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Abstract 

Countries differ in their appreciation of the role of education at its various levels in 

achieving economic development. Some believe that primary and secondary education play a 

large role in achieving economic development to the extent that spending on higher 

education appears to be less of a priority, while for others, higher levels of education have a 

positive role and important in increasing the gross domestic product . Others find that 

higher education is more productive for countries that are characterized by modern 

technology, i.e. developed countries, while primary education will be more suitable for 

developing countries, and the level of secondary education is more suitable for middle 

countries, which means that higher education plays an important role in the growth of the 

economies of developed countries Unlike developing countries, which may negatively affect 

their growth. 

Many researches raise controversy about the status of higher education and its role in 

achieving economic development, allowing the room to realize the importance of research in 

the developmental role of higher education and its potential to catch up with developed 

countries, and that it is not possible to rely on an educational level without another because 

there is no discrepancy in the profitability of investment between different levels. The 

current study aims to identify the status of higher education and the extent of its 

contribution to achieving economic development, which makes us pose the following 

problem: What is the status of higher education and its role in achieving economic 

development through studies of different international experiences. 

Key words: Higher Education, Economic Development, Developed Countries, Developing 

Countries. 
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 مكانة التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية

 -دراسات لتجارب دولية-  

 

 رزق هللا حنان
 د. المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، الجزائر

 

 ملخصال

تختلف الدول في تقديرها لدور التعليم بمستوياته المختلفة في تحقيق التنمية االقتصادية، فالبعض يعتقد أن التعليم االبتدائي 

والثانوي يلعبان دورا كبيرا في تحقيق التنمية االقتصادية لدرجة أن االنفاق على مستوى التعليم العالي يبدو أقل أولوية، أما 

آلخر يقر بأن المستويات العليا من التعليم له دور إيجابي وهام في زيادة الناتج الداخلي الخام باعتباره مؤشر بالنسبة للبعض ا

من مؤشرات التنمية االقتصادية. ويجد آخرون أن التعليم العالي هو أكثر إنتاجية بالنسبة للدول التي تمتاز بتكنولوجيا حديثة 

البتدائي سيكون أكثر مالءمة للدول النامية، أما مستوى التعليم الثانوي فهو أكثر مالءمة أي الدول المتقدمة، في حين التعليم ا

للدول المتوسطة مما يعني أن التعليم العالي يلعب دورا مهما في نمو اقتصادات الدول المتقدمة على عكس الدول النامية 

 .والذي قد يؤثر سلبا على نموها

مكانة التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية، مما يتيح المجال إلدراك أهمية  تثير التحليالت السابقة الجدل حول

البحث والمتمثلة في الدور التنموي للتعليم العالي وامكانيته في اللحاق بالركب الدول المتقدمة، وأنه ال يمكن االعتماد على 

ار بين المستويات المختلفة. تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى تعليمي دون آخر لعدم وجود تباين في ربحية االستثم

مكانة التعليم العالي ومدى مساهمته في تحقيق التنمية االقتصادية، مما يجعلنا نطرح اإلشكالية التالية: ما هي مكانة التعليم 

  .العالي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل دراسات لتجارب دولية مختلفة

 .التعليم العالي، التنمية االقتصادية، الدول المتقدمة، الدول النامية: ات المفتاحيةالكلم

 
 المقدمة:

إن تبني استراتيجية التنمية القائمة على أساس التعليم يشجع الحكومات االهتمام والتركيز على جميع مستوياته 

لفة. وتحاول معظم الدول النامية المنتهجة لسياسة بافتراض أنها تؤثر على التنمية االقتصادية ولو بتقديرات وبنسب مخت

جودة التعليم ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمالة، والعمل على االنتقال من أنشطة وقطاعات انتاجية متدنية إلى أنشطة 

قتصاد وقطاعات إنتاجية متطورة، أضف إلى ذلك االستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في المؤسسات قصد تمكين اال

 وجعله قادرا على المنافسة والتطور.

المؤسسات المتواجدة بالدول النامية تتميز بوجود عدد متواضع من األفراد األكفاء، كما أن دخول األفراد وباعتبار 

معظمها منخفضة، وبالتالي استثمار المورد البشري في مجال التنمية واالبتكار يحتاج الكثير من الوقت والمال، مما قد 

يجعل من مشروع االستثمار في التعليم العالي والبحث والتطوير مكلفا. ويجعل من هدف هذه الدول هو اللحاق بالركب 

 التكنولوجي للدول المتطورة، على عكس هذه األخيرة التي تهدف إلى أن تظل قادرة على المنافسة عالميا.

يم من خالل االنفاق على مستويات التعليم االبتدائي تلجأ العديد من الدول النامية إلى االستثمار في مجال التعل

والثانوي باعتبارهما يساهمان بشكل كبير في تكوين نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام مقارنة باإلنفاق على التعليم العالي 

لتعليم العالي من خالل تمويل الذي قد يبدو مهمال بل قد يؤثر سلبا على التنمية. وقد تسعى الدول المتقدمة إلى االستثمار في ا

الجامعات وجعلها أكثر استقاللية ومسؤولية، ودعم التعليم الخاص جنبا إلى جنب مع التعليم العام، وتحسين إجراءات 

 التوظيف والترقية وارتفاع الراتب على أساس الكفاءة واألداء.

االستثمارات في التعليم هي أكثر ربحية من  إن اختالف االستثمار في التعليم بمستوياته المختلفة قد يفسر أن بعض

غيرها، وقد توجد أسباب تجعل العائد على االستثمار في التعليم االبتدائي أو الثانوي يختلف عن عائدات التعليم العالي. وقد 

على  تبرر بعض الدول المتخلفة أن العرض والطلب على الخريجين في المستويات المختلفة ليس نفسه، فقد يزيد الطلب

العاملين ذوي المهارات المنخفضة من خالل النسبة المرتفعة للوظائف التي تتطلب هذا النوع من المهارات، في نفس الوقت 

تميل بعض الشركات إلى الحكم على نقص مؤهالت خريجي الجامعات الجدد وعدم توافقها مع متطلبات الوظيفة مما يؤدي 
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عالي، وكل ذلك يساهم في خفض اإلنتاجية، أي الطلب على العاملين ذوي إلى زيادة المعروض من خريجي التعليم ال

 المهارات المنخفضة يضعف اإلنتاجية، وعدم كفاءة أعداد الخريجين من الجامعات تثبط نمو اإلنتاجية.

ما ارتفع تستثمر الدول المتقدمة أموالها في التعليم العالي باعتباره يحسن اإلنتاجية، فوفقا لالقتصادي آدم سميث كل

مستوى تعليم العامل، زادت إنتاجية الشركة، ألن هذا العامل أكثر استعدادًا لالبتكار وتحسين أشكال اإلنتاج ويعد عامال من 

عوامل اإلنتاج، وهذا يساعد على تفسير التفاوت في الدخل بين الدول المتقدمة والدول النامية. وعليه تعتقد الدول النامية أن 

ئي والمتوسط والثانوي له تأثير أكبر على تحقيق التنمية االقتصادية بينما التعليم العالي له تأثير أكبر بالنسبة التعليم االبتدا

 للدول المتقدمة، وهذا ما نريد التحقق منه من خالل طرح اإلشكالية التالية:

 وتجارب دولية؟  ما هو دور التعليم العالي ومكانته في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل دراسات   

 ويتمخض عن هذا التساؤل الرئيسي العديد من األسئلة الفرعية، منها:

 ما هي مؤشرات التعليم العالي والتنمية االقتصادية؟ -1

 ما هو دور التعليم العالي في تحقيق التنمية االقتصادية؟ -2

تصادية بناًء على ما جاءت به ما هي مكانة التعليم العالي مقارنة بالمستويات األخرى في تحقيق التنمية االق  -3

 الدراسات الدولية؟

 

 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على أهم األسئلة السابقة، تم اقتراح الفرضيات التالية:

 تولي الدول المتقدمة أهمية كبيرة للتعليم العالي مقارنة بالتعليم االبتدائي والثانوي على خالف الدول األقل تقدما. -1

 الدولية حول مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية االقتصادية.تتضارب نتائج الدراسات  -2

 التوسع النوعي في االلتحاق بالتعليم العالي يؤثر إيجابيا على تحسين التنمية االقتصادية. -3

 

 :أهداف البحث

ذلك في  تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التعليم العالي في تحقيق التنمية االقتصادية سواء كان

الدول المتقدمة أو المتخلفة، وتحاول التعرف على األسباب التي تعيق تأثير التعليم العالي بشكل إيجابي على بعض الدول 

السيما الدول المتخلفة. كما تسعى الدراسة إلى معرفة أسباب اعتماد الدول النامية على مستويات التعليم االبتدائي والثانوي 

 عتباره ال يؤثر إيجابيا على الناتج الداخلي الخام.دون التعليم العالي وا

 

 منهج البحث:

من خالل عرض أهم مؤشرات التعليم العالي والتنمية االقتصادية، أضف تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 

ى مختلف المراجع إلى ذلك التعرف على دور ومكانة التعليم العالي في تحقيق التنمية االقتصادية، وذلك باالعتماد عل

 .ةلكترونالمكتبية، ومواقع من الشبكة اإل

I - مفهوم التعليم العالي ومؤشراته 

سيتم التطرق إلى مفهوم التعليم العالي وكيفية تقييم األداء من خالل االعتماد على أهم مؤشراته المالية وغير     

ة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة التعاون منظمة األمم المتحدالمالية، المستمدة من المنظمات الدولية وهي 

 ( وكذلك تصنيف شنغهاي.OECDوالتنمية االقتصادية )

I – 1 مفهوم التعليم العالي 

يشمل التعليم العالي جميع أنشطة التعليم ما بعد الثانوي والتكوين والتوجيه البحثي في المؤسسات التعليمية مثل      

مؤسسات للتعليم العالي من قبل سلطات الدولة. ويشمل جميع األنشطة التي يعتبرها بلد ما تعليًما الجامعات المرخصة ك

 : (Kanamaru, 2004) عاليًا وله دورا كبيرا في

 الموارد البشرية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية. تنمية 

 .خلق ونشر المعرفة ونقلها إلى مجتمع المعرفة 

 ي سليم وتنمية التماسك االجتماعي.تنمية مجتمع مدن 

 .وسيلة لتحقيق الذات 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume  4, Issue 3, June 2022 

 

409  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

من ناحية أخرى، تمثل الجامعة مؤسسات للتعليم العالي التي تنقل األفراد إلى مستوى عاٍل من التطور الفكري    

بيئة  كما تعتبر الجامعة 211في مختلف التخصصات، وتشجع على البحث المتطور باعتبارها مصدرا للمعرفة ص 

يمية يشارك من خاللها مجموعة من العلماء من أجل الدراسة والبحث والخدمات المجتمعية. كما انها مركز للتكوين أكاد

  (Alemu, 2018) .المهني تهدف إلى خدمة احتياجات المجتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

I – 2 مؤشرات أداء التعليم العالي 

ات المستخدمة لتقييم فعالية مؤسسة أو قطاع ب"مؤشرات األداء". مؤشرات األداء تقيس أداء البًا ما تسمى المؤشرغ

المنشأة وإن نجاح نظام أو منشأة مرتبط بإنتاجيتها من حيث الفعالية والكفاءة: مؤشرات الكفاءة تتعلق بدرجة تحقيق الهدف 

لطالب؛ أما مؤشرات الكفاءة فتشير إلى االستخدام المنشود، مثل معدل إتمام الدراسات ومعدل توظيف الخريجين ورضا ا

األمثل للموارد لتحقيق األهداف مثل نسبة المعلم إلى الطالب، تكاليف الوحدة، معدل استخدام المباني، مدة الحصول على 

 .(Berkane & Benstaali) الدبلوم

لمنظمات، والتي تشمل منظمة األمم المتحدة من قبل العديد من ا على المستوى الدولييتم تقييم أداء التعليم العالي 

( وكذلك تصنيف شنغهاي، الذي تنشره OECDللتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

 .(Moussa) سنويًا في الصين تحت اسم "التصنيف األكاديمي للجامعات العالمية" Jiao Tongجامعة 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( دوًرا رئيسيًا في تقييم مستويات التعليم المختلفة، بما  تلعب منظمة األمم

لجمع وتحليل البيانات   ،في ذلك التعليم االبتدائي والثانوي والعالي. فقد أنشأت اليونسكو تصنيفًا دوليًا موحدًا للتعليم

صنيف يسمح بتنظيم تقييم السياسات التعليمية حسب مستوى التعليم أو مجال اإلحصائية القابلة للمقارنة عالميًا. هذا الت

  .(Moussa, p. 62) الدراسة. ومن ثم، فإنه يجعل من الممكن مالحظة التباين من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى

عالي والبحث يتم فهرستها في نفس السياق، فإن المؤشرات التي تؤخذ بعين االعتبار لتفسير استراتيجية التعليم ال

( أو حجم PIBبشكل خاص إلى مجاميع الحسابات المحلية مثل الناتج الداخلي الخام )يسمى كذلك بالناتج المحلي اإلجمالي( )

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السكان. على عكس التقييمين اللذين أجرتهما المنظمات المذكورة أعاله "

في شنغهاي تصنيفًا حسب البلد  Jiao Tongتدير جامعة  ( "OECD، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ))اليونسكو(

 . (Moussa, p. 62) وليس حسب المؤسسة ولكل مجال تخصصي

 :تقييم أداء التعليم العالي حسب اليونسكو -أ 

من سبعة   (CITE)تصنيف الدولي الموحد للتعليم يتألف تقييم أداء التعليم العالي من قبل اليونسكو والُمدرج في ال  

مستويات مصنفة انطالقا من صفر إلى ستة، المستويات الخامسة والسادسة منها تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. يتم 

 (Moussa, pp. 62-63) إجراء هذا التقييم من خالل مقارنة المؤشرات المالية وغير المالية للبلدان األعضاء في اليونسكو

. 

الناتج الداخلي الخام، بالنظر إلى : يحلل هذا التقييم اإلنفاق العمومي حسب مستوى التعليم تقييم المؤشرات المالية .1

 وإجمالي اإلنفاق الحكومي وطبيعة اإلنفاق.

خدم لتقييم يعد هذا المؤشر وسيلة تست حصة اإلنفاق العام حسب مستوى التعليم من خالل الناتج الداخلي الخام: 1.1

 من خالل مقارنة اإلنفاق العام على مستويات التعليم من الناتج الداخلي الخام ،التزام الحكومة اتجاه مستويات التعليم المختلفة

(PIB)   

يحسب هذا المؤشر حصة اإلنفاق العام المخصص لقطاعات التعليم من خالل إجمالي اإلنفاق الحكومي:  2.1

 تعليم بالنسبة إلجمالي اإلنفاق الحكومي. اإلنفاق المخصص لكل قطاعات ال

يوضح هذا المؤشر توزيع نفقات التعليم العالي  تقييم االنفاق العمومي حسب نوع اإلنفاق على التعليم العالي: 2.2

  .حسب الطبيعة االقتصادية لإلنفاق، أي نفقات األفراد ونفقات التشغيل ونفقات االستثمار

تم من خالل هذه المؤشرات تحليل مجتمع الطالب فيما يتعلق بالتأطير ي . تقييم المؤشرات غير المالية:2

 عاًما فأكثر، وتوزيعهم حسب الدورة التكوينية. 25البيداغوجي وإجمالي التمدرس وعدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 

ية من حيث فتح يشير هذا المؤشر إلى تأثير الجهود التي تبذلها السلطات العموممعدل التأطير البيداغوجي:  1.2

وظائف لألساتذة من أجل تحسين أداء البيداغوجي ومتابعة الطالب. فهو يعكس العالقة العددية بين األستاذ مقارنة بعدد من 

 الطالب. 

يعكس معدل االلتحاق اإلجمالي قدرة نظام التعليم العالي على استيعاب الطالب، . معدل االلتحاق اإلجمالي: 2.2

 معبًرا عنه كنسبة مئوية من السكان المستهدفين. بغض النظر عن العمر،
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: غالبًا ما يتم التحقق عاًما أو أكثر 25مستوى التعليم العالي الذي وصل إليه السكان الذين يبلغون من العمر  3.2

 من صحته من خالل شهادة معترف بها من خالل التصنيف الدولي الموحد للتعليم لليونسكو. 

يشير توزيع الطالب حسب هذا المستوى إلى  وى التصنيف الدولي الموحد للتعليم:نسب الطالب حسب مست 4.2

 ي ليسانس والماجستير والدكتوراه.النسبة المئوية للطالب المسجلين في كل من مستويات التعليم العالي، أ

 

 :تقييم أداء التعليم العالي حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية-ب 

مؤشرات مالية وغير مالية تتعلق بأربعة محاور: الموارد المالية والبشرية المستثمرة في التعليم؛ وهو يستند إلى 

 االلتحاق بالتعليم، والمشاركة والتقدم)التدرج(؛ البيئة البيداغوجية والتنظيم المدرسي.

ى التعليم العالي لكل يتعلق تقييم المؤشرات المالية بشكل أساسي باإلنفاق السنوي عل تقييم المؤشرات المالية: .1

 طالب كنسبة من الناتج الداخلي الخام، ووزن إنفاق مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للناتج الداخلي الخام.

يعبر عن حجم الموارد التي تخصصها  نسبة اإلنفاق على التعليم العالي لكل طالب من الناتج الداخلي الخام: 1.1

لفرد من الناتج الداخلي الخام. يعد هذا المؤشر مرتفعًا في البلدان التي تمنح الدول للطالب. وهي نسبة مئوية من نصيب ا

 نسبة كبيرة من ثروتها للتعليم العالي. 

