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 ملخص:

اأ بب أ أمافكببسأما ببحيىأالببتأمالالببصيدأم  ص ببلحًيلعببرأس اأمالببلبأما دببسًأحيسماأ يييببل
صكلنأ هليةأذاكأماعن سألنأانل سأمإلنصلجأ  أكينأس اأماللبأما دسًأ جصللا ،أييمإلحمسًأيم

اأ  أالليلتأمإلنصلجأكأ حأانل سأمإلنصلج,أيإذمأللأكنلأ  ححأما حيىأاببنأس اأمالببلبأ لحخالاأ اللاليل
صكإايفأمإلنفلقأالتأماصعليمأيما  ةأكأ حأ همأل ححمتأما دسًأي هليةأم الصثللسأ يهأ لعن أحسمالةأأ

هبببأأ،أيصصلثبألدكلةأما  ىأ  أماالؤمبأماصلا :اأماللبأما دسًأاليلل,أي يةأماعلبأ  فةأخل ةس 
ما  ببىأ بب أل لياصببهأ هليببةأ،أكلببلأيصلثبببأ؟للايزيلصيجحأاال ةأ ينأماصعليمأي ينأمانليأم  ص لحًأ  أأ

ينأماصعلببيمأما  ببىأماعللببت،أيماعال ببةأماع ببييةأ ببأماصعليمأي تألجلبأأأأيلللايزاصتأص ذاهلأأمماجهيحأأأأإ سمز
للايزيببلأ.أكللأصي حأهببذاأماحسمالببةأسؤيببةأللايزيل تأأأمانليأم  ص لحًا حيثةأيمال ن أالتأماصقنيلتأم

صيجببحأأأمافببسض:أأ بب أأ:ما  ىضأأي سأأ،أييصلثب2020مالالصق ليةأن ةأمال لقأ لاحيبأمالصقحلةأ  أالمأأ
أما  ببىالببع أ بب أ نببهأي:أما  ببى هحمفأأأللايزيل،أيصصلثبي ينأمانليأم  ص لحًأ  أأأأاال ةأ ينأماصعليم

لنهجأما  ىأالتألنهجأمسصكزأ،أي  أللايزيلأم  ص لحًأنلي  أ فزأماأصعليمحيسأماماصعسفأال أإا أأ
أالبب أمالببنهجأماص ليلبب أانببحأص ليبببما  ىأماعللتأم الصقسمئتأ تأجلن  أماحسمالببةأمانىببسد،أيكببذاكأأ

لبب أماصعلببيمأالبب أمانلببيأ بب ألجببلبأحسمالببةأ ثببسأم نفببلقأاأأا لحسةألببنأماجهببلتأمالخص ببةما يلنلتأم
أ ،أكللأ ي ما  ىص ينأ  ةأمافسضأ،أيمالنهجأماقيلال أ  أدقهأماص ليل .أيحًأ  أللايزيلم  ص ل
 ببسيسةأم هصلببلمأ صنليببةأمالببيمسحأما دببسيةأ بب أللايزيببل،أيذاببكأ عببحأص ببحًأص قيبب أماصنليببةأ أأما  ى

ليألعأمانليأماالببكلن وأييعلبببأيمانليأم  ص لحً،أيما لجلتأم جصللايةأم خسدأماصتأصنم  ص لحيةأأ
،أيص الينأجيحةأماصعليمأ بب أص قيبب أزيببلحةأ بب أماولببرأ بب أالببيقأماعلبببمانليأم  ص لحًأمالص لاحأأ

 ببحىأ م هصللمأ صي يسأم حىأم اللايرأماعلليةأيماعلليةأ ببتأم نىلببةأماصعليليببةألببنأخببالبأل لكببلةأي
أ.جن يةأيصو يقهلأ لا يئةأماعس يةم نىلةأماصعليليةأم أيمنجح

Abstract 

Human capital plays a vital role in modern thinking at the economic, 
administrative and social level. The importance of this element of production lies 
in the fact that human capital is an essential input in the production processes as 
one of the elements of production, and if we are going to talk about human capital 
and the importance of investing in it Expenditure on education and health as one of 
the most important determinants of human capital in general, and labor force in 
particular. The problem of research is the following question: Is there a relationship 
between education and economic growth in Malaysia? The importance of research 
is to try to highlight the efforts made by Malaysia In the field of education and 
scientific research, the organic relationship between education based on modern 
technologies and economic growth in Malaysia. This study also illustrates 
Malaysia's vision for the future of catching up with developed countries in 
2020.The research hypotheses are: In hypothesis: There is a relationship between 
education and economic growth in Malaysia. The research aims to identify the role 
of education in stimulating economic growth in The research methodology was 
based on the inductive scientific research in both theoretical aspects of the study, as 
well as on the analytical approach when analyzing the data issued by the competent 
authorities in the field of studying the impact of spending on education on 
economic growth in Malaysia and the standard approach in the analytical 
apartment. The research shows the importance of human resources development in 
Malaysia, following the challenge of economic development and economic growth, 
and other social needs that are growing with population growth; And interest in 
providing the latest scientific and practical methods in educational systems through 
the simulation of the latest and most successful foreign educational systems and 
their application in the Arab environm 
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 تمهيد: -1

ص لحً،أ ىهستأنصلئجأحسماللتأالل قةأ نأماصعليمأياللهمأ حسجةأك يسةأ  ألعحبأمانليأم  أأ
يكذاكأ  أزيلحةأإنصلجيةأان سأماعلب،أيلنأثمأاليؤحدأهذمأإاببتأزيببلحةألالببصييلتأمألجببيسأا  ببسمح،أ

ماببحياتأما ببحأأ،أماصبب أجعلهببلأما نببكأ%10 قحأص ينأ نأم الصثللسأ  أماصعليمأي ق ألعحبأالئحأيفيقأمابأ
اأ ببلاصعلمألحن يمأ بب أ حميببةأنه ببصهلأتأالعحبأالئببحأ دأمالببصثللس،أياببذاكأ ياببتأللايزيببلأإهصلللببلاأخل ببل

م  ص لحية،أي نلاةألنهلأ نهأانأيصمأص قي أنليأم ص لحًأ قيق أإ أ س عأمالالصيًأماصعليل أيما  ببىأ
أ.(1)أماعلل 

اأ بب أمافكببسأما ببحي ىأالببتأمالالببصيدأم  ص ببلحًأييلعببرأس اأمالببلبأما دببسًأحيسماأ يييببل
مإلنصلجأ  أكينأس اأماللبأما دسًأ هليةأذاكأماعن سألنأانل سأأأأيمإلحمسًأيم جصللا ،أيصكلن

اأ  أالليلتأمإلنصلجأكأ حأانل سأمإلنصلج,أيإذمأللأكنلأ  ححأما حيىأاببنأس اأمالببلبأ لحخالاأ اللاليل
تأماصعليمأيما  ةأكأ حأ همأل ححمتأما دسًأي هليةأم الصثللسأ يهأ لعن أحسمالةأصكإايفأمإلنفلقأال

 يجرأ نأنحساأمآلثلسأم جصللايببة,أيماعيمئببحأأس اأماللبأما دسًأاليلل,أي يةأماعلبأ  فةأخل ة
ماخل ةألنأذاكأماقسمس,أ لللأ أدكأ يهأ نأماعللبأمالصعلمأ  يحأما نية،أ   بألنأماعللبأماجلهبببأ

كلببلأيعص ببسأكبببألببنأماصببحسيرأيمالهببلسمتأماصبب أ,أأ-ياكبأ قهأ بب أماساليببةأم جصللايببةأأأ- يأمالعصبأأ
 .(2)ليةأمإلنصلجيةألنأ همأل ححمتأس اأماللبأما دسًيكصال هلأس اأماللبأما دسًأ  بأي عحأماعل

"أ،أ يبألنأ كحأ نأماعللبأمالصعلمأهيأمأل  بأ بب أماصعللبببألببعأ1776ييعص س"أآحمأالليىأأ
صحسي هأكللببلأزمحتأإنصلجيصببهأيزمحتأ ببس أمآلاهألسصفعةأماثلن،أ يىأ نهأكلللأزمحتألهلسةأماعللبأي

سصهأكلللأ حدأذاكأإاببتأالببساةأخببسيجهلنأالببيقأ  ياهأالتأ س ةأالبألالئلة،أيكلللأ لتألهل
أماعلب،أخل ةأ ال رأزيلحةألعح تأماصقحمأماصقن أماص أصؤحًأإاتأزيلحةألعح تأماصقلحم.

صببلا أيعببحأل ببحسماألببنأييعص سأمإلنفلقأالتأماصعليمأمالصثللسماأ  أس اأمالببلبأما دببسً،أي لا
ثللسأ بب أس اأمالببلبأما دببسًأم الببصثللسأ بب أل ببلحسأمانلببيأم  ص ببلحً،أي ببحأصفببيقأ هليببةأم الببص

أ.أأ(3)مآل ت

 هلهببلألببلأيصيجحأ البب لرأاحيببحةأصببحايأإاببتأجعبببأمإلنفببلقأالببتأماصعلببيمأكلالببصثللس،أياعبببأأ
أ:(4)يلت

صببهأالببتأصيايببحأماببحخب،أ ينىببسأيزيحأماصعليمألنأماقحسةأمإلنصلجيةأالعللبأ،أيلنأثببمأصزيببحألقحسأأ- 
مأ وسيبب أريببسأل لدببسأ ببتأس ببعألالببصيدأماكفببل ةأالصعليمأالتأ نهأس األلبأإنصببلجتأيالببله

مإلنصلجيةأاال ص لحأماقيلتأانأوسي أص الينأنيايةأماعن ببسأما دببسدأكعن ببسأإنصببلجتأ،أ
ياأهذمأ قوأ بأيياحأي يسمتأخلسجيةأللليالةأصس عألنأماكفل ةأمإلنصلجيةأاللجصلعأككب،أيا

يببةأكلاصعليمأماجللعتألثالاأ أيزيحألنأإنصلجيببةأماو قببةأمإلحمسيببةأ  الببرأ بببأيزيببحألببنأإنصلج
أجليعأماعلللين.

أ.يزيحأماصعليمألنأالساةأصكيفأمأل سمحأالتأىسيفأماعلبأمالصغيسةأ-ر
أيةأماعلللةأإاحمحماأجيحماأ،أيهتأ سيسيةأاعلليةأماصنلية.يعحأماصعليمأماقأ-ج
أاثقل  ،أيهذمأيؤثسأالتأمإلنصلجيةأ.اس تأم جصللا أيمافكسًأيميس عأماصعليمألنأحسجةأمأ-ح
  سأ صسةأم الصسحمحأا ليمبأمالنفقةأالتأماصعليمأانأ دأ صسةأمالصسحمحأألدأإنفلقأمالصثللسًأأأ-ا

أ10أ–أ9م الببصسحمحأا لببيمبأمالنفقببةأالببتأماصعلببيمأصصببسمي ألببنأآخببس،أ قببحأص ببينأ نأ صببسةأ
سيالتأماو يعيةأيماصتأصببمأإندببلؤهلألببنأ جبببأماصنليببةأالنيمت،أيا ليمبأمالنفقةأالتأمالد

الببتأمالص ببال أمألسم بب أيمالدببسيالتأالببنةأ،أيا لببيمبأمالنفقببةأأأ13-12صصسمي أ ببينأأ
أ.(5)النةأ15-12ماللئيةأيماكهس لئيةأصصسمي ألنأ

ص حألللأال  أ نأمإلنفلقأالتأماصعليمأكإنفببلقأمالببصثللسدأاببهأ ثببسمن:أ ثببسأل لدببس،أي ثببسأيي
أ:(6)ص ريسأل لدس،أكلآل

أمألثسأمال لدس:أييصلثبأ  أزيلحةأكفل ةأمافسحأمإلنصلجية،ألنأخالبأص الينألهلسمصهأيلؤهالصه.أ- 
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اصعلببيمأالببتأالببلئسأمألثسأريسأمال لدس:أييصلثبأذاكأ تأماي ببيسمتأماخلسجيببةأماصببتأيياببحهلأمأأ-ر
جيببةأماجيمنرأمألخسدأالفسحأيمالجصلعأ،أ علببتأالبب يبأمالثببلبأ:أصعلببيمأمآل ببل ،أيزيببحألببنأإنصل

أمأل نل أ تأمالالصق بأ،أيذاكألنأخالبأصي يسأ يئةألنزايةألثقفة.

اأ ببتأماصنليببةأم  ص ببلحيةأيم جصللايببةأيمااليلالببيةأاببحيبأماعببلامأ ييلعرأماصعليمأحيسماأ اللالببيل
ثبأمألاللاأماذدأي نتأاليهأكبأللأص  يأإاتأص قيقه،أاليم ألنأمانل يةأم  ص لحيةأ يأمالخصلفة،أإذأيل
االيلالية،أ هيألفصل أم سصقل أ جيحةأمااللعأيماخحللت،أ  ببالاأاببنأكينببهأماالبب يبأإاببتأم جصللايةأ يأم

أ.فأي نل أ يدأالبأذمتأنيايةألسصفعةس عألالصييلتأماصيىي

ماعلببيمأمألاللالببية،أيهببحفأإاببتأص الببينأس لهيببةأمأل ببسمحأييعببحأم ص ببلحأمالعس ببةأ ببس ألببنأ
 ة،أثمأصنفيذأماصحخالتأما ببسيسيةأيمالنىللتأيمالجصلعأانأوسي أحسمالةأنىمأإنصلجأيص ليمأمالعس

ل يببة،أكلببلأيوببيسأاصوييسأهذاأمانىم،أيينصجأهذمأمافس أنللذجأنىسيةألنأخالبأما  ىأماعللببتألببنأن
 .(7) يقهلأل لدسةأالتأمايم عألنأنل يةأ خسدمألحيمتأماعلليةأيماصقنيةأماصتأيلكنأصو

 :  بحثمشكلة ال -2

أ تأماالؤمبأماصلات:أما  ىيلكنأ يلرةألدكلةأ

 توجد عالقة بين التعليم وبين النمو االقتصادي في ماليزيا؟. له

 :البحثأهمية   -3

ماصعلببيمأيما  ببىأماعللببت،أاصتأص ذاهلأللايزيلأ تألجببلبأأم نأص سزأماجهيحأأأأما  ىأأم ليبأهذي
يماعال ةأماع ييةأ ينأماصعلببيمأمال نبب أالببتأماصقنيببلتأما حيثببةأيمانلببيأم  ص ببلحًأ ببتأللايزيببل.أكلببلأ

أ.2020حأهذاأماحسمالةأسؤيةأللايزيلأمالالصق ليةأن ةأمال لقأ لاحيبأمالصقحلةأ  أالمأصي 

 بب أللايزيببلألببنأخببالبأيكللأصالع أماحسمالةأإا أ يببلنأحيسأماصعلببيمأ بب أمانلببيأم  ص ببلحًأأ
ا،أي لاصلا أس عأإنصلجيةأمافسحأيمالجصلعأيص قيبب أ الببنأمالببصغالبأ  للنأالاللةأمأل سمحأ  يلاأيالليل

 .ا دسًأ  أح عأالليةأماصنلية،أيص قي أم الصقسمسأمألالسًأيم جصللا أيمااليلال ماعن سأم

 :البحثفروض  -4

أماصإاية:صقيمأماحسمالةأال أل لياةأإخص لسأ  ةأمافس يةأ

 توجد عالقة بين التعليم وبين النمو االقتصادي في ماليزيا.

 :  البحثأهداف   -5

أإا أص قي أمألهحمفأمآلصية:أما  ىالع أأي

أتأماصويسمتأماصلسيخيةأالنه ةأماعلليةأ تأللايزيل.عسفأالماصأ- 
أماصعسفأالتأماصويسأماصلسيختأاال ص لحأمالإايزً.أ-ر
أماصلسيخت،أيمإل ال لتأ تأنىلمأماصعليمأ تأللايزيل.ماصعسفأالتأماصويسأأ-ج
أ يلنأماهيكبأمالؤالالتأالنىيلةأماعليمأ تأللايزيل.أ-ح
أم  ص لحًأ  أللايزيل.أأص ليبأحيسأماصعليمأ  أ فزأمانليأ-ي

   :البحثمنهجية  -8

أصكزألنهجأما  ىأالتأجلن ين،أهلل:أمس

ما  ىأماعللتأم الصقسمئتأ ببتأجببلن  أماحسمالببةأاصلحأالتألنهجأأمأأمأليبأ:أماجلنرأمانىسً:
مانىسد،أيكذاكأال أمالنهجأماص ليل أانحأص ليبأما يلنلتأما لحسةألنأماجهلتأمالخص ةأ  ألجببلبأ

أسأم نفلقأال أماصعليمأال أمانليأم  ص لحًأ  أللايزيل.حسمالةأ ث
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انلببيأم  ص ببلحًأ بب أماثلنت:أماجلنرأماصو يقت:أصمأ يهأ يلاأ ثسأم نفلقأال أماصعليمأالبب أم
للايزيل،أيذاكأ لالصخحممأأمألاللايرأماكليةأيماقيلاليةأ خص لسأي يببلاأماعال ببةأ ببينأمالصغيببسمتأماصل عببةأ

 Multi Regressionة،أ يببىأصببمأمالببصخحممأنلببيذجأم ن ببحمسأمالصعببححأيمالالصقلةأماخل ببعةأالحسمالببأ
لذجأماخويببةأيمانلببلذجأريببسأ،أيكببذاكأمالببصخحممأمانلببأSPSSاصقحيسأمالعلللت،أيذاكأ لالصخحممأ سنللجأ

أماخوية.

 خطة الدراسة:   -9

أمال يسأمأليب:أصويسأماصعليمأ  أللايزيل.

أم  ص لحًأ  أللايزيل.أمال يسأماثلن :أص ليبأي يلاأ ثسأماصعليمأال أمانلي

أ
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 المحور األول
 تطور التعليم في ماليزيا 

يم جصللايةأالتأكثيسألنأما كيللتأماصحخبأ ببتأ حأصللتأماىسيفأمااليلاليةأيم  ص لحيةأ
ماعحيحألنأمالجببل تأم  ص ببلحية،أيلنهببلأ و يعببةأما ببلبأماخببحللتأما بب يةأيماصعليليببة،أيإنأكلنببتأ

أسمسهل.ص ققتأخاللئس،أ صتأص لنأمالصل

اأ نهببلأصصليببزأ كثيببسألببنأماببحسياأماصببتألببنأ يماصجس ةأماللايزيةأجببحيسةأ لاصألبببأيخ ي ببل
ماببحيبأمانلليببةأكببتأصببنهضألببنأك ببيةأماصخلببفأيماص عيببة،ألببعأم صفلىهببلأ هييصهببلأأأماللكنأ نأصأخذأ هل

المأص حاتأمألليسأ ببتأللايزيببلألببنأ لببحأيعصلببحأ دببكبأ اللالببتأالببتأأأ20مايونيةأم  ص لحيةأيخالبأأ
يسأ عببضأمالببيمحأمأليايببةأإاببتأ لببحأل ببحسأالالببلعأما ببنلايةأ ببتألجببل تأم   تأماكهس لئيببةأص ببح

تأصجس صهلألصليزةأ تأليمجهةأ زلةأجنببيرأدببسقأم الببيلأماصببتأدببهحهلأماعببلمأيمإلاكصسينيلت،أكللأكلن
 .أأ(8)1997

أياليهأاليصمأصنليبأهذمأمال  ى،ألنأخالبأمانقلوأماصلاية:

أيزيل.صنليةأ ول أماصعليمأ  أللاأ-
أصويسأ احمحأماول ةأيمالعللينأ  أمالسم بأماصعليليةأمالخصلفةأ  أللايزيل.أ-

أالتعليم في ماليزيا: تنمية قطاع  -1
 ح أماصعليمأ  أللايزيلأ حخيبأم الالمأإذأكلنأياليلةأالعس ةأل لحئأماحين,يويبأماالنينأمالصصل عةأأأأأأأ

يصيماتأماصأثيسمتأاليهألنأ  بأما سيولنيينأ ثنل أكلنأماصعليمأ  أللايزيلأيعلن أماكثيسألنأم هللب,أأ
حأك يساأ همأيعصزينأكثيسمأ ثقل صهمأيحينهم،أإا أ نأأ صالبأما الحأيمحخلاهمأالهنيحأيما ينيينأ أاحمم

ماصعليم,أ لنىيلةأ ا نل أ اليلاللتأ ما كيلةأ ي عأ مذأ ح تأ ما سيولن أ م  صالبأ لنأ م الصقالبأ جل أ
صي يلتأسزمق اجنهأأأأ-يكلنتأ ماصعليمسئياأ ال  ىأ  ألدلكبأ م الصقالبأ النهأ  اللاأ- الالتأ  بأ

أ:(9)قسيس،أللأيل صوييسأماصعليمأ عحأم الصقالب,أيجل أ  أماص

أإنأنىلمأماصعليمأ  أمالالييأيقيمأالتأ اللاأمالصعللسً. •

إنأمالحمساأمايونيةأ  أصببأخسأدببحيحأي نهببلأص صببلجأإابب أم ببال أ صببتأصالببصويعأ نأصببؤحًأ •
أساللاصهل.

  لالغةأمايونية.أاليةأ بأللأصؤافإنأماكصرأمالحس •

 إنأما الحأص صلجأإا أمساللبأ عثلتأإا أماخلسجأ صتأصل  أما الحأ سكرأماحيبأمالصقحلة.أ •

ي عحأ نأ ح تأللايزيلأ ح عأاجلةأماصنليةأال لحأكببلنأاليهببلأ نأصسمابب أماصعلببيمأ عببحأ نأصغيببسأ
اييمكببرأصغيببسأمألي ببل ،أأم  ص لحألنأزسما أإا أ نلا ,أ هيأي صلجأإابب ألنببلهجأالليببةأجحيببحة

(أماص أصهحفأالي يبأ للايزيلأإا أ لحألصقحمألنأ2020 كيلةأخوةأولي ةأصصلثبأ سؤيةأ)يصص نتأما
جليعأمانيم  أم  ص لحيةأيم جصللايةأيماثقل ية,أيجل أماالنأماخوةأمادلللةأالصنليةأماقيليةأ)ماخوةأ

(أسكببزتألببنأخالاهببلأللايزيببلأ1975أأ-1971(،أيماخوةأماخلاليةأماثلنيببةأ)1970أأ-1966ماخلاليةأأ
أ.(10)صنليةأ ول أماصعليم,أيلنأخالاهأيىفتأماصعليمأماجللع أاخحلةأم  ص لحأمايون أالت

أ:أتمويل التعليم في ماليزيا -أ

صصببياتأما كيلببةأمافيحسإايببةألالببؤيايةأصلييبببأماصعلببيمأ بب أما لببح,أإذأ نأما كيلببةأماللايزيببةأ
ماصعلببيمأمألاللالببيةألجلنببل,أ(أالتأصقحيمأخحللتأ1957)أ س تألنذأما  يبأالتأمالصقالاهلأ  أالم
أي لغأحامأما كيلةأم ص لحيةأاقول أماصعليم.

ييسجعأإهصللمأما كيلةأماللايزيةأ لاصعليمأنىسماأاعلئحاأم  ص ببلحًأماك يببس،أيخل ببةأماعلئببحأ
ألنأماصعليمأمافن ،أيذاكأكللأيص حألنأماجحيبأماصلا :

أ
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،أأ1996مأللأ  بأماجللع أ  أللايزيلأالل أ)بأماصعليلنألسم أ(:أماعلئحأماالني1ًجحيبأ)
أ"حي س"أ(2000

 معدل التغير %  2000 1996 المرحلة 

أ%أ28 408 318 المدارس االبتدائية 

أ%أ33 597 448 المدارس الثانوية 

أ%أ34.5 2160 1606 المدارس الفنية والمهنية 

أ.أ2003نمينأ يأالتألي عأللايزيل,مالصثللسأما دسأ  أدسيف،أأل لحأدسيفأمال حس:
الئحأأأأأأأأ لعحبأ ي ق أ ال أ مافن أ ماصعليمأ ماالل  :أ نأ ماجحيبأ لنأ ماصعليمأأأ%34.5ييال ىأ يليهأ

أ.أأأ%28،أيليهأماصعليمأم  صحمئ أ%33ماثلنيًأ

ي حأ نفقتأهذاأمال لاغأالتأإندل أمالحمساأماعلليببةأيمالببحمساأمافنيببةأماجحيببحةأيلخص ببسمتأ
ا أحمخبأيخببلسجأللايزيببل,أيلببلأيال ببىأالببتألاليم لةأماصعليمأماعيماكل ييصسأيلنحأماقسيضأأماعليمأأ

أانفقلتأماصوييس.أ%17.5كل سي لتأجلسيةأيأ%82.5ل سي لتأيزمسةأماصس يهأ نهلأصخ  أ

(أ2014ي عحأهذمأماالخل أالتأماصعليمأي بأاححأماذينأيجيحينأماقسم ةأيماكصل ةأ  أاببلمأ)
اإايببةأ بب أماعببلام,أأأ(أيهبب أنالبب ه1970(أالمأ)%53ماالكلنأ لالقلسنةأ ن ي)(ألنأإجللا أأ%99إا أ)
لنأإجللا أمألوفلبأماذينأ لغيمأماعلدسةألنأ اللسهمأ حأ يحتأ الللئهمأ  أمالحمسا,أيإنأأأ%99ي نأأ

(ألنأوالرأمالحمساأم  صحمئيةأمنصقليمأإا أمالس لهأماثلنييةأيهببذمأيعنبب أ نأنالببرأماصالببسرأ يأ92%)
أ.(11)بأ خسد أ ليبأجحمألقلسنةألعأحيمافل حأماصعليل

األببعأثببيسةأماصقنيببةأ بب ألجببلبأم ص ببل تأيمالعليلببلتأصخوببيأأأ-ر مالحسالةأماذكية:أصيم قببل
ما كيلةأماللايزيةأخويمتأن يأإالحةأص نيفأمالحمساأما كيليببةأ ل صجببلاأن ببيأإ للببةأماعحيببحأللببلأ

صالببلاحأماوببالرأالببتأصوببييسألهببلسمصهمأيعببسفأ لالببحمساأماذكيببةأماصبب أصصببي سأ يهببلألببيمحأحسمالببيةأ
ساأماذكيةأه ألؤالالةأصعليليببةأصببمأم صببحماهلأالببتأ الببلاأصو يقببلتأيمالصيعلرأماصقنيةأماجحيحة,أ لالحم

أ.(12)صحسياأيإحمسةأجحيحةأصاللاحأماصالليذأالتأمال لقأ ع سأمالعليللت

مسةأي همأانل سأمالحسالببةأماذكيببةأه : يئببةأماصببحسياألببنأ جبببأماببصعلم,أنىببمأياليلالببلتأإح
زماببتأالليببةأمخص ببلسأهببذاأقنيببلتأصعليليببةأيصيجيهيببةألصويسة،يلللحساليةأجحيحة،أإحخلبألهببلسمتأيص

ماعنل سأيإالحةأهنحالصهلأاص قي أكفل ةأي لاليةأهذاأمالحسالةألالصلسةأييصمأصقييمأماصجس ةأالتأ الببتأ
(،أ1996)أمالالصييلتأماقيلحية,أيصمأصوييسألفهببيمأمالحسالببةأماذكيببةأ يمالببوةأيزيببسأماصعلببيمأ بب أاببلم

لببنأماببحيبأ لالببصخحممأيمالببصثللسأأح تأصو يقببلتأمالببحمساأماذكيببةأ بب أاببححيلحيسأالمأماصعليم،أي ببحأ ببأ
ما لالرأمإلا أ  ألجببلبأماصعلببيم،أمذأي ببعتأصلببكأماببحيبأماخوببوأيم الببصسمصيجيلتأمايونيببةأ هببحفأ

كيةأيمالببصسإايل,أإحخلبأماصقنيةأاللحمساأيم الصفلحةألنهل.يلنأ دهسأصلكأماحيبأماي يلتأمالص حةأمأللسي
اأالدسي أماصعليمأمإلاكصسينأيصعص سأهذاأمالحمسا  أمالن ث ألنأماخوببةأمايونيببةأماصقنيببةأالصعلببيم،أصو يقل

،أيصقببيمأ كببسةأ(13)(ألليببينأحي س100(ألليببينأسأالببعيحًأ ًألببلأيعببلحبأ)300 صكلفةأصالليًأ)
(أ90نيةأالصقنيةألنأخالبأ)مالدسي أالتأصو ي ألدسي أماصعليمأمإلاكصسين أمالن ث ألنأماخوةأمايو

األنصدسةأ  أس ي أللايزيلأيماصلحأألحسالةأ إا هذاأمالدسي أالتأصوييسأ س عةأل ليسأسئياليةأ بب أيل
أماعلليةأماصعليلية،أيه :أ

أصحسيرأيصوييسألهلسمتأماعن سأما دسً.أ-
ألنلهجأيوسقأماصحسيا.أ-
ألدلسيعأما نيهأماص صيةأاللحمسا.أ-
  صيلجببلتأللايزيببلأماس لبب أيذاببكأكجببز ألببنأسؤيببةألصكلللببةأأأأإندل أل صيدأيل لحسأماصعلمأأ-

أماصقنية.

(ألحسالةأذكيةأصنصدببسأ بب أ900ي  أمالس لةأمانهلئيةألنأمالدسي أينصىسأ نأصكينأهنلكأ)
للايزيل،أالتأ نأيصمأ عحأذاكأ  أجليببعألببحمساأللايزيببل،أ لإل ببل ةأإابب أذاببكأصص نببتأيزمسةأماصعلببيمأ
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يه ألحمساأالللايزيينألنأأأعألثبألدسي أمالحمساأما ينيةأماذكيةماللايزيةأاححماأآخسألنأمالدلسي
ة،أي يهلأيفسضأالتأماولاببرأسالببيللاأسلزية،ي ببحأمنيوببتأهببذاأمالدببلسيعأإابب أماقوببل أ  يبأ يني

ماخببل ،مذأي  بببأمالحسالببينأالببتأحيسمتأصوييسيببةأ الببصخحممأمالببنهجأماس لبب أيصقببحمأمادببسكةأ
ل يببيصسأيدلدببةأنهببلأصقببيمأ صزييببحأماف ببيبأماحسمالببيةأ كلخص سينألصكلللينأال لالر،أ لإل ل ةأإابب أ 

 عضأاغسضألاللاحةأمالعلمأ  أمادس أيمإلاقل أيإاول أماولارألزيحماألببنأأأصلفزيينيةألسص وصينألع
ماصي يح،أإ ل ةأإا أإلكلنيةأمالصخحملهللألنأ  بأماولار،أإذأيجسًأصقاليمأماوالرأإابب ألجلياببلتأ

لدةأماصلفزيينية،أيهذمأ لالصخحممأماكل ييصسأ  أماف بألعأماد)حمخبأماف بأمايم ح(أيقيلينأ لاصو ي أأ
أالصخحممألخص سمتأما لاليرأماص أصخ  أاهلأ   ألالصقلة. أيغن أانأم

أفي ماليزيا: أتطور أعداد الطلبة والمعلمين في المراحل التعليمية المختلفةأ-2

أيي ينأذاكأماجحيبأماصلا :أأأ

   ماليزيافي في المراحل التعليمية المختلفة  والمعلمينأعداد الطلبة  تطور : (2)جدول 
أ( 2015-1990خالل )

 إجمالي  التعليم العإلي  الثانوي )عام + فني(  األساسي )ابتدائي + اعدادي( السنة
عدد 
 الطالب 
 "مليون 

عدد 
 السكان
 "مليون 

نسبة 
الطالب 
إلي  

 السكان% 

 طالب 
 "مليون 

 معلم 
 "ألف" 

 طالب/
 معلم 

 طالب 
 "مليون" 

 معلم 
 "ألف" 

 طالب/
 معلم 

 طالب
 " "ألف

 معلم 
 " "مليون 

 طالب/
 معلم 

1990 2.5 120.5 20.4 1.5 75.3 19.3 1.4 0.111 12.6 5.3 18.2 29.2 

1991 2.5 126.1 20.1 1.5 80.6 18.8 1.4 0.114 12.3 5.5 18.7 29.1 

1992 2.6 130.5 20.1 1.6 86.2 18.2 1.5 0.118 12.7 5.7 19.2 29.6 

1993 2.7 134.6 20.0 1.6 87.5 18.0 1.5 0.122 12.3 5.8 19.7 29.3 

1994 2.7 139.3 19.7 1.6 86.7 18.6 1.6 0.125 12.8 6.0 20.2 29.5 

1995 2.8 140.4 19.9 1.7 88.4 18.7 1.6 0.126 12.7 6.1 20.7 29.2 

1996 2.9 147.1 19.4 1.7 91.6 19.0 1.7 0.127 13.4 6.3 21.3 29.6 

1997 2.9 145.7 19.8 1.8 96.5 18.6 1.7 0.128 13.3 6.4 21.8 29.3 

1998 2.9 143.1 20.3 2.1 106.3 19.3 1.8 0.128 14.1 6.7 22.4 30.2 

1999 2.9 143.0 20.4 2.2 115.3 18.9 1.8 0.129 14.0 6.9 22.9 30.1 

2000 3.0 154.7 19.6 2.2 120.0 18.4 1.9 0.129 14.7 7.1 23.4 30.4 

2001 3.0 154.2 19.7 2.2 125.6 17.9 2 0.130 15.4 7.3 23.9 30.4 

2002 3.0 159.0 18.9 2.3 129.8 17.7 2 0.131 15.3 7.3 24.4 30.0 

2003 3.1 174.5 17.5 2.5 141.9 17.7 2.1 0.131 16.0 7.7 24.9 30.9 

2004 3.2 180.7 17.5 2.6 148.8 17.4 2.1 0.135 15.6 7.8 25.3 31.0 

2005 3.2 189.5 16.9 2.5 153.0 16.3 2.2 0.139 15.8 7.9 25.8 30.6 

2006 3.2 205.5 15.7 2.5 154.4 16.3 2.2 0.141 15.6 7.9 26.3 30.2 

2007 3.2 215.0 15.0 2.5 166.9 15.0 2.3 0.145 15.9 8.0 26.7 30.0 

2008 3.2 223.3 14.4 2.5 178.4 14.2 2.3 0.171 13.5 8.1 27.2 29.6 

2009 3.2 245.9 13.1 2.5 186.5 13.7 2.4 0.174 13.8 8.2 27.7 29.6 

2010 3.2 256.6 12.6 2.6 190.6 13.7 2.4 0.175 13.7 8.2 28.1 29.3 

2011 3.2 262.7 12.3 2.6 193.5 13.6 2.5 0.176 14.2 8.4 28.6 29.3 

2012 3.2 270.1 12.0 2.8 198.0 13.9 2.6 0.177 14.7 8.6 29.0 29.6 

2013 3.2 274.3 11.8 2.8 207.5 13.3 2.6 0.178 14.6 8.6 29.5 29.2 
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 إجمالي  التعليم العإلي  الثانوي )عام + فني(  األساسي )ابتدائي + اعدادي( السنة
عدد 
 الطالب 
 "مليون 

عدد 
 السكان
 "مليون 

نسبة 
الطالب 
إلي  

 السكان% 

 طالب 
 "مليون 

 معلم 
 "ألف" 

 طالب/
 معلم 

 طالب 
 "مليون" 

 معلم 
 "ألف" 

 طالب/
 معلم 

 طالب
 " "ألف

 معلم 
 " "مليون 

 طالب/
 معلم 

2014 3.2 278.5 11.4 3.0 259.6 11.7 2.7 0.180 15.0 8.9 29.9 29.8 

2015 3.3 184.6 17.8 3.1 265.9 11.6 2.7 0.181 14.9 9.1 30.3 29.9 

 29.8 24.5 7.3 14.2 0.143 2.0 16.5 143.7 2.2 17.2 120.5 3.0 المتوسط 

 29.1 18.2 5.3 12.3 0.111 1.4 11.6 75.3 1.5 11.4 120.5 2.5 حد ادنى

 31.0 30.3 9.1 16.0 0.181 2.7 19.3 265.9 3.1 20.4 278.5 3.3 على أحد

أيمتألخصلفة.أ ،أالنماحيامال حس:ماحمحأما ل ى،أ ل اصللحأال أم  ل متأما نكأ
أييص حألنأماجحيبأماالل  ،أمآلصت:أأأأأأ

 أوالً: التعليم األساسي )االبتدائي+ اإلعدادي(: 

 تطور أعداد التالميذ:  -أ

(ألليببينأخببالبأ3.3-2.5لليين،أيصببسمي أاببححأماصالليببذألببنأ)أ3 لغألصيالوأاححأماصالليذأ
أ(.2015-1990مافصسةأ)

 المعلمين: تطور أعداد  -ب

(أ278.5-120.5 اببف،أيصببسمي أاببححأمالعللببينألببنأ)أأ120.5حأمالعللينأأ لغألصيالوأاح
أ(.2015-1990 افألعلمأخالبأمافصسةأ)

 بالنسبة لعدد التالميذ/ مدرس: -ج

،أ2014  أاببلمأأأ11.4صلليذ/لحسا،أي  حأ حن أأأأ17.2 لغألصيالوأاححأماصالليذ/ألحساأأ
أ20.4نأالببنةأألخببسً،أ  لببغأ نأهذمأمالعحبأيصسمجعأل،أييال ىأأ1990  أالمأأأأ20.4ي  حأ    أأ

،أللببلأيؤكببحأزيببلحةأ2015 بب أاببلمأأ17.8،أثمأمالصلسأ  أماصسمجعأإا أ نأي بأإا أ1990  أالمأ
أإهصللمأما كيلةأماللايزيةأ جيحةأماصعليم،أيمسصفل أكفل صه.أ

 ثالثاً: التعليم الثانوي )العام+ الفني(:

 تطور أعداد الطلبة  -أ

لليببينأخببالبأأأ(3.1-1.5سمي أاححأماصالليذألببنأ)لليين،أيصأأ2.2لصيالوأاححأماول ةأأ لغأأ
أ(.2015-1990مافصسةأ)

أ:تطور أعداد المعلمينأ-ب

(أ افأ265.9-75.3 اف،أيصسمي أاححأمالعللينألنأ)أأ143.7 لغألصيالوأاححأمالعللينأأ
أ(.2015-1990لعلمأخالبأمافصسةأ)

 بالنسبة لعدد الطلبة/ مدرس:  -ج

،أ2015  أاببلمأأأأ11.6لحسا،أي  حأ حن أأ/ولارأأ16.5يالوأاححأماول ة/ألحساأأ لغألص
أ19.3،أييال ىأ نأهذمأمالعحبأيصسمجعألنأالببنةأألخببسً،أ  لببغأ1990  أالمأأأأ19.3ي  حأ    أأ

،أللببلأيؤكببحأزيببلحةأ2015 بب أاببلمأأ11.6،أثمأمالصلسأ  أماصسمجعأإا أ نأي بأإا أ1990  أالمأ
أماصعليم،أيمسصفل أكفل صه.أأإهصللمأما كيلةأماللايزيةأ جيحة
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 : التعليم الجامعي: ساً خام

 تطور أعداد الطلبة:  -أ

أ(ألليينأخالبأمافصسة.أ2.7-1.4لليين،أيصسمي أاححأماصالليذألنأ)أ2 لغألصيالوأاححأماول ةأ

أ:تطور أعداد المعلمينأ-ب

لعلببمأ(أ اببفأأ181-111 اف،أيصسمي أاححأمالعللينألنأ)أأ143 لغألصيالوأاححأمالعللينأأ
أ(.2015-1990خالبأمافصسةأ)

 لعدد الطلبة/ مدرس:  لنسبةبا -ج

،أ1991  أاببلمأأأأ12.3ولار/لحسا،أي  حأ حن أأأأ14.2 لغألصيالوأاححأماول ة/ألحساأأ
 بب أاببلمأأ12.6،أييال ىأد هأث لتأمالعحبألنأالنةأألخببسً،أ  لببغأ2003  أالمأأ16ي  حأ    أأ

أ.2015  أالمأأ14.9،أ لغأ1990

 لي عدد الطلبة إلي إجمالي عدد السكان: سادساً: نسبة إجما

،أي  ببحأ حنبب أن ببيأ%29.8 لغتأنال ةألصيالوأإجللا أاببححأماول ببةأإابب أإجلببلا أماالببكلنأأ
،أي لببغأ1990،أيذاكأ  أمافصسةأماال قةأالغببزيأماعسم بب أالكييببتأ بب أ1991يذاكأ  أالمأأأأ29.1%

ألخببسًأ لالببصثنل أأأ،أكللأيال ىأدبب هأث ببلتأهببذاأمانالبب ةألببنأالببنة2004  أالمأأأأ%31 حاأمأل   أأ
،أكللأ لغتأ1990  أالمأأأأ%29.2ةأأق تأماغزيأماعسم  أالكييت،أ لغتأمانال ماثالىأالنيمتأماص أ ا

أ.أ2015  أالمأأ29.9%

 
 المحور الثاني 

 في ماليزيا علي النمو االقتصادي التعليم  وقياس أثر تحليل

ص الببينأنيايببةأما يببلةأصعص ببسأللايزيببلألببنأماببحيبأذمتأماببحخبأمالصيالببوأمالسصفببع،أييببسص وأ
اأيثيقببلأ لي ببي أم نفببلقأماعببلمأايريسهلألنأ  ليلأماصنليةأم لبب أماخببحللتأما بب يةأا دسيةأمسص لوببل

اأ  أماصنليةأما دببسيةأخل ببة،أي بب أ يماصعليلية،أ ًأ نأم نفلقأال أماصعليمأيما  ةأيلعرأحيسماأ يييل
أ.أ(14)جيمنرأماصنليةأم  ص لحيةأمألخسًأاللة

 ثببسأميجببل  أل لدببسأ بب أأأ هليةأ  أماصنليةأما دسيةأانأما  ة،أالبأاهألنأأي أيقبأماصعليم
أ.(15) نأما  ىأماعلل أيؤحًأإا أزيلحةأم نصلجأيخفضأماصكإايفأزيلحةأمنصلجيةأماعلب،أكلل

يياللهمأماصعليمأ حسجةأك يسةأ  ألعحبأمانليأم  ص لحً.أيكذاكأ  أزيلحةأإنصلجيببةأان ببسأ
 نأم الصثللسأ  أزيلحةألالصييلتأمألجيسأا  سمح،أي كحتأماحسماللتأأأأماعلب،أيلنأثمأاليؤحدأهذمأإات
،أماص أجعلهلأما نكأماحياتأما حأمألحنببتأالعببحبأالئببحأ دأ(16)%10بأأماصعليمأي ق ألعحبأالئحأيفيقأما

أمالصثللس.

كللأ نأماصعليمأيلعرأحيسماأك يسماأ  أمانهيضأ لاصنليةأما دسية،أ ببإذمأكلنببتأما بب ةأص ببل ىأ
أم ناللن،أ إنأماصعليمأي ل ىأال أاقلهأيوسيقةأصفكيسا.ال أجالحأ

أياليهأاليصمأصنليبأهذمأمال  ى،ألنأخالبأمانقلوأمألصية:أأ

أص ليبأ ثسأم نفلقأال أماصعليمأال أمانليأم  ص لحًأ  أللايزيل.أ-
أماحسياأمالالصفلحةألنأماصجس ةأماللايزيةأ  أماصعليم.أ-
أ.ماصعليمأال أمانليأم  ص لحًأ  أللايزيل يلاأ ثسأم نفلقأال أأ-
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 : و االقتصادي في ماليزيالي التعليم علي النمتحليل أثر االنفاق ع -1

يي ينأماجحيبأماصلا أصويسأ جمأينالرأم نفببلقأالببتأماصعلببيمأ ببتأللايزيببلأإابب أإجلببلاتأأأأ
أمإلنفلقأماعلمأيمجللاتأمانلصجأمال لت:أ

المحلى  االنفاق العام علي  التعليم إلى اإلنفاق العام واجمالى الناتج(: تطور حجم ونسب 3جدول )
 "دوالر "مليار (2014-1990خالل  ) ماليزيافى 

 السنة
اجمالى 
الناتج 
 المحلى

 مليار دوالر

معدل النمو  
االقتصادي 

% 

إجمالي 
 االنفاق
 العام 

مليار 
 دوالر

 اإلنفاق
على   العام

 التعليم
مليار 
 دوالر

 اإلنفاق
على   العام

 التعليم
 % من
) م.  
 ن.ح(

 اإلنفاق
على   العام

 التعليم
% من  
اإلنفاق 

 العام 

 السكان 
مليون  
 نسمة

نصيب الفرد 
 من اإلنفاق

على   العام
 التعليم
 دوالر

1990 44.0 9.0 43.1 2.2 5 5.1 18.2 120.9 
1991 49.1 9.5 50.9 2.5 5.1 4.9 18.7 133.9 
1992 59.2 8.9 58.3 3.0 5.1 5.2 19.2 157.6 
1993 66.9 9.9 67.0 3.1 4.7 4.6 19.7 158.1 
1994 74.5 9.2 75.7 3.5 4.7 4.6 20.2 173.5 
1995 92.5 9.8 92.3 4 4.3 4.2 20.7 186.3 
1996 100.9 10.0 99.5 5.0 4.9 5.0 21.3 232.8 
1997 100.2 7.3 99.3 4.6 4.6 4.7 21.8 212.4 
1998 72.2 -7.4 56.3 4 5.0 6.4 22.4 161.2 
1999 79.1 6.1 59.3 4.5 5.7 7.6 22.9 196.4 
2000 93.8 8.9 75.8 5.6 6.0 7.4 23.4 239.4 
2001 92.8 0.5 76.6 6.9 7.5 9.1 23.9 290.6 
2002 100.8 5.4 83.4 7.7 7.7 9.3 24.4 316.4 
2003 110.2 5.8 88.5 8.3 7.5 9.3 24.9 332.1 
2004 124.7 6.8 99.3 7.4 5.9 7.4 25.3 292.0 
2005 143.5 5.3 112.0 7.7 5.0 6.4 25.8 278.1 
2006 162.7 5.6 127.2 7.3 4.5 5.7 26.3 277.5 
2007 193.5 9.4 155.1 8.5 4.4 5.5 26.7 316.9 
2008 230.8 3.3 179.3 9.1 4.0 5.1 27.2 335.9 
2009 202.3 2.5 161.3 12.1 6.0 7.5 27.7 436.3 
2010 247.5 7.0 205.5 12.7 5.1 6.2 28.1 450.7 
2011 289.3 5.3 241.8 17.2 5.9 7.1 28.6 600.3 
2012 305.0 5.5 269.7 17.4 5.8 6.6 29.0 610.0 
2013 313.2 4.7 284.1 18.2 5.9 6.5 29.5 626.4 
2014 327 6.0 295 19.1 5.8 6.4 29.9 634.3 
 310.8 24.2 6.3 5.4 8.0 126.3 5.9 146.9 المتوسط 
 120.9 29.9 4.2 4.0 2.2 43.1 7.4- 44 حد أدني 
حد  

 صي أق
327 10.0 295 19.0 7.7 9.3 18.2 634.3 

أ. ل اصللحأال أم  ل متأما نكأماحيا ،أالنيمتألخصلفةأما ل ىماحمحأمال حس:أ
أ

ييص حألنأص ليبأ يلنببلتأماجببحيبأماالببل  :أ نأللايزيببلأصصفببيقأالبب أل ببسأالببيم أ بب أم نفببلقأ
أمالول أ يأمانال  أال أماصعليم،أكللأيل :

أ
أ
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أحي س.أ(ألليلسأ19.1-2.2:أصسمي أ جلهأ  أللايزيلأ)م كقيم مطلقةاالنفاق العام علي التعليأ- 

أ:أأاالنفاق العام علي التعليم كنسب إلي إجمالي الناتج المحلي واالنفاق العامأ-ب

(أيإاببتأ%7.7أ-%4صسمي تأنال ةأمإلنفببلقأالببتأماصعلببيمأإاببتأمجلببلاتأمانببلصجأمال لببتأ)في ماليزيا:   

 (.%9.3أ-%4.2مإلنفلقأماعلمأ)

 ر نصيب الفرد من اإلنفاق العام على التعليم:  تطو -ج
أ(أحي س.634.3-120.9رأمافسحألنأمإلنفلقأماعلمأالتأماصعليمأ  أللايزيلأ)صسمي أن ي

إابب أأ2001 بب أاببلمأأ%9,1م نفببلقأماعببلمألببنأأإابب م نفلقأال أماصعلببيمأأنال ةأأي حأيال ىأصسمجعأأأأ-د
أ2001 بب أاببلمأأ%0,5م  ص لحًألببنأأ،أي  أنفاأماي تأمسصفعألعحبأمانلي2009  أالمأأأأ7,5%
 نأ  أما قيقببةأمسصفببعأم نفببلقأالبب أماصعلببيمأأأ نهييسجعأصفاليسأذاكأإا أ،أ2009  أالمأأ%2,5إا أأ

 ًأأ2009لليببلسأحي سأ بب أاببلمأأ12,1مابب أأ2001لليببلسأحي سأ بب أاببلمأأ6,9كقيلةألولقةألببنأ
أ2001 بب أاببلمأأأأ%0,5لببنأأأأ،أ  ل رأذاكأمسصفل أ  ألعحبأمانليأم  ص لحً%75,4زيلحةأأأأ نال ة
أ.أ2009  أالمأأ%2,5ما أ

 الدروس المستفادة من التجربة الماليزية في التعليم:   -2

أ(:أ1لنأماصجس ةأماللايزيةأ  أماصعليم،أ  أمألص ) ماحسياأمالالصفلحة صصلثبأ همأ
لببلأصوييسأمالنلهجأماصعليليةأالصيم  ألعألصول لتأمألافيةأماجحيببحةأياببيكنأصوببييسماألصكببللالاأ  -أ

ا.صعنيهأكللةأماصوييسأياياأصغييسماأأ اأ يأدكليل أجزئيل
مالعلمأ جببسأمازمييببةأ بب أماعلليببةأماصعليليببة،أياببذمأيجببرأإاببلحةأمانىببسأ بب أ ببسملجأإاببحمحاأ -ب

أيصحسي هأ  أ ي ألصول لتأمالس لةأماقلحلة.
صدجيعأما  ىأماعلل أيحامأما ل ثينأيم الصفلحةألنأنصلئجأما  يىأيماحسماللتأماليحمنيةأ  أ -ج

أييسأماعلليةأماصعليليةأ كبأانل سهل.صو
حاببيةأماقوببل أماخببل أاللالببلهلةأ بب أصلييبببأما ببسملجأماصعليليببةأيماندببلولتأمالحسالببيةأ -د

أمالخصلفة.
أماعنليةأ لا يئةأمالحساليةأ كبألقيللصهل. -ه
إالحةأمانىسأ بب أ ببسملجأماندببلوأمالحسالبب أي الببإايرأصنفيببذاأ بب أمالببحمساأيم الببصفلحةألببنأ -و

أمالجلب.ماصجلسرأماسمئحةأ  أهذمأ
ماصعلمألثبأصعليمأمالصعلمأكيببفأيببصعلم،أيماببصعلمأماببذمص ،أماصعلببيمأصوييسأمالصسمصيجيلتأماصعليمأي -ز

أماهلحف،أماصعليمأانأوسي أ بأمالدكالت.
أماعنليةأ لاوالرأماليهي ينأيإالحةأمانىسأ  أما سملجأمالقحلةأاهم. -ح
  بب أمالجببلب الممإلالببأ اليهببل  ببض ماصبب  ماقببيم لنىيلببة يصفعيببب مإلالببالم  جببيهس م هصلببلم -ط

 نىببم خببالب لببن مإلالببالم اليهببل  ببض ماص  ماديسد ل لحئ يريسا،ألعأإاللب م  ص لحً

أأأ.مأل سمح  قيق ص صسم حيلقسموية
ماصنليةأما دسيةأيس عأكفل ةأس اأماللبأما دسًأ لإلناللنأهيأاللحأماصنليةأصقيمأ ببهأييجنبب أ -ي

تأصقنبب أيمالهنبب أا ببللنألخسجببلثللسهل،ألعأم هصللمأماك يسأ لاصعليمأماعببلمأيماجببللع أيما
%ألببنأ20صل بب أم صيلجببلتأيلصول ببلتأماعلببب،أ دببعيسماأ أهليببةأماصعلببيمأصخ بب أللايزيببل

 ليزمنيصهلأماقيليةأالصعليم،أيهتأنال ةأ التألللأصنفقهأالتأماح ل ألثالا.

 
 : انظر في ذلك )1(

   . 13 -12سعد بن محمد العبيد، " التجربة الماليزية " ، ص ص  -
 .61، ص 0102)بدون بيانات نشر(،  "،الدروس المستفادة من التجربة الماليزية " ، لطفي وفاء -
 .21، ص 2003، م القرى, السعوديةأبحث مقدم الى جامعة  , التعليم في ماليزياالزهراني،  الزهراني, مرضي  -
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ل لس ةأكل ةأ نيم أمافاللحأمإلحمسًأيصفعيبببأحيسأمالؤالالببلتأماس ل يببةأا ببللنأاببحمأإالببل ةأ -ك
   حأ حيمتأنجل أماصجس ةأمإلحمسيةأاللايزيل.أىيفةأماعللةأيمااللوةأيهذممالصخحممأماي

ماالع أماحمئمأ كصدلفأماليمهرأيصوييسهلأيإيجلحأما يئةأمالنلال ةأالعلبببأيمإل ببحم أيص فيببزأ -ل
يصدجيعأمالخل ينأألاللاهمأي الحهمأيلكل أةأمالصليزينأيمإلدلسةأإايهمأ  أكبأمالنلالبب لتأ

كل ببةأ اببسمقأمادببعرأمالببلايزًأحينأفببزةأالصنببل اأيماصليببزأ ببينأأمايونيةألللأ يجحأ يئةأل 
 صفس ة.

 سيسةأصلصعأكبألنأمااللوةأمااليلاليةأيمإلحمسيببةأ لالببصيدأاببلاتألببنأمااللسكزيببة،أيهببيأ -م
مايم عأماذًأصنكساأكثيسألنأماحيبأماعس يةأ  أىبأصجذسألفلهيمأمالسكزيةأافصببسمتأوييلببة،أ

اأ  أالليةأ نعأم يىأصسالختأهذاأمالفلهيمأيللزماتأصلثبأاللالاأ  اقسمس.أ لكلل

  أ لبأيجيحأاس يلتألخصلفةأيلكنأماصي بأإاببتأمصفل ببلتأصصقببلوعأ يهببلأحيمئببسأمال ببلاحأ -ن
مالخصلفةأي ذاكأيكببينأماصنببي أل ببحسأإنلببل أ أهببحم،ألببعأم اصلببلحأالببتأماببذمتأ بب أ نببل أ

 ماصجلسرأماصنلييةأيانأيص ق أهذمأإ أ  أىبأمالصقسمسأاليلال أيمجصللا .أ

اليلالببيةأا نببل أم  ص ببلح،ألببعأم الببصفلحةألببنأماصكببصالتأحةألببنأماىببسيفأماعلاليببةأمام الببصفل -س
مإل ليليةأ صقييةأم  ص ببلحمتأمالدببلسكةأ لببلأيببؤحًأإاببتأ ببيةأيمالببصقالبأهببذاأماكيلنببلتأ بب أ

 مال يوأماحيا .أ

 : قياس أثر االنفاق علي التعليم علي النمو االقتصادي في ماليزيا -3

 تقدير النموذج القياسي: 

ص ليبألحًأإلكلنيةأيجيحأاال ةأوييلةأمألجبببأ ببينألعببحبأنلببيأمانببلصجأعتأماحسمالةأإاتأأصال
(أيماصجببلسةأم اكصسينيببة،أي خص ببلسأماعال ببةأماوييلببةأمألجبببأنالببصعلبأمخص ببلسأماصكللبببأأYمال لببتأ)

،أيإنأص ليبببأ "Johansen Test"ابببأجيهلنالببنأ(Cointegration test)مالصببزملنأ يأمالدببصسكأأ
ملنأيقيمأ ص حيحأماعال ةأما قيقيةأ ينأمالصغيسمتأ  أمالحدأماوييبأالتأاكبباأمانلببلذجأماصكللبأمالصز

مإل  لئيةأماصقليحية،أيلفهيمأماصكللبأمالصزملنأيقيمأالتأ نهأ  أمالحدأماق ببيسأ ببحأصكببينأمااللالببصينأ
دأصيجحأاال ةأثل صببةأ بب أمالببحأريسألالصقسصينأاكنهلأصصكللبأ  أمالحدأماوييبأ ًأأYtو  Xtمازلنيصينأأ

ماوييبأ ينهلل،أهذاأماعال ةأصاللتأاال ةأماصكللبأمالصزملنأيالصع يسأانأماعال ببلتأ ببينألخصلببفأهببذاأ
مالصغيسمتأريسأمالالصقسةأ  حأ ي األنأإزماةألدكلةأاحمأم الصقسمسأيذاكألنأخببالبأمخص ببلسمتأجببذسأ

أوأ.يمالصعللبأنللذجأص  يحأماخأأ(Unit Roots test)ماي حةأ

 توصيف متغيرات النموذج

 المتغير التابع :  

ألعحبأنليأمانلصجأمال لتأأ.أY : أأ

 المتغيرات المستقلة

1X لعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم:أ.  

2X :أ.لعحبأنليأم نفلقأالتأما  ىأماعللتأ

3X :أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمأالات.ألعحبأنليأأ

4X:أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمألصيالو.أألعحبأنليأ
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 ج:خطوات تقدير النموذ

 (". Unit Roots test) إجراء اختبار السكون أو االستقرار على المتغيرات محل الدراسة "جذر الوحدة  -

 يذاكأالعس ةأحسجةأصكللبأمالصغيسمتأيجل أ سضأماعحمأكلاصلا أ:

         H0: X has a unit root 

أأأ.ييجحأجذسأي حةأ  أمااللاللةأمازلنية(  اللكنة"أ)" ًأمااللاللةأريسأ

ييص حألنأماص ليبأ نأكبألببنألعببحبأأ(،E-Views)سم أهذمأم خص لسأ لالصخحممأي حأصمأإج
:ألعببحبأنلببيأم نفببلقأالببتأأX2:ألعحبأنليأم نفببلقأالببتأماصعلببيم،أأأX1(أ،أأأYنليأمانلصجأمال لتأ)
:ألعببحبأنلببيأماعللاببةأأأX4:ألعحبأنلببيأماعللاببةأما ل ببلةأالببتأصعلببيمأاببلاتأ،أأأأX3ما  ىأماعللتأ،أأ

ألصيالوأأ،ألصكلللينألنأماحسجةأماثلنية.أما ل لةأالتأصعليم

أي لاصلا أصمأإجسم أمخص لسأماصكللبأمالدصسكأ لالصخحممأمانليذجأماصلا :
) 4X 3,, X2, X1X=f ( Y 

يكلنتأمانصيجةأه أ  يبأ سضأماعحم:أيماقلئبأ يجيحأجذيسأماي ببحةأ بب أمااللالببلةأمازلنيببةأ
ماجحيايببةأأ(t يببىأ نأ يلببةأأ I(1)يديمالالببصأI(0)اجليعأمالصغيسمتأل بببأماحسمالببةأانببحأمالالببصيدأ

أ.=0.05 ك سألنأ يلةأ P-valueمال الي ة(،أيكذاكأكلنتأ يمأأ(t(أ ك سألنأ يمأأ1.96=

اذمأصمأإالحةأم خص لسأ عحأ خذأمافسقأماثلن ،أ يىأصمأس ببضأ ببسضأماعببحمأي  ببيبأمافببسضأ
كببينأمالصغيببسمتألصكلللببةأ،أي  أهذاأما لاةأصI(2)ما حيبأ ًأ نأمالصغيسمتألالصقسةأانحأمافسقأماثلن أأ

لنأماحسجةأماثلنيببة،أييي ببحأماجببحيبأماصببلا أنصببلئجأمخص ببلسأجببذسأماي ببحةأ لانالبب ةأاللصغيببسمتأل بببأ
أسمالة.ماح

 ( اختبار جذر الوحدة 4جدول )
Unit Root Test (Augmented Dickey-Fuller Test) 

درجة  

 التكامل 

 الفرق الثاني 

I(2) 

 الفرق األول

I(1) 

 عند المستوى الصفري

 I(0) 
 المتغيرات 

 بدون 
بقاطع 

 واتجاه
 بدون  بقاطع

بقاطع 

 واتجاه
 بدون  بقاطع

بقاطع 

 واتجاه
 بقاطع

I(2) 

4.243257 4.62514 4.39528 0.85421 2.258647 1.564217 4.569821 1.524817 25248213 Y 

0.0000 0.0001 0.0000 0.15248 0.24587 0.589647 1.0000 0.9998 1.0000 P-

value 

I(2) 

4.3254 4.56821 4.56284 0.405356 1.54821 0.8695472 2.380164 0.481066 1.745821 1X 

0.0000 0.0001 0.0000 0.5248 0.6611 0.8003 0.9944 0.9987 0.9996 P-

value 

I(2) 

1.584726 4.526481 5.562849 3.84752 0.024158 2.52487 9.456218 4.85421 8.541284 2X 

0.0000 0.0000 0.0000 0.58472 0.52987 0.856427 1.0000 1.0000 1.0000 P-

value 

I(2) 

4.254871 4.524816 4.528472 0.48211 0.745821 0.512478 2.752147 0.56847 1.745128 3X 

0.0000 0.0001 0.0000 0.6524 0.45685 0.56214 0.45217 0.85427 0.54124 P-

value 

I(2) 
3.625147 

0.0000 

3.251478 

0.0001 

3.525478 

0.0000 

0.652148 

0.53515 

0.754712 

0.58585 

0.851427 

0.556325 

2.521478 

0.85142 

0.547812 

0.85427 

1.832541 

0.84153 

4X 

P-

value 
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 : Cointegration Test (Johansen test) اختبار التكامل المشترك -

صغيسمتأ نهلأريسأاللكنةأانحأمالالصيدأماخويةأماثلنيةأ عحأماصأكحألنأ نأماالالالبأمازلنيةأالل
I(0)يأأأأI(1)مالالصيدأأ انحأ "هبأهنلكأاال ةأأI(2)،أياللكنةأ ماصاللؤبأ التأ اإلجل ةأ .أي  أل لياةأ

لعحبأأأأ  2Xأأألعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم،أأأX1( ،  Y)وييلةأمألجبأ ينألعحبأنليأمانلصجأمال لتأأ
لعحبأأأأ:  4Xأألاةأما ل لةأالتأصعليمأالاتأ،ماعللعحبأنليأأأأ  3X،أأنليأم نفلقأالتأما  ىأماعللتأأ

 Cointegration،أصمأإالصخحممأمخص لسأماصكللبأمالصنلىسأأأأماعللاةأما ل لةأالتأصعليمألصيالوأأنلي

TestأأJohansenيماص أأأالصأكحألنألحدأيجيحأاال ةأوييلةأمألجبأ ينأمالصغيسمتأل بأماحسمالةأأ
ييي حأماجحيبأماصلا أنصلئجأمخص لسأماصكللبأأأأث تأصكلللهلألنأنفاأماحسجةأي  أمخص لسأجذسأماي حة

أمالصنلىس:

 ( التكامل المشترك 5جدول )
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.3524165 35.251466 33.251458  0.0000 

At most 1  0.2415842  16.254182  27.325486  0.0021 

At most 2  0.1652418 8.5623142  12.5214587  0.0073 

At most 3  0.1214587  2.5214214  2.35214572  0.0014 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.3524165 14.251478 21.2352541  0.0001 

At most 1  0.2415842  9.2514852  19.235486  0.0031 

At most 2  0.1652418  4.2356411  13.251487  0.0024 

At most 3  0.1214587 3.5215486  3.2587411  0.0015 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegration eqn(s)  at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

جل تأنصلئجأماصكللبأمالدصسكألؤكحةأايجيحأاال ةأصيمزنيةأوييلةأمألجبأ ينألعحبأنليأأيأأأ
:ألعحبأنليأم نفلقأالتأما  ىأأأX2:ألعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم،أأأأأX1( و    Y)مانلصجأمال لتأأ

،أأ ،أأ  X3ماعللتأ ماعللاةأما ل لةأالتأصعليمأالاتأ ما ل لةأأأأX4:ألعحبأنليأ ماعللاةأ :ألعحبأنليأ
أ.أ%95التأصعليمألصيالوأأ  أمألجبأماوييبأيذاكأانحألالصيدأثقةأ
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 نتائج تقدير النموذج في ماليزيا :
ماعال ةأ ينأأ صلثيبأ م   بأ تأ هيأ ماليرلسيصلتأ مادكبأ (،   X1 , X2 , X3 , X4)جل أ

أكللصغيسأصل ع.أ((Ym ينأكلصغيسمتألالصقلةأي
أسأمانليذجأ تأماجحيبأأماصلات:أي حأصمأصلخي أنصلئجأصقحي

 (  mY(( و4X,  3X , 2X,  1X )نتائج تقدير العالقة اللوغاريتمية بين : ( 6جدول )
 

DW 

2R 

% 

  ثوابت المعادلة ومعنوياتها  معنوية العالقة 

 fsig F tsig B شكـــل العالقـــــــــة 

 

 

2.987 

 

 

53.1 

 

 

 

.000 

 

 

 

 

2.830 

.004 

.002 

.000 

.002 

.000 

0.664 

0.112 

0.151 

0.074 

0.024 

0b 

1b 

2b 

3b 

4b 

 لوغاريتمية 

 

log Ym = b0+ 
b1logX1+ b2logX2+      
3logX3 + b4logX4 
 

 الجدول السابق، ما يلى :   ييال ىأألنأخالبأأ        

 ((Y  كلصغيسمتألالصقلةأي ينأأ،(4X,  3X , 2X,  1X )جل أمادكبأماليرلسيصلتأالعال ةأ ينأأأأ- أأ

أ. كللصغيسأصل ع،أألع سماأانأيجيحأاال ةأأوسحيةأ ينأمالصغيسمتأمالالصقلةأيمالصغيسأماصل ع

                                           الصورة التالية:ي خذتأماعال ةأأ
log Ym    =  0.664 + 0.112  logX1 + 0.151 logX2  +  0.074 logX3 + 0.024 

logX4 

،أجل تأليج ةأاصع سأانأيجيحأاال ةأأأأ(  b3 , b 2, b1b ,4)  يال ىأمنألعللالتأم ن حمسأأأ-ب

لعحبأنليأم نفلقأالتأما  ىأأأ:  2Xأأأ،لعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم:أأأأ1Xأأوسحيةأ ينأمالصغيسمتأأ

ماعللاةأما ل لةأالتأأليلعحبأنأ: 4Xأماعللاةأما ل لةأالتأصعليمأالاتأ،لعحبأنليأأ:  3X،أماعللتأ

،أيهيأللأكلصغيسأصل علعحبأنليأمانلصجأمال لتأم جللات،أأأأ:   mYيأأكلصغيسمتألالصقلةأأأصعليمألصيالوأأ

أيصف ألعأم صسم لتأمانىسيةأم  ص لحية.أ

أأ-أأج ن يأأ53.1=أأ2Rجاءتأ صفالسأ مالالصقلةأ مالصغيسمتأ صلكأ منأ ذاكأ يلعنتأ لنأ53.1%،أ %أ

أ%أيسجعأالصغيسمتأ خسد.أ46.9يما ل تأ(أأmY(ماصغيسمتأ تأمالصغيسأماصل عأ

أ%.أ5،أيهتأنال ةأ  بألنأأ fSig =0.000جل تأماعال ةأماخويةألعنييةأ،أ يىأ لغتأأأ-أد

،أ%أ5  بألنأأأأtSig يىأجل تأأ   (، 4X,  3X , 2X,  1X (جل تأمالصغيسمتأمالالصقلةألعنييةأأأأ-به

أاكبأمالصغيسمتأمالالصقلةأ.

،أ يىأ(17)صديسأإاتأاحمأيجيحألدكلةأم سص لوأماذمص مال الي ةأأأأ"ديربن واتسون"جل تأ يلة  -و

)أأD.W = 2.987أن مألالتأ ما حأ مالدلهحمتأأأ%أ5(أانحألالصيدألعنييةأأudيه أ ك سألنأ ياححأ

(n=15)لالصقلة،أياححأ س عةألصغيسمتأأ (k=4)،  :أكما يلى

 % 5واطسون عند مستوى معنوية  –قيم دربن 
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K=4  
n 
 

udما حأمألالتأأ Ld ما حأمألحنت 

1.97 0.69 15 

،أنجحأ نأ اللرأمالسينةألنأأ(4X,  3X , 2X,  1X )(أ لانال ةأماتأأYيإذمأصمأ اللرألسينةأ)أأأأأأ
أ: (18)عنلنأخالبأمانليذجأماليرلسيصلتأا لسةأ

logX / mlog Y  

 ومن ثم فان:  
  ليملعحبأم نفلقأالتأماصع(:أ1X)أ(أ لانال ةأماتأmYلسينةألعحبأنليأمانلصجأمال لتأم جللاتأ)أأ- 

= 0.112         1logX / mlog Y     

ألعحبأنليأم نفلقأالتأأ:أ(2X) (أ لانال ةأماتأmYمال لتأم جللاتأ)لسينةألعحبأنليأمانلصجأأ-ب
 ما  ىأماعللتأأأأأأأأأأ

 = 0.151                                               2log X / mlog Y   

ماعللاةألعحبأنليأأ(:3X)(أ لانال ةأماتأmYتأم جللاتأ)لسينةألعحبأنليأمانلصجأمال لأ–أج
 .أأأصعليمأالاتما ل لةأالتأ

= 0.074                                           3log X / mlog Y  

ماعللاةأما ل لةأألعحبأنليأأ(:4X)(أ لانال ةأماتأأmYلسينةألعحبأنليأمانلصجأمال لتأم جللاتأ)أ–أد
 .أأالتأصعليمألصيالو

      0.024      =        4X log / mlog Y  

 كالتالى :  ي لاصلاتأصكينأم هليةأمانال يةأاكبألصغيسألنأهذاأمالصغيسمتأمالالصقلةأأأ
 

4X 3X 2X 1X االجمالى 

6.65% 20.50% 41.83% 31.02% 100% 
أ

أأألجدول التالى:اييلكنأ يلنألحدأ ياييةأمالصغيسمتأمالالصقلةأل بأماحسمالةأي هليصهلأمانال ية،أ تأ

األهمية   الترتيب  المتغير
 النسبية %

1Xلعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم:أأ.  

2X :أ.لعحبأنليأم نفلقأالتأما  ىأماعللتأ

3X :أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمأالاتأ.ألعحبأنليأأ

4X:أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمألصيالوأ.ألعحبأنليأ

2 
1 
3 
4 

 

31.02 
41.83 
20.50 
6.65 
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 النتائج والتوصيات 
 النتائج:  •

 ، القائلة: نصلئجأمخص لسأمافسيضأما  ثية
 توجد عالقة بين التعليم وبين النمو االقتصادي في ماليزيا: 

 فقد تبين من التحليل القياسي صحة هذه الفرضية، حيث تبين:  
غيسمتأكلص(،4X,  3X, 2X,  1X)جل أمادكبأماليرلسيصلتأهيأم   بأ تأصلثيبأماعال ةأ ينأأ  -1

 .كللصغيسأصل عأ(mY(لالصقلةأي ينأ
العال ةأ ينأأأأ- ماليرلسيصلتأ مادكبأ ي ينأأ(،4X,  3X, 2X,  1X)جل أ لالصقلةأ أ(mY(كلصغيسمتأ

أ. كللصغيسأصل ع،أألع سماأانأيجيحأاال ةأأوسحيةأ ينأمالصغيسمتأمالالصقلةيمالصغيسأماصل ع
أ               الصورة التالية:                           ي خذتأماعال ةأأ

logYm =  0.664 + 0.112  logX1 + 0.151 logX2  +  0.074 logX3+0.024 logX4 

 %،أكللأجل تأماعال ةأماخويةألعنيية،أيجل تأمالصغيسمتأمالالصقلةألعنييةأ53.1=أ2Rجاءتأأ-

أتالى: الجدول الييلكنأ يلنألحدأ ياييةأمالصغيسمتأمالالصقلةأل بأماحسمالةأي هليصهلأمانال ية،أ تأ -2

 األهمية النسبية %  الترتيب  المتغير

1Xلعحبأنليأم نفلقأالتأماصعليم:أأ. 

2X:أ.لعحبأنليأم نفلقأالتأما  ىأماعللتأ

3X:أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمأالاتأ.ألعحبأنليأ

4X:أماعللاةأما ل لةأالتأصعليمألصيالوأ.ألعحبأنلي

2 
1 
3 
4 
 

31.02 
41.83 
20.50 
6.65  
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 التوصيات: 
 ص حًأص قي أماصنليببةأم  ص ببلحيةأ سيسةأم هصللمأ صنليةأماليمسحأما دسيةأ  أللايزيل،أيذاكأ عحأأ

يمانليأم  ص لحً،أيما لجلتأم جصللايةأم خسدأماصتأصنلببيألببعأمانلببيأماالببكلن وأييعلبببأمانلببيأ
أيقأماعلب.م  ص لحًأمالص لاحأيص الينأجيحةأماصعليمأ  أص قي أزيلحةأ  أماولرأ  أال

 ليةألببنأخببالبأل لكببلةأ  ببحىأم هصللمأ صي يسأم حىأم اللايرأماعلليةأيماعلليةأ تأم نىلةأماصعلي
يمنجحأم نىلةأماصعليليةأم جن يةأيصو يقهلأ لا يئةأماعس يةأ صتأصاللاحأالتأصكيينأجيبأجحيحألببنأ

أكيمحسأ لحسةأالتأمانهيضأ لجصعهلأيحياصهل.

 يعيببةأيصسدببيحأمالببصهالكهلأ لاص لسهببلأ الببلاأادببسمكةأمألجيببلبأ سيسةأما فلىأالببتأمالببيمسحأماو 
أصلكأماليمسح.مالق لةأ  أمالصل ألنأ

أ
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 قائمة المراجع 
 

بيرنيتتو ورتتاار لاابتتد،" أولوتتل أوسووتتات يالاتتعلياا ،تتج يسعلتتتيل" ، ل تتت  يسعيووتتد   نيكوالس(1)

ويسعنيي ، يسي تل يسلاستت ، يسلتتلر يسريبتتن )وي تتنسي ، رر اتتج: دتتنلول يسن تتل يستتلوسج 

 .40(، ص1995ويسبنك يسلوسج، روسيبر 

(2)Roger, S. and Nawaz, S.,(2007),” Understanding and Acquiring 

Technology Assets for Global Competition”, Technovation, 

Vol.27,Iss.11,Nov,p.p.643-649.   
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 .12، االي  لصسفج رالد، يسيرجن يسسابق(6)

رايا  أكتفتت  أيووتتد يسعلتتتيل يسلتتام ،تتج يس يبواوتت  يسلربيتت  يسيينيتت ، يسكرول أحيل   اع ،    عبل(7)

، ص (1989اااس  لاجسعير، )جالل  يس تتاهرة: رتيتت  يالقعصتتار ويسلتتتوم يسسيااتتي ،  

 . 22-16ص 

 لررتتزيس تتاهرة : . "أوضاع يسف ريء ،ى لصتتر"   2010يسيلتولات ورعل يأخاذ يس ريا .    لررز(8)

، 39، أ تتااور للتولاأيتت   يسيصتترى  ل تتتا يستتوزايء  ،يسيلتولات ورعل يأخاذ يس ريا

 .5ص 

، لكعبتت  ين تتتو يسيصتترو )يس تتاهرة: يسيتتنبف ،تتج يسعربيتت  يسي تتاان  ،بيتتج،  لويتتل اتتيد يستتلوي(9)

 .507-505(، ص ص 1,1981ط

لكعبتت  جن تتتو )يس تتاهرة: يالأ اهتتات يسعربووتت  يسيلادتترة  اتتتييان،  عر،تتات عبتتل يسلزوتتز(10)

 .452(، ص 2,1979، طيسيصرو 

 يحصاءيت يسبنك يسلوسج، انويت لخعتف .(11)

 .2003عتى لوقن يون الوي ياعلياا يسب ر ،ج لاسيزوا  رود،   لويل  رود(12)

أ رور زوااة و،تتل يستتوزياة يستتى لاسيزوتتا    يسعلتيل ،ج لاسيزوا   لتيل يسسلورو  يسعربي  ويسع  وزياة(13)

 .43، ص يسرواض

يسسيل يحيل دارل، أوتيد أثتتر يساللررزوتت  يسياسيتت  عتتتى يعنفتتال يسلتتام ،تتى قستتاع يسختتللات (14)

ص   ،(2014يسصوي  ،ى لصر، اااس  ررعوايه، )جالل  يسزقازوق: رتيتت  يسع تتااة،  

72. 

حسي أبو ح ي  ، إطاا ل عتترل س يتتاس وأ تتوول يىريء ،تتى يسيسع تتفى يسوكوليتت ، ختيد عوير  (15)

 .25(، ص 2000اااس  ررعوايه، )جالل  عيي  يا: رتي  يسع ااة، 

)يس تتاهرة: لررتتز  ،وياوتتي س بتتوم، يالاتتعلياا ،تتج يسعنييتت : راوس لتتي خبتترة يسبنتتك يستتلوسج(16)

 .148(، ص 1994يىهريم ستن ر، 

 .492-437، ص صيالقعصار يس يااجل يس ارا ، يس ارا لويل عب عبل(17)

لكعبتت   :يسسيين عنانى، لبارئ يالقعصار يس يااتتى يسنىتترى ويسعسبي تتى، ) يسزقتتازوق لويل عبل(18)

 . 275ص  (،1993، 2، طيسيلون 
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