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Abstract: 

       This paper aimed at identifying the effect of human capital (H) on economic growth (Y) in 

Algeria using the linear relation analysis of Solow extended model during the period 1970-2017. 

The study concludes that: 

Labor (L) has a great importance into the Algerian economic growth model; 

There is a positive effect of human capital factor on economic growth at long run; 

The effect of human capital is marginal compared with the effect of labor.  
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 :مقدمة
مما دفع . إهتمت العديد من الدراسات بأمهية رأس املال البشري، من خالل قياسه وحتليل أثره على األداء داخل منظمات اإلنتاج

بعض االقتصاديني إىل حماولة بناء مناذج حملاكاة أثر رأس املال البشري على مستوى كلي، غي أن هنا  إختالفا حول املؤشرات وطرق 
 .عدم وجود إتفاق حول مسألة مفهوم رأس املال البشريالقياس نتيجة 

ميكن أن ينظر لرأس املال البشري من عدة زوايا، فمن الناحية الفنية ميكن أن يعرب إن اإلتقان الناتج عن إدرا  روتني العمل وما 
ي يكرسه طاقم اإلدارة للمستخدمني تتطلبه العمليات اإلنتاجية داخل املنظمات بشكل عام، ويأيت ذلك كنتيجة للتدريب والتأطي الذ

أما من الناحية العلمية فيمكن أن يعرب عن اإلدرا  الذي حيدث نتيجة تراكم املعارف العلمية املسبقة،  . والعمال التنفيذيني بشكل خاص
و مولد يعرب عن قدرة ومن ناحية تنظيمية يعترب رأس املال البشري منبع أ. كالتكوين داخل اجلامعات واملعاهد أو املدارس املتخصصة

على حتسني اجلودة، تقليص حجم املوارد املستخدمة  االمر الذي يساعدوالتطوير يف أساليب وأمناط اإلنتاج  االبتكارالطاقات البشرية على 
 . األعمال مؤسساتأو مضاعفة القدرة اإلنتاجية داخل 

 : من هذا املنطلق تبحث الدراسة عن إشكال رئيسي يتمثل يف
 إسهام رأس المال البشري في زيادة النمو االقتصادي في الجزائر؟ما مدى 

 :ولإلجابة عن إشكالية الدراسة مت وضع فرضني رئيسيني
 .يساهم رأس املال البشري بشكل كبي يف زيادة اإلنتاج وبالتايل النمو االقتصادي يف اجلزائر -
 .املال البشري ميكن االعتماد على خمرجات نظام التعليم كمؤشر لقياس مستوى رأس -
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 الدراسات السابقة .المحور األول
العديد من الدراسات اإلحاطة بعالقة رأس املال البشري والنمو االقتصادي، وقد كانت البداية مع مناذج النمو الداخلي  حاولت

"endogenous growth"كن أن ؛ وقد اعتمدت هذه النماذج بشكل رئيسي على فكرة جديدة مفادها أن دالة اإلنتاج مي
تكون ذات غالت حجم متزايدة، مبعىن أن جمموع مرونات عوامل اإلنتاج يفوق الواحد الصحيح، على خالف ما نص عليه 

 .منوذج سولو الكالسيكي للنمو االقتصادي
تزال العديد من الصيغ الرياضية والتعديالت واالقرتاحات مت تقدميها لتصحيح مناذج النمو الداخلي، حيث يرى البعض أهنا ال 

مما يعين أن . ناقصة يف تفسيها لعالقات اإلنتاج أو ذلك التفاعل بني رأس املال املادي واملوارد البشرية أو حىت العالقات اإلنسانية
 .جمال البحث ال يزال مفتوحا يف هذه املسألة

 (7112)شين لزهر دراسة  .أوال
ر خمزون رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج القياسي لتحديد أث

وذلك بعد كتابته على شكل معادلة خطية لتحديد منوذج  Solow، حيث مت استخدام منوذج النمو املوسع لـ 0220-0292الفرتة 
 (. Y)النمو االقتصادي  على( H) البشري ورأس املال( L)، العمالة (K)رأس املال املادي : االحندار اخلطي للمتغيات

