتصادم من اعبانب النظرم أكال من 

 نب التطبيقي على حالة اعبزائر ُب الفصل السادس كاألخَت.خبلؿ الفصل اػبامس، ٍب من اعبا

 

 ؛ النمو االقتصادمُب الرأس اؼباؿ البشرم دكر اإلطار النظرم لاػبامس: الفصل 

 ُب اعبزائر. النمو االقتصادمُب الرأس اؼباؿ البشرم السادس: دكر الفصل 
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 المال الرأس دورل النظري اإلطار الخامس: الفصل
  االقتصادي النمو في يالبشر 

 

 تمهيد
 

 اؼبلموسةاؼبادية  األصوؿ منفقط  تتكوفاألمم  ثركات أف قريب كقت إٔب السائد االعتقاد كاف
 تكوين على البشرم العنصر تأثَت مدل يكن يؤب أم اىتماـ إٔب كٓب ،اؼبعدات أك اؼبباين ك األراضي مثل
 ُب اغبقيقي اؼبؤثر ىو البشرم العنصر أصبح رفةاؼبع ك التكنولوجيا عصر بدخوؿ كلكن. الثركات تلك
 اقتصادية مفاىيم الظهور ُب كبدأت التقليدية االقتصادية اؼبفاىيم كتغَتت ،اؼبؤسسات كاجملتمعات قباح

 قيمة زيادة إٔب الرأظبالية األصوؿ مع يؤدم البشرم بالعنصر االىتماـ كأف اؼبعرفة، على تعتمد جديدة
 .اؼبؤسساتاإلصبإب للدكؿ ك  الناتج

 

كسنحاكؿ ُب ىذا الفصل الًتكيز على دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم من خبلؿ  
 ـبتلف النظريات كالنماذج.
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 االقتصادي  للنمو النيوكالسيكي النموذج :األول المبحث
 

 منطقة ُب كاػبدمات السلع إنتاج ُب الكلية الزيادة عن للتعبَت يستخدـ مصطلح االقتصادم النمو
 ىو الذم(: GNP) اإلصبإب القومي الناتج ُب بالتغَت عنو يعرب ما كعادة معينة، زمنية فًتة خبلؿ ما

 الداخلي الناتج ُب بالتغَت عنو يعرب أك) كاحدة سنة خبلؿ اؼبنتجة النهائية كاػبدمات السلع ؾبموع
تصادم قبد النموذج النيوكبلسيكي لػ ، كمن أىم النماذج االقتصادية اؼبهتمة بالنمو االق(GDP اإلصبإب

"SOLOW - SWAN"  الذم سنستعرضو ُب ىذا البحث، باعتباره اػبلفية النظرية لكل النماذج اليت
 تعٌت بدكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم.

 

 "SOLOW - SWAN"لنموذج  العام اإلطار: األول المطلب
 

 "SOLOW - SWAN"لػ للنمو االقتصادم  قبل البدء ُب شرح النموذج النيوكبلسيكي
 سنحاكؿ التفصيل ُب اإلطار العاـ للنموذج ُب ىذا اؼبطلب حىت يتسٌت لنا فهم بقية النماذج فيما سيأٌب. 

 

 للنموذج الرياضي الشكل: األول الفرع
 

ع من النو  اإلنتاج دالة على باألساس ربليلها ُب االقتصادم للنمو النيوكبلسيكية النظرية تعتمد
 تأخذ العمل، كعنصر اؼبادم الرأظباؿ: نبا فقط متغَتين بداللة الزمن ُب تتغَت دالة كىي ،النيوكبلسيكي

 : اآلٌب العاـ الرياضي الشكل

 ( )   [ ( )  ( )] ( ) 
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 :حيث   

 (Y(t) :)اللحظة ُب اإلنتاج تدفق ىوt . 
 (K(t) :)اؼبادم الرأظباؿ ىو. 

 (L(t) :)العمل ىو. 

    :كضعنا فإذا
   ك  ⁄ 

 :تكتب السابقة اؼبعادلة فإف ⁄ 

 ( )   (   )   ( ) ( ) 
 :حيث

 k:العمل إٔب اؼبادم الرأظباؿ معدؿ ىو. 
 y:فرد لكل بالنسبة اإلنتاج. 

 f(k) :اؼبكثفة النيوكبلسيكية اإلنتاج دالة ىي (forme intensive.) 

-COBB" دالة لدينا النيوكبلسيكية نتاجاإل دالة عن اؼبعربة الرياضية الدكاؿ أشهر كمن

DOUGLAS" :اليت تكتب ُب ابسط أشكاؽبا على النحو االٌب ، 

         ( ) 
 .1ك 0 بُت ؿبصور موجب ثابت ىو: α :حيث

   

 "SOLOW - SWAN" لنموذج األساسية الفرضيات: الثاني الفرع
 

" على صبلة من SOLOW - SWANيقـو النموذج النيوكبلسيكي للنمو االقتصادم "
 :(SOLOW R. M., 1972, pp. 19-24)  يلي ما ُب  صبعها يبكن اتالفرضي

 كحيدة متجانسة سلعة كتستهلك تنتج الدكؿ أف. 
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 الكاملة اؼبنافسة ظل ُب يتم اإلنتاج. 

 ثابت دبعدؿ يزداد خارجي متغَت التكنولوجي العنصر. 

 كالعمل اؼبادم الرأظباؿ بداللة وكبلسيكيةني إنتاج بدالة سبثيلو يبكن التكنولوجي العنصر. 

 الصاُب االدخار (S )الصاُب كاالستثمار (I )الصاُب اإلنتاج من ثابتا جزءا يبثبلف 
(Y)، كبعبارة االقتصادية، السياسة ُب يستخدـ سلوكي متغَت االدخار ذلك معٌت 

 متغَت ىو" SOLOW - SWAN" مبوذج ُب( s) االدخار معدؿ فإف أخرل
 :كاآلٌب يعطى اجملمع فاالستهبلؾ شبة كمن خارجي،

{
     
    
    

⇔ {
  (   ) 

  (    ) 
 

 دبعدؿ ما بلد ُب سكاف عدد زاد إذا أنو دبعٌت ثابت، االقتصاد ُب التشغيل مستول n 
 . النسبة بنفس كذلك ىو سيزداد البلد ُب العمل عرض فإف

 

 
 القاعدي" SOLOW - SWAN" نموذج: الثاني المطلب
 

"  القاعدم من معادلتُت أساسيتُت، األكٔب زبص دالة SOLOW - SWANيتكوف مبوذج "
 .الرأظباؿ تراكم كالثانية اإلنتاج
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 القاعدي" SOLOW - SWAN" نموذجل اإلنتاج دالة معادلة: األول الفرع
 

 الشكل من اإلنتاج دالة معادلة القاعدم "SOLOW - SWAN" مبوذج ُب اإلنتاج دالة تأخذ
"COBB - DOUGLAS "اآلتية: 

         ( ) 
 :اؼبكثف الشكل على كتابتها يبكن أك

     ( ) 
 الرأظباؿ من( δ) نسبة ىناؾ كأف( s) اػباـ الدخل من ثابتة نسبة يدخركف األفراد أف افًتضنا إذا

 ما بُت الفرؽ ىو اؼبًتاكم الرأظباؿ إفف األسباب، من سبب ألم كقت كل ُب( تنقص) هتتلك اؼبادم
 :رياضيا عنو يعرب ما كىذا يهتلك، كما يدخر

 ̇        ( ) 
 :حيث

  ̇ :اؼبادم الرأظباؿ ـبزكف تغَت عن تعرب (K )الزمن عرب (t)، أف دبعٌت: ̇  
  

  
   

 s :1ك 0 مابُت ؿبصور موجب معدؿ كىو االدخار، معدؿ عن تعرب. 

 δ :موجب معدؿ كىو اؼباؿ، رأس تناقص معدؿ نع تعرب. 

( ىي اؼبعادلة األساسية ُب النظرية النيوكبلسيكية للنمو، كيبكن أف نكتبها 6إف اؼبعادلة التفاضلية )
 :الشكل لىع

  
 

 
   ( )    ( )  

 ̇

 
 

 ̇

 
 

 ̇

 
 ( ) 

ول التشغيل ُب االقتصاد ثابت، دبعٌت أنو كحسب الفرضية السادسة أعبله، كاليت تفًتض أف مست
فإف عرض العمل ُب ىذا البلد سيزداد ىو كذلك بنفس النسبة  nإذا زاد عدد سكاف ُب بلد ما دبعدؿ 

 ، أم أف: (JOHES, 2000, p. 32) نفس الفًتة خبلؿ
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    ( )

  
 

  
  ⁄

 
 

 ̇

 
   ( ) 

    :الشكل على( 2)كبكتابة اؼبعادلة 

 ̇

 
  

 

 
   ( ) 

 

 :قبد( 7) اؼبعادلة ُب( 9)ك( 8) اؼبعادلتُت كبتعويض

 ̇

 
  

 

 
     (  ) 

 

   : أف اعتبار كعلى
 :تصبح( 10) اؼبعادلة فإف  ⁄ 

  
 

 
      

 ̇̇

 
   

 

 
 (   )  

  
 

 ⁄
 (   ) (  )  

  

    كألف
 :كاآلٌب تصبح( 11) اؼبعادلة فإف ⁄ 

  
 

 
 

 ̇̇

 
   

 

 
 (   )   ̇     (   )  (  )  

 

 تغَت أف كتعٍت ،(عامل) فرد لكل اؼباؿ رأس بداللة رأظباؿ تراكم معادلة ىي( 12 ) اؼبعادلةإف 
 :ىي(JOHES, 2000, p. 33) (حدكد) مؤثرات ثبلث بتغَت يتحدد فرد لكل اؼباؿ رأس

 الدخل من اؼبستثمرة النسبة (sy.) 

 اؼببدئي اؼباؿ الرأس من( اؼبتناقصة) اؼبهتلكة النسبة (kδ.) 
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  معدؿ النمو الديبوغراُب(n.) 

 

 االقتصادي للنمو "SOLOW" مخطط: الثاني الفرع
 

( 12) كاؼبعادلة( 5) اؼبعادلة : "SOLOW - SWAN" مبوذج ُب األساسيتُت اؼبعادلتُت إف
 .أخرل فًتة إٔب فًتة من( عامل) فرد لكل اػباـ الداخلي الناتج كتطور مبو كربليل بتفسَت لنا حافتسم

 من يتكوف كالذم ،(اؼبخطط اؼبوإب انظر" )SOLOW " ـبطط نشاءإل كبتاج ذلك كلتفسَت
 :بيانية منحنيات ثبلثة

 اؼبكثفة اإلنتاج دالة منحٌت (y=k
α.) 

 فرد لكل االستثمار دالة منحٌت (sy)، اإلنتاج دالة منحٌت شكل نفس لو منحٌت كىو 
 (.s) االدخار معدؿ بفعل األسفل كبو مسحوب لكنو اؼبكثفة،

 اثابت فرد لكل الرأظباؿ ليبقى االستثمار من البلزمة الكمية منحٌت ((n+δ)k.) 
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 االقتصادي للنمو  "SOLOW" مخطط .1.5 المخطط

 
 انظر: :المصدر

 http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html 

(Yildizoglu Murat, 2001-12-15) 

 

 ؿبور على حموض ىو كما( k0) أكٕب اؿاؼب رأس ـبزكف من ينطلق ما دكلة اقتصاد أف لنفرض
 من أكربsy=sf(k0 )) فرد لكل االستثمار مستول أف نبلحظ النقطة ىذه فعند اؼبخطط، ُب الفواصل
 ىذه ُب فرد كل استهبلؾ كأف ثابت، فرد لكل اؿاؼب رأس عنصر عبعل الضركرم االستثمار مستول
 يصل أف إٔب( k0) داديز  الزمن مركر كمع ،(f(k0))ك( sf(k0)) اؼبنحنيُت بُت العمودم الفرؽ ىو النقطة

k) اؼبستول إٔب
 نظرية ُب يعرؼ ما كىذا ثابت، فرد لكل اؿاؼب رأس فيو يصبح الذم اؼبستول كىو ،(*

 . (SOLOW R. M., 1972, p. 32) "للنمو االستقرارية اغبالة"  باسم النمو

 أكرب( k0) فرد لكل أكٕب اؿاؼب رأس مستول من انطلق ما دكلة اقتصاد أف لو اؼبعاكسة اغبالة كُب
 مستول أف يرل" SOLOW - SWAN"  مبوذج فإف ،(k1( )التوازين) االستقرارم اؼبستول من

 اؿاؼب رأس عنصر ثبات على للمحافظة الضركرم اؼبستول من أقلsy=sf(k1 )) فرد لكل االستثمار
k) االستقرارم اؼبستول إٔب يصل حىت العنصر ىذا يتناقص أف هبب كؽبذا فرد، لكل

*.) 

 

 

http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html
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 لكل الداخلي الناتج مبو أف يبُت القاعدم" SOLOW - SWAN" مبوذج فإف أخرل رةكبعبا
، االستقرارية اغبالة إٔب يتقارب منو ينطلق الذم األكٕب اؿاؼب رأسعنصر   كاف مهما اقتصاد أم ُب فرد

 اغبالة إٔب يتقارب النمو معدؿ أف على كذلك يربىن "SOLOW - SWAN" مبوذجكعليو فإف 
كما يقوؿ   (s) االدخار دؿكذلك مع   تغَت أك( n) السكاين النمو معدؿ تغَت كلو حىت االستقرارية

(JOHES, 2000, pp. 35-36). 

)0( ؼبا تتحقق للنمو االستقرارية اغبالة أف نستنتج أف يبكن سبق فبا k، على لنحصل أنو دبعٌت 
)0(التفاضلية ةاؼبعادل كبل أف يكفي فرد لكل اؿاؼب رأس عنصر مستول k يلي كما جربيا: 

 ̇   ⇔     (   )   ⇔ 
    (   ) ⇔ 

 

   
       

   (
 

   
)
 

(   )⁄

 (  ) 

k) قيمة كبتعويض
 االستقرارية اغبالة عند فرد لكل اإلنتاج دالة قيمة قبد ؛(7) اؼبعادلة ُب( *

 :كاآلٌب

   (
 

   
)
 

(   )⁄

 (  ) 

 ألف كذلك الدكؿ؛ كغٌت فقر سبب لتفسَت( 14اؼبعادلة األخَتة ) االقتصاديوف ككثَتا ما يستخدـ
 مبو ؽبا معدؿ اليت الدكؿ فإف كباؼبقابل غَتىا، من أكرب استثمار مستول ؽبا اليت الدكؿ ىي الغنية الدكؿ

 .قَتةف دكال تكوف الغالب ُب مرتفع سكاين
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 القاعدي" SOLOW-SWAN" نموذج في النمو ديناميكية: الثالث الفرع
 

 الطويل اؼبدل على النمو معدؿ أف القاعدم يبُت" SOLOW - SWAN" مبوذجحل  إف
 :قبد( k) على( 13) اؼبعادلة حدم قسمنا فإذا، االستقرارية اغبالة إٔب يؤكؿ

   
 ̇

 
 

  

 
 (   ) (  ) 

 اؼبتغَت مبو معدؿ عن يعرب( gk) اغبالة ىذه كُب متغَت، أم مبو معدؿ عن يعرب(: g) رمزال حيث
 . فرد لكل اؼباؿ رأس

  ) اغبدين بُت الفرؽ ىو( k) اؼبتغَت مبو معدؿ أف تبُت( 16) اؼبعادلة إف

 
 اؼبمثلُت( n+δ)ك( 

 . التإب اؼبخطط ُب
 القاعدي "SOLOW - SWAN" موذجلن االنتقالية الديناميكية مخطط .2.5 المخطط

 

 : نفس مصدر اؼبخطط السابقالمصدر

 :أنو كنبلحظ ،(n+δ) كاؼبنحٌت( sy/k) اؼبنحٌت بُت العمودية اؼبسافة ىو النمو معدؿ إف

 يعذل ًَى ضبنت

 يعذل ًَى يىخت

k0   k
*
 

n+δ 

(sy/k) 

k 
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k0<k) االقتصاد منو ينطلق الذم اؼبستول كاف إذا
 كيزداد موجبا يكوف( k) مبو معدؿ فإف(: *

k) اؼبستول إٔب يصل حىت
 موجب معدؿ ىو( y) فرد لكل اإلنتاج مبو معدؿ أف كذلك يعٍت كىذا ؛(*

y) اؼبستول يصل حىت كيزداد
 .االستقرارية اغبالة ُب النمو مستول( *

k0>k) االقتصاد منو ينطلق الذم اؼبستول كاف إذا أما
 سالبا يكوف( k) مبو معدؿ فإف(: *

k) اؼبستول إٔب يصل حىت كيتناقص
 معدؿ ىو( y) فرد لكل اإلنتاج مبو معدؿ أف كذلك يعٍت كىذا ؛(*

y) اؼبستول يصل حىت كيتناقص سالب
 . االستقرارية اغبالة ُب النمو مستول ؛(*

 

 

 التقني التطور مع" SOLOW - SWAN" نموذج: الثالث المطلب
 

 دبعدؿ فرد لكل تاجاإلن مبو معدؿ ازدياد ىو اغبديث العاؼبي االقتصاد مبو يبيز ما أىم من إف
 تفسَته عن عجزما  كىذا (BARRO & SALA-I-MARTIN, 1996, p. 5) نسبيا ثابت
 .القاعدم" SOLOW - SWAN" مبوذج

 الطويل اؼبدل على فرد كل إنتاج مبو يفسر أف يبكن شيء ال أف" SOLOW" اعترب فقد كؽبذا 
لنمو االقتصادم النيوكبلسيكية كؽبذا فإف نظرية ا ؛(SOLOW R. , 1957) التقٍت التطور غَت من

كما   اإلنتاج عناصرختلف ؼب اؼبتناقص اؼبردكد تأثَت تعترب التطور التقٍت العنصر الوحيد الكفيل بأف يعوض
                        (BARRO & SALA-I-MARTIN, 1996, pp. 17-19) يذكر ذلك 

 .(AGHION & HOWITT, 2000, p. 12) ك

 ثبات مع حىت أنو يعٍت  الطويل اؼبدل على  النيوكبلسيكية اإلنتاج دالة تغَت فإف أخرل كبعبارة
 بتغَت ـبتلفُت سنتُت بُت ما سيتغَت اإلنتاج حجم فػإف العمل كمقدار اؼبادم اؿاؼب رأسعنصر  مقدار

 2010 عاـ ُب ما بلد ُب التكنولوجي التطور مستول كاف فإذا اإلنتاج، ُب اؼبستخدمة كالتقنيات اؼبعارؼ
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 ُب سيكوف البلد ىذا ُب اإلنتاج حجم فإف مثبل 1962 عاـ ُب التكنولوجي التطور اؼبستول من كربأ
 .اؼبادم اؿاؼب كرأس العمل عنصرم ثبات مع حىت 1962 عاـ ُب عليو كاف فبا أكرب 2010 عاـ

 

 التطور مع" SOLOW - SWAN" نموذجل اإلنتاج دالة معادلة: األول الفرع
 التقني

 

( 6) باؼبعادلة اؼبعطاة القاعدم النموذج إنتاج دالة معادلة على" SOLOW " أدخل لقد
 :اآلٌب الشكل لتأخذ ،(A) التكنولوجي التطور عنصر

 

{
 ( )   ( )  [ ( )  ( )]          (  )

 ( )   ( )     (  ) 

 ( )   ( )     (  )  

 

 

 دبفهـو اغبياد" اسم عليو يصطلح ما كىو( L) بػ( A) جداء" R. M. SOLOW" تمداع كلقد
HARROD"، البحتة  النظرية الناحية فمن العمل، عنصر فعالية من يزيد التقٍت التطور أف ذلك كيعٍت

 LECAILLON, LE) ككذلك  (AGHION & HOWITT, 2000, pp. 16-18))انظر: 

PAGE, OTTAVJ, & GRANGEAS, 1995, p. 97) التقٍت التطور عنصر إدراج ( يبكن 
 ىبل أف دكف من أشكاؿ بثبلثة" COBB - DOUGLAS" النيوكبلسيكية من نوع اإلنتاج دالة ُب

 : كاآلٌب،  بالدالة ذلك

 Y=F(K,AL) :دبفهـو اغبياد "HARROD." 
 Y=F(AK,L) :دبفهـو اغبياد "SOLOW :"تتغَت ال فرد لكل اإلنتاج دالة أف كيعٍت 

 (.w) األجر تغَت ذاإ إال
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 Y=AF(K,L) :دبفهـو اغبياد "HICKS :"فعالية بزيادة يقـو التقٍت التطور أف كيعٍت 
 كانت إذا ثابتا العنصرين بُت التقٍت اإلحبلؿ معدؿ كيكوف معا، كالرأظباؿ العمل عنصر

 (.w/r) النسبة يغَت ال اغبالة ىذه ُب التقٍت كالتطور ثابتة،( k) لػ الرأظبالية الكثافة

 توضركر ه ؽبذا النوع من اغبياد باختيار  (SOLOW R. M., 1972, pp. 52-55) كيربر
 .للنمو (اؼبنتظمة)اؼبستقرة   لحالةللوصوؿ ل

 :كاآلٌب اؼبكثف الشكل( 12) اؼبعادلة كتأخذ

         (  ) 
 

  مالال رأسعنصر  تراكم معادلة: الثاني الفرع

 

 التقٍت التطور مع" SOLOW - SWAN" مبوذج ُب اؼباؿ رأسعنصر  تراكم معادلة تأخذ
 : القاعدم النموذج تراكم معادلة نفس

 ̇        (  ) 

   
 ̇

 
    

 

 
   (  ) 

 :اآلٌب اؼبكثف الشكل على أيضا تكتب أف كيبكن

 ̇     (   )  (  ) 

   
 ̇

 
     

 

 
 (   ) (  ) 

 :قبد اؼبكثفة؛ فرد لكل اإلنتاج دالة معادلة( 17) اؼبعادلة على اللوغاريتم كبإدخاؿ

 ̇

 
  

 ̇

 
 (   )

 ̇

 
 (  ) 
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 :كاآلٌب( γ) النمو معادالت بداللة( 11) اؼبعادلة كتكتب

   
 ̇

 
        (   )  (  ) 

 كانت إذا إال ثابتا يكوف ال( gk) فرد لكل اؼباؿ رأس عنصر مبو معدؿ أف تعٍت( 21) اؼبعادلة إف
  :كعندىا يصبح  .ثابت( δ) ألف ثابتة( y/k) النسبة

      (  ) 

 :قبد ؛(24) العادلة ُب( 13) اؼبعادلة كبتعويض

 

             (   )  
 (   )   (   )  

          

 التقٍت التطور ازدياد معدؿ بنفس الطويل اؼبدل على يزداد فرد لكل اإلنتاج أف يعٍت كىذا
 على الصفر إٔب يؤكؿ فرد لكل اإلنتاج مبو أف تقٍت تطور بدكف القاعدم النموذج ُب رأينا ألننا لبلقتصاد،

 (.gy=gk=0) الطويل اؼبدل

 

 التطور مع" SOLOW- SWAN" نموذج في النمو ديناميكية: الثالث الفرع
 التقني

 

 ربليل هبا ًب اليت الطريقة بنفس يتم التقٍت التطور مع" SOLOW - SWAN" مبوذج ربليل إف
 كبتاج فإننا كؽبذا ،الطويل اؼبدل على ثابت غَت( k) اؼبتغَت أف ىنا الوحيد كالفرؽ القاعدم، النموذج
 .دالبعي اؼبدل على ثابت يكوف آخر متغَت لوضع للتحليل
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 :نضع

 ̃  
 

  
: أف كدبا، التقٍت التطور ك فرد لكل اؼباؿ الرأس بُت النسبة عن يعرب( ̃ ) حيث،   

  
 

 
̃   :فإف    

 

 
 .الطويل اؼبدل على ثابت( ̃ : )فإف ثابت( A)ك ثابت( k) أف كحيث، 

̃ : كضعنا كإذا  
 

  
 اإلنتاج دالة نكتب أف نستطيع إنناف؛          :أف كحيث،  

 :اآلٌب اؼبكثف الشكل على

 ̃   ̃  (  ) 
 :اآلتية اؼبعادلة كتابة إعادة يبكن الطريقة كبنفس 

 ̇

 ̃
 

 ̇

 
 

 ̇

 
 

 ̇

 
 (  ) 

 :كاآلٌبالرأس اؼباؿ اؼبادم   تراكم معادلة تكوف كعليو

 ̇̃    ̃  (     ) ̃ (  ) 
0) أكٕب( تقٍت تطور/اؿاؼب رأس) معدؿ من ينطلق ما دكلة اقتصاد أف فرضنا فإذا 

~
k )من أقل 

 من ينطلق أخرل كبعبارة اؼبخطط، ُب الفواصل ؿبور على موضح ىو كما االستقرارية اغبالة قيمة
0) استثمار مستول

~
)(~ kgnys  )اؿاؼب رأس عنصر عبعل ضركرمال االستثمار مستول من أكرب 

0) أكٕب( تقٍت تطور/اؿاؼب رأس) معدؿ فإف كؽبذا ثابت، فرد لكل

~
k )أف إٔب الزمن مركر كمع سيتزايد 

*) االستقرارم اؼبستول إٔب يصل

0

~
k)، متوازف مبو ُب االقتصاد يدخل كبعدىا. 

