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 شكر وتقدير
 .زيدنكم "شكر المولى العليم الق ائل في محكم تنزيلو " ولئن شكرتكم ألأ

 ، ف للو الحمد كما ينبغي لجالل وعظيم سلطانو.األطروحةعلى انجاز ىذا    أعاننيف الحمد هلل الذي  

 إلىفوق ا باالمتنان والتقدير  في ىذا المق ام بالشكر والعرف ان مر  أتقدم أن إالال يسعني    ثم
الدكتور مولود    األستاذذو الوجو البشوش والق لب الطيب ذو النفس الطيبة االبية    وأستاذي أخي

يفتح عليو فتحا مبينا، ويطيل في عمره وينعم عليو بالعلم والصحة والمال،   أنهللا    اسألكبير الذي  
كثيرا    وأف ادنا ،األطروحةكيف ال وىو الذي اشرف والحظ ودقق كل صغيرة وكبيرة في ىذه  

را خاصة مالحظاتو الدقيقة وتوجيياتو المفيدة جدا والقيمة، والتي كانت كالبلسم الشافي لكل  كثي
 األطروحةغلطة وخطأ في كل نقطة من نق اط ىذه  

كما اتوجو بجزيل الشكر والتقدير واالمتنان الى المشرف المساعد الدكتور شيخاوي عبد  
 وعلى كل مابذلو من جيد.النيرة    اءواآلر  واإلرشادالعزيز وذلك على صبره معنا في النصح  

كما أتقدم بالشكر لألساتذة األف اضل أعضاء لجنة التكوين وعلى راسيم األستاذ الدكتور قشام  
 اسماعيل.

 لجنة المناقشة على قبوليم لمناقشة ىذا العمل.  أعضاء أيضاوكما اشكر  

ية والتجارية وعلوم  كما أتوجو بالشكر إلى كل أساتذة وعمال مكتبة كلية العلوم االقتصاد
 التسيير بجامعة زيان عاشور بالجلفة.

كل أساتذة جامعة زيان عاشور بالجلفة والى كل جامعات الجزائر والى    ىكما أتوجو بالشكر غال
 العاملين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ساىم بالنصح والتشجيع  وال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر إلى من لو حق عليا، والى كل من  
 والمساعدة في إعداد وإتمام ىذه األطروحة.

 



 اإلىداءت 

إلى كل من الوالدين الكريمين ، وكل    زيل الشكرجب  أتقدم أن إاليسعني   ال
 واألىل وخاصة أخي دمحم وعمران ومقدم وابن أخي أنور،  واألخوات األخوة

واحدة في حياتي ، ، والى كل من التقيت بيم ولو لمرة  واألحباب واألصحاب
أحسن  عنا  سأل هللا العظيم أن يجازييم  أىذا اعتراف ا منا بجميليم وحسن فعاليم و 

 .جزاء

 

 

 

 

 

 

 

 العيد



 امللخص

َتسارع التطوُّر شجَّع
ُ
 عدًدا املاضيني العقدين مدى على (TIC) واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا امل

 حتديد إىل دراستنا هتدف االقتصادي، النمو على التكنولوجيا هذه أتثري وقياس دراسة على الباحثني من متزايًدا
 النامية الدول وبعض اجلزائر يف االقتصادي النمو على تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا االستثمار أتثري وتقييم

 والديناميكية احلركية الصفة االعتبار بعني األخذ هي األطروحة هذه مييِّز وما ،(1212-1222) سنة 12 ملدة
 وقد ابنيل، بياانت ابستخدام النامية الدول وبعض اجلزائر يف االقتصادي والنمو واالتصال املعلومات لتكنولوجيا

 عدد وأتثري شخص222لكل  االنرتنت خدمة يف املشرتكني أتثري عدد  أن: إىل  األطروحةهذه  توصلت
 من الفرد ونصيب شخص 222لكل  الثابت اهلاتف خطوط وعدد ،شحص 222لكل  النقال اهلاتف خطوط
 .االقتصادي النمو على موجب أتثري ذو السابقة لفرتةاحمللي االمجايل ل الناتج

 تاحيةالكلمات املف

 النماذج معطيات ابنيل، القياسية، النَّمذجة االقتصادي، النمو واالتِّصال، تكنولوجيا املعلومات
 الديناميكيَّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The rapid development of information and communication 
technology (TIC) over the past two decades encouraged an increasing 
number of researchers to study and measure the impact of this 
technology on economic growth. Our study aims to identify and 
evaluate the impact of  ICT investment on economic growth in 
Algeria and some developing countries for a period of 21 years (2000). 
-2020), and what distinguishes this thesis is taking into account the 
dynamic and dynamic characteristics of information and 
communication technology and economic growth in Algeria and some 
developing countries using the data of Panel, and this thesis concluded 
that: The effect of the number of Internet subscribers per 100 people 
and the effect of the number of mobile phone lines per 100 people 100 
people, the number of fixed telephone lines per 100 people and the 
per capita GDP of the previous period has a positive impact on 
economic growth. 
Keywords 
Information and Communication Technology, Economic Growth, 
Standard Modeling, Panel data, Dynamic Models 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Le développement rapide des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) au cours des deux dernières décennies a incité 
un nombre croissant de chercheurs à étudier et mesurer l'impact de 
cette technologie sur la croissance économique.Notre étude vise à 
identifier et évaluer l'impact des investissements dans les TIC sur la 
croissance économique. en Algérie et certains pays en développement 
pour une durée de 21 ans (2000).-2020), et ce qui distingue cette thèse 
est la prise en compte des caractéristiques dynamiques et dynamiques 
des technologies de l'information et de la communication et de la 
croissance économique en Algérie et certains pays en développement 
utilisant le données de Panel, et cette thèse a conclu que : L'effet du 
nombre d'abonnés à Internet pour 100 personnes et l'effet du nombre 
de lignes téléphoniques mobiles pour 100 personnes 100 personnes, le 
nombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes et le Le PIB 
de la période précédente a un impact positif sur la croissance 
économique. 

Mots clés 

Technologies de l'information et de la communication, croissance 
économique, modélisation standard, données de panel, modèles 
dynamiques 
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 :مقدمة
أصبحت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف الوقت احلاضر جزًءا ىاما من االقتصاد، حيث تستخدم لقد 

مجيع الشركات وادلستهلكني تقريًبا أجهزة الكمبيوتر واالتصال ابإلنًتنت ألغراض اقتصادية، ومن الواضح أن 
ى النمو االقتصادي يف كل من البلدان ادلتقدمة والنامية قد ىا علانتشار تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وأتثي 

ح البياانت القطرية اخلاصة مبستخدمي الكمبيوتر واذلاتف  ازداد بسرعة كبية خالل العقدين ادلاضيني، حيث توضِّ
ح النقَّال واإلنًتنيت معدَّالت انتشار سلتلفة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت عرب البلدان وادلناطق،  وتوضِّ

رات استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اجتاًىا متزايًدا على الرغم من األزمة االقتصادية العادلية  لسنة مؤشِّ
ازداد النُّمو ادلطرد يف عدد االشًتاكات اخللوية ادلتنقلة بشكل ملحوظ، حيث وصل  الذكر، فعلى سبيل  8008

على مستوى العامل، وىذا ما يؤكد استعداد ادلستهلكني  8009ة من السكان حبلول هناية سن 000لكل  67إىل 
 .دلواصلة إنفاق جزء من دخلهم ادلتاح على خدمات اذلاتف النقَّال  حىت يف أوقات القيود ادلالية

تغيات جعلت العودلة والتغيُّ التكنولوجي السَّريع لتكنولوجيا ادلعلومات واالتِّصاالت  قدابإلضافة إىل ذلك ف 
ة للقدرة التنافسية والنُّمو حيث تعترب تكنولوجيا ادلعلومات واالتِّصاالت أمًرا حيوًًي يف تسهيل وحتفيز وتفعيل مهمَّ 

 االتِّصاالت والتَّسليم السَّريع للسلع واخلدمات داخل وعرب مناطق سلتلفة من العامل.
سياسة اقتصادية كونو ادلرآة اليت تعكس  الُّنمو االقتصادي أحد ادلواضيع اذلامَّة واحلسَّاسة ألييعد ومن جهة 

ر الذي ؽلكن من خاللو التَّعبي عن مستوى رفاىية األفراد من انحية أخرى،  طريق سي االقتصاد من انحية، وادلؤشِّ
إىل دول متقدِّمة ودول انمية، ودول أقل ظلوا، وعلى أساسو أيضًا تقوم  وتكفي ىنا اإلشارة إىل أنو قد تـّم تصنيف

ت حلساب ما يعرف ابلدخل الوطين للبالد ادلختلفة، وبو يتم حتديد متوسط دخل الفرد سنوًي، وذلك إحصاءا
بناءا على مفهوم التنمية اليت يعترب النمو االقتصادي جزءًا رئيسيا من مكوانهتا، فالنمو االقتصادي واالستمرار فيو 

لتجارية والصناعية، ىذه اإلضافات اليت تؤدي يتطلب إضافات مستمرة من رؤوس األموال لتوظيفها يف ادلشاريع ا
إىل تكوين الطاقات اإلنتاجية واليت تؤدي إىل توليد الزًيدة ادلرغوبة يف الناتج الكلي كهدف مباشر للنمو 
االقتصادي، كما أن عملية حتقيق مستوى ظلو ال أبس بو مرتبطًة عضوًيِّ بتوفر ىذا ادلناخ ادلؤثر والذي ال تتوافر 

لدول، ولذلك تبحث على تفعيل دور بعض ادلتغيات والقطاعات األخرى للتأثي على النمو عليو كل ا
ال يزال ىناك قدر كبي من النقاش حول العوامل اليت تؤثر على النمو االقتصادي  عقوداالقتصادي، وبعد عدة 

 أكثر من غيىا.
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ادلعنون بــ "ادلعرفة من أجل التنمية"  0998 وما يدعِّم ما قلنا سابقا ذلك التقرير عن التنمية يف العامل سنة
لسلع لتوزيع النتاج و عمليت االينادي بقوة ابلدَّور ادلتزايد لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف تسهيل والذي 

" الشركات اليت تستخدم تكنولوجيا والذي نص على ان 8006لبنك الدويل سنة ا لتقرير فًقاو  وأيضاواخلدمات، 
بشكل أسرع وتستثمر أكثر وتكون أكثر إنتاجية ورحبية من تلك اليت ال تفعل  تنمو التِّصاالتادلعلومات وا

 ذلك."
 فهي ،النامية دوللعديد من الل حتمية ضرورة واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا االستثمار يف أصبحلقد  إذن

 يف مباشرة بطريقة تساىمو   تطورا، ألكثرا اجملتمعات إىل ادلنظمة دول رلتمعات لنقل أعلية األكثر الوسيلة تعترب
 رلال يف سواء ،النامي العامل دول جل منها يعاين واليت الرقمية، الفجوة تقليص أجل من جديد رلتمع بناء

 اكتساب من دولىذه ال رلتمعات ودتكني اإلنًتنت يف التغلغل أو ابذلواتف، االرتباط أو احلواسيب، اكتساب
 ادلعلومات تكنولوجيا دليل يف ادلستوى حتسني ألجل وىذا واالتصاالت، تادلعلوما تكنولوجياخدمات 

 .ادلنشود االقتصادي النمو وحتقيق واالتصاالت،
 احمللي النَّاتج ظلو ومعدَّلواالتِّصال  ادلعلومات تكنولوجيا استخدام بني األثر دراسة نـََودُّ  األطروحة ىذه يفو 

 بني للعالقة جتريبية أدلَّة قدَّموا قد الباحثني من العديد أن من الرَّغم على النامية، دولال عدد منل للفرد اإلمجايل
دراسة اثر   األطروحةنقوم يف ىذه  سوف لذلك ،االقتصادي والنُّمو واالتِّصال ادلعلومات تكنولوجيا يف االستثمار
 دوللعدد من ال ابنيل ياانتب استخدام خالل على النمو االقتصادي من واالتِّصال ادلعلومات تكنولوجيا استخدام

 .8080-8000:  الفًتة خالل ناميةال
 ذاالرئيسية ذل إشكالية مالمح لنا تتضحالنامية  الدول وبعض اجلزائر يف الدَّور ىذا واقع دلعرفة منَّاولة وزلا
 :التايلعلى النحو  ادلوضوع
املدى البعيد  يف االقتصادي موالن   على واالتصال املعلومات تكنولوجيااالستثمار يف  ؤثري مدى أي إىل

 الدراسة؟ فرتة خالل النامية الدول وبعض اجلزائريف 

 فرعية: إشكالياتطرح عدة الرئيسية ؽلكن  ومن اإلشكالية
يف امتالك تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وأتثيىا على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض  تفاوتىل يوجد  -

 النامية؟الدول 
 على ادلدى الطويل؟ النمو االقتصادي أىم زلدِّدات ىيما  -
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ىل توجد عالقة قصية وطويلة ادلدى ويف االجتاىني بني تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو االقتصادي يف -
 النامية؟اجلزائر وبعض الدول 

 فرضيات الدراسة:
 :الفرضيات من رلموعة من ننطلق أن ؽلكن من اإلشكاليات الفرعية،

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وأتثيىا على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض  امتالكيف  تفاوتود وج -
 النامية.الدول 

 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال.و رأس ادلال ادلادي ورأس ادلال البشري  النمو االقتصادي زلددات أىم من -
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو االقتصادي يف اجلزائر ىناك عالقة قصية وطويلة ادلدى ويف االجتاىني بني -

 وبعض الدول النامية.
 أمهية الدراسة:

 ادلعلومات تكنولوجيا موضوع يف الدراسات ندرة من الدراسة ىذه أعلية وتنبع ابلغة، أعلية البحث يكتسي
 عنصر يزال وال كان واالتصال تادلعلوما تكنولوجيا موضوع أن وحيث االقتصادي، النمو يف ودوره واالتصال

 برانمج ألي األساسي ادلرتكز صارألنو  دولة ألي الشاغل الشغل ؽلثل أصبح فقد االقتصادي للنمو رئيسي
 التالية: النقاط يف الدراسة ىذه أعلية إمجال وؽلكن حلكومة تتبناىا اقتصادي إصالح

 الدول وبعض اجلزائر يف االقتصادي النمو يف الواالتص ادلعلومات تكنولوجيا مساعلة مدى وقياس حتديديعترب -0
 االقتصادية.  السياسات ورسم القرار دلتخذي األعلية يف غاية النامية

 مع مقارنة ابخلصوص واجلزائر عامة العربية الدول يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا منها تعاين الذي القصور-8
 على ادلؤثرة االقتصادية العوامل بتحديد االطلفاض ىذا أسباب عن البحث وابلتايل أخرى انمية أخرى دول

 واالتصال. ادلعلومات تكنولوجيا لتحسني الالزمة حللولد اإغلا يسهل ذلك ألن واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا

 النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا دور حللت واليت ، علىاحلديثة  الدراسات من الدراسة ىذه تعترب-3
 التعرف يريد من كل منها يستفيد علمية إضافة الدراسة ىذه وستكون النامية، الدول وبعض اجلزائر يف صادياالقت
 النامية. الدول وبعض اجلزائر يف االقتصادي النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيااثر االستثمار يف  على
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 :الدراسةأىداف 
 البحث عليها يعتمد واليت النمو لتحقيقا استعماذل وتوسيع نمولل االقتصادية النماذج سلتلف دراسة زلاولة-0

 احلديث. االقتصادي
 الدول وبعض اجلزائر يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيالالستثمار يف  اطلفاض وراء تقف اليت العوامل دراسة-8

 النامية.

 مساعلة مدى ومعرفة النامية الدول وبعض اجلزائر يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيااالستثمار يف  تطور دراسة-3
 الدراسة. عينة دول يف االقتصادي النمو على ادلتغية ىذه

 ادلعلومات تكنولوجيا مبعدل االرتفاع وكيفية واالتصال، ادلعلومات تكنولوجيا تنمية وسبل متطلبات دراسة-4
 ذلك. لتحقيق الالزمة ساليبواأل اإلجراءات خالل من النامية، الدول وبعض اجلزائر يف ادلطلوب واالتصال

 املوضوع: اختيار دوافع

 ، حيثةتحداث جانب إىل ،بروزه كأحد ادلواضيع اذلامة  يف العصر  احلديث إىل ادلوضوع ىذا اختيار يرجع
 أعلها: ومن  الدوافع بعض ضلدد أن ؽلكن

 أثره حتديد إىل بنا يؤدي شلا االقتصادية احلياة يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا لعبوت الذي األساسي الدور-0
 االقتصادي. النمو على

 واالتصال ادلعلومات تكنولوجيااالستثمار يف  أن تعتقد اليتاالقتصادية، و  النظرًيت من ابلكثي ادلوضوع ارتباط-8
 .ادلنشودين االقتصادي التنميةو  النمو حتقيقسبل  يف تتخذىا أن النامية لدولل ؽلكنا سلتصر ا طريقيعد 

 ع.يضاادلو  ىذا مثل تناولت اليت واألحباث الدراسات قلة-3

 يفيد أن البحث ذلذا ادلمكن من انو كما ملموسة، علمية وقيمة ةذو أعلي حديث مبوضوع ادلكتبة إثراء زلاولة-4
 جوانبو. أىم على االطالع يف والراغبني االختصاص ذوي

 مستقبال. فيو ابلبحث نستمر أن ؽلكن الذي العلمي البحث رلال يفحثيثة  زلاولة البحث ىذا ؽلثل-5

 يف قدرهتا مدى ومعرفة الدراسات ىذه مثل يف استعماال الطرق أحدث من تعترب اليت ابنيل ظلاذج فهم زلاولة-6
 النامية. الدول وببعض اجلزائر يف االقتصادي والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيااالستثمار  بني العالقة تفسي
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 :الدراسات السابقة
لكنها  البحث دلوضوع مشاهبة دراسات توجد أنو تبني ادلوضوع هبذا ادلتعلقة السابقة الدراسات ؼلص فيما

 واالتصال ادلعلومات لتكنولوجيا النظري اجلانب يف ادلوضوع مع تشًتك الدراسات أغلب أن حيث ،قليلة نوعا ما
 عن سلتلفة زمنية لفًتات الدراسة زلل عيضاو ادل فعاجلت القياسية الدراسات ؼلص فيما أما ،والنمو االقتصادي

ت دت اليت السابقة الدراسات نتائج أىم النقطة ىذه يف نستعرض سوفو  البحث، ذلذا ادلأخوذة الزمنية السلسة
 على وأثره واالتصال ادلعلومات التكنولوجيااالستثمار يف دلوضوع  وادلدروسة والنامية ادلتقدمة الدول من العديد على
 فعالية مدى حول التساؤالت من العديد أاثرت قدف الدراسات بعض نتائج أن من وابلرغم قتصادي،اال النمو

 فإهنا عامة وبصفة ولكن االقتصادي، للنمو مستقل كمحدد واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا بزًيدة اخلاصة اجلهود
 نتطرق سوفلذا . واالتصال اتادلعلوم وتكنولوجيا االقتصادي النمو معدالت بني طردية عالقة وجود أثبتت

 صلد: الدراسات ىاتو بني ومن االقتصادي والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا موضوع حول السابقة للدراسات

إىل إغلاد وقياس العالقة (Tursun Shodiev,2021,pp, 255-277) : لـ املقال اىدف ىذ- أ
ات واالتصاالت يف االقتصادات الناشئة يف بلدان آسيا السببية بني النمو االقتصادي وتطوير تكنولوجيا ادلعلوم

(،وكشفت نتائج الدراسة على أن 8008- 8000عاًما ) 09الوسطى ابستخدام بياانت البانيل على مدى 
للتضخم واالنفتاح التجاري واإلنفاق االستهالكي النهائي والبطالة أتثي كبي على نصيب الفرد من الناتج احمللي 

 النتائج القياسية على أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لدان آسيا الوسطى. حيث أظهرتاإلمجايل يف ب
٪ 0.0669اذلاتف الثابت بــ:  تساىم يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  حيث توثر عدد ادلشًتكني يف

الفرد من الناتج . وىكذا  ٪ من نصيب0.8808بـــ:  من نصيب الفرد من الناتج وعدد ادلستخدمني يف اإلنًتنت
إىل نتيجة مفادىا أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إىل جانب ادلؤشرات االقتصادية ىي جزء  توصل الباحث

 أساسي من التنمية االقتصادية يف دول آسيا الوسطى.

كلية جملة   عنوالصادر  (78-77ص، ،ص0202فهمي حسني،  إينـاس) لـ: املقال يهدف ىذا- ب
 أببعادىا واالتصاالت ادلعلومات تکنولوجيا أثر اىل قياسجبامعة القاىرة مبصر،  و العلوم السياسية االقتصاد

 األثر قياس مبحاولة الدراسة قامت اذلدف ىذا ولتحقيق. الشامل النمو على وادلهارات واالستخدام النفاذ الثالثة
 ذات االضلدار ظلاذج وابستخدام(  Panel Data) ادلقطعية للبياانت الزمنية السالسل بياانت منهجية ابستخدام

 النامية خالل عامي الدول من عينة على وذلك ابالعتماد العشوائية، اآلاثر ذات االضلدار وظلاذج الثابتة، اآلاثر
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 Inclusive Development Indexالشامل للنمو األول ادلؤشر ، وابستخدام8008 ،8007
(IDI)، مؤشر وىو الشامل للنمو الثاين ادلؤشر وابستخدام 8008-8000 ةللفًت  العربية الدول من وعينة 

Inequality-adjusted Human Development Index. أن ىناك  إىل الدراسة توصلت وقد
 مؤشر ابستخدام سواء الشامل النمو على واالتصاالت ادلعلومات تکنولوجيا واستخدام للنفاذ ومعنوى موجب أثر

 عينة يف(IHDI) ادلعدل ابلتفاوت  البشرية التنمية مؤشر أوابستخدام النامية الدول عينة يف الشاملة التنمية
 يف ومعنوي وسالب النامية، الدول عينة يف معنوي وغي سالبICT مهارات حني كان أثر يف. العربية الدول
 األساسية البنية يف االستثمارات زًيدة نتيجة مفادىا ضرورة على مث خلصت الدراسة ومن. العربية الدول عينة

 مناىج وتطوير الرقمية األمية زلو جانب إىل. فقراً  األکثر ادلناطق يف والوصول النفاذ فرص يدعم مبا ICTلقطاع
 الالزمة األساسية ابدلهارات االرتقاء يف يسهم مبا واالتصاالت ادلعلومات تکنولوجيا رلال قويةيف تدريب وبرامج

 .منها لالستفادة

مبجلة   هنشر مت والذي  (779-762،ص ص،0202مولود، وكبري قشام إمساعيلـ : )ل املقال اهدف ىذي- ت
 ادلعلومات تتكنولوجيا إىل قياس أثر)اجلزائر(،  ادلسيلةجبامعة  العلوم االقتصادية والتسيي والعلوم التجارية

 الفًتة خالل( OAPEC) للنفط ادلصدرة العربية األقطار منظمة دول يف االقتصادي نموال على واالتصاالت
 Panel Data Methodالزمنية الطولية السالسل منهج طريقة لباحثان استخداما ،حيث8008 – 8000

ف النقال، عدد ادلشًتكني يف خدمة االنًتنت، عدد ادلشًتكني يف خطوط اذلات: فكانت ادلتغيات ادلستقلة تتمثل يف
ويف أخر . عدد خطوط اذلاتف الثابت، بينما ادلتغي التابع فكان حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

أنو من خالل عدد ادلشًتكني يف خدمة االنًتنت ذلا أتثي على : الدراسة توصال إىل رلموعة من النتائج تتمثل يف
ولكن أتثيىا ضعيف وذلك راجع إىل التفاوت يف امتالك تكنولوجيا النمو االقتصادي يف ادلدى القصي والطويل 

ادلعلومات واالتصاالت بني دول عينة الدراسة، كما أنو كان أتثي عدد خطوط اذلاتف النقال ذو أتثي موجب 
 سواء يف ادلدى الطويل أو يف ادلدى القصي على النمو االقتصادي ولكن أتثيه أيضا ضعيف، بينما كان أتثي

 .نصيب الفرد من الناتج يف الفًتة السابقة ذو أتثي موجب على نصيب الفرد من الناتج للفًتة احلالية

 College ofواليت مت نشره يف( Qaffas, 2019, pp. 01-13لـ ) املقال اهدف ىذي- ث
Business   ،)يف جامعة جدة ) السعودية( إىل تقييم أتثي ادلعلومات واالتصاالت التكنولوجياTIC على )

( ومنطقة إفريقيا MENAالنمو االقتصادي للبلدان النامية ادلختارة يف الشرق األوسط و منطقة مشال إفريقيا )
( خالل GMMابستخدام طريقة  ) البنك الدوليوالتقدير( ، ابستخدام بياانت SSAجنوب الصحراء   )

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324
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اتف الثابت وادلعلومات واالتصاالت ، وحتصل الباحث على النتاج التالية: ابستثناء اذل8006-8007الفًتة: 
األخرى تعد التقنيات مثل اذلاتف احملمول واستخدام اإلنًتنت ىي احملركات الرئيسية للنمو االقتصادي يف منطقة 

إىل  8007الشرق األوسط ومشال إفريقيا والبلدان النامية الواقعة جنوب الصحراء الكربى خالل الفًتة من : 
لك  تؤكد النتائج اليت توصلَّ  اليها الباحث  تفوُّق دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،  ابإلضافة إىل ذ8006

على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف رلاالت استخدام اإلنًتنت، كما تشي النتائج إىل أنو ينبغي 
ستثمارات يف البنية للسلطات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء زًيدة اال

التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، ووضع العديد من السياسات اذلامة اليت تسمح بتطوير القطاعات 
ادلالية، وزًيدة االنفتاح االقتصادي، وإعطاء األولوية لتخصيص ادلوارد للتنمية، حىت تكون تكنولوجيا ادلعلومات 

 واالتصال زلرك للنمو االقتصادي .

واليت مت نشره  يف رللة  (707-727، ص ص، 0208،العلي قصي)ابسم غدير و لــ  املقال ادف ىذهي- ج
 مع السورية العربية اجلمهورية يف االقتصادي النمو على أتثي عدة عوامل دراسة إىلالعلوم االقتصادية والقانونية، 

 وحتقيقا. 8008-0995ة ادلمتدة بني الفًت  خالل واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا أتثي على االىتمام تركيز
ذلذه الغاية استخدمت كما مشلت  8008 إىل 0995 من ادلمتّدة الفًتة خالل سنويّة زمنّية سالسل الدِّراسة ًً

 ،(ADF) ادلوسَّع فولر ديكي اختبار تطبيق خالل من الّزمنّية الّسالسل استقرارية القياسية على اختبار الدراسة
 وادلتغيات اإلمجايل احمللي الناتج بني احلدود منهج ابستخدام ُمشًتك تكامل وجود عن فوالكش النموذج وتقدير

 ادلوّزعة الزمنية للفجوات الذاتّ  االضلدار ظلوذج ابستخدام الطويل وادلدى القصي ادلدى يف العالقة وتقدير ادلستقلة،
تباِطئة

ُ
 النمو بني القصي األجل يف معنوية يةسلب عالقة أظهرت نتائج الدراسة على وجود حيث(. ARDL) ادل

 ورأس واالتصاالت ادلعلومات بتكنولوجيا اخلاص ادلال رأس رصيد ؽلثل الذي) ومؤشري التكنولوجيا االقتصادي
 عالقة وجود الدراسة أظهرت كما الطويل، ادلدى على ومعنوية إغلابية العالقة كانت بينما ،(البلد يف البشري ادلال

 كانت بينما الطويل، ادلدى على وإغلابية القصي ادلدى على االقتصادي والنمو ادلال رأس تكوين إمجايل بني سلبية
 بني العالقة كانت حني يف والطويل، القصي ادلدي على إغلابية االقتصادي والنمو االقتصادي االنفتاح بني العالقة
 .والطويل القصي ادلدي على سلبية االقتصادي والنمو التضخم معدل

جلة البشائر والذي مت نشره مب( 582-559، ص ص، 0208،)بن احلبيب طو املقال لــ ىدف ىدا- ح
إىل زلاولة ابراز أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي )اجلزائر(  امعة بشارجب االقتصادية

 ،8008-8004 دولة عربية خالل الفًتة 05 ل العربية، ابستخدام دراسة قياسية على عينة مكونة منللدو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196
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وابالعتماد على حتليل ظلاذج البانل مت التوصل إىل أن ظلوذج التأثيات الثابتة ىو النموذج ادلالئم للدراسة،كما مت 
النمو االقتصادي وعالقة سالبة غي معنوية بني التوصل إىل وجود عالقة موجبة معنوية بني مؤشر اذلاتف النقال و 

مؤشر االنًتنت والنمو االقتصادي، كما أظهرت نتائج الدراسة أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تساىم يف 
 .زًيدة النمو االقتصادي يف الدول العربية ادلدروسة على ادلدى القصي فقط

  والذي مت نشره يف رللة (Aghaei, 2017, pp, 255-277)لـ:ىدف ىدا املقال  - خ
International Journal of Economics and Financial  ،ىل التحقق من أن عمليات النمو ا

(،  تستخدم ىذه TICاالقتصادي تعتمد بشكل كبي على االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت)
وذج النمو وتطبيقها على اقتصاد دول منظمة التعاون الورقة البحثية  الديناميكيات ومنهج بياانت ابنل يف إطار ظل

، وكشفت التقديرات ادلتحصل عليها من طرف الباحث عن 8004-0990اإلسالمي خالل الفًتة الزمنية: 
أتثي كبي لالستثمارات يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف البلدان قيد النظر، حيث 

يف ادلائة يف االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت أدت إىل   0أن كل زًيدة بنسبة حتصل الباحث على 
( ، ومن اآلاثر ادلًتتبة OICيف ادلائة للنمو االقتصادي يف دول منظمة التعاون اإلسالمي )  0.58الزًيدة ب

تصميم سياسات زلددة لتعزيز ىذه الورقة البحثية ىي أنو غلب على دول منظمة التعاون اإلسالمي  نتائجعلى 
 االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.

 والذي مت نشره يف رللة (Sepehrdoust, 2017, pp. 546–551لـ ) املقال ىذ ىدف- د
Kasetsart Journal of Social Sciences   جبامعةKasetsart، ق يف أتثي تكنولوجيا التحق من

التنمية ادلالية على االقتصادًيت النامية يف البلدان ادلصدرة للنفط )أوبك( للفًتة ( و TICادلعلومات واالتصاالت )
، وأظهرت النتائج ادلستخلصة من  GMMطريقة  ب والتقدير البنك الدويلابستخدام بياانت  8008-8005:

لية ومتغيات تكنولوجيا ظلوذج االقتصاد القياسي ادلتحصل عليو أن زًيدة قدرىا واحد يف ادلائة يف مؤشر التنمية ادلا
يف ادلائة على التوايل، حيث أن  0.50و  0.048ادلعلومات واالتصاالت أدَّت إىل زًيدة النمو االقتصادي بنسبة 

و  Nasabالنتائج ادلتحصل عليها من طرف الباحث تتفق مع النتائج السابقة اليت توصل إليها كل من
(Aghaei 2009) عالوة على ذلك  كان لتأثي 8007-0990 بشأن دول أوبك على مدى الفًتة ،

ادلتغيات مثل التضخم )سليب( ، وظلو القوى العاملة النشطة )إغلايب( ، وظلو االستثمار )إغلايب( ، وظلو تكوين رأس 
ادلال الثابت اإلمجايل )إغلايب( على النمو االقتصادي للدول، ومع ذلك  فإن أتثي متغيات مثل االنفتاح التجاري 
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( وحجم اإلنفاق احلكومي )إغلايب( على النمو االقتصادي للبلدان ادلختارة مل يدعم النتائج السابقة ، ويرجع )سليب
 السبب يف ذلك الباحث إىل االختالفات اذليكلية االقتصادية للبلدان ادلختارة.

والذي مت نشره يف رللة  (Rami Hodrab, 2016, pp. 765-775لـ ) املقال احبثت ىذ- ذ
International Journal of Economics and Financial،  إىل دراسة أتثي تكنولوجيا

( ، والنمو السكاين ، وتكوين رأس ادلال اإلمجايل ، واالنفتاح والتضخم على النمو TICادلعلومات واالتصاالت )
االقتصادي  . وقد مت اعتماد التحليل8003إىل  0995دولة عربية سلتارة خالل الفًتة من  08االقتصادي يف 

  OLSالقياسي ابستخدام بياانت ابنيل،  والختبار ىذا التأثي مت تطبيق طريقة ادلربعات الصغية العادية  )
، ومن أجل اختيار النموذج  مشاىدة 340والتأثيات العشوائية والتأثيات الثابتة على عينة الدراسة ادلكونة من 

ليل  استخدم  الباحث ظلوذًجا أساسًيا يشتمل على نصيب ، وللتح Hausmanادلناسب مت استخدام اختبار 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وىو ادلتغي التابع كمؤشر للنمو االقتصادي، ومؤشر كثافة ادلعلومات ادلتغية  

ج مع ادلستقل ادلعين الذي ؽلثل رأس ادلال والعمالة يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، مث قام بتوسيع النموذ 
متغيات ضبط االقتصاد الكلي ادلعيارية األخرى ادلذكورة أعاله وطبَّق منهجيات االضلدار الثالث، وتوضح النتائج 
اليت حتصل عليها الباحث أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ذلا أتثي إغلايب على النمو االقتصادي للدول 

ء التضخم الذي لو أتثي سليب على النمو االقتصادي ذلذه العربية ادلختارة ، فضاًل عن عوامل أخرى ابستثنا
البلدان. إن درجة أتثي تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي أقل من أتثيىا يف البلدان 

 األخرى وخاصة االقتصاديني الناشئني وادلتقدمني.

والذي مت على  (pp, Ayoub, Yousefi  596,2011-581)التقرير للباحث  ىدف ىذا- ر
  The Global Information Technology World Economic Forumمستوى  

إذا كانت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت قد ساعدت يف حتسني النمو االقتصادي  وركز التساول فيو،على انو
النموذج النمو التقليدي كإطار لتقدير مساعلات العمالة،  اعتمد الباحث يف بناء ظلوذجو علىو . وإىل أي مدى

وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، ورأس ادلال من غي تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف النمو االقتصادي يف 
 68 ت متسلسلة عرب البلدان دلا رلموعووكشفت  تقديرات ظلوذج النمو ابستخدام بياان. البلدان ادلتقدمة والنامية

أن أتثي النمو االقتصادي لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ؼلتلف ابختالف  8006-8000 دولة خالل فًتة
وتلخص ىذه الدراسة إىل أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تلعب دورًا رئيسًيا يف . رلموعات الدخل للبلدان
دلرتفع وادلتوسط، ولكنها تفشل يف ادلساعلة يف ظلو بلدان اجملموعة ذات الدخل ادلتوسط ظلو الفئات ذات الدخل ا

https://www.tandfonline.com/author/Yousefi%2C+Ayoub
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النتائج  يف ىذه الدراسة إىل أن مستوى االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ليس  كما اشارت. األدىن
 .طة وادلتوسطة كما كان يُعتقد سابًقاسبًبا لبطء النمو يف البلدان النامية ذات الشرػلة الدنيا من البلدان ادلتوس

 :السابقة الدراسات من الدراسة ىذه مكانة
 ادلعلومات تكنولوجيا والديناميكية احلركية الصفة االعتبار بعني األخذ ىي الدراسة ىذه ؽليز ما أىم إن

 معظم أن صلد حيث ابنيل بياانت ابستخدام وىذا النامية، الدول وبعض اجلزائر يف االقتصادي والنمو واالتصال
 االقتصادي ابلنمو وعالقتو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا تفسي يف تبحث اإلطار ىذا يف السابقة الدراسات

 على مؤثرة أخرى متغيات إضافة دون جلوىانسن ادلشًتك والتكامل لغراصلر السببية اختبار خالل من قياسيا
 لنمذجة عرفتها الذي التطور تسايري فه الدراسة ىذه أما ي،االقتصاد والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا
 الزمين ادلضاعف البعد ميزة على لتوفرىا وذلك الطولية للمعطيات الزمنية السالسل بياانت ابستخدام القياسية

 اآلاثر وكذا بينها الفوارق وإبراز واحد، ظلوذج يف األفراد من رلموعة دراسة السهل من جتعل واليت والفردي،
 يف كثيا تستخدم مل اليت احلديثة التقدير وطرق الديناميكية النماذج استخداممت و  ،ادلشاىدة غيال اخلصوصية
 اجلزائر يف االقتصادي والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا بني العالقة تفسي يف وادلهمة السابقة الدراسات

 .النامية الدول وبعض
 الدراسة:ونطاق حدود 

 النامية، الدول وبعض اجلزائر يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا واقع على الدراسة ىذه يف نتعرف سوف
 للفًتة قياسية ودراسة (،8080-8000الزمنية ) للفًتة حتليلية دراسة خالل من االقتصادي النمو يف ودورىا

 ىو: الفًتة ىذه اختيار من ( واذلدف8080-8000الزمنية )
 ادلصداقية.  من نوعا الدراسة ىذه لتظهر شلكنة فًتة أطول من البحث يستفيد حىت -0

 الفًتة. ىذه خالل النامية الدول وبعض اجلزائر هبا مرت اليت وادلراحل لألحداث ادلتنوعة الطبيعة -8

 : الدراسة منهج
يف مادة  دلعاجلة إشكاليتنا ادلطروحة، سوف نتبع ادلنهج الوصفي من خالل عرض الوقائع كما ىو متوفر

ستنباطي النهج االيت تستخدم ادلالذي غلمع بني الرًيضيات و القياس االقتصادي  يفلبحث، كما سوف يعتمد ا
الذي ؽلثل معاجلة للبياانت معاجلة إحصائية وكأداة و  ،ستقرائيالنهج اعلى ادلاإلحصاء  يف)استنباط النتائج(، و 

 .دلالحظة األوضاع االقتصادية
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 :الدراسة ىيكل
 مركزين فصول أربعة إىل البحث بتقسيم قمنا ادلطروحة إشكاليتنا ختدم منهجية شكل يف وعادلوض ىذا لتقدًن

 يلي: كما وذلك الفصول بني والتسلسل الًتابط على ذلك يف
خصصنا األول  مباحث،تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ادلاىية واألعلية بصفة عامة، يف ثالثة  تناول الفصل األول

، أما يف الثالث فقد تكنولوجيا االتصال إىل، ويف الثاين تطرقنا يا ادلعلومات واالتصالتكنولوج حول دلفاىيم
 . االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال إىلخصصناه 

يف ثالثة مباحث ، حيث  بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال النمو االقتصاديعالقة لبينما تناول الفصل الثاين 
تطور نظرًيت النمو   تناولفالثاين  أما، االقتصادي والتنمية االقتصادية عامة للنمو مفاىيم على األولمشل 

 .تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو االقتصاديالثالث مت التطرق اىل  ادلبحث، ويف االقتصادي
 يف قتصادياال والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا لتطور تحليليةال دراسةللالفصل الثالث  خصصبينما 

ىذا الفصل اىل ثالثة مباحث ، حيث  ، وقد قسم8080-8000: الفًتة خالل النامية الدول وبعض اجلزائر
، اما الثاين فركزان فيو 8080-8000 الفًتة خالل اجلزائري االقتصاد لتطور وحتليل دراسةتناول ادلبحث األول 

 يف النامية الدول لبعض واالتصال ادلعلومات ياتكنولوج ومؤشرات االقتصادي النمو لتطور وحتليل دراسة على
 وبعض االقتصادي النمو معدالت تطور، ويف ادلبحث الثالث ل8080-8000 الفًتة خالل وأسيا إفريقيا

 .8080-8000 الفًتة خالل األسيوية النامية الدول بعض يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا مؤشرات
القياسية ألثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على النمو  لدراسةلتطبيقي لبينما تناول الفصل الرابع  احلانب ا

الدراسة الوصفية لدول عينة الدراسة ادلبحث األول  ناخصص وقد ،االقتصادي يف اجلزائر وبعض الدول النامية
 وأدوات ةنهجيفخصص دل ادلبحث الثاين، بينما يف ACPادلرجحة  ابستعمال طريقة التحليل ابدلركبات األساسية

 النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا ألثر القياسية لدراسةل الثالث دلبحثة، ويف الدراس
 :البحثصعوابت 

نظرا  االقتصادي والنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا مبوضوع ادلتعلقةوادلصادر  ادلراجعصعوبة احلصول على -0
زمة كوفيد من إجراءات تشددية على اغلب القطاعات ومنها قطاع لتزامن ىذه الدراسة مع الفًتة اليت أحدثتها أ

 .التعليم العايل

 كمية. أبساليب ادلوضوع تناولت اليت تلك عليها،خصوصا لصو احل وصعوبة السابقة الدراساتقلة  -8
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 واإلحصائيات. يف األرقام  تضارب-3
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 متهيد:
يعيش عاؼبنا اؼبعاصر تقدما مذىال يف ـبتلف اجملاالت، ويعد التقدـ يف تكنولوجيا اؼبعلومات من أىم ىذه 

ت أحد العوامل اجملاالت اليت شهدت تطور ىائال ما كاف أحد من البشر أف  يتصوره، بل إف تكنولوجيا اؼبعلوما
الرئيسية اليت قادت العامل للتقدـ يف القرف الواحد والعشرين، فتكنولوجيا اؼبعلومات غَتت الطريقة اليت نعيش هبا 
ونتعلم منها ونعمل هبا، كما أف التقدـ اؽبائل يف تكنولوجيا اؼبعلومات  واالتصاالت خلق بنية ربتية ؼبنظمات 

عة وفرت لنا أدوت لالتصاؿ عرب العامل، وكذلك اغبصوؿ على اؼبعرفة، كما أهنا األعماؿ، ىذه البنية التحتية اؼبتس
يف  االقتصادي وغبمايتها، كما وفرت أداة للنم األفضلساعدت على فهم أتثَت البيئة الطبيعية وربديد الطريقة 

ىا... غَت و كالصحية   األخرىربسُت جودة اػبدمات  إىلأدت   أهنا، ليس ىذا فحسب بل العصر اغبديث 
 واالتصاؿ. حىت اآلف على تعريف موحد لتكنولوجيا اؼبعلوماتؿبدد وابلرغم فبا سبق فإنو ال يوجد اتفاؽ 

 بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ مرتبط ووكل ما ىاؼبفاىيم األساسية  إىللذا سنحاوؿ يف ىذا الفصل الولوج 
 .لتقسيم اآليتوفق ل

 .وجيا اؼبعلومات واالتصاؿتكنولأساسية حوؿ  األوؿ: مفاىيماؼببحث -
 .تكنولوجيا االتصاؿماىية اؼببحث الثاين: -
 اؼببحث الثالث: االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ.-
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 ادلعلومات واالتصال األول: تكنولوجياادلبحث 
برزت  رين، كماالعشاغبديث بتغَتات واسعة يف العديد من القطاعات وخاصة يف القرف  حضارة العاملارتبطت 

ومن بُت األمور اليت ذاع صبتها وبرزت بشكل  اؼبفاىيم،غَتت معظم  يف العصر الذي نعيشو معاف وأبعاد جديدة
 .تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿملفت لالنتباه قبد 