يقسم هذا المؤشر نفقات التعليم العالي إلى  :وزن إنفاق مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للناتج الداخلي الخام 2.1

إلجمالي. تشمل هذه الفئات الثالث: اإلنفاق على الخدمات التعليمية المرتبطة بكشوف ثالث فئات بالنسبة إلى الناتج المحلي ا

الرواتب ألعضاء هيئة التدريس والتشغيل، واإلنفاق على الخدمات اإلضافية المخصصة للنقل وإقامة الطالب، وكذلك 

  .التي يتم تنفيذها في مؤسسات التعليم العالي اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير

تتمثل أهم المؤشرات الرئيسية في نسبة خريجي التعليم العالي بالنسبة إلى مجموع  تقييم المؤشرات غير المالية: .2

  السكان، الحصة السوقية للطالب المتنقلين دوليًا، معدل النجاح، التسجيل واإلشراف البيداغوجي للطالب

 شكل كبير بين دول منظمة التعاون والتنمية. تختلف معدالت النجاح بمعدل نجاح الطالب في دراستهم:  1.2 

 يحلل هذا المؤشر عدد الطالب لكل أستاذ في مؤسسات التعليم العالي. نسبة أعضاء هيئة التدريس: 2.2 

يتباين مستوى تعليم السكان البالغين عبر دول منظمة التعاون والتنمية  :نسبة خريجي التعليم العالي من السكان 3.2

عاًما، مع أولئك الذين  34و 25ثال تختلف نسبة خريجي التعليم العالي من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين االقتصادية. فم

 عاًما. 64و 55تتراوح أعمارهم بين 

تعد نسبة الطالب المتنقلين دوليا مؤشًرا لتطور البلدان نسبة الطالب المتنقلين دوليا إلى البلد المضيف:  4.2

 المضيفة.

 

   SHANGAIشنغهاي  أداء التعليم العالي حسب تصنيف تقييم -ج

يركز تقييم أداء التعليم العالي حسب تصنيف شنغهاي بشكل أساسي على عدة معايير تتعلق بالنشاط البحثي،    

يجعل  منها: المنشورات البحثية، وجودة التعليم والجامعة، األداء الجيد لكل باحث. تتميز هذه المعايير بجانبها الكمي، مما

 جامعة في العالم سنويًا. 500من الممكن تصنيف أفضل 

"التصنيف األكاديمي للجامعات العالمية" الذي تحققه جامعة  ARWUتصنيف شنغهاي معروف عالميًا من قبل    

Jia Tong جامعة، وهي 500. يستخدم ستة مؤشرات أداء أكاديمية أو بحثية لتصنيف أفضل:  

 ات الحقول التي حصل عليها الطالب السابقون ؛عدد جوائز نوبل وميدالي -

 عدد جوائز نوبل وميداليات الحقول التي حصل عليها الباحثون الحاليون ؛ -

 فئة رئيسية من التخصصات ؛ 21عدد الباحثين األكثر االستشهاد بهم في  -

 .عدد المقاالت المنشورة في مجالت الطبيعة والعلوم األمريكية -

 مفهرسة في فهرس االقتباس العلمي وفهرس االقتباس في العلوم االجتماعية ؛عدد المقاالت ال -

األداء األكاديمي للفرد، هو ما يعادل الدرجات المرجحة للمؤشرات الخمسة أعاله مقسومة على عدد أعضاء هيئة  -

 التدريس العاملين بدوام كامل. 

 

 

 

II - مفهوم التنمية االقتصادية ومؤشراتها 
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على مفهوم التنمية االقتصادية والتي تختلف عن النمو االقتصادي، إذ أن العديد من الباحثين من سيتم التعرف 

يعتبرهما مفهومان متكامالن، وأن مفهوم النمو االقتصادي هو جزء من مفهوم التنمية االقتصادية. كما سيتم التطرق إلى 

 مؤشراتها.

II – 1 مفهوم التنمية االقتصادية 

صادية هي "الزيادة في عدد السكان المرافق للنمو المستدام والتحول من اقتصاد بسيط منخفض الدخل التنمية االقت

إلى اقتصاد حديث مرتفع الدخل. وهي تشمل العمليات والسياسات التي من خاللها تقوم الدولة بتحسين الرفاهية االقتصادية 

 (.s.d ,54) والسياسية واالجتماعية ألفرادها"

( التنمية االقتصادية على أساس أنها "تعزيز االستقاللية والحريات الضرورية، 1999) Amartya Senتعرف 

التي تسمح لألفراد بالمشاركة الكاملة في الحياة االقتصادية. وبالتالي إتاحة الفرصة لألفراد لتطوير قدراتهم التي تمكنهم من 

 (Feldman, Hadjimichael, Kemeny, & Lanahan, 2014) المشاركة الفعالة والمساهمة في االقتصاد".

(، "تحويل رأس المال من أساليب اإلنتاج 1961) Schumpeter Josephتتضمن التنمية االقتصادية، وفقًا 

 ,Feldman, Hadjimichael, Kemeny, & Lanahan) المعمول بها إلى أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز اإلنتاجية

2014, pp. 4-5) بأنها "وسيلة لتحقيق زيادة مستدامة في االزدهار وجودة الحياة التي تتحقق من خالل االبتكار،  ويضيف

 وخفض تكاليف المعامالت، واستخدام القدرات الموجهة نحو اإلنتاج وتوزيع السلع والخدمات بشكل مسؤول" 

النمو االقتصادي باالرتفاع الدائم للثروة يتميز  مفهوم التنمية االقتصادية يختلف كثيرا عن مفهوم النمو االقتصادي.

المنتجة، أو التزايد لإلنتاج اإلجمالي لالقتصاد الوطني. هذه الزيادة هي ظاهرة كمية يمكن أن تقاس من خالل االعتماد على 

التنمية أما  المجاميع االقتصادية مثل الناتج الداخلي الخام. يُفَسر هذا النمو خصوصا بالنسبة لالرتفاع المعيشي لألفراد.

االقتصادية هي "مجموعة من التحوالت النوعية التي تصاحب النمو المستدام فيما يتعلق بتطور الهياكل االقتصادية 

بمعنى آخر تشير التنمية االقتصادية إلى "التطورات اإليجابية في  (.Sabbar, s.d)واالجتماعية والثقافية لبلد معين" 

رافية أو مجموعة سكانية: ديموغرافية، وتقنية، وصناعية، وصحية، وثقافية، واجتماعية ... التغييرات الهيكلية لمنطقة جغ

 (politique)وتؤدي هذه التغييرات إلى إثراء السكان وتحسين الظروف المعيشية لهم. 

ادية ظاهرة طويلة يعبر النمو االقتصادي عن التغير اإليجابي لإلنتاج خالل فترة زمنية قصيرة بينما التنمية االقتص

 (BERRAH) األمد تنتج العديد من التأثيرات:

 .اآلثار الديموغرافية: إطالة العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الرضع، وانخفاض معدل المواليد 

  اآلثار االجتماعية والثقافية: تطوير التعليم، وإطالة مدة الدراسة ومستوى تكوين السكان العاملين، وتطور أدوار

 الجنسين.

  اآلثار االقتصادية: زيادة إنتاجية عوامل االنتاج، وتحسين الظروف المعيشية )الحد من سوء التغذية(، وتطوير

 مجموعة متنوعة من االستهالك واالدخار، وتطوير البنية التحتية العامة )المدارس والمستشفيات واالتصاالت(. 

II– 2-مؤشرات التنمية االقتصادية 

ات التنمية االقتصادية في فهم مستوى التنمية على المستوى المحلي وإمكانية مقارنتها مع مختلف تساعد مؤشر   

 :تتمثل إحدى طرق قياس التنمية االقتصادية لبلد ما واألكثر شيوًعا الدول ولفترات زمنية مختلفة.

ديموغرافية واالجتماعية : هو المؤشر الرئيسي للتنمية ولكنه ال يقيس اآلثار ال(PIB)الناتج الداخلي الخام .1

الناتجة عن التنمية. عالوة على ذلك، فإن الناتج الداخلي الخام" ال يأخذ في االعتبار "مواجهة األفراد للتغيير التقني"، 

 والذي يعتبر ضروريًا للرفاهية. 