 :كاآلٌب نفس الطريقة اؼبعتمدة مع النموذج القاعدم()ب االستقرارية اغبالة قيم كقبد

 ̃  [
 

     
]

 
(   )⁄

 (  ) 

، االدخار معدؿ مع موجبا ارتباطا يرتبط عامل لكل اؼباؿ رأس مبو معدؿ أف( 28) اؼبعادلة كتبُت
 :قبد( 25) اؼبعادلة ُب( 28) اؼبعادلة كبتعويض



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

114 
 

 ̃  [
 

     
]

 
(   )⁄

 (  ) 

̃  :أف كدبا   
 

 
 :بتهااكت يبكن( 29) اؼبعادلة فإف؛  

 ̃ ( )   ( ) [
 

     
]

 
(   )⁄

 (  ) 

 

 التطور مستول بتغَت يتغَت فرد لكل اإلنتاج لدالة االستقرارية اغبالة مستول أف يؤكد ما كىذا
 الطويل اؼبدل على معدكما يكوف فرد لكل اإلنتاج دالة مبو معدؿ فإف التقٍت التطور غياب ففي التقٍت،

 يفسر التقٍت التطور مع" SOLOW - SWAN" مبوذج فإف كعليو ،(القاعدم النموذج يثبتو ما كىذا)
 .(JOHES, 2000, p. 44) التقٍت بالتطور الطويل اؼبدل على النمو
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 النمو نموذج في البشري المال رأسال :الثاني المبحث
 الموسع نيوكالسيكيال

 

لقد غلب على التحليل االقتصادم  للنمو كلعدة عقود من الزمن النموذج النظرم النيوكبلسيكي 
اؼبقاؿ الشهَت للباحثُت   1661ُب عاـ   شرإٔب أف نم  ."SOLOW-SWANللباحثُت "

(MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)  للنمو  الذم ظبح بتوسيع النموذج النيوكبلسيكي
 الرأس اؼباؿ البشرم.عنصر ادم ليسع االقتص

 

 

 "SOLOW-SWAN" لنموذج التجريبي االختبار: األول المطلب
 

كخطوة أكٔب باختبار النموذج   (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)انطلق 
 ."SOLOW-SWAN"األساسي 

 

 "SOLOW-SWAN" لنموذج التجريبي الشكل: األول الفرع
 

 على اللوغاريتم بإدخاؿالباحثوف  قاـ "SOLOW-SWAN"النموذج األساسي الختبار  
 الرياضية الصيغة تأخذ االستقرارية اغبالة ُب فرد لكل اإلنتاج دالة أف كاجدلي ؛(30) اؼبعادلة طرفُت
 :اآلتية
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  ( )    [ ( )]  
 

   
  ( )  

 

   
  (     )  (  ) 

 :كحيث أف

{
  

 

 
 ( )   ( )   

  

 ( على النحو التإب:41تكتب اؼبعادلة )

  (
 

 
)    [ ( )]     

 

   
  ( )  

 

   
  (     )  (  ) 

)1(: ) ىي لبلدخار بالنسبة اإلنتاج مركنة أف تبُت( 32) كاؼبعادلة  )، مركنة أف حُت ُب 
 . سالبة بإشارة لكن السابقة اؼبركنة نفس ىي( n+g+δ) للحد بالنسبة اإلنتاج

 من اؼبادم اؼباؿ الرأس حصة تكوف العآب دكؿ غالبية ُب أنو تبُت الدكلية اإلحصاءات أف كحيث
)1() العبارة ُب القيمة ىذه كبتعويض ،(α=3/1) الثلث حدكد ُب الدخل  )مركنة أف قبد ؛ 
 حدكد ُب كذلك ىي( n+g+δ) للحد كبالنسبة ،%50 حدكد ُب ىي لبلدخار بالنسبة اإلنتاج

 .فقط% 5 حبوإب سيزداد فرد لكل اإلنتاج فإف% 10 بػ االدخار معدؿ ازداد إذا أنو دبعٌت ،%(50)

نطلق الباحثوف ُب أكؿ خطوة ا" SOLOW-SWAN"النمو النيوكبلسيكي  مبوذج كالختبار
 أف للتبسيطكافًتضوا  الدكؿ، لكل بالنسبة 0.05 ميساك  ؾبموعهما كأف ثابتاف( δ)ك( g) أفبافًتاض 

كتأخذ الصيغة   (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) ثابتة التقٍت التطور دالة
 الرياضية اآلتية:

 ( )   ( )      (  ) 
 . ثابت a ك عشوائي، متغَت ε: حيث

 :التالية تجريبيةال الصيغة" SOLOW" مبوذج يأخذ ،(31) اؼبعادلة ُب( 33) اؼبعادلة كبتعويض

  ( )    (
 

 
)    

 

   
  ( )  

 

   
  (     )    (  ) 
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  ( )    (
 

 
)    

 

   
[  ( )    (     )]    (  ) 

 

 "SOLOW-SWAN" نموذج الختبار التجريبية النتائج: الثاني الفرع
 

 العآب دكؿ من دكلة 98 من مكونة عينة على"SOLOW-SWAN" مبوذجالباحثوف  طبق قدل

 ذات الدكؿ ؾبموعة اختربكا ُب الثانية ك  العينة، دكؿ كل فيها استخدموا رةُب اؼب :مرات ثبلثة على)
 بياناتال قاعدة عل باالعتماد( فقط اؼبتقدمة الدكؿ ؾبموعة األخَتة ركزكا على رةُب اؼبك  اؼبتوسط، الدخل

 اػباـ الداخلي الناتج استعملوا كقد ؛1988 لعاـ" SUMMERS & HESTON" لػ دكليةال
 العاـ) اغبقيقي لبلستثمار اؼبتوسطة كاغبصة ،(y) التابع للمتغَت بالنسبة العمل سن ُب فرد لكل اغبقيقي
 للمتغَت بالنسبة 1985 إٔب 1960 من اؼبمتدة للفًتة اغبقيقي اػباـ الداخلي الناتج من( كاػباص
 (.n) للمتغَت بالنسبة الفًتة لنفس بالنسبة العمل سن ُب ىم الذين األفراد مبو دؿكمع ،(s) اؼبستقل

 :ككجدكا النتائج التالية

 (:بًتكلية غَت دكلة 98 كتضم) العينة دكؿ كل استخداـ عند: األكٔب اؼبرة

.69.0..;59.0²).ln()[ln(48.187.6)ˆln()35(

.69.0..;59.0²);ln(97.1)ln(42.148.5)ln()34(





eesRgnsy

eesRgnsy



 

.60.048.1
1







 

 (:دكلة 75 كتضم) اؼبتوسط الدخل اتذ الدكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثانية اؼبرة

.61.0..;59.0²).ln()[ln(43.110.7)ˆln()35(

.61.0..;59.0²);ln(01.2)ln(31.136.5)ln()34(





eesRgnsy

eesRgnsy



 

.59.043.1
1
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 (:دكلة 22 كتضم) OCDE دكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثالثة اؼبرة

.37.0..;06.0²).ln()[ln(56.062.8)ˆln()35(

.38.0..;01.0²);ln(76.0)ln(50.097.7)ln()34(





eesRgnsy

eesRgnsy



 

.36.056.0
1







 

 من ؛منو رةاؼبنتظ النظرية النتائج بعض حقق" SOLOW" مبوذج أف بوضوح النتائج ىذه كتبُت
 : حيث

)ln()كln(s )() معامبلت إشارة اختبلؼ: أكال  gn )الثبلثة اؼبرات ُب. 

)ln()كln(s )() معامبلت قيم تقارب: ثانيا  gn )الثبلثة اؼبرات ُب اؼبطلقة بالقيمة. 

59.0²)مقبوؿ ربديد معامل: ثالثا R )ثبلثة بُت من مرتُت ُب  . 

 حقق اليت اؼبرتُت ُب( α=3/1) النظرية القيمة إثبات ُب أخفق النموذج أف النتائج ىذه تبُت كما
 . النتائج أفضل فيهما

 ُب البشرم اؼباؿ الرأس إدراج األفضل من أنو الباحثوف رأل النتائج ىذه كلتحسُت
 ". SOLOW"مبوذج
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 االقتصادي للنمو الموسع النيوكالسيكي النموذج: الثاني المطلب
 

رأس اؼباؿ البشرم  عنصر بإدراج  (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)لقد قاـ 
 علىلتحسينو؛ "SOLOW"ُب مبوذج ( كالعمل اؼباؿ الرأس) األخرل اإلنتاج عوامل بقية مثلكعامل 

 زيادة ُب شبة كمن العمل إنتاجية مضاعفة ُب ساىمي العاملة الطبقة لدل الدراسة سنوات تراكم أف اعتبار
 الفصل ُب رأيناىا اليت البشرم اؼباؿ الرأس نظرية إليو تدعو كما سباما – لبلقتصاد الكلية اإلنتاجية

 . -األكؿ

 

 اإلنتاج معادلة: األول الفرع
 

 أف دائما وففًتضيفإهنم " SOLOW" مبوذج ُب البشرم اؼباؿ الرأس الباحثوف يدرجعندما  
 :التإب الرياضي الشكل اإلنتاج دالة معادلة صيغة تأخذ كعندىا متناقص، مردكد اإلنتاج لعوامل

 

 ( )   ( )  ( ) [ ( ) ( )]                    (  ) 

 

" SOLOW" مبوذج مثل نفسها ىي اؼبتغَتات كبقية البشرم، اؼباؿ الرأس ـبزكف ىو H: حيث
 :كبوضع .سابقا رضاؼبستع
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{
 
 

 
   

 

  

  
 

  

  
 

  

 

 :يلي كما اؼبكثف الشكل على النموذج معادلة كتابة يبكن

 ( )   ( )  ( )  (  ) 
 

 

 (االنتقال معادالت أو)  التراكم معادالت: الثاتي الفرع
  

 الرأس ُب اؼبستثمر اعبزء ىو( sh)ك العادم، اؼباؿ الرأس ُب ثمراؼبست اعبزء ىو( sk) أف اعتبار على
 :اآلٌب الشكل الًتاكم معادالت خذتأ البشرم؛ اؼباؿ

 

 ̇( )     ( )  (     ) ( ) (  ) 
 ̇( )     ( )  (     ) ( ) (  ) 

 

النمو   مبوذج فإف اقصمتن مردكد اإلنتاج لعوامل أف افًتاض من ينطلق النموذج أف كدبا
 اؼبدل على سيتقارب (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)النيوكبلسيكي اؼبوسع 

 .االقتصادم النمو ُب" SOLOW" نظرية حبسب االستقرارية اغبالة إٔب الطويل
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 االستقرارية اغبالة قيم قبد ؛"SOLOW-SWAN" مبوذج مع أتبعناىا اليت اؼبنهجية كبنفس
 (:للنموذج االستقرارية اغبالة قيم بيانيا تبُت اؼبخطط ُب اؼبنحنُت عتقاط نقطة) يلي كما

 

{
 
 

 
 
   [

  
   

   
 

     
]

 
(     )⁄

 (  )

   *
  
    

   

     
+

 
(     )⁄

 (  )

 

 

 (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) لنموذج  االستقرارية الوضعية مخطط .3.5 المخطط

 
 : انظر:المصدر

 http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html 

(Yildizoglu Murat, 2001-12-15) 

 

 

h 

k 

0h 

0k 

http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/yildi/croissance/croissanceweb/node8.html
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 اغبالة ُب اؼبكثفة اإلنتاج دالة قيمة قبد ؛(37) اؼبعادلة ُب( 41)ك( 40: )اؼبعادلتُت كبتعويض
 :ىي االستقرارية

   [
  
    

 

(     )   
]

 
(     )⁄

 (  ) 

النمو النيوكبلسيكي  موذجاآلتية لن التجريبية اؼبعادلة قبد ؛(42) اؼبعادلة على ريتمااللوغ كبإدخاؿ
 :(MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) لػ اؼبوسع

  (
 ( )

 ( )
)    [ ( )]     

   

     
  (     )

 
 

     
  (  )  

 

     
  (  )  (  ) 

 

 :فإف β= α=3/1: أف مثبل فرضنا فإذا
   

     
   

( sk) من كل مركنة أف حُت ُب( 2-) لػ مساكية تكوف( n+g+δ) اغبد مركنة أف يعٍت كىذا
 .للواحد مساكية تكوف( sh)ك

 :التالية بالطريقة مباشر بشكل االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس مسانبة إبراز كيبكن

 :فنجد ؛(43) اؼبعادلة ُب كنعوضها( 41) اؼبعادلة من( sh) قيمة نستخرج

  (
 ( )

 ( )
)    [ ( )]     

 

   
  (     )  

 

   
  (  )

 
 

   
  (  )  (  ) 
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 للنموذج التجريبية االختبارات نتائج: الثالث الفرع
 

 نفس (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) يفًتض النموذج الختبار
 0.05 يساكم ؾبموعهما كأف ثابتاف( δ)ك( g: )أف أم ؛"SOLOW" مبوذج على اؼبطبقة الفرضيات

 :التالية الصيغة كتأخذ ثابتة التقٍت التطور دالة أف للتبسيط يفًتضوف كما الدكؿ، لكل بالنسبة

 ( )   ( )      (  ) 
 .ثابت a ك عشوائي، متغَت ε: حيث

النمو النيوكبلسيكي اؼبوسع للرأس اؼباؿ  مبوذج يأخذ  ،(43) اؼبعادلة ُب( 33) اؼبعادلة كبتعويض
 :التالية التجريبية الصيغة (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) البشرم لػ 

  (
 ( )

 ( )
)    

 

     
  (  )  

   

     
  (     )

 
 

     
  (  )    (  ) 

  (
 ( )

 ( )
)    

 

     
[  (  )    (     )]

 
 

     
[  (  )    (     )]    (  ) 

 قياس ربديد إال يبقى ال" SOLOW-SWAN" مبوذج على اؼبطبقة اؼبعطيات نفس كبأخذ
 تقرييب كقياس ىبتاركف (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) فإف ذاكؽب ،(sh) للمتغَت
 ما اؼبمتدة الفًتة خبلؿ ثانويا تعليما تابعواك  العمل سن ُب ىم الذين األفراد نسبة متوسط( sh) للمتغَت

( UNECO) معطيات من الباحثوف ينطلق( sh) للمتغَت قياسهم ُب) 1985ك 1960عامي بُت
 يضربوف ٍب سنة، 17ك 12 بُت ما أعمارىم تًتاكح الذين لؤلفراد الثانوم التعليم ُب القيد معدؿ حوؿ
 .((19-15) يدرسوف كمازالوا العمل سن ُب ىم الذين األفراد  بُت النسبة ُب اؼبعدؿ ىذا

 : ككانت النتائج كاآلٌب



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

144 
 

 (:بًتكلية غَت دكلة 98 كتضم) العينة دكؿ كل استخداـ عند: األكٔب اؼبرة

.51.0..;78.0²

)];ln()[ln(67.0)]ln()[ln(73.086.7)ˆln()46(

.51.0..;78.0²

);ln(66.0)ln(73.1)ln(69.089.6)ˆln()45(
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.73.0
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  (:دكلة 75 كتضم) اؼبتوسط الدخل تذا الدكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثانية اؼبرة

.51.0..;78.0²

)];ln()[ln(74.)]ln()[ln(71.097.7)ˆln()49(

.45.0..;77.0²

);ln(73.0)ln(50.1)ln(70.081.7)ˆln()48(
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  (:دكلة 22 كتضم) OCDE دكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثالثة اؼبرة

.32.0..;28.0²

)];ln()[ln(76.0)]ln()[ln(29.071.8)ˆln()46(

.33.0..;24.0²

);ln(76.0)ln(07.1)ln(28.063.8)ˆln()45(
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 بعيد حد إٔب حقق" MANKIW, ROMER & WEIL" مبوذج أف النتائج ىذه كتبُت
 : حيث من كذلك منو، اؼبنتظرة النظرية النتائج
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 ؼبعامل السالبة كاإلشارة( ln(sk)) ك( ln(sh)) معامبلت ُب اؼبوجبة اإلشارة: أكال
)ln(  gn الثبلثة اؼبرات ُب. 

 ؼبعامل اؼبطلقة القيمة مع( ln(sk)) ك( ln(sh)) معامبلت قيم ؾبموع تقارب: ثانيا
)ln(  gnالثبلثة اؼبرات ُب. 

78.0²)حسن ربديد معامل: ثالثا R )ثبلثة من ؼبرتُت بالنسبة. 

31)النظرية القيمة مع جدا متقاربة( β)ك( α) من لكل بالنموذج اؼبقدرة القيم: رابعا  )
 .ثبلثة بُت من مرتُت ُب

 

 و النيوكالسيكي الموسعالنم اختبار سرعة تقارب نموذجالمطلب الثالث: 
 

 لنموذجبتوسيع ا (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) الباحثوف يكتف ٓب
 .النموذج تقاربسرعة  الختبارا ذلك تعدك  بل ،كاختباره للنمو النيوكبلسيكي

 

 النموذج تقارب سرعة الختبار الرياضي الشكل: األول الفرع

 

 حالتو كبو النموذج تقارب سرعة عن البحث ٍتيع االقتصادم النمو مباذج ُب التقارب اختبار إف
 :التالية اؼبنهجية نتبع السرعة ىذه كلقياس االستقرارية؛

 :فنجد ؛(30) اؼبعادلة ُب( 27) اؼبعادلة نعوض

 ̇̃    ̃  (     ) ̃ (  ) 

̃̇ : االستقرارية اغبالة ُب أنو كنعلم    ⇔  ̃   ̃  
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 :كعليو؛ يبكن أف نكتب

   ( ̃ )  (     ) ̃ ⇔   (     )( ̃ )    (  ) 
~~*: النقطة من بالقرب األكٔب الدرجة من" TAYLOR" لػ احملدكد بالنشر كبإجراء

kk  
k) للمتغَت

~)، كاآلٌب: 

 ̇̃  (
  ̇̃

  ̃
|

 ̃  ̃ 

)  ( ̃   ̃ ) (  ) 

 ̇̃  (
  ̇̃

  ̃
|

 ̃  ̃ 

)      ( ̃ )    (     ) (  ) 

 :قبد ؛(49) اؼبعادلة ُب( 50)ك( 48) اؼبعادلتُت كبتعويض

 ̇̃   (   ) (     ) ( ̃   ̃ ) (  ) 
 اغبالة قيمة إٔب يتقارب( ̃ ) الفعلية العمل بوحدة عنو معربا اؼباؿ رأس أف تعٍت( 51) اؼبعادلة

 .  عنها تفصل اليت اؼبسافة مع متناسبة بسرعة(  ̃ ) التوازنية االستقرارية

 :فإذا كضعنا

  (   ) (     )  

  ( ̃   ̃ )   ̇   ̇̃  
 :حيث

 .ىو معامل التقارب:  

k)ىي اؼبسافة بُت : 
~*)ك( ~

k.) 

  :كاآلٌب( 51)تصبح اؼبعادلة 

 ̇̃        ̇ (  ) 
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 :ىو( 52) اؼبعادلة بواسطة عنها اؼبعرب التفاضلية اؼبعادلة كحل

 ( )   ( )      
 ̃( )   ̃  [ ̃( )   ̃ ]   (   ) (     )  (  ) 

( ̃ ) فيو يتقارب الذم اؼبعدؿ بنفس(  ̃ ) إٔب تتقارب( ̃ ) أف نبُت أف نستطيع الطريقة كبنفس
 :أف دبعٌت ؛(  ̃ ) إٔب

 ̃( )   ̃  [ ̃( )   ̃ ]   (   ) (     )  (  ) 
 االستقرارية؛ اغبالة من بالقرب احملدكد اػبطي أللوغاريتمي التقارب مباشرة نستخدـ أف يبكن كما

 :اآلتية العامة لتفاضليةا اؼبعادلة فنجد

 [ ( )]

  
   [  (  )    ( ( ))] (  ) 

 :يعطينا التفاضلية اؼبعادلة ىذه كحل

  [ ( )]  (       )   (  )    [ ( )]       (  ) 
  [ ( )]    [ ( )]  (       )[  (  )    [ ( )]] (  ) 

(  ̃ )بُت الفرؽ أف معناه فهذا سنة؛ لكل( 0.04) يساكم التقارب معامل يكوف مثبل فعندما
  :اؼبعادلة حل ذلك يستلـز اؼبسافة نصف كلتقليص. السنة ُب% 4 بػ يتقلص(  ̃ )ك

(   )       تعطينا اليت(          )        ⁄⁄. 

 كإذا. اؼبسافة نصف لتقليص تقريبا سنة 18 يلزمنا أنو قبد بقيمتو، التقارب معامل كبتعويض 
 . تقريبا سنة 14 يستلـز اؼبدة نصف فلتقليص سنة لكل( 0.05) يساكم التقارب معامل مثبل كاف

 يأخذ التقارب معامل يصبح اؼبنهجية، نفس كبإتباع النموذج ُب البشرم اؼباؿ الرأس إدراج كعند
 :اآلتية الصيغة

  (     ) (     ) (  ) 
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 :اآلتية الدكلية اإلحصائية القيم  مثبل أخذنا فإذا

 (      ⁄ (     )ك   (       

 أنو ذلك كمعٌت سنة، لكل 0.02 لػ اؼبساكية النظرية القيمة يأخذ أف هبب التقارب معامل فإف
  .سنة 35 حوإب األكلية اؼبسافة نصف لتقليص يستلـز

y) قيمة تعويض خبلؿ من فيتحدد التجرييب النموذج أما
 :فنجد ؛(57) اؼبعادلة ُب  (*

  [ ( )]    [ ( )]

 (       )
 

     
  (  )

 (       )
   

     
  (     )

 (       )
 

     
  (  )

 (       )   [ ( )]  (  ) 

  [ ( )]    [ ( )]

 (       )
 

     
[  (  )    (     )]

 (       )
 

     
[  (  )    (     )]

 (       )   [ ( )]  (  ) 

 

 النموذج تقارب سرعة الختبار التجريبية النتائج: الثاني الفرع
 

 كجد السابقة االفًتاضات نفس كبأخذ اؼبتوفرة الدكؿ عينة عطياتم على( 60) اؼبعادلة بتطبيق
(MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) التالية النتائج : 
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 (:بًتكلية غَت دكلة 98 كتضم) العينة دكؿ كل استخداـ عند: األكٔب اؼبرة

.33.0..;46.0²

)];ln()[ln(238.0)]ln()[ln(5.0)ln(299.046.2)ˆln()60( 60
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  (:دكلة 75 كتضم) اؼبتوسط الدخل ذات الدكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثانية اؼبرة

.30.0..;44.0²

)];ln()[ln(266.0)]ln()[ln(506.0)ln(372.009.3)ˆln()60( 60
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  (:دكلة 22 كتضم) OCDE دكؿ ؾبموعة استخداـ عند: الثالثة اؼبرة

.15.0..;66.0²

)];ln()[ln(236.0)]ln()[ln(396.0)ln(402.055.3)ˆln()60( 60
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 اؼبرات ُب( 02.0) النظرية التقديرات من جدا قريب التقارب معامل أف النتائج ىذه كتبُت
 تتساكل حيث ؛(OCDE) دكؿ مع خاصة النتائج أفضل يعطي النموذج أف أيضا كنبلحظ ثة،بلالث

 .  الثلث من( α) قيمة فأكثر أكثر تتقرب حُت ُب النظرية القيمة مع التقارب معامل قيمة تقريبا

 لػ االقتصادم للنمو النيوكبليسكي لنموذجا ُب البشرم اؼباؿ الرأس إدراج أف القوؿ يبكن كعموما
"SOLOW-SWAN "كبُت بوضوح الدكر البارز اؼبعطيات اختبار أماـ النموذج ىذا صبلحية أكد ،

الذم يقـو بو الرأس اؼباؿ البشرم سواء على مستول النمو االقتصادم، أك على مستول مسانبتو ُب 
 . إٔب الوضعية االستقرارية اؼبأمولة تسريع مسار تقارب معدالت مبو ـبتلف الدكؿ ككصوؽبا
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 النمو نظرية في البشري المال الرأس :الثالث المبحث
 الحديثة االقتصادي

 

يفسر لنا بوضوح  -الذم رأيناه سابقا –" مع التطور التقٍت SOLOW-SAWANإف مبوذج "
عترب متغَتا خارجيا عن الذم ي ؛معدؿ مبو دخل الفرد ُب الوضعية االستقرارية على أنو معدؿ التطور التقٍت

النموذج، فعلى العكس من ذلك فإف ىذا النموذج ال يستطيع أف يفسر لنا معدؿ مبو دخل الفرد على 
، كذلك (BARRO & SALA-I-MARTIN, 1996, p. 157) كما بُت ذلك  اؼبدل الطويل

 بسبب اؼبردكد اؼبتناقص لعوامل اإلنتاج.