 مفاهيم حول التكنولوجيا ادلعلومات واالتصال. األول:ادلطلب 
صطلحات اؼبركبة، واليت ربمل مزيج بُت التكنولوجيا واؼبعلومات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ من اؼب إف

مفهـو كل  إعطاءما يعطينا مفهـو للتكنولوجيا واؼبعلومات واالتصاؿ. لذا سنحاوؿ  وا ىمواالتصاؿ، والًتابط بينه
 .ؾبمالا تعريفإعطائها  بعد ذلكنعرج و على  حديمصطلح على 

 مفاهيم حول التكنولوجيا: الفرع األول 
 اال: التكنولوجيأو 

 نبا : إف مصطلح التكنولوجيا يتكوف من جزئيُتيف اغبقيقة 

عٍت العلم ت" و  "لوجياالثاين لفظة , و لأو العمعٍت فن الصناعة وتقدمي اليوانين اللفظ ال وىي مشتقة من"تكنو" 
التكنولوجيا تعٍت . وىناؾ من يرى أبف ي الصناعيةالعلم التطبيقي للنواح وكلمة"تكنولوجيا" تعٍت ،جأو اؼبنه

( Websterاالستخداـ األمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاهتا وتطويعها ػبدمة اإلنساف ورفاىيتو. أما اؼبعجم )
فيعرفها أبهنا " اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي، فضال عن كوهنا ؾبموعة الوسائل 

عيشة الناس ورفاىيتهم. إذف يبكن تعريف التكنولوجيا أبهنا ذلك العلم الذي ضروري ؼب واؼبستخدمة لتوفَت كل ما ى
ؼبعاعبة بشرية وغَت بشرية يف ؾباؿ معُت  بعملية التطبيق اؼبنهجي للبحوث والنظرايت وتوظيف عناصر يهتم

 .1أىداؼ ؿبددةاؼبشكالت وتصميم اغبلوؿ العلمية اؼبناسبة ؽبا وتطويرىا واستخدامها وإدارهتا وتقويبها لتحقيق 

كذلك أف يقصد هبا التطبيق العملي لالكتشافات واالخًتاعات العلمية اؼبختلفة اليت يتم التوصل يبكن  كما 
اؼبعارؼ واػبربات اؼبًتاكمة واألدوات والوسائل  من ؾبموعةعبارة عن إليها من خالؿ البحث العلمي، كما إهنا 

                                                           
عماف  والتوزيع،للنشر  صفاء دار، االوىل ، الطبعةالتنافسية ادليزة دعم يف ودورها يف ادلؤسسة االقتصادية واالتصال ادلعلومات استخدامات تكنولوجيا،غياد كريبةو  لعياشي زرزار1

 .17،ص2016األردف،
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تو اوظيفة معينة يف ؾباؿ حياتو اليومية إلشباع حاج وأداء عمل اؼبادية واإلدارية اليت يستخدمها اإلنساف يف أ
 .1اؼبادية

 :2وىي أقساـالتكنولوجيا يف ثالثة مفاىيم حدد الدكتور زاىر أضبد قد و 

يؤدي يف  ؿبدد أداءاؼبعلومات بغرض  وأالتطبيق اؼبنظم للمحتوى العلمي  وتعٍت: التكنولوجيا كعملية- أ
  حل ؼبشكلة معينة. إىلالنهاية 

 إنتاجاؼبساعدة يف  واليت تعمل علىتطبيق األساليب العلمية لؿبصلة وىي عبارة عن التكنولوجيا كمنتج: - ب
 .ةاآلالت التكنولوجي

 إنتاج،يتضح أف عملية االخًتاع تصاحبها عملية  األخَتةه من ىذالتكنولوجيا كمزيج لألسلوب وادلنتج:- ت
 نتج، وخَت مثاؿ على ذلك اغباسب اآليل.وابلتايل ال يبكن فصل التكنولوجيا كأسلوب عنها كم

 : مفاهيم حول ادلعلومات الفرع الثاين
 نعرج على مفهـو اؼبعلومات سوؼ كباوؿ أف نعطي مفهوما حوؿ البياانت: أفقبل 

 تأوال: البياان

اؼبادة اػباـ للمعلومات واليت تكوف عادة مبهمة وغَت مفهومة للجنس البشري حيث أهنا سبثل  ونعٍت هبا
 .3اث وقعت ومل يتم تنظيمها وترتيبها بشكل مناسبأحد

 تاثنيا: ادلعلوما

 : أهنانعرؼ اؼبعلومات على  أفيبكن  ابالعتماد على مفهـو البياانت

ابغبالتُت معا، ويكوف ؽبا سياؽ ؿبدد  وبواسطة اغباسبات أ والناذبة عن معاعبة البياانت يدواي أ "اؼبعطيات
تعطى للبياانت معنی وىي  وبذلكعن انتج لتشغيل البياانت، ؼبختصر ىي عبارة واب، 4ومستوى عاؿ من اؼبوثوقية"

                                                           
 .8العربية،القاىرة،مصر،ص الدوؿ ،جامعةاإلدارية للتنمية العربية ادلنظمة البشرية، دلوارد والكمية النوعية اخلصائص على ادلعلومات نولوجياتك يف اثر التقدم الدين، حساـ ليلى1
 جامعة اإلدارية، للتنمية العربية واؼبنظمة زائريةعب hالدار بُت مشًتؾ نشراألوىل،  الطبعة،وادلعوقات الواقع اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسة يف االتصال االعالم تكنولوجيا،حبَتة خالد2

 .14ص  2015 العربية، الدوؿ
 ،، عمافعللنشر والتوزيمؤسسة الوراؽ  ،الطبعة األوىل، االستخدامات والتطبيقات األعمالتكنولوجيا ادلعلومات يف منظمات ،شكر ولياؿ بيايت أمَتةغساف قاسم داود الالمي، 3

 .22، ص2010األردف، 
 .08بق ، ص االدين، مرجع س حساـ ليلى4
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تزودان ابألسس اليت تقـو عليها القرارات. وكذلك ىي ذبميع بياانت خاـ وتنظيمها بواسطة التصنيف واؼبقارنة 
 .1بزوغ اؼبعرفة إىلحيث يؤدي ذلك  ،هم العميقفسَتىا وتقديبها لالستخداـ بعد الوتف

 علومات، واليت بدوهنا ال يكوف للمعلومات أي معٌت.ؼباالبياانت أساس  أف نستنتج التعاريفىذا  ومن خالؿ

 خصائص ادلعلومات:- أ

 :2توفر اؼبعلومات على عدة خصائص نذكر منهات

مستقبلية، وتستخدـ اؼبعلومات التارىبية  واترىبية أإما  فقد تكوف لنطاؽ الزمٍتاباؼبعلومات ترتبط :النطاق الزمين-
حلوؿ  إبهبادتستخدـ للتنبؤ فؼبشاكل روتينية، أما اؼبعلومات اؼبستقبلية  تصميم حلوؿ بديلة واقبة األداء أتابعة ومر ؼب

 ؛معايَت رقابية ؽباوضع مستقبلية و ؼبشاكل 
تفصيلية، فاؼبعلومات  وملخصة أ وعادة ما تكوف ىذه اؼبعلومات إما:الشكل الذي تقدم فيه ادلعلومات-

 ؛تستخدـ الزباذ القراراتفافية للتعرؼ على اؼبشكلة، أما اؼبعلومات التفصيلية اؼبلخصة تعترب ك
نسبة التأكد طبقا لدرجة التوقع،  اؼبعلومات اؼبتوقعة يف تزيد حيث :غًن متوقعة وادلعلومات قد تكون متوقعة أ-

كتشاؼ اؼبشاكل من وقعة ال علومات غَت متاؼب وتقديب والدور األساسي لنظم اؼبعلومات ى أفنبُت  أفكما هبب 
 ؛الؿ اإلنذار اؼببكرخ
 الربامجاؼبصادر الداخلية مثل معدالت تنفيذ ف. تللمعلوما ىناؾ مصادر داخلية وخارجية:مصادر ادلعلومات-

اؼبهمة يف  الشخصيات وبياانت اؼبنشآت اؼبهمة يف منطقة ما، أ يف تمثلفت، أما اؼبصادر اػبارجية معينة خالؿ فًتة
 ؛النوعُت من البياانت وال يكفي االعتماد على نوع واحدكلتا فر  تو  دائرة معينة، وهبب

اؼبعلومات ،فىناؾ معلومات منظمة ومعلومات غَت منظمةمن خالؿ ىذه اػباصية قبد :درجة تنظيم ادلعلومات-
ال  لمنظمة فهي تقدـ بشكغَت الاؼبنظمة تعكس كافة اؼبعلومات اليت ربتويها بصورة واضحة ودقيقة، أما اؼبعلومات 

 ؛ال تساعد متخذ القرار لالستفادة منهاكما يفصح عما ربتويو من معلومات  
اغبدث الذي تصفو وطبيعة  ودبا سبثلو اؼبعلومات للموقف أ ىذه الدقة وتتحدد :درجة الدقة يف ادلعلومات-

 ؛اؼبشكلة والعوامل اليت تؤثر عليها،وقدرهتا على توفَت اذباه معُت لدى متخذ القرار

                                                           
 .51، صبدوف سنةدار الفكر العريب، بدوف دولة،، األزماتتكنولوجيا ادلعلومات وإدارة اشرؼ السعيد اضبد، 1
 .63بق ، صاسالرجع اؼب2
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ؿبددة و عتمدة اؼباؼبعلومات قد تكوف رظبية وىي اؼبعلومات اليت زبرجها اعبهة  رمسية للمعلومات:درجة الال-
، أما اؼبعلومات غَت الرظبية فهي اليت أتيت للنظاـ عن طريق اػبطاابت الرظبية واإلحصائيات أ واؼبصدر كالتقارير أ

 .1عتمد اؼب ور أاؼبصد ةغَت رظبي وغَت ؿبدد
 اؼبوظفُتذلك أظباء مثاؿ و قابلة للتغيَت،  وقد تكوف ات قد تكوف اثبتة أي غَت قابلة للتغيَت،اؼبعلوم:درجة التغًن-
هبب مراجعتو، أما  خطأشكل بتغيَت فيها  أي هي معلومات غَت قابلة للتغيَت وعند حدوثف ىمميالدريخ واوت

 ؛معلومات قابلة للتغيَت هيؿبل اإلقامة ومكاف العمل فاغبالة االجتماعية و 
ذات قدرة على إعادة التشكيل وإعادة الصياغة، فعلى سبيل اؼبثاؿ أهنا اؼبعلومات من خصائص :ةنصية ادلرو خا-

 ؛أصوات انطقة ورسـو متحركة أ وأشكاؿ بيانية أ ويبكن سبثيل اؼبعلومات يف صورة قوائم أ
اؽبا من خالؿ شبكات بثها على اؼبشاع ؼبن يرغب يف استقب وأ :قابلية نقلها عرب مسارات زلددة لفئة معينة-
 ؛وسائل نقل اؼبعلومات اؼبختلفة وأ بياسو اغب
تكوين نص  وأ واحدة يبكن بسهولة اتمة ضم عدة قوائم يف قائمة:قابلية االندماج العالية للعناصر ادلعلوماتية-

 ؛جديد من فقرات يتم استخالصها من نصوص سابقة
تأثر موارد اؼبعلومات ابالستهالؾ بل على العكس فهي خالقا للموارد اؼبادية اليت تنتهي مع االستهالؾ، ال ت-

مع زايدة استهالكها ؽبذا السبب فهناؾ ارتباط وثيق بُت معدؿ استهالؾ اجملتمعات للمعلومات  وعادة ما تنم
 ؛وقدرهتا على توليد اؼبعارؼ اعبديدة

 يسَتة للغاية.بسيطة و  مستقبل اؼبعلومة نسخ ما يتلقاه من معلومات بوسائل أيحيث يستطيع :سهولة النسخ-

 مفهوم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال الثالث:الفرع 

يرمز ؽبا و تكنولوجيا اؼبعلومات من اؼبصطلحات اغبديثة اليت غزت عاؼبنا اغباضر بشكل كبَت،تعد 
  Information communicationand Technologies وذلك اختصار الػ:TICابلرمز

 ت واالتصال:تعريف تكنولوجيا ادلعلوماأوال:

ىي مصطلح يغطي كل جوانب إدارة ومعاعبة اؼبعلومات، وؿبًتيف تكنولوجيا اؼبعلومات يقوموف  TICالػػػػػ
 .2بتصميم وتطوير ودعم وإدارة برامج اغباسب اإلليكًتوين وذبهيزاتو وشبكاتو مثل االنًتنت

                                                           
 .62 - 61بق ، ص االسعيد اضبد، مرجع س اشرؼ1
 .18، ص 2009مصر، اعبامعي،اإلسكندرية، فكرال دار،األوىل  ، الطبعةادلعلومات لوجياو تكن إدارة الصَتيف، دمحم2
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ن حاسوب والطابعة وإنًتنت وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ عبارة عن استخداـ التقنيات والوسائل م
والشبكات الالسلكية واؼباسحات الضوئية اػبلوية وأجهزة اؼبراقبة والربؾبيات وغَتىا من الوسائل اغبديثة يف عملية 
البياانت وحفظها ومعاعبتها وتوزيعها وبثها بسرعة ودقة كبَتة من أجل مسار عمليات دعم ازباذ القرارات وحل 

 .1من أجل ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة اؼبشكالت وربليل البياانت

استخداـ أجهزة اغباسبات والربؾبيات واالتصاالت يف إدخاؿ وتشغيل وزبزين  أهناعلى TICكما تعرؼ 
 يتمثل يف رئيسيونقل اؼبعلومات، وىي تعترب حصيلة تزاوج وتفاعل ثالث تكنولوجيات من أجل ربقيق ىدؼ 

 : 2ىي تكنولوجيات،وىذه السهولة التنفيذمن خالؿ الوقت  توفَت

 تكنولوجيا احلاسبات: - أ

متنوعة تيسر اإلنساف إمكانية التحاور معها،  وذبهيزاتب فائقة القدرة يما تقدمو من حواس تتمثل يفو 
والسرعة يف تنفيذ األوامر والعمليات حسابية واؼبنطقية واإلمكانيات اؽبائلة للحفظ واالسًتجاع وإعداد التقارير 

 واإلحصائيات.

  يا الربرليات:تكنولوج- ب

واليت تشتمل على نظم تصميم وتنفيذ وإدارة قواعد البياانت ونظم استخداـ اغباسبات يف التطبيقات اؼبختلفة 
  ب.ياسو لحلساعدة اؼبونظم زبطيط وتنفيذ واختبار الربؾبيات 

 تكنولوجيا االتصاالت:- ت

ض يف أنظمة متكاملة على  بعضها ببع بياسو يب وتقنيات تساعد على ربط اغبوذلك دبا تقدمو من أسال
 سرعة نقل اؼبعلومات واؼبشاركة يف البياانت واألجهزة من خالؿ شبكات نقل اؼبعلومات.كذا كافة اؼبستوايت، و 

 : أمهية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال:الفرع الرابع

حياة البشر كن من ربسُت جوانب كثَتة يف إف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف ـبتلف مناحي اغبياة يبم 
( Gardner)ـبتلف ؾباالت األعماؿ. وقد بُت  ، ويفاعبماعيعلى مستوى  وسواء كاف على اؼبستوى الفردي أ

التعليم  إىلا من التجارة اإللكًتونية، بدءً  وذلكفتحت آفاقا جديدة لإلنساف اؼبعاصر،قد أف تكنولوجيا اؼبعلومات 

                                                           
 .28بق ، ص االبيايت،مرجع سلى شكر ولي الالمي،امَتة داود قاسم غساف1
 .59بق ، صاس اضبد،مرجع السعيد اشرؼ2
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عن بعد،  وغَتىا من اجملاالت اليت ذبعل حياة اإلنساف  العالج والعمل إىلأف يصل  إىلوالتدريب عن بعد، 
 .1اؼبعاصر زبتلف عن حياة أسالفو، كما إف تكنولوجيا اؼبعلومات ال تزاؿ تزود اإلنساف يف العديد من اجملاالت

يتميز بزايدة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات اليت تساعد على  اليـو ( أف االقتصاد اعبديدPeterويرى )
 .2زايدة االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت إىلوقف التنافسي للمنظمة. وقد أدى ىذا ربسُت اؼب

كثَت   اليت أصبحت داعما رئيسا لالقتصاد يف اؼبهمة، وكذلك يعترب قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات من القطاعات
 . 3البلداف اليت أحسنت استخدامها بشكل فعاؿ من

 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال هدافأو ادلطلب الثاين: خصائص 
أىداؼ كغَتىا من العلـو األخرى ، ومن أىم ىذه اػبصائص و لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ خصائص 

 األىداؼ قبد:و 

 : خصائص تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال الفرع األول

حبيث هبعلها ربمل صفة مغايرة سبتاز تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ عن غَتىا من العلـو األخرى دبميزات، 
 :4هاأنبعنهم ومن 

من وضع أرشيف من  متجاورة، فبدال –إلكًتونيا  –: فالتكنولوجيا ذبعل كل األماكن  تقليص الوقت وادلكان-
بياانت زبزف يف اغبواسيب ، كما تسمح ابلنقل اللحظي  إىلالورؽ يف رفوؼ اؼبكتبة يتم ربويل ؿبتوايت الواثئق 

عطيات، وتتيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما ىائال من اؼبعلومات اؼبخزنة واليت يبكن للمعلومات واؼب
 .الوصوؿ إليها بيمسر وسهولة

 .حتقيق وفوارت يف الكلفة-
اؼبعلومات من أجل تشكيل  تتوحد ؾبموعة التجهيزات اؼبستندة على تكنولوجيا تكوين شبكات االتصال :-

 سمحيالصناعيُت، وكذا منتجي اآلالت، و اؼبستعملُت و  دفق اؼبعلومات بُتشبكات االتصاؿ، وىذا ما يزيد من ت
 .النشاطات األخرى بتبادؿ اؼبعلومات مع بقية اإلجراءىذا 

                                                           
 .50بق ، ص اليلى حساـ الدين، مرجع س1
 .50، ص بقاسالرجع اؼب2
 .50، صبقاسالرجع اؼب3
 .70و 69ص ، ص2015/2016، اعبزائر، 3مذكرة ماجستَت، جامعة اعبزائر ،-دارسة حالة منتوج الصناعة التقليدية -اجلزائراالنرتنت لرتويج يف  استغالل،سبع ؼبَت4
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الوقت، فاؼبشاركُت يف  : أي أف اؼبستعمل ؽبذه التكنولوجية يبكن أف يكوف مستقبل ومرسل يف نفسالتفاعلية-
 .األدوار فيما بينهم دبا يسمى االتصاؿ التفاعلي تبادؿو رين عملية االتصاؿ يستطيعوف التأثَت على اآلخ

تتمتع ابستمرارية عملها يف كل  : ىي خاصية تسمح ابستقاللية تكنولوجيا اؼبعلومات، فاالنًتنت مثالالالمركزية-
وتر كمبي وعلى مستوى العامل كلو، إذا ليس ىناؾ عقدة واحدة أ األحواؿ، فال يبكن ألي جهة أف تمعطل االنًتنت

 .أكثر دوف أف تتوقف االنًتنت دبمجملها وواحد يتحكم فيها، فقد تتعطل عقدة واحدة أ
 .1سرعة نقل ادلعلومة يف هذا العامل الواسع-

 : أهداف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالالفرع الثاين

 :2تتمثل األىداؼ الثالثة عشر لنظاـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ فيما يلي

 ؛مكن تشغيلها وأداءىااألعماؿ اؼب -
 ؛التكاليف الكلية للنظاـتقليل -
 ؛ )حجم اؼببيعات( الالـز األداءربقيق -
 ؛طبيعة وخربة اؼبستخدـالوصوؿ إىل  -
 ؛ ضماف التكامل لعدـ ضياع البياانت-
 ؛اؼبعلوماتوحفظ أمن  -
 ؛نظم تشغيل وأجهزة متنوعة وإمكانية التشغيل على قواعد بياانت ـبتلفة أ-
 ؛النظاـسرعة تطوير -
 ؛ والتعديلَتالقدرة على التغي-
 ؛قدرة ربمل أعماؿ إضافية-
 ؛إمكانية تكبَت اإلمكانيات-
 ؛ زمن الضماف -
 اجملهود الالـز للحفاظ على النظاـ.-

                                                           
1 Raéf Bahrini and Alaa A. Qaffas , Impact of Information and Communication Technology on Economic 
Growth: Evidence from Developing Countries, economies,07/21 , 2019, P2 

 .30بق،ص اس كريبة ، مرجع العياشي، غياد رزارز2
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وضع قاعدة واسعة  إىلالوصوؿ  إىلتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ تسعى  أفومن خالؿ النقاط السابقة قبد 
حيدىا وزبزينها كما انو يسهل التحكم يف ىذه البياانت يف اقل وقت فبكن ابإلضافة للبياانت من اجل صبعها وتو 

 تطويرىا يف أي وقت نشاء. إىل

 إىلو يف الوصوؿ تاعبهود الرامية من طرؼ الدوؿ من وراء إنشاء قطاعات االتصاالت تكمن أنبي أفكما   
ؾبها اأىدافها النهائية وفق بر  إىلؿ يف الوصو  لى أسس صحيحة يساىم ويساعد الدوؿاقتصاد رقمٍت مبٍت ع

 .ةالتنموي

 ادلطلب الثالث: البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
، تتمثل يف اؼبوارد البشرية واألجهزة والربامج ؼبعلومات واالتصاؿ على بٌت ربتيةتكنولوجيا اتقـو 
 .االتصاؿومعدات االلكًتونية

 :ادلستلزمات البشريةالفرع األول
عناصر تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ، حاؽبا حاؿ اؼبستلزمات األخرى من  أىمعد اؼبستلزمات البشرية من ت

 :1عدة أسباب إىلابلغة وذلك راجع  من أنبيةاؼبكوانت اؼبادية وذلك ؼبا ؽبا 

نقطة  ووى ،تكنولوجيالالندرة يف اغبصوؿ على األدمغة البشرية اليت ربمل جينات ذات عالقة أبفكار تطورية ل-
 تعاين منها صبيع اؼبؤسسات الرائدة يف ىذا اجملاؿ.

، وذلك نظرا للتقدـ اؽبائل اغباصل يف ثقافة ن اجل تكوين أشخاص يف ىذا اجملاؿالتكاليف اؼبرتفعة جدا م-
 اؼبعلومات والذي يزداد يوما بعد يـو وابلتايل هبعل تكاليفهم ابىظة الثمن.

هرة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ، حيث أدى التسارع يف تطور اغباجة اؼبلحة للحصوؿ على عماؿ م-
التكنولوجيا على اؼبواكبة يف الطلب ىذه الفئة من العماؿ األمر الذي هبعل منها واحدة من أىم القطاعات العاؼبية 

 يف استجذاب ىذه النخبة.
اؽبروب األدمغة من  إىلما أدى  ،ذايتميز قطاع التكنولوجيا من القطاعات ذات مستوى عاؿ من الدخل وى -

 ىذا القطاع وخاصة يف الدوؿ اؼبتقدمة. إىلالقطاعات األخرى 

 

 
                                                           

 . 192،ص 2009ألردف،  عماان اؼبناىج، دار ،ادلعلومات تكنولوجيا الساؼبي، عبدالرزاؽ عالء1
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 األجهزة  الثاين:الفرع 
 :1التالية على األجهزة واؼبعدات عتمد تكنولوجيا معلومات واالتصاؿت

من  لغة التواصل والذي يعد اغباسب من وسائل الربط بُت البشر والتكنولوجيا وذلك ؼبا يبلكو  :أوال: احلاسب
 :إىلذبعل منو األداة الرئيسة األوىل اليت سبيزه عن ابقي األدوات ويصنف 

 ؛: وىي أكرب أنواع اغباسبات مع ذاكرة كبَتة وقوة معاعبة سريعةاحلاسبات الكبًنة - أ
 ؛أقل قوة، أقل تكلفة وأصغر من النوع األوؿ احلاسبات ادلتوسطة: - ب
 ؛واؼبوارد األخرى للحاسبات عرب شبكات االتصاالت : يوفر الربؾبياتServerاخلادم  - ت
 ؛ـبتربات البحوث و: اليت تستخدـ يف اعبامعات واؼبصانع أاحلاسبات ادلصغرة - ث
 ؛( : وىي عبارة  حاسبات مكتبية صغَتة PC)  Personal Computre احلاسبات الشخصية - ج
 ؛ـ معقدة:وىي عبارة  حاسبات معقدة ذات قدرات عالية تنجز مهااحلاسبة السوبر - ح

 زلطات التشغيل:اثنيا

 ؛اؼبعاعبة الرايضيةلألشكاؿ وىي عبارة  حاسبات مكتبية مع قابليات كبَتة 

 ىذه األجهزة مت إضافة : إىلابإلضافة 

 ةاذلواتف النقالاثلثا: 

اؼبيزات األساسية ؽباتُت اعبهازين  أفالصناعية،كما  األقماروىي عبارة عن ىواتف ذكية  تعمل عن طريق  
 ن يف:تكم

 ؛: وذلك من خالؿ تنفيذ اؼباليُت من العمليات يف  زمن قصَت  السرعة- أ
وبرامج  أنظمة: يعد اغباسب من الوسائل ذات دقة متناىية يف توثيق اؼبعلومات ، وذلك ؼبا وبتويو  الدقة- ب

 ؛ ضبط تقلل بشكل كبَت حدوث األخطاء
ات واالحتفاظ بو ؼبدة طويلة ، كما يبكن وذلك من خالؿ ذبميع اكرب قدر من اؼبعلوم التجميع والتخزين:- ت

 .إليواالحتياج  إىلما دعت الضرورة  إذا إليوالرجوع 
 

                                                           
 .192، ص بق امرجع س1
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 : الربامج الفرع الثالث

 :إىلاعبهاز أبي دور يذكر  وتنقسم  أيواليت بدوهنا ال يقـو  شرايف الفعلي ألجهزة التكنولوجياالربامج ال تعد

 النظامو أبرامج التشغيل أوال: 

لبعض ىده الربامج مبٍت داخل اغباسوب والبعض  إفاغباسب ، حيث  نظاـوتشغيل  إدارةتوىل وىي برامج ت
 .1دبكن شراؤه بشكل مستقل األخر

 :  إىلوتنقسم 
 برامج تطوير النظاـ. - أ

 برامج تشغيل النظاـ. - ب

 برامج التطبيقاثنيا: 

 إىل، وعدـ احتياجها خدمُتاؼبست أطياؼويطلق عليها الربامج اعباىزة وذلك لسهولة استعماؽبا بُت صبيع 
 .2تعليمات استعماؽبا خطوة خبطوة يعطياحتوائها على دليل  إىلخربات تكنولوجية ابإلضافة 

 :3إىلوتنقسم 
 برامج ذات اذلدف العام:- أ

، شبكة الويب وقد تكوف يف شكل تطبيقات خاصة كالتجارة االلكًتوينمثل معاجل النصوص، برامج الربيد 
التعليم االلكًتوين على شكل ؿباضرات مثل ماقامت بو جل أو موقع  علي اباب مثال  االلكًتونية على صورة

 (.19الدروس يف زمن الوابء كوروان )كوفيد  إلقاءاعبامعات يف 

 النظام: إدارةبرامج - ب

وخاصة يف ؾباؿ امن اؼبعلومات والشبكات  النظاـوتضم شروبة واسعة من الربامج مثل برامج ضباية موارد 
 .لشبكاتا وإدارة

 

 ( :االتصال)معدات  االتصالأجهزة  :الفرع الرابع
                                                           

 .37ص  ،دمحم الصَتيف، مرجع سابق1
 .36اؼبرجع السابق ، ص  2
 36، صبقاسالرجع اؼب3
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 إىل األجهزةوتنقسم ىذه  االتصاؿمن بُت األجهزة اؼبهمة يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ قبد معدات 
 القنوات السلكية والقنوات الالسلكية:( وسائط)

 ( السلكية:وسائطالقنوات)أوال: 

 من:وتضم كل 

 خطوط التلفون: - أ

 ون أىم وأكثر معدات االتصاؿ شيوعا يف االستخداـ واؼبيزة الرئيسية الستخداـ نظاـ التلفوف الصويت أوتعد م
استخداـ شبكة معقدة وجاىزة من اػبطوط ، كما يبكن  إمكانيةتتيح  إذالتناظري ىي الصفة العاؼبية لتسهيالهتا،

 .1عاليةاالتصاؿ من خاللو مع أي موقع يف العامل بسرعة نقل 

ب يسواث بُت اغبااستحدفقد مت ومن مث  ،نو يعاب عليو تصميمو ألعراض االتصاالت الصوتية فقطا إال
 اإلرساؿ أجهزةمع  يتالءـشكل  إىلتغيَت البياانت واؼبعلومات تعمل على  أدواتااللكًتونية وقنوات االتصاؿ 

الكيبالت  على هايف مقدمت وتعتمد مفضلة على التلفوف  أصبحت( ، واليت Modemsتسمى اؼبغَتات )
توجد ثالثة أنواع شائعة من الكابالت اؼبستخدمة وت.كات االنًتنيبوش فاؼبايكروويأبنواعها، األقمار الصناعية، 

 وىي: 

 :الكابالت ادللتوية -

ىا دوتتكوف من توصيالت ثنائية من األسالؾ النحاسية الرفيعة أبسلوب مشابو ألسالؾ اؽباتف، ويتم ذبدي 
اؼبنقولة عربىا وتتصف بسهولة تصنيعها وعدـ حساسيتها  اإلشاراتالداخل واحتماالت تشويو  لغرض ضبايتها من

 إشاراتذات معدؿ نقل اقل بسبب أتثرىا ابلتداخل مع  أهنا، ويعاب عليها ثٍت مقارنة مع الكابالت احملوريةلل
( ويتميز دبرونتو UTPيو )اجملاورة ويستخدـ حاليا نوعاف من ىذه الكابالت األوؿ يطلق عل األخرى النوافل

 .2غبماية( ويتميز بوجود طبقة عازلة STPالعالية ورخص شبنو والثاين يطلق عليو )

 الكابالت احملورية: -

اغباسبات مع بعضها وىي تشبو كابالت التلفزيوف  يل األوؿ من شبكات االتصاؿ لربطاستخدمت يف اعب 
البحار،  وربت األرض أ أتسيسهاذات كفاءة عالية يتم  خطوط اتصاؿ أبهناـبتلفة، وتتصف  أشكاؿوتكوف علی 

                                                           
 .211األردف، ص ،عماف للنشر، وائل الثانية،دار ، الطبعةاإلدارة لمعلوماتل نظم إىل ادلدخل الطائي، فرج آؿ حسُت دعب دمحم1
 .212ص ،بق اسالرجع اؼب2
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فالطبيعة الكهرابئية ؽبذه الكابالت تسمح ؽبا بنقل البياانت واؼبعلومات دبعدالت اعلی ابؼبقارنة مع التلفوف كما 
 .1انقطاع االتصاؿ والفقدافأو اقل عرضة للتشويش  أهنا

 فبا هبعلها عرضة للتشويش.ات اؼبعلوم كبَتة يف نقل لدبيها حساسية أفيعاب عليها و 

 أسالك األلياف الضوئية:-

وإف البياانت تنتقل هبا بسرعة الضوء من خالؿ  يتكوف ىذا النوع من ألياؼ زجاجية بسمك الشعرة ،
إال أف   ،السرعة العالية يف نقل البياانت إىلاألجهزة الليزرية .ومن مزاايىا ىي كمية اؼبعلومات والسرية العالية إضافة 

وتستخدـ يف خطوط النقل اليت تربط البلداف مع  ،أدوات خاصة للتوصيل والربط إىلفتها نوعا ما عالية وربتاج كل
 .2بعضها ألهنا ربمل معلومات ضخمة جدا

 ( الالسلكية:وسائطالقنوات )اثنيا: 

 وتضم كل من :

 أنظمة ادلوجات الدقيقة  )ادلايكروويف(:- أ

 الفضاء اؼبفتوح بطريقة مشاهبة سباما لطريقة نقل إشارات الراديو، يستخدـ اؼبايكروويف لنقل اإلشارات عرب
الكابالت أو حيث تسمح أنظمة اؼبايكروويف بنقل ىذه اإلشارات دبعدالت أعلى ابؼبقارنة مع اػبطوط التلفونية 

 .3احملورية

الكبَتة واؽبيئات ابت ال يقتصر على اؼبنظمات  النوعاستعماؿ ىذا  أف إىلنشَت يف ىذا الصدد  أفكما يبكن 
 يستخدـ أيضا على اؼبدف الصغَتة وؼبسافات ؿبددة داخل اؼبدف. أصبح وإمباالعلية ، 

 : لالتصاالت األقمار االصطناعية- ب

و ؿبطات أرضية لبث وتوزيع والتقاط البياانت واؼبعلومات الصوتية واؼبرئية عرب األثَت أ األقمار الصناعيةتوفر 
ودة السرعة والسعة ودرجة الوضوح يف ىذا النوع من الوسائط يتفوؽ على صبيع وابلطبع فاف اعب الفضاء،عرب 

 .4الوسائط األخرى

                                                           
 .213-212ص،بق اسالرجع اؼب1
 .190،صاإلمارات العربية اؼبتحدةالشارقة،  اعبامعة والتوزيع،مكتبة للنشر األوىل ،اثراء الطبعة، ادلعلومات وتكنولوجيا اإلدارية العملية جواد، انجي العاين،شوقي شعباف مزىر2
 .211األردف، ،ص ،دار وائل للنشر ،عماف  ،الثانية ، الطبعةادلدخل إىل نظم ادلعلومات اإلدارةعبد حسُت آؿ فرج الطائي،دمحم 3

. 331،ص 2010نشر والتوزيع،عماف ،األردف، عالء عبد الرزاؽ الساؼبي، تكنولوجيا اؼبعلومات،الطبعة األوىل ، دار اؼبناىج لل 4 
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ويف من خالؿ ذبهيز أمواج و توفر األقمار االصطناعية لالتصاالت شكال خاصا من أشكاؿ النقل اؼبايكر 
اؼبختلفة  اسبات (،  اذ تعمل ىذه األقمار كمحطة توصيل اغبWirelessالالسلكيمايکروية دقيقة ) الوصل 

وتستخدـ اغباسبات اؼبوصولة دبستقبالت ومرسالت الًتددات الراديوية بدال من استخداـ األسالؾ ويقـو كل 
، ابستخداـ البث ابألمواج  األخرىاغباسبات  إىلحاسب إبرساؿ  البياانت واؼبعلومات  واستقباؽبا من و 

، فقد مت ارباد يضم أغلب دوؿ العامل يف قيق االتصاالتة ىذا اعبهاز يف ربالكهروطيسية الراديوية ونظرا ألنبي
القارات الستة أطلق عليو أطلس سات، أي االتصاالت الدولية عن بعد ابستخداـ األقمار االصطناعية، إذ مت 
إطالؽ أجياؿ متعاقبة من األقمار الصناعية واليت أصبحت تكوف نظاما متكامال لالتصاالت اليت تغطي الكرة 

الذي أصبحت تساعد يف ربقيق النسبة الكربى من االتصاالت الدولية عن اؼبسافات  وعلى النح سرىاأباألرضية 
 .1البعيدة

 أنظمة اذلواتف اخللوية:- ت

، حيث تعتمد خالاي إىلظهرت يف هناية الثمانينات من القرف اؼباضي... وتعتمد على مبدأ تقسيم التغطية 
ة وتستخدـ اػبالاي الصغَتة  يف األماكن اؼبزدضبة بينما تستخدـ اػبالاي مساحة اػبلية على قوة وشدة اإلشارة اؼبرسل

 .2الكبَتة يف اؼبناطق النائية وخارج اؼبدينة 

 االتصاالت الالسلكية السريعة: - ث

عبارة عن تقنيات السلكية بقدرة ليلة وسرعة عالية ومسافة قريبة ، ابستخداـ الًتددات الراديوية لنقل وتبادؿ 
جهازين ،...ويستخدـ ىذا النظاـ لربط ؾبموعة من األجهزة مزودة ؽبذه التقنية لعمل شبكة نقل  البياانت بُت

 .3وتبادؿ اؼبعلومات

 أجهزة التحكم ابالتصاالت الرابع:الفرع 

 وىي أجهزة تعمل على شكل وسائط بُت قنوات االتصاؿ وأجهزة االتصاؿ.

 

 

                                                           
 .215و2014بق ،صاالطائي، مرجع س فرج آؿ حسُت عبد دمحم1
 .194ص،بق اس انجي جواد، مرجعو مزىر شعباف العاين، شوقي 2
 .195بق ،صاسالرجع اؼب3
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 : البياانتالفرع اخلامس

ت واليت تكوف عادة مبهمة وغَت مفهومة للجنس البشري حيث أهنا سبثل أحداث اػباـ للمعلوما ةىي اؼباد
 .1وقعت يف الشركة ومل يتم تنظيمها وترتيبها بشكل مناسب

 ادلبحث الثاين: تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجياالتأثَت على تكنولوجيا االتصاؿ، فأي تقدـ ربرزه  إىلاؼبعلومات  تكنولوجيالقد أدى التطور يف  

 تكنولوجيا االتصاؿعلومات البد أف يواكبو تقدـ  يف تكنولوجيا االتصاؿ ، ومن ىنا كاف البد االىتماـ باؼب
 وإعطائها حقها خاصة يف التقدـ التقٍت اغباصل.

 االتصال: شبكة األولادلطلب 
طلب تعد شبكات االتصاؿ الناقل اغبيوي ؼبا تفرزه تكنولوجيا اؼبعلومات من خدمات وسنحاوؿ يف ىذا اؼب

 يبيزىا . الًتكيز على التعريف واىم ما

 شبكات االتصال فاألول: تعريالفرع 

الشبكات االتصالية بُت اغبواسيب تشكل ما يعرؼ بنظاـ اتصاالت، واليت تساعد على تسهيل أنشطة 
يف ؾبموعة شبكة اؼبعلومات فتتمثل  أمامع أطراؼ من البيئة اػبارجية. و تبادؿ البياانت ونقل اؼبعلومات داخليا أ

اغبواسيب اؼبرتبطة مع بعضها البعض بواسطة الوسائط االتصالية اؼبختلفة هبدؼ نقل وتبادؿ اؼبعلومات يف ظل 
 2قواعد وضوابط ؿبددة.

أنبيو تتمثل يف " كفاءة وسرعة االتصاؿ وسهولة نقل وتبادؿ اؼبعلومات كما تشارؾ  لشبكات االتصاليةلو 
،كما نلحظ من خالؿ التعريف السابق 3السرعة يف اقبازىا والرفع من اقتصادايهتا "اعبميع يف توزيع اؼبهاـ وابلتايل 

إال انو لكل واحد منهما فبيزات سبيزه عن  شبكة اؼبعلوماتو  الشبكات االتصاليةأف ىناؾ تقارب يف اؼبعٌت  بُت  إىل
 األخر.

 

 

                                                           
 .22بق ، ص امرجع س البيايت،لى شكر وليأمَتة  الالمي، داود قاسم غساف1
 .69ق ، صابمرجع س كريبة، غياد العياشي، زرزار2
 .325- 324،ص ص ق ابمرجع سعالء عبد الرزاؽ الساؼبي، 3
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 : مميزات شبكة ادلعلوماتالفرع الثاين

 الشبكات اؼبعلومات بُت اغبواسيب فيما يلي: يبكن إهباز اؼبزااي اليت توفرىا

ما يبيز شبكات اؼبعلومات من خالؿ تسويق اػبدمات االلكًتونية  أىمالسرعة، اعبودة، اؼبرونة والدقة العالية من -
 مابُت اؼبرسلُت واؼبستقبلُت يف الوقت اؼبناسب وأبقل التكاليف.

 االلكًتونية اؼبوجودة يف الشبكة.يب واألجهزة اغبواس تسمح ابؼبشاركة للربامج واألنظمة مابُت ـبتلف-
واؼبعارؼ اؼبخزنة يف  البياانت، اؼبعلوماتيبكن عبميع اؼبستخدمُت اؼبوجودين ربت غطاء الشبكة، اؼبشاركة يف -

 أجهزة اؼبعلومات واالستفادة منها لدى اعبميع. 
ؼبوافقة عليها من صبيع األطراؼ، مثل تساىم يف ازباذ القرارات اعبماعية من خالؿ االتفاؽ على فكرة معينة وا-

 و السمعي البصري.ييمالتقاء الوزراء اغبكومات يف اجتماعات عن طريق تق
 اؼبزاوجة مابُت اؼبتعاملُت اػبارجُت واؼبتعاملُت الداخلُت من خالؿ النظاـ الشبكي الداخلي واػبارجي.-
 شبكات اؼبعلومات. أجهزة اؼبعلومات وخاصة اغبواسيب أىم ما يبيز ؿبور األعماؿ لدى-

 االتصال الثالث:مكوانت شبكةالفرع 

  :1العناصر األساسية التالية االتصاؿ منتتكوف شبكة  

 ؛اغبواسيب مع الًتكيز على اغباسوب اؼبركزي واعبانب اؼبادي واؼبتمثل يف األجهزة أ- أ
وفَت اغبماية للشبكة إضافة برامج الشبكة )اعبانب غَت اؼبادي( من برامج النظاـ إلدارة األجهزة واؼبزودات وت- ب
 ؛الربامج التطبيقية لتوفَت السرعة يف معاعبة بياانت الشبكة إىل
 ؛بروتوكوالت الشبكة لضماف ربقيق االرتباط بُت شبكات اغباسوب اؼبختلفة وارتباطها مع االنًتنت - ت
لشبكة وبُت آخر داخل ا إىلوسائط االتصاؿ اؼبتنوعة السلكية والالسلكية لنقل البياانت من جهاز  - ث

 الشبكات ونذكر منها:
 ؛األسالؾ اجملدولة-
 ؛بطاقة شبكة إىلاألسالؾ احملورية تشبو أسالؾ التلفاز ربتاج -
  (؛األلياؼ الضوئية )تنقل البياانت بسرعة الضوء-
  ؛اؼبايكروويف)تتم عملية نقل البياانت واؼبعلومات من خالؿ موجات اؼبايكروويف(- ج

                                                           
 .71- 70صص بق ، ازرزار العياشي،غياد كريبة،مرجع س1
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ؿ عرب موجات اؼبايكروويف واألقمار الصناعية حوؿ األرض لنقل البياانت األقمار الصناعية )يتم االتصا- ح
 ؛واؼبعلومات عرب الشبكة(

اغباسوب اؼبستهدؼ، اؼبوجو  إىلأجهزة خاصة مثل ؿبوؿ اإلشارات، موزع الشرائح اؼبرقمة، ؿبوؿ الشرائح  - خ
شبكتُت، اؼبضخمات التجميع حـز  اؼبسار الصحيح، البوابة لربط الشبكات، اعبسر للربط بُت إىللتوجيو الشروبة 

 اعبهة اؼبستهدفة. إىلالرسائل من ؿبطات العمل هبدؼ إرساؽبا 

وكنتيجة لذلك فاف شبكة االتصاؿ تتكوف يف شقها اؼبادي من األجهزة واغبواسيب، ويف شقها الغَت اؼبادي 
ا تتكوف شبكة االتصاؿ من الربامج العادية ، كمأو التشغيل  أنظمةمن الربانمج سواء كانت اؼبكلفة بتسيَت 

أيضا نقل البياانت عرب  كما يتمعبارة عن أسالؾ وألياؼ ـبصصة لنقل البياانت واؼبعلومات ،   ىي الوسائط واليت
 األقمار الصناعية .