خمزون رأس املال البشري يلعب دورا هاما يف النمو االقتصادي، وهذا بوجود أثر التقدم التقين غي املباشر  إىل أنالدراسة توصلت  
والذي مكن من دفع هذا املخزون بتأثي إجيايب وبنسبة مقبولة، يف حني أظهرت الدراسة  (Solowمتغي خارجي ضمن منوذج )

 1.متزامنة على املدى الطويل بني الناتج ورأس املال البشري عكسيةد حلقة وجو 
 (7102)رزين عكاشة دراسة  .ثانيا

 10والنمو االقتصادي، اعتمادا على عينة مكونة من ( معربا عنه مبؤشر مستوى التعليم)من خالل دراسة العالقة بني رأس املال البشري 
 :، مت تبين مقاربتني(0202-0222)دولة أفريقية وخالل فرتة 

، بدون إدخال متغيات Solow( 0222)العالقة باستخدام مناذج النمو الداخلي اعتمادا على منوذج  اختباراألوىل مت االعتماد فيها على 
 . رأس املال البشري مث بإدماجها يف النموذج

العالقة بني التعليم والنمو  اختبار العاملي مثلتحليل الثانية مت فيها ترتيب الدول حسب نوعية نظامها التعليمي باستخدام أسلوب ا
 . االقتصادي

أثبتت طبيعة العالقة الطردية بني التعليم والنمو االقتصادي بالنسبة للدول اليت  ،اجيابية وذات معنويةوجود عالقات النتائج  اظهرتوقد 
  2(.اجلامعي)تتمتع بنوعية عالية من التعليم 

 (7102) العوفيدراسة بلحنافي و . ثالثا
الثانوي واجلامعي كمعيار لرأس املال البشري  عدد املسجلني بالتعليم األساسي، اعتمادا على إختبار السببية جلراجنر املطبق على بيانات

توصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة سببية واضحة بني متغيات رأس املال البشري والنمو  0202،3-0292عن الفرتة ( التعليمي)
 . قتصادياال

حيث يشهد تذبذبا صعودا ونزوال مع التغيات . وبالتحديد النفطاملواد األولية مل تظهر عالقة السببية نتيجة لتأثر االقتصاد اجلزائري بسوق 
حيث . وتأثره به بشكل كبيبالعائد النفطي وقد أظهرت العديد من الدراسات مدى ارتباط االقتصاد اجلزائري . النفطأسعار اليت تشهدها 
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كما أن نسبة صادرات اجلزائر إىل الناتج الداخلي اخلام قد تراجعت من    4.من إمجايل الصادرات %29متثل صادراته ما نسبته 
؛ مقابل ارتفاع يف نسبة وارداهتا إىل الناتج الداخلي اخلام واليت انتقلت من 0200سنة  %02,09إىل  0229سنة  20,12%
 (.0اجلدول رقم )لفرتة خالل سنة ا %02,22إىل  09,02%

 %(بالمئة )    7012-7002تطور نسبة الصادرات والواردات في الجزائر خالل الفترة (: 1)الجدول رقم 
 0200 0200 0200 0202 0222 0222 0229 السنوات

 02,09 11,10 12,20 11,00 12,02 20,02 20,12 الناتج الداخلي اخلام /صادرات

 02,22 01,02 01,09 02,00 12,22 00,20 09,02 مالناتج الداخلي اخلا/واردات

Source : O.N.S. http://www.ons.dz/IMG/pdf/Agr09-13.pdf (  0202-22-02تاريخ التصفح ) 
ي، واليت تشهد عدم استقرار نتيجة التحوالت االقتصادية ونظرا العتماد االقتصاد اجلزائري بشكل كبي على أسعار النفط يف السوق العامل 

الناتج الداخلي اخلام، مما جيعل بياناته تتذبذب وفق تذبذب أسعار النفط : الراهنة، تتأثر العديد من اجملمعات أو املؤشرات االقتصادية مثل
تباط النمو بعوامل نقدية أو سعرية أكثر من ارتباطه أي ار  (Volatility)أو ما ميكن أن نطلق عليه بالتطايرية )يف األسواق العاملية 

 اضطرابوهو ما جيعل االعتماد على هذه البيانات ال يأخذ بعني االعتبار األثر الذي ميكن أن ينتج عن (. بعوامل اقتصادية أو مادية
أ الباحثون إىل االعتماد على الناتج الداخلي يلج ت مثيلةالنتائج يف حاال وتفاديا إلمكانية تأثر .أسعار النفط على الناتج الداخلي اخلام