" بدأت تتشكل ُب منتصف SOLOW-SAWANكبالنظر للنقائص اؼبسجلة على مبوذج "
" عاـ P. ROMERلبلقتصادم األمريكي " AKعقد الثمانينيات من القرف اؼباضي )من خبلؿ مبوذج 

"، حاكلت تفسَت النمو  اؼبنشأ ( نظرية حديثة للنمو االقتصادم تسمى: " نظرية النمو الداخلي1612
 االقتصادم على اؼبدل الطويل بواسطة مباذج جديدة.

النماذج اليت تدرس العبلقة  (AGHION & HOWITT, 2000, pp. 354-355)كيقسم 
كالنمو االقتصادم من منظور نظرية النمو الداخلي إٔب ؾبموعتُت كبَتتُت من  الرأس اؼباؿ البشرمبُت 

 اؼبقاربات: 

صاحب جائزة نوبل ُب االقتصاد عاـ  (LUCAS, 1988) اؼبقاربة األكٔب: بدأت بأعماؿ
أف النمو  كيعترب، (BECKER, 1964)نطلق فيها من نظرية رأس اؼباؿ البشرم لػ كاليت ي ؛1666

االقتصادم يتحدد باألساس بًتاكم رأس اؼباؿ البشرم، دبعٌت أف اختبلؼ معدالت النمو االقتصادم بُت 
 الدكؿ يبكن تفسَتىا باألساس دبعدالت تراكم رأس اؼباؿ البشرم ؽبذه الدكؿ.

كترل أف ـبزكف رأس ، (NELSON & PHELPS, 1966) من مقاؿ نطلقاؼبقاربة الثانية: ت
اؼباؿ البشرم الذم سبلكو الدكؿ ىو ؿبرؾ النمو االقتصادم، كأنو كلما كاف العماؿ دبستول تعليمي جيد  
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، كتعد دراسة كلما كانت قدراهتم على التكيف مع التقنيات اعبديدة كعلى تطويرىا أفضل
(ROMER, 1990) دة ُب ىذه اؼبقاربةمن الدراسات الرائ . 

ألف اؼبقاربة الثانية تركز كثَتا على كسنقتصر ىنا على استعراض اؼبقاربة األكٔب بالدراسة كالتحليل، 
ُب النمو االقتصادم من خبلؿ مسانبتو ُب أنشطة الدكر غَت اؼبباشر الذم يساىم بو الرأس اؼباؿ البشرم 

سية بالعبلقة اؼبوجودة بُت التطور التقٍت كالرأس اؼباؿ أسا كىي بذلك مقاربة هتتم بصفة ،البحث كالتطوير
  ، كىذا خارج نوعا ما عن حدكد كؾباؿ أطركحتنا ىذه.البشرم

 

 عند االقتصادي النمو في البشري المال الرأس دور :األول طلبالم
(LUCAS, 1988)  

 

ك ربليل دراسات ، (SOLOW, 1957) من استعراض مبوذج (LUCAS, 1988)انطلق 
"DENISON على النمو االقتصادم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية، كاالستلهاـ من نظرية الرأس "

" UZAWA (1965)" ك"ARROW (1962)"، كمن مباذج: "G. BECKERاؼباؿ البشرم لػ"
مكمل للتطور التقٍت ُب النموذج أساسي ك " ليضع الرأس اؼباؿ البشرم كمصدر ROMER (1986)ك"

  .(MAYEUR, 2005, pp. 300-308) النيوكبلسيكي للنمو

 

 " R. E. LUCAS" نموذج فرضيات: األول الفرع
 

 على صبلة من الفرضيات؛ من أنبها: (LUCAS, 1988) يقـو مبوذج

 أف ىناؾ اقتصاد مغلق، مشكل من أسواؽ تنافسية سباما. .1

 (.n(، كأف معدؿ النمو السكاين ثابت كؿبدد بػ )t( متعامل ُب اللحظة )Lأف ىناؾ ) .1
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 ( تتشكل من سلعة كاحدة )للتبسيط(.c(t)ف دالة االستهبلؾ لكل فرد )أ .4

 Constant Inter temporal Elasticity of) أف دالة اؼبنفعة للمتعاملُت من النوع .3

Substitution( )CIES):؛ كتأخذ شكل الصيغة التالية 

 

 [ ( )]  
 

   
[ ( )     ] (  ) 

( يتغَت من الصفر إٔب t( ُب اللحظة )hالرأس اؼباؿ البشرم ) أف لكل متعامل ـبزكف مًتاكم من .6
 ما الهناية؛ ىذا ما يسمح لنا بكتابة اؼبعادلة التالية:

  ∫  ( )   (  )

  

 

 

 

( لزيادة رأس مالو u(h)-1( للعمل كاعبزء اؼبتبقي )u(h)أف اؼبتعامل ىبصص جزء من كقتو ) .2
Lنتاج ىو )يصبح اعبزء اؼبخصص فعبل لئلكؽبذا البشرم، 

e:؛ حيث)  

   ∫  ( )  ( )      (  )

  

 

 

 

باؼبفهـو النيوكبلسيكي  –إذا ُب مبوذجو أف األفراد يفاضلوف يفًتض " LUCAS"كىذا يعٍت أف 
بُت العمل كبُت زبصيص كقتهم لًتاكم  رأس ماؽبم   -الذم يفًتض ضمنيا رشادة األفراد ُب اؼبفاضلة 

 فعالية إنتاجية. البشرم لتكوف ؽبم أكثر
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( يكوف مرتُت أكثر h( رأس ماؿ بشرم قيمتو )tأف الشخص الذم يكوف لو ُب اللحظة ) .2
(؛ إنو يفًتض ببساطة h/2إنتاجية من الفرد الذم يكوف لو ُب نفس اللحظة رأس ماؿ بشرم )

 أف رأس اؼباؿ البشرم دالة خطية. 

خارجي. يتجلى األثر الداخلي على الفرد أف لًتاكم الرأس اؼباؿ البشرم أثراف: أثر داخلي كآخر  .1
مباشرة على شكل دخل مرتفع؛ فالفرد كلما امتلك رأس ماؿ بشرم أكرب كلما زاد دخلو 
)نظرية الرأس اؼباؿ البشرم(، أما األثر اػبارجي فهو يأخذ ما يعرؼ ُب األدبيات االقتصادية 

فراد من الرأس اؼباؿ البشرم ُب باسم " الوفرات اػبارجية"، كيعٍت ذلك أنو كلما كاف ـبزكف األ
لقياس األثر  "LUCASؾبتمع أكرب كلما عاد ذلك بالنفع أكثر على اجملتمع، كيقًتح "

 اػبارجي أخذ اؼبستول اؼبتوسط من الرأس اؼباؿ البشرم؛ كالذم يعرب عنو رياضيا بالصيغة:

   
∫    ( )  

  

 

∫  ( )  
  

 

 (  ) 

 

 

 (LUCAS, 1988) لنموذج الرياضي طاراإل: الثاني الفرع
 

 الشكل العاـ اآلٌب:  (LUCAS, 1988) تأخذ معادلة دالة اإلنتاج ُب مبوذج

     (   )     
 
   [   ] (  ) 

  بوضع: 
 

 
 شكل دالة اإلنتاج اؼبكثفة التالية: (LUCAS, 1988) ، يأخذ مبوذج 

     (  )     
 
   [   ] (  ) 
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 حيث:

- h.الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم : 

- ha الوفرات اػبارجية للرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم، كىو عبارة متوسط ـبزكف الرأس :
 اؼباؿ البشرم لكل األفراد.

- u( أما ،)لئلنتاج( ىو الوقت اؼبخصص للعمل :u-1 فهو الوقت اؼبخصص لًتاكم )
 الرأس اؼباؿ البشرم.

 فتأخذ الشكل اآلٌب: (LUCAS, 1988) أما معادلة تراكم الرأس اؼباؿ ُب مبوذج 

 ̇         (  ) 
 معدؿ النمو الديبوغراُب.  (nحيث:) 

تأخذ الشكل  (LUCAS, 1988) معادلة تراكم الرأس اؼباؿ البشرم ُب مبوذجأف ُب حُت 
 العاـ: 

 ̇     (   ) (  ) 
 

" أف معادلة الًتاكم خطية، أم UZAWA" كما افًتض قبلو "LUCASكللتبسيط يفًتض "
ξأف:  : كعليو تأخذ معادلة الًتاكم الشكل اؼببسط اآلٌب   

 

 ̇    (   )      (  ) 
 

كألف اؼبتعامل االقتصادم الرشيد يبحث دائما عن تعظيم دالة منفعتو عرب الزمن، كبالتإب فالرفاه 
كل دكاؿ اؼبنفعة لكل اؼبتعاملُت؛ كىذا ما يعرب عنو رياضيا بالصيغة   االقتصادم للمجتمع يتحقق بتجميع

 التالية:
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∫
    

   

  

 

      ( )   

 

 (.taux d‟actualisationمعدؿ التحيُت ) تعرب عن معدؿ اػبصم أك  ρحيث: 

 

 (LUCAS, 1988) نموذج حل: الثالث الفرع
 

(، 21يم دالة اؼبنفعة اؼبعرب عنها باؼبعادلة )ىو تعظ (LUCAS, 1988) إف اؽبدؼ من مبوذج
 على الشكل اآلٌب: (LUCAS, 1988)(؛ كمن شبة يبكن كتابة مبوذج 21( ك)22ربت القيدين )

{
  
 

  
 
   ∫

    

   

  

 

      ( )   (  )

                     
 ̇     (  )     

 
      

 ̇    (   )      

 

  

 "؛ قبد:LUCAS" على مبوذج "le Hamiltonienكبتطبيق "

 (           )

 
    

   
      [   (  )     

 
     ]

  [ (   )] (  ) 
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hha:) للتبسيط بعد االشتقاؽ نأخذ) إف شركط الرتبة األكٔب تعطينا ) دبعٌت أف متوسط ،
 :(الرأس اؼباؿ البشرم ىو نفسو الرأظباؿ البشرم لكل فرد ُب اجملتمع

  

  
            (  ) 

  

  
    (   )                 (  ) 

(  )  
 

 
 

(   )            

 
  (  )  

 

 

{

  

  
   ̇    ̇   (                  ) (  )

  

  
   ̇    ̇   (   )               (   ) (  )

 

 كمنو:

{
 

 (  )  
 ̇

 
  (                  ) (  ) 

(  )  
 ̇

 
  

 

 
[(   )            ]   (   ) (  ) 

 

 

 ( قبد:23)„ُب اؼبعادلة (21)„الواردة ُب اؼبعادلة ( λ/μكبتعويض قيمة )

 
 ̇

 
   (  )   

 

 ( قبد:21للمعادلة ) أللوغاريتميكباالشتقاؽ 

    ( )    (    ) 
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     ( )    ( )     
 كعليو قبد:

 
 ̇

 
  

 

 
(
 ̇

 
  )  (  ) 

 

 (؛ قبد:26( ُب اؼبعادلة )24)„ض اؼبعادلة كبتعوي 

   
 ̇

 
 

  (  
 ⁄ )         

 
 (  ) 

 : ىو معدؿ مبو االستهبلؾ.gc حيث: 

 (؛ قبد:22( ك )24) تُتانطبلقا من اؼبعادلك 

(  ) ⇔    
 ̇

 
  (

  

 
)
   

    
 

 
   (  ) 

 

(  ) ⇔
       

 
  (

  

 
)
   

     (  ) 

 

 (؛ قبد:22( ُب اؼبعادلة )21كبتعويض اؼبعادلة )

   
       

 
 

 

 
   (  ) 

 ( كما يلي:26ُب اغبالة االستقرارية، يبكن أف نكتب اؼبعادلة )

  
  

   
     

 
 

 

 
   (  ) 

 حيث: 
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 ف رأس اؼباؿ ُب اغبالة االستقرارية.: معدؿ مبو ـبزك  

  
 : معدؿ مبو االستهبلؾ ُب اغبالة االستقرارية. 

  كحيث أنو ُب الوضعية االستقرارية يكوف اؼبعدالف: )
  ( ك) 

( c/k( ثابتُت، فإف النسبة ) 
  ) عدؿتكوف كذلك ثابتة، كىذا ما يستلـز أف رأس اؼباؿ كاالستهبلؾ ينمواف بنفس اؼب

    
 ) 

(AGHION & HOWITT, 2000, p. 657) . 

 ُب اغبالة االستقرارية؛ قبد:  (23بالنسبة للزمن  للمعادلة ) أللوغاريتميباالشتقاؽ ك 

  
  

     

   
  

  (  ) 

 

 د:(؛ قب11( كاستخداـ اؼبعادلة )23)„بالنسبة للزمن للمعادلة  أللوغاريتميباالشتقاؽ ك 

 ̇

 
 

 ̇

 
 

 

   
  

  (  ) 

 

 ( نستطيع أف نستنتج أف:26من اؼبعادلة )كانطبلقا 

 ̇

 
     

    (  ) 

  حيث أف ك 
    

 :أف  قبد( 23( ك)14(،)11(، )11كباستخداـ اؼبعادالت )  

  
  

   

  (     )   
(   ) (  ) 

( نستنتج أف معدؿ مبو رأس اؼباؿ البشرم معدؿ ثابت، يتزايد 13اؼبعادلة ) كبالنظر ؼبكونات
 (.δبتزايد )
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كعلى اعتبار أنو ُب اغبالة االستقرارية يتساكل معدؿ مبو دالة اإلنتاج مع معدؿ مبو ـبزكف رأس 
  اؼباؿ )

    
    

 (LUCAS, 1988)(، فإف معدؿ مبو دالة اإلنتاج اؼبستخدمة  ُب مبوذج  
 (:11( ُب اؼبعادلة )13يأخذ الصيغة اآلتية عندما نعوض اؼبعادلة )

  
    

    
  

     

  [   ]
(   ) (  ) 

( إٔب 21نقـو بتحويل معادلة الًتاكم )ُب النموذج  (   )كلتحديد الوقت اؼبخصص للتعليم 
 معادلة مبو ُب اغبالة االستقرارية كما يلي:

 ̇    (   ) ⇔ 

  
  

 ̇

 
  (    ) 

ُب الوضعية االستقرارية من خبلؿ  (    )الوقت اؼبخصص للتعليم كمن شبة يبكننا أف نكتب 
 ( على الشكل اآلٌب: 12اؼبعادلة )

(    )  
   

  [  (     )   ]
(   ) (  ) 

 

ب أف ىبصص للتعليم يتحدد كليا دبعآب ( تبُت بوضوح أف الوقت الذم هب12إف اؼبعادلة )
لرأس اؼباؿ البشرم( يؤثر لالنموذج، كيثبت أف اؼبستول اؼبتوسط للرأس اؼباؿ البشرم ) الوفرات اػبارجية 

ف ذلك بصورة أكضح اُب معدؿ مبو اإلنتاج كعلى مردكد كل عامل من عوامل اإلنتاج، كنستطيع تبي
 عندما نأخذ اغبالتُت اآلتيتُت:

 : األولىالحالة 

 ؛ قبد:γ=.ُب النموذج أم أف:  هنمل دكر الوفرات اػبارجية للرأس اؼباؿ البشرمعندما  
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(  ) ⇔   
    

 

(  ) ⇔   
    

    
    

  
(   )

 

(  ) ⇔ (    )  
(   )

   }
 
 

 
 

   
    

    (    )(  ) 

غل الوفرات اػبارجية للرأس اؼباؿ البشرم ألقصى حد، كذلك بزيادة نصيب : نستالحالة الثانية
( يصبح حدا متغَتا، ُب ىذه اغبالة haاالستثمار ُب الرأس اؼباؿ البشرم ُب االقتصاد،  أم أف اغبد: )

 تصبح شرط الرتبة األكٔب بالنسبة للرأس اؼباؿ البشرم كما يلي:
  

  
   ̇    ̇   (     )               (   ) 

 
 ̇

 
  (   )  

     

   
   (  ) 

 كبتطبيق نفس اؼبنهجية السابقة؛ قبد:

  
   

 

 

(   ) (   )    

(     )
 (  ) 

      
 

   

(   ) (   )    

(     )
 (  ) 

 حيث: 

  
 لبشرم ُب الوضعية االستقرارية اعبديدة.: تعرب عن معدؿ مبو الرأظباؿ ا  

  فإف:      :عندنا ( أنو ؼبا يكوف16)كيتبُت من اؼبعادلة 
     

 ، كمن شبة فإف: 

   
     

 . 

 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

16. 
 

 (LUCAS, 1988) لنموذج التجريبية النتائج: الثاني المطلب
 

لشرح كتبياف كيف يساىم  "LUCAS" بعد الربىنة النظرية كالرياضية الرصينة اليت قدمها لنا
الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم كفق اؼبقاربة اغبديثة، ال يتبقى لنا ُب األخَت سول استعراض 

على أرض الواقع، كمعرفة إٔب أم مدل يساىم   (LUCAS, 1988)النتائج التجريبية الختبار مبوذج  
 الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم.

 

 (LUCAS, 1988) نموذج الختبار المعتمدة المعطيات: األول فرعال
 

" على نفس اؼبعطيات كالتقديرات اؼبوجودة ُب دراسة LUCASالختبار مبوذجو النظرم اعتمد "
("1621)DENISON( 1662-16.6"، كاليت زبص االقتصاد األمريكي خبلؿ الفًتة ) كلكن

-1929)كDENISON" ( :(1909-1929 )من دكف تقسيمها إٔب فًتتُت كما فعل "
1957).) 

 : كقد اعتمد على اؼبعطيات األساسية اآلتية

 ؛      معدؿ النمو السكاين للفئة النشيطة:. -

 ؛     معدؿ االدخار:  -

 ؛          معدؿ مبو الرأس اؼباؿ اؼبادم: -

 ؛      مسانبة إنتاجية الرأس اؼباؿ اؼبادم ُب النمو االقتصادم: -

 %.6..لرأس اؼباؿ البشرم يقدر حبوإب: معدؿ مبو ا -
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 العددية التجريبية النتائج: الثاني الفرع
 

 مبوذج على أكالبتطبيقها  "LUCAS" قاـ مبوذجو على اؼبعطيات ىذه تطبيق قبل
"SOLOW "اآلٌب الشكل اإلنتاج لدالة كمعادلة يأخذ الذم: 

 

 ( )     ( )   ( )           

 اؼبتحدة الواليات اقتصاد على تطبيقو عند" SOLOW" مبوذج أف" LUCAS" كجدك 
 :اآلتية النتائج يعطي( 1957-1909) الفًتة خبلؿ األمريكية

 ؛        :فرد لكل االستهبلؾ مبو معدؿ -
 ؛         :.معدؿ مبو التطور التقٍت -

-   (    )       . 

 يعطي ككجده مبوذجو، على كالتقديرات اؼبعطيات نفس تطبيق إٔب" LUCAS" انتقل ذلك كبعد
  :اآلتية النتائج

 ؛        :فرد لكل االستهبلؾ مبو معدؿ -
 ؛         :.معدؿ مبو التطور التقٍت -

-   (    )       . 
(، كجد أف مسانبة الرأظباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم تقدر 11انطبلقا من اؼبعادلة ) -

γحبوإب:        . 

 الناذبة عن عملية التقدير ( كاؼبعادلة13( كاؼبعادلة )11باستخداـ اؼبعادلة ) -
δ، كأخذ        (    )   ، كجد أف الوقت     
       . : اؼبخصص التعليم اؼبقدر بالنموذج ىو
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(، كجد أف 13)( ُب اؼبعادلة )(              γ)بتعويض اؼبعآب  -
( باؼبعادلة ؿ البشرم ُب اغبالة االستقرارية يعطى بداللة )معدؿ مبو الرأس اؼبا

 اآلتية:

  
                 

كما كجد أف معدؿ مبو االستهبلؾ لكل فرد )الذم ىو نفسو معدؿ مبو الرأس اؼباؿ    -
 اؼبادم لكل فرد( ُب اغبالة االستقرارية يساكم:

  
         

  

ζنفرض مثبل أف  فلو " LUCASقبد أف معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم اؼبقدر بنموذج "   
 ".DENISONيقًتب جدا من اؼبعدؿ اؼبقدر من طرؼ "

، 4ٍب  1، 1القيم  بإنباؿ دكر الوفرات اػبارجية للرأس اؼباؿ البشرم، كإعطاء  -
م يتقارب فعبل كبو معدؿ مبو " أف معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشر LUCASكجد "

  )لكل فرد األكٕب االستهبلؾ 
ζكذلك عندما نأخذ  (           

 (.(LUCAS, 1988)مبوذج اؼبوإب الذم يلخص نتائج  انظر اعبدكؿ)

 

 (LUCAS, 1988) نموذج نتائج ملخص .1.5 الجدول

ζ *

hg 
*u *

cg 

1 0.024 0.52 0.037 

2 0.016 0.68 0.025 

3 0.014 0.72 0.022 

  (LUCAS, 1988, p. 307) :المصدر
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 "LUCAS" عند االقتصادي النمو محرك البشري المال الرأس: الثالث الفرع
 

أف مبوذجو قادر مثلو مثل مبوذج التجريبية السابقة " من النتائج LUCASخلص "
"SOLOWو على معطيات النمو االقتصادم اػباصة باقتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية " عند تطبيق

" من حيث أنو SOLOW" مع "LUCASعلى شرح كتفسَت الوضعية االستقرارية للنمو، كىبتلف "
يرل أنو سيبقى ىناؾ فرؽ دائم بُت الدكؿ فيما ىبص الدخل لكل فرد؛ دبعٌت أنو لن يكوف ىناؾ تقارب  

" SOLOWَتة كالغنية على مستول معدؿ مبو الدخل لكل فرد كما يفًتض ربليل "بُت الدكؿ الفق
 ذلك، كإمبا التقارب على اؼبدل البعيد يكوف على مستول معدالت النمو االقتصادم.

" يبين لنا أن الرأس المال البشري يساىم في رفع إنتاجية رأس LUCASإن نموذج "
الة اإلنتاج كعامل من عوامل اإلنتاج يعمل على جعل المال والعمل معا، ولهذا فإن إدماجو في د

النمو االقتصادي مستديما، ال يتناقص وينعدم كما يفترض ذلك النموذج القاعدي لـ 
"SOLOW-SOWAN." 

لكل الدول؛  "LUCASإن الرأس المال البشري ىو إذا محرك النمو االقتصادي عند "
قلب مسار النمو االقتصادي  " تضع اإلنسان واإلنسان فقط فيLUCASإن مقاربة "

)االستثمار التعليمي المسبق في الرأس التعليم الذي يلعبو المركزي دور العلى  وتؤكد المستديم،
 في مسار التنمية االقتصادية. المال البشري( 
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  الخامس الفصل خالصة
العمل   ساد ُب األدبيات االقتصادية كلوقت طويل الًتكيز على الرأس اؼباؿ اؼبادم كعنصر

كمصدرين أساسُت للنمو االقتصادم، كٓب يهتم بالتطور التقٍت كعامل من عوامل النمو االقتصادم إال 
-SOLOWمن خبلؿ نظرية النمو االقتصادم النيوكبلسيكية كمبوذج "القرف اؼباضي ُب منتصف 

SWAN.اؼبرافق ؽبا " 

عقد الثمانينيات من القرف  كقد ذاع صيت ىذه النظرية ُب األحباث كالدراسات إٔب غاية منتصف
اؼباضي كبداية ظهور نظريات جديدة للنمو االقتصادم، ككذا ظهور النموذج اؼبوسع لنظرية النمو 

،  (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)النيوكبلسيكية من خبلؿ أعماؿ: 
(ROMER, 1990) ك(LUCAS, 1988).اْب... 

