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 ملخص
استهدفت الدراسة قياس أثر وطبيعة العالقة بيي  رأس المياا البييرن مي  ايالا ا افيام العيام عليا قعياع  التعلييي والصي ة في  
النمو االقتصادن لليبيا. ولت قيق ذلك تي تقدير اموذج قياس  يتضم  ثالثة متغيرات: متغيير تيا و و يو النياتم الم لي  ا جميال  

ع  النمو االقتصادن, ومتغيري  تفسييريي   ميا: ا افيام العيام عليا قعيال التعلييي أمتغيير أوا ممثال  (Gdp) األسعار الجارية 
يعبر ع  رأس الماا البيرن وا افام العام علا قعال الص ة أممثل ثاا  عي  رأس المياا البييرن. وقيد تيي قيياس العالقية بيي  

ليييل اليميي  المتمثليية فيي  ااتبييارات جيي ر الوحييد  ومنهجييية  يي ا المتغيييرات فيي  األجلييي  العويييل والقصييير  اسييتتدام أسييالي  الت 
وقييد أرهييرت النتييابم ارتبييا  النيياتم الم ليي  ا جمييال  فيي  األجييل العويييل  عالقيية  ." ARDL"ااتبييارات ال ييدود المعروفيية  اسييي 

ا الصييت اتييابم سييالبة األثيير مييو ا افييام العييام علييا قعييال التعليييي, و عالقيية موجبيية األثيير مييو ا افييام علييا قعييال الصيي ة. أميي
 التقدير ف  المدى القصير إلا غياب أن اول م  العالقة بي  متغيرات الدراسة.  

 .االقتصادن النمو البيرن, الماا رأس الص ة, قعال التعليي, قعال الكلمات الدالة:

 قدمةم  -1

 البييرن  الماارأس  ف  االستثمار أ مية إلا االقتصاديون  تنبه لقد
 آدم أكيد دعيير, فلقي القيرن الثيام  مني  والتيدري  التعلييي ايالا م 

 إال التعليي, أ مية علا وغير ي ومالثوس ومارشاا ومارأس سميث
 الجديييية طيييا و واأل  يييا  الدارسيييات تأاييي  ولييييشيييارات إ أاايييت أاهيييا

 ولقد . العيري  القرن  م  والستينيات التمسينيات من  إال والتعبيق
 مقدار ت ديد أو التعليي م  العابد قياس االقتصاديي   عض حاوا

فلييييه,  ؛2014بل نييياف , ) االقتصيييادن النميييو فييي  التعلييييي مسيييا مة
رًا  دو يلعيي   البيييرن  المييااعليييه, أحييبض واأيي ا أن رأس .(2003
  اعتبارا استثناء, بال العالي بلدان جميو ف  التنمية ادمة ف   اما
 .وتقيدمها األميي قيو  إليا تضيا  ومسيتدامة مستقر  تنمية أن عماد
 التوجيه أعقياب في  البييرن  الماا سرأب العالم  اال تمام ازداد وقد

 فيي  واييوع  أميي  تييراكي ميي  تتعلبييها ميي مييو العولميية, ا ييو الييدول 
 والتعييييوير ا بيييدال عليييا قيييادرا يكيييون ث   يييي البييييرن, المييياا سرأ

 دوا معظيييي دفييو ممييا المعلوميييات, واسييتثمار التينولييوج  والتجديييد
 وتعيوير التعلييي  يكلية  عياد  طابلة مالية مبالغ لتتصيص العالي

 أكثير وجعلهيا البييرن  الماا سأر  اصابص ت سي  بهد برامجه 
)اادية إبرا يمي ,  المستدامة التنمية متعلبات مو وااسجاما مالءمة
2013.) 

عييدم اال تمييام  الب يييث العلميي  فييي  مجيياا تتبيييو م شييرات التعلييييي إا
ومترجاتيييييه, وميييييدى مواكبييييية متعلبيييييات السيييييوم مييييي  تتصصيييييات 

عدم السماح لرأس الماا  إلا إ مالهمترجات التعليي, ي دن حاا ل
مميا و   يكل فاعل ف  امو االقتصاد الليبي .م  الميارأة البيرن 
مييا التييال :  فيي  طييرح التسييا امكيي  حييياغة ميييكلة الدراسيية يتقييدم 

العيييام عليييا رأس  مييدى تيييأثر النميييو االقتصيييادن فيي  ليبييييا  ا افيييام
 التعلي والص ة(؟ممثال ف  قعاع  الماا البيرن )

لتي  تير ب بيي  االعالقية طبيعية وأثير بيان  وتسعا   ا الدراسة إلا
 العويييل ىالمييد, علييا امييو االقتصيياد الليبيي و رأس الميياا البيييرن 

فضال ع  التروج ف  اهاية الدراسة  جملية مي  النتيابم . والقصير
السياسيييات  والتوحييييات التييي  قيييد تيعيييي  متتييي ن القيييرار ومتععييي 
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عليييا وأيييو اعيييب مييي  شيييأاها أن تييي دن إليييا زيييياد  ية داالقتصيييا
 .ة ف  النمو االقتصادنمسا مة قعاع  التعليي والص 

وااعالقيييًا مميييا سيييبق يتبيييي  أن رأس المييياا البييييرن أحيييبض الرأيييي   
األساسييية ألن اقتصيياد, وال يمكيي  تصييور اقتصيياد مسييتقر ومتقييدم 
دون أن يكييييون  نييييا  ا تمييييام  ييييالرأس الميييياا البيييييرن, ليييي لك ييعييييد  
اال تميام بدراسية أثيرا وعالقتيه  يالنمو االقتصيادن غايية مهمية ليييل 

, األمييييير الييييي ن يجعليييييه يييييينجض فييييي  بنييييياء اعيييييب تييييييغيلية مسييييي وا
تساعد علا تأمي  النميو واالسيتقرار االقتصيادن الي ن  واستراتيجية

  ييعد  م  أ ي طموحات وأولويات البلدان.

ترتي  الدراسة علا فرأية تتلتص في  وجيود أثير طيردن ليرأس و 
المييييياا البييييييرن مميييييثال فييييي  قعييييياع  التعلييييييي والصييييي ة فييييي  اميييييو 
االقتصييياد الليبييي  عليييا الميييدى العوييييل وغيييياب أن أثييير ليييه عليييا 

 المدى القصير.  

  عليا مينهم ياف  فرأيية الدراسية, اعتميد البياحث قصد إثبات أوو 
يمييي  المتمثييل فيي  ااتبييارات جييي ور االقتصيياد القياسيي  والت ليييل ال

, ومي  ثيي تقيدير العالقية  اسيتتدام منهجييية "Unit Root"الوحيد  
فيي  األجلييي  القصييير  "ARDL"ااتبييار ال ييدود المسييما  أسييلوب

هيي ا الدراسيية علييا االقتصيياد ال ييدود المكااييية لتقتصيير و والعويييل.
 1970الممتيد  مي  عيام  فتير الع  تغ. فال دود ال منيةأما  ,الليب 

 .2015إلا عام 
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حييييدا  اسييييتقرار اقتصييييادن إا فيييي  ر أل مييييية العنصيييير البيييييرن ودو 
للدولييية عييي  طرييييق ااتهييياج مسيييا مة فاعلييية ليييه مييي  اجيييل التنميييية 

تناولييت العديييد ميي  الدراسييات السييا قة موأييول االقتصييادية, عليييه 
ثييير عليييا النميييو االقتصيييادن, افيييام عليييا التعلييييي ومترجاتيييه واألا 

لك الدراسات يمك  سرد ا ف  العرض التال  لتك تاتجا ات  وأبرز
 الدراسات.