( UNDPهو مؤشر إحصائي مركب أنشأه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) :(HDIمؤشر التنمية البشرية ) .2

، تم إنشاء دليل التنمية البشرية باستخدام طريقة حساب جديدة تستند إلى أربعة مؤشرات: 2010. منذ عام 1990في عام 

سنوات الدراسة، وسنوات الدراسة المتوقعة، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي العمر المتوقع مند الوالدة، ومتوسط متوسط 

  القوة الشرائية.الخام الحقيقي معبًرا عنه بتعادل 

، استكمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشر التنمية البشرية 1997 في سنة: (IPH)مؤشر الفقر البشري .3

)للبلدان النامية(  IPH-1بمؤشر فقر محدد. نظًرا ألنه ال يمكن مقارنة الفقر بين البلدان الغنية والفقيرة، فقد تم التمييز بين 

 :على ثالثة متغيرات IPH1 يعتمد (.)للبلدان المتقدمة IPH-2و

 مؤشر طول العمر( خطر الوفاة قبل سن األربعين( 

 مؤشر التعليم( معدل األمية من بين الكبار( 
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  الظروف المعيشية تُقاس من خالل الوصول إلى الخدمات الصحية والحصول على مياه الشرب ومدى انتشار

 (.P3ظروف المعيشية سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة )مؤشر ال

، من خالل إضافة IPH-2 قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتكييف تعريفه لمؤشر الفقر البشري للبلدان النامية   

 (.P4متغير رابع، معدل البطالة طويلة األجل )مؤشر االستبعاد 

لتي تتجاوز التحسين في الناتج الداخلي وعليه، تشمل التنمية االقتصادية العناصر االقتصادية وغير االقتصادية، وا   

الخام، بما في ذلك الحد من الفقر، وزيادة المساواة في الدخل، وتحسين الصحة، ومحو األمية، والحصول على تعليم ابتدائي 

 وثانوي عالي الجودة، والمشاركة المدنية، والحوكمة الرشيدة، وحماية حقوق اإلنسان، وحماية البيئة...

   III- مة التعليم العالي في تحقيق التنمية االقتصاديةمساه 

سيتم توضيح الدور الذي يلعبه التعليم العالي في تحقيق النمو والتنمية االقتصادية وفق المؤشرات التي تم شرحها     

 لعديد من دول العالم.سابقا باإلضافة إلى التعرف على مكانة التعليم العالي مقارنة بمستويات التعليم المختلفة وأهميته بالنسبة ل

III – 1 الدور التنموي للتعليم العالي وفق مؤشرات التنمية االقتصادية : 

تشير الدالئل الحديثة أن التعليم العالي يمكن أن يؤدي إلى عوائد خاصة تعود على الفرد وعوائد عامة تعود على     

عمل أفضل وأجور أعلى وقدرة أكبر على االدخار عوائد الفردية فهي تتضمن الحصول على فرص للفبالنسبة المجتمع. 

 أما بالنسبة للعوائد العامة فهي تعد واالستثمار. كما يمكن أن تؤدي هذه العوائد إلى تحسين الصحة وتحسين نوعية الحياة.

تكنولوجي. إذ إحدى القنوات الممكنة التي يمكن للتعليم العالي من خاللها تعزيز التنمية االقتصادية هي اللحاق بالركب ال

من خالل إنتاج معلمين يمكن للتعليم العالي أن يساعد االقتصادات على اكتساب أرضية أكثر تقدًما من الناحية التكنولوجية، 

ً جيداً، األمر الذي يعمل على تعزيز جودة أنظمة التعليم االبتدائي والثانوي وكذلك انتاج األطباء والعاملين  مدربين تدريبا

طاع الصحي مما يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية للمجتمع، نفس األمر بالنسبة لتدريب أعضاء هيئة التدريس التابعيين للق

ودورها في تدريب خريجي الجامعات بمواصفات ومعايير الجودة العالمية وبالتالي زيادة اإلنتاجية وتنمية مهارات الحوكمة 

فاهية االقتصادية من خالل النفقات المباشرة التي يدفعها الطالب من أجل ؤثر التعليم العالي على الريكما يمكن أن  والقيادة.

 ,Macerinskiene & Vaiksonoraite)مواصلة تعليمهم العالي إيجابا على إيرادات الدولة أي على االقتصاد المحلي 

2006, pp. 82-90).  

 د وللمجتمع، والمتمثلة في: وهناك من قسم عوائد التعليم العالي إلى عوائد مالية غير مالية للفر

 الفوائد المالية للفرد:  -

تجسيدها على أرض يكتسب الكفاءات والمهارات التي تكون قابلة للتحويل وأن من خالل التعليم يستطيع الفرد    

اته. إذن الدخل الذي يحصل عليه طوال حيفي سوق العمل، والتي ولها تأثير مباشر على األفراد والمتمثل في متوسط  الواقع

دخل األفراد ارتباًطا وثيقًا بتحصيلهم التعليمي. بمعنى، يكسب أولئك الحاصلون على درجة أعلى من التعليم يرتبط متوسط 

 أكثر بكثير من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل من التعليم الجامعي

نة باالستثمارات األخرى، من المفيد ومن أجل معرفة العائد على االستثمار الذي يوفره التعليم الجامعي مقار   

حساب "معدل العائد الداخلي". هذا المعدل الذي يمكن أن يعادل بين القيمة الحالية للمنافع والتكاليف، أي يمكن الحصول 

و على هذا المعدل من خالل المساواة بين نفقات استثمار وااليرادات الصافية المصحوبة بالمدة الزمنية ومدفوعات الفائدة. 

يُقدر صافي العائد المتوقع من دفع الفرد للرسوم الدراسية والدخل المنفق أثناء الحصول على درجة عليا من التعليم، في 

بالمائة. تشير هذه التقديرات إلى أن هذا النوع من االستثمار جيد ومن أفضل  13و  10معظم الدراسات، بما يتراوح بين 

سرة ألطفالها. قد تكون النتيجة عكسية، عندما يكون أرباب العمل مستعدين لتوظيف االستثمارات التي يمكن أن تقدمها األ

أشخاص أقل تأهيالً، فإن معدالت االلتحاق بالتعليم العالي تنخفض، ووفقًا لذلك فإن إمكانية الحصول على راتب فوري تزيد 

 لعالي.مقارنة بتكلفة الفرصة البديلة الموافقة للبقاء لفترة أطول في التعليم ا

 العوائد غير المالية للفرد:  -

باإلضافة إلى فرص الحصول على دخل أعلى، يتمتع األفراد الحاصلون على تعليم عالي ببعض المزايا غير    

المالية والمتمثلة في المرونة في مواجهة التغيير والصعوبات السيما شبح البطالة الذي يوقع معظم الشباب في اإلحباط 

( على أن أعلى معدل عمالة هم أولئك 1994) Howeشف اإلحصاءات الدولية المقدمة في عمل والضغوطات، إذ تك

األشخاص الحاصلون على تعليم عالي، يليهم األشخاص الحاصلون على تعليم ثانوي، ويتم تسجيل أعلى معدل بطالة 

 لألشخاص الحاصلين على تعليم أساسي أو أقل. 
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تنوعة من العوائد للطالب والمتمثلة في تعزيز المهارات االجتماعية وزيادة كما يوفر التعليم العالي مجموعة م  

 الوعي باإلنجازات وتقدير التنوع الثقافي والحصول على فرص التدريب والترقية. 

 الفوائد المالية المجتمعية: -

باشر إلى األدوار التي لعبها تشير التقديرات إلى أن جزًءا كبيًرا من النمو في أواخر التسعينيات كان يُعزى بشكل م

مؤسسات التعليم العالي والقدرة االستيعابية األكبر للقوى العاملة ذات النسب األكبر من خريجي كل من االبتكار البحثي في 

الجامعات. ولعل أحد مصادر المزايا االجتماعية المالية التي يجب ذكرها هو أنه بقدر ما ينفق خريجو الجامعات أكثر من 

لئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية، فإن الحكومة تجمع المزيد من اإليرادات الضريبية من خرجي الجامعات، مما يمثل أو

 منفعة جامعية. 

 الفوائد غير المالية المجتمعية: -

ك باإلضافة إلى الفوائد المالية، تم توثيق قائمة طويلة من العوائد غير المالية تعود على المجتمع وخاصة أولئ  

ً عالياً. وقد اقترح   القائمة التالية للعوائد المجتمعية غير المالية:  Wolfe and Haveman (2002)المتعلمون تعليما

(Macerinskiene & Vaiksonoraite, 2006, pp. 84-86) 

 خيارات المستهلك تكون أكثر عقالنية وكفاءة.  

 مين تعليماً عالياً، مما يؤدي إلى تطابق أفضل بين طلب تكون عمليات البحث عن الوظائف أكثر شموالً بين المتعل

 .الفرد وعرض الشركة، األمر الذي يعزز الكفاءة

 معدالت االدخار تكون أعلى بين األكثر تعليما. 