 .(استثناء اإلنتاج البرتويلأي بعد )النفطي  غيالداخلي أي يتم حساب الناتج ، خارج النفط
 (7102) شادي جمال الغرباوي دراسة. رابعا

-0222دي لدولة فلسطني خالل الفرتة مت االعتماد يف هذه الدراسة على بيانات ربعية لتقدير أثر رأس املال البشري على النمو االقتصا
0200

مؤشرات قياس رأس املال )، وباستخدام منوذج يعتمد على طريقة املربعات الصغرى توصل الباحث إىل أن املتغيات املستقلة 5
مؤشرات التعليم  كما توصل الباحث إىل أن(. إمجايل الناتج احمللي)من التغي احلاصل يف املتغي التابع  %12فسرت ما نسبته ( البشري

 الثانوي واجلامعي كانت ذات داللة إحصائية معنوية موجبة، يف حني كان متغي الدراسات العليا ذو معنوية سالبة األثر، بينما مل يكن كل
ال  رمبا يرجع ذلك إىل كون اإلنفاق احلكومي بشكل عام. من متغيي اإلنفاق احلكومي ومعدل األمية ذوي تأثي معنوي دال إحصائيا

 .يساهم يف بناء رأس املال البشري، بل حتقيق أهداف أخرى ذات طابع اجتماعي أكثر منها ذات طابع تنموي
يف حتديد طبيعة العالقة  واملتمثلبناء على الدراسات السابقة مت اختيار النموذج واملؤشرات املناسبة للوصول إىل حتقيق اهلدف من الدراسة 

 .االقتصادي يف اجلزائربني رأس املال البشري والنمو 
 (7102) سالمي ورتيعةدراسة . خامسا
اعتمدت على حتليل أثر رأس املال البشري معربا عنه بنسبة املسجلني و  0201،6إىل غاية  0292الدراسة الفرتة املمتدة من هذه غطت 

الناتج احمللي اإلمجايل، من أهم النتائج اليت توصلت يف مستوى التعليم الثانوي على النمو االقتصادي يف اجلزائر معربا عنه بنصيب الفرد من 
وقد مت تقدير العالقة اعتمادا على . إليها الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغيات الدراسة مع وجود عالقة سببية

 .منوذج تصحيح اخلطأ
 
 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Agr09-13.pdf
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 (7102) زكان أحمددراسة . سادسا
ع ضمن نظرية النمو االقتصادي الداخلي، أجرى الباحث دراسة قياسية على بيانات غطت الفرتة املوس Solowاستنادا على منوذج 
الدراسة األثر اإلجيايب اهلام لرأس املال البشري معربا عنه مبرونة خمزون رأس املال  نتائج ، أظهرت0222إىل سنة  0292املمتدة من سنة 
 . %2,19يف هذا املخزون تؤدي إىل زيادة يف اإلنتاج حبوايل % 0بنسبة  ، واليت تعين أن كل زيادة2,19البشري املقدرة بـ 

استطاع الباحث جتاوز الصعوبات املتعلقة أساسا بعدم استقرار سلسلة رأس املال املادي إضافة إىل ظهور أثر سالب لرأس املال البشري 
ل االعتماد على الفرق األول للمتغيات ضمن منوذج العالقة من خال –وهو ما ال يتوافق مع النظرية االقتصادية  -على النمو االقتصادي 

ورأس املال البشري ( EMP)والذي حتصل عليه باملزاوجة بني كل من العمل ( EH)عامل التطور التكنلوجي ادخال اخلطية، إضافة إىل 
(HC)من خالل املعادلة التالية ، :EH = HC * EMP. 7 

 تخدمةطبيعة البيانات المس. المحور الثاني
 هذا املستوىالذين أمتوا عدد التالميذ املسجلني يف املستوى الثانوي و  استخدمنا( Human capital)للتعبي عن رأس املال البشري 

يف االقتصاد الوطين  االندماجبنجاح، بالنظر إىل كون فئة الناجحني يف البكالوريا تعرب عن طاقة بشرية ذات مستوى تعليمي يؤهلها 
 GDP (Grossأما فيما خيص النمو االقتصادي فتم قياسه اعتمادا على مستويات الناتج الداخلي اخلام .  اإلنتاج بسرعةواملسامهة يف