 النمو االقتصادي في لتعليملثر أجود أواًل: و 

رجاته ومتعلا التعليي  لإلافامثر أترى اليثير م  الدراسات وجود 
علييييا  أجرا ييييافيييي  التنمييييية االقتصييييادية, فأكييييد اليييييليل فيييي  دراسيييية 

كبير أن الم  ل التعليمي  ليه أثير عليا اليدال أد السعودن ااالقتص
ن الم  ييل أ مييية االسييتثمار فيي  التعليييي, و أ ميي  التبيير , ممييا ي أييد 

كبيييير علييييا النمييييو االقتصييييادن أثيييير أعلييييا يكييييون لييييه التعليميييي  األ
فييي  دراسييية  "Babar"افيييس السييييام ييييرن   (. وفييي1999)الييييليل, 
ن اليييد العامليية أ, 2008-1972  كسييتاا  للفتيير االقتصيياد البعلييا ا

المتعلميييية تمييييارس تييييأثير معنييييون فيييي  ت فييييي  النمييييو االقتصييييادن. 
ن يقلييص االسييتعااة أن تعييور التعليييي العييال  ميي  شييأاه أرهييرت أو 

 اليد العاملة المغتر ة المتعلمية في  متتليف القعاعيات االقتصيادية 
(Babar et al., 2008  وفييي  افيييس السييييام أكيييد أيييل مييي .)
"Sajid" و"Asghar"   فييي  دراسيييتيهما عليييا االقتصييياد الباكسيييتاا
, وجود عالقة ف  المدى 2010-1981و 2010-1972رتي  تللف

القصيييير, ووجيييود عالقييية بيييي  التعلييييي والنميييو االقتصيييادن  الميييدى 
 ,Sajidet. al., 2012; & Asghar& Suman) العوييل

ف  دراسة له علا االقتصاد الصين   "Feixue" صوال (.2012
وجييود عالقيية  المييدى العويييل  إلييا ,2007 -1972اييالا الفتيير  

 Feixue) ا جمال بي  الملت قي   التعليي العال  والناتم الم ل  

et. al., 2009 .)      أيييييل مييييي   واتفيييييق"Omojimite" 
فيي  دراسياتهي علييا  "Ogujiuba"و "Musibau" و "Sikiru"و

دى العويل موجود تيامل ميتر   العلا االقتصادن ف  ايجيريا, 
 ,Omojimite) علييا التعليييي والنمييو االقتصييادن, ا افييامبييي  

2010; Sikiru, 2011; OgujiubaKanayo, 2013; 

&MusibauAdetunji et. al., 2005)دراسيية  . وأفصيي ت
عييي  , 2009 -1970عليييا االقتصييياد الج ابيييرن للفتييير   "حوشيييي "

ت العليييا والنيياتم الم ليي  داوجييود تيامييل ميييتر  بييي  حامييل اليييها
جميال   الميدى العويييل والي ن يضييم  وجيود عالقيية بيي  م شيير ا 

وجد عالقية ترأس الماا البيرن وم شر النمو االقتصادن. وأ لك 
 ثر عيدد حيامل  حيث يي ,المدى القصير أحادية االتجاا ف سببية 

حوشيي  يوسيف, جميال . )اليهادات العليا عليا النياتم الم لي  ا 
عليا االقتصياد  "اادية"رهرت دراسة أار آحعيد  علا(, و 2015

ن الترأييي  علييا وريفيية التيييوي  الجييامع  علييا حسيياب أالج ابييرن 
ااديييية ) الب يييث العلمييي  تعيييد عيييابق فييي  ت قييييق التنميييية المسيييتدامة

جريت علا حيوا أ "Alvina"رهرت دراسة أ(. و 2013ابرا يم , 
, وجود عالقية في  الميدى العوييل 2006 -1990دولة للفتر   14

كيييدت أجميييال , أميييا فيييام عليييا التعلييييي والنييياتم الم لييي  ا ابيييي  ا 
افييييام علييييا التعليييييي علييييا النمييييو ا  تييييأثيراتييييابم التقييييدير علييييا أن 

البلييييدان االقتصييييادن أكبيييير فيييي  حاليييية البلييييدان النامييييية مقارايييية مييييو 
 "تييييراب" ا(. أميييAlvina& Muhammad, 2013المتقدمييية )
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-2000فأوأييييض فيييي  دراسييييته علييييا دوا الييييوط  العر يييي  للفتيييير  
ال كيييوم  )عليييا التعلييييي العيييال (  لإلافيييام, أن  نيييا  أثييير 2013

أعيف )تيراب والمهل,    ا األثر أن االقتصادن, إالعلا النمو 
علييا  "Atif" اأجرا يي (. وعلييا افييس الغييرر توحييلت دراسيية2015
أن تنميييية رأس  إليييا, 2010-1990اليييدوا العر يييية للفتييير    عيييض

لييديها  -مسييتويات التعليييي الثييااون والتعليييي العييال  -الميياا البيييرن 
تيييييييييييأثير أبيييييييييييير عليييييييييييا النميييييييييييو االقتصيييييييييييادن للبليييييييييييدان العر يييييييييييية 

(AtifAwad,et. al., 2013).  و ينيت دراسية"Pravesh"  عليا
, وجيييييييود عالقييييييية بيييييييي  2008-1980االقتصيييييياد الهنيييييييدن للفتييييييير  
 ا افييياممييا فييي  المييدى القصييير فيي ن أالمتغيييري   المييدى العويييل, 

 ,Praveshعلييا التعليييي فيي  العمييل لييه تييأثير أقييل علييا النمييو )

-1980حييوا اقتصيياد زيمبييابون للفتيير  دراسيية  ت(. وتوحييل2011
اا تتجيه مي  التعليييي االتجي أحاديييةوجيود عالقية سيببية إليا , 2008
(. وفي  افيس االتجياا Tichaona, 2012)االقتصيادن النميو  إلا

, 2009 -1982علييا االقتصييادن السييوداا  للفتيير  دراسيية  أثبتييت
االقتصييييييييادن  أن اوعييييييييية التعليييييييييي لهييييييييا دور حاسييييييييي فيييييييي  النمييييييييو

Khalafalla Ahmed, at. al., 2013).)  فيي   "حيييدر"وأكيد
دراسته علا االقتصاد اليمن  أن لم سسات التعليي العال  دور ف  
اكسييياب المتعلميييي  المعيييار  والمهيييارات الضيييرورية لسيييوم العميييل 
وميي  تييي ت ويلهييا لمنتجييات واييدمات قابليية للتسييويق وميي  تييي امييو 

وأيييو    ضيييرور "النعيمييي  "(, ويوحييي  2008االقتصييياد )حييييدر, 
يي وسيبل ت قييق الموابمية ميو ر ية مستقبلية لتدعيي مترجيات التعلي

مكااية اجاح الدوا وال كومات ف  اسا  يمتعلبات سوم العمل مق
 (.2008 دافها التنموية )النعيم , أ ت قيق 

النماااو  فااايعلاااى التعلااايم العاااام نفاااا  لل ثااار أعااادم وجاااود  ثانيااًا:
 االقتصادي

 علييا غييياب أن اييول ميي  عييض الدراسييات   أييدت أاييرى ميي  جهيية 
رهييرت أالنمييو االقتصييادن, حيييث  فيي علييا التعليييي  لإلافييامثيير األ

للفتير   إفريقيياوشيماا األوسيب بليدان الييرم علا  "Hakan"دراسة 
أن ا افيام العييام علييا رأس المياا البيييرن ليييس , 2011 -1990

لييديها أن تييأثير علييا النمييو االقتصييادن ال ميي  حيييث الصيي ة أو 
التعلييييي. وليييي   ييي ا ال يغيييير مييي  حقيقييية أايييه عنيييدما ييييتي ت سييييي  
الصيي ة واوعييية التعليييي, و النيياتم الم ليي  ا جمييال  للفييرد الواحييد 

أكثييير فعاليييية و التيييال  يمكييي  أن يكيييون النميييو  ي ييييد,مييي  شيييأاه أن 

رهيييرت دراسييية أوفييي  افيييس االتجييياا  .(Hakan, 2014) كثيييير 
عييدم  ,2010 -1970علييا االقتصيياد الج ابييرن للفتيير   "بل نيياف "

ثر لمترجات التعليي  جميو مراحله علا امو الناتم الم ل  أوجود 
االجميييال  وييييرجض ذليييك اليييا ارتفيييال اسيييبة البعالييية بيييي  المتعلميييي  

علييا التعليييي ال  ا افييامتفيياض اليفيياء  والتبيير , وأيي لك ا سييب  ا
 إافيامعد يافام علا التعليي ي ثر علا النمو االقتصادن و  لك ا 

ميييي  أواييييه اسييييتثمارن  ييييالج ابر )بل نيييياف  أمينيييية  أكثييييرهالك  تاسيييي
في    ثيه عليا  "م ميد"(, وف  افس السيام ييرن 2014واارون, 

م سسيات التعلييي أن ، 2012-1967    قتصاد الج ابرن للفتر اال
العال  في  الج ابير غيير فاعلية لم يعهيا االقتصيادن واالجتمياع  
 اليكل المعلوب, و يو ميا جعيل اريجيهيا ال يجيدون فير  عميل 

شهاداتهي مو ميا ي تاجيه السيوم و التيال  ال يوجيد ليه  ةالبمم ملعد
 (.2015ف  النمو االقتصادن. )م مد ب  غنيمة, أثر 

الدراسييات السييا قة لييي تتفييق جميعهييا علييا أن ن أيل ييم ممييا سييبق 
و يرتبب أو مترجات التعليي له أثر أافام ال كوم  علا التعليي ا 

 لإلافيامن أعليا  متفيق هياجل أن إالالنمو االقتصيادن, مو  عالقة 
 مترجاته أثر علا النمو االقتصادن. أوالتعليم  

نهييا ن جيي ء أبييير مأل ييم اميي  العييرض السييابق للدراسييات السييا قة 
ثر واأيض عليا النميو االقتصيادن أن قعال التعليي له أيتفق علا 
ثيير للتعليييي علييا النمييو لة المثييير   نييا, مييا اييول األأالمسيي إالللييدوا, 

