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نحمد هللا ونشكره على فضله و 

نعمه وعمال بسنة نبينا محمد 
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تخرجي وعلى كل ما قدمته لي 

وكما أشكر كل زمالئي   من عون

والى كل من مد لي  في الدفعة 

من قريب أو بعيد  يد العون 
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إلى شعاع النور 

الحياة  في ودافعي
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 أمي 

إلى سلب طموحي في  

 حياة وبذرة حلميال

 والدي رحمه هللا

الى كل هؤالء اهدي 
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 الملخص



 

    

 

في  ميتهلقد أجريت العديد من الدراسات عن موضوع التعليم في بلدان العالم إدراكا أله

لنمو عليم واالت تحقيق النمو االقتصادي، لذا تأتي هذه الدراسة كمحاولة للبحث في العالقة بين
شركات ع الملناحية النظرية  ثم عالقة جودة التعليم ومخرجاته االقتصادي في الجزائر من ا

نات ع البياع جمالناشئة  من الناحية التطبيقية على حالة الجزائر.من خالل القيام بمقابالت م

اء ي انشفإيجابي  دوروتحليلها و كانت أهم النتائج المتوصل إليها أن لمخرجات التعليم 
ثمار الستكما تطرقنا الى ابراز دورالدولة في تشجيع ا الجزائري طرف الشباب الشركات من

 .في التعليم وتبني مشاريع الشباب 

 

 . المشاريع الناشئة، مخرجات التعليم ، جودة التعليم"  الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

 Many studies have been conducted on the subject of education in the 
countries of the world in recognition of its importance in achieving 

economic growth, so this study comes as an attempt to research the 
relationship between education and economic growth in Algeria in 

theory, and then the relationship of education quality and outputs with 

emerging companies in practice in the case of Algeria. Through 
conducting interviews with data collection and analysis, the most 

important findings were that the outputs of education had a positive 

role in establishing companies on the part of Algerian youth. We also 
discussed the role of the state in encouraging investment in education 

and adopting youth projects. 

 Key words "quality of education, educational outcomes, emerging 
projects." 

 

 



  مقدمة عامة 

 

 أ   

 

 جتمع شرطاد المتعتبر إتاحة أكبر قدر من المعلومات والمعارف ألوسع شريحة من أفرا      

ولة أو الد أساسيا لجعل التنمية قضية وطنية يشارك فيها كافة أفراد وشرائح المجتمع وليس

 اءلة.للمسوالنخبة فقط. قصد جعلها نشاطا قائما على المشاركة والشفافية وخاضعا للتقييم 

ة التنمي يم فومن المعروف أن الصلة بين التعليم واالقتصاد والتنمية وثيقة ؛ فالتعليم يسه

ة ثمر بصورة مباشرة من خالل ما يقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي

مجتمع، وال البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم، وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم

و دد الفوائد فهينظر للتعليم على أنه متع تحابي جميعها التنمية بشكل أو بآخر. ومن جانب آخر

، لفرصيرفع اإلنتاجية ويرفع االستثمار واالدخار، ويساعد على تحسين الدخل وتكافؤ ا

 ة فيويضمن التشغيل وعلى وجه الخصوص في القطاع العام، كما يسهم بتعزيز دور المرأ

 نتاجيةة اإلالنشاط االقتصادي، هذا باإلضافة إلى دوره في التأثير على قرار الهجرة وزياد

 صية منتشكل المبادرات الذاتية وخلق المشاريع الشخبحيث واالقتصاد  على مستوى الفرد

 ية خاصةمتفشأهم الرافعات االقتصادية التي تساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة ال

فة وسط فئة الشباب من حملة الشواهد العليا. فأمام وضع اقتصادي هش بنسب نمو ضعي

 احد ريجين وضع حتمية التوظيف الذاتي باعتبارهومعدالت بطالة مهولة، خاصة بين الخ

ا خالل م ك منالمخارج المهمة لتشجيع التشغيل وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. وذل

باب الش تتيحه مثل هذه الشركات الصغرى و المتوسطة المحلية المحدثة من طرف المقاولين

 .حاملي المشاريع الناشئة من قيمة مضافة محتملة

 الرئيسية إلشكاليةا فإن والنمو التعليم  مابين التبادلية للعالقة ناء على ما سبق ذكره ونتيجةوب

 : التالي التساؤل حول تتمحور للدراسة

 االقتصادي في الجزائر ؟ النمو التعليم في تحقيق ما هو الدور الذي يلعبه -

 ؟ ريع الناشئة  المشا حملفي  وهل للمستوى التعليمي والتكويني  للشباب أهمية -

 تتفرع اإلشكالية الرئيسية الى مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها

 هل  التعليم يؤثر في النمو الإلقتصادي؟ -1

 هل جودة التعليم مقياس لتحقيق التنمية الإلقتصادية ؟ -2

 ؟ عالقة بين مخرجات التعليم ونجاعة المشاريع الناشئة  هل هناك -3

 ون بكفاءة الشباب التعليمية والتكوينية ؟هل نجاح المشاريع الناشئة مره -4

 : الفرضيات

 : هي الفرضيات من مجموعة إلى التطرق تم اإلشكالية على لإلجابة

  تحقيق النمو االقتصادي  في فعال أثر له التعليم  :األولى الفرضية

 الموارد تعليم وتكوين بمدى كفاءة  مرهون االقتصادية  التنمية تحقيق :الثانية الفرضية

  البشرية 



  مقدمة عامة 

 

 ب   

 

 من تكاملية القةع والنمو والتنمية االقتصادية  الكفاءة التعليمية  بين تجمع :الثالثة الفرضية

 .األخر على أحدهما تأثير خالل

 مهما وراد يلعب المستوى التعليمي والتكويني للشباب حاملي المشاريع  :الرابعة الفرضية

 .  نجاح هذه األخيرة  في

 : الدراسة منهج

 ىتسع الذي الهدف و وخصائصه ذاته بحد الموضوع طبيعة على تتوقف البحث هجيةمن إن

 و اسةالدر هذه أهداف تحقيق سبيل في و الموضوع لطبيعة ونظرا ، إليه للوصول الدراسة

 سنحاول  ، الدراسة فرضيات صحة من التحقق و المطروحة التساؤالت على اإلجابة

 :على اإلعتماد

 يالوصفي التحليل المنهج

 تم ما يلوتحل ، معين موضوع أو ظاهرة عن ودقيقة كافية بيانات جمع إلى المنهج هذا يهدف

 لمناهجا من عددا تتضمن ومرنة واسعة مظلة يعتبر الوصفي التحليلي المنهج أن حيث  جمعه

 خالل نم وذلك اإلحصائية األساليب الدراسة على  الفرعية حيث سنعتمد في هذه واألساليب

 ضوء على وذلك سنستخدم التحليل والتركيب والمقارنة  حيث لبيانات والمعطيات ا  استخدام

 التنميةعالقة التعليم بالنمو و جوانب بجميع اإلحاطة دفبه.أهدافها، و الدراسة طبيعة

تشجيع الشباب ي فتلعبه جودة وكفاءة التعليم  الذي الدور تحديد وكذا فيها والتعمق االقتصادية

 . الناشئة على حمل المشاريع

 : الموضوع أهمية

 الموضوع في  أهمية وتكمن

هية د ورفاأساس سعادة الفر أهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع، حيث انه يعتبر -1

 المجتمع وتقدمه

 لىع لعملا خالل من التنمية على النمو و التأثير في فعال دور لجودة التعليم من لما -2

 العمل كذا و لى افالس بعض الشركات الناشئة ،تسليط الضوء على العوامل التي أدت ا

 سته توضيح أهمية التعليم والتكوين ومالئمته مع طبيعة النشاط المراد ممار على

ً للوظاأهمية الشركات الناشئة باعتبارها  -3 ددة ئف متعمصدراً للمداخيل الوطنية ومصنعا

  المستويات

 

 : الموضوع إختيار مبررات

 أو يةذات كانت سواء أسباب عدة إلى يرجع إنما و فراغ من قالينطل موضوع أي دراسة إن

 . موضوعية

 : الذاتية األسباب



  مقدمة عامة 

 

 ت   

 

 على هاإنعكاسات و النمو والتنمية تحقيق في التعليم  مساهمة مدى معرفة في الرغبة 1-

ر الشركات نجاح الشباب في تسيي أمام تقف التى المعوقات و التحديات أهم ،وكذا  المجتمع

 . الوطني  المستوى على الناشئة

 المحلية ةالتعليم والتنمي بموضوع الشخصي كوني موظف في القطاع  اإلهتمام إلى إضافة 2-

 .فيه نعيش الذي الواقع وكذا الحياة نواحي كل يمس ألنه

 

 األسباب الموضوعية:

ا بط مأهمية الموضوع في ظل محدودية الدراسات و األبحاث في هذا المجال والتي تر -1

 ودة التعليم والنمو والتنمية .بين ج

ة تنميتسليط الضوء على جودة التعليم  من خالل الكشف عن دوره في التأثير على ال -2

 لمنشودةا مية إضافة إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة للعب دور فعال في الوصول إلى التن

. 

 األهداف العلمية : تتمثل في :

 لكل من التعليم  والنمو والتنمية  . محاولة الوصول إلى تعريف واضح -1

 ة التنمي مو وة التعليم  على النتزويد المكتبة الجامعية ببحث علمي يبين مدى تأثير جود -2

ة تنميدراسة تأثير مخرجات التعليم للشباب حاملي المشاريع الناشئة  في تحقيق ال -3

 اإلقتصادية .

ن طرف مبعة ى أهم البرامج و السياسات المتتتمثل في محاولة التعرف عل األهداف العملية :

لمحلي اتوى الدولة من تكوين وتأهيل الشباب حاملي المشاريع الناشئة ومرافقتهم  على المس

عمل تلتي اومدی تأثير هذه السياسات في التخفيف من أعباء التنمية ، وكذا أهم الرهانات 

هؤالء  ساعدتلتكوين و اعداد برامج الجماعات  المحلية على تحقيقها من خالل انشاء معاهد ل

 الشباب  الى الدفع بعجلة التنمية المحلية.

 صعوبات الدراسية :

 من أهم الصعوبات التي نتوقع مصادفتها في إنجاز هذه الدراسة هي :

شابكه ه وتصعوبة اإللمام بعنصر التعليم ودوره على صعيد التنمية المحلية نظرا لتشعب -1

 ت .مع العديد من المجاال

ن أضيق الوقت  حيث أن هذه الدراسة محددة بوقت معين ال يجب تجاوزه و خاصة و  -2

 لهذه الدراسة جانب ميداني يتطلب جهد ووقت كبير إلكمال الدراسة الميدانية .



  مقدمة عامة 

 

 ث   

 

 تيجةصعوبة الحصول على المعلومات و اإلحصائيات الدقيقة و الكافية للدراسة ، ن -3

ن ميات إضافة إلى تباين وإختالف المعلومات و اإلحصائ للحجر الصحي المطبق في البالد

 مصدر آلخر.

ع ضوإمتناع بعض اإلطارات عن مقابلتنا  ومنحنا المعلومات المتعلقة بذات المو -4

دث التحا حتم  علينا التفكير في التواصل معهم عن طريقمتحججين بجائحة كورونا  مما 

 مة  .المرئي  للحصول على المعلومات والبيانات الالز

  لباحثينغلب اقلة المراجع والدراسات السابقة بحكم اختيارنا لموضوع نادرا ما يتناوله ا -5

 حدود الدراسة :

 : الحدود المكانية

ل ن خالميقتصر موضوع الدراسة على معالجة دور التعليم  على صعيد التنمية  بشكل عام  

عليم ت التمالئمة مخرجا د دورإبرازه کمتغير البد منه لكل عملية تنموية ، من خالل تحدي

 لتنمية االقتصاديةللشباب  مع طبيعة الشركات الناشئة  في التأثير على ا

 الحدود الزمانية :

لفترة ية في المحلتم التركيز في دراستنا عن تأثير التعليم  ودوره في تحقيق النمو والتنمية ا 

ف وفي بعض األوقات سو ، 2020إلى النصف األول من سنة  2019الزمنية الممتدة من 

 يتعذر علينا التقيد بهذه المدة بسبب غياب المعلومات أو ألسباب أخرى

 

 

 

 الدراسات السابقة :

ساحل تنمية  رأس المال البشري وأثره على كفاءة المنشأة دراسة ميدانية  في ال – 1

براهيم ر إماالسوري)دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في السكان والتنمية(إعداد الطالب ع

 2014بإشراف د. يسيرة دريباتي 

 الملخص  

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم رأس المال البشري ودراسة مؤشرات تنمية رأس 

المال البشري وأثرها على كفاءة المنشأة، وقياس معدل العائد على االستثمار في رأس المال 

ل السوري، وذلك من خالل بيانات المكتب البشري بتطبيق معادلة الكسب الميسرية في الساح

المركزي لإلحصاء ومن خالل توزيع استبيان على مجموعة من العاملين في القطاع العام 

وفي القطاع الخاص المنظم الذين يمارسون عملهم في الساحل السوري، وتحليل البيانات 



  مقدمة عامة 

 

 ج   

 

ي واالختبارات وذلك باالعتماد على طرائق االستدالل اإلحصائ Spssباستخدام برنامج 

اإلحصائية والتوصل إلى النتائج التالية: تطورت مؤشرات تنمية رأس المال البشري خالل 

السنوات السابقة إال أنها ما زالت دون الحد المطلوب، ال تنتظر المنشأة للعاملين لديها كرأس 

ير % من التغ 6.  70مال بشري مهم في عمل المنشأة، مستوى التعليم والخبرة يفسران 

% من التغير الحاصل في الدخل في القطاع  7. 45الحاصل في الدخل في القطاع العام  

الخاص، ال يؤثر التدريب على دخل العاملين، كما يرتبط بمستوى التعليم ارتباطأ ضعيفة، 

انخفاض معدل العائد على االستثمار في رأس المال البشري في الساحل السوري، إن معدل 

ثمار في رأس المال البشري في القطاع العام ال يختلف عن معدل العائد على العائد على االست

 االستثمار في رأس المال البشري في القطاع الخاص في الساحل السوري.

 التنافسية الميزة تحقيق في البشري المال رأس في اإلستثمار دور  -2

 ضمن مقدمة تخرج مذكرة )مستغانم فرع الجزائر إتصاالت مؤسسة حالة دراسة (

 التسيير : تخصص تسيير علوم : الشعبة أكاديمي الماستر شهادة نيل متطلبات

 فتيحة نورين - : الطالبة طرف من اإلستراتيجي مقدمة

 الملخص

 " افسيةالتن الميزة تحقيق في البشري المال رأس في إستثمار دور " الدراسة هذه تناولت

 أبعادهاب التنافسية ميزة تحقيق في البشري المال رأس في إستثمار أثر تحديد إلى وهدفت

 الميدانية سةأقيمت الدرا حيث ،)والربحية السوقية الحصة ، التكلفة ، الجودة ( في المتمثلة

 المال أسر إستثمار بين العالقة تحقيق أجل ومن مستغانم، فرع الجزائر اإلتصاالت لمؤسسة

 من جملة توصل إلى وقد تحليلها تم وقد مقابلة تصميم التنافسية،تم والميزة البشري

 على تتوفر مستغانم فرع الجزائر اإلتصاالت المؤسسة أن : منها ذكر اإلستنتاجات

 لك.كذ مرتفع بمستوى جاء التنافسي مركزها أن كما ، مرتفع بمستوى بشري مال رأس

 

 جفر هجهي سكنه المدرس(2004/2015العراق) في االقتصادية التنمية في التعليم دور - 3

 البصرة جامعة العربي والخليج البصرة دراسات مركز / االقتصادية الدراسات قسم

 : المستخلص

 البشري العنصر وتنمية تطوير في اآلساسية اآلداة يعتبر ومستوياته مراحله بكافة التعليم إن

 حكوميا العراق في التعليمي النظام وإن البشري، المال رأس في باالستثمار مايسمى أو

 والتدريسية التعليمية الهيآت أعضاء بتوفير الدولة تقوم إذ الدراسية، المراحل عولجمي

 التعليم مرحلة في اآلهلية الكليات من عدد اآلخيرة   وناال في وأنشئت التربوية والمستلزمات

 عملية تكون أن يجب التعليم تطوير المهنية،وعملية المنظمات تنفيذها في يشارك التي العالي

 واالقتصادية االجتماعية التغيرات لمواجهة ومكوناته عناصره لجميع شاملةو مستمرة

 ال االستثمارية التربية ميزانية أن الدراسة توصلت وقد التنمية، مطالب وتحقيق والثقافية



  مقدمة عامة 

 

 ح   

 

 فال االستثمارية المشاريع أما ، وأجور كرواتب تنفق النسبة اآلكثر أن يعني ما الكثير، تشكل

 ينبغي إذ ،الدولة وبنية التعليم بنية بين االرتباط حقيقة يعكس واقع هو و ،بالقليل ال إ تحظى

 مع البطالة ونسبة ونسبة الفقر اآلمية نسبة تقليل بهدف للتنمية حقيقية سياسة هناك تكون أن

 بكافة العام التعليم لنظام الالزمة والمرافق اآلموال توفير يجب لذا السكان، عدد زيادة

 ويجب فائقة، واجتماعية فكرية بقدرات يتميزون ممن والمعلمات معلمينال وجذب مراحله،

عن  فضال ومؤهلين، منتجين أفراد بتشغيل البطالة امتصاص تحاول أن الحكومة على

 كافه المجتمع أفراد على بالتساوي الثروات توزيع على تعتمد أن ينبغي االقتصادية السياسة

 .أفضل تعلم أجل من الفقر على للقضاء

 

 تكامععل تحقيععق طريععق عععن العععالي التعلععيم بععرامج فععي الجععودة مسععتوى رفععع - 4

 مشعاريع تحلعل ميدانيعة دراسعة :العمعل سعوق متطلبعات معع الععالي التعلعيم مخرجعات

 يالحسععين سععالم بععن سععليمان الععدكتور والطلبععة األكععاديميين راء آ وتسععتطلع التخععرج

 سثلطنة نثزوى، جامعثة ات،الفراهيثدي للدراسث أحمثد بثن الخليثل مركثز متفثرغ، باحثث

 Salhusseini@unizwa.edu.om عمان

 

 :الملخص

خالل  من ليالعا التعليم برامج في الجودة مستوى رفع إلى تهدف الحالية الميدانية الدراسة

 رجةد في الدارسون الجامعون الطالب بها يقوم التي التخرج مشاريع إسهام إلى التعرف

 يواجهه ماو العمل، وسوق الجامعي التعليم بين التكامل إيجاد يعادلها في وما البكالوريوس

 تغلبال وسبل التكامل، ذلك تحقيق دون تحول وتحديات معوقات من والطلبة األكاديميون

 ستبانةاال هي أدوات، ثالث سةراالد تبنت أهدافها ولتحقيق .تذليلها وطرق الصعوبات على

 من اتالبيان لجمع وذلك الطلبة، بهاكت التي التخرج مشاريع تقارير وتحليل والمقابلة

 أكدت دوق .عمان بسلطنة جامعية وكليات جامعات عشر إلى المنتمين والطلبة األكاديميين

 عليمالت مخرجات تكامل في فاعل بشكل تسهم أن يمكن التخرج مشاريع أن الدراسة نتائج

 بسوق ريعالمشا تلك تربط عندما المستقبلية بوظيفته الطالب وتعريف العمل سوق مع العالي

 البيئة مع المشروع عمل أثناء في للتفاعل الجامعي للطالب الفرصة وتتاح العمل

 بها تنفذ لتيا اآللية بتطوير توصي الحالية الدراسة فإن لذا المستقبلية؛ لوظيفته الحقيقية

 وسوق يالعال التعليم مخرجات بين التكامل إيجاد في فاعلية أكثر لتصبح التخرج مشاريع

واجراء  ن،الجامعيي الطلبة أداء تقويم أدوات من أداة استعمالها في االستمرار مع العمل،

 وطالبها. الجامعات خصوصيات االعتبار في تأخذ التي والدراسات البحوث

 

 مجيد ادلع الدكتور العربية البلدان في االقتصادي اإلنماء عملية في التعليم مساهمة - 5

 العادلي



  مقدمة عامة 
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 بغداد جامعة النفسية واألبحاث لتربويةا الدراسات مركز

 

 :المستخلص

 التنمية رفد في النامية الدول في التعليم على اإلنفاق ساهم هل معرفة في البحث مشكلة تنبع

 وبين ينهاب الفجوات تضييق بغية متعددة مجاالت وفي التأهيل عالية بكوادر بشرية المنشودة

ً  المتقدمة الدول  كلفة كونه عليمالت على اإلنفاق مساهمة مدى تتناول يفه أألهمية أما .صناعيا

 تمجاال في  توجيهه أحسن لو فيما أخرى جهة من مستقبلي عائد ذو واستثمارا جهة من

 العتبارا بنظر تأخذ المعالم واضحة إستراتيجية من تنطلق مستقبلية رؤية من متخذة محددة

 يترتب وما المعرفية نحو االقتصاد تحوالت ظل في العمل سوق مجال في الكبيرة التحوالت

ً  تختلف تكاد وخبرات ومهارات تعليم من ذلك على  ادتس التي العمل سوق طبيعة عن كليا

 .العشرين القرن من األخيرة العقود حتى استمرت التي التقليدية الصناعية االقتصاديات في

 

. دحالثثة الجزائثثر دراسثة :  دور حاضثنات األعمثثال فثي دعثثم وتنميثثة المؤسسثات الناشثثئة - 6

،سثثثثثثثثثثثثثثثثثكيكدة، الجزائثثثثثثثثثثثثثثثثثر  1955أوت  20بوالشثثثثثثثثثثثثثثثثثعور شثثثثثثثثثثثثثثثثثريفة جامعثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

cherifabouchaour@yahoo.fr 

 

  :الملخص

د ، وقهدفت هذه الدراسة لتحرى دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة

ت ؤسساراجت فكرة حاضنات األعمال كثيرا بالنظر إلى دورها البارز في دعم وتنمية الم

ار، الصغيرة والمتوسطة الناشئة واستدامتها، من خالل تقديم مختلف الخدمات على غر

يجابية اثار آالوصول للبنى التحتية، تسويق، دعم مالي وشبكي...الخ، وهو ما أدى إلى احداث 

ال ألعمعلى االقتصاد المحلي للدول المتقدمة. وعلى ما يبدو فإن كل من فكرة حاضنات ا

تتعلق  دياتشئة في البلدان النامية بما فيها الجزائر تواجه عددا من التحوالمؤسسات النا

الء تعين ايدى يباالستدامة واالبداع. إذ ال تزال بعيدة عن مراحل متقدمة بلغتها بعض الدول ل

 ة.االهتمام للتحديات التي تواجه حاضنات األعمال في سعيها لدعم الشركات الناشئ

 

 محتوى البحث: -

 الية:الت شكالية بحثنا ولإلجابة على األسئلة السابقة وغيرها اخترنا الهيكلةلمعالجة إ

حث األول بحيث اكتفيت بالمب لتعليما حول أساسية جاء تحت عنوان مفاهيمالفصل األول :  
 محاوال  توضيح مختلف المفاهيم المتعلقة بالتعليم 

ى النمو االقتصادي ورأس الفصل الثاني: وللمزيد من االحاطة بالموضوع تم التعرض إل
المال البشري بدءا من إعطاء لمحة عن المفاهيم األساسية حول النمو االقتصادي ، وصوال 

 إلى دور التعليم ومساهمته في النمو االقتصادي.



