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وأثره علي النمو اإلقتصادي فى  على التعليم اإلنفاق العام
 2017-2000خالل الفترة رواندا 

 
 استاذ االقتصاد المساعد بقسم السياسة واالقتصاد -د. نهلة احمد ابوالعز 

 جامعة القاهرة –كلية الدراسات االفريقية العليا   
 

 
 

  ملخص باللغة العربية :
والنمو  االنفاق العام على التعليمتهدف الدراسة إلىتحليل العالقة بين  

االنحدار االقتصادى فى فى رواندا،ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدارسة نموذج 
فى دراسة االنفاق العام على التعليم ARDL)   )الذاتى للفجوات الزمنية االموزعة 

  .2017وحتى عام  2000وأثره على النمو االقتصادى فى رواندا منذ عام 
المحور األول  إلى مقدمة، واربعة محاور رئيسية، ويتناولتقسيم الدراسة ولقد تم 

التحليل النظري للعالقة بين التعليم والنمو اإلقتصادى من خالل عرض الهم 
نموذج  القياس المستخدم المحور الثانى اسات السابقة فى هذا الصدد ، ويعرض الدر 

فيتناول عرض وتحليل نتائج المحور الثالث والبيانات المستخدمة فى التحليل، أما 
 ليعرض خاتمة الدراسة واهم توصياتها .لمحور الرابع القياس ، فى حين يأتى ا

 
طويلة األجل بين االنفاق العام على الى وجود عالقة توازنية  وتوصلت الدراسة

التعليم والنمو االقتصادى فى رواندا ، وان االنفاق العام على التعليم يؤثر تأثيرًا 
 إيجابيًا على النمو االقتصادى فى رواندا خالل فترة الدراسة.
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نموذج االنحدار  –النمو االقتصادى  –التعليم  –:) االنفاق العام  الكلمات الدالة
افريقيا جنوب  -رواندا–رأس المال البشرى –الذاتى للفجوات الزمنية االموزعة 

اختبار سببية  -االنفاق الخاص على التعليم -اختبار التكامل المشترك -الصحراء
 انجل جرانجر (

 

Abstract:  
The study aims to analyze the interaction between government 

expenditure on education and  the economic growth in Rwanda, 

to achieve this goal, the study used the (ARDL) model in testing 

the effect of government spending on education on economic 

growth rate in Rwanda since 2000 to 2017.The study has been 

divided into an introduction, and four main axes. The first axis 

deals with the theoretical analysis of the relationship between 

education and economic growth through a presentation of the 

most important previous studies in this regard. The second axis 

presents the measurement model used and the data used in the 

analysis, while the third axis deals with the presentation and 

analysis of measurement results , and the fourth axis comes to 

present the conclusion of the study and its most important 

recommendations. 

The study found that there is a long-term relationship between 

public spending on education and economic growth in Rwanda, 

and that public spending on education has a positive impact on 

economic growth in Rwanda during the study period. 

 

Key words: (public spending - education - economic growth –

ARDL model - human capital - Rwanda - sub-Saharan Africa –

co-integration - private spending on education - Engle- Granger 

causality test) 
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 مقدمة : 
يساااهم التعلااايم بمختلااا  مراحلاا  فاااى تحقياااق التنمياااة اإلقتصااادية ورفااا  معااادالت النماااو 
اإلقتصااااادي فااااى الاااادول الناميااااة والاااادول المتقدمااااة علااااى حااااد سااااواء، ب عتبااااارة الر ياااازة 

فنجاا  التنمياة فاي أي األساسية لبناء رأس المال البشرى وتحقيق التنمية اإلقتصاادية، 
دًا  بيااارًا علاااى نجاااا  النظاااام التعليماااي فاااي هاااذا مجتمااا  مااان المجتمعاااات يعتماااد اعتماااا

المجتمعويرتبط التعليم ارتباطًا مباشرًا بالتنمية  ون االنسان هاو محاور عملياة التنمياة. 
ولقد أصبح اإلنفاق على التعليم نوعًا مان اإلنفااق اإلساتثمارى، وتظهار أثااره فاى زياادة 

 مستوى اإلنتاج.مهارات وقدرات األفراد، مما يؤدى بالتالى إلى زيادة 
وبالرغم مان وجاود العدياد مان الدراساات التاى بحثات فاى موقاوب العالقاة باين اإلنفااق 
التعليمي ومعدل النمو اإلقتصادي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، إال أن هاذه 
العالقة ما تزال يشوبها الكثير من الغموض وتختل  من دولة ألخارى، باإلقاافة إلاى 

دين للعالقاااة ومعارقاااين لهاااا، ومااان هناااا يااان لهاااذا الموقاااوب باااين مؤ تعاااارض الدارساااي
لتحدياد إتجااه وقاوة العالقاة باين اإلنفااق العاام علاى التعلايم  أهمية هذه الدراسةةجاءت 

إلى توقايح اإلنفااق العاام  تهدف الدراسةومعدل النمو اإلقتصادي فى رواندا ، حيث 
اإلقتصاادي مماثاًل فاى إرتفااب متوساط نصايب على التعليم فى رواندا وأثره علاى النماو 

 .الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى
عااد اإلسااتثمار فااى التعلاايم ماان أباارز الققااايا التااى في امةةا بالنسةةبة الشةةكالية الدراسةةة  

تسااعى الاادول المتقدمااة والناميااة لتعظاايم العائااد منهااا، وذلااك لكوناا  أحااد أهاام محااددات 
حققت الدول المتقدمة معادالت مرتفعاة مان العائاد النمو االقتصادى فى  ل منها. وقد 

 نتيجة لهذا اإلستثمار، وساعدها فى ذلك  فاءة تخصيص اإلنفاق العاام علاي التعلايم 
لاذا فاا ن  -وجاودة العملياة التعليمياة وعدالاة توزيا  هااذا اإلساتثمار باين الفقاراء واألغنيااء

اًل أساسيًا فى التقادم التقناى ذلك يقود إلى حقيقة بأن تراكم رأس المال البشرى ُيعد عام
ويعد عنصرًا أساسيًا من عناصار النماو المساتدام للادول، وتشاير اإلحصاائيات إلاى أن 

%، مماا يعنااي أنهاا تتمتاا  بماوارد اقتصااادية 6روانادا حققاات نماوًا إقتصاااديًا يقادر بنحااو 
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هامة تساعد فى الوصول إلى هذا الحجم من التطاور، ومان باين هاذه الماوارد مهاارات 
لعنصاااار البشاااارى )التعلاااايم( الااااذى يعماااال علااااى رفاااا  النشااااا  االقتصااااادى ماااان خااااالل ا

إسااتغاللة بشاا ل فعااال واإلسااتثمار فياا  ماان أجاال تنميتاا ، ولهااذا حرصاات رواناادا علااى 
اإلهتمام بالنظام التعليمي ب عتبااره وسايلة إساتثمارية ُتم ان أفاراد المجتما  مان إكتسااب 

ماان إرتفاااب مسااتمر فااى معاادل اإللتحاااق  مهااارات ومعااارف، ونتيجااة لمااا شااهدت  رواناادا
بالتعليم بمختل  المراحل التعليمية، لهذا عمدت الدراسة فى بحث العالقة بين اإلنفااق 
العااام علااى التعلاايم والنمااو االقتصااادي، وهاال  ااان لينفاااق العااام علااي التعلاايم ماااردود 

 إيجابى على النمو االقتصادى في دولة رواندا.
ية الدراسة فاى محاولاة اإلجاباة علاى هاذا التسااؤل: إلاى أي ومن ثم يم ن تحديد إش ال

 مدى أسهم اإلنفاق العام على التعليم فى تعزيز النمو االقتصادى في رواندا ؟
 
 -: وتختبر الدراسة الفرضية التالية  

أن اإلنفاق العام على التعليم يوثر تأثيرًا إيجابيًا على النمو اإلقتصادى ممثاًل في  
نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى فى رواندا. متوسط إرتفاب  

بنموذج باالسلوب االستنباطى و ذلك : تم اإلستعانة اما بالنسبة لمنهجية الدراسة 
 Autoregressive Distributed Laggedاالنحدارالذاتى للفترات الزمنية الموزعة 

(ARDL) 
على التعليم والنمو االقتصادى  لدراسة العالقة طويلة وقصيرة االجل بين اإلنفاق العام

نتيجة الهتمام الح ومة 2000. ولقد تم إختيار عام  2000فى رواندا منذ عام 
الرواندية منذ هذا العام بسياستها القومية للتعليم التى تقوم على أن التعليم ُيعد 
  ةاإلستثمار األكبر الذى تستطي  أن تقوم ب  الدولة للتنمية السريعة للموراد البشري

ولذلك سعت الح ومة الرواندية ورئيسها، ألن تكون رواندا دولة متوسطة الدخل في 
لتنفيذ برنامج طمو  إلصال   2000، وحرصت الح ومة منذ عام 2020العام 

 منظومة التعليم بها .
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  -لعدة أسباب أهمها :كإطار مكانى وتم إختيار دولة رواندا 
 انت  1994و  1990ة وقعت بين العامين حربًا أهلية، ثم إبادة جماعي انها شهدت

استطاعت رواندا تسجيل قصة نجا  نتيجتها مقتل أكثر من مليون مواطن، ولكن 
تثير إعجاب العالم، فقد إستطاب هذا البلد تحقيق تنمية اقتصادية وتقنية تعليمية 

 حيث ،من أكثر الدول استقطابا للمستثمرين في القارة اإلفريقية بيرة، وتعد اآلن 
، إلى 2013% عام 4.7قامت ب صالحات  بيرة وارتف  نمو الناتج المحلي فيها من 