Domestic Product.) 
وهي كافية لبناء منوذج قياسي حيدد ( سنة 12حوايل )، تعرب هذه الفرتة عن جيل كامل 0209 -0292تغطي البيانات املتاحة الفرتة 

 .ببناء رأس مال بشري يساهم يف االقتصاد الوطين اماالهتممستوى 
مت إختيار منوذج كوب دوغالس املعروف على شكل دالة إنتاج يف العوامل املتمثلة يف رأس املال والعمل بشكل رئيسي، وقد أدخلت 

ا ورأس املال البشري إضافة تعديالت من طرف بعض االقتصاديني على هذه الدالة حبيث أصبحت تأخذ بعني اإلعتبار متغيي التكنلوجي
 .املتمثلني يف العمالة ورأس املال املادي إىل متغيي النموذج األساسي

 وطريقة جمع البياناتتوصيف المتغيرات . أوال
 :توصيف المتغيرات -1

 عتمادا على ثالثةإ (Dependent)تأيت الدراسة يف سياق إظهار طبيعة األثر الذي يتلقاه النمو االقتصادي باعتباره املتغي التابع 
 .هي رأس املال املادي، رأس املال البشري ومستويات العمالة( Regressors)متغيات مفسرة 

 التالميذمقاسا بعدد  H، رأس املال البشري L، قوة العمالة K، الرتاكم الرأمسايل Yاستخدمنا مستويات كل من الناتج الداخلي احلقيقي 
 .بنجاح، وحدات املتغيات مت تقليص عدد أرقامها بالقسمة على مليون للتبسيط االبتدائي املستوىاجتازوا الذين 

 . ونظرا لعدم توفر بيانات عن رأس املال يتوجب الشروع يف تقديره أوال
 :طريقة جمع البيانات -7

يقوم   ادي عند الكالسيكاألساس النظري للنمو االقتص ، ومبا أن(منوذج سولو)مت اقتباس منوذج النظرية الكالسيكية للنمو االقتصادي 
معدل منو  ضرب منو الناتج هو حمصلة دلمععلى فكرة الربط بني مستوى اإلنتاج وعوامل النمو املتمثلة يف رأس املال والعمل، مبعىن أن 

  8.يف مرونته نسبة إىل الناتج عامل اإلنتاج املدخل
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وقد مت االعتماد على قاعدة . Kورأس املال  L، العمالة Yيتضح أن بيانات الدراسة األساسية تتمثل يف الناتج ( 0)ملعادلة من خالل ا
والناتج الداخلي اخلام، بينما مت ( Kلتقدير رأس املال )للحصول على بيانات االستثمار  World Bankبيانات البنك العاملي 

ضمن مؤشرات احلسابات ( K)نظرا لغياب بيانات خمزون رأس املال و . ONS لإلحصائياتوان الوطين استخراج بيانات العمالة من الدي
 . فسيتم اللجوء إىل تقديرها فيما يلي الوطنية عن االقتصاد اجلزائري

 :K تقدير رأس المال -
قة هي األكثر شيوعا حلساب خمزون رأس وهذه الطري. (K)مت اللجوء إىل طريقة اجلرد املستمر اليت يستعني هبا الباحثون عادة لتقدير 

  :واليت تصاغ كما يلي .9املال
أي خمزون )يقيس معدل تراكم االستثمارات الثابتة للسنوات السابقة ( Kt)تفرتض هذه الطريقة أن خمزون رأس املال املادي خالل السنة 

، مع ضرورة األخذ (ABFF It-1ن رأس املال الثابت مضافا إليه صايف االستثمار أو ما يسمى إمجايل تكوي Kt-1رأس املال املادي 
 10 :حيث تكتب صيغة رأس املال احلايل كما يلي. Dt-1 رأس املال اهتال باحلسبان 

111   tttt DIKK .... (2.) 