  مقدمة عامة 
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الفصل الثالث : بالدخول في صلب الموضوع من خالل تناول الجانب التطبيقي تناولنا 

يث كان البد من التعرض إلى النظام التعليمي كمصدر موضوع واقع التعليم في الجزائر ح

رئيسي للرأس المال البشري في الجزائر في المبحث األول أما في المبحث الثاني كان البد 
من اعطاء لمحة عن الشركات الناشئة ودورها ، وبالخوض في الموضوع توجب االستدالل 

مع  وكذا دور حاضنات األعمال شئةبعالقة المستوى التعليمي للشباب حاملي المشاريع النا
نجاحها في المبحث الثالث
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 تمهيد

لى عقادرا  لفردالتعليم هو الوسيلة الوحيدة التي تقود الفرد لتحقيق أهدافه فالتعليم يجعل ا

لتعليم مله. فابأك المجتمعاإلبداع واالبتكار فال تعود ثماره على الفرد فقط بل يمتد أثره ليشمل 

تمعات المجهو األساس الجوهري للتقدم الحضاري فالفارق الوحيد بين المجتمعات المتقدمة و
جميع  ر فيالمتأخرة هي نسبة التعليم وبعدها يأتي التقدم االقتصادي واالجتماعي والتطوي

 المجاالت.

  المبحث األول : ماهية التعليم

 مالتعلي المطلب األول : مفهوم

يُعرف التعليم بأنّه عملية منظمة تهدف إلى اكتساب الشخص المتعلم لألسس العامة البانية  
للمعرفة ويتم ذلك بطريقة منظمة ومقصودة وبأهداف محددة ومعروفه ويمكن القول أن 

التعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب أو أنّه عبارة عن معلومات 

رات يتم اكتسابها من قِبَل الُمتلقّي بطرق معينة, فالتعليم مصطلح ومعارف وخبرات, ومها
يُطلَق على العملية التي تجعل الفرد يتعلّم علماً محدداً أو صنعة معينه, كما أنّه تصميم يساعد 

الفرد الُمتلقي على إحداث التغيير الذي يرغب فيه من خالل علمه, وهو العملية التي يسعى 

ى توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وينجز أعماله المعلم من خاللها إل
  1ومسؤولياته.

 الفرق بين التعليم والتعلم :

م التعلي مليةعالفرق بين التعليم والتعلّم يكمن في وجود كل عناصر العملية التعليميّة في  
مادة ت أو الومامعلوالتي تتمثّل في المدرس ذو الخبرة، والمتعلّم الذي يتلقى المعلومة، أو ال

ذه ود كل هط وجالتعليميّة أو المنهج الدراسي أو المنهج الحر. أما في عملية التعلم ال يشتر

لية ي عمالعناصر بل يجب فقط وجود الشخص العنصر المتعلّم الذي يريد أن يتعلم ويعرف ف
ينهما الفرق بوليم التعلّم وهنا يكمن الفرق بين التعلم والتعليم. ولتوضيح  مفهوم التعلم والتع

بوجود  رتبطيبالتفصيل البد ان نعرف ان هناك فرق آخر بين التعلم والتعليم هو أن التعليم 

 وات علىة سنفترة محددة لعملية التعليم قد تمتد إلى أشهر أو قد تكون سنة أو قد تكون عدّ 
أو  ر كثيرةشهألدّ سبيل المثال التعليم المدرسي، أو الجامعي، أو الدورات التدريبية التي تمت

عينه مد بمدة مقي الى سنوات عديدة. وهنا الفرق بين التعلّم والتعليم أن التعليم غير محدد وال

خيرة ت األويظل اإلنسان يمارس عملية التعلّم منذ اللحظات األولى في حياته حتى النهايا
 .ن.معي وال سنوموته. وال ينحصر مفهوم التعلم على فترة دراسيّة معيّنة وال وقت محدد 

 

 :أنواع التعليم -3
من المعروف أن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تحديد نوع التعليم في أي مجتمع من 

المجتمعات البشرية ، منها ما هو ايدولوجي، ومنها ما هو اجتماعي أو جغرافي أو اقتصادي 

 .2 ومنها ما هو عقائدي أو ديني.  أو سكاني
 عالم هي :ولكن األنواع المعروفة في ال

                                                
األردن: المناهج للنشر  -عمان م2013محسن علي عطية المناهج الحديثة و طرائق التدريس )الطبعة األولى (،    1

  . بتصّرف261-260والتوزيع، صفحة 
 . بتصرف134-132صفحة   نفس المرجع,  محسن علي عطية  2
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ف اختال وهو ذلك النوع من التعليم الموجود في المدارس على ،التعليم األكاديمي -1.3ـ
 . وما يتبع ذلك من تعليم عال في المعاهد وكليات المجتمع والجامعات  مستوياتها

 تاج إلىنة تح: هو التعليم الذي يؤهل صاحبه لممارسة مهنة معي التعليم المهني الفني ـ-2.3
 نية محددة ، منها : الدراسات التجارية والزراعية والهندسية ... الخ.قدرة ف

ة من ل درج: ويؤدي إلى امتالك حرفة معينة ، وهذا النوع يعتبر اق التعليم الحرفي -3.3ـ

الحرف  :التعليم المهني وأسهل منه ، وأقل في عدد سنوات التعليم . ومن األمثلة عليه 
 عمال الغزل والنسيج وتنسيق الزهور .الميكانيكية والكهربائية ، وأ

ويجمع ما بين الدراسات األكاديمية والدراسات المهنية بحيث يدرس  : التعليم الشامل -4.3ـ

الطالب مواد اكاديمية عامة لنهاية المرحلة التعليمية المحددة ، وفي الوقت نفسه يدرس المواد 
 1مل الدراسة الثانوية العامة .المهنية التي يرغب في دراستها جنباً إلى جنب حتى يك

 

 
 

 أهمية التّعليم والتّدريب:المطلب الثاني : 

التّعليم في اللُّغة من الِفعل َعلََّم أي اكتسب شيئاً جديداً، أّما التّعليم في االصطالح هي العمليّة  

ماٍت المتواصلة المستمّرة التي يستطيع الفرد من خاللها اكتساب مهاراٍت أو قُدراٍت أو معلو

جديدةٍ، أو خبراٍت، بواسطة الُمعِلّم، أو الكتاب، أو اإلنترنت، أو من األكبر سنّاً، وعادةً ما 

يكون التّعليم في مجاالت العلوم، والتّربية، واألدب، والِطّب، والهندسة وغيرها، أو في 

2دروٍس حياتيٍّة.
  

 مفاهيم التدريب: -1-

عارف ات والمعلومدارية الهادفة لتزويد األفراد بالميحتل التدريب مكانة هامة بين األنشطة اإل

ات مهارال الوظيفية المتخصصة والمتعلقة بأعمالهم ، وأساليب األداء األمثل لها، وصقل

تجد  م، ولوالقدرات التي يتمتعون بها ، بما يمكنهم من استثمار الطاقات التي يختزنونها
تصدر  التي السلوك وتطور أساليب األداء،طريقها لالستخدام الفعلي ، باإلضافة إلى تعديل 

نتاجي، اإل عن األفراد فعال، من أجل إتاحة الفرص والمزيد من التحسين والتطوير في العمل

تباينة ريب موعلى هذا جاءت مفاهيم التد وتأمين الوصول إلى األهداف اإلنتاجية المتصاعدة.
 فيمايلي: ومتشابه .ة تصب في قالب واحد نوردها

تدريب على انه تطوير أو تنمية سلوك الفرد عن طريق وسائل معينة في مجال يعرف ال
كما يعرف بأنه"  المعرفة أو المهارة، أو االتجاهات بغرض تحقيق معيار أداء مرغوب فيه.

إلى إحداث تغيرات في المتدربين من ناحية مهارتهم، ومعلوماتهم  تخطيط نشاط يهدف

                                                

 267ص 2006عبد هللا الرشدان  المدخل الى التربية والتعليم دار الشروق للنشر والتوزيع    1
 
2    2020 -6-What is education? A definition and discussion", http://infed.org, Retrieved 14  
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اهاتهم، مما يجعلهم الئقين ألداء أعمالهم بكفاءة وإنتاجية ومعارفهم وآرائهم وسلوكياتهم واتج
 1عالية.

 

 األهداف الرئيسيّة للتّعليم: -2

 2من االهداف الرئيسية للتعليم: 

م من فعاالتهم وانتهدف عمليّة التّعليم إلى التّأثير في عواطف المتعلّمين وسلوكهالعاطفة:  -1

 ليميّة.خالل مخاطبة المشاعر في بعض المراحل التّع

ياضسة اأي تنمية المقدرة والكفاءة البدنيّة عند المتعِلّم من خالل ممار الحركة: -2 ة لِرّ

ريّة ب المخبجاروالمقدرة على استخدام األدوات في اتمام العمليّة التّعليميّة، والقيام بالتّ 

 وغيرها مّما يتطلَّب مجهوداً بدنيّاً.

 علومات،ب الملعقلّي عند المتعِلّم عن طريق اكتسا: أي تطوير الجانب الفكرّي واالمعرفة -3

 لتّحليل، واوالمهارات الجديدة في الحساب، وحّل المشكالت والمسائل، وتعزيز َملَكة الحفظ

ياضّي، واألدبّي.  المنطقّي، والرَّ

 طريقةٍ بتعِلّم اب للممن أهداف أية عمليٍّة تعليمّيٍة تحقيق الفهم واالستيعالفهم والتَّطبيق:  -4

 صحيحٍة، بحيث يستطيع تطبيق ما فهمه وتعلَّمه في حياته العمليّة.

  األهداف الرئيسيّة للتّدريب -3

 3من االهداف الرئيسية للتدريب:

بين من خالل ممارسة المشاركة: -1 يهدف التّدريب إلى تفعيل روح المشاركة بين المتدِرّ

 نشاٍط يتشارك فيه الجميع.

بعض  اح للمتدربين بممارسة التّجربة بأنفسهم بعد شرحعن طريق الّسماالستكشاف:  -2

 تّدريب.ن المالُمعطيات من قِبل الُمدّرب، ثُّم تتُاح الفرصة للمتدربين باكتشاف المطلوب 

 دّرب.بين المُ هم، و: التّدريب يُتيح الفرصة للمتدربين تبادل الخبرات فيما بينتبادل الخبرات -3

ئٍة من ا أو لفمطاعٍ رات التّدريبيّة للموّظفين أو للعاملين في ق: تُعقد الدّوتنمية المهارات -4

خطيط ة كالتّ هنيّ المجتمع؛ لتنمية المهارات الفنيّة ككتابة التقارير الفنيّة، والمهارات الِذّ 

ير الذّات ة وتطوبشريّ االستراتيجّي واإلدارة واتخاذ القرارات، والمهارات اإلنسانيّة كالتّنمية ال

 نّفس.والثِّقة بال

دى لقوة : تهِدف الدّورات التّدريبيّة لمعرفة نقاط الّضعف والتحسين مستوى األداء -5

 المتدربين وتقييم األداء بشكٍلّ دوريٍّ لضمان استمراريّة التّحسين.

                                                
س العمل والتنظيم إعداد الطالب : الطاهر مجاهدي إشراف األستاذ أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النف  1

   35قسنطينة ص  -كية جامعة منتوري الهاشمي لو الدكتور
2   2020 -6-LEARNING OBJECTIVES", www.edglossary, Retrieved 14"  
3   .www.cmu.eduDesign & Teach a Course", "  

http://www.cmu.edu/
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لعب وال تهدف األنشطة التدريبية خاصة التي تعتمد على الحركة واألداء كسر الجمود: -6

لون يحت بعض المتدربين، خاصة ممن تقدموا في العمر أو ممن إلى كسر الجمود والخجل عند

 مناصب وظيفية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على نفسية المتدرب.

 التعليم والتكنولوجيا:المطلب الثالث: 

 مفهوم تكنولوجيا التعليم  -1

 لي:هناك كثير من التعريفات لمصطلح تكنولوجيا التعليم، وسوف نوضح أبرزها فيما ي

 لتعليم،اجيا يتا ريتشي" و"بارابار أسلييز"، ويُعَدُّ ذلك هو أول تعريف لتكنولوتعريف "ر 

 خدمة فيم: "تكنولوجيا التعليم تتمثل في النظريات والتطبيقات المست1970وظهر في عام 

هدف بتصميم المصادر والعمليات، والسعي نحو تطويرها، ومن ثم استخدامها بشكل منظم 

 تحقيق فاعلية التعلم".

 دات المعرفت "الموسوعة األمريكية" تكنولوجيا التعليم على أنها: "استخدام اآلالت وع

  واألجهزة في التعليم، ومن ثم زيادة الفاعلية بالمنظومة التعليمية".

 ئة يم البيتصم عرفت "منظمة اليونكسو" لتكنولوجيا التعليم على أنها: "الطريقة النظامية في

زيادة لمادية؛ ة واللنتائج بحثية؛ ومن خالل استخدام الموارد البشريالتعليمية؛ بهدف التَّوصُّل 

 فاعلية عملية التعليم".

  عرفت "لجنة تكنولوجيا التعليم" بالواليات المتحدة األمريكية مصطلح تكنولوجيا

  1.التعليم على أنه: "ال يوجد تعريف دقيق فهو يتجاوز كافة األدوات والوسائل

 ريف شامل لتكنولوجيا التعليم كما يلي:ومما سبق يمكن صياغة تع

تحقيق ة، و"هو العملية التي تستهدف تعليم اإلنسان؛ من خالل األساليب المنهجية النظامي

لطرق اميع األهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية"، أو "هو تخطيط لعملية التعليم وتوظيف لج

 التعليمية في سبيل الوصول لتعليم أفضل".

  يا التعليمعناصر تكنولوج -2

يقول تشارلز هوبان: ) إّن تكنولوجيا التعليم عبارة عن تنظيم متكامل يضّم العناصر اآلتية: 

ً داخل إطاٍر  اإلنسان، اآللة، األفكار واآلراء، أساليب العمل، واإلدارة، بحيث تعمل جميعا

 1 واحٍد ( وهي كاآلتي:

                                                
مدونة الكترونية    تكنولوجيا التعليم، تعريفها، وأهميتها، ومكوناتها، ومعوقات تطبيقها 1

https://www.mobt3ath.com 

https://www.mobt3ath.com/
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تتم العمليّة التعليميّة بدونه؛ فهو يؤدي وهو جوهر العمليّة التعليميّة؛ والذي ال  اإلنسان: -1

دور المعلم، والطالب، والباحث، وهو كذلك المسعى األساسي للمؤسسة التربويّة؛ حيث 

 2تهدف دائماً للعمل على تطويرِه وتنميتِه؛ ليواكب التطور الحاصل في العالم.

ر تغيي كبير فيلقد دخلت اآلالت في كل مجاالت حياة اإلنسان، وأسهمت بشكٍل  اآللة: -2

 كانٍ منمط حياة اإلنسان، فقد اختصرت الكثير من الوقت والجهد، وتوجد اآلالت في كل 

حياة: ي التقريباً، فتجدها في المنزل، وفي العمل، وفي الشارع، ومن اآلالت المستخدمة ف

 السيّارة، واآللة الحاسبة، والكمبيوتر، والتلفاز وغيرها.

هداف حرك الرئيسي الذي يحدد عمل اآللة، وإنجازها لألوهي الم األفكار واآلراء: -3

 المطلوبة، ونشر المعلومات المرادة.

بل من ق )االستراتيجية(: إّن استراتيجيّات وأساليب العمل المستخدمة أساليب العمل -4

ً إلى التغيير والتطوير والتبديل؛ حتى يستطيع البرنامج  دف حقق الهن يُ أاإلنسان تحتاج دائما

 ّو منه، وتطّور األساليب وتنوعها يُعتبر من أهّم مميزات التكنولوجيا.المرج

التي  ليديةوهي من أهم ركائز العمل، وخاصة إذا كانت بعيدة عن اإلدارة التق اإلدارة:-5 

جو هيئة ال، وتتعتمد في عملها على األمر والنهي، وتلعب دوراً مهماً في سير العمل، وتنظيمه

ئج ق النتاتحقيع بين العناصر السابقة؛ لتؤدي دورها بكفاءةٍ عاليٍة، والمناسب للعمل، والجم

 بأسرع وقٍت، وأقل جهٍد ممكن. 

  أهمية تكنولوجيا التعليم -3

تتعرض العملية التربوية لمجموعٍة من الضغوطات والتحديات، التي يجب مواجهتها وإيجاد 

افة السكانية، والتطور الهائل في الحلول لها، كالزخم المعرفي، والزيادة المضطردة في الكث

مجاالت المواصالت واالتصاالت، وثورة التكنولوجيا، والتي لها دوٌر كبيٌر في سرعة انتقال 

المعرفة، وكلُّ تلك األمور تُعتبر من العوامل الموجبة للتغيير والتجديد، ولذلك كانت 

خرى كالهندسة، والفضاء، تكنولوجيا التعليم حاجةً ملّحةً، لدعم التطور في المجاالت األ

والزراعة، والطب، وغيرها من العلوم الحديثة، ونظراً لهذه األهميّة، فقد تسابقت مؤسسات 

التعليم، بقطاعيه الحكومي والخاص؛ للتحسين اإليجابي وتوفير الوسائل المفيدة التي تُساعد 

ر القدرة لدى الطالب الطالب على زيادة علمِه بكّل سهولٍة ويُسر، كما تسعى المؤسسات لتوفي

 3على اإلبداع.

                                                                                                                                                   
نور الدين زمام وصباح سليماني )"تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في العملية التعليمية"، العلوم اإلنسانية  1

 . بتصّرف167صفحة م(، 2013واالجتماعية، العدد الحادي عشر، 

 com3https://mawdoo. 2020-06-18اطلع عليه بتاريخ  تكنولوجيا التعليمنسرين عيش مقال بعنوان   2

 
 ّرف،. بتص53 - 52صفحة  م(، 2009) 1جزء عوض حسين التودري تكنولوجيا التعليم: مستحدثاتها وتطبيقات )الطبعة األولى(، 3
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 : الوسائل الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم 

  1من أهم الوسائل الحديثة المستخدمة في مجال تكنولوجيا التعليم اآلتي:

 استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية. -

 استخدام الشبكة العالمية للمعلومات )اإلنترنت(.   -

 لكتروني للتواصل مع الطلبة.استخدام البريد اإل -

 االستفادة من محركات البحث في اإلنترنت.  -

 تبادل الملفات عبر اإلنترنت.  -

 عقد المؤتمرات التي تُبث عن بُعد بالصوت والصورة.  -

 استخدام القنوات الفضائية العديدة، المتخصصة في مجال التعليم.   -

 استخدام الكتاب اإللكتروني. -

 .ترونيةاستخدام السبورة اإللك  -

 سياسات التعليم :المطلب الرابع :   

 مراجعة سياسات التعليم :  -1

ة ستراتيجيسة االان مراجعة سياسة التعليم هي تقييم مستقل قائم على األدلة لمجاالت السيا    

 إلى يتضمن توصيات سياسية باإلضافة إلى خطط محددة للمشروع يتم تطويرها. باإلضافة

سات لطات الوطنية، يمكن أن يشمل التقييم استعراضا للسياذلك، وبناًء على طلب الس

راجعة م لمومشاورات لمناقشة هذه الخطط وتنسيق الجهود مع الوكاالت الدولية. الهدف العا

امها ز نظسياسة التعليم هو مساعدة سلطات التربية والتعليم في الدول األعضاء على تعزي

 التعليمي والمساهمة في تطوير قدراتها.

ً لالحتيترك  اجاتز مراجعة السياسة عادة على مواضيع أو قطاعات فرعية مختارة، وفقا

 الخاصة للدولة العضو. وتضمنت المواضيع المشمولة في المراجعات على:

كن من تي يمتقييم شامل لنظام التعليم، مع التركيز على الجودة واإلنصاف، والطرق ال .1

يمية لتعلاح والهياكل والسياسات والممارسات خاللها إصالح السياسات ضمن سياقها واللوائ

 المحددة لتحسين التعليم في البالد.

سياسات المعلم وبناء قدرات المعلمين ومديري المدارس من خالل تحليل األصول   .2

وأوجه القصور في الماضي والحاضر وتقييم فرص التغيير الفعال أو اإلصالح في الظروف 

حالة األكاديمية، والترقيات، ومستوى االحتراف، والقيادة الحالية )مثل تمكين المعلم، وال

المدرسية، والمشاركة االجتماعية، والتعليم متعدد الثقافات، والنتائج التي يطمح إليها 

 التالميذ(؛
                                                

األردن، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات  -بوكراتم بلقاسم وخلود غانية دور تكنولوجيا المعلومات الرقمية في التربية والتعليم )الطبعة األولى(، عمان  1
 ،. بتصّرف9صفحة 1جزء  م(، 2012)الرقمية،
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 عالمية،نة التطوير المناهج: المناهج التي تركز على التالميذ، إجادة اللغة، المواط  .3

 التسامح، والتربية المدنية؛

ييم مج التقبرنا اسات التقييم وتقدير اإلنجاز فيما يتعلق بأعمال التقييم الوطنية مثلسي .4

 الدولي للطالب، وغيره من المؤشرات ذات الصلة؛

ا ليم، بمالتع التعلم باألجهزة المحمولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في .5

 في ذلك تدريب المعلمين.

