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 والنمو االقتصادي التعليمعلى  اإلنفاقحجم العالقة بين 
 *العربية مصرجمهورية  ىمع التطبيق عل

 د. زينب توفيق السيد عليوة
 المساعد أستاذ االقتصاد

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 جامعة المستقبل

 جمهورية مصر العربية

 مقدمة:
تجددارا التدد  الأثبتدد   بعددد أن ، وذلدد القددوم صدداد تاالق إلددةبالنسددبة  التعلدديمبددين االقتصدداديين علددة أ ميددة  اتفددا يوجددد 

ص المدوارد قدن فد  حدالخاصدة  ،لنمو االقتصاديوا شل  ذا األسلوا ف  تحقيق التنميةفوحده ركز  علة االستثمار المادي 
فدد  تيددوين  التعلدديمور تندداول دتتجا ددا  الجديدددة فدد  علددم االقتصدداد بدددأ  اال ومددن ثددم، الطبيعيددة وعدددم كفايددة رموا األمددوال 

نتاجيتدد ،  التعلدديمعلددة  اإلنفددا تيددوين رأا المددال البشددري، والعنقددة بددين ل التعلدديمفدد   الدددخل، ودور االسددتثمار توسدد   حيدد وا 
   القوم العاملة النزمة لنقتصاد وربط  بتأ يل القوى  للتعليمتخطيط البعض االقتصاديين ف  ضرورة 

 ممشددركاإلجمددال   المحلدد  النداتجم و علدديعلددة الت اإلنفددا حجدم العنقددة بددين  مددىو نددوع توضددي  الدراسددة تلد   تستتتهد و 
 بدددأ الدذي العدام الفتدرة بدايدة تعتبدر حيد  ،2104-2105 إلدة 0990-0991مدن  الفتدرة مصدر، خدنللنمدو االقتصدادي فد  ل

 االخدتنال  مدن اليثيدر نجعد إلة  دف الذي الهيكل  والتعديل االقتصادي اإلصنح برنامج سياسا  لتطبيق في  االستعداد
تسددتند و  مكلفددة  اقتصددادية سياسددا  اتبدداع نتيجددة نشددأ الددذي االقتصددادي القصددور أوجدد  إصددنح بجانددا اليلدد  االقتصدداد فدد 

والنمددو االقتصددادي فدد   إلددة فرضددية أساسددية مفاد ددا أندد  توجددد عنقددة سددببية بددين حجددم اإلنفددا  علددة التعلدديم الدراستتة فرضتتية
وذل  علة اعتبار أن المتغيرا  االقتصادية الت  تتمثل ف : الناتج المحل   تج المحل  اإلجمال ،مصر من خنل ممشر النا

التعلدديم، ونسددبة حجددم العمالددة إلددة عدددد السددكان داخددل الجمهوريددة،  فدد  المدددرجين اإلجمددال ، واإليددرادا  العامددة للدولددة، وعدددد
 يم تعتبر من أ م المحددا  الت  تمثر ف  حجم اإلنفا  علة التعل

بدين  العنقدة لقيدااوذلد  التحليلد  المسدتند علدة القيداا اليمد  المدنهج المدنهج الوصدف  و علة  الدراسة منهجيةواعتمد  
وفددد  وجدددود المتغيدددرا   والنمدددو االقتصدددادي فددد  مصدددر مدددن خدددنل ممشدددر النددداتج المحلددد  اإلجمدددال  التعلددديمعلدددة  اإلنفدددا حجدددم 

 الدراستة خطتتة ملتتشدو   "جرانجدر سدببية" واختبدار "،الخطد  االنحددار نمدوذج" دامباسدتخوذلد  ، السابق اإلشدارة إليهدااالقتصادية 
، االقتصدادي الفكدر فد  والنمدو التعلديم علدة اإلنفدا  :يحدوي الذي و  ةللدراس دري النظ اإلطدار األول المبح  ، يتضمنينحثمبعلة 
 علدة اإلنفدا  محدددا  أ دمو ، االقتصدادي والنمدو مالتعلدي علدة اإلنفا  موضوع تناول  الت  التطبيقية الدراسا عامة علة  ونظرة
 التعلديم علدة اإلنفدا  لحجدم الزمند  التطدور فد  الدتنزم :وي يحد والدذي ةد  للدراسددالتطبيق ارداإلط الثان    ويتضمن المبح التعليم

                                                           
  2103 ديسمبر، وُقبل للنشر ف  2103تم تسلم البح  ف  سبتمبر  *
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 حجددم بددين لعنقددة  التوضدديلهددذه الممشددرا  االقتصددادية  اإلحصددا   التحليددل، ثددم سددابق اإلشددارة إليهدداوالممشددرا  االقتصددادية ال
  توصيا و  نتا جثم خاتمة الدراسة وما تحوي  من ، مصر ف  االقتصادي والنمو التعليم علة اإلنفا 

 :ةتللدراس ري تالنظ تاراإلط -ث األولتالمبح
 تعتمدد لدم إذ بالعموميدة، راء اتصدف آتها مجموعدة افد  بدداي ياالقتصدادالنمدو و التعليم تطور العنقة بين مراحل  شمل 

 االقتصددادي النمددو وأي مددن ممشددرا التعلدديم  علددة اإلنفددا حجددم  بددين العنقددة تحديددد تسددتطي  التدد  اإلحصددا ية لوسددا لا لددةع
  ميةعليعلة أ مية نمو المعارف والمهارا  البشرية من خنل األنشطة الت االقتصاديون ركز  ومن ثم، ؛(6: 2112 حمدان،)

 يلعدداو  ،بالتحسددن المددرتبط التغييددر معنددة إلددة االقتصددادي والنمددو اديةاالقتصدد التنميددة مددن كددل فهددم ينصددرفمددن جهددة أخددرى 
العنقدة بدين  :التعدرف علدة يمكدن دذا المبحد  وف    (031: وآخرون  )عجمية ذين المفهومين  تحقيق ف  الً عاف دوًراالتعليم 
موضدوع،  دذا ال تناولد  الت  يةالتطبيق الدراسا علة  عامة ونظرة، خنل الفكر االقتصاديوالنمو التعليم  علة اإلنفا حجم 
  :وذل  علة النحو التال ، التعليمحجم اإلنفا  علة  ف أ م المحددا  الت  تمثر ثم 

 :الفكر االقتصادي خالل والنموالتعليم اإلنفاق على حجم  -أوالا 

 األمريكيددة لمتحدددةا الواليددا  ا تمددام نتيجددة ،العشددرين القددرن  منتصدد  منددذ االقتصدداديين انتبدداهالتعلدديم  اقتصدداديا  جددذب 
 نمداذج وضد  االقتصداديين مدن اليثيدر بددأ ومن ثم،  االقتصادي النموو التعليم  بين العنقةإيجابية  تمكد اأبحاثً  ونشر معليالتب

اإلنفدا  علددة  فد  كلتددا الحدالتين يعتبددرو   اسددتثمارًيا إنفاًقدا  أند آخددرون  هعتبدر ا بينمددا  إنسدان ، رأسددمالبأند  التعلدديم  تصد  نظريدة
 فدددراد المجتمددد ألة واالجتماعيدددة أحدددد أدوا  السياسدددة الماليدددة التدد  يمكدددن أن تلعدددا دوًرا جو رًيدددا فددد  الحيدداة االقتصدددادييم التعلدد
عينيددددة بغددددرض تددددوفير الخدددددما  المسدددداعدا  الو سددددا لة المددددوال األالتعلدددديم  علددددة اإلنفددددا  يشددددملو   (5: 0991 فريددددز، محمددددد)
 إجمدال  مدن م ويدة كنسدبةويقداا  الرأسدمال ، أو الجداري  سدواء اإلنفدا  مدال إج مدن نسدبة  دوالتعليم  علة واإلنفا مية، عليالت

     ( 003: 2119عبد الرموف، عزوز؛ و ) مالية سنة أية ف  القطاعا  لجمي  اإلنفا 

القضدايا التد  تحدد مدن تحقيدق األ دداف التنمويدة لد ،  ىحددإال أن قضية التمويدل تظدل إ ،التعليم بأ مية االعتراف ورغم
ميدة متميدزة وعاليدة عليتدوفير خدمدة ت إلدةذاتد  وتسدعة فد  الوقد   ،ة الت  تعان  من محدودية المواردالبلدان النامي خاصة ف 
م علديالعدام والتالتعلديم كدل مدن  دور، وذلد  علدة اعتبدار أن المختلفدةالتعلديم مراحدل لألعدداد المتزايددة مدن الطدنا فد  الجودة 

يكملددد  الددددور الدددذي يقدددوم بددد  القطددداع التعلددديم لهدددا دور أساسددد  فددد  اإلنفدددا  علدددة بمعندددة أن الدولدددة  ا،الخددداص أصدددب  تياملًيددد
 الممسسدددا  مازالدد  حيدد  ،العددام اإلنفددا  أولويددا  بتحديددد تقدددوم الحكوميددة الممسسددا  الخدداص، مدد  األخددذ فدد  االعتبددار أن

    (0: 2101 العرب ،) التعليم منظومة ف  المقيدين الطنا جملة منأيبر نسبة  علة تستحوذ الحكومية

 فدد  طبقدد  التدد  الهيكلدد  والتثبيدد  التييدد  سياسددة نتيجددةالتعلدديم  علددة الحقيقدد  اإلنفددا  خفددض فدد  االسددتمرار أدى وقددد
 اإلنفددا  فدد  التراجدد  لتعددويضوذلدد   ،التعلدديم فدد  واالسددتثمار اإلنفددا  علددة الخدداص القطدداع تشددجي  إلددة العددالم دول مختلدد 
 ويتيددون   (501: 2110 ،قندديل)الخداص فدد  تزايدد التعلديم اإلنفددا  علدة حجدم لفدة و وبالتددال  فدان التي ،التعلديم علدة الحكدوم 
 معلديت سدبيل فد  األسدر تتحملهدا التد  النفقدا  جميد  ويشدمل الرسدم  غيدر الخداص التمويل: من الخاصالتعليم  علة اإلنفا 
 المملوكددة الخدداصالتعلدديم  مرافددق ةعلدد واالسددتثماري  الجدداري  اإلنفددا  فدد  المسددا مة ويمثددل الرسددم  الخدداص والتمويددل أبنا هددا،
   (39: 0999 بمصر، القوم  التخطيط معهد) الخاص للقطاع
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 للمعددايير االقتصددادية اع خضددا  و  معليالتبدد مددن أوا ددل االقتصدداديين الددذين ا تمددوا Adam Smith"" يعتبددر آدم سددمي و 
ميدددة تددددخل ضدددمن عليالت ل األنشدددطةخدددنالمجتمددد  أفدددراد يكتسدددبها  التددد ى أن القددددرا  أر  ، حيددد 0191 -0125خدددنل الفتدددرة 

مدن قبدل الحكومدا    تمويلدو التعلديم قيمدة بهدف رف  التعليم  سيادة مبدأ المنافسة ف  إلةدعا  لذل مفهوم رأا المال الثاب ، 
ايتسدداا  إلددةكددل أفددراد المجتمدد   ودعددا بمنهجدد  االجتمدداع  سددمي  آدمتددأثر  وفدد  ذلدد ،  مددن نفقاتدد لقسددط مدد  تحمددل األ ددال 

     ( 06: 2112)الرشدان،  ل ميبأ أن مو بة األفراد تعود علة المجتم العتقاده  ،والخبرا المهارا  

 إلددةن النمددو االقتصدادي يميددل أ، 0254 -0166 خددنل الفتدرة ،(Robert Malthus) "روبدر  مددالتا" نظريددة وتدرى 
 ،محدودة ف  ظل تنام  حجم السكان ألن األراض  الصالحة للزراعةوذل   ،الزراعية  ضابسبا تدن  إنتاجية األر التناقص 
توعيدة السددكان لالتعلديم علدة االعتمدداد  "لتامدارأى  ؛ ومدن ثدم،التندداقص إلدةتميدل إنتاجيتهدا زيدادة اسددتخدامها ف إلدةممدا يدمدي 

 دوجددو  أن إلدةباإلضدافة  ،التعلدديمرفد  كفداءة ل جعلد  لقداء أجددرو التعلديم راء آدم سدمي  فد  أ ميددة آبددذل   ممكدًدا ،تنظديم األسدرةب
 ,Kanbur) عوامددل اإلنتدداج بصددفة مسددتمرةقدديم  ارتفدداع رغددم األربدداح فدد  زيددادة إلددة يددمديالتعلدديم المبندد  علددة  تقندد ال تقدددمال

2000: P. 3 ) كما تأثر  نظرية دافيد ريكاردو "David Ricardo"،  حي  ،"مالتا"بنظرية  0225 - 0112خنل الفترة 
سددل والددتحكم فدد  لرفا يددة مددن خددنل توعيددة أفددراد المجتمدد  بضددرورة تحديددد النفدد  تحقيددق االتعلدديم  تحديددد دور ريكدداردو حدداول

نتاجيددة والنمددو االقتصددادي زيددادة اإل فدد بطريقددة غيددر مباشددرة  يددمثرالتعلدديم اعتبددر ريكدداردو أن  ، لددذل معدددال  النمددو السددكان 
-0216نل الفتددرة خدد، "John Stuart Mill" جددون سدتيوار  ميددل ركددز وفدد  ذلد (  01ص, 2112للمجتمد  )الرشدددان، 

، حيد  نداقإ إمكانيدة تغييدر سدلو  الطبقدة م جميد  أفدراد المجتمد علديتضدرورة  دتم بعلة قيمة رأا المدال البشدرى، وا ، 0265
      (45: 0991ورمضان،  ؛)مندورالتعليم العمالية عن طريق زيادة مستوى 

راسدا  عمليدة وميدانيدة مد  اسدتخدام وسدا ل عدن طريدق دالتعلديم  اقتصداديا  فد  التوسد  بددأ العشدرينوف  أوا ل القرن 
الدددذي يعدددد حلقدددة الوصدددل بدددين أفكدددار  ،"Alfred Marshall"  دددذه المرحلدددة الفريدددد مارشدددال ، ومدددن أ دددم مفكدددري أيثدددر دقدددة