 ييي ا  لإلجا ييية علييياو عكسييي , علييييه أاالقتصييياد  يييل  يييو طيييردن 
التسييا ا يجيي  عييرض الم يييد ميي  الدراسييات السييا قة المهتميية بهيي ا 

 تالية.الموأول, وذلك ف  النقا  ال

 ثر طردي للتعليم على النمو االقتصاديأوجود  ثالثًا:

التعليميي  موجيي   ا افييامثيير أن أتظهيير  عييض الدراسييات السييا قة 
عليييييا  تليييييك الدراسييييية دراسييييية مييييي  بيييييي عليييييا النميييييو االقتصيييييادن, 

شيييرأة عابليييية  213االقتصييياد الفلسيييعين , والتييي  شيييملت الدراسييية 
شييييرأة عابلييييية, حيييييث  2087جمييييال  إو يييي  عينيييية عيييييوابية ميييي  

مييو ن التعليييي يييرتبب  عالقيية موجبيية وقوييية ألييا إتوحييلت الدراسيية 
(, وعلا 2012ارون, آالنمو االقتصادن وتليها التبر  )جرادات و 

 2000رهرت دراسة علا االقتصاد الفلسعين  للفتر  أافس الغرار 
مييو , ارتبييا  التعليييي الثييااون والجييامع   عالقيية موجبيية 2012لييا إ

دراسية عليا .  و ينت (2015شادن الغر اون, النمو االقتصادن )
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جيييياب  إي, وجيييود تييييأثير 1995 -1976االقتصييياد المغر يييي  للفتيييير  
للتعليييييييي )ااحيييييية التعليييييييي االبتييييييداب ( علييييييا النمييييييو االقتصييييييادن. 

(Saloua, 2001وعلييا حيي ,)دراسيية علييا الصييت  د متصييليع
 ةعالقييية طردييييوجيييود , 2010 -1970االقتصييياد الميييالي ن للفتييير  

د العاملييييية ييييييمييييياا الثابيييييت والالس أ الميييييدى العوييييييل بيييييي  تييييييوي  ر 
ميا في  الميدى القصيير أفام ال كوم  علا التعليي, االمسا مة وا 

رهيييرت وجيييود عالقييية سيييببية فييي  االتجيييا ي  بيييي  التعلييييي والنميييو أ
ساسيييا أن التعليييي يلعيي  دور ألييا إاالقتصييادن, وتوحييلت الدراسيية 

 .Mohd et)     مو االقتصادن ف  مالي يا. ثير علا النأف  الت

al., 2012 كيييييدت أ(. و"Maria"   االقتصييييياد  عليييييادراسييييية فييييي
افام علا التعليي ليه آثيار , أن ا 2008-1978للفتر  كستاا  باال

 ,.Maria,ta. Elإيجابيييية  ييييكل أبيييير عليييا الميييدى البعييييد )

 مييييي  بتيييييت دراسييييية عليييييا االقتصييييياد الج ابيييييرن للفتييييير أث(. و 2013
افييييييام علييييييا التعليييييييي علييييييا النمييييييو ثير ا أتيييييي , أن2011 -1970

م ميييد موسيييياون, االقتصيييادن طيييردن عليييا االقتصييياد الج ابيييرن )
-1955د النيجييييرن للفتييير  ا(. وتيييرى دراسييية عليييا االقتصييي2015
افييام ال كييوم  علييا التعليييي يجابييية بييي  ا إوجييود عالقيية , 1960

 , ,Matthew, A. Oluwatoyin, )والنميييو االقتصيييادن

تصييييييياد ق. وعليييييييا حيييييييعيد أاييييييير دليييييييت دراسييييييية عليييييييا اال(2011
يجيياب  إن التعليييي لييه تييأثير أ, 2009 -1995البنغالديييي  للفتيير  

(. Dewan, 2012عليا النميو االقتصيادن في  الميدى العوييل. )
رهيرت وجيود أ, حييث اليمني  عنهيادراسة علا االقتصياد   ولي تي

عالقة طردية ليل م  مترجات التعليي )المتوسب والجامع ( علا 
(. و ر نت دراسة 2007الرفيق,  )م مدالنمو االقتصادن ال قيق  
افام التعليم  يرتبب  عالقة طردية ن ا أعلا االقتصاد السعودن 

 (.2006وقوية مو النمو االقتصادن )المالي , و   عبيد, 

 سلبي للتعليم على النمو االقتصاديثر أوجود رابعًا: 

و أافيييام ايييرى أن العالقييية بيييي  ا أوعليييا النقييييض تيييرى دراسيييات 
بييييرز تلييييك أمترجييييات التعليييييي والنمييييو االقتصييييادن عكسيييي , وميييي  

ن أرهيرت الدراسية أالدراسات دراسية عليا االقتصياد اليمني  حييث 
افام علا االستثمار في  التعلييي ارتيبب سيلبيا ميو النياتم القيوم  ا 
(, وأيييدتها دراسيية علييا 2007م مييد الرفيييق, جمييال  ال قيقيي  )ا 

أييفت , حييث 2012اليا 2000علا االقتصاد الفلسيعين  للفتير  
 ات التعليييييي العييييال   عالقيييية سييييالبة مييييو النمييييوجييييمتر  عيييي  ارتبييييا 

, وتوحييييلت دراسيييية علييييا (2015شييييادن الغر يييياون, االقتصييييادن )
أن مسا مة التعليي ف  المرحلة العليا سالبة إلا ردا  االقتصاد األ

لييا أيييق السييوم إعلييا النمييو االقتصييادن, ويرجييو الباحييث ذلييك 
ظييام نالم لي  وعييدم مقيدر  االقتصيياد الييوطن  اسيتيعاب مترجييات ال

 (.1991التل, مما سب  ف  زياد  معدا البعالة )التعليم  

 نفا  على التعليمالنمو االقتصادي يؤثر في ال  :خامساً 

 يييو  األايييرثر فييي    ايييرى أن مييي  ييييييييرن سييييل مييي  الدراسيييات األو 
افام عليه, وم  تلك الدراسات دراسة علا النمو وليس التعليي وا 

االقتصييياد السيييعودن, حييييث تيييرى وجيييود عالقييية مباشييير  فييي  اتجييياا 
لييا المييدرجي  فيي  التعليييي إواحييد بييي  النيياتم الم ليي  غييير النفعيي  
التعليييي العييام.   مييدرجي  فييالعييام. وأيي لك عييدد السييكان ييي ثر فيي  ال

دراسية عليا فس الغرار أرهيرت ا(. وعلا 2004المالي  وعبيد, )
دوليية لقييياس العالقيية التبادلييية بييي  التعليييي والنمييو االقتصييادن,  11

يجابييية وقوييية تنعلييق ميي  امييو اصييي  الفييرد ميي  إأن  نييا  عالقيية 
(. Razin, 1977)    التعليييييي إلييييا ا جمييييال النيييياتم الم ليييي  

دراسة علا االقتصاد الباكستاا  علا وجود عالقة بي   فص تأو 
 افيييييييييييييام عليييييييييييييا التعلييييييييييييييي والصييييييييييييي ةالنميييييييييييييو االقتصيييييييييييييادن وا 

(MUHAMMAD IMRAN, 2012 وفيي  دراسيية علييا .)
, دلييت علييا أن 2008 -1977االقتصيياد النيجيييرن اييالا الفتيير  
صياد النيجييرن  الميدى تاالقفي  النمو االقتصادن ي ثر ف  التعلييي 

فييي  دراسييية ليييه  "Mohsen"(. وأكيييد Sikiru, 2011القصيييير )
عليا , 2010 -1970          للفتير  البلدان الناميةا علا  جرا أ

جميال  في  النياتم الم لي  ا        عدم وجود تأثير للتعلييي عليا 
ثييييير للنييييياتم الم لييييي  أجليييييي  العوييييييل والقصيييييير. وليييييي  يوجيييييد األ
                             جميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا التعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي. ا 
((Mohsen Mehrara, &MaysamMusai, 2013 

 عالقة تبادلية بين النمو والتعليمسادسًا: 

 ييالرغي ميي  ااييتال  االتجا ييات بييي  الدراسييات السييا قة حسيي  مييا 
ن أال إسيييات السيييا قة, االسيييا قة التيييا   الدر  األجييي اءوأيييض فييي  

ييية لتباد ثنابيييهوجييود عالقيية أشييارت إلييا  عييض الدراسييات السييا قة 
تليييك الدراسيييات بيييي  النميييو والعكيييس, ومييي   إليييامييي  التعلييييي  هتتجييي

جرييييت عليييا االقتصييياد الترأييي  للفتيييير  أالتييي   "Mehmet"دراسييية 
ومييييييييييينهم  "UECM"بيييييييييييرزت اتيييييييييييابم أ, حييييييييييييث 2012 -1980
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"ARDL"  افييام علييا وجييود عالقيية سييببية فيي  االتجييا ي  بييي  ا
افام علا التعليي له آثر ايجاب  وأن ا التعليي والنمو االقتصادن, 

واتفقيت معييه  (.Mehmet, 2013عليا اميو االقتصياد الترأيي . )
االقتصيادن في  جرا ا عليا النميو أالت   "Mehmet"دراسة اتابم 

عليا  أكيد مي  االلهيا ,2008 -1980االا الفتير  مي   زيمبابون 
 ,Tichaona)االقتصيادن وجود عالقة سببية بي  التعلييي والنميو 

et.al., 2013.) 