يد النطاق، أسبوعاً، بما في ذلك مهمة تحد 28راجعة السياسة من المقدر أن تستغرق عملية م

، لصلةاووضع تقارير عن المعلومات األساسية لكل بلد، ومراجعة األدبيات والنصوص ذات 

 ووضع ورقة حقائق مرجعية، ومهمة تقصي الحقائق، والتقرير النهائي.

القوة  نقاطتحليل دقيق ل ُصممت مراجعات سياسة التعليم لتوفير المساعدة الفنية في إجراء

منها  لعاماوالضعف في أي نظام تعليمي، باالعتماد على قاعدة المعلومات الحالية، والهدف 

م يتمثل في صياغة توصيات السياسة الخاصة في المجاالت التي يمكن لليونسكو تقدي

 المساعدة الفنية المباشرة فيها.

وعة واسعة من قضايا وأهداف سياسة كما تهدف إلى تحفيز المناقشات الدولية حول مجم

 1التعليم، بما في ذلك تعزيز اإلنصاف والجودة واألهمية في سياق التعليم.

 التخطيط للسياسات التعليمية :  -2

 التخطيط هو عملية علمية منظمة ومستمرة لتحقيق أهداف مستقبلية•  

فقا وحة لبدائل واضبوسائل مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات و اإلجراءات الرشيدة ا

حة لمتاألولويات مختارة بعناية بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للموارد واالمكانات ا

اية ر كفلعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظام التربية والتعليم بمراحله األساسية أكث

 لالستجابة الحتياجات المتعلمين وتنميتهم الدائمة .  وفاعلية

 بالتخطيط التعليمي:دواعی ومبررات األخذ  

 من األسباب والدواعي التي أدت إلى قيام و األخذ بالتخطيط التعليمي :

حاجة  تلبيةلقيام التخطيط االقتصادي وشعوره بالحاجة األساسية إلى التخطيط التعليمي   -

 االقتصاد من العنصر البشري 

فا ا وتوظيردودملتعليم تحول النظرة إلى التعليم باعتباره خدمة استهالكية إلى اعتبار أن ا -

 . مشرا لرؤوس األموال

 الزيادة السكانية و ما ارتبط بها من تزايد الطلب على التعليم . -

                                                
1   planning-policy-https://ar.unesco.org/themes/education 
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ات لمهارالتغير في تركيب المهن و الوظائف وما يتطلبه ذلك من مستويات مختلفة من ا -

 والمهن والخبرات الضرورية المواكبة التطور في هيكل العمالة وتغيره .

ضمان لإعداد القوة البشرية سيتوجب تخطيط التعليم تخطيطا طويل المدى  اطول فترة -

 التأهيل المواكب لالحتياجات كما وكيفا . 

 ضرورة التخطيط إليجاد حلول لمشكلة ارتفاع نفقات التعليم . -

 اصة. اعة خضرورة مجاراة التعليم التقدم السريع والغير السريع في ميدان العلم والصن -

  املة.شنواع التعليم و مشكالته مما يستلزم التخطيط التقديم حلول التكامل بين أ  -

  1اإليمان المتزايد بالتخطيط وقيمته في السيطرة على المستقبل. -
 أهمية سياسات التعليم  -3

العلم والمعرفة لهما أهمية كبيرة في حياة البشرية منذ بدأت رحلة آدم من السماء إلى األرض 

، ولقد ختمت الرساالت السماوية بالتأكيد على 2آدم األسماء كلها(حيث قال تعالى )وعلم 

القراءة والتعليم والقلم. أن الثروة الحقيقية الكامنة في عالم اليوم هم البشر واهم تحد هو 

تحويلهم الى مجتمع المعرفة وهو متعلم معلم لنفسه ولآلخرين، واألهم عامل بما يعلم، فمما ال 

. ولتحقيق هذا الهدف البد من التركيز على فلسفة التعليم وسياساته، شك فيه أن المعرفة قوة

وهياكله وتنظيماته، ومناهجه وادواته، لوضع سياسات تعليمية تناسب مسار التطور 

التكنولوجي واالجتماعي، وتعمل على رفع كفاءة النظام التعليمي، وتزيد من فاعلية مخرجات 

م انجازها حتى االن في هذا المجال، اال ان معظمها هذا النظام. كثير من الدراسات التي ت

أهتم بالشكل على حساب المضمون، وركز على قضايا جزئية غير مراعية لإلطار الكلي 

الذي يحكم مسار النظام التعليمي. أن سياسات  التعليم ال بد أن توضح مجموعة من المفاهيم 

ضي هذا تناول العالقات واالرتباطات التي تمثل السياق الذي سيعمل النظام من خالله، ويقت

بين السياسة التعليمية وبين الفلسفة اإلجتماعية واالقتصادية والفلسفة  التربوية العامة من 

ناحية، وبينها وبين االستراتيجيات التربوية، والمناهج التربوية من ناحية أخرى، مراعية 

 .حاجات المجتمع وتطلعاته

اسات التعليمية عدة نواح منها على سبيل المثال ال الحصر والبد أن يراعي المخططون للسي

أن تكون السياسات التعليمية لها صفة الشمول والتكامل وتستند إلى رؤية تربوية واجتماعية 

واضحة المالمح والسمات، كما البد أن تكون مبنية على اسس ومعايير تتكامل فيها مراحل 

تكون عملية موجهة نحو التنسيق مع كل  التصميم النظري مع مراحل التطبيق، اي ان

قطاعات الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية ومتماشية مع التغيرات التقنية 

والتكنولوجية، مما يعزز قدرتها على استشراف آفاق المستقبل,حيث أن توفير قاعدة 

ى أن سياسات معلومات وبيانات ومعارف ذات اثر في النسيج التربوي امر حتمي، اضافة ال

                                                
 العمل  المعهد العربي للتخطيط  سوق لاحتياجات وفقا العالي التعليم سياسات طيطتخ  1

 
  من سورة البقرة 31االية   2
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التعليم يجب ان تركز على التعليم العالي بوصفه مصدرا للمعرفة والتعلم والتطوير المستمر، 

وهو األقدر على تبني التكنولوجيا الجديدة ومتطلباتها، كما على هذا القطاع أن يراعي 

متغيرات سوق العمل والثقافة وأن يعمل على سد الفجوة بين ثقافات الشعوب من خالل 

بادل العلمي وتعزيز المنح واالبتعاث، على أن تكون سياسة التعليم العالي معتمدة على الت

التحديد الدقيق للفلسفة التربوية المنشودة وأن تنطلق بدورها  من الفلسفة االجتماعية العامة، 

حتى تستطيع أن تحدد مجموعة من األهداف الواضحة للتعليم العالي تمكنه من التطور في 

واء في محتواه، او في تخصصاته، او في مناهجه التدريسية والتقويمية، مع الحفاظ إطارها س

على استقالليتة وحرية األكاديميا. واخيرا على سياسات التعليم أن تحتوي على البدائل 

المناسبة للتغيرات المحتملة في البيئة. وهذا الكالم ينطبق على سياسة التعليم العالي 

على التعليم العام بجميع مراحله، ومختلف مستوياته. وقد أجمع معظم والجامعي، كما ينطبق 

العلماء والمفكرين على أن التعليم هو المخرج األساسي للهروب من مصيدة التخلف العلمي 

والثقافي واالنطالق إلى التنمية الشاملة، فالتعليم هو كنز كامن يتم استثماره من خالل تطوير 

، والتدريس والتربية المستمرة، التي ستؤدي نحو الخلق واالبداع المعرفة، والبحث والتجديد

 واحداث التغيير والتطور.

 

 

 

 

أوجه الفروقات بين كل من التربية، التعليم، التعلم، التكوين المطلب الخامس: 

 والتدريب.

 . التربية، التعليم والتكوين1

ناء ومهارات الفرد وبتعتبر التربية مجموعة عمليات تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات 

يئة مع الب أقلمشخصيته بناء متكامال للتعامل مع محيطه االجتماعي واالقتصادي والثقافي، والت

 التي يعيش فيها من أجل مواجهة متطلبات الحياة بمختلف أوجهها.

تعلم الم ويرتبط التعليم بالتربية باعتباره مجموعة عمليات منظمة يتم من خاللها إكساب

ة التربي مليةعنائية العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة األهداف. وتتم األسس الب

 والتعليم، أو ما يعرف بالتعليم النظامي، بالمؤسسات التعليمية.

كما يرتبط التكوين بكل من التربية والتعليم ارتباطا وثيقا، ويعرف على أنه تلقين األفراد 

م كفايات مهنية، تنمي مواهبهم وخبراتهم ومهاراتهم، مهارات مهنية وفنية تهدف إلى إكسابه

ليصبحوا أكفاء قادرين على االندماج في الحياة العملية والقيام بوظيفة أو دور أو شغل في 
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إطار تخصص معين، منتجين ومساهمين في التنمية البشرية والرقي االجتماعي 

 واالقتصادي.

مهني"، يحدد تخصص الفرد في مهنة ويرتبط عادة مصطلح التكوين بنعت يتجلى في "ال

معين من أجل إتقانه و تحقيق  معينة حسب رغبته وتوجهه، تمكنه من التحكم في مجال عمل 

مردودية أفضل في إطار قناعة واقتناع لضمان أعلى درجة من االستقرار النفسي والمكانة 

1االجتماعية.
 

 * التعليم، التعلم والتدريب 2

ا النشاط إال تحقق هذال ياط الذي يقوم به المعلم أثناء العملية التعليمية، فإذا كان التعليم هو النش

لم في لمتعبوجود عنصر مقابل أال وهو المتعلم الذي يوجه له هذا التعليم، ودور و نشاط ا

قف من المولم ضالموقف التعليمي هو التعليم، وبالتالي فالتعلم هو النشاط الذي يمارسه المتع

 بل.ؤدي إلى اكتساب المعارف، مهارات وسلوكات لم تكن بحوزته من قالتعليمي الذي ي

إذن هناك عالقة تالزميه بين التعليم والتعلم، فهما طرفان لنفس المعادلة أو بتعبير آخر 

وجهان لنفس العملة، فأفضل تعليم هو يؤدي إلى أفضل تعلم وأنجح تعلم هو ناتج عن أنجح 

 2تعليم.

ة و التعلم: فاألول يؤدي إلى تعميق المعرفة المتخصص وحسب رأي آخر حول التدريب

 ؤدي إلىي فيوالمهارة لدى الفرد بخصوص إنحاز عمل أو أداء وظيفة معينة بذاتها، أما الثان

الفرد بب يهتم تدريزيادة و تعميق المعرفة، أو الثقافة العامة واإللمام بالبيعة ككل. كما أن ال

 تعلم.نفسه ، أما التعلم فيهتم موضوع ال

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

                                                
1  ar-84243-article-http://www.oujdacity.net/national 
دهان، االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري:  رراه في العلوم االقتصادية، * عمأطروحة مقدمية لنيل شهادة الدكتو 2

 .7، ص 2010-2009مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر جامعة منتوري قسنطينة، 

 

http://www.oujdacity.net/national-article-84243-ar
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ر الذي ألخيافي األخير نخلص إلى أن التعليم يأتي في صدر اهتمامات العديد من الدول, هذا 

ة كتسبينظر له على أنه طاقة إنتاجية للعنصر البشري من خالل المعارف والمهارات الم

رد ة الموافاءدة كوالتكوين والخبرة، والذي يتراکم باالستثمار في التعليم والبحوث بهدف زيا
 ر فيفي المستقبل, کونه مرهون بالقرار الذي سيتخذه الفرد فيما يخص قرار االستثما

شأ من ي ينالتكوين، بحيث تعد المعارف والكفاءات األكثر أهمية في رأس المال البشري الذ
 مليةبر عاكتساب المعارف والكفاءات العامة مثل معرفة الكتابة والقراءة والحساب، وتعت

نصر ام بالعهتمالتدريب والتعليم من اهم الوسائل التي تساهم في تحقيق التنمية ، لذا جاء اال

ار في ستثمالبشري، من حيث أن إنتاجيته تتصاعد بزيادة خبرته ومهارته أي كلما ازداد اال
ة التواق معاتاإلنسان يزداد العائد منه، فاالستثمار في العنصر البشري أضحى غاية كل المجت

ية ل التنممدخ لى النمو والخروج من بوتقة التخلف الحضاري ، فاالتجاه السائد اليوم يرى أنإ

 جباته ،ة واوأساسها هو تنمية إمكانات كل فرد وتأهيله وتمتيعه بكامل حقوقه والزامه بكاف
 حتى يكون معنيا بما يجري حوله ويتحمل نصيبه من الربح والخسارة ..

ع مقة وف يتم التطرق إلى كل الجوانب النظرية التي لها عالوللدخول في صلب الموضوع س
 النمو االقتصادي لهذا الموضوع من خالل الفصل الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

 الفصل الثاني
مفاهيم أساسية حول النمو االقتصادي



  ل النمو االقتصاديمفاهيم أساسية حو             ثاني                               الالفصل 

 

16 

 

 تمهيد :

ما لامية لنمنها وا يعد النمو االقتصادي من األولويات التي تسعي إليها كافة الدول المتقدمة    

، فاهيةالمعيشي وتحقيق الر ىارتفاع المستو من خاللفي ذلك من انعكاسات على المجتمع 
ا من د لهوقد أثبتت الدراسات واألبحاث أنه لكي تحقق أي دولة نموا اقتصاديا، فإنه الب

ر الستثماأن ااالستثمار في كافة مواردها االقتصادية المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية، و

شري ال الب أحدهما فقط لم يعد كافيا لتحقيق أهدافها، حيث أن االستثمار في رأس المال في
يكون  ي قديقل أهمية عن االستثمار في رأس المال المادي بل المردود من رأس المال البشر

ه يوجد  أنعلى الرغم من أنه ال توجد نظرية موحدة للتنمية والنمو االقتصادي، إالو أكبر.

 قاد االقتصاديين في منتصف القرن الماضي، تمخض عنه بروز علم فرعي تقليد علمي
موا نالقتصاديات التنمية، وترتب عليه مقترحات تخص إحداث التنمية في الدول األقل 

ن تينات مت والسالتنمية خالل الخمسينا يالقتصاديفبينما كان النمو بالنسبة  والدول النامية.

ية تصادادي واجتماعي معقدة، تزامن مع نشأت مفاهيم اقالقرن الماضي، عملية تحول اقتص
اد ت، عجديدة لإللمام ببعض أبعادها إال أنه خالل أواخر الثمانينات وأوائل التسعينا

يح ألة تصحو مساالقتصاديون العاملون في مجال التنمية إلى الرأي األبسط القائل بأن النمو ه

، ة للنمولحديثالبشري دورا هاما في األدبيات ا وقد لعب مفهوم رأس المال السياسات الوطنية.
متوسط  د فيبما توصلت إليه من أهمية الدور الذي يلعبه التعليم في تفسير التفاوت المشاه

وء لى ضعودخل الفرد بين مختلف أقطار العالم ومن ثم في تفسير سجل األداء االقتصادي. 

ى علي م النظرية للنمو االقتصادما تقدم، سنحاول من خالل هذا الفصل التعرض للمفاهي
 مختلف ابعادها.

 :االقتصادي المفهوم النظري  للنموالمبحث األول: 

 مفهوم النمو االقتصادي : المطلب األول:

ن يمكن أ هناك العديد من التعاريف للنمو االقتصادي والتي :النمو االقتصادي  . تعريف1
 نذكر منها:

إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل الوطني بما هو حدوث زيادة في »النمو االقتصادي 
 1«يحقق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

ه رتب علين يتأالنمو االقتصادي ال يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي فقط، بل البد 

ي السكان مولنازيادة في دخل الفرد الحقيقي أي أن معدل النمو االقتصادي البد أن يفوق معدل 
 وعلى ضوء ذلك :

  معدل نمو السكان -معدل نمو االقتصاد الوطني = معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 المحلي لناتجاية تتمثل في زيادة وإجماال نقول بان النمو االقتصادي هو عبارة عن ظاهرة كم 
يأخذ وه. لفرد مناإلجمالي الحقيقي من فترة إلى أخرى )عادة ما تكون سنة( وزيادة نصيب ا

 معدل النمو االقتصادي عموما ثالث حاالت:

                                                
قتصاد بجامعة محمد عبد العزيز عجمية و إيمان عملية ناصف، التنمية االقتصادية : دراسات نظرية وتطبيقية، قسم اال  1

 .51، ص 2000اإلسكندرية، اإلسكندرية، 
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  .مو ثابت: أي نمو منتظم عبر الزمنمعدل ن -

 نمو متزايد: أي يزداد عبر الزمن معدل -

 1معدل نمو متناقص: أي يتناقص عبر الزمن )األزمنة(.

 
توراه في شهادة دك ة"، أطروحة مقدمة لنيلوعيل ميلود، "المحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربي : المصدر

 .9، ص 2014العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر ،

 

 الخصائص التالية للنمو االقتصاديومن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخرج  

 لحقيقي،افرد يجب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد أن يترتب عنها الزيادة في دخل ال -

دل طني مطروح من معاالقتصادي هو عبارة عن معدل نمو الدخل الو أي أن معدل النمو
 .النمو السكاني

ر عزل أث مع خل الفردأن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية، أي أن الزيادة النقدية في د -
 .معدل التضخم

تفي ن تخأيجب أن تكون الزيادة في الدخل على المدى الطويل، أي أنها ال تختفي بمجرد  -

ة دول سباب أي أن النمو ظاهرة مستمرة وليس ظاهرة عارضة أو مؤقتة، ففي حالة منحاأل

م أو مدة عافي متوسط الدخل الحقيقي فيها ل غنية إعانة لدولة فقيرة مما ينجم عنه زيادة 
 عامين ولكن ال تعتبر هذه الزيادة المؤقتة نموا اقتصاديا۔

 :مفهوم التنمية. 2

                                                
1  édition Hazan, paris, 1990.p45-histoire économique-Mare Nouchi, croissance ' 



  ل النمو االقتصاديمفاهيم أساسية حو             ثاني                               الالفصل 

 

18 

 

، فعله الثالثي: نما ينمو، بمعنى " زاد وكثر، يقال" نمى الزرع، هي من النمو االتنمية لغوي
ونما الولد، ونما المال "ومن ثم فهو بمعنى" كبر وازداد." والفرق اللغوي بين )النمو( و 

)التنمية( هو أن النمو يحمل معنى" التلقائية "بينما تحمل التنمية معنى" التدخل " إلحداث هذا 

نة"، والتنمية بأبسط معانها تعني التطور والتقدم نحو األفضل النمو أو توجهه وجهة معي
ومواكبة التغيرات والتجديدات المتسارعة في عالمنا، إذ يشمل هذا التطور كافة مجاالت 

الحياة المختلفة، وتتطلب التنمية استغالل الدول لكافة مواردها ومصادرها وإمكانياتها المادية 

. وقد شاع استعمال لفظ التنمية في السنوات  1ن هذه المصادروالبشرية، واإلنسان بالطبع أثم
األخيرة خاصة عند الحديث عن تنمية المجتمعات في الجوانب المادية وبالتحديد االقتصادية 

واالجتماعية وفي مجاالت مثل : التعليم والصحة والنقل والمواصالت واالتصاالت، ومن هنا 

ب المادية منها، وتأثر مستوي دخل األفراد بها فإن الغالب في الحديث يكون عن الجوان
وارتفاع استهالكهم لسلع معينة ومدي استفادتهم من برامج تنموية معينة وغيرها . ولقد 

تعددت مفاهيم التنمية واختلفت باختالف المنظور الذي نراها من خالله فهناك المنظور 
 2.االقتصادي واالجتماعي والنفسي والسياسي والديني

ة من حال جتمعمن يشير إلى هدف التنمية بأنها تنمية المجتمع تهدف إلى " نقل ذلك الم وهناك

إلنتاج اليب التخلف إلى حالة التقدم . وهذا االنتقال يتطلب تغييرا جذرية وجوهرية في أسا
تعني  التنميةوية، المستخدمة وفي البناء االجتماعي والثقافي المتالئم مع هذه األساليب اإلنتاج

ن شعوب مظمي فيد منه الغالبية العسجير الطاقات لتحقيق تغيير جذري في أساليب اإلنتاج تتف

ي جذري ف غييرتالدول النامية " ، أن التغيير الجذري ال يمس أساليب اإلنتاج فقط، وإنما هو 
داث هدف إلحلة ت. كما تعني التنمية بأنها عملية شام اوروحي اكيان المجتمع كله ماديا ومعنوي

سية ألساغيير حضاري، يزيد من قدرة المجتمع الذاتية على االستجابة إلشباع الحاجات ات

اء ، السو لكل من الفرد والمجتمع علىة والروحية واإلبداعية المتجددة )المادية والفكري
جيه الجهود لكل بمقتضاها تو وتعرف هيئة األمم المتحدة التنمية على أنها " العملية التي يمكن

ة محليالي والحكومة لتنمية الظروف االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات المن األه

 إلى أن يشيرولمساعدتها على االندماج في حياة األمم واإلسهام في تقدمها بأقصى ما يمكن ، 
 مفهوم التنمية قد تطور تاريخية على ثالث مراحل هي : 

 .ل(وي األولتنمالقرن العشرين )العقد ا وساد هذا االتجاه في الستينات من :التنمية اقتصادية

 .لثاني(اتنموي محورها اإلنسان وساد هذا االتجاه في السبعينات )العقد ال :بشريةالتنمية ال 

 .ثالث(العقد التنموي ال)وتبدأ هذه المرحلة بنهاية السبعينات  :التنمية المستدامة 

قد الثالث يتضمن توفير الحاجات األمر الذي أدي إلى ظهور مفہوم متكامل للتنمية في الع 

اإلنسانية وتحقيق المشاركة االجتماعية إلى جانب الحاجة إلى نظام عالمي يضمن التعاون 

 لتنمية الشاملةباعرف وهوما ي، 3ويحقق السالم واالستقرار ويعطي أولوية لدول العالم الثالث

                                                
خالد عبد الجليل دويكات، دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، جامعة القدس   1

 32، ص 2007ين، المفتوحة، فلسط
محمد عبد العليم مرسي، التربية والتنمية في اإلسالم ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشر، 2

 .54، ص 1992الرياض، 
 رابطةالمحسن سعد العتيبي، دور التربية في التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، مجلة التربية المعاصرة، عبد  3

 .67، ص 1995التربية الحديثة، القاهرة، 



  ل النمو االقتصاديمفاهيم أساسية حو             ثاني                               الالفصل 

 

19 

 

ألفراد والمجتمع بمختلف " عملية أو مجموعة عمليات تغيير هادفة تتضافر فيها جهود ا وهي
مؤسساته لالرتقاء بمختلف قدرات وجوانب النشاط اإلنساني المادي والمعنوي على السواء 

  1لتحقيق الرفاهية والسعادة التي ينشدها الفرد والمجتمع أو تحقيق درجة عالية منها

ديدة عد عاومما سبق يمكن تعريف التنمية بأنها عملية مقصودة وشاملة ومستمرة لجوانب وأب

 طويرفي المجتمع وتحدث من خالل نشاط اإلنسان وتدخله لتحقيق أهداف معينة وإحداث ت

لمادية ته اکمي وكيفي في جوانب الحياة في المجتمع وزيادة قدرته الذاتية علي إشباع حاجا
 والمعنوية لمواجهة مشكالته وحلها ذاتية خالل خطة زمنية معينة.

 :االقتصادي النمو أنواع. 3

ية ترة زمنفالل ا كان النمو االقتصادي يتمثل في الزيادة الحقيقية للناتج الوطني الفردي خإذ
 معتبرة، فإنه يتوجب علينا التمييز بين ثالثة أنواع من النمو:

 ى مجتمعاع إلوهو النمو الذي حدث تاريخيا باالنتقال من مجتمع اإلقط النمو الطبيعي : -1.3
 قسيمية اجتماعية قادت عبر عمليات موضوعية إلى : التالرأسمالية، في مسارات تاريخ

ن ة؛ تکويبادلاالجتماعي للعمل التراكم األولي لرأس المال؛ سيادة اإلنتاج السلعي بغرض الم
 السوق الداخلية بحيث يصبح لكل منيع سوق فيها عرض وفيها طلب.

كونه بتصف يية، وإنما هو نمو ال يملك صفة االستمرار النمو العابر أو غير المستقر : -2.3

لذي مو اناتجا عن ظروف طارئة، عادة ما تكون خارجية، ال تلبث أن تزول ويزول معها الن

ة ت مفاجئطوراأحدثته . ومعملتي هذا النمط للنمو حالة الدول النامية، حيث يأتي استجابة لت
ذلك ؛ لمدةومواتية في تجارتها الخارجية . وهو يحصل في إطار بنی اجتماعية وثقافية جا

لى ته إلمعجل، ويؤدي في أحسن حاالالى خلق الكثير من آثار المضاعف ونجده غير قادر ع
 نمو بال تنمية.

وهو النمو الذي حصل نتيجة لعمليات تخطيط شامل لموارد المجتمع  :النمو المخطط  -3.3

عية الخطط ومتطلباته. غير أن قوته وفعاليته ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المخططين، وبواق
المرسومة، وفاعلية التنفيذ والمتابعة، وتفاعل المواطنين مع تلك الخطط . وهو نمو ذاتي 

الحركة إذا استمر خالل فترة طويلة تزيد عن بضعة عقود يتحول إلى نمو مضطرد؛ وبالتالي 
 .2يتحول إلى تنمية اقتصادية 

 نظريات النمو االقتصادي: المطلب الثاني:

لشروط ح امّو االقتصادي والتنمية على مدار التاريخ االقتصادي أن توضّ تحاول نظريات الن
دات العامة للن نماطه تتبّع أمو والضرورية التي تؤدي إلى تحقّق النمو، ومن خالل إيجاد المحدِّ

 لنموفي الدول واألزمنة المختلفة يمكن الكشف عن بعض القوانين العامة التي تحكم ا

لتي اقديم عرًض مبسًط، ، ألهّم نظريات النمو االقتصادي حاول تناالقتصادي. لذلك س
 .ظهرت على مدار حوالي قرنين ونصف من تاريخ علم االقتصاد

                                                
 محروس أحمد غبان، التنمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ودور التربية اإلسالمية في تحقيقه، الطبعة األولى، مكتبة  1

 17، ص 1994دار اإليمان، المدينة المنورة، 

 
  17ص ، 1997 لبنان،-طرابلس للكتاب، الحديثة ةالدؤسس ،والتطور االنماء في دراسات ،البتٍ  وحاتم كميل حبيب  2



  ل النمو االقتصاديمفاهيم أساسية حو             ثاني                               الالفصل 

 

20 

 

 Classical Modelالنموذج الكالسيكي للنمو االقتصادي  -1

 آدم سميث -1.1

( ُمشيًرا 1776طرح آدم سميث النموذج الكالسيكي للنمّو في كتابه الشهير ثروة األمم )

 1عوامل تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي: إلى عدة

 دور األسواق في تحديد العرض والطلب.  -1

لتي ئب اإنتاجية العامل حيث يحدد دخل الفرد درجة المهارة والحرفية والحكم الصا -2

 يتم بها تنفيذ العمل في أي دولة.

 ”.تخصيص العمل“دور التجارة في تعميق عملية  -3

لى عيع االقتصادية، حيث يؤدي تخصيص العمل تزايد العوائد مع كبر حجم المشار -4

 نطاق واسع كما نراه في المصانع الحديثة إلى زيادة اإلنتاج.

 ريكاردو ومالثوس  -2.1

تغيّر ّن القام هذان العالمان الكبيَرين بتطوير نموذج سميث الكالسيكي حيث افترضا أ

 أن تؤدي إلى، وأن زيادة المدخالت يمكن ”constantثابت “التكنولوجي معامل 

نبؤات لك التتموذج تناقص العوائد وفقًا لقانون العوائد المتناقصة. ولقد ترتّب على هذا الن

ا رة هذالمتشائمة لمالثوس بأّن عدد سكان هذا الكوكب سينمو بسرعة تفوق بكثير قد

غيرات ة التالعالم على إطعام سكانه. والحقيقة أّن مالثوس لم يتمكن من إدراك مدى قو

 نولوجية على زيادة المحاصيل والمنتجات الغذائية.التك

 Solow and Swan Modelنموذج الكالسيكية الجديدة  -2

" لتحليل النمو االقتصادي، فإن العديد Sayبينما اعتمدت المدرسة الكالسيكية على قانون "

" Walras" و"Menger" و"Jevonsمن االقتصاديين المكونين للمدرسة الجديدة أمثال "
" اهتموا عوضا عن ذلك بالمنفعة الحدية في تحديد أثمان عوامل Alfred Marshallو"

اإلنتاج، حيث تتم عملية تكوين رأس المال من خالل إحالله محل العمل ومعزل عن نظرية 

السكان، اعتمادا على االدخار، الذي يعتمد بدوره على سعر الفائدة ومستوى الدخل، في حين 
 2.وباإلنتاجية الحدية لرأس المال الفائدة بعالقة عكسيةيتحدد االستثمار بسعر 

( إلى أّن زيادة رأس المال والعمل exogenous Modelتشير النظرية الكالسيكية الجديدة )

تؤديان في النهاية إلى تناقص العوائد، ولذلك فإّن زيادة رأس المال ذات أثر مؤقت ومحدود 
ك مرحلة لن تؤدي فيها زيادة رأس المال مهما على زيادة معدالت النمو االقتصادي، وهنا

                                                
مقال للباحث  2018نظريات النمو االقتصادي من آدم سميث إلى بول رومر الحائز على نوبل في االقتصاد   1

 19/06/2020التصفح   تاريخ s://elmahatta.comhtp     2018أكتوبر 11 في سميرالشناوي

 68 ص األردن، ، 2007 وائل دار ،"وموضوعات وسياسات نظريات االقتصادية؛ التنمية "القريشي، مدحت  2

اناشيد%20س3/سميرالشناوي
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بلغت إال إلى اإلبقاء على معدل النمو االقتصادي ثابتًا. وعلى هذا فإنه حتى نستطيع زيادة 

 النمو االقتصادي وفقًا لهذا النموذج علينا أن نقوم بما يلي:

ودة، ترة محددة فيازيادة االستثمار كنسبة في الناتج المحلي، أخذًا في االعتبار أن لهذه الز –

 ر.الستثماة لوبعدها سيعود معدّل النمو إلى مستواه الثابت، وذلك مع تناقص العوائد الحدّيّ 

 التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال/ العمل –

ووفقًا لهذا النموذج فإّن الدول الفقيرة التي تستثمر أكثر ستشهد معدالت نمو اقتصادي تماثل 

 1نظيراتها في الدول المتقدمة وتتفوق عليها.

ات ستويموالحقيقة أّن هناك مآخذ عدة على النموذج المذكور حيث ال يشرح أسباب اختالف 

 االستثمار كنسبة من الناتج المحلي بين الدول، وألسباب عجز بعض الدول عن جذب

لى عجز ة إهذا باإلضاف مستويات مرتفعة من االستثمار بسبب الفساد وغياب البنية التحتية،

 النموذج عن تفسير كيفية تحسين معدالت التقدم التكنولوجي.

 ) االدخار واالستثمار( Harrod Domarنموذج هاورد دومار   -3

يعد هذا النموذج، في الواقع، نوًعا أو شكاًل من أشكال نموذج الكالسيكية الجديدة، والذي 

مار مثاًل هو ، فإذا كان االستثاالدخار واالستثمار يرّكز على اعتماد النمو على العالقة بين

العامل األساسي في دفع النمو كما حدث في آسيا، فإننا يجب أن نضع في عين االعتبار أنه 
في حالة حدوث مستويات مرتفعة بشكل مغالى به في أحد االقتصادات، سعيًا وراء 

استخدامها في زيادة االستثمار، سوف يتراجع النمو على عكس مما نظن ألنه لن يتبقى لدى 

 قدر الكافي من الدخل لإلنفاق الكافي على االستهالك.الناس ال

 Endogenous Growth theoryنظرية النمو االقتصادي الداخلي  -4

الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد  يركز نموذج النمو الداخلي الذي طرحه بول رومر

الفًا لألرض ورأس المال، فإن على فرضية أساسية وهي أنه خ روبرت لوكاسو ٢٠١٨عام 

ال تخضع لقانون العوائد المتناقصة، وأنه لكي تنمو االقتصادات عليها  knowledgeالمعرفة 
ى أن تخفف تدريجيًا من اعتمادها على الموارد المادية والتوّجه نحو توسيع قاعدة المعارف لد

، أي دور العمال الذين human capitalمواطنيها. وهنا يبرز مفهوم رأس المال البشري 

 .يتمتعون بمستوى عاٍل من المعرفة والتعليم والتدريب في زيادة معدالت التقدم التكنولوجي

في  نشط وفِي هذا الشأن، تُولي هذه النظرية أهمية كبيرة لضرورة قيام الحكومات بدورٍ 
ط ت ضغوالتكنولوجي، وذلك ألنه وفقًا للنظرية الكالسيكية للسوق فإنه تحتشجيع النمو 

على ة. وتنافس األسواق لن تجد الشركات أي حافز يدفعها لالستثمار في تكنولوجيات جديد

ع الحكومات أن تدعم أنشطة البحوث والتطوير التي يقوم بها القطاع الخاص، وتشجي

 مثل الجامعات.المؤسسات التي تساهم في نشر المعارف 

                                                
 مرجع سابقنظريات النمو االقتصادي من آدم سميث إلى بول رومر .  1

https://www.elmahatta.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%aa%d9%83/
https://www.elmahatta.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%aa%d9%83/
https://www.elmahatta.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/
https://www.elmahatta.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/
https://www.elmahatta.com/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1
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 :ويمكن تلخيص النموذج في النقاط التالية

التركيثثثز علثثثى زيثثثادة إنتاجيثثثة العامثثثل؛ حيثثثث تثثثرى أنهثثثا ليسثثثت كغيرهثثثا مثثثن المثثثوارد     -1

 متناقصة، بل لها عوائد متزايدة. االقتصادية لها عوائد

 ، وأنليس لثه عوائثد متناقصثة فثي كثل الحثال -كما تنبأ سولو-االستثمار في رأس المال    -2

 ستثمار في التكنولوجيا والتعليم.األمر مرتبط بنوع االستثمار مثل اال

خفثيض هناك أهمية كبيرة لإلبقاء على االقتصاد منفتًحا على قثوى التغييثر مثن خثالل ت -3

 البيروقراطية ورفع الدعم.

 

 :عناصر النمو االقتصادي ومحدداته المطلب الثالث:

 عناصر النمو االقتصادي -1 

مثل ت تتالعناصر التي تحدد النمو االقتصادي والتي توضع في شكل مجمعا يوجد العديد من

تضمن  تلفةأساسا في العمل، رأس المال والتقدم التقني، ويتم تركيبها في نسب عقالنية مخ
 مستويات من اإلنتاج وتتضمن:

سان إلنمكن ليوالذي يتمثل في مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي  عنصر العمل: -1.1
تدريب ر الاستخدامها في إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته، حيث أن استمرا

حسب  بيرةكوالتعليم يزيد من التطوير النوعي للعمالة وإنتاجية عنصر العمل تتحدد بدرجة 

ستخدام ءة االعمر والتعليم والتدريب والخبرة، والتأهيل التكنولوجي الذي تعتمد عليه كفا
 اإلنتاج في العمليات اإلنتاجية؛ عناصر

وعية ية ونإن تحسن الناتج يعتمد بدرجة كبيرة على الزيادة في كم عنصر رأس المال : -2.1

يضا أالمعدات الرأسمالية، تلك السلع تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى وهي تعتبر 
ج نتاتوسيع اإلكعنصر أساسي للنمو االقتصادي ويساعد على تحقيق التقدم التقني، وعلى 

 بواسطة االستثمارات المختلفة المحققة؛|

هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح باالستخدام األكثر فاعلية للموارد المتاحة  التقدم التقني: -3.1

والتي توظف بطريقة أكثر كفاءة، أو بطريقة جديدة في العملية اإلنتاجية حتى وإن بقيت كمية 

ي فإن ذلك سيؤدي حتما إلى زيادة اإلنتاج وتحقيق النمو اإلنتاج على حالها وحدث تقدم تقب
االقتصادي، وبالرغم أنه من الصعب القياس الدقيق للناتج العلمي للعلماء بكل دولة، فإن 

 .1اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير يمثل مؤشرا واسع القبول

 محددات النمو االقتصادي:   -2

يد ما في تحديد النمو االقتصادي ويمكن تحدهناك مجموعة من العوامل تلعب دورا مه
 العوامل فيما يلي:

                                                
  374ص ، 2004 األردن، للنشر، وائل دار ،اقتصادية ونظم يمهمفا عريقات، حربي إسماعيل، انرحمال عبد  1
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ل ة الدخنستطيع قياس معدل النمو االقتصادي بواسط كمية ونوعية الموارد البشرية: -1.2
 الفردي الحقيقي مع العلم أن:

 معدل الدخل الحقيقي للفرد = الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي 

 عدد السكان                                        

من  قي أكبرلحقيامن المعادلة نستنتج أنه كلما كان معدل الزيادة في الناتج القومي اإلجمالي  
 بالتاليوكبر معدل الزيادة في السكان، كلما كانت الزيادة في معدل الدخل الفردي الحقيقي أ

ي جمالالقومي اإل االقتصادي، أما إذا تضاعف الناتج تحقيق زيادة أكبر من معدل النمو
 الحقيقي مع تضاعف عدد السكان فان الدخل الحقيقي ال يتغير.

ن لسكالكن هناك اعتبارات كمية ونوعية يجب أخذها بعين االعتبار، فالزيادة في عدد ا
 ي.القتصادمو االقادرين والراغبين في العمل تؤثر على إنتاجية العمل وبالتالي على معدل الن

ة العمل تستخدم كمؤشر لقياس الكفاءة في تخصيص الموارد االقتصادية هذه األخيرة )إنتاجي
 1وتحدد بعدة عوامل أهمها:

 .ل )معدل ساعات العمل في األسبوع(مقدار الوقت المبذول في العم -1

 .التجهيزات المستخدمة في اإلنتاجكمية ونوعية  -2

 .والمهارة الفنية للعمال(نسبة التعليم، المستوى الصحي  -3

 م واإلدارة والعالقات اإلنسانية في العمل.درجة التنظي -4

ى كمية دي عليعتمد إنتاج اقتصاد معين ونموه االقتصا كمية ونوعية الموارد الطبيعية: -2.2

غيرها، وات، ونوعية موارده الطبيعية، كدرجة خصوبة التربية، وفرة المعادن، المياه، الغاب

ن مجتمع أال للاستغلها اإلنسان، فيمكن مثهذه الموارد ال تحقق األهداف االقتصادية إال إذا 
 ل.يكتشف أو يطور موارده طبيعية تؤدي إلى الرفع من النمو االقتصادي في المستقب

 

لع اج السجزء من االستهالك الجاري إلنتبعلى المجتمع التضحية  تراكم رأس المال:  -3.2

أي أن  معات وغيرها،الرأسمالية مثل المعامل، طرق المواصالت، الجسور، المدارس، الجا

زيادة  اجل تراكم المالي بتعلق بشكل مباشر بحجم االدخار الذي يمثل تضحية باالستهالك من
رأس  راكمتاالستثمار وبالتالي الرفع من معدل النمو االقتصادي والعوامل المحددة لمعدل 

 المال هي تلك التي تؤثر على االستثمار وهي:

 .توقعات األرباح -

 لحكومية اتجاه االستثمارالسياسات ا -

وسائل  ويشمل االستثمار بنوعية المادي والبشري، فالمادي يتمثل في المصانع، اآلالت،
 النقل وغيرها، والبشري يتمثل في التعليم، التأهيل، التدريب والصحة.

                                                
 جامعة  سعيد بابا لبنىمذكرة تخرج  ماستر للطالبة  بالجزائر االقتصادي النمو في البشري المال الرأس في االستثمار دور  1

 34ص زالسي سامر األستاذ إشراف تحت بالوادي لخضر حمه الشهيد
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راعات ويعني التقدم التكنولوجي الذي يحدث نتيجة لالختمعدل التقدم التقني:  -4.2
 لطرقاإلى تطوير منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة أكثر كفاءة من  واالبتكارات ويؤدي

 القديمة .

بيئة ذه الهالنمو االقتصادي في أي بلد يتطلب بيئة مشجعة، سواء كانت  عوامل بيئية: -5.2

مويل لى تسياسية ، اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية، أي البد من وجود قطاع مصرفي قادر ع

ق يعي التثبيت قواعد التعامل التجاري، ونظام ضريبي ال متطلبات النمو ونظام قانوني
  االستثمارات الجديدة واستقرار سياسي وحكم يدعم النمو االقتصادي.

، فقد 1776وهو الذي دعا إليه ادم سميت في كتابه ثروة األمم  التخصص واإلنتاج: -6.2

ألخير ا امل، هذأوضح أن التحسين في القوى اإلنتاجية ومهارة العامل يرجع إلى تقسيم الع
 يزيد من كمية اإلنتاج وبالتالي يؤثر بشكل ايجابي على النمو االقتصادي.

هذا وهناك محددات أخرى لم نذكرها كالسياسات االقتصادية التي أهمها السياسة المالية      
 1والنقدية.

 

 مصادر النمو االقتصادي ومقاييسه: المطلب الرابع:-

 :مصادر النمو االقتصادي -1

نها، و معضا بيس باإلمكان الفهم التام لكل مقومات النمو االقتصادي إال أنه يمكن معرفة ل 
 أهمها:

 

 

 : االستثمار في رأس المال المادي والبشري -1.1

 ستخدمونين ييمكن لآلالت أن تؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة الشخص اإلنتاجية، والفالحون الذ

دم آتبر ع عما كان يزرعه أجدادهم . وقد اعالتجهيزات الحديثة يمكنهم زراعة مساحا أوس
اجية، إلنتسميث توفر اآلالت رأس المال( ضروريا لتقسيم العمل الذي تكون نتيجته زيادة ا

 التي هي مفتاح النمو لألفراد، وللشركات ولالقتصاد ككل.

ن ن أيمك لجيدافالبيعة األوسع التي تعمل فيها الشركات لها أهميتها أيضا، ومناخ االستثمار 
 يحسن اإلنتاجية مباشرة من خالل تقليل التكاليف والمخاطر غير المبررة .

 س المالة رأوقد مكن توفر رأس المال البشري دوال من التقدم رغم ما كانت تعاني منه من قل
 المادي، مثلما حدث في كل من ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية .

 :التقدم التكنولوجي   -2.1

إذ لم يعد خافيا على أحلي في زماننا الحاضر ما تساهم به االبتكارات الحديثة في أساليب 

اإلنتاج في زيادة اإلمكانيات اإلنتاجية، أو في تعزيز مستوى اإلنتاج المتاح؛ إذ يؤدي إلى 

                                                
 .292-278 ص ذكره، عبد الرحمان إسماعيل، حربي عريقات، مرجع سبق  1
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زيادة كمية اإلنتاج باستخدام نفس الكمية من الموارد، فهو يعني إدخال أساليب تقنية جديدة أو 
لكل وحدة من المدخالت أو تحديد  وسائل إنتاج حديثة، يمكن من خاللها زيادة اإلنتاج بالنسبة

المنتجات أو إدخال طرق جديدة لمزج المواد األولية . ويحدث التطور التكنولوجي من خالل 
 التكوين الرأسمالي واالستثمار في مجاالت البحث والتطوير .