أساليا القياا وتحديد ساعد علة استخدام  فقد، التعليماالقتصاديين األوا ل وآراء االقتصاديين ف  القرن العشرين ف  مجال 
، حيدد  مددردود اقتصددادي لدد ا ا اجتماعًيدداسدتثمارً التعلدديم ، واعتبددر االقتصدداديعلددة العمليددة اإلنتاجيدة والنمددو التعلدديم  تددأثيردرجدة 

الطبيعدة  مصدادرر كدل يسخت وذل  لقدرتها علة المتعلمة ال يمكن أن تعيإ فقيرةأن الف ة  أصول االقتصاد أوض  ف  كتاب 
بدارسة اإلنتاج الزراع   واقام من أبرز Robert Solo" " يعتبر روبر  سولوو  ( 9: 2112 العول ،) الرف  مستوى معيشته

 نتدداج الزراعدد اإلبالم دة مددن الزيددادة فد   0223الحددأ أن حيدد  ، 0949 -0919فد  الواليددا  المتحددة األمريكيددة خددنل الفتدرة 
سدا م فد  مضداعفة ي الدذي نولدوج  والعلمد التقدم التي إلةيعود فبالم ة  2123ويمثل رأا المال المادي، أما الباق   إلةتعود 

 ،ولوسد مدا حداولمثل (Odd Aukhrast) "أوكرسد  أود" حداول وقدد  (Robert Solo, 1957, 318) السداعة إنتاجية الفرد ف 
االقتصدددداد فددد  ، (Cob-Douglas) "كدددوا دوجدددنا"نتددداج إدالدددة  امً اإلنتددداج مسدددتخد تحديدددد العوامدددل التددد  تدددمثر فددد  زيدددادة

 نتدداج بنحددوزيددادة اإل إلددة مددن رأا المددال المددادي تددمدي %0أن زيددادة  إلددةوتوصددل ، 0933-0911لفتددرة النرويجدد  خددنل ا
 إلدةتطوير وتحسين مستوى العاملين يمدي  بينما، %121بنحوزيادة اإلنتاج  إلة تمدي العمل من كمية %0زيادة أن ، و 2%

 (    19: 0962)عمار،  %022بنحوزيادة اإلنتاج 

األبحدا  والدراسدا  مدن خدنل التعلديم اقتصداديا   دة فد يدعدإسدهاما   "Theodore Schultz" ثيدودور شدولتز وقددم
عددددالج فيهددددا العنقددددة بددددين دخددددول األفددددراد  التدددد ، 0931-0911 مريكيددددة خددددنل الفتددددرة  أجرا ددددا فدددد  الواليددددا  المتحدددددة األالتدددد
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الدراسددة ليددل  سددنوا مدد  خددنل حسدداا عليتالمخددزون الدرا تطددور مهم، حيدد  علدديميددة ومقارنتهددا بتيددالي  تعليومسددتوياتهم الت
 أن المخددزون  ممددا يعندد ، 0931عددام مليددون  141 إلددة 0911عددام  مليددون  006الدراسددة ارتفعدد  مددن  أن سددنوا فددرد، ووجددد 

فدد  التعلدديم ، بينمددا ازداد مقدددار االسدتثمار المددال  الموظدد  فد  مددرا  ونصد  6يقدرا مددن بمددا للقددوى العاملدة ارتفدد   مد عليالت
فدراد المجتمد ، حيد  علدة أالتعلديم نتيجدة تغيدر توزيد  التعلديم فقط، كما الحدأ تغيدر قيمدة  مرا  ونص  4بمقدار نفا الفترة 

  دو العامددل المفسدر للنمددو االقتصددادي البشددر أن االسددتثمار فد  إلدةأشددار  ومدن ثددم،مدن الشدديو    أصدب  يشددمل الشدباا أيثددر
 دو مفتداح االسدتثمار فد  رأا المدال البشدري وذلد  الرتفداع معددال  م التعلديمريكيدة، وأن الذي تتميدز بد  الواليدا  المتحددة األ

شدهدت   الدذيالتعلديم فد  بعد  علدم اقتصداديا   "شولتز"سا م  وبذل  ،م عليارتفاع المستوى التمن خنل  نمو الدخل القوم 
    (023-024: 2112)الرشدان،  الفترة تل 

 التد  العوامدل مدناعتبدر حيد   ،معلديالتزيادة اإلنفا  علة بضرورة  ا تماًما العشرين القرن  من الثان  النص  شهدكما 
 ،كمًيدا قياًسدا معلديللت واالجتمداع  االقتصدادي العا دد قيداا إلدة معلديوالت االقتصداد علمداء نزوع اال تمام  ذا زيادة ف   م اس
 فد  جديدد بددور القيداممسدمولية  واجد ييم التعلد حيد  أصدب ، ابحتًد نظرًيدا تنداواًل  كتابداتهم فد  سدابقة أزمندة ف  تناول تم  أن بعد
 ( 4: 0931ستيفن، ) السرعة بنفا يسير تقن  تطور يصحب  علم  تقدم علة مستندة صناعية ثورة عالم

 :" نظرة عامة" االقتصادي النموو  التعليم على اإلنفاق تناولت التي التطبيقية الدراسات -ثانياا

 فيددرى  اسددتثمارًيا، إنفاًقددا أم اسدتهنيًيا إنفاًقددا التعلدديم علددة اإلنفدا  تبدداراع حددول االقتصدداديين توجهدا  فدد  اخددتنف  ندا 
 ثالد  طدرف ويأخدذ مجملد ، فد  اسدتثمارًيا إنفاًقدا يعتبدر إند  آخدرون  يدرى  بينمدا ،مجملد  فد  اسدتهنيًيا إنفاًقدا يعتبدر أن  البعض
 إنفاًقدا يعتبدر أخدرى  مراحدل وفد  اسدتثمارًيا إنفاًقدا بدريعت مراحلد  بعدض فد  التعلديم علدة اإلنفا  أن إلة في  ينظر توفيقًيا موقًفا

 يعدالج ثدم، ومدن أبنا د ؛ إلدة المجتمد  يقددمها عامدة خدمدة أند  علدة التعلديم إلدة ينظدرون  األولدة النظدرة فأصدحاا  اسدتهنيًيا
 ,Eric Hanushek, 2007 القدوم  الددخل فد  عا دًدا يحقدق ال الجمداع  االسدتهن  مدن نوع أن  علة التعليم علة اإلنفا 

P. 7))،  التعلديم أن أسداا علدةرأيهدم  يبندون  مجملد  فد  اسدتثمارًيا إنفاًقدا أند  علدة التعلديم علدة اإلنفدا  إلدة ينظدرون  الدذينو 
 التدد  المهددارا  فدد  المتمثلددة  نتا جدد ألن االسددتثمار خددواص بكددل يتمتدد  وبددذل  االقتصددادية التنميددة عمليددة فدد  مباشددرة يسددا م
 التعلديم علدة اإلنفدا  إلدة ينظدرون  الدذين الثالثدة الف دة أمدا  (Bloom, 2005, P. 17) ابشدريً  أسدماالً ر  تمثدل األفدراد يكتسدبها
 الحاليدة القيمدة يمثدل البشدري  المدال رأا أن يدرون  اآلخر، البعض ف  واستثماري  مراحل  بعض ف  استهني  إنفا  أن  علة

 (       (Vale Rio, 1992, P. 121 األفراد مهارا  ف  سابقة الستثمارا 

 أ ميدددة وكانددد  ،علدددة التعلددديم اإلنفدددا  ومسدددتوى  االقتصدددادي داءاأل بدددين كبيدددر ارتبدددا  وجدددود التطبيقيدددة الدراسدددا  أغلدددا رأ و 
 اإلنفددا  أولويددا  بتحديددد غالًبددا تقددوم الحكوميددة الممسسددا  ألن ،دا ددم نقدداإ موضدد  االقتصددادي النمددو تعزيددز فدد  الحكددوم  اإلنفددا 
  (04: 2101 العربدد ،) التعلدديم منظومددة فدد  المقيدددين الطددنا جملددة مددن بالم ددة 21 نحددو علددة تسددتحوذ مازالدد  التدد  التعلدديم علددة
 :علة النحو التال  الدراسة حداثةالتسلسل الزمن  ل حسا الموضوع هذاالعامة ل  ذه النظرة توضي  يمكنو 

النامية، التعرف علة  الدول ف  دياالقتصا اإلنماء عملية ف  التعليم ( بعنوان مسا مة2105راسة )العادل ، د حاول 
لحصول علة كوادر بشرية عالية التأ يل فد  مجداال  متعدددة لتضدييق ف  الدول النامية ل مدى مسا مة اإلنفا  علة التعليم

خنل العقدود الماضدية  اإلنفا  علة التعليم حجم الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة صناعًيا، وتوصل  الدراسة إلة فشل تزايد
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فدد  أغلددا الدددول العربيددة فدد  تحقيددق نتددا ج إيجابيددة، وذلدد  بسددبا عدددم تددوفير المهددارا  البشددرية التدد  يحتاجهددا سددو  العمددل 
لهددا مكاًنددا فدد  سددو   ال تجدددالدددول  وبقدداء تلدد  الدددول علددة ضددت مزيددد مددن التخصصددا  المتعلقددة بالدراسددا  اإلنسددانية التدد  

التقن  من خنل تخصصا  جديدة تسا م بفعاليدة فد  التنميدة االقتصدادية  مالعمل؛ ومن ثم، أيد  الدراسة علة أ مية التعلي
 وحاجة سو  العمل      وبما يتن م 

عجلدددون،  محافظدددة فددد  التعلددديم قطددداع علدددة الحكدددوم  اإلنفدددا  ( بعندددوان أثدددر2102ب  وآخدددرون، دالزعددد)دراسدددة  و ددددف 
 محافظدة فد  التعليميدة للممسسدا  التحتيدة البنيدة سدينوتح والطدنا المدرسدين آداء علدة الحكدوم  اإلنفدا  أثدر علدة التعرف

 مدن الدراسدة مجتمد  حيد  تيدون  النزمدة، البياندا  لجمد  قا مدة اسدتبيان تصدميم تدم الدراسدة  ددف ولتحقيدق عجلون بداألردن 
 مكوندة يةعشدوا  عيندة اختيدار وتدم المحافظدة،تلد   مددارا فد  والجامعيدة الثانويدة المراحدل وطنا والعاملين المدرسين جمي 
إلدة تحسدن  يدمدي الحكدوم  اإلنفا  زيادة إلة أن الدراسة التطبيق  توصل  اإلحصاء وباستخدام  اطالبً  26، امدرسً  46 من
 المحافظدة فد  تلد  العال  التعليم علة الحكوم  اإلنفا  بزيادة الدراسة أوص  لذل  عجلون، محافظة ف  التعليم قطاع آداء
   التعليمية بصفة عامة للممسسا  التحتية بالبنية اال تمامم  

 حالدة االقتصدادي فد  المددى الطويدل والنمدو التعلديم علدة الحكوم  ( بعنوان اإلنفا ,Odior 2100ام  دراسة )كما ق
 وأثددددر ذلدددد  علددددة النمددددو التعلدددديم مجددددال فدددد  الحكومدددة لسياسددددة المباشددددرة وغيددددر المباشددددرة الديناميكيددددة اآلثددددار نيجيريدددا، بتحليددددل

 فددد  للزيدددادة المحتمدددل لدراسدددة التدددأثير متيامدددل كنمدددوذج المحسدددوا العدددام التدددوازن  ديناميكيدددة متتابعدددة تخدم واسددد االقتصدددادي،
 التعلديم قطداع علدة الحكدوم  تخصديص اإلنفدا  إعدادة أن الدراسدة نتيجة وأظهر  نيجيريا، ف  التعليم علة الحكوم  اإلنفا 

 حافظددددة فدددد  القصددددوى  األولويددددة علددددة الحصددددول بأ ميددددة ةالدراسددد أوصدددد  لددددذل االقتصددددادي،  النمددددو لحدددددو  يعتبدددر جو رًيددددا
     التعليم األخرى إلة قطاع بعض القطاعا  من الموارد نقل علة م  القدرة العامة لمجال التعليم االستثمارا 

الجدامع  فد  مصدر، أن اإلنفدا  الحكدوم   ( بعندوان تطدوير مصدادر تمويدل التعلديم2112دراسة )طنطاوي،  وافترض 
الجددامع ، وأن مصددادر تمويددل مشددروعا   ة تددوفير التمويددل الددنزم لموايبددة التوسدد  اليمدد  والييفدد  فدد  التعلدديمغيددر قددادر علدد
تشدير التد   يتهاضدفر لدراسدة صدحة أظهدر  او ها ف  توفير المتطلبا  المستقبلية للتعلديم  ال يمكن االعتماد علي تطوير التعليم

العمليددة ة يمكددن اسددتغنلها كمصددادر تمويددل إضددافية للوفدداء بمتطلبددا  إلددة امددتن  الجامعددا  الحكوميددة إمكانددا  تمويددل كبيددر 
العدال  والتوسد  المتزايدد  قصور اإلنفا  الحكوم  لتغطية النفقا  والطلا االجتماع  المتزايدد علدة التعلديمف  ظل  ،التعليمية

فد  مصدر،  لشخصد  علدة التعلديم( بعنوان العا د االقتصادي ا2112دراسة )العرب ،   وقام  ف  تطوير الخدما  التعليمية
فدد   (Mincer) "مينسددر"باسددتخدام منهجيددة دوال اليسددا التدد  اسددتخدمها  بتقدددير العا ددد االقتصددادي الشخصدد  علددة التعلدديم

فدد  مصددر  وبددالتطبيق علددة بيانددا  مسدد  "العا ددد علددة التعلدديم"، توصددل  الدراسددة إلددة أن معدددل العا ددد علددة التعلدديم نظريتدد ،
ال  السا دة ف  الدول ذا  الظروف المشابهة، إال أن  ذا المعدل يرتفد  بالنسدبة لإلندا  عند  بالنسدبة منخفض مقارنة بالمعد

        االقتصادي ومستوى التعليم للذكور، وأن  توجد عنقة طردية بين معدل العا د

الضددوء علددة حددال  ( بعنددوان الدددور التنمددوي للخدددما  التعليميددة فدد  مصددر، بالقدداء2111ا دراسددة )العربدد ، قامدد  أيًضدد
وتوصدل   ،ومددى تدأثير  دذا الحدال علدة القددرة التنافسدية لليدد العاملدة المصدرية بصفة عامدةوالبي ة العلمية ف  مصر  التعليم

يحتداج إلددة تضدافر كددل مدن الدولددة والقطداع الخدداص  مصددر فد للتعلدديم  الدراسدة إلددة مجموعدة نتددا ج تمكدد أن الوضدد  الحدال 
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أن محاولددة  وأيددد  الدراسددةوالبحدد  العلمدد ،  راية تسددعة إلددة إحدددا  ثددورة فدد  نظددام التعلدديموالمجتمدد  المدددن  فدد  إطددار شدد
 اإلنفدا  بعندوان ,.Murray et al) (2007  دراسدة اعتبدر و   بي ة جاذبدة لدرأا المدال البشدري  االصنح لن تنج  إال ف  ظل

 ددذه ، وأن مددن أيثددر متطلبددا  إنفددا  الحكومددا  يمالتعلدد أن نفقددا  المسددتقبلية، واالتجا ددا  الحاليددة الضددغو : للدولددة التعليمدد 
ون  فدد  المسدداعدا  الخارجيددة لشددالمختلفددة االتجا ددا   تحليددل دددف  الدراسددة إلددة ومددن ثددم،  ؛النفقددا  تنمددو علددة مدددار الددزمن

  االتجا ددداأن الدراسدددة كيددد   وايتشدددف  التعلددديم،اإلنفدددا  علدددة قطددداع  فددد وتحليدددل الطلدددا وراء تزايدددد تيدددالي  الدولدددة  التعلددديم
ممدا يدمدي  ،التعليموتوصل  إلة أن دور الدولة لن يستمر ف  تمويل  التعليم،علة مستويا  اإلنفا  علة  تمثررافية جالديمو 

   التعليمإلة تخفيض اإلنفا  الحكوم  علة 

وأثددره علددة النمددو االقتصددادي دراسددة تطبيقيددة مقارنددة مدد   ( بعنددوان االسددتثمار فدد  التعلدديم2113دراسددة )عمددر،  وقامدد 
 والنمو االقتصادي مدن خدنل قيداا معددل العا دد علدة التعلديم إشارة خاصة لمصر، بقياا العنقة بين االستثمار ف  التعليم

دولة تمثل مجموعة من دول الدخل المرتف  الصناعية، ودول الدخل المرتف  غير الصناعية، ودول الدخل المتوسط،  05ف  
  وتوصددددل  الدراسددددة إلددددة وجددددود عنقددددة بددددين النمددددو االقتصددددادي 2111 – 0911      وأخيددددًرا مصددددر، وذلدددد  خددددنل الفتددددرة

يددمثر إيجابًيددا علددة النمددو االقتصددادي ممددثًن فدد   لدددول العينددة، والتدد  تمكددد أن االسددتثمار فدد  التعلدديم واالسددتثمار فدد  التعلدديم
 التعليم علة  ارتفاع متوسط نصيا الفرد من الناتج المحل  اإلجمال ، مما يمكد ضرورة التوس  ف  اإلنفا 

 التينولددوج ، التغيددر خدنل مددن االقتصدادي للنمددو محدر  أندد  علدة البشددري  المدال رأا إلددة االقتصداديين معظددم روينظد
 علدة المترتبدة واآلثدار والنتدا ج النظريدة: االقتصدادي النمدو علدة التعلديم أثدر بعندوان(  ,2113Dahlin) دراسدة رأ  ذل  وف 

 االسدتثمار بضدرورة الدراسدة أوصد  لدذل  اليلد ،و  الجز د  المسدتوى  علدة المجتمد  ف  مفيد التعليم ف  االستثمار أن النظام،
 إنتاجيدة التعلديم يزيدد كيد  وأوضدح  ،االقتصدادي النظدام علدةالمباشدر  وغيدرالمباشر  لتأثيره عن طريق التعليمالمجتم   ف 

 بعندددوان اإلنفدددا  (Nunesa, 2003ة )دراسددد أوضدددح  كمدددا  المعرفددد  المخدددزون  مسدددتوى  زيدددادة خدددنل مدددن العددداملين وكفددداءة
 العمليددة علددة الحكددوم  اإلنفددا  تطددور البرتغددال، مدددى حالددة الطويددل المدددى فدد  االقتصددادي والنمددو التعلدديم علددة الحكددوم 
 مددن مختلفددين نمطددين وصددور  األوروبيددة، البعيددد فدد  االقتصددادا  المدددى علددة الدددوري  االقتصددادي بددالنمو وعنقتدد  التعليميددة

 اإلنفددا  تقيدديم أظهددر وبريطانيددا، وألمانيددا، فرنسددا، فدد  دول متقدمددة مثددل: التقدددم عاليددة االقتصددادا  حالددة ففدد  ،العنقددا  تلدد 
 بينمدا يبددو االخدتنف ذل ، بعد لها المميد الثانية العالمية الحرا حتة الدوري  لنقتصاد المعارض السلو  التعليم علة العام

 الددوري  االقتصداد لتقلبدا  المعدارض التطدور يغيدر ولم الثانية العالمية الحرا بعد التوس  مرحلة منذ أسبانيا حالة ف  واضًحا
 مد  متناسدبة البرتغاليدة للحالدة األولدة وتبدو االسدتراتيجية أسبانيا، ف  التعليم مستوى  تحسين فة األسبانية الحكومة جهود من

    األسبان  النمط

، إلدة قيداا كفداءة وعدالدة اإلنفدا  العدام والفقراء ف  مصر ماع اإلنفا  االجت ( بعنوانGalal, 2003)  دراسة وسع 
، وأوضدح  أند  بدالرغم مدن التدزام حدا  لتعظديم العا دد مدن اإلنفدا والصحة ف  مصر وطدرح مجموعدة مدن االقترا علة التعليم

أيثدر األسداليا  والصدحة خاصدة لمحددودي الددخل، إال أن جهدود اإلصدنح الحاليدة ال تندتهج الحكومة بتوفير خددما  التعلديم
مة بين الحوافز والنتا ج المرجوة وتعزيدز مدخن  بداًل من المواءفعالية، حي  يعتمد األسلوا الحال  علة زيادة أو تحسين ال

مدن المحاسبة والمساءلة؛ ومن ثم، تقترح الدراسة اتخاذ مجموعة من اإلجراءا  المحددة لتحسين الحوافز وتمكين المسدتفيدين 
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 االقتصدادي بعندوان النشدا  ( ,2110Nunes)دراسدة  رأ و دمدة مد  دعدم المحاسدبة والمسداءلة  دما  المقالحصول علدة الخد
أو  العرضد  المقطد  سدواء التد  اسدتخدم  االقتصدادي، والنمدو التعلديم علدة والتجريبيدة النظريدة الدراسدا  للسكان، أن معظم

خنل  الدراسةأوضح   وف  ذل  السكان، تعليم ومستوى  ن الوط االقتصادي األداء بين قوي  ارتبا  وجود الزمنية، السنسل
وبددطء  منخفضددة المهددارة العمالددة وانتقددال والتدددريا المتواضدد  كيدد  كددان ضددع  التعلدديم الطويددل المدددى التدداريخ  علددة الددنهج

 النظددام فدد   لددم يددنج إذا رأ  الدراسددة أندد و السددكان،  إنتاجيددة مسددتويا  انخفدداض حاسددًما السددتمرار عددامنً  الهيكليددة التغيددرا 
 االلتحددا  بعددض فددرص وضددياع البشددري  المددال رأا علددة تددرايم التغلددا علددة مددن حيدد  عدددم قدرتدد  االقتصددادي النمددو تحقيددق
     صغيرة نسبًيا االقتصادي النمو معدال  تيون  سوف المتوق  بالنمو

بدين عددد عنقدة الكشد   إلدة، النمدو االقتصداديو  التعلديمالعنقدة بدين ( بعندوان Sadeghi (1999 , دارسدة ف كمدا  دد
منهدا دول األوبد  ودول  دولدة 92نمو نصيا الفرد من الناتج المحل  اإلجمدال  فد  والثانوية و  االبتدا يةالملتحقين بالمدارا 

االقتصددادي معنويددة  والنمددو اإلنفددا  علددة التعلدديمو  التعليمبدد الملتحقددين عددددشددر  آسدديا، وتوصددل  الدراسددة إلددة أن العنقددة بددين 
يجابيددددة، وكاندددد  أقددددوى بالنسددددبة إحصددددا ًيا   القيمددددة بعنددددوان( 0992 غنيمددددة،)دارسددددة  لنلتحددددا  بددددالتعليم الثددددانوي  وحاولدددد وا 
 فد  التشدكي  إلة وانته  العرب ، الوطن ف  االقتصادي النمو علة التعليم أثر تحديد ،العرب  الوطن ف  للتعليم االقتصادية

 ارتفدداع حيدد  رأ  أندد  رغددم ن ثددم، سددلبية نتددا ج اإلنفددا  علددة التعلدديم،االقتصددادي؛ ومدد النمددو فدد  للتعلدديم إيجدداب  دور وجددود
   مازال منخفًضا العرب  القوم  الدخل أن إال العرب  الوطن ف  التعليم  المستوى 

مد  التطبيدق علددة  ( بعندوان قيداا العا ددد االقتصدادي مدن اإلنفدا  علدة التعلديم0922  دارسدة )عبدد القدادر، حاولدكمدا 
اإلنتدداج البسدديطة  دالددة الددذي يعتمددد علددة فكددرة Denison" "Schultمددن خددنل اسددتخدام نمددوذج  العا ددد، قيدداا ذلدد  سددوريا

"Cob–Douglas" 1910-1960 الفتدرة خدنل األمريكيدة المتحددة الواليدا  فد المختلفدة االقتصدادي  النمدو مصدادر لقياا، 
فد  نمدو  ا، حي  أبرز  النتا ج أن مسدا مة التعلديمسوري يمثل مصدًرا للنمو االقتصادي ف  وتوصل  الدارسة إلة أن التعليم
 بعندوان ،0921 الددول  للبند  دارسدة  ددف و   0921-0911بالم ة خنل الفتدرة  9 بالم ة، 6االقتصاد السوري تراوح  بين 

 مددى سدةار د لدةإ الفرد، يعيش  أن المتوق  العمر ومتوسط واليتابة بالقراءة واإللمام االقتصادي النمو معدل بين العنقة قياا
 ؛ ومن ثم، العنقة بدين0911–0961الفترة  خنل ، وذل العالمف   نامية دولة 25 ف  االقتصادي النمو ف  التعليم مسا مة
 كاند  االقتصدادي النمو ف  معدال  أعلة حقق  الت  الدول أن إلة وتوصل  والنمو االقتصادي  اإلنفا  علة التعليم حجم
   ( 0991 إسماعيل،التعليم )اإلنفا  علة زيادة من خنل  عليمالت ف  أعلة بمعدال  تتمت 

 نمدو بين العنقة قياا إلة الثقاف ، والتغير والتنمية والتعليم االقتصادي النمو بعنوان(  ,0911Razin)دراسة   دف و 
 وكنددا المتحددة والممليدة ةاألمريكي المتحدة الواليا :    متقدمة دولة عشرة إلحدى اإلجمال  القوم  الناتج من الفرد نصيا
سرا يل وسويسرا وفرنسا والدانمار  وبلجيكا واستراليا  اإلجمدال  المحلد  النداتج معددال  مدن وكدل ونيوزينند؛ الغربية وألمانيا وا 
 يمبددالتعل االلتحددا  معدددال  بددين السددببية العنقددة بقيدداا وقامدد  الدراسددة السددكان ، والنمددو الثددانوي  بددالتعليم االلتحددا  ومعدددال 
 نمددو بددين مرتفعددة إحصددا ية معنويددة سددببية ذا  عنقددة يوجددد أندد  إلددة الدراسددة وتوصددل  ،الفددردي الدددخل فدد  النمددو ومعدددال 
  الدراسددة زيددادة نسددبة اإلنفددا  علددة التعلدديم  قترحددوا، بددالتعليم االلتحددا  ومعدددال  اإلجمددال  المحلدد  الندداتج مددن الفددرد نصدديا
 إحصددا ية معنويددة ذا  إيجابيددة وجددود عنقددة واقتصدداديات ، التعلدديم عنددوان تخطدديطب( 0911 النددوري،؛ و مرسدد )دراسددة  وأثبتدد 
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 النمددددو أن رأ  الدراسددددةو االقتصددددادي،  النمددددو فدددد  التعلدددديم اسددددتثمارا  ومسددددا مة التعليمدددد  اإلنفددددا حجددددم  نمددددو بددددين مرتفعددددة
     البشري  دالمور  وتنمية إعداد علة بقدرتها يرتبط المختلفة للدول والسياس  واالجتماع  االقتصادي

مددن  مجموعددة بتحليددل االقتصددادي، والنمددو البشددرية والقددوى  بعنددوان التعلدديم( 0966 ومددايرز، ؛ اربيسددون )وقامدد  دراسددة 
 تلد  العوامددل مدن األيبدر الجدزء والمعرفيدة التعليميدة العوامدل شدكل و  دولدة، 13 فد  االقتصدادي النمدو فد  تدمثر التد  العوامدل
جميدد   فدد  االقتصددادي النمددو وممشددرا  العوامددل تلدد  ممشددرا  بددين معنويددة عنقددة يوجددد  أندد إلددة الدراسددة وتوصددل  المددمثرة،

  قدوي  االقتصدادية القطاعدا  جميد  فد  االقتصدادي النمدو وممشدرا  العوامدل تلد  ممشدرا  بين االرتبا  أنو  ،الدول المختارة
 االقتصداد علدة أجريد  التد ، ألمريكيدةا المتحددة الواليدا  فد  االقتصدادي بعندوان النمدو (Denison, 1962)دراسدة  قامد و 

 مجموعددة  نددا  أن إلددة وتوصددل  ،0961 –0901 الفتددرة خددنل األمريكدد  االقتصدداد فدد  النمددو مصددادر بقيدداا األمريكدد ،
 زيدادة معددل مدن بالم دة 25 نحدوب التعليمد  االسدتثمار مسدا مة حيد  قددر ،االقتصادي النمو معدل زيادة ف  سا م  عوامل
 علدة يتوقد  المسدتقبل فد  األمريكيدة المتحددة الواليدا  فد  االقتصادي النمو زيادة أن الدراسة وترى  جمال ،اإل القوم  الناتج

     االستثمار ف  التعليم

 التينولدوج  والتقددم والمعرفددة التعلديم علدة دالدة اإلنتداج، دور التقن  بعنوان أثر التغير (Solo, 1957) دراسة وتناول 
 االقتصداد علدة أجريد ، الزارعد  اإلنتداج اقتصداديا  دارسة عدن خنل الدول  من المستوى  علة ياالقتصاد النمو زيادة ف 

 أن اتضدد  حيدد  تضدداعف ، السدداعة فدد  الفددرد إنتاجيددة أن إلددة الدراسددة وتوصددل  ،0949 - 0919 الفتددرة خددنل األمريكدد 
 بمقددار إال المدادي المدال رأا يسدهم لدم حدين فد  بالم دة، 2123تقددر بنحدو  واحددة عمدل ساعة كل ف  الفرد إنتاجية مسا مة

      التعليم علة اإلنفا  نسبة زيادة الدراسة تقترح ولذل  الزيادة، تل  من بالم ة 0223

 :التعليمعلى  اإلنفاقمحددات  -ثالثاا

وى مدن خدنل رفد  مسدت يرتفد  معددل نمدوهالدذي  اإلجمدال  المحلد  فد : النداتج التعلديم علدة محددا  اإلنفدا أ م تتمثل 
تسددتحوذ  يجددا أن المفاضددلة بددين القطاعددا  االقتصددادية التدد  عددن طريددق معلدديالت علددة اإلنفددا زيددادة إلددة  يددمدي الددذي التعلدديم
حجدم يقدل التد  علدة أساسدها يزيدد أو واإليدرادا  العامدة  اإلنفدا  حسدا احتيداج  دذه القطاعدا ، إجمدال أيبر من  نسبةعلة 
 عامدة واإلنفدا  المتغيدرا  األساسدية التد  تدمثر فد  حجدم اإلنفدا  بصدفةيعتبدر مدن السدكان الدذي  وحجدم التعليم، علة اإلنفا 
العمالدة ونوعيتهدا التد   وحجدم، اد عدد م نتيجة زيادة عدد السكانالذين يزدالتعليم والمدرجين ف   ،خاصة بصفةالتعليم  علة
     :  ذه المحددا  فيما يل  ويمكن توضي  ها،عليفا  واإلنالتعليم نجاح مخرجا  عملية  لمدى اعتبر ممشرً ت

 :اإلجمالي المحلي الناتج -1

 دو كدل مدا يندتج علدة أرض الدوطن مدن سدل  وخددما  نها يدة بمعرفدة المقيمدين داخدل الدوطن  اإلجمدال  المحلد  النداتج
كمدا  ال اإلجمد المحلد  النداتج كمدا يعبدر ،عدام واحددفد  المعتداد  تيون  محددة زمنية فترة خنلسواء كانوا مواطنين أو أجانا 

 ضدرا ا أية اليهمضاًفا إ الدولة داخل المقيمين المنتجين جمي  جانا من المضافة القيم إجمال  عن -الدول  البن  - يشير
 الممشدرا  أيثدر اإلجمدال  المحلد  النداتج ويعتبدر المنتجدا ، قيمدة فد  مشدمولة غيدر إعاندا  أية ا منهاوناقًص  المنتجا  علة

    االقتصادي لنمول ممشًرا نصيا الفرد من  ذا الناتج تبريعو  االقتصاد قطاعا  جمي  يشملحي   اليل  االقتصادي للنشا 
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 :النفقات إجمالي -2

 العامددة النفقددا  حجددم ويسددتخدم تخددرج مددن أحددد تنظيمددا  الدولددة أو القطدداع الخدداص،التدد  مبددال  عددن ال فقددا الن تعبددر
 العامدددة النفقدددا  شدددملوت (،245: 0926د اليدددريم بركدددا ، )عبددد اإلنتددداج  النشدددا  علدددة الماليدددة السياسدددة أثدددر لقيددداا كمتغيدددر

 حقددق ، كلمددا"Wagner's law"فدداجنر لقددانون  وتبًعدا(  055: 0910 المحجددوا، رفعدد )االسدتثمارية و  الجاريددة المصدروفا 
 مدن أيبدر بنسدبة العامدة النفقدا  زيدادة ثدم، ومدن الدولدة؛ نشدا  اتسداع ذلد  اسدتتب  االقتصادي النمو من معيًنا معدالً  المجتم 
 إلدة مديتد العامدة النفقدا  أن يعند  مداوذل   ،(51: 0925 لطف ، عل ) القوم  الناتج ف  الفرد نصيا متوسط زيادة نسبة
 وكيفيددة العامددة النفقددا حجددم  ويددمثر  االقتصددادي النمددوالتنميددة و  نحددو أغددراض اتوجيههدد إذا أحسددن االقتصددادي، النشددا  توسدد 
 المرتبطدة األخدرى  األنشطة علة يمثر معين نشا  علةاإلنفا   حي  إن ،الدولة داخل فةالمختل األنشطةكفاءة  علة اتوزيعه

 اإلنفددا  خفددض يددتم فقددد ،كبيددر ثددرأ لدد  قتصدداديةاال األنشددطة علددة توزيعدد  إعددادة وليددن ثابدد  اإلجمددال  اإلنفددا  يكددون  قدددو  ،بدد 
 تم ما وتحويل التعليم علة اإلنفا  خفض يتم وأ ،مثنً  معليالت نشا  لصال  النشا   ذا ف  خفض  تم ما وزيادة الطر   علة

 معين نشا  علة اإلنفا  فان اليل  اإلنفا  رف  عدم حالة ف  ن فاولذل   بطالة،ال تستوعا استثمارية أنشطة إليجاد خفض 
   الدولة  وخطط متطلبا  حسا آخر نشا  حساا علة يكون 

 :العامة اإليرادات -3

 واألمددن  والغرامددا ، والرسددوم، الضددرا ا،: مثددل الدولددة هدداعلي تحصددل التدد  رادا اإليدد للدولددة العامددة بدداإليرادا  يقصددد
 نظيددر الدولددةتتقضدداه  الددذي المقابددل أي العددام والددثمن واإلعانددا ، والقددروض، العامددة، المشددروعا  ودخددل ،لهددا وار  ال التدد 
 عامدة إيدرادا  أي إلدة باإلضافة ،(22: 0925 لطف ،) الخاصة الحاجا  إشباع بهدف والخدما  السل  بي و  بانتاج قيامها
 إليد  تلجأ العامة اإليرادا  مصادر من يعتبر مصدًرا العام الدين أن كما ،(45: 0926 بطريق،)الدولة  هاعلي تحصل أخرى 
 االقتصددادي النمددو مسددتوى  فدد  تغيددر أي نفددا ولددذل  ،أخددرى  إيددرادا  تددوفير عددن تعجددز عندددما العامددة نفقاتهددا لتمويددل الدولددة
 الدولدة إيدرادا  مصدادر كاند  فكلما سلًبا، أو إيجاًبا العامة ونفقاتها الدولة موارد علة يمثر أن شأن  من الركود أو رباالزد ا
ومنها اإلنفدا  علدة التعلديم  العامة نفقاتها تغطيةمن ثم، و  ؛التنموية أ دافها وتحقيق نشاطها داءأ استطاع  كلما وكثيرة كبيرة
 ( 011: 0910 المحجوا،)

 :لسكانا حجم -4

مدا دولدة  داخل السكان تعداد إلة ،واإلحصاء العامة للتعب ة المركزي  أوضح  الجهازكما  السكان حجم مصطل  يشير
ثددن   إلددة تنقسددم وسددا ل جمدد  البيانددا  السددكانيةو   دوريددة بصددفة السددكان  اإلحصدداء ويقددام ،اجتماعيددة عنقددا  بيددنهم تددربط

 بانتظدامجدرى تو الحصر الشامل ليل أفراد المجتم  عملية إحصا ية وتتميز ب برأي عرف بأن يو  "التعداد السكان ":   وسا ل 
  بالعيندة فد ي حالدة معيندة ويجدر   خصدص فدعبدارة عدن مسد  مت و و "المسوح السكان "و ،معظم الدول ف  وا كل عشر سن

رصد الواقعا  ب وتقوم "السجن  المدنية للسكان"و ،معلوما  مفصلة عن موضوع المس لجم  ختيار ا اتم مناطق جغرافية ي
 المتغيدرا  مدن السدكان حجم ويعتبر  وتتم عملية التسجيل فيها بصفة مستمرة الزواج والطن و الوفيا  و المواليد الحيوية مثل 

 عدددد زاد السددكان حجددم زاد فكلمددا خاصددة بصددفة التعلدديم علددة واإلنفددا  عامددة بصددفة اإلنفددا  حجددم فدد  تددمثر التدد  األساسددية
 التعليم  علة اإلنفا  حجمليم؛ ومن ثم، زاد التع ف  المدرجين
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  :حجم العمالة -5

 مثدل الدراسدا  العديدد مدن أيدد  حيد  والنمدو االقتصدادي، التنميدة عمليدة لدف  ًماا  عامنً  البشري  العنصر توفير يعد
 لعنصدرل األثدر اإليجداب  علدة ، Démurger et al., 2002)؛ Fleisher & Chen, 1997؛ (Lucas, 1988 دراسدة
 بمعدددل يقدداا أندد  الددبعض فيددرى  ،األثددر  ددذا لقيدداا معددين ممشددر علددة اتفددا  يوجددد ال وليددن االقتصددادي النمددو فدد  البشددري 

 بددين الدراسددة سددنوا  متوسددط علددة االعتمددادة ضددرور  غيددر م ويددرى  ،(Bond et al., 2001) الثانويددة بالمدددارا الملتحقددين
 فد  العداملين بعددد يقداا البشري  المال رأاأن  ون آخر  يرى ما بين،  ,.Fleisher et al)2152101 :) عام 03 فو   السكان
 يدددرتبط القدددوم  النددداتج أن "Jon Keynes" كيندددز جدددون  يدددرى  حيددد  الليبراليدددة االقتصدددادية النظريدددة راءآ إلدددة اسدددتناًدا الدولدددة

 لعمليددة دافد  مأ د عتبددري الدذي التشدغيل فددرص فد  التوسد  مددى يعكددا العمدل قدوة حجددم فدان ثدم، ومددن العاملدة؛ اليدد باسدتخدام
   ( Barro & Lee, 2000: 541) التعليم  القطاع احتياجا  علة اإلنفا  زيادة إلة مما يمدي االقتصادي النمو

 :التعليم في المدرجينعدد  -6

 الدوليدددددة المواثيدددددق جميددددد  هددددداعلي نصددددد  التددددد  واالجتماعيدددددة االقتصدددددادية الحقدددددو   مدددددن التعلددددديم فددددد  الحدددددق يعتبدددددر
((Elizabeth & Hill, 1993: 156،  زاد السدكان حجدم زاد وكلمدا والمجتمد ، الفدرد لتنميدة ووسيلة غاية التعليم يعتبر حي 

 الحكوميدة للمددارا واألز دري  العدام واإلعددادي االبتددا   التعليم أو ،االبتدا   قبل ما التعليم سواء ،التعليم ف  المدرجين عدد
 الجدددامع  معلددديالتأو  والخاصدددة، الحكوميدددة للمددددارا واألز ريدددة لعامدددةا والثانويدددة بأنواعددد  الفنددد  الثدددانوي  التعلددديم أو والخاصدددة،
  م  عليالت القطاع احتياجا  علة اإلنفا  زيادةإلة  ذل  يمدي ثم، ومن والخاص؛ العام للقطاعين اعليال والمعا د

 :ةتي للدراستار التطبيقتاإلط -يتالثان ثتالمبح

وفد   دذا والنمدو االقتصدادي فد  مصدر،  التعلديمعلدة  اإلنفدا  حجدمين قياا العنقة بالتطبيق  للدراسة  اإلطار يتناول
 مددن خنلهددا ثريتددأاالقتصددادية التدد  يتوقدد  أن  ا معظددم الدراسددا  النظريددة والتطبيقيددة المختلفددة بعددض المتغيددر  شددمل  اإلطددار
الت  تمثر ف   القتصاديةا اتض  أن  يوجد العديد من المتغيرا للدراسة ألطر النظرية اعرض ومن خنل   االقتصادي النمو

 ،الذي يمثل  الناتج المحل  اإلجمدال  والنمو االقتصادي التعليمعلة  اإلنفا  حجمبالعنقة بين النمو االقتصادي وذا  صلة 
        التعليم ف  المدرجينعدد و  العمالة، وحجم السكان، وحجم ،العامة اإليرادا ومن أ م  ذه المتغيرا : 

نمدو االقتصدادي لل كممشدر اإلجمدال  المحلد  والنداتج التعلديمعلدة  اإلنفدا  حجدما العنقدة بدين قيداومن ثم، سدوف يدتم 
 حجددم بددين سددببية عنقددة توجددد أندد  الدراسددة حيدد  افترضدد  ،2104-2105 إلددة 0990–0991 فدد  مصددر خددنل الفتددرة مددن

 المحل  الناتجحجم ف   زيادة إلةيمدي  ليمالتع علة اإلنفا  حجم زيادة أنأي  ،اإلجمال  المحل  والناتج التعليم علة اإلنفا 

فد   زيدادةالدذي يدمدي بددوره إلدة  ف  ظل الزيادة فد  حجدم السدكان ميعلبالت المدرجين أعداد ف  زيادة إلة مديمما ي اإلجمال ،
              التعليم علة اإلنفا  حجم

 صدول علدة سلسدلة متسدقة مدن البياندا لضدمان الحاء علدة بياندا  الجهداز المركدزي للتعب دة العامدة واإلحصد الدراسة  داعتموقد 
 األمددر و ددو ،ا  االقتصدداديةغيددر فدد  ضددوء النظريددة االقتصددادية اليليددة، كمددا اقتصددر  التقددديرا  علددة البيانددا  السددنوية للمت االقتصددادية
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ًندا منهدا بدأن إيما (،Engle & Otheres, 1989؛  (Tao Xiangnan & Otheres, 1999 مثدل دراسدة دراسدا   عددة تداتبع الدذي
 دراسدةأوضدح   وفد  ذلد   (Charemza & Otheres, 1992) تفاعدل المتغيدرا  االقتصدادية ال يعمدل خدنل ربد  السدنة

Mabro & Radwan, 1976: 42)) ،يحددول دون قددد  الددذي يشددوبها بعددض القصددور البيانددا  االقتصددادية قددد تقددديرن أ
عاًمددا غالًبددا مددا تحددوي  24 مددن الطبيعدد  أن سلسددلة زمنيدة تغطدد  دقيدق، حيدد  إندد علددة نحددو  داء االقتصددادتصدوير ا لحقيقددة أ

تختلدد   غالًبددا مددا تددتم عنددد سددنة لقيدداا والتقدددير ودرجددة الشددمول التدد وطددر  ا ا ريفددييددر فدد  التعبعددض العيددوا مددن جددراء التغ
  عنها ف  سنة أخرى 

 متغيدر ويشدير  والخداص العدام اعينللقطد الثابتدة باألسدعارو  اإلجماليدة الصدفة إلدة االقتصدادية الدراسدة متغيدرا  وتشير
 العددام واإلعدددادي االبتدددا   أو االبتدددا  التعلدديم  قبددل مددا سددواء المدددارا طددنا عدددد إجمددال  إلددة التعلدديم فدد  المدددرجينعدددد 

 لمدددددارابا واألز ريددددة العامددددة والثانويدددة بأنواعهددددا الفنيددددة الثانويدددة المدددددارا وطددددنا والخاصدددة، الحكوميددددة للمدددددارا واألز دددري 
 العمالددة حجددم ويشددير  والخدداص العددام للقطدداعين اعليددال والمعا ددد الجامعددا  طددنا أعددداد إلددة باإلضددافة والخاصددة، كوميددةالح
 مصدددر جمهوريددة داخدددل السددكان عدددد إلدددة السددكان حجددم ويشدددير ،والخدداص العددام للقطددداعين الدولددة فدد  العددداملين جميدد  إلددة

 المحلد  الناتجو  التعليم علة اإلنفا  لحجم الزمن  التطور ف  زممدى التن التعرف علةسوف يتم ف   ذا المبح  و   العربية
مددا توصددل  و ، االقتصددادية الدراسددة لمتغيددرا  اإلحصددا   مصددر، ثددم التحليددل فدد  االقتصددادي لنمددوباعتبدداره ممشددًرا ل اإلجمددال 

 :إلي  من نتا ج وتوصيا 

 :االقتصادي في مصروالنمو  التالزم في التطور الزمني لحجم اإلنفاق على التعليم -أوالا 

، ومدن خدنل 2104-2105 إلدة 0990-0991فد  مصدر خدنل الفتدرة مدن  التعلديم علدة اإلنفدا  بدراسة تطدور حجدم
-2112الثانيددة مددن  ، والفتددرة2112-2110إلددة  0990-0991تقسدديم فتددرة الدراسددة إلددة فتددرتين فددرعيتين: الفتددرة األولددة مددن 

هددا الدراسددة فدد  التطددور بالزيددادة فدد  الفتددرة الثانيددة بددوتيرة   اعتمددد  علييدد  بدددأ  البيانددا  التدد، ح2104-2105إلددة  2115
 ومترابطدة ومتسدارعة كثيفدة وتطدورا  أحددا  العدالم مدن شدهده مدا إطار فة ، وذل الفترة األولة ف  بالزيادة أعلة من التطور

 لددد  كدددان ممدددا ،  التضدددخمارتفددداع معددددال ؛ ومدددن ثدددم،للددددوالر االسدددم  الصدددرف أدى إلدددة الزيدددادة فددد  سدددعر ممدددا ،بعضدددها مددد 
 النمدو قديم محدددا  فد  بالزيدادة أ مهدا التطدور ،الفترة تل  خنل مصر ف  االقتصادي النمو محددا  علة عديدة انعكاسا 
      األولة الفترة خنل بالزيادة التطور من أعلة بوتيرة الثانية الفترةخنل  االقتصادي

مة المنحق، تم إعداد الجدول التال  الذي يوض  متوسدط حجدم اإلنفدا  ف  قا  (0) باالعتماد علة بيانا  جدول رقمو 
 خنل تل  الفترتين باإلضافة إلة متوسطا  قيم: الناتج المحل  اإلجمال  كممشر للنمو االقتصدادي، واإليدرادا  علة التعليم
  المتغيدرا  أ دم المكوندا  ذا  ، حيد  تعتبدر تلدالسدكان حجدم إلد  العمالدة حجدم ونسدبة، التعلديم فد  المددرجين العامة، وعدد

، وذلدد  للتعددرف علددة مدددى الددتنزم فدد  التطددور الزمندد  التعلدديم علددة اإلنفددا  حجددمالتدد  تددمثر فدد  و الصددلة بموضددوع الدراسددة 
 : التال  (0) كما يظهر ف  جدولو ذه المتغيرا  االقتصادية،  مصر ف  التعليم علة اإلنفا  حجم لتطور

                                                           
  فقط   وا قليل جًدا ولبعض السن االبتدا  ما قبل التعليم تنميذ  عددينحأ أن 
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 (1جدول رقم )
  خرى خالل الفترتينغيرات الدراسة األالتعليم ومتوسطات قيم مت على اقاإلنف حجم متوسط

 122=  0222 -1111 األساس جنيه وباألسعار الثابتة لسنة بالمليون 

الناتج المحلي  نهاية الفترة بداية الفترة الفترة
 اإلجمالي

اإلنفاق 
 ميعلى التعل

اإليرادات 
 العامة

المدرجين في 
                                                                   التعليم

نسبة حجم 
إلي حجم  العمالة

 ةبالمئ السكان
 24.2 15422358 89868.3 3037.1 271689.9 2112-2110 0990-0991 األولة
 27.4 18923783 118869.6 3116.8 485990.7 2104-2105 2115-2112 الثانية

 ( ف  قا مة المنحق   0بناًء علة بيانا  جدول رقم ) المصدر: األرقام من إعداد الباحثة

فدد   مليددون جنيدد  3037.1نفددا  علددة التعلدديم فدد  مصددر ارتفدد  مددن السددابق أن متوسددط اإل (0)يتضدد  مددن الجدددول رقددم 
 ،%2.6 مليددون جنيدد  وبنسددبة تقدددر بنحددو 79.7قدددره  بارتفدداعمليددون جنيدد  فدد  الفتددرة الثانيددة أي  3116.8الفتددرة األولددة إلددة 

  تبين ما يل :   االرتفاعونتيجة لهذا 
مليون جنيد  فد  الفتدرة  3116.8مليون جني  ف  الفترة األولة إلة  3037.1من  متوسط حجم اإلنفا  علة التعليم ارتفاع -0

الندداتج المحلدد   حجددمزيددادة فدد  متوسددط  اصدداحبه %2.6مليددون جنيدد  وبنسددبة تقدددر بنحددو  79.7الثانيددة أي بارتفدداع قدددره 
 قددره بارتفداعمليدون جنيد  فد  الفتدرة الثانيدة أي  485990.7مليون جني  ف  الفتدرة األولدة إلدة  271689.9ن اإلجمال  م
مدد   متيددامنً والتدددريا  الددذي يلعبدد  التعلدديميشددير إلددة الدددور ، ممددا %78.8 مليددون جنيدد  وبنسددبة تقدددر بنحددو 214300.8

 حجدم فد  متوسدط بالم ة 226قدر ا  إن زيادة تصادي، حي ف  رف  معدل النمو االقالدور الذى تلعب  المتغيرا  األخرى 
     اإلجمال  المحل  الناتج ف  متوسط %1222 زيادة قدر ا صاحبهاالتعليم  علة اإلنفا 

مليون جنيد  فد  الفتدرة  3116.8مليون جني  ف  الفترة األولة إلة  3037.1من  متوسط حجم اإلنفا  علة التعليم ارتفاع -2
اإليددرادا  العامددة حجددم صدداحب  زيددادة فدد  متوسددط  %2.6مليددون جنيدد  وبنسددبة تقدددر بنحدو  79.7قدددره  الثانيدة أي بارتفدداع

 29001.3 مليدون جنيد  فد  الفتدرة الثانيدة أي بزيدادة قددر ا 118869.6مليدون جنيد  فد  الفتدرة األولدة إلدة  89868.3من 

 ا  اًما لإلنفدا  علدة التعلديم؛تعتبر عامًن محددً ، و ذا يعن  أن اإليرادا  العامة %32.3مليون جني  وبنسبة تقدر بنحو 
 لإلنفددا  الماليددة المددوارد مددن المزيددد تددوفير يتسددنة حتددة عامددة بصددفة اإليددرادا  مصددادر زيددادة علددة العمددل مددن البددد ثددم، ومددن
  المددن والمجتمد  والخداص العدام القطداعين ممسسدا  مدن كدل بدين المشداركة تعزيز يمكن االطار  ذا وف  التعليم، علة
   للتمويل حديثة آليا  توفير ف  الناجحة الدولية بالتجارا االسترشاد م 

مليدون جنيد  فد  الفتدرة  3116.8ف  الفترة األولة إلدة  جني  مليون  3037.1 من متوسط حجم اإلنفا  علة التعليم ارتفاع -5
 توسط عدد المدرجين فد  التعلديمصاحب  زيادة ف  م %226مليون جني  وبنسبة تقدر بنحو  1921الثانية أي بارتفاع قدره 

طالددا  3501425ر ا قددد لثانيددة أي بزيددادةفدد  الفتددرة ا اطالًبدد 18923783فدد  الفتددرة األولددة إلددة  اطالًبدد 15422358مددن 
، ممددا يجعددل  ددذه النتيجددة تتفددق مدد  التوقعددا  حددول نوعيددة العنقددة بددين عدددد المدددرجين فدد  %22.7وبنسددبة تقدددر بنحددو 

      وحجم اإلنفا  علي التعليم
حجددم  ةصدداحب  زيددادة فدد  متوسددط نسددبة حجددم العمالددة إلدد السددابق النحددو علددة التعلدديماإلنفددا  علددة حجددم متوسددط  ارتفدداع -4

ممددا يددمدي ، %3.2 ر اقددد ةفد  الفتددرة الثانيددة أي بزيداد %27.4 بالم دة فدد  الفتددرة األولدة إلددة نحددو 24.2 نحددو السدكان مددن
رتفدداع فدد  االنسددبة مسددا مة العمالددة فدد  سددو  العمددل يددمدي إلددة  عارتفددان إلددة زيددادة المسددا مة فدد  سددو  العمددل حيدد  إ
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 دوريدة قياسدية دراسدا  إجدراء يتطلدا ممدا ،و دذا مدا يتفدق مد  النظريدة االقتصدادية عدل تطدور النداتج المحلد  اإلجمدال م
   العمل سو   باحتياجا  التعليمية السياسا  مخرجا  وربط إنتاجيت  ومستوى  العام اإلنفا  فعالية لمدى

 :زيدادة فد  متوسدطا  قديم كدل مدن صداحب  السدابق النحدو علدة التعلديماإلنفا  علة حجم متوسط ارتفاع فان وعلة ذل   -3
 حجدمزيدادة فد  متوسدط  ،ونسبة حجدم العمالدة إلد  حجدم السدكان؛ ومدن ثدم التعليم،وعدد المدرجين ف   ،اإليرادا  العامة

مليدون جنيد  فد  الفتدرة الثانيددة  485990.7 إلددةلفتدرة األولدة مليددون جنيد  فد  ا 271689.9النداتج المحلد  اإلجمدال  مدن 
 اإلنفددا  حجددم علددة الحفددا  ينبغدد  أندد  يعندد  مددام ،%78.8 بنحددو مليددون جنيدد  وبنسددبة تقدددر 214300.8 قدددره بارتفدداعأي 
 تعتبدر حيد  ،لد  التاليدة السدنوا  فد  المحققدة النتدا ج فد  سدلًبا يدمثر مدا سدنة فد  لد  انخفداض أي ألن مرتفًعدا التعلديم علة

 مددن العديددد السددتمرارية نظددًرا تيامليددة ةالسددابق السددنوا فدد    وحجمدد الحددال  للعددام التعلدديم علددة اإلنفددا  حجددم بددين العنقددة
   اإلجمال  المحل  الناتج حجم تنام  أمام مستقبلية فرًصا يتي  مما الزمن عبر وانتقالها المشروعا 

فدد  أي منظومددة ة العوامددل الهامددة والمددمثر  مددنيعتبددر  التعلدديمعلددة  اإلنفددا حجددم فدد   ةن الزيددادافدد ،فدد  ضددوء مددا سددبقو 
الندداتج تطددور فدد   تسددا مالتدد  االقتصددادية  متغيددرا الكافددة  فدد ا يددوثر إيجابًيدد إندد حيدد   ،صددنح ودفدد  النشددا  االقتصدداديإل

حدددددا  ذا  العنقدددة م يعتبدددر أحدددد المياإلنفدددا  علدددة التعلددد حجدددمن اال تمدددام بزيدددادة افددد وبنددداًء علدددة ذلددد ، ؛المحلددد  اإلجمدددال 
  قتصادي ف  مصراال برف  معدل النمو ةالمباشر 

 :لمتغيرات الدراسة االقتصاديةاإلحصائي  التحليل -ثانياا

عدد المدرجين باإلضافة إلة  التعليمحجم اإلنفا  علة  تأثير توضي إلة اإلحصا    من خنل التحليلالدراسة  تهدف
 مدددن جهدددةواحدددد  بفتدددرة إبطددداء عدددام التعلددديم علدددة اإلنفدددا  وحجدددم حجدددم السدددكانلعمالدددة واإليدددرادا  العامدددة ونسدددبة ال التعلددديمفددد  