 :وبإفرتاض أن معدل إهتال  رأس املال ثابت، تكتب الصيغة السابقة كما يلي
 

11
1




ttt
IKK  .... (3.) 

t فاالستثمار احلايل
I  1ال يعرب سوى عن الزيادة الصافية يف مستوى الرتاكم الرأمسايل السابقk

K  خمفضا مبعامل تدين قيمة أصول خمزون
0لطريقة أن هنا  رأس مال ابتدائي تفرتض هذه ا(. )رأس املال املرتاكم 

Kومعدل اهتال  سنوي ثابت قدره. 
ضمن العديد من الدراسات، على سبيل  (Harberger)ميكن حساب خمزون رأس املال االبتدائي بعدة طرق، وقد مت االستعانة بطريقة 

 .11يلاملثال تقديرات خرباء صندوق النقد الدو 
، واليت تتميز بنمو (steady state)تعتمد هذه املقاربة على نظرية النمو النيوكالسيكي، حيث تفرتض أن االقتصاد يف حالة ثبات 

 .بنفس معدل منو خمزون رأس املالالداخلي اخلام الناتج 
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 :جند t-1املال للسنة  وحبل املعادلة لتحديد خمزون رأس






Y

t

g

I
K

t 1 .... (5.) 

أن خمزون رأس املال االبتدائي يرتبط إجيابيا مع تراكم االستثمارات يف السنة املوالية، ويتناسب تناسبا عكسيا ( 2)يظهر من خالل املعادلة 
 . ومعدل االهتال  gيل مع معدل النمو السنوي املتوسط من الناتج احمللي اإلمجا

 :يتحدد من خالل املعادلة التالية االبتدائيمبعىن أن رأس املال 
)/(

10
gIK   .... (6.) 

نة األساس املراد ، يتم حسابه كمتوسط لفرتة ثالث أومخس سنوات تتوسطها سالداخلي اخلام  لناتجل االبتدائينمو المعدل  gحيث 
  .12تقدير رأس املال االبتدائي خالهلا بغرض تفادي تقلبات منو الناتج
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دل نظرا لظروف التقلبات االقتصادية اليت شهدهتا بداية السبعينيات، والناجتة أساسا عن ارتفاع أسعار البرتول، مت االعتماد على متوسط مع
 (.%00)النمو االقتصادي االبتدائي  لفرتة الدراسة بدل معدل (%2,90) النمو االقتصادي

، وهذا ما افرتاض ثبات معامل رأس املال للناتج، أي أن معدل منو كل من رأس املال والناتج متساويانيتعلق بأهم انتقاد قدم هلذه الطريقة 
التقدير ملدى تقلبات الزيادة حساسية دقة  إضافة إىل .قد ال يتحقق بالضرورة، خاصة بالنسبة لالقتصاديات يف حالة التحول االقتصادي

  .13يف الناتج الداخلي اخلام، مثل الطفرات النفطية بالنسبة لالقتصاديات الريعية
و ، حلساب هذا األخي (2)على املعادلة  ، مت االعتمادخالهلا0Kخمزون رأس املال االبتدائيسنة األساس املطلوب تقدير  0290إعتربت 

 .(0)اعتمادا على املعادلة tKرتاكم الرأمسايل عن باقي السنوات حساب ال مت
نظرا لصعوبة احلصول على تقديرات لرأس املال املادي تقلل من آثار الصدمة البرتولية خالل بداية السبعينات، أدخلت بعض التعديالت 

أدناه بناءا على ( 9)حيث مت االعتماد على املعادلة . ال اإلبتدائيرأس امللتقليل من أخطاء التقدير لل (Harberger)ريقة على ط
منو اإلستثمار يف احلاالت اليت يكون فيها  (WESSELHÖFTو  BERLEMANN )توصيات الدراسة اليت قام هبا كل من 

 .أقل تشتتا من منو الناتج






I

t

g

I
K

t 1 .... (7.) 

احتماالت تأثر الرتفاع  ونظرا .سنوات االبتدائية 0لفرتة ( تراكم رأس املال الثابتإمجايل )معدل منو اإلستثمار  عن متوسط Igيعرب 
بدل معدل النمو االبتدائي ( %2,22بلغ )اخلارجية، مت استخدام متوسط منو االستثمار طيلة فرتة الدراسة  بالصدماتاالقتصاد اجلزائري 

من خالل ترجيحها؛  –واليت تأثرت بالطفرة البرتولية - 0292، كما مت تعديل بيانات الفرتة االبتدائية لغاية سنة (%00لغ الذي ب)
الشائع  05,0معامل االهتال  استخدم . استنادا على فرضية استقرار معامل رأس املال للناتج حول مستوى وسطي غي متحيز