ستثمار في تطوير التعليم والتدريب، واالستثمار في رفع فاالبتكارات العلمية الحديثة، واال

الكفاءة اإلنتاجية لرأس المال البشري، تسمح بالنمو المتواصل للطاقة اإلنتاجية لالقتصاد، 
وفي زيادة نصيب الفرد من اإلنتاج الكلي، حتى ولو بقي حجم التكوين الرأسمالي أو التعداد 

الفكر االقتصادي أن التقدم التكنولوجي السريع في الدول السكاني ثابتا . ويؤكد علماء تاريخ 

ومع أن التقدم التكنولوجي قد لعب دورا  الغربية كان المصدر الرئيسي للتقدم االقتصادي.
هاما في تحسين التقدم المادي، إال أنه ليس شرطا كافيا الستمرار النمو االقتصادي؛ إذ لو كان 

سريع؛ ألن التكنولوجيا مال عام في متناول جميع  كذلك لتمکنت كل الدول من تحقيق نمو
 1.الدول

 :النمو السكاني -3.1

عامال موجها تقليديا في حث النمو االقتصادي . أي زيادة في قوة العمل،  يعتبر النمو السكاني
فزيادة قوة العمل تعني زيادة أكبر في عدد العمال المنتجين من ناحية، وزيادة القوة الشرائية 

زيادة حجم األسواق المحلية من ناحية أخرى، مع أن هناك خالفا على ما إذا كان  من خالل

النمو السكاني المتزايد له تأثير موجب أم سالب على النمو االقتصادي في دولة تعاني من 
فائض في عنصر العمل؛ حيث يتوقف تأثير النمو السكاني على قدرة النظام االقتصادي على 

لة اإلضافية، وتتوقف هذه القدرة بصورة كبيرة على معدل ونوع استيعاب وتوظيف العما
 2التراكم الرأسمالي، ومدى توافر العوامل المرتبطة مثل مهارات اإلدارة والتنظيم.

 :التنظيم االقتصادي الكفء -4.1

ت أعلى توياإذ أن الدولة التي تتمكن من تحسين كفاءة استخدام مواردها، تمكن من تحقيق مس
ب وأن ترفع معدل نموها االقتصادي، مما يعني ضرورة توفر الكفاءة وتجنلإلنتاج، 

طنون، لموااإلسراف الذي يقتضي استخدام الموارد اإلنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها ا
 مما يعني ضرورة أن يكون للسوق دور موزع للموارد على القطاعات

االقتصادية؛ مما ينجم عنه زيادة االقتصادية بعيدا عن تدخل الدولة في توجيه القرارات 

الكفاءة االقتصادية تحت ضغط الدوافع الشخصية والتحفيزات المدعمة للسلوك اإلنتاجي 
 3واالستخدام األمثل للمواهب اإلنسانية.

 

 
                                                

أسامة بشير الدباغ و أشيل عبد الجبار الجو مرد، المقدمة في االقتصاد الكلي، دار الناتج للنشر والتوزيع، عمان،   1
 430 ص 2002األردن، 

نشر للد محمود عبد الرزاق، دار المريخ مود حسن حسني و محمود حاممحب يمينيل تودارو ، التنمية االقتصادية، تعر  2
 .171، ص 2006رياض، السعودية ، ال
 الفتاح عبد الرحمن و عبد عبدجيمس جواتيني و ريتشارد ستروب، االقتصاد الكلي : االختيار العام والخاص ، ترجمة   3

 505 ، ص 1999، السعودية، ضالعظيم حمادة دار المريخ، الريا
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 :مقاييس النمو االقتصادي  -2

ة دالزيا ر عنإن ما تم التوصل إليه من خالل ما سبق هو أن النمو االقتصادي ما هو إال تعبي

م ي حجالمضطردة في طاقة االقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، أي ما هو إال تغيير ف

شرات ة مؤالنشاط االقتصادي الوطني؛ وبالتالي فإن قياس ذلك التغيير يكون من خالل دراس
 ليستواالقتصاد الوطني التي تعبر عن ذلك . وبالتالي فإن هذه المقاييس تكون بسيطة 

 تنميةمقياس يختص بقياس واحد من المؤشرات، وهذا خالف المقاييس المركبة، أي أن كل 
 ة . وأهم هذه المقاييس:بية التي عادة ما تكون مقاييس مركاالقتصاد

 :المعدالت النقدية للنمو -1.2

طني، صاد الوالقتاوهي المعدالت النقدية التي يتم حسابها استنادا إلى التقديرات النقدية لحجم 
وب ا األسلا هذتجات العينية إلى ما يعادلها بالعمالت النقدية المتداولة . وهأي تحويل المن

تفاق اال أرهل األساليب المتاحة رغم التحفظات التي تسجل عليه، والتي تهدف إلى محاولة

، لمنشورةية اعلى نظام محاسبي موحد تلتزم عالميا؛ مما يسهل التعامل مع البيانات االقتصاد
 ونفرق فيها بين

و النم يصلح هذا األسلوب عند دراسة معدالت معدالت النمو باألسعار الجارية : -1.1.2
نات لبياالمحلية لفترة قصيرة، حيث يتم قياس معدل نمو االقتصاد الوطني استنادا إلى ا

 الخاصة به سنويا، باستخدام العملة المحلية.

على  ألسعارأثر التغير في اويتم ذلك الستبعاد  معدالت النمو باألسعار الثابتة : -2.1.2
 ويلة.ية طالمدى الطويل ويصلح هذا األسلوب عند دراسة معدالت النمو المحلية لفترات زمن

 لدولية؛ادية اويستخدم عند إجراء الدراسات االقتص معدالت النمو باألسعار الدولية: -3.1.2 
ت العمال ويلفي أسعار تححيث ال يمكن االعتماد على التقييم بالعمالت المحلية؛ نظرا الختال

زالة ة بعد إئيسيمن بلد آلخر. لذلك يجب تحويل العمالت المحلية إلى ما يعادلها من العملة الر
 أثر التضخم.

 :المعدالت العينية للنمو -2.2

وتعبر عن مدى التحسن في نصيب الفرد من الخدمات العينية؛ إذ أنه نظرا لعدم دقة استخدام 
جال الخدمات، كان ال بد من استخدام بعض المقاييس العينية التي تعبر المقاييس النقدية في م

عن النمو االقتصادي، مثل :عدد األطباء لكل ألف نسمة، عدد أسرة المستشفيات لكل ألف 
 1نسمة، نصيب الفرد من السلع والغذائية ... الخ

 

 :االقتصادي النمو في التعليم دورالمبحث الثاني: 

 :العمل وسوق البشرية التنمية في التعليم دور  المطلب األول:

عد التعليم من ركائز نهضة األمم فالدول التي تقدمت واهتمت بالتنمية البشرية التي عمادها ي 

إصالح نظام التعليم والتدريب وخططه وأهدافه ومناهجه. وقد عقدت الدول العربية عامة 
وقيمة ثقافية في حد ذاته من ناحية، على دعم التعليم وتطويره انطالقا من أن التعليم ثروة 

                                                
لتخطيط والتنمية االقتصادية، مكتبة ومطبعة احمد مدحت مصطفی و سهير عبد الظاهر أحمد، النماذج الرياضية ل  1

 118/120، ص  1998اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ج م ع، .
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وأنه ركيزة لدفع عجلة التنمية من ناحية ثانية، وألنه وسيلة للحراك والتغيير االجتماعي 
وإن الموارد البشرية ."1 العصر والعولمة من ناحية ثالثة والتميز والتفوق ومواجهة تحديات

س المال البشري هو مفتاح التقدم وتنميتها لم يعودا يعتبران أمرأ سطحية بالنسبة للدولة فرأ

االقتصادي وتكوين الثروة وهو محور التنمية الوطنية وتطوير مؤسساتها وعنوان تنميتها. 
ويتمتع األفراد بإدراك عميق لقيمة رأسمالهم البشري والسعر العالي الذي يحظون به في 

وقف بدرجة حيوية على االقتصاد المبني على المعرفة، وحيث أن عملية التنمية االقتصادية تت

. فالتعليم هو 2تكوين قوى عاملة تتمتع بالمهارات الفنية الالزمة لإلنتاج الصناعي الحديث
أجيال المستقبل وان استثمار هذا النوع من الصناعة هو أفضل أنواع عملية صناعة 

ستقبلية االستثمار وأكثرها فائدة الن المؤسسات التعليمية تعمل على تغذية المجتمع بقيادة م

في المجاالت كافة، فضال عن تنشيط اآلليات النوعية الضرورية ألسواق العمل من أجل 
ان ، وعلى هذا األساس ف3تمكينها من تحديث بناها االقتصادية والتكنولوجية والعلمية وغيرها

للجامعات والجهات  عند النظام السياسي، كما هو هاجس اتعزيز جودة التعليم تشكل هاجس

القة في المجتمع، مما دفع هذا إلى أهمية التعليم وتفعيل دوره في إعداد نظام يتحقق ذات الع
من خالله الجودة التي تعتمد على بنية نظام متكامل للمؤسسة التعليمية. وهذا يتطلب طبعأ 

تغير األسس التقليدية التي يرتكز عليها التعليم، ويتطلب استجابة للمتغيرات والحاجات 

ل استحداث برامج جديدة ومرنة تلبي متطلبات تطوير ومهارات الموارد البشرية من خال
وق العمل مما يجعل البشرية وفقا للظروف االقتصادية واالجتماعية وكذلك المتغيرات في س

على التأثير الجدي في المجتمع عبر تطوير العمل البحثي وتكوين المعرفة  التعليم قادر
 .4كي تصب في خدمة اإلنسان والمواطن والوطن واألمةوإنتاجها ثم نقلها إلى المجتمع ل

 :تأثير التعليم في النمو االقتصادي المطلب الثاني: 

يشكل العنصر البشري الغاية والوسيلة في عملية التنمية، كما يعد من أهم العناصر اإلنتاجية 

ل البشري، حيث يسهم التعليم في تراكم رأس الما. التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية 

االقتصاديون إلى أهمية االستثمار في رأس  نوهولقد , والذي بدوره يساعد في التقدم التقني 
المال البشري من خالل التعليم والتدريب منذ القرن الثامن عشر، فلقد أكد آدم سميث 

وماركس و مارشال ومالتوس وغيرهم على أهمية التعليم، إال أنها كانت إشارات ولم تأخذ 

راسات واألبحاث طابع الجدية والتطبيق إال منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الد
العشرين .ولقد حاول بعض االقتصاديين قياس العائد من التعليم أو تحديد مقدار مساهمة 

ويتحقق األثر المباشر للتعليم في النمو , 1924التعليم في النمو االقتصادي مثل ستروميلين 

ل تحسين المهارات والقدرات اإلنتاجية للقوى العاملة وال يوجد خالف االقتصادي من خال

                                                
عبد السالم مصطفى عبد السالم، تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ومواجهة تحديات العولمة مؤتمر التعليم   1

 273، ص 2006معة المنصورة، مصر، النوعي ودورة في التنمية البشرية في عصر العولمة، جا
 تجربة إلى إشارة مع البشرية الموارد تطوير في والتدريب التعليم دور الحميد، عبد وأسيل الشبيبي، صادق محمد باسمة  2

 42ص  2007  بغداد، التشغيل، سياسات قسم البشرية، الموارد دائرة اإلنمائي، والتعاون التخطي وزارة الجنوبية، كوريا
 ربرا ويتمر، األنماط الثقافية للعنف، ترجمة : ممدوح يوسف عمران، الطبعة األولى، سلسلة عالم المعرفةبا  3

 77، ص2007(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مارس 337العدد )
، مركز الدراسات ساجد شرقي، دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع، مجلة دراسات إيرانية، العدد العاشر  4

 174، ص 2008اإليرانية، جامعة البصرة، 
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حيث أن العالقة بين . 1بين االقتصاديين عن وجود دور مباشر للتعليم في النمو االقتصادي
التعليم والتنمية تستند على مبدأ زيادة االنتاجية في حالة التنمية البشرية او تحقيق مستوى 

و في التنمية االقتصادية، قالتعليم يرفع من مساهمة القوى العاملة معين من االنتاجية كما ه

في الناتج اضافة الى انه يكفل حد معين من الناتج من خالل توفير األيدي العاملة الماهرة 
وعليه فإن االستثمار في التعليم يعود  الفنية والمدربة على أحداث مناهج التدريب العملية.

والمجتمع بل العالم بأسره ، ويعتبر التعليم الجيد من اقوى التدابير  بفوائد عديدة على األفراد

المعروفة بقدرتها على التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وكما هو 
الحاصل في دول شرق اسيا والتي وصلت الى قمة التقدم االقتصادي يكفاءة تعليم أبنائها 

 مل، ويمكن أن نوجز أهم فوائد االستثمار في التعليم باالتي:وتدريبهم على احدث مهارات الع

تيار االخوتمكين األشخاص من التوسع في التعليم واالستيعاب المنطقي لالمور والتواصل  -
 السليم.

ها، تي يحياة الزيادة انتاجية الفرد وموارده التي يحصل عليها وتأثير ذلك على نوعية الحيا -
غ يبل كل عام دراسي اضافي زياد من مواد القرد متوسط عالمي وقد اوضحت الدراسات بأن

 % 10نحو

 يناميکيدصاد بناء قوة عمل موثة تتمتع بمهارات عالية والتي تعاد العمود الفقري ألي اقت -
 قادر على خوض التنافس العالمي.

اليا يما عخلق المعرفة وتطبيقها ونشرها واتاحة الفرص ألفراد المجتمع المتعلمين تعل  -
ت مع دالاللالبتكار واالختراع من خالل توفر األجواء المناسبة والمستلزمات الضرورية ال

 امكانية تدقق رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في تلك البيئة المناسبة

وفيات  عدالتعلى المستوى الصحي إذ انبتت الدراسات إلى انخفاض متأثير التعلم والتعليم  -

 وأن األطفال بارتفاع المستوى التعليمي لألمهات مع تمتع األطفال بمستوى صحي أفضل
 هناك دورا للتعليم في التنمية االقتصادية واالجتماعية يمكن إيجازها باالتي:

 زيادة الدخل القومي بصفة عامة .  - 

 ثمار للعالقات البشرية عملية است -

 رفع دخل الفرد. –

 تحويل األميين الى افراد قادرين على المساهمة في المجتمع. - 

 2تنمية االنسان واعداده للحياة في المجتمع - 

البشري  كما أن إطار حسابات النمو يركز على أن التعليم من خالل زيادة رصيد رأس المال
إن خلق , و لتالي سوف يساهم في زيادة النمو االقتصاديهم ، وباتلألفراد سوف يحسن إنتاجي

                                                
محمد عزت عبد الموجود، بعض منهجيات اقتصاديات التعليم العالي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي االتحاد   1

، 1991الدوحة،  -الجامعات العربية حول اقتصادپات تعليم العالي ووموقعها من خطط التنمية في األقطار العربية، قطر 

 10ص 

 
مرجع سبق ذكره باسمة محمد صادق الشيبي، اسيل عوض عبد الحميد دور التعليم والتدريب في تطوير الموارد البشرية    2

 49ص
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أفكار جديدة يعتبر دالة طردية في رأس المال البشري بمعنى أن رأس المال البشري بأخذ 
شكل معرفة علمية يؤدي إلى خلق أفكار جديدة ومن ثم فإن االستثمار في رأس المال البشري 

دي بدورها إلى تحقيق زيادة في النمو سوف يسبب زيادة في رأس المال المادي ، مما تؤ

االقتصادي ، فتراكم رأس المال البشري يسهل استخدام وتطويع التكنولوجيا ، األمر الذي 
ا رأس المال لمكانة الرائدة التي يحتلهاما سيق تتبين لنا مو. 1يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي

فتوفير رأس المال البشري  للنمو .مو مقارنة بكل العوامل الحديثة نالبشري في تحفيزه لل

لمهارات الفكرية العالية المتميزين بالتكوين والتعليم يسمح بتحفيز ا ذويالمتمثل في األفراد 
اإلنتاج وتحقيق النمو من خالل زيادة مستوى المعارف في االقتصاد وتعليقها في مسارات 

ائل اإلنتاجية الجديدة في اإلنتاج، أي عن طريق إدراج االبتكارات والتكنولوجيات والوس
 عملية اإلنتاج والنشاط واالستفادة منها. 

 نظريات اقتصاديات التعليم: المطلب الثالث:

 نظريات الفائدة: -1

ادل قق التعذي يحيذهب الكالسيكيون إلى أن سعر الفائدة هو العامل ال النظرية الكالسيكية: أ ـ

وض ، إي ما بين الطلب على القرما بين الطلب على االستثمار والمقدرة عل االدخار
و هالستثمارها وعرض القروض والعامل األساسي الذي يستند إليه الطلب على القروض 

 .ار االدخ هوإنتاجية رأس المال، أما العامل األساسي الذي يستند إليه عرض النقود 

 وتقوم هذه النظرية على عناصر أساسية هي: 

فردية قتصاديون الكالسيكيون بضرورة الحرية اليؤمن اال سياسة الحرية االقتصادية: ·

في  كوميوأهمية أن تكون األسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل ح

 االقتصاد

الي لرأسماينظر جميع الكالسيكيون على التكوين   التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: ·

ن اف موا جميعاً على ضرورة تحقيق قدر كعلى أنه مفتاح التقدم االقتصادي، ولذلك أكد

 المدخرات.

 يين علىأسماليمثل الربح الحافز الرئيس الذي يدفع الر  :الربح هو الحافز على االستثمار ·

 تثمار.االساتخاذ قرار االستثمار وكلما زاد معدل األرباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و

نظراً  لتراجعليتزايد بصورة مستمرة وإنما يميل األرباح ال   معدل  ميل األرباح للتراجع: ·

يادة ك بزلتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي، ويفسر سميث ذل

 األجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين.

                                                
مجدي الشوري، العالقة بين رأس المال البشري والصادرات والنمو االقتصادي في تايوان، الملتقي العلمي الدولي حول   1

د الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : المعرفة في ظل االقتصا
 .6-4، ص ص  2007نوفمبر  28-27الجزائر، خالل الفترة من  -جامعة حسيبة بن بو علي الشلف  -التسيير 
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ة يلعمل يعتقد الكالسيكيون حتمية الوصول إلى حالة االستقرار كنهاية  حالة السكون: ·
ل معدل ن يصأالتراكم الرأسمالي، ذلك ألنه ما أن تبدأ األرباح في التراجع حتى تستمر إلى 

إلى  جورالربح إلى الصفر ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر حتى السكون ويصل معدل األ

 لطبيعيةرد امستوى الكف، ووفقاً آلدم سميث فإن الذي يوقف النمو االقتصادي هو ندرة الموا

 تقود االقتصاد إلى حالة من السكون.التي 

 إال أن النظرية واجهت انتقاداً شديداً من حيث :

دخلهم ولم  أن النظرية تنهار من أساسها لو أن أفراد المجتمع اكتنزوا جزاءاً كبيراً من  

 1.الفائدة في هذه الحال لن يحقق التعادل بين األدخارواالستثمار يستثمروه، ذلك أن سعر

 النقدية الحديثة: ب ـالنظرية

 سي الذيألساوهو ليس العامل ا  الكالسيكية والتي تقوم على سعر الفائدة  وهي نقد للنظرية

ومي، الق يحدد عرض األموال القابلة لإلقراض، إنما العامل األساسي والمهم مقدار الدخل

 وبالتالي لن ينصلح حالة االقتصاد العالمي األ اذا كان سعر الفائدة = صفر. 

ضة، أساس هذه النظرية هو كارل ماركس في نظرية للقيم الفائ نظرية االستغالل: ـ ج

 وتتضمن وجهتي نظر:

ب أن تكون أنه يج انيةاألولى أن قيمة المنتجات النهائية تزيد عما أنفق فيها أثناء اإلنتاج. والث 

 .القيمة النهائية مساوية تماما لنفقة اإلنتاج 

وال اض األميعد بعض االقتصاديين "الفائدة" كثمن للزمن، فاقترحيث  :نظرية االستغالل د ـ

 نظيراً لذلك. اإنما هو كسب لعامل الوقت، والفائدة ثمن يدفع ثمن

 ن سعرأثون، وتتلخص في يوهي التي يأخذ بها االقتصاديون الحد نظرية االستغالل: هـ ـ

  لإلقراض.الفائدة يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب على األموال القابلة 

 نظرية المصفاة: -2

م التعلي ي أنأترى هذه النظرية أن التعليم ال يرفع اإلنتاجية بل يكشف عنها لرب العمل،    

 يلعب دور المصفاة على بوابة سوق العمل أو داخله.

 زت عنهاا بروقد تم اختبار هذه الفرضية بالعديد من الدراسات، وكانت النتائج متفاوتة، كم

 مثلت أوجه النقد لهذه النظرية مثل:تساؤالت عديدة 

 هل تكشف المصفاة اإلنتاجية؟   

                                                
 2020-06-18تصفح بتاريخ   2017مارس30خ  أصول التربية  أماني الدريهم  مقال بعنوان اقتصاديات التعليم نشر بتاري 1

https://sites.google.com/site/dramanyjaldurihim 
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 ما أسباب فروق اإلنتاجية المكشوف عنها المصفاة؟   

 إن كان التعليم سبباً ألجزاء من هذه الفروق فكم نسبة هذه األجزاء؟

فة مختلهل التعليم مصفاة صقل للمهارات والقدرات أم مصفاة لحسن التصرف بالمواقف ال 

 )علم إدارة االزمات(؟

 نظرية اإلشارة والمؤشرات: -3

 عرفةوهي النظرية التي على أساسها يتمكن رب العمل من تحديد األجر قبل م         

 اإلنتاجية، ويميز أنصار هذه النظرية بين عدة عناصر تقوم عليها النظرية مثل:

 خبرة.والتدريب والالتي تعبر عن عناصر قابلة للتغيير بالتعليم   اإلشارة:       *

 وهي ذاتية ودائمة كالعرق والجنس.  المؤشرات:   *

 هي التي تمكن رب العمل من تحديد األجر قبل معرفة اإلنتاجية.  اإلشارات:   *

قدمت هذه النظرية تفسيراً لمكافأة هذه اإلشارات والمؤشرات ولكن لم ,  وهي النتيجة النهائية

  1تؤكد دور التعليم باإلنتاجية.

 :نظرية التنافس على العمل وخط االنتظار -4

 ية، وأنلتقنحسب هذه النظرية فإن اإلنتاجية ليست خاصية الفرد بل خاصية مكان العمل وا   

 التعليم يكشف قدرات الفرد على التكيف والتعلم.

عرف يما  وترى أن رب العمل مستعد لتأهيل العاملين لديه لشغل األعمال الالزمة له )وهو

ظ بهم حتفالداخلية(، كما أنه مستعد لدفع أجر عال ألصحاب المهارات العالية لالبالسوق ا

 )وهذا ما يعرف بالتكوين الخاص بالمؤسسة(.