 .أنشطة البحث والتطوير أكثر شيوًعا وتعددًا في المناطق ذات التحصيل العلمي العالي 

 بين المتعلمين تعليماً عالياً.سلوك اإلجرامي ومعدالت سجن تكون أقل ال 

 .يزيد العطاء الخيري مع التحصيل العلمي 

 . التماسك االجتماعي أعلى بين األكثر تعليما 

أن األفراد األكثر تعليما هم أقل تأثرا بالخطاب الشعبوي،  Milton Friedmanكما يعتقد االقتصادي المحافظ    

أيًضا العوائد الغير مالية   Mortenson (1999)تعلق بالتصويت. وقد ذكر ويتخذون قرارات أكثر عقالنية ومستنيرة فيما ي

 التي تعود على المجتمع ككل بالنسبة لألفراد الحاصلين على شهادات عليا أنهم:

 .أكثر احتماال للقيام بعمل تطوعي 

 .أقل عرضة للتدخين 

 .أكثر احتماال الستخدام اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر 

 ر األنشطة الفنية والثقافية.أكثر احتماال لحضو 

 .أكثر احتماال لممارسة الرياضة 

 .أكثر احتماال لشراء الكتب وقراءتها 

ً كمبدئ للتغيير وتطوير األمم. يُفترض أن      ً في تقدم أي بلد وتطوره، وأيضا يعتبر التعليم العالي عامالً رئيسيا

دد من الوظائف المتفاعلة المتميزة. أوالً، يُعتقد أن التعليم مساهمة التعليم العالي في النمو االقتصادي تحدث من خالل ع

العالي يساهم في النمو االقتصادي من خالل إنتاج المعرفة وأن هذا يحدث إلى حد كبير داخل الجامعات الكبرى من خالل 

وًما أن الكليات والجامعات األنشطة البحثية واإلبداعية ألعضاء هيئة التدريس وطالبهم المتقدمين. ثانيًا، من المسلم به عم

تساهم في النمو المحلي من خالل نشر المعرفة، والتي قد تنتج عن أنشطة الخدمات الخارجية ألعضاء هيئة التدريس 

والموظفين والطالب. أخيًرا، من المقبول عالميًا أن مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية تساهم في نقل المعرفة من خالل 

 (Cvetanoska & Trpesk, 2020, p. 200) .ة ومتنوعةأنشطة تعليمية واسع

دلياًل على   Schendelو  McCowanو  Oketch( 2014يقدم كل من ) ،وفي مراجعة األدبيات الصارمة   

 النتائج المحتملة للتعليم العالي في مجاالت التنمية التالية، والمتمثلة في:

تعليم جامعي هم أكثر إنتاجية، إذ يمكن أن يؤدي التعليم العالي إلى  زيادة اإلنتاجية: وجد أن العمال الحاصلين على -

 التصنيع السريع لالقتصاد، وتنمية مهارات العمال.

النقل التكنولوجي: ال توجد أدلة على المستوى الكلي تُظهر أن التعليم العالي يساهم في التنمية من خالل البحث  -

وجود صلة بين نسبة العمال الحاصلين على تعليم عاٍل وزيادة احتمالية استيعاب واالبتكار. ومع ذلك، تشير بعض األدلة إلى 
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التكنولوجيا والتكيف معها. تظهر أدلة محدودة أن مخرجات البحث قد تؤثر على التنمية على المستوى المحلي من خالل 

 .زيادة إنتاجية وكفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

ذكر األثر اإليجابي للتعليم العالي على القدرات الفردية. وقد ظهر التأثير في مجاالت تحسين القدرات: لقد تم  -

 الصحة والتغذية والمشاركة السياسية وتمكين المرأة. 

تحسين المؤسسات: تم العثور على عدد قليل من الدراسات التي تشير إلى التأثير اإليجابي للتعليم العالي على  -

 تعزيز المؤسسات.

عليم أن يمّكن األفراد من اتخاذ قرارات شخصية واجتماعية. إذ يقوي المؤسسات الديمقراطية والتماسك يمكن للت

االجتماعي، كما يهيئ الظروف للتقدم التكنولوجي. وبالتالي يعمل على تقليص الفجوات المعرفية والحد من الفقر. 

(Ndaruhutse & Thompson, 2016) 

III – 2 نة التعليم العالي ومقارنته بالمستويات األخرىدراسات دولية حول مكا 

يجد البعض أن التعليم االبتدائي له تأثير أكبر على النمو االقتصادي لدرجة أن مستوى التعليم العالي يبدو أقل     

ية لها ، أما بالنسبة للبعض اآلخر يرى بأن المستويات الثانوية والعالBloom et al( 2004أولوية فيما يتعلق بالتمويل)

اللذان يعتبران بأن التعليم العالي  McNeil and Silim( 2012تأثيرات أكثر إيجابية وهامة لزيادة الناتج الكلي أمثال ذلك)

 Aghion et Cohenيوفر الكفاءات، ويخلق الظروف لالبتكار ويحقق أكبر المنافع. ويشترك مع هذا الرأي كل من 

هو أكثر إنتاجية بالنسبة للبلدان القريبة من الحدود التكنولوجية، أي البلدان المتقدمة،  إذ يجدان أن التعليم العالي ، (2004)

في حين أن التعليم االبتدائي سيكون أكثر مالءمة للبلدان النامية، وسيكون مستوى التعليم الثانوي أكثر مالءمة للبلدان 

إذ يرون بأن التعليم العالي يلعب دوًرا مهًما في  Vandenbussche et al( 2006المتوسطة. هذا الموقف يشاركه كذلك )

 (Touré, 2020) نمو اقتصادات البلدان المتقدمة بينما يكون له تأثير أقل أو حتى سلبي على البلدان األخرى.

بسبب االعتقاد السابق ولعدة عقود بأن التعليم االبتدائي والثانوي أكثر أهمية للحد من الفقر ووسيلة لتحسين النمو    

االقتصادي مقارنة بالتعليم العالي، والذي استند هذا االعتقاد إلى اعتبارين مهمين: أوالً، الدراسات المتكررة تظهر أن عوائد 

دائي والثانوي كانت أكبر من العوائد على التعليم العالي، وثانيًا، دعم التركيز على توسيع االستثمار على التعليم االبت

الوصول إلى التعليم االبتدائي. وقد شجع المجتمع الدولي للتنمية هذا اإلهمال النسبي للتعليم العالي من قبل الحكومات 

على التعليم العالي من   17قام البنك الدولي بإنفاق  ،1989إلى عام  1985األفريقية سابقا. على سبيل المثال، من عام 

، انخفضت النسبة المخصصة للتعليم 1999إلى عام  1995مجموع االنفاق على قطاع التعليم في العالم. ولكن من عام 

يعد كمحرك حول "التعليم للجميع" إلى أن التعليم االبتدائي وحده  2000فقط. كما دعت قمة داكار في عام   7العالي إلى 

للرفاهية االجتماعية وترك التعليم العالي في الخلفية. وقد أثرت هذه التخفيضات في اإلنفاق بشكل خطير على االلتحاق 

أو أقل في   1في التعليم العالي ووصل إلى   5معدل االلتحاق اإلجمالي بنسبة بالتعليم العالي في إفريقيا. وقد بلغ 

 (Bloom, Canning, & Chan, fevrier 2006) .2003عام

وكما سبق ذكره، تعد أحد أسباب استبعاد التعليم العالي من مبادرات التنمية هو االفتقار إلى األدلة التجريبية التي     

في البداية أنه ال يوجد أي دليل يبين   Friedman et Roseتثبت أنه يؤثر على النمو االقتصادي والحد من الفقر. وقد وجد 

لتعليم العالي يوفر مزايا اجتماعية تتجاوز تلك التي يتلقاها الطالب أنفسهم". على العكس من ذلك، افترضا بأن بأن "ا

 ,Bloom, Canning, & Chan) ."التعليم العالي يمكن أن يعزز االضطرابات االجتماعية وعدم االستقرار السياسي"

fevrier 2006) 

ت الدولية مثل البنك الدولي إدراك أهمية التعليم العالي في تحسين التنمية وفي السنوات األخيرة، بدأت المنظما   

، نشر البنك 1999االقتصادية. وقبول أهمية جميع مستويات التعليم من أجل بناء استراتيجية التنمية متعددة األوجه. ففي عام 

النامية استخدام المعرفة والعلم من أجل الدولي "المعرفة من أجل خدمة التنمية"، وهو تقرير يفحص كيف يمكن للبلدان 

مليون دوالر  500تقليص فجوة الدخل بين اقتصادات البلدان الغنية والفقيرة. وعليه شجع المجتمع الدولي على التبرع بمبلغ 

 مليارات دوالر على مدى عشر سنوات.  3سنويًا لتعزيز مؤسسات التعليم العالي في المنطقة وما يصل إلى 

( إلى أنه "بدون تعليم عاٍل جيد وأفضل لن تتمكن البلدان النامية من المشاركة في 2000البنك الدولي ) وقد خلص   

( 2007اقتصاد المعرفة العالمي الذي تحل فيه المعرفة محل رأس المال المادي كمصدر للثروة". كما وضح البنك الدولي )

عندما كانت أرباح العاملين الحاصلين على تعليم ثانوي وعالي ما يلي: "على عكس ما كان عليه الحال قبل عشرون عاًما، 

منخفضة مقارنة بأولئك الذين حصلوا على تعليم ابتدائي في العديد من البلدان النامية، فقد ارتفعت األرباح اآلن بشكل كبير، 
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 .لوا على تعليم ثانوي "ال سيما بالنسبة للعاملين الحاصلين على التعليم العالي، وكذلك في بعض البلدان الذين حص

(deuren, 2012) 

وتشير العديد من الدراسات إلى أن التعليم العالي في الدول المتقدمة له تأثير إيجابي على النمو االقتصادي،   

دولة من دول منظمة التعاون والتنمية  15هو مثال يعتمد على عينة من  Holland et al. (2013)فالدراسة التي أجراها 

. يجد هؤالء الباحثون أن الزيادة الحدية في نسبة العاملين ذوي المستويات 2005إلى  1982صادية خالل الفترة من االقت

٪ من المنتوج لكل ساعة عمل. وقد تم تأكيد هذه النتيجة من خالل عمل 0.5٪ إلى 0.2العليا من التعليم، ينتج عنها زيادة من 

(2018 )Armeanu et al دولة في االتحاد  28مل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في حيث درس هؤالء عوا

 األوروبي ووجدوا أن التعليم العالي ممثال بالنفقات لكل طالب له تأثير إيجابي ودائم على النمو االقتصادي.

-1960فترة وهي تونس والمغرب وكوريا الجنوبية، خالل ال في ثالثة بلدان مختلفة اقتصاديًا وهناك دراسة أجريت

، باالعتماد على مؤشرات التعليم أهمها نصيب بهدف اكتشاف العالقة السببية بين التعليم العالي والنمو االقتصادي 2011

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنفاق(، وقد أظهرت النتائج أن التعليم العالي يؤثر إيجابيا على نصيب الفرد من الناتج 

 ,Sbaouelgi) .بسبب الفجوة االقتصادية بين الدولمقارنة بتونس والمغرب قي في كوريا الجنوبية فقط الداخلي الخام الحقي

2015) 

( دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهي: 06وتظهر الدراسة التجريبية التي أجريت على ستة )

، من خالل االعتماد على قواعد 2015-1975ة الجزائر ومصر والمغرب وتونس واألردن وإيران والتي تغطي الفتر

البنك الدولي واليونسكو. أن مساهمة التعليم االبتدائي والثانوي في تكوين نصيب الفرد من الناتج المحلي  :بيانات مختلفة منها

عليم العالي ونصيب اإلجمالي الحقيقي كبيرة للغاية، وهذه العالقة إيجابية. من ناحية أخرى، هناك عالقة سلبية وهامة بين الت

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. وأن االستثمار في التكوين المهني سيكون أكثر فائدة إلدماج األفراد في المجتمع 

 (SAD, 2021) وفي خلق وظائف خاصة بهم وبالتالي التوسع في خلق القيمة المضافة.

واستنادًا إلى التقديرات المختلفة  Psacharopoulos and Patrinos( 2002تُظهر الدراسة التي أجراها كل من)

. في االبتدائي والمتوسط والعالي دولة، التباين القوي في عائدات التعليم الخاص بين مستويات التعليم 42التي تم جمعها في 

٪ للتعليم الثانوي والعالي. 19و  17٪ بالنسبة للتعليم االبتدائي، ولكنها ال تتجاوز 26، تتجاوز العوائد الخاصة المتوسط 

٪ في مالوي، ويرجع جزء 46.6٪ في قبرص إلى 5.6ويختلف معدل العائد للتعليم العالي باختالف الدول، إذ تتراوح من 

من هذا التباين إلى مستوى التنمية االقتصادية للبلدان كما أكدها الباحثان السابقان. كما كشفت الدراسة أن البلدان ذات الدخل 

٪ في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( بينما أعلى معدالت العائد كانت في 12.4ألعلى لديها أدنى معدالت العائد )ا

 ٪ في بلدان جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا(.27.8البلدان ذات الدخل األدنى )

معدالت العائد على التعليم العالي، خالل أنه في العديد من البلدان النامية والمتقدمة، اتجهت  Carnoy (2006)وجد 

وتستمر هذه المعدالت في التفاوت بشكل كبير بين مناطق  .التسعينيات، إلى تجاوز تلك الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي

 مختلفة من العالم أعالها كان في أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا، وهي أقل بكثير في دول الشرق األوسط.. 

أعلى العوائد للتعليم أن  ،,Patrinos ,Ridao-Cano, Sakellariou( 2006) وتؤكد التقديرات التي اقترحها

 يرى. و27ص دولة تمت دراستها. 16دولة موزعة بين آسيا وأمريكا الالتينية من أصل  15العالي كانت متمثلة في 

(2010)Colclough  Kingdon, Patrinos, ل" ليس معدل العائد على التعليم العالي هو الذي على المدى الطوي" أنه

بشكل أسرع بكثير من معدل العائد على مستويات التعليم يزداد، ولكن معدل العائد على التعليم االبتدائي هو الذي ينخفض 

، وارتفاعا في التعليم األخرى، ماعدا في أمريكا الالتينية التي شهدت انخفاضا في معدل العائد على التعليم االبتدائي والثانوي

 العالي. 

يشرح الباحثون هذا االنخفاض العام في أدنى معدالت العائد حسب تأثيرات العرض: فقد كانت الزيادة في االلتحاق 

 بالتعليم االبتدائي وما بعد االبتدائي )عرض العمالة الحاملة لمستوى ابتدائي أو متوسط( في غالبية البلدان النامية أكبر من

الوظائف التي تتطلب هذا المستوى من التعليم في القطاع الرسمي )الطلب على هذا المستوى من العمالة( مما يؤدي إلى 

 انخفاض األجور.

بناًء على مراجعة دراسات مختلفة حول معدالت العائد على التعليم العالي في  ،Psacharapoulos( 2009ويُظهر)

 .ربًحا في جميع الدول األوروبيةأنه يظل استثماًرا م ،أوروبا
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تهدف إلى دراسة العالقة بين اإلنفاق على التعليم العالي والتي  في المملكة العربية السعوديةأما الدراسة التي أجريت 

 والتنمية االقتصادية من خالل تطوير نموذج معياري يتم فيه قياس نتائج االستثمار في التعليم العالي في تحقيق التنمية

. فطالما أولت المملكة العربية السعودية اهتماًما كبيًرا بقضية 2017إلى  1978االقتصادية لمدة أربعين سنة من سنة 

 & ,Allam, Adel)االستثمار في التعليم كشرط مسبق للنمو االجتماعي واالقتصادي، ووضعته في مقدمة خطط التنمية. 

Reem , 2020) 

مد بين االستثمار في التعليم العالي والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، تم القيام لتحليل العالقة طويلة األ

بتقسيم عينة األربعين عاًما إلى ثماني فترات، كل فترة تشمل خمس سنوات. ثم حساب متوسط معدل النمو في االستثمار في 

 ج الداخلي الخام في السنوات الخمس المقبلة.التعليم العالي في كل فترة، ثم إيجاد متوسط معدل نمو النات

وتجدر اإلشارة إلى أن فترات االستثمار األعلى في التعليم العالي لم تتبعها فترات نمو اقتصادي. على سبيل المثال، 

٪. 96.227، كان متوسط معدل النمو في االستثمار في التعليم العالي 1982-1978في الفترة األولى من الدراسة، لألعوام 

٪ فقط. من ناحية أخرى، في الفترة السادسة 0.603(، كان النمو االقتصادي 1987-1983في السنوات الخمس التالية )

-2008( بينما شهدت الفترة السابعة )–) 11.536(، كان معدل نمو االستثمار في التعليم العالي سالبًا 2003-2007)

 ٪.4.536 ( نمًوا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة2018

 (: أثر االستثمار في التعليم العالي على معدل الناتج الداخلي في الخمس سنوات المقبلة1الجدول)

معدل تطور الناتج الداخلي الخام في الخمس سنوات  تطور االستثمار في التعليم العالي

 المقبلة

 المعدل السنة الفترة المعدل السنة الفترة

1 1978-1982 96.227 2 1983-

1987 

0.603 

2 1983-1987 15.211 3 1988-

1992 

0.095 

3 1988-1992 4.430- 4 1993-

1997 

4.752 

4 1993-1997 5.779 5 1998-

2002 

2.047 

5 1998-2002 29.953 6 2003-

2007 

2.751 

6 2003-2007 11.536- 7 2008-

2012 

4.536 

7 2008-2012 23.825 8 2013-

2017 

4.410 

8 2013-2017 48.241 9 / / 

source: (Allam, Adel, & Reem , 2020) 

لم يظهر التحليل طويل األمد أي عالقة بين االستثمار في التعليم العالي والنمو االقتصادي في المملكة العربية 

جح نموذج لم ينالسعودية، مما قد يشير إلى عدم وجود تأثير لالستثمار في التعليم العالي في النمو االقتصادي، بمعنى 

على العكس،  الدراسة في إيجاد عالقة بين االستثمار في التعليم العالي والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

يستفيد اإلنفاق على التعليم العالي من االزدهار االقتصادي وارتفاع عائدات النفط. أي أن طبيعة العالقة السببية كانت عكسية 

القتصادي ارتفع مستوى التعليم العالي. ومع ذلك، لم يكن التعليم العالي استثمارا فعاالً ولم يستخدم أي أن بفضل النمو ا

 كعامل مؤثر على النمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية.
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يم الدراسة التي أجريت على جمهورية ألمانيا الفيدرالية، أكبر اقتصاد في االتحاد األوروبي ومركز رئيسي للتعل

)ألن األشخاص الذين ولدوا بعد هذا العام يشكلون القوة  1950للسكان المولودين بعد عام  2017-1990للفترة العالي 

المواطنين المحليين )األلمان( ومواطني االتحاد األوروبي، ومواطني العاملة النشطة في ألمانيا( بالنسبة لثالث مجموعات 

ني االتحاد األوروبي(. وقد تم مقارنة وضع المهاجرين من دول االتحاد األوروبي البلد الثالث )غير األلمان وغير مواط

كما تم استخدام العديد من المؤشرات لقياس أداء  ودول خارج االتحاد األوروبي ومستوى عائداتهم على التعليم العالي.