، وهي نسبة تفوق نسبة النمو في الصين التي هبطت 2017/2018 % عام6.1
 هفور ا، وهذا ما جعل الكثيرين يلقبون رواندا با"سنغ2015في  %7تحت مستوى 

 ".إفريقيا
حققت رواندا فى مجاالت االقتصاد والتعليم إنجازات عجزت    

العديد من الدول النامية األخرى بلوغها، حتى أصبحت أول الدول االفريقية جذبًا 
لرجال األعمال وفقًا لتقرير السوق االفريقية المشتر ة، وأدر ت الح ومة الرواندية أن 

تم تصاد القومي للدولة، حيث رأس المال البشرى هو جزء مهم من عملية بناء االق
اإلهتمام باألهداف القومية للتعليم، وبدأت الدولة فى وق  التعليم بجانب السياحة فى 

أيقن الروانديون بأهمية التعليم وعلموا بأن القوانين لن تجدى نفعا أولويات إهتمامها و 
ليمية أو من بدون اإلرتقاء بالتعليم وحمالت التوعية المستمرة سواء فى المناهج التع

ندا جزءا  بيرا من ميزانيتها للتعليم ووقعت اخالل اإلعالم، ولذلك وفرت ح ومة رو 
، وحرصت على التوس  فى نسب القيد بالتعليم نظاما إلعادة المتسربين من التعليم

% فى فترة مابعد اإلبادة الجماعية إلى أكثر من 15اإلبتدائى التى أرتفعت من 
ندا فى مناهجها على ف رة محاربة العنصرية ات رو ور ز  ،2015/2016% فى 97

والقبلية وعززت ف رة التسامح و تقبل اآلخر والمواطنة، وحرصت الح ومة على 
 .توفير تعليم جيد للمواطنين م  الحد من العبء المادى على أولياء األمور

ومن ذلك المنظور إهتمت رواندا من خالل سياستها القومية   
تسعينيات القرن الماقى، وأيقنت أن التعليم هو اإلستثمار  عقب للتعليم فى الفترة

 األكبر الذى تستطي  أن تقوم ب  الدولة للتنمية السريعة للموارد البشرية.
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وبفقل الجهود الكبيرة التي بذلتها ح ومة رواندا وشر اؤها خالل   
صبحت أالعقد الماقي لتوسي  فرص الحصول على التعليم في جمي  أنحاء البلد، 

، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجال التعليم رواندا من البلدان األفقل أداءً 
الوصول إلى التعليم االبتدائي المتعلق ب( 2إذ حققت الهدف اإلنمائي ليلفية )

فى  وزارة التعليم% وذلك طبقًا لبيانات 97الشامل، حيث بلغ معدل االلتحاق الصافي 
ق بالمساواة بين الجنسين في التعليم،  ان التقدم نحو وفيما يتعل2015/2016عام

بنفس القدر، حيث سجلت  من األهداف اإلنمائية ليلفية مشجعاً  (3) تحقيق الهدف
 .مليون( من البنات والبنين في المرحلة االبتدائية 1.2أعدادا متساوية تقريبا )

 
اواًل: عرض الهم الدراسات السابقة التى تناولت العالقة بين 

 التعليم والنمو اإلقتصادى: 
تم تقسيم هذا المحور الى نقطتاين اساسايتين ، أولهماا تتنااول دراساات إهتمات بتحليال  

العالقااة بااين اإلنفاااق العااام علااى التعلاايم والنمااو االقتصااادى فااى بعااض دول ب فريقيااا، 
 وثانيهما دراسات تناولت العالقة فى دول أخرى من العالم.

ة بين التعليم والنمو االقتصادى فةى دول دراسات تناولت العالق  -1
 افريقية

 Mohun P. Odit, K. Dookhan, S. Fauzel (2011)دراسة  - أ
أهتمت الدراسة بدراسة أثر اإلستثمار فى التعليم على النماو اإلقتصاادي فاى  

سااااااتخدمت الدراسااااااة دالااااااة اإلنتاااااااج  (.2006-1990موريشيوس خالل الفترة من ) وا 
 اااوب دوجاااالس مااا  عوائاااد ثابتاااة حياااث ياااتم التعامااال مااا  رأس الماااال البشاااري  عامااال 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:مستقل لإلنتاج في رأس المال البشري، 
  أنااا  وفقاااا للنظرياااة االقتصاااادية، ُيعاااد رأس الماااال البشاااري أو التحصااايل العلماااي فاااي

االقتصاد عامال هاما في تعزيز الناتج أو النمو االقتصادي وتوصلت الدراساة إلاى أن 
رأس المال البشري في الواقا  ياؤدي إلاى زياادة فاي نااتج موريشايوس، ووجادت الدراساة 
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% ماان 60ا مهيمنااا فااي تفسااير مااا يقاارب ماان أن تكااوين رأس المااال المااادى لعااب دور 
معاادل نمااو موريشاايوس ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي، يلياا  تااراكم رأس المااال البشااري 
ونمااااو القااااوى العاملااااة. وهناااااك أدلااااة ملموسااااة علااااى أن رأس المااااال البشااااري يزيااااد ماااان 

 اإلنتاجية، مما يشير إلى أن التعليم ُيعزز اإلنتاجية 
 ج تصااحيح الخطااأ أكاادت ايقااًا أن رأس المااال البشااري نتااائج التقاادير بواسااطة نمااوذ

يلعب دورًا هاماًا فاى رفا  معادالت النماو اإلقتصاادي ب عتبااره محارك أساساي للتحساين 
 من مستوي اإلنتاج.

 
 Sikiru Jimoh Babalola (2013)دراسة  - ب

الدراساة دراساة العالقاة باين التعلايم والنماو اإلقتصاادي فاي نيجيرياا استهدفت  
ساااتخدمت الدراساااة نماااوذج متجااا  تصاااحيح الخطاااأ 2010-1977) خاااالل الفتااارة ( ، وا 

ختبار التكامل المشترك م  إختبارالسببية   Granger -Engleوا 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  وجااود عالقااة طويلااة الماادى بااين التعلاايم والنمااو اإلقتصااادي حسااب إختبااار التكاماال
 المشترك.

  وجااود عالقااة سااببية أحاديااة اإلتجاااه تتمثاال فااى أن النمااو اإلقتصااادي يساابب حسااب
 زيادة اإلنفاق اإلستثماري في التعليم. Granger -Engle إختبار 

  وقد اوصت الدراسة بقارورة قامان الجاودة فاي التعلايم مان أجال دفا  عجلاة النماو
 اإلقتصادي لدي اإلقتصاد النيجيري.

 Jeffrey Kouton (2018) دراسة   -ج
استهدفت الدراسة تحليل العالقة بين اإلنفاق على التعليم والنماو االقتصاادى  

اسااااتخدمت الدراسااااة ماااانهج  .2015حتى  1970فى  وت ديفوار خالل الفترة من 
 Auto Regressive،و نماااوذج الفجاااوات الزمنياااة المتباطئاااة التكامااال المشاااترك
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Distributed Lag(ARDL) فاااااق علااااى التعلاااايم والنمااااو العالقااااة بااااين االن لدراسااااة
 االقتصادى فى األجل القصير واألجل الطويل.

وجااود أثاار ساالبي طوياال األجاال لنفقااات التعلاايم الح ااومي علااى وتوصةةلت الدراسةةة الةةى 
النمااو االقتصاااادي خااالل فتااارة الدراسااة، وهنااااك أثاار إيجاااابي لنفقااات التعلااايم الح ومياااة 

 على النمو االقتصادي في األجل القصير. 
 
تناولت العالقة بين االنفاق العام على التعليم والنمو  دراسات -2

 االقتصادى فى دول أخرى من العالم
 Feixue Huang, Ling Jin, Xiaoli Sun (2009)دراسة   -أ

الدراسة توقيح العالقة بين التعليم والنمو االقتصادي فاى الصاين استهدفت  
سااااااتخدمت الدراسااااااة نمااااااوذج 2007 - 1972خااااااالل الفتاااااارة ) تصااااااحيح الخطااااااأ (. وا 

(VECM.ختبار التكامل المشترك  ( وا 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  وجود عالقة تكامل مشترك فى المدى الطويال باين متغياري الدراساة ) وجاود
تأثير إيجابي بين المتغيرين فى المدي الطويل(. واوصات الدراساة بقارورة أن يتوافاق 
توسي  نطاق التعليم فاي الصاين ما  النماو اإلقتصاادي، وقارورة تعاديل هي ال التعلايم 

 التعليم.  من أجل تحسين نسبة اإلستفادة من الموارد في
 Pravesh Tamang (2012)دراسة   -ب

العالقة بين اإلنفااق علاى التعلايم والنماو اإلقتصاادي  بحثت الدراسة استهدف 
إسااتخدمت الدراسااة نمااوذج  (.2008-1980لدي اإلقتصاد الهندي خالل الفترة من )

 تصحيح الخطأ فى دراسة اإلنفاق على التعليم وأثره على النمو اإلقتصادي.
 الدراسة إلى النتائج التالية: توصلت

 .وجود عالقة فى المدي الطويل بين المتغيرين موقوب الدراسة 
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  تقديرات تصحيح الخطأ أشارت على أن اإلنفاق علي التعليم ي ون لاة تاأثير
 أقل على النمو اإلقتصادي بالمقارنة م  رأس المال المادي.