وأجور  زاياموبذلك يقبل العامل بالبقاء في خط االنتظار )بطالة( بغية الحصول على أجر ذو 

 .ال تنخفض 

ير تفس نظرية رأس المال البشري فيتمثل نظرية سوق العمل المجزأة التيار المقابل ل  

 :فوارق األجر بين العاملين، وتقوم على افتراض وجود عدة أسواق عمل منفصلة مثل

 سوق عمل أولية مستقلة، فيها دوران للعاملين في أطر القيادة.  *

                                                

/ ديسمبر - والستون الثامن العدد العربية الدول في التنمية بقضايا تعنى دورية سلسلةالمعهد العربي للتخطيط بالكويت،  1 

 6.7ص  - 2007 األول كانون
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 .سوق عمل ألية تابعة، فيها ثبات نسبي غير إبداعي في أطر اإلدارة واإلنتاج  *

 ي، تتضمن دوران العمل األقل مهارة ألنها هامشية.سوق عمل ثانو  *

وعلى افتراض أن التقنية تحدد األعمال المطلوبة ومن ثم خصائص العاملين المطلوبين 
شغلها، إال أن هذه النظرية ترى السبب في تجزؤ السوق ليس التقنية وإنما الصراع الطبقي 

سمة سوق العمل من أجل االستغالل، بين )العمال ـــ وأرباب العمل( ورغبة أرباب العمل بق

 1فالتقانة تعمق تجزؤ السوق وال تخلق التجزؤ. 

 االستثمار في التعليم والنمو االقتصادي المبحث الرابع:

 مفهوم االستثمار في التعليم : -1
ان عملية التحليل في مجال استثمار رأس المال البشري تعد التعليم العنصر األكثر تأثيرا من 

رى المتمثلة بالتدريب والصحة والقدرة الطبيعية للفرد وغيرها من العناصر ، العناصر األخ

إذ يعد التعليم العنصر األهم والذي يؤثر تأثيرا مباشر أو غير مباشر في تكوين رأس المال 

عن تأثيره على االنتاجية . لذا تم التركيز على االستثمار في التعليم  البشري والعائد منه فضال
عليه باقتصاديات التعليم ويعود هذا االهتمام الى االقتصادي آدم سمث في مؤلفه أو ما يطلق 

إذ يشير بوضوح إلى أهمية التعليم ويرى أنه العنصر الفاعل في تحقيق  -ثروة األمم -الشهير 

االستقرار االقتصادي االجتماعي . ثم جاء بعد االقتصادي مالثوس الذي اشار الى ان التعليم 
مل التي تساعد في تحديد النسل . ثم تاله العالم مارشال الذي اشار لألثر يعد من العوا

االقتصادي للتعليم وأنه يعد اكثر انواع االستثمارات التي تحقق القيمة هو االستثمار 
2.البشرية

  

لم تتبلور كمفهوم نظري إال بعد أبحاث سولتز .  يررية االستثمار في رأس المال البشإن نظ

يله على العالقة بين التعليم وعملية النمو االقتصادي وتناولت المخرجات إذ ركز في تحل
جزء  والمدخالت للتعليم واعداد الموارد . إذ يعد التعليم نوعا من االستثمار االقتصادي ، وهو

من عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية سواء في البلدان المتقدمة او البلدان النامية على حد 

شير شولتز أن الباحثين اعتقدوا أن الغرض األساس من التعليم هو الغرض الثقافي سواء ، وي
وليس االقتصادي، واقتصرت ارائهم بأن التعليم ينمي قدرات الفرد ويجعل منه مواطنا 

 3صالحة ومسؤوال . واعطاءه فرصة للحصول على القيم التي يؤمن بها.

ل من خال عليمليم واهميته في تطوير جودة التيتضح مما تقدم العالقة بين االستثمار في التع
زيادة  إلى بناء القدرات والمهارات التي تساعد في توسع العالقات البشرية وبالتالي تؤدي

 .دياتها قتصاااالنتاجية وتحقيق النمو االقتصادي . فضال عن أهمية البلدان الساعية لتنمية 

ك في ح ذلعليم لتحقيق ذلك. ويمكن توضيمما يتطلب السعي الجاد لالستثمار في مجاالت الت
 الشكل اآلتي :

                                                
 بق ذكرهالمعهد العربي للتخطيط مرجع س 1
ص  2005عبد هللا محمد المالكي ، اقتصاديات التعليم ) نظرية االميني في رأس المال البشري ، مجلة المعلم السعودية   2

21/23 

 .68، ص 2002رواية حسن ، مدخل استراتيجي التخطيط وتنمية الموارد البشرية ، الدار الجامعية ، االسكندرية ،  3 
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 . يبين العالقة بين التعليم والنمو االقتصادي2الشكل   

 

 

   

 

 

 

 

 - ل العربيةي الدوفالشكل من اعداد الباحث باالعتماد على محمد عزت عبد الموجود . هيكلية التعليم الثانوي  المصدر :

 18، ص2006-بيروت ( 37لجامعات العربية في الدورة )دراسة قدمت لمجلس اتحاد ا

 

  التعليم: على اإلنفاق -2

تزايد االهتمام بالتعليم وباإلنفاق عليه خالل الفترة التي تلت مباشرة نهاية الحرب العالمية 

الثانية ، وترجع زيادة حجم اإلنفاق على التعليم أساسا إلى استمرار التوسع فيه وزيادة أعداد 
به على شتى المستويات والمراحل ، عير أن ما تنفقه البلدان العربية من البالد  المقبولين

بالقياس إلى حاجتها التعليمية ، وتبدو الهوة واسعة سحيقة بين البلدان  النامية ما زال قليال

العربية والبالد المتقدمة من حيث حجم اإلنفاق على التعليم إذا قارنا متوسط نصيب الفرد 
ويعرف اإلنفاق على التعليم بأنه توفير األموال الالزمة . 1اإلنفاق على التعليمالعربي من 

لبناء المدارس في تزويدها باحتياجاتها المادية والفنية من فصول ومختبرات و وغيرها، 

إضافة إلى دفع مرتبات المعلمين والعاملين في اإلدارة ، مما يعني أن التعليم مشروع مكلف 
مرار في توفير مصادر التمويل وذلك نتيجة لتزايد الطلب على التعليم ماديا يتطلب االست

. كما يعرف أيضا اإلنفاق على التعليم 2كحق من حقوق األفراد في المجتمعات الحديثة 

األموال التي تدرج في موازنات الحكومات سواء أكانت حكومات مركزية أو محلية أو 
مات في اإلنفاق على التعليم هو دور رئيسي في غيرها من الجهات الرسمية . فإن دور الحكو

دور القطاع ب مقارنةالبلدان النامية ، أما في البلدان المتقدمة فإن دور الحكومات يقل نسبيا 

الخاص إال أن دور الحكومات في اإلنفاق عل التعليم يظل مؤثرا في هذه البلدان وتختلف دور 
أهمية اإلنفاق على التعليم في بلد من  قياسوالحكومات في هذا الصدد من دولة إلى أخرى. 

البلدان بنسبتها إلى الموازنة العامة ليست سوى مقياس تقريبي ال يصلح في عمل الدراسات 

التاريخية أو المقارنات الدولية وذلك بحسب اختالف بنية ومضمون الميزانية من مكان آلخر 
خرى ، ولذلك نجد أن المقياس ، وحتى في المكان الواحد من مرحلة زمنية إلى مرحلة أ

                                                
جاهات جديدة في اقتصاديات التعليم في البالد العربية " ، استراتيجية إصالح التربية العربية ، الغنى النوری ، " ات عبد 1

 . 172، ص  1988الدوحة ، قطر ، دار الثقافة ، 

 .81، ص 2002محمد يوسف المسيلم ، اقتصاديات التعليم واستثمار العنصر البشري،  2

 االستثمار في التعليم

 جودة التعليم

بناء القدرات 

توسيع في العالقات  والمهارات

تحقيق النمو االقتصادي  البشرية

 والتنمية المستدامة 
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أن  1991. ويرى كيفين وين 1األفضل هو نسبة ما ينفق على التعليم إلى الدخل القومي 
ير مرتبط بقرارات و تطبيق قوانين السوق على التعليم العالى يجعل إنتاج الجامعات غ

العالي من مركزية ، وبذلك رأت منظمة اليونسكو أهمية اإلنفاق على التعليم  عمليات تخطيط
 خالل :

 داتاالعتراف بالتعليم العالي بوصفه استثمارا اجتماعيا يتطلب تخصيص االعتما -1 

 الالزمة له من األموال العامة . 

 من ائدةالبحث الجاد عن موارد جديدة للتمويل تقوم على مشاركة جميع الذين يجنون ف -2

 ة .لطلبات المحلية واآلباء واالتعليم العالي بما في ذلك القطاع االقتصادي والمجتمع

 دموارضرورة زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالى وكفاءتها في ترشيد استخدام ال -3

 .2المتاحة 

 العوائد من التعليم : -3

 :التعليم من العائد مفهوم -1.3

لقد أجريت العديد من الدراسات في العقدين الماضيين جول مفهوم معدل العائد من التعليم 
أوبلوج"  1962و "تشولتز"  1958اشتق من األعمال المبكرة "جاكوب مينسير" الذي 

، فقد ركز ساکر بولوس في أبحاثه حول هذا الموضوع محلال المضامين الخاصة 1965

باستخدام هذا المفهوم بالنسبة لتمويل التعليم وقد ظهرت دراسات أن معدل العائد من 
ية من االستثمار في القطاعات األخرى ومن بين االستثمار في التعليم أعلى وأكثر ايجاب

اإلسهامات األساسية في تحليل معدل العائد من التعليم وأثره على تمويل التعليم تقرير البنك 

والذي جاء فيه أن التعليم يعد استثمارا إنتاجيا له عائد اقتصادي وتوجد أدلة في  1995الدولي 
ثمار في التعليم االبتدائي أي يساوي ضعف العائد الكثير من الدول على أن العائد من االست

من االستثمار في التعليم العالي مع ذلك فحكومات هذه الدول كدعم للتعليم العالي على حساب 

التعليم االبتدائي ويثير تقرير البنك الدولي أن معدل العائد من االستثمار في التعليم األساسي 
عيفة والمتوسطة للدخل أعلى من معدل العائد من )االبتدائي والثانوي( في البلدان الض

 . وقد قسم االقتصاديين العائد على التعليم إلى عدة أنواع منها:3االستثمار في التعليم العالي

وين منها زيادة الدخل الفردي وزيادة دخل المجتمع تكالعوائد االقتصادية:  -1.1.3
 صة. لى الممتلكات العامة والخااالتجاهات االقتصادية السليمة الخاصة بالمحافظة ع

 :عوائد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع-2.1.3

مكانة ية المنها زيادة الدخل الفردي من جراء زيادة تعليم أ. العوائد على مستوى الفرد: 
 يجعل عليها الفرد المتعلم زبادة الحصيلة العلمية للفرد.  االجتماعية التي

                                                
  .173عبد الغني النوري ، مرجع سابق ، ص  1
 150/170ص ،  1995د هللا بوبطانة ، سياسة التغير والنمو في مجال التعليم العالي ، المجلة العربية للتعليم العالي ، عب  2
أبو دبه فاطمة وين زيدان فاطمة الزهراء، أبحاث المؤتمر األول ، تقسيم أثار برنامج االستثمارات العامة وانعكاساتها   3

قتصادي مداخلة ملقاة في إطار الملتقى األول: دور االستثمار في قطاع التعليم العالي في على التشغيل واالستثمار والنمو اال

تحقيق النمو االقتصادي دراسة قياسية لكل من الجزائر السعودية واألردن باستخدام معطيات بانيل، جامعة الشلف، الجزائر، 

 8-7، ص 2013مارس  11 /12
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العلمي ورفي ، منها زيادة دخل المجتمع، التقدم الفني والمعجتمعب. العوائد على مستوى الم
 المجتمع من جراء زيادة تعليم أفراده...الخ.  الذي يجنيه

ي لتي تجنفع او العوائد االستهالكية: هي تلك المنا ج. عوائد استهالكية وعوائد رأس مالية:
في  النتظامعن ا المجتمع الناتجةالفرد و في المستقبل ومن أشكالها الزيادة المتوقعة في الدخل

 .الدراسة وترك سوق العمل

 خالصة الفصل الثاني

إن التحليل في مجال االستثمارات في الموارد البشرية وزيادة تكوين رأس المال البشري 

يأخذ باالعتبار عنصر التعليم على أنه العامل األكثر تأثيرا من باقي العوامل األخرى 

ات الطبيعية لألفراد وغيرها من العوامل. حيث شكل التعليم محور كالتدريب والصحة والقدر
العديد من االسهامات في الفكر االقتصادي وتقلد العديد من النظريات برغم اختالفها بفكرة 

التعليم كاستثمار مربح ولم يعد ينظر إلى العملية التعليمية على أنها نوع من الخدمة تقدم 

قتصادية بل على أنها استثمار للنهوض بمستوى حياة األفراد لإلنسان بمعزل عن العملية اال
 والمهارات القدرات وكذا اتجاهات فالتعليم هو عملية بناء وتطوير المعارف والجماعة.

تحقيق أهداف محددة وهو بذلك استثمار للموارد البشرية يعطي ثماره في حياة  بغيةاألفراد 

األول واألهم والمؤثر في تكوين رأس المال  األفراد وتنمية المجتمعات إذ يعد العنصر
م أو ما يسمى على االستثمار في التعلي التركيزوجب لذا  البشري وعائده وانتاجيته،

.باقتصاديات التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 دور التعليم في نجاح الشركات الناشئة 
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 :الجزائر في التعليم واقعالمبحث األول: 
 

 تمهيد:

جزائر، وج الالجزائري مر بعدة تحوالت وتغيرات أثناء وبعد اإلستقالل فخر لتعليمياالنظام 
اسة لسي من استعمار مستبد. بعد أن ورثت منه منظومة تربوية بنيت أساسا لتكون امتدادا

دة ربية بعيغ يةفرنسية الهادفة منذ البدء إلى دمج أبنائنا بكل الطرق والوسائل بمنظومة تربو

ة ي عدفقافته ودينه وعروبته. فكان على الدولة وهي تخوض معارك البناء كل البعد عن ث
ن في مجبهات أن تجعل الوضعية التعليمية وضعية قائمة بذاتها وأن تعطيها القدر الكا

 ين.ائرياإلهتمام من أجل مواصلة سيرها وفتح أبوابها ألكبر عدد ممكن من األطفال الجز

 

 :الجزائر يف التعليمي النظام المطلب األول:

 :لتعليميمفهوم النظام ا -1

هو مجموعة القواعد والتنظيمات واإلجراءات التي تتبعها دولة ما في تنظيم  عليميالنظام الت

وتسيير شؤون التربية والتعليم من جميع الجوانب والنظم التربوية بصفة عامة وهي : 
لنظر عما إذا كانت هذه انعكاس الفلسفة الفكرية واالجتماعية والسياسية في أي بلد بغض ا

الفلسفة مصرحا بها ومعلنا عنها أم ال وتتأثر النظم التربوية في العالم بالعوامل الرئيسية 
 1التالية:

ي التربو لنظامفا .العامل الطبيعي ,العامل السياسي االيديولوجي  ,العامل الثقافي الحضاري• 

لية واقتصادية و إدارية محهو محصلة عدة عناصر ومكونات علمية وسياسية واجتماعية 
 وإقليمية وعالمية تسعى إلى التنمية البشرية وإعداد الفرد

 :اإلستقالل بعد الجزائرية التعليمية المنظومة تطور مراحل -2

لشكل و باللتعرف على واقع المنظومة التربوية الجزائرية غداة اإلستقالل سوف نحاول ول
 ر بها نضامنا التعليمي. الوجيز التعرف على مراحلها والفترات التي م

 ولها مة. أمرت المنظومة التعليمية في الجزائر بعد االستقالل بأربع محطات رئيسية ها

حيث نصبت أول لجنة  (:1970إلى  1962مرحلة التأسيس واستعادة الهوية )1.2

وطنية إلصالح التعليم في الجزائر مهمتها اإلعداد لمنظومة تعليم وطنية تتماشى 

  2جزائرية بعيداً عن ما تم توارثه عن المستعمر الفرنسي.والهوية ال

                                                
األستاذة عرابجي إيمان / جامعة يحي  ية التربية على القانون الدولي اإلنسانيالنظام التربوي في الجزائر و إشكال 1

    https://platform.almanhal.com  المدية -فارس 

 
 17ص ، 2004 ئر،زاالج ،التعليمية والمناهج التربوي النظام التربية، مستخدمي لتكوين الوطني المعهد 2

https://platform.almanhal.com/
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(: وكان من أولوياتها 1980إلى  1970المنظومة التعليمية )يس مرحلة تأس2.2

ً من حيث المنهج وكذلك من حيث المعلمين  تعريب التعليم وجزأرته )جعله جزائريا

لمناهج واالمتحانات واإلطارات المشرفة عليه(، باإلضافة إلى توحيد التعليم من حيث ا

 .1واإلشراف الحصري للدولة الجزائرية عليه

 تعريبمرحلة إصالحات الجانب الهيكلي للمنظومة التعليمية، واستكمال مسيرة ال3.2

ساسي وفيها تم تنصيب لجنة إصالح للتعليم األ :(2000إلى  1980التعليم من سنة )

ناهج ُج وما وأِعدّت أوقات وبرامالتي غيّرت بالفعل المدرسة األساسية من حيث محتواه

 .تدريس جديدة كما تّم تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة

إصدار قانون التوجيه  :2000مرحلة االنفتاح والخصخصة ابتداء من سنة 4.2

التربوي الوطني الذي يحدد مهمة المدرسة من حيث القيم؛ وتأكيد الشخصية الجزائرية 

والعربية واألمازيغية،  باإلسالم الحفاظ على القيم المتعلقةوتوحيد األمة، وتعزيز و

والتدريب على المواطنة واالنفتاح واالندماج في الحركة العالمية للتقدم. كما عرفت هذه 

غير مسبوقة  المرحلة فتح الباب للقطاع الخاص لالستثمار في جانب التعليم في خطوة

 .وصادمة للمجتمع الجزائري

ما أن األمور تدهورت عند الى (2000-1990العشرية السوداء )الى ويجب أن نشير 

سات عانت الجزائر من أزمة أمنية شديدة طالت فيها أيادي اإلرهاب الهمجي المؤس

 وهجر التعليمية فهدمتها، وأزهقت أرواح العديد من المعلمين والمعلمات والطالب،

خراب قاطني القرى والمداشر، وأحرقت الكتب والمدارس، فكان التشريد والدمار وال

ً من اإلرهاب  عل جوالعزوف عن متابعة الدراسة. كما أن النزوح إلى المدن هروبا

ظاظ ى اكتالمؤسسات التعليمية عاجزة عن استيعاب العدد الهائل من التالميذ، وأدى إل

رات ونظام الدوامين مع النقص الفادح في اإلطااألقسام وفتح األقسام المشتركة 

 .التعليمية

 .الجزائر في البشري المال للرأس رئيسي كمصدر التعليمالمطلب الثاني :

 يمكن إيجازها في ما يلي :  :مكونات رأس المال البشري -1

طة من هي مجموعة المعارف، االتجاهات والتصرفات والسلوكيات المستنب الكفاءات : 1-1
 الممارسة مهنة معينة؛ الضرورية التجربة

ن عكتسبة وهي مختلف التجارب و الخبرات العلمية و العملية المالتجارب والخبرات : 1-2 
 .المهنة  طريق ممارسة

                                                
 28ص م،2009ئرزاالج والتوزيع، للنشر الجسور دار .األولى الطبعة ،الجزائر في المدرسة فضيل، القادر عبد 1

https://fanack.com/ar/religions/islam/
https://fanack.com/ar/religions/islam/
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: و هي مختلف المعلومات المتراكمة عن طريق التكوين و  المعارف و المؤهالت 1-3
 1التعليم.

 مؤشرات رأس المال البشري: -2

يعتبر معدل األمية من أهم المؤشرات المستخدمة في قياس رصيد رأس مية:مؤشر األ-2-1

المال البشري كميا، ومن البديهي أن زيادة معدل األمية لدى الكبار تعتبر تخفيض كمية 
ونوعيا في رأس المال البشري ، وتمثل فجوة يجب ردمها . وان انتشار األمية ينعكس بشكل 

يشكل أيضا عقبة في تحسين شروط التنمية وجهود القضاء أكيد على إنتاجية عنصر العمل و
 2على الفقر.

ضاها مؤشر التمدرس إلى متوسط عدد السنوات التي أم شيريمؤشر معدالت التمدرس : 2-2
 .سنة فما فوق على مقاعد الدراسة  15السكان في الفئة العمرية 

 

 

 2019لىا 2000من سنة  يوضح تطور نسبة التمدرس في الجزائر :03الشكل

 

 

طنية الو وزارة التربية من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج اكسال  ومعطيات:المصدر
http://www.education.gov.dz 

 

                                                
بالجزائر مذكرة تخرج ماسترمن اعداد الطالبة لبنى بابا  االقتصادي في النمو البشري المال الرأس في االستثمار دور 1

 13ص 2015ي سعيد اشراف  سامر زالسي جامعة حمه لخضر الواد
 الخامس الدولي لتقىمال ،الجزائر في البشري المال رأس قياس مؤشرات عودة، لعريفي القادر، عبد  2

 بن حسيبة جامعة الحديثة، االقتصاديات ظل في العربية األعمال منظمات في الفكري المال رأس :حول

 10ص -الشلف-بوعلي
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:وهو عبارة عن توليفة من معدالت االلتحاق بالمراحل  مؤشر الرقم القياسي للتعليم-2-3
أي عدد  1ابة ومعدالت التأطيراالبتدائية والثانوية والجامعية ومعدل معرفة القراءة والكت

الطالب لكل أستاذ في المراحل التعليمية الثالث باعتبارها مؤشرا عن نوعية التعلم المقدم في 
 2.كل مرحلة من القطر المعني

هو عبارة عن النفقات التي تصرف على العملية  مؤشر هيكل اإلنفاق على التعليم :-2-4

ظرة شمولية إلى مفهوم اإلنفاق على التعليم، وتشمل التعليمية بجوانبها المختلفة، وتوجد ن
جميع مصاريف اإلنفاق المادية وكذلك ما يتعلق بالنواحي البشرية وما تبذله من جهد تعليمي، 

ونظرة أخرى تنظر إلى اإلنفاق من جانب اإلنفاق الحكومي على التعليم العام دون األخذ بعين 

ويشمل اإلنفاق الحكومي نفقات األبنية المدرسية االعتبار ما تنفقه األسرة على أبنائها، 
والمعلمين واألجهزة وغير ذلك من متطلبات المؤسسات التعليمية، ويقاس اإلنفاق على التعليم 

بقدر ما يرصد له كنسبة من ميزانية الدولة أو من الدخل القومي، وكلما ارتفعت هذه النسبة 
  3.دل ذلك على اهتمام هذا البلد أو ذاك التعليم

 

 2018و2000بين سنتي : يوضح تطور ميزانية التسيير في قطاع التربية  04الشكل

 

وزارة التربية الوطنية من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات : المصدر
http://www.education.gov.dz 

 2018/ 2000بين سنتي يوضح تطور عدد المعاهد الوطنية :  05الشكل
 

                                                
 .2002ل البشري ، المعهد العربي للتخطيط ، الما احمد الكواز ، السياسات االقتصادية ورأس - 1
، على 2005محمد عدنان وديع ، التعليم والنمو وسوق العمل في إطار برنامج التعلم عن بعد ، المعهد العربي للتخطيط ، 2

 http://www.arab-api.org موقع االنترنيت :

 
جزائر، الملتقى الدولي الخامس حول: رأس المال عبد القادر، العريفي عودة، مؤشرات قياس رأس المال البشري في ال  3

 10-7ص -الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلی  الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديقة،
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وزارة التربية الوطنية لباحث باالعتماد على معطيات من اعداد ا: المصدر
http://www.education.gov.dz 

 

 واقع جودة التعليم في الجزائر:المطلب الثالث : 

الل خللتعرف على واقع جودة التعليم في الجزائر سنعتمد على مؤشر جودة التعليم من 

الدول  ب بعضوفيما يلي ترتي.  التطرق الى ترتيب هذه األخيرة بالمقارنة مع الدول العربية

 العربية :
 

 و ئيالبتداايوضح ترتيب الجزائر بالنسبة للدول العربية من حيث جودة التعليم : 01 جدولال

 الجامعي

 

ي ي الجامع   
 االبتدائ 

تيبي  التر
 عربيا

تيبي التر
تيبيعربيا عالميا  التر

تيبي التر
 الدولي عالميا

 قطر 9 1 4 1

 االمارات 13 2 10 2

 لبنان 14 3 25 3

 البحرين 38 4 33 4

 األردن 69 5 45 5

 السعودية 72 6 54 6

 تونس 86 7 84 7

 عمان 88 8 107 10

 الكويت 103 9 97 8

 المغرب 110 10 101 9
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 الجزائر 113 11 119 11

 موريطانيا 137 12 134 12

 مرص 139 13 139 13

 
 http://aljazair24.comلجزيرة موقع ا من اعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 

في جودة  119 في جودة التعليم الجامعي بينما المرتبة 113نالحظ بأن الجزائر تحتل المرتبة 
من  لمبذولةهود اوهو ينعكس سلبا على واقع التعليم في الجزائر مقارنة بالجالتعليم االبتدائي 

 .ومة التعليمية في الجزائرأجل اصالح المنظ

 

 :للشركات الناشئة عام تقديمالمبحث الثاني :

 تمهيد :
خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع  من مظاهر النمو االقتصادي 

المناطق عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج وتوفير 
لطالب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم فرص تمويلية وإتاحة الفرصة ل

ومشاريعهم إلى شركات ناشئة وتمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات 

المختلفة لتطوير حلول ريادية إضافة إلى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة 
 .قصص النجاح وتسهم في خلق منشآت ناشئة مستقبال

 

 التعريف بالشركات الناشئةلب األول :المط  

يد هو مصطلح يُستخدم لتحد startup الشركة الناشئة أو مفهوم الشركة الناشئة : -1

رة للنمو وأمامها احتماالت كبي نشأت من فكرة ريادية إبداعية الشركات حديثة النشأة، والتي

 .بسرعة واالزدهار

إن الشركة الناشئة هي  :للشركة الناشئة Investopedia بحسب التعريف الذي يقدمه الموقع

شركة حديثة العهد يتم تأسيسها بواسطة رائد أعمال أو مجموعة، بهدف تطوير منتَج أو خدمة 

الشركات الناشئة التقليدية إلى التمتع مميزة إلطالقها في السوق. بحسب طبيعتها، تميل 
بأعمالها المحدودة عند التأسيس وانطالقها من مبلغ استثماري أولي يضعه المؤسسون أو أحد 

 .من أقاربهم

ول فيما يعرفها أخرون بانها مشروع تجاري يقدم منتجات أو خدمات تساهم في وضع حل
ي مة تكنولوجيا مع األخذ فللمشكالت وخلق قيمة مضافة كبيرة بصورة مبتكرة ومتقد

ة كلم االعتبار انها محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة وتعمل في ظروف عدم التأكد تتخطى

ناشئة" في عالم األعمال حدود شركة تنهض من الصفر، فمصطلح شركة ناشئة  "شركة
مو ات نمرتبط أيضا باألعمال الموجهة بشكل اعتيادي نحو التكنولوجيا والتي لديها قدر

 يرة.كب

http://aljazair24.com/
https://www.investopedia.com/ask/answers/12/what-is-a-startup.asp
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غالبا يتم ربط ريادة األعمال )أي بناء الشركات الناشئة( بمجال اإلنترنت والتطبيقات  
( ليست حكرا Startupsالرقمية عموما، لكن هذا غير صحيح. فتأسيس األعمال الناشئة )

على اإلنترنت فحسب، كما أنه هناك أفكار كثيرة يمكن إنشاؤها | على اإلنترنت وهي تندرج 
 1ألعمال الصغيرة وليس المشاريع الريادية الناشئةضمن تصنيف ا

من خالل  ما سبق يمكن تلخيص تعريف موجز بأن  الشركة الناشئة هي شركة حديثة 
 اإلنشاء تكون في طور تنمية وبحث عن األسواق.

 Startups مميزات الشركات الناشئة -2

 حديثة العهد: شركات 1.2

 ركاتشركات الصغيرة وقولبتها على أنها شيرتكب الكثير من الناس أخطاء في تصنيف ال

  .ناشئة

ى تحول إلوال تتميز الشركات الناشئة بكونها شركات شابة يافعة وأمامها خياران: إما التطور
 .شركات ناجحة ، أو إغالق أبوابها والخسارة

 

 أمامها فرصة للنمو التدريجي والمتزايد شركات 2.2

نموها  هي إمكانية Startup الناشئة من إحدى السمات التي تحدد معنى الشركة
 .وتوليد إيراد أسرع بكثير من التكاليف التي تتطلبها للعمل السريع

اري ملها التجالشركة الناشئة هي الشركة التي تتمتع بإمكانية االرتقاء بع بكلمات أخرى، إن

هامش  وينم كنتيجة على ذلك، بسرعة يزيادة اإلنتاج والمبيعات من دون زيادة التكاليف،
 .األرباح لديها بشكل يبعث على الدهشة

على  ، بلوهذا يعني أن الشركات الناشئة ال تقتصر بالضرورة على أرباح أقل ألنها صغيرة
 .العكس، هي شركات قادرة على توليد أرباح كبيرة جداً 

 وتعتمد بشكل رئيسي عليها بالتكنولوجيا تتعلق شركات 3.2

،و  Innovative على أفكار رائدة قوم أعمالها التجاريةبأنها شركة ت Startup تتميز الـ
 . بطريقة ذكية وعصرية لحاجات السوق إشباع

ور على والتقدم، والعث على التكنولوجيا للنمو startups الشركات الناشئة مؤسسو يعتمد
ومن خالل الفوز بمساعدة ودعم من قبل  التمويل من خالل المنصات على اإلنترنت

 .حاضنات األعمال

                                                

لحسن بن علي ريادة االعمال  نشر بتاريخ مقال  الفرق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1

 https://www.rqiim.com/ 31/06/2020يخ التصفح تار 17/03/2020

https://blog.hotmart.com/ar/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9/
https://www.rqiim.com/
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 تكاليف منخفضة شركات تتطلب 4.2

لمقارنة تكاليف صغيرة جداً با على أنها شركة تتطلب Startup يشمل معنى الشركة الناشئة

عض وعادة ما تأتي هذه األرباح بشكل سريع وفجائي ب عليها، تحصل لتيمع األرباح ا
 .الشيء

 الخ…، جوجل، مايكروسوفتApple أمازون، نذكر startups من األمثلة على

 الفرق بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة  -3

ل. رة للدخلمداصغيرة عادة ما يتم الخلط بين ريادة األعمال وبين امتالك األعمال التجارية ال

لثانية فهي أما ا (Start-up فاألولى تقود إلى تأسيس الشركات الناشئة )وهو تعريب قاصر لـ

، (Small and Medium Business) تؤدي إلى إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

 .نترنتى اإلوالفرق بينهما هو ذاته الفرق بين امتالك محل بقالة وتأسيس شبكة اجتماعية عل

مية حسب تعريف ويكيبيديا؛ الشركة الناشئة هي شركة حديثة اإلنشاء تكون في طور تن

دات وبحث عن األسواق. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي أعمال تجارية ذات إيرا

 .قد يختلف بين دولة وأخرى-وعدد موظفين ضمن سقف محدد 

لكاملة بمعنى الشركات الناشئة. التعريف صحيح لكنه يبقى قاصرا، نوعا ما، عن اإلحاطة ا

الفرق الجوهري بين الشركات الناشئة )أو ستارت آب، لو شئتم الدقة( والشركات الصغيرة 

 .1والمتوسطة، هو أن األولى تقوم على التغيير والثورة أما الثانية فتقوم على الحفاظ والثبات

توى ال لتصل إلى مسصاحب العمل التجاري الصغير ال يتجاوز طموحه تطوير الشركة قلي

لباته متط الشركات المتوسطة. فهدفه األساسي هو أن يعيش حياة مستقرة مع دخل معقول يلبي

ال )اليومية. هذا النوع من الشركات عادة ما يكون فرديا )يؤسسه شخص واحد( وخاصا 

 يشترك فيه أي مستثمر خارجي(، سواء كان محل بقالة في حي شعبي أو سلسلة أسواق

 .)سوبر ماركت( متواجدة في أكثر من مدينةممتازة 

ود،  حدأما الشركات الناشئة فهي مسكونة كليا بهاجس التوسع الكبير ومواصلة النمو بال

 .ويوجهها هدف رئيسي يتمثل في التغيير، وجعل العالم مكانا أفضل للعيش

                                                
تاريخ التصفح  2011أكتوبر  9 نشر محمد الساحلي كتابة / ترجمة ما الفرق بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة؟1

29/06/2020  https://academy.hsoub.com 

 

 

https://academy.hsoub.com/profile/6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://academy.hsoub.com/profile/6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://academy.hsoub.com/
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 الشركة احبصى يعتبر المال دافعا مهما لبدء األعمال التجارية، لكنه يعتبر هدفا نهائيا لد

يد ق مزالصغيرة أو المتوسطة، في حين أنه مجرد وسيلة لدى مؤسس الشركة الناشئة لتحقي

 .من النمو والتوسع

حول( المتوالفارق األساسي اآلخر )وهو أيضا يندرج ضمن مبدأ الحفاظ والتغيير أو الثابت 

كل بش مخاطرة إالهو: اإلبداع واالبتكار. صاحب العمل التجاري الصغير ال يقدم على ال

ندات لمستمحدود جدا. هو يبحث عن فكرة ناجحة تجاريا ويقلدها. ابتداء من محالت تصوير ا

تصميم ، مرورا بشركات خدمات استضافة و(Franchise) وانتهاًء بمشاريع حقوق االمتياز

ا أن كنه يمالهما مواقع اإلنترنت. أما الشركات الناشئة فهي تقوم على اإلبداع واالبتكار، فدون

 .تحقق أي نجاح يذكر

 

 دور حاضنات األعمال في دعم الشركات الناشئة -4

 . الخدمات المقدمة من قبل حاضنة األعمال :

نشآت الم تعمل حاضنة األعمال على احتضان المشاريع بين مرحلة بدء النشاط ومرحلة النمو
 startئة األعمال، ودعم المقاولين الجدد ومساعدتهم على اطالق مشروعات ناش

- up ح وعليه تعمل حاضنة األعمال على تزويل المقاوليين باألدوات الالزمة لنجا
دف ل بهالمشروع، والمخطط التالي يوضح الخدمات المقدمة من قبل حاضنة األعمال للمقاو

 إطالق مشروعه.

 .برنامج خدمات حاضنات األعماليوضح (: 06رقم ) شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت برنامج خدما

 حاضنات االعمال

 –بنى تحتية -2 إدارة البرامج-8

خدمات  -تسجيالت

 أساسية

التعليم / وسيلة -6

 للوصول الى المعرفة

تقديم التمويل/وسيلة -4

 للوصول الى التمويل

الربط باالفراد -5

 والربط الشبكي

خدمة -1

 السكريتاريا

بناء عالمة -7

 خدمات األعمال-3 تجارية
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www.worldbusinessincubation.Wordpress.com :المصدر 

Business Incubation Blog 

                                       

 

  Startup مراحل إقامة شركة ناشئة-5

وقت والسمات التي تميزها. حان ال Startup بعد أن تعرفنا على معنى الشركة الناشئة

شئة ة نالنتعرف على بعض األمور األساسية التي يجب توفرها إذا كنت تفكر في إقامة شرك

 .لك

 needs وحاجاتهم  التفكير في مشكالت الناس 1.5. 

لرائدة الخدمات ا تقديم حلول للناس وطرح إلى بطبيعتها Startups تسعى الشركات الناشئة

 .في السوق
ها على حاجة نرى أنها بدأت بالعمل انطالقاً من تركيز Uber رجعنا بمثالنا إلى الشركة إذا

 لطلب تكسي في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية الناس

بشكل دقيق و وّسع نطاق  أدرسه ،ابحث قليالً في السوق: إن هذا المثال يعطينا درساً مفيداً 
 :تفكيرك

 .بعض األفكار المفيدة ستعثر على ما المشكالت التي يحتاج الناس إلى حلها؟ بالتأكيد 

 عن حلول إبداعية وعملية لهذه المشكالت التفتيش 2.5

التفكير في  تعني مألوفة، بل تعني البحث عن حلول غريبة أو غير هذه النقطة ال

الشكل ب بتنفيذها استراتيجيات بسيطة لم يضعها أحد من قبل بشكل عملي )أو ال أحد قام

 الكافي(

 طرق تساعد على االرتقاء بالعمل والمبيعات التفكير في 3.5

باح دة األرزيا البد من التفكيرفي اختيار حلول تتمتع بإمكانية كبيرة للنمو وتكون قادرة على

 .وغيرها البنى التحتية بذل التكاليف الضخمة على والدخل دون الحاجة إلى
لمجال فإن هذا ا ات من أجل الهواتف الذكية،تطبيق على سبيل المثال، إذا اخترت تطوير

لتطبيق مرة اإعداد  يساعدك بالفعل على االرتقاء بالعمل واألرباح، العتبار أنه يتوجب عليك
 ً  .للكثير من الناس لشرائه واحدة فقط وبهذا يصبح التطبيق متاحا

 االستناد على التكنولوجيا 4.5

السبب وجب استخدام الموارد التقنية المتاحة  لتسهيل حياتنا، لهذا موجودة التكنولوجيا إن
 .للعمالء الذين تستهدفهم الخدمات والمنتجات لتقديم أفضل

 لتنفيذ هذه األهداف داف وتنظيم فترات زمنيةأه تحديد 5.5

فها أن تحدد أهدا startup كما هو الحال في أي عمل تجاري، يجب على الشركة الناشئة
 .والبعيد بشكل جيد جداً، على األمد القصير، المتوسط

خاصة بك، خصص الوقت  startup أو تنوي البدء بإقامة شركة ناشئة شركاء إذا كان لديك

  .فترات زمنية محددة على بشكل منفصل و قسم تنفيذها لكتابة األهداف
يز والترك في مشروعك األمور مفيدة جداً للمحافظة على ترتيب إن هذه االستراتيجية

 .االستراتيجي على التنفيذ

http://www.worldbusinessincubation.wordpress.com/
https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82/
https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82/
https://blog.hotmart.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://blog.hotmart.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81/
https://blog.hotmart.com/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8E/
https://blog.hotmart.com/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8E/
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 التخطيط على الصعيد االقتصادي 6.5

الميزانية  مقدار تحديدبدءا بهذه هي اللحظة التي يجب عليك فيها وضع االقدام على األرض، 

ساهم به المال الذي سي و مقدار ،Startup ا للبدء بإقامة الشركة الناشئةالتي تحتاج له

 شخص مشترك في هذا العمل. كل

 crowdfunding البحث عن موارد تمويل جماعي 7.5

 .ال يولد جميع رواد األعمال ولديهم الماليين في الحقيقة،

بد رية لديك،الفكرة األعمال التجا لرعاية وتنفيذ إذا لم تكن لديك ميزانية كافية
 !crowdfunding او كما نسميه في اللغة االنجليزية تمويل جماعي مصدر عن البحث من

 فريق عمل موّحد تشّكيل .58

وعة فريق عمل جاهز ومستعد إلقامة شركتك الناشئة. ال داع ألن يكون مجميجب تشكيل 
 .كبيرة، المثالي أن يساهم كل عضو بشيء هام من أجل المشروع

 

 الدور االستراتيجي للشركات الناشئة في الجزائر المطلب الثاني :

 الشركات الناشئة في الجزائر :  شركة واد كنيس كمثال -1

شركة جزائرية مختصة في     ouedknis باإلنجليزية كنيساد والتعريف بالشركة : 1-1

توفر حلوال للمجتمع الجزائري لبيع السلع وشرائها أين  اإلنترنت عبراعالنات البيع والشراء 

ألف زائر أغلبها من  800ويتقلى زيارات يومية تفوق  1جزائرية، يعتبر سوق افتراضية
الجزائر، تمتلك الشركة مواقع أخرى أيضا جاءت بعد نجاح الموقع الرئيسي واد كنيس 

  CVite .و autobip كموقع

 نشأة الشركة : 1-2

 ين بن موفق، مهدي مونس بوزيدعلى يد مؤسسيها هشام سودة، أم  2006انطلقت سنة 

 لقبةاوجميل الدين ديب بعد حادثة اغالق السوق الشعبية في شارع يسمى واد كنيس، في 

لك بضواحي الجزائر العاصة، ليتبنى األصدقاء الخمسة فكرة اطالق منصة بديلة عن ت

 السوق الشعبية

 كامل للمجتمع الجزائريفي بداياتها كانت عبارة عن مدونة بسيطة لتتحول لموقع اعالنات مت

 

وليس كباقي الشركات، استغرقت شركة وادكنيس سنوات لتحقق النجاح المنتظر منها، 

االنطالقة كانت متواضعة أين كانت الزيارات اليومية تقدر بالعشرات فقط وكان مصدرها 

العام الذي أقيم فيه أول مؤتمر للتسويق  2007أصدقاء المؤسسين وعائالتهم، لغاية سنة 

االلكتروني بالجزائر وتم دعوة الفريق للحضور، ليشهد عدد الزيارات ارتفاعا كبيرا وتكون 

 .2االنطالقة الحقيقية لهذا المشروع الناشىء

 عالقة مخرجات التعليم والشركات الناشئة -2

                                                
 .واي باك مشين على موقع 2020 اوت 07 نسخة محفوظة يارة في الجزائر حسب موقع أليكساأكثر المواقع ز  1
 واي باك موقع  حسب واد كنيس  أول ظهور لموقع  2

https://blog.hotmart.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.alexa.com/topsites/countries/DZ
https://www.alexa.com/topsites/countries/DZ
https://web.archive.org/web/20180707091952/https:/www.alexa.com/topsites/countries/DZ
https://web.archive.org/web/20180707091952/https:/www.alexa.com/topsites/countries/DZ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20060801000000*/https:/ouedkniss.com
https://web.archive.org/web/20060801000000*/https:/ouedkniss.com
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هتمام اال ال شك أن التطورات التي شهدتها البشرية في مختلف المجاالت ترجع باألساس إلى
العصب  ية وو مراكز البحث العلمي. و باعتبار الجامعات إحدى هذه المراكز الحيو بالمعرفة

ل الذي يحرك المجتمعات إلى التقدم فان مختلف الدول أصبحت تدعم الجامعات من خال

 فكارتشجيع الشباب على انشاء الشركات من خالل مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أ
مة في مساهكفاءاته المعرفية في حمل الشركات الناشئة والالشباب الطموح وتوظيف قدراته و

سنوات ي الو باعتبار الجزائر جزء من هذا العالم، فقد كثر الحديث ف     تطور االقتصاد.

مام اهت األخيرة من خالل الخطاب الرسمي المعلن عن جعل الجامعة الجزائرية من أولويات
ية و لجامعاانجاز الدولة العديد من المراكز الدولة بها. وهذا ما يالحظه المرء من خالل 

ة و ساتذالهياكل البيداغوجية و فتح المئات من مناصب الشغل بهذه الهياكل و توظيف األ

 و غيرها .   انجاز ملتقيات وطنية و دولية
غير انه من وجهة نظر أخرى تبدو مختلف هذه الخطابات الرسمية و االنجازات الفعلية في 

لعالي و البحث العلمي ال تصب نحو الهدف المنشود المتعلق باعداد جيل من قطاع التعليم ا

الشباب يعطي أهمية بالغة لقطاع الشركات الناشئة  ، حيث ال يزال الشاب الجزائري يرى 
انشاء شركة تحتاج الى جهد كبير لذا البد ان نقر بحقيقة واقعة و شاملة على المستوى الكلي 

مشكلة و خلل يتعلق أساسا بالسياسات العامة ذاتها، وان تحقيق  وهي أن الجزائر تعاني من

األهداف ترتبط بالسياسات)البرامج( في حد ذاتها، فإذا كان منهج بناء الّسياسة سليما فإّن كل 
ما يترتب عنه يسهل الوصول إليه و تحقيقه. فمشكلة" كيف ندير االقتصاد بتسيير ناجع و 

البشرية المتخرجة من الجامعات الجزائرية لبناء االقتصاد  ، و كيف نستغل الموارد 1محكم؟"
الوطني من خالل دعم الشباب حاملي المشاريع الناشئة وفق السياسات و البرامج الموضوعة 

وبما أننا في عصر      هي من جوهر اإلشكاالت المطروحة على الساحة الوطنية اليوم .