الدكر األساسي كاحملورم الذم يلعبو الرأس  كمن خبلؿ استعراضنا ؽبذه األعماؿ اتضح لنا جليا 
اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم من الناحية النظرية البحتة ككذلك من الناحية التطبيقية؛ فمن خبلؿ 

كاليت ًب فيها إدراج   (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)الدراسة اؼبقدمة من طرؼ
، كمن شبة توسيع النموذج النيوكبلسيكي للنمو الرأس اؼباؿ البشرم كعامل مستقل من عوامل اإلنتاج

"، تبُت بوضوح مدل اؼبسانبة اإلهبابية للرأس اؼباؿ البشرم ُب SOLOW-SWANاالقتصادم لػ "
 النمو االقتصادم لغالبية الدكؿ.

كقد تعاظمت أنبية الرأس اؼباؿ البشرم ُب النظريات اغبديثة للنمو االقتصادم، حيث يعتربه 
(LUCAS, 1988)   كقد برىن على ذلك نظريا كذبريبيا من خبلؿ اختبار النمو االقتصادم ؛ ؿبرؾ

، 1666النموذج على اقتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية، كناؿ على ذلك جائزة نوبل لبلقتصاد عاـ 
% ُب النمو االقتصادم للواليات اؼبتحدة 32.6كقد توصل إٔب أف الرأس اؼباؿ البشرم يساىم دبعدؿ 

، كسنحاكؿ من جانبا اختبار مدل مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر يةاألمريك
 . ُب الفصل القادـ
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 في البشري المال الرأس دور السادس: الفصل
 الجزائر في االقتصادي النمو

 

 تمهيد
 

  س اؼباؿ البشرمتكوين الرأسبيل ُب  منذ االستقبلؿ كإٔب يومنا ىذا مبالغ كبَتة استثمرت اعبزائر
كما رأينا ذلك ُب الفصل الرابع، كجعلت من االستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم أكٔب أكلوياهتا 
بكل اؼبعايَت، كيبقى التساؤؿ اؼبطركح ىنا ىل ساىم الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم بفعل ىذه االستثمارات 

 عم فإٕب أم مدل كانت ىذه اؼبسانبة ؟ ُب النمو االقتصادم للجزائر؟ كإف كاف اعبواب بن

 كىذا ما سنحاكؿ حبثو كقياسو ُب ىذا الفصل. 
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 المال الرأس دور لدراسة منهجيال اإلطار األول: المبحث
 االقتصادي النمو في البشري

 

لقد رأينا ُب الفصل السابق أف نظرية النمو االقتصادم النيوكبلسيكية كاغبديثة تتفق على حد 
لى أف للرأس اؼباؿ البشرم دكر ىاـ ُب النمو االقتصادم ؼبختلف البلداف، كاإلشكاؿ الكبَت ُب سواء ع

ىذا اؼبوضوع يكمن ُب كيفية اإلثبات التجرييب )التطبيقي( ؽبذا الدكر، كُب ىذا اإلطار كبالرجوع 
ؿ البشرم كالنمو لؤلدبيات االقتصادية اؼبهتمة هبذا اؼبوضوع، قبدىا قد تعرضت للعبلقة بُت الرأس اؼبا

االقتصادم بطريقتُت ـبتلفتُت األكٔب غَت مباشرة من منظور اقتصادم جزئي من خبلؿ حساب معدالت 
العائد االجتماعي لبلستثمار التعليمي، كالثانية مباشرة من منظور اقتصادم كلي تستند على نظريات 

 . (BAKOUCHE, 2009, pp. 7-11)النمو اؼبختلفة 

ية بدأ االىتماـ دبسانبة الرأس اؼباؿ البشرم )معربا عنو بالتعليم( ُب النمو من الناحية التارىب
من منظور كلي، حُت  (SCHULTZ, 1960) مقاؿاالقتصادم منذ مطلع الستينيات من خبلؿ 

 الواليات ُب للتعليم اؼبخصصة اؼبوارد أف الحظك  كالدخل، التعليم نفقات بُتاؼبوجودة  العبلقةاىتم ب
 اغبقيقية اؼبوارد من تقريبا( أسرع)أكثر دبرتُت 1956ك 1900 بُت ما تضاعفت قد ريكيةاألم اؼبتحدة

% 3.5 دبقدار التعليم نفقات زيادة أف كجد ألنو  الثابت، للرأظباؿ اػباـ كوينالت كمن للمستهلكُت
  التعليم نم اؼبًتاكم اؼبخزكف بُت النسبة أف كذلك ككجد ،%1  دبقدار اغبقيقي القومي للدخل مبو يقابلو
% 42 إٔب 1900 عاـ% 22 من مرت قد البشرم غَت اؿاؼب الرأس من اؼبًتاكم كاؼبخزكف اؿالعملدل 

 الفرنسي االقتصادم حبث قبد اإلطار نفس كُب، (SCHULTZ, 1983, p. 104) 1957 عاـ
(EICHER, 1960) بُت ةاألمريكي اؼبتحدة للواليات اؼبكونة الواليات بُت مقارنة دراسة أجرل الذم 

 كالية، كل ُب الدخل على التعليمي االستثمار نفقات حجم تأثَت مدل حوؿ 1952ك 1929عامي 
 من أكثر كأف اؼبستقبل، ُب أكرب بسرعة دخلها يزداد التعليم على أكثر تنفق اليت الواليات أف كخلص

 .    التعليم لىع النفقات مستول ُب الفركؽ إٔب رده يبكن الواليات دخل مبو معدالت ُب الفركؽ ثلث
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         ٍب طغى بعد ذلك كألكثر من عقدين )بعد ظهور نظرية رأس اؼباؿ البشرم
(BECKER, 1964) على الدراسات التجريبية اؼبنظور االقتصادم اعبزئي الذم أثبت من دكف )

ن خبلؿ خبلؼ كبطريقة غَت مباشرة الدكر الكبَت الذم يلعبو الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم م
اؼبعدالت العالية للعائد االجتماعي على االستثمار التعليمي، كتعد نتائج دراسات كأحباث 

(PSACHAROPOULOS لبلستثمار )( مرجعا عاؼبيا ُب قياس العوائد االجتماعية )أك اػباصة
ل. التعليمي؛ كيبكن أف نبلحظ من خبلؽبا أف لبلستثمار التعليمي عوائد كبَتة بالنسبة للمجتمع كك

 )انظر اعبدكؿ اآلٌب(
 جزئية( اقتصادية )مقاربة البشري المال الرأس في التعليمي االستثمار على العائد معدل .1.6 الجدول

 إٌّطمخ

 %ِعذي اٌعبئذ االختّبعٍ  %ِعذي اٌعبئذ اٌخبص 

 عبنً ثبَىي اثتذائً عبنً ثبَىي اثتذائً

 11 11.1 16.2 18.2 15.8 20 *آطُب

 9.9 9.7 15.6 18.8 13.6 13.8 *إفزَمُب شّبي/ األوطط اٌشزق/ أوروثب

 12.3 12.9 17.4 19.5 17 26.6 دوي اٌىزاَجٍ/ أِزَىُب اٌالتُُٕخ

 8.5 9.4 8.5 11.6 11.3 13.4 اٌذوي اٌّتمذِخ

 11.3 18.4 25.4 27.8 24.6 37.6 دوي خٕىة  اٌصحزاء اإلفزَمُخ

 10.8 13.1 18.9 19 17 26.6 دوي اٌعبٌُ

  (PSACHAROPOULOS & PATRINOS, 2002) :درالمص

لكن منذ ظهور نظريات النمو اغبديثة أخذت الدراسات التجريبية )التطبيقية( اؼبهتمة بالعبلقة بُت 
الرأس اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم منحٌت اقتصادم كلي حبت، كعموما يبكن تقسيم اؼبنهجيات 

 و االقتصادم إٔب مقاربتُت كبَتتُت نبا: اؼبهتمة بدكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النم

 (،Growth Accountingاؼبقاربة التفكيكية ؼبعدالت النمو )ؿباسبية النمو:  -

 اؼبقاربة االقتصادية القياسية.  -
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 (النمو معدالت محاسبية) التفكيكية المقاربة: األول المطلب
 

عليها ىو ؼباذا ىناؾ دكال متقدمة من األسئلة اؼبهمة اليت رباكؿ نظريات النمو االقتصادم اإلجابة 
كأخرل متخلفة؟ كبعبارة أخرل ما ىو مصدر التباين اؼببلحظ بُت معدالت النمو االقتصادم ُب ـبتلف 
الدكؿ؟ أم ىل الدكؿ الفقَتة فقَتة لنقص ُب عوامل اإلنتاج )العمل كرأس اؼباؿ( أك بسبب زبلف التقنية 

 ُب تلك الدكؿ؟. 

من بُت النماذج الرائدة اليت حاكلت اإلجابة عن ىذه  (SOLOW , 1957)كيعد مبوذج 
أرجع مصادر النمو ُب  ىذه، ففي دراستو )كما رأينا ذلك بالتفصيل ُب الفصل اػبامس( التساؤالت

االقتصاد إٔب أحد عوامل ثبلثة ىي: رأس اؼباؿ كالعمل كالتقنية، كعلى الرغم من أنبية العاملُت األكلُت، 
لتأثر  ر التقٍت ىو اؼبصدر األساسي للنمو االقتصادم اؼبستمر على اؼبدل البعيد،إال أنو اعترب التطو 

 اإلنتاجية اغبدية لرأس اؼباؿ كالعمل بالنمو التقٍت. 

ُب ربديده ؼبصادر النمو االقتصادم من اعتماد دالة اإلنتاج على  (SOLOW)كقد انطلق 
االستثمار ُب التقنية من كتوصل إٔب أف . سابقاكما رأينا ذلك   عنصر العمل كرأس اؼباؿ كاؼبستول التقٍت

من مستول التقنية السائد ُب االقتصاد يؤدم إٔب زيادة الناتج  ، ألف الرفعأىم ؿبفزات النمو االقتصادم
 على مستول االقتصاد الكلي.

مصادر النمو االقتصادم تتمثل ُب مبو مدخبلت اإلنتاج من عمل، رأس كعموما يبكن القوؿ أف 
نتيجة للتغَت التقٍت أك  اإلنتاجية الكلية للعواملقة، موارد أكلية كمواد خاـ، كُب معدؿ التغَت ُب ماؿ، طا

اإلنتاجية الكلية كتشَت األدبيات إٔب أف  ،التغَت ُب كفاءة استخداـ اؼبدخبلت ُب العملية اإلنتاجية
)بابكر،  اؼباضية تعترب من أىم مصادر النمو ُب الدكؿ الصناعية خبلؿ اغبقب الثبلث للعوامل
1..2).  
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 اإلنتاجية الكلية للعواملالفرع األول: 
 

تنبع أنبية دراسة كتقييم اإلنتاجية من أنبية النمو االقتصادم كهدؼ ؿبورم للسياسات 
االقتصادية؛ حيث تعترب اإلنتاجية بشقيها اعبزئي كالكلي أىم مصادر النمو االقتصادم ُب العآب خبلؿ 

ضية، كما يعترب تدين معدالت اإلنتاجية أحد األسباب الرئيسية اؼبفسرة لًتاجع اغبقب الثبلثة اؼبا
 (2..1)بابكر، خبلؿ حقبة التسعينات مثبل العربية للبلداف معدالت النمو 

قد يكوف من الصعوبة دبكاف تقدًن تعريف دقيق كشامل ؼبفهـو اإلنتاجية، لتعدد استخداماهتا ُب ك 
ؾبمل اآلراء تتفق على ربطها دبا يتعلق بفعالية استخداـ اؼبدخبلت العديد من اجملاالت، غَت أف 

كالتكنولوجيا اؼبرتبطة بالعبلقة اإلنتاجية، حيث تعرؼ اإلنتاجية على أهنا مقدار ما تنتجو الوحدة الواحدة 
 .(3، صفحة 2..1)بابكر،  من أم عامل من عوامل اإلنتاج

النسبة بُت حجم اإلنتاج كحجم عامل أك ؾبموعة  اكبعبارة أخرل يبكن تعريف اإلنتاجية على أهن 
، فإنو عادة ما يبيز بُت نوعُت من مفاىيم كمن ىذا اؼبنظور. (OCDE, 2001)  عوامل اإلنتاج

اإلنتاجية، اإلنتاجية اعبزئية كتعٍت مقدار ما ينتجو أحد عوامل اإلنتاج كالعمل أك الرأس اؼباؿ اؼبادم، 
 دار ما تنتجو صبلة عوامل اإلنتاج. كاإلنتاجية الكلية اليت تعٍت مق

كقد دأب االقتصاديوف على كضع العديد من اؼبؤشرات لقياس اإلنتاجية بنوعيها، رباكؿ ُب 
 استخداـ كفورات اغبجم، التقٍت، التغَت الفعالية، ؾبملها تقييم ؾبموعة كاسعة من العوامل، منها: تغَتات

 ـبتلف ُب كربديد االختناقات الفعالة غَت اإلنتاج انبجو  القدرات...اْب. كىذا حىت يتسٌت ؽبم اكتشاؼ

 اإلنتاج.  عملية ربسُت ىو كاضح ىدؼ ربقيق بغية كاإلدارة، كاؼبالية اإلنتاج ؾباالت

كيفضل االقتصاديوف )خاصة عند إجراء اؼبقارنات ( مؤشرات اإلنتاجية الكلية على مؤشرات 
 كثافة استخداـ عناصر اإلنتاج، حيث من اؼبعركؼ أنو  اإلنتاجية اعبزئية لتأثر ىذه األخَتة باختبلؼ ُب

كلما زادت كثافة استخداـ عنصر اإلنتاج كلما قلت إنتاجيتو، كقد استخدمت العديد من الدراسات 
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كمنذ أمد بعيد معدؿ التغَت ُب اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  كمؤشر لشرح االختبلؼ ُب معدالت 
 النمو بُت ـبتلف الدكؿ.   

بُت النمو االقتصادم وجودة العبلقة اؼبب كثَتاقد اىتمت نظريات النمو االقتصادم اؼبختلفة  ك 
كاؼبستول التقٍت السائد ُب االقتصاد، لذا ربطت بعض الدراسات ُب نظريات النمو االقتصادم سبب 

 متخلفان ُب زبلف الدكؿ النامية اقتصاديان مقارنة بالدكؿ الصناعية دبستول التطور التقٍت كالذم يعترب
 الدكؿ النامية مقارنةن بالدكؿ الصناعية نظران لتدين االستثمار ُب التقنية ُب الدكؿ النامية أك انعدامو تقريبان. 

 

اإلنتاج في  عوامل مجموع إنتاجية نمو سريعة عن تاريخية لمحةالفرع الثاني: 
 األدبيات االقتصادية

 

موع عوامل اإلنتاج إٔب عقد الثبلثينيات من القرف تعود اعبذكر التارىبية لفكرة مبو إنتاجية ؾب
ُب مقالو حوؿ اعبذكر التارىبية لطريقة  (GRILICHES, 1996)اؼباضي كما كضح ذلك الباحث 

البواقي أك الطريقة احملاسبية للنمو، كأرجع أسباب ظهورىا إٔب سببُت اثنُت، أكؽبما: توفر البيانات التارىبية 
لقومي للواليات اؼبتحدة األمريكية كاؼبملكة الربيطانية العظمى، كثانيهما أعماؿ بشأف اؼبدخبلت كالناتج ا

(Paul DOUGLAS.حوؿ دالة اإلنتاج ) 

العديد من الدراسات كاألحباث اليت اىتمت باؼبوضوع من  (GRILICHES, 1996)كوبصي 
(، SCHMOOKLER, 1952) (،STIGLER, 1947) (،TINBERGEN,1942أنبها:)

(KENDRICK, 1955( ،)ABRAMOVITZ, 1956.اْب ...) 

كعلى الرغم من اعبذكر التارىبية البعيدة للمنهجية احملاسبية للنمو إال أف البناء النظرم اغبقيقي ؽبا 
اليت كضعا من خبلؽبا اإلطار النظرم  (SWAN, 1956)،   (SOLOW, 1956)يعود إٔب أعماؿ: 

 SOLOW R. , Technical change and the)للنمو االقتصادم، ٍب من خبلؿ دراسة 
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aggregate production function, 1957)  اليت كضعت اإلطار التجرييب لنظرية النمو
 االقتصادم اليت أصبحت تعرؼ باسم نظرية النمو االقتصادم النيوكبلسيكية.

" على تقنية ؿباسبية تفكيكة SOLOWيقـو التحليل التجرييب للنمو االقتصادم الذم كضعو "
 على دالة اإلنتاج من الشكل: تعتمد

          
 

(، الذم يفسر حسب نظرية النمو HICKS: يعرب عن التطور التقٍت )اغبياد دبفهـو Aحيث 
 " اعبزء الذم ال يستطيع العاملُت: رأس اؼباؿ كالعمل تفسَته.SOLOWاالقتصادم لػ "

 قبد: السابقةباالشتقاؽ اللوغاريتمي للمعادلة 

 ̇

 ⏟
       

          

  
 ̇

 
 (   )

 ̇

 ⏟          
        
        

 
 ̇

 ⏟
      

 

 

كىي   اؼبعادلة األساسية اليت تستخدـ لتفسَت مصادر النمو االقتصادم، كتعد اؼبعادلة األخَتة

̇ كالعمل، كاغبد )تعٍت أف معدؿ مبو اإلنتاج ما ىو إال كسط مرجح لنمو رأس اؼباؿ، 

(، ىذا األخَت ىو ⏟ 

"، أك ما يعرؼ ُب الدراسات لباسم "اإلنتاجية الكلية للعوام ما يعرب عنو ُب األدبيات االقتصادية
 SOLOW( "résidu de SOLOW  .")التجريبية للنمو باسم " باقي "

 كعموما يبكن القوؿ أف:

 + باقي.النمو االقتصادم = حصة العوامل  معدؿ
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كيرجع الباحثوف عادة "الباقي" غَت اؼبفسر إٔب التطور التقٍت بصفة عامة الذم تعرفو الدكؿ من 
فًتة إٔب فًتة أخرل، كإٔب البحث كالتطوير الذم تقـو بو اؼبؤسسات بصفة خاصة؛  ككل ىذه العوامل 

 ترتبط بطريقة أك بأخرل بدكر التعليم بكل أشكالو.

النمو االقتصادم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية خبلؿ " نصيب الباقي ُب SOLOWكقد قدر "
%، كىذا يعٍت أف النمو االقتصادم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية 11حبوإب  1636- 16.6الفًتة 
% إٔب التطور التقٍت الذم عرفو االقتصاد 11يرجع باألساس كحبوإب  1636ك 16.6عامي بُت 

 األمريكي خبلؿ الفًتة.

 ، (DENISON, 1964, pp. 5-59) األمريكي االقتصادم اؼبنهجية ىذه ىعل اعتمد كقد
 كالنمو)الرأس اؼباؿ البشرم(  التعليم بُت اؼبوجودة العبلقة كحبثوا درسوا الذين األكائل من يعد كالذم

 – 1910) الفًتة خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب القياسية التجريبية الناحية من االقتصادم
1957.) 

 بكيفيتُت االقتصادم كالتطور النمو ُب يساىم التعليم أف" E. F. DENISON" كيرل
 :مباشرة غَت كالثانية مباشرة األكٔب ـبتلفتُت،

 كيطور ينمي أنو اعتبار على مباشرة بطريقة االقتصادم النمو ُب يساىم التعليم -
 ما كىذا مل،الع إنتاجية زيادة ُب مباشرة يساىم شبة كمن العماؿ، ككفاءات مؤىبلت

 .االقتصادم النمو وبقق
 تطوير على يساعد ألنو مباشرة غَت بكيفية االقتصادم النمو ُب يساىم التعليم -

 .اإلنتاج أساليب كربديث

( التمدرس سنوات عدد ارتفاع) التعليمي اؼبستول ارتفاع أف" E. F. DENISON" كجد كقد
 النمو من%  23 نسبتو دبا ساىم 1957ك 1929عامي  بُت ما األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب

 تقدر االقتصادم النمو ُب 1929ك 1909 عامي بُت ما التعليم مسانبة كانت حُت ُب االقتصادم،
 التقدـ طريق عن االقتصادم النمو ُب اؼبباشرة غَت التعليم مسانبة أف أيضا كجد كما فقط،%   12 بػ
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 خبلؿ األمريكية اؼبتحدة الواليات ُب االقتصادم موللن اغبقيقي اؼبعدؿ من%  20 بػحوإب تقدر العلمي
 .1662 إٔب غاية عاـ .161اؼبمتدة من عاـ  الفًتة

ثبلثة باحثُت فرنسيُت          طرؼ من الفرنسي االقتصاد على فباثلة دراسة أجريت كقد 
(CARRE, DUBOIS, & MALINVAUD, 1972, pp. 94-105)  أف إٔب توصلت 

 اػباـ الداخلي الناتج مبو عرفها الذم% 5 بُت من% 0.45 دبقدار يساىم( ملالعا مؤىبلت) التعليم
 . مفسرة غَت بقيت% 2.5 كأف ،1969 – 1945 الفًتة خبلؿ الفرنسي

)الذم يعتمد على اؼبقاربة احملاسبية بصورة عامة موضوع إنتاجية عوامل اإلنتاج  ىكلقد اختف
ادية ُب السبعينيات، بسبب توجو الدراسات كاألحباث من األدبيات االقتصؼبعدالت النمو االقتصادم( 

األداء االقتصادم ُب االقتصاديات الصناعية الكربل، على  كتأثَتىادراسة األزمة النفطية كتركيزىا على 
كما سبخض عنها من آثار كنتائج على معدالت التضخم، كالبطالة كما صاحب ذلك من فًتة ركود 

انينات من القرف اؼباضي، ككاف اىتماـ الدراسات خبلؿ ىذه الفًتة شديد استمر حىت منتصف عقد الثم
منصبا على كيفية معاعبة ىذه اآلثار )القصَتة األجل( كما صاحبها من جدؿ بُت أنصار اؼبدرسة 

 الكينزية كاؼبدرسة النقدية. 

 إٔب دتف ذباكزت غالبية اقتصاديات الدكؿ الغربية اؼبشاكل االقتصادية القصَتة األجل، عاإكما 

 األمد البعيدة النمو ؿبددات حوؿ األحباث كاكتسبت. األمد البعيدة بالقضايا اؼبتعلقة االنشغاالت الظهور

ا زطبنا الثمانينات كبداية عقد التسعينيات، غَت أف ما يبكن مبلحظتو بوضوح خبلؿ ىذه  أكاخر ُب جديدن
كتوالت الدراسات كاألحباث ، يئا ماىو أف نصيب الباقي ُب تفسَت النمو االقتصادم تراجع شالفًتة 

 اعبدؿ ُب اإلنتاجية من جديد مركز الصدارة مسألة لتأخذ الطريق فبهدة التجريبية ُب عقد التسعينيات، 

( KREUGMAN, 1994االقتصادم العاؼبي، خاصة بعد أف توصلت بعض الدراسات كاألحباث )
 شرؽ آسيا )النمور اآلسيوية: ىونغ افالبلد ُب اؼبرتفعة النمو ( إٔب أف معدالتYOUNG, 1995ك)

 اإلنتاج تراكمات مدخبلت كتايواف( يبكن ردىا كبنسبة كبَتة إٔب كسنغافورة، كوريا، كصبهورية كونغ،
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اإلنتاج  كما كاف يزعم، آلف  عوامل إنتاجية ؾبموع التقليدية )الرأس اؼباؿ اؼبادم كالبشرم(، كليس إٔب مبو
  .(2007اؼبتحدة، منظمة األمم )القتصادم ضئيلة جدا مسانبة ىذه األخَتة ُب النمو ا

كاؼبميز خبلؿ ىذه الفًتة ىو أف جل الدراسات اليت تعتمد على اؼبقاربة التفكيكية ؼبعدالت النمو 
أصبحت تدمج الرأس اؼباؿ البشرم كعامل مستقل ُب دالة اإلنتاج، كتباينت مسانبة ىذا األخَت ُب النمو 

% ُب النمو 49أخرل، كمن بلد آلخر. فنجده مثبل يساىم دبا نسبتو االقتصادم من دراسة إٔب 
، كمسانبة الرأس اؼباؿ (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)االقتصادم ُب دراسة 

كقبده يساىم دبا  .%22% ك إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية ُب حدكد 29اؼبادم كانت ُب حدكد 
% 6(، كيًتاكح ما بُت  JONES & HALL, 1999% ُب النمو االقتصادم ُب دراسة )19نسبتو 

 (. KLENOW & RODRIGUEZ, 1997% ُب دراسة )12ك

 

 

 القياسية االقتصادية المقاربة: الثاني المطلب
 

باؼبوازاة مع اؼبقاربة التفكيكية كمنذ منتصف عقد الثمانينيات من القرف اؼباضي توجهت العديد 
 الرأس اؼباؿ البشرم )التعليم( كالنمو االقتصادم باؼبقاربة من الدراسات كاألحباث لدراسة العبلقة ما بُت

ا كاسعا على الصعيد العاؼبي ياالقتصادية القياسية، كقد طرحت نتائج ىذا النوع من الدراسات جدال علم
خاصة ُب عقد التسعينيات من القرف اؼباضي تباينت نتائجو من اؼبؤكد للدكر اإلهبايب كاؼبعنوم للرأس 

م ُب النمو االقتصادم، إٔب اؼبناقض لو سباما كالذم توصل إٔب أف للرأس اؼباؿ البشرم دكر اؼباؿ البشر 
الدراسات اغبديثة بداية من القرف اغبإب تتجو كبو تأكيد الدكر غالية سليب ُب النمو االقتصادم، غَت أف 

االقتصادية القياسية ُب اإلهبايب للرأس اؼباؿ البشرم. كيبكن تقسيم الدراسات اليت تعتمد على اؼبقاربة 
 تقدير دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم إٔب ثبلث ؾبموعات كبَتة من النماذج:



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

126 
 

 النماذج االكبدارية، -

 مباذج معادالت التقارب اؽبيكلية -

 مباذج دكاؿ اإلنتاج التجميعية. -

 
 (Ad hoc growth equationsالفرع األول: النماذج االنحدارية )

 

ريقة الختبار دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم تكمن ُب إدراجو كمتغَت إف أسهل ط
 مستقل ُب مبوذج اكبدارم خطي عاـ رفقة متغَتات مستقلة أخرل، كما يبينو النموذج اآلٌب.