اق بالتعليم العالي، متوسط الدخل الشهري، التعليم العالي والتنمية االقتصادية مثل: عدد سنوات الدراسة، ومستويات االلتح

 (Vochik, Oganesyan, & Olejarz, 2018) الموقع في سوق العمل... إلخ.

وبناًء على بيانات مؤشر التنمية البشرية، وهي مجموعة بيانات تم جمعها ضمن مشروع تديره األمم المتحدة 

الخام للفرد ونسبة االلتحاق اإلجمالية بالجامعات )التعليم العالي(، ( إلى وجود عالقات قوية بين الناتج الداخلي 2018)

عدد السنوات التي يقضيها الفرد في التعليم العالي له تأثير إيجابي على مقاييس األداء االجتماعي  وبشكل أدق تفيد النتائج أن

 19ون اللغة األلمانية يكسبون حوالي كما أظهرت النتائج أن األجانب الذين يجيدواالقتصادي من خالل مستويات الدخل. 

أكثر من أولئك الذين ال يجيدونها وأن دخل األجانب أقل من دخل األلمان، بمعنى عائدات التعليم بشكل عام )والتعليم العالي 

لتعليم العالي بشكل خاص( بالنسبة لألجانب أقل منها بالنسبة للمواطنين األلمان. باإلضافة إلى العالقة السببية اإليجابية بين ا

والتنمية االقتصادية تبين النتائج العالقة السببية العكسية، أي أن النمو االقتصادي العالي يُعد القاعدة االقتصادية والمعرفية 

للتعليم العالي. وأخيرا توصي الدراسة، أنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من النظام التعليمي وتطويره بشكل أكبر، من 

 ,Vochik, Oganesyan)في أنظمة التعليم العالي. صالحات المؤسسية بعض التغييرات الجوهرية واإل الضروري إجراء

& Olejarz, 2018) 

تهدف إلى تحليل مساهمة التعليم بجميع مستوياته االبتدائي  2013و 1995هناك دراسة أجريت في نيبال بين عامي 

قتصادية لنيبال. وقد أظهرت النتائج أنه يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي والثانوي والجامعي في التنمية االجتماعية واال

٪ في معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي يؤدي إلى 1إذا كان هناك تغيير بنسبة الخام الحقيقي للفرد في نيبال. وتظهر كذلك أنه 

والتعليم العالي أو الداخلي الخام ٪ من الناتج 71.36 ٪. وبالمثل، للتعليم الثانوي39.17بنسبة الداخلي الخام زيادة الناتج 

لذا تظهر نتائج البحث أن هناك دوًرا إيجابيًا وهاًما وعلى المدي الطويل لمستويات التعليم المختلفة  .٪11.43الجامعي بنسبة 

 (NOWAK & GANGADHAR, 2016, p. 38)الداخلي الخام. في االقتصاد الوطني وهو الناتج 

دونيا الشمالية تولي للتعليم العالي دورا هاما في تحقيق النمو االقتصادي ودفع عجلة االبتكار. ففي الدراسة التي مق

والت تقوم بتحليل العالقة بين المتغيرات السببية للتعليم العالي )عدد الطالب المسجلين(  2018-1990أجريت خالل الفترة 

م للفرد( أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين مستوى التعليم ومعدالت التوظيف، فقد والنمو االقتصادي )الناتج الداخلي الخا

سجلت نتائج الدراسة أدنى معدالت البطالة بالنسبة للحاصلين على تعليم عالي، كما تم تسجيل فروقات كبيرة في متوسط 

 .Cvetanoska & Trpesk, 2020, p)  .ذوي التعليم العالي وذوي المستوى المنخفض الدخل الشهري بين الموظفين

بمعنى هناك فرق كبير بين النسبة المئوية للموظفين الذين أكملوا التعليم االبتدائي والثانوي من جهة والموظفين الذين . (201

أكملوا تعليمهم الجامعي من جهة أخرى. باإلضافة إلى ذلك، فإن أعلى نسبة توظيف هي بين الحاصلين على تعليم عاٍل، 

فقد قدمت هذه الدراسة دلياًل إضافيًا على وجود عالقة سببية . عاًما 64إلى  20٪ ضمن الفئة العمرية من 70تزيد عن  والتي

 & Cyetanoska) .2018إلى  1990إيجابية بين التعليم العالي والنمو االقتصادي في مقدونيا الشمالية للفترة من 

Trpesk, 2020, p. 206) 

(. وقد 2019-1974في إثيوبيا تعالج تأثير التعليم العالي على النمو االقتصادي خالل الفترة ) هناك دراسة أجريت

اعتمدت على المتغيرات المستقلة )اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي، وفرص التوظيف، وتسجيل الطالب، ورصيد رأس 

ج الداخلي الخام الحقيقي(. تم جمع البيانات من البنك المال البشري، ومعدل البحث والتطوير( على المتغير التابع )اإلنتا

الدولي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الوطني إلثيوبيا. استخدمت الدراسة نماذج لتقييم العالقة طويلة المدى 

لبشري ونسبة االلتحاق وقصيرة المدى بين المتغيرات. تشير نتائج الدراسة إلى أن اإلنفاق الحكومي ورصيد رأس المال ا

بالتعليم العالي ارتبطت بشكل إيجابي مع اإلنتاج الداخلي الخام ولها مساهمة كبيرة في النمو االقتصادي للبلد على المدى 

الطويل. أما على المدى القصير فإن اإلنفاق الحكومي وااللتحاق بالتعليم العالي، ورصيد رأس المال البشري ومعدل 

  (Echevarria, 2020)ضئيلة في النمو االقتصادي للبلد.  التوظيف له مساهمة

دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ إلظهار التأثير الكبير للتعليم  49وهناك دراسة تم استخدام من خاللها بيانات من 

على التعليم العالي، زادت  أظهرت نتائج البحث أنه كلما زاد عدد السكان الحاصلينوقد العالي على النمو االقتصادي لألمم. 
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احتماالت النمو االقتصادي. وقد أظهر عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن مستوى اإلنجاز في التكنولوجيا يعتمد بشكل 

كبير على مستوى التعليم العالي في اقتصاد معين. وبالتالي تعتبر معظم البلدان ذات النسب المرتفعة تسجيال في التعليم 

"قادة" في التكنولوجيا، يمكن أن يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على مستوى التنمية االقتصادية )مقاسة بنصيب العالي 

 . (Pillay, 2011, p. 22) الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي(

ين التعليم دولة مختارة في العالم. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة العالقة ب 78هناك دراسة أجريت على 

 .العالي والتنمية االقتصادية وبالتالي التحقق من العالقة بين التوسع )الكمي والنوعي( للتعليم العالي والتنمية االقتصادية

(Hemmati, Ghasemai, & Mansouri Najad, 2020, p. 15). 

لعالي وطالب الدراسات العليا لم تؤد تشير بعض النتائج إلى أن الزيادة غير المخطط لها في عدد مؤسسات التعليم ا

إلى النمو بل بالعكس أي أن التوسع الكمي للتعليم العالي كان له أثر عكسي على التنمية االقتصادية. وبعبارة أخرى، فإن 

د، يمكن دخول الطالب الجامح إلى نظام التعليم العالي، ال سيما في البلدان النامية التي ليس لديها تاريخ أكاديمي طويل األم

أن يقلل من جودة النظام التعليمي النخبوي ويخلق تحديًا في وظائفه الداخلية. من ناحية أخرى، سيؤدي عدم التوافق بين 

العرض والطلب على العمالة وعدم وجود ارتباط عضوي بين التعليم العالي والصناعات المحلية في هذه البلدان إلى موجة 

ت، مما يزيد من عدم الثقة في نظام الجامعة وتقليص مكانتها بشكل نهائي. وبدالً من حل بطالة متزايدة من خريجي الجامعا

، و Hemmati ،Ghasemai) المشكالت االقتصادية واالجتماعية، ستصبح الجامعة عقبة أمام تطور المجتمع وتقدمه.