 نفا  على الصحة والنمو االقتصاديالعالقة بين ال  :سابعاً 

 ا افيييامعليييا اليييرغي مييي  التبييياي  فييي  طبيعييية واتجييياا العالقييية بيييي  
أن الدراسييييات  إالن, دالتعليميييي  ومترجاتييييه علييييا النمييييو االقتصييييا

 أالم  رأس الماا البيرن,  األارل اال تمام  اليق فالسا قة لي تغ
د نيسيات السيا قة أايه عااليثير م  الدر  ى فتر  .الص   ا افامو و 

 األا تناوا رأس الماا البيرن وأثرا علا النمو االقتصادن يج  
الصيييي   وقييييياس عالقتييييه  افييييامفيييي  عييييير االعتبييييار اال تمييييام  ا 

, ومييي  بيييي  تليييك الدراسيييات التييي  ا يييت  ييي ا ية  التنميييية االقتصييياد
مجييياا الميييية فييي  سييية عليييا منظمييية دوا التعييياون والتنادر  من ييياال

, رشييي ت اتابجهيييا عليييا وجيييود 2005 -1975االقتصيييادن للفتييير  
يجابييييية فيييي  المييييدى العويييييل بييييدوا منظميييية التعيييياون بييييي  إ عالقيييية

 ا جمييييييييييييييال علييييييييييييييا الصيييييييييييييي ة والنيييييييييييييياتم الم ليييييييييييييي   ا افييييييييييييييام
(FerdaYerdelenTatoğlu, 2011 وفيييي  افيييييس السييييييام ,)
يجابية ف  إوجود عالقة  رهرت دراسة علا االقتصاد السيرالاي أ

جميييال  الميييدى العوييييل بيييي  الرعايييية الصييي ية والنييياتم الم لييي  ا 
يضييا فيي  المييدى القصييير أ سيييرالايا. وأيي لك وجييود عالقيية طردييية 

(S. Vijesandiran; & T. Vinayagathasan, 2015) ,
 -1978الفتير  باكسيتاا  ايالا فص ت دراسة علا االقتصياد الأو 

ثار إيجابية وذات داللة أن ا افام علا الص ة له آع  , 2008
القصيييييير إحصييييابية علييييا معييييدا النمييييو االقتصييييادن فيييي  المييييدى 

(Maria,ta. El., 2013)   و يير ."Khalafalla"  فيي  دراسييته
عامييييل الجييييود  الصيييي ية لييييه تييييأثير إيجيييياب  علييييا النمييييو علييييا أن 

بيرزت أو  ,(Khalafalla Ahmed, et. al., 2013االقتصيادن )
وجييود , 2012-1990للفتيير  اآلسيييوية البلييدان  دراسيية علييا  عييض
ا افيام ال كيوم  عليا الصي ة ولجميال   بيي عالقة إيجابية قويية 

 Syedتيييوي  رأس الميياا الثابييت مييو النيياتم الم ليي  ا جمييال  )

Wahid, et. al., 2015). ن دراسيية أال إ"Matthew"  علييا

عميييييا سيييييبق مييييي    يجييييييرن ارجيييييت بنتييييياج متالفييييية ناالقتصييييياد ال
افييام وجييود عالقيية سييالبة بييي  ا الدراسييات السييا قة حيييث رشيي ت 

 .Matthew, A)        والنميو االقتصيادنال كيوم  الصي   

Oluwatoyin, 2011.) 

 العالقة بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي :ثامناً 

علا الرغي م  أن اليثير م  الدراسات السا قة تفضل التعامل مو 
ث تفضييييل الفصييييل بييييي  يييييفصييييل   نالميييياا البيييييرن  يييييكل مرأس 
افييييام علييييا الصيييي ة وعالقتهمييييا  ييييالنمو افييييام علييييا التعليييييي وا ا 

ال أن طيف ليس  القليل م  الدراسات السا قة ت بي  إاالقتصادن, 
 ن تتعامل مو رأس الماا البيرن أمتغير أو عامل واحد.أ

 -1965ر  دولية للفتي 100علا  أجريتوم  تلك الدراسات دراسة 
 س المييال  البيييرن علييا النمييو االقتصييادن,أثيير ر أ, لقييياس 1995

يجيياب  وميي ثر وذو إس الميياا البيييرن لييه دور أر  أن إليياتوحييلت 
 ,Barroمعنوييية فيي  عملييية النمييو االقتصييادن فيي   يي ا الييدوا )

ييرن التي  جعدد م  الدراسات علا االقتصاد الني وأثبتت(. 1997
وجييود عالقيية طردييية  األاييير عقييود  لألر عييةأييمت سالسييل زمنييية 

 Odo) االقتصييييادنرأس الميييياا البييييييرن والنميييييو  وقوييييية بيييييي 

Stephen, et. al., 2016; AdofuIlemona, 2015; 

Uchechi, 2014; AIGBEDION; 2015; Sarah, 

2015; Adelakun, 2011). أرهيييرت االتجييياا افسيييه  وفييي 
ثير إيجيياب  علييا االقتصيياد الباكسييتاا , وجييود تييأ أجريتييادراسييتي  

 .Nabila, et) االقتصيادنقيون ليرأس المياا البييرن عليا النميو 

al., 2012; Bushra, et. al., 2014).  وف  افس السييام دليت
جريييت لفتييرات أييمت سالسييل زمنييية أاليثييير ميي  الدراسييات التيي  

عقود ماأيية عليا العيرام والج ابير وايعالييا وتيايوان وعيدد  ألر عة
أن مسيييا مة رأس المييياا البييييرن فييي  عليييا  ةاآلسييييوين امييي  البليييد

د يان, , 2010هللا عيسيا,  يجابيية )رجياء عبيدإالنمو االقتصادن 
2010 ,Bronzini&Piselli, 2006; Chuang, 2000; 

Syed, et. al., 2015). 

س أن العالقة بيي  ر أترن  عض الدراسات السا قة  أارى م  جهة 
تليك بيي  الماا البيرن له دور سلب  علا النمو االقتصادن ومي  

 -1970للفتير  يجييرن نجرييت عليا االقتصياد الأدراسة  ,الدراسات
عالقيية فيي  المييدى العويييل بييي  كييدت علييا وجييود أ, حيييث 2011

رأس المييياا البييييرن والتنميييية االقتصيييادية  الميييدى القصيييير, بينميييا 
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 .(.Olatunji, et. al., 2014) تتتف  العالقة ف  المدى العويل
, 2010 -1962دراسيية علييا االقتصييادن الج ابييرن للفتيير   تيييدأو 

ثر سال  للتغير ف  معدا امو رأس الماا البيرن علا أأن  نا  
(. 2012معيييدا اميييو النييياتم الم لييي  الج ابيييرن )شيييريف  والبييييير, 

ثيير قييون أوجييود ، علييا االقتصيياد الج ابييرن  " نيي "وأرهييرت دراسيية 
لنمييو راس الميياا البيييرن علييا النمييو االقتصييادن. ) نيي  وسييال  

 (.2012و   مريي, 

المياا  رأسوجيود عالقية بيي   إثباتالدراسات علا م  أي  واكتفا
صي ت دراسية عليا االقتصياد أفالبيرن والنمو االقتصادن, حييث 

افييام وجييود عالقيية بييي  ا   عيي(, 2012-1980نيجيييرن للفتيير  )ال
جمييييال  البيييييرن والنيييياتم الم ليييي  ا س الميييياا أفيييي  ر  ن االسييييتثمار 
ايرى أوليي تييد دراسية  ,( Vincent, et. al., 2013ال قيقي  )

, عيييي  النتيجيييية  2010-1970علييييا االقتصيييياد النيجيييييرن للفتيييير  
تياميييل عليييا وجيييود الرهيييرت أن  نيييا  أدلييية قويييية أالسيييا قة حييييث 

الميييتر  بييي  النيياتم الم ليي  ا جمييال  ال قيقيي  و م شيير التنمييية 
في   "Jangraiz" لوتوحي .(Tayebi, et. al., 2013) البييرية.