  ى زيااااادة بنساااابة % فااااى رأس المااااال المااااادي سااااتؤدي إلاااا1أن الزيااااادة بنساااابة
  % فى الناتج المحلي اإلجمالي للعمالة.0.28

% 0.11% فااى اإلنفاااق الح ااومي علااي التعلاايم تااؤدي إلااى زيااادة بساانبة 1أن الزيااادة 
 فى الناتج المحلي اإلجمالي للعمالة

 
 Alvin Sabah Idrees, Wasif Siddiqi (2013) ةسدرا -ج

الطويل بين اإلنفاق على التعليم استهدفت الدراسة إختبار العالقة فى المدى  
إساااااااااااااااااااااااااااااتخدمت  (.2006-1990دولة خالل الفترة ) 14والنمو اإلقتصادي في 

 (FMOLSالدراسة طريقة المربعات الصغري المصصحة  ليًا )
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  وجااااود عالقااااة فااااى الماااادى الطوياااال بااااين اإلنفاااااق علااااى التعلاااايم والناااااتج
 المحلي اإلجمالي.

 كدت نتائج التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى المصححة  ليااً أ  
(FMOLS على أن تأثير اإلنفاق على التعليم على النمو اإلقتصادي أكبر في حالة )

البلدان النامية بالمقارنة م  البلدان المتقدمة )بالنسبة للبلدان المتقدمة ف ن زياادة دوالر 
دوالر فاى النااتج المحلااي اإلجماالي، بينماا فااي  21.85واحاد فاى نفقاات التعلاايم يجلاب 

دوالر زياااادة فاااى  27.29البلااادان النامياااة زياااادة دوالر واحاااد فاااى نفقاااات التعلااايم يجلاااب 
النااااتج المحلاااى اإلجمالى(.وخلصااات الدراساااة إلاااى أن التمويااال العاااام للتعلااايم هاااو أحاااد 

 العوامل الهامة للنمو اإلقتصادي
 Mohd Yahya Mohd, Fidlizan (2013)دراسة   - د

الدراسة إلى دراسة العالقة طويلة األجل والعالقة السببية بين اإلنفااق تهدف  
الح ااااومي فااااى مجااااال التعلاااايم والنمااااو اإلقتصااااادي لالقتصاااااد الماااااليزي خااااالل الفتاااارة 
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 Vector) (.إسااتخدمت الدراساااة نمااوذج متجااا  اإلنحاادار الاااذاتى 1970-2010)

VAR Auto Regressive) ،ختبار العالقة ال  Granger -Engleسبيبة وا 
 -توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

بتطبيااق نمااوذج متجاا  اإلنحاادار الااذاتى أشااارت النتااائج إلااى أن النمااو اإلقتصااادي هااو 
متكاماال إيجابيااًا بااالمتغيرات اآلتيااة:تكوين رأس المااال الثاباات، اليااد العاملااة المساااهمة، 

 اإلنفاق الح ومي علي التعليم.
 إختباااااار العالقاااااة الساااااببية اماااااا بالنسااااابة إلاااااىGranger -Engle فقاااااد تااااام

التوصاال إلااى وجااود عالقااة سااببية قصاايرة الماادى بااين النمااو اإلقتصااادي والتعلاايم فااي 
 اإلتجاهين.

  وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم يلعب دورًا أساسيًا فى التأثير علي النماو
 اإلقتصادي في ماليزيا.

 Mehmet Merean (2013)دراسة  - ه
الدراسة دراسة العالقة بين اإلنفاق علي التعليم والنمو اإلقتصاادي فاي تر ياا  استهدفت

(.وتاام تقاادير العالقااة باإلسااتعانة بنمااوذج تصااحيح الخطااأ 2012-1980خااالل الفتاارة )
 (.ARDL( ومنهج اإلنحدار الذاتي  )UECMغير المقيد )

 
 توصلت الدارسة إلى النتائج التالية:

  اإلتجاهين بين اإلنفاق على التعليم والنمو اإلقتصادي.وجود عالقة سببية فى 
 .أن اإلنفاق على التعليم فى تر يا لة أثر إيجابي على النمو اإلقتصادي 
   وأوصااات الدراساااة بقااارروة وقااا  السياساااات مااان أجااال زياااادة اإلنفااااق علاااي جميااا

مسااااتويات التعلاااايم ) ماااان اإلبتاااادائي إلااااى التعلاااايم العااااالي( حتااااى يااااؤدي إلااااي رفاااا  أداء 
 اإلقتصاد التر ي 
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اما ما يميز تلك الدراسة عن بقية الدراسةات السةابقة هةو تركيزهةا علةى دولةة روانةدا 
احد اهم االقتصادات االخذة فى النمو بالقارة االفريقية والتةى تحولةت وروفهةا بشةك  
ملموس من دولة تعانى من الحرب االهلية واالبادة الجماعية الى دولة يطلق عليها 

افريقيةةا" لمةةا حققتةةم مةةن نمةةو ملمةةوس وتقةةدم ملحةةور واهتمةةام بالعنصةةر  " سةةنغافورة
البشرى انعكس بشك  واضح فى توجيم المزيد من االنفاق العام علةي التعلةيم بكافةة 

 مراحلم   وتقديم برامج وسياسات مميزة لالرتقاء بم 
   ثانيًا: نموذج القياس والبيانات المستخدمة فى التحلي 

مةةن الدراسةةة النمةةوذج القياسةةى المسةةتخدم فةةى تحليةة  يتنةةاول هةةذا القسةةم  
العالقةةة بةةين االنفةةاق العةةام علةةى التعلةةيم والنمةةو االقتصةةادى فةةى روانةةدا خةةالل الفتةةرة 

  كمةةا يتنةةاول البيانةةات المسةةتخدمة فةةى التحليةة  القياسةةى ومصةةادر 2000-2016
 هذه البيانات.

 نةمةوذج القياس: عرض -1
ام على التعليم والنمو االقتصادى سوف يتم فى دراسة العالقة بين االنفاق الع 

وفى هذه   (ARDL) اإلستعانة بنموذج االنحدار الذاتى للفترات الزمنية الموزعة
المنهجية تكون السلسة الزمنية دالة فى إبطاء قيمها وقيم المتغيرات التفسيرية 

بطائها بفترة واحدة أو اكثر  .الحالية وا 
، Engle&Grangerالمشااااتر منها اختباااااروهناااااك عاااادة اختبااااارات للتكاماااال  

، Juselins&Johansenر ، واختباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Johansenواختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
، وتتطلاااااااب هاااااااذه االختباااااااارات أن تكاااااااون متغيااااااارات Georgory&Hansenواختباااااااار

النموذج  متكاملة من نفس الرتبة،  ما أن نتائجها تكون غير دقيقة فاى حالاة العيناات 
.  Bound Test Approachتبار الحدود الصغيرة، لذا تلجأ معظم الدراسات إلى اخ

  -وذلك للعديد من المزايا التى يتمت   بها هذا المنهج  والتى يم ن إيجازها  ما يلى :
ال تتطلب هذه المنهجية أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من نفس الرتبة،  .1

أو  I(0)حيااث يم اان تطبيقهااا سااواء  اناات هااذه السالساال الزمنيااة ساااكنة عندالمسااتوى 
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أو خليط من اإلثنين معًا، وهذا ما يمياز هاذا االختباار  I(1)متكاملة من الرتبة األولى 
عاان غيااره ماان اختبااارات التكاماال المشااترك األخاارى والتااى تشااتر  أن تكااون السالساال 

 الزمنية متكاملة من نفس الرتبة.
 يعطى هذا االختبار نتائج جيدة  فى حالة العينات الصغيرة. .2
فااااى تقاااادير عالقااااة التكاماااال المشااااترك باسااااتخدام طريقااااة  سااااهول  اسااااتخدام  .3

تحادد الفتارات  بحياث Ordinary less Square (OLS)المربعات الصاغرى العادياة 
 الزمنية المبطأة.

يقاااوم هاااذا االختباااار بتقااادير المعلماااات فاااى األجلاااين الطويااال والقصاااير أنياااًا،  .4
المستقلة فى األجلين الطويل  وبالتالى يتم تحديد العالقة بين المتغير التاب  والمتغيرات

 والقصير معًا فى نفس المعادلة.
 ويتم صياغة نموذج االنحدار على النحو التالى :

GDPt = β0 + β1GOVEt + β2HDIt + β3Policyt + β4ENRLt + μt 

GDP  إلى معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى  ويشير: المتغير التاب
 االقتصادى. مؤشر على النمو اإلجمالى 
GOVE.تشير إلى اإلنفاق العام على التعليم  نسبة مئوية من االنفاق الح ومى : 

HDI س المال البشرى أ:تشير إلى دليل التنمية البشرية والذى ُيعد مقياس لرصيد ر. 
POLICYوتقم معدل التقخم إلى الناتج المحلى  : تشير إلى السياسة االقتصادية

التجارى )مجموب الصادرات والوادرات إلى الناتج المحلى اإلجمالى، واإلنفتا  
 االجمالى(.