 الخطدددد  االنحدددددارنمددددوذج باسددددتخدام  ،تدددداب  كمتغيددددر جهددددة أخددددرى  مددددن الندددداتج المحلدددد  اإلجمددددال  وحجددددم مسددددتقلة كمتغيددددرا 
Multiple Regression Model،  النداتجو  التعلديم علدة ا اإلنفد حجدم بدينالتدأثير المتبدادل )العنقدة السدببية  توضدي بجاندا 

 ويعتبدر  Causality Test Grangerجرانجدر  سدببية اختبارباستخدام  يعتبر ممشًرا للنمو االقتصاديالذي  (اإلجمال  المحل 
االرتبدا  لمعرفدة مددى  رتبدا  بدين المتغيدرا  محدل الدراسدةتوضدي  معدامن  االاإلحصدا   أن يدتم من المفيد قبل إجراء التحليدل 

التدد   ( تلدد  الخطددوة2جدددول رقددم )يوضدد  و   Multi - Collinearity الخطدد  االزدواجتجنددا مشددكلة ل لمتغيددرا بددين تلدد  ا
بدين  ارتباطيدة عنقدةكمدا ينحدأ مدن ذا  الجددول وجدود  ،مسدتقلةال متغيدرا الو تداب  المتغير الأظهر  وجود عنقة ارتباطية بين 

 :التال  (2) رقم جدول يوضح وذل  كما ، 129 إلة 121  بين حي  تراوح  قيم معامن  االرتباالمتغيرا  المستقلة 

 (0) رقمجدول 
 المتغيرات بين االرتباط مصفوفة

  
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
اإلنفاق على 

 ميعلالت
عدد المدرجين 

 التعليمفى 
اإليرادات 

 العامة
 إلىنسبة العمالة 

 حجم السكان

  **0.934 **0.858  **0.925  **0.932 1 الناتج المحلي اإلجمالي
  **0.796 **0.920  **0.944 1 **0.932 معلياإلنفاق على الت

  **0.788 **0.856  1 **0.944 **0.925 التعليمعدد المدرجين فى 
  **0.730 1 **0.856 **0.920 **0.858 اإليرادات العامة

 1 **0.730 **0.788 **0.796 **0.934 حجم السكان إلىالعمالة حجم نسبة 
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متغيددرا  الدراسددة و  التعلدديم علددة اإلنفددا  حجددم يقدديا تددأثير الددذي "الخطدد  االنحدددار" نمددوذجين: األول نمددوذج عمددل تددمو 
 علدة اإلنفدا  حجدمبدين  العنقدةا اقيدل "جرانجدر سدببية" الثدان  اختبدارو ، واحدد اتجداهف   اإلجمال  المحل  الناتج ف األخرى 
  النحو التال : وذل  علة، اإلجمال  المحل  الناتجو  التعليم

  :الخطي االنحدار نموذج -1

 أليثدددر للوصدددول تددددريجًيا اختصددداره ثدددم موسددد  بنمدددوذج البددددء علدددة الخطددد  االنحددددار نمدددوذج تقددددير منهجيدددة اعتمدددد 
 النمددوذج تقدددير شددملوقددد   "الخدداص إلددة العددام مددن" بمنهجيددة يعددرف مددا و ددو اإلجمددال ، المحلدد  الندداتج فدد  تددأثيًرا المتغيددرا 
 االنحدددار معدامن  علددة للحصدول التدداب ، للمتغيدر الطبيعيدة اختبددار ثدم المسددتقلة، االقتصدادية للمتغيددرا  تدالل االسد التحليدل
إدخددال  أي Enterطريقددة ب الخطدد  االنحدددار نمدوذج ة: األولددطددريقتينب الخطدد تقدددير نمدوذج االنحدددار  تددمو ، المقدددر للنمدوذج

 ى خدر األو ، التداب حيد  تأثير دا فد  المتغيدر  مدن غيدر مرتبدةالمسدتقلة ا  ومن ثم، خروج نتا ج المتغير  جمي  متغيرا  الدراسة؛
بجاندا تأثير دا فد  المتغيدر التداب ، مدن حيد  المسدتقلة لتحديد ترتيدا المتغيدرا   Stepwise بطريقة الخط  االنحدار نموذج

   لتاب ، وذل  علة النحو التال :ف  تفسير تأثير المتغيرا  المستقلة ف  المتغير ااستبعاد المتغيرا  الت  ليا لها تأثير 
 :Enterبطريقة  الخطي االنحدارنموذج  -أ

 Soloالتد  أعادتدا اسدتخدام نمدوذج  Loayza & Others, 2000) ؛(Barro et Lee, 1994 دراسدت بتم االسدتعانة 
حجددم  :دالددة فدد كاإلجمددال   المحلدد  ج الندداتجتضددمن النمددوذو متغيددرا  الدراسددة، بعددد تعديلدد  ليتناسددا مدد   االقتصددادي للنمددو
 علدة واإلنفدا  ،السدكان حجدم إلدة العمالدة حجدم ونسدبة ،العامدة واإليدرادا  ،معلديالت فد  المددرجين وعددد ،معلديالت علة اإلنفا 

 شدر مدن  تحقدقال بعدد ،OLS الصدغرى  المربعدا  طريقدة باسدتخدام االنحدار نموذج تقدير تمو  بفترة إبطاء عام واحد م عليالت
كمدا  دو المسدتقلة،  المتغيدرا  ارتبدا  لفد  ،Principal Component أسدلوا ماداسدتخب ،بعضدها نعد المتغيدرا  اسدتقنلية

  وذل  علة اعتبار أن شكل الدالة: (3 ،4 ،5)ول رقم اف  النموذج التال  الذي يوضح  بيانا  الجد
GDP = F) Ge, Ei, Gr, L/P, Ei t-1)               

 التال :  تم صياغة النموذج ف  الشكل الهيكل  و 
GDP= B0 + B0 Ge + B2 Ei + B3 Gr + B4 L/P + B5 Ge t-1 + E 

  :إن حي 
GDP تعبر عن الناتج المحل  اإلجمال :  Ge معلياإلنفا  علة التحجم : تعبر عن 

Eiمعلي: تعبر عن عدد المدرجين ف  الت  Grتعبر عن اإليرادا  العامة : 
L/P كانحجم الس إلةالعمالة حجم : تعبر عن نسبة  

1-tGe تعبر عن حجم اإلنفا  علة التعليم لفترة إبطاء عام واحد : 
5… Β1, Β0Β :المقدرة النموذج معالم عن تعبر  E: العشوا ية  األخطاء عن تعبر 

  : التال علة النحو  اللوغاريتم كل  الشكل الهي ف  النموذج صياغةيصب  و 
Ln GDP= B0 + B0 Ln Ge + B2 Ln Ei + B3 Ln Gr + B4L/P + B5 Ln Ge t-1 + E 

 اإلصددار SPSS الجدا ز اإلحصا   البرنامج خنل من (log) واللوغاريتمية (linear) الخطية ةالصيغ تجريا وعند
 نسددبة متغيددر ماعدددا اللوغاريتميددة الصدديغة  دد لهددذه الدراسددة  نتددا ج أفضددل تعطدد  والتدد  من مددة األيثددر الصدديغة أن وجددد ،06
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 ،الدراسدة لهدذه النتدا ج أفضدل تعطد  والتد  من مدة األيثدرالخطية     الصيغة أن وجد حي  السكان محج إلة العمالة حجم
 :علة النحو التال  وكان  النتا ج

 

 (3)رقم جدول 
bSummaryModel  

Model R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson 

1 1.988(a) 0.975 0.968 1.556 
 
 

 
 

 (4)رقم جدول 
bANOVA 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.198 5 0.44 
135.342 .000(a) Residual 0.055 17 0.003 

Total 2.253 22   
 

 

  (5) رقم جدول
Coefficients 

Model 

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta VIF Tolerance 

`1 

(Constant) 12.79 0.012   1026.427 0.00     
 0.32 3.12 0.00 8.48 0.569 0.024 0.201 التعليمنفا  علة اإل
 0.959 1.04 0.00 17.791 0.690 0.012 0.219 يرادا  العامةاإل
حجم  إلةالعمالة  حجمنسبة 

 السكان
0.024 0.013 0.076 1.892 0.08 1.106 0.904 

 0.773 1.293 0.00 10.739 0.464 0.014 0.151 التعليمعدد المدرجين فة 
بفترة  التعليمنفا  علة اإل

  بطاء عامإ
-0.02 0.022 -0.061 -0.895 0.38 3.182 0.314 

 :المقدر النموذجشكل  يصب و 
               E + 1-tEi  Ln 5P + B/L 4+ B Ln Gr 3+ B Ei Ln 2+ B Ge Ln 1+ B 0Ln GDP= B 

      0.569   +     0.69   +       0.076    +   0.464    +  (-0.061)     

       (8.48)       (17.791)        (1.892)      (10.739)     (-0.895)                                      
 (4) رقدم جددول فد  يظهدر كمدا 0532542 نحدو F اختبدار قيمدة بلغد  ي ح التفسيرية القدرة ارتفاع إلة تشير نتا ج النموذجو 

 مددن الثابدد  الحددد فيهددا بمددا االنحدددار معامددل معنويددة يتضدد  كمددا ،بالم ددة 0عنددد مسددتوى معنويددة أقددل مددن و دد  ذا  داللددة إحصددا ية 
بلغدد  و ، (5) رقدم جددول فد  يظهددر كمدا %96  علدوبلغد  نسددبة معامدل التحديدد الف ،(3) رقدم جددول كمدا يظهدر فدد ( t) قديم خدنل
 المتغيدرا  وتفسدر  عددم وجدود ارتبدا  سلسدل  بدين األخطداء العشدوا ية علدة يددل ممدا 0236نحدو   Durbin-Watsonاختبدار قيمدة

تبددددو قيمدددة و ، (5) رقدددم جددددول فددد  2R قيمدددة تظهدددره كمدددااإلجمدددال   المحلددد  النددداتجحجدددم  فددد  التغيدددر مدددن %69 بدددالنموذج المسدددتقلة
خطد  بدين  ازدواجمشدكلة ممدا يددل علدة عددم وجدود  01ليل من المتغيرا  المستقلة أقدل مدن القيمدة  VIFن معامن  تضخم التباي
   ل :كما ي ن  االنحدار للمتغيرا  المستقلةمعام( 3) رقم جدول ف  ويظهرالمتغيرا  المستقلة، 
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   م علدديعلددة الت اإلنفددا حجددم  و ددذا يعندد  أندد  كلمددا زاد 12369م علدديإلنفددا  علددة التحجددم المعامددل االنحدددار  قيمددةبلدد
و دذا  %69مدل االنحددار لإليدرادا  العامدة قيمدة معا ، وتبلد %369بنحو زاد الناتج المحل  اإلجمال   %0 بمقدار

وأن عددددد  ،%69 بنحدددوزيدددادة النددداتج المحلددد  اإلجمدددال   إلدددةيدددمدي  %0يعنددد  أن زيدددادة اإليدددرادا  العامدددة بمقددددار 
 0 م بنسددبةعلدديفكلمددا زاد عدددد المدددرجين فدد  الت الندداتج المحلدد  اإلجمددال  فدد ا أيًضددم لهددم تددأثير علدديفدد  الت المدددرجين
        %46 بنحوزاد الناتج المحل  اإلجمال   بالم ة

 حيد  جمدال  النداتج المحلد  اإل فد  موجداحجم السكان لهدا تدأثير  إلةالعمالة حجم نسبة أن  النموذج تحليل أظهر
بلددد  مسدددتوى  كمدددا %01  دالدددة عندددد مسدددتوى معنويدددةو ددد   t (02222)وقيمدددة  %16قيمدددة معامدددل االنحددددار   بلغددد

  دذه بدين االرتبدا  معامدل قيمدة حيد  إن تجا لد  يمكدن الإال أن   نسبًيا ضعي  تأثير  وبالرغم أن بالم ة، 2الداللة 
 لتضدداء أخددرى  متغيددرا  مدد  وجددوده حددال فدد  وليددن قددوي  ارتبددا  إندد  أي 129 بلدد  اإلجمددال  المحلدد  والندداتج النسددبة
 فدد  السددكان حجددم إلددة العمالددةحجددم  نسددبة ارتفعدد  كلمددا ندد حيدد  إمدد  النظريددة االقتصددادية مددا يتماشددة  و ددو تدأثيره،
  تيتسددب مدا خدنل مدن معلديالت أثدر إلدةذلد   ويعدود اإلجمدال  المحلد  النداتج فد  حجدم زيدادةال إلدة أدى العمدل سدو  
   ومهارا   معارف من العمالة

  ج المحلدد  اإلجمددال  حيدد  النددات فدد يددمثر م لفتددرة إبطدداء عددام ال علدديعلددة الت نفددا إلأن ا أظهددر تحليددل النمددوذجبينمددا
ن كددان  بالم ددة 3( عنددد مسددتوى معنويددة 12293-) t بلغدد  قيمددة ال يقلددل مددن أ ميددة المتغيددر لتددأثيره فدد  بندداء  ددذا وا 

مدد  متغيددرا  أخددرى  ، وليددن لوجددودهميددةعليانتظددام العمليددة الت إلددةممددا يددمدي   دداميددة وغير عليوتجهيددز الممسسددا  الت
 فدد  كبيددرة أ ميددة لدد  السددابقة للسددنة معلدديالت علددة اإلنفددا حجددم  متغيددر إضددافة إن ، حيدد بهددذا الوضدد  تدد ظهددر  قيم

 وحجددم الحددال  للعددام معلدديالت علددة اإلنفددا حجددم  بددين العنقددة نأل الحددال م للعددام علدديالت علددة اإلنفددا  علددة التددأثير
 مسدتقبلية فرًصدا يتدي  ممدا الدزمن عبر وانتقالها المشروعا  من العديد تمراريةالس نظًرا تياملية السابق للعام اإلنفا 
  اإلجمال  المحل  الناتج حجم تنام  أمام

  :Stepwiseبطريقة  الخطي االنحدار نموذج -ب

مددا  و ددوإلبددراز ترتيددا المتغيددرا  مددن حيدد  قددوة تأثير ددا فدد  الندداتج المحلدد  اإلجمددال ،  Stepwise طريقددةتددم اسددتخدام 
 ( التالية:2، 1، 6جداول رقم )  ضحو ت

 (6)رقم جدول 
Model summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .749(a) 0.561 0.540 0.21695 
2 .876(b) 0.768 0.745 0.16166 
3 .983(c) 0.967 0.962 0.06246 
4 .987(d) 0.974 0.969 0.05668 

                            

    

a - Predictors: (Constant),  العامة اإليرادا  
b- Predictors: (Constant),  التعليم علة اإلنفا , العامة اإليرادا  
c- Predictors: (Constant),  التعليم ف  المدرجين عدد, التعليم علة اإلنفا , العامة اإليرادا  
d- Predictors: (Constant),   السكان حجم إلة العمالة نسبة, معليالت ف  المدرجين عدد, التعليم علة اإلنفا , العامة دا اإليرا   
e- Dependent Variable, لاجماإل المحلة الناتج  
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 (7)رقم جدول 
ANOVA (e) 

Model 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1.265 1 1.265 

26.875 .000(a) Residual 0.988 21 0.047 
Total 2.253 22   

2 
Regression 1.731 2 0.865 

33.113 .000(b) Residual 0.523 20 0.026 
Total 2.253 22   

3 
Regression 2.179 3 0.726 

186.183 .000(c) Residual 0.074 19 0.004 
Total 2.253 22   

4 
Regression 2.196 4 0.549 

170.862 .000(d) Residual 0.058 18 0.003 
Total 2.253 22   

 

 (8) رقم جدول
Coefficients 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig. 

Collinearity 
Statistics 

  
B Std. Error Beta VIF Tolerance 

1 (Constant) 12.819 0.045 
 

283.20 0.000 
 1.000 1.000 0.000 5.184 0.749 0.046 0.238 يرادا  العامةاإل  

2 
(Constant) 12.803 0.034 

 
377.320 0.000 

 0.992 1.010 0.000 6.560 0.709 0.034 0.225 العامة اإليرادا   
 0.992 1.010 0.000 4.222 0.456 0.038 0.161 ميعلعلة الت اإلنفا 

3 

(Constant) 12.792 0.013 
 

972.50 0.000 
 0.988 1.010 0.000 16.252 0.680 0.013 0.216 العامة اإليرادا   

 0.967 1.034 0.000 12.507 0.529 0.015 0.187 التعليمعلة  اإلنفا 
 0.972 1.029 0.000 10.722 0.453 0.014 0.148 ميعلعدد المدرجين فة الت

4 

(Constant) 12.793 0.012 
 

1070.30 0.000 
 0.986 1.010 0.000 17.992 0.684 0.012 0.217 يرادا  العامةاإل  

 0.955 1.050 0.000 13.46 0.520 0.014 0.184 التعليمنفا  علة اإل
 0.967 1.030 0.000 11.623 0.446 0.013 0.146 التعليمعدد المدرجين فة 

 إلةالعمالة  حجمنسبة 
 حجم السكان

0.027 0.012 0.086 2.253 0.037 1.020 0.984 

، وفد  النمدوذج 552005تبلد   الثان  ، وف  النموذج262213 للنموذج األول تبل  F( أن قيمة 1جدول رقم ) منيتبين 
وبدرجددة ، بالم ددة 0دالددة عنددد مسددتوى معنويددة  Fكددل قدديم أن و ، 262 011، وفدد  النمددوذج الرابدد  تبلدد  0262025الثالدد  تبلدد  

 االنحدددارممددا يدددل علددة جددودة توفيددق نمددوذج  ،(6بالم ددة كمددا يتبددين فدد  الجدددول رقددم ) 96 لددةإبالم ددة  34تتددراوح بددين تفسددير 
       Stepwiseبطريقة  الخط 
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الناتج حجم الذي يحد  ف  التغير بالم ة  34بنسبة  تفسر( أن اإليرادا  العامة 2وقد أظهر  النتا ج ف  جدول رقم )
اإلنفدا  علدة متغيدر   كمدا ينحدأ أند  بعدد إدراج (6) رقم جدول ف  التحديدو ذا ما يوضح  قيمة معامل  ،المحل  اإلجمال 

نفددا  علددة اإلحجددم أي أن  ،و دد  قيمددة معامددل التحديددد ،بالم ددة 14أنهمددا يمددثنن نسددبة  العامددة م مدد  متغيددر اإليددرادا علدديالت
ف  المدرجين عدد  متغير   وبادراج ف  الناتج المحل  اإلجمال يحد  ف  تفسير التغير الذي بالم ة 21م يسا م بنسبة عليالت
 عددد أن أي ،بالم دة 96قيمدة معامدل التحديدد  بلغد م فد  نمدوذج واحدد علدياإلنفا  علدة الت حجميرادا  العامة و م م  اإلعليالت

 بددادراجوأخيددًرا  اإلجمددال   المحلدد  الندداتج فدد  يحددد  الددذي التغيددر تفسددير فدد  بالم ددة 22 بنسددبة يسددا م معلدديالت فدد  المدددرجين
م وعددد علدياإلنفا  علدة الت العامة وحجم السكان ف  النموذج الذي يحتوي علة اإليرادا حجم  إلة مالةالعحجم نسبة  تغيرم

 يحدد  الدذي التغيدر تفسدير فد بالم دة  91نجدد أن قيمدة معامدل التحديدد بلغد   أي كل متغيدرا  الدراسدةم عليالمدرجين ف  الت
 :كما ف  الدالة التاليةالمتغيرا  المستقلة علة المتغير التاب   هر ترتيا تأثيرومن ثم، يظ اإلجمال   المحل  الناتج ف 

 

Ln GDP = B1 Ln Gr + B2 Ln Ge + B3 Ln Ei + B4 L/P 

   = 0.684 LnGr + 0.520 LnGe +0.446 LnEi + 0.068 L/P 

                   (17.992)        (13.46)        (11.623)         (2.253)           

 ثددم ،العامددة اإليددرادا  علددة النحددو التددال : Stepwiseبطريقددة الخطدد   االنحدددار يظهددر تددأثير متغيددرا  الدراسددة تبًعددا لنمددوذجأي 
، و ددذا مددا تظهددره قدديم معددامن  االنحدددار السددكانحجددم  إلددة مالددةالع حجددم نسددبةثددم  ،التعلدديم فدد  المدددرجين عددددثددم  ،التعلدديم علددة اإلنفددا 

      التغير ف  المتغير التاب  الذي يمثل  الناتج المحل  اإلجمال  نتيجة التغير ف  المتغيرا  المستقلةالت  تظهر درجة 
 

 : اختبار سببية جرانجر -2

 سددببيةاختبددار  مددن خددنلاإلجمددال   المحلدد  التعلدديم والندداتج علددة اإلنفددا حجددم سددوف يددتم دراسددة العنقددة السددببية بددين 
مدن التأيدد و ، بين متغيرا  الدراسة Cointegration Test Johansen بطريقة لمشتر ، وذل  بعد اختبار التيامل اجرانجر
 "رلفدددول  ديكددد " اختبدددار طريدددق عدددن ، Unit Root الوحددددة جدددذر اختبدددار مدددن خدددنل    الزمنيدددة السنسدددل سدددكون  اختبددار

Dickey-Fuller 2برنددامج  وباسددتخدامEVIEWS  بلدد  الددذي و  ام واحدددسلسددلتين عنددد فتددرة إبطدداء عددالددذي يبددين اسددتقرار ال
 (:9وض  جدول )ييعن  استقرار السلسلة، وذل  كما  مما بالم ة 3، و و دالة عند مستوى معنوية أقل من 0324219

 

 (1جدول رقم )
Unit Root Tests 

Method Statistic Prob.** 

Null: Unit root (assumes 
common unit root process)   
Levin, Lin & Chu t* -2.23692 0.0126 

 
Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

 
Im, Pesaran and Shin W-stat -2.91033 0.0018 
ADF - Fisher Chi-square 15.4279 0.0039 
PP - Fisher Chi-square 8.74622 0.0678 

، حيدد  تشددير Eview 8مددل المتددزامن باسددتخدام برنددامج القدديم الذاتيددة لمعرفددة رتبددة التياالتدداليين ( 01،00رقددم )  يوضدد  جدددولو 
 :ل كما ي، وذل  %3عند مستوى معنوية بين السلسلتين  مشتر  تيامل قبول الفرض البديل بوجود إلة Max-Eigenإحصا ية 
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 (12جدول رقم )
Cointegration Rank Test 

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None * 0.654495 27.21305 20.26184 0.0047 

At most 1 0.159879 3.832606 9.164546 0.4376 

 (11) رقم جدول
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue 

Hypothesized   Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None * 0.654495 23.38044 15.8921 0.0028 

At most 1 0.159879 3.832606 9.164546 0.4376 

 Granger Causalityاسدتخدام نمدوذج ب التعليمللناتج المحل  اإلجمال  وحجم اإلنفا  علة السببية العنقة دراسة وب

Test  ( التال :02جدول رقم )ظهر  النتا ج خنل 

 (10رقم )جدول 
Granger Causality Tests 

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. 

Ei does not Granger Cause GDP_1 5.89859 0.0113 
GDP_1 does not Granger Cause Ge_1 4.75558 0.0229 

Pairwise Granger Causality Tests 

عنددد مسددتوى  معلددياإلنفددا  علددة التحجددم جمددال  و وجددود عنقددة سددببية بددين الندداتج المحلدد  اإل (02) جدددول رقددم أوضدد 
تددم عمددل نمددوذج آخددر لسددببية الدراسددة  فرضدديةتحقددق  وللتأيددد مددن  مددا يثبدد  فرضددية الدراسددة و ددو، بالم ددة 3 أقددل مددن معنويددة

م علديالت علدة اإلنفدا  وحجدم النداتج المحلد  اإلجمدال التد  تشدمل أخذ فيد  جميد  متغيدرا  الدراسدة  تيامل المشتر جرانجر وال
سددة سددكون السلسددلة باسددتخدام تددم دراو ، السددكان حجددم إلددة العمالددة حجددم العامددة ونسددبة م واإليددرادا علدديالت فدد  المدددرجين وعدددد
، Augmented Dickey Fuller الموسد  فدوللر وديكد  ،Dickey Fuller فدوللر ديكد  ، واختبدار Unit Rootاختبدار

 التيامددل دراسددة وتددم ،(05) رقددم إبطدداء سددنة واحدددة كمددا فدد  جدددول وقددد سددكن  السلسددلة عنددد فتددرة ة،كمددا فدد  الطريقددة السددابق
  الزمنية للسنسل مشتر  تيامل وجود اتض  حي  ،(04،03) رقم  جدول ف  كما للسلسلة المشتر 

 (13جدول رقم )

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Method Statistic Prob.** 

Null: Unit root (assumes common unit root process) 
  Levin, Lin & Chu t* -2.23692 0.0126 

Null: Unit root (assumes individual unit root process) 
  

Im, Pesaran and Shin W-stat -2.91033 0.0018 
ADF - Fisher Chi-square 15.4279 0.0039 
PP - Fisher Chi-square 8.74622 0.0678 

 

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

- Square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 (14جدول رقم )
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

 

Hypothesized 
 

Trace 0.05   
No. of Ce (s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.912751 127.945 69.81889 0.00 
At most 1 * 0.782471 74.28731 47.85613 0.00 
At most 2 * 0.667425 40.72796 29.79707 0.00 
At most 3 * 0.357635 16.50838 15.49471 0.04 
At most 4 * 0.264924 6.771205 3.841466 0.01 

 

 (15جدول رقم )
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

 

Hypothesized   Max-Eigen 0.05   
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.912751 53.65767 33.87687 0.0001 
At most 1 * 0.782471 33.55936 27.58434 0.0076 
At most 2 * 0.667425 24.21958 21.13162 0.0178 
At most 3 0.357635 9.737171 14.2646 0.2298 

At most 4 * 0.264924 6.771205 3.841466 0.0093 
 
 

 (16جدول رقم )
Pairwise Granger Causality Tests 

 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 Ge_1 does not Granger Cause GDP_1 22 5.89859 0.0113 
 GDP_1 does not Granger Cause Ge_1   4.75558 0.0229 
        
 Gr does not Granger Cause GDP_1 22 0.41295 0.6682 
 GDP_1 does not Granger Cause Gr   3.63161 0.0486 
        
 Ei does not Granger Cause GDP_1 22 0.40034 0.6762 
 GDP_1 does not Granger Cause Ei   1.2391 0.3145 
        
 LP does not Granger Cause GDP_1 22 1.74973 0.2037 
 GDP_1 does not Granger Cause LP   5.50474 0.0143 
        
 Gr does not Granger Cause Gr_1 22 0.69256 0.5139 
 Ge_1 does not Granger Cause Gr   11.1228 0.0008 

 
      

 Ei does not Granger Cause Ge_1 22 11.725 0.0006 
 Ge_1 does not Granger Cause Ei   0.96749 0.4 

 الدذي يعتبددر ممشدًرا للنمدو االقتصددادي النداتج المحلدد  اإلجمدال حجدم وجدود عنقدة سددببية بدين  إلددة جددولال يشديرحيد  
 اتجدداهظهدر  العنقددة فدد   فدد  حددين ممددا يمكددد فرضدية الدراسددة، ادليددة بددين المتغيدرينعنقددة تب أي التعلديماإلنفددا  علددة حجدم و 

حجدم  إلدةعمالدة نسدبة حجدم الالناتج المحل  اإلجمدال  و  حجمبين و  محل  اإلجمال  واإليرادا  العامةالناتج ال حجمواحد بين 
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جددود عنقددة ذا  رغدم و  التعلدديملمدددرجين فد  الندداتج المحلد  اإلجمددال  وعددد ا حجددمبدين  سددببيةوجددد عنقدة ي لدمالسدكان، بينمددا 
واحدد بدين حجدم  اتجداهوجدود عنقدة ذا   إلدة الجددوليشدير كمدا  ،(2،  2)رقدم   ف  جدول - كما سبق - واحد بينهما اتجاه

   معليم وحجم اإلنفا  علة التعليبين عدد المدرجين ف  التو م واإليرادا  العامة، علياإلنفا  علة الت

   :ةتمتاتتخ -اتثالث
 النداتج ممشدر مدن خدنل مصدر ف  االقتصادي والنمو التعليم علة اإلنفا  حجم بين العنقة توضي  الدراسة استهدف 

 حجم بين سببية عنقة وجود الدراسة وافترض  ،2104-2105 إلة1991 -0991 من الفترة خنلاإلجمال  وذل   المحل 
 علدة اإلنفدا  لحجدم الزمند  التطدور فد  الدتنزم التطبيقد  إطار دا فد  لد تناو و  ،اإلجمال  المحل  الناتجو  التعليم علة اإلنفا 
 حجددم إلددة العمالددة حجددمنسددبة و ، العامددة م، واإليددرادا علدديالت فددة المدددرجينعدددد و  ،اإلجمددال  المحلدد  الندداتجوكددل مددن:  التعلدديم
 :نموذجين تم عمل الدراسة فرضية التحقق من تمي وحتة ،السكان

 االقتصدادية األخدرى  الدراسدة متغيدرا  مد  معلديالت علدة اإلنفدا  حجدم تدأثير يقديا الدذيطد  الخ االنحددار نموذج األول
  اإلجمال  المحل  الناتج علة

 م عليالت علة اإلنفا  وحجم اإلجمال  المحل  الناتج بين السببية العنقة يقيا الذي جرانجر سببية اختبار والثان 

النتدا ج  إلدةتوصدل  الدراسدة و ، التعليم م  متغيرا  الدراسة األخرى  علة اإلنفا  وحجم اإلجمال  المحل  الناتج بينو  
  :التالية والتوصيا 

 :النتائج
خنل تقسيم فترة الدراسدة  من اإلجمال  المحل  الناتجو  التعليم علة اإلنفا  لحجم الزمن  التطور ف  التنزم نتا ج تشير -0

 كدل متوسدطا  فد  زيدادةصداحب   خدنل الفتدرة األولدة التعلديم لدةع اإلنفدا  حجدم متوسدط ارتفداعأن فرعيتين إلة فترتين 
 متوسدط فد  زيدادة ثدم، ومدن السدكان؛ حجدم إلد  العمالدة حجدم ونسدبة التعلديم، فد  المدرجين وعدد العامة، اإليرادا : من

 لفتددرةا فدد  جنيدد  مليددون  42399121 إلددة األولددة الفتددرة فدد  جنيدد  مليددون  21062929 مددن اإلجمددال  المحلدد  الندداتج حجددم
 حجددم علددة الحفددا  ينبغدد  أندد  يعندد  مددام ،%1222 بنحددو تقدددر وبنسددبة جنيدد  مليددون  20451122 قدددره بارتفدداع أي الثانيددة
 فد  متوسدط %226قددر ا  االقتصدادي، حيد  إن زيدادة من أ ميدة فد  رفد  معددل النمدو لما ل  مرتفًعا التعليم علة اإلنفا 
   اإلجمال      المحل  حجم الناتج ف  متوسط %1222 زيادة قدر ا التعليم صاحبها علة اإلنفا  حجم

 مددد م التعلدددي علدددة اإلنفدددا  حجدددم تدددأثير يقددديا الدددذي الخطددد  االنحددددار نمدددوذج باسدددتخدام  يةاإلحصدددا راسدددةالد نتدددا ج تشدددير -2
 التعلدديم علددة اإلنفددا  حجددم ةاديددز  عنددد أندد  واحددد اتجدداه فدد  اإلجمددال  المحلدد  الندداتج حجددم علددة األخددرى  الدراسددة متغيددرا 
 و ددذا يعندد  أن النمددو االقتصددادي للدولددة مددرتبط بقدددرتها %36 بمقدددار اإلجمددال  المحلدد  الندداتج حجددم زاد بالم ددة 0 بمقدددار

معددل  فد  رفد ف  التعليم ل  تأثير أقدل استثمار وأن االستثمار العام الذي ال يصاحب   علة إعداد وتنمية المورد البشري 
     النمو االقتصادي 

 المحلدد  الندداتجحجددم  زيددادة إلددة يددمدي %0 بمقدددار العامددة اإليددرادا  زيددادةأن إلددة الخطدد   االنحدددار نمددوذج نتددا جتشددير  -5
 أ دددافها تحقيددق اسددتطاع  ومتنوعددة كبيددرة الدولددة إيددرادا  مصددادر كاندد  كلمددا علددة أندد  ممددا يدددل %69 بمقدددار اإلجمددال 
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 ن اإليددرادا  العامددة محدددد  ددام مددن محددددا  اإلنفددا أأي التعلدديم  علددة بمددا فيهددا اإلنفددا  العامددة نفقاتهددا وتغطيددة التنمويددة
   التعليم   علة

 اإلجمدال  المحلد  النداتج زاد %0 بمقددارم التعلدي فد  المددرجين عددد زيدادة عندد  أند الخطد  االنحددار نمدوذج نتدا ج تشير -4
م التعلدي علدة نفدا اإل حجدم فد  زيادة إلة يمديم التعلي ف  المدرجين عدد ف  الزيادة أن معروف  و كماف %46 مقدارب

        اإلجمال  المحل  الناتج حجم ف  زيادةبالتال  و   معليالتالنظام جودة ارتفاع  إلة بدوره يمدي الذي
 الندداتجحجددم  زيددادة فدد  إيجدداب  تددأثير لهددا السددكان حجددم إلددة لددةالعماحجددم  نسددبةأن  الخطدد  االنحدددار نمددوذج نتددا ج تشددير -3

ن اإلجمال  المحل   االقتصدادية النظريدة مد  يتفدق و دو مدا عاليدة التدأثير أخدرى  متغيدرا  مد  لوجدوده ًيانسدب اضعيفً  كان وا 

 المحلد  الناتج حجمف   زيادة إلة ذل  أدى العمل سو   ف  السكان حجم إلة العمالة حجم نسبة ارتفع  كلما إن  حي 
    ومهارا  معارف مناألفراد   سبكتي ما خنل من معليالت أثر إلة ذل  ويعود اإلجمال 

 اإلجمددال  المحلد  الندداتج فد  يددمثر ال عدام إبطدداء لفتدرة التعلدديم علدة اإلنفددا  حجدم أن الخطدد  االنحددار نمددوذج نتدا ج تشدير -6
ن حجدم  بدين العنقدةتعتبدر  حيد  ميدةعليالت الممسسدا  وتجهيدز بنداء فد  لتدأثيره المتغيدر  دذا أ ميدة من يقلل ال  ذا كان وا 

 مدددن العديدددد السدددتمرارية نظدددًرا تيامليدددة ةالسدددابقام و عدددلأل التعلددديم علدددة اإلنفدددا  حجدددمو  الحدددال  للعدددام معلددديالت علدددة اإلنفدددا 
 متغيدر لوجدود وليدناإلجمدال   المحلد  النداتج حجم تنام  أمام مستقبلية فرًصا يتي  مما الزمن عبر وانتقالها المشروعا 

       الوض  بهذا قيمت   ظهر تأثيًرا أيثر  أخرى  متغيرا  م  عام إبطاء لفترة التعليم علة اإلنفا  حجم
 نتدددا ج أشددار  التعلددديم علددة اإلنفددا حجدددم و  اإلجمددال  المحلدد  النددداتج بددينلتوضددي  العنقدددة  جرانجددر سدددببية اختبددارعنددد  -1

 بدين واحدد اتجداه فد  توجدد عنقدةبينمدا ، الدراسدة فرضدية مد  يتفق ما و و المتغيرين بين سببية عنقة وجودإلة  الدراسة
        االقتصادية وباق  متغيرا  الدراسة ل اإلجما المحل  الناتج
    التوصيات

 مصدادر زيدادة علة العمل من البد ثم، ومن التعليم؛ علة لإلنفا   اًما محدًدا تعتبر العامة اإليرادا  أن الدراسة أثبت  -0
 تعزيدز يمكدن اإلطدار  دذا وفد  التعلديم علدة لإلنفدا  الماليدة المدوارد مدن المزيد توفير يتسنة حتة عامة بصفة اإليرادا 
 بالتجددارا االسترشدداد مدد  المدددن  والمجتمدد  الخدداص القطدداع ممسسددا و  العددام القطدداع ممسسددا  مددن كددل بددين المشدداركة
   للتمويل حديثة آليا  توفير ف  الناجحة الدولية

 االسدتثماري  نفدا اإل نحدو األموال من المزيد توجي عن طريق  التعليم علة العام اإلنفا  نمط ف  الخلل معالجة من البد -2
  االقتصادي النمو علة ومردوده اإلنفا   ذا كفاءة رف  ف  يسهم بما التعليم علة

 حجدم إلدة العمالة حجم نسبة متوسط ف  زيادة صاحب  التعليم علة اإلنفا  حجم متوسط ارتفاع نفا الدراسة لنتا ج اوفقً  -5
 مخرجدا  وربدط العدام اإلنفدا  فعاليدة لمدى دورية سيةقيا دراسا  جراءإيتطلا  مما العمل سو   ف  الت  تسا م السكان

  العمل سو   باحتياجا  التعليمية السياسا 
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 قتتتتلحالم  
 (1جدول رقم )

 

 

 على التعليم وبعض المتغيرات االقتصادية األخرى  الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق
 0213/0214إلى  1112/1111خالل الفترة من 

     122=1111/0222باألسعار الثابتة لسنة األساس  يهجن بالمليون  القيمة
 

الناتج المحلي  السنوات
 اإلجمالي

 فيالمدرجين 
 التعليم

على  اإلنفاق
 حجم العمالة اإليرادات العامة   التعليم

 السكان عدد
 داخل

 الجمهورية
0991/0990 235066.24 12919648 1827.78 72955.13 13140200 52985439 
0990/0992 234030.36 13242945 1555.36 83494.64 12887500 54081762 

0992/0995 229811.32 13235597 2133.49 87402.52 12826300 55200572 
0995/0994 228565.22 14500400 2955.54 82283.31 13222600 56343789 
0994/0993 247743.19 15230963 3332.17 83364.46 13362900 57509998 
0993/0996 256202.15 15462611 3765.43 85029.90 13520000 58756741 
0996/0991 275700.89 16004414 3701.01 85414.06 14411600 60080063 
0991/0992 284693.38 16539773 3148.99 88351.12 14881300 61340882 

0992/0999 291317.53 16930614 3244.64 93262.89 15475500 62638849 
0999/2111 315667.00 17170739 3327.20 99502.00 15943900 63974724 
2111/2110 323801.17 16413384 3411.88 105670.89 16284600 65298293 
2110/2112 337679.81 17417205 4041.24 111688.57 16714100 66627610 
2112/2115 362019.83 17581580 4095.64 116374.42 17221200 67965096 
2115/2114 405619.91 17645315 3466.84 116856.00 17868100 69303902 

2114/2113 386649.62 17855063 2639.85 89623.66 18594000 70653326 
2113/2116 423265.91 17926273 2698.11 94793.88 19723300 72008901 
2116/2111 479991.22 17889137 3250.14 110747.30 20944700 73643587 
2111/2112 527638.37 18218951 4029.61 115508.33 21313700 75193567 
2112/2119 518547.26 19080984 4151.38 144389.67 21893700 76925139 
2119/2101 536655.60 19419838 2895.06 104937.50 22556100 78684622 

2101/2100 550149.39 19616041 3056.32 120037.80 22143800 80529566 
2100/2102 577758.37 19883091 2532.63 133913.06 22298300 82549976 
2102/2105 570139.97 20513364 2179.37 133744.39 22507200 84628982 
2105/2104 493453.22 21455757 2406.45 145509.21 24122000 85782965 

 

 مصادر البيانات: 
 واإلحصاء العامة للتعب ة المركزي    االقتصادية تم الحصول عليها من الجهازجمي  بيانا  المتغيرا -
 الثانوي  التعليمعدادي العام واألز ري، اإل التعليمالعام واألز ري،  االبتدا   التعليمما قبل االبتدا  ،  التعليمم للقطاع الحكوم  والخاص يشمل: يالتعل ف المدرجين  -

من اليتاا اإلحصا   السنوي الصادر عن الجهاز المركزي  عليها وقد تم الحصولا، يوالمعا د العلبأنواعها ري، وطنا الجامعا  الفن  بأنواع  العام واألز 
    سنين الدراسة متطلا لأعداد مختلفة للتعب ة العامة واالحصاء 
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ABSTRACT 
 

The Study targeted clarifies the Type and Extent of the Relationship between Spending 

on Education and Economic Growth in Egypt, during the period from 1990-1991 to 2013-

2014. The Study assumed a Causal Relationship between Spending on Education and 

Economic Growth through the Gross Domestic Product Index.                                                                                                                 
Therefore, the Study focused on the Theoretical Framework in a Statement on the 

Relationship between Spending on Education and Growth in Economic Thought, as well as some 

Applied Studies on this Subject and the most important Determinants of Spending on Education.  

The results of the Correlation in Evolution of the Spending on Education and Gross 

Domestic Product (GDP) by dividing the study period into two subgroups, that higher average 

Spending on Education during the first period accompanied by an increase in the averages of 

each of: Public Revenues؛ the number listed in Education and the proportion of the volume of 

Employment to the Population; hence, an increase in the average GDP of 21062929 billion 

pounds in the first period to 42399121 billion pounds in the second period, an increase of  

20451122 pounds, by an estimated 78.8 percent  Which means that it should be maintained 

Spending on Education high because its importance in raising the rate of Economic Growth, 

as the increase of 2.6 percent in average Spending on Education owner size increase of 78.8 

percent in the average GDP. 

The results of the Statistical Study using a linear Regression model, which measures the 

impact of Spending on Education with other variables of the study on the GDP in one 

direction that when increase Spending on Education by 1 percent increased GDP by 56 

percent, this means that the country's Economic Growth is linked to its ability to prepare and 

Human Resource Development and Public Investment that is not accompanied by Investment 

in Education has less impact in raising the rate of Economic Growth.  

The Study in which Applied also addressed the Correlation in the time evolution the 

Spending on Education and Economic Growth in Egypt, as well as display Statistical analysis 

of the Relationship between Spending on Education and GDP has the Statistical analysis 

proved a Causal Relationship between them through Causality Granger Test, which is 

consistent with the Study Hypothesis.    