             ∑   

 

   

         

 حيث:

 ،tُب الزمن  iرد للدكلة : دالة اإلنتاج لكل ف    -

 اؿ البشرم،اؼب : اؼبتغَت اؼبستقل اؼبعرب عن الرأس    -

 : اؼبتغَتات اؼبستقلة األخرل اؼبدرجة ُب النموذج،     -

 : ىي معآب النموذج اؼبراد تقديرىا،   ، ك  ،    -

 : اؼبتغَت العشوائي.    -

 

االكبدارية اؼبتغَتات اؼبستقلة اآلتية: اؼبستول األكٕب كعادة ما يدرج الباحثوف ُب النماذج 
)االبتدائي( للدخل لكل فرد، اؼبستول االبتدائي للرأس اؼباؿ البشرم، معدؿ االستثمار ُب الرأس اؼباؿ 
البشرم، معدؿ النمو الديبوغراُب، كمتغَتات أخرل )نسبة االستهبلؾ من الناتج احمللي اػباـ، عدد 

 م، معدؿ نفقات التعليم إٔب الناتج احمللي اػباـ...(. السكاف، معدؿ التضخ
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كتتفق عموما الدراسات التجريبية اؼبعتمدة على ىذه اؼبنهجية على الدكر اإلهبايب كاؼبعنوم الذم 
 يلعبو الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم. )انظر اعبدكؿ اآلٌب( 

 

 االنحدارية بالمقاربة قتصادياال النمو في البشري المال الرأس دور  .2.6 الجدول

R² n Sk ٌلُبص اٌزأص اٌّبي اٌجشز h0 y0 
 اٌذراطخ اٌفتزح اٌعُٕخ

 ـ121.. 11..

(1.46) 

...66 

(1.42) 

 نًعذالد  انحطبثً انىضظ

 انتعهٍى فً  انخبيخ انتًذرش

 وانثبَىي االثتذائً

 واندبيعً

...41 

(3.12) 

 ـ411..

(3.1.) 

26 

 دونخ

 ,LANDAU) .161ـ.162

1986) 

 فً انخبو انتًذرش يعذل   112..

 االثتذائً

1.216 

(6...) 

 ـ1.32

(1.32) 

1

.4 

 دونخ

 ,BAUMOL) 1611ـ.162

BATEY 

BLACKMAN, & 

WOLF, 1989) 

 انتًذرش ضُىاد يتىضظ   12..

 انطكبٌ نًدًم

....21 

(3..6) 

 ـ6....

(1.34) 

1

 دونخ 6

 ,KYRIACOU) 1616ـ.162

1991) 

 ـ3.... 21..

(4..2) 

...23 

(1...) 

 فً انخبو انتًذرش يعذل

 انثبَىي

 فً انخبو انتًذرش يعذل

 االثتذائً

...1 

(1.16) 

 (1..2) 

 ـ22....

(1.62) 

6

 دونخ 1

 , .BARRO R) 1616ـ.162

Economic 

growth in a 

cross-section of 

countries, 1991) 

  تتلخيص الباحث من الدراسات، األعداد بُت قوسُت إحصاء ستودن: المصدر

 

كجد بنفس اؼبنهجية السابقة أف الرأس  (BARRO R. J., 2000) كُب دراسة حديثة لبارك 
 اؼباؿ البشرم معربا عنو دبتوسط سنوات الدراسة لدل الذكور لو أثر إهبايب كمعنوم ُب النمو االقتصادم.
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 نماذج معادالت التقارب الهيكلية الفرع الثاني:
 

الذم استعرضناه  (MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992)انطبلقا من مبوذج 
بالتفصيل ُب الفصل اػبامس حاكؿ العديد من الباحثُت دراسة عبلقة الرأس اؼباؿ البشرم بالنمو 
االقتصادم من خبلؿ معادالت التقارب اؽبيكلية )أك أحد مشتقاهتا( اليت اعتمدت ُب مبوذجهم، كاليت 

 تأخذ الشكل العاـ اآلٌب:

 

  [ ( )]    [ ( )]

 (       )
 

     
  (  )

 (       )
   

     
  (     )

 (       )
 

     
  (  )

 (       )   [ ( )]  

  [ ( )]    [ ( )]

 (       )
 

     
[  (  )    (     )]

 (       )
 

     
[  (  )    (     )]

 (       )   [ ( )]  

 حيث أف معامل التقارب يعطى بالعبلقة:

  (     ) (     )  
كقد تباينت نتائج الدراسات اليت تعتمد على مباذج التقارب اؽبيكلية كثَتا ُب إبراز دكر الرأس اؼباؿ 

كدراسة  (TEMPLE, 1998)قتصادم، فبإجراء مقارنة بسيطة بُت نتائج دراسة البشرم ُب النمو اال
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(MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) ، يبكن مبلحظة تذبذب نتائج دكر الرأس اؼباؿ
  إٔب الدكر اؼبعدـك ٍب إٔب الدكر السليب )انظر اعبدكؿ اآلٌب(. البشرم من الدكر اإلهبايب اؼبعنوم 

 
 الهيكلية التقارب معادالت من انطالقا االقتصادي النمو في البشري المال الرأس دور  .3.6 الجدول

(TEMPLE, 

1998) 
(MRW, 

1992) 
(TEMPLE, 

1998) 
(MRW, 

1992) 
(TEMPLE, 

1998) 

(MRW, 

1992) 
 الدراسة

  دكلة 21
(OCDE) 

 دكلة 22
(OCDE) 

دكلة 69 دكلة 75  دكلة 92  دكلة 98   العينة 

1985ػ1960 1985ػ1960  1985ػ1960  1985ػ1960  1985ػ1960  1985ػ1960   الفًتة 

معامل  0.0142 0.014 0.0186 0.014 0.0206 0.015
 التقارب

0.38  0.44  0.48     

 0.23  0.23      

0.13* 
0.396 0.66 0.506 0.59 0.500      

0.13* 
0.236 0.00

* 
0.266 -0.01

* 
0.238      

 االعتماد على ـبتلف الدراسات الواردة ُب السطر األكؿمن إعداد الباحث ب :المصدر

 

كتباينت النتائج أيضا عند تغيَت الطريقة االقتصادية القياسية اؼبعتمدة ُب تقدير دكر الرأس اؼباؿ 
 ُب اعبدكؿ التإب: (ISLAM, 1995)البشرم ُب النمو االقتصادم كما تبينو نتائج دراسة 
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 االختبار طريقة بتغيير االقتصادي النمو في البشري المال الرأس دور تباين  .4.6 الجدول

(ISLAM, 

1995) 

(ISLAM, 

1995) 

(ISLAM, 1995) (ISLAM, 1995) الدراسة 

 العينة (OCDE) دكلة 22 (OCDE) دكلة 22 دكلة 79 دكلة 79

1985ػ1960 1985ػ1960  1985ػ1960  1985ػ1960   الفًتة 

Fixed effect Pooled ols Fixed effect Pooled ols الطريقة 

0.0375 

(4.03) 

 معامل التقارب (2.95) 0.0162 (5.71) 0.0913 (2.76) 0.0069

0.5224 

(8.14) 

0.8013 

(15.01) 
0.2074 (1.97) 0.6016 (5.93)    

-0.199 

(1.81) 
0.0544 (0.53) -0.045 (0.31) 0.0174 (0.10)    

(BARRO & LEE, International comparaisons of Educational 

attainments, 1993) 

 معطيات الرأس اؼباؿ البشرم

 من إعداد الباحث باالعتماد على ـبتلف الدراسات الواردة ُب السطر األكؿ :المصدر

 

 النماذج االقتصادية القياسية لدوال اإلنتاجالفرع الثالث: 
 

اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم  لقد حاكؿ العديد من الباحثُت أيضا دراسة العبلقة بُت الرأس
مابُت أيضا نتائجهم  تباالعتماد على التقدير االقتصادم اؼبباشر لدكاؿ اإلنتاج التجميعية، كتذبذب

الدكر اإلهبايب كالدكر السليب الذم يبكن أف يلعبو الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم كما يبينو 
 اعبدكؿ التإب:
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 اإلنتاج لدوال القياسية االقتصادية النماذج من انطالقا االقتصادي النمو في البشري المال سالرأ دور  .5.6 الجدول

(Pritchett, 

1999) 

(Pritchett, 

1999) 

B & S, 1994 (KYRIACOU, 

Level and growth 

effects of human 

capital, A cross-

country study of the, 

1991) 

 الدراسة

 العينة دكلة 87 ةدكل 78 دكلة 91 دكلة 79

1987ػ1960 1987ػ1960  1985ػ1965  1985ػ1970   الفًتة 

0.501 

(15.4) 

0.524 (12.8) 0.457 (5.38) 0.449 (5.05)    

  0.209 (1.01) 0.261 (0.90)    

-0.104 

(2.07) 

-0.049 (1.07) 0.063 (0.80) -0.152 (1.68)        

(NSD, 

1995) 
(BARRO & 

LEE, 1993) 
(KYRIACOU, 

Level and growth 

effects of human 

capital, A cross-

country study of the, 

1991) 

(KYRIACOU, 

Level and growth 

effects of human 

capital, A cross-

country study of the, 

1991) 

معطيات الرأس 
 اؼباؿ البشرم

 الدراسات الواردة ُب السطر األكؿمن إعداد الباحث باالعتماد على ـبتلف  :المصدر

 

كبعد مركر أكثر من عقد من اعبدؿ العلمي حوؿ النتائج التجريبية لدكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب 
الباحثوف عتمده اإلشكالية تكمن ُب القياس الذم يالنمو االقتصادم الحظ العديد من الباحثُت أف 

للرأس اؼباؿ اؼبعطيات اعبيدة إف  (COHEN & SOTOالباحثاف ) للرأس اؼباؿ البشرم، ككما يقوؿ
 بُت الرأس اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم اؼبفًتضة نتائج جيدة للعبلقةىي الكفيلة بإعطاء البشرم 
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(COHEN & SOTO, Growth and Human Capital: Good Data, Good 

Results, 2001). 

ُت كتدقيق القياس اؼبعتمد للرأس اؼباؿ كؽبذا فقد ركز الباحثوف كثَتا ُب العقد اغبإب علي ربس
البشرم كاؼبعرب عنو دبتوسط سنوات الدراسة للسكاف قبل اختبار دكره ُب النمو االقتصادم، كُب ىذا 

 اإلطار قبد أعماؿ:

 (DE LA FUENTE & DONENECH, Human Capital in Growth 

Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make, 

2000) ; 

 (KRUEGER & LINDAHL, 2001); 

 (COHEN & SOTO, Growth and Human Capital: Good Data, 

Good Results, 2001); 

 (DE LA FUENTE & DOMENECH, Human Capital in 

Growth Regressions: How Much Difference Does Data 

Quality Make?, 2006); 

 (COHEN & SOTO, Growth and human capital: good data, 

good results, 2007) update ... 

 

 كسنكتفي باستعراض نتائج أحدث دراستُت فقط.

 

بتحسُت قاعدة  (DE LA FUENTE & DOMENECH, 2006)لقد قاـ الباحثُت 
(، ٍب أعادا تقدير دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب OCDEاؼبعطيات حوؿ قياس الرأس اؼباؿ البشرم لدكؿ )

دم، كالحظا أف دكر ىذا األخَت أصبح إهبابيا كمعنويا بعد أف كاف سلبيا كغَت معنوم النمو االقتصا
 باالعتماد على قياسات قواعد اؼبعطيات األخرل )انظر اعبدكؿ اآلٌب(.
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 البشري المال الرأس قياس تحسين بعد االقتصادي النمو في البشري المال الرأس دور  .6.6 لجدولا

(D. &D., 

2001) 

(D. &D., 2000) (BARRO & LEE, 

1993) 
(NSD, 1995)  معطيات الرأس

 اؼباؿ البشرم

 العينة (OCDE)دكؿ  (OCDE)دكؿ  (OCDE)دكؿ  (OCDE)دكؿ 

1990ػ1960 1990ػ1960  1990ػ1960  1985ػ1960   الفًتة 

0.345 (6.83) 0.373 (7.15) 0.409 (6.12) 0.510 (8.30)    

0.394 (4.57) 0.271 (2.53) -0.057 (0.88) -0.148 (2.62)     

0.828 0.809 0.811 0.840 Adj. R² 

 ((DE LA FUENTE & DOMENECH, 2006))مستخلص من دراسة  من إعداد الباحث: المصدر

دكلة خبلؿ  24على عينة مشكلة من  (COHEN & SOTO, 2007)كتوصلت دراسة 
ايب ُب النمو االقتصادم كمعنوم بدرجة ثقة ( إٔب أف للرأس اؼباؿ البشرم دكر إهب.166ػ.162الفًتة )
، كذلك باعتماد متوسط سنوات الدراسة للفئة السكانية 111..% يقدر دبا قيمتو 66تفوؽ 

 كمقياس للرأس اؼباؿ البشرم.  1..1سنة( الواردة ُب قاعدة بيانات الباحثُت ُب عاـ  23ػػػػػػػ16)

مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو كعموما، كعلى الرغم من اختبلؼ الباحثُت ُب تقدير 
االقتصادم، إال أف عددا كبَتا من الدراسات اغبديثة ترل أف الرفع من متوسط سنوات التمدرس بسنة 

  %6ك 1مابُت  ذه الدكلةاالقتصادم ؽبمن شأنو أف يساىم ُب زيادة معدؿ مبو لدكلة ما كاحدة 
(DEBANDE & VANDENBERGHE, 2008, pp. 68-69). 

اء على كل ما تقدـ فسنحاكؿ إبراز الدكر الذم يلعبو الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم كبن
ُب اعبزائر من خبلؿ اؼبقاربة التفكيكية أكال ُب اؼببحث الثاين، ٍب من خبلؿ اؼبقاربة االقتصادية القياسية 

 ُب اؼببحث الثالث.
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 قتصادياال النمو في البشري المال الرأس دور الثاني: المبحث
 تفكيكيةال مقاربةبال الجزائر في

 

بعد أف استعرضنا اإلطار اؼبنهجي اؼبستخدـ ُب غالبية األحباث االقتصادية اؼبهتمة بدكر الرأس 
اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم، سنحاكؿ ُب ىذا اؼببحث تطبيق اؼبنهجية التفكيكية على االقتصاد 

 اعبزائرم.

 

 

 النمو في البشري المال الرأس دور لدراسة عتمدالم النموذج: األول المطلب
 الجزائر في االقتصادي

 

ُب سبيل ربليل دكر الرأظباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم اعبزائرم خبلؿ الفًتة 
 ( باالعتماد على منهجية ؿباسبية معدالت النمو سنعتمد على النموذج التإب:2..1ػػػػػػػ1621)

 

 ( )   ( ) ( ( )   ( )   )        
 ( )   ( )    

 ( )  (   ) (   )   ( ) 
 ( )   ( )  ( )  ( ) 

 حيث: 

 ؛" COBB-DOUGLASتعرب عن دالة إنتاج من نوع : ( )  -
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 ؛: التطور التقٍت ( )  -
 ؛:عنصر رأس اؼباؿ اؼبادم( )  -
 ؛: عنصر الرأس اؼباؿ البشرم( )  -
- γ ؛ا: ىو ثابت يعرب عن مردكد اغبجم لدالة اإلنتاجقام 
- α يعرب عن مدل أنبية الرأس اؼباؿ اؼبادم ُب دالة 1ك .: ىو ثابت موجب ؿبصور بُت ،

 ؛اإلنتاج

- δ؛: يعرب عن معدؿ تناقص رأس اؼباؿ اؼبادم، كىو معدؿ موجب  

 ؛: يعرب عن االستثمار  -

- L ؛يعرب عن عدد العماؿ 

- s؛ليم: معدؿ العائد على التع 

- E.متوسط عدد سنوات الدراسة لدل الطبقة العاملة : 

 

 : تأخذ دالة اإلنتاج الشكل اؼبكثف اآلٌب:     ، ك     ، ك     بوضع: ك 

   (      )  
 ، قبد:أللوغاريتميكبإجراء االشتقاؽ 

        (    (   )  ) 
 حيث:

 ؛عدؿ مبو دالة اإلنتاج: تعرب عن م   -

 ؛: تعرب عن معدؿ مبو الرأس اؼباؿ اؼبادم   -

 : تعرب عن معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم.   -
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كدبا أف: معدؿ مبو دالة اإلنتاج، معدؿ مبو الرأس اؼباؿ اؼبادم، كمعدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم 
التطور التقٍت، كذلك بالعبلقة احملاسبية  مقادير يبكن حساهبا مباشرة يبقى فقط ربديد مقدار معدؿ مبو

 التالية:

        (    (   )  ) 
 

كبتحديد معدؿ مبو التطور التقٍت )إنتاجية عوامل اإلنتاج( يبكن عندىا تفكيك معدؿ النمو إٔب 
 اعبزائر. مركباتو األساسية، كربديد من شبة دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب

 

 

  المستخدمة والثوابت المعطيات: الثاني المطلب
 

 كبتاج ُب عملية تفكيك معدؿ مبو االقتصاد اعبزائر إٔب اؼبعطيات اآلتية:

)اغبقيقي(، سنعتمد على اؼبعطيات الواردة ُب قاعدة  عاملاإلصبإب لكل  ليالناتج احمل -
 ُب آخر ربديث (HESTON, SUMMERS, & ATEN, 2009)بيانات 

كسنة أساس   2005، كاليت تعتمد على سنة 2009متوفر ؽبا، ُب شهر أكت من عاـ 
إٔب غاية عاـ  1960إعطاء القيم اغبقيقية للمتغَتات، كتغطي الفًتة اؼبمتدة من عاـ 

 ؛2007
 ؛حجم االستثمار ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم لكل فرد )اغبقيقي(، من نفس قاعدة البيانات -
 متاحة للباحثُت قاعدة بياناتأحدث ، سنعتمد على متوسط عدد سنوات الدراسة -

(COHEN & SOTO, 2007) ( ككذاBARRO & LEE, ) اليت تغطي ، ك
 ؛2007إٔب غاية عاـ  1960الفًتة اؼبمتدة من عاـ 
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 كما كبتاج إٔب بعض االفًتاضات فيما ىبص ثوابت النموذج:

- γ إعطاءه ثبلث قيم  سنحاكؿ ،قاما: ىو ثابت يعرب عن مردكد اغبجم لدالة اإلنتاج
 ؛ لتشابو النتائج(1)كنقتصر على عرض نتائج قاما  1.2، ٍب 0.8، 1ـبتلفة: 

- α؛0.35: غالبا ما يقدر ُب الدراسات التجريبية بقيمة ثابتة تساكم  
- δتًتاكح قيمتو ُب الدراسات التجريبية ما  : معدؿ تناقص )استهبلؾ( رأس اؼباؿ اؼبادم

 ؛0.5قديراتنا قيمة ثابتة تساكم ، كسنأخذ لو ُب ت0.7ك 0.4بُت 
- s معدؿ العائد على التعليم، ىبتلف الباحثوف ُب تقدير ىذا اؼبعدؿ، كلكن بالرجوع إٔب :

الواردة ُب  (PSACHAROPOULOS & PATRINOS, 2002)نتائج 
، كبالنظر أف اعبزائر تقع ُب منطقة ُب بداية الفصل( حوؿ ىذا اؼبعدؿ) 1.6اعبدكؿ 

MENAكىو تقريبا معدؿ العائد االجتماعي 10د على معدؿ ، فإننا سنعتم ،%
 للتعليم الثانوم ُب اؼبنطقة. 

كُب ما يليها  ُب عملية التفكيكاؼبستخدمة ؼبتغَتات األساسية ا معطياتكاعبدكؿ اؼبوإب يبُت لنا 
ج اإلصبإب الناتالرأس اؼباؿ البشرم، ، كاؼبتمثلة ُب متوسط سنوات الدراسة، من مباذج ُب بقية ىذا الفصل

 ، ككذا رصيد الرأس اؼباؿ اؼبادم اؼبًتاكم. 6..1احمللي لكل عامل باألسعار الثابتة لعاـ 
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 2007ـ1968 الفترة خالل للدراسة األساسية للبيانات الوصفية اإلحصاءات أىم .7.6 لجدو 

ht (ضُخ) Yst1 انطُىاد
rgdpworkt (ضُخ)2

3($) SKt
4(%) Kt

5($) YSdt
hdt (ضُخ) 6

 (ضُخ) 7

1968 1.615 1.175 15598.020 27.281 1053.628 1.4430 1.1552  

1969 1.675 1.182 16763.481 31.035 1265.693 1.5260 1.1649 

1970 1.736 1.190 18279.435 35.452 1548.780 1.6150 1.1753 

1971 1.843 1.202 15434.695 37.541 1383.107 1.7080 1.1862 

1972 1.956 1.216 18991.794 32.530 1477.495 1.8060 1.1979 

1973 2.076 1.231 18832.725 37.680 1702.567 1.9100 1.2104 

1974 2.203 1.246 19025.520 49.581 2268.325 2.0200 1.2238 

1975 2.338 1.263 18289.918 57.018 2515.980 2.1360 1.2381 

1976 2.482 1.282 18766.911 51.962 2350.703 2.2650 1.2543 

1977 2.634 1.301 19686.633 60.615 2886.955 2.4030 1.2716 

1978 2.795 1.322 21242.488 63.842 3288.700 2.5480 1.2903 

1979 2.967 1.345 22352.612 54.749 2961.615 2.7030 1.3103 

1980 3.149 1.370 21434.974 56.486 2935.608 2.8670 1.3320 

1981 3.289 1.389 20766.639 60.476 3071.650 3.0050 1.3505 

1982 3.435 1.410 21665.228 57.039 3024.315 3.1500 1.3703 

1983 3.588 1.432 21986.441 56.630 3055.746 3.3020 1.3913 

1984 3.747 1.455 22487.774 55.236 3057.786 3.4620 1.4136 

1985 3.914 1.479 22396.083 56.095 3112.266 3.6290 1.4375 

1986 4.088 1.505 21850.484 47.139 2609.658 3.7870 1.4604 

1987 4.27 1.533 21117.999 37.141 2032.728 3.9530 1.4848 

1988 4.459 1.562 20053.665 40.166 2137.558 4.1250 1.5106 

1989 4.658 1.593 19670.291 41.006 2194.406 4.3060 1.5381 

1990 4.865 1.627 19077.353 38.471 2046.829 4.4940 1.5673 

1991 4.997 1.648 18183.262 34.941 1815.023 4.6100 1.5856 

1992 5.132 1.671 17427.395 31.889 1625.785 4.7290 1.6047 

1993 5.271 1.694 16243.458 30.570 1492.095 4.8520 1.6244 

1994 5.414 1.718 15247.036 32.323 1523.572 4.9770 1.6449 

1995 5.561 1.744 15094.432 31.368 1505.272 5.1060 1.6663 

1996 5.712 1.770 15182.761 28.658 1424.845 5.2280 1.6867 

1997 5.867 1.798 14681.629 27.274 1347.072 5.3520 1.7078 

1998 6.026 1.827 14943.520 31.080 1603.352 5.4800 1.7298 

1999 6.189 1.857 14826.750 29.545 1547.067 5.6110 1.7525 

2000 6.357 1.888 14551.486 26.979 1418.231 5.7440 1.7762 

2001 6.44 1.904 14381.186 30.059 1605.812 5.8160 1.7889 

2002 6.523 1.920 14495.422 32.566 1790.140 5.8890 1.8019 

2003 6.608 1.936 15117.669 32.503 1894.937 5.9620 1.8152 

2004 6.694 1.953 15408.961 34.465 2084.351 6.0360 1.8287 

2005 6.78 1.970 15799.030 35.099 2208.153 6.1110 1.8425 

2006 6.868 1.987 15522.071 34.477 2167.516 6.1870 1.8566 

2007 6.957 2.005 15630.233 36.742 2359.419 6.2650 1.8710 

 (،1(: انطبلقا من )1، )(COHEN & SOTO, 2007)(: 1):المصدر

 (4 ،3 ،6 :)(HESTON, SUMMERS, & ATEN, 2009)( 2( انطبلقا من )2( من تقدير الباحبث؛ )2؛.) 
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 الدراسة سنوات لمتوسط البياني منحنىال .1.6 الشكل 

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 ولالستثمار فرد، لكل القومي اإلجمالي للناتج البياني المنحنى.2.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 النتائج: الثالث المطلب
 

بإجراء عملية التفكيك احملاسبية ؼبعدالت النمو االقتصادم خبلؿ فًتة الدراسة اؼبمتدة من عاـ 
القتصادم اؼبرتفع ُب أكؿ سنة من سنوات ، كجدنا أف معدؿ النمو ا2..1إٔب غاية سنة  1621

( يرجع بنسبة كبَتة إٔب اؼبعدؿ اؼبتبقي أك إٔب معدؿ مبو إنتاجية عوامل اإلنتاج دبا %6.12الدراسة )
%،  كيبكن تفسَت 6.13%( ُب حُت أف الرأس اؼباؿ البشرم ٓب يساىم إال دبا معدلو 11.31نسبتو )

أف الطبقة العاملة ُب ذلك الوقت ُب غالبيتها طبقة أمية أك ؽبا ىذا بعاملُت أساسيُت على األقل؛ أكؽبما 
مستول التعليم االبتدائي، كثانيها أهنا نتائج االستثمار ُب الرأس اؼبادم من خبلؿ سياسة اؼبخططات 

 التنموية اؼبنتهجة آنذاؾ مازالت ٓب تعطي بعد نتائجها.