ENRL.تشير إلى نسبة اإللتحاق اإلجمالية للتعليم : 
μt   الخطأ العشوائى 
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 متغيرات النموذج والبيانات المستخدمة فى التحلي   -2
تم اختيار المتغيرات المستخدمة فى الدراسة باالعتماد على بعض الدراسات  

يااة السااابقة والتااى تناولاات تحلياال العالقااة بااين االنفاااق العااام علااى التعلاايم والنمااو التجريب
 -االقتصادى والتى يتم عرقها  ما يلى :

 : GDPمتوسط نصيب الفرد من الناتج  المحلى اإلجمالى  - أ
يمثل المتغير التاب  ب عتباره مؤشرًا للنمو االقتصاادى الاذى شااب اساتخدام    

فااى أدبيااات النظريااة النيو السااي ية ونظريااة النمااو الااداخلى  مااا إناا  يشااير إلااى رفاهيااة 
الفاارد خاااالل فتاارة الدراساااة ، أماااا المصاادر األساساااى لبياناااات هااذا المتغيااار إحصااااءات 

 .World Development Indicator (WDI)البنك الدولى المنشورة فى
  : GOVEمؤشر االنفاق العام على التعليم  - ب

يتكااااون هي اااال النفقااااات العامااااة ماااان النفقاااااات الجاريااااة والنفقااااات الرأساااامالية،  
والنفقاات الجاريااةتتكون ماان ثالثاااة م وناااات رئيااسية هاااي: األجاااور والرواتااب، ومااا ينفااق 

جارياة، أماا النفقاات الرأسامالية فتمثال على شراء السل  والخدمات، وأخيرًا التحاويالت ال
نفقااات اسااتثمارية علااى المشااروعات التطويريااة ومشااروعات البنيااة األساسااية بمجاالتهااا 

 والمصدر األساسى لبيانات هذا المتغير قاعدة بيانات البنك الدولى . ّلها في الدولة،
 HDIمؤشر رأس المال البشرى  - ج

النتاجية التى يم ن ان تساهم فى ُيعد رأس المال البشرى من اهم العناصر ا 
تحقيااق التنميااة والنمااو االقتصااادى ولكاان ال يم اان ان يااؤدى هااذا العنصاار دوره  باادون 
تعلاااايم، حيااااث يساااااهم التعلاااايم فااااى تااااراكم رأس المااااال البشاااارى وتشااااير نظريااااات النمااااو 

ويازداد اآلجال االقتصادى الى أن التقدم الفنى يزيد من معدل النمو االقتصادى طويل 
التقادم التكنولاوجى بشا ل سااري  عنادما تكاون القااوى العاملاة أكثار تعليمااًا، ومان ثام فاا ن 
تااراكم رأس المااال البشاارى يساااهم فااى التقاادم  التكنولااوجى ويعتباار مصاادرًا ماان مصااادر 

 النمو المستدام.
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و يرى جون استيورات ميل أهمية قيمة راس المال البشرى، واهتم بقرورة تعليم   افة 
مااا ، حياااث نااااق  ام انياااة تغيااار سااالوك الطبقاااة العمالياااة عااان طرياااق زياااادة افاااراد المجت

 والمصدر األساسى لبيانات هذا المتغير قاعدة بيانات البنك الدولى .مستوى التعليم، 
 Policy Index مؤشر السياسة االقتصادية - د

تااام حسااااب مؤشااار السياساااة االقتصاااادية فاااى هاااذه الدراساااة باالعتمااااد علاااى  
، حياث Principal Component Analysis (PCA)األساساية تحليال الم وناات 

تعتباار طريقااة تحلياال الم ونااات الرئيسااية هااى إحاادى طاارق تحلياال المتغياارات المتعااددة، 
وهى تعمال علاى تحويال المتغيارات األصالية إلاى متغيارات جديادة غيار مرتبطاة تسامى 

التبااين الكلاى بالم ونات الرئيسية ترتب حسب أهميتها من خالل مساهمتها فى مقادار 
إلاااى إساااتنتاج مجموعاااة مااان المتغيااارات الجديااادة تكاااون أقااال عاااددًا مااان  فهاااى تهااادف

المتغيرات األصلية وتستخدم هذه المتغيارات الجديادة فاى دراساة وتحليال هي ال العالقاة 
باااين المتغياااارات األصاااالية فااااى الدراسااااة ماااا  العلاااام بااااأن ف اااارة الم ونااااات الرئيسااااية هااااى 

ن بعقاها الابعض، وقاد تام الحصول على مجموعة من المتغيرات الجديدة المستقلة عا
للتعبير عان السياساة االقتصاادية والاذى يقام معادل  Policy Indexاستخدام مؤشر 

 التقخم  مؤشر للسياسة النقدية، واإلنفتا  التجارى والذى يعبرعن السياسة التجارية.
وقاااد أثبتااات العدياااد مااان الدراساااات التجريبياااة أن السياساااة االقتصاااادية الجيااادة  

يجابيااًا ومعنوياًا علااى النماو االقتصااادى، األمار الااذى يع اس أهميااة دور تماارس تاأثيرًا إ
السياسااااات االقتصااااادية الجياااادة فااااى النمااااو االقتصااااادى ألنهااااا تقاااامن بااااذلك اسااااتقرار 
متغيرات االقتصاد الكلاى، والمصادر األساساى لبياناات هاذا المتغيار هاو قاعادة بياناات 

 البنك الدولى .
 - اًل من : ويتقمن مؤشر السياسة االقتصادية 
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 : Trade Opennessمؤشر اإلنفتاح التجارى  - ه
تلعاااب التجاااارة الدولياااة والسياساااة التجارياااة دورًا هاماااًا فاااى تطاااوير اقتصاااادات  

الدول النامية من خاالل اإلنفتاا  االقتصاادى والاذى يقصاد با  إلغااء القياود المفروقاة 
علاااى المعاااامالت التجارياااة، وقاااد أثبتااات العدياااد مااان الدراساااات أنااا   لماااا زادت درجاااة 

من الناتج المحلى اإلجماالى، ومان ثام تساري  اإلنفتا  على التجارة إرتف  نصيب الفرد 
(% مقارناااااة 2.5:2النمااااو االقتصاااااادى وأن االقتصاااااادات األكثااااار إنفتاحاااااًا تزياااااد مااااان )

باالقتصااادات األقاال إنفتاحااا، قااد أثبتاات بعاااض الدراسااات أن الاادول التااى لااديها درجاااة 
تتمتا   أكبر من اإلنفتا  التجارى واالقتصادى تتفاوق علاى الادول األقال إنفتاحاًا، حياث

بمعاادالت اسااتثمار أكباار، وتااوازن أفقاال لالقتصاااد الكلااى ودور أكباار للقطاااب الخاااص 
  محرك للتنمية االقتصادية والنمو االقتصادى.

لقدتم استخدام هذا المؤشر فى عدة دراسات  أحد محددات النمو ويتم الحصاول عليا  
وماااان جهااااة بقساااامة مجمااااوب الصااااادرات والااااوارادت علااااى الناااااتج  المحلااااى اإلجمااااالى، 

أخرىيااارى وخاااارون بأناااا  يم اااان لإلنفتااااا  أن ياااؤثر ساااالبًا علااااى النمااااو االقتصااااادى، أمااااا 
 .World Development Indicator(WDI)المصدر األساسى للبيانات فهو 

 معدل التضخم  - و
 World Developmentبيانات هذا المتغير هو لل المصدر األساسى

Indicator(WDI). 

 XLSTAT( تحليل الم ونات األساسية باستخدام برنامج 1ويوقح الش ل رقم )
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(: االرتباط بين متغيرات )التضخم  اإلنفتاح التجارى( فى نموذج 1شك  رقم )
PCA 

 
 

 XLSTATالمصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 
ماد علاى % من اإلختالفات يتم تفسيرها باالعت74.21ويتقح من الش ل السابق أن 

،  ماا pc_1 and pc_2البديل األول والثانى فى نماوذج تحليال الم وناات األساساية 
أن اليوجاااد ارتباااا  باااين معاااادل التقاااخم واإلنفتاااا  التجاااارى، ويفساااار ذلاااك مااادى بعااااد 
المتغياااارات ماااان بعقااااهما فااااى دائاااارة االرتبااااا  بااااين المتغياااارات، أمااااا بخصااااوص أوزان 

ان المتغيااااارات المساااااتخدمة فاااااى تحليااااال ( أوز 27المتغيااااارات، فيوقاااااح الجااااادول رقااااام )
 الم ونات األساسية .

 
 (: األوزان النسبية لمتغيرات نموذج تحلي  المكونات االساسية1جدول رقم )

 PC_1 PC_2 البيان
35.27- التقخم  42.080 

 53.02 64.73 اإلنفتا  التجارى 
 Microfit 5المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
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علااى النحااو  Policy Indexممااا ساابق يم اان صااياغة مؤشاار السياسااية االقتصااادية
 التالى : 

Policy Index= -35.27*INF+64.73*Trade 
و لماااا  انااات قيماااة مؤشااار السياساااة االقتصاااادية  بيااارة، دل ذلاااك علاااى نجاااا  السياساااة 

 االقتصادية على المستوى الكلى.
 مؤشر نسبة اإللتحاق اإلجمالية للتعليم - ز

 المصدر األساسي لبيانات هذا المتغير فهو قاعدة بيانات البنك الدولى.
 ثالثًا: عرض وتحلي  نتائج القياس 

دراسااة العالقااة بااين االنفاااق العااام علااى التعلاايم والنمااو  هااذا المحااور يتناااول  
، أولهمااا ، ماان خااالل نقطتااين ARDLباسااتخدام نمااوذج  االقتصااادى فااى دولااة رواناادا

 ياس، ثانيهما نتائج القياس.اختبارات الق
 اختبارات القياس -1
اختبار وجود عالقة توازنية طوي  األج  بين االنفاق العام على  - أ

 :التعليم والنمو االقتصادى
 اختباااار الحااادودو  UECM المبناااي علاااى نماااوذج ARDL يعتبااار أسااالوب 

مشااترك بااين متغياارات النموذج،حيااث يااتم اختبااار  األنسااب للكشاا  عاان وجااود تكاماال
 .UECMج التكامل المشترك بتقدير نموذ

وإلجاااااراء اختباااااار وجاااااود التكامااااال المشاااااترك باااااين المتغيااااارات فاااااى النماااااوذج   
  -على النحو التالى : باستخدام طريقة منهجية الحدود، يلزم القيام بأربعة إجراءات

تجااه عاام توجاد عادة طارق  .1 اختيار فترة اإلبطاء المناسبة، فاى وجاود حاد ثابات وا 
الختيااااار فتاااارة اإلبطاااااء المثلااااى أو المناساااابة، وأهاااام هااااذه الطاااارق هااااى معااااايير المعلومااااات 

Information Criteria وياتم اختياار النماوذج الاذى يعطاى أقال أخطااء مم ناة. ومان ،
 Akaike Informationأكاااي ىة، معيااار أهاام  المعااايير المسااتخدمة فااى هااذه الطريقاا



 االنفاق العام على التعليم واثره على النمو االقتصادي           نهلة احمد ابو العز        تاريخ قبول النشر2020/9/30

106                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterion  نبايزياومعيار معلومات شوارتزSchwartz &Byesian Information 
Criterion( يوقح نتائج اإلختبارات.2، والجدول رقم ) 

 ARDL(: فترة اإلبطاء المثلى فى نموذج 2جدول رقم )
 معيارشوارتزبايزيان معيارأكاي ى فترة اإلبطاء
Lag 1 - 127.1278 - 129.7668 
Lag 2 -126.2912 - 128.7693 
Lag 3 -76.9113 -79.6154 

 Microfit 5المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
، حياااث تعطاااى أقااال قيماااة  lag 1ويالحااان أن فتااارة اإلبطااااء المثلاااى هاااى  - أ

 لمعلومات أكاي ى وشوارتز بايزيان ، وبالتالى أقل األخطاء .
بواسااااااطة طريقااااااة  UECMتقاااااادير نمااااااوذج تصااااااحيح الخطااااااأ غياااااار المقيااااااد  - ب

المربعااات الصااغرى العاديااة والااذى يتمثاال فااى إلغاااء الفااروق األولااى ألى متغياار تكااون 
 أقل من الواحد  الصحيح. P-Valueالقيمة اإلحصائية ل  

الختبااار المعنويااة المشااتر ة لمعااامالت مسااتويات  WaldTestإجااراء اختبااار - ج
 واحدة .اإلبطاء لفترة 

المحسوبة لمعامالت المتغيرات المستقلة المبطأة لفترة واحدة بقيماة  Fمقارنة  - د
F  الجدوليااة المناااظرة لهااا والتااى ُتعطااى قيمتااين ماارجحتين، قيمااة الحااد األدنااى وتفتاارض

، وقيمااة الحااد األعلااى وتفتاارض أن I(0)أن  اال المتغياارات ساااكنة فااى قيمتهااا األصاالية 
ذا  اناات القيمااة المحسااوبة أكباار I(1)األولااى لقيمتهااا المتغياارات ساااكنة فااى الفااروق  ، وا 

ماان الحااد األعلااى للقيمااة الجدوليااة يااتم رفااض فرقااية العاادم، وتكااون النتيجااة أن هناااك 
تكاماال مشااترك بااين متغياارات النمااوذج، أمااا إذا  اناات أقاال ماان الحااد األدنااى فااال يم اان 

ذا رفااض فاارض العاادم، وماان ثاام ال يوجااد  تكاماال مشااترك بااين متغياارات ا لنمااوذج ، وا 
 وقعت بين الحدود، فتكون النتائج غير حاسمة.

البااد ماان التأكااد ماان اسااتقرار السالساال  ARDLقباال الباادء بتطبيااق منهجيااة  - ه
الزمنيااة فااى المسااتوى، أى تكااون المتغياارات مسااتقرة فااى قيمهااا أى متكاملااة ماان الرتبااة 
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المتغياارات   وال يجااب أن ي ااون أحااد  I(1)أو متكاملااة ماان الرتبااة األولااى  I(0)صاافر 
 أو أعلى .  I(2)متكاماًل من الرتبة 

 استقرار السالس  الزمنية (: نتائج اختبار3جدول رقم  )

 Microfit.5من إعداد الباحث  باالعتماد على مخرجات برنامج   :المصدر
   

اساتقرار السالسال الزمنياة، حياث تباين أن جميا   يوقح الجدول السابق نتيجاة اختباار
نظاااارًا الن القيمااااة المطلقااااة  I(0)المتغياااارات تعااااانى ماااان جااااذر الوحاااادة فااااى المسااااتوى 

أقل مان القيماة المطلقاة للقيماة الحرجاة، ولعاالج مشا لة جاذر الوحادة تام  Tإلحصائية 
، وتبين أن جمي  المتغيرات ساكنة فى الفارق I(1)أخذ الفرق األول لمتغيرات النموذج 

أكبار مان القيماة المطلقاة للقيماة الحرجاة  Tاألول، حيث أن القيمة المطلقة إلحصائية 
 %.5عند مستوى معنوية 

باسااااتخدام برنااااامج   2017إلااااى2000وبااااالتطبيق علااااى دولةرواناااادا خااااالل الفتاااارة ماااان 
Microfit5 لكاااال (1,1,2,0,1)، تبااااين أن فتاااارات اإلبطاااااء المناساااابة للنمااااوذج هااااى ،

متغيرات النموذج علاى التاوالى، نصايب الفارد مان النااتج  المحلاى اإلجماالى، واالنفااق 

 المتغير
 

 I(0)فى المستوى 
 النتيجة

 I(1)الرتبة األولى 
 النتيجة

القيمة  T-Value القيمة الحرجة T-Value المقارنة
 الحرجة

GDP -5.6349 -3.7347  يوجد جذر
 وحدة

ال يوجد  3.7612- 2.2981-
 جذر وحدة

GOVE -3.1939 -1.7347  يوجد جذر
ال يوجد  3.7612- 2.5863- وحدة

 جذر وحدة

HDI -3.7836 -3.0734 
يوجد جذر 

 3.0761- 2.9807- وحدة
ال يوجد 
 جذر وحدة

POLICY -4.5863 -2.7612 
يوجد جذر 

 3.7612- 2.5863- وحدة
ال يوجد 
 جذر وحدة

ENRAL -4.1126 -3.7347 
يوجد جذر 

 3.7612- 1.4080- وحدة
ال يوجد 
 جذر وحدة
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التعلااااايم،ورأس الماااااال البشااااارى والسياساااااة االقتصاااااادية، ونسااااابة اإللتحااااااق العاااااام علاااااى 
( وهاى أكبار مان  6.0982المحساوبة للنماوذج ) Fوقد بلغت قيمة إحصااء. اإلجمالية

( عنااد مسااتوى معنويااة 5.9628الجدوليااة والتااى بلغات ) Fاألعلااى لقيماة  قيماة  الحااد
والاااااذى بلاااااغ % 90% و اااااذلك أكبااااار مااااان الحاااااد األعلاااااى عناااااد مساااااتوى معنوياااااة 95
،  مما يدف   الاى رفاض فارض العادم القاقاى بعادم وجاود تكامال مشاترك (4.6489)

بااين متغياارات النمااوذج، بمعنااى وجااود عالقااة توازنيااة طويلااة األجاال بااين االنفاااق العااام 
 .2017-200على التعليم والنمو االقتصادى فى رواندا خالل الفترة 

إلاى جاودة النماوذج المقادر مان  النحادارتشاير نتاائج االختباارات اإلحصاائية لمعادلاة ا
%( مان التغيارات 81وتوقح أن النماوذج  يفسار )  R2=0,81خالل معامل التحديد 

التاااب  والمتغياارات  الحاصاالة فااى النمااو االقتصااادى،  مااا تشااير العالقااة بااين المتغياار
وهى معنوياة عناد  F-Stat  (6.9)المفسرة أنها ليست زائفة، حيث بلغت قيمة اختبار

 %.5وى داللة أقل ب ثير من مست
وتباااين نتاااائج النماااوذج أناااا  ال يعاااانى مااان مشااا لة االرتبااااا  الاااذاتى للباااواقى باسااااتخدام 

 ونااااا  ُيعاااااد  DW-statisticباااااداًل مااااان إحصااااائية  Durbin'sh-statisticإحصااااائية 
مقاااالاًل فااااى نماااااذج  االنحاااادار الااااذاتى، حيااااث أن قيمتاااا  اإلحصااااائية بمسااااتوى داللااااة 

يجعلناااا نقبااال فرقاااية العااادم القائلاااة بعااادم وجاااود مشااا لة ارتباااا  ذاتاااى (، مماااا 0.775)
 تسلسلى لبواقى معادلة االنحدار.

، يلاازم األمااار اآلجاال والعتماااد النمااوذج واسااتخدام  فااى تقاادير اال ثاااار قصاايرة وطويلااة 
، وياااتم ذلاااك بااا جراء االختباااارات Goodness of Fit التأكاااد مااان جاااودة النماااوذج

  -التشخيصية التالية :
 Lagrange Multipliertestاختباار مقاروب الجارانج لالرتباا  الاذاتى  .1

of Residual (Breush-Godfrey)اختبااار االرتبااا  التسلساالى  ، حيااث يشااير
(LM)  باااين األخطااااء العشاااوائية ، إلاااى أن قيماااة إحصاااائيةF  ( 0.022158بلغااات )
 ( عناد مساتوى داللاة 0,044193المقابلاة لهاا )2ϰوقيماة ] 0.885[مساتوى داللاة عناد
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مما يجعلنا نقبال فارض العادم بانا  ال توجاد مشا لة ارتباا  ذاتاى تسلسالى   (0.833) 
 لبواقى معادلة االنحدار.

 Autoregressiveالاذاتىاختباار عادم ثباات التبااين المشارو   باالنحادار  .2

Conditional Heteroscedasticity حيااث توقااح إم انيااة قبااول فرقااية العاادم ،
 ثبات حد الخطأ العشوائى فى النموذج  المقدر.القائلة ب

 Ramseyاختبار مادى مالئماة تصاميم النماوذج مان حياث الشا ل الادالى ، .3

Test ،حيث تبين أن النماوذج ال يعاانى مان مشا لة تحدياد أو تصاميم الشا ل الادالى ،
( بمساااااااتوى داللاااااااة 0.20383) Fحيااااااث تشاااااااير النتااااااائج  إلاااااااى أن قيماااااااة إحصااااااائية 

  تعانى الدالة من مش لة عدم التحديد.(، ومن ثم ال0.664)
مماااا سااابق، يالحااان خلاااو النماااوذج مااان االرتباااا  التسلسااالى، وثباااات تبااااين حاااد الخطاااأ 
العشوائى، وصحة الش ل الدالى، مما يسامح للباحاث مان اساتخدام النماوذج فاى تقادير 

 .اآلجلاال ثار قصيرة وطويلة 
سالسل الزمنياة والتاى توقاح عادم والختبار االستقرار الهي لى لمعلمات النموذج فى ال

 وجود تغيرات هي لية فى سلوك المتغير عبر الزمن. يتم إجراء االختبارين التاليين:
 Cumulative Sum ofالمعااا   التراكماااى للباااواقى  اختباااارالمجموب .1

Recursive Residual (CUSUM) 

 Cumulative Sumاختباار المجماوب التراكماى لمربعاات الباواقى المعاادة  .2

Square of Recursive Residual (CUSMSQ) 
المسااتخدم  ARDLين أن المعااامالت المقاادرة لنمااوذج ييتقااح ماان خااالل الشاا لين التااال

( ، مماا يؤ اد وجاود اساتقرار 2017-2000مستقرة هي ليًا خالل الفترة محل الدراسة )
نساااجام فاااى النماااوذج باااين نتاااائج تصاااحيح الخطاااأ فاااى  اآلجااال باااين متغيااارات الدراساااة وا 

الطوياال، حيااث وقاا  الشاا ل البيااانى إلحصاااء االختبااارين المااذ ورين اآلجاال القصااير و 
 %(.5لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية )
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 ARDLلنموذج CUSUM ( : الشك  البيانى إلحصاء 2شك  رقم )

 
 Microfit 5 : من إعداد الباحث باستخدامالمصدر 

 ARDLلنموذج  CUSMSQالبيانى إلحصاء  ( الشك 3الشك  رقم )
 

 
 Microfit 5 : من إعداد الباحث باستخدامالمصدر 
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 تقدير نموذج  االنحدار فى اآلج  الطوي  واآلج  القصير:  -2
 تقدير نموذج  االنحدار فى اآلج  الطوي  :  - أ

نظااارًا لوجاااود تكامااال مشاااترك باااين متغيااارات النماااوذج، فااا ن هاااذا التكامااال ينطاااوى علاااى 
فاااى اآلجااال ، ولقاااد اتقاااح مااان نتيجاااة تقااادير المعلماااات طويلاااة اآلجااال عالقاااة طويلاااة 

العاام علاى التعلايم  رأس المال البشرى واإلنفااق أن ARDLالنموذج فى اطار منهجية 
تااااأثيرًا إيجابيااااًا علااااى النمااااو  تااااؤثر ليااااةوالسياسااااة االقتصااااادية ونساااابة اإللتحاااااق اإلجما

 الطويل.اآلجل االقتصادى فى رواندا فى 
 على النحو التالى :اآلجل ويم ن  تابة نتائج العالقة طويلة 

DGDP=+900.0347+11.642*DHDI+0.43238*DENRL 
+9.59131*DGOVE+8.1665*DPOLICY 
t values                      .88661.00836791.4437                         
2.0068 
Prob                                     .006               
.043.009.036 

 ARDLنموذج تصحيح الخطأ وفقًا لمنهجية  - ب
وفقااًا لنمااوذج التكاماال المشااترك، تاام تقاادير اآلجاال بعااد الحصااول علااى العالقااة طويلااة 

) عالقااة قصاايرة اآلجاال نمااوذج تصااحيح الخطااأ الااذى يعطااى صااورة دينامي يااة قصاايرة 
 المتغيرات التفسيرية.و ( بين المتغير التاب  اآلجل

وتشااااير نتااااائج النمااااوذج إلااااى االرتفاااااب  النساااابى للقاااادرة التفساااايرية للمتغياااارات المسااااتقلة 
ممااااا %( 83( والتااااى بلغاااات حااااوالى )(R2بااااالنموذج،  ماتشااااير قيمااااة معاماااال التحديااااد 

 جاااااودة النماااااوذج   ااااال مااااان الناحياااااة اإلحصاااااائية ،  ماااااا أن نماااااوذج تصاااااحيح يع اااااس
، حيااث بلغاات قيمتاا  1- سااالب ومعنااوى وقيمتاا  تنحصاار بااين  الصاافر،(ETC)الخطااأ

(،  ما أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أيقًا أن معامل إبطاء حد 0.12173-)
تصااحيح الخطااأ ي شاا  ساارعة عااودة المتغيااار التاااب  )النمااو االقتصااادى( نحااو قيمتااا  
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الطوياال حياث فاى  اال فتارة زمنياة نسابة إخااتالل التاوازن مان الفتاارة اآلجال التوازنياة فاى 
(t-1) ( والتااى ُتعااد معاماال تعااديل أو تكياا  عااالى، بمعنااى أخاار أناا  0,83-تقاادر بااا )

فااى الفتارة السااابقة اآلجال عنادما ينحارف مؤشاار النماو االقتصااادى خاالل الفتارة قصاايرة 
(t-1)  ( 83الطوياال ف ناا  يااتم تصااحيح مااا يعااادل )اآلجاال عاان قيمتهااا التوازنيااة فااى%

الطويال اآلجل توازن فى إلى أن يعود إلى وق   ال (t)من هذا اإلختالل خالل الفترة 
 بعد أقل من عامين.

ومااان ثااام يم ااان االعتمااااد علاااى  نماااوذج  تصاااحيح الخطاااأ فاااى تفساااير العالقاااة قصااايرة 
بين النمو االقتصادى  متغيار تااب  واالنفااق العاام علاى التعلايم  متغيار مساتقل اآلجل 

 وباقى المتغيرات التفسيرية فى النموذج ، والتى أسفرت عما يلى :
وجود أثر معنوى موجب لالنفاق العام على التعلايم علاى النماو االقتصاادى،  .1

بمعنى أن هنااك عالقاة طردياة باين االنفااق العاام علاى التعلايم والنماو االقتصاادى فاى 
القصااير، حياث أن زيااادة االنفااق العااام علااى التعلايم بمقاادار وحادة واحاادة تااؤدى اآلجال 

 ( وحدة تقريبًا .9.6إلى زيادة النمو االقتصادى بمقدار )
يااااؤثر  اااااًل ماااان متغياااار السياسااااة االقتصااااادية ورأس المااااال البشاااارى ونساااابة  .2

اآلجاال و الطوياال اآلجاال اإللتحاااق اإلجماليااة تااأثيرًا إيجابيااًا علااى النمااو االقتصااادى فااى 
 القصير.

باين اآلجال ويم ن  تاباة نتاائج نماوذج تصاحيح الخطاأ والاذى يوقاح  العالقاة قصايرة 
 تغير تاب  وباقى المتغيرات التفسيرية األخرى على النحو التالى :النمو االقتصادى  م

Error Correction Model (ecm)= GDP -.87827*DENRL -
7.4703*DGOV -3.5726*DHDI -3219.3*DPOLICY +.1665E 
-9*C 

( نتائج  ل 4على  ل مرحلة تعليمية، فيوقح الجدول رقم )  ARDLوبتطبيق نموذج
 .مرحلة على حدة فى اآلجل القصير واآلجل الطويل
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  ARDLبتطبيق نموذج( نتائج المراح  التعليمية المختفلة 4جدول رقم )
 EXTS ENRL INF البيان

 المرحلة األبتدائية
 0.64665- 0.1505 1.7714 معامالت االج  الطوي  

 ***0.020 ***0.001 0.239 معنوية المعامالت 
  0.3276- 0.7586 0.8928 معامالت االج  القصير 

 ***0.008 *0.028 0.011 معنوية المعامالت 
 المرحلة الثانوية األدنى

 8.6622- 20.1064 13.5416 معامالت االج  الطوي  
 **0.016 ***0.001 *0.047 معنوية المعامالت 

 0.13875- 3.2339 0.31406 معامالت االج  القصير 
 ***0.003 *0.042 **0.030 معنوية المعامالت 

 المرحلة الثانوية األعلى
 8.2531- 2.6438 1.2541 معامالت االج  الطوي  

 **0.034 ***0.002 **0.024 معنوية المعامالت 
 1.8853- 5.3345 1.5181 معامالت االج  القصير

 **0.028 **0.038 *0.049 معنوية المعامالت 
 المرحلة التعليم الجامعي

  1.4166- 13.1746 0.5568 معامالت االج  الطوي  
 ***0.022 ***0.029 ***0.020 معنوية المعامالت 

 0.27202- 11.5188 0.6237 معامالت االج  القصير 
 **0.020 ***0.003 *0.043 معنوية المعامالت 

 Microfit 5المصدر: من إعداد الباحث بناًء على مخرجات 
  

 : متوسط نصيب الطالب من االنفاق على التعليم فى  ل مرحلة EXTSحيث يشير 
ENRL نسبة اإللتحاق اإلجمالية فى  ل مرحلة تعليمية : 

INF معدل التقخم : 
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  -ويتقح  من الجدول السابق ان  : 
النمو االقتصادى فى  افة المراحل التعليمياة يؤثر معدل التقخم سلبًا على  .1

 فى االجل القصير واالجل الطويل.
بالنساابة لمرحلااة التعلاايم االبتاادائى يااؤثر متوسااط نصاايب الطالااب ماان االنفاااق  .2

القصاير، بينماا لايس اآلجل العام على التعليم تأثيرًا إيجابيًا على النمو االقتصادى فى 
ك الى سوء تخصيص اإلنفااق الح اومى، وعادم الطويل، ويرج  ذلاآلجل ل  تأثير فى 

 فاءة استخدامة فى تلاك المرحلاة، حياث لام ياتم تحويال هاذه النفقاات إلاى اساتثمار فاى 
رأس المال البشاري وبالتاالي إلاى النماو االقتصاادي، بجاناب ارتفااب نساب التسارب مان 

نادا، وهاو أبناء اآلسر الفقيرة لبعاد المساافة التاى تم انهم مان الوصاول للمادارس فاى روا
ما يتفق م  أحد الدراسات التجريبياة التاى توصالت إلاى ان هنااك تاأثير سالبي لإلنفااق 

وهااااذا يشااااير إلااااى أن اإلنفاااااق الطوياااال، اآلجاااال علااااى التعلاااايم والنمااااو االقتصااااادى فااااى 
 .ة النمو االقتصادي في الدولة محل الدراسةالح ومي على التعليم ال يسهم في زياد

تعلميااااة فيظهاااار تااااأثير نساااابة االلتحاااااق االجماليااااة بالنساااابة لباااااقى المراحاااال ال .3
ومتوساااااط  نصااااايب الطالاااااب مااااان االنفااااااق العاااااام علاااااى التعلااااايم ايجابياااااًا علاااااى النماااااو 
االقتصااادى فااى رواناادا خااالل فتاارة الدراسااة، ويرجاا  ذلااك إلااى ان التعلاايم فااى المراحاال 

إلبداعية،  ماا المتقدمة بعد التعليم االبتدائى يساعد الفرد على تطوير مهارات  وقدرات  ا
نتاااج المعرفااة، بمااا يااؤدى فااى نهايااة  يساااعده علااي التعاماال ماا  التكنولوجيااا الجدياادة، وا 
المطااااف لزياااادة دخلاااة الشخصاااى وزياااادة إنتاجيتااا ، وال يقتصااار دور التعلااايم علاااى هاااذا 
فحسب بل يمتاد أثاره ليشامل تحسان المساتوى الصاحى وتقليال معادالت الخصاوبة، بماا 

ة ويزيد من معدالت النمو االقتصادى وتحسين مساتوى معيشاة يحد من الزيادة الس اني
 .1اآلسرة

                                                 
المجلة نزي  ابراهيم البطو ، االتجاهات الحديثة لنمو الس ان فى االردن والنتائج المترتبة عليها، . 1

(، )عمان: المجلة االردنية للعلوم 1(، عدد )5، مجلد )االردنية للعلوم االجتماعية
 .112-111(، ص ص 2012االجتماعية،
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 رابعًا :  خاتمة وتوصيات
 : خاتمة الدراسة  –أ 

تناولاات الورقااة تحلياال العالقااة بااين االنفاااق العااام علااى التعلاايم والنمااو االقتصااادى فااى 
  -وذلك بهدف اختبار الفروض التالية : 2017إلى  2000رواندا من الفترة 

هناك عالقة توازنية طويلة األجال باين االنفااق العاام علاى التعلايم والنماو أن  -1
 االقتصادى.

أن اإلنفااااق العاااام  -2
متوساااط  إرتفاااابعلاااى التعلااايم ياااوثر تاااأثيرًا إيجابياااًا علاااى النماااو اإلقتصاااادى مماااثاًل فاااي 

 نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى فى رواندا.
 -باحثة إلى النتائج التالية :ومن خالل اختبار صحة الفروض توصلت ال

  نتائج الدراسة : 
بااااين اختبااااار التكاماااال المشااااترك بااااين االنفاااااق العااااام علااااي التعلاااايم والنمااااو   -1

االقتصااادى وجااود عالقااة توازنيااة طويلااة األجاال بااين النمااو االقتصااادى  متغياار تااااب  
والمتغيرات المفسرة ) راس المال البشرى، معدل نماو السا ان، والسياساة االقتصاادية ، 

التى تطرأ على التاوازن ياتم تصاحيحها % من اإلختالالت 56واالنفاق الح ومى( وأن 
 وليًا فى العام التالى .

عنااد تقاادير العالقااة طويلااة وقصاايرة األجاال بااين المتغياار التاااب   والمتغياارات  -2
التفساايرية، تبااين أن االنفاااق الح ااومى علااى التعلاايم والسياسااة االقتصااادية ورأس المااال 

ولكن تأثير رأس المال البشرى البشرى هم األكثر تأثيرًا على تعزيز النمو االقتصادى، 
علاااى النماااو االقتصاااادى فاااى روانااادا أكبااار مااان تاااأثير االنفااااق علاااى التعلااايم والسياساااة 

% فاى رأس 1االقتصادية سواء فى االجل القصير او االجل الطويل، حيث أن زياادة 
 و% فااى االجاال القصااير،18الماال البشاارى تااؤدى الااى زيااادة النماو االقتصااادى بنساابة 
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ل الطويل وهذا يرج  إلاى ان تطاوير رأس الماال البشارى ال غناى عنا  % فى االج60
لتحققق التنمية المستدامة فى رواندا، حيث أن التحسين فاى األداء االقتصاادى يتحقاق 

 م   ل زيادة تقاف إلى رصيد رأس المال البشرى بالدولة.
  :وبناء على ما سبق

ازنيااة طويلااة األجاال يم ان للباحااث قبااول الفاارض القائاال باأن هناااك عالقااة تو   -1
 بين النمو االقتصادى واالنفاق العام على التعليم. 

يم اان للباحااث قبااول الفاارض القائاال أن االنفاااق العااام علااى التعلاايم يااؤثر   مااا -2
 إيجابيًا على النمو االقتصادي فى رواندا خالل فترة الدراسة

 :أهم توصيات الدراسة -ب
التحديات المتعلقة  هةاو لمواج تقترح الدراسة عددًا من التوصيات  للتغلب  

 -بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل النقاط التالية:

   مواءم  المناهج الدراساية للنمااء فاي مرحلا  قرورة أن تحرص رواندا علي
 والطفولااة االولااي ماان خااالل وقاا  معااايير وطنياا  للنماااء فااي مرحلاا  الطفولااة االولياا  

 .ريب المعلمين قبل المدرسةلمقدمي الرعاية وتد
   إدخال نظام أكثر رسمي  للنماء في مرحلا  الطفولاة االولاي بماا فاي قرورة

قباااال االبتدائيااااة وفصااااول مااااا قباااال االبتاااادائي فااااي فااااي المرحلااااة ذلااااك تاااادريب المعلمااااين 
 .المدارس المحلية

  الااوزارات والمنظمااات ذات الصاالة التااي لهااا اهمياا   التعاااون فيمااا بااين تفعياال
 .لتحقيق أهداف البرنامج المتكامل لنماء الطفولة بصوره فعال حاسم  

   ستخدام المنح الفردية بطريق  مبتكره، بتوجيا  المنحاة ب م انيات اإلاستغالل
 .نحو القطاعات والمجتمعات األكثر فقرا

 زيادة التمويل لدعم تنمي  نماء الطفولة علي مستوي المجتم  المحلي. 
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التحةةديات المتعلقةةة بنوةةام تعمةةيم التعلةةيم األساسةةي  هةةةلمواج تقتةةرح الدراسةةة سةةبالً 
  -الشام  من خالل النقاط التالية:

  متطلباتمواصل  تحسين توظي  المعلمين وتعليمهم ونشرهم لمعالج  قرورة 
 .المتزايد من جانب الطالب الجدد جانب الطلب

  ية بالدخول في نظام الفترات الصباح معالج  عبء عمل المعلمينقرورة
 والمسائية للتعليم االبتدائي والثانوي والعالي.

  تحسين معدالت اإلنجاز واالنتقال، م  الحد من الرسوب والتسرب العمل علي
 .في التعليم األساسي

   توفير الدعم المستمر لييتام واألطفال الفقراء واألطفال ذوي االعاق ، وتشجي
ر التدريب للمعلمين في مجال تعليم المرافق العامة وتوفيتوفير بالمدارس و  االلتحاق

 .ذوي االحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي المجتمعي
  التعليم االساسي لمدة تس  واثني معالج  الققايا المتعلقة بالجودة حول برامج

 عشر عامًا.
  المناهج تطوير مواصل  تحسين نوعي  التعليم من خالل تعليم المعلمين، و

واألهتمام دارس وأدارتها، واشراك المجتم  المحلي، ، وقياده الموتقيمهاالدراسية 
دخال المرافق ، و ب  .وتمويل التعليموزيادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ا 
  الوعي والتثقي  الصحي للمجتم  الروانديمواصل  تحسين. 
 علي التوزي  الجغرافي التعليمية تر ز اجراء تقييمات مستمرة لالحتياجات. 

التحديات المتعلقة بتعليم البنةات  هةالدراسة ايضًا عددًا من التوصيات لمواجوتقترح 
  -أو المساواة بين الجنسين من خالل النقاط التالية:

  في التعليم والقيادة التعليمية بما  للمرأةدور اإليجابي الالتاكيد علي قرورة
بما ال يقل  ي اإلناث في المناصب االدار بزيادة تولي شى م  سياسة الح ومة ايتم

 %.30عن 
  توفير منهج دراسي ذي و إلى المدارس،  البناتمواصل  تشجي  األسر علي إرسال

مون  ومرافق صحية مالئمة أصل  بأدوارهن في المستقبل، وقمان بيئة مدرسي  م
 .تم ن البنات من القيام بواجباتهن المنزلية
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  البناتهمي  تعليم أبتعزيز العالقات بين المدرسة والوالدين، إلقناب االباء. 
  الالتي  البناتوالنساء للعودة إلى التعليم، بما في ذلك عوده  للبناتأتاح  الفرص

 .ينسحبن بسبب الحمل
  لبنات والبنين لترك ا واألسباب االتجاهاتيلزم اجراء المزيد من البحوث لتحديد

الي   ل عام المدارس علي جمي  المستويات، مما يم ن من التدخالت األكثر فع
 .لتوليد معدالت محسن  لالحتفاظ والتدفق

التحديات المتعلقة بجودة  هةمواجلوتقترح الدراسة ايضًا عددًا من التوصيات   
  -التعليم من خالل النقاط التالية:

  2013/14قاامان ان تع ااس الخطااط االنمائياا  للمقاطعااات أولويااات القاارورة-
الشاااديد علاااي ققاااايا الرساااوب والتسااارب بطريقااا  متوازناااة )اي ان التر ياااز  2017/18

أماار بااالغ االهمياا  للتوساا  فااي التعلاايم الثااانوي واالسااتثمارات المسااتقبلية فااي النماااء فااي 
 .مرحل  الطفولة المتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والتقنية والمهنية

  قمان التر يز القوي علي التطوير المهني المنساق مسابقا والاداخلي الاذي قرورة
 .خط  تنفيذ واقحة وقابل  للتحقيقيرتكز علي 

  اسااتكمال االسااتعراض الحااالي للمناااهج الوطنيااة بغياا  وقاا  جاادول الحاارص علااى
 .زمني للتنقيح الدوري في المستقبل

  مواصااال  دعااام اساااتراتيجيات التقيااايم مثااال دراساااة التحصااايل التعليماااي فاااي قااارورة
تعلم الفعااااالين فااااي الماااادارس الروانديااااة، التااااي تااااوفر بيانااااات قيماااا  لتعزيااااز التعلاااايم والاااا

 .المدارس
  التر يااااز علاااي تحفيااااز المعلمااااين مااان خااااالل التاهيااال المهنااااي، والتاااادريب، قااارورة

 .وظروف العمل والموارد، هي في صميم تقديم التعليم الجيد
  ( فااي تحسااين 2014اعتماااد وتنفيااذ مشااروب اطااار تطااوير وأداره المعلمااين )يساااعد

، واألجور، وظروف العمل، واإلس ان، شرو  العقدمن  رفاه المعلمين وشرو  الخدمة
 .ومخططات القروض، وما إلى ذلك

  لماااااوظفي المقاطعاااااات والقطاعاااااات، المااااادارس صاااااديقة األطفاااااال  تااااادريبيسااااااعد
 -والمعلمين قبل وفي الخدمة، والمعلماين الرئيسايين، والمراكاز الخاصاة، وماا إلاى ذلاك
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 .ي  في الموق نهج المر ز من خالل التوجي  والتدريب والتفتالتطبيق على 
  تطوير  فااءه اللغاة االنجليزيا  باين المعلماين بشا ل مساتمر لقامان جاوده قرورة

 م في المراحل التعليمية المختلفة.التعليم والتعل
  قااامان مساااتويات القاااراءة المناسااابة للعمااار لجميااا  الماااواد قااارورة الحااارص علاااى

 .المطبوعة في الفصول الدراسية
  والمجتمعااات المحلياااة ماان قبااال  األباااءمواصاال  العماال مااا  قاارورة الحاارص علاااى

 .األباءوالشر اء لزيادة الوعي حول مسؤوليات  وزارة التعليم
  زيادة الميزانيات الفعلية لقمان تحسين نتائج التعلم المنص قرورة. 
 وقد قامت الدراسة باستخالص عدة توصيات تتمث  فى النقاط التالية: 

علاااي مرحلاااة التعلااايم اإلبتااادائي فاااى روانااادا  التعلااايم الح ومياااةزياااادة نفقاااات الساااعى ل .1
قارورة زياادة حجام نفقاات التعلايم الح ومياة،  وما فقاًل عن باقي المراحل التعليمية، 

ف ن هذه النفقات يجب أن تكون ذات جودة. والمهم أيقاا هاو الكفااءة التاي تتارجم بهاا 
 .إلى نتائج التعليم من خالل نسب أفقل للتعليم

ى علاااى الح وماااة الرواندياااة وصاااناب القااارار باااذل مزياااد مااان الجهاااود فاااى بنااااء ينبغااا .2
وتطااوير القاادرات البشاارية ماان خااالل تخصاايص ميزانيااة أكباار للتعلاايم عباار  اال مرحلااة 
تعليمية، إلى جانب التأكد من إستخدامها بالش ل األمثل، وهاذا يظال الطرياق الرئيساي 

 .للوصول للتنمية اإلقتصادية المستدامة ألى دولة
ينبغااى علااى الح ومااة الروانديااة أن تاادف  إلااى التكاماال بااين التعلاايم والقااوي العاملااة،  .3

فالتعليم يحسن من نوعية القوي العاملاة ويزياد مان قادرتها اإلنتاجياة، وبالتاالي  لماا زاد 
المخاازون التعليمااي للقااوي العاملااة فااي دولااة مااا  لمااا زادت إنتاجيتهااا اإلقتصااادية  وزاد 

ادي، ويرجااا  ذلاااك إلاااي أن التعلااايم يعمااال علاااي تفاااادي الجواناااب معااادل النماااو اإلقتصااا
   السلبية التي ترافق النمو الس اني مثل إرتفاب معدل البطالة وتدني إنتاجية العامل.

 بااااين التغياااار التكنولااااوجي  ينبغااااى علااااى الح ومااااة الروانديااااة أن تاااادف  إلااااى التكاماااال .4
) المبتكااارات العليماااة ( والتعلااايم ، فالتقااادم التكنولاااوجي لااايس شااارطًا  افياااًا لااادعم النماااو 
نمااا يجااب أن يساابق  توساا  فااي التعلاايم بمختلاا  مراحلاا  والتاادريب الااذي  اإلقتصااادي، وا 
يزيااد ماان المخاازون التعليمااي للقااوي العاملااة القااادرة علااي اإلسااتيعاب والمحافظااة علااي 



 االنفاق العام على التعليم واثره على النمو االقتصادي           نهلة احمد ابو العز        تاريخ قبول النشر2020/9/30

120                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغيياار التكنولااوجي ساايزيد ماان الطلااب النساابي علااي القااوي التكنولوجيااا ، وماان ثاام فاا ن ال
العاملاة المتعلمااة ورفا  عوائااد التعلايم ، بالمقاباال فاا ن التعلايم يخلااق قاوي عاملااة متعلمااة 
قادرة علي التكي  م  التغيير التكنولوجي وتبني تكنولوجية جديدة مما يعزز اإلنتاجياة 

 والنمو اإلقتصادي لدول  رواندا.
مة الرواندية وصناب القرار ربط خطط وسياسات التعليم بخطط ينبغي على الح و  .5

التنمية اإلقتصادية،  ما يجب أن ي ون هناك تنسيق بين جمي  المؤسسات التعليمية 
والمؤسسات اإلنتاجية الح ومية والخاصة عند رسم السياسات والخطط التعليمية، 

إنخفقت البطالة،  لما  وبالتالي  لما زادت درجة اإلرتبا  بين التعليم واإلقتصاد
على التعليم وزيادة اإلنتاجية،  االنفاق العام توقعنا الحصول علي عوائد أكبر من

وبالتالي يصبح االنفاق العام على التعليم عاماًل يؤثر إيجابيًا علي النمو اإلقتصادي 
 الرواندى.

 
ينبغاي علاى الح وماة الروانديااة وصاناب القارار ربااط خطاط وسياساات التعلاايم  -
 خطط التنمية اإلقتصادية،ب
 مااااااا يجااااااب أن ي ااااااون هناااااااك تنساااااايق بااااااين جمياااااا  المؤسسااااااات التعليميااااااة  -

والمؤسساااات اإلنتاجياااة الح ومياااة والخاصاااة عناااد رسااام السياساااات والخطاااط التعليمياااة، 
فالزيادة فى حجم االنفاق العام على التعليم يعتبر مان العوامال الهاماة والماؤثرة فاى أي 

  االقتصااادى، حيااث إناا  يااؤثر تااأثيرًا إيجابيااًا فااى  افااة منظومااة إلصااال  ودفاا  النشااا
المتغياارات االقتصااادية التااى تساااهم فااى تطااور الناااتج المحلااى اإلجمااالى، وبناااًء علااى 
ذلاك، فاا ن اإلهتمااام بزيااادة حجاام اإلنفاااق العااام علااى التعلاايم يعتباار ماان أحااد المحااددات 

 ا خالل فترة الدراسة.ذات العالقة المباشرة برف  النمو االقتصادى بدولة رواند
 

 
 

 