 .14ساتيف الدرا استخدامه
 إختبار سكون السالسل الزمنية. المحور الثالث

 .Augmented dickey Fullerفيما يلي نتائج إختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ( 20)يلخص اجلدول رقم 
 فولر الموسع -نتائج اختبار جذر الوحدة حسب طريقة ديكي(: 17)الجدول رقم 

 Lags فترات االبطاء ADFاحصائية  النموذج المتغيرات
 Levelاختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى 

 8 ***-5.483 عام اجتاه معحد ثابت  Y الناتج الداخلي الخام

 9 1.239- عام اجتاه معحد ثابت  K رأس المال

 2 0.568- عام بدون حد ثابت وبدون اجتاه L العمالة

 3 2,229- عام اجتاه معبدون حد ثابت  H رأس المال البشري

 

 Lagsفترات االبطاء  ADFاحصائية  النموذج المتغيرات
 First differenceاختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول 

 2 0,122- عام حد ثابت وبدون اجتاه K رأس المال المادي
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 2 ***9,090- بدون حد ثابت مع اجتاه عام L العمالة

 2 ***2,201- عام اجتاه معبدون حد ثابت  H رأس المال البشري

 

 Lagsفترات االبطاء  ADFاحصائية  النموذج المتغيرات
 Second differenceاختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق الثاين 

 0 ***9,220- عام اجتاه معحد ثابت  K رأس المال المادي

 .ة مت اختاذهاكأقصى قيم  2و 2، ويرتاوح بني ابطاء SICمت حتديد طول اإلبطاء وفقا ملعيار : مالحظة
 .على التوايل %0و %2، %02عند مستوى معنوية [ عدم السكون]إىل رفض فرضية العدم *** ،**،*تشي

 . عند رتب خمتلف ساكنةفولر املوسع جلذر الوحدة، حيث أن املتغيات -إىل نتائج إختبار ديكي( 20)يشي اجلدول رقم 
طريقة املربعات الصغرى اليت تستخدم بالنسبة للسالسل الساكنة عند املستوى فقط بالنظر إىل طبيعة البيانات ال ميكن االعتماد على 

I(0) كما ال نستطيع تطبيق منهجية التكامل املشرت  اليت تشرتط أن تكون السالسل كلها متكاملة من نفس الرتبة أي ،I(1) . حيث
عتماد على طريقة لتعديل البيانات لتصبح قابلة الستخدامها يف بناء لذا مت اال. أظهر االختبار أن رأس املال املادي ساكن عند الفرق الثاين

 .منوذج احندار خطي
  15:اآلتيةالبيانات باستخدام املعادلة  عوجلت

)
21

ln(562,0)ln(5,1)ln()(



tttt

XXXXF .... (8.) 

، بناءا على 0200، محيدات وغيه سنة 17(0222)، الطالفحة 16(0222)لالشارة فقد قام بتطبيق هذه الصيغة باحثون منهم القرعان 
0229سنة  Bruceو  0222سنة  Simsأعمال 

، حيث تساعد هذه املعادلة يف جعل سلسلة البيانات اجلديدة ساكنة عند 18
 .املستوى، مما يسهل تطبيق طريقة املربعات الصغرى

 النموذجواختبار صياغة . المحور الرابع
 (.أصبحت املتغيات ساكنة عند املستوى)رى بعد التأكد من قابليتها لصياغة منوذج خطي مت االعتماد على طريقة املربعات الصغ

 صياغة النموذج. أوال
سعار أو وتأثره الشديد بتقلبات أسعار البرتول  "Vulnerability"والذي يتميز باهلشاشة القتصاد اجلزائري لطبيعة الألخذ باحلسبان 

مت التوصل إىل النتائج  .ضمن منوذج االحندار اخلطيBinary( "T1 )"عتماد على متغي ثنائي ، مت االاخلامات يف األسواق العاملية
 (.20)املوضحة باجلدول رقم 
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 مقدرات نموذج عالقة النمو االقتصادي برأس المال البشري(: 10)الجدول رقم 
 

Dependent Variable: FY   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/18   Time: 01:53   

Sample (adjusted): 1972 2015   

Included observations: 44 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.695774 0.032722 21.26340 0.0000 