علييا , 2012-1971ر  تييدراسيية لييه علييا االقتصيياد الباكسييتاا  للف
 Jangraiz مية دور رأس الماا البيرن ف  النمو االقتصيادن )أ 

et. al., 2015.)  مريكيي  اييرى علييا االقتصيياد األأوفيي  دراسيية
حصابية بي  عناحر رأس الماا إ    وجدت عالقة ذات معنوية أ

جيييل العوييييل, وأن  نيييا  دور   األفيييالبييييرن والنميييو االقتصيييادن 
سييلب  للعماليية العادييية فيي  التييأثير علييا النمييو االقتصييادن, وعليييه 

س المييياا البييييرن لتعيييوير اليييدوا مييي  طيييور أ ن  نيييا  مقيييدر  لييير فييي
دراسيية  وجييدتو  .(George, 1991)التقييدم. لييا مرحليية إالتتلييف 
 .            "Mauritius"علا 

  امييياً    , أن رأس المييياا البييييرن يلعييي  دوراً 2006-1990للفتييير  
 اعتبيارا     المدى القصييرف  ف  رفو معدالت النمو االقتصادن 

           ساسيييييييييييييييي  للت سييييييييييييييييي  ميييييييييييييييي  مسييييييييييييييييتوى االاتيييييييييييييييياج.أم يييييييييييييييير  
(Mohun et. al., 2010.) 

رأس  اييرى ببيييان العالقيية السييببية بييي واكتفييت  عييض الدراسييات األ
دراسيية , ميي  بييي  تلييك الدراسييات نالميياا البيييرن والنمييو االقتصيياد

حييييوا االقتصيييياد العراقيييي  وعييييدد ميييي  دوا الجييييوار العر يييي  للفتيييير  
ميي  تتجييه رهييرت وجييود عالقيية سييببية أحادييية أ, و 2010 -1970
جمال  ف  اليويت, لا الناتم الم ل  ا إس الماا البيرن أتراكي ر 

وفييي  (. 2015والعكيييس فييي  العيييرام و ييياق  دوا الجيييوار. )اايييوار, 
 -1960الصييييييين  للفتيييييير  علييييييا االقتصيييييياد  "Narayan" دراسيييييية
س المياا البييرن أوجيود عالقية سيببية تبادليية بيي  ر , بينت 1999

مييي  اليييدال  تجيييهتجييياا تحاديييية االأوالصيييادرات ال قيقيييية, وعالقييية 
مييا المييدى أقصييير, س الميياا البيييرن فيي  المييدى الألييا ر إال قيقيي  

 & Narayanالعويييل فييال توجييد عالقيية  االقتصيياد الصييين  )

Smyth, 2004.) 

افييييام ممييييا سييييبق يالحييييم أن طبيعيييية اتييييابم التعامييييل مييييو دمييييم ا 
 متغيييير رأست يييت  افيييام الصييي   العيييام, معييياً التعليمييي  العيييام وا 

صيييادية, ليييي تيييد أثييييرًا عليييا تالميياا البييييرن وعالقتيييه  التنمييية االق
افييييام العييييام علييييا ا  أوافييييام العييييام علييييا التعليييييي مييييو ا التعامييييل 

يجابيييية فييي  إفيييتي ال صييوا عليييا عالقيية  .الصيي ة  ييييكل منفصييل
اييييرى وعييييدم وجييييود عالقيييية فيييي  أ عييييض الدراسييييات وعكسييييية فيييي  

رهرتيييه أيييل تليييك الدراسيييات أال أن االتجييياا التييي  إايييرى, أدراسيييات 
 نأافيييام عليييا رأس المييياا البييييرن أو  فصيييله  يييو سيييواء بيييدمم ا 

 و  ا يتفق مو النظرية االقتصادية. ت ايديهطبيعة العالقة طردية 

 :وصف النموذج القياسي

وفقًا للنظريية االقتصيادية والدراسيات السيا قة التي  تناوليت موأيول 
عليها وعرأها ف    ا الدراسة, تي حياغة  وتي االطالل ,الدراسة

وذلك علا الن يو اآلتي   النموذج القياس  التا   ميكلة الدراسة
(Idenyi.et.al,2016, Owede.et.al,2013) : 

(1) = f(Tedu, Thea) Gdp 
(2) t∑Thea + 2∑Tedu + 1+ 0 =  ∑Gdp 

 حيث إن:
Gdp الناتم الم ل  ا جمال   األسعار الجارية ممثال ع  النمو :

 االقتصادن.

Tedu الماا : ا افام ال كوم  علا التعليي أممثل أوا ع  رأس
 البيرن.

Thea ا افيييام ال كيييوم  عليييا الصييي ة أممثيييل ثييياا  عييي  رأس :
 الماا البيرن 
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 تقدير النموذج القياسي
 :اختبارات جذر الوحدة

تجنبييا لميييكلة االرتبييا  ال ابييف بييي  المتغيييرات المسييتقلة والمتغييير 
التييا و, فيي ن ذلييك يسييتل م ف ييص السالسييل ال منييية المسييتتدمة فيي  
تقدير اموذج الدراسة, لغرض التأكد م  مدى سكواها عبير الي م  
وت دييييد درجييية تياملهيييا. ولت دييييد ميييا إذا أاايييت السالسيييل ال منيييية 

كنة أم ال؟ وال صيييوا عليييا اتيييابم للمتغييييرات موأيييو الدراسييية سيييا
حاسييمة, سيييتي فيي   يي ا الصييدد االسييتعااة  ااتبيياري  ميي  ااتبييارات 

وفيلييبس  (ADF) المعيورج ر الوحد   ميا: ااتبيارن ديكي  فللير 
. و  جراء   ي  االاتباري  تي ال صوا علا النتابم  (P-P)بيرون 

 (.2( و)1الموأ ة  الجدولي  التاليي  )

 ((ADF( نتائج اختبار ديكي فللر المعدل 1جدول )

difference st2 difference st1 Level 

Variables Trend and 

constant 
Constant 

Trend and 

constant 
Constant 

Trend and 

constant 
Constant 

0.00294.79751-* 0.00224.20158-* 0.10633.16694- 0.06372.82744- 0.00095.10015- 0.81020.79223- GDP 

0.000014.6392- 0.000012.0480- 0.99650.13301 0.99992.39339 0.98010.47995- 0.86170.58596- TEDU 

0.04173.62872- 0.00973.64657- 0.82951.44405- 0.87470.52311- 0.92041.06950- 0.94570.06584- THEA 

 . الفر  الرابعتشير إلى (  *)

 ((P-PT بيرون -( نتائج اختبار فيلبس2جدول )

1st difference Level Variables 

 Trend and 

constant 

Constant Trend and 

constant 

Constant 

0.000010.98815- 0.000011.10249- 0.06803.372700- 0.63561.269543- GDP 

0.000013.83261- 0.000010.67285- 0.14093.009927- 0.40381.742059- 
TEDU 

----- ----- 0.00095.030295- 0.02483.227757- 
THEA 

 

أوأيي ت النتييابم المت صييل عليهييا ميي  اييالا ااتبييار ديكيي  فلليير 
أن جميييييو السالسييييل ال منييييية للمتغيييييرات م ييييل  (ADF)المعييييور 

الدراسييييية, غيييييير مسيييييتقر  المسيييييتوى ولينهيييييا مسيييييتقر  الفيييييرم, حييييييث 
 عييد أايي  الفييرم الرا ييو  (GDP)اسييتقرت السلسييلة ال منييية للمتغييير 

لهيييييا, فييييي  حيييييي  اسيييييتقرت السلسيييييلة ال منيييييية لييييييل مييييي  المتغييييييري  
(TEDU)  و(THEA)  .عد أا  الفرم الثاا  لهما  

ابم التيي  تييي ال صييوا عليهيا عيي  طريييق ااتبييار ديكيي  ول سيي النتيي
 (P-P)تييي تعبيييق ااتبييار فيليييبس بيييرون  (ADF)فلليير المعييور 

( والت  أرهرت أن القيي األحيلية 2الملتصة اتابجه ف  الجدوا )
لي  (TEDU)( والمتغير GDPللسلسلة ال منية ليل م  المتغير )

  الفروم األولا تي  مستقر  عند المستوى, ولينها استقرت عند أا
, بينميا I(1)لهما, مما يعن  أاهما متيامالن م  الرتبة األولا أن 

( عنييد THEAاسييتقرت القيييي األحييلية للسلسييلة ال منييية للمتغييير )
المستوى, مما يدا علا أن المتغيير متييامال مي  الرتبية حيفر أن 

I(0) و يي لك يمكييي  القيييوا  يييأن السلسييلة ال منيييية للمتغييييرات م يييل ,
, و عضييييها I(0) عضييييها متيامييييل ميييي  الرتبيييية حييييفر أن الدراسيييية 