ماته، لذا وجب تفعيل دور العلم في خدمة العولمة، وعصر القوة الذي تعد المعرفة احد س
اإلنسان وتطوره ، من خالل نقد سياسة التعليم العالي،للوصول الى الحلول الممكنة والناجعة 

للقضاء على ظاهرة هجرة األدمغة الجزائرية نحو الخارج. وهذا يستوجب بدرجة أولى 

قطاع في البالد المتمثل  محاولة معرفة مواطن الخلل و التناقضات الحاصلة على مستوى أهم
في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، الذي نحن نعد جزء ال يتجزأ منه وعالقته بمدى 

رغبة الشباب الجزائري في حمل المشاريع الناشئة وتطويرها للوصول الى األهداف 

ن كون قطاع التعليم يحتوي على أهم فئة في المجتمع فانه كان " من المفروض أالمرجوة 
القطاع الخاص بحيث توفر   تهدف برامج التعليم العالي إلى تلبية احتياجات القطاع العام و

الجامعات اإلطارات الكفأة و المتخصصة في مختلف المجاالت العلمية إلى كل مؤسسات 

الدولة و تفسح لهم المجاالت العلمية إلى كل مؤسسات الدولة و تفسح لهم المجاالت لتقديم 
وهذا من خالل تشجيع الشباب ودعم  2المواطنين في كل تخصص علمي الخدمات إلى

الشركات الناشئة في الجزائر، فالجامعات تمثل البيئة التي تظهر فيها المواهب و تبرز فيها 

القدرات لدى الدارسين في مجمل التخصصات العلمية المتوفرة، و ذلك ما ينعكس باإليجاب 
" حقل السياسيات العامة، هو حقل بحثي بمعنى أنه يستخدم على المجتمع و تتحقق التنمية . فـ

( policy making processأساليب البحث العلمي في تحسين عمليات صنع السياسات)

                                                
الخبر، السنة السابعة  سعاد ع ، " في ظل تحسن الوضعية المالية الحكومة تؤجل خوصصة المؤسسات الكبرى"، جريدة 1

 13م، ص 2006، ) ديسمبر(4874عشرة، العدد 
 142م.ص2006عّمار بوحوش، نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد و العشرين. بيروت: دار الغرب اإلسالمي،  2
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(، حيث كلما تم استخدام 4)"(substantive public policyومحتوى السياسات العامة)
اريع المختلفة انعكس ذلك إنجاز المش  البحوث العلمية في عملية التنمية الوطنية و في

 باإليجاب على توظيف الموارد بعقالنية و رشادة، و العكس صحيح. 

 

 مشاكل وعوائق انشاء شركة ناشئة في الجزائرالمطلب الثالث:

لو أردنا التعرف على اهم المعوقات لوجدنا ان التمويل والسيولة باالظافة الى ظاهرة 

ربتي الشخصية مع المشاريع الناشئة وجدت ان البيروقراطية  اهم العوائق ومن خالل تج

القنوات التمويلية في الجزائر لدينا قليلة وفي كثير من األحيان المبالغ الممولة غير مجزية 

وتعامل كافة المشاريع بنفس المعاملة. ومن قواعد األستثمار في المشاريع الناشئه هي البداية 

المال يولد نتيجة وخصوصاً اذا كان رأس برأس مال وليس تمويل، إلن تناقح الفكرة مع 

عدم التنسيق بين التعليم  المال من مؤسسة تهتم وتعرف كيفية التعامل مع المشاريع الناشئه

العالي والبحث العلمي وحاضنات األعمال من أجل تشجيع خريجي الجامعات على حمل 

أصحاب الشركات  المشاريع الناشئة وهذا ما يؤدي الى عدم استغالل المواهب التي لدى

 الجديدة

 باإلظافة الى عوائق أخرى نذكر منها على سبيل االختصار: .

 إرتفاع أسعار اإليجارات السكنية • 

 ارتفاع الرسومات• 

 صعوبة بعض اإلجراءات الروتينية عدم وجود خطة مدروسة للعمل

 نقص الخبرة والوعي خاصة بين الشباب •  

 العمل  تأجيل األعمال مما يؤدي إلى ضغط• 

 .عدم ثقة بالنفس والخوف من فشل المشروع الجديد• 

 

 

 الشركات الناشئة في الجزائرـ واقع تطورالمطلب الرابع :

في تطور المؤسسات الناشئة هناك نظرة ترتبط بالنظرة الثقافية المجتمعية، وهذا يجعل 

محيطة، فنحن الشاب الجزائري الراغب في االستثمار في هذا الميدان يخضع للتأثيرات ال

عندما نرى مؤسسة ناشئة ال تعيرها أهمية فنجد مثال الشباب حين يرغب في اجراء تربص 
فإنه يختار و يفضل أكبر المؤسسات على مؤسسات صغيرة، والسبب هو اعتقادهم بأن 
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المؤسسة الصغيرة أو الناشئة ال تملك شيئا تمنحه اياه أو تضيفه لهم، لكن الواقع هو عكس 
فالطالب أو المتربص يمكنه ان يتعلم الكثير من االشياء في المؤسسات الناشئة بدل ذلك تماما 

 المؤسسات الكبيرة.

معية و لمجتحيث أن المؤسسات الناشئة ال تتمتع بسمعة جيدة في الجزائر بسبب تلك النظرة ا

ي يس ذلالثقافية الضيقة فعادة يعتبرون بأن أصحابها يضيعون وقتهم أو يمارسون نشاطا 

 رواتقيمة، ولكن في الدول األخرى فاءن نشاط هذه المؤسسات الناشئة هي من تخلق الث
 وتوفر سوق العمل.

دفق جيد ت. لقد تحصلنا حاليا على تغطية اشمل و 2000منذ إطالق االنترنت في بداية سنة 

ات سنو لالنترنت و هذا ما يجعل من المؤسسات الناشئة شكل استراتيجي واعد خالل العشر
يتم  د أنمقبلة ستكون هناك مؤسسات ناشئة مبتكرة ستغير سوق التجارة االلكترونية )بعال

 تقنين هذا السوق و تأطيره بنصوص تشريعية(.

هناك ارادة جيدة و لكن تقابلها عراقيل بيروقراطية، ألن االداريين لم يتم ترويضهم وتدريبهم 

ظ أن السجل التجاري الذي كان على تسهيل منح الوثائق في أقل مدة ممكنة، ولكن نالح

ساعات و بمجرد أن تكون الوثائق  8يستغرق ثالث أشهر بات الحصول عليه ممكنا في 
كاملة يتوجب انتظار شهرين ونصف لتكون المؤسسة الناشئة قادرة على العمل في الميدان، 

ييرا ولكن اذا قارنا ذلك بدول اوربا فنحن بعيدين كل البعد , و لكن مع ذلك نالحظ تغ
 1بالمقارنة مع السنوات الماضية.

بار اعت ان ما يجب أن يتغير هو عقلية بعض الموظفين من أجل العمل بذكاء جماعي من اجل

ل شخص ، فكالمؤسسة و التعامل معها كشريك ال كمنافس. لقد لمسنا نتائج مذهلة في الميدان
ت هودانا لهذا كله مجينجز عمله بطريقته و في نفس الوقت يسير فريق صغير، و اذا اضف

ع جب تشجيذا وذلك الفريق فاننا سنرى نتائج مبهرة و نموا جديرا باالهتمام لتلك المؤسسات ل

ب لشباالشباب الستثمار أفكارهم في الميدان عوض الذهاب للدراسة في الخارج فهؤالء ا
ت سساؤيمكنهم النجاح في الوطن و بسهولة شريطة التحلي بالصبر وبطبيعة الحال هناك م

 ستفشل و بالطبع ال وجود لمؤسسة في العالم نجحت من اليوم األول.

 

 خالصة الفصل الثالث

حط مدية لقد أصبح الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في التنمية االجتماعية واالقتصا
يم لتعلااالهتمام الحكومة الجزائرية ، وهذا نظرا للمكاسب العديدة التي تجلبها جودة 

ل ن خالمالمتخرجة من المعاهد والجامعات في تجسيد أفكارالشباب وابداعاتهم والكفاءات 

ئة لناشتعزيز وتقوية هذا النوع من األعمال، وقد برزت أهمية خلق وانشاء المشروعات ا
من ثم وشائها، ة إنبعدد من المقومات التي تساهم بفعالية في توفير البيئة المناسبة لتسهيل عملي

رة الخبية والحماية لها حتى تصبح لدى المؤسسات المحتضنة القدرة ويستمر تقديم الرعا

ورها ة بدالضرورية لضمان استمرارية النجاح في األسواق أي استدامتها، ولكي تقوم الدول
ة لتنافسيارات المتمثل في تنمية وتدعيم المؤسسات الناشئة و تفعيل هذا الدور في تنمية القد

 لهذه المؤسسات .

                                                
 dz.net-https://www.supernova/الشركات الناشئة ستدعم التنمية االقتصادية في الجزائر  1
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 اتمة العامةالخ

عالقة ط الهدفت هذه الدراسة الى تحري دور التعليم في دعم واطالق المشاريع الناشئة ورب
ريع من لمشابيم مخرجات التعليم العالي خاصة مع مدى اهتمام الشباب الجزائري بتبني هذه ا

 وردراز خالل التطرق الى مدى أهمية البحوث العلمية في المساهمة في نجاح الشركات وإب
 الحكومة في دعم هذه األخيرة .

 النتائج :

يساهم رأس المال البشري وبفضل أفكاره وقدراته ومهاراته على تحقيق أهداف  - 

زة قق مييعتبر الرأس المال البشري الكفء من أهم الموارد التي تح اذومخططات المؤسسة 
 .تنافسية ذلك ألنها صعبة التقليد والمحاكاة

ق ن طريميزة تنافسية عليها اإلستثمار في موردها البشري عئة الناش لكي تحقق المؤسسة
 فها.اتكوينه وتدريبه بما يتوافق مع أهد

 لد كان،بي أي فيعد اإلنفاق على التعليم استثمار في البشر يساهم في تحقيق النمو والتطور - 

تحقيق ونتاج إلاالفرد الجاهل عبء على الدولة، في حين يساهم الفرد المتعلم في زيادة  إذ يعد

بة المناس لعملأعلى إنتاجية ممكنة من خالل بناء قاعدة إنتاجية بالتعليم، وعند تحقيق فرص ا
 لهذه القاعدة فإنها ستساهم في زيادة الناتج القومي.

رواتب کتنفق  أن ميزانية التربية االستثمارية ال تشكل الكثير ما يعني أن النسبة األعلى -

اط بين ة االرتب، وهو واقع يعكس حقيقارية فال تحظى إال بالقليل ستثمالمشاريع اال وأجور أما
 بنية التعليم و بنية الدولة.

مو تعمل حاضنة األعمال على احتضان المشاريع بين مرحلة بدء النشاط ومرحلة الن -
 startالمنشآت األعمال، ودعم المقاولين الجدد ومساعدتهم على اطالق مشروعات ناشئة 

- up زمة لنجاح المقاوليين بمختلف األدوات الال يه تعمل حاضنة األعمال على تزويد، وعل

ل عماالمشروع )تدريب، تخطيط، تمويل، تسويق...(، وهو األمر الذي يجعل من حاضنة األ
 ئة.ة الناشجاريأداة مفيدة لتهيأت مناخ أكثر ريادة وذلك للحد من معدل الفشل في األعمال الت

 لبها الن أغاني من نقص األعمال الرائدة أو مقاوالتية حقيقية، حيث أمازالت الجزائر تع -
ن جهة، ذا مهيلبي االحتياجات الحقيقية للسوق، وأغلبها ينشط في مجال التسويق االلكتروني 

د جومن جهة أخرى يالحظ تأخر اهتمام الجزائر بتأسيس حاضنات األعمال والتي تبقى 

ة التي ألخيردعم وعامل إنمائي للمؤسسات الناشئة، هذه امحدودة، وهو ما يغيب دورها كأداة 
جزائر ي التعاني كثيرا من ارتفاع معدالت الفشل، حيث أنه بالرغم من أن عدد المقاوالت ف

ل لة تفعيي حايشهد تنامي مستمر، إال أنها تعاني من مشكلة االستدامة وهو ما يمكن تجاوزه ف
 .دور حاضنات األعمال في االقتصاد المحلي

 التوصيات 

 المال البشري . ضرورة اإلهتمام والتركيز المستمر والمكثف في بناء وتطوير رأس
يادة الل زلما يلعبه من دور بارز في احداث النمو اإلقتصادي من خ واإلستثمار فيه، نظرا

 .وتحسين وتطوير مستوى اإلنتاجية

 خططراجها من طور الإعادة صياغة خطط التنمية التي تم وضعها من الحكومة، فيجب اخ
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بر ع ايدجمن خالل دراسة واقع اإلقتصاد الصورية النظرية إلى الواقعية والتطبيق، وذلك 

طط الخ ة والتحليل اإلحصائي الصحيح ومن ثم اإلعتماد على ذلك في وضعحيالبيانات الصح
لمراحل امن  واتخاذ القرار، أي مالئمة الخطط التنموية مع واقع اإلقتصاد الموجود، والبدأ

تصادية ة إقاألولى للتنمية، المهم النتائج والتطبيق وتحسن المؤشرات اإلقتصادية وفق رؤي
 .واقعية صحيحة مستمرة ومستدامة

ين المحلي ديينالبد أن يتوجه الشباب المقاول إلى تلبية احتياجات حقيقية لألعوان االقتصا -

تنمية وول، يه الالزم للشباب المقا)مستهلكين، وشرکات(، والبد من تقلدتم التدريب والتوج
 روح المقاوالتية وحب المخاطرة وتشجيع األفكار االبداعية.

ات علمي، بحث الوبما أن أساس تقدم األمم هو تطوير برامج التعليم وزيادة اإلنفاق على الب - 

حث الب من الضروري زيادة االنفاق الحكومي على البحث والتطوير، وربط الجامعة ومراكز
ضل ن أفمعلمي ببيئة األعمال. وال بد من دعم انشاء حاضنات األعمال وتشجيعها كونها ال

 وسائل دعم المؤسسات الناشئة.

فاؤل الت حماية اإلبتكارات العلمية، والعمل على تشجيعها وتمويلها، من أجل خلق جو من-
 .نيواالستقرار لدى المبتكر

  ناشئةاء صندوق وطني لدعم الشركات الإنش و تسهيالت لفائدة الشباب المستثمرتقديم -

ن ي يمكجهة العمل الت إعطاء الطالب نفسه الفرصة واإلحساس بالمسؤولية في البحث عن -

قوموا يأن  أن تتشارك معه في تنفيذ مشروعه. فالطلبة يحبون االعتماد على الذات، ويمكنهم
 عة.بذلك بنجاح ما أن يوفر لهم الدعم واإلشراف والتوجيه من الجام

م لرسوإعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب وا-
 المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار

جههم ي تواالصعوبات الت ضرورة إيجاد اآلليات التي تعين األكاديميين على التغلب على  -

، البيةالوقت المتاح لتنفيذ المشاريع الط ضيق في ربط مشاريع التخرج بسوق العمل مثل
طلع ضيلتي لمسؤوليات األكاديمية اوعدم إلمام المشرف نفسه بسوق العمل، وكثرة المهام وا

 .بها المشرف

بين  تكاملفي إيجاد ال تطوير اآلليات التي تنفذ بها مشاريع التخرج لتصبح أكثر فاعلية• 
 تنفيذ ربط مواضيعها بسوق العمل، وأنتبأن يم العالي وسوق العمل؛ وذلك مخرجات التعل

لب يح للطا تتبالتعاون مع مؤسساته، وتنفذ في بيئة العمل الحقيقية. فمشاريع التخرج التي ال

ء االحتكاك بسوق العمل تحرمه من اكتساب المهارات الوظيفية كالتواصل مع العمال
لى عدرة تخريج كفاءات قا والمسؤولين متخذي القرار ، وفي الوقت نفسه تعيق الجامعة من

 .االستجابة لمتطلبات سوق العمل واجتيازا اختبارات التوظيف

أمام  اجزاحأهم توصية هي القضاء على المعوقات اإلدارية والبيروقراطية التي تقف  وتبقى-
 أي شاب جزائري يفكر في انشاء مشروع .

 

 قترح: وفيما يتعلق بآفاق البحث المستقبلية فإن الدراسة الحالية ت
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لى اامعات تحتاج الجالصعيد المحلي لكي يمكن االستفادة من نتائج الدراسة الحالية على • 

ت إجراء الدراسات والبحوث في الموضوع نفسه بما يتفق مع طبيعة واقعها، وخصوصيا
 واساتذتها، وظروف سوق العمل المحيط بها.  طالبها

ء اإلجرا فإن هناك مجالخاصة نوعا ما  وبما أن الدراسة الحالية اقتصرت على وجهة نظر• 

بحوث مشابهة تشمل وجهة نظر مؤسسات سوق العمل في مجال التعاون بينها وبين 
بط بين الر الجامعات في تنفيذ مشاريع الطلبة. كما أن هناك فرصا بحثية للتعرف إلى كيفية

صص مشاريع التخرج وسوق العمل على مستوى كل تخصص أكاديمي، فال شك أن كل تخ
 له ظروفه وعوامل المؤثرة.
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نشر ج للمحسن علي عطية المناهج الحديثة و طرائق التدريس )الطبعة األولى (، المناه-1

 األردنعمان  2013والتوزيع 
 لتعليم دار الشروق للنشر والتوزيع عبد هللا الرشدان  المدخل الى التربية وا -2

 مليةنور الدين زمام وصباح سليماني تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في الع-3

 م(، "2013التعليمية"، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الحادي عشر )
( عوض حسين التودري تكنولوجيا التعليم: مستحدثاتها وتطبيقات )الطبعة األولى-4

 م(،2009)

تعليم وال بوكراتم بلقاسم وخلود غانية دور تكنولوجيا المعلومات الرقمية في التربية -5
 م(،2012األردن) -)الطبعة األولى(، عمان 

ود ن سعبمحمد عبد العليم مرسي، التربية والتنمية في اإلسالم ، جامعة اإلمام محمد -6

 ، 1992اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشر، الرياض، 
ية في سالممحروس أحمد غبان، التنمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ودور التربية اإل -7

 1994دار اإليمان، المدينة المنورة،  تحقيقه، الطبعة األولى، مكتبة

 اب،للكت الحديثة الدؤسسة والتطور، االنماء في دراسات البٍت، وحاتم كميل حبيب -8
  1997 لبنان،-طرابلس

 وائل، دار ،"وموضوعات وسياسات نظريات االقتصادية؛ التنمية" يشي،القر مدحت -9

 2007 األردن
 ،للنشر وائل دار اقتصادية، ونظم مفاهيم عريقات، حربي إسماعيل، الرحمان عبد-10

 ، 2004 األردن،

تج ار النادكلي، أسامة بشير الدباغ و أشيل عبد الجبار الجو مرد، المقدمة في االقتصاد ال -11
  2002ر والتوزيع، عمان، األردن، للنش

ود محم مينيل تودارو ، التنمية االقتصادية، تعريب محمود حسن حسني و محمود حامد -12

 ، 2006عبد الرزاق، دار المريخ للنشر الرياض، السعودية ، 
رجمة ، ت جيمس جواتيني و ريتشارد ستروب، االقتصاد الكلي : االختيار العام والخاص -13

  1999ح عبد الرحمن و عبد العظيم حمادة دار المريخ، الرياض، السعودية، عبد الفتا

 نميةاحمد مدحت مصطفی و سهير عبد الظاهر أحمد، النماذج الرياضية للتخطيط والت-14
  1998االقتصادية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ج م ع، .

ولى، عة األجمة : ممدوح يوسف عمران، الطبباربرا ويتمر، األنماط الثقافية للعنف، تر -15

 2007لكويت، (، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ا337سلسلة عالم المعرفة العدد )
ة " ، عربيعبد الغنى النوری ، " اتجاهات جديدة في اقتصاديات التعليم في البالد ال -16

  1988ار الثقافة ، استراتيجية إصالح التربية العربية ، الدوحة ، قطر ، د
 التوزيع،و للنشر الجسور دار .األولى الطبعة الجزائر، في المدرسة فضيل، القادر عبد -17

 2009الجزائر

 : أطروحات و مذكرات
قييمية سة تعمر دهان، االستثمار التعليمي في الرأس المال البشري: مقاربة نظرية ودرا -1

 منتوري امعةجدكتوراه في العلوم االقتصادية، * لحالة الجزائر أطروحة مقدمة لنيل شهادة ال

قدمة حة موعيل ميلود، "المحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربية"، أطرو -2
 2014لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر ،
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بالجزائر  صادياالقت النمو في البشري المال الرأس في االستثمار سعيد  دور بابا لبنى -3

 بالوادي  لخضر حمه الشهيد جامعة
 طويرت في والتدريب التعليم دور الحميد، عبد وأسيل الشبيبي، صادق محمد باسمة  -4 

  2007  بغداد، ، البشرية الموارد

ي فمجدي الشوري، العالقة بين رأس المال البشري والصادرات والنمو االقتصادي  -5
 وعلي الشلف جامعة حسيبة بن ب -تايوان، 

 ، 2006- بيروت -محمد عزت عبد الموجود . هيكلية التعليم الثانوي في الدول العربية  -6

 ، 2002محمد يوسف المسيلم ، اقتصاديات التعليم واستثمار العنصر البشري،  -7
ي في لعالاأبو دبه فاطمة وين زيدان فاطمة الزهراء، دور االستثمار في قطاع التعليم  -8

 ، 2013نمو االقتصادي جامعة الشلف، الجزائر، تحقيق ال

 انيي اإلنسلدولعرابجي إيمان النظام التربوي في الجزائر و إشكالية التربية على القانون ا-9
   المدية -جامعة يحي فارس 

 

  : ملتقيات و مقاالت

 واجهةية ومعبد السالم مصطفى عبد السالم، تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنم -1

رة، لمنصواتحديات العولمة مؤتمر التعليم النوعي ودورة في التنمية البشرية ، جامعة 

 مصر
 نظريات النمو االقتصادي من آدم سميث إلى بول رومر  سميرالشناوي -2
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