FL 0.494571 0.242679 2.037965 0.0482 

KH 0.084312 0.041409 2.036092 0.0484 

T1 -0.224861 0.035365 -6.358281 0.0000 

     
     R-squared 0.544880     Mean dependent var 0.703594 

Adjusted R-squared 0.510746     S.D. dependent var 0.128271 

S.E. of regression 0.089721     Akaike info criterion -1.897716 

Sum squared resid 0.321994     Schwarz criterion -1.735517 

Log likelihood 45.74974     Hannan-Quinn criter. -1.837564 

F-statistic 15.96296     Durbin-Watson stat 2.552886 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
 :  ييكتب النمو االقتصادي كعالقة خطية كما يل     

tεT10,23KH0,08L0,49  0,69Y  .... (9.) 

أما . بالعمالةنتيجة مهمة تتمثل يف كون االقتصاد اجلزائري يتأثر بشكل كبي ([ 20)اجلدول رقم ]تؤكد نتائج التقدير اليت حتصلنا عليها 
ال يظهر إال بعد األخذ  عنوي على النمو االقتصاديامل اهأثر أن فقد اتضح  ؛النمو االقتصاديرأس املال املادي و فيما خيص العالقة بني 

، Yاألول يأخذ باملتغيات : ويأيت ذلك بعد معاجلة منوذجني .(KH=FHFK)باحلسبان للمتغي الذي يدجمها مع رأس املال البشري 
K،L ،H  ورأس املال البشري العمالة، والثاين يأخذ بالدمج بني (LH=FLFH). ا غياب أثر معنوي لرأس حيث يظهر يف كليهم

املال املادي على الناتج وهو ما ال يتفق مع نص النظرية االقتصادية، ويدفع إىل رفض النموذجني وقبول النموذج الذي يظهر فيه أثر ذي 
 .معنوية لعوامل اإلنتاج

 .ا عنه بالناتج الداخلي اخلاميف تفسي املتغي التابع املتمثل يف النمو االقتصادي معرب  %21تساهم متغيات الدراسة بنسبة 
 إختبار النموذج. ثانيا

 :للحكم على قدرة النموذج على التعبي عن األثر مبصداقية جيب إجراء جمموعة من اإلختبارات املتمثلة يف
  إختبار البواقي؛ -
 إختبار اإلرتباط املتسلسل؛   -
 إختبار عدم التجانس؛ -
 .إختبار إستقرار النموذج -
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 :واقيإختبار الب -
 ([. 20)الشكل رقم ]ارتباط ذايت  وجود أن البواقي ساكنة عند املستوى، أي إمكانية Correlogramاتضح من خالل فحص 

 تحليل سكون البواقي لنموذج محددات النمو االقتصادي(: 10)الشكل رقم 

 
 :إختبار اإلرتباط المتسلسل -

 إختبار االرتباط المتسلسل (: 10)الجدول رقم 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.106646     Prob. F(4,36) 0.3684 

Obs*R-squared 4.817862     Prob. Chi-Square(4) 0.3065 

     
 .سل ضمن النموذجيظهر من اجلدول غياب االرتباط املتسلسل نظرا لقبول فرضية العدم واليت تنص على غياب ارتباط متسل     

     
 .أثبت فحص االرتباط اخلطي املتعدد عدم وجود مؤشر على ارتباط بني املتغيات املستقلة     

 (Multicollinearity)مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة (: 12)الجدول رقم 
 

Variables C KH L FY 

C  NA  NA  NA  NA 

KH  NA  1.000000  0.141512  0.134396 

L  NA  0.141512  1.000000  0.152468 

FY  NA  0.134396  0.152468  1.000000 

والذي يظهر  .2وقد مت التأكد من عدم وجود ارتباط بني املتغيات املستقلة اعتمادا على اختبار حتليل تباين املعامالت املوضح يف اجلدول 
 .ة باستثناء العمالة واحلد الثابتبوضوح أن قيمة ضعيفة بالنسبة للمتغيات املستقل
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 (Multicollinearity)االرتباط بين المتغيرات المستقلة اختبار (: 10)الجدول رقم 
 

Coefficient Variance Decomposition  
Date: 10/03/18   Time: 02:35   
Sample: 1970 2017   
Included observations: 44   