 االتصال اتشبك أشكالو أنواع  الثاين:ادلطلب 
 اؼبطلب:األشكاؿ سنحاوؿ التعرؼ عليها يف ىذا و  العديد من األنواع االتصاؿ اتشبكل

 لاالتصا: أنواع الشبكات الفرع األول

  (:Local Area Networks /LANsشبكات ادلناطق احمللية )أوال: 

(، يتم من Microcomputersىي عبارة عن ؾبموعة من اغبواسيب، غالبا ما تكوف حواسيب مصغرة )
ه الشبكات قراءة البياانت اؼبوجودة خالؽبا تقاسم التجهيزات والربامج والبياانت اؼبتوفرة. حيث يبكن من خالؿ ىذ

 وغَتىا، يف اغبواسيب األخرى اؼبشاركة يف الشبكة. كما ويبكن تقاسم الربامج اؼبختلفة، مثل الربامج اإلحصائية
يتم تركيبو يف ـبتلف أنواع اؼبؤسسات األكاديبية والتجارية والصناعية والصحية وغَتىا،  تالشبكا ذا النوع منوى

انت تدفق اؼبعلومات واالتصاالت داخل مباين تلك اؼبؤسسة، حيث يبكن نقل البياانت بسرعة بغرض توفَت إمكا
 .1(2كلم  05حدود )يف  بث عالية بُت أجهزة موزعة يف منطقة ؿبدودة

حجمها يكوف صغَتا ويف  أفىذه الشبكة تستعمل لتغطية مناطق ؿبددة واؼبقصود ابحملددة أي  أفأي 
 اثبتا .شرطا انو ليس  إالمبٌت واحد الغالب ما يكوف عبارة عن 

نوعُت، مركزي وال مركزي،  إىلومن اؼبمكن تصنيف ىذا النوع من الشبكات، من حيث الربط والعامل 
 وكااليت:

                                                           
 .455والتوزيع،عماف، األردف،ص ،مؤسسة الوراؽ للنشروتطبيقاهتا اادلعلومات تكنولوجيإبراىيم قندهبلي وايباف فاضل السامرائي،  عامر1
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 :الربط وادلعاجلة على أساس مركزي- أ

( يف الشبكة Server) ويطلق عليو اسم اغبوسبة عن طريق اغباسوب اؼبضيف ويقـو اغباسوب اؼبضيف  
إدارة  إىلمكوانهتا، من حواسيب، وطابعات وغَتنبا، ابإلضافة و لية بتويل عمليات التنظيم لوظائف الشبكة احمل

حاسبة مركزية تكوف ؽبا قدرات عالية يف اؼبعاعبة والتخزين. وقد كانت دباالتصاالت بينها. حيث ترتبط اغبواسيب، 
( تلعب دورا مهما يف كوهنا Minicomputers(واغبواسيب اؼبتوسطة ) Mainframeاغبواسيب الكبَتة )

حواسيب مضيفة، إال أف ظهور اغبواسيب اؼبايكروية ذات القدرات األعلى قد حد من مثل ىذا الدور يف الوقت 
 . 1اغباضر

، بينما تقـو تهامعاعبو  صبيع اؼبلفات والبياانتو أالعمليات  ركزي(بتخزين معظماؼبويقـو اغباسوب اؼبضيف )
 .إليها اؼبوكلةالقياـ ببعض اؼبعاعبات  وجاع اؼبعلومات اؼبطلوبة، أبقية اغبواسيب اسًت 

 :الربط وادلعاجلة الالمركزية- ب

حيث تقـو اغبواسيب اؼبشاركة  وجود حاسوب مرکزي إىلويطلق عليها الشبكة اؼبتناظرة  حيث تنتفي اغباجة 
ياانت اػباصة هبا، مث تتبادؿ ابؼبعلومات مع يف الشبكة ابؼبعاعبة والتخزين البياانت اؼبتوفرة لديها، وبناء قواعد الب

 .2سيطرة مركزية إىلبقية اغبواسيب اؼبوجودة على الشبكة ، من دوف اغباجة 

ال تتطلب العديد يف اتصاؽبا  حيث أهنا ،ما يبيز شبكات اؼبناطق احمللية أىم إىلكما يبكننا أف نوه ىنا 
 يف  غَتىا .أو سواء يف االنًتنت تتشارؾ مع بعضها البعض  أفابالنًتنت، بل يبكن ؽبا 

 (:S 'Wide Area Networks WANشبكات ادلناطق الواسعة ) اثنيا:

ىي شبكة اتصاالت بعيدة اؼبدى تستعمل وسائط ـبتلفة ومتداخلة من خطوط االتصاؿ اػباصة، ابستعماؿ 
ة من حيث النقل ىذا النوع من الشبكات يصبح اؼبستخدـ اعبهاز مسئوال عن خلق رسائل ذات كفاءة عالي

 .3واؼبرور، الدقة، اؼبوثوقية وتطور الربوتوكوالت

،كما تضمن ؼبستخدمي أجهزة الكومبيوتر يف على مناطق واسعة وكبَتة جغرافيا حيث أف ىذه الشبكة سبتد
مكاف ما االتصاؿ أبجهزة يف  أماكن أخرى ، وقد تكوف سلكية أوال سلكية ، وؽبا أنواع متعددة ،  وغالبا ما 

 .ف مؤجرة تكو 

                                                           
 .457 – 456صص ، بق امرجع س1
 .بقاسالرجع اؼب2
 .76 -75بق ،صامرجع س العياشي، غياد كريبة، زرزار3
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 : 1ومن فبيزات الشبكة الواسعة ما يلی 

 ؛تغطي مساحة جغرافية واسعة -
 ؛تستخدـ التصاؿ اؼبؤسسات اؼبتباعدة جغرافيا-
  ؛تكاليف عالية  إىلتشكيلها وبتاج -
 الوسائط اؼبتعددة لنقل اؼبعلومات. إىلتستعمل أجهزة وبرامج خاصة، إضافة -
  د.تساعد على اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات عن بع-

ذلك أهنا تتماشى مع التطورات اغبديثة خاصة يف تقدمي خدمات ؿبمالت لشركات اؽبواتف  إىلابإلضافة 
 األقمار الصناعية .  وأنظمةالذكية 

 (:AN /  Metropolitan Area Networksشبكات ادلناطق ادلدنية )اثلثا: 

)مدينة( تكوف مساحتها حبدود وينطبق ىذا النوع على الشبكات احمللية، ولكنها على مستوى منطقة  
كلم( كمسافة بُت أبعد نقاط الربط فيها. ويكوف أساس الربط ىذا عن طريق تكنولوجيا األلياؼ الضوئية بُت 40)

(.ويكوف عمل شبكات Mbps100 اؼبواقع اؼبختلفة، مزودة بسرعة نقل تقدر حبوايل مليوف ابيت يف الثانية ) 
 .2بكة احمللية لتلفزيوف الكيبلاؼبناطق اؼبدنية أشبو ما يكوف ابلش

 : أشكال الشبكات. الفرع الثاين

 ىنالك أربعة أشكاؿ رئيسية معروفة يف ؾباؿ شبكات اغبواسيب، ىي:

 :الشبكة النجميةأوال: 

ف شكلها يشبو النجمة حيث يكوف تعد ىذه الشبكة من األوائل يف ىذا احملاؿ وقد ظبيت هبذا االسم أل
 .3ط واآلخرين حولو ومرتبطُت بواغباسوب الرئيسي يف الوس

 واؼباسحات( بنقطة مركزية واحدة، وتتصل األجهزة اؼبكونة ؽبذه الشبكة )مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات
 .ؿبوال  وأ ةشبکي ةموزع "غالبا" وتكوف ىذه النقطة

 :1ويعاب على ىذا الشكل

                                                           
 .76،ص .بقاسالرجع اؼب1
 .459بق،صاسع عامر إبراىيم قندهبلي وإيباف فاضل السامرائي، مرج2
 .313بق ، ص االساؼبي ،مرجع س ؽعبد الرزا عالء3
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 ؛الرئيسي للشبكة ؾدبثابة احملر يعترب يف حالة تعطل اؼبوزع الرئيسي تتعطل الشبكة ابلكامل ألنو -
 التوسع يف الشبكة يتوقف على عدد فتحات توصيل الكابالت اؼبوجودة يف احملرؾ الرئيسي.-

 ىذه الشبكة.  إىلوىذا كذلك يعترب من العيوب ألنو وبجم من توسيع األجهزة الراغبة يف االنضماـ 

 الدائرية: وأ الشبكة احللقيةاثنيا: 

 ولشبكات للربط بُت ؾبموعة من اغبواسيب بعضها ببعض على شكل حلقي أيستخدـ ىذا النوع من ا
اؼبعلومات يف اذباه واحد، كما قد يكوف  ودائري، وقد يكوف االتصاؿ من خالؿ ىذه الشبكة ابنتقاؿ البياانت أ

 .2االتصاؿ مزدوج االذباه بُت كل حاسبُت يف شكل حلقي

 إىلالدائرية يستقبل اإلشارة ويقويها مث يقـو إبعادة إرساؽبا أف كل جهاز من األجهزة  إىلكما ذبدر اإلشارة 
 كل األجهزة تتساوى فيها فرص استقباؿ اإلرساؿ.  أفاعبهاز األخر، أي 

يتم تسيَت االتصاالت يف ىذا النوع من الشبكات ابستخداـ بروتوكوؿ خاص يسمى "بروتوكوؿ عالمة و 
ربديد اعبهاز اؼبسموح لو بنقل اؼبعلومات عرب الشبكة خالؿ اؼبرور" والذي يستعمل إشارة ربكم يتم بواسطتها 

 .3وقت ؿبدد 

 :4يبيزه واىم ما

 سبتعو بدرجة عالية من الوثوقية فتعطل جهاز واحد ال يًتتب عليو تعطل الشبكة.-
 قابليتها للتوسع وإضافة أجهزة جديدة. إىلإضافة -

 دبوجبو صبيع األجهزة. إال انو اكرب ما يعاب عليو يف حالة تعطل جهاز واحد تتعطل

 ( :Bus Network/الباص ) شبكة احلافلةاثلثا: 

( ،حيث يسَت الكيبل الذي يربط حواسيب ىذا النوع LANالنوع الشائع يف شبكات اؼبناطق احمللية ) وى
 .5( اؼبختلفة للحواسيب هبذا الكيبلnodesاجملمع، مث ترتبط العقد ) ومن الشركات، يف البناية أ

 العمود الفقري ؽبذه النوع الشبكات. ول وحيد ورئيسي، ويعد ىببكا األجهزة وترتبط صبيع
                                                                                                                                                                                     

 .96بق ، ص ااضبد،مرجع س السعيد اشرؼ1
 .73 – 72ص  بق ،صاس كريبة،مرجع عياشي،غيادال زرزار2
 .73، ص بقاسالرجع اؼب3
 .314بق، صاس الساؼبي،مرجع الرزاؽ عبد عالء4
 .461بق،صاس السامرائي،مرجع فاضل وايباف قندهبلي إبراىيم عامر5
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 (:ierarchical Networkالشبكة اذلرمية )رابعا: 

 وشبكة شجرية أكمرتبطة مع بعضها    وأتخذ شكل شبكة شجرية أحياان، وقد سبثل عدة شبكات اغبافلة 
عن ة يف مراكز ومؤسسات اؼبعلومات اؼبشاركة يكوف ىرمية واحدة. ويف ىذا الشكل من شبكات اغبواسيب اؼبتوفر 

عدد منها، مرتبطة  وارتباط حاسوب مرکزي، عرب نقاط اتصاؿ متعددة حبواسيب أخرى تكوف ىي، أطريق 
اثلثة، موزعة على شكل يشبو الشجرة. وىذا الشكل من الشبكات يبكن أف يعترب مرکزاي،  حبواسيب وطرفيات

سي اليت سبثل نقطة الرتكاز، وحواسيب اؼبراكز اؼبرتبطة هبا مباشرة، إال أهنا تكوف ال ابلنسبة غباسوب اؼبركز الرئي
 .1مركزية ابلنسبة حواسيب اؼبراكز الفرعية األخرى اؼبرتبطة حبواسيب اؼبراكز الثانوية

يع وىذا النوع من الشبكات يتميز ابلسيطرة اؼبركزية نتيجة الرتباطها حباسوب مركزي رئيسي، حبيث ال تستط
ما عداىا سواء كاف  أمااألجهزة األخرى القياـ سوى بتنفيذ األوامر اؼبطلوبة منها من طرؼ اغباسوب الرأس ، 

 غَتىا فال تستطيع تلبيتو.أو معاعبتها أو التخزين البياانت 

 (:Fully Connected Networkالشبكة كاملة االرتباط ) خامسا:

من اغبواسيب تتصل وحداتو ومراكزىا واغبواسيب اؼبتوفرة وىذا النوع من الشبكات يكوف بشكل منظومة  
مرتبط بشكل مباشر، مع بقية عناصر و مشارؾ بذاتو مركز  فيها بشكل كلي ومتكامل، وال مركزي. فكل حاسوب

 2.توسط جهة مركزية يف االتصاؿ إىلاؼبساواة مع اؼبراكز األخرى وحواسيبها، من دوف حاجة   الشبكة، وعلى قدـ

 ثالث: الشبكات العامة واخلاصة.ادلطلب ال
 على الناس اعتاد كما سباًما اغبياة، يف واقعة حقيقة اإلنًتنت تأصبح ةاؼباضي األعواـ القليلة مدى على
 من الكثَت تربطو  العامل، أكباء صبيع يف عمالقة شبكة اغبايل شكلها يف على أهناحيث يبثل . التلفزيوف مشاىدة

مبت  الشبكات اػباصة والعامة   ، حيثدوؿيف أكثر ال ُتستخدماؼب من عديدال ولديها ستقلة،اؼب اتشبكال
 .اؼبستقبلي والنم بشأف تنبؤات أي عمل الصعب ومنورىيب ،  كبَت بشكل (اإلنًتنت)

 إلنًتانتا)لذا سنحاوؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ على أىم النقاط اؼبهمة لكل من الشبكات اػباصة 
 .(اإلنًتنت) ةالشبكات العامو  (االكسًتانتو 

 

                                                           
 .461، ص بقاسالرجع اؼب1
 .461، ص بقاسالرجع اؼب2
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 :Intranetsشبكات اإلنرتانت : الفرع األول

 أوال: تعريف االنرتانت:

شبكة اإلنًتانت ىي شبكة الشركة اػباصة اليت تستخدـ تقنيات اإلنًتنت واليت تصمم لتلبية احتياجات 
نظمة. كما يتم من أجل تبادؿ البياانت واؼبعلومات عن عمليات وأنشطة اؼبو العاملُت من اؼبعلومات الداخلية أ

 .1اإلسًتاتيجيةيف فروعها ووحدات أعماؽبا و تنفيذىا يف مقر الشركة أ

 .2اإلنًتنت تقنية تستخدـ اليت الداخلية الشركة شبكات أهناوتعرؼ كذلك على 

 إبنشائهايبكن القوؿ ابف شركة االنًتانت ىي  عبارة عن شبكة داخلية تقـو  اذين التعريفُتومن خالؿ ى
، وتستعمل يف ذلك تفنيو االنًتنت كما تعتمد على خدمات االنًتنت مثل  أحجامهااختالؼ اؼبؤسسات على 
مواقع  إىلغَت العاملُت يف اؼبنظمة الدخوؿ اليستطيع األشخاص  انو لن إىلكما هبب أف ننوه   الربيد االلكًتوين.

 ؼ إدارة الشركة.ؽبم على تراخيص من طر ، وذلك بعد حصو ماعدا اؼبسموح ؽبم ابلولوج إليها الشبكة

 كفاءة االنرتانت:- أ

ت على وتعتمد سرعة اؼبعلوما ،وتعتمد كفاءة وفاعلية شبكة اإلنًتانت على سرعة نفاذ اؼبعلومات منها وإليها
( فإف سرعتها تكوف LANفإذا كانت اإلنًتانت مبنية على شبكة االتصاؿ احمللي ) ،نوع اؽبيكل البنائي للشبكة

 ربط، أما يف حالة (ميجاابيت 100ميجاابيت يف الثانية وحىت  10)تبدأ من بنفس سرعة الشبكة احمللية 
اإلنًتانت عن طريق اإلنًتنت، فإف سرعة اإلنًتانت ستعتمد على سرعة اإلنًتنت اليت تنخفض يف وقت الذروة 

 .3وترتفع يف ساعات التشغيل العادي

 مامكاف ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها كل إىلمن مكاف  زبتلف سرعة االنًتانت أف إىلوذبدر اإلشارة ىنا 
كلما استعمل   إىل بعدت اؼبسافة عن اؼبصدر الرئيسي قلت سرعة االنًتنت اؼبستعملة يف االنًتانت، ابإلضافة

 ،اإلنشاءكما تتميز االنًتانت خباصية ،  فاض يف سرعة االنًتانتالب إىلاألفراد االنًتنت بصورة اكرب فسيؤدي ذلك 

                                                           
 ،ص2007العربية، الدوؿ ة، جامع-ودراسات حبوث– اإلدارية للتنمية العربية اؼبنظمةالنقالة، التجارة رلال يف وتطبيقاهتا تصاالتواال ادلعلومات تكنولوجيا العباس، العالؽ بشَت1

20. 
2Johann holler and manfred pils robet zlabinger’Internet und the Intranet, Springer-VerlagGmbH, the hardcover 3rd édition 2004 ’p34 . 

 
 .20مرجع سابق ، ص  العباس، العالؽ بشَت -3
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الدويل الداخلية، من قبل الشركة  مواقع شبكية لإلنًتانت على خوادـ شبكة العنكبوتحيث يبكن إنشاء 
 .1وإدارهتا وؾباميع العمل اػباصة هبا ووحدات أعماؽبا

 :مزااي االنرتانت- ب

ما تقدـ، توفر شبكات اإلنًتانت الكثَت من اؼبزااي واؼبنافع، مثل االقتصاد يف تكاليف اغبوسبة،  إىلابإلضافة 
لوقت والسرعة يف االتصاؿ بُت إدارات وأقساـ اؼبنظمة الواحدة، واالستقاللية واؼبرونة )حيث تربط وتوفَت ا

واغباسوب الشخصي حاؽبا يف  AppleوIBMاإلنًتانت بُت أجهزة حاسوب من منظومات تقنية ـبتلفة مثل 
، ومن الوحيد عرضاؼبست ومصادر اؼبعلومات عن طريق تطبيق واحد ى إىلذلك حاؿ كل الشبكات(، والنفاذ 

منصات عمل ـبتلفة، وتوفَت خدمات اإلنًتنت مثل الربيد اإللكًتوين، وخدمة اغبوار يف الوقت اغبقيقي، وتقنية 
ىذه اؼبزااي تقدـ شبكة  إىلاؼبلفات اإللكًتونية النقالة، وخدمة نقل األخبار، وخدمة مؤسبرات الفيديو. ابإلضافة 

ويوضح ، اغبالية اؼبتاحة يف ىذه الشركاتكات التقليدية قياسا على اغبلوؿ اإلنًتانت تسهيالت وخدمات صبة للشر 
( بعض اؼبزااي اليت تقدمها شبكة اإلنًتانت للشركات اليت ترغب يف التحوؿ من حلوؽبا التقليدية 01اعبدوؿ )
 .2لألعماؿ

 ( : مزااي وحلول شبكة اإلنرتانت01/01)رقم اجلدول 
 عمال التقليديةحلول األ مزااي وحلول اإلنرتانت

 تعددية ىياكل اؼبلفات واؼبعلومات- .ىيكل عاـ ومشًتؾ لتبادؿ ملفات اؼبعلومات-

قاعدة بياانت مشًتكة مبنية على اعبهاز اػبادـ -
 .الشبكة العنكبوت الدويل

 .تعددية قواعد البياانت وؿبليتها واستقالليتها-

 .غيل اغباسوبعدـ توافق منصات تش- .االستقاللية عن منصة التشغيل-

وسائل إلدارة وأتمُت اؼبلفات على درجة من الدقة -
 .واالحًتاؼ

 .ضعف يف وسائل إدارة وأتمُت اؼبلفات-

 .21 ،صمرجع سابق ،العباس العالؽ بشَت: ادلصدر

 

                                                           
 .20، صبقامرجع س1
 .21بق ،صاببشَت العالؽ العباس،مرجع س2
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 :Extranetsاإلكسرتانت  ة: شبكالفرع الثاين

 :شبكات اإلكسرتانت أوال: تعريف

ـ بتزويد العاملُت يف داخل اؼبنظمة ابحتياجاهتم من اؼبعلومات، فإف على عكس شبكة اإلنًتانت اليت تقو 
شبكة اإلكسًتانت تصمم لتلبية احتياجات اؼبستفيدين يف خارج اؼبنظمة من موردين وعمالء وؾبموعات اؼبؤثرين 

ت الناس من اؼبعلوما غاايتوضبلة األسهم. وشبكة اإلكسًتانت ىي شبكة الشركة اػباصة اليت تصمم لتلبية 
 .1ومتطلبات اؼبنظمات األخرى اؼبوجودة يف بيئة األعماؿ

: " أسواؽ إلكًتونية واسعة النطاؽ بُت الشركات، حيث يبكن لشركات متعددة تقدمي أهناوتعرؼ على 
 .2ذلك" إىلاػباـ،وتقدمي اػبدمات،وما  موادبيع  وعطاءات لشراء أ

ي شبكة وجهها مغايرا وعكسيا  لشبكة شبكة االكسًتانت ى أفمن خالؿ ىذا العريف يبكن القوؿ  و 
فيما  بينهم بروابط االنًتنت،  مًتابطُتشبكة مكونة من العديد من الشبكات االنًتانت  أهنااالنًتانت، حيث  

مشًتكة شريطة أف يكونوا من اػبارج، حبيث توفر ؽبم اؼبعلومات مع اؼبشاركة فيها   عواملضعت لتهتم ؼبا ؽبم قد و و 
 النًتانت اػباصة بكل شركة.لػباصية اؼبميزة وىذا مراعاة مع ا

 كسًتانت :إل من ؾباالت ا أفريف االتعىذه نستخلص من خالؿ  أفكما يبكن لنا 

 ؛وـبتلف اإلدارات العمل على توفَت قواعد البياانت ما بُت اعبامعات ومراكز البحث-
 ؛توفَت شبكات للمؤسسات اؼبالية  والبنكية وغَتنبا-
 .كسًتانتإل يف خوض اؼبسانبة يف شبكة ا راغبةؤسسة توفَت الشبكات لكل م-

 :اإلكسرتانتاثنيا: محاية  

، وذلك ألف  يةوتستخدـ يف شبكة اإلكسًتانت تقنيات اغبماية، ويتطلب الدخوؿ إليها استخداـ كلمة مرور 
د الشركة اليت اغباؿ يف شبكة اإلنًتنت، ومن الناحية العملية ربد واعبمهور العاـ كما ى إىلالشبكة غَت موجهة 

 .3الشبكة ونوع الدخوؿ اؼبسموح بو إىل ابلولوجسبتلك شبكة اإلكسًتانت األفراد الذين يسمح ؽبم 

                                                           
 .23 - 22صص ،بق امرجع س1

2John Colby And others, Practical Intranet Developmen، Without édition ،Originally published by glasshaus, asshaus,’ Without a country ،

p309. 
 .23 - 22ص  بق ،صاببشَت العالؽ العباس،مرجع س3
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اؼبستفيدين يف البيئة اػبارجية، ولكن ضمن  إىلتقنيات اإلنًتانت وتتوجو  إىلوتستند شبكة اإلكسًتانت 
 . 1نطاؽ ؿبدود بنوع العالقة اليت تريدىا الشركة

كالتعامل ابلرموز والصور ،  أمورا حديثة إىلتعدي شبكة اإلكسًتانت يف التواصل  إىلنشَت ىنا  أفكما يبكن 
 .وىذا بدوره يعترب كنوع من اغبماية ،والفيديوىات وغَتىا

اإلنًتانت واإلكسًتانت أكثر اػباصة االفًتاضية عبعل شبكات  اتويستخدـ العديد من اؼبنظمات الشبك
كة أساسية رئيسة ( ىي شبكة مأمونة تستخدـ اإلنًتنت دبثابة شبVPNًتاضية )والشبكة اػباصة االف ،أماف

فاالستخداـ السليم للشبكات اػباصة االفًتاضية يبكن الشركة من استخداـ اإلنًتنت إلرساء  ،للمنظمات األخرى
كنها أيضا من ورش أعماؽبا، ويب وفروعها البعيدة، وأيضا مع مصانعها أ وشبكات إنًتانت مأمونة مع مكاتبها أ

ضماف درجة عالية من األمن واغبماية يف تعاملها مع شبكات اإلكسًتانت فيما بينها، وكذلك مع عمالئها 
 .2ومورديها

 :اإلكسرتانتاثلثا: مزااي 

 أف شبكة اإلكسًتانت تساىم يف زايدة فعالية األعماؿ من خالؿ ربسُت جودة األنشطة، وتوفر تلقائية الواقع- أ
ومرونة عالية لالتصاؿ الفوري مع الالعبُت الرئيسُت ومع ـبتلف فئات اؼبستفيدين. كما تساىم شبكة اإلكسًتانت 
يف ربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ دورىا اؼبباشر يف إقباز أنشطة القيمة اؼبنظمة دبستوى تكلفة منخفض ابؼبقارنة 

 3د قيمة مضافة.اؼبستفي وبطريقة تقدـ للمشًتي أ ومع اؼبنافسُت أ
صبيعها ذبد تطبيقاهتا اليـو يف ؾباالت عديدة مثل نظم تعليم فاف شبكات اإلكسًتانت أنواع، ل أفكما و - ب

مراکز ـبتلفة، وشبكات منظمات  والعمالء، ونظم التشارؾ على قواعد البياانت التابعة ؼبنظمات أ وتدريب
 .4ة واؼبوارد األخرى اػباصة ابلشركات العاؼبيةاػبدمات اؼبالية واؼبصرفية، ونظم إدارة اؼبوارد البشري

 

 

 

                                                           
 .23 - 22ص  ص،بق اسالرجع اؼب1
 .23ص ،بق اسالرجع اؼب2
 .23صبق اسالرجع اؼب3
 .23، ص بق اسالرجع اؼب4
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 : شبكة االنرتنتالفرع الثالث

 تعريف االنرتنت:أوال: 

غَت خاضعة ألي ربكم مركزي تضم  ،شبكة معلومات دولية واسعة النطاؽ أهناتعرؼ يف االصطالح على 
 . 1ملمنتشرة يف صبيع أكباء العا ،بداخلها ؾبموعة شبكات حاسبات آلية خاصة وعامة

ب اؼبتصلة فيما بينها، حبيث يتمكن مستخدموىا يسواؾبموعة ىائلة من أجهزة اغب أهناعلى  كذلك وتعرؼ
من اؼبشاركة يف تبادؿ اؼبعلومات وكل شيء آخر تقريبا. واإلنًتنت ليس ؾبرد ؾبموعة من اؼبعلومات واغبواسيب 

لو يعمل مثل اؼبعدات واغبواسيب واألسالؾ واألسالؾ، ولكنو وبتوي على ؾبموعة كبَتة من الربامج اليت ذبع
 .2واؼبعلومات والربامج واؼبستخدمُت أيضا

شيكات، تلك الشبكات أو ؾبموعة ىائلة من اغباسبات مرتبطة يف شكل ىيئة شبكة  أهناتعرؼ على وكما 
الذي  ؽبا القدرة على االتصاؿ بشبكات اكرب ، حبيث يكوف ىذا االتصاؿ يسرى وفق بروتوكوؿ ضبط الًتاسل

 .3يتيح استخداـ الشبكة على نطاؽ عاؼبي

ويصعب يف الواقع تقدمي تعريف ؿبدد ودقيق لإلنًتنت، فتكوينو جاء حصيلة استخداـ برؾبيات حاسوبية ، 
ودبا أف ىذه الربؾبيات تربمج ألداء أي شيء تقريبا، فإف اإلنًتنت أصبحت من اؼبرونة، حبيث صار من الصعب 

أنو عبارة عن حاصل صبع إصبايل  إىللكن التعريف الضيق لإلنًتنت يشَت  ها،قة ووضوحدبكاف ربديد ماىيتها بد
اؼبواثيق اليت  ووالربوتوكوؿ عبارة عن ؾبموعة من االتفاقيات الفنية أ ،ابطة ابستخداـ بروتوكوؿ اإلنًتنتاألجهزة اؼبًت 

 .4ربدد القواعد اليت يتم دبقتضاىا تكوين اػبدمات

بعض اعبوانب التفصيلية  على ( قد أاتح الفرصة أماـ اؼبطورين التجاىلIPنًتنت )إف وجود بروتوكوؿ اإل
ات ذات فائدة ذات الصلة بعتاد اغباسوب، والًتكيز بدال من ذلك على قدرة ىذا العتاد على تكوين خدم

العنكبوت (، وشبكة emailومن األمثلة على ىذا النوع من اػبدمات الربيد اإللكًتوين ) ،اؼبستخدمي اإلنًتنت
 News groups( وؾبموعة األخبار والقوائم الربيدية )World Wide Web/ WWWالدويل )

and mailing listsو( وبروتوكوؿ نقل أ ( تسفَت اؼبلفاتFile Transfer Protocol /FTP )
                                                           

 .12،ص1999شاىُت هباء الدين، االنًتنت والعوؼبة، عامل الكتب للنشر، القاىرة )مصر(،1

 .23ق ،صباببشَت العالؽ العباس،مرجع س -2
إىل  47، من24/06/2011ؾبلة العلـو االجتماعية واإلنسانية، العدد،-دراسة ميدانية جامعة تبسة-واقع استخدام االنرتنت يف البحث العلمي ابجلامعةسلطاف بلغيث، 3

 .50،ص82
 .23 - 22بق ،صاببشَت العالؽ العباس،مرجع س4
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ء مستخدميها عن طريق إجرا إىلواليت ىي عبارة عن خدمة إضافية تقدمها اإلنًتنت  ،(Usenetواليوزنت )
 مناقشات بُت ؾبموعة من اؼبستخدمُت حوؿ موضوع معُت .

( Server"اؼبزود" )ووتقدـ خدمات اإلنًتنت بشكل عاـ من خالؿ برؾبيات موحدة تسمى "اػبادـ" أ
(. وبناء على ذلك يطلق على Client"الزبوف" )ولالستخداـ من قبل برؾبيات أخرى تسمى "العميل" أ

(. ومن األمثلة على برؾبيات A client - server systemميل اػبادـ )اإلنًتنت أحياان تسمية نظاـ الع
 Internet Explorer)و( Microsoft( مثل )Web browser"العميل ما يسمى دبتصفح الويب )

or Netscape(و )Navigator ومتصفح الويب عبارة عن برانمج يستطيع تشغيل وتصفح صفحات .)
ض اؼبستندات على شاشة اغباسوب ليتمكن اؼبستخدـ من ( ويستطيع جلب وعر Web pagesالويب )

( إبحضار اؼبستند اؼبطلوب Web serverقراءهتا. ويقـو متصفح الويب عادة ابلطلب من خادـ الويب )
 .1لعرضو على الشاشة

كل التكنولوجيات اؼبعلوماتية التنسيقية السابقة، ولقد اندؾبت فيها على  ربتوي شبكة اإلنًتنت يف جوفها 
ىذه التكتالت اعبيل الثالث  إىلاؼبتمثل يف االتصاالت والتلفزيوف، والكمبيوتر، وانضم و ثية التقدـ الصناعي ثال

 والرابع واػبامس من اؽبواتف اعبوالة.

البث من خالؿ وسائل االتصاؿ عن بعد،  وتعٍت التنويع أأبهنا وتعد شبكات اؼبعلومات وفقا ؽبذا اؼبفهـو 
 :2سيما لعدة أسباب ىيومن مث زاد انتشارىا، وال

 ؛سهولة الدخوؿ إليها- أ

 ؛سهولة االستخداـ والتشغيل - ب

 ؛تسيد اقتصادايت السوؽ العاؼبي بعد تراجع االشًتاكية- ت

 ؛اليف نظرا النعداـ حركة األفرادقلة التك- ث

 ؛كافة مؤسسات األعماؿ يف اؼباضي  ازدايد وسرعة إيقاع حركة األعماؿ نظرا لتعقيدىا داخل - ج

 اؼبختلفة. ربسُت اػبدمات- ح

                                                           
 .243ص، بق اسالرجع اؼب1
ايًتاؾ للطباعة والنشر  ،الطبعة األوىل ،قتصادية واالجتماعية لثورة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على الدول العربية االنرتنت واحملمول منوذجااال اآلاثر،األخرسإبراىيم -2

 .96- 95،ص 2008والتوزيع، القاىرة ، 
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 خدمات االنرتنت:: اثنيا

 ربتوي االنًتنت على العديد من اػبدمات اؼبهمة نذكر منها:

 الربيد االلكرتوين: - أ

أي  إىليعترب الربيد االلكًتوين من أىم اػبدمات اليت تقدمها االنًتنت حيث إبمكانك إرساؿ الرسائل 
وقد انتشر ىذا  ،عنواف بريده االلكًتوين شخص ويف أي وقت وأبي مكاف عرب العامل،وذلك دبجرد أف تعرؼ

اؼبقروءة واؼبسموعة واؼبرئية، وكذلك يبتاز  الرسائل ابإلرساؿ كليقـو انو  إىل ،إضافةاالستخداـ بسبب قلة كلفتو
عنواف مستخدـ لإلنًتنت اغبصوؿ على بريد خاص  ولذكر انو إبمكاف كل شخص أابومن اعبدير  ،بسرعتو العالية

واآلف يستخدـ الربيد االلكًتوين  ،يكوف بسعر زىيد وشبو ؾباين أفوكل ىذا ابإلمكاف  ،بو كلمة السر خاصةو 
 .1شىت اجملاالتعلى نطاؽ  واسع جدا يف 

 الدردشة:- ب

ويكوف االتصاؿ ىنا  ،عبارة عن وسيلو للحوار عرب االنًتنت ابستخداـ إحدى الربامج اؼبوجودة على االنًتنت
وكذلك ابإلمكاف إجراء مناقشو كاملة بُت ؾبموعو من األشخاص مع بعضهم  ،بُت الطرفُت بشكل مباشر وآين

 إىلإضافة  ةواؼبرئي ةالصدقات التجارية، وللدردشة أنبيو حيث يتم إدخاؿ اؼبسموع وإجراءالبعض وتبادؿ اؼبعلومات 
 .2أي ابإلمكاف استخداـ الوسائط اؼبتعددة ،اؼبقروءة

 زلركات البحث:- ت

عن طريق ربديد اػبيارات  ,ح للمستخدـ إبهباد معلومات معينو على الشبكةوىي عبارة عن أدوات تسم 
 .3جوجل وغَتىابطبيعة اغباؿ ؿبرؾ البحث ومن أمثلتها  ,ربديد كلمات معينو من خالؿ البحث أواؼبطلوبة 

 ادلواقع االلكرتونية: - ث

حيث إبمكاف  ةمعين ةؼبدلقاء تكلفو القليلة و  ,وىي اليت سبكن الشخص من استخداـ حيز معُت على الشبكة
 4علميوأو تعريفية  واؼبستخدـ  عرض اؼبعلومات اليت يريدىا على ىذه اؼبواقع سواء كانت أمورا تسويقية أ

 العمل التجاري االلكرتوين:- ج
                                                           

 .215-214ص الشارقة،ص اعبامعة والتوزيع،مكتبة للنشر اثراء ،ألوىلا الطبعة،ادلعلومات وتكنولوجيا اإلدارية العملية ،جواد انجي شوقيو  العاين شعباف مزىر-1
 .215بق ، صاجواد، مرجع س انجي العاين،شوقي شعباف مزىر2
 ..216صبق اسالرجع اؼب3
4

 ..216صبق اسالمرجع ال-
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موضوع وكاف  ,االنًتنت اختصرت على اعبامعات وبعض الشركات لغاية أوائل التسعينياتيف اغبقيقة 
، حيث كانت الطفرة الكبَتة يف عامل االتصاالت وتبعتها 2000ببطء حىت عاـ وت ينمالتسويق عن طريق االنًتن

طفرات يف االقتصاد واألعماؿ التجارية عن طريق االنًتنت حيث تطورت التقنيات وتطور معها االستثمار وقد  
نيف العمل ويبكن تص ,كاف لدخوؿ تقنيات الوسائط اؼبتعدد ة رؤية جديدة للعالقة بُت الشركات وعمالئها

 :1التجاري ابستخداـ االنًتنت كما يلي

 عن طريق صفحات الويب. أو:سواء كاف عن طريق الربيد االلكًتوين  اإلعالن -

 .ةااللكًتوني اؼبواقعالبحث عن طريق أو سواء ابلتصفح  ,:يعٍت شراء أي بضاعة عن طريق االنًتنت التسوق  -

اؼبعلومات  ىذه كانت  وأايً ,ؿ على اؼبعلومات عن طريق االنًتنتويعٍت انو إبمكانك اغبصو  خدمات ادلعلومات:-
 غَتىا. وأطبية  وذبارية أ وسواء علمية أ

وتشمل برامج وربليالت متخصصة ػبدمو أغراض معينو كاالستشارات يف مواضيع معينو خدمات أخرى : -
 والدورات التدريبية والربامج اؼبتخصصة ألىداؼ معينو.

 من العديد على االجتماعي التواصل وسائل ربتويو  :على شبكة االنرتنت اعيوسائل التواصل االجتم- ح
 ووالفيدي الصور وبواابت اؼبدوانت على أيًضا تشمل حالًيا،كما أنبية األكثر تعد واليت االجتماعية الشبكات

 .وغَتىا

 أجيال اإلنرتنت : اثلثا

، وسبخضت عنها عدة مشروعات يبكن ًتنتيف االن حل مشكلة البطء إىلىناؾ العديد من األحباث الرامية 
 من أجياؿ اإلنًتنت: أجياؿأربعة  إىلتقسيمها 

 اجليل الثاين لإلنرتنت:- أ

(، Internet2يف عدة مشروعات منها: إنًتنت )ؾبسدا بدأ اعبيل الثاين يف الظهور على أرض الواقع، 
رة من بروتوكوؿ اإلنًتنت ىي نسخة مطو على ويعتمد ىذا اعبيل  ,Canet2وشبكة  إنًتنت اعبيل اؼبقبل،و 

Ipv6( كما يدعم ميزتُت مهمتُت نبا: اإلرساؿ اؼبتزامن اؼبتعدد الوجهات ،Multicasting وميزة جودة ،)

                                                           
 .216، صبق اسالرجع اؼب1
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( اليت تدعم البث اغبي ؼبلفات الفيديو، وتدعم تطبيقات Qualité of Service- QoSاػبدمات )
  .1(Multimediaالوسائط اؼبتعددة )

 نت:اجليل الثالث لإلنرت - ب

جيل يدعم صبيع اؼبزااي اؼبتقدمة، وال سيما تلك اليت تتطلب سرعة فائقة جدا. ومن أبرز اؼبشروعات  ووى
 (. ويدعم ىذا اعبيل ميزتُت مهمتُت نبا:SuperNetوشبكة ) ,(Canet 3اؼبقدمة شبكة )

 400 إىل، وىي تقنية تستخدـ األلياؼ الضوئية يف اإلرساؿ بسرعات تصل DWDMاستخداـ تقنية  -
  بدرجة ىائلة. والفيديو جيجاابيت/ اثنية، فبا يسرع نقل الصوت 

( يف التحويل والتوجيو، ويف حقيقة األمر فإف األلياؼ اؼبعتمة ىي Dark fibersاستغالؿ األلياؼ اؼبعتمة ) -
على يعرب عما تنطوي عليو البٌت التحتية اؼببنية  و(، وىOptic fibersمصطلح يتعلق ابأللياؼ الضوئية )

 األلياؼ الضوئية من قدرات مل يتم استغالؽبا حىت اآلف

ساعد على ىذه الثورة طرح (، و E- commerceثورة يف ؾباؿ التجارة اإللكًتونية )  إىلىذا التطور  أدي
 خدمات اإلنًتنت مثل: اؽبواتف النقالة، والسيارات وسواىا. إىلالعديد من األجهزة القادرة على الدخوؿ 

انتشار تطبيقات ثورية على اإلنًتنت مثل: التليفزيوف التفاعلي  إىل أدىف ىذا التطور فإلذكر، ومن اعبدير اب
سيتمكنوف من  ، والتعلم اإللكًتوين، ومؤسبرات الفيديو. أما عن تطبيقات الواقع االفًتاضي، فإف األطباء، مثال

ظهور اؼبتاحف  إىل(، إضافة Virtual surgeryمعاينة مرضاىم وإجراء العمليات اعبراحية ؽبم عن بعد )
 واؼبكتبات االفًتاضية.