ستثمارات الكبَتة اليت عرفتها تغَتت الوضعية بفضل اال 1622بعد عشر سنوات، كُب عاـ  
اعبزائر ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم من خبلؿ ـبتلف اؼبخططات التنموية، كأصبح االستثمار ُب الرأس اؼباؿ 

%، ٍب يليو معدؿ مبو إنتاجية عوامل 64.62اؼبادم يعترب اؼبساىم األكؿ ُب النمو االقتصادم دبا نسبتو 
%، 11843الرأس اؼباؿ البشرم باؼبرتبة الثالثة دبا نسبتو  %، كتأٌب مسانبة12.22اإلنتاج دبا نسبتو 

 .1621أم أف الرأس اؼباؿ البشرم قد تضاعفت مسانبتو بثبلث مرات عما كاف عليو ُب عاـ 

%+(، 41.43، كاصل الرأس اؼباؿ البشرم تقدمو؛ حيث ساىم  دبا نسبتو )1612ُب عاـ 
كن الًتاجع الكبَت ؼبداخيل النفط بعد أزمة النفط %+(، ل4.62كيليو الرأس اؼباؿ اؼبادم دبا نسبتو )

، كاف لو األثر البارز على قيمة اؼبعدؿ اؼبتبقي من النمو االقتصادم كالذم سجل نسبة 1612لسنة 
%ػ(، فبا جعل االقتصاد اعبزائرم يسجل معدؿ مبو اقتصادم سالب قيمتو 142.41) سالبة

 كاليت ٓب تكن كافية لسد الًتاجع. %ػ( رغم ربسن مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم4.46)

بسبب تراجع أسعار النفط دائما ُب األسواؽ العاؼبية، كبعد األزمة االقتصادية ك ، 1662ُب سنة 
كتنامي اؼبديونية العمومية، تراجعت االستثمارات  1664اغبادة اليت كصل ؽبا االقتصاد اعبزائرم عاـ

مل جعلت من االقتصاد اعبزائرم يسجل معدؿ مبو العمومية ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم، كل ىذه العوا
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%ػ(،على الرغم من تسجيل معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم مسانبة .4.4اقتصادم سالب قيمتو )
 .1612% عن تلك اؼبسجلة عاـ .1%+(، كىي نسبة تقل حبوإب .13.2إهبابية دبا نسبتو )

اعبزائرم اغبقيقي معدال إهبابيا  (، سجل النمو االقتصادم2..1ُب آخر سنة من دراستنا )عاـ 
% بفضل 23.12%+(؛ ساىم فيو االستثمار اؼبادم )العمومي خاصة( دبا نسبتو 26..قيمتو )

%، كسجل معدؿ مبو إنتاجية 21.11ـبططات دعم النمو، كيليو مباشرة الرأس اؼباؿ البشرم دبا معدلو 
 اؼبوإب، كاألشكاؿ البيانية اؼبرافقة لو(    %ػ(. )انظر اعبدكؿ32.32عوامل اإلنتاج معدال سالبا قيمتو )

   
 (2007ـ1968) الجزائر في االقتصادي النمو معدالت تفكيك .8.6 الجدول

 2007 1997 1987 1977 1968 اٌظٕىاد

  0.6968  3.3007-  3.3523-  4.9008  9.8651 )%( ِعذي إٌّى االلتصبدٌ      

 
 )%( ختفىُه ِعذي إٌّى إًٌ عىاٍِه األطبطُ

  0.5176  0.4616-  0.1332  2.6450  0.6343 ِعذي ّٔى اٌزاص اٌّبي اٌّبدٌ

  0.5030  0.8154  1.0842  0.8989  0.5080 ِعذي ّٔى اٌزأص اٌّبي اٌجشزٌ

  0.3238-  3.6545-  4.5697-  1.3569  8.7228 ِعذي ّٔى إٔتبخُخ عىاًِ اإلٔتبج

      
 100 100 100 100 100 ِعذي إٌّى االلتصبدٌ

 
 )%( ِظبهّخ وً عٕصز فٍ إٌّى االلتصبدٌ

  74.2798  13.9848-  3.9740  53.9714  6.4301 ِعذي ّٔى اٌزاص اٌّبي اٌّبدٌ

  72.1810  24.7037  32.3428  18.3412  5.1493 ِعذي ّٔى اٌزأص اٌّبي اٌجشزٌ

  46.4608-  110.7189-  136.3168-  27.6873  88.4207 ِعذي ّٔى إٔتبخُخ عىاًِ اإلٔتبج

 .الباحث إعدادمن  :المصدر
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 الجزائر في االقتصادي النمو معدل تطور .3.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 البشري المال والرأس المادي المال الرأس نمو معدل تطور .4.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 الجزائر في االقتصادي للنمو األساسية المركبات تطور.5.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 الجزائر في االقتصادي للنمو األساسية المركبات تطورل المئوي النسبي .التحليل6.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 الجزائر في االقتصادي موللن األساسية المركبات تطورل النسبي .التحليل7.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 

كيربز الشكلُت اآلتُت تطور مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر خبلؿ 
( من خبلؿ اؼبقاربة التفكيكية احملاسبية للنمو االقتصادم، 2..1ػ1621األربعُت سنة األخَتة )

لرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم كانت إهبابية على طوؿ فًتة الدراسة، كاؼببلحظ أف مسانبة ا
 .1616% عاـ 121.26% إٔب  1621% عاـ 1.21كتباينت ىذه اؼبسانبة من 

 

 

 

 

 

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00

1967 

1970 

1973 

1976 

1979 

1982 

1985 

1988 

1991 

1994 

1997 

2000 

2003 

2006 

Cap Stock Growth

Human Capital Growth

TFP growth



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

113 
 

 الجزائر في االقتصادي لنموا في البشري المال الرأس دور تطور .8.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 الجزائر في االقتصادي لنموا في البشري المال الرأس مساىمة تطور .9.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 للنتائج اإلحصائي التحليل: الرابع المطلب
  

بعد قيامنا بتحليل كدراسة عامة لتطور دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر 
ُب اؼبطلب السابق، كللوقوؼ أكثر فأكثر على ىذا  2..1 عاـ إٔب 1621خبلؿ كل سنة من عاـ 

الدكر قمنا بإجراء ربليل نسيب خاص فقط ؼبسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر 
 خبلؿ أربعُت سنة )كما يبينو اعبدكلُت اآلتُت(.

الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو كقد بُت لنا التحليل اإلحصائي للنتائج اؼبتحصل عليها أف مسانبة 
% من سنوات 26سنة؛ أم ما يبثل  .4االقتصادم ُب اعبزائر خبلؿ ثبلث أرباع سنوات الدراسة )

% دبا يبثل .1% ك.1%، كقدت تركزت على كجو اػبصوص ما بُت .6الدراسة( كانت أقل من 
، ٍب ما بُت % من اغباالت.12.6% دبا يبثل .4% ك.1% من سنوات الدراسة، ٍب مابُت  16
% تركزت ما بُت .2.6%، ك.11.6% بالتساكم دبا يبثل .1% ك.% ك مابُت .6% ك%.3
 %. .3% ك.4

% إال ُب .6ُب حُت أنو ٓب يساىم الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر بأكثر من 
لدكر الذم يلعبو % من سنوات الدراسة(، كىذا ما يؤكد على أنبية ا16سنوات فقط )أم ما يبثل  .1

% ما .11.6الرأس اؼباؿ البشرم، كقد توزعت مسانبتو خبلؿ ىذه السنوات العشر على النحو التإب: 
 4% )أم ُب ..1% بأكثر من  2.6%، كأخَتا ..1% ك26% ما بُت 6%، 26% ك.6بُت 

دبا نسبتو  1662%، عاـ 121.26دبا نسبتو  1616سنوات فقط ىي على التوإب: عاـ 
 %.1.6.32دبا نسبتو  1666، كعاـ 6%..142
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 الجزائر في االقتصادي النمو في البشري المال الرأس مساىمة تحليل .9.6 الجدول

 اٌتىزار % اٌتىزار اٌفئبد
 اٌتىزار % اٌتدُّعٍ

 اٌصبعذ

تزتُت اٌفئبد حظت 

تّزوش اٌتىزاراد 

 فُهب

 3 %12.50 %12.50 5 %00إًٌ  0ِٓ 

 1 %37.50 %25.00 10 %00إًٌ  00ِٓ 

 2 %55.00 %17.50 7 %00إًٌ  00ِٓ 

 5 %62.50 %7.50 3 %00إًٌ  00ِٓ 

 3 %75.00 %12.50 5 %00إًٌ  00ِٓ 

 10 %77.50 %2.50 1 %00إًٌ  00ِٓ 

 7 %82.50 %5.00 2 %00إًٌ  00ِٓ 

 7 %87.50 %5.00 2 %00إًٌ  00ِٓ 

 7 %92.50 %5.00 2 %00إًٌ  00ِٓ 

 11 %92.50 %0.00 0 %000إًٌ  00ِٓ 

 5 %100.00 %7.50 3 %000أوثز ِٓ 

 %100 40 اٌّدّىع
  

 من حسابات الباحث :المصدر

 

 )بالربعيات( الجزائر في االقتصادي النمو في البشري المال الرأس مساىمة تحليل .10.6 الجدول

 اٌتىزار % اٌتىزار اٌفئبد
 اٌتىزار % اٌتدُّعٍ

 اٌصبعذ

تزتُت اٌفئبد حظت 

اراد تّزوش اٌتىز

 فُهب

 1 %45.00 %45.00 18 %00إًٌ  0ِٓ 

 2 %75.00 %30.00 12 %00إًٌ  00ِٓ 

 3 %87.50 %12.50 5 %00إًٌ  00ِٓ 

 4 %92.50 %5.00 2 %000إًٌ  00ِٓ 

 5 %100.00 %7.50 3 %000أوثز ِٓ 

 %100 40 اٌّدّىع
  

 من حسابات الباحث :المصدر
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عبزائر خبلؿ األربع عشريات اؼباضية عرؼ تذبذبا ملحوظا، كعموما يبكن القوؿ أف مبو االقتصاد ا
%، كانت 4.22( ُب اؼبتوسط مبو إهبابيا قدره 1622ػػػػػػ1621فبعد أف سجل ُب العشرية األكٔب )

%، ٍب إلنتاجية عوامل 33.22اؼبسانبة الكبَتة فيو تعود لبلستثمار ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم دبا نسبتو 
 %.12.61%، كأخَتا للرأس اؼباؿ البشرم دبا نسبتو 42.14اإلنتاج دبا نسبتو 

 

( ليسجل 1612ػػػ1621كقد تراجع معدؿ النمو االقتصادم ُب اعبزائر ُب العشرية الثانية )
%، كذلك بسبب النسبة السلبية الكبَتة اليت عرفها معدؿ مبو إنتاجية عوامل اإلنتاج  21..معدال قدره 

 ما ساىم بو كل من الرأس اؼباؿ اؼبادم كالرأس اؼباؿ البشرم. %ػ( كاليت أخذت تقريبا كل 112.14)

 

( ليسجل ُب 1662ػػػػػ1611ككاصل النمو االقتصادم تراجعو ُب اعبزائر خبلؿ العشرية الثالثة )
%ػ( بسبب أزمة النفط كما غبقها من توابع فيما بعد، حيث تأثر 4.63اؼبتوسط معدال سلبيا قدره )

ؿ اؼبادم كثَتا بًتاجع مداخيل النفط، كسجل ىو اآلخر ُب اؼبتوسط معدؿ مبو االستثمار ُب الرأس اؼبا
%ػ(، 3826%ػ( لتكوف مسانبتو السلبية ُب معدؿ النمو ؽبذه العشرية تقدر )12..سالب قدره )

%ػ(، كٓب 6..111كتأثرت معو أيضا إنتاجية عوامل اإلنتاج حيث سجلت مسانبة سلبية دبا نسبتو )
% سد اؼبسانبة 16.13معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم اإلهبايب كاؼبقدر دبا نسبتو  يكن دبقدكر مسانبة

 السلبية للعاملُت اآلخرين. 

( 2..1ػػػػػػ1661كعاكد النمو االقتصادم تسجيل معدالت إهبابية خبلؿ العشرية األخَتة )
در حيث ساىم دبا %، كاف لنمو الرأس اؼباؿ البشرم فيو أكرب ق23..ليحقق ُب اؼبتوسط معدال قدره 

%، كمسانبة سلبية 11.21%، تليو مسانبة معدؿ مبو الرأس اؼباؿ اؼبادم دبا نسبتو 61.11نسبتو 
 %ػ(.3.61ؼبعدؿ مبو إنتاجية عوامل اإلنتاج بنسبة قدرىا )
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 عشرية( كل )متوسط  الجزائر في االقتصادي النمو في البشري المال الرأس مساىمة تحليل .11.6 الجدول

 0000ـ0000 0000ـ0000 0000ـ0000 0000ـ0000 اداٌظٕى

 

  0.6465  3.5454-  0.7800  3.7692 )%( ِعذي إٌّى االلتصبدٌ      
 

 )%( تفىُه ِعذي إٌّى إًٌ عىاٍِه األطبطُخ                                                                   

  0.0823  0.1699-  1.5362  1.6878 ِعذي ّٔى اٌزاص اٌّبي اٌّبدٌ
 

  0.5960  0.9163  1.0154  0.6780 ِعذي ّٔى اٌزأص اٌّبي اٌجشزٌ
 

  0.0318-  4.2918-  1.7716-  1.4034 ِعذي ّٔى إٔتبخُخ عىاًِ اإلٔتبج
 

      
 100 100 100 100 ِعذي إٌّى االلتصبدٌ

 
 )%( ِظبهّخ وً عٕصز فٍ إٌّى االلتصبدٌ                                                                      

  12.7266  4.7930-  196.9546  44.7781 ِعذي ّٔى اٌزاص اٌّبي اٌّبدٌ
 

  92.1883  25.8452  130.1808  17.9880 ِعذي ّٔى اٌزأص اٌّبي اٌجشزٌ
 

  4.9149-  121.0522-  227.1354-  37.2339 ِعذي ّٔى إٔتبخُخ عىاًِ اإلٔتبج
 

 الباحث إعدادمن  :المصدر

إٔب ؾبموعة من مثلها مثل اؼبنطقة العربية عموما يبكن أف يعزل تدىن اإلنتاجية ُب اعبزائر ك 
األسباب اليت هبب تداركها للنهوض باإلنتاجية فيها، منها ما يتعلق بسياسات التشغيل كالتعليم 

عاـ كىامشية القطاع اػباص كغياب عناصر كالتدريب، كمنها اؼبتعلق باؼبؤسسات كهيمنة القطاع ال
التنظيم اإلنتاجي كالصناعي، كمنها ما ىو متعلق بالتكنولوجيا كتقادـ التقانات اإلنتاجية كضعف 

 (11، صفحة 2..1)بابكر، استغبلؿ الطاقات اإلنتاجية اؼبتاحة 
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 والنم في البشري المال الرأس دور :لثالثا المبحث
 قياسية اقتصادية مقاربة الجزائر: في االقتصادي

 

بعد قيامنا باختبار  كربليل دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم بالطريقة التفكيكية ُب 
اؼببحث السابق، سنحاكؿ ُب ىذا اؼببحث اختبار ىذا الدكر باؼبقاربة االقتصادية القياسية خبلؿ األربعُت 

 .، كذلك بعدة منهجيات ـبتلفةسنة األخَتة

 

 من االقتصادي النمو في البشري المال الرأس دور اختبار: األول لبالمط
  (LUCAS, 1988) نموذج خالل

 

سنحاكؿ اختبار دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائر من خبلؿ اختبار العبلقة 
 ,LUCAS)اػبطية اؼبفًتضة بُت ـبزكف الرأس اؼباؿ البشرم كمتوسط سنوات الدراسة ُب مبوذج 

 ، كاؼبعرب عنها بالعبلقة:(1988

   
 ̇ 

  
  (    ) 

 حيث:

   ،معدؿ مبو اؼبخزكف اؼبًتاكم من الرأس اؼباؿ البشرم : 
 (    ).)الوقت اؼبخصص للتعليم )لتكوين الرأس اؼباؿ البشرم : 

 

 جو على العبلقة التالية:ُب مبوذ (LUCAS, 1988)كذلك ألنو كما رأينا سابقا فقد برىن 

   
    

  (    ) 
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 ( كمقياس للوقت اؼبخصص للتعليم   كعادة ما يأخذ الباحثوف متوسط سنوات الدراسة )
 ، أك الوقت البلـز لتكوين الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم. (    )

 :كسنخترب ىذه العبلقة من خبلؿ تقدير النموذج اآلٌب

 

       
 
  

 
    

 
    (modèle 1) 

       (     ) 
 حيث:

      ؛: معدؿ مبو الرأس اؼباؿ البشرم 
    ؛: متوسط سنوات الدراسة 
  :   ( كما شرحنا ذلك من 10) 0.1العائد على االستثمار التعليمي، كسنأخذه مساكيا لػ%

 التفكيكية.قبل ُب اؼبقاربة 

كبتقدير النموذج بواسطة طريقة اؼبربعات الصغرل، كجدنا أف العبلقة بُت مبو الرأس اؼباؿ البشرم 
كالوقت اؼبخصص للتعليم معربا عنو دبتوسط سنوات الدراسة ضعيفة جدا كغَت معنوية كما يبينو اعبدكؿ 

 أسفلو كاؼبنحنيات اؼبرافقة لو.
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 األول للنموذج القياسي االقتصادي التحليل  .12.6 الجدول

 
    

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.011637 0.001986 5.860081 0.0000 

lnyst 0.001358 0.001375 0.988010 0.3294 

     
     R-squared 0.025045 Mean dependent var 0.013497 

Adjusted R-squared -0.000612 S.D. dependent var 0.003979 

S.E. of regression 0.003980 Sum squared resid 0.000602 

 االؿ

 

 

    

 .EViews 5.0: تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 

  الجزائر في التمدرس سنوات متوسط تطور .10.6 الشكل

 
لمصدر   د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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  الجزائر في البشري المال الرأس تطور .11.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

 الجزائر في البشري المال للرأس النسبي التطور .12.6 الشكل

 
لمصدر           د من :ا عدا باحث. إ ل   ا
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 الجزائر في البشري لالما للرأس النسبي التطور الخطي العام االتجاه .13.6 الشكل 

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

ىذا ال يعٍت بالضركرة أنو ال توجد عبلقة بُت مبو الرأس اؼباؿ البشرم ك متوسط السنوات الدراسة، 
كإمبا قد يكوف مرد ذلك إٔب االفًتاض اؼببسط للعبلقة اػبطية بُت اؼبتغَتين، فقد تكوف العبلقة غَت خطية، 

بالعبلقة العامة  (LUCAS, 1988)إٔب معادلة تراكم رأس اؼباؿ البشرم اؼبعطاة ُب مبوذج كبالرجوع 
 اآلتية:

 ̇    
 
 (    ) 

 ، قبد:  كبالقسمة على 

   
 ̇ 

  
   

   
 (    ) 

 كعليو يصبح النموذج الواجب تقديره على الشكل اآلٌب:

       
 
  

 
    

 
  

 
        (modèle 2) 

y = 0.0014x + 0.0116 
R² = 0.025 
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كبتقدير النموذج بواسطة طريقة اؼبربعات الصغرل، كجدنا أف العبلقة بُت مبو الرأس اؼباؿ البشرم 
% كما يبينو 66كالوقت اؼبخصص للتعليم معربا عنو دبتوسط سنوات الدراسة إهبابية كمعنوية بدرجة ثقة 

 .اعبدكؿ أسفلو

                         
 
             

 الثاني للنموذج القياسي االقتصادي التحليل  .13.6 الجدول

 
    

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.003489 0.001342 2.600530 0.0133 

lnyst 0.040269 0.004015 10.02932 0.0000 

lnht -0.104311 0.010583 -9.856077 0.0000 

     
     R-squared 0.731082 Mean dependent var 0.013497 

Adjusted R-squared 0.716545 S.D. dependent var 0.003979 

S.E. of regression 0.002118 Sum squared resid 0.000166 

     
hg     

 .EViews 5.0على برنامج  : تقدير الباحث باالعتمادالمصدر

كحيث أف الرأس اؼباؿ البشرم ىو تابع ؼبتوسط سنوات الدراسة، أم أننا يبكن أف نعرب عن ذلك 
 رياضيا بالصيغة اآلتية:

    (   ) 
يبكننا أف نستخدـ النموذج غَت اػبطي من الدرجة الثانية كما تبينو العبلقة التالية )للتوسع انظر  

(FÖLDVÁRI & VAN LEEUWEN, 2006)) 

                  (     )
     

كبتقدير النموذج بواسطة طريقة اؼبربعات الصغرل، كجدنا أف العبلقة بُت مبو الرأس اؼباؿ البشرم 
% كما يبينو 66قة كالوقت اؼبخصص للتعليم معربا عنو دبتوسط سنوات الدراسة إهبابية كمعنوية بدرجة ث

 اعبدكؿ أسفلو كاؼبنحٌت اؼبرافق لو.
                                   (     )

 (modèle 3) 
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 الثالث للنموذج القياسي االقتصادي التحليل  .14.6 الجدول

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     c -0.013607 0.002907 -4.680590 0.0000 

lnyst 0.048119 0.005045 9.537154 0.0000 

(lnyst)² -0.018605 0.001985 -9.374443 0.0000 

     
     R-squared 0.711136 Mean dependent var 0.013497 

Adjusted R-squared 0.695522 S.D. dependent var 0.003979 

S.E. of regression 0.002195 Sum squared resid 0.000178 

     
     

 .EViews 5.0: تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر

(، كُب 0.104311-)]ُب النموذج األكؿ قيمتها ُب النموذجُت سالبة كمعنوية   كألف اؼبعلمة 
ا دبردكد متناقص خبلؿ فًتة الدراسة، ، ىذا يعٍت أف االقتصاد اعبزائرم قد مب[(0.018605-النموذج الثاين )

كبالتإب يبكن القوؿ أنو اقتصاد ال ىبضع الفًتاضات " نظرية النمو الداخلي اؼبنشأ حبسب مبوذج 
(LUCAS, 1988) ، ومن ثمة ال يمكننا اعتبار الرأس المال البشري في الجزائر محرك النمو

 .  االقتصادي، وإنما أحد عوامل النمو
 الجزائر في البشري المال للرأس النسبي للتطور الخطي غير العام تجاهاال .14.6 الشكل

 
لمصدر          د من :ا عدا باحث. إ ل   ا

y = -0.0186x2 + 0.0481x - 0.0136 
R² = 0.7111 
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كقبل أف ننتقل لدراسة مدل مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم ُب النمو االقتصادم للجزائر من 
ختبار كجود أك عدـ كجود عبلقة خبلؿ دكاؿ اإلنتاج مباشرة، سنقـو ُب اؼبطلب اؼبوإب كخطوة أكلية ا

 طويلة اؼبدل بُت النمو االقتصادم كالرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائر.