Mansouri Najad ،2020)لتنمية االقتصادية والحد من الفقر إال . إذن ال يمكن أن يؤدي التوسع في التعليم العالي إلى ا

 من خالل انتشار ثقافة الجودة في جميع ركائز نظام التعليم العالي. 

وتضيف النتائج إلى أنه بالرغم من أن الكفاءة )الداخلية( في التعليم العالي لها عالقة إيجابية بالتنمية االقتصادية. إال 

نمو اقتصادي، بل ال بد من ضروريات أخرى.   ففي بعض البلدان، زاد اإلنتاج  ان هذه الكفاءة ال تتحول بالضرورة إلى

العلمي بشكل كبير؛ ومع ذلك، فإنه ال يعني بالضرورة تحسين في البيئة، أو تنمية اقتصادية، والحد من الفقر وعدم المساواة، 

الالزمة لتحقيق التنمية، لكنه ليس شرًطا  أو تحسين الظروف المعيشية. بمعنى التوسع في التعليم العالي هو أحد الشروط

كافيًا. باإلضافة إلى التوسع الكمي والنوعي للنظام الجامعي، ولتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، هناك عوامل أخرى مثل البنية 

ية، كفاءة التحتية، بيئة االقتصاد الكلي، الصحة والتعليم، حجم السوق، السوق المفتوحة، االستقرار السياسي والديمقراط

السلع اإلنتاجية، أسواق المال واألعمال، واالستعداد التكنولوجي، وعدم الفساد، والبيروقراطية الفعالة، في هذا الصدد، 

ينبغي النظر إلى التعليم الجيد والوصول المكثف إلى التعليم العالي على أنهما وجهان لعملة واحدة، ألن الوصول المكثف 

 ض الجودة غير مجدي، والتعليم الجيد مع إمكانية الوصول المنخفضة غير جيد كذلك.إلى التعليم العالي منخف

-1990رأس المال البشري على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  كما أن هناك دراسة تقوم بتحليل أثر

مر المتوقع عند الوالدة كمؤشر ، من خالل االعتماد على متوسط سنوات الدراسة كمؤشر لمتغير التعليم ومتوسط الع2018

لمتغير الصحة والنمو االقتصادي الذي يمثله الناتج المحلي اإلجمالي وقد تم التوصل إلى عالقة إيجابية مهمة طويلة المدى 

٪ في متوسط سنوات الدراسة ومتوسط العمر 1بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي، حيث ستؤدي الزيادة بنسبة 

٪ على التوالي. إال أن متوسط سنوات الدراسة 2.1٪ و 0.2الوالدة إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة المتوقع عند 

 (Bentoumi & Khemissi, 2020) ليس له أي تأثير على المدى القصير وله تأثير إيجابي فقط على المدى الطويل.

لعالقة بين التعليم العالي والتنمية االقتصادية. وفي نفس الصدد، تضيف دراس أخرى عن الجزائر التي تبحث في ا

)ليسانس، والماجستير، والدكتوراه(، فإن  LMDعلى الرغم من أن الدولة قد اعتمدت نماذج تعليمية أوروبية، مثل نموذج 

وبالتالي، على هذا التبني لم يشجع بالضرورة التغيير والتقدم ما لم يكن األفراد يرون أن التعليم العالي هو منشئ للثروة. 

الرغم من أن االستثمارات االقتصادية في التعليم العالي ضرورية وأن سياسات التنويع االقتصادي مطلوبة في الجزائر، إال 

أنها ستظل غير فعالة دون معالجة االدماج الكامل للتعليم العالي في االقتصاد. إذن على الجزائر أن تكافح من أجل دمج 

ستراتيجية االقتصادية والتنموية للبالد. وفي الوقت نفسه، ال تحتاج فقط إلى اعتماد أنظمة التعليم العالي، التعليم العالي في اال

ولكن أيًضا للتأكد من أن هذه األنظمة مطبقة وذلك للحد من معدل البطالة المتزايد باستمرار بين خريجي الجامعات 

 (Chirouf, 2017, p. 123) الجزائرية المختلفة. 
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 خاتمة:ال

تثير التحليالت السابقة الجدل حول مكانة التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية، مما يتيح المجال 

إلدراك أهمية البحث في الدور التنموي الذي يلعبه التعليم العالي وامكانيته في اللحاق بالركب الدول المتقدمة، وانه ال 

 يمي دون آخر لعدم وجود تباين في ربحية االستثمار بين المستويات المختلفة. يمكن االعتماد على مستوى تعل

تؤيد الدراسة الحالية ما جاءت به بعض الدراسات وتخلص إلى نتيجة مفادها أنه ال يمكن تجاهل مكانة التعليم العالي 

مؤسسات التعليم العالي والدخول الجامح ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية، إال أن الزيادة غير المخطط لها في عدد 

لطالب الدراسات العليا يلعب دورا عكسيا في تحقيق التنمية االقتصادية مما يستدعي وجوب تعليم عالي الجودة والذي يعد 

 أحد الشروط الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية 

 

 النتائج والتوصيات:

 ومن بين النتائج والتوصيات نذكر:   

 سات السابقة تفتقر إلى عالقة التعليم العالي بالتنمية االقتصادية بقدر ما لها عالقة بالنمو االقتصادي. إن الدرا 

 .بالنسبة ألغلب الدراسات التي تناولت العالقة بين المتغيرين، التعليم العالي له دور هام في تحقيق التنمية االقتصادية 

 المستويات األخرى في تحقيق التنمية االقتصادية، سواء كان ذلك في الدول ال يمكن تجاهل مكانة التعليم العالي مقارنة ب

 المتقدمة أو األقل تقدما وإن أظهرت البعض منها أنها تتحقق فقط في الدول المتقدمة. 

 ن الزيادة غير المخطط لها في عدد مؤسسات التعليم العالي وطالب الدراسات العليا لم تؤد إلى النمو، أي أن التوسع إ

الكمي للتعليم العالي كان له أثر عكسي على التنمية االقتصادية. وبعبارة أخرى، فإن دخول الطالب الجامح إلى نظام التعليم 

العالي، ال سيما في البلدان النامية التي ليس لديها تاريخ أكاديمي طويل األمد، يمكن أن يقلل من جودة النظام التعليمي 

 فه الداخلية. النخبوي ويخلق تحديًا في وظائ

  سيؤدي عدم التوافق بين العرض والطلب على العمالة وعدم وجود ارتباط بين التعليم العالي والصناعات المحلية في هذه

البلدان إلى موجة بطالة متزايدة من خريجي الجامعات، مما يزيد من عدم الثقة في نظام الجامعة وتقليص مكانتها بشكل 

 ت االقتصادية واالجتماعية، ستصبح الجامعة عقبة أمام تطور المجتمع وتقدمه.نهائي. وبدالً من حل المشكال

  ال يمكن أن يؤدي التوسع في التعليم العالي إلى التنمية االقتصادية والحد من الفقر إال من خالل انتشار ثقافة الجودة في

 جميع ركائز نظام التعليم العالي. 

 على عدم المساواة بين الطبقات االجتماعية. من خالل فرض رسوم على  التعليم العالي يمكن أن يؤثر بشكل كبير

الطالب مقابل الدراسة والمسكن والمأكل، حيث يمكن أن يؤدي إلى وضع يكون فيه الطالب األثرياء فقط قادرون على 

اسية على أساس (. على النقيض من ذلك، يمكن أن يؤثر توفير المنح الدرOketch 2003تحمل تكاليف التعليم العالي )

 الحاجة بشكل إيجابي على عدم المساواة في الدخل، حيث تُمنح نسبة أكبر لألفراد فرصة الوصول إلى التعليم العالي 

 وفق نماذج دولية  لتعليم العالياأنظمة على عتماد الوطني، فال يكف اال االدماج الكامل للتعليم العالي في االقتصاد

 بمضامينها،  د أن هذه األنظمة مطبقةلتأكوإنما ال بد من ا، متقدمة

  انتهاج معايير ومواصفات الجودة العالمية في كل أطوار التعليم 

   العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بمؤشرات التعليم العالي كالعدد المناسب للطلبة بالنسبة ألعضاء

 هيئة التدريس

  إلى نظام يعزز تكوين الثروة  )االنفاق على التعليم العالي( لى التكلفةنظام التعليمي العالي من نظام يركز عالتحول

 والتقدم والتغيير

  االهتمام ورعاية حاملي الشهادات العليا ومحاولة تجسيد مخرجاتهم على أرض الواقع من أجل التصدي إلى التحديات

 العالمية المحتملة وتحقيق التنمية االقتصادية

 ليم دون التركيز على مستوى دون آخراالهتمام بكافة أطوار التع 
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