     
     Eigenvalues  0.059722  0.001818  0.001217  0.000172 

Condition  0.002878  0.094558  0.141278  1.000000 
     
     Variance Decomposition Proportions     
     
      Associated Eigenvalue 

Variable 1 2 3 4 
     
     C  0.772834  0.053230  0.024033  0.149903 

FL  0.999934  1.41E-05  1.51E-05  3.73E-05 
KH  0.000328  0.900416  0.097986  0.001270 
T1  0.004170  0.172914  0.817292  0.005624 

     
  :إختبار عدم التجانس -     

  (.Heteroskedasticity)عدم التجانس  ةيعاين من مشكلال أن النموذج  Whiteأظهر اختبار 
، مما يعين عدم وجود مشكلة عدم %5يتضح أن فرضية العدم مقبولة ألن احصائية االختبار غي معنوية عند  ٪2ختبار عند فبعد إجراء اال

 .التجانس
 (Heteroskedasticity)لعدم التجانس  Whiteاختبار (: 12)الجدول رقم 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.809259     Prob. F(8,35) 0.1085 

Obs*R-squared 12.87258     Prob. Chi-Square(8) 0.1163 

Scaled explained SS 9.887682     Prob. Chi-Square(8) 0.2730 

     

 :استقرار النموذجإختبار  -
 Zن الوسط احلسايب للمتجه قبول الفرضية العدمية اليت تشي إىل أ Ramseyكما أن النموذج يتصف باالستقرار، حيث أظهر إختبار 

 .يساوي الصفر، مما يعين أن التقدير اخلطي لعالقة النمو االقتصادي ببقية املتغيات املستقلة سليم
 (Stability test)الستقرار النموذج  RESETاختبار االستقرار (: 10)الجدول رقم 

 

Ramsey RESET Test   
Equation: THIRD_MODEL   
Specification: FY C  FL KH T1  
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 

     
      Value df Probability  

F-statistic  1.140647 (2, 38)  0.3303  
Likelihood ratio  2.565245  2  0.2773  

     
     F-test summary:   
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 : خاتمة
 :التاليةيف النقاط  توصل إليها من خالل الدراسةاليت مت الميكن تلخيص النتائج 

 بالغ األمهية ضمن منوذج النمو االقتصادي اجلزائري؛ اهل العمالة -
، غي أنه حيسن من كفاءة عامل رأس متمثال يف إهناء التعليم اجلامعيعلى املدى الطويل يوجد أثر لعامل لرأس املال البشري  -

أن التطور التكنلوجي متغي داخلي حيدث عن طريق جتديد وزيادة كفاءة رأس املال، زيادة املال املادي بدل العمالة، مما يعين 
 االستثمار، حتديث املعدات واآلالت وحتسني طرق استعمال رأس املال يف اإلنتاج؛

 والبشري؛أثر رأس املال املادي  العمالة على النمو االقتصادي متغيأثر  يفوق -
، مبعىن أن هنا  متغيات أخرى %21بنسبة ( Y)اآلثار اليت حتدث على املتغي التابع ( K ،L ،H)تفسر املتغيات املستقلة  -

 تفسر النمو االقتصادي؛ 
 .أثر رأس املال البشري هامشي ضمن منوذج النمو االقتصادي يف اجلزائريعترب  -

 :توصيات
 :إليها ميكن اخلروج بالتوصيات التالية اليت مت التوصلبناء على النتائج 

 .الوطيند منو االقتصازيادة أكثر بتنمية رأس املال البشري واستغالله بشكل يضمن  االهتماماملعنية  اجلهات لىع -
ينبغي التحول من النموذج الذي يعتمد على تكثيف العمال حنو تكثيف جودة العمالة وحتسني رأس املال البشري، من  -

 .خالل العناية أكثر بالتعليم والتدريب
مكافأة عوامل اإلنتاج، فعندما تكون مكافأة رأس املال املادي أكرب من مكافأة العمل سيكون  يف الكامن اخللل معاجلة  -
 .حنو رأس املال املادي وإمهال لرأس املال البشري، من هنا ينبغي تثمني دور هذا األخي مقارنة بنظيه اجتاههنا  
ادا على التنويع، لتفادي أثر الريع البرتويل على النمو االقتصادي التحول من منط اإلنتاج الريعي إىل منط إنتاجي أكثر اعتم -

 .بدل حسن استخدام رأس املال البشري الذي أضحى يعتمد على تكثيف العمالة
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