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 الملخص

ية في تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر االستثمار في رأس المال البشري على التنمية االقتصاد     

وتم االعتماد في هذه الدراسة على نموذج االنحدار الذاتي للمتباطئات ، لعربية السعوديةالمملكة ا

وقد توصلت الدراسة م. 2014م إلى 1971ة زمنية من عام باستخدام بيانات سلسل، ARDLالموزعة 

 طردياً على التنمية االقتصادية، ووجود عالقة طويلة إلى أن االستثمار يؤثر في رأس المال البشري

وأوصت الدراسة صناع القرار بضرورة سرعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية األجل بينهما. 

  مع األخذ باالعتبار تجربة سنغافورة في التنمية البشرية وتحقيقها.

 االنحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة.رأس المال البشري، التنمية االقتصادية،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

     This research analyzes the impact of investment in human capital 

on economic development in the kingdom of Saudi Arabia. This 

study uses time series data from 1971 to 2014. Autoregressive 

Distributed lag model (ARDL) regression analysis is employed 

using EViews. The research found that investment affects human 

capital directly on economic development and the existence of a 

long run relationship between them. The study recommended that 

decision maker should complete their human development projects, 

as soon as possible considering Singapore’s experience. 

Keywords: Human Capital, Economic Development, 

Autoregressive Distributed lag model. 
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 : مقدمة عامةالمبحث األول

 : المقدمة1-1

من  ؛مرتفعه لها, من خالل معرفة محدداتهااهتم االقتصاديون بعملية التنمية االقتصادية ومحاولة تحقيق معدالت      

النظريات االقتصادية والدراسات السابقة, وتكمن أهمية التنمية االقتصادية فيما تحققه العملية من مزايا, تتمثل في ارتفاع 

 ً الحفاظ على في دخل الفرد مدة طويلة من الزمن, وإشباع حاجات الفرد من مأكل ومشرب ومسكن وملبس, وأيضا

العنصر  :رفاهية المجتمع. ولتحقيق التنمية االقتصادية, يجب االهتمام برأس المال البشري, الذي يعرف بأنه مستوى

 البشري وهو مجموعة من المعارف والمعلومات والقدرات التي يكتسبها من البيئة التي يعيش بها.

االقتصادية؛ لذلك تسعى جميع الدول المتقدمة ويعد االستثمار في رأس المال البشري المحرك الرئيس لعملية التنمية      

والدول النامية إلى تكثيف الجهد, ومحاولة تحسين مستويات المعدالت اإلنتاجية, ومن ضمن هذه المعدالت معدل التنمية 

النظر لعدد الطلبة المتعلمين, ومدى إمكانية رفع خدمات الصحة ب ,البشرية, الذي يعكس مدى قدرة االهتمام بالتعليم

 . اإلجماليالعمر المتوقع للعنصر البشري, ونمو معدل الناتج المحلي  فيالعامة التي تؤثر 

للتنمية البشرية, وذلك من خالل زيادة اإلنفاق  ية في محاولة تحقيق معدالت مرتفعةلذا تسعى المملكة العربية السعود     

بتعاث الطالب والطالبات للخارج, وأيضا اهتمت المملكة على التعليم وبناء الجامعات والمدارس, وتوسيع نطاق التعليم كا

 من خالل تحسين الخدمات المقدمة, والتثقيف الصحي لجميع المواطنين.  ,بالمجال الصحي

وسيتم تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث: يتضمن المبحث الثاني أهم الدراسات التطبيقية السابقة, ويعرض المبحث      

يتطرق المبحث الرابع إلى منهجية القياس المستخدمة لتقدير أثر االستثمار في رأس المال بينما  ,الثالث اإلطار النظري

ً البشري على التنمية االقتصادية والنتائج التطبيقية, ويقدم المبحث الخامس ملخص  للدراسة وأهم التوصيات. ا

 مشكلة الدراسة :1-2
م 2016عدد السكان في تزايد مستمر, حيث بلغ عدد السكان لعام ن إلى أ الهيئة العامة لإلحصاءحصائيات تشير إ      

مما يعني أن المملكة يجب عليها أن تساعد رأس المال البشري في التطور الذي يعمل على رفع نسمة,  31,742,308

من مشكلة تكالنشاط االقتصادي, من خالل استغالله بشكل فعال واالستثمار فيه من أجل تحقيق التنمية االقتصادية, و

(,  2014- 1971المملكة  لتطوير رأس المال البشري للفترة ) قدمتهاالدراسة في معرفة مخرجات وجدوى الجهود التي 

 على التعليم والصحة ومدى تأثير ذلك على تحقيق التنمية االقتصادية. اإلنفاقمن خالل سياسات زيادة 

 أهداف الدراسة :1-3
 األهداف اآلتية: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق     

 تحليل متغيرات مؤشر التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية. -

 قياس وتحديد أثر االستثمار في رأس المال البشري على التنمية االقتصادية. -

 فرضيات الدراسة: 1-4

 تختبر الدراسة مدى تحقق الفرضيات اآلتية:     

-  ً   على متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية"."يؤثر مؤشر التنمية البشرية تأثيراً طرديا

 الحكومي تأثيراً طردياً على متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية" اإلنفاق"يؤثر مؤشر  -
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

لعالمية. وتحدثت هذه الدراسات نال موضوع االستثمار في رأس المال البشري أهميةً كبيرة في الدراسات المحلية وا     

ي على النمو االقتصادي عن أهمية االستثمار في رأس المال البشري من خالل االهتمام بالتعليم والصحة وأثره االيجاب

 , وعالقتهنتاج, وسنستعرض في هذا الجزء أهم الدراسات التي تناولت االستثمار في رأس المال البشريوزيادة اإل

 ة.التنمية االقتصاديب

في رأس المال البشري والنمو االقتصادي في سنغافورة بدراسة العالقة بين االستثمار  (،Maitra, 2016)فقد قام      

 ,اإلجمالينصيب الفرد في الناتج المحلي  :منتضمنت مؤشرات التنمية البشرية كالً حيث . م2010إلى  1981من عام 

أظهرت النتائج وجود والنمو االقتصادي، لرعاية الصحية وعالقتهما باعي التعليم واالعام على قط اإلنفاقومجموع 

وقد استنتج الباحث أن على المدى الطويل بين النمو االقتصادي ورأس المال البشري والقوى العاملة،  عالقة ايجابية

ى اقتصاد الدخل االستثمار في رأس المال البشري ساعد على تطور اقتصاد سنغافورة من اقتصاد الدخل المنخفض إل

هذا الدعم واالعتماد على رأس المال البشري الدراسة إلى ضرورة االستمرار في وتوصي المرتفع خالل هذه الفترة. 

  وتطويره.

االستثمارات األجنبية المباشرة فقد ناقشت العالقة الديناميكة بين كل من  (،Kizilkaya et al., 2016)أما دراسة      

دولة من  39ي والحرية االقتصادية والنمو االقتصادي، باستخدام بيانات سلسلة زمنية مقطعية تغطي ورأس المال البشر

. وأظهرت نتائج التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ و سببية جرينجر أن هناك تأثير م2013الى  2000عام 

الدراسة إلى ضرورة التركيز على  على المدى الطويل، وأوصتايجابي بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي 

 رأس المال البشري من خالل تطوير القوى العاملة لتحقيق النمو االقتصادي على المدى الطويل.

س المال البشري والنمو االقتصادي في العام على تكوين رأ اإلنفاقأثر  (،Ali et al., 2016)وناقشت دراسة      

المال وأظهرت نتائج بطريقة المربعات الصغرى العادية أن االستثمار في رأس . م2013 – 1964خالل الفترة باكستان 

إيجابي على النمو االقتصادي، وتوصي الدراسة بضرورة تحفيز وتطبيق استراتيجية البشري في القطاع العام له تأثير 

  النمو االقتصادي المقدمة من صندوق النقد الدولي.

العالقة بين كل من الطاقة ورأس المال البشري والنمو  (،Fang and Chang, 2016)وتناولت دراسة      

. وقد أظهرت نتائج التكامل المشترك م2011-1970بيانات مقطعية للفترة  االقتصادي في آسيا والمحيط الهادي باستخدام

القتصادي، وأوصت والتحليل السببي أن رأس المال البشري له تأثير ايجابي في بعض الدول واألخرى سلبي على النمو ا

  وتطوير التكنولوجيا. ,وتشجيع البحث ,الدراسة إلى تعزيز االستثمار في رأس المال البشري

رأس المال البشري واالستثمار األجنبي المباشر في قد ناقشت دور  (،Azam and Ahmed, 2015)ودراسة      

. وهدفت الدراسة إلى التحقق من م2011-1993فترة طعية لعشر دول للباستخدام بيانات مقالنمو االقتصادي، تعزيز 

على النمواالقتصادي. وأظهرت نتائج اختبار  واالستثمار األجنبي المباشرآثار االستثمار في رأس المال البشري 

هوسمان لنموذج المتغير الثابت أن التنمية في رأس المال البشري لها تأثير ايجابي على النمو االقتصادي. وأوصت 

 وزيادة االنتاج. ,اسة إلى تحسين مستويات التعليم والصحة لتحفيز النمو االقتصاديالدر

سببية بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي للعراق وعدد الموضوع العالقة  (2015، إبراهيم)وتناولت دراسة      

وأظهرت نتائج قياس متجه االنحدار باستخدام بيانات سلسلة زمنية. . م2010-1970من دول الجوار العربي للفترة 

الذاتي لتحديد قيمة المتغيرات وقياس اختبار العالقة لسببية جرينجر للكشف عن اتجاه العالقة بين المتغيرات في النموذج 

دن وسوريا في كل من العراق واألر اإلجمالينمو الناتج المحلي سببية بين رأس المال البشري و  أن هناك عالقة

وقد أوصت الدراسة إلى س المال البشري ذو تأثير معنوي ضعيف في تفسير النمو االقتصادي. تكوين رأن والكويت, وأ

 ضرورة التشجيع الحكومي لمتابعة التعليم والتثقيف ومحاولة سد الفجوة بين مستوى الرجل والمرأة في التعليم.
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رأس المال البشري والتنمية االقتصادية في الصباح  استثمارقد ناقشت العالقة بين  ،(Mat et al., 2015)ودراسة      

ليم الصباح في ماليزيا. ف على واقع التنمية البشرية في إقوتمثل هدف الدراسة إلى التعر(. 2010 – 1980خالل الفترة )

بشري وقد أظهرت نتائج طريقة المربعات الصغرى العادية أن هناك عالقة إيجابية بين االستثمار في رأس المال ال

نتاج ليد اإلاالستثمار في التعليم والصحة وتوظيف المهاجرين لتو والتنمية االقتصادية, وقد استنتج الباحث إلى أهمية

   ورفع النمو االقتصادي.

على النمو  بيان أثره, وإلى البحث والتحليل في مفهوم رأس المال البشري (،2015، الغرباوي)وهدفت دراسة      

وأظهرت نتائج طريقة  (.2012-2000نية ربعية خالل الفترة )فلسطين باستخدام بيانات سلسلة زمفي االقتصادي 

ع % من المتغير التاب40مؤشرات رأس المال البشري تفسر  المستقلة التي تعبر عن  المربعات الصغرى أن المتغيرات 

معي موجبة، بخالف الدراسات العليا ذو معنوية ، ومعنوية التعليم الثانوي والجااإلجماليالذي يعبرعنه الناتج المحلي 

  سالبة األثر. وأوصت الدراسة إلى ضرورة االهتمام والتركيز في بناء وتطوير رأس المال البشري واالستثمار فيه.

القتصادي حالة عن االستثمار في رأس المال البشري وأثره على النمو ا (2015، موساوي)ـ وهناك دراسة ل     

وأظهرت نتائج طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً أن مخرجات التعليم العالي الممثلة (. 2011-1970الجزائر )

وهناك عالقة طردية بين عدد المسجلين ضمن , اإلجماليفي عدد الشهادات الجامعية تساهم إيجابياً في الناتج المحلي 

ً على النمو  اإلنفاقؤثر نسبة وت, اإلجماليالمراحل التعليمية المختلفة والناتج المحلي  على التعليم الوطني سلبيا

واالهتمام قطاع المحروقات,  ضرورة االستثمار في القطاعات اإلنتاجية خارج وأوصت هذه الدراسة إلى االقتصادي. 

 بالتعليم, وتفعيل الجهاز اإلنتاجي في الجزائر.

رأس المال البشري والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  قد ناقشت العالقة بين، (2015، يوسف)أما دراسة      

(. وقد أظهرت نتائج التكامل المشترك وتقدير نموذج تصحيح الخطأ بين متغيرات النموذج وجود عالقة 1970-2009)

تجاه حادية االل البشري, وأن هناك عالقة سببية أس المان مؤشر النمو االقتصادي, ومؤشر رأعلى المدى الطويل بي

شهادة العليا نحو الناتج المحلي الخام.وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة االهتمام البين عدد حاملي وفي المدى القصير 

  بالبرامج التنموية الهادفة إلى تنمية البالد وتحقيق النمو االقتصادي فيها.

التنمية البشرية في المناطق  دراسة عن تحليل جذر الوحدة لمؤشر (،Montanes and Olmos, 2014)وقدما      

ة البشرية والناتج المحلي العالقة بين مؤشر التنمي . وهدفت إلى توضيحم2010-1980 االسبانية، باستخدام فترة زمينة

 هرت نتائج القياس إلى أنها مختلفةسبانية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج القياسي, وأظفي المناطق األ اإلجمالي

 ,بداعلمال البشري من خالل التعليم واإل. وأوصت الدراسة إلى أهمية تحفيز وتشجيع االستثمار في رأس الغالبية المناطق

 والتكنولوجيا لمحاولة سد الفجوة الحاصلة بين المناطق.

س المال البشري في العالقة بين النمو االقتصادي ورأ ،(mehrara and Musai, 2013) وتناولت دراسة      

وتتمثل هدف الدراسة بيانات سالسل مقطعية. وذلك باستخدام . م2010 إلى 1970خالل الفترة من عام ية البلدان النام

إلى دراسة سببية جرينجر بين رأس المال البشري ودخل عدد من البلدان النامية. وقد ظهرت النتائج أن هناك عالقة 

وقد رأس المال البشري وظهر انخفاض في بعض النتائج. واالستثمار في  اإلجماليسببية قويه تمتد من الناتج المحلي 

 وإنشاء مراكز التقنية والبدء في الجامعات في هذه البلدان. ةالتعليمي يجب تقديم الدعم والخططلى أنه أوصت الدراسة إ

ي والنمو بشررأس المال الفقد ناقشت التحليل الديناميكي بين تكوين  (،Zhang and Zhung, 2011)أما دراسة      

الوصفي والقياسي، وأظهرت نتائج طريقة المربعات  قد اعتمدت الدراسة على المنهجينو في الصين, االقتصادي 

 دوراً مهما أكثر من التعليم االبتدائي والثانوي على النمو االقتصادي.الصغرى المعممة أن التعليم العالي يلعب 
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 (،2011رابح ويوسف، ئر )على النمو االقتصادي على المدى الطويل في الجزاأثر رأس المال البشري وفي دراسة      

ً إيجابي اً د أن هناك أثرظهرت نتيجة اختبار ووجأوقد  ,م2009-1970ها بيانات سلسلة زمنية للفترة استخدم في بين مؤشر  ا

إلى زيادة االستثمار في رأس  االستثمار في رأس المال البشري والنمو االقتصادي في المدى الطويل. وأوصت الدراسة

 والتكوين المهني. لقطاع التعليم والتدريبالمخصصة  المال البشري من خالل رفع الميزانية

البشرية واقع التنمية ل بتحليل مؤشر التنمية البشرية باستخدام االنحراف المعياري, (,2011، مخيف)دراسة  قامت     

ضعف السياسة االقتصادية في مجال  الدراسةالبشرية. وقد أوضحت  التنمية القياس الكمي لمؤشرفي العراق من خالل 

وى المعيشي التنمية البشرية بسبب اتجاه النفقات إلى الجوانب العسكرية واألمنية. وأوصت الدراسة أنه يجب رفع المست

 لكافة أبناء المجتمع.

باستخدام بيانات زمنية قياسها دراسة حالة الجزائر، ناقشت التنمية البشرية ومؤشرات  (2009، سعيدة)أما دراسة      

التحليلي, اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وقد محددة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، 

 البشري مؤشر التنمية المرتبطة بالجنس وحساب حصة وتحليل مؤشر الحرمان HDIوتم حساب مؤشر التنمية البشرية 

وأيضاً حساب مؤشر التنمية التكنولوجي، وبعد حساب المؤشرات ومقارنتها المرأة من الدخل وحصة الرجل من الدخل 

ضرورة وأوصت الدراسة بتقدمه الجزائر.  ارنة بالدعم الذيبالقيم العظمى والصغرى, قد ظهرت المؤشرات ضعيفة مق

 ات الدخل المنخفض.بناء مجتمع علمي وإعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات ذ

 

مؤشر التنمية "يالحظ على الدراسات السابقة أنها تطرقت إلى االستثمار في رأس المال البشري ويعبر عنه إما      

وأثرهما على التنمية االقتصادية, وذلك باستخدام أساليب أغلبها قياسية.  "عدد حامل الشهادات العليا"أو  "HDIالبشرية 

)مخيف، على التنمية االقتصادية, إال في دراسة ار في رأس المال البشري إيجابي الستثموتوصلت إلى أن تأثير ا

 إلى الجانب العسكري, هذا وقد اختلفت فيما بينها في نطاق الدول التي طبقت عليها.  اإلنفاقوذلك لتوجه  ؛(2011
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 المبحث الثالث: اإلطار النظري

 المقدمة: 3-1

مال البشري العنصر األساسي في عملية التنمية االقتصادية للدول؛ لذلك تتفق جميع الدول بالرغم من يعتبر رأس ال     

 اختالف أنظمتها وثقافاتها على أهمية االستثمار في رأس المال البشري, لتحقيق التنمية االقتصادية على المدى الطويل.

ة االقتصادية, وأهدافها, ومؤشراتها, ثم يناقش رأس المال أوالً المفاهيم األساسية للتنمي :ويستعرض هذا الجزء     

البشري واالستثمار فيه, ومحدداته, ومؤشراته, ومجاالت االستثمار فيه, وبعد ذلك توضيح واقع رأس المال البشري في 

باإلضافة  قتصادية,لمال البشري والتنمية االاالقتصاد السعودي خالل فترة الدراسة, وأخيراً يقدم شرحاً للعالقة بين رأس ا

 إلى ذلك, يقدم هذا الجزء عرضاً لتجربة دولة حققت تطوراً اقتصادياً مذهالً؛ نتيجة استثمارها في رأس المال البشري.

 ديةالتنمية االقتصا: 3-2
, زمنلحقيقي خالل فترة ممتدة من الالعملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي ا :تعرف التنمية االقتصادية بأنها     

وهذا يعني أن عملية التنمية عندما تتحقق فإنها تكون بمعدالت تفوق معدل نمو السكان وهذا يدل على ارتفاع متوسط 

. أما (2006 ،)خلفالدخل الحقيقي, و إذا ارتفع معدل التنمية االقتصادية فإنه يجب عليه االستمرار لفترة زمنية طويلة 

العملية التي تتضمن مجاالت متعددة وأبعاد مختلفة فهي تربط بين  :ادية بأنهافقد عرف التنمية االقتص (1986 ،)سالمة

 في المجتمع. ى الرفاهيةالتغير في معدل النمو وتحقيق توزيع الدخل والثروة والحفاظ على مستو

دون حصول  الياإلجمألن النمو يتضمن نمو الناتج المحلي  ؛وتختلف عملية التنمية االقتصادية عن النمو االقتصادي      

تتضمن  ,اإلجماليأي تغيرات ملموسة في الجوانب األخرى, أما علمية التنمية االقتصادية إضافة إلى نمو الناتج المحلي 

حصول تغيرات مهمة سواء كانت في المجاالت االقتصادية أو االجتماعية أو السياسة أو الثقافية, وبالتالي فإن ارتفاع 

 (.2006 ،)خلفالدول اً مهماً ومطلوباً لكل التنمية االقتصادية يعد أمر

 : أهداف التنمية االقتصادية3-2-1

 ,والمشرب ,إشباع الحاجات األساسية لألفراد كالمأكل :تسعى عملية التنمية االقتصادية لتحقيق عدة أهداف, ومنها     

شعور باإلنسانية لدى الجميع وتختلف وتأكيد ال ,والدفاع الخارجي, وتحقيق الذات ,واألمن الداخلي ,والعالج ,والملبس

ختيار, ومن هنا يأتي مفهوم الحرية في االقتصاد, ر, وإتاحة الحرية والقدرة على االطبيعة تقدير الذات من مجتمع آلخ

أي التحرر من استعباد الظروف المادية, إذاً تعتبر التنمية االقتصادية شرطاً أساسياً لتحسين األوضاع المعيشية للفرد 

 (.1986 ،مة)سال

 : مؤشرات التنمية االقتصادية3-2-2

 (2012، زيدان): هناك بعض المؤشرات لتحديد االتجاهات والسياسات للتنمية االقتصادية وهي     

 التنمية عملية متواصلة ومستمرة وتعبر عن احتياجات المجتمع وتزايدها. -1

 ئة واحدة.كل القطاعات وال تعتمد على فالتنمية عملية موجهة وتساهم في  -2

 ضرورة إيجاد تحوالت هيكلية واقتصادية, وهذا مايميز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو االقتصادي. -3

متكاملة, وقادرة نتاجية ذاتية, وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية ومتنوعة وبناء قاعدة وإيجاد طاقة إ -4

 ير أو تقلبات اقتصادية.على مواجهة أي تغ

 ام المتوازن للموارد, ومحاولة التنوع في الموارد المستخدمة, وزيادة فاعلية استخدامها.االستخد -5

 تحقيق تزايد منتظم عبر فترات زمنية, واستمرار تزايد القدرة على التنمية االقتصادية. -6



 

8 

 

 رأس المال البشري: 3-3

 مفهوم رأس المال البشري: 3-3-1

من  (Adam Smith, 1985)البشري, وكان العالم االقتصادي آدم سميث اهتم االقتصاديون قديماً برأس المال      

أن كل القدرات المكتسبة لسكان بلد  "ثروة األمم"أوائل من نظر إلى العنصر البشري كرأس مال, حيث عبر في كتابه 

 كجزء من رأس مالها.  هي ما

على االقتصاد, حيث يعتبر  اً وأن له مردود ,معلى أهمية رأس المال البشري في التعلي (Marshall, 1930)كما أكد     

 ً وهو عنصر أساسي في العملية اإلنتاجية  ,رأس المال البشري العنصر األساسي لكل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثا

 (.1995 ،)مندور ونعمة هللافهو الذي ينتج وهو الذي يستهلك 

أن رأس المال البشري هو "مجموع المعارف والقدرات والمهارات  م,2003ويعتبر تقرير التنمية اإلنسانية العربية      

تقرير ) "العاملة والخبرات التي يكتسبها البشر عبر التعليم والخبرة العلمية, والنواة الصلبة نسبياً لرأس المال الفكري

 .(2003، التنمية اإلنسانية العربية

 مفهوم االستثمار في رأس المال البشري: 3-3-2

أن مفهوم االستثمار في رأس المال البشري هو كل إنفاق استثماري على المجاالت  ((Schultz,1961 يرى     

المختلفة )الخدمات الصحية, والتدريب المهني, والتعليم النظامي, وتعليم الكبار(. فالخدمات الصحية مثالً لها نتائج 

ج, كذلك الغذاء والمأوى وخاصة في البالد الفقيرة حيث اقتصادية, وتعتبر استثماراً من حيث مساعدتها في زيادة اإلنتا

 يعتبر الغذاء سلعة إنتاجية.

نشاطات مخصصة تقدم  لتنمية مهارات وقدرات ومعارف  :ويُعرف مفهوم االستثمار في رأس المال البشري بأنه     

لتدريب وتحسين خدمات الصحة عن طريق توفير التعليم المهني وا ,العنصر البشري لتحسين وزيادة إنتاجية العاملين

 (.2015)موساوي, وكل هذا ينعكس بشكل ايجابي على التنمية االقتصادية  

 مؤشرات رأس المال البشري: 3-3-3

في السنوات الماضية بذل علماء االجتماع واالقتصاد عدداً من المحاوالت في محاولة قياس التنمية البشرية, وظهرت      

، )موريسمؤشر قياس الرفاه االقتصادي ومن ضمن متغيراته الناتج المحلي, ومن ثم جاء  :عدة مؤشرات للقياس منها

الذي قام بقياس مؤشر التنمية في مجاالت التغذية والمأوى والصحة والتعليم والترفيه واألمن, وعبرت لجنة ( 1979

نه المتوقع عند الميالد, حيث إالعمر ( عن أهمية حساب متوسط Population crisis committeeاألزمات السكانية )

مؤشر التنمية البشرية كمفهوم  (UNDP), وأخيراً تبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وضح االهتمام بمجال الصحةي

 .جديد لقياس االستثمار في رأس المال البشري في التسعينات
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 مؤشرات قياس االستثمار في رأس المال البشري: 3-3-4

البشرية هي تنمية اإلنسان لتنمية البشرية, والتنمية من العمليات التي تعزز اثمار في رأس المال البشري يعتبر االست     

, وبالفعل اعتمد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ثالث مؤشرات لقياس التنمية البشرية في ته وتحسين حياتهامكانببناء إ

 ا:مؤشرين رئيسين همالعالم, وتشمل مؤشرات القياس دول 

 Human Development Indexمؤشر التنمية البشرية  -1

م, وحسب ما جاء في تقرير األمم المتحدة فالمؤشر يعتبر من 1990منذ عام  HDIظهر مؤشر التنمية البشرية      

أحدث المؤشرات لقياس مختصر للتنمية البشرية فهو يقيس متوسط االنجازات التي تحققها كل دولة, ويركز على ثالثة 

 اد رئيسية وهي:أبع

 الصحة ويقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة. -1

 المعرفة ويتم قياس مجموع الملتحقين بالمراحل الدراسية ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة. -2

 .اإلجماليمستوى المعيشة ويتم قياسه وفقاً للناتج المحلي  -3

 ويقسم إلى ثالث مستويات: 0الدنيا تساوي والقيمة  1العظمى تساوي  :متينيتراوح قيمة المؤشر بين قوت

 .1.00إلى  0.800مستوى عالي من التنمية البشرية ويكون من  -

 .0.799إلى  0.500مستوى متوسط من التنمية البشرية ويكون من  -

 .0.500إلى  0مستوى ضعيف من التنمية البشرية ويكون من  -

رتقاء في مستوى التعليم, والخدمات الصحية, ية هو االوير مؤشرات التنمية البشرومن أهم مايمكن عمله من أجل تط

برنامج األمم المتحدة ) ورفع مستوى الدخل الفردي, والعمل على توزيع الدخل والثروة, ومعالجة المخاطر في المستقبل
 .(1990، اإلنمائي

 Human Poverty Indexمؤشر الحرمان البشري  -2

 التي تتعرض له الفئات المحرومة, ويقسم هذا المؤشر إلى قسمين: تأتي أهمية هذا المؤشر في قياس أوجه الحرمان

هي: النسبة المئوية للسكان الذين ال يتوقع  لمتغيرات المستخدمة في هذا المؤشرالفقر البشري األول, وامؤشر  -1

دمات لهم أن يعيشوا حتى سن األربعين, والمستبعدين من التعليم, والسكان الذين التتوفر لهم سبل العيش من خ

 صحية, ومياه صالحة للشرب, وسوء التغذية.

 سبة المئوية لألفراد الذين يرجحهي: الن لمتغيرات المستخدمة في هذا المؤشرالفقر البشري الثاني, وامؤشر  -2

برنامج )ل الدخ دودوأن يموتوا قبل سن سنتين, والذين ال يستطيعون أن يلبوا حاجاتهم كالقراءة, واألفراد مح
 (.1997، اإلنمائي األمم المتحدة

 محددات االستثمار في رأس المال البشري: 3-3-5

 (2015)موساوي، : االستثمار في رأس المال البشريمن أهم محددات تكوين      

وتحديد ما يحتاجه من مهارات ومعارف علمية وثقافية  ,وضع األسس لبناء العنصر البشري :وهو ,التخطيط -1

 ر تلك االحتياجات عبر خطط زمنية ومراحل ليتم تطبيقها.ومهنية, وماهي الوسائل التي توف
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ة من هذه الخطط وإنجاز وويشكل هذا العنصر اإلطار العملي لعملية التخطيط وتحقيق األهداف المرج ,التنمية -2

 لياته كمنتج للدولة.والبرامج لتأهيل ولممارسة العنصر البشري مسؤ

لمجتمع  البشري المهارات التي اكتسبها وتقديم خدماته لإتاحة الفرصة لكي يقدم العنصر  :وهو ,التوظيف -3

 ويسهم التوظيف في توفير احتياجات العنصر البشري.

 مجاالت االستثمار في رأس المال البشري: 3-3-6

 :العنصر البشري وهيثالث مجاالت رئيسية تساهم في تحسين ورفع كفاءة ( (Schultz,1961 حدد      

وزيادة مقاومته  ,من خالل تحسين صحته ,فهي تؤثر على العنصر البشري ,حيةاالستثمار في الخدمات الص -أ

ومن ناحية أخرى فهي تساهم في تخفيض معدل  وأيضاً تساهم في زيادة اإلنتاجية, ,وزيادة حيويته ,لألمراض

 وتساعد في زيادة عدد السكان. ,الوفيات

 وتوفير بيئة مناسبة له. ,لتعليم التقني والمهنيوا ,فهو مجال واسع من خالل التدريب ,االستثمار في التعليم -ب

 التدريب من خالل العمل.  -ت

 تحقيق التوازن بين الطلب والعرض لعنصر العمل داخل حدود الدولة, من خالل توفير بيئة تالئم الوظيفة .  -ث

 هجرة األفراد والعائالت للبحث عن فرص وظيفية تؤدي لتحسين دخولهم.  -ج

 

 لالستثمار في رأس المال البشرية األهمية االقتصادي: 3-4
 تمثلت األهمية االقتصادية لالستثمار في رأس المال البشري وتكوينه في عدة نقاط رئيسية وهي:     

على الفهم  ي قدرة عاليةيساهم التعليم في بناء األبحاث العلمية والتغيرات التقنية, ويجعل األفراد ذو -1

 والطموح الشخصي, وعلى تطوير الوعي البيئي. ,ى المهاراتوأيضاً يساهم في التأثير عل ,واالستيعاب

ً  ,لغذاء ألفراد المجتمعتوفير ا  -2 على الصحة وزيادة قدرتهم على تلقي التعليم, إضافةً إلى وجود  ينعكس إيجابيا

 وال تعاني قلة الغذاء. ,قوى عاملة طاقة العمل لديها مرتفعة

دية التي قد تحدث في المستقبل, وتحسين مستويات وكل ذلك يؤدي إلى إيجاد حلول للمشاكل االقتصا

 (.2009)الدعمة،  وأخيراً تطور التنمية االقتصادية ,ورفع متوسط الدخل ,االستهالك

 

 واقع االستثمار في رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية : 3-5
على  اإلنفاقبين الميزانية الحكومية وسياسات شهدت المملكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة عالقة قوية      

على مجال التعليم, ومجال الصحة,  تصرف مجاالت االستثمار في رأس المال البشري, فأكثر من ثلث نفقات الميزانية

 على التعليم حسب ماجاء في تقرير مؤسسة النقد العربي اإلنفاقومجال التنمية لتحقيق التنمية المستدامة, فقد بلغ معدل 

مليون لاير, والنفقات التي خصصت لمجال الصحة قد بلغت في  198,857م بمقدار 2014لعام  (SAMA)السعودي 

 مليون لاير, ويدل ذلك على أن المملكة تسعى لتحسين التنمية االقتصادية. 106,411م بمقدار 2014عام 

( يوضح العمر 1-1لمستخدمة للدراسة, شكل )واألشكال التالية توضح أدوات قياس مؤشر التنمية البشرية للفترة ا     

( يوضح تطور 3-1( يبين تطور مستوى التعليم, والشكل )2-1المتوقع عند الوالدة الذي يتعلق بمجال الصحة, والشكل )

 ويتعلق بمستوى الرفاهية في االقتصاد. اإلجماليالناتج المحلي 
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(لي )بالسنواتع عند الميالد، إجما(: العمر المتوق1-1الشكل البياني )

 

 .)World bank, Database Online(تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على  المصدر:

 

 (: مجموع عدد الطلبة والطالبات2-1الشكل البياني )

 

 .م2016لعام  تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
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 اإلجمالي: الناتج المحلي (3-1الشكل البياني )

 

 .م2016لعام  تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

دولة, حسب ماجاء في تقرير األمم  188م من بين 2014في عام  38وحققت المملكة العربية السعودية المركز     

م, 2014م إلى 2000من عام  1إلى  0.800كما أن المعدل يتراوح بين  ،HDIالمتحدة لمعدل مؤشر التنمية البشرية 

 النتائج على ارتفاع التنمية البشرية حسب مقاييس األمم المتحدة. حيث دلت

 

 في االستثمار لرأس المال البشري تجربة سنغافورة: 3-6
ر فيها الجهل واألمية والعمالة وينتش ,ةموارد الطبيعيم, وكانت تفتقر لل1965ماليزيا عام انفصلت سنغافورة عن      

في بداية األمر اهتم رئيس الوزراء في توحيد اللغة  نغافوري بأنه مجموعة من الهاجرين.ويعد الشعب الس ,ماهرةالغير 

فسميت سنغافورة ببلد  المستخدمة لكي يتجنب تكوين الطبقية وال يتميز عرق عن غيره, بعدها سن القوانين والغرامات

تطبق القوانين على جميع طبقات المجتمع, والقضاء على الفساد اإلداري في الدوائر الحكومية وحماية المواطن نين والقوا

 (.2011، إسكربس) من أهم مسؤوليات الدولة

ت األولوية لتطوير نظام التعليم, واتخذت شري من خالل سياسات التعليم فأعطجاء االستثمار في رأس المال الب     

القوى العاملة التقنية,  العالمي, ووضعت خطط لتحسين مهاراتلتوسيع نطاق التعليم األساسي, وتدريس التعليم  مبادرات

وركزت أيضاً على التعليم التقني والمهني, فأصبحت سنغافورة تمتلك عمالة ماهرة تقنياً وقادرة على االبتكار واإلبداع 

 (.2007)بو، والبحث والتطوير
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عن التعليم فإن خدمات الرعاية الصحية شرط أساسي لتكوين رأس المال البشري, فلدى سنغافورة وبصرف النظر     

خدمات صحية فعالة, وتلتزم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية األساسية الجيدة بأسعار معقولة للمواطنين, وانعكس 

 م2011عام في  سنة  82م إلى 1980في عام  سنة 71.9هذا االهتمام على نمو معدل العمر المتوقع عند الوالدة من 

(Maitra, 2016.) 

أدى و ,انعكس على التنمية االقتصادية التجارة الداخلية, وكل هذا اجراءات وتسهيلاهتمت بالقطاع الصناعي  كما     

دولة فقيرة  يوضح هذا التحول واالنتقال من( 4-1د من إجمالي الناتج المحلي, الشكل البياني )إلى ارتفاع نصيب الفر

 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خالل ثالث عقود فقط.إلى دولة غنية, كما يالحظ االرتفاع ل

 

(2010-1965نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة )(: 4-1الشكل البياني )  

 

 .)e OnlineWorld bank, Databas(تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على بيانات  المصدر:
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 : المنهج القياسيرابعالمبحث ال

 المقدمة: 4-1
يستعرض هذا المبحث النموذج المستخدم لقياس أثر االستثمار في رأس المال البشري على التنمية االقتصادية, من      

ر في خالل بناء نموذج قياسي يساعد على اختبار فرضيات البحث, والتوصل إلى معرفة مدى مساهمة هذا االستثما

 Autoregressive Distributedبطاء الموزعة لذاتي لفترات اإلنموذج االنحدار استخدام التنمية االقتصادية. وذلك با

Lag Model (ARDL)( 2014 -1971, لبيانات سلسلة زمنية تغطي الفترة.)م 

 النموذج: 4-2

يهدف هذا النموذج إلى اختبار مدى صحة انطباق فرضية الدراسة من عدمه، وذلك بتطبيق نموذج االرتباط الذاتي      

 استناداً للدالة التالية: في إعداده. Eviews9. وسوف يتم االعتماد على برنامج (ARDL)ة للمتباطئات الموزع

 شكل الدالة:

𝑃𝐶𝐼 = 𝐹 ( 𝐻𝐷𝐼+, GE+) 

 وتبعاً لذلك فإن معادلة النموذج تكون على النحو التالي:

𝐿𝑃𝐶𝐼𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐻𝐷𝐼𝑡 +  𝐵2 𝐿GE𝑡 + 𝒗𝒕 

 حيث أن:

PCI.يمثل متوسط دخل الفرد بالريال السعودي : 

HDI.مؤشر التنمية البشرية : 

GE : من إجمالي الناتج المحلي.الحكومي  اإلنفاقنسبة 

 بيانات النموذج :4-2-1

مشاهدة, وقد تم  44م أي 2014م إلى 1971يعتمد النموذج القياسي للدراسة على بيانات سلسلة زمنية من عام      

 .(World bank, Database Online) و  مصادر جمع البيانات وهي: مؤسسة النقد العربي السعودياالعتماد على 

 توصيف المتغيرات : 4-3

 مؤشر التنمية االقتصادية: 4-3-1

ومعدل نمو الناتج  اإلجمالييوجد عدة مؤشرات لقياس التنمية االقتصادية منها نصيب الفرد من الدخل القومي      

 الحقيقي. وقد اعتمدت الدراسة الحالية على متوسط دخل الفرد بالريال السعودي كمؤشر لهذا المتغير. ياإلجمالالمحلي 
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 مؤشر التنمية البشرية : 4-3-2

دلة التنمية البشرية لألمم المتحدة بعنوان حساب أ تم حساب مؤشر التنمية البشرية كما جاء في تقرير التنمية البشرية    

 (2008) برنامج األمم المتحدة،  وات التالية:م, نتبع الخط2008عام 

 مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة, يحسب من العالقة التالية: -1

القيمة الدنيا للمؤشر(/ )القيمة العظمى للمؤشر  –مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة = )القيمة الفعلية للمؤشر 

 القيمة الدنيا للمؤشر( –

 العالقة التالية:مؤشر مستوى التعليم , يحسب من  -2

القيمة الدنيا  –القيمة الدنيا للمؤشر(/ )القيمة العظمى للمؤشر  –مؤشر مستوى التعليم =)القيمة الفعلية للمؤشر 

 للمؤشر(

مؤشر مستوى التعليم يعبر عنه عدد الطلبة والطالبات في المدارس ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة ونظراً لعدم      

 ات, فقد تم استخدام عدد الطلبة والطالبات في المدارس للمرحلة الثانوية والمتوسطة واالبتدائية.توفر جميع البيان

 , ويحسب من العالقة التالية:اإلجماليمؤشر الناتج المحلي  -3

لوغاريتم القيمة الدنيا للمؤشر(/ )لوغاريتم  –= )لوغاريتم القيمة الفعلية للمؤشر  اإلجماليمؤشر الناتج المحلي 

 لوغاريتم القيمة الدنيا للمؤشر( –مة العظمى للمؤشر القي

أقل قيمة للمؤشر في  :قيمة البيانات المستخدمة لهذا المؤشر, والقيمة الدنيا هي :القيمة الفعلية للمؤشر هي ن  حيث إ     

 أقصى قيمة للمؤشر في البيانات المستخدمة.  :البيانات المستخدمة, والقيمة العظمى هي

 والمتمثل في المتوسط الحسابي للمؤشرات الثالثة السابقة: HDIيحسب مؤشر التنمية البشرية  ؛وعليه     

مؤشر  1/3مؤشر مستوى التعليم +  1/3مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة +  1/3مؤشر التنمية البشرية = 

 اإلجماليالناتج المحلي 

 لمؤشر التنمية البشرية (: دليل القيم المستخدمة1-3جدول )

 القيمة الدنيا القيمة العظمى المؤشر

 54 74 العمر المتوقع عند الوالدة 

  517,402  5,131,644 التعليم 

 32237 2826869  اإلجماليالناتج المحلي 

 و مؤسسة النقد العربي السعودي. )World bank, Database Online(تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على : المصدر:

 الحكومي  اإلنفاقر مؤش :4-3-3

 اإلنفاقالعام على الرعاية الصحية و اإلنفاقالعام على التعليم و اإلنفاقيوجد عدة مؤشرات لإلنفاق الحكومي منها      

ضافة من إجمالي الناتج المحلي(, وتمت إالحكومي )نسبة  اإلنفاقالعام االستثماري وقد اعتمدت الدراسة الحالية على 

 ه من المتغيرات المهمة والمؤثرة على التنمية االقتصادية وله عالقة مع مؤشر التنمية البشرية.هذا المتغير العتبار

ية احتياجات األفراد المباشرة, النفقات التي تقوم بها الحكومة على السلع والخدمات لتلب :الحكومي بأنه اإلنفاقويعرف      

. واستناداً على  (world bank)ية الخاصة وتكوين رأس المالواالجتماعية وأيضاً النفقات االستهالك ,مباشرةالغير و

 تم استخدام, "االستثمار في رأس المال البشري وأثره على النمو االقتصادي"بعنوان  ،(2015، موساوي)دراسة 
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تنمية الحكومي وال اإلنفاقوأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين مجموع  ,للنموذج مستقالً  اً الحكومي متغير اإلنفاق

 االقتصادية وكانت النتيجة توافق النظرية االقتصادية.

 األشكال البيانية للسالسل الزمنية: 4-4
م(, إذ نالحظ أن 2014-1971توضح األشكال البيانية التالية تطور سلوك هذه المتغيرات خالل الفترة الزمنية )     

 ,التنمية االقتصادية الذي يعبر عنه متوسط دخل الفرد بيانات مؤشر التنمية البشرية لديه اتجاه عام متزايد, ومؤشر

 الحكومي ال يوجد لديهما اتجاه عام. اإلنفاقومؤشر 

(:مؤشر التنمية البشرية1-3الشكل البياني)  

 

 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:

متوسط دخل الفرد (:2-3الشكل البياني)

 9اده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوزتم إعد المصدر:
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 ميالحكو اإلنفاقيوضح (: 3-3الشكل البياني)

 

 9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:

 

 الخصائص اإلحصائية للمتغيرات: 4-5

م بمقدار 2012عبر عنه متوسط دخل الفرد سنة ( أعلى قيمة لمؤشر التنمية االقتصادية الذي ي2-3يوضح الجدول )     

لاير سعودي. وكذلك مؤشر التنمية البشرية  5373.00م بمقدار 1971لاير سعودي, وأدنى قيمة له في عام  94274.00

HDI م بمعدل صفر, وكذلك أعلى 1971, وأدنى قيمة له في عام 1م بمعدل 2014أعلى قيمة له كانت في عام  ن  حيث إ

بليون لاير, وأدنى قيمة  110.7005م بمقدار 1984الحكومي نسبة من الناتج المحلي كانت في عام  إلنفاقاقيمة لمؤشر 

 بليون لاير. 21.21146م بمقدار 1973له في عام 
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 (: الخصائص اإلحصائية للمتغيرات2-3جدول )

 

 

 

 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:

يعني أنه متجهه لليمين,  أكبر من الصفر, وهذا PCIلمؤشر التنمية االقتصادية  (SKEWNESS)ويالحظ أن معامل 

الحكومي أقل من الصفر وهذا يعني أنهما متجهان لليسار. أما  اإلنفاقومؤشر  HDIأما معامل مؤشر التنمية البشرية 

 ,GE)وهذا يدل على أن قيمه متقاربه, ومعامل  3ن قيمته أقل من فيشير إلى أنه مدبب, حيث إ (KURTOSIS)معامل 

PCI)  ى أن قيمهما متقطعة وموزعة.وهذا يدل عل 3أكبر من 

 اً الحكومي موزع توزيع اإلنفاقفيشير إلى أن مؤشر التنمية االقتصادية ومؤشر  (JARQ-BAR)أما المعامل      

ً طبيعي  %.5ن قيمته اإلحتمالية أكبرمن اً حيث إطبيعي اً %, أما مؤشر التنمية البشرية لم يتوزع توزيع5عند مستوى  ا

 ة في تقدير النموذج المنهجية المستخدم: 4-6

يهدف النموذج الى معرفة العالقة بين مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية االقتصادية في المملكة العربية  

 ية وتم استخدام اختبار ديكي فيلر,السعودية، وقبل البدء في تقدير النموذج البد من التأكد من درجة سكون السالسل الزمن

، والذي يقوم على القيم (ARDL)طبق نموذج اختبار االنحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة  ؛وأخيراً لتقدير العالقة

 السابقة للمتغيرات. حيث يبدو النموذج في شكله األصلي كالتالي: 

t+ v q-txq+ ..... + α 2-tx2+ α 1-tx1+ α tx0+ α p-tyk.+ β+ ..... 1-ty1+ β 0= β ty 

 

 PCI HDI GE 

Mean 41270.45 0.614566 82.26689 

Median 32591.50 0.651117 83.78145 

Maximum 94274.00 1.005620 110.7005 

Minimum 5373.000 -0.003380 21.21146 

Std. Dev. 22504.37 0.277875 18.33921 

Skewness 0.943463 -0.482770 -0.822634 

Kurtosis 3.221296 2.311398 4.263880 

Jarque-Bera 6.617346 2.578477 7.891219 

Probability 0.036565 0.275480 0.019339 

Sum 1815900. 27.04091 3619.743 

Sum Sq. Dev. 2.18E+10 3.320217 1.4462.04 

Observations 44 44 44 
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, حيث أصبح يستخدم الختبار التكامل المشترك, والتحقق (Pesaran et al., 2001)وتم تطوير هذا النموذج بواسطة  

من وجود عالقة طويلة األجل بين السالسل الزمنية االقتصادية. ويمكن استخدام هذا االختبار حتى عندما تكون 

ذ البيانات بالصغة وتم أخ المتغيرات عبارة عن خليط من السالسل الزمنية الساكنة في المستوى والفروق األولى،

 ويمكن تمثيل معادلة النموذج بالشكل التالي: اللوغارتيمية إلظهار نتائج أفضل,

𝑳𝑷𝑪𝑰𝒕 = 𝜶0 + ∑ 𝛃𝒊𝑯𝑫𝑰𝒕−𝒊

𝒏

𝒊=1

+ ∑ 𝛄𝒊𝑳𝑮𝑬𝒕−𝒊

𝒏

𝒊=0

+ 𝝁1𝑬𝑪𝑴𝒕−1 + 𝒗𝒕 

 نتائج االختبارات: 4-7

 زمنية: اختبار سكون السالسل ال4-7-1

–Augmented Dickey للتعرف على سكون السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج, فإنه سوف يتم استخدام اختبار      

Fuller test (ADF)  وهو أحد اختبارات جذر الوحدة. وتتمثل فرضية العدم في أن السلسلة الزمنية غير ساكنة أي

تحتوي على جذر الوحدة 
0: 10 H

مقابل الفرضية البديلة حيث تكون السلسلة الزمنية ساكنة أي ال تحتوي ، في 

:0على جذر الوحدة  1 AH. 

وعند إجراء ذلك االختبار على السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج عند المستوى والفروق األولى، كانت النتائج  

 . Eviewsامج على النحو الموضح بالجدول التالي وذلك باستخدام برن

 فيلر لسكون السالسل الزمنية -(: نتائج اختبار الديكي3-3جدول )

DIFFRENCE ST1 AT LEVEL  

VARIBLE P 

VALUE 

5% 

CRITICAL 

VALUE 

TEST 

STATISTICS 

P 

VALUE 

5% 

CRITICAL 

VALUE 

TEST 

STATISTICS 

0.0002** -2.933** -4.921** 
0.0407** -2.933** -3.024** LPCI 

-------- ---------- --------- 
0.0002** -2.931** -4.906** 

HDI 

0.0000** -2.933** -8.599** 0.0587** -2.931** -2.858** LGE 

 **مع قاطع

 .9بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوزتم إعداده  المصدر:



 

20 

 

ذج سكون كل من مؤشر التنمية البشرية و مؤشر جذر الوحدة لكل متغير من متغيرات النمو اتأظهرت نتائج اختبار     

 الحكومي أنه ساكن عند أخذ الفرق بقاطع. اإلنفاقمتوسط دخل الفرد عند المستوى مع وجود قاطع, أما مؤشر 

 ARDLاختبار االنحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة : 4-7-2

دد من المتباطئات للمتغير التابع والمتغيرات ( يتطلب عARDLتطبيق منهجية االنحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة ) 

 Akaike Info Criterionالمستقلة, وذلك باستخدام أحد معايير لتحديد عدد المتباطئات, حيث تم استخدام معيارأكيكا 

(AIC)  تم تحديد كم متباطئة لكل متغير على أقل لمعيار أكيكا, حيث دلت النتائج على وجود متباطئتين لكل من مؤشر

الحكومي, كما هو موضح في  اإلنفاق, وأربع متباطئات لمؤشر HDIومؤشر التنمية البشرية   PCIتنمية االقتصادية ال

 الشكل التالي.

 : قيم معيار أكيكا(4-3)الشكل البياني

 

 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:
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 تالية:وعند تقدير النموذج تظهر النتائج ال

𝐿𝑃𝐶𝐼𝑡 = 1.070 + 1.420 𝐿𝑃𝐶𝐼𝑡−1 −  0.457 𝐿𝑃𝐶𝐼𝑡−2 + 10.440 𝐻𝐷𝐼𝑡 − 16.471 𝐻𝐷𝐼𝑡−1

+ 6.179  𝐻𝐷𝐼𝑡−2 − 0.184 𝐿GE𝑡 − 0.0481  𝐿GE𝑡−1 + 0.114  𝐿GE𝑡−2

− 0.036  𝐿GE𝑡−3 −  0.035 𝐿𝐺𝐸𝑡−4 + 𝒗𝒕 

أقل  (f – statistic)على أن النموذج معنوي ألن القيمة اإلحتمالية إلختبار  ولية لتقدير النموذجتوضح النتائج األ     

% من تغيرات المتغير 99%, وأن القدرة التفسيرية عالية حيث أن المتغيرات التفسيرية في النموذج تفسر بنسبة 5من 

 , والباقي يفسره المتغير العشوائي. PCIالتابع

 وتتفق هذه النتيجة مع  PCIطردياً مع متوسط دخل الفرد  HDIالنموذج، فقد جاء مؤشر التنمية البشرية بعد تقدير      

حيث أن المعلمة المقدرة تفيد في أن زيادة  ،(2015 ،)يوسففرضية البحث وغالبية الدراسات السابقة منها دراسة 

وذلك بدرجة ثقة  10.44خل الفرد بحوالي % سوف تؤدى إلى زيادة متوسط د1بنسبة  HDIمؤشر التنمية البشرية 

95% . 

الحكومي بنسبة  اإلنفاقالحكومي عكسي على متوسط دخل الفرد حيث أن زيادة مؤشر  اإلنفاقأيضا ثأثير مؤشر      

، إال أن هذه النتيجة تخالف فرضية %95وذلك بدرجة ثقة  0.184% سوف تؤدي الى انخفاض متوسط دخل الفرد 1

الحكومي  اإلنفاقإال أن معامل المتباطئة الثانية لالنفاق الحكومي أي أن تغير مؤشر الدراسات السابقة.  البحث وماورد في

%, وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية ويرجع 11% سوف يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد بمقدار 1نسبة 

 يق التنمية االقتصادية. الحكومي قد تتطلب فترة من الزمن لتحق اإلنفاقالسبب أن أوجه 

وذجاختبارات فحص النم: 4-7-3  

 يتم فحص النموذج لتوضيح جودة النموذج المستخدم من خالل أربعة اختبارات, وهي:     

تبار يتبع مربع كاي فرضية العدم له أن البواقي وهذا االخ (jarque – bera test) لطبيعياختبار التوزيع ا -1

 البديلة هي أن البواقي ال تتوزع توزيع طبيعي. تتوزع توزيع طبيعي, والفرضية

، ويتبع توزيع مربع كاي (Lagrange multiplier testجرانج )ناختبار وجود اإلرتباط الذاتي مضروب ال -2

 حيث توضح فرضية العدم أنه ال يوجد ارتباط ذاتي والفرضية البديلة تدل على وجود اإلرتباط الذاتي.

( يتبع توزيع كاي وفرضية العدم له اليوجد اختالف Hetero. Testبيجان )اختبار اختالف التباين بروش  -3

 تباين والفرضية البديلة تدل على وجود اختالف تباين.

( فرضية العدم تدل على أن النموذج محدد Ramsey's Reset testاختبار رامسي لتحديد هيكل النموذج ) -4

 غير محدد بطريقة صحيحة.بطريقة صحيحة والفرضية البديلة تدل على أن النموذج 

 1Hمقابل الفرض البديل  0Hوبناءاً على الفرضيات التالية يتم اختبار جودة النموذج من خالل فرض العدم 

 كالتالي:

𝐻0: 𝑃1 =  𝑃2 = ⋯ = 0 

𝐻1: 𝑃1 ≠  𝑃2 ≠ ⋯ ≠ 0 
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 (: نتائج اختبارات فحص النموذج4-3جدول )

 Static .value P.value االختبار

 تبار االرتباط الذاتياخ

Lagrange multiplier test 

=1.325792nR 
0.5155 

 اختبار التوزيع الطبيعي

jarque – bera test 

= 0.6734162χ 0.714117 

 اختبار اختالف التباين

Hetero. Test 

= 2.7664962χ 0.9864 

 اختبار رامسي للتحديد الخاطئ

Ramsey's Reset test 

F(1,28)= 0.730176 0.4001 

 .9: برنامج االيفيوزاعتماداً علىتم إعداده بواسطة الباحثة  المصدر:

يعرض الجدول السابق نتائج اختبارات فحص النموذج، و نالحظ أن القيمة االحتمالية لجميع االختبارات أكبر من    

كما أن هيكل  ,التباين ثابت رتباط الذاتي، ويتوزع توزيعاً طبيعياً وأيضاً %. ويدل ذلك على أن النموذج خاٍل من اال5

 .اً صحيح اً النموذج محدد تحديد

 Bound Test / ARDL)اختبار التكامل المشترك : 4-7-4

 ويتم تحديد النتائج عن طريق الفروض التالية: ARDL تقدير التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود في نموذج      

  𝐻0: ∅1 =  ∅ … . . =  جود تكامل مشترك وعالقة توازن في األجل الطويل.عدم و , فرضية العدم:0

 𝐻1: ∅1 =  ∅ … . . =  وجود تكامل مشترك وعالقة توازن في األجل الطويل. , الفرضية البديلة:0

 وبعد االختبار ظهرت النتائج التالية:

 للحدود  ARDL(: نتائج اختبار5-3جدول )

F-statistic=  3.392364 

 I1 Bound I0 Bound لمعنويةا

10% 3.35 2.63 

5% 3.87 3.1 

 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على : برنامج االيفيوز المصدر:
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 3.35اكبر من القيمة الحرجة العليا  3.39المحسوبة تساوي  F-statisticيالحظ من النتائج الختبار الحدود أن قيمة      

على وجود عالقة توازنية بول الفرض البديل, ويدل ذلك لهذا يتم رفض فرض العدم وق ,%10عند مستوى معنوية 

  ين المتغيرات و وجود تكامل مشترك, ولكن العالقة ضعيفة.جل بطويلة األ

   ECMتقدير صيغة تصحيح الخطأ  :4-7-5

وقد جاءت قيمة  تساعد في تقدير مكونات األجل الطويل, واألجل القصير. ARDLصيغة تصحيح الخطأ في نموذج      

ً , مستوفيECM (-1)امل تصحيح الخطأ في األجل القصير الذي يعكس التكيف مع زمة للتحقق من وجود للشروط الال ا

ً عند المستوى وأقل من  عالقة توازنية % وقيمته سالبة. وتشير قيمته إلى ان االختالالت 1طويلة األجل، فهو معنويا

سنة )ما يعادل سبعة أيام تقريباً( أي أن عملية التعديل تتم % من ال3التي تحدث في األجل القصير يتم تصحيحها بنسبة 

 بصورة بطيئة نسبيا.

ً ماعدا متغير صحج إلى أن جميع المتغيرات معنوية إتشير النتائفأما معلمات األجل القصير للمتغيرات   اإلنفاقائيا

( بوحدة واحدة سيؤدي إلى تغير HDI)الحكومي للمتباطئة الرابعة, كما أظهرت النتائج أن تغير مؤشر التنمية البشرية 

. وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية, أي أن زيادة مؤشر التنمية البشرية يؤدي 10.44متوسط دخل الفرد بمقدار 

 سالبمؤشر التنمية البشري المتباطئ  معامل وتتفق مع غالبية الدراسات. ولكن يشير إلى زيادة التنمية االقتصادية

ً لظهور نتائج إوهو عكس النظرية االقتصادية ويرجع السبب إ %,61بمقدار  يجابية على التنمية لى أنه يتطلب وقتا

 االقتصادية.

%, وهذه النتيجة تخالف النظرية االقتصادية, ويرجع 18نخفض بمقدار الحكومي فالوحدة الواحدة ت اإلنفاقأما مؤشر      

ً السبب إلى أن اقتصاد المملكة يعتبر اقتصاد  الحكومي ومكافحة الفساد  اإلنفاق, ويؤكد ذلك على أهمية مراجعة أوجه ناميا

% وهذا 3% والثالث بمقدار 7ولكن يشير معامل المتباطئ الثاني بمقدار  الحكومي. اإلنفاقالحكومي فيها لرفع كفاءة 

 والتنمية االقتصادية. اإلنفاقيوضح العالقة الموجبه بين 

 

 ARDL (2,2,4)في االجل القصير بإستخدام    ECMصحيح الخطأ : تقدير صيغة ت(6-3جدول )

 LPCIالمتغير التابع    

 P VALUE المعامل المتغيرات المستقلة

D(LPCI(-1)) 0.457467 0.0009 

D(HDI) 10.440900 0.0000 

D(HDI(-1)) -6.179492 0.0001 

D(LGE) -0.184020 0.0044 

D(LGE(-1)) -0.042495 0.1251 

D(LGE(-2)) 0.071574 0.0168 
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D(LGE(-3))) 0.035210 0.0939 

ECM(-1) -0.036947 0.0006 

 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على : برنامج االيفيوز المصدر:

 

تشير النتائج إلى ف( إلى وجود عالقة طويلة األجل, HDI, LGEوبالنظر إلى معامالت التقدير في األجل الطويل )     

كما أنها توافق  ,%. وهذه النتيجة توافق النظرية االقتصادية40غير مؤشر التنمية البشرية بوحدة واحدة يزيد بمقدار أن ت

, حول االستثمار في رأس المال البشري في سنغافورا B.Maitra (2016)العديد من الدراسات السابقة كدراسة 

ً ره ايجابيوتأثيره على التنمية االقتصادية, حيث كان المؤشر تأثي  على التنمية االقتصادية في األجل الطويل. ا

وقد يعود السبب إلى استخدام  ,نتيجة غير متوقعه ذهوه الحكومي سالب في األجل الطويل, اإلنفاقإال أن مؤشر      

ى عدد مقسوماً عل اإلجمالي الناتج المحلي نسبة نصيب دخل الفرد عبارة عنهو و ,قتصاديةالدراسة مؤشر للتنمية اال

االستثماري في الصناعات والمشاريع,  اإلنفاقالحكومي في السعودية ينفق على جوانب عديدة منها  اإلنفاقوأن  ,السكان

اآلثار يتطلب فترة من الزمن لتظهر  هحيث من الممكن أن على التعليم والصحة, اإلنفاقمن خالل زيادة  ,والتنمية البشرية

التي تطرقت لهيكل  (2012 ،)الحسينيوهذه النتيجة توافق دراسة نمية االقتصادية, النفاق الحكومي على التل موجبةال

 .العام والنمو االقتصادي بين النظرية والدراسات التطبيقية اإلنفاق

 وتمثل المعادلة التالية العالقة التوازنية طويلة االجل للدالة: 

𝐿𝑃𝐶𝐼𝑡 =  28.966338 +  4.032586 HDIt − 5.134375 LGEt 

 (0.0037)    (0.0494)    (0.0361) 

 ARDL (2,2,4)في االجل الطويل بإستخدام    ECMتقدير صيغة تصحيح الخطأ  :(7-3جدول )

 LPCIالمتغير التابع    

 P VALUE المعامل المتغيرات المستقلة

C 28.966338 0.0037 

HDI 4.032586 0.0494 

LGE -5.134375 0.0361 

 .9ده بواسطة الباحثة اعتماداً على : برنامج االيفيوزتم إعدا المصدر:

 

 استقرارية الدالة في االجل الطويل : 4-7-6

 CUSUM And CUSUMSQجراء اختباري على مدى إستقرارية الدالة في األجل الطويل، تم إ للتعرف

%، وهذا يوضح إمكانية 95قة . ومن خالل األشكال التالية يتبين أن مستقرة تقريبا خالل فترة الدراسة عند مستوى ث

على التعليم والصحة والتدريب وغيرها من اهتمامات  اإلنفاقسياسات  ؤشر التنمية البشرية من قبل صانعيالتنبؤ بم

 نفاق في المملكة العربية السعودية.وبالتالي تحديد الحجم األمثل لإل العنصر البشري،
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 CUSUMلطويل دالة في االجل اال استقرار (:5-3)الشكل البياني

 
 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:

 

 CUSUMSQالدالة في االجل الطويل  استقرار (:6-3)الشكل البياني

 
 .9تم إعداده بواسطة الباحثة اعتماداً على: برنامج االيفيوز المصدر:
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 الخالصةالمبحث الخامس: 
 هة البشرية باعتبارلمال البشري باستخدام مؤشر التنمية بالتركيز على االستثمار في رأس القد اهتمت هذه الدراس     

ضوء ما تطرق له اإلطار النظري في من أهم محددات قياس رأس المال البشري, وأثره على التنمية االقتصادية, وذلك 

 والدراسات السابقة. وقد تمثلت فرضيات الدراسة في فرضيتين وهي:

 شر التنمية البشرية تأثيراً طردياً على متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية"."يؤثر مؤ -

 االستهالكي الحكومي تأثيراً طردياً على متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية" اإلنفاق"يؤثر مؤشر  -

إلى مفهوم نظري تطرق اإلطار الحيث  وقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها على كل من األسلوب الوصفي والقياسي,     

محددات االستثمار فيه, توضيح مفهوم رأس المال البشري والتنمية االقتصادية, وأهدافها, وماهي مؤشراتها. و

ومؤشرات قياس االستثمار في رأس المال البشري, وهي مؤشر التنمية البشرية, ومؤشر الحرمان البشري, ومعرفة 

وقدمت عرضاً النوع من االستثمار, وتحليل واقع االستثمار في المملكة العربية السعودية, األهمية االقتصادية لهذا 

 لتجربة دولة حققت تطوراً اقتصادياً مذهالً نتيجة استثمارها في رأس المال البشري.

ق الفرضية , الختبار مدى تحق(ARDL)نموذج االنحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة واعتمد المنهج القياسي على      

 م. 2014م إلى عام 1971سنة, بداية من عام  44من عدمه, وطبقت الدراسة خالل فترة زمنية معينة قدرها 

والتأكد من جودة النموذج تم التوصل إلى النتائج وهي, أن تأثير مؤشر التنمية البشرية  ARDLبعد تقدير نموذج      

دراسة, مما يؤكد , ويتفق مع فرضية الةدي على التنمية االقتصاديالذي يعبر عن االستثمار في رأس المال البشري طر

على التنمية الحكومي  اإلنفاقنجاح الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم رأس المال البشري. وتأثير 

يتطلب فترة من الزمن  قد اإلنفاقالحكومي وأن  اإلنفاقاالقتصادية يخالف الفرضية, وقد يرجع السبب إلى اختالف أوجه 

 ظهار األثر االيجابي على التنمية االقتصادية.إل

صناع مؤشر التنمية االقتصادية؛ فإن الدراسة توصي ردية بين مؤشر التنمية البشرية وونظراً  لوجود عالقة ط     

ن االعتبار تجربة نجازات مع األخذ بعيلبشري للمحافظة على مايقدمه من إهتمام برأس المال االقرار بضرورة اال

ً وسنغافورة في التحول من دولة نامية إلى دولة متقدمة.  ليه الدراسة من وجود عالقة عكسية بين لما توصلت إ أيضا

االستثمار  نجاز المشاريع التي تهتم بمجاالتسرعة إتوصي بمؤشر اإلنفاق الحكومي ومؤشر التنمية االقتصادية؛ فإنها 

استخدام مؤشرات بكما توصي بإجراء دراسات أخرى في نفس المجال ولكن  نمو اإلنتاج,في رأس المال البشري؛ لزيادة 

 أخرى لرأس المال البشري كمؤشر الحرمان البشري.
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جعالمرا  

 أوالً: المراجع العربية

(, العالقة السببية بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي للعراق وعدد من دول 2015إبراهيم, انوار) .1

-94, ص 14, العدد: مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية(, 2010-1970العربي للفترة )الجوار 

114. 

. بناء سنغافورة النخبوية واإلثنية, ومشروع بناء سنغافورة(, 2011إسكربس, إزالتكو ودي بار, مايمل ) .2

 )ترجمة حازم نهار(. اإلمارات: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.

 .12, ص1990( تقرير التنمية البشرية لعام 1990األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج  .3

 .15, ص1997( تقرير التنمية البشرية لعام 1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .4

 .2008( تقرير التنمية البشرية لعام 2008برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .5

 ام الدجاني( الرياض: العبيكان للنشر.. )ترجمة هشقصة سنغافورة (,2007بو, لي كوان ) .6

 (, برنامج األمم المتحدة االنمائي, المطبعة الوطنية, عمان, األردن.2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية ) .7

 ) ترجمة عودة, هند والدش, عفاف( الراياض: دار المريخ. االقتصاد القياسي.(, 2015جيجاراتي, دامودار ) .8

, سلسلسة هيكل اإلنفاق العام والنمو االقتصادي بين النظرية والدراسات التطبيقية (,2012الحسيني, إسراء ) .9

 أوراق بحثية, قسم االقتصاد, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, مصر.

 إربد: عالم الكتب الحديث. التنمية والتخطيط االقتصادي,(, 2006خلف, فليح ) .10

ان: دار المناهج للنشر ية البشرية )اإلنسانية( بين النظرية والواقعالتنم(, 2009الدعمة, إبراهيم ) .11 , عم 

 والتوزيع.

(, أثر رأس المال البشري على النمو االقتصادي على المدى الطويل 2011رابح, فضيل ويوسف, حوشين) .12

 .85-65, ص9, العدد:الجزائر -مجلة اقتصاديات شمال أفريقيافي الجزائر, 

عمان: دار آمنة , -في سهل الجفارة ليبيا –لتصحر وآثاره في التنمية االقتصادية ا(, 2012زيدان, محمد ) .13

 للنشر والتوزيع.

مجلة العلوم االقتصادية دراسة حالة الجزائر,  –(, التنمية البشرية ومؤشرات قياسها 2009سعيدة, بورديمة ) .14

 .182-164, ص 3العدد:والتسيير والعلوم التجارية, 

 , مصر: منشأة الناشر المعارف باالسكندرية.اقتصاديات التنمية (,1986سالمة, رمزي ) .15

. )ترجمة حسني زينة(. بغداد: معهد الدراسات االستراتيجية )العمل األصلي ثروة األمم(, 2007سميث, آدم ) .16

 (.1985نشر في عام 

 -التنمية البشرية(, واقع التنمية البشرية في العراق في ضوء مؤشرات القياس الكمي لدليل 2011مخيف, حمد ) .17

 .128-112, ص 22, العدد: 7مجلد:  , مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية,دراسة تحليلة

 , مصر: مؤسسة شباب الجامعة.إقتصاديات الموارد والبيئة(, 1995مندور , أحمد ونعمة هللا, أحمد ) .18

مو االقتصادي حالة الجزائر (, االستثمار في رأس المال البشري وأثره على الن2015موساوي, محمد ) .19

 –كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, جامعة أبو بكر بلقايد  رسالة دكتوراة,(, 1970-2010)

 تلمسان, الجزائر.

 م.2016االحصاءات السنوية سنة  –مؤسسة النقد العربي السعودي  .20

 صر: مؤسسة شباب الجامعة., ممبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة(, 2008ناصف, إيمان ) .21

-1970(, العالقة بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي في الجزائر)2015يوسف, حوشين) .22

 .146-129, ص 4العدد:  مجلة البحوث االقتصادية والمالية,(,2009

 

 



 

28 

 

 ثانياً: المراجع األجنبية

1. Ali, S., Ahmed, Q., and Naz, L. (2016), Public Spending on Human Capital 

Formation and Economic Growth in Pakistan, Journal of Asia-Pacific 

Development, Vol. 23, No. 1, pp: 1-20. 

2. Azam, M., Ahmed, A.  (2015), Role of human capital and foreign direct investment 

in promoting economic growth Evidence from Commonwealth of Independent 

States, International Journal of Social Economics, Vol: 42 No: 2, pp: 98-111. 

3. Fang, Z., Chang, Y. (2016), Energy, human capital and economic growth in Asia 

Pacific countries — Evidence from a panel cointegration and causality analysis, 

Journal of Energy economics, N:56, pp:177-184. 

4. Hanushek, A. (2013), Economic growth in developing countries: The role of human 

capital, Journal of Economics of Education Review, no: 37, pp: 204-212. 

5. Kizilkaya, O., Ay, A., Akar, G.  (2016) ،Dynamic relationship among foreign direct 

investments, human capital, economic freedom and economic growth: Evidence 

from panel cointegration and panel causality analysis،Journal of Theoretical and 

Applied Economics, No: 3(608), pp: 127-140. 

6. Maitra, B. (2016), Investment in Human Capital and Economic Growth in 

Singapore, Journal of Global Business Review, no:17(2), pp: 425–437. 

7. Mat, N., Mansur, K., Mahmud, R. (2015), The Relationship between Human 

Capital Investment and Economic Development in Sabah, Malaysian Journal of 

Business and Economics,Vol. 2, No. 1, pp: 83 – 107. 

8. Mehrara, M., Musai, M. (2013),The relationship between Economic Growth and 

Human Capital in Developing Countries, , Journal of international Letters of 

Social and Humanistic Sciences, Vol.: 5, pp 55-62. 

9. Montañés, A., Olmos, L. (2014), Do the Spanish regions converge? A unit root 

analysis for the HDI of the Spanish regions, Journal of Applied Economics, Vol: 

46, No: 34, pp: 4218–4230. 

10. Pesaran, M., Shin, Y., Smith, R. (2001), Bounds testing approaches to the analysis 

of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326. 

11. Ranis, G., Stewart, F. (2005), Dynamic Links between the Economy and Human 

Development, Journal of DESA Working Paper, No. 8. 

12. Schultz, W. (1961), Investment in Human Capital, Journal of The American 

Economic Review, N: 1, V: L1. 

13. UNDP. Human Development Report. Various years. Oxford University Press, New 

York. World Bank, World Development Indicators, Database Online, 

http://data.worldbank.org/indicator  

14. ZHANG, C., ZHUANG, L. (2011), The composition of human capital and 

economic growth: Evidence from China using dynamic panel data analysis, 

Journal of China Economic Review, NO: 22, pp: 165–171. 

 

http://data.worldbank.org/indicator