وابلتايل سوؼ تزدىر نظم وتقنيات الواقع االفًتاضي، وسوؼ تزداد عمليات اندماجها مع تقنيات العمل 
 .2رة خاصة الطرؽ السريعة للمعلوماتابلشبكات، وبصو 

 : اجليل الرابع- ت

، حيث مت رفع  2009سنة  اؼبتحدةايت ظهرت يف الوال ,وىي تطوير للجيل الثالث من حيث السرعة
ات تدفق إىلاللوحية واليت ربتاج و وذلك نظرا النتشار الواسع للهواتف الذكية  ,اضعاؼ تقريبا10 اىل  السرعة

 .1عالية يف نقل الفيديوىات...اخل

                                                           
 .79 -78ص  ص، بقاس العباس،،مرجع العالؽ بشَت1
 .79ص  ،بق اسالرجع اؼب2
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 اخلامس:جليل ا- ث

والبياانت  ياءواألش األشخاصتوصيل  إىللالتصاالت فاف اعبيل اػبامس يهدؼ  الدويلحبسب االرباد  
تنقل كميات ىائلة من  أفوينبغي  شبكيا. ذكية موصولةالنقل واؼبدف يف بيئات اتصاالت  وأنظمةوالتطبيقات 

 .2وقت فبكن أبقلموثق، واف تعاعبها  وعلى كب األجهزةل عددا كبَتا جدا من يتوصو ، بسرعة كبَتةالبياانت 

 :االنرتنتعلى شبكة  وسائل التواصل االجتماعي الفرع الرابع :

ربتوي وسائل التواصل االجتماعي على العديد من الشبكات االجتماعية واليت تعد األكثر أنبية حالًيا، كما 
 :3وىي يكالوي وأ وتشمل أيًضا على اؼبدوانت وبواابت الصور والفيدي

 .الشبكات االجتماعية- أ
 .اؼبدوانت- ب
 .اؼبدوانت الصغَتة- ت
 . اؼبنتدايت- ث
 .وبواابت الصور والفيدي- ج
 . ويكيال- ح

حصة tik tokو  Face bookويعد للػ  أكرب عدد من اؼبستخدمُتعلى  الشبكات االجتماعيةربتوي و 
أكرب عدد  Twitterولدى  ،مع عدد متزايد من اؼبستخدمُت Instagramاؼبرتبة الثانية أييت  ويف ,األسد فيها

ؾبلة  ويوميات أعبارة عن ىي و  دوانتاؼبقبد  وسائل التواصل االجتماعيمن بُت  أفكما   ,قلياًل من اؼبستخدمُت
اؼبدوانت ، كما أف ىناؾ ؽبا اؼبشغلُت ويتم نشر مسانبات اؼبدونة بواسطة اؼبدوف أ ,تبة ترتيًبا زمنًيا على اإلنًتنتمر 

منتدى مناقشة على  وىو  تنتداذلك قبد اؼب إىل، ابإلضافة ىي مدوانت ذات مشاركات قصَتة جًداو الصغَتة 
بواابت كما قبد فيها اؼبشاركوف يف اؼبنتدى مسانباهتم بشكل مستقل عن بعضهم البعض.   ينشرو  ،موقع ويب

أرشفة الوسائط اػباصة على ىذه  يبكنو ,فقط والفيدي وعلى الصورة أفيها يكوف الًتكيز والذي  ولصور والفيديل
                                                                                                                                                                                     

، يـو T/recommendations/rec.aspx?rec=9312&lang=ar-https://www.itu.int/ITUاد الدويل لالتصاالت ، على موثع االرب 1
  14.55عىب الساعة  24/02/2022

، يـو T/recommendations/rec.aspx?rec=9312&lang=ar-https://www.itu.int/ITUاالرباد الدويل لالتصاالت ، على موثع  ت2
 .  15.00 عىب الساعة  24/02/2022

3 Peter Bühler And others, Internet, Without edition, Bibliothek der Mediengestaltung, Berlin, 
Germany,2019,p58- 59. 

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9312&lang=ar
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/5G-fifth-generation-of-mobile-technologies.aspxتم%20زيارة%20الموقع%20يوم%2024/02/2022%20على%20الساعة%2015.00
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/5G-fifth-generation-of-mobile-technologies.aspxتم%20زيارة%20الموقع%20يوم%2024/02/2022%20على%20الساعة%2015.00
https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/5G-fifth-generation-of-mobile-technologies.aspxتم%20زيارة%20الموقع%20يوم%2024/02/2022%20على%20الساعة%2015.00
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واليت تعرب  كيبيداي،يو بميع اعب على الويكي واؼبعروفة لدى أيضاوربتوي  البواابت ومشاركتها مع مستخدمُت آخرين
 منصة الوسائط االجتماعية العاؼبية إلدارة اؼبعرفة التعاونية.  عن

 .ادلبحث الثالث: االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
يف ربسُت الوضعية االقتصادية للبالد فبا  يا اؼبعلومات واالتصاؿ دورا مهماتلعب االستثمارات يف تكنولوج

ربسُت الوضعية اؼبالية والتجارية ، حيث  إىلؤدي االىتماـ هبا يكما   ,االقتصادي وايدة معدالت  النمز  إىليؤدي 
 والفوري. اآلينالشكل  إىل اآلجلتعمل على نقل عدة قطاعات من شكلها 

 .ادلطلب األول : مفاهيم حول االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
اؼبعلومات واالتصاالت على عدة جوانب سواء كانت استثمارات إلكًتونية، يرتكز االستثمار يف تكنولوجيا 

 ما يسمى ابالستثمار يف االقتصاد الرقمي. التحتية ، ومؤخرا ظهر البٌتاستثمارات يف 

نعرج على مفهـو االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ، البد اف نعطي تعريفا لالستثمار،  أفقبل و 
 ما يلي:كثمار اإللكًتوين والرقمي، وذلك  الستا إىلابإلضافة 

 الفرع األول: مفهوم االستثمار

 : مفهوم االستثمار أوال

واؼبباين  اآلالتإنفاؽ قطاع األعماؿ على األشياء اؼبختلفة مثل "يعرؼ االستثمار يف مفهومو العاـ على انو: 
 .1تنتج سبيال من الدخل يف اؼبستقبل أفاعبديدة واليت يتوقع 

يتخلى اؼبستثمر على  أف التضحية وىياالستثمار يعتمد على  أفخالؿ ىذا التعريف يبكننا نستخلص  ومن
 الزمن.ذلك فاف ىذا االستثمار مربوط دبدة معينة من  إىلابإلضافة  مستقبلية،جزء من أموالو يف مقابل أرابح 

 TICاالستثمار يف  أنواعاثنيا: 

 :االستثمار اإللكرتوين- أ

                                                           
،ؾبلة البديل االقتصادي،العدد السابع، 2012-1890ستثمار على النمو االقتصادي يف ادلدى البعيد يف اجلزائرمقارنة مع مصر خالل الفرتة اثر االنبَت مولود وهبلوؿ مراد, 1

 .255ص
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لعاـ لالستثمار اإللكًتوين على توفَت األقمار الصناعية واالتصاالت الدولية وؾبموعة اغبواسيب يعتمد اإلطار ا
يف اإلنًتنت، وتصميم مواقع إلكًتونية للشركات واستخداـ الربيد اإللكًتوين إلعداد  اتالشخصية واالشًتاك

 1وإرساؿ التقارير واؼبعلومات اؼبالية فوراي.

 :التحتية البيناالستثمار يف - ب

اؽبياكل الفنية اليت تدعم البنية االقتصادية للمجتمع واؼبقصود بو ىنا االستثمار يف  إىلمصطلح يشَت  ووى
 .الالئقةاألجهزة واؼبعدات واألدوات واؼبرافق الالزمة، من اجل القياـ وبعث قطاع االتصاالت، وتوفَت اػبدمات 

 اثلثا: متطلبات االستثمار اإللكرتوين: 

 ر اإللكًتوين على توفر ؾبموعة من اؼبتطلبات أنبها:يعتمد االستثما

 ؛إعداد الربامج اػباصة ابالستثمار اإللكًتوين- أ

 ؛االستثمار اإللكًتوين عن طريق التدريب اؼبكثف الفعالة يفتخصص ؼباإعداد جيل من الشباب - ب

 قواعدللعمل على  ئتهاوهتي تطوير اؼبؤسسات اؼبالية والبنوؾ واإلدارات اؼبالية ابلشركات وىيئات االستثمار- ت
 ؛النظم اؼبالية اإللكًتونية إىلمساندة الشركات يف عملية إعادة اؽبندسة والتحوؿ  ؛رقمية

 ؛ربط صبيع اإلدارات اؼبالية والبنوؾ بشبكات اإلنًتنتالعمل على - ث

 ؛لألفراد والشركات الرقمية أتكيد خصوصية البياانت واؼبعلومات اؼبالية- ج

 ؛ة اؼبعامالت اؼبالية وتدفق اؼبعلومات اؼباليةربقيق التوازف بُت خصوصي- ح

 تطبيق اؼبعايَت اؼبوحدة غبقوؽ النشر والتأليف للنظم اؼبالية واالستثمارية اإللكًتونية.- خ

تطبيق اؼبعايَت الدولية لتمويل االستثمار واحملاسبة واؼبراجعة، ويفًتض يف تلك اؼبعايَت  إىلووبتاج ذلك 
 :2االت مثلواؼبقاييس أف ربقق الثقة يف ؾب

 ؛السداد والدفع اإللكًتوين -

                                                           
، جامعة فرجات عباس دكتوراهصمن متطلبات نيل شهادة ، مذكرة زبرج يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية ادلستدامة االستثمار دور،العلمي  حسُت-1

 .35ص، 2012/2013،سطيف ، اعبزائر، 

 .35بق صامرجع سالعلمي، حسُت 2
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 والسرية؛األمن -

 اؼبصداقية؛-

 ؛اؼبعلومات اؼبالية إىلصحة البياانت الرقابة على إمكانية الوصوؿ -

 ؛العقود اؼبالية من طرؼ واحدعدـ فسخ -

 ؛أتمُت االتصاالت اؼبالية واالستثمارية-

 التبادؿ اإللكًتوين للبياانت اؼبالية.-

 TICثمار يف: شروط االسترابعا

 منها:عدة أمور ال بد من توفرىا من اجل النهوض للقياـ هبا نذكر  TICيتطلب االستثمار يف 
إذا كاف ذا ،إال ال يبدي اؼبستثمروف الولوج لالستثمار يف بلد مااالستقرار االقتصادي الكلي والسياسي:- أ

ال يف اؼبستوى اؼبتوسط وال يف  مستوى معُت من االستقرار السياسي واالقتصادي، وحبيث ال يتعرض أي خلل
 .1البعيد

شرط أساسي من شروط أي مستثمر للولوج لالستثمار يف بلد ما ، وىذا النوع من االستثمارات كغَته  ووى
 يتطلب االستقرار يف السياسة واالقتصاد.

يكوف  أفلد يف االقتصاد انفتاحا على التجارة الدولية ، ازدادت  حظوظ الب كلما ازداد االنفتاح االقتصادي:- ب
العامل، ويكتسب ذلك أنبية خاصة يف قطاعات اؼبًتابطة على مستوى العاؼبي وخاصة  أكباءمركز للتجارة مع سائر 

TIC2. 

فاف ذلك سوؼ يؤدي  دبعٌت انو كلما فتح البلد صدره للمعامالت التجارية اػبارجية ولالستثمارات األجنبية،
مصاحبة لألعماؿ التجارية وتعد شرطا أساسيا يف عصران  كوفي TIC أفحيث  االتصاؿ، ابلنفع على قطاع

 اغبايل.

ؿبركات االستثمار يف اقتصاد فكلما زاد حجم السوؽ زادت نسبة  أىميعترب حجم السوؽ من حجم السوق: - ت
ن وتستقطب عددا أكرب م TICػػػػالكبَتة اليت تتوفر فيها احملركات األخرى ك األسواؽ أفاألرابح، واعبدير ابلذكر 

 .1األعماؿرواد 
                                                           

 .44-43، األمم اؼبتحدة نيويورؾ،ص، القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف ادلنطقة العربية)االسكوا(  أسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب -1
 .44-.43،صبق اسالرجع اؼب-2
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األكثر اتساعا، فبا زادت أنبيتها وأصبحت كشرط  لألسواؽمالزمة TICأصبحتويف العصر اغبديث 
 أساسي يف مقومات األسواؽ.

 نظام ضرييب مشجع لالستثمار:- ث

الضرائب اؼبرتفعة تدفع الكثَت  أفربقيق أكرب ربح من األرابح، كما  إىل ػTICيسعى اؼبستثمروف يف قطاع الػ
 .2اإلقالع عن االستثمار إىل منهم

  TICيسعى اؼبستثمروف دوما يف البحث عن القطاعات اليت تكوف أرابحها مرتفعة، واؼبستثمروف يف الػ 
 وأاألماكن ذات التكاليف الضريبية منخفضة،  إىلTICكغَتىم يشًتطوف من اجل الولوج يف االستثمار يف الػ 

 ائية مناسبة.تشجيعهم من خالؿ وضع ربفيزات جبالعمل على 

عامال ضروراي لضماف ربقيق العائدات يف , يف أي بلدTIC للػػ تعترب البٌت التحتية نوعية البىن التحتية:- ج
 3االستثمار

 TICادلطلب الثاين: مؤشرات قياس االستثمار يف 
أىم  لزبتلف مؤشرات قياس تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ابختالؼ اعبهة وطريقة القياس اؼبعتمدة وتتمث

 :مؤشرات قياس االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف ما يلي

 12حتتوي على TIC، فان OECDالتعاون االقتصاد والتنمية : حبسب منظمةالفرع األول
 :4مؤشر

آخر -نسمة ؼبنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية 100خطوط الوصوؿ ومسارات الوصوؿ يف اجملموع / لكل -1-
 .2020أبريل  ربديث يف

                                                                                                                                                                                     
 .44-.43ص ,بقاسالرجع اؼب-1
 .44ص ،بقاسالرجع اؼب-2
 .44ص  ،بقاسالرجع اؼب-3
 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators_a.pdfاالرباد الدويل لالتصاالت، موقع  4

 14:34على الساعة  23/02/2022يـو 

 

 
 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators_a.pdf
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آخر ربديث يف -نسمة ؼبنظمة التعاوف االقتصاد والتنمية 100اشًتاكات اؽباتف احملموؿ يف اجملموع / لكل -2-
 2020أبريل 

آخر ربديث يف أبريل -االذباىات يف إيرادات االتصاالت السلكية والالسلكية ومسارات االستثمار والنفاذ-3-
2020. 

 – 2019ونسمة يف دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، يوني 100اشًتاكات النطاؽ العريض لكل -4-
 .، متاح أيًضا للبياانت التارىبية للنطاؽ العريض الثابت واؼبتنقل2020وآخر ربديث يف يولي

 .2020وآخر ربديث يف يولي-النسبة اؼبئوية لتوصيالت األلياؼ يف النطاؽ العريض الكلي -5-
آخر ربديث يف نوفمرب  –تصاالت واسعة النطاؽ،يف اؼبناطق اغبضرية والريفية األسر اؼبعيشية اليت لديها ا-6-

2017.. 
 .2017آخر ربديث يف أكتوبر  –اتصاالت النطاؽ العريض للمؤسسات، حسب حجم الشركة -أ-7-
آخر ربديث أكتوبر  –متنقل و اثبت أ اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت لديها نفاذ عريض النطاؽ،-ب-7 -

2017. 
توظيف متخصصي تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت عرب االقتصاد،كحصة من إصبايل العمالة،حسب -أ- 8-

 .2017آخر ربديث أكتوبر  –الفئة 
 .2017آخر ربديث أكتوبر -التوظيف يف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت والقطاعات الفرعية-ب-8-
االتصاالت وقطاعاهتا لفرعية يف منطقة منظمة التعاوف العمالة يف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات و  ومب-ت-8-

 .2017آخر ربديث يف أكتوبر  –االقتصادي والتنمية 
 .2020آخر ربديث يف أبريل -إصبايل إيرادات خدمات االتصاالت ؼبنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية-أ- 9-
آخر ربديث يف -القتصادي والتنميةإصبايل استثمارات البنية التحتية لالتصاالت يف منظمة التعاوف ا-ب-9-

 .2020أبريل 
آخر ربديث أكتوبر -القيمة اؼبضافة لقطاع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت والقطاعات الفرعية-أ- 10-

2017. 
آخر ربديث -تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت وإصبايل نفقات األعماؿ على كثافة البحث والتطوير-ب-10-

 .2017يف أكتوبر 
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آخر  – 2015-2012التخصص يف براءات االخًتاع اؼبتعلقة بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، -أ-11-
 .2017ربديث أكتوبر 

آخر ربديث  – 2015-2012االخًتاعات الدولية اؼبشًتكة يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، -ب-11-
 .2017يف أكتوبر 

منطقة اؼبنشأ و الصادرات الصناعية، حسب االقتصاد أ سلع وخدمات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف-12-
 .2017آخر ربديث يف أكتوبر  –ذات القيمة اؼبضافة 

 .2017آخر ربديث يف أكتوبر -16-2001تغَتات يف األجور مقارنة إبنتاجية العمل،  13--
ناتج احمللي األصوؿ الرأظبالية كنسبة مئوية من ال استثمار تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ ربسب-أ- 14-

 .2017آخر ربديث يف أكتوبر -اإلصبايل
آخر  –تطور استثمارات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت كنسبة مئوية من إصبايل االستثمارات -ب-14-

 .2017ربديث يف أكتوبر 
 .escwa: القائمة االمسية حبسب جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا الفرع الثاين

 1القائمة األساسية دلؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالتال: أو 

A1  نسمة 100: خطوط ىاتف اثبتة لكل. 
A2نسمة 100اؽبواتف اػبلوية اؼبتنقلة لكل  و:مشًتك. 
A3  نسمة 100: جهاز كمبيوتر لكل. 
A4 نسمة 100: عدد مشًتكي اإلنًتنت لكل. 
A5 نسمة 100لكل : عدد مشًتكي اإلنًتنت يف النطاؽ العريض. 
A6عرضا لنطاؽ الًتددي الدويل لإلنًتنت لكل فرد :. 
A7 النسبة اؼبئوية للسكاف الذين تغطيهم اؽبواتف اػبلوية اؼبتنقلة :. 
A8  ساعة يف الشهر( ،ابلدوالر األمريكي،وكنسبة مئوية من نصيب الفرد 20اإلنًتنت ) إىل: تعريفات الوصوؿ. 
A9 دقيقة استخداـ شهراًي( ،ابلدوالر األمريكي، وكنسبة مئوية لكل دخل 100لة ): التعريفات اػبلوية اؼبتنق 
 .الفرد

                                                           
  https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-07-tech1-a.pdf ، موقع escwaمنظمة  1

 .14:27على الساعة  23/02/2022يـو 
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A10  حضر(حسب عدد ومبط سكاف )ريف/اإلنًتنت  إىل: النسبة اؼبئوية للمواقع اليت هبا مراكز عامة للوصوؿ. 

قبل األسر  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واستخدامها من إىلادلؤشرات األساسية للوصول  اثنيا:
 .1واألفراد

HH1؛: نسبة األسر اؼبعيشية اليت لديها راديو 
HH2؛:نسبة األسر اليت لديها جهاز تلفزيوف 
HH3 ؛: نسبة األسر اليت لديها خط ىاتف اثبت 
HH4 ؛: نسبة األسر اليت لديها ىاتف خلوي متنقل 
HH5 ؛: نسبة األسر اليت لديها جهاز كمبيوتر 
HH6 ؛شهرًا 12ين استخدموا جهاز كمبيوتر )من أي مكاف( يف آخر : نسبة األفراد الذ 
HH7  ؛اإلنًتنت يف اؼبنزؿ إىل: نسبة األسر اؼبعيشية اليت لديها إمكانية الوصوؿ 
HH8  ؛شهرًا 12: نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنًتنت )من أي مكاف( يف آخر 
HH9  ؛)أ( يف اؼبنزؿ، )ب( يف العمل شهرًا: 12: موقع االستخداـ الفرد لإلنًتنت يف آخر 

اإلنًتنت )تعتمد التسمية احملددة  إىل)ج( مكاف التعليم، )د( يف منزؿ شخص آخر؛ )ىػ( مرفق وصوؿ اجملتمع 
اإلنًتنت )تعتمد التسمية احملددة على اؼبمارسات  إىلعلى اؼبمارسات الوطنية(، )و( مرفق ذباري للوصوؿ 

 ؛الوطنية(، )ز( آخروف
HH10 ؛شهرًا  12ة اإلنًتنت اليت قاـ هبا األفراد يف آخر : أنشط 

خدمات، )ج( من  صحة واػبدمات. )ب( تتعلق ابلصحة أ وعلى اؼبعلومات: )أ( حوؿ السلع أ اغبصوؿ-
تصفح و الربيد اإللكًتوين، )د( معلومات أخرى أو اؼبنظمات اغبكومية / السلطات العامة عرب اؼبواقع اإللكًتونية أ

 .الويب العاـ
 .لتواصلا-
 .خدمات وطلب سلع أ وشراء أ-
 .اػبدمات اؼبصرفية عرب اإلنًتنت-
 .أنشطة التعلم والتعليم أ-

                                                           
 https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-07-tech1-a.pdf ، موقع escwaمنظمة 1
 .14:27 الساعة على 23/02/2022 يـو
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 .التعامل مع اعبهات اغبكومية / اؽبيئات العامة-
الربامج؛ )ج(  واؼبوسيقى أ والكمبيوتر. )ب( تنزيل األفالـ أ وأ واألنشطة الًتفيهية: )أ( لعب تنزيل ألعاب الفيدي-

 .اجملالت، )د( األنشطة الًتفيهية األخرى ونزيل الكتب اإللكًتونية، الصحف أقراءة / ت
HH11 نسبة األفراد الذين يستخدموف اؽباتف احملموؿ :. 
HH12  اإلنًتنت حسب نوع الوصوؿ:  إىل: نسبة األسر اؼبعيشية اليت لديها نفاذ 

 ؛اؽ العريض أبطأالنطاؽ الضيق والنطاؽ العريض،حيث يصبح النط إىلتسمح ابلتجميع -
 ؛2Gاؽباتف احملموؿ  إىلومعظم الوصوؿ ISDNتقنيات السرعة، مثل موداـ طلب اؽباتفي و-
 ؛كيلوبت/ اثنية  256 إىلعادًة ما يكوف للنطاؽ العريض سرعة تنزيل مع تصل -

HH13 شهرًا )من أي مكاف(:  12اإلنًتنت يف آخر  إىل:عدد تكرار الوصوؿ الفردي 
، )ج( مرة يف الشهر مرة واحدة على األق ( أ) ، )ب( مرة يف األسبوع على األقل ولكن ليس كل يـو ل يف اليـو

 ، )د( أقل من مرة يف الشهر.أسبوععلى األقل ليس كل 
 ادلؤشر مرجعي: - أ

HHR17 نسبة اؼبنازؿ اليت لديها كهرابء :. 
B1نسبة األعماؿ اليت تستخدـ أجهزة الكمبيوتر :. 
B2أجهزة الكمبيوتر : نسبة اؼبوظفُت الذين يستخدموف. 
B3نسبة األعماؿ التجارية اليت تستخدـ اإلنًتنت:. 
B4نسبة اؼبوظفُت الذين يستخدموف اإلنًتنت:. 
B5 نسبة األعماؿ التجارية اليت ؽبا وجود على شبكة اإلنًتنت :. 
B6؛:نسبة األعماؿ اليت  لديها شبكة إنًتانت 
B7؛:نسبة األعماؿ اليت تتلقى الطلبات عرب اإلنًتنت 
B8؛:نسبة الشركات اليت تقدـ الطلبات عرب اإلنًتنت 
 :متديد األساسية - ب

B9.نسبة الشركات اليت تستخدـ اإلنًتنت حسب نوع الوصوؿ: هبب أف تسمح الفئة: 
 النطاؽ الضيق والنطاؽ العريض،حيث يستبعد النطاؽ العريض السرعة األبطأ. إىلالتجميع  

 موجة عريضة.2Gاؽباتف احملموؿ  إىلومعظم الوصوؿ  isdnالتقنيات، مثل مودـ الطلب اؽباتفي و
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علن عنها 
م
 األقل. على كيلوبت / اثنية  256عادة ما تكوف سرعة التنزيل اؼب

B10( نسبة األعماؿ اليت لديها شبكة ؿبلية :LAN)؛ 
B11نسبة األعماؿ اليت ؽبا شبكة خارجية :. 
B12ط:: نسبة الشركات اليت تستخدـ اإلنًتنت حسب نوع النشا 

 .إرساؿ واستقباؿ الربيد اإللكًتوين-
 .اػبدمات. )ب( من اؼبنظمات اغبكومية واغبصوؿ على اؼبعلومات: )أ( حوؿ السلع أ-
البحث عن اؼبعلومات  و)ج( عمليات البحث أوالربيد اإللكًتوين،  والسلطات العامة عرب مواقع الويب أ-

 .األخرى لألنشطة
 .اػبدمات اؼبالية األخرى إىلالوصوؿ  ونًتنت أالقياـ ابػبدمات اؼبصرفية عرب اإل-
 .التعامل مع اعبهات اغبكومية / اؽبيئات العامة-
 .تقدمي خدمات العمالء-
 .توصيل اؼبنتجات عرب اإلنًتنت-

ادلؤشرات األساسية لقطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والتجارة يف سلع تكنولوجيا ادلعلومات اثلثا: 
 .1واالتصاالت

 .ة إصبايل القوى العاملة يف قطاع األعماؿ اؼبشاركة يف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالتنسب-
 .القيمة اؼبضافة يف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ كنسبة مئوية من إصبايل القيمة اؼبضافة لقطاع األعماؿ-
 .الواردات واردات سلع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، كنسبة مئوية من إصبايل-
 صادرات سلع تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، كنسبة مئوية من إصبايل الصادرات.-

 

 

 

 

 
                                                           

  .14:48علىالساعة  23/02/2022يـو  ،idi/2017/index.htmlD-https://www.itu.int/net4/ITU/االرباد الدويل لالتصاالت، موقع 1
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 (TIC)مؤشر تنمية TICادلطلب الثالث: قياس تطور االستثمار يف 
 حيث :IDIمؤشر تنميةتعتمد على  TICاالستثمار يف لتحديد درجة قياس تقدـ كل دولة يف ؾباؿ 

 IDIمؤشر تنمية الفرع األول:

 تعريفه:أوال: 

 TIC1النفاذ الرقمي ومؤشر فرص  ىو عبارة عن دمج ؼبؤشر
مؤشرًا يف مقياس مرجعي واحد يبكن استخدامو ؼبراقبة ومقارنة التطورات يف  11ىو دليل مركب يدمج 

ليل يف وقد وضع االرباد الدويل لالتصاالت ىذا الد ،تكنولوجيا اؼبعلومات االتصاالت بُت البلداف وعلى مر الزمن
لوضع دليل إصبايل لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت،  ،استجابة لطلب الدوؿ األعضاء يف االرباد 2008عاـ 

 .، ونمشر سنوايً منذ ذلك اغبُت(ITU, 2009)من التقرير 2009وقمّدـ ألوؿ مرة يف إصدار عاـ 
، 2009ره سنواًي منذ عاـ الذي يتم نشو (،IDIويعد مؤشر تنمية تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ) 

مؤشرًا كمقياس مرجعي واحد. يتم استخدامو لرصد ومقارنة التطورات يف تكنولوجيا  11مؤشرا مركبا هبمع 
 .2( بُت البلداف ومع مرور الوقتTICاؼبعلومات واالتصاالت )

 :IDI أهداف اثنيا: 
 :3يف قياس IDI تتمثل األىداؼ الرئيسية للػػ:

كنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت مع مرور الوقت داخل البلداف وذبربة تلك البلداف مستوى وتطور تطورات ت- أ
 ؛مقارنة ابآلخرين 

 ؛التقدـ يف تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف كل من البلداف اؼبتقدمة والنامية- ب
واالتصاالت  ؛ماتالفجوة الرقمية: أي االختالفات بُت البلداف من حيث مستوايت تطوير تكنولوجيا اؼبعلو - ت

لديها، واإلمكاانت التنموية لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ومدى قدرة البلداف على االستفادة منها لتعزيز 
 والتنمية يف سياؽ القدرات واؼبهارات اؼبتاحة. والنم

                                                           
 54صؾبلة دراسات ، على النمو الشامل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اثر ،ايناس فهمي حسُت 1

قليمي التحضَتي للدوؿ العربية،،اػبرطـو السوداف، ، مؤسبر حوؿ االجتماع االيف منطقة الدول العربية اجتاهات وتطورات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالتزافازافا،  كوظباس  2
 .32ص  ،2017فيفري  1و  30يومي جانفي 

 ..32ص ،بق اسالرجع اؼب3
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يف البلداف انو مت تصميم ىذا اؼبؤشر على قالب عاؼبًي، ويعكس التغيَتات اليت ربدث  إىلكما هبب أف ننوه 
على مستوايت ـبتلفة من تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. ولذلك فهي تعتمد على ؾبموعة ؿبدودة من 

 البياانت اليت يبكن إنشاؤىا بثقة معقولة يف البلداف على صبيع مستوايت التنمية.
 TICمنوذج مراحل تطوير للـ ـالفرع الثاين: 

ومات واالتصاالت يبكن أف تكوف عوامل سبكُت للتنمية أمر ؿبوري لإلطار إف االعًتاؼ أبف تكنولوجيا اؼبعل
أف  وؼببادرة التنمية الدولية. ىبضع لعملية تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، وتطور الدولة كب اؼبفاىيمي

 حبيث تتطلب استخداـ مبوذج اؼبراحل الثالث اؼبوضح يف الشكل: تصبح ؾبتمع معلومات،

 رحلة األوىل:ادلأوال: 
 :1وذلك من خالؿ توفَت قسمُتTICاالستعداد والتحفز للػػ

 ؛قسم القوى الصلبة )البٌت التحتية( مثل شبكات االتصاؿ-
 مثل احملتوى الرقمي والربؾبيات. TICالقسم الثاين قسم القوى اللينة واؼبتمثلة يف البٌت الفوقية للػػػ: -

 ادلرحلة الثانية: اثنيا: 
يف اجملتمع اؼبعلومايت مع استخداماهتا يف  TIC،وىدا يعكس مدى استخدامات الػػػ:  TICكثافة الػػػ: 

 .2ـبتلف انشغاالهتم اليومية
 ادلرحلة الثالثة:اثلثا: 

 3من طرؼ اجملتمع. TICوىي النتيجة النهائية ؼبدى استعماؿ واستحداث الػػػ  TICأثر الػػػ: 
 ؾبتمع اؼبعلومات: وكب TICالػػػ:  يبُت مراحل يف التطور 01/01 والشكل اؼبوايل

 
 
 
 
 

                                                           
، مصر، يةجامعة الدوؿ العرب اإلدارية،منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية  ،سياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف مناذج من دول العاملىيكل،وليد دمحم 1

 .145 ، ص2017
 .47بق ، ص امرجع س،حسُت العلمي2
 .47، ص بقاسالرجع اؼب3
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 : مؤشر تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال(01/01)رقمالشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .14:50الساعة  على 23/02/2022يـو  االرباد الدويل لالتصاالتموقع زايرة : ادلصدر

-https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html  

 : تطور مؤشر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال:الفرع الثالث
اؼبؤشرات الفرعية الثالثة وكل مؤشر من اؼبؤشرات الفرعية  إىل IDIبناًء على ىذا اإلطار اؼبفاىيمي، تنقسم 

 (.2مؤشرًا كما يبينو  )الشكل 1 11و ما ؾبموع إىل IDIتنطوي ربنو مؤشرات أخرى ،وبصفة عامة فتنقسم  

 هرس الوصول الفرعيأوال:  ف

يلتقط ىذا الفهرس الفرعي جاىزية تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، ويتضمن طبسة مؤشرات للبنية التحتية 
والوصوؿ )اشًتاكات اؽباتف الثابت، واشًتاكات اؽباتف اػبلوي، وعرض النطاؽ الًتددي الدويل لإلنًتنت لكل 

 اإلنًتنت(. إىلمستعملي اإلنًتنت، واألسر اليت لديها كمبيوتر، واألسر اؼبعيشية اليت لديها إمكانية الوصوؿ 

 استخدام الفهرس الفرعياثنيا: 

يلتقط ىذا اؼبؤشر الفرعي كثافة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، ويتضمن ثالثة مؤشرات للشدة 
نًتنت، واشًتاكات النطاؽ العريض الثابت، واشًتاكات النطاؽ العريض واالستخداـ )األفراد الذين يستخدموف اإل

 اؼبتنقل(.

                                                           
 .14:55 الساعة على 23/02/2022 يـو،  https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html موقع، لالتصاالت الدويل االرباد 1

 

تأثير للتكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصال

االستعداد للتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال
استعمال 

للتكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصال

كفاءة للتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
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 مؤشر مهارات الفرعياثلثا: 

اؼبهارات اؼبهمة لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. - واكتساب القدرات أ إىليسعى ىذا اؼبؤشر الفرعي  
لتحاؽ ابؼبرحلة الثانوية وإصبايل االلتحاؽ وىي تشمل ثالثة مؤشرات بديلة )متوسط سنوات الدراسة وإصبايل اال

ابلتعليم العايل(. نظرًا ألف ىذه مؤشرات بديلة ، وليست مؤشرات تقيس بشكل مباشر اؼبهارات اؼبتعلقة 
مقارنة  IDIبتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ، فإف اؼبؤشر الفرعي للمهارات يمعطى وزاًن أقل يف حساب 

 ن.ابؼبؤشرين الفرعيُت اآلخري
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 .: مؤشر تنمية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت: ادلؤشرات والقيم ادلرجعية واألوزان(01/02 )اجلدول رقم
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موقع زايرة : ادلصدر
 .14:58الساعة  على 23/02/2022االرباد الدويل لالتصاالت يـو 

-https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html  

 خدمات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ.

 
 % القيمة اؼبرجعية

 20 60 ساكن 100اؼبشًتكُت يف اؽباتف الثابت لكل 

 20 120 كنسا  100اؼبشًتكُت يف اؽباتف اػبلوي لكل 

الًتدد الدويل لالنًتنت )ابيت/اثنية( ، من طرؼ 
 مستعملي االنًتنت.

976696* 20 

 20 100 النسبة اؼبئوية لألسر اليت لديها كمبيوتر.

 20 100 اليت لديها خدمات االنًتنت. لألسرالنسبة اؼبئوية 

 % القيمة اؼبرجعية استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ

 33 100 ئوية لألفراد الذين يستخدموف االنًتنت.النسبة اؼب

 33 60 نسمة 100اشًتاكات النطاؽ العريض الثابت لكل 

 100اشًتاكات النطاؽ العريض الثابت النشط لكل 
 نسمة

100 33 

 % القيمة اؼبرجعية مهارات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ.

 33 15 متوسط سنوات الدراسة

 33 100 الية ابؼبرحلة الثانوية.نسبة االلتحاؽ اإلصب

 33 100 نسبة االلتحاؽ اإلصبايل ابلتعليم العايل

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
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 :الفصل األول خالصة
ت من تكنولوجيا االتصاالو  تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبزج والتنسيق بُت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿيقصد 

وتتميز  تمعات،واجمليف اؼبساعدة يف تطوير حياة األفراد  اؼبعلومات واالتصاؿ أنبية تكنولوجياجهة، كما تكمن 
وضع قاعدة واسعة للبياانت من اجل صبعها  إىلكما هتدؼ   تقليص الوقت واؼبكافبعدة خصائص ـبتلفة مثل 

 .شاءتيف أي وقت  افبكن، وتطويرىسهل التحكم يف ىذه البياانت يف اقل وقت ت أهناوتوحيدىا وزبزينها كما 

واليت ربتوي بدورىا على اؼبستلزمات البشرية التحتية  البنية على تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿوتتطلب قياـ 
 .واألجهزة والربامج ومعدات االتصاؿ

يف وقتنا  تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿصورة ؾبسدة ل أكربكات اػباصة والعامة "االنًتنت" وتتمثل الشب
 اغبايل.

 اؼبعلومات تكنولوجيا يف االستثمار دةزاي خالؿ من اؼبستمر التطوير إىل تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ تاجربو 
وإرساؿ األقمار  واالتصاالت، اؼبعلومات لتكنولوجيا التحتية البٍت وإعادة هتيئة ترقية طريق عن واالتصاالت

 عدد زايدةتشجيع و ، والوظائف يف اػبدماتؽبا اعمواست ،اإللكًتونية بياغبواس أعداد وزايدةاؼبتطورة  الصناعية
  (.اإلنًتنت) للمعلومات الدولية ةالشبك يف اؼبشًتكُت

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

والنمو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال الفصل الثاين6 
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 :متهيد
 سنحاوؿ أفاإلطار النظري للتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  إذلؿ و بعدما تطرقنا يف الفصل األ

يت تربطو والعبلقة ال ابلنمو االقتصاديموضوع أخر والذي يتعلق  إذليف ىذا الفصل  نتناوؿ
مهم من  ابعتباره طرؼيعترب مهم جدا  النمو االقتصادي حيث أفبتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ، 

أطراؼ النظرية االقتصادية على اختبلؼ كل نظرية يف تفسَته وربليلو، كذلك صلد اذلدؼ األمسى منو 
مل على ادلساعلة يف رفع ربقيق مستوايت جيدة من ادلعيشة والعمل على زايدة رفاىية األفراد والع وى

 مستوايت التنمية االقتصادية.
 .ابلنمو االقتصاديالعبلقة اليت تربط تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  إذلذلك  إذلابإلضافة 

 :األيتإلقاء نظرة حوؿ ىذا ادلوضوع من خبلؿ التقسيم  إذللذا سنتطرؽ يف ىذا الفصل 
 ؛االقتصاديةوالتنمية  االقتصادي ومفاىيم عامة للنمؿ: و ادلبحث األ-
 ؛النمو االقتصاديادلبحث الثاين: تطور نظرايت -
 .والنمو االقتصاديادلبحث الثالث: تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاين6                   تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو  االقتصادي يف النظرية االقتصادية
 

05 
 

 االقتصادي والتنمية االقتصادية   وادلبحث األول6 مفاهيم عامة للنم

أما التنمية  ،متوسط الدخل احلقيقي للفرد وأالزايدة يف الناتج احمللي اإلصبارل  وى االقتصادي النمو 
كاف وما زاؿ الشغل   االقتصادي النمو إذل جانب تغَتات أخرى يف االقتصاد، و النمو االقتصادية فهي تشمل 

الشاغل لصانعي القرار االقتصادي، لذلك فقد ظهرت النظرايت االقتصادية اليت تشرح الكيفية اليت يتم من خبلذلا 
مع التطور يف النشاط االقتصادي واالخًتاعات النمو لقد تطورت وتنوعت نظرايت ف، ياالقتصاد النمو 

من منظور ربليلي واترؼلي، ولكن قبل تناوؿ  االقتصادي النمو التكنولوجية، ىذا الفصل يتناوؿ بعض نظرايت 
 .االقتصادي النمو سوؼ يتم التطرؽ دلفهـو  والنظرايت ادلختلفة للنم

  النمو االقتصاديحول  يممفاهادلطلب األول6 
وأبعاده فإنو من الضروري التعرؼ على عملية التنمية ابعتبارىا اذلدؼ  النمو االقتصاديقبل تناوؿ مفهـو 

األساسي الذي تسعى لتحقيقو كافة الدوؿ، فالتنمية عملية متعددة اجلوانب ربدث العديد من التغَتات اجلوىرية 
ية والسلوكية والثقافية وغَتىا من جوانب اجملتمع ادلختلفة، فضبل عن رفع يف كافة النواحي السياسية واالجتماع

وربقيق وتوزيع عادؿ للدخل وعبلج مشكلة الفقر اليت تعاين منها العديد من دوؿ  النمو االقتصاديمعدالت 
 العادل.

 النمو االقتصاديأوال6 مفهوم 
جزء من التنمية،  االقتصادي النمو مية، أي أف ؽلثل أحد العناصر األساسية ادلكونة للتن االقتصادي النمو 

على التطور االقتصادي الذي يلحق ابلدوؿ الصناعية ادلتقدمة، يف  االقتصادي النمو ويطلق االقتصاديوف تعبَت 
حُت يستخدموف التنمية االقتصادية لتبلءـ أحداث وظروؼ الدوؿ النامية، وإذا دققنا النظر يف الكتاابت العلمية 

االقتصادي إال أهنا تتفق يف مضموهنا  حوؿ الزايدة ادلستمرة  ونبلحظ العديد من التعريف للنمالنمو يف  ادلتخصصة
 .1السكاف والناتج معدؿ ظل ووادلنتظمة بشكل نسيب يف الناتج القومي اإلصبارل، حبيث يفوؽ معدؿ ظل

توسع يف دخل الفرد يف الناتج ال وأبنو التوسع يف الناتج احلقيقي أ النمو االقتصاديكما يرى البعض أف 
ابلتارل ؼلفف من عبئ ندرة ادلوارد، ويولد زايدة يف الناتج الوطٍت الذي يعمل على حل بعض  والوطٍت احلقيقي، وى

 .2ادلشكبلت االقتصادية

                                                           
 .77،ص 2000مركز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي، جامعة حلواف، القاىرة، زلاضرات يف اقتصاد التنمية،الطاىر السيد دمحم ضبية،  1،
 .3، ص2011، رللة اإلسًتاتيجية والتنمية، العدد األوؿ، 2010-2000على النمو االقتصادي يف اجلزائر قراءة حتليلية6  اثر تقلبات أسعار البرتول بن زيداف،احلاج  2
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يزداد فيها الدخل الوطٍت احلقيقي للنظاـ  ةىو "عملي" Meier يف نظر" النمو االقتصاديإف مفهـو 
يف األعداد النمو أكرب من معدؿ  االقتصادي النمو ائد خبلؿ فًتة زمنية طويلة، وإذا كاف معدؿ االقتصادي الس

يف رأي ىذا  األخَت سوؼ  االقتصادي النمو السكانية فإف دخل الفرد يف ادلتوسط ال بد وأف يزداد، إذا فعملية 
، ودل يركز ىذا 1ضايف من السلع واخلدماتتؤدي إذل زايدة الدخل احلقيقي دوف اعتبار إذل مشكلة توزيع ادلنتج اإل

 التعريف على قضية التوزيع للناتج.
على أنو اآللية اليت ربدث تغَتات سلتلفة يف عرض عوامل  االقتصادي النمو يف حُت فسر البعض اآلخر 

 .2اإلنتاج )عمل، رأس ماؿ، تنظيم...( وكذلك ربدث تغَتات يف الطلب على السلع ادلنتجة
 يف الرائد ـ لعملو 1971سنة االقتصاد يف نوبل جائزة على احلاصلو *، "S.Kuznets"ياالقتصاد يعرؼ

 الدولة قدرة يف أنو: الزايدة على االقتصادي النمو ادلتقدمة  الدوؿ يف الوطٍت للدخل النمو التارؼلي وربليل قياس
 مبنية اإلنتاجية القدرة يف ناميةادلت الزايدة ىذه لسكاهنا، وتكوف االقتصادية السلع من متنوعة توليفة على عرض

 . 3إليها األمر ػلتاج اليت واإليديولوجية ادلؤسسية التكنولوجي، والتعديبلت التقدـ على
اليت تتمثل يف زايدة الناتج بشكل مستمر، والتكنولوجيا  االقتصادي النمو ويربز ىذا التعريف عناصر 

تمر، والتكنولوجيا ادلتجددة وادلتطورة ابعتبارىا شرط ادلتجددة وادلتطورة ابعتبارىا شرط أساسي إلحداث مس
يدعمها يف ذلك التعديبلت، والتغَتات اذليكلية واأليديولوجية والسلوكية إجرائها، وؽلكن النمو أساسي إلحداث 

استنباط نتيجة غاية التطور االقتصادي للدوؿ الصناعية ادلتقدمة، يف حُت أف التنمية سبثل عمل إرادي يتطلب 
 النمو  أيًضا يعرؼ ، ويعرب ذلك اجلهود ادلبذولة من قبل الدوؿ النامية، كماالنمو اذلمم دبا يؤدي إذل إحداث  شحذ

 فإف الفردي وابلتارل والناتج للسكاف ادلستمرة على أنو الزايدة" االقتصادي واذليكلالنمو " كتابو يف االقتصادي
 .4كمية ظاىرة االقتصادي النمو 

                                                           
 1صبلح الدين انمق، نظرايت النمو االقتصادي، دار ادلعارؼ، القاىرة، 1965، ص2.