 

 

 والرأس االقتصادي النمو بين المدى طويلة العالقة اختبار: الثاني المطلب
     المشترك التكامل باختبار البشري المال

 

سنعتمد على  كالرأس اؼباؿ البشرم ُب اعبزائربُت النمو االقتصادم الختبار العبلقة الطويلة اؼبدل 
يشًتط من الناحية اإلحصائية اختبار يسمى ُب أدبيات االقتصاد القياسي "اختبار التكامل اؼبشًتؾ"، ك 

شرطاف أساسياف، أكؽبما أف يكوف اؼبتغَتاف ( Y)ك( X) متغَتين بُت اؼبشًتؾ التكامل للقوؿ بوجود
 ىذه من خطي مزيج ة، كثانيهما أف يكوف باإلمكاف توليدالدرج نفس من انفراد على متكاملُت
 اؼبستول، ُب مستقرين غَت( Y)ك( X) اؼبتغَتين أف مثبل فرضنا فإذا باالستقرار، يتصف اؼبتغَتات

 مزيج توليد من سبكننا فإذا األكٔب، الدرجة عند متكامبلف أهنما يعٍت فبا األكٔب الفركؽ عند كمستقراف
 أف نقوؿ عندىا الصفرية، الدرجة من متكامل أنو دبعٌت باالستقرار يتصف( Y)ك( X) للمتغَتين خطي
 مستويات استخداـ يبكن كبالتإب اؼبتغَتين، بُت التكاملية الدرجة نفس من مشًتؾ تكامل ىناؾ

 ك   (MIGNON, 2008, p. 306)ت اؼبتغَتا بُت اؼبدل طويلة كبداريةاال عبلقةال اختبار ُب اؼبتغَتات
(ARAUJ, BRUN, & COMBES, 2008, pp. 136-146). 

حىت  الدراسة موضع للمتغَتات الزمنية للسبلسل اإلحصائية اػبصائص فحصكمنو فبلبد أكال من 
 السبلسل( سكوف) استقرارية ختباركال .تكاملها درجة ككذا السلسلة سكوف مستول معرفة نستطيع

 فالسبلسل ؛(Unit Root) الوحدة جذر باراخت منهجية على فسنعتمد الدراسة ؿبل للمتغَتات الزمنية
 إذا أما ،I(0) الصفرية الدرجة من متكاملة كتكوف كحدة جذر أم ربمل ال اؼبستول ُب اؼبستقرة الزمنية
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( d) على ربتوم فإهنا( d) األكٔب الفركؽ عند كمستقرة اؼبستول ُب مستقرة غَت الزمنية السلسلة كانت
 ,I(d)  (MIGNON عندىا اؼبستقرة الفركؽ درجة بنفس متكاملة تكوف كبالتإب كحدة، جذر

2008, pp. 268-276). 

 سنقتصر اإلحصائية االختبارات من العديد ىناؾ زمنية سلسلة ُب الوحدة جذر كجود كالختبار
 عبودة (Augmented Dickey-Fuller test :ADF, 1981) اختبار على ىذه دراستنا ُب

 .اتواستخدام ككثرة نتائجو

 ثبلث خبلؿ من( ADF) االختبارين كفق السلسلة ُب الوحدة جذر كجود اختبار راءإج كيتم
 :ىي أساسية مباذج

 :اآلتية الرياضية الصيغة كيأخذ فقط، القاطع مبوذج: األكؿ النموذج

             ∑         

 

   

    

 :اآلتية الرياضية يغةالص كيأخذ العاـ، كاالذباه القاطع مبوذج: النموذج الثاين

                 ∑         

 

   

    

δك: حيث   ،β،  .العشوائي اػبطأ ىي  النموذج، معآب ىي   

 :اآلتية الرياضية الصيغة كيأخذ عاـ، اذباه كال قاطع دكف مبوذج: الثالث النموذج

           ∑         

 

   

    

 جذر اختبار هبرل حدة، على منها لكل اإلحصائية اؼبعنوية كاختبار مبوذج كل معآب تقدير دكبع
 :اآلتية بالفرضيات لبلختبارين بالنسبة الوحدة
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α) كحدة جذر على ربوم السلسلة: العدـ فرضية(   )   .) 

α) الوحدة جذر على ربوم ال السلسلة: البديلة الفرضية(   )   .) 

  لػ اعبدكلية بالقيم كمقارنتها( ADF) اختبار إلحصائية اغبرجة القيم بحبسا كذلك

McKinnon 1996القيمة من أكرب لبلختبار اإلحصائية القيمة كانت فإذا ـبتلفة، ثقة درجات عند 
 كحدة؛ جذر ربوم ال السلسلة أف دبعٌت البديلة الفرضية كنقبل العدـ فرضية نرفض ؽبا، اؼبقابلة اعبدكلية

 كنرفض العدـ فرضية نقبل فإننا  اعبدكلية القيمة من أصغر احملسوبة القيمة كانت إذا أما مستقرة، اأهن أم
 السلسلة تكوف ال كعندما مستقرة، غَت أهنا أم كحدة؛ جذر ربوم السلسلة أف دبعٌت البديلة الفرضية
 .تستقر حىت االختبارات كإعادة الفركؽ بإجراء نقـو مستقرة

 

 2005استقرار الناتج القومي اػباـ لكل عامل بالقيم اغبقيقية لعاـ  كقد قمنا باختبار
 اؼبعتمد على اختبار الوحدة جذر اختبار( ب    ككذا متوسط سنوات الدراسة ) (          )
(ADF)، 10 أك% 5 أك% 1 الثقة مستول عند كذلك ، اؼبستول ُب مستقرة كلها ككجدناىا %

 :اعبدكلُت التالُت يبينو كما

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

166 
 

 الزمنية السالسل مستوى عند اإلجمالي المحلي للناتج الوحدة جذر اختبار  .15.6 الجدول

lnrgdpwork 

 ADFاختبار 

 ال قاطع   وال اتجاه عام قاطع واتجاه عام قاطع

     prob
*

 0.8077 0.0007 0.6027 

Test Statistic values -0.800037 -5.365928 -0.213704 

Test critical values at: 

   

 

1% level -3.615588 -4.273277 -2.627238 

 

5% level -2.941145 -3.557759 -1.949856 

  10% level -2.609066 -3.212361 -1.611469 

 EViews 5.0( ،*MacKinnon (1996) one-sided p-values.): تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
 السالسل مستوى عند عامل لكل الدراسة سنوات لمتوسط الوحدة جذر اختبار الوحدة جذر اراختب  .6.16 الجدول

 الزمنية

lnys 

 ADFاختبار 

 ال قاطع   وال اتجاه عام قاطع واتجاه عام قاطع

     prob
*

 0.0013 0.9815 0.3934 

Test Statistic values -4.37606 -0.455507 -0.730666 

Test critical values at: 

   

 

1% level -3.615588 -4.219126 -2.627238 

 

5% level -2.941145 -3.533083 -1.949856 

  10% level -2.609066 -3.198312 -1.611469 

 EViews 5.0( ،*MacKinnon (1996) one-sided p-values.): تقدير الباحث باالعتماد على برنامج المصدر
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إحصائيا  لنا يسمح ما كىذا ،I(.) صفريةال الدرجة من متكاملة ف ىذه اؼبتغَتاتأ يعٍتكىذا 
الرأس اؼباؿ البشرم كالناتج احمللي  بُت اؼبتغَتات ؿبل الدراسة اؼبشًتؾ التكامل اختبارات باالنتقاؿ إجراء

 اإلصبإب لكل عامل الختبار العبلقة طويلة اؼبدل بُت اؼبتغَتين.

 بطريقة اؼبشًتؾ التكامل اختبار منهجية على تمدسنع اؼبدل طويلة العبلقة ىذه ختباركإل
 وبدد أف يستطيع لكونو ،(Johansan Cointegration Test,1988, 1991, 1995) وىانسنج
 اؼبدركسة اإلحصائية اؼبتغَتات بُت اؼبشًتؾ التكامل( متجهات) عبلقات عدد معينة معنوية بدرجة لنا

 اختبار: نبا اختبارين على باالعتماد كذلك ،(Maximum Likelihood) العظمى اإلمكانية بطريقة
 :اؼبعادلة خبلؿ من حسابو كيتم( testλ " )المبدا اختبار" أيضا كيسمى( Trace test) األثر

      ( )     ∑    (    ̂)

 

     

 

 لالتكام( متجهات) عبلقات عدد بأف القائلة العدـ فرضية اختبار خبلؿ من األثر اختبار كيبٌت
 اليت البديلة الفرضية مقابل ُب( q) عدد عن تقل أك تساكم اؼبدركسة اؼبتغَتات بُت اؼبوجودة اؼبشًتؾ

 ،(r) يساكم( q) العبلقات ىذه عدد أف تقوؿ

 Maximal) العظمى الكامنة القيمة اختبار ىو جوىانسن طريقة ُب اؼبستخدـ الثاين كاالختبار

Eigen value test )، عادلةاؼب خبلؿ من كيتم: 

              (     )     ∑    (   ̂   )

 

     

 

 بُت اؼبوجودة اؼبشًتؾ التكامل عبلقات عدد بأف القائلة العدـ فرضية خبلؿ من االختبار كيبٌت
 ىو اؼبشًتؾ التكامل عبلقات عدد بأف القائلة البديلة الفرضية مقابل ُب( r) ىو اؼبدركسة اؼبتغَتات

(r+1.) 

ك ( lnrgdpwork) القومي اإلصبإب اعبزائرم الناتج على باالختبارين جوىانس منهجية بيقكبتط
 تكامليت عبلق ىناؾ أف جدناك  ،2..1ػػػػػ1621 بلؿ فًتة الدراسةخ (lnYS) متوسط سنوات الدراسة
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 كما(. العظمى الكامنة القيمة كباختبار األثر اختبار بواسطة% 5 معنوية كدبستول اؼبتغَتين بُت مشًتؾ
 (أسفلو اعبدكؿ يبينو

 الجزائر في البشري المال والرأس االقتصادي النمو بين المشترك التكامل عالقة اختبار  .6.17 الجدول

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.826972  75.61536  15.49471  0.0000 

At most 1 *  0.168524  7.197558  3.841466  0.0073 
     
     

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.826972  68.41780  14.26460  0.0000 

At most 1 *  0.168524  7.197558  3.841466  0.0073 
     
     

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 EViews 5.0: تقدير الباحث باالعتماد على برنامج لمصدرا

 

متوسط ك ( lnrgdpwork) القومي اإلصبإب اعبزائرم الناتجكتأخذ معادلة التكامل اؼبشًتؾ اؼبوجودة بُت 
 ، الشكل اآلٌب:2..1ػػػػػػ1621 بلؿ فًتة الدراسةخ (lnYS) سنوات الدراسة

                                            
كمن شبة يبكن أف نكتب العبلقة طويلة اؼبدل بُت الناتج القومي اإلصبإب كالرأس اؼباؿ البشرم ُب 

 اعبزائر خبلؿ فًتة الدراسة على الشكل اآلٌب: 
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{
                                      

                            
 

 

فبا سبق يبكننا القوؿ أف اختبار التكامل اؼبشًتؾ كفق اؼبنهجية اؼبستعرضة بُت الناتج القومي 
اإلصبإب كالرأس اؼباؿ البشرم ظبح لنا بالتأكد من كجود عبلقة اكبدارية طويلة اؼبدل بُت متغَتات 

البشرم ُب النمو االقتصادم ُب الدراسة، كسنقـو ُب اؼبطلب القادـ باالختبار اؼبباشر لدكر الرأس اؼباؿ 
 اعبزائر باالعتماد على دكاؿ اإلنتاج.

 
 

 

 اإلنتاج دالة من مباشرة البشري المال الرأس دور تقدير: الثالث المطلب
 

كخطوة أخَتة سنحاكؿ تقدير دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم باالستناد مباشرة 
 ، كاليت تأخذ الشكل العاـ اآلٌب:على دالة اإلنتاج من النوع كوب دكغبلس

       
   

    
 كتأخذ ىذه الدالة الشكل اؼبختصر اآلٌب:

       
   

    
 بإدخاؿ اللوغاريتم قبد:

                (   )     
 حيث:

   ؛إب احمللي لكل عامل: تعرب عن الناتج اإلصب  
   ؛: تعرب عن الرأس اؼباؿ اؼبادم لكل عامل 
   .تعرب عن الرأس اؼباؿ البشرم لكل عامل : 
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كللتقليص من ظاىرة االرتباط اؼبتعدد اليت سبيز عادة دكاؿ اإلنتاج، يفضل العديد من الباحثُت 
(COHEN & SOTO, 2007) ،(TOPEL, 1999)  دبعدؿ االستثمار      كغَتىم تعويض

    )ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم 
  

  
⁄  كيعدلوف اؼبعادلة السابقة لتصبح كما يلي: (

     
 

(   )
     

 

(   )
           

 كحيث أف:

       (    ) 
 .(COHEN & SOTO, 2007)    مباشرة بالقياس      فيمكن تعويض 

 كعليو يصبح النموذج االقتصادم القياسي اؼبراد تقديره كما يلي:

 

                            (modèle 4) 
 

(؛ 2..1ػ1621كبتطبيق ىذا النموذج على االقتصادم اعبزائرم خبلؿ األربعُت سنة األخَتة )
(، 6..1يم كل من الناتج اإلصباؿ احمللي لكل عامل بالقيم اغبقيقة )سنة األساس حيث نأخذ ق

( لقاعدة بيانات 6..1كمعدؿ االستثمار ُب الرأس اؼباؿ اؼبادم من آخر ربديث متاح )أكتوبر 
(HESTON, SUMMERS, & ATEN, 2009) كقيم متوسط سنوات الدراسة للسكاف ،

 كجدنا اؼبعادلة اؼبقدرة اآلتية: (COHEN & SOTO, 2007)سنة( من قاعدة بيانات  23ػ16)
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أن للرأس المال البشري دور إيجابي ومعنوي في  ىذه المعادلة المقدرة بوضوح و تبين
ليس  و، لكنلجدول الموالي(( )انظر ا0.247) النمو االقتصادي الجزائري خالل فترة الدراسة

، وتتفق ىذه وإنما مجرد عامل من عوامل النمو (α=0.33المحرك األساسي للنمو االقتصادي )
، والمالحظ أن االستثمار المتراكم النتيجة مع تلك التي توصلنا لها في الفرع األول من الدراسة

ي في الجزائر خالل فترة ( ىو المحرك األساسي للنمو االقتصاد0.495للرأس المال المادي  )
 .( 2007ـــــــ1968الدراسة )

 

 الرابع للنموذج القياسي االقتصادي التحليل  .18.6 الجدول

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.981242 0.146690 68.04298 0.0000 

t -0.039204 0.020036 -1.956641 0.0582 

Lnskt 0.495649 0.067875 7.302399 0.0000 

YSt 0.247466 0.136306 1.815513 0.0778 

     
     R-squared 0.759433 Mean dependent var 9.784612 

Adjusted R-squared 0.739386 S.D. dependent var 0.152928 

S.E. of regression 0.078071 Sum squared resid 0.219421 

 .EViews 5.0تقدير الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر
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 خالصة الفصل السادس
 

دكر كبَت ُب النمو االقتصادم كما تؤكد ذلك النظريات االقتصادية اغبديثة للرأس اؼباؿ البشرم 
لدكر اؼبهتمة باؼبوضوع، لكن الدراسات التطبيقية )التجريبية( ٓب تصل نتائجها بعد إٔب اعبـز القاطع ؽبذا ا

اإلهبايب كاؼبعنوم، كقد حاكلنا خبلؿ ىذا الفصل اختبار ىذا الدكر بالنسبة لبلقتصاد اعبزائرم  خبلؿ 
 ( كذلك من خبلؿ عدة مقاربات.2007ػػػػػػػػ1968)األربعُت سنة اؼباضية 

كقد توصلنا  من خبلؿ اؼبقاربة التفكيكية احملاسبية للنمو االقتصادم أف مسانبة الرأس اؼباؿ 
كانت إهبابية على طوؿ فًتة الدراسة، كتباينت ىذه اؼبسانبة من  رم ُب النمو االقتصادم ُب اعبزائرالبش

 .1985% عاـ 268.75% إٔب  1972% عاـ 2.78

( lnrgdpwork) القومي اإلصبإب اعبزائرم الناتج على باالختبارين جوىانس منهجية كبتطبيق
ة عبلق ىناؾ أف جدناك  ،2..1ػ1621 راسةبلؿ فًتة الدخ (lnYS) متوسط سنوات الدراسةك 

 .%5 معنوية كدبستول اؼبتغَتين بُت مشًتؾ تكامل

أف للرأس اؼباؿ البشرم أما عندما استخدمنا اؼبقاربة االقتصادية القياسية لدكاؿ اإلنتاج فقد كجدنا 
 لكنو ليس(، 0.247خبلؿ فًتة الدراسة ) دور إيجابي ومعنوي في النمو االقتصادي الجزائري

، كتتفق ىذه ( وإنما مجرد عامل من عوامل النموα=0.33المحرك األساسي للنمو االقتصادي )
النتيجة مع تلك اليت توصلنا ؽبا ُب الفرع األكؿ من الدراسة، كاؼببلحظ أف االستثمار اؼبًتاكم للرأس اؼباؿ 

لدراسة ( ىو احملرؾ األساسي للنمو االقتصادم ُب اعبزائر خبلؿ فًتة ا0.495اؼبادم  )
  (.2007ػػػػػػػ1968)
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 الخاتمة
 

 اإلنتاجية كبالذات اؼبختلفة، جوانبو ُب االقتصاد ُب بإسهامو ترتبط للتعليم االقتصادية القيمة إف
 كالتدريب التعليم، منها عديدة، بعوامل تتأثر كمهاراتو كمعارفو البشرم، العنصر نوعية أف كدبا منها،

 ركز فقد كاؼبهارات، اؼبعارؼ عليها تبٌت اليت كاؼبهمة األساسية القاعدة يعترب التعليم أف كدبا كغَتىا،
 اعتباره ٍب كمن اإلنساف، ُب استثمارا التعليم اعتبار على للتعليم االقتصادية عن األدكار كاؼبهاـ الباحثوف

 (.البشرم اؼباؿ الرأس عليو اصطلح) تكوينو هبب الذم اؼباؿ الرأس أشكاؿ من شكبل

أشكاؿ االستثمار ُب الرأظباؿ البشرم إٔب  (SCHULTZ, 1961, pp. 9-11)كقد صنف 
؛ تعليم الكبار؛ التعليم الرظبي؛ التدريب كالتكوين أثناء العمل؛ الصحة ىي: ؛طبسة ؾبموعات كربل

باعتباره الرظبي على التعليم  ربليلوك ركز ، اؽبجرة كالتنقل من أجل االستفادة من فرص عمل أفضل
، كيعتربه أىم شكل من رأظباؿ طاؼبا أنو وبقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصاديةال شكبل من أشكاؿ

فسر اعبانب ُب الرأظباؿ البشرم، بل ىو الرأظباؿ البشرم ذاتو ، ألنو يبكن أف يستثمار أشكاؿ اال
ن إف جاذبية ىذا الشكل م: " األكرب من التغَتات كاالختبلفات ُب دخل الفرد كاجملتمع، ككما يقوؿ عنو

كمعدؿ زيادتو يبكن أف يكوف مفتاحا لفك لغز النمو ( يقصد التعليم)أشكاؿ الرأظباؿ البشرم 
 .(SCHULTZ, 1961) "االقتصادم

يبكننا تلخيص أىم االعتبارات االقتصادية اليت ذبعل من اإلنفاؽ على التعليم استثمارا كعموما، 
 فيما يلي:

ر البشرم، ذك عوائد عالية، ألف تكاليفو تعوض أف االستثمار ُب التعليم نوع خاص من االستثما -
بشكل كبَت من خبلؿ الفوائد اؼبًتاكمة للتعليم على األفراد اؼبتعلمُت كاجملتمع ككل ُب صورة 

 ؛مكافآت أعلى، كإنتاجية متزايدة
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أف التعليم عامل من أىم عوامل تراكم الرأس اؼباؿ البشرم اليت تساىم ُب النمو االقتصادم، كردبا  -
( اؼبكوف كاؼبدرب)كوف مسانبتها أكرب من مسانبة الرأس اؼباؿ اؼبادم؛ ألف العامل اؼبتعلم قد ت

 ؛أكثر إنتاجية من العامل غَت اؼبتعلم

 :أف للتعليم كفرات خارجية إهبابية ألنو  -

 ؛ألنو يساىم ُب التقليل من اعبريبة 

 ؛يساعد على تنقية األذكاؽ كاألخبلؽ كالسلوؾ 

 ؛ستهبلؾيغَت أمباط اغبياة كاال 

 ؛يؤثر إهبابا ُب احًتاـ القانوف 

 ؛ينمى ظبات اؼبواطنة الصاغبة 

 ؛يساعد على ترقية الديبقراطية كاحًتاـ اغبريات السياسية 

 ؛يسهم ُب ربسُت نظاـ اغبكم 

 ؛يساعد على انتشار اؼبعرفة كالثقافة 

 الوالدة  يسهم ُب زيادة عناية الفرد بصحتو، كىو ما يساعد على زيادة العمر اؼبتوقع عند
 .لدل أفراد اجملتمع، كما قد يسهم ُب زبفيض معدؿ الوالدات

ىو أعظم استثمار للمجتمع ُب أفراده؛ فاغبكومات تبذؿ كل ما ُب كسعها على كل إذف التعليم ف
ىو سبيل النجاح للفرد ُب حياتو؛ تتحمل العائبلت أعباءه؛ ات لنشر التعليم بُت مواطنيها، ك اؼبستوي

ق التميز للمؤسسات؛ زبصص لو سنويا نصيبا من ميزانيتها، كىو أحسن كسيلة ؼبكافحة كالتعليم ىو طري
اْب؛ تعمل اؽبيئات كاؼبنظمات العاؼبية اغبكومية ...الفقر كاعبوع كالفساد كحفظ الصحة كاألمن كالسبلـ

 .كغَت اغبكومية على نشره كربسينو باؽببات كاؼبساعدات كالقركض
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تدعو ُب كل مكاف ُب تقدـ األمم كرقيها ارتفعت األصوات عالية عليم كنتيجة لتقدير دكر الت
ات اغباجة؛ دبا يؤدل إٔب إٔب زيادة اؼبخصصات اؼبالية ُب اإلنفاؽ على التعليم تتبلءـ كمقتضيبإغباح 

 . على الصعيد العاؼبي أك احمللي كذلكالنوعية أك الكمية  التعليم سواء من الناحية ستوياتدبالنهوض 

 غَت مازالت التعليم بنفقات اؼبتعلقة اؼبعلومات أف قبد )كمنها اعبزائر( الدكؿ من عديدال ُبلكن ك 
 هبعل ما كىذا التعليم، سبويل آليات كتعقد تنوع بسبب كأحيانا التمويل، مصادر تعدد بسبب ؿبددة؛
 كالتكوين يمبالتعل اؼبكلفة الوزارات نفقات كانت فإذا .كشاقة كمكلفة صعبة عملية التعليم نفقات ربديد
 كاؼبنظمات العائبلت تصرفها اليت التعليم نفقاتفإف  الدقة، من عالية بدرجة تتميز بصفة عادة ؿبددة

 حصة كتبقى، ؾبملة تقريبية بطريقة كجدت إف تقدـ ما عادة كالدكلية الوطنية اغبكومية كغَت اغبكومية
 العظمى الغالبية ُب اغبساب إطار خارج كالتكوين التعليم ؾباؿ ُب االقتصادية اؼبؤسسات ـبتلف مسانبة

غالبان ما تقاس أنبية اإلنفاؽ على التعليم بقدر ما يرصد لو كنسبة من ؛ كؽبذا ف كاألحباث الدراسات من
ككلما ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلك على اىتماـ الدكلة  ،ميزانية الدكلة أك من الدخل القومي العاـ

ليس من الضركرم أف تكوف زيادة ىذه النسبة مؤشران عبودة ىنا أنو هبب أف نشَت بالتعليم، كَب اؼبقابل 
 .التعليم ُب ىذا البلد أك ذاؾ فقد ال تستغل ىذه األمواؿ بالطرؽ اؼببلئمة

 تسمح اليت الدكؿ ُب) التعليمي االستثمار سبويل ؼبصادر النسيب التوزيع تتبعنا لتطور خبلؿ منك 
 منظمة دكؿ ُب% 87: الدكؿ غالبية ُب اؼبهيمن ىو للتعليم وميالعم التمويل أف كجدنا( بذلك معطياهتا
 ،2004 عاـ WEI برنامج دكؿ ُب% 68.5ك ،2004 عاـ( OCDE) االقتصادية كالتنمية التعاكف

كاغباؿ ال ىبتلف كثَتا بالنسبة للمتوسط العاؼبي؛ حيث يسيطر اإلنفاؽ العمومي على التعليم على 
%، كأخَتا كبنسبة 35ٍب يليو اإلنفاؽ اػباص التعليم بنسبة قدرىا % من االستثمارات التعليمية، 63

 % تأٌب مسانبة اؼبصادر اػبارجية.2ضئيلة جدا 

 عامة سلعة التعليم لكوف بالنظركيبكن رد ىيمنة اإلنفاؽ العمومي على التعليم على بقية اؼبصادر 
 :لتاليةا لؤلسباب كجو أحسن على بوظائفو القياـ عن السوؽ نظاـ كيعجز يفشل
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 ُب فاألطفاؿ ، سبويلها ُب يساىم ال من الغالب ُب مباشرة منها يستفيد سلعة التعليم 
 كليس الضرائب من معفية فئة كىي للتعليم، استهبلكا الفئات أكثر ىم العآب دكؿ كل
 ىذا الدكلة تكوف أف وببذ  اػبدمة؛ ىذه يبوؿ آخر طرؼ من البد كبالتإب دخبل، ؽبا

 ىذا عن وبجم قد...( اػباص القطاع العائبلت، قطاع) األخرل راؼاألط ألف الطرؼ،
 ؛آلخر أك لسبب التمويل

 اؼبباين ُب ضخمة استثمارات تتطلب جدا؛ مرتفعة الثابتة تكاليفها سلعة التعليم 
 ُب ذبد ال قد األجل، طويلة كعوائدىا( التكوين كمراكز كاعبامعات اؼبدارس) كاؼبنشآت

 ؛لتمويلها الدكلة تدخل يربر قد فبا   اػباص، القطاع ُب ايتحمله من األحياف أغلب
 ال التعليم من يستفيد الذم فالشخص اؼبزاضبة، أك االستنفاذ ؼببدأ زبضع ال سلعة التعليم 

 متدنية للتعليم اغبدية فالتكلفة كعليو آخر؛ شخص منها يستفيد قد اليت اؼبنفعة يقلل
 ُب يكلف ال قد ك الكثَت، يكلف ال آخر إضاُب ؼبستفيد التعليم تقدًن  أف إذ جدا؛
 كىذا اجملتمع، أفراد صبيع على الفائدة ىذه تعميم يستدعي ما ىذا شيئا، األحياف بعض

 ؛الدكر هبذا يقـو أف يبكن طرؼ كأفضل الدكلة يضع ما
 للتعليم كفرات إهبابية كثَتة . 

 العدالة ربقيقلك دبربرات على باقي اؼبصادر كذ للتعليم العمومي لتمويلكيبكن تفسَت ىيمنة ا
 كزبصيصو الدخل توزيع إعادة كظيفة خبلؿ من ذلكتربر  االجتماعية العدالة نظرية؛ فاالجتماعية

 .اجملتمع أفراد لكل الفرص تساكم مبدأ لتحقيق

كانطبلقا من ىذا الوضع فقد قمنا بتحليل معمق لبلستثمارات اليت تبذؽبا السلطات العمومية 
عليم، كحصرنا ؾباؿ حبثنا ُب التعليم الرظبي الذم يعرب عنو بالنظاـ التعليمي؛ ىذا األخَت اعبزائرية على الت

يعد أداة للتغيَت االجتماعي كاالقتصادم ألم بلد، فبعد مرحلة االنطبلؽ الصعبة ُب السنوات الذم 
تعليميا  (، أرست السلطات العمومية اعبزائرية تدرهبيا نظاما.162األكٔب )من االستقبلؿ إٔب عاـ 

وطنيا، ديمقراطيا، عصريا وعلميا، مرتبطا بالمخططات التنموية للدولة الجزائرية، ومنفتحا جزائريا 
كيتميز النظاـ التعليمي ُب اعبزائر خبضوعو الكامل لسلطة الدكلة كتبعيتو لوصاية ثبلث  على العالم.
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التعليم اؼبهنيُت، التكوين ك العلمي ككزارة كزارات ىي: كزارة الًتبية الوطنية، كزارة التعليم العإب كالبحث 
كبالتإب فهو يتشكل من ثبلث منظومات فرعية ىي: منظومة الًتبوية الوطنية، منظومة التعليم العإب 

التعليم اؼبهنيُت، كلكل منظومة غاياهتا ككظائفها األساسية اليت ال التكوين ك كالبحث العلمي كمنظومة 
 .سياسة التعليمية كاالقتصاديةزبرج عن إطار مبادئ كغايات ال

كمن النتائج اؽبامة اليت البد من الوقوؼ عليها من خبلؿ ربليلنا اؼبعمق لبلستثمار التعليمي 
 العمومي ُب اعبزائر، نذكر:

  تطور االستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر على ثبلث مراحل كربل، يبكن تقسيم
 ىي:

 ؛.162عاـ إٔب  1621مرحلة االنطبلؽ من عاـ  -

 ؛1666إٔب عاـ  1621مرحلة التطور كالتوسع من عاـ  -

 .1662مرحلة االستقرار منذ عاـ  -

  ربتل االستثمارات التعليمية العمومية مكانة خاصة ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ كإٔب يومنا
ىذا، فاؼبقارنة الداخلية )ما بُت ـبتلف الوزارات أك القطاعات( بينت لنا أف اإلنفاؽ 

ي اعبارم على التعليم وبتل صدارة ميزانية التسيَت ُب اعبزائر طيلة سنوات الدراسة العموم
كبدكف منازع، ُب حُت وبتل اإلنفاؽ االستثمارم على التعليم مرتبة متوسطة )اؼبرتبة 
الرابعة من بُت شباين قطاعات(، كعموما يبكن القوؿ أف قطاع الًتبية كالتكوين وبظى 

 ؛مقارنة بباقي القطاعات بأنبية خاصة ُب اعبزائر

  توٕب اعبزائر أنبية كبَتة لقطاع الًتبية كالتكوين حىت باؼبقارنات الدكلية، فهي تستثمر ُب
( أكثر من اؼبتوسط العاؼبي 6..1، ...1، 1666غالب سنوات الدراسة )

 . 6..1كمتوسط كل اؼبناطق باستثناء اؼبنطقة العربية عاـ 
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الذم غبظناه من خبلؿ ربليلنا النظامي للنظاـ التعليمي ُب اعبزائر، إف زيادة اإلقباؿ على التعليم 
زيادة اإلنفاؽ عليو ؼبا يتطلب ذلك من توفَت أبنية مدرسية كمعلمُت كأجهزة كغَت ذلك بالضركرة تطلب ي

 مكلفة بضركرة توفَت اإلنفاؽ على ةمن متطلبات اؼبؤسسات التعليمية، كنظران الرتفاع األسعار أيضان فالدكل
عن أىم ، ىذا ما دفعنا للبحث التعليم للمحافظة على مستواه كاالرتفاع بكفاءتو الداخلية كاػبارجية

 لبلستثمارات التعليمية ُب الرأس اؼباؿ البشرم.العوامل احملددة 

منها ما ىو داخلي يتعلق بالنظاـ الًتبوم ُب كخلصنا إٔب كجود العديد من احملددات كتشابكها؛ ف
ما ىو خارجي ال يتعلق بالنظاـ الًتبوم، يبكن حصرىا ُب أربعة ؾبموعات كبَتة من  حد ذاتو، كمنها

 :، ىياحملددات

 ؛العوامل السياسية 
 ؛العوامل الديبوغرافية 
 ؛العوامل االقتصادية  
 العوامل اعبغرافية.  

على  هباكمن خبلؿ الدراسة التطبيقية اليت قمنا  كقد كجدنا من خبلؿ الدراسات اؼبهتمة باؼبوضوع 
 .التأثَت البارز للعوامل الديبوغرافية ك االقتصاديةحالة اعبزائر  

كُب األخَت ركزنا حبثنا على أحد اعبوانب اؼبهمة ُب موضوع االستثمار التعليمي ُب الرأس اؼباؿ 
البشرم، أال كىو انعكاسات ىذه االستثمارات على النمو االقتصادم، كذلك من خبلؿ دراسة كاختبار 

 ُت الرأس اؼباؿ البشرم كالنمو االقتصادم، كتوصلنا إٔب النتائج التالية:العبلقة ب

  الدراسات النظرية كلها تؤكد على الدكر اإلهبايب كالفعاؿ للرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو
 ؛ (LUCAS, 1988)االقتصادم، كمنها من يعتربه ؿبرؾ النمو االقتصادم 

  أس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم، من تباين نتائج الدراسات التطبيقية ؼبسانبة ار
، (BARRO R. , 1991) ،(LUCAS, 1988)الدكر اإلهبايب ؽبذا األخَت: 

(MANKIW, ROMER, & WEIL, 1992) ،(BASSANINI & 
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SCARPETTA, 2001)  ،(COHEN & SOTO, 2007)  كغَتىم، إٔب
، PRITCHETT) (BENHABIB & SPIEGEL, 1994)الدكر السليب عند 

1666) ،(ISLAM, 1995) ؛كغَتىم 

  كعموما، كعلى الرغم من اختبلؼ الباحثُت ُب تقدير مسانبة الرأس اؼباؿ البشرم ُب
النمو االقتصادم، إال أف عددا كبَتا من الدراسات اغبديثة ترل أف الرفع من متوسط 
سنوات التمدرس بسنة كاحدة لدكلة ما من شأنو أف يساىم ُب زيادة معدؿ مبو 

 & DEBANDE)%  6ك 1م ؽبذه الدكلة مابُت االقتصاد

VANDENBERGHE, 2008, pp. 68-69)؛ 

  يساىم الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم بفضل االستثمارات التعليمية اؼببذكلة ُب اعبزائر ُب
مسانبة إهبابية بكل  2007ػ1968النمو االقتصادم للبلد خبلؿ فًتة الدراسة 

 نا التطبيقية القياسية:اؼبقاربات اليت اعتمدناىا ُب دراست
 وجدنا أن مساىمة الرأس من خبلؿ اؼبقاربة التفكيكية احملاسبية للنمو االقتصادم، ف

المال البشري في النمو االقتصادي للجزائر كانت إيجابية على طول فترة 
% إلى  1972% عام 2.78الدراسة، وتباينت ىذه المساىمة من 

 ؛1985% عام 268.75
 القومي اإلصبإب اعبزائرم الناتج على باالختبارين انسجوى منهجية كبتطبيق 

(lnrgdpwork ) ك متوسط سنوات الدراسة(lnYS)  خبلؿ فًتة الدراسة
معنوية  كدبستول اؼبتغَتين بُت مشًتؾ عبلقة تكامل ىناؾ أف جدناك  ،2..1ػ1621

أن لنا  ثبتوىذا ما ي ؛العظمى الكامنة القيمة كباختبار األثر اختبار بواسطة% 5
عالقة طويلة المدى بين الناتج القومي اإلجمالي والرأس المال البشري في ىناك 

 ؛الجزائر خالل فترة الدراسة
  باالعتماد على مقاربة تقدير دكر الرأس اؼباؿ البشرم ُب النمو االقتصادم للجزائر ك

وجدنا أن للرأس المال البشري دور إيجابي ومعنوي في مباشرة من دكاؿ اإلنتاج، 
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(، لكنو ليس المحرك 0.247نمو االقتصادي الجزائري خالل فترة الدراسة )ال
األساسي للنمو االقتصادي، وإنما االستثمار المتراكم في الرأس المال المادي  

( ىو المحرك األساسي للنمو االقتصادي في الجزائر خالل فترة 0.495)
  .(2007ـ1968الدراسة )

 

عليم استثمار ُب تكوين كتراكم الرأس اؼباؿ البشرم، توليو كل كصفوة القوؿ، إف اإلنفاؽ على الت
الدكؿ ُب العآب أنبية كبَتة كتعترب اؼبموؿ األكؿ كاؼبهيمن على ىذا النوع من االستثمارات ؼبا لو من مزايا، 

كاعبزائر بدكرىا ٓب تذخر أم جهد ُب لذلك مبالغ ىامة من ميزانياهتا العامة السنوية، حيث زبصص 
كوين الرأس اؼباؿ البشرم البلـز للنهوض دبسار التنمية االقتصادية للبلد، كيكفينا أف نذكر ىنا أف سبيل ت

التعليم ؾباين ُب كل مستويات التعليم ُب اعبزائر )التعليم االبتدائي، الثانوم، العإب، التعليم كالتكوين 
االقتصادية احملددات األساسية غبجم اؼبهنيُت(، فبا هبعل العوامل الديبوغرافية )الطلب على التعليم( ك 

االستثمارات التعليمية العمومية ُب اعبزائر. كمن أىم انعكاسات ىذه االستثمارات اؼببذكلة على التعليم 
منذ االستقبلؿ الدكر اإلهبايب الذم لعبو الرأس اؼباؿ البشرم اؼبًتاكم ُب اعبزائر بفضل ىذه االستثمارات 

و ٓب يصبح بعد احملرؾ األساسي للنمو االقتصادم كما تفًتض ذلك نظريات االقتصادم، غَت أن وُب النم
النمو اغبديثة، كإمبا ىو عامل فقط من عوامل النمو، فبا يستدعي ضركرة االىتماـ أكثر فأكثر بالتكوين 

ولن ، النوعي للرأس اؼباؿ البشرم )بعد ربقيق التكوين الكمي( كخباصة للوصوؿ إٔب ؾبتمعات اؼبعرفة
والعمل بها   ى ذلك إال من خالل إرساء ثقافة الجودة الشاملة في قطاع التعليم بكل منظوماتويتأت

 .كإستراتيجية إدارية
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 141 ........  اعبزائرية اغبالية العإب التعليم ؼبنظومة يكلياؽب التحليل: لثالثا الفرع

 .13 ............... اؼبهنيُت التعليمالتكوين ك  نظومةؼب النظامي التحليل: الثاين اؼبطلب

 .13 ..... اعبزائر ُب اؼبهنيُت التعليمالتكوين ك  ؼبنظومة التطورم التحليل:األكؿ الفرع

 133 .... اعبزائر ُب اؼبهنيُت التعليمالتكوين ك  ؼبنظومة الوظيفي التحليل: الثاين الفرع

 132 ............... اؼبهنيُت التعليمالتكوين ك  ؼبنظومة اؽبيكلي التنظيم:الثالث الفرع

 .16 ......................................................... الثالث الفصل خبلصة

 



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

442 
 

: اعبزائر ُب البشرم اؼباؿ الرأس ُب التعليمية االستثمارات: الرابع الفصل
 152 ................................................. كمقارنة ربليلية دراسة

 161 .......................................................................... سبهيد

 153 ................ اعبزائر ُب البشرم اؼباؿ الرأس ُب التعليمية االستثمارات تطور: األكؿ اؼببحث

 164 ................................ (1970ػ3196) األكٔب اؼبرحلة: األكؿ اؼبطلب

 161 .................................(1995ػ1971) الثانية اؼبرحلة: الثاين اؼبطلب

 123 .............................. (2007ػ1996: )الثالثة اؼبرحلة: الثالث اؼبطلب

 169 ..............................اعبزائر ُب التعليمية لبلستثمارات النسبية األنبية:الثاين اؼببحث

 126 الداخلية باؼبقارنة اعبزائر ُب التعليمية لبلستثمارات النسبية األنبية: األكؿ اؼبطلب

 126 ........... التعليم على اعبارم العمومي لئلنفاؽ النسبية األنبية: األكؿ الفرع

 121 ....... لتعليما على االستثمارم العمومي لئلنفاؽ النسبية األنبية: الثاين الفرع

 126 .......... كالتكوين الًتبية قطاع كزارات ؼبختلف النسبية األنبية: الثالث الفرع

 .11 .. الدكلية باؼبقارنة اعبزائر ُب ميةالتعلي لبلستثمارات النسبية األنبية: الثاين اؼبطلب

 185 ....................................... التعليمي االستثمار سبويل ؿبددات: الثالث اؼببحث

 116 ............................... قةالساب الدراسات عن سريعة حملة: األكؿ اؼبطلب

 اؼباؿ الرأس ُب العمومي التعليمي االستثمار غبجم احملددة العوامل: الثاين اؼبطلب
 111 ............................................................................... البشرم

 الرأس ُب العمومي التعليمي االستثمار غبجم احملددة العوامل تصنيف:األكؿ الفرع
 111 .................................................... نظامي منظور من البشرم اؼباؿ

 اؼباؿ الرأس ُب العمومي التعليمي االستثمار احملددة العوامل تصنيف: الثاين الفرع
 164 ............................................................. اؼبيداف حبسب البشرم



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

442 
 

 166 ......... اعبزائر ُب التعليم على العمومي اإلنفاؽ حجم ؿبددات:الثالث اؼبطلب

 الًتبية لوزارة التعليم على اعبارم العمومي اإلنفاؽ حجم ؿبددات: األكؿ الفرع
 162 ............................................................................ ةالوطني

 الًتبية لوزارة التعليم على االستثمارم العمومي اإلنفاؽ حجم ؿبددات: الثاين الفرع
 166 ............................................................................ الوطنية

 1.4 .......................................................... الرابع الفصل خبلصة

 في االقتصادي والنمو البشري المال الرأس:الثالث الباب

 205 ..................................... دور؟ أي:الجزائر

 النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس لدكر النظرم اإلطار: اػبامس فصلال
 208 .......................................................... االقتصادم

 1.1 .......................................................................... سبهيد

 209 ................................. صادماالقت  للنمو النيوكبلسيكي النموذج: األكؿ اؼببحث

 SWAN -SOLOW " ............... 1.6" لنموذج العاـ اإلطار: األكؿ اؼبطلب

 1.6 ...................................... للنموذج الرياضي الشكل: األكؿ الفرع

 .SWAN -SOLOW " ...... 11" لنموذج األساسية الفرضيات: الثاين الفرع

 111 .................... القاعدم"  SWAN -SOLOW" مبوذج: الثاين اؼبطلب

القاعدم"  SWAN -SOLOW" نموذجل اإلنتاج دالة معادلة: األكؿ الفرع
 ................................................................................... 111 

 113 ....................... االقتصادم للنمو" SOLOW" ـبطط: الثاين الفرع

 112 القاعدم" SWAN-SOLOW" مبوذج ُب النمو ديناميكية: الثالث الفرع



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

441 
 

 111 ........... التقٍت التطور مع"  SWAN -SOLOW" مبوذج: الثالث اؼبطلب

 التطور مع"  SWAN -SOLOW" لنموذج اإلنتاج دالة ادلةمع: األكؿ الفرع
 116 .............................................................................. التقٍت

 .11 ................................. اؿاؼب رأسعنصر  تراكم معادلة: الثاين الفرع

 التطور مع" SWAN -SOLOW" مبوذج ُب النمو ديناميكية: الثالث الفرع
 111 .............................................................................. التقٍت

 224 .................... اؼبوسع النيوكبلسيكي النمو مبوذج ُب البشرم اؼباؿ الرأس: الثاين اؼببحث

 SWAN-SOLOW" ............ 113" لنموذج التجرييب االختبار: األكؿ اؼبطلب

 SWAN-SOLOW"............ 113" لنموذج التجرييب الشكل: األكؿ الفرع

 SWAN-SOLOW" ..... 112" مبوذج الختبار بيةالتجري النتائج: الثاين الفرع

 111 ................. االقتصادم للنمو اؼبوسع النيوكبلسيكي النموذج: الثاين اؼبطلب

 111 ................................................. اإلنتاج معادلة: األكؿ الفرع

 116 ...................... (االنتقاؿ معادالت أك)  الًتاكم معادالت: الثاٌب الفرع

 141 ........................ للنموذج التجريبية االختبارات نتائج: الثالث الفرع

 143 ......... اؼبوسع النيوكبلسيكي النمو مبوذج تقارب سرعة اختبار: الثالث اؼبطلب

 143 ................ النموذج تقارب سرعة الختبار الرياضي الشكل: األكؿ الفرع

 142 ................. النموذج تقارب سرعة الختبار التجريبية النتائج: الثاين الفرع

 239 ..................... اغبديثة االقتصادم النمو نظرية ُب البشرم اؼباؿ الرأس: الثالث اؼببحث

 ,LUCAS) عند االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر:األكؿ اؼبطلب

1988) .............................................................................. 13. 

 .R. E. LUCAS" ......................... 13" مبوذج فرضيات: األكؿ الفرع

 131 ................ (LUCAS, 1988) لنموذج الرياضي اإلطار: الثاين الفرع



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

446 
 

 133 ............................ (LUCAS, 1988) مبوذج حل: الثالث الفرع

 .16 ................. (LUCAS, 1988) لنموذج التجريبية النتائج: الثاين اؼبطلب

 .16 ....... (LUCAS, 1988) مبوذج الختبار اؼبعتمدة اؼبعطيات: األكؿ الفرع

 161 ....................................... العددية التجريبية النتائج: الثاين الفرع

 LUCAS" 164" عند االقتصادم النمو ؿبرؾ البشرم اؼباؿ الرأس: الثالث الفرع

 163 ........................................................ اػبامس الفصل صةخبل

 255 .... اعبزائر ُب االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر: السادس الفصل

 166 .......................................................................... سبهيد

 256 ......... االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر لدراسة اؼبنهجي اإلطار: األكؿ اؼببحث

 161 ..................... (النمو معدالت ؿباسبية) التفكيكية اؼبقاربة: األكؿ اؼبطلب

 166 ....................................... للعوامل الكلية اإلنتاجية: األكؿ الفرع

 األدبيات ُب اإلنتاج عوامل ؾبموع إنتاجية مبو عن سريعة تارىبية حملة: الثاين الفرع
 .12 ........................................................................ االقتصادية

 123 ...................................... القياسية االقتصادية اؼبقاربة: الثاين اؼبطلب

 126 ... (Ad hoc growth equations) االكبدارية النماذج: األكؿ الفرع

 122 ................................ اؽبيكلية التقارب معادالت مباذج:الثاين الفرع

 126 .................... اإلنتاج لدكاؿ القياسية االقتصادية النماذج: الثالث الفرع

 273 ..... التفكيكية باؼبقاربة اعبزائر ُب االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر: الثاين اؼببحث

 االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر لدراسة اؼبعتمد النموذج: األكؿ اؼبطلب
 124 ............................................................................. اعبزائر ُب

 126 ................................... اؼبستخدمة كالثوابت اؼبعطيات: الثاين اؼبطلب



 االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر

 

43. 
 

 126 ......................................................... النتائج: الثالث اؼبطلب

 116 ...................................... للنتائج اإلحصائي التحليل: الرابع اؼبطلب

 اقتصادية مقاربة: اعبزائر ُب االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر: الثالث اؼببحث
 289 ...................................................................................... قياسية

 مبوذج خبلؿ من االقتصادم النمو ُب البشرم اؼباؿ الرأس دكر اختبار: األكؿ اؼبطلب
(LUCAS, 1988) ................................................................ 116 

 بشرمال اؼباؿ كالرأس االقتصادم النمو بُت اؼبدل طويلة العبلقة اختبار: الثاين اؼبطلب
 162 .............................................................. اؼبشًتؾ التكامل باختبار

 4.1 .......... اإلنتاج دالة من مباشرة البشرم اؼباؿ الرأس دكر تقدير: الثالث اؼبطلب

 4.6 ....................................................... السادس الفصل خبلصة

 306 .............................................................. اػباسبة

 314 ................................................ كاؼبراجع اؼبصادر قائمة

 413 .............................................................. العربية باللغة: أكال

 412 ........................................................... األجنبية باللغة: ثانيا

 411 ........................................................ اإللكًتكنية اؼبواقع: ثالثا

 330 .............................................................................. الفهرس