 .I(1)األار متيامل م  الرتبة واحد أن 

 :وتقدير العالقة في المدى الطويل صلفح "ARDL"اختبار

أن عليييا أيييوء اتيييابم ااتبيييار جييي ر الوحيييد  السيييابق, التييي  بينيييت 
, و عضييها I (0 عييض السالسييل سيياكنة فيي  المسييتوى وميي  الرتبيية )

. و ييو مييا يتفييق مييو شيير    I (1)الفييرم األوااألايير سيياكنة عنييد 
 أسييييييلوب حييييييالحية تعبيييييييق منهجييييييية ااتبييييييار ال ييييييدود المسييييييما 

"ARDL" فيييي  المييييدى  توازايييييهعيييي  مييييدى وجييييود عالقيييية  ثللب يييي
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العويييل والقصييير بييي  متغيييرات امييوذج الدراسيية. ولتعبيييق منهجييية 
الميتر  سيتي استتدام النموذج ال ن يأا   ال دود للتياملااتبار 

 الصيغة الرياأية التالية: شكل

 

  

(3)                                                                                        
= C0 + C1 D∑Gdp-1 + C2 D∑Gdp-2 + C3 D∑Gdp-3 + C4 D∑Gdp-4 + C5 D∑Gdp-5 + C6 

D∑Gdp-6 + C7 D∑Gdp-7 + C8 D∑Gdp-8 + C9 D∑Tedu-1 + C10 D∑Tedu-2 + C11 D∑Tedu-3 + 

C12 D∑Tedu-4 + C13 D∑Tedu -5 + C14 D∑Tedu-6 + C15 D∑Tedu-7 + C16D∑Tedu-8 + 

C17D∑Thea-1+ C18D∑Thea-2 + C19D∑Thea-3+ C20D∑Thea-4 + C21D∑Thea-5 + C22D ∑Thea-6 

+C23D∑Thea-7 + C24D∑Thea-8 + C25∑Gdp-1 + C26∑Tedu-1 + C27∑Thea-1 

D∑Gdp 

 

وللب ث عما إذا أاايت  نيا  عالقية توازايية بيي  متغييرات الدراسية 
(. و تقدير 3ف  المدى العويل م  عدمها, تي تقدير المعادلة رقي )

 (.3) جييدواالموأيي ة  ال علييا النتييابم يي ا المعادليية تييي ال صييوا 
األجيييل بيييي  متغييييرات اميييوذج  عالقييية طويليييةللت قيييق مييي  وجيييود و 

للجيي ء  "Wald Test"فيي ن ذلييك يسييتوج  إجييراء ااتبييار الدراسيية,
الييييوارد  اتابجهييييا  المتعلييييق  المييييدى العويييييل فيييي  المعادليييية المقييييدر 

 (. 3)  الجدوا

الم سو ة لجميو  "F"إحصابية  رهرت قيمة  ا االاتبار  و  جراء
و يي  تفييوم القيميية ال رجيية لل ييدود  7.119505المتغيييرات تسيياون 

,  3.79الدايا والعليا المنارر  له عند افس المستوى والتي  تسياون 
. ممييا يعنيي  وجييود %5علييا التييوال  عنييد مسييتوى معنييون  4.85و

عالقة توازاية ف  األجل العويل بي  متغيرات الدراسة. وأن الناتم 
القيية سييالبة الم ليي  ا جمييال  أممثييل للنمييو االقتصييادن يييرتبب  ع

التأثير مو مستوى ا افام علا التعليي أممثل أوا ع  رأس الماا 
البيرن, و  ا يعن  أن زياد  ا افام ال كوم  علا التعليي  مقدار 

د.ا سيترت  عنه ااتفاض ف  الناتم الم ل  ا جمال   مقيدار  1
د.ا تقريبا. مما ييير إلا ااه استهالكا وليس استثمار. وقد  140

يعيي و ذلييك إلييا أن غالبييية النفقييات المتصصيية للتعليييي تنفييق علييا 
 الييوزار ,الرواتيي  واألجييور, وغير ييا ميي  افقييات  التيييغيلية,النفقييات 

  والتييي  لييييس لهيييا عالقييية  يييالتعوير والب يييث العلمييي  وجيييود  التعلييييي
فضال ع  ارتفال معدالت  السليمة,وتعويرا وفق المعايير الدولية 
جي  ميييي  حمليييية اليييييهادات الجامعييييية البعاليييية بييييي  حييييفو  التيييير 

وااتالا بي  متعلبات االقتصياد ومترجيات التعلييي وجودتهيا, مميا 
يعنييييي  غيييييياب التنسييييييق بيييييي  سيييييوم العميييييل الم لييييي  والم سسيييييات 

 التعليمية ف  ليبيا.

كمييا تيييير اتييابم التقييدير فييي  المييدى العويييل إلييا ارتبييا  ا افيييام 
البيييييرن  ال كييييوم  علييييا الصيييي ة أممثييييل ثيييياا  عيييي  رأس الميييياا

 عالقييية موجبييية التيييأثير ميييو النييياتم الم لييي  ا جميييال , وأن زيييياد  
د. ا سييت دن إلييا  1مسييتوى ا افييام العييام علييا الصيي ة  مقييدار 

 اد.  204.37حدو  زيياد  في  النياتم الم لي  ا جميال   مقيدار 
عليييا الميييدى العوييييل, مميييا يعنييي  أن أن زيييياد  فييي  ا افيييام عليييا 

اب  فيييي  النمييييو االقتصييييادن. قعييييال الصيييي ة ستسييييا ي  يييييكل إيجيييي
( اتيييابم ااتبيييار التياميييل المييييتر   اسيييتتدام 4ويوأيييض الجيييدوا )

 ".Wald test"ااتبار 
 (3( يوضح نتائج تقدير المعادلة رقم )3)جدول 

 االحتمال
P- value 

T -   إحصاءه  
T - Statistic 

 االنحراف المعياري للمعلمة
Std. Error 

المقدرة للمعلمات القيمة  
Coefficient 

 المتغير
Variable 

0.1066 1.817959 2131.581 3875.126 c 

0.4443 0.804617 0.523650 0.421337 D(Gdp-1) 

0.0754 2.042610 0.415875 0.849471 D(Gdp-2) 

0.2223 -1.323328 0.344467 -0.455842 D(Gdp-3) 

0.7717 -0.300127 0.432992 -0.129953 D(Gdp4) 

0.0893 -1.933273 0.464899 -0.898777 D(Gdp-5) 

0.7038 0.394129 0.637266 0.251165 D(Gdp-6) 

0.0615 -2.172937 0.591952 -1.286275 D(Gdp-7) 

0.7941 0.269859 0.826857 0.223134 D(Gdp-8) 
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0.0058 3.727443 36.57084 136.3157 D(Tedu-1) 

0.0029 4.212316 37.39608 157.5241 D(Tedu-2) 

0.0026 4.296098 46.09600 198.0329 D(Tedu-3) 

0.0050 3.829469 47.68771 182.6186 D(Tedu-4) 

0.0123 3.214796 41.65810 133.9223 D(Tedu-5) 

0.0066 3.636921 33.41805 121.5388 D(Tedu-6) 

0.0138 3.138274 27.07343 84.96384 D(Tedu-7) 

0.0005 5.696987 23.10206 131.6121 D(Tedu-8) 

0.0169 -3.006689 72.92357 -219.2585 D(Thea-1) 

0.0079 -3.514843 72.44845 -254.6450 D(Thea-2) 

0.0146 -3.102978 85.34654 -264.8285 D(Thea-3) 

0.0183 -2.953097 80.19266 -236.8167 D(Thea-4) 

0.0388 -2.468316 68.58596 -169.2918 D(Thea-5) 

0.0317 -2.597756 63.93679 -166.0922 D(Thea-6) 

0.0267 -2.707968 58.48948 -158.3877 D(Thea-7) 

0.0967 -1.881427 44.52797 -83.77612 D(Thea-8) 

0.9669 -0.042792 0.265571 -0.011364 Gdp-1 

0.0034 -4.099142 34.14976 -139.9847 Tedu-1 

0.0235 2.790464 73.24123 204.3770 Thea-1 

 المؤشرات اإلحصائية

18.08296 AIC = 120.5191 F = 

19.31459 SC = 0.997548 R2 = 

18.51283 H – Q = 0.989270 R2 = 

2.483022 D . W =   
 

  Wald test( نتائج اختبار الحدود باستخدام اختبار4جدول )
Probability Df Value Test Statistic 

0.0120 (8  ,3)  7.119505 F- statistic 

0.0001 3 21.35852 Chi-square 

Null Hypothesis: C(26) = C(27) = C(28) = 0 
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CUSUM 5% Significance

فيييي ن ذلييييك  الدراسيييية,وحتييييا يمكيييي  التعويييييل علييييا تقييييدير امييييوذج 
يسييييييتوج  تقييييييييي النمييييييوذج إحصييييييابيا وذلييييييك ميييييي  اييييييالا إجييييييراء 

 االاتبارات التيتيصية التالية:

 :(Stability Testاختبار استقرار النموذج )  -

 Structural)          غية التثبت م  عدم وجود تغيرات  يكلية

Change)  الدراسية,ف  بيااات النموذج المقدر عبر الي م  م يل 
( Stability Testتييي إجيييراء ااتبيييار اسييتقرارية معيييالي النميييوذج )

وذلييييك عيييي  طريييييق اسييييتتدام ااتبييييار المجمييييول التراكميييي  للبييييواق  
(. والتييي  أشيييارت اتابجيييه المبينييية فييي  الييييكل CUSUMالمعييياد  )

 الي م ,( إلا عدم وجود تغيرات مفاج ة ف  البيااات مو ميرور 1)
الموأييييض اتييييابم لمعادليييية ممييييا يعنيييي  أن المعييييامالت المقييييدر  فيييي  ا

مسييتقر   يكليييا اييالا الفتيير  م ييل الدراسييية.  (3)تقييدير ا  الجييدوا 
للدالييية فييي   "Stability"االسيييتقرارية ( ااتبيييار 1ويعيييرض الييييكل )
 المدى العويل.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطويلللدالة في المدى  "Stability" ( يوضح اختبار االستقرارية1)رقم الشكل 

  :الذاتي االرتباط مشكلة اختبار  -

للتأكد م  سالمة النميوذج المقيدر مي  مييكلة االرتبيا  الي ات , تيي 
والتييي   (Serial Correlation LM Test)إجيييراء ااتبيييار 

 ( الو البواق  م  1أرهرت اتابجه الموأ ة ف  الدوا رقي )

 

( مييي  مييييكلة 3)الموأيييض اتابجهيييا  الجيييدوا رقيييي تقيييدير المعادلييية 
( ااتبييار ميييكلة االرتبييا  5االرتبييا  اليي ات  . ويعييرض الجييدوا )

 .ال ات 
 

( نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاتي5الجدول )  

Result Probability F- statistic Residual Diagnostic Test 

No 0.2724 1.364278 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM 

 

 :العالقة في المدى القصير رلتقدي "ARDL"اختبار

معلمييات امييوذج الدراسيية فيي  األجييل القصييير, سيييتي إعيياد  ر لتقييدي
( لل صييييوا عليييا شيييير  تصييي يض التعييييأ 1تقيييدير المعادليييية رقيييي )

"1-ETC"  و تقيدير(. 4علا الن و الموأيض  المعادلية رقيي )وذلك 
      .           تص يض شر  علا ال صوا تي المعادلة  ا 

 

  المعادلية الموأيض الن و علا المعادلة حياغة إعاد  وتي التعأ,
 معلميات تقيدير عليا ال صيوا تيي المعادلية ي ا  و تقيدير. (5) رقي

  ي  أميا التقيدير اتيابم وجياءت القصير المدى ف  الدراسة اموذج
 :يل ( 6)  الجدوا وارد 
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(4) = C1 + C2∑Tedu + C3∑Thea ∑Gdp 

 
 

 

(5) 

= C0 + C1 D∑Gdp-1 + C2 D∑Gdp-2 + C3 D∑Gdp-3 + C4 D∑Gdp-4 + C5 D∑Gdp-5 + 

C6 D∑Gdp-6 + C7 D∑Gdp-7 + C8 D∑Gdp-8 + C9 D∑Tedu-1 + C10 D∑Tedu-2 + C11 

D∑Tedu-3 + C12 D∑Tedu-4 + C13 D∑Tedu -5 + C14 D∑Tedu-6 + C15 D∑Tedu-7 + 

C16D∑Tedu-8 + C17D∑Thea-1+ C18D∑Thea-2 + C19D∑Thea-3+ C20D∑Thea-4 + 

C21D∑Thea-5 + C22D ∑Thea-6 +C23D∑Thea-7 + C24D∑Thea-8 + Ect-1 

D∑Gdp 

 

 (5( يوضح نتائج تقدير المعادلة رقم )6)جدول 
 االحتمال

P- value 

T -   إحصاءه  
T - Statistic 

 االنحراف المعياري للمعلمة
Std. Error 

 القيمة المقدرة للمعلمات
Coefficient 

 المتغير
Variable 

0.3042 1.123426 1126.965 1266.063 C 

0.4076 0.890309 0.439805 0.391562 )1-D(Gdp 

0.0754 2.147502 0.480312 1.031472 )2-D(Gdp 

0.4804 -0.752130 0.685909 -0.515893 )3-D(Gdp 

0.6469 -0.481995 0.735909 -0.354704 )4D(Gdp 

0.5469 -0.638211 0.829395 -0.529329 )5-D(Gdp 

0.9958 0.005547 1.009132 0.005597 )6-D(Gdp 

0.2591 -1.246208 1.013884 -1.263510 )7-D(Gdp 

0.8426 0.207288 1.152138 0.238824 )8-D(Gdp 

0.6978 -0.407510 20.58652 -8.389215 )1-D(Tedu 

0.8743 -0.165120 22.15326 -3.657939 )2-D(Tedu 

0.2308 1.333340 27.97599 37.30150 )3-D(Tedu 

0.2345 1.321402 42.42510 56.06062 )4-D(Tedu 

0.5936 0.563343 45.27238 25.50386 )5-D(Tedu 

0.4617 0.786067 36.82374 28.94593 )6-D(Tedu 

0.7289 0.363153 40.58438 14.73834 )7-D(Tedu 

0.2079 1.411104 56.84862 80.21933 )8-D(Tedu 

0.7532 0.329202 38.86332 12.79389 )1-D(Thea 

0.7239 -0.370295 37.33732 -13.82582 )2-D(Thea 

0.5008 -0.716175 51.84948 -37.13328 )3-D(Thea 

0.4713 -0.768651 64.71779 -49.74542 )4-D(Thea 

0.8732 0.166518 65.65053 10.93199 )5-D(Thea 

0.6881 -0.421471 65.07439 -27.42700 )6-D(Thea 

0.2503 -1.272571 66.20125 -84.24577 )7-D(Thea 

0.6096 -0.538520 86.40184 -46.52909 )8-D(Thea 

0.4590 0.791127 0.872909 0.690582 1-Ect 

 المؤشرات اإلحصائية

19.02174 AIC =  F = 

20.21265 SC = 0.993441 R2 = 

19.41649 H – Q = 0.966111 R2 = 

0.906645 D . W =   
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النياتم أرهرت اتابم تقدير اميوذج الدراسية في  الميدى القصيير أن 
الم ليي  ا جمييال  للسيينة ال الييية يتييأثر  النيياتم الم ليي  ا جمييال  
للسنتي  السا قتي , ويرتبب معيه  عالقية طرديية ذو داللية إحصيابية 

%, و يي لك إذا زاد متغييير النيياتم الم ليي  10عنييد مسييتوى معنوييية 
د.ا زاد النيييياتم الم ليييي   1ا جمييييال  للسيييينتي  السييييا قتي   مقييييدار 

د. ا. مميا يعني  أن النياتم  1.03ال اليية  مقيدار ا جمال  للسينة 
الم ليييي  ا جمييييال  للسيييينتي  السييييا قتي  ييييي ثر فيييي  النيييياتم الم ليييي  
ا جمييال  للسيينة ال الييية , وأشييارت اتييابم  التقييدير أيضييًا إلييا أن 
الفييروم الثماايييية  يييكل مت يييد ليييس ليييديها القييدر  عليييا التييأثير فييي  

وأاهيييي غيييير ذون داللييية  النييياتم الم لييي  ا جميييال  للسييينة ال اليييية,
حيييث رهييرت قيميية ,"Wald test"إحصييابية وذلييك حسيي  ااتبييار

 "P-Value"وقيمية  1.783702الم سيو ة تسياون "F"ا حصابية 
, األمر ال ن ي أد علا عيدم قيدر  متغيير النياتم  0.2483تساون 

الم لييييي  ا جميييييال  للسييييينوات السيييييا قة  ييييييكل مت يييييد عليييييا شيييييرح 
متغييير النيياتم الم ليي  ا جمييال  للسيينة التغيييرات التيي  ت ييد  فيي  

 ال الية.

كميييا أشيييارت أيضيييًا اتيييابم تقيييدير الميييدى القصيييير إليييا عيييدم وجيييود 
عالقييية مقبولييية معنوييييا مييي  الناحيييية ا حصيييابية تييير ب بيييي  متغيييير 

"Tedu" رومتغيييي"Gdp" عييي  النميييو االقتصيييادن. وأرهييير  لأممثييي
فيييام عليييا التقيييدير أيضيييًا أن الفيييروم الثماايييية مجتمعييية لمتغيييير ا ا

التعليييي غييير قييادر  علييا تفسييير التغيييرات التيي  ت صييل فيي  متغييير 
 Wald"حيييث أوأيي ت اتييابم ااتبييار ا جمييال ,النيياتم الم ليي  

test" قيميييية الم سييييو ة  حصييييابية ال نأ"F"  1.027681تسيييياون 
, مما يعن  عدم قيدر  الفيروم 0.5010تساون  "P-Value"وقيمة 

التعلييييي أممثيييل ليييرأس الميييال      مجتمعييية لمتغيييير ا افيييام عليييا 
البيرن علا تفسير التغيرات الت  ت د  ف  متغير الناتم الم ل  

 ا جمال  أممثل ع  النمو االقتصادن.

أفييادت اتييابم التقييدير فيي  المييدى القصييير  عييدم وجييود عالقيية  كمييا
ذات داللة إحصابية بي  متغير ا افام علا الص ة أممثل ثاا  

ا جمييال  أممثييل عيي  النمييو  تم الم ليي والنييالييرأس الميياا البيييرن 

وأوأييييض التقييييدير أيضييييًا عييييدم قييييدر  الفييييروم الثمااييييية  االقتصييييادن.
تفسييير التغييييرات التييي  ت يييد  فييي   اعلييي "Thea"مجتمعييية لمتغيييير

 Wald"وذلك حس  اتابم ااتبار ا جمال .متغير الناتم الم ل  

test" حييييييث وجيييييدت قيمييييية ا حصيييييابية ,"F"  تسييييياون  ةالم سيييييو
و يييييي  قييييييراء   0.8682تسيييييياون  "P-Value"وقيميييييية  0.426997
 ييكل  "Thea"% األمير الي ن ي أيد عيدم قيدر  متغيير 5أكبر مي  
 ."Gdp"التغيرات الت  ت صل ف  متغير  شرحمت د علا 

 ضأمص  "Ect-1" ا أافة إلا عدم فعالية معامل تص يض التعأ
ألثر ال م  ف  المدى العويل لجميو متغييرات الدراسية ايالا فتير  
الدراسة, حيث رهر   شار  موجبة و   متالفة لما  و متوقو ليه, 
عالو  علا أايه غيير معنيون مي  الناحيية ا حصيابية. وللتأكيد مي  
سيييالمة أداء النميييوذج المقيييدر فييي  الميييدى القصيييير, يتعلييي  األمييير 

 التالية:  إجراء االاتبارات التيتيصية

 :(Stability Testاختبار استقرار النموذج ) -

للتأكد م  الو البيااات المستتدمة ف    ا الدراسة م  وجود أن  
 معيييالي النميييوذج اسيييتقراريهتغييييرات  يكليييية فيهيييا, تيييي إجيييراء ااتبيييار 

(Stability Testوذلييك )  عيي  طريييق اسييتتدام ااتبييار المجمييول
والتييييي  أفيييييادت اتابجيييييه  (.CUSUMالتراكمييييي  للبيييييواق  المعييييياد  )
المعييامالت المقييدر  فيي  المعادليية  (  ييأن2المبينيية فيي  اليييكل رقييي )

مسيتقر   يكلييا, عبير الفتير   (6)الموأض اتابم تقدير ا في  الجيدوا
 "Stability"ااتبار االستقرار  (2) م ل الدراسة. ويعرض اليكل

 للدالة ف  المدى القصير.

  :الذاتي االرتباط مشكلة اختبار  -

للت قييق ميي  الييو معادليية التقييدير فيي  المييدى القصييير ميي  ميييكلة 
 Breusch – Godfrey"االرتبييا  اليي ات , تييي إجييراء ااتبييار 

Serial Correlation LM"  أوأي ت اتابجيه أن النميوذج  التي
ويعييرض الجييدوا . الم ييدد ال يعيياا  ميي  ميييكلة االرتبييا  اليي ات  

 ( ااتبار ميكلة االرتبا  ال ات .7)
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 القصيرللدالة في المدى  "Stability" ( يوضح اختبار االستقرارية2)رقم الشكل 
 

( نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاتي7الجدول )  

Result Probability F- statistic Residual Diagnostic Test 

No 0.2049 2.417872 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM 

 :نتائج الدراسة

أرهيييييرت اتيييييابم ااتبيييييارات جييييي ر الوحيييييد  أن السلسيييييلة ال منيييييية  -
, و عضها I(0)للمتغيرات م ل الدراسة  عضها متيامل م  الرتبة 

 . I(1)اآلار متيامل م  الرتبة 
أيييفت النتييابم التعبيقييية عيي  وجييود عالقيية توازاييية فيي  األجييل  -

 العويل بي  المتغيرات قيد الدراسة.
أرهرت اتابم التقدير في  األجيل العوييل ارتبيا  النياتم الم لي   -

ا جمييييال  أمتغييييير داا علييييا النمييييو االقتصييييادن  عالقيييية عكسييييية 
ر ا افيييام علييا التعلييييي أممثييل عييي  م شييير رأس التييأثير ميييو متغييي

وقيد الماا البيرن, مما يعن  أاه يعتبير اسيتهالكا ولييس اسيتثمار. 
ذليك إليا أن غالبيية المي اايية المتصصية للتعلييي تنفيق عليا  يع و

الرواتييي  واألجيييور وغير يييا مييي  النفقيييات التييييغيلية والتييي  لييييس لهيييا 
يي وتعييييويرا وفييييق عالقيييية  ييييالتعوير والب ييييث العلميييي  وجييييود  التعليييي

 ا أيييافة إليييا ارتفيييال معيييدالت  دولييييا,المعيييايير المتعيييار  عليهيييا 
البعاليية بييي  حييفو  التييريجي   سييب  تييدا  جييود  التعليييي وعييدم 

 مالبمة مترجاته لمتعلبات سوم العمل الم ل .

بينييت اتيييابم التقيييدير فييي  المييدى العوييييل وجيييود عالقييية طرديييية   -
رأس م شييير يييير يعبيير عييي  األثيير بيييي  ا افييام عليييا الصيي ة أمتغ

ا علييا النمييو االميياا البيييرن والنيياتم الم ليي  ا جمييال  أمتغييير د
 االقتصادن.

 يييأن أيييل مييي  متغيييير  فييي  األميييد القصيييير أفيييادت اتيييابم الت لييييل -
ليي يكي  لهميا  الصي ة,ومتغيير ا افيام عليا  التعلييي,ا افام علا 

ليي  تييأثير معنييون ميي  الناحييية ا حصييابية علييا متغييير النيياتم الم 
ا جمال . أما أرهر الت ليل أيضًا عدم قدر  الفروم  يكل مت يد 

علييييا حييييدا علييييا تفسييييير ميييي  المتغيييييرات التفسيييييرية ليييييل متغييييير 
التغييييرات التييي  ت يييد  فييي  النييياتم الم لييي  ا جميييال  أممثيييل عييي  
النميييو االقتصيييادن, و ييي ا يييييير إليييا أن ا افيييام العيييام عليييا رأس 

عليييا  النميييو االقتصيييادن فييي لدييييه أن تيييأثير  البييييرن لييييسالمييياا 
. وليييي   ييي ا ال يغيييير مييي  حقيقييية أايييه عنيييدما ييييتي الميييدى القصيييير

ت سي  الص ة واوعية التعليي في ن النياتم الم لي  ا جميال  للفيرد 
 و التال  ي يد النمو االقتصادن. ي يد,الواحد م  شأاه أن 

 : التوصيات

بييي ا الم ييييد مييي  الجهيييود لمواجهييية عيييدم وجيييود عيييدد أيييا  مييي   -
التبيير  فيي  القعييال الصيي   ممييا يقلييل ميي   ييروب ر وس األمييواا 

 التارج.  جة العالج العب  ف  

العمل علا إحالح المنظومة التعليمية  متتلف مراحلها ولعاد   -
 يكلتها حتا يمك  ت سي  مترجات التعليي  ما يتالءم ومتعلبات 

و يي ا ليي  يتييأتا إال ميي  اييالا إعييداد دراسييات جيياد   ,لسييوم العميي
لت قييييييييق ايييييييول مييييييي  التنييييييياغي بيييييييي  مترجيييييييات العمليييييييية التعليميييييييية 

 واالحتياجات الفعلية لسوم العمل.
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Abstract:  

The study aimed to analyze the impact and type of relationship between human capital (through public 

spending on education and health) and economic growth in Libya. To achieve this, a standard model 

with three variables was estimated: a dependent variable, GDP at current prices (GDP) representing 

economic growth, and two explanatory variables: public expenditure on the education sector as a first 

variable reflecting human capital and public spending on the health sector as a second representative 

of Human capital. The relationship between these variables has been measured in the long and short 

term by using the quantitative analysis methods of the unit root tests and the boundary testing 

methodology known as "ARDL". The results showed a long-term correlation of GDP with a negative 

relationship with public spending on the education sector and a positive relationship with spending on 

the health sector. The results of the estimation in the short term also found the absence of any kind of 

relationship between the variables of the study. 

 