 .3سابق، صالرجع  ادل2
، وعلى ادلاجستَت عاـ 1923يف عاـ  ريوسالبكالو ، حصل على يهوديةألسرة  1901يف  روسيا( من مواليد Simon Smith Kuznets: ابإلصلليزية) سيمون كوزنتس*

، تغيَتات طويلة األجل يف الدخل الوطٍت 1930االقتصادي، احلركات العلمانية يف اإلنتاج واألسعار يف النمو يف رلاؿ  ، من أىم منشوراتو1926والدكتوراه يف عاـ  1924
االقتصادي لؤلمم: الناتج اإلصبارل وبنية اإلنتاج نشر عاـ النمو ، 1966االقتصادي احلديث: ادلعدؿ واللبنية واالنتشار نشرت عاـ النمو ، 8701للوالايت ادلتحدة األمريكية منذ 

 عاما. 84عن عمر يناىز  1985مع زوجتو وصللو بوؿ، يف آخر أايمو, كاف يدرس االقتصاد يف جامعة أندايان. توىف عاـ  كامربيدجف يعيش يف  ، كا1971
 3 عمراف بشراير، أثر حجم الدولة على النمو االقتصادي يف الدول العربية دراسة حتليلية قياسية مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف

.4، ص 2010-2009االقتصاد واإلحصاء التطبيقي،  ادلدرسة الوطنية العليا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي،   
.79الطاىرة السيد دمحم ضبية، مرجع سابق، ص  4 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1901
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/1870
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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الناتج  وزايدة الناتج احمللي اخلاـ احملتمل أ وى االقتصادي النمو " فإف P. A. Samuelson حسب "
 وبطريقة أخرى يكوف ظلوا اقتصاداي دلا تكوف حدود اإلنتاج احملتملة لبلد ما  تتحرؾ اذباه اخلارج أ والوطٍت لبلد، أ

 . 1التواخلاـ مؤشرا عن ح واخلارجي، حيث يعترب الناتج الوطٍت احلقيقي الصايف أالنمو 
 ادلتوسط، وقد والناتج اإلصبارل الوطٍت الناتج يف نسبًيا وادلنتظمة ادلستمرة أنو الزايدة على أيًضا يعرفو كما

 حدود خارج انتشر ما وسرعاف .عشر التاسع أواخر القرف يف بريطانيا النمو  يف من النوع ىذا ربقيق بداية كانت
 وبشكل وأخَتًا وأسًتاليا، وكندا، األمريكية، ادلتحدة ربية، والوالايتاألو  القارة دوؿ بعض الربيطانية، إذل اجلزر

 .2الياابف  إذل -حًقا للنظر ملفت
فًتات زمنية متبلحقة  واالرتفاع ادلسجل من خبلؿ فًتة زمنية عادة ما تكوف سنة أ ويعرفو فيليب بَتو: ى
 .3الناتج الصايف احلقيقي ودلتغَت اقتصادي توسعي ى

التغَت ادلسجل يف حجم النشاط االقتصادي، كما يؤكد بونيو:   وى االقتصادي النمو ؿ:أف أما كسوؼ فيقو 
 . 4عبارة عن عملية توسع اقتصادية تلقائية،تقاس بتغَتات كمية حادثة" وى االقتصادي النمو "أف 

فاعل القوى " ىي الت النمو االقتصاديقائبل: إف عملية  النمو االقتصاديويعرؼ الدكتور صبلح الدين انمق 
الذي ػلدث يف بيئة معينة ويف فًتة زمنية معينة متضمنا تغَتات شىت يف البيئة والظروؼ احمليطة هبا  اإلنساف ورأس 
ادلاؿ وصبيع ادلظاىر احلياة االقتصادية واالجتماعية األخرى، وستؤدي ىذه التغَتات الثورية اجلذرية إذل زايدة يف 

 .5ذاتو تغيَتا طويل األمدالناتج الوطٍت الذي يعترب يف حد 
على أنو: يزيد عند قدرة الوطن على زايدة إنتاج البضائع  النمو االقتصاديكما يعرؼ عمر صخري 

يزيد من مستوى  ألنوالسكاف كاف ذلك أفضل  وأكرب من معدؿ ظل النمو االقتصاديكاف معدؿ   واخلدمات وكلما
 .  6معيشة األفراد 

رفع و ى النمو االقتصاديحيث قاؿ أبف  النمو االقتصادييف " تعر  Madisonحاوؿ " ماديسوف "
 يف الدوؿ ادلتقدمة. النمو االقتصاديمستوايت الدخل وىذا ما يطلق عليو 

                                                           
.5بن زيداف، مرجع سابق، ص احلاج  1 

.5عمراف بشراير، مرجع سابق، ص  2 
 .39، ص1999، مطبعة اإلشعاع الفنية الفنية، مصرو ، مكتبة النماذج الرايضية للتخطيط والتنمية االقتصاديةدمحم مدحت مصطفى، سهَت عبد الظاىر أضبد، 3
، مذكرة ماجستَت يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو 2005-2001أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر رمي بودخدخ،ك4

 . 67، ص 2010-2009التسيَت، جامعة اجلزائر، 
.2صبلح الدين انمق، مرجع سابق، ص  5 
.12عمر صخري، مرجع سابق، ص   6 
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 على البطيء التغَت إذل ينصرؼالنمو  أف " إذلJoseph Schumpeterشومبيًت " جوزيف ويذىب 
 االدخار. وظل السكاف ومعدؿ وظل معدؿ يف ستمرةوادل التدرغلية الزايدة خبللو من يتم والذي الطويل، ادلدى

 غَت .االدخار ووظل السكاف ولنم نتيًجة الطويل؛ ادلدى على وبطيئة تدرغلية بطريقةٍ  يتم حسبوالنمو ف وابلتارل
 :علا النمو االقتصادي دلعدؿ عامُت مقياسُت أف ىناؾ شومبيًت إذل ذلك، وذىب ضمنها يتم اليت القيود يبُت دل أنو
 مقياًسا الفردي، الذي يعد احلقيقي اإلصبارل الوطٍت الناتج الصايف، ومعدؿ احلقيقي اإلصبارل الوطٍت الناتج دؿمع 

 .1ادلعيشي لؤلمة  ادلستوى زايدة دلعدؿ أفضل
 . more outputيعٍت ادلزيد من الناتج الوطٍت  النمو االقتصاديويرى " كندلربجر" أف 

أكثر من أبعاده، دوف إحداث تغيَت يف  وشَت إذل توسع النظاـ يف واحد أيالنمو ويرى " جوف فريدماف"  أف 
 .2ىيكلو

ىو: ترؾ التقدـ االقتصادي واالجتماعي للظروؼ الطبيعية دوف ازباذ  النمو االقتصاديويرى آخروف أبف 
 . 3يقي للفردتوجيهو، وما يًتتب على ىذا التقدـ الطبيعي من زايدة الدخل احلق وإجراءات مقصودة للتحكم فيو أ

" الزايدة يف الناتج احلقيقي للمجتمع ادلعتمدة على تطور تلقائي لعناصر وى النمو االقتصاديويرى آخروف أف 
 . 4تراكم لرأس ادلاؿ دوف النظر إذل التغَت اذليكل اإلنتاجيو تقدـ فٍت أ وإلنتاج أ

 الناتج الوطٍتالتغَت النسيب يف  ما يساوي السنوي لبلدالنمو " معدؿ وى النمو االقتصاديويرى آخروف أف 
 النمو اإلصبارل من سنة ألخرى ابألسعار الثابتة )حىت نستبعد الزايدة الناصبة عن ارتفاع األسعار (، ويتعلق 

أصبل ابالقتصادايت ادلتقدمة ويتمثل يف التزايد الطويل األجل يف الكميات الناذبة عن األنشطة  االقتصادي
........اخل (، ويتم قياسو يف الوقت احلارل دبؤشر -االستثمار  –االستهبلؾ  –إلنتاج االقتصادية الرئيسية ) كا

 . 5الناتج الوطٍت اإلصبارل وواحد ى
إصبارل الدخل الوطٍت  و" حدوث زايدة يف إصبارل الناتج احمللي أوى ابلنمو االقتصاديويرى آخروف ادلقصود 

 ويبلحظ األيت:  6احلقيقي " دبا ػلقق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل 
                                                           

 .6، ص 2009-2008، 3أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اجلزائر ،حدود التنمية ادلستدامة يف االستجابة لتحدايت احلاضر وادلستقبلزلي الدين ضبداين، 1
2Charles P.Kindleberger, Economic Development, Second Edition, McGraw-Hill Book Company, 1965, P 3-
4. 

 .55،  ص 1979مكتبة االصللو، القاىرة،  ،التعليم والتنمية االقتصاديةدمحم نبيل نوفل،  3
، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد، كلية التجارة، جامعة 2002-1530عوامل النمو االقتصادي دراسة مقارنة بني مصر وإسرائيل يف الفرتة يسرى فاروؽ داود بطرس، 4

 .12، ص 2011عُت مشس، القاىرة، 
 .5، ص2000دار النهضة العربية، القاىرة،  "،النظرايت احلديثة يف رلال النمو االقتصادي" نظرايت النمو الذايت دراسة حتليلية نقديةعبد الباسط وفا،  5

 516دمحم عبد العزيز عجمية، إؽلاف عطية  انصف، التنمية االقتصادية "دراسات نظرية وتطبيقية "،، جامعة اإلسكندرية، 2000، ص 
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ال يعٍت فقط حدوث زايدة يف إصبارل الناتج احمللي بل البد أف يًتتب عليو زايدة يف دخل  االقتصادي النمو *أف 
السكاين النمو الناتج احمللي اإلصباليُت غلب أف يفوؽ معدؿ  والدخل الوطٍت أ والفرد احلقيقي، دبعٌت أف معدؿ ظل

 حسب اخلرباء أي أف:  االقتصادي النمو قيق معدالت كبَتة يف الذي ؽلثل عائقا يف رب
 السكاينالنمو معدل   -الدخل الوطين النمو معدل  =االقتصادي النمو معدل 

*أف تكوف الزايدة اليت ربقق يف دخل الفرد ليست زايدة نقدية فحسب بل يتعُت أف تكوف زايدة حقيقية،  دبعٌت 
خل الفردي الزايدة يف ادلؤشر العاـ لؤلسعار ) التضخم ( حىت ال تكوف الزايدة يف أف تفوؽ الزايدة النقدية يف الد
 الدخوؿ الفردية امسية أي أف: 

 معدل التضخم –معدل الزايدة يف دخل الفرد النقدي  احلقيقي = النمو االقتصاديمعدل 

مؤقتة سرعاف ما تزوؿ بزواؿ  *أف الزايدة اليت ربقق يف الدخل البد واف تكوف على ادلدى الطويل وليست زايدة
عابرا نشأ نتيجة أزمة معينة استفادت منو بعض  االقتصادي النمو أسباهبا، دبعٌت غلب مراعاة فيما إذا كاف ىذا 

يركز على  االقتصادي النمو الدوؿ كأزمات النفط العادلية وتقلباهتا، ويتعُت اإلشارة يف هناية ىذا التحليل إذل أف 
و الفرد من الدخل يف ادلتوسط أي على الكم من السلع واخلدمات اليت يتحصل عليها، وال الكم الذي ػلصل علي

توزيع الدخل بُت الفئات اجملتمعية من انحية أخرى، إضافة إذل  ويهتم بنوعية تلك السلع واخلدمات من انحية، أ
 يتحقق تلقائيا دوف التدخل من قبل السلطات احلكومية. االقتصادي النمو أف 

 النمو االقتصادي احلديث حيث أشار إذل أف  وف " كالدور" * بعض اخلصائص اذلامة يف تعريفو للنمويضي
يعٍت:الزايدة ادلستمرة يف حجم سلرجات اإلنتاج ولفًتة زمنية طويلة تتعدى يف بعدىا الزمٍت الفًتات  االقتصادي

صادية، والتوسع الناتج عن العوامل غَت الزمنية اخلاصة ابلتوسع االقتصادي ادلصاحب للدورات والتقلبات االقت
فًتات االرتفاع ادلؤقت لبعض العوامل األخرى غَت  وفًتات االنتعاش اليت تلي فًتة الركود الطويلة، أ والعادية أ

 واحلديث يتسم ابدلزج بُت ادلعدالت العالية لنم االقتصادي النمو الدائمة، ويؤكد كالدور أيضا على أف مفهـو 
متزايدة ابلنسبة للناتج  ودالت ادلرتفعة دلتوسط دخل الفرد احلقيقي، وىذا ادلزج يتضمن معدالت ظلالسكاف وادلع

االبتكارات األساسية وذلك  والكلي، كما أشار إذل أف الزايدة يف متوسط دخل الفرد غالبا ما أتيت من ذبديدات أ
 .1مثل تطبيقات احلـز ادلعرفية اجلديدة يف عمليات اإلنتاج واالقتصاد

                                                           
 .1988، درس يف كامربدج ولو عدة أعماؿ تويف يف 1908اقتصادي أمريكي ولد عاـ كالدور6*
 .12يسرى فاروؽ داود بطرس، مرجع سابق، ص 1
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 االقتصادي النمو االقتصادي وىو:  ويف حُت ركزت بعض التعريفات األخرى على مفهـو جديد للنم
االقتصادي ال يؤدي إذل  النمو ادلستداـ، وذلك إبضافة البعد البيئي وحق األجياؿ األخرى من ادلوارد ادلتاحة، وأف 

الذي يعمل على ربقيق الكفاءة االقتصادية لنمو اادلستداـ ىو:  االقتصادي النمو تلوث البيئة، فَتى اآلخروف أف 
 النمو ادلستداـ ىو:  االقتصادي النمو يف إطار من العدالة بُت األجياؿ وداخل نفس اجليل، ويرى آخروف 

 .  1ادلستمر مع عدـ تناقض جودة البيئة" االقتصادي
تداـ (، والذي ػلوؿ يف ربقيق ) ادلسالنمو ابدلعٌت األكثر مشوال ذلذا  النمو االقتصاديويرى آخروف أف 

الرفاىية العامة دوف اإلخبلؿ ابلتوازف البيئي مع مبلحظة أف تكلفة احلفاظ على التوازف البيئي ال تتناقض مع الرغبة 
 .2االقتصادي النمو يف استمرار 

اإلصبارل  عموما أنو ؽلثل التوسع يف الناتج احمللي االقتصادي النمو وؽلكن ببساطة اإلشارة إذل أف مفهـو 
 Productionػلدث عندما ينتقل منحٌت إمكانية اإلنتاج " النمو الناتج الوطٍت(، وأف  واحملتمل للدولة )أ

Possibility Frontier اإلنتاج عوامل يف وللنم احملركة العوامل " من موضعو إذل موضع متقدـ، وتتمثل 
 ادلعروفة.

 اليت اإلنتاج، عوامل إنتاجية يفالنمو  االعتبار يف األخذ غيينب إذ مكتمل، غَت الشكل هبذاالنمو  مفهـو ويعد
ومستوى  العملية اإلنتاجية يف لعلم إليها وصل ما ثأحد دخوؿ مثل:سرعة عديدة متغَتات تعتمد على
 من خبلؿ يتحقق إماالنمو  أف يتضح وابلتارل وغَته...........اخل، ادلتاحة البشرية للموارد األمثل االستخداـ

 .3معا  االثنُت وأ إنتاجيتهما يف التحسن وأ اإلنتاج املعو  حجم
 ادلكوانت األساسية للنمو66 اثنيا

ابلعديد من العوامل االقتصادية، وسبثل ىذه العوامل زلركات القوة، واليت  االقتصادي النمو تتعلق عملية 
 ادلدخبلت التالية: وتتمثل يف عوامل اإلنتاج أ

 ت ومصانع.تشكيل رأس ادلاؿ من عدد وآال-1

                                                           
قتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة، ، رسالة ماجستَت يف االقتصاد، كلية االأبعاد التنمية ادلستدامة مع دراسة للبعد البيئي يف االقتصاد ادلصريدمحم زكي علي السيد،   1

 .25، ص 2005
 .15يسرى فاروؽ داود بطرس، مرجع سابق، ص 2

3.Hill,1998, P 519-Irwin Mc Graw ,Sixteenth Edition,,Economics, Samuelson & Wiliam D. Nordhaus 
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 ادلوارد البشرية واليت تتمثل يف عرض العمل، والتعليم والنظم واحلوافز.-2

 التكنولوجيا من علم وخرباء ومهندسُت وإدارة ومنظموف.-3

 ادلوارد الطبيعية مثل األرض والتعدين والفحم وجودة البيئة.-4

يف صورة عبلقة رايضية تعرؼ )بدالة والعبلقة بُت ىذه ادلدخبلت والنتائج )ادلخرجات( يتم التعبَت عنها 
واضح يف  واإلنتاج الكلي( واليت تعرب عن العبلقة بُت الناتج القومي اإلصبارل وادلدخبلت والتكنولوجيا كما ى

 الصيغة الرايضية التالية:

 

 حيث أف:
 س ادلاؿ اإلنتاجية.: خدمات رأ                       : الناتج                   
 : مدخبلت ادلوارد الطبيعية.: مدخبلت عنصر العمل.

 : دالة.: مستوى التكنولوجيا يف االقتصاد.  
دة يف طبقا ذلذه الصيغة الرايضية لدالة اإلنتاج فإف الناتج يعترب دالة موجبة يف ادلدخبلت، دبعٌت أف أي زاي

موارد من ادلتوقع أف يزيد الناتج ابلرغم من احتماؿ خضوع الناتج دلا يعرؼ  وعمل أ وادلدخبلت من رأس ادلاؿ أ
ابطلفاض العائد ابلنسبة دلدخبلت عناصر اإلنتاج، وؽلكن القوؿ أف للتكنولوجيا دورا ىاما يف زايدة إنتاجية 

سط مرجح للمدخبلت، ويتم التطوير يف التكنولوجيا ادلدخبلت، ويقصد ىنا ابإلنتاجية: نسبة الناتج كمتو 
تبٌت تكنولوجيات من اخلارج، ويساعد ذلك على إنتاج ادلزيد من و ادلستخدمة من خبلؿ االخًتاعات اجلديدة أ

 .1الناتج ابستخداـ نفس مستوى ادلدخبلت
 فيما يلي نستعرض ىذه العوامل:و 

 Capital accumulation6ادلال  رأس تراكم-أ

رصيد اجملتمع من الرأس ادلاؿ ادلادي، ما لدى اجملتمع من مصانع، ومعدات وآالت، ومباين يقصد ب
 .2االتصاالت،...اخل و إنشاءات، والبنية األساسية للنقل وادلواصبلت و 

                                                           
1Samuelson & Wiliam D. Nordhaus,Op.cit, p519-520. 

.18مرجع سابق، ص س، يسرى فاروؽ داود بطر  2 
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وتتحقق الزايدة يف رصيد اجملتمع من رأس ادلاؿ من خبلؿ زبصيص جزء من الدخل احلارل كادخار لكي يتم 
، وىي سلع يتم إنتاجها ليس بقصد االستهبلؾ احلاضر capital goodsج السلع الرأمسالية يف إنتا  استثماره

ادلباشر، وإظلا ابستخدامها يف إنتاج السلع وخدمات أخرى، ويف ادلعتاد، صلد أف التقدـ التقٍت يكوف مدرلا يف إنتاج 
، واحملاسبات اآللية فائقة السرعة السلع الرأمسالية اجلديدة )مثل ادلعدات األكثر كفاءة يف استخداـ الطاقة

 .1والقوة،....إخل(،  األمر الذي يرفع من جودة رأس ادلاؿ
التضاد  ووجدير ابلذكر أف إحدى السمات ادلميزة لعمليات الًتاكم الرأمسارل أهنا تتضمن نوعا من التناوب أ

trade-off  اجملتمع بقدر من بُت االستهبلؾ احلاضر واالستهبلؾ اآلجل يف ادلستقبل، حيث يضحي
 االستهبلؾ احلاضر يف سبيل زايدة آفاؽ االستهبلؾ ادلستقبلي.

 Growth in Populationالقوى العاملة6 وادلوارد البشرية ومن -ب

ىناؾ ارتباط وثيق بُت حجم القوة العاملة وحجم السكاف يف دولة ما، ومعدالت مشاركة القوة العاملة يف 
السكاين يعترب أحد العوامل االغلابية  " النمو التقليدية ىناؾ اعتقاد ابف  النشاط االقتصادي، فمن الناحية

positive factor  فوجود حجم أكرب من القوة العاملة يعٍت ادلزيد من االقتصادي النمو " اليت تستحث ،
سواؽ احمللية البشر ادلنتجُت من انحية )جانب إنتاجي(، كما أف الزايدة السكانية تعٍت زايدة احلجم ادلرتقب لؤل

 )جانب استهبلكي(.
 أف اإلضافية، كما العمالة وتوظيف على استيعاب االقتصادي النظاـ قدرة على السكاينالنمو أتثَت  ويتوقف
ادلاؿ البشري  رأس البشرية، وخلق ادلوارد يف االستثمار أشكاؿ من وغَتىا التدريب وبرامج التعليم كافة أشكاؿ

"Human capital لتعليم، والرعاية الصحية، التغذية السليمة، يرفع من جودة قوة العمل ولو" من خبلؿ ا 
 اإلنتاجية. العملية على كبَت أتثَت

شخص لديو  و"، وىentrepreneurوىناؾ أنواع سلتلفة من العمل، ومن أبرزىا ما  يطلق عليو ادلنظم "
ديناميكي( صلد أف طبقة ادلنظمُت تبحث دائما الرغبة والقدرة على تنظيم عوامل إنتاج، ويف اقتصاد يتسم ابحلركة )

يتخذ قراراتو بناء على توقعات  وعن فرص اإلنتاج اليت ربقق رحبا، فادلنظم بطبيعتو شخص زلب للمخاطرة، وى
 .2معينة إذا أصابت ربقق رحبا، وإذا خابت ربمل خسارة

                                                           
1Peter Hess and Cark Ross,Economic Development “Theories, Evidence, and Policies, The Dryden Press, 
1997, P 6-7. 

زلمود حسن حسٍت، .18مرجع سابق، ص  2 
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 Technological progress16التقدم التقين )التقدم التكنولوجي(  -ج
" الذي ؽلكن استخدامو يف إنتاج السلع stock of knowledgeالتقنية رصيد ادلعرفة "  سبثل

" يف innovation"، واالبتكارات " inventionواخلدمات، فالتقدـ التقٍت الذي أيخذ شكل االخًتاعات "
ن عناصر أساليب اإلنتاج، يؤدي إذل إمكانية احلصوؿ على انتج أعلى ابستخداـ نفس القدر من ادلدخبلت م

 اإلنتاج األخرى.
"، واليت تعرب عن  total factor productivityإف الزايدة اليت تتحقق يف اإلنتاجية الكلية للعوامل"  

ادلكاسب اليت أتخذ شكل زايدة يف الناتج ال ترتبط بشكل مباشر دبستوايت أعلى من ادلدخبلت، ؽلكن أف 
"، والتحسن يف جودة ادلدخبلت، ابإلضافة إذل  technological progressربدث نتيجة التقدـ التقٍت " 

"، واقتصادايت النطاؽ increasing returns to scaleزايدة العوائد ابلنسبة للنطاؽ "
"economiesof scale  ويقصد بزايدة العوائد ابلنسبة للنطاؽ حدوث زايدة يف اإلنتاج عندما تؤدي زايدة ،"

 صبيع ادلدخبلت إذل زايدة يف الناتج بنسبة أكرب ) فإذا زادت " يف proportion increaseتناسبية " 
( أما اقتصادايت النطاؽ فيقصد هبا %10زاد الناتج بنسبة أكرب من  % 10ادلدخبلت من عوامل اإلنتاج بنسبة 

حدوث اطلفاض يف تكلفة الوحدة نتيجة زايدة حجم اإلنتاج ) وؽلكن يف ىذه احلالة تغيَت نسب استخداـ عوامل 
إلنتاج إبحبلؿ أحد العوامل اإلنتاجية زلل عامل إنتاجي آخر(، ويعزى ذلك إذل زايدة درجة التخصص وتقسيم ا

 العمل.
 Natural Resourcesادلوارد الطبيعية6  -د

يقصد ابدلوارد الطبيعية "األرض والغاابت والثروة ادلعدنية، ومصادر الطاقة، واألهنار والبحَتات والبحار 
ما شابو ذلك ويكوف متاحا لبلستخداـ يف اإلنتاج"، ولقد وىب اخلالق عز وجل صبيع دوؿ العادل  واحمليطات، وكل

دبقادير متباينة ومتفاوتة من ىذه ادلوارد الطبيعية، ويتوقف استغبلؿ ىذه ادلوارد على اجلهود ادلبذولة الكتشاؼ ىذه 
األرض  وسبلمة الغاابت، ودرجة ثراء ادلناجم  جودة ىذه ادلوارد الطبيعية تشتمل على خصوبة وادلوارد، ونوعية أ

من ادلعادف، وما وىبو اخلالق لدولة من موارد مائية "أمطار، اهنار  عيوف، أابر... إخل "، وكما نعلم فإف التلوث 
 .2وادلمارسات اخلاطئة يف التعامل مع البيئة، ؽلكن أف يؤدي إذل تدين جودة قاعدة الدولة من ادلوارد الطبيعية

                                                           
 .19سابق، ص الرجع ادل1

زلمود حسن حسٍت، .15مرجع سابق، ص 2 
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السريع  ومن  االقتصادي النمو ولة اليت تعاين من قصور يف موارده الطبيعية لن تكوف يف وضع يتيح ذلا فالد
عند درجة استخداـ غَت   وادلبلحظ أف الدوؿ األقل تقدما تعاين من عدـ استخداـ مواردىا على اإلطبلؽ، أ

كاف  ويكوف أمرا شلكنا حىت ل صادياالقت النمو سوء استخداـ مواردىا، ومع ذلك ىناؾ من يرى أبف  وكامل، أ
، قد تعترب غنية يف 1الدولة تعاين من قصور فيما سبلكو من موارد طبيعة  ، فالدولة اليت تعترب فقَتة يف مواردىا اليـو

بسبب اكتشاؼ استخدامات  ومواردىا يف ادلستقبل، وردبا يعود ذلك الكتشاؼ موارد دل تكن معروفة من قبل، أ
 عروفة فعبل، ودليلهم على ذلك بدولة مثل الياابف. جديدة دلواردىا ادل

فمن ادلعروؼ أف الياابف دولة فقَتة يف مواردىا الطبيعية، ومع ذلك تقف على رأس الدوؿ ادلتقدمة اقتصاداي، 
قيامها  ذلك أيضاويرجع ذلك إذل اكتشافها الستخدامات جديدة دلواردىا احملدودة ادلتاحة، كما ساعدىا على 

 وما ربتاج إليو من مواد أولية من دوؿ أخرى، ىناؾ أيضا دولة مثل سويسرا صلد أف كل ما تتمتع بو ىابستَتاد 
ادلوقع اجلغرايف الفريد الذي يقع على مفًتؽ طرؽ ذبارية ىامة ابلنسبة للقارة األوروبية، ومع فقرىا يف ادلوارد الطبيعية 

 2.ستوايت على ادلستوى العادليصلد أف متوسط نصيب الفرد من الدخل لديها من أعلى ادل
ال بد من وجود ادلوارد االقتصادية وحسن االستخداـ ادلوارد ادلتاحة،  النمو االقتصاديوابلتارل فإنو لتحقيق 

وذلك من خبلؿ ربسُت طرائق االستخداـ وعدـ اإلفراط يف استخداـ ادلوارد إلطالة فًتة استخدامها، حبيث ال 
 ب األجياؿ القادمة.يستفيد اجليل احلارل على حسا

 االقتصادي6 وللنم الكمية 6 ادلقاييساثلثا
 ظليز بُت ثبلثة أنواع: النمو االقتصاديلقياس 

 36للنمو النقدية تاألول6 ادلعدالالفرع 
 ربويل بعد الوطٍت، أي االقتصاد حلجم النقدية التقديرات إذل استنادا حساهبا يتم اليتالنمو  معدالت وىي
 اخلدمية ادلنتجات وكذلك بعد ربويل ادلتداولة، النقدية ابلعمبلت يعادذلا ما إذل االقتصاد لذلك العينية ادلنتجات

األسلوب اليت يرجع أغلبها إذل  التحفظات على ىذا من العديد ادلتداولة، ورغم النقدية ابلعمبلت يعادذلا ما إذل
 أفضل  سلتلف العمبلت  إال أنو اليزاؿإغفاؿ نسبة التحويل فيما بُت وإغفاؿ أثر التضخم أ وسوء التقدير، أ

السابقة وظليز  للمبلحظات ذبنًبا التقديرات ىذه ذبرى على اليت التعديبلت بعد خاصة ادلتاحة األساليب وأسهل
 ىنا بُت:

                                                           
 .84، ص 2001، دار القاىرة، مصر، صادي النظرية وادلفهومالنمو االقتدمحم انجي حسن خليفة، 1

2 M L Jhingan,The Economic Of Development and Planning, Konark Prblishers,1986, P 40. 
 3سلتار رانف، التجارة الدولية ودورها يف النمو االقتصادي، ط 1، منشورات احلياة، اجلزائر، 2009، ص 45.
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 اجلارية ابألسعارالنمو  معدالت-أ
 سنواًي، اخلاصة بو انتالبيا نشر ويتم احمللية، العمبلت ابستخداـ الوطٍت االقتصاد وقياس ظل يتم ما عادة

 البياانت، ىذه استنادا إذل معينة بفًتات اخلاصةالنمو  معدالت وأ السنويالنمو  معدالت قياس ؽلكن وبذلك
 معدؿ صلد ادلستخدمة أىم ادلعدالت ومن قصَتة، ولفًتة احملليةالنمو  معدالت دراسة عند يصلح األسلوب وىذا

 الوطٍت. الدخل وظل ومعدؿ اإلصبارل، الوطٍت الناتج وظل
 الثابتة ابألسعارالنمو  معدالت -ب

 األرقاـ إذل البياانت استنادا تعديل البلـز من أصبح األسعار وارتفاع االقتصادي التضخم ظاىرة بروز مع
 ادلثاؿ، سبيل على الدخل وأ اإلنتاج الزايدة يف عن صحيًحا تعبَتًا اجلارية األسعار تعرب ال حيث لؤلسعار، القياسية

التضخم،  أثر إزالة بعد الثابتة ابألسعار يتم تقديرىا حبيث السابقة ادلؤشرات نفس استخداـ يتم فإنو ذلك لىوع
 لفًتات احملليةالنمو  معدالت دراسة عند األسلوب ىذا عن طريق قسمتها على األرقاـ القياسية لؤلسعار، ويصلح

 .طويلة زمنية
 الدولية ابألسعارالنمو  معدالت-ج

 أسعار نظرًا الختبلؼ احمللية العمبلت استخداـ ؽلكن ال ادلقارنة الدولية االقتصادية الدراسات إجراء عند
 بعملة يعادذلا ما إذل منها أثر التضخم إزالة بعد احمللية العمبلت ربويل يلـز لذلك آلخر، بلد من العمبلت ربويل
 األمريكي. ابلدوالر تكوف ما عاًدة واحدة

 للنمو6 العينية تالفرع الثاين6 ادلعدال
 من والناتج أصبح الدخل وظل معدالت تقارب بدرجة السكاف ازدايد معدالت الكبَت الرتفاع التأثَت مع
 يف االقتصادي النمو ادلعدالت  ىذه تقيس حيث الفرد، نصيب متوسط وظل معدالت مؤشرات استخداـ ادلبلئم

الناتج الوطٍت، ومعدؿ  من معدالت نصيب الفرد ومنها على سبيل ادلثاؿ: السكاين،النمو  دبعدالت عبلقتها
 .1الدخل الوطٍت من الناتج احمللي، ومعدؿ نصيب الفرد من نصيب الفرد

بعد استبعاد كافة ادلدفوعات اخلارجية  GNPعبارة عن الناتج الوطٍت  و:ىGDPومصطلح الناتج احمللي 
 وضلصل عليو من خبلؿ ادلعادالت التالية:

 ادلدفوعات اخلارجية. –تج الوطٍت الناتج احمللي = النا

 وقد يتم حسابو من خبلؿ ادلعادالت اآلتية:
                                                           

.47سابق، ص الرجع ادل  1 
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الواردات. –الناتج احمللي = االستهبلؾ + االستثمار + الصادرات   

.الواردات –الناتج الوطٍت =الناتج احمللي + الصادرات   

 التالية: ابلعبلقة االقتصادي النمو معدؿ  قياس ؽلكن عامة وبصفة
((  / tالدخل احلقيقي للفرد يف الفًتة ) t-1) - (=) الدخل احلقيقي للفرد يف الفًتة االقتصادي النمومعدؿ 

 .(t-1) الدخل احلقيقي للفرد يف الفًتة

 16الشرائية  القدرة الفرع الثالث6 مقارنة
 نشر دعن الدوالر األمريكي بسعر مقوًما الوطٍت الناتج قيمة مقياس الدولية واذليئات ادلنظمات تستخدـ

 والتخلف لتقدـا درجة حيث من بًتتيب البلداف تقـو مث العادل، لبلداف ادلقارف االقتصادي لنمو اب اخلاصة تقاريرىا
 القتصادايت احلقيقية القيمة ؼلفي ادلقياس ىذا أف الدورل إذل النقد صندوؽ خرباء تنبو وقد ادلقياس، لذلك استنادا
 حدودىا. داخل الوطنية للعملة الشرائية القدرة عتمد علىي مقياس مت إعداد النامية، لذلك الدوؿ
 6النمو االقتصادي6 تكاليف رابعا

يقتضي االستخداـ ادلتزايد لعوامل اإلنتاج وادلوارد الطبيعية، وينتج عن ذلك بعض  االقتصادي النمو إف 
 االقتصادي النمو ك  فلتحقيق األضرار مرتبطة ابدلوارد الطبيعية وكذا أضرار سبس ببعض الطبقات االجتماعية، لذل

يف أي دولة ال بد من ربمل التكاليف الباىظة الثمن ابإلضافة إذل التضحيات الكبَتة اليت يتحملها اجملتمع مقابل 
 عالية وؽلكن حصرىا يف:  وربقيق معدالت ظل

 ومقارنة قيمة أ بد منو ، لما تطلب األمر زايدة يف التضحيةك  االقتصادي النمو *كلما رغبنا يف زايدة معدؿ 
مع قيمة ادلنافع  االقتصادي النمو غدا ألجل ربقيق معدؿ معُت يف و كلفة التضحيات اليت يرغب القياـ هبا اليـو أ

 .2اليت تتحقق يف ادلستقبل
يف الدوؿ ادلتقدمة وحىت النامية يستلـز أضرار كثَتة خاصة ادلتعلقة ابدلوارد الطبيعية  االقتصادي النمو *

تمثل أساسا يف االزدحاـ والتلوث وتشويو ادلناظر الطبيعية وكذلك استنزاؼ الثروات الباطنية كالبًتوؿ واحمليط، وت
يؤدي إذل زايدة التلوث البيئي والقضاء على الثروات و والغاز، واستنزاؼ الغاابت وسللفات ذلك على البيئة، 

 الطبيعية وازدحاـ ادلدف.
                                                           

.11عمراف بشراير، مرجع سابق، ص  1 
1مصطفى زيروين، النمو االقتصادي واسرتاتيجيات التنمية ابلرجوع إىل اقتصادايت دول جنوب شرقي أسيا، أطروحة دكتوراه دولة يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية 

.34، ص2000-1999وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر،   
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االقتصادي، أدى ببعض الطبقات االجتماعية إذل عدـ  وتوسع النشاط االقتصادي النمو *إف حدوث 
مقدرهتا على الصمود يف وجو ادلنافسة مثل: التجار الصغار واحلرفيوف وادلزارعوف الذين يعانوف من الفقر نتيجة 
هتميشهم من جهة، ومن جهة أخرى أف رحبية مشاريعهم نقصت نتيجة االعتماد على طريقة اإلنتاج ادلوسع، كل 

 .الفظ االقتصادي النمو بنا إذل القوؿ بوجوب مراقبة ىذا يؤدي 
*إف البلداف الرأمسالية تعاين من مشكلة معقدة وىي عدـ االستقرار االقتصادي، وذلك راجع للتقلبات يف 

 النمو الفعاليات االقتصادية كالبطالة اجلزئية والتكنولوجية..........اخل، ويرجع السبب يف ذلك إذل أف عملية 
 .1ربدث بصورة غَت منتظمة وغَت مستقرة  دياالقتصا

 زاد معو التقدـ ادلادي وطغى على اجلوانب الروحية واألخبلقية يف اجملتمع. االقتصادي النمو *كلما زاد 

 6النمو االقتصادي6 أمهية حتليل خامسا
 للفرد واجملتمع من مزااي وزلاسن:النمو ما ػلققو  النمو االقتصادينعٍت أبعلية 

يسمح بزايدة دخل الفرد احلقيقي، وكذا زايدة اإلنتاج ادلادي ادلوجو  االقتصادي النمو إف  ة لألفراد6ابلنسب-أ
يرفع من القدرة الشرائية لؤلفراد ويساعد يف  االقتصادي النمو لتلبية احلاجات اإلنسانية ادلختلفة، وابلتارل فإف 

على زبفيض عدد النمو العامة، كما يساعد  القضاء على الفقر ومظاىر البؤس بُت األفراد وربسُت الصحة
 ساعات العمل لؤلفراد ويفتح ذلم آفاؽ التحضر والرفاىية.

الساىرة على أمنهم وذلك من خبلؿ سلتلف ىيئاهتا و إف الدولة ىي احلامية العامة لؤلفراد  ابلنسبة للدولة6 -ب
، وابلتارل فإنو يسهل ذلا مهماهتا ادلختلفة يؤدي إذل زايدة عائدات الدولة االقتصادي النمو وىياكلها، ودبا أف 

 ويدفعها للبحث عن تقنيات جديدة يف رلاؿ اإلنتاج والدفاع.
يؤدي ابلدولة إذل إعادة توزيع الدخل على األفراد، وضماف بعض اخلدمات االجتماعية  النمو كما أف 

ا تستطيع بناء إسًتاتيجية مستقبلية غلعلهالنمو كالصحة والتعليم، ابإلضافة أف تدقيق الدولة وحبثها يف مصادر 
 ، وذلك بناءاً على إحصائيات ومعطيات ميدانية.النمو دلواصلة ىذا 

 االقتصادي: وؽلكن أف ظليز ثبلث أنواع للنم :النمو االقتصادي6 أنواع سادسا
 مسارات يف الية،رلتمع الرأمس إذل اإلقطاع رلتمع من ابالنتقاؿ اترؼلًيا حدث الذيالنمو  ووى الطبيعي6النمو  -أ

وذلك ابالنتقاؿ من االجتماعي للعمل  التقسيم :موضوعية سبثلت يف عمليات عرب وذلك اجتماعية، اترؼلية
 األويل الرتاكممرحلة الزراعة إذل الصناعة اليدوية، مث أخَتا إذل الصناعات الكربى، أما العملية الثانية فتمثلت يف:

                                                           
.35ص سابق، الرجع ادل 1 
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مر على خدمة التجارة اخلارجية للدولة ليتحوؿ إذل الصناعة، أما العملية حيث كاف مركزا يف بداية األادلال  لرأس
: ليس بغرض إشباع حاجيات ادلنتج نفسو بل هبدؼ ادلبادلة يف السوؽ، السلعي اإلنتاج سيادةالثالثة فتمثلت يف:

 الداخلية السوق نومن خبلؿ ادلداخيل احملققة يتم اقتناء سلع االستهبلؾ، أما العملية األخَتة فتمثلت يف تكوي
 طلب ليتشكل يف ما بعد سوقا واسع وطٍت. وفيها عرض فيها سوؽ منتج لكل يصبح حبيث

إف ادلتتبع للتطور احلاصل يف اجملتمعات اليت تعرؼ ابجملتمعات النامية، يبلحظ أبف ىذه اجملتمعات دل ربدث 
سواؽ اذلشة والضيقة حلساب سوؽ واسع هبا العمليات ادلذكورة سابقا إال بصورة جزئية، حبيث يقـو بتصفية األ

يكوف بدوره أساسا لتطوير أكرب لفنوف اإلنتاج وتنظيماتو، كما دل تتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية إذل نظاـ 
 .1رأمسارل يف ىذه الدوؿ النامية

يت اسػػػػػػتجابة إظلػػػػػػا أيو ال ؽللػػػػػػك ىػػػػػػذا النػػػػػػوع صػػػػػػفة االسػػػػػػتمرارية والثبػػػػػػات، غووووووق ادلسووووووتقر6  والعووووووابر أالنمووووووو  -ب
لعوامػػػػل طارئػػػػة عػػػػػادة تكػػػػوف خارجيػػػػػة ال تلبػػػػث أف تػػػػػزوؿ وتػػػػزوؿ العوامػػػػػل الػػػػيت أحػػػػػدثتها، وصلػػػػد عػػػػػادة ىػػػػذا النػػػػػوع 

نتيجػػػػػة تغػػػػػَتات مفاجئػػػػػة وأزمػػػػػات اقتصػػػػػادية زبػػػػػدـ ىػػػػػذه الػػػػػدوؿ ومثػػػػػاؿ  لوىػػػػػو ػلصػػػػػيف الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة خاصػػػػػة، 
الػػػػػػدوؿ ادلصػػػػػػدرة للػػػػػػنفط واجلزائػػػػػػر ذلػػػػػػك أزمػػػػػػات الػػػػػػنفط العادليػػػػػػة احلاصػػػػػػلة نتيجػػػػػػة زايدة األسػػػػػػعار حيػػػػػػث خػػػػػػدمت 

 أكرب دليل على ذلك. 

 قادر غَت صلده جامدة، لذلك وثقافية اجتماعية بٌت إطار يف ػلصل االقتصادي النمو كما أف ىذا النوع من 
تنمية واليت تسود يف  ببل وظل إذل حاالتو أحسن يف ادلضاعف *وادلعجل **، ويؤدي آاثر الكثَت من خلق على

 .2والعربية على وجو اخلصوص الدوؿ النامية

                                                           
، مذكرة ماجستَت يف التجارة الدولية، معهد العلـو االقتصادي يف اجلزائر دراسة حالة ادلؤسسات الصغقة وادلتوسطةالنمو أثر تنمية الصادرات غق النفطية على أعمر عزاوي،  1

 .7، ص 2011-2010االقتصادية  والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، ادلركز اجلامعي بغرداية، 
اإلنفاؽ االستثماري و هبلكي أكيفية أتثَت أي من مكوانت اإلنفاؽ الكلي على الناتج اإلصبارل، وابلتارل على الدخل التوازين، وبعبارة أخرى التغَت يف اإلنفاؽ االستو :ىضاعفادل*
 .يف االستثمار سبب، والزايدة ادلضاعفة يف الدخل نتيجة اإلنفاؽ احلكومي ستؤدي إذل تغَت مضاعف يف الناتج احمللي والدخل التوازين ألي اقتصاد، دبعٌت الزايدةو أ

زايدة يف األصوؿ الرأمسالية :على أنو توجد عبلقة اثبتة بُت اإلنفاؽ االستهبلكي والتكوين الرأمسارل، إذ أف الزايدة الطلب على السلع االستهبلكية تستلـز بدورىا مبدأ ادلعجل ** يقـو
اعفة يف ة اليت يزداد هبا االستثمار نتيجة لزايدة الدخل الوطٍت بوحدة واحدة  دبعامل ادلعجل. دبعٌت أف الزايدة يف الدخل سبب، والزايدة ادلضأي زايدة االستثمار، وتسمى الزايد

 االستثمار نتيجة.

علـو و ة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية  ، أطروححدود التنمية ادلستدامة يف االستجابة لتحدايت احلاضر وادلستقبل دراسة حالة اجلزائرزلي الدين ضبداين،  2
 . 8، ص 2009-2008التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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ينشػػػػػػأ نتيجػػػػػػة عمليػػػػػػة زبطػػػػػػيط شػػػػػػاملة دلػػػػػػوارد ومتطلبػػػػػػات اجملتمػػػػػػع، إال أف قوتػػػػػػو وفعاليتػػػػػػو  6ادلخطَّووووووط النمووووووو-ج
مرتبطػػػػػة بقػػػػػػدرة التخطػػػػػػيط، وواقعيػػػػػػة اخلطػػػػػػط ادلرسػػػػػػومة بفاعليػػػػػة، وادلتابعػػػػػػة ودبشػػػػػػاركة اجلمػػػػػػاىَت الشػػػػػػعبية يف عمليػػػػػػة 

 يذ ىذه اخلطط.التخطيط، وابخلطط ادلرسومة وفعالية تنف

 6النمو االقتصادي6 معوقات سابعا

 ىناؾ العديد من ادلعوقات نذكر منها على سبيل ادلثاؿ:
دل تكػػػػػن حديثػػػػػة بػػػػػل ىػػػػػي قدؽلػػػػػة فقػػػػػد تنػػػػػاوؿ ادـ  االقتصػػػػػادي لنمػػػػػو إف عبلقػػػػػة التعلػػػػػيم اب الفووووورع األول6 التعلووووويم6

للمواىػػػػػب أثنػػػػػاء تعليمػػػػػو ودراسػػػػػتو ىػػػػػي مسيػػػػػث أعليػػػػػة التعلػػػػػيم يف كتابػػػػػة ثػػػػػروة األمػػػػػم إذ يقػػػػػوؿ: إف اكتسػػػػػاب الفػػػػػرد 
تكلفػػػػػػو حقيقيػػػػػػة لكنهػػػػػػا تعػػػػػػد دبثابػػػػػػة رأس مػػػػػػاؿ اثبػػػػػػػت ومتحقػػػػػػق يف شخصػػػػػػو وىػػػػػػي ثػػػػػػروة شخصػػػػػػية والػػػػػػيت تعػػػػػػػد 

 Economicofأصػػػػػبحت اقتصػػػػػادايت التعلػػػػػيم " 1960بػػػػػدورىا جػػػػػزء مػػػػػن ثػػػػػروة اجملتمػػػػػع، ويف سػػػػػنة 
Educationصػػػػػػػػػادي شػػػػػػػػػولتز يف " ابب مػػػػػػػػػن أبػػػػػػػػػواب علػػػػػػػػػم االقتصػػػػػػػػػاد بعػػػػػػػػػد اخلطػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػذي ألقػػػػػػػػػاه االقت

 .1جامعة شيكاغو

 النمو وتشَت الدراسات النظرية والتجارب الواقعية إذل الدور ادلّهم الذي تلعبو ادلعرفة يف رفع معدالت  
شبرة اجتهاد عنيد يفًتض وجود الفضوؿ العقلي وادليل إذل  و، فالتقدـ االقتصادي واالجتماعي ىاالقتصادي

ؿ تشَت تقارير البنك الدورل ادلتتابعة إذل الدور اذلاـ لبلستثمار التعليمي يف تنمية اإلبداع واالبتكار، ويف ىذا اجملا
بصفة خاصة، وقد أشارت دراسات متعّددة إذل  االقتصادي النمو ادلوارد البشرية بصفة عامة وزايدة معدالت 
لنامية على السواء: ففي أمريكا يف الدوؿ ادلتقدمة وا االقتصادي النمو الدور الذي يلعبو التعليم يف زايدة معدالت 

% يف  25% يف بلجيكا، 14قد بلغت  االقتصادي النمو أشػارت دراسة لػ "دايتوف" إذل أف مساعلة التعليم يف 
يف األرجنتُت ترجع إذل اإلسهاـ  االقتصادي النمو % من 16كندا، كما أشارت دراسة أخرى لػ "انديري" إذل أف 

جداؿ أف التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل دبختلف أنواعو إذل حد كبَت،  يف زايدة كفاءة العمل، لذلك ال
وكلما دخلت أساليب حديثة لسَت العمل يف سلتلف ميادين اإلنتاج، ابت من الضروري االرتفاع ابدلستوايت 

كبَتة من ، قد خصصت نسبة  النمو التدريبية لقوة العمل، ومن الواضح أف كثَت من الدوؿ اآلخذة يف و التعليمية 
التدريب، وذلك عن طريق بعثات و النهاية قسطا وافرا من التعليم  ادلوارد التعليمية لقلة قليلة من األفراد لينالوا يف

                                                           
، ص 2013عراؽ، والثبلثوف، الالعدد اخلامسرللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية "اجلامعة"،  ،،مسامهة التعليم يف عملية اإلمناء االقتصادي يف البلدان العربيةعادؿ رليد العادرل، 3

52 . 
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األمر،  لفًتات يتلقوف فيها الدراسة ادلتقدمة يف سلتلف رلاالت زبصصاهتم العلمية، وأي كاف تعليمية إذل اخلارج
االتفاقيات على التعليم، ألف  الدوؿ ادلتخلفة ربث على زايدة وليس نقص فإف معظم الدراسات اجلدية عن أوضاع

 .للنمو النقص يف التعليم أبنواعو ادلختلفة يشكل عائقا خطَتا
أوصت جلنة منظمة الصحة العادلية ادلعنية ابالقتصاد الكلي والصحة بزايدة اإلنفاؽ على  الفرع الثاين6 الصحة6
، ورفع مستوى كل من الوضع الصحي ودخل األسرة ادلعيشية، وتقدـ قتصادياال النمو الصحة كوسيلة لتعزيز 

استنتاجات ىذه اللجنة نقطة البدء يف إعادة فحص سبلمة الشواىد االقتصادية الكلية ومدى أعليتها،وبذؿ 
ي االقتصاديوف وغَتىم من العلماء االجتماعيُت جهودا كبَتة للكشف عن أتثَت االستثمارات يف القطاع الصح

على األداء االقتصادي، ويف الواقع أف البحوث التارؼلية، وعمليات التحليل ادلتعدد القطاعات، والطرؽ ادلبتكرة 
إلدماج العوامل اخلاصة ابألسرة يف الدراسات ادلتضمنة عدة بلداف، أدت إذل تنشيط اإلطار ادلنهجي، ولكن 

قص البياانت وعدـ دقة مقاييس الصحة، وإضافة النتائج مازالت غَت قاطعة،ومع ذلك فالبحوث عاجزة بسبب ن
القائمة بتقدمي خدمات صحية فعالة ىي على األرجح أيضا بلداف ذات مؤسسات أخرى  إذل ذلك فإف البلداف

جيدة األداء، فضبل عن سبلمة نظاـ اإلدارة العامة، ومن شأف ذلك أف يؤدي إذل صعوبة فرز ادلساعلة احلدية 
ها على حدة، بطبيعة احلاؿ تستحق ربسينات األوضاع الصحية اجلهد ادلبذوؿ حىت لبلستثمار يف الصحة وفصل

، فالناس يضعوف الصحة يف مرتبة عالية على سلم األولوايت االقتصادي النمو وإف اتضح أف ذلا أتثَتا زلدودا على 
، 1زايدة الرفاىة والرخاء يف احلياة والصحة غاية يف حد ذاهتا، سواء كانت أـ دل تكن وسيلة لتعزيز غاية أخرى ىي

حقيقة ابلغة األعلية يف ىذا الصدد، وىي أف ادلكاسب ليست دائما نعمة ال تشوهبا أية شائبة، ذلك أهنا  وشبة
السريع للسكاف، ويف ادلدى النمو ابلتارل فإهنا تسبب يف و تعمل يف نفس الوقت على خفض معدالت الوفيات، 

أكثر  االقتصادي النمو ابطلفاض معدالت الوفيات، ذبعل  حوبةالقصَت فإف ىذه ادلكاسب الضخمة، ادلص
 صعوبة.

يف توفر  أف العرض الوافر وادلتعدد من ادلوارد الطبيعية،وادلتمثل وفيو ى شك ماال الفرع الثالث6ادلوارد الطبيعية6
 الوطٍت الناتج زايدةوىاـ ل مساعد عامل الطاقة، ؽلثل الثروات ادلعدنية ومصادرو ادلناسب  اخلصبة وادلناخ الًتبة

 النمو  معدالت خفض إذل تؤدي احمللية الطبيعية ادلوارد قلة فإف العكس ، وعلىاالقتصادي النمو  زايدة وابلتارل
 االقتصادي يف ىذه اإلخفاؽ زلددات أىم أحد ادلوارد وفرة تكوف الكثَت من احلاالت يف لكن، االقتصادي

                                                           
 .3، ص2009، النمو ، البنك الدورل لئلنشاء والتعمَت ابلنيابة عن اللجنة ادلعنية ابلصحة و االقتصاديالنمو الصحة و مايكل سبنس وآخروف،  1
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 حُت :ادلعروؼ اإلسباين الشهَت يف مؤلفو الكاتب عشر السادس القرف يف إليو يكوف أشار قد ما البلداف، وىذا
، 1"لكن يف طريقة استعماذلاو اإلسراف يف إنفاقها  وأرلرد امتالكها  من أتيت ال الثروة من االستفادة إن:"قاؿ

 م أهنا الرغ اليتو سنغافورة و اتيواف، ىونكونغ  اجلنوبية، آسيا:كوراي شرؽ ومثالنا يف ذلك الياابف ودوؿ جنوب
اقتصادايت دوؿ و تنوعها تتجاوز اقتصاد الدوؿ العظمى، و الطبيعية، إال أف قوة اقتصادايهتا  ادلوارد يف وفرة سبتلك
 والشرؽ أفريقيا، بلداف معظم غرار على نفطية ىامة ثروات على توفرىا حيث من الدوؿ أغٌت من تصنف أخرى

 البلتينية. أمريكاو األوسط  
راسات االقتصادية التطبيقية احلديثة، أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو سالبة بُت وفرة ادلوارد لذلك بينت معظم الد

من  كبَتة نسبة فيها صادرات ادلوارد الطبيعية ، وخاصة يف حالة البلداف اليت سبثلاالقتصادي النمو الطبيعية و 
 على ذلك، حيث أهنا  اقتصادىا يتميز رلموع الصادرات احمللية ابلنسبة للناتج الداخلي اخلاـ، واجلزائر أكثر دليل

بقطاع  لشديد ابرتباطها أخرى انحية منو  الغاز،و  النفط يف شلثلة ىامة طبيعية موارد بتوفره على انحية من
خارج احملروقات. لذلك فوفرة ادلوارد الطبيعية مشروطة  أدائو وضعف القتصادي،ا تنوعها قلةو بعائداتو، و  احملروقات

تصبح الوفرة نقمة على االقتصاد  وواالزدىار، أ االقتصادي النمو ؤثر بشكل شلتاز على بعوامل أخرى لكي ت
 خصوصا واجملتمع ككل.  االقتصادي النمو الوطٍت و 

ىي عبارة عن سلزوف ادلعرفة -إذا كانت التكنولوجيا يف أحد تعاريفها وردبا يف أعلها الفرع الرابع6 التكنولوجيا6
"  والتنظيم االجتماعي، واليت industrialartsظة مػعينة فػي مػجػاؿ الػفنوف الصناعية "سبع مػا فػي حللمجادلتاحة 

التقدـ  وتتجسد يف السلع واألساليب اإلنػتاجية واإلدارية عند األفراد وادلؤسسات والػدولة، فػإف الػتػغػيػر أ
لػتػكػنػولػوجػيػا ادلتاحة كاكتشاؼ "  يتمثل يف ربػسػن مػسػتػوى ونػوعػيػة اTechnologicaIchangeالتكنولوجي "

أساليب إنتاجية جديدة وسلع غَت معروفة سابقا وتصاميم ىندسية مبتكرة، وىناؾ اليـو شبو إصباع بُت العلماء 
إف دل يكن أعلها على  االقتصادي النمو ادلهتمُت ابلتقدـ الػتكػنػولوجي يشكل واحدا من أىم العوامل ادلسؤولة عن 

 اإلطبلؽ.

                                                           
وعلـو التسيَت والعلـو  لـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف الع ،وفرة ادلوارد الطبيعية والنمو االقتصادي دراسة حالة االقتصاد اجلزائريسيدي دمحم شكوري،  1

 .3، ص 2012-2011التجارية، جامعة تلمساف، 
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إف العادل الشهَت سيموف كوزنيتس: يرى أف النتيجة اليت ال مفر منو ىي أف اإلسهاـ ادلباشر لساعات وىكذا ف
يف حصة الفرد من الناتج الوطٍت، وردبا أقػل النمو العمل البشري وتراكم رأس ادلاؿ يػكػاد ال يزيد عن عشر معدؿ 

 .1من ذلك
عن بعض الدوؿ ادلتقدمة ويف فًتات زمنية سلتلفة  وقد قاـ بعض علماء االقتصاد إبجػراء دراسػات إحصائية

، وابلتارل يف مستوى ادلعيشة االقتصادي النمو دورا مهيمنا فػي الزايدة يف معدؿ  ووجدوا أف للتقدـ التكنولوجي
ادلتاح، وىكذا فقد أظػهػرت عػدة دراسات عن االقتصاد األمَتكي أجريت أف التقدـ التكنولوجي ساىػم 

من الزايدة يف  %50، وكذلك بينت دراسة حديثة أف حوارلاالقتصادي النمو لزايدة يف معدؿ من ا %90حبوارل
الذي حققتو الياابف خبلؿ فًتة زمنية قصَتة  حصة الفرد من الدخل الوطٍت يف الياابف ترجع إذل التقدـ التكنولوجي

 نسبيا.
، االقتصادي النمو وعائقا كبَتا أماـ وابلتارل شلا سبق أتكد لنا أف التقدـ التكنولوجي أصبح يشكل شبحا 

وابت على البلداف العربية واجلزائر ابخلصوص، رسم إسًتاتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا تشكل وحدة عضوية مع 
اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، وابإلضافة إذل خلق مراكز حبوث وطنية للتكنولوجيا مرتبطة 

 ؿ عملية للمشاكل اليت تطرحها إسًتاتيجية إشباع احلاجات األساسية للمواطنُت.إبغلاد حلو 
كصناعة  صناعػة ما وأ دبشاكل قطاع اقتصادي ما كما غلب االىتماـ إبنشاء مراكز حبوث إقطاعية، أي هتتم

الوطن العريب مطلوب خلق مػركز بػحوث للتكنولوجيا على مستوى  البًت وكيماوايت، كذلك ابلنسبة للدوؿ العربية
مراكز البحوث القطرية، ويساىم يف رسم إسًتاتيجية للعلم والتكنولػوجػيػا على ادلستوى  يقـو بدور التنسيق بُت

 العريب.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1كـر انطونيوس، العرب أمام حتدايت التكنولوجيا، عادل ادلعرفة، الكويت، 1982، ص 49.
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 ادلطلب الثاين6 التنمية االقتصادية
 أوال6 التعريف التقليدي للتنمية االقتصادية

يعة وادلستمرة يف مستوى الدخل الفردي عرب الزمن  بل عرفت التنمية خبلؿ عقد الستينيات أبهنا الزايدة السر 
% سنواي، 7%، و5ذىب البعض إذل إعطاء ربديد كمي للزايدة ادلطلوبة يف الناتج الوطٍت اإلصبارل تًتاوح بُت 

 .1االقتصادي السريع  ووبذلك يكوف مفهـو التنمية مرادفا للنم
عملية اليت تعٍت ابزباذ سياسات وإجراءات وتدابَت يف حُت عرؼ آخروف التنمية االقتصادية أبهنا: تلك ال

أساليب أداء االقتصاد و متعمدة، للتحوؿ من وضع اقتصادي معُت إذل وضع أفضل عن طريق تغيَت ىياكل وبنياف 
متزايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي عرب فًتة و الوطٍت، وذلك هبدؼ ربقيق زايدة سريعة ودائمة 

 .2، وعلى أف تشمل كافة نواحي احلياة وتوجهات وأفكار اجملتمع حىت تكوف عملية حضارية شاملةشلتدة من الزمن
السياسية و  واالجتماعية جذرية يف اذلياكل االقتصادية تغَتات يف االقتصادية أبهنا:تتمثل وعرؼ آخروف التنمية

 النمو  تتضمن ي، أي أهنا ظاىرةيف الدولة، ويف العبلقات اليت تربطو ابلنظاـ االقتصادي  والسياسي العادل
 العبلقاتو  الثقافيةو  السياسيةو  االجتماعيةو  االقتصادية اذلياكل يف بتغَتات وادلشروطة أساسي، كعنصر االقتصادي
والناذبة عنها أاثر  وادلشروطة ابستمرار الفرد احلقيقي، دخل مستوى يف تراكمية زايدات عنها ينتج واليت اخلارجية،

 .3دية وغَت اقتصادية اغلابية اقتصا
ويرى كالدور أف التنمية فضبل عن ارتفاع الدخل احلقيقي تتميز بزايدة السكاف، وارتفاع مستوى اإلنتاجية 

 للفرد، تبعا الرتقاء األساليب الفنية لئلنتاج وزايدة ما ؼلصص سنواي من الدخل الوطٍت لتكوين رأس ادلاؿ.
 االجتماعيةو التنمية ىي التنسيق بُت ادلتغَتات الفكرية  *: إذل أف (F.Perroux)ويذىب فرانسوا بَتو

 النظاـ كاف ألنو مهما ودائمة،وذلك مستمرة بطريقةٍ  احلقيقي الناتج زايدة على قادرين ذبعلهم للسكاف،
 تعوقو االقتصادايت الدائم واحلقيقي يف ىذه وضروري للتنمية ادلتصل أ والذي ىالنمو االقتصادي ادلطبق، فإف 

 .4للسكاف واالجتماعية الفكرية السمات نم عديد

                                                           
 1 علي صليب،مدخل إىل دراسة رأمسالية الريع، الطبعة األوذل، دار العادل الثالث،  القاىرة، 2005، ص 115.

.4مرجع سابق، ص يسرى فاروؽ داود بطرس،  2 
 .313 ، ص2006احلامد، عماف،  ، دارالكلي االقتصادانقطف،  سليم العيسى، إبراىيم الدين سعد نزار3

يف ليوف. مث أكمل دراستو اجلامعية يف كلية احلقوؽ يف ليوف. درجة يف عائلة كاثوليكية يف التجار ليوف. وقاؿ انو حضر ادلدرسة الثانوية مع اآلابء ادلرؽليُت  1903ولد يف عاـ *
 .1987حزيراف عاـ  و، وقاؿ انو يدعم الدكتوراه يف القانوف تويف يف يوني1924الدراسات العليا يف األدب يف عاـ 

.13زلي الدين ضبداين، مرجع سابق، ص  2  
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ويرى كالدور أف التنمية فضبل عن ارتفاع الدخل احلقيقي تتميز بزايدة السكاف، وارتفاع مستوى اإلنتاجية 
 للفرد، تبعا الرتقاء األساليب الفنية لئلنتاج وزايدة ما ؼلصص سنواي من الدخل الوطٍت لتكوين رأس ادلاؿ.

ى أف التنمية االقتصادية ىي: عملية تفاعلية يزداد خبلذلا الدخل الوطٍت فَت  Meierأما االقتصادي 
" حوؿ مبدأ زايدة دخل Meierمع  Baldwinاحلقيقي للدولة خبلؿ فًتة زمنية معينة، ويتفق االقتصادي " 

د أف ربقيق الفرد  ابعتبار مؤشرا حلدوث التنمية االقتصادية، وإف كاف ال يقتصر على ىذا ادلؤشر فقط، وإظلا يعتق
يف قطاعات اقتصادية وسياسية أخرى، فالتنمية يف مفهومو ىي النمو التنمية يتطلب توافر ادلعدالت عالية من 

التوسع يف االقتصاد الوطٍت لدرجة التمكن من استيعاب ادلزيد من القوى العاملة، وىي أيضا خلق احتياطي نقدي 
امج االجتماعية والصحية واإلنفاؽ على التسلح ضماان حلق الدولة يف يد الدولة ؽلكنها من القياـ ابلعديد من الرب 

 . 1يف الدفاع عن نفسها 
ويرى آخروف أف التنمية االقتصادية يقصد هبا السياسات واإلجراءات ادلقصودة وادلخططة اليت هتدؼ إذل 

ي الوطٍت، ويقصد منها ربقيق التقدـ االقتصادي واالجتماعي، واليت تقـو إبحداث تغيَتات يف اذليكل االقتصاد
 .2ربقيق زايدة سريعة ودائمة يف متوسط الدخل الفرد احلقيقي

 النمو  يشغلو  أخرى، إذل حالة من التطورو  التغَت تتضمنو  التقدـ بفكرة مرتبطة فكرة ىي: االقتصادية التنمية
 .قائم وى دلا نوعي تغَت ليةفالتنمية عم اآلخر، أحدعلا يشًتطالنمو و  التنمية من فكل الفقري، عمودىا االقتصادي

 .3ثقافيا وأ اجتماعيا وأ اقتصاداي أكاف سواء
 ويرى البعض أف التنمية االقتصادية ظاىرة سبكننا من توحيد كل اجلهود سواء من: مواطنُت وحكومة للمساعلة

 . 4العادلي النمو ؽلكن، ومسايرة  ما أبقصى يف التقدـ
ية االقتصادية ىي:عملية اقتصادية واجتماعية وسياسية يف نفسر ويرى للدكتور صبلح الدين انمق أف التنم

يكاد  والوقت، حيث يقوؿ أهنا عملية التغيَت الثوري الذي دبقتضاه يتحوؿ االقتصاد الوطٍت من اقتصاد ساكن أ
 .5يكوف ساكنا ال يزيد فيو الدخل الفرد يف ادلتوسط، إذل اقتصاد تظهر فيو الزايدة واضحة جلية 

                                                           
 1 صبلح الدين انمق، نظرايت التنمية االقتصادية، دار النهضة العربية، القاىرة، 1969، ص3.  

.5يسرى فاروؽ داود بطرس، مرجع سابق، ص   2 
أطروحة ، 2010-1550االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها.حالة6 اجلزائر، مصر، السعودية، دراسة مقارنة خالل الفرتة  احملددات احلديثة للنمووعيل ميلود،  1

 . 25، ص 2014، 03معة اجلزائر دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جا
 .20 ، ص2008احملروسة، القاىرة،  مصر دار ،التنمية ثقافةادللك،  عبد كامل  4

.  3صبلح الدين انمق، مرجع سابق، ص   5 
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 جذرية االقتصادية ىي: عملٌية متعددة األبعاد، تتضمن إجراء تغيَتاتٍ  التنمية سبلمة أف إبراىيم رمزي ويرى
 النمو  معدالت زايدة واإلدارية جنًبا إذل جنب مع السياسية والثقافية، والنظم والسلوكية االجتماعية اذلياكل يف

 .1رلتمعما  يف ادلطلق الفقر ذورواستئصاؿ ج الوطٍت، الدخل توزيع يف العدالة وربقيق ،االقتصادي
يف استغبلؿ النمو أما مدحت العقاد فيقوؿ عن التنمية االقتصادية أهنا:الطريفة ادلثلى للدوؿ غَت كاملة 

 منو. الفرد نصيب متوسط مواردىا االقتصادية، وذلك لتحقيق تطورا يف الدخل الوطٍت احلقيقي، وابلتارل زايدة
عملية يزداد بواسطتها الدخل و ، النمو االقتصادية طويلة األجل لتحقيق كما يعرؼ أبهنا سياسة اقتصادي

السكاف، فإف متوسط دخل الفرد  وأكرب من ظلالنمو الوطٍت احلقيقي خبلؿ فًتة زمنية طويلة، فإذا كاف معدؿ 
 .2احلقيقي سيتغَت

اؿ االقتصادي خليط من العوامل وتغَت جوىري يف اجمل االقتصادية:ىي ويرى البعض األخر أف التنمية
والسياسي ويف اجملاؿ الثقايف والتنظيمي واإلداري قادرة على رفع التحدي، والسيطرة الوطنية على ادلوارد ادلتاحة 

عملية شاملة تضرب جذورىا  للمجتمع، وابلتارل ربقيق القدرة على توجيهها واستغبلذلا يف الشكل ادلبلئم، وىي
 .3تقدـ واالزدىار ومواكبة التغَتات االقتصادية واألزمات العادليةيف سلتلف جوانب احلياة، وذلك بغية ال

 اثنيا6 التعاريف احلديثة للتنمية االقتصادية6

 :4التنمية أبهنا  1991عرؼ البنك الدورل يف تقريره سنة 
 اجرءات متعمدة تتمثل يف التغيَت اذليكلي لبلقتصاد الوطٍت  هبدؼ ربسُت حياة األفراد ليس فقط من انحية

الدخوؿ ادلرتفعة، ولكنها تضم أيضا مستوى أفضل من التعليم ومستوايت مرتفعة من الصحة واطلفاض واختفاء 
الفقر، واحلصوؿ على بيئة نظيفة وشلارسة أكرب حلرية األفراد، وتوفَت اكرب قدر من الثقافة ذلم، ىذا مع ربقيق عدالة 

يث ىي:العملية متعددة األبعاد حيث أهنا تشمل تفاعل يف توزيع الدخل الوطٍت، أي إف التنمية دبفهومها احلد
ادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وادلؤسسية، وأصبحت القيم ادلادية ترتبط ابلقيم ادلعنوية يف التنمية 

التخلص حيث أهنا تشمل توفَت احلياة األساسية، ىذا ابإلضافة إذل االعًتاء ابلنفس، واحًتاـ الذات وأيضا احلرية و 
 من العبودية.

                                                           
.14زلي الدين ضبداين، مرجع سابق، ص  1

 
 .63، ص 1996، دار النهضة العربية، بَتوت التنمية االقتصاديةكامل بكري،    2
 .188 ، ص2007العربية، القاىرة،  النيل ، رلموعةالبشرية ادلوارد وتنمية إدارة، دمحم مدحت 3

.6يسرى فاروؽ داود بطرس، مرجع سابق، ص   4
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 وتتمثل زلددات التنمية االقتصادية ابدلفهـو احلديث بصفة عامة فيما يلي: 
 .التدريب ( –مستوى التعليم  –*ادلوارد البشرية ) عرض العمل 

 .الظروؼ البيئية (  –ادلعادف  –* ادلوارد الطبيعية ) األرض 
 .بنية األساسية ( ال –*التكوين الرأمسارل ) اآلالت وادلعدات، ادلصانع 

 .احلاسب (  –التقنيات احلديثة  –* التكنولوجيا ) العلـو 
كما يرى البعض األخر أبف التنمية االقتصادية ىي:عملية تغبَت مقصود وواعي للهياكل االقتصادية 

ع احلاجات النوع، إلشبا و االجتماعية والثقافية القائمة يف اجملتمع ادلتخلف بلوغا دلستوايت أعلى من حيث الكم و 
 .1األساسية لغالبية األفراد يف اجملتمع 

 النمو وعرفها آخروف كما يلي: رلموع السياسات اليت يتخذىا رلتمع معُت، وتؤدي إذل زايدة معدالت 
واتِّزانو لتلبية حاجيات أفراد اجملتمع، وربقيق أكرب النمو استناًدا إذل قواه الذاتية، لضماف تواصل ىذا  االقتصادي

 .2كن من العدالة االجتماعية"قدر شل
كما عرفها آخروف على أهنا: تغَت شامل ينطوي ليس فقط على اجلانب االقتصادي بل على صبيع اجلوانب، 
فالتنمية تتضمن التحديث وذلك يف اإلطار األخبلقي ادلتعارؼ عليو داخل اجملتمع، وذلك دبشاركة الضعفاء يف 

مرة يف متوسط الدخل احلقيقي لفًتة طويلة من الزمن، وربسن يف صنع التنمية، وادلصحوب حبدوث زايدة مست
توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقَتة ابإلضافة إذل ربسن يف نوعية السلع واخلدمات ادلقدمة لؤلفراد، مع ضرورة 

 ونمية وىحدوث تغيَت يف ىيكل اإلنتاج دبا يتضمن توسيع الطاقة اإلنتاجية بطريقة تراكمية مع ضرورة استمرارية الت
ما يطلق عليو البعض التنمية ادلتواصلة ) ادلستدامة (، وىي حقوؽ األجياؿ ادلقبلة يف البيئة وادلوارد الطبيعية، وىي 
تعٍت أف تشبع األجياؿ احلاضرة احتياجاهتا من السلع واخلدمات دوف أف تنقص من مقدرة األجياؿ ادلقبلة على 

 إشباع احتياجاهتا.
: عملية لتوسيع احلرايت احلقيقية اليت يتمتع هبا الناس، وصلد أف اتيا صن التنمية  أبهنويعرؼ االقتصادي أمار 

يركز على حرايت اإلنساف، وال يركز على التنمية   وىذا ادلنظور للتنمية يتعارض مع ادلفاىيم الضيقة للتنمية فه
إهنا  وإهنا التقدـ التقٍت أ وإهنا التصنيع أ وإهنا ازدايد متوسط  دخل الفرد، أ وللناتج الوطٍت اإلصبارل، أ وكمجرد ظل

التحديث االجتماعي، وابلرغم من أف ىذه ادلقارابت سبثل وسائل لتوسيع حرايت البشر، إال أف احلرايت تعتمد 
                                                           

 .265، ص 2006التوزيع، عماف، و دار وائل للنشر  ،-التحليل الكلي -مبادئ االقتصادحريب دمحم موسى عريقات،  1
 .14:30على الساعة  2013//1205،  يـو www.alukah.netالنمو االقتصادي على، جبلؿ خشيب، 3

http://www.alukah.net/
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عل زلددات أخرى: كالًتتيبات االجتماعية لتوفَت خدمات الصحة  والتعلم واحلقوؽ السياسية وادلدنية، واليت هتيئ 
 .1اركة يف اجلدؿ حوؿ القضااي العامة ومساءلة أوذل األمرالفرص للمش

، وقد تطور ىذا النمو االقتصاديامشل وأعم من مفهـو  والتنمية االقتصادية ى أف مفهـوؽلكن أف نستنتج 
دخل الفرد وإشباع حاجاتو األساسية وتغيَت  البداية دبستوىادلفهـو مع الزمن فقد كاف االىتماـ هبذا ادلفهـو يف 

ؽ وأساليب اإلنتاج، إذل مفهـو أمشل وأعم، والذي يتمثل يف التنمية ادلستدامة وحرية البشر واحلرايت األخرى طر 
 اليت غلب أف تتوافر جبانب الشق االقتصادي لتكامل التنمية.

 اثلثا6 األهداف الدولية للتنمية 

ء التنمية يف الدوؿ األعضاء يف جلنة انعقد مؤسبر قمة التنمية االجتماعية اليت التـز فيها وزرا 1995يف سنة 
مساعدات التنمية التابعة دلنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، دبراجعة سجل ادلساعدات التنموية يف إحداث 
التنمية يف الدوؿ النامية، ومراجعة السياسات واالسًتاتيجيات اليت كانت متبعة بواسطة الدوؿ ادلاضلة للعوف، وذلك 

يف ربديد التوجهات البلزمة لتقدمي ادلساعدات التنموية يف القرف اجلديد، واستغرقت ىذه ادلراجعة لبلستفادة منها 
سنة كاملة لينشر تقرير بعنواف: تشكيل القرف احلادي والعشرين: دور التعاوف من أجل التنمية، والذي تضمن سبعة 

ابإلضافة إذل  2000تحدة يف سبتمرب من عاـ أىداؼ للتنمية عرفت ابألىداؼ الدولية للتنمية، وتبنتها األمم ادل
ىدؼ اثمن تعلق إبقامة شراكة عادلية من أجل التنمية يف إطار إعبلف األلفية بشاف التنمية، وأصبحت تعرؼ 

 ابألىداؼ اإلظلائية لؤللفية. 
يف ىذا اإلقبلؿ من الفقر، و  ووادلتتبع لؤلىداؼ الدولية للتنمية  يستنتج أهنا تتمحور حوؿ ىدؼ رئيسي وى

الصدد أف اذلدؼ األوؿ من أىداؼ التنمية سبت صياغتو على أساس اإلقبلؿ من " نسبة السكاف الذين يعيشوف 
يقل إنفاؽ دوالر للفرد  ويف فقر مدقع "، حيث عرؼ الفقر ادلدقع على أنو مستوى اإلنفاؽ للفرد الذي يساوي أ

حية الفنية تعرؼ نسبة السكاف الذين يقل إنفاؽ كل فرد ، ومن النا1985يف اليـو ابدلكافئ الشرائي للدوالر لعاـ 
مؤشر كثَت االستخداـ يف أدبيات الفقر، وذلك لسهولة  ومنهم عن الدوالر يف اليـو أبنو مؤشر عدد الرؤوس، وى

حسابو وتطبيقو وفهمو، ويقيس مدى انتشار الفقر يف اجملتمع، وكذلك يعرؼ مستوى اإلنفاؽ للفرد الذي يساوي 
مستوى لئلنفاؽ يعد كل من ال ػلصل عليو من فئة الفقراء، ويعترب ىذا ادلؤشر  و اليـو أبنو خط الفقر، وىدوالر يف

مهم جدا رغم وجود العديد من ادلؤشرات األخرى، ألننا نستطيع من خبللو استكشاؼ التطورات يف الفكر 

                                                           
.7يسرى فاروؽ داود بطرس، مرجع سابق، ص   1 
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تنمية جوانب التعليم والًتبية والصحة  التنموي ذات العبلقة ابألىداؼ الدولية، كما تضمنت األىداؼ الدولية لل
 . 1كإستطاعات إنسانية 
 رابعا6 قياس التنمية6

( يف إطار برانمج األمم ادلتحدة ONUنظرا لصعوبة ربديد التنمية االقتصادية قامت منظمة األمم ادلتحدة)
ظهر سنة ( والذي HDIادلتمثل يف دليل التنمية البشرية )و (، إبصدار مقياس لتنمية UNDPللتنمية )
، يشمل ثبلث معايَت أساسية متمثلة يف:ادلستوى الصحي ادلعرب عنو ابلسن ادلتوقع عند ادليبلد، وادلستوى 1990

العامل الثالث مستوى ادلعيشة ادلعرب عنو دبستوى الدخل احلقيقي ادلعدؿ؛ ابإلضافة إذل ىذا الدليل و التعليمي، 
ة يف توزيع القدرات البشرية بُت الذكور واإلانث ابإلضافة إذل ىناؾ  دليل أخر أيخذ بعُت االعتبار عدـ العدال

"، أما الدليل GDIادلعايَت الثبلثة السابقة ادلذكورة،، ويتمثل ىذا ادلقياس يف دليل التنمية البشرية ادلعدؿ للجنس" 
إذل  ؛  حيث عند التطرؽ1997" والذي أضيف سنة  HPIاألخَت للتنمية يتمثل يف دليل الفقر التنموي " 

التنمية فبطبيعة احلاؿ نتكلم على الفقر، غَت أف ىذه األخَتة ال تقتصر فقط على الدوؿ النامية، وإظلا توجد أيضا 
الفقر النسيب، حيث يتمثل األوؿ يف و يف الدوؿ ادلتقدمة، وابلتارل من أجل قياسو غلب التفرقة بُت الفقر ادلطلق 

اخلدمات شلثلة حلد زلدد للعيش، وابلتارل يعترب و وعة من السلع عدـ تلبية احلاجيات األساسية عند تعريف رلم
فقَت كل من ال يصل إذل ىذا احلد يف استهبلكو، أما الفقر النسيب يتمثل يف وجود فرؽ بُت ما ظللكو وما ؽللكو 

 . 2اآلخروف رغم حيازتنا على أكثر من احلد احملدد للعيش
 خامسا6 متطلبات التنمية6

تصادية لنجاحها متطلبات عديدة، تتمثل ىذه ادلتطلبات يف التغَتات ادلتعددة للمجاالت تقتضي التنمية االق
 .السياسية، االجتماعية والثقافية يف اجملتمع

فكما نعلم أف ظاىرة االستعمار ىدفها استغبلؿ ثروات  الفرع األول6 االستقالل السياسي واالقتصادي6
االقتصادية فيها. ػلقق االستقبلؿ السياسي واالقتصادي شرطا ىاما اجملتمعات ادلتخلفة مع إعلاؿ جانب التنمية 

                                                           
د الثاين، ادلعهد العريب ، اجمللد اخلامس العدالتطورات احلديثة يف الفكر التنموي واألهداف الدولية للتنمية، رللة التنمية والسياسات االقتصاديةعلي،  رعلي عبدا لقاد 1

 .A157/   270(، التقرير رقم  44 -30: 2000، نقبل عن األمم ادلتحدة ) 31 – 29، ص ص 2003للتخطيط، الكويت، 
، 2006-2005اجلزائر،  تسيَت، جامعةال وعلـو االقتصادية العلـو دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية أطروحة ،النامية الدول يف الدولية النمو والتجارة ،صواليلي الدين صدر  2

 .6ص
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وأساسيا وادلتمثل يف السيطرة الوطنية على ادلوارد ادلتاحة للمجتمع وابلتارل ربقيق القدرة على توجيهها واستغبلذلا 
 .يف الشكل ادلبلئم

ىذا نقل السلطة إذل تلك الفئات  كذلك تتطلب التنمية االقتصادية تغَتا يف السلطة السياسية القائمة، يعٍت
الطبقات االجتماعية ذات ادلصلحة األساسية يف التنمية االقتصادية، فحيث تسود السلطة جلٍت شبارىا دوف  وأ

 .إزاحة ىذه الفئات والطبقات السياسية عن السلطة
ة ادلصلحة احلقيقية كما يتطلب صلاح عملية التنمية االقتصادية إنشاء تنظيم سياسي شلثل دلصاحل القوى صاحب

يف التنمية حيث يلعب التنظيم السياسي دور تعبئة اجلماىَت لعملية التنمية االقتصادية عن طريق خلق الوعي 
اإلظلائي وترسيخو،فالتنمية االقتصادية دبثابة وثيقة أتمُت قومية، تقتضي التضحية ابحلاضر يف سبيل ادلستقبل. 

التغيَت لدى اجلماىَت وإرضائهم بتقدمي التضحيات ادلطلوبة لعمليات  ويلعب التنظيم السياسي دور خلق إدارة
 التنمية االقتصادية.

 الفرع الثاين6 اجملال الثقايف

, ألقي الضوء صراحة على العبلقة بُت الثقافة والتنمية 1970" سنة  Veniseيف"  ويف مؤسبر اليونسك
ابتداء من “يف ذلك احلُت:  والعاـ لؤلونيسك " ادلدير René Maheuاالقتصادية واالجتماعية،وقد قاؿ " 

 وال تكوف، فلم يعد من ابب الصدفة أو اليـو حىت علماء االقتصاد يقّروف أبّف التنمية إما أف تكوف شاملة أ
،ومنذ ذلك احلُت بدأت ادلؤسبرات “االستعارة أف نتكّلم عن التنمية الثقافية كعامل مهم من عوامل التنمية الشاملة

على صعيد اجملموعات  وزبصص لدراسة الثقافة والتنمية، سواء على الصعيد الداخلي لكل دولة أوالندوات 
الدولية. فعلى الصعيد الداخلي بدأت الدوؿ اليت تعرؼ وزارات للثقافة زبطط وتصنع السياسات الثقافية وتعمل 

أف االستثمارات النمو ريق على تنفيذىا. أما على الصعيد الدورل فقد أدركت رلموعة الدوؿ السائرة على ط
وادلساعدات ادلالية اخلارجية غَت كافية وحدىا للخروج من حالة الوىن والتخّلف، وأنو من غَت ادلمكن استَتاد كل 

تصوير مستندات، إذ ال بّد قبل كل شيء من إظلاء ثقايف، أي  ومتطّور عند الدوؿ الصناعية وكأّف األمر ى وما ى
عمليًا ابلتحّرؾ على خط التنمية الثقافية  وماؿ التكنولوجيا، كذلك بدأت األونيسكمن إنساف مثقف ػُلسن استع

 .بصورة تغّلبت فيها مسألة إرساؿ خرباء يف حقل اإلظلاء الثقايف إذل الدوؿ النامية على مسألة الدعم ادلادي ذلا
أساسي،  وثقافة يف التنمية الشاملة ىيستدّؿ شلا تقّدـ أف العبلقة بُت الثقافة والتنمية ىي عبلقة عضوية،وإف دور ال
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 فتحسُت ظروؼ العيش اإلنساين دل يعد يًتجم فقط بزايدة ادلداخيل بل يفرض ربسينًا مستمراً لنوعية احلياة نفسها
 . 1كما يفًتض تطّلعاً إذل قيم جديدة 

غَتات يف ثورة ثقافية لذلك تتطلب التنمية االقتصادية تغَتات جوىرية يف نظاـ التعليم القائم، تتمثل ىذه الت
تغَت ىذا النظاـ من جذوره، وذبعلو قادرا على مواجهة احتياجات الثورة الصناعية والتكنولوجية، دبعٌت أف الثورة 

واالجتماعي السريع، تستهدؼ ىذه الثورة  النمو االقتصاديالثقافية تؤدي إذل مبلئمة نظاـ التعليم مع احتياجات 
من طرؼ اإلنساف للطبيعة بروح ادلغامرة وادلبلحظة والتجربة، بدال من روح التغيب التحدي  والثقافية أف زبلق ج

والتجريد. وهتدؼ الثورة إذل خلق الطاقة اإلبداعية لدى األفراد، ذلك أف التنمية االقتصادية ال تتطلب فقط نقل 
ق العقل الذي يبدعها، التكنولوجيا من مكاف إذل مكاف، بل لكي تنجح عملية النقل التكنولوجي ال بد من خل

يديرىا ويسَتىا مع االعتناء هبا، وتتطلب عملية التنمية االقتصادية تغيَتا جوىراي يف مناىج التعليم السائدة إذ من 
 شأنو خلق العقلية العلمية والنقدية ادلتسائلة والراغبة يف فهم واقعها وزليطها وتغيَته.

 الفرع الثالث6 اجملال االجتماعي
اقتصادية، ذلك أنو عند  واالجتماعية يف عملية التنمية ال تقل أعلية وخطورة عن اجلوانب التكنإف اجلوانب 

 وربليل مضموف عملية التنمية فإف اجلانب التكتيكي واالقتصادي ذلذه العملية كثَتا ما ػلجب جانبا آخر وى
االقتصادية اليت تواجو اجملتمع اجلانب االجتماعي، ولكن غلب أال ننسى أنو مهما كانت الصعوابت التكتيكية و 

وقد أثبتت اخلربات  .ادلقبل على التصنيع، إال أف إمكانية ونطاؽ التغلب عليو يتعلقاف ابلعوامل االجتماعية أساسا
االجتماعية العامة يف ظل ظروؼ سلتلفة أنو من أيسر اليسَت تعليم أساليب التكنولوجيا احلديثة واكتساهبا، أما 

استمرار عملية التنمية على ادلستوى االجتماعي، حيث يتعُت اكتساب  وثرىا بطأ فهأصعب العمليات وأك
أساليب جديدة يف السلوؾ وأشكاؿ جديدة من التنظيم، والسيما يف رلاؿ التدرج االجتماعي، وبواعث وقيم 

 .ومعايَتجديدة
تضفي على كل سياسة تنموية لذلك ؽلكن القوؿ أبف العناصر االجتماعية والنفسية للعملية التنموية ىي اليت 

فعاليتها احلقيقية وتعطيها وزهنا، وسبثل ذلا النبع الذي تستمد منو طاقة االندفاع واالستمرار، وىكذا ترتبط 
مستوايت العملية التنموية يف سلسلة ال تنفصل حلقاهتا: أيسرىا صبيعها يف تنفيذ ادلستوى التكنولوجي، وأصعبها 

 أجنبية( ال ؽلكن أف تكوف و، ذلك أف ادلوارد التكنولوجية وادلالية )سواء كانت زللية أيف ربقيق ادلستوى االجتماعي
إال حُت يوجد االستعداد وتوجد القدرة على توظيفها، ولؤلسف ال ػلدث ىذا التوظيف األمثل يف ظل  فعالة

                                                           
.   5ص  ،1982 ،منشورات األمم ادلتحدة، التنمية الثقافية: ذبارب إقليميةاليونسكو، لفيف من خرباء  1
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عن اجملتمع األستاتيكي، وحيث الظروؼ اليت مازالت تسود فيها النظم وادلعايَت وأساليب السلوؾ التقليدية ادلوروثة 
تعمل العناصر ادلسيطرة ذات الزعامة التقليدية يف حدود ادلعايَت ادلوروثة عن ادلاضي ولتحقيق مصلحتها، شلا يفرغ 

 .العملية التنموية من كل مضموهنا االجتماعي والتنموي
 الفرع الرابع6 اجملال التنظيمي واإلداري

خلق  و جوىري يف بعض التنظيمات وادلؤسسات االقتصادية السائدة أربتاج التنمية االقتصادية إذل تغَت
مؤسسات وتنظيمات جديدة، وتتطلب عملية التنمية االقتصادية رفع معدؿ االستثمار الذي يكوف إبنشاء 
مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على تعبئة ادلدخرات الكامنة يف اجملتمع، واليت سبثل يف نفس الوقت قنوات لتوجيو 

إف التنمية االقتصادية يف بلداف العادل الثالث تتطلب قياـ احلكومة بدور فعاؿ وقيادي يف  .ذه ادلوارد االستثماريةى
، يكوف ذلك بتمتع اجلهاز احلكومي على درجة عالية من الكفاءة، األمر الذي يقتضي االقتصادي النمو عملية 

مع تغيَت التشريعات ادلالية السائدة دبا يتبلءـ  -مثبل مصلحة الضرائب-توسيعو وإعادة تنظيم اإلدارات ادلالية
 .وحاجات التنمية

ولضماف درجة مناسبة من النجاح يف إحداث التنمية ال بد من التوازف بُت األىداؼ العامة اليت تسعى الدولة 
فردات، فإذا إذل ربقيقها، والوسائل ادلتاحة واليت من ضمنها األجهزة اإلدارية بكل ما ربتويو من مكوانت وم

حصل خلل يف أي من طريف ادلعادلة فاف النتيجة ستكوف الفشل الذي يعٍت ضياع اجلهد وادلاؿ، والذي يؤدي إذل 
خلق وتعميق السمات األزموية ادلتنوعة وعلى مستوايت عدة يف حاؿ القبوؿ واالستمرار ابلوضع الراىن، وقد 

التنموية الشاملة للعديد من الدوؿ النامية، إذ تشَت يكوف ذلك من ضمن أسباب رئيسية أخرى يف تعثر اخلطط 
نتائج العديد من ذبارب الدوؿ النامية إذل أف مستوى األجهزة اإلدارية عند تبٍت خطط التنمية كاف قاصرا عن إدارة 

واضح التنمية بسبب الفرؽ الواسع بُت طموحات وبرامج التنمية والقدرة على القياـ أبعباء التنمية، ما يشَت بشكل 
إذل ضعف اجلهاز اإلداري للدولة، لذلك ال بد من سد ىذه الفجوة إذا ما أردان النجاح بتطوير اجلهاز اإلداري 
بكافة زلتوايتو ومفرداتو بشكل مستمر، وتزويده ابلكفاءات البشرية ادلؤىلة على كافة ادلستوايت لكي يتمكن من 

ابقا عن ىذه اجملاالت أي الثقافية، السياسية، واالجتماعية القياـ أبعباء التنمية. ويف األخَت فإف ما قلناه س
واإلدارية، ما ىي إال عبارة عن متطلبات للتنمية االقتصادية، أي التغَتات اليت غلب أف ربدث يف اجملتمعات 

ابألحرى استعدادات ألي رلتمع يود الرقي والدخوؿ يف  والسريع، أ االقتصادي النمو واألمم للدخوؿ يف عملية 
 .التنمية االقتصادية
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 ذلا ادلشاهبة ادلفاهيم وبعض التنمية االقتصادية مفهوم بني ادلطلب الثالث6 الفرق
 االقتصادي النموو التنمية االقتصادية  مفهوم بني أوال6 الفرق

د من ، وغلتهد كل اقتصادي يف إضافة ادلزيالنمو تبدأ غالبية مؤلفات التنمية االقتصادية، ابلتفرقة بُت التنمية و 
 من الفكر أيًضا ىناؾ أف غَت رأمسالية، غربية ىوية ذوي لكتاب فيها الفضل يرجع بعضها الفروؽ بُت ادلفهومُت،

كمرادؼ لآلخر ولكن  منهما كل استخداـ على درج فقد مث ومن واحًدا، شيًئا أعتربىا الذي الغريب التنموي
 وؽ بينهما، حيث يعرب كل منها عن ظاىرة سلتلفة.يوجد الكثَت من ادلفكرين متفقوف على أهنا توجد بعض الفر 

الكلي لكل من الدخل الوطٍت والناتج النمو يعٍت  االقتصادي النمو فبعض ادلفكرين يعتربوف أف مفهـو 
يتضمن اإلضافة إذل  والوطٍت، كما يستخدـ ادلفهـو عند اإلشارة للبلداف ادلتقدمة، أما مفهـو التنمية االقتصادية فه

 .ي، إجراء رلموعة من التغَتات اذليكلية يف بنياف اجملتمعات كما يستخدـ لئلشارة للبلداف ادلتخلفةالكمالنمو 
" التفرقة بُت االصطبلحُت ابلقوؿ أبف " رفع مستوايت الدخل يطلق  Madisonحاوؿ " ماديسوف " 

لدوؿ الفقَتة "، وتشَت " يف الدوؿ ادلتقدمة، يف حُت يسمى ابلتنمية االقتصادية يف ا االقتصادي النمو عليو 
": إذل أف مشاكل الدوؿ ادلتخلفة تتمثل يف زلاولة تنمية ادلوارد غَت ادلستغلة"  O.Hicksأورسوال ىيكس "

unused resources فهي لنمو "ابلرغم من معرفة أوجو استخدامها، أما مشاكل الدوؿ ادلتقدمة ادلرتبطة اب
ولكن مستوى استخدامها قد يكوف أقل من ادلستوى ادلطلوب.ويقدـ  تتعلق دبوارد معروفة ومستغلة إذل حد بعيد،

يعرؼ التنمية أبهنا إحداث تغيَت مستمر وتلقائي" و " تفرقة أكثر وضوحا، فه Schumpeter" شومبيًت 
continuous and spontaneous  " يف حالة السكوف ادلستقر "stationary state  حبيث ربل "

يشَت إذل تغيَت تدرغلي مطرد يف األجل الطويل يف و فهالنمو ألوضاع السابقة،أما أوضاع توازنية جديدة زلل ا
يعٍت ادلزيد من  االقتصادي النمو ": أف Kindlebergerمعدالت االدخار والسكاف. ويرى " كندلربجر 

ات "، على حُت تشتمل التنمية االقتصادية على كل من زايدة الناتج وإحداث تغَت  more outputالنتائج " 
يف األطر الفنية وادلؤسسية لئلنتاج والتوزيع، وىنا أييت " كندلربجر بفكرة جديدة عن التنمية مفادىا: أف التنمية 
تتضمن إحداث ربسن مستمر ودائم يف طرائق اإلنتاج حبيث تتماشى مع روح العصر احلاضر، ويقصد بذلك 

فاءة اإلنتاجية لكافة الوحدات العاملة يف صبيع استخداـ األساليب التقنية احلديثة اليت تعمل على ربسُت الك
أكثر من أبعاده، و يشَت إذل توسع النظاـ يف واحد أالنمو قطاعات االقتصاد القومي. ويرى " جوف فريدماف": أف 
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دوف إحداث تغيَت يف ىيكلو، بينما تشَت التنمية إذل عملية التحديث اليت تقود إذل حدوث ربوؿ ىيكلي يف النظم 
 .1يةاالجتماع

 اجتماعية تنظيمات ظل يف تتم تلقائي، اقتصادي توسع عملية ليس سوى االقتصادي النمو  يقوؿ"بونية":أف
 أي فعاال وواعًيا، تطويرًا تفًتض االقتصادية التنمية أف حُت احلادثة يف الكمية حبجم التغَتات وزلددة، وتقاس اثبتة

 الزايدة ادلطردة ووى ذلا النهائي اذلدؼ وىالنمو  أف ماك للدولة، االجتماعية التنظيمات يف إجراء تغيَتات
 .2اإلصبارل احلقيقي الوطٍت الناتج من الفرد نصيب يف وادللموسة وادلستمرة

 تركز التنمية أف نظرايت يف يكمنالنمو  ونظرايت التنمية نظرايت بُت الفرؽ أما"جوركنسوف"فيقوؿ:أف
 التوظيف بُت التوازف علىالنمو  نظرايت حُت تركز السكانية، يف والزايدة ادلاؿ رأس تراكم بُت ادلوازنة على اىتمامها

 ضرورية تعد دل حديث اقتصاد التقليدي إذل االقتصاد ربوؿ اليت اذليكلية التغَتات أف االدخار. ويقوؿ"ىَتمشاف"و 
 التنمية أما السوؽ، لياتآل وفًقا يسَت الذي النظاـ االقتصادي حركة وىالنمو و  ادلتقدمة، الصناعية للدوؿ ابلنسبة

 ىو:التغَتالنمو  أف "كوسوؼ"فيقوؿ الدولة. أما من متعمدة خلطط يسَت وفًقا الذي االقتصادي النظاـ حركة فهي
 لصاحل ادلقتصد ىيكل يف تغَت النشاط حجم يف للتغَت ابإلضافة بينما تعٍت التنمية االقتصادي، النشاط حجم يف

 .3حيوية القطاعات أكثر لصاحل وأ الطويل ادلدى على هأتميًنا، لتطور  األكثر القطاعات
 والتغق6 التنمية بني اثنيا6 الفرق

 التنمية ىدؼ بينما السالب إذل الشيء فقد يتغَت واالزدىار، واالرتقاء التقدـ إذل ابلضرورة يؤدي إف التغَت ال
 .4ومتقدمة متصاعدة بوتَتة األفضل وضل التغَت وى

 ية والتطوراثلثا6 الفرق بني التنم
أىداؼ زلددة مسبقا، إما   واحلركة إذل األماـ، ويف اجملاؿ االقتصادي يعٍت تقدـ اقتصاد ما ضل والتطور لغة ى

نوعية كتوزيع أفضل للمداخيل داخل الدولة، فالتطور إذف يدؿ على التغيَت واحلركة وغالبا ما  وكمية كزايدة ادلنتج أ
التطور الصناعي  ولقطاع ما، فنقوؿ مثبل التطور االقتصادي أ ولبلد ما أ يستعمل للداللة على احلالة االقتصادية

                                                           
 . 13زلمود حسن حسٍت، مرجع سابق، ص1
 .124، ص1986مؤسسة شباب اجلامعة،  اإلسكندرية،  إقتصادايت التنمية،، ،علي إبراىيم سبلمة رمزي2

.16عمراف بشراير، مرجع سابق، ص  3 
العلـو االقتصادية وعلـو  ، ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: االقتصاد اجلزائري: قراءات حديثة يف التنمية، كليةحنو مقارابت نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصاديةىند جعموين،  4

 .3، ص 2010التسيَت، جامعة ابتنة، 
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ليس مرادفا للتنمية، حيث أنو ؽلكن أف يكوف ىناؾ تطورا دوف أف يكوف مصحواب  ولبلد ما خبلؿ فًتة معينة، وى
 .1) أي ال توجد تنمية( بتغَتات ىيكلية وذىنية تضمن استمرارية وانتظاـ ىذا التطور

 رق بني التنمية والنهضةرابعا6 الف

النهضة فكل عملية تَػَغَتر إذل األفضل أاي كانت، ؽلكن أف تكوف تنمية، ولكن النهضة أمر و ىناؾ فرؽ بُت التنمية 
والتنمية، عندما تصل من حيث الكيف والكم إذل إنتاج مستوى النمو زلصلة عمليات التقدـ و  آخر فالنهضة ىي:

احلياة، وتصل إذل مرحلة زلققة للرضا لدى عامة الناس، وتصل أيضا إذل  جديد من احلياة، وظلوذج جديد من
مستوى من القوة الذاتية ادلتكاملة، قادرة على مواجهة متطلبات احلياة وربدايت العصر، وكذلك قادرة على 

 .أي حصار ذلا وأي عدواف عليها، أ ومواجهة أي تعدي خارجي على األمة، أ
 التحديث و  التنمية بني خامسا6 الفرق

 يف سابقا رأيناه إذل ما ابإلضافة يعٍت فاألوؿ التحديث، ومفهـو التنمية مفهـو بُت اخللط يكوف ما كثَتا
 ذاتية بقدرة وروحيا، مصحواب وثقافيا ماداي ادلعيشة مستوى يرفع بشكل اإلنتاجية القدرة يف الزايدة التعاريف
احلضارة احلديثة وأدوات احلياة العصرية، مثل  رموز لبج وفه التحديث أما التنمية، مشاكل حل على متزايدة

االستهبلكية، ودل تصمد نظرايت التحديث أماـ االنتقادات لسبب  ادلعدات اآللية والسلعو التجهيزات التكنولوجية 
 أسَتة التحديثية النظرايت ىذه ووقوع ادلتخلف، والثالث أ للعادل النوعية اخلصائص أهنا ذباىلت وبسيط جدا، وى

 .2الثالث للعادل الذاتية االجتماعي واإلمكاانتالنمو  حبقيقة هتتم دل الغريب،ألهنا للنموذج
 
 
 
 
 

                                                           
. 11-10صمصطفى زيروين، مرجع سابق،   1 
. 3ىند جعموين، مرجع سابق، ص   2 
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 االقتصاديالنمو ادلبحث الثاين6 تطور نظرايت 
للكثَت من ادلفاىيم ادلدارس الفكرية ، كل حسب قدـ كل مدرسة ، حيث  االقتصادي النمو لقد تعرض 

مستوى معُت من  إذلاالقتصادي على أف تتبعو كل دولة من الدوؿ الوصوؿ تقدمي ظلوذجها  إذلسعت كل مدرسة 
 النمو إلقاء نظرة على بعض أشهر النظرايت اليت فسرت  سنحاوؿويف ىذا ادلبحث  ،االقتصادي النمو 

 .االقتصادي

 التقليديةالنمو ل6 نظرايت و ادلطلب األ
 التعرض ذلا يف ىذا ادلطلب. حاوؿسنفيما قبل الكبلسيك بعدة مراحل ،  االقتصادي النمو مر 

 الكالسيك إىلل6 من التجاريني و الفرع األ
 االقتصادي تطورا فيما بُت الفًتتُت اللتُت تزامنتا مع ادلدرستُت التجارية و الكبلسيكية النمو شهد 

 فيما قبل الكالسيكالنمو ال6 تطور أو 
لديها من رأس ادلاؿ وقصدوا برأس ادلاؿ سبائك  البداية كاف التجاريوف الذين قالوا أف ثروة األمم تقاس دبا

الذىب والفضة الذي سبتلكو الدولة، وىذه الثروة ابإلمكاف تنميتها من خبلؿ وجود فائض يف ادليزاف ذباري 
من خبلؿ قياـ احلكومة بلعب دور احلامي يف االقتصاد ويتمثل ىذا الدور يف تشجيع  ىذا الفائضويتحقق 

 .1ستخداـ الضرائب اجلمركية على الوارداتذلك ابردات و الوا من الصادرات واحلد
وقادت ىذه  ،18القرف  إذل 16الفكر االقتصادي من القرف  يف سادتاليت ادلمارسات ي ىذه األفكار ى

تدخل كبَت من قبل احلكومة وسيطرهتا على االقتصاد، وقد شهدت ىذه الفًتة من الزمن بداية نظاـ  إذلاألفكار 
 آنذاؾ،العادل  ادلتاحة يفاصر، وقد أشعل ىذا الفكر التجاري العديد من احلروب على األسواؽ االستعماري ادلع

عندما بدأت تظهر أفكار كل من ادلفكر االقتصادي  18اخر القرف أو وقد بدأت ادلمارسات التجارية تضعف يف 
 .2عندما تبنوا الفكر الكبلسيكي ،ادـ مسيث وآخرين

 
 
 

                                                           
 .105، ص2015، األردفوائل للنشر، ،داراألوذل،الطبعة االقتصاد الكلي السيفو، إمساعيلعبد الرحيم فؤاد فارس وليد 1
 .105السابق، ص  رجعادل 2
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 عند الكالسيك6النمو الفرع الثاين6 
 فرضيات النظرية الكالسيكية ال6أو 

 وومن بعده من االقتصاديُت من أمثاؿ ديفيد ريكارد ،كانت بداية الفكر الكبلسيكي بكتاابت ادـ مسيث
 وادـ مسيث على االىتماـ ابإلنتاج وشدد على االستهبلؾ فهاالقتصادي ركز  مارشاؿ، وقدالفريد  وصوال اذل

تقاس  ابلفضة وإظلا الذىب والثروة األمم ال تقاس بسبائك  اندى أبفحيث  مو االقتصادي،الن إذل الوحيد السبيل
 ومن أىم أفكار اليت قامت عليها ادلدرسة صلد: ،دلا يتوافر للمواطنُت من سلع وخدمات حقيقة

ىذا ما نظرا الف العرض دائما ؼللق الطلب عليو و  ":استحالة حدوث حالة العجز يف الطلب "فائض يف اإلنتاج-
 ؛1يعرؼ بقانوف ساي لؤلسواؽ

كما أف السوؽ البد أف ؼلضع دلبدأ ادلنافسة احلرة أي أف كل   بكفاءة،: وتعٍت تنظيم االقتصاد احلرية االقتصادية-
 ؛2خدمة الصاحل العاـ إذلواليت تؤدي لى مصلحتو الشخصية، كما أف ىناؾ يد خفية ترشده، فرد ػلرص ع

حرية ادلنافسة الشاملة، كما تستبعد أي و الفردية  على احلريةاالقتصادية تشمل  ذلك فاف احلرية إذلابإلضافة -
 تدخل للدولة يف احلياة االقتصادية؛

ويًتتب على ذلك  ،توفر شروط ادلنافسة الكاملة يف أسواؽ السلع واخلدمات النهائية وخدمات عناصر اإلنتاج-
ونظرا لتوافر ىذه ادلرونة يف األسعار وخاصة معدالت عدـ قدرة ابئعي السلع واخلدمات السيطرة على األسعار، 

 .3األجور فهناؾ اذباه تلقائي لكي يعمل االقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل
 اثنيا6 خصائص النظرية الكالسيكية

 : 4خصائص أعلهاحسب النظرية الكبلسيكية ذلا عدة 
قيقية وادلوارد البشرية والغَت البشرية وتقنيات اإلنتاج الثروة احلقيقة تقاس ابدلوارد احلقيقية من السلع واخلدمات احل-

 وليس بسبائك الذىب والفضة؛
عدد كبَت و بسبب وجود عدد كبَت جدا من صغار ادلنتجُت ، التامة يف السوؽ االقتصادية وادلنافسةسيادة احلرية -

 لذلك ال يستطيع أي منهم التأثَت يف سعر السلعة؛ ،جدا من صغار ادلشًتين

                                                           
 .75، ص2014، األردفوائل للنشر، ،داراألوذل، الطبعة نظرية االقتصاد الكلي مقدمة رايضيةرفاه شهاب احلمداين،1
 .105بق ،صا، مرجع سوالسيف إمساعيل وليد عبد الرحيم فؤاد فارس2

 .74بق ،صارفاه شهاب احلمداين ، مرجع س3
 .106بق ، صامرجع س ،والسيف إمساعيل وليد عبد الرحيم فؤاد فارس4
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 ة ادلنافسة؛أوما تنتجو ادلنش تنتجو منشأةحبيث ال ؽلكن التفريق بُت ما  ،الواحدة متجانسة السلعة-
لذلك يتحقق التوازف الكامل يف االقتصاد  ،ما سبق فاف األجور واألسعار تتصف ابدلرونة التامة إذلابإلضافة 
 .1بصورة تلقائية

 اثلثا6 االنتقادات ادلوجهة للنظرية الكالسيكية
 واىم ىذه االنتقادات: ،ادلدرسة الكبلسيكية للعديد من االنتقادات لقد تعرضت

 عدـ االىتماـ ابلطبقة الوسطى؛-
 ذباىل القطاع العاـ؛-
 ؛النمو والذي يعد عنصر مهم من عناصر  ،لتكنولوجيااعدـ االىتماـ البلـز بعنصر -
 نتائج غَت مرغوب فيها؛ إذلة ابالعتماد على نزعة التشاـؤ ادلؤدي ،غَت حقيقيةالاالعتماد على القوانُت -
مستوى الكفاؼ، كما أف الدوؿ  وففي الواقع دل ػلدث أْف آلت األجور ضل ،خطأ النظرة لؤلجور واألرابح-

 مستوى الكساد الدائم؛ إذلادلتقدمة دل تصل 
حيث افًتضت الكبلسيكية حالة من السكوف مع وجود تغيَت يدور حوؿ ، النمو عدـ واقعية مفهـو عملية -

مستمر،والواقع أف ىذا و يف شكل اثبت النمو ة التوازف الساكنة،أي أف الكبلسيك افًتضوا حدوث بعض نقط
. وكما ى  االقتصادي النمو التفسَت ال يُػَعد تفسَتًا مقنًعا لعملية   عليو اليـو

 يف النظرية الكينزية والنيوكالسيكية االقتصادي النموادلطلب الثاين6
يف ادلطلب التطرؽ  سنحاوؿاالقتصادي،  وللنم الكبلسيكية ابق  حوؿ النظريةبعدما تكلمنا يف ادلطلب الس

التحوؿ الفكري الذي ساد خبلؿ تلك الفًتة النظرية  من خبلؿ النظرية الكينزية والنيوكبلسيكية، وسوؼ  إذل
 اثنيا. وال  وظلوذج  سولأو تسليط الضوء على  ظلوذجي ىارود ودومار 

 يف النظرية الكينزية ادياالقتص النمو ل6 و الفرع األ
(، 1946 - 1883ترتبط النظرية الكينزية يف زلتواىا على أفكار االقتصادي الربيطاين جوف ماينادر كينز )

(، ودبوجب 1932 - 1929حيث عمد على إغلاد احللوؿ ادلناسبة لؤلزمة االقتصادية العادلية للفًتة من عاـ )
ترتبط بنظرية ادلضاعف، حيث يزداد الدخل القومي دبقدار مضاعف  الدخل القومي وىذه النظرية فإف قوانُت ظل

 .ادليل احلدِّي لبلستهبلؾو للزايدة احلاصلة يف اإلنفاؽ االستثماري، 

                                                           
 .107بق ، صامرجع س،والسيف إمساعيل وليد عبد الرحيم فؤاد فارس1
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 ال6 النظرية الكنزيةأو 
الكساد العظيم واليت أابنت  أزمةقامت النظرية الكنزية على انقاض النظرية الكبلسيكية، فمباشرة بعد انتهاء 

ولتقضي على ما  ،أسسها ، جاءت النظرية الكينزية لتحي االقتصاد العادلي من جهةو تخلل فرضياهتا على ضعف ي
 الربيطاين الشهَت  جوف ماينادر كينز.االقتصادي  تبقى من النظرية الكبلسيكية من جهة أخرى ، وذلك على يد

 الكالسيكية6 نقد النظرية- أ
 ة من خبلؿ :النظرية  الكبلسيكي إذلقاـ كينز بتوجيو النقد 

 نقده لقانوف ساي القائل ابف العرض ؼللق الطلب ادلرافق لو؛-
تتدخل من سياسة متبعة من اجل بعث  إفخالف الكبلسيك يف حيادية الدولة فبحسب نظريتو البد للدولة -

 اإلنتاج االقتصادي؛
 ن العمل؛ية عاطلة عانتاجيكوف ىناؾ جهات  أفعدـ قبولو بتاات لفكرة التشغيل الكامل، فبل بد -
 عدـ واقعية فكرة  حدوث التوازف التلقائي.-

 :الكنزية النظرية فرضيات- ب
 :1نظريتو على عدة فرضيات أعلها بٌتحيث  ،طرح كينز فكرا مغايرا على من سبقوه من النظرايت االقتصادية

 طويلة؛ لفًتة ذلك ويستمر الكامل، التشغيل عدـ حالة عند االقتصاد يتوازف أف ؽلكن-
 ابىظة؛ اجتماعية وبتكلفة البعيد ادلدى يف ذلك فسيكوف حدث وإف تلقائياً، يتوازف أف قتصادلبل ؽلكن ال-
 عليو؛ للحفاظ وأ االقتصادي التوازف إلعادة الدولة تدخل وجوب-
 .العكس وليس ،لو ادلناسب العرض ػلدد الذي وى الطلب-

 اعترب أف أزمة الكساد الكبَت ىي أزمةعلى اثر الفرضيات السابقة قاـ كينز ببناء النظرية الكينزية، حيث و 
 حلها يتطلب ربريك الطلب وذلك ليتحرؾ العرض وابلتارلو قصور يف الطلب وليس أزمة فائض يف العرض، 

 لصَتورتو. النمو استعادة عملية 

 وللنم منهجي ظلوذج أي على ،لكينز العامة النظرية تتضمن لمف ،النمو االقتصادي خبصوص أما مالحظة6
 ليبنوا الكينزية األدوات اعتمدوا على الذين ودومار ىارود مثل بعده، أتى دلن ادلوضوع ىذا وقد ترؾ ،دياالقتصا

 االقتصادي. وللنم ظلاذج عليها
                                                           

، 03العلـو االقتصادية،جامعة اجلزائر ،زبصصأطروحة دكتوراه،1545/2012ياسة ادلالية على النمو االقتصادي ادلستدمي يف اجلزائر أثر السضيف اضبد، 1
 .22،ص2014/2016اجلزائر،
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 الفرع الثاين6 منوذج هارود دومار )النظرية الكينزية اجلديدة(
 ذج االقتصادي:النمو التعرؼ على ماىية  سنحاوؿيف البداية 

 :ذج االقتصاديالنمو 
من حيث الًتكيز على ابرز  ،الظاىرة االقتصادية وأإال رلرد زلاكاة مبسطو لواقع نظريو االقتصادية  وما ى

 . 1العناصر وادلتغَتات ادلؤثرة على سلوؾ الظاىرة
 ال6 منوذج  هارود دومار6أو 

ره يف األربعينيات عمل على تطويحيث مت ال ،ىارود دومار واحد من أكثر النماذج شيوعا يف العادل يعترب ظلوذج
روي ىارود الربيطاين ، واألمريكي إيفسي )كل من العادلُت االقتصاديُت كل من من قبل  من القرف ادلاضي ، 

 ظلوذج ػلاكي ظلوذج كينز ، حيث يعترب امتداد للنظرية الكينزية .وىو ،  (دومار

ذج أعلية النمو زف الديناميكي فقد اظهر ذج أيضا من النماذج ادلهمة يف التحليل الرايضي والتواالنمو ويعترب ىذا 
التغَت الدخل ادلعتمد على تغَت االستثمار دبا يتناسب مع ادليل احلدي لبلدخار، علما ابف تغَت  االستثمار يؤدي 

ربقيق إضافات على الًتاكم الرأمسارل وتغيَت الطاقة اإلنتاجية يف االقتصاد حيث أف زايدة ادلدخرات تقود  إذلأيضا 
 .2يف الببلد االقتصادي النمو فاع معدالت ارت إذل

مرتبط ابألساس على االدخار بصورة مباشرة ، وبصورة غَت مباشرة  االقتصادي النمو وبصورة عامة فاف 
توسيع  إذلوىذا بفرض انعداـ وجود ادخارا موجبا أي توسيع االستثمار الذي يؤدي رأس ادلاؿ،  إذلبنسبة الناتج 

 .الطاقة اإلصبالية للبلد
ولقد عمبل كبل من ىارود ودومار على إغلاد ادلعدؿ الذي ال بد أف يتحقق للدخل القومي يف األمد البعيد ، 

 كأزمة الكساد العظيم  .يف ادلستقبل   من اجل ربقيق التشغيل الكامل ، واجتناب حدوث أي أزمات 
 :3وىي وللنموترى ىذه النظرية أف ىناؾ ثبلثة معدالت 

 Gويعرب عنها ب اجلاريالنمو وؽلثل معدؿ  ،الدخل إذلؽلثل نسبة التغيَت يف الدخل  :الفعليالنمو معدل - أ
 Gw .ويعرب عنها ب، تكوف الطاقة اإلنتاجية يف أقصاىا عندماالنمو ؽلثل معدؿ و  6ادلرغوبالنمو معدل - ب

                                                           
 .4ء ،اليمن ، ص، الطبعة الثانية ،األمُت العاـ للنشر والتوزيع، صنعا، النظرية االقتصادية الكلية السياسة وادلمارسةدمحم اضبد األفندي-1
 .337-336ق، صابرجع سم دايب ، فاروؽ بن صاحل اخلطيب وعبد العزيز بن اضبد2
-eéEconomie et de Statistique Appliqu’Revue d ،126،2014-1550اجلزائر للفرتة  يف االقتصاديالنمو  زلددات مكيد، عليو ملواح  فضيلة3

 .129،ص141
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ٍت والًتاكم أف يتمخض عن الزايدة احلاصلة يف التقدـ التق ؽلكن وللنمأقصى معدؿ  وى 6الطبيعيالنمو معدل - ت
ومعدؿ  النمو الفعليالرأمسارل والقوة العاملة عند مستوى االستخداـ الكامل، وغلب أف يتحقق التعادؿ بُت معدؿ 

ؿ يؤدي لتوفر و مع ادلعدلُت ادلرغوب والطبيعي؛ فالتعادؿ األ الفعليالنمو ، وأف يتعادؿ أيًضا معدؿ ادلرغوبالنمو 
فليس  الطبيعيالنمو فيو مع معدؿ  ادلرغوبالنمو تاجية، أما إذا تعادؿ معدؿ القناعة لدى ادلديرين بقراراهتم اإلن

 Gn .ػػػػ ىناؾ اذباه لنشوء البطالة ويعرب عنو ب
 :1فإنو ىارود ربليل على وبناءا (G)و  (Gw)، (Gn) ادلتعلقة الثبلثةالنمو  معادالت من انطبلقا

 .ظلوه يف متوازف االقتصاد ويكوف G= Gw = Gnيكوف  ما عند التاـ االستخداـ مستوى عندالنمو  يتحقق-
 من أسرع الدخل يف الزايدة وتكوف االدخار من أسرع االستثمار يف الزايدات أف يعٍت فهذا G>Gw كاف إذا-

 .تضخم يف االقتصاد يكوف احلالة ىذه ويف اإلنتاجية، الطاقة تزايد معدؿ
من  أقل الدخل يف الزايدة وتكوف االستثمار نم أسرع االدخار يف الزايدة أف يعٍت وفهG< Gw كاف  وإذا-

 كساد. حالة إذل االقتصاد فيتوجو اإلنتاجية الطاقة تزايد معدؿ
وتكوف  العمل عنصر يف وفائض ادلاؿ رأس سلع يف نقص ىناؾ فسيكوف Gw < G < Gn كاف وإذا-

 إذل الةاحل ىذه يف قتصاداال ويتعرض ادلتحقق االستثمار من أكرب بو ادلرغوب االستثمار ألف كبَتة، األرابح
 .التضخم مستمر

 العمل فيحصل عنصر يف نقص ووجود دلاؿ رأسا سلع يف فائض ىناؾ فيكوف Gn < G < Gw كاف وإذا-
 يف ىذه االقتصاد ويتعرض والدخل، واالستخداـ واإلنتاج االستثمار مستوى ينخفض وابلتارل الطاقة يف فائض
 .مستمر كساد إذل احلالة
 ج رايضياذ النمو اثنيا6 

 معادلة االدخار: -
 جزء من الدخل فيكتب:                                             واالدخار ى أفدبا 

S=sY…………….1 
 معادلة االستثمار:-

 ادلاؿ  فيمكن كتابتو: رأسالتغَت يف  واالستثمار ى أفدبا 

                                                           
 زبصص،أطروحة دكتوراه ،2012-1540 بني ما ادلمتدة الفرتة خالل النامية الدول بعض مع مقارنة اجلزائر يف االقتصاديالنمو  على ةاخلارجي التجارة أثربن سليماف دمحم، 1

 .113، ص2019/2020زائر،اجل،اجللفة االقتصادية،جامعة العلـو
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I= K…………….2 
 :األيت والنحنكنيو على  أفاشرة مع الناتج القومي، فإننا تستطيع وأيضا لدينا  رصيد رأس ادلاؿ لو عبلقة مب

K= 

 أي أف:
= K× …………3                                                                            

 :التارل والنحصبارل على االستثمار الكلي اإل تساويكما أف معادلة االدخار الكلي البد أف 
S=I………..4                                                                                              
             

 ، صلد ؽلكن كتابة : 3و 2و 1حيث انو وابالعتماد على  ادلعادالت الثبلث 
I= K= K × 

 :األيت وعلى النح 4بلستثمار ادلوجودة يف ادلعادلة ادلساوية لن كتابة معادلة االدخار وابلتارل ؽلك

S=I     sY = K= K × …….5 
    sY = K × ………………6 

 =   ……………..7      

النمو دومار واليت اشتهرت وأطلق عليها بنظرية و ادلبسط لنموذج ىارود  َتة، الشكلاألخ 7ادلعادلة تعد ىذه 
أف يكوف مرتبطا معدؿ االدخار  اإلصبارل البدالقومي  الدخلالنمو ، فهي تعتمد على أف معدؿ االقتصادي

ر القومي الكلي كلما االستثما وأاالدخار القومي اإلصبارل  حيث انو كلما زاد القومي اإلصبارل ومعامل رأس ادلاؿ،
االستثمار القومي الكلي كلما  وأوابلعكس كلما اطلفض االدخار القومي اإلصبارل  اإلصبارل،زاد الناتج القومي 

 نقصاف يف الناتج القومي اإلصبارل. إذلأدى ذلك 
اف يف معامل ودي النقصكما ينقصاف يف الناتج القومي اإلصبارل،   إذلؤدي الزايدة يف معامل رأس ادلاؿ بينما ت
 الزايدة يف الناتج القومي اإلصبارل أي العبلقة بينهما ىي عبلقة عكسية. إذلرأس ادلاؿ 
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 اثلثا6 انتقادات منوذج هارود ودومار
 1ذج.النمو مستوى العاـ لؤلسعار يف ربقيق التوازف يف غياب اثر متغَتات -
للعماؿ ورأس  تحقق يف االستخداـ الكاملي أفوالذي البد النمو كل من ىارود ودومار لشرط ربقيق   ربديد-

 .2وابلتارل فيعترب ىذا الشرط تعجيزي  ،ردبا يتحقق  ابلصدفة وأيتحقق ، أف شرط ابلكاد  وادلاؿ، وى

 سولو( روبرت) منوذج النمو الفرع الثالث 6 النظرية النيوكالسيكية يف 
 نيوكبلسيكية، والذي مثلها أحسن سبثيل. من النماذج الشهَتة اليت اشتهرت هبا ادلدرسة  الو يعد ظلوذج سول

 وآرثراإلسهامات البارزة للمدارس النيوكبلسيكية اجلديدة كنماذج ىارود دومار  أىماحد  من ذجالنمو  ىذاحيث 
 النمو على تتبع اخلط الذي مت ربديده يف شاف مسألة  ولويس، ففي اخلمسينات من القرف ادلاضي عمل سول

ثبات افًتاضات تتعلق ابدلقومات األساسية الثبلثة: على ذج أقاـ النمو من كوف  وحيث انطلق سول ،االقتصادي
 العاملة ومعامل رأس ادلاؿ/الناتج. القوى وظل، معدؿ غلة احلجم

 ذجالنمو ال6 فرضيات أو 
 يف ظلوذجو على عدة فرضيات أساسية ىي: واعتمد سول

ت حجم اثبتة، دبعٌت إذا ضاعت كميات رأس ادلاؿ أف كل عوامل اإلنتاج رأس ادلاؿ والعمل الفعلي لديهم وفورا-
 والعمل الفعلي تتحصل على إنتاج مضاعف بنفس الكمية؛

  استغبلالحبيث كل األرابح الناذبة عن التخصص تكوف مستغلة  ،أف يكوف االقتصاد متطورا ابلقدر الكايف-
دي مضاعفو كميات رأس ادلاؿ وىذا قد ال  ػلدث يف حالو اقتصاد عَت متطور بصورة معينو، حبيث تؤ  ،كامبل

 زايدة يف اإلنتاج أبكثر من الضعف؛ إذلوالعمل 
 الصفر؛ إذلما ال هناية دلا يؤوؿ رأس ادلاؿ والعمل  إذلالعمل  وأتؤوؿ اإلنتاجية احلدية لرأس ادلاؿ -
 دبعدؿ خارجي. ووعدد السكاف ينم ،االدخار يساوياالستثمار الصايف -
 
 
 

                                                           
 .342بق ، صادايب ، مرجع س فاروؽ بن صاحل اخلطيب وعبد العزيز بن اضبد1
 .343، ص. بقاسالرجع ادل2
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 1التكنولوجيقدم بدون الت واثنيا6 منوذج سول
ادلاؿ  رأسعنصرين علا سلزوف  ابستخداـالناتج احملقق يف االقتصاد يتم  أفيف بناء ظلوذجو من  وولسينطلق 

 :كما تبينو ادلعادلة التالية التكنولوجييوجد بطالة وال تقدـ  العمالة ادلوظفاف بشكل كامل، حيث ال وحجم
........1 

 أفىذه الدالة تتميز خباصية العوائد الثابتة للحجم دبعٌت  أفحيث يفًتض  ،الة اإلنتاجسبثل ىذه ادلعادلة د
كذلك يشًتط اف تستوىف دالة   ،زايدة الناتج ابلنسبة نفسها إذلالزايدة يف مدخبلت اإلنتاج بنصبة معينة تؤدي 

ناقص اإلنتاجية احلدية مع عٌت أف توامل اإلنتاج وقانوف تناقص الغلة، دباإلنتاج شرط اإلنتاجية احلدية ادلوجبة لع
 :النحو األيتوعلى ىذا األساس ؽلكن كتابة الناتج على  ،ازدايد استخداـ عامل اإلنتاج

 ……2 
 أف:حيث 

K :.رأس ادلاؿ للعامل 
 ،إصبارل االستثمار مع االدخار تساويتعٌت ادلعادلة عن شرط التوازف يف سوؽ السلع الذي يشًتط كما 

 :ي يفًتض اف يكوف نسبة زلددة من إصبارل الناتجوالذ
 …………..3  K* 

 :أف حيث
 :K* صايف االستثمار ؛ يساوي ، والذيادلاؿ رأسالتغَت يف رصيد 

Sادليل احلدي لبلدخار ؛ : 
 :معدؿ استهبلؾ رأس ادلاؿ؛ 
 : معدؿ الضريبة على االستثمار .  

وذلك دلبلحظة أف التغيَت  ،نو ؽلكن كتابة شرط التوازف يف سوؽ السلع بداللة الكميات للعاملويبلحظ ا
 اآليت: وؽلكن كتابتو على النح k=K/Lرأس ادلاؿ للعامل للنسبة ابلزمن احلادث ل

K*=(G(K)- G(L))k ……….4 

                                                           
مذكرة دكتوراه/زبصص ربليل اقتصادي،جامعة احلاج  ،2012-1555، اثر السياسات االقتصادية على النمة االقتصادي يف اجلزائر دراسة تطبيقية للفرتةقروؼ دمحم كرمي1

 .132-130، ص 2015-2014خلضر، ابتنة اجلزائر،
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، قد   g(L)السكاف وأ العماؿ وظلمعدؿ  أفة ،مع مبلحظأعبلهؽلكن كتابة ادلعادلة وعلى ىذا األساس
 وبتعويض معدؿ السكاف ومعادلة صايف االستثمار ضلصل على:  nافًتض اثبتا عند 

………….5 

ضلصل على  أعبلهوبتعويضها يف ادلعادلة  بداللة الفرد على اهنا  ومن ادلبلحظ انو ؽلكن التعبَت عن 

 :الكبلسيكي مو النادلعادلة األساسية لنموذج 
.......6 

ذج النيوكبلسيكي اف نسبة رأس ادلاؿ للفرد تتغَت مع الزمن النمو يف   للنمو االقتصاديوتؤكد ادلعادلة األساسية 
 نتيجة لثبلثة عوامل:

 ؛معدؿ اىتبلؾ رأس ادلاؿ الفرد  
 ؛nk السكاين وللنممعدؿ اطلفاض رأس ادلاؿ الفرد نتيجة 
 زايدة رأس ادلاؿ الفرد. إذلحصة الفرد من االستثمار واليت تؤدي 

ذج وذلك دببلحظة انو إذا كاف االقتصاد يف النمو ومن ادلعادلة األساسية كذلك ؽلكن توضيح احد أىم نتائج 
 وينم دولة ما يتمتع دبستوى معُت من رأس ادلاؿ للعامل اقل من مستوى احلالة ادلستقرة لبلقتصاد فاف االقتصاد

 ذج6النمو عرض 
 وفرضيات شروط ىي اليت ربقق  كلو ،دوغبلس كوب" دالة على أكثر فإننا ذج نركزالنمو من اجل توضيح و 
 :التارل وأتخذ شكل ،ذج لذا تعد من أىم الدواؿ اإلنتاج النيوكبلسيكيةالنمو 

k• …….7 

وىذا يعٍت أننا ضلصل   K*=0الة ادلستقرة فاف ، وعند احلوالذي عادة ما يتم الًتكيز عليو يف األجل الطويل 
 ادلاؿ عند احلالة ادلستقرة كالتارل: رأسعلى قيمة 

K* 1/1-α ………8 

 وبتعويضها يف دالة اإلنتاج السابقة فإننا ضلصل على دخل الفرد يف األجل الطويل على النحو: 
Y* α /1-α ……9 
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أف قيمة الدخل الفردي اثبتة حيث أف كل ادلعطيات ادلوجودة يف ؽلُت ادلعادلة ىي ومن ادلعادلة أعبله نبلحظ 
 السكاين وظلمعطيات اثبتة ، كما أف ارتفاع معدالت الدخل سوؼ تزيد من مستوى الدخل، وارتفاع معدالت 

 نيا.غ وأفقَتا كاف   إذاتلعب دورا سلبيا يف ظلط البلد 
ال يفسر لنا حقيقة دخل الفرد ، ففي األجل الطويل وعند وصوؿ  ذجالنمو ىذا  أفكما ؽلكن لنا أف نلحظ 

لذا مت إطبلؽ  ينمو ويظل اثبتا عند مستوى االستقرارية،الفردي ال  ظلو الدخلحالتو ادلستقرة فاف  إذلاالقتصاد 
 .التكنولوجيحيث مت إدخاؿ فيها التقدـ  ،اثنية النمو حالة من 

 وجيالتكنولمع التقدم  واثلثا6 منوذج سول
 من خبلؿ ادلعادلة : اإلنتاجعلى توصيف دالة  ووليقـو ظلوذج س

 Y=(K,L,T) 1………………………                                 :  1ادلعادلة-
 حيث ؽلثل كبل من :

Kرأس ادلاؿ :. 
Lالعمل :. 
Tالتقدـ التكنولوجي :. 

بدورىا  تؤثر على عوامل اإلنتاج إحداث التقدـ يف التقنيات ، واليت  إذلحيث يؤدي التقدـ التكنولوجي 
 العمل. وأسواء كانت رأس ادلاؿ  

 )1   (فانو  لدينا حسب  ادلعادلة وحسب ظلوذج سول االقتصادي النمو ومن اجل  حساب معدؿ 

=Y +(1-Y) +  

 االقتصادي النمو التغَت يف معدؿ  :

 التغَت يف معدؿ راس ادلاؿ :

 التغَت يف معدؿ العمل :

 التغَت يف معدؿ التقدـ التكنولوجي :

Y النمو االقتصاديادلاؿ من  رأس: نصيب 

                                                           
 .314، ص2012امعي ،صنعاء ، اليمن، دار الكتاب اجل ،مبادئ االقتصاد الكلي دمحم اضبد االفندي،1
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1-Y النمو االقتصادي: نصيب العمل من 
 : أعبلهكما تبُت ادلعادلة 

 Yن الدخل ادلاؿ مضرواب يف نصيبو م ظلو رأسمعدؿ 

 (Y-1) مضرواب يف نصيبو من الدخل ظلو العملمعدؿ 

 أف : إذلوقد أشارت الدراسات التطبيقية 
بينما يساىم  ظلو االقتصادي،عناصر اإلنتاج رأس ادلاؿ والعمل يساعلاف حبوارل الثلث من معدؿ  يف النمو -

 ؛1التطور التقٍت للثلث ادلتبقي
رأس ادلاؿ الثابت من طرقات ومطارات وموانئ  إذلس ادلاؿ ادلادي يشمل ادلعدات واآلالت إضافة كما أف رأ-
 ؛2دود اليت توفر اخلدمات األساسية لزايدة اإلنتاجسو 
تقدمي إضافة البلزمة واجلودة الكافية لعوامل اإلنتاج )رأس  إذلذلك فيساىم التقدـ التكنولوجي  إذلابإلضافة -

 .االقتصادي النمو زايدة يف الا يعمل على ادلاؿ والعمل(، شل
 :نقد النظرية النيوكالسيكية- أ

لقد تعرضت النظرية  النيوكبلسيكية كغَتىا من النظرايت االقتصادية للعديد من االنتقادات ، ومن أىم ىذه  
 :االنتقادات اليت  وجهت ذلا

متجاىلة  ،االقتصادية والتنمية النمو ربقيق اىتمت النظرية النيوكبلسيكية ابلًتكيز على النواحي االقتصادية يف -
 النواحي األخرى اليت ال تقل أعلية، كالنواحي االجتماعية، والثقافية، والسياسية؛

يف الكتب االقتصادية حوؿ  متداوؿ وعلى عكس ما ى ،القوؿ أبف التنمية تتم تدرغليًّا وفق قاعدة مرحلة دبرحلة-
 نمية؛أعلية وجود دفعة قوية حلدوث عملية الت

 ما قد يقع من أزمات يف ادلدى الطويل؛ وذباىلها على ،االىتماـ ابدلشكبلت االقتصادية يف ادلدى القصَت-
خاصة  مع عدـ  ،يصعب تطبيقوصعبا و يعد ىذا األمر أمراً و حرية التجارة اخلارجية، النيوكبلسيكوف افًتاض  -

 ة للدوؿ األخرى.إمكانية  وجود التدخل احلكومي يف العقبات واحلواجز التجاري

                                                           
 .315بق ، صامرجع س،مبادئ االقتصاد الكلي،دمحم اضبد االفندي،1
 .315، ص بقاسالرجع ادل2
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 الداخلي)احلديثة( االقتصادي النمو ادلطلب الثالث6 مناذج 
 النمو منذ منتصف الثمانينيات، كانت ىناؾ موجة جديدة من األدبيات والبحوث حوؿ اقتصادايت 

الفرد على ادلدى  وظلو دخل ظلو اإلنتاجتطوير وتفسَت االختبلؼ يف معدالت  إذلوقد أدى ذلك  التطبيقية،
، ومع ذلك فإف النماذج اجلديدة لنظرية الداخليالنمو من خبلؿ ما يسمى بنظرية  ،يل يف صبيع أضلاء العادلالطو 

(  ولوكاس 1990،  1986بدأت مع مؤلفُت مشهورين من أمثاؿ رومر يف ظلوذجيو )قد  الداخلي النمو 
ناقصة لفئة واسعة من السلع ظلوذج ابرو،  الذين عملوا على تطوير ظلاذج من خبلؿ عائدات غَت متو ( 1988)

 .1الرأمسالية دبا يف ذلك رأس ادلاؿ البشري
ظهور رلموعة من األفكار اجلديدة أطلق عليها   إذلذج الكبلسيكي اجلديد، أدى النمو كما انو يف ظل 

اجلديدة، حيث اىتمت دبختلف مستواىت التكنولوجيا على أساس اختبلؼ اجلهود )مثل  الداخلي النمو نظرية 
مل على البحث والتطوير وتكوين رأس ادلاؿ البشري(، كما مت العمل على ربديد سرعة التقارب بُت الع

 من خبلؿ معدؿ انتشار ادلعرفة. ،االقتصادايت ادلتقدمة واالقتصادايت األقل ظلًوا
 قامت على أساس اإلجابة على الطرح التارل: النمو الداخليكما أف ظلاذج 

 لداف الفردية كميات أكرب بكثَت من السلع عما كانت عليو قبل مائة عاـ ؟دلاذا تنتج اقتصادايت الب -
نتيجة لزايدة العائد على العمل من  وحيث سبت اإلجابة عليو من بعض االقتصاديُت أبف ىذا الوضع ى

ادلاؿ تفسَت دور رأس ب من انحية أخرى اجلواب على ىذا التساؤؿ النمو الداخليظلاذج  رباوؿكما ،  ذلو الناحية األ
 . 2أسباب تعميق االختبلؼ بُت الدوؿ إذلاإلشارة بعدىا  على أف ػلاوؿ، النمو االقتصاديالبشري يف 

 
 
 
 

                                                           
1NajebMasoud, A contribution to the theory of economic growthOldand New, Middle East UniversityBusiness School, P.O. box 383 

omman, Vol. 6(3), pp. 47-61, March, 2014,p54. 

2
ŁUKASZ PIĘTAK, Review Of Theories And Models Of Economic Growth, Comparative Economic Research, Volume 17, Number 1, 

2014, University of Łódź, Department of World,p54. 
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 1542منوذج رومر  ل6و الفرع األ
 يعترب ظلوذج رومر سلتلفا عما سبقو، اذ انو اىتم ابألفكار كعنصر أساسي يف بناء ظلوذجو.

 ال6  أساس وفرضيات منوذج رومرأو 
 رومرأساس منوذج - أ

كثَتا ابألفكار  ابعتبارىا عنصرا  غَت قاببل للمساس ، حيث انو ؽلكن ألي شخص استعماذلا  اىتم  رومر
وف إنتاجية تكمن  األوذلنسختها تكاليفها يف  متها، إال أف ما يعاب عليها أفدوف أف تفقد أي شيء من قي

 ة.بعد ذلك يف النسخ ادلتتالي تتهاوى يف النزوؿ، على أف مرتفعة جدا
 ذج 6النمو فرضيات - ب

 للوظائف العائد وتناقص احلجم إذل ادلستمرة العودة افًتاضات عن التخلي يتم ،الداخلي النمو  ظلوذج يف
 ؛1االقتصادايت حوؿ تقارب يتوقع وال حدود ببل وينم االقتصاد أف يعٍت شلا الفردية،

، 2دافعهم الربح والذين يكوف باحثُتالطرؼ ، وينتج عن إنتاج ادلعارؼ من اجملمع أو الرقي التقٍت داخل ادلنشأ-
 ،االقتصادية لسياسةواقع ل أفضل بشكل يعكس قد الداخلي النمو  ظلوذج أف نرى أف ؽلكن النقطة ىذه ومن

 اجلديدة؛ وادلعرفة ادلتقدمة التكنولوجيا واليت تساير التغَتات على اليـو االقتصاد للتغَتات الطارئة على كممارسة
لبلداف األكثر تقدما تعرؼ وىو التفسَت الذي يبُت لنا انو كيف لدلرتبط بنشاطات البحث والتطوير الرقي التقٍت ا-
 ؛3مضاعفا مساندا وظل
ضح ابف " أو ادلتزايد، و  ادلاؿ رأس تراكم يوفر التكنولوجي ابف التغيَت وويف فرضية أخَتة جادؿ رومر  ظلوذج سول-

 اإلنتاج إمكانيات على إغلايب خارجي أتثَت لو يكوف أف يفًتض واحدة شركة قبل من جديدة معرفة إنشاء
 التكامل على يف ظلوذجو مشددا، 4سرية إبقائها أو اخًتاع براءة تسجيلذلا  ؽلكن ال ادلعرفة األخرى،ألف للشركات

 ادلادي. ادلاؿ رأس ووظيفة ادلعرفة على يعتمد اإلنتاج اكتشافاف إعادة خبلؿ من تنافسي إطار يف
 مر6عرض منوذج رو 

اليت تطور هبا  الطريقةذج ىي رلموعو من ادلعادالت اليت تشرح النمو ابلنسبة لدالو اإلنتاج اليت يتكوف منها 
 عوامل اإلنتاج يف الزمن وىي على الشكل  التارل:

                                                           
1NajebMasoud, Auteur, op.cit.,,p54 

 .56ص  ،بق امرجع س ،كبداين سيدي اضبد اثر 2
 .56، صبقاسالرجع ادل3

4NajebMasoud, Auteur, op.cit,p54. 
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Y=Kα ( ALY) 1-α    :   0 <α<1 
 حيث:

A رصيد األفكار عامبل لئلنتاج: 
Kرصيد رأس ادلاؿ: 

 اثنيا6خصائص منوذج رومر
 اعتمد رومر يف بناء ظلوذجو على الوفورات اخلارجية ادلتولدة عن ادلعرفة: وذلك من خبلؿ توفر آليتُت:

من زايدة إنتاج الشركة ادلعنية وكذا الشركات  ،وتتمثل يف ما يؤدي إليو االستثمار يف الشركات ىل6و األاآللية - أ
 .1األخرى من خبلؿ الوفورات اخلارجية

ابلذي يتولد عنو وتتمثل يف وجود تكامل بُت األنشطة  وليس ،برأس ادلاؿ ذاتووتتعلق  اآللية الثانية6- ب
 .2وادلشروعات

حيث يتطلب اصلازىا إنشاء صناعو للزفت ، ومصنع  ،وكمثاؿ على ذلك ما يتطلبو اصلاز  البٍت التحتية كادلطارات
 النمو ع وزايدة مفعوؿ وتَتة تسري إذلىذا التنسيق بُت ادلصانع والشركات  يؤدي  ،للحديد والصلب ..وغَتىا

 يف االقتصادي.النمو تباطؤ  إذل، بينما يؤدي عدـ وجود تناسق بُت الشركات االقتصادي
 .للنمو االقتصاديزايدات متسارعة بصوره منتظمة  إذلقد أدت الوفورات اخلارجية  أفىنا ؽلكن القوؿ 

 يف ظلوذج رومر يتأثر بػػػ: االقتصادي النمو  أفكما 
ستؤثر حتما على سلزوف رأس ادلاؿ ادلعرفة يف  أزمةعندما ربدث  6النمو ادلستمر لالزمات يف مسار  التأثق-

 3االقتصاد.النمو استمرار التأثَت على  إذلاألجل الطويل حىت مع استعاده التوازف ادلستقر، وىذا ما يؤد ي 
األمثل  للنمو االقتصاديوجود معنيُت  إذليف احلقيقة أدت اآلاثر اخلارجية 6األمثل النمو و  ادلتوازن النمو -

 وادلستقر، والتفرقة بينهما تكوف حبسب اختبلؼ السياسات االقتصادية الكلية ادلتبعة من طرؼ البلد.
 15446الفرع الثاين 6 منوذج لوكاس 

لفرد، واليت تعترب كرأس ماؿ ل 1"أتثق ادلقياسقاـ ظلوذج لوكاس على أساس ربديد )كما أشار إليو( قيمة "    
دل يكن على لوكاس أف يضاعف كما أطلق عليها  من الزايدات الصفرية يف العمالة.  لذلك وعلى عكس رومر،

                                                           
 .47بق ، ص االضيف اضبد ، مرجع س1
 .48بق ، ص امرجع س 2

 .48، صبقامرجع س3
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االختبلؼ مابُت الدوؿ يتمثل يف كل ما سبتلكو كل دولة من تراكمات يف رأمساؿ البشري، كما أف صَتورة  أأيف
 يف كل دولة مرتبطة ابدلعارؼ اليت ؽلتلكها األفراد.النمو 

 ذجالنمو ال6تكوين أو 
 6ذجالنمو - أ

 اقتباسو من كروغماف الداخلي يوجد دبوجبو قطاعاف، حيث مت وظلوذًجا للنم 1988اقًتح روبرت لوكاس 
وقامت ىذه الفكرة على أساس  أنو ؽلكن اعتبار اإلنتاج اجليد لبلختيار على أنو خيار فرصة دلعدؿ  ،(1987)

 :2التالية للمعادلة الكلي اإلنتاج بوظيفة جوظلوذ البشري. وبدأو تراكم رأس ادلاؿ ادلادي 
Y t At F(K t,H t) 

 هناؾ نوعاف من رأمساؿفوفًقا لػػ: لوكاس،  
 رأس ادلاؿ ادلادي ادلستخدـ يف عملية اإلنتاج؛ -
 إنتاجية كل من العمل ورأس ادلاؿ ادلادي. ورأس ادلاؿ البشري الذي يؤثر على ظلو -

ينتج ضعف السلع أكثر من الشخص الذي لديو   Hلػوِ اادلاؿ البشري مسوابلتارل فإف شخًصا معيًنا لو رأس 
، كما أيخذ لوكاس أيًضا يف االعتبار وجود 2Hأقل دبرتُت من شخص لديو رأمساؿ بشري و H/2 رأس ماؿ بشري

 .3عوائد قياسية متزايدة
 تساىم البشري ادلاؿ أسور  ادلادي ادلاؿ ورأس ومن خبلؿ معادلة الناتج لنموذج لوكاس أعبله صلد أف:اإلنتاج

 الذين اجلددالنمو  منظري إف ، يف احلقيقةالتكنولوجيا ستوىدل األساسية ادلعلمة سبثلو  االستثمار من سلتلفة كأنواع
 مع يتعاملوف للنمو الذين زلاسبُت عن سلتلف بشكل تعاملوا قد البشري ادلاؿ رأس دمج يف لوكاس ظلوذج اتبعوا

 معينة مستوايت لديهم الذين لؤلشخاص النسبية األرابح ابستخداـ وذلك العمل، ودةج يف زايدة أنو على التعليم
 بسيطة بديلة كإجراءات ابدلدارس االلتحاؽ معدالتلوكاس  استخدـ عاـ، بشكلو  ذلك ومع ،زافأو ك التعليم من

 .4البشري ادلاؿ لرأس
 
 

                                                                                                                                                                                     
1LUKASZ PIETAK, Auteur, op.cit,p55. 
2NajebMasoud, Auteur, op.cit,p54. 
3LUKASZ PIETAK, Auteur, op.cit,p55. 
4NajebMasoud,, Auteur, op.cit,p54. 
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 :1550الفرع الثالث6 منوذج رومر )الثاين( 
خبلؿ توطُت امو بعمليات االبتكار ، وذلك من ؿ نظرا الىتمو ذج األالنمو واقعية من  ذج أكثرالنمو يعترب ىذا 

 التكنولوجية ادلعرفة، واعترب رومر أف ماـ بقطاع البحث والتطوير الفعاؿانجم نتيجة  االىت و، وىالتكنولوجيالتقدـ 
 .1تكاليفو من والتقليل اإلنتاج بزايدة تسمح سلعة تعترب

  شكل معادلة:رومر ذلك يف غصا وقد 

Yit=(kit)1-B
˟ (At˟Lit)B 

 حيث أف:
Yit:ادلؤسسة إنتاج سبثل i  الفًتة يف t . 
Kit :مؤسسة كل طرؼ من ادلستخدمة والعمل ادلاؿ رأس كمية سبثبلف. 
At :ادلؤسسات لكل ادلعرفة أو ادلتمرف ادلاؿ رأس ؽلثل . 

 ال6 فرضيات منوذج رومر احلديث6أو 
  :2يقـو علىلداخلي أف ا ؽلكن للتقدـ التكنولوجي 

 ؽلكن التعبَت عنها من خبلؿ زايدة عدد السلع ادلستخدمة يف عملية اإلنتاج؛ -
 ينعكس التقدـ التقٍت الداخلي من خبلؿ ربسُت جودة السلع ادلوجودة.-

 :3كما عزى رومر ظلوذجو اجلديد ابالعتماد على فرضيات ثبلث
ظلو ، واليت تعٍت أف  1957واقر بصحة ظلوذج سول ، حيثاالقتصادي النمو أساس التكنولوجي التقدـ -

 وتوليفة الًتاكم؛التكنولوجي التقدـ  إذليرجع يف األساس  اإلنتاجية
 وىدفهم من وراء ذلك تعظيم األرابح؛ ،يعترب عملية داخلية انتج عن قرارات بُت العماؿالتكنولوجي التقدـ -
 البلتنافس واحلصر اجلزئي. االختبلؼ بُت التكنولوجيا وابقي السلع تتميز خباصية-
 
 

                                                           
 117،ص2017-2016ادلؤسسات ،جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، تسيَت :، زبصصالدكتوراه أطروحةاالقتصادي ، والنمو الصرف سعر ،سياسة دحو عبيزة بن1

2LUKASZ PIETAK, Auteur, op.cit,p56. 
3Idem.,p56. 
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 ذجالنمو اثنيا6 بناء 
ويفسر  ،1ذج رومر اجلديد على فكرة التنوع األفقي للمنتجات وتغذي الزايدة أماـ السلع ادلتاحةالنمو يرتكز 

 جانب السلع األخرى القدؽلة. إذلكل منتج جديد يعرض مضافا   أف إذلذلك 
،  يللنمو االقتصادلذي يعترب دبوجبو ، زلددا رئيسيا وجي التكنولكما اعتمد رومر يف ظلوذجو على التقدـ 

على مستوى  االقتصادي النمو ذلك اعتمد  رومر يف ربديد  إذلابإلضافة  ،زايدة ادلعروض من السلع الوسيطةو 
 حبيث عرب عن ىذه األخَتة بػػػػ: ،رأس ادلاؿ البشري

كبَتة، يف حُت أف نقص رأس ادلاؿ البشري ؽلكن أف   ؽلكن  للبلداف الغنية برأس ادلاؿ البشري أف تتطور بسرعة -
 .2ذج ال يؤكد ظاىرة التقارب بُت االقتصادايتو النموىكذا فإف  ،الركود االقتصادي إذليؤدي 

( ظلوذجو ليشمل إطاًر للمنافسة لزايدة عوائد احلجم، من خبلؿ العناصر ادلالية ذات 1990كما وسع رومر )
ع الوسيطة، حيث تكوف معاجلة سلزوف ادلعرفة عادة  شلاثلة لرأس ادلاؿ ادلادي كما التكلفة الثابتة يف قطاع السل

ذج يف التغيَت الفٍت النمو يفًتض تعتمد على أنشطة البحث والتطوير ادلًتاكمة،  لذلك مت دمج ىذا النوع من 
 ؛3الداخلي
خلق نوعُت   إذلشاط يؤدي كن  إليوالقوؿ ؽلكن أف النشاط البحث والتطوير يف ظلوذج رومر ينظر  خبلصةوك

غَت شللوكو تغذي سلزوف ادلعرفة ادلشًتؾ بُت كل العامة العرفو ادلمن ادلعرفة ، ادلعرفة شللوكو تباع يف شكل الرباءات و 
 ؛4الباحثُت

واف االقتصاد الذي ؼلصص  للنمو االقتصاديتعترب زلركا التكنولوجية ونستنتج شلا سبق أف مراكمة ادلعرفة 
 .5مرتفع مقارنو بغَتهالنمو ن رأس مالو البشري يتجو لتحقيق معدؿ نسبة كبَتة م

 
 
 
 

                                                           
علـو التسيَت،جامعو العريب بن مهيدي اـ البواقي، اجلزائر،   ،زبصص، مذكره ادلاجستَت الشعبيةتطبيقيه لتجربة الصني  دراسةالقتصادي االنمو اثر التحرير االقتصادي على سونيا شتواف، 1

 .34،ص2008
2LUKASZ PIETAK, Auteur, op.cit,p56. 
3NajebMasoud, Auteur, op.cit,,p55 
4Ipid, p39 
5Idem, p39. 
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 1991والفرع الرابع6 منوذج ابر 
من النماذج احلديثة اليت اىتمت بتدخل الدولة يف اإلنتاجية من خبلؿ النفقات العامة واليت  ويعترب ظلوذج ابر 

النمو  ظلوذجو أتثَت رأس ادلاؿ العاـ على يف و، حيث يعرض ابر النمو االقتصاديتلعب دورا رئيسيا يف عمليات 
 .االقتصادي

 ال6 أساسيات منوذج ابروأو 
أي  النمو االقتصادي،لية على أو التأثَت بصورة  أويف ظلوذجو على النفقات العامة للدولة يف دعم  واعتمد ابر 

 . االقتصادي النموعملية  فعاؿ يفاعتربه كمحرؾ و  العاـ،على أساس رأس ادلاؿ  أسس ظلوذجو وأف ابر 
، ولكن يبقى ىذا يف النمو أف رأس ادلاؿ البشري يساىم بشكل كبَت يف معدؿ   (1991)وكما وجد ابر 

 ،الدوؿ  الضعيفةعلى ، وال ينطبق ي ينطبق خاصة على الدوؿ ادلتطورةظلوذج ربليل االضلدار اخلاص بو، والذ
دوؿ جنوب الصحراء و  الواقعة يف ادلثاؿ، دوؿ أفريقياعلى سبيل و يًتؾ وراءه قدرًا كبَتًا من األداء الضعيف،  حيث
 .1البلتينية أمريكا

 تعريف رأس ادلال العام6- أ
األشخاص  أوالتجهيزات واخلدمات العامة ادلملوكة للدولة سلتلف رأس ادلاؿ العاـ يف رلموع  يتشكل

 .2طاع اخلاصغَت مباشره يف إنتاجيو الق أوواليت تساىم يف طريقو مباشره  ،االعتبارية العامة
العاـ يشمل كل  من التجهيزات يف البٍت التحتية  ادلاؿ رأس أفومن خبلؿ التعريف السابق ؽلكن القوؿ 

 والفوقية وكذا اخلدمات ادلقدمة لؤلفراد من تكوينهم وتعليمهم واالىتماـ هبم.
 ذجالنمو اثنيا6 تكوين 
 :يف ظلوذجو على  وارتكز ابر 

 6ذجالنمو معادله  - أ

 :3فاف ادلعادلة الرئيسية  لدالة اإلنتاج تكوف على تكوف على الشكل التارل ور وفقا لنموذج اب
 

YT=ALT
1-α× KTα×G1-α .......1 

                                                           
1NajebMasoud, Auteur, op.cit., p55 

 .58بق ، صاالضيف اضبد ، مرجع س2
 .59بق ، صاسالرجع ادل 3
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 على النتائج اليت توصل عليها يف حالة توازف سوقي السلع واخلدمات على ادلعادلة التالية:و كما اعتمد ابر 

Y=C+G+I=C+K• + µ K+G…….2 
:C االستهبلؾ 
:Gالنفاؽ احلكوميا  
:Iاالستثمار 

 :إذا tوابقًتاض أف احلكومة توازف ميزانيو يف فرض ضريبة على الناتج الكلي دلعدؿ اثبت
T=Ty 

 أما دخل العائبلت فيصبح على الشكل التارل:
C= (1-s) (1-t)Y……..3 

 :4ادلعادلة   ضلصل على 2يف  3وبتعويض ادلعادلة 
Y= (1-s) (1-t)Y +K• + µ K+G........4 

 :نا لديدبا اف و 
T=G=Ty 

 على الشكل التارل: 4حيث تصبح ادلعادلة 
 

Y= (1-s) (1-t)Y +K• + µ K+ Ty........5 
 Y (1-s) (1-t)Y Ty = +K• + µ K  

 Y= ………..6 

 صلد: 1يف ادلعادلة   Gمكاف  Ytكما اف تعويض 
YT=ALT

1-α× KTα×G1-α 

 ALT
1-α× KTα×Yt1-α=AKα× L1-α× T1-α× Y1-α 

 Y=A 1/αK × L1-α/ α× t1-α/ α………………….7 
 صلد: 6و 7بُت  ادلساواة إجراءومع 

Y=  = A 1/αK × L1-α/ α× t1-α/ α 
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= A 1/α × L1-α/ α× t1-α/ α 

 = ×A 1/α × L1-α/ α× t1-α/ α- ……………8 

معدؿ الضريبة والذي بدوره بقـو بتحديد حجم اإلنفاؽ الكلي وابلتارل  تقـو بتحديدالدولة ىي من  أفودبا 
 وفق ادلعادلة أدانه: االقتصادي النمو أي أف الضريبة تعظم النمو االقتصادي،

 ابالشتقاؽ صلد:

T= = .........10 

الدولة البد من تثبيت  حجم النفقات العمومية  بشكل  أفالنتيجة ؽلكن القوؿ من خبلؿ  ىذه 
، وذلك من اجل  Gيساوي، حيث تقـو ابقتطاع جزء من الضريبة اجلزافية بشكل =G/Yيساوي

 سبويل عملياهتا االتفاقية.

 احلديثة النمو الفرع اخلامس6أهم االنتقادات ادلوجهة  للنظرايت 
 :1أعلها االنتقادات لعديد من احلديثة النمو  ظريةتعرضت ن

 مناسبة غَت غالبا تكوف اليت، و التقليدية النيوكبلسيكية الفروض من عدد على النظرايت ىاتو اعتماد-
 الكفاءة عدـ وىي ،متكرر بشكل يللنمو االقتصاد ومعوقات عوامل عدة صلد حيث النامية، القتصادايت الدوؿ

 ادلاؿ؛ ورأس السلع أسواؽ إكماؿ وعدـ ،ادلؤسسية اذلياكل مبلئمة وعدـ األساسية، ةالبني عن ضعف الناذبة
تكوف  االقتصادية للتنمية دراستها صبلحية فإف ولذلك، السابقة ادلؤثرة للعوامل الداخلي النمو  نظرية إعلاؿ-

 الدوؿ؛ بُت مقارنتو عند وخاصة زلدودة
طويلة  زلددات على الشديد تركيزىا بسبب والقصَت دلتوسطا األجلُت يف االقتصادي النمو  زلددات إغفاؿ-

 .االقتصادي النمو دلعدالت األجل
 
 

                                                           
 .130-129بق ، صا،مرجع سبن سليماف دمحم1
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 والنمو االقتصاديادلبحث الثالث6 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 مرتبطة ذلذه العوامل،بل أصبح أكثر من ظاىرة  والعمالة،ادلاؿ  برأسمرتبطًا فقط  النمو االقتصاديدل يعد 
 .وزلددة للنمرئيسية أيضا و  لتغَتات التكنولوجية وثورة ادلعلومات أضحت كعواملوبذلك فإف ا

 االقتصادي لنمو ابتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ل6 مناذج ودراسات حول عالقة و ادلطلب األ
 االقتصادي لنمو ل 6 مناذج عن عالقة التقدم التقين ابو الفرع األ

 6يالتكنولوجلتقدم مع ا ومنوذج سول ال6أو 
 النمو اجلديدة ىي نظرية اقتصادية توضح كيف ينجم معدؿ  الكبلسيكية النمو نظرية  أفقد رأينا فيما سبق 

وطبعا ىذا ما  قاـ ادلكتب  ،التكنولوجيا(و ادلطرد عن مزيج من ثبلث عوامل ) العمالة، ورأس ادلاؿ  االقتصادي
وتريفور سواف على أهنما ذلما  وروبرت سول لباحثافعلى كبل من ا أطلقبنشره، والذي الوطٍت للبحوث االقتصادية 

لى عؿ  و ذج يف األالنمو اعتمد  ،1956عاـ طويل ادلدى يف  يلنمو االقتصادالفضل يف تطوير وتقدمي ظلوذجا 
مت إضافة عنصر التكنولوجيا يف معادلة اإلنتاج،  1957، ولكن يف عاـ النمو ورأس ادلاؿ لتحديد معدؿ  العمالة

 ذج.النمو التكنولوجيا يف  عاملعلى دمج  وحبيث عمل سول
 ورأس ادلاؿ والتكنولوجيا. ،العمل تتمثل يفنتيجة لثبلثة عوامل  وى النمو االقتصاديتنص النظرية على أف و -

رأس ادلاؿ والعمالة، لذا فاف مساعلة  زلدودا إذا ما كاف يرتكز على موردي النمو االقتصادي يبقىيف حُت أف 
 ذلا؛حدود  مو الالنالتكنولوجيا يف 

كميات  ينتج عن، و قصَتال األجلعلى ربقيق التوازف يف يقـو عمل النظرية الكبلسيكية اجلديدة  أفكما -
النظرية جادلت أبف التغيَت التكنولوجي لو أتثَت كبَت على  أف إالمن العمالة ورأس ادلاؿ يف وظيفة اإلنتاج،  متفاوتة

 التكنولوجي؛بدوف التقدـ مرتفعة   وربقيقو دلعدالت قتصادياال النمو االقتصاد وال ؽلكن أف يستمر 
اجلديدة العوامل الثبلثة البلزمة القتصاد متناـ. ىذه ىي العمالة ورأس ادلاؿ  الكبلسيكية النمو ربدد نظرية -

يل أف التوازف ادلؤقت ؼلتلف عن التوازف طو  ،اجلديد الكبلسيكي النمو توضح نظرية  فقد والتكنولوجيا. ومع ذلك
 ؛ادلدى، والذي ال يتطلب أاًي من ىذه العوامل الثبلثة

تزيد من إنتاجية العمل وتزيد من قدرات اإلنتاج للعمالة خاصة، لذلك يتم  التقدـ التكنولوجيفاف  وحبسب سول-
 :1توازف االقتصاد حسب ادلعادلة أدانهو  والكبلسيكية اجلديدة لقياس ظلالنمو استخداـ دالة اإلنتاج لنظرية 

                                                           
 .130-129بق ، صاسالرجع ادل1
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Y = AF (K, L) 
 حبيث:

Y الناتج احمللي اإلصبارل لبلقتصاد : (GDP)؛ 
K  رأس ادلاؿ؛ : 
L  العمالة غَت ادلاىرة يف االقتصاد؛  : 
A .التكنولوجيا : 

التكنولوجيا، فغالًبا ما يتم إعادة كتابة وظيفة اإلنتاج يف االقتصاد و ونظرًا للعبلقة القوية اليت تربط  عنصري العمل 
 لتارل:على الشكل ا

Y = F (K, AL) 
أي إف أي زايدة من عوامل اإلنتاج  يظهر أتثَتىا على الناتج احمللي اإلصبارل وابلتارل توازف االقتصاد. ومع 

، فإف عوائد كل من العمالة غَت ادلاىرة متساويةاجلديد  الكبلسيكي النمو ذلك إذا دل تكن العوامل الثبلثة لنظرية 
 اءؿ.ورأس ادلاؿ يف االقتصاد تتض

عامل أف الزايدات يف ىذين العنصرين ذلا عوائد متناقصة بشكل كبَت، بينما  إذلتشَت ىذه العوائد ادلتناقصة  
 الناذبة اليت ؽلكن أف تنتجها. وادلخرجات النمو يف  مساعلتوحدود يف  فليس لوالتكنولوجيا 

 التكنولوجيحول التقدم  الداخلي النمونظرية  اثنيا6
يتولد من داخل النظاـ   االقتصادي النمو ىي نظرية  اقتصادية تقـو على أساس أف  الداخلي النمو إف نظرية 

أف تعزيز رأس ادلاؿ البشري للبلد  إذلوبشكل أكثر ربديًدا، تشَت النظرية  الداخلية،كنتيجة مباشرة للعمليات 
ولوجيا ووسائل اإلنتاج  ، وذلك عن طريق تطوير أشكاؿ جديدة من التكناالقتصادي النمو زايدة إذلسيؤدي 

 ادلتسمة ابلكفاءة والفعالية.
 الداخلي النمو التقدم التكنولوجي يف نظرية - أ
معدؿ االزدىار  خبصوص توجادل ،االقتصادي النمو  حوؿمنظوًرا جديًدا  الداخلي النمو قدمت نظرية -

وىذا كار ورأس ادلاؿ االستثماري، االبت، يتأثر ابلعمليات الداخلية مثل رأس ادلاؿ البشريللنمو، والذي ادلستمر 
 بداًل من القوى اخلارجية اليت ال ؽلكن السيطرة عليها؛بطبيعة احلاؿ 

أف التحسينات يف اإلنتاجية ؽلكن ربطها مباشرة ابالبتكار التكنولوجي  الداخلي،النمو  وومفكر  ييعتقد اقتصادي-
اإلبداع لدى ادلؤسسات  فإف مسؤلو وىذا النحاألسرع  وادلزيد من االستثمارات يف رأس ادلاؿ البشري، وعلى 
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وافز لؤلفراد والشركات ليكونوا احلاالبتكار وتقدمي  مبادرات احلكومية والقطاع اخلاص ال بد من السهر على رعاية
 ضباية حقوؽ ادللكية الفكرية؛العمل على و ، سبويل عمليات البحث والتطوير كالسهر علىأكثر إبداًعا،  

االقتصاد  حالة انو يف ظلوذجهم، الفكرة القائمة اليت بٌت عليها أنصار الفكر الداخلي فإفابإلضافة إذل ذلك -
تستمر اآلاثر الغَت ادلباشرة من االستثمار يف التكنولوجيا واألشخاص على جلب زايدة  سوؼ القائم على ادلعرفة

قطاع االتصاالت السلكية والبلسلكية  القطاعات ادلعرفية ذات التأثَت الواسع مثليذلك وتلعب العوائد، ادلزيد من 
 .والربرليات وغَتىا من الصناعات ذات التقنية العالية دورًا مهًما يف زايدة الناتج الوطٍت 

 الداخلي6النمو لدى نظرية النمو  على التقدم التكنولوجيأهم أتثقات - ب
يف األسواؽ ومساعدهتا على ربفيز شريطة زايدة حدة ادلنافسة  ظلو الدولة،قدرة سياسة احلكومة على رفع معدؿ -

 .االبتكار والتطوير يف العمليات ادلنتجات
ال سيما يف البنية التحتية واالستثمار يف التعليم  ،احلصوؿ على عوائد قياسية متزايدة من االستثمار الرأمسارل-

 والصحة واالتصاالت؛
حامسًا للتقدـ التكنولوجي، ىذا االستثمار  اعتبار أف االستثمار القطاع اخلاص يف رلاؿ البحث والتطوير مصدرًا-

 زايدة يف الناتج القومي؛ بطبيعة احلاؿ يًتتب عليو
أمرًا ضروراًي لتوفَت حوافز للشركات ورجاؿ األعماؿ للمشاركة  ،كما تعد ضباية حقوؽ ادللكية وبراءات االخًتاع-

احملافظة على مستوايت مرتفعة من كعملية منتظمة من اجل يعد   اإلجراءيف عمليات البحث والتطوير، وىذا 
 ؛النمو االقتصاديمعدالت 

حيوي ىاـ و العقل ادلدبر لعمليات البحث والتطوير عنصر  وى يعداعتبار أف االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري -
 للنمو؛

  ومن مثكوسيلة إلنشاء أعماؿ ذبارية جديدة، ،ويعد ىذا  ايدة األعماؿز  على غلب أف تشجع سياسة احلكومة-
لوظائف اجلديدة واالستثمار وادلزيد من االبتكار ىذا سيساىم على زبفيض البطالة وزايدة توفَت امصدر مهم لك

 الناتج القومي.
 16ةاثلثا6 نظرية ادلعرفة اجلديد

                                                           
ة جامعة تشرين ،رلل2012-1551،أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي يف سورية دراسة حتليلية إحصائية خالل الفرتة ابسم غدير وقصي علي1

 .414، ص 2018، 05،العدد 40للبحوث والدراسات العلمية،سلسلة العلـو االقتصادية والقانونية ، اجمللد
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من خبلؿ إيضاح كل من  ،والنمو االقتصاديTICبياف العبلقة بُت يف تكمن أعلية نظرية ادلعرفة اجلديدة 
 .غَت ادلباشرالأثرىا ادلباشر و 

 :االقتصادي النمو لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على  ةادلباشر  اآلاثر -أ
 بشكل مباشر من خبلؿ جانب العرض عن طريق القنوات اآلتية: االقتصادي النمو على  TICتؤثر

 ي؛تساىم مباشرة يف القيمة ادلضافة للكمية ادلتولدة يف االقتصاد احملل اليتTIC إنتاج سلع وخدمات--
 ؛تساىم يف زايدة اإلنتاجية الكمية لعوامل اإلنتاج يف االقتصاد احملميو  ،TICالزايدة يف اإلنتاجية يف قطاع--
 ؛كمدخبلت يف إنتاج السلع واخلدمات األخرى  TIC استخداـ رأمساؿ--
 وخلق فرص العمل. ،اإلسهاـ يف الناتج احمللي اإلصبارل--

 النمو االقتصاديى عل الت وادلعلوماتلتكنولوجيا االتصا ةالغق ادلباشر  اآلاثر -ب
يف القطاعات  TICػلدث من خبلؿ استخداـ  النمو االقتصاديعلى  TICةالغَت ادلباشر  اآلاثرإف 
  كعامل وسيط بُت استخداـ   نظرية ادلعرفة اجلديدةبياف ىذا األثر من خبلؿ  احمللي، وؽلكنلبلقتصاد  الوسيطية
TIC داـحيث يؤدي استخ االقتصادي والنموTIC  فاستخداـ اإلنًتنت مثبًل  .اجلديد،زايدة حجم ادلعرفة  إذل
 ،رفة اجلديدة ربسُت جودة ادلنتجاتويًتتب على زايدة حجم ادلع ،يف نشر ادلعرفة يف االقتصاد دورا كبَتايلعب 
كما  ،دزايدة إنتاجية عوامل اإلنتاج الكمية لبلقتصاكما تكوف ىناؾ ،  أخرى منتجات جديدة من انحية وإنتاج
، 1الغَت مباشر ػلدث من خبلؿ استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات يف القطاعات االخرى لبلقتصاد احمللي األثر

 .يوضح ذلك ادلوارل(  02/01 ) رقم والشكل
 االقتصادي النمو :أثر انتشار ادلعرفة على (02/01 )رقم الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 .415: ابسم غدير وقصي علي، مرجع سابق،ص ادلصدر

                                                           
ة والتسيَت والعلـو العلـز االقتصاديار العربية ادلصدرة للنفط،رللة طاالققشاـ امساعيل ومولود كبَت، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ واثرىا على النمو االقتصادي يف دوؿ منظمة  1

 .467،ص 2020، 01، العدد13اجمللد التجارية،

 االنًتنت

 اذلاتف احملموؿ

 بتاذلاتف الثا

 البحوث والتطوير

 ادلعرفة اجلديدة

تراكم راس ادلاؿ 

 البشري

التقٍت لتقدـا  

 ربسُت منتجات قائمة

عوامل االنتاج إنتاجية االقتصاديالنمو    
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 :نظرية انتشار شبكات االتصال بعا:را
االقتصادي، ويظهر ىذا التأثَت من خبلؿ عدة أشكاؿ النمو أثرا على  انتشار شبكات االتصالنظرية تًتؾ 

 :1ىي
حيث ، جيدة بنية ربتيةذو ىذه الشبكات بطريقة مشاهبة ألي  مشروع  ربطينتج من عمليات  :لو األثر األ-

 .الضارب يف االقتصادعملها وىي ابلتارل تعمل عمل  ،ص عملانتشار ىذه الشبكات ؼللق فر  يؤدي
أّف تبٍت ىذه ث حي .وينتج من الوفورات اخلارجية، واليت تؤثر على كل من ادلشاريع وادلستهلكُت  :األثر الثاين-

مكاسب متعددة يف اإلنتاجية، واليت بدورىا تساىم  إذلاألعماؿ يؤدي  وشركات مؤسسات من طرؼالشبكات 
حتمية كنتيجة   ،ازدايد يف الدخل احلقيقي إذلتبٍت السكاف ذلا يؤدي  اإلصباؿ، كما افالناتج احمللي  ويف ظل

 ادلستخدموف ذلذه الشبكاتنتيجة زايدة  احمللي اإلصبارل ظلوا الناتجىم يف اتس وابلتارللعمل، للحصوؿ على ا
لي اإلصبارل،إال أنو من ادلمكن أف يكوف مؤثراً ىذا ادلؤشر على الرغم من عدـ القدرة على بياف أثره على الناتج احمل

والشكل . ادلعلومات، واخلدمات احلكومية إذللدرجة تكوف فيها ىذه ادلكاسب على شكل تسهيل الوصوؿ 
 .االقتصادي النمو (يوضح اآلاثر االقتصادية النتشار شبكات االتصاؿ على 03)

 لنمو االقتصاديا: أثر انتشار شبكات االتصاؿ على (02/02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساء. 15:33على الساعة  30/08/2021يـو : ابالعتماد على االرباد الدورل لبلتصاالت، ادلصدر
/index_ict_opp.pdfD/ict/publications/dd/material-https://www.itu.int/ITU 

                                                           
 .415 سابق،ص ،مرجععلي وقصي غدير ابسم1

 االتصاؿ شبكات اتشار

 ادلباشرة فوائد التحتية البنية يف االستثمار

 سكافلابُت  الشبكات اتشار ادلنظمات بُت الشبكات اتشار

 اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية ل العائلةدخ

 احمللي الناتجو ظل يف مساعلة ادلستهلك فائض

 االصبارل

https://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/dd/material/index_ict_opp.pdf
https://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/dd/material/index_ict_opp.pdf
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 النمو االقتصاديتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على  االستثمار يف اجيابيات تقييم أثر 6الثاينادلطلب 
 اإلجيابيات األول6الفرع 

 :1من خبلؿ النمو االقتصادينوجز مساعلة تكنولوجيا ادلعلومات يف اجملاؿ 
اخلدمات، دبا يف ذلك عودلة تطوير ادلنتجات إحداث تغَتات مستمرة يف طريقة إنتاج السلع وتقدمي -

 ع قطاع اخلدمات؛يإحبلؿ العمالة ابلتكنولوجيا وتوسو  وأسواؽ العمل،
صيغة رقمية افًتاضية مثل الكتب االلكًتونية، وإضفاء الطابع  إذلربويل بعض السلع التقليدية -

 ة؛الشخصي على العديد من اخلدمات مثل التأمينات والسفر واخلدمات البنكي
خلق فرص جديدة للتوظيف واإلبداع يف قطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت نفسو، وذلك -

 وغَتىا؛ متمثل يف فئة ادلربرلُت ومطوري الربامج ونظم ادلعلومات
على  ،إاتحة االتصاالت بعيدة ادلدى البلداف إذلذلواتف احملمولة يف بعض  الرىيب يفكما يتيح خاصة االنتشار -

البنية التحتية  االستثمار يفف الصعوابت لدى العديد من احلكومات اليت وجدت صعوبة يف الرغم من أ
. وىذه ميزة خاصة ابلتكنولوجيا احلديثة وخاصة إذا علمنا أهنا سبس اجلانب االقتصادي منها  2لبلتصاالت الثابتة

 احلاؿ لدى البورصات؛  وكما ى

من قبل  ،حلوسبة السحابية(، أو ما يطلق عليها بػػ )اتصاؿأف االستخداـ الواسع لتكنولوجيا ادلعلومات واال-
، وىذا ال يتأتى إال دبساعلة 3مضاعفة إنتاجها ومداخليها إذليؤدي  ،الشركات وادلؤسسات يف دوؿ الدوؿ الكربى

ة الذي يعمل على تسريع اإلنتاج وزايدتو وتسهