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صول تعتبر فيتنام ثانى مصدر لمحصول ا5رز على مستوى العالم بعد تاي3ند، وقد أدى التعليم دورا كبيرا لو :الملخص
، لذا يھدف البحث الحالى إلى تبيان طبيعة الع3قة بين التعليم وتنمية محصول ا5رز فى فيتنام خ3ل ام إلى ھذه المكانةفيتن

م، واستخدم البحث المنھج الوصفى التحليلي، وتوصل البحث إلى وجود ع3قة طردية معنوية 2017-1995الفترة من 
نتاج وقيمة صادرات محصول ا5رز بدولة فيتنام، وھذا يعنى أن زيادة اPنفاق وبين كمية إ احصائيا بين اPنفاق على التعليم،

 . كمية إنتاج وقيمة صادرات ھذا المحصوليتبعھا زيادة فى على التعليم،

Uالتعليم، التنمية، محصول ا5رز، فيتنام :سترشاديةالكلمات ا. 

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

 دول جنوب شرقى جمھورية فيتنام ا%شتراكية ھى إحدى
قارة أسيا، حيث تشغل الساحل الشرقى من شبه جزيرة الھند 

خط  شمال °23إلى  °9الصينية، وتمتد تقريبا بين خطى عرض 
 وبين ،(.https://latitudelongitude.org/vn) ا%ستواء

 .°109 إلى  شرقا °103خطي طول 

  في فيتنام يختلف من الشمال إلى الجنوب،والمناخ
ل المناخ شبه استوائى يتميز بأنه حار ورطب ففي الشما
 :ويوجد به أربعة مواسم منفصلة ھي وممطر،

أما في الجنوب  الربيع والصيف والخريف والشتاء،
 بــجاف ورط: فالمناخ مداري، ويوجد به موسمين فقط 

(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/co
untries_regions/VNM) 

 فيتنام حيث يوجد لديھا عذبة فيوتتنوع موارد المياه ال
ً، ويُقدر تدفق المياه السطحية سنويا بحوالي ًا نھر2360 ّ
 من ھذه %63وجدير بالذكر ان حوالي  ،3م  مليار830

المياه مصدرھا بلدان أجنبية أخرى، كما تتوافر موارد 
المياه الجوفية مع إجمالي ا%حتياطيات المحتملة القابلة 

مياه الجوفية في الب3د والتي تقدر ل3ستغ3ل في طبقات ال
 مليار متر مكعب في السنة، كما أن فيتنام غنية 60بنحو 

، وھي موزعة أساسا في دلتا بة الخصبةبا5راضي الرط
النھر ا5حمر ودلتا نھر ميكونغ وعلى طول الخط الساحلي 

 .FAO, 2011) ( كيلومتر3260البالغ طوله حوالي 

تعليم مما أدى إلى تبوأھا  بالوتھتم فيتنام اھتماما كبيرا
الثانى عشر في تصنيف منظمة التعاون  المركز

، بينما م2015تنمية فى اختبارات بيزاعام ا%قتصادى وال
تبوأت الو%يات المتحدة المركز الثامن والعشرين فى ذات 

وكانت فيتنام قد دخلت 5ول مرة اختبارات التصنيف، 
السادسة (رتبة م حيث تبوأت الم2012في عام " بيزا"

الثامنة (في العلوم، و) الثامنة(في الرياضيات، و) عشرة
في القراءة وكانت أعلى من الو%يات المتحدة ) عشرة

ا5مريكية في تلك المواد الدراسية التي تبوأت المراتب 
الثالثة (، و)الثامنة والعشرين(و) والث3ثين السادسة(

 ، على التواليفي الرياضيات والعلوم والقراءة) والعشرين

و ھناك ث3ثة عوامل تقف خلف ذلك النجاح الذى حققته 
قيادة ملتزمة، : فيتنام فى مجال التعليم، وھذه العوامل ھي

 )2015سشليشر،( ومنھج مركز، وا%ستثمار في المعلمين

وتعتب{{ر فيتن{{ام  م{{ن ال{{دول الت{{ى حقق{{ت مع{{د%ت تنمي{{ة 
 حي{ث -  خاص{ة محص{ول ا5رز -عالية فى مجال الزراعة

تعتبر فيتنام ثانى دول الع{الم تص{ديرا لمحص{ول ا5رز بع{د  
تطبي{{ق نظ{{{ام :تاي3ن{{د، وذل{{ك بفض{{{ل ع{{دة عوام{{ل أھمھ{{{ا 

واعية الت{ى اتبعتھ{ا تعليمي متميز، والسياسات ا%قتصادية ال
، وا%س{{تفادة م{{ن تجرب{{ة الص{{ين ، باPض{{افة حكوم{{ة فيتن{{ام

ن{اخ المناس{ب إلى وف{رة المي{اه العذب{ة والترب{ة الخص{بة والم
لزراع{{{ة ا5رز ، كم{{{ا أن الش{{{عب الفيتن{{{امي ش{{{عب دءوب 

 .)2017، العـزم أبو(يعشق العمل 
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 مشكلة البحث

ما دور  :تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس ا�تي
التعليم فى تنمية محصول ا5رز في فيتنام ؟ وينبثق من ھذا 

 :التساؤل الرئيس ا5سئلة الفرعية التالية

 ار اPنفاق على التعليم فى فيتنام؟ ما مقد-1

  ما أھمية محصول ا5رز في فيتنام؟-2

 م{{{ا طبيع{{{ة الع3ق{{{ة ب{{{ين اPنف{{{اق عل{{{ى التعل{{{يم وتنمي{{{ة -3
 ؟محصول ا5رز فى فيتنام ؟

 أھداف البحث

يھدف البحث تبيان الع3قة بين التعليم وتنمية محصول 
اف وينبثق من ھذا الھدف الرئيس ا5ھد ا5رز فى فيتنام،

 :الفرعية التالية

 . تحديد مقدار اPنفاق على التعليم فى فيتنام-1

 .  بيان أھمية محصول ا5رز فى فيتنام-2

 تحليل الع3قة بين اPنفاق على التعل{يم وتنمي{ة محص{ول -3
 .ا5رز في فيتنام

 ھمية البحثأ

 أھمي{{ة البح{{ث م{{ن خ{{3ل اس{{تعراض س{{وف ي{{تم تن{{اول
تطبيقي{{ة ل{{ه، وتتمث{{ل ا5ھمي{{ة ا5ھمي{{ة النظري{{ة وا5ھمي{{ة ال

النظرية للبحث فى توضيح طبيعة الع3قة بين ا%نفاق عل{ى 
التعل{{يم وتنمي{{ة أح{{د القطاع{{ات الزراعي{{ة المھم{{ة ف{{ى فيتن{{ام 
وھو محصول ا5رز، وتتمثل ا5ھمية التطبيقية للبحث فيم{ا 
يمك{{ن أن يس{{فر عن{{ه م{{ن نت{{ائج ق{{د تفي{{د ف{{ى توجي{{ه الق{{ادة 

مك{{ن ا%س{{تفادة م{{ن تجرب{{ة فيتن{{ام متخ{{ذى الق{{رار، حي{{ث ي
لت{{{ى انعكس{{{ت إيجابي{{{ا عل{{{ى القط{{{اع التعليمي{{{ة الناجح{{{ة وا

 .الزراعى وبخاصة محصول ا5رز

 حدود البحث

 : بالحدود التاليةالبحثلتزم ي

وكمية  اPنفاق على التعليم، :الحد الموضوعي ويشمل -1
وقيمة  إنتاج المحاصيل الزراعية ومحصول ا5رز،

 .يل الزراعية ومحصول ا5رزصادرات المحاص

 دولة فيتنام إحدى دول جنوب شرق أسيا:  الحد المكاني-2

 2017 -1995الفترة الممتدة من :  الحد الزمانى-3

 منھج البحث

يعتمد الباحث في البحث الحالي على المنھج الوصفي 
% يقتصر على  على الوصف والتحليل، والذى القائم

وإنما يقدم  موضوع ما،وصف ما ھو قائم حول مشكلة أو 
الحقائق والبيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع الظاھرة 

ر الع3قات بين الظواھر المراد دراستھا، ويوضح ويفس

ويستخدم البحث ھذا المنھج فى تحليل مفھوم  ،المختلفة
باPضافة إلى تبيان طبيعة الع3قة بين  التعليم فى فيتنام،

 .في فيتنامالتعليم وتنمية محصول ا5رز 

 اUطار النظرى للبحث

لنظرى للبحث من خ3ل ث3ثة سوف يتم تناول اPطار ا
يتمثل المحور ا5ول فى اPنفاق على التعليم فى  :محاور

فيتنام، ويتمثل المحور الثانى فى أھمية محصول ا5رز فى 
فيتنام، أما المحور الثالث فيتمثل فى الع3قة بين اPنفاق 

 :محصول ا5رز في فيتنام، على النحو التالي يةعلى التعليم وتنم

 اUنفاق على التعليم فى فيتنام

م أجرت فيتنام تغييرات واسعة فى 1991منذ عام 
نفاق على التعليم، مرتبطة بالتوسع في اP نظامھا التعليمي،
واPھتمام بتدريب  ،التعليم ا5ساسي وتحسين نوعية

درسية المناسبة، المعلمين، واختيار المناھج والكتب الم
كين (ونشر التعليم ا%بتدائي خاصة فى ا5ماكن المحرومة 

 . )2015 ،رولستون

أى ) 3: 4: 5(وحاليا تعمل المدارس الفيتنامية بنظام 
عندما يبلغ سن الطفل -ة خمس سنوات في المدرسة اPبتدائي

، نوات في المدرسة الثانوية الدنيا تليھا أربع س-ست سنوات
ت في المدرسة الثانوية العليا، ھناك أيضا ثم ث3ث سنوا

، ومرحلة سنوات 6سن مرحلة ما قبل ا%بتدائي حتى 
التعليم والتدريب التقني والمھني وھى متاحة بعد المدرسة 
ا%بتدائية والثانوية، وأخيرا مرحلة التعليم العالي وھى 
متاحة في الكليات ومعاھد البحوث 5ولئك الذين يجتازون 

 .)Bob, 2012(ية المدرسة الثانوية امتحان نھا

والسلم التعليمي بھا يتشابه  إن نظام التعليم في فيتنام،
إلى حد كبير مع نظم التعليم في العديد من دول العالم 

أن نظام التعليم فى . 1المتقدمة، وكما يتضح من شكل 
 :فيتنام يتكون من عدة مراحل ھي

 مرحلة التعليم قبل ا:بتدائى

 الحضانة من سن ث3ثة شھور إلى سن ويشمل مرحلة
 سن منوتبدأ  ث3ث سنوات، ومرحلة رياض ا%طفال،

 .ث3ث سنوات حتى سن ست سنوات

 المرحلة ا:بتدائية

، سنوات، وتستمر لمدة خمس سنوات 6ن وتبدأ عند س
وبعد إنھاء الطالب ھذه المرحلة بنجاح أمامه خياران إما 

مدة أربع سنوات، أو أن يلتحق بمرحلة الثانوية الدنيا ل
 .يلتحق بتدريب مھنى لمدة عامين

 مرحلة الثانوية الدنيا

وتبدأ عند سن إحدى عشرة سنة، وتستمر لمدة أربع 
سنوات، وبعد إنھاء الطالب ھذه المرحلة بنجاح أمامه عدة 

 إما أن يلتحق بمرحلة الثانوية العليا لمدة ث3ث خيارات
 .سنوات، أو يلتحق بالتعليم المھنى
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 ھيكل نظام التعليم في فيتنام. 1 شكل

  إعداد الباحث اعتمادا على بيانات الموقع التالى:المصدر

http://sites.miis.edu/educationinvietnam/current-education/current-structure-of-education 

   

 الجامعة
  سنوات4مدتھا

)سنة18من سن (  

ثانوية عليا مرحلة  
سنوات3مدتھا   

)18-15من سن (  

 مرحلة الثانوية الدنيا
 سنوات 4مدتھا 

 )سنة15 -11من سن ( 
 

 المرحلة ا%بتدائية
 سنوات5مدتھا 

 )سنة11-6من سن (
 

 مرحلة التعليم قبل ا%بتدائي

 )سنوات3-شھور3من سن ( ة الحضانة مرحل-

 )سنوات6-3من سن (  مرحلة رياض ا5طفال-

 

 تدريب مھنى
 مدته عامان

 تعليم ثانوى مھني

 سنوات4-3مدته

 كلية

سنوات3-2مدتھا  

 تدريب مھني

 دته عامانم

 تعليم ثانوي متقدم

 سنوات4-3مدته 
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 الثانوية العليامرحلة 

وتبدأ عند سن خمس عشرة سنة، وتستمر لمدة ث3ث 
سنوات، وبعد إنھاء الطالب ھذه المرحلة بنجاح يلتحق 

 .بالجامعة أو باحدى الكليات

 مرحلة التعليم الجامعى

 تھتم الحكومة الفيتناميةحيث  وتشمل الجامعات والكليات
 الرغم من وعلى اھتماما كبيرا باPنفاق الكبيرعلى التعليم،

أن بعض الحكومات تنفق على التعليم أكثر من ذلك، إ% أن 
زيادة : ما يميز فيتنام ھو أنھا تركز على ا5ساسيات مثل

معدل ا%لتحاق بالمدارس وتدريب المعلمين وضمان حد 
أدنى من الجودة التعليمية، ولذلك نجد ا5طفال الفيتناميين 

فات العالمية في سن الخامسة عشرة يتفوقون في التصني
على نظرائھم من الو%يات المتحدة وبريطانيا في 

 .الرياضيات والعلوم، ويتساون مع أقرانھم ا5لمان

عليم استثمار محوري بالنسبة ويدرك الفيتناميون أن الت
الفرص  ن أجل تحقيق ا%ستفادة القصوى منم لھم،

ًفعلى الرغم من أن المصانع تتحول تدريجيا نحو  التجارية،
 ن ا�%ت % تزال بحاجة لمشغلين،تمتة إ% أا5

يجب أن يكونوا على قدر عال من التعليم والكفاءة  وھؤ%ء
 للتعامل مع التعليمات المعقدة، كذلك الزراعة تحتاج
 إلى أيدى عاملة مدربة وماھرة، ولن يتأتى ذلك إ% بالتعليم

(https://www.argaam.com/ar/article/articl
edetail/id/519320). 

وقد طورت وزارة التعليم في فيتنام خطة طويلة المدى 
تتضمن مجموعة التطلعات والرغبة العارمة لدى الدولة 
 في تطوير التعليم، فقد قامت الوزراة بمشاركة ھذه
الخطة مع أفضل الدول التي حققت أعلى الدرجات في ھذا 
المجال لمناقشة نقاط القوة والضعف واستخ3ص العبر 

أفضل ما توصلت له ھذه البلدان من نجاحات وتطبيق 
وتجنب ما واجھته من إخفاقات، وقد خصصت حكومة 

نيتھا السنوية  من ميزا-%21 حوالي -فيتنام نسبة كبيرة
لتطبيق الخطة التي طوروھا، وتعتبر  ؛م للتعليم2010عام 

 مـــــھذه النسبة ا5على بين الدول الناشئة على مستوى العال
(https://www.alfaseeh.com/vb/showthread
.php?t=88776).   

كما اھتمت حكومة فيتنام بالتعليم الزراعى ودفعت 
 ،ن مؤسسات التدريب المھني الجديدةبإنشاء العديد م

 مدرسة ثانوية 301 و  كلية مھنية165ارتفع عددھا إلى 
امج مركز تدريب مھني، ومختلف بر 874مھنية و

كومة زيادة النسبة المئوية ، كما تنوي الحالتدريب ا5خرى
ًيبا مھنيا رسميا من للعاملين الذين تلقوا تدر ً  65 إلى 60ً

 مع توسيع 2020في المائة من القوى العاملة بحلول عام 
المھنيين  نطاق التسجيل في برامج الدراسة الموجھة نحو

 امــــع الط3ب في فيتنــــ في المائة من جمي80 إلى 70من 

(https://wenr.wes.org/2017/11/education-
in-vietnam).  

 أن إجمالي الناتج المحلى لفيتنام 1 ويتضح من جدول
 م،1995مليار دو%ر أمريكي عام  20.74بلغ حوالي 

مليون دو%ر  415حوالي  وكان مقدار ا%نفاق على التعليم
من % 2أمريكي فى نفس العام وھو ما يمثل حوالي 

، ثم تطور اجمالي الناتج ممالى الناتج المحلي لفيتنااج
مليار دو%ر أمريكي عام  223.8المحلي ليصبح حوالي 

  حوالي م، فى حين بلغ مقدار ا%نفاق على التعليم2017
، بنسبة مئوية  مليار دو%ر أمريكي من نفس العام12.5

،من إجمالي الناتج المحلي، أى أن حجم %5.6حوالي 
عف أكثر من ث3ثين ا%نفاق على التعليم فى فيتنام قد تضا

ضعفا، مما يؤكد على اھتمام فيتنام الشديد با%نفاق على 
كما يتضح من الجدول تزايد أعداد المتعلمين فقد  التعليم،

مليون متعلم، ثم زاد  18.8م حوالى 1995بلغ عددھم عام 
مليون متعلم ، مما  22.5م ليصبح حوالى 2017العدد عام 

أعداد الملتحقين بالمدارس فى يدل على اھتمام فيتنام بزيادة 
 .المراحل التعليمية المختلفة

 فيتنامأھمية محصول ا2رز في 

تعتبر فيتنام من الدول التى حققت معد%ت تنمية عالية 
حيث يعتبر  جال الزراعة وبخاصة محصول ا5رز،فى م

ا5رز أھم المحاصيل الغذائية ا5ساسية في فيتنام، لذا فإن 
ًتعطي دائما أولوية قصوى للحفاظ على الحكومة الفيتنامية 

لضمان ا5من الغذائي للب3د، حيث يستھلكه  منطقة ا5رز؛
 ،)من إجمالى السكان% 93حوالى (  مليون شخص89حوالي 

  مليون شخص يعيشون60وھو مصدر دخل مھم 5كثر من 
وتعد دلتا الميكونج   ،في المناطق الزراعية والريفية

رز في فيتنام، وتسھم بأكثر من  ل£المنطقة الرئيسة المنتجة
 .)Tin, 2017( من ا5رز الفيتنامي المصدر% 90

ومنذ التسعينيات ارتفع حجم صادرات ا5رز بشكل 
كبير، مما جعل فيتنام ثاني أكبر مصدر ل£رز في العالم، 

 بشأن 2009 لسنة 63وقد أصدرت الحكومة القرار رقم 
ضمان مصادر : لىويسعى القرار إ ا5من الغذائي الوطني،

، مع 2030 حتى عام 2020إمداد غذاء كافية بحلول عام 
ووضع حد لنقص ا5غذية والجوع ورفع  زيادة اPنتاج،

مستوى جودة اPنتاج، وضمان حصول منتجي ا5رز على 
 من تكاليف اPنتاج% 30أرباح تزيد في المتوسط عن 

Le, 2012)(. 

مزروعة ارتفاع نسبة ا5راضى ال 2 ويتضح من جدول
 ا5رز بصفة فى فيتنام بصفة عامة والمزروعة بمحصول

غت مساحة ا5راضى الزراعية م بل1995ففى عام  ،خاصة
مليون ھكتار  6.77مليون ھكتار منھا  10.5 حوالى

مزروعة با5رز، وقد زادت مساحة ھده ا5راضى زيادة 
م حيث وصلت مساحة ا5راضى 2017كبيرة عام 

 7.71 منھا حوالى ،ون ھكتارملي 15الزراعية حوالى 
أى أن أكثر من نصف  مليون ھكتار مزروعة با5رز،

ا5راضى الزراعية فى فيتنام تزرع بمحصول ا5رز د%لة 
 .على أھمية ھذا المحصول بالنسبة لسكان فيتنام واقتصادھا
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ونسبة ا:نفاق  ،بالمليار دو:ر أمريكيفى فيتنام إجمالى الناتج المحلى وإجمالى المتعلمين وا:نفاق على التعليم  .1جدول 
 )2017-1995(على التعليم من الناتج المحلي فى الفترة 

نسبة ا:نفاق على التعليم من 
 )% (إجمالى الناتج المحلى

 مقدارا:نفاق على التعليم
 )بالمليار دو:ر أمريكى(

إجمالى أعداد 
 )بالمليون(المتعلمين

اجمالى الناتج المحلى 
 ):ر أمريكىبالمليار دو(

 السنة

2.0 0.415 18.792 20.740 1995 

2.1 0.518 18.951 24.660 1996 

2.4 0.644 19.892 26.840 1997 

2.3 1.086 20.321 47.210 1998 

2.1 1.022 20.621 48.680 1999 

3.5 1.075 20.888 31.170 2000 

3.7 1.203 21.03 32.690 2001 

3.8 1.339 20.865 35.060 2002 

4.1 1.630 20.81 39.550 2003 

4.4 1.985 20.773 45.430 2004 

4.2 2.432 20.481 57.630 2005 

4.4 2.929 20.446 66.370 2006 

4.6 3.554 20.222 77.410 2007 

4.9 4.747 19.579 99.130 2008 

4.8 5.222 19.617 106.010 2009 

5.1 5.977 20.015 115.930 2010 

4.8 6.966 20.31 135.540 2011 

5.5 8.037 20.478 155.820 2012 

5.7 8.810 20.574 171.220 2013 

5.1 9.530 21.202 186.200 2014 

5.1 9.807 21.452 193.240 2015 

5.3 10.900 21.685 205.280 2016 

5.6 12.530 22.22 223.780 2017 

 المتوسط 93.287 20.488 4.450 4.8%

 :  بيانات الجدول جمعت وحسبت من المصادر التالية: المصدر

 1) https://www.theglobaleconomy.com/Vietnam/GDP_current_USD/ 

2) Binh Tran-Nam (2003). The Vietnamese Economy, Awakening the dormant dragon, Routledge Curzon, 
Taylor and Francis Group, London, 223.  

3) https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=VN 
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)2017-1995(إجمالى المساحة المزروعة و المساحة المزروعة با2رز فى فيتنام فى الفترة . 2جدول   

نسبة مساحة ا2رز من إجمالى 

 )%  (المزروعة المساحة

 المساحة المزروعة با2رز

 )ھكتاربالمليون (

 إجمالى المساحة المزروعة

 )بالمليون ھكتار(

 السنة

64.3 6.766 10.500 1995 

64.1 7.004 10.930 1996 

62.7 7.100 11.320 1997 

62.7 7.363 11.740 1998 

62.1 7.654 12.320 1999 

60.6 7.666 12.640 2000 

59.9 7.493 12.510 2001 

58.5 7.504 12.830 2002 

57.4 7.452 12.980 2003 

56.5 7.445 13.180 2004 

55.1 7.329 13.290 2005 

54.6 7.325 13.410 2006 

53.1 7.207 13.560 2007 

53.4 7.400 13.870 2008 

53.9 7.437 13.810 2009 

53.3 7.489 14.060 2010 

53.4 7.665 14.360 2011 

.053 7.761 14.640 2012 

53.4 7.903 14.790 2013 

52.8 7.816 14.810 2014 

52.4 7.828 14.950 2015 

51.2 7.737 15.110 2016 

51.1 7.709 15.100 2017 

 المتوسط 13.335 7.481 %56.1

 :بيانات الجدول جمعت وحسبت من كتاب ا%حصاء السنوى لفيتنام متاح على الموقع :المصدر

 https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid =778                                              
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  إھتمام فيتنام بالمحاصيل الزراعية3ويتضح من جدول 
ففى  ،ة وبزراعة محصول ا5رز بصفة خاصةبصفة عام

يل الزراعية م بلغت إجمالى إنتاجھا من المحاص1995عام 
 مليون طن أرز، 25، منھا حوالى  مليون طن39.6حوالى 

 67.3م زاد إجمالى إنتاج المحاصيل 2017وفى عام 
 مليون طن أرز، وفقا لبيانات 42.8مليون طن منھا حوالى 

فى فيتنام، مما جعل فيتنام تحتل مكتب ا%حصاءات العامة 
والذى إنعكس  المرتبة الثانية عالميا فى تصدير ا5رز،

 .بدوره على تقدم فيتنام اقتصاديا

ارتفاع قيمة صادرات فيتنام من  4 ويتضح من جدول
 عامة ومن محصول ا5رز المحاصيل الزراعية بصفة

بلغ إجمالى الصادرات م 1995ففى عام  ،بصفة خاصة
مليار دو%ر أمريكي منھا  1.7الزراعية لفيتنام حوالى 

دو%ر أمريكي صادرات محصول مليون  383حوالى 
م فقد بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2017، أما عام ا5رز

مليار دو%ر أمريكي فى حين بلغت 17.4الزراعية حوالى 
يكي  مليار دو%ر أمر2.6قيمة صادرات ا5رز حوالى 

،وفقا لبيانات مكتب ا%حصاءات العامة فى فيتنام، مما يدل 
الذى يعتبر من أھم على اھتمام فيتنام بمحصول ا5رز و

 .صادرات فيتنام

 الع�قة بين التعليم و تنمية محصول ا2رز فى فيتنام

أشارت الدراسات المھتمة والتقارير التى تناولت طبيعة 
والقطاع الزراعى فى فيتنام  الع3قة بين اPنفاق على التعليم

إلى أنه كلما زاد ا%ھتمام بالتعليم وتخصيص موارد مالية 
 فيتنام زادت لرفع مستوى كفاءة القطاع الزراعى فى

والذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاج  ،إنتاجية ھذا القطاع
ك ع3قة وثيقة المحاصيل الزراعية بھا، ومن ثم فإن ھنا

لتعليم وبين كمية إنتاج وقيمة على ا بين مقدار اPنفاق
صادرات محصول ا5رز فى فيتنام، ويمكن توضيح ھذه 

ذلك بحساب معامل الع3قة من خ3ل التحليل ا%حصائي و
، ومعادلة ا%نحدار الخطى البسيط، ا%رتباط البسيط

للتوصل إلى طبيعة الع3قة بين التعليم وتنمية محصول 
 .ا5رز فى فيتنام

 أن معامل اPرتباط بين مقدار .5ويتضح من جدول 
تاج المحاصيل اPنفاق على التعليم بدولة فيتنام و كمية إن

عند مستوى معنوية  ،(**)0.868 الزراعية بلغ حوالي
مما يشير إلى وجود ع3قة طردية معنوية  ،0.01

  أنه كلما زاد مقدار اPنفاق علىوھذا يدل على احصائيا،
 .صيل الزراعية فى فيتنامالتعليم زادت كمية إنتاج المحا

أن معامل ا%نحدار ) 1(ومعادلة  2 ويتضح من شكل
وھذا يدل على أن زيادة ا%نفاق على  ،2.105 بلغ حوالى

التعليم بمقدار مليار دو%ر أمريكي يؤدى إلى حدوث زيادة 
مليون  2.105في كمية إنتاج المحاصيل الزراعية بمقدار 

، وھذا 0.75لغ حوالى كما يتضح أن معامل التحديد ب ،طن
 من التغير 0.75يدل على أن معادلة ا%نحدار تفسر أن 

الحاصل في كمية إنتاج ا5رز يشرحھا أو يفسرھا اPنفاق 
حدثت بسبب عوامل أخرى،  0.25على التعليم، والباقى 

مما يؤكد دور ا%نفاق على التعليم في زيادة كمية إنتاج 
 .المحاصيل الزراعية في فيتنام

م بين مقدار اUنفاق على التعلي لة ا:نحدار الخطىمعاد
 وكمية إنتاج المحاصيل الزراعية

مقدار ا%نفاق على   Yكمية إنتاج محصول ا5رز
 Xالتعليم، 

 :حيث

   Y =2.105 X + 48.68   0.753=  R2) 1(معادلة 

  معامل التحديدR2 حيث

T= -21.189      F=0.170  

رتباط بين مقدار أن معامل اP 6ويتضح من جدول 
مية إنتاج محصول اPنفاق على التعليم بدولة فيتنام وك

 0.01عند مستوى معنوية  ،(**)0.902 ا5رز بلغ حوالي
،مما يشير إلى وجود ع3قة طردية معنوية احصائيا،وھذا 

يم  زادت يدل على أنه كلما زاد مقدار اPنفاق على التعل
 .كمية إنتاج محصول ا5رز

أن معامل ا%نحدار ) 2(ومعادلة  3 ويتضح من شكل
، وھذا يدل على أن زيادة ا%نفاق على 14.447 بلغ حوالى

التعليم بمقدار مليار دو%ر أمريكي يؤدى إلى حدوث زيادة 
مليون طن ،كما  14.447في كمية إنتاج ا5رز بمقدار 

، وھذا يدل على 0.81يتضح أن معامل التحديد بلغ حوالى 
 من التغير الحاصل في 0.81 تفسر أن أن معادلة ا%نحدار

كمية إنتاج ا5رز يشرحھا أو يفسرھا ا%نفاق على التعليم، 
حدثت بسبب عوامل أخرى، مما يؤكد دور 0.19والباقى 

 .ا%نفاق على التعليم في زيادة كمية إنتاج ا5رز في فيتنام

التعليم معادلة ا:نحدار الخطى بين مقدار اUنفاق على 
  محصول ا2رزوكمية إنتاج

مقدار ا%نفاق على  Y كمية إنتاج محصول ا5رز
 .Xالتعليم، 

 :حيث

 Y = 14.447X + 30.11=  R2   0.814)  2(معادلة 

  معامل التحديدR2 حيث

T= -21.189  F=0.388     

أن معامل اPرتباط بين مقدار  7ويتضح من جدول 
حاصيل اPنفاق على التعليم بدولة فيتنام وقيمة صادرات الم

عند مستوى معنوية  ،(**)0.980 الزراعية بلغ حوالي
مما يشير إلى وجود ع3قة طردية معنوية  ،0.01

وھذا يدل على أنه كلما زاد مقدار اPنفاق على  احصائيا،
  .زادت قيمة صادرات المحاصيل الزراعية فى فيتنامم التعلي
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 )2017-1995( رز فى فيتنام فى الفترة، وكمية إنتاج ا2إجمالى كمية اUنتاج الزراعى. 3 جدول

نسبة إنتاج ا2رز من إجمالى 
 )%(ا:نتاج الزراعى 

 كمية إنتاج ا2رز
 )بالمليون طن(

 إجمالى كمية اUنتاج الزراعى
 )بالمليون طن(

 السنة

63 24.964 39.585 1995 

62 26.397 42.300 1996 

62 27.524 44.188 1997 

63 29.146 46.574 1998 

63 31.394 50.194 1999 

65 32.530 49.796 2000 

59 32.108 54.724 2001 

62 34.447 55.221 2002 

62 34.569 55.972 2003 

65 36.149 55.384 2004 

63 35.833 57.174 2005 

61 35.850 58.444 2006 

60 35.943 60.255 2007 

65 38.730 59.667 2008 

63 38.950 61.587 2009 

61 40.006 65.431 2010 

62 42.398 68.364 2011 

62   43.738 70.019 2012 

62 44.039 70.609 2013 

65 44.975 69.315 2014 

68 45.091 66.211 2015 

65 43.165 66.767 2016 

64 42.763 67.262 2017 

 المتوسط 58.045 36.553 63%

  الية بيانات الجدول جمعت وحسبت من المصادر الت:المصدر

1)http://ricepedia.org/vietnam 

2)https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid =778 

3)General Statistics Office Of Vietnam(GSO),2017,p466  
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)2017-1995( إجمالى قيمة الصادرات الزراعية، وقيمة صادرات ا2رز فى فيتنام فى الفترة. 4 جدول  

من إجمالى نسبة صادرات ا2رز 
 )% ( الزراعيةالصادرات

 قيمة صادرات ا2رز
 )بالمليار دو:ر أمريكي(

 إجمالى قيمة الصادرات الزراعية
 )بالمليار دو:ر أمريكي(

 السنة

22 0.383 1.746 1995 

27 0.579 2.160 1996 

31 0.689 2.231 1997 

32 0.719 2.274 1998 

34 0.869 2.546 1999 

26 0.670 2.563 2000 

27 0.650 2.421 2001 

31 0.750 2.397 2002 

28 0.750 2.672 2003 

30 1.000 3.384 2004 

34 1.500 4.467 2005 

24 1.300 5.352 2006 

23 1.600 7.033 2007 

29 2.700 9.240 2008 

30 2.500 8.353 2009 

31 3.250 10.640 2010 

25 3.660 14.448 2011 

24 3.670 15.463 2012 

21 2.920 14.053 2013 

19 2.940 15.213 2014 

19 2.800 14.811 2015 

14 2.160 15.432 2016 

15 2.620 17.389 2017 

 المتوسط 7.665 1.769 23%

   بيانات الجدول جمعت وحسبت من المصادر التالية:المصدر

1)http://ricepedia.org/vietnam 

2)https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid =778 

3)https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780 
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بين مقدار اUنفاق على التعليم ،و كمية إنتاج المحاصيل الزراعية فى فيتنام ) بيرسون(معامل اUرتباط البسيط  .5جدول 
 )2017 – 1995( ةفى الفتر

المتغيرات كمية إنتاج المحاصيل الزراعية

مقدار اPنفاق على التعليم Pearson Correlation 0.868(**)

N 23عدد المشاھدات

 **معنوى عند مستوى0.01

 

 

 

 فى الفترةام اج المحاصيل الزراعية فى فيتنا:نحدار الخطى البسيط بين مقدار اUنفاق على التعليم وكمية إنت .2 شكل
)1995 – 2017( 

 

 

 

كمية إنتاج محصول ا2رز فى فيتنام فى  و،على التعليم بين مقدار اUنفاق) بيرسون(معامل اUرتباط البسيط  .6جدول 
 )2017 – 1995( الفترة

 كمية إنتاج ا2رز المتغيرات

 (**)Pearson Correlation 0.902 مقدار اPنفاق على التعليم

تعدد المشاھدا  N 23 

 **معنوى عند مستوى0.01 
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 1995( فيتنام  فى الفترة فى ا:نحدار الخطى البسيط بين مقدار اUنفاق على التعليم وكمية إنتاج محصول ا2رز .3 شكل
– 2017( 

 

صيل الزراعية فى فيتنام وقيمة صادرات المحا بين مقدار اUنفاق على التعليم،) بيرسون(معامل اUرتباط البسيط  .7جدول 
 )2017 – 1995( فى الفترة

 قيمة صادرات المحاصيل الزراعية المتغيرات

(**)Pearson Correlation 0.980 مقدار اPنفاق على التعليم

N 23عدد المشاھدات 

 **معنوى عند مستوى0.01

 

أن معامل ا%نحدار ) 3(ومعادلة  4 ويتضح من شكل
يدل على أن زيادة ا%نفاق على ، وھذا 1.452 بلغ حوالى

التعليم بمقدار مليار دو%ر أمريكي يؤدى إلى حدوث زيادة 
 1.452في قيمة صادرات المحاصيل الزراعية بمقدار 

كما يتضح أن معامل التحديد بلغ حوالى  ،مليون طن
 0.96، وھذا يدل على أن معادلة ا%نحدار تفسر أن 0.96

 ا5رز يشرحھا أو من التغير الحاصل في كمية إنتاج
حدثت بسبب  0.04يفسرھا ا%نفاق على التعليم، والباقى 

عوامل أخرى، مما يؤكد دور ا%نفاق على التعليم في زيادة 
 .قيمة صادرات المحاصيل الزراعية في فيتنام

معادلة ا:نحدار الخطى بين مقدار اUنفاق على التعليم 
 قيمة صادرات المحاصيل الزراعيةو

قدار ا%نفاق على م Y  محصول ا5رزكمية إنتاج
 .X التعليم

 :حيث

Y = 1.452 X + 1.204     R2 = 0.960 )   3(معادلة   

 :حيث

 R2معامل التحديد 

T=-2.245  F= 0.455 

أن معامل اPرتباط بين مقدار  8 ويتضح من جدول
اPنفاق على التعليم بدولة فيتنام وقيمة صادرات محصول 

، 0.01، عند مستوى معنوية **)(0.831 ا5رز بلغ حوالي
مما يشير إلى وجود ع3قة طردية معنوية احصائيا، وھذا 
يدل على أنه كلما زاد مقدار اPنفاق على التعليم زادت قيمة 

 .صادرات محصول ا5رز

أن معامل ا%نحداربلغ ) 4(ومعادلة  5 يتضح من شكل
، وھذا يدل على أن زيادة ا%نفاق على 0.241حوالى 

م بمقدار مليار دو%ر أمريكي يؤدى إلى حدوث زيادة التعلي
 مليار دو%ر 0.241في قيمة صادرات ا5رز بمقدار 

، 0.69امريكي، كما يتضح أن معامل التحديد بلغ حوالى 
 من 0.69وھذا يدل على أن معادلة ا%نحدار تفسر أن 

التغير الحاصل في قيمة صادرات ا5رز يشرحھا أو 
حدثت بسبب 0.31التعليم، والباقى يفسرھا ا%نفاق على 

عوامل أخرى، مما يؤكد دور ا%نفاق على التعليم في زيادة 
 . في فيتنامقيمة صادرات ا5رز
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  فى الفترةرات المحاصيل الزراعية فى فيتناما:نحدار الخطى البسيط بين مقدار اUنفاق على التعليم وقيمة صاد .4 شكل
)1995 – 2017( 

 

بين اUنفاق على التعليم و قيمة صادرات محصول ا2رز فى فيتنام فى الفترة ) بيرسون( اUرتباط البسيط معامل .8 جدول 
1995 – 2017 

 قيمة صادرات ا2رز المتغيرات

مقدار اPنفاق على التعليم Pearson Correlation 0.831(**)

N         عدد المشاھدات  23

 ** معنوى عند مستوى 0.01

 

  

 فى فيتنام فى الفترة ا:نحدار الخطى البسيط بين مقدار اUنفاق على التعليم وقيمة صادرات محصول ا2رز .5 شكل
)1995 – 2017(  
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معادلة ا:نحدار الخطى البسيط بين مقدار اUنفاق على 
 لتعليم وقيمة صادرات محصول ا2رزا

Y=0.241 X +0.696 

 :حيث

X نفاق على التعليمPمقدار ا 

Y ة صادرات محصول ا5رزقيم 

R2 =0.691 

 حيث

R2 معامل التحديد  

T=3.215  F=11.902 

 نتائج البحث

من خ3ل ا%ط3ع على المعالجة ا%حصائية لمتغيرات 
الظاھرة موضوع البحث فى الجزء ا%حصائي فى ذات 

 8، 7، 6 ،5وكما جاء فى التعليق على الجداول  البحث،
 مقدار اPنفاق على حيث تم توضيح طبيعة الع3قة بين

التعليم وبين كل من كمية إنتاج وقيمة صادرات المحاصيل 
الزراعية، وكمية إنتاج وقيمة صادرات محصول ا5رز 

 : فى فيتنام، ومما سبق يتضح أن

ھناك ع3قة طردية معنوية احصائيا ب{ين مق{دار اPنف{اق  -1
عل{{ى التعل{{يم و كمي{{ة إنت{{اج المحاص{{يل الزراعي{{ة بص{{فة 

وھ{ذا ي{دل عل{ى  ول ا5رز بصفة خاص{ة،عامة، ومحص
  عل{{ى التعل{{يم بص{{فة عام{{ة ي{{ؤدى إل{{ىأن زي{{ادة اPنف{{اق

نعكس إيجابي{{ا ج{{ودة التعل{{يم الزراع{{ى ف{{ى فيتن{{ام، مم{{ا ي{{
ت{اج ، مما يؤدى إلى زيادة كمي{ة إنعلى القطاع الزراعى

، وإنت{{اج محص{{ول المحاص{{يل الزراعي{{ة بص{{فة عام{{ة
 .ا5رز بصفة خاصة

دي{{ة معنوي{{ة احص{{ائيا ب{{ين مق{{دار أن ھن{{اك ع3ق{{ة طر -2
اPنف{{{اق عل{{{ى التعل{{{يم بدول{{{ة فيتن{{{ام وقيم{{{ة ص{{{ادرات 

فة عام{{ة، ومحص{{ول ا5رز المحاص{{يل الزراعي{{ة بص{{
، وھ{{ذا ي{{دل عل{{ى أن زي{{ادة اPنف{{اق عل{{ى بص{{فة خاص{{ة

التعل{{يم بص{{فة عام{{ة ي{{ؤدى ج{{ودة التعل{{يم الزراع{{ى ف{{ى 
عي{ة، فيتنام، مما يؤدى إلى زيادة إنتاج المحاص{يل الزرا

، وص{ادرات اتھا بص{فة عام{ةومن ثم زيادة قيمة ص{ادر
 .محصول ا5رز بصفة خاصة
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THE ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPMENT OF RICE CROP IN 
VIETNAM 
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ABSTRACT: Vietnam is the second largest rice exporter in the world after Thailand, 
Education has played a significant role for Vietnam to reach this position, so the current 
research aims to show the relationship between education and rice crop development in 
Vietnam during the period from 1995 to 2017, the research used the descriptive analytical 
method, and the research found a statistically significant correlation between the expenditure 
on education, and the amount of production and exports value of rice crop in Vietnam ,This 
means that increased spending on education is followed by an increase in the amount of 
production  and  export  value  of  rice  crop 

Key words: Education, development, rice crop, vietnam. 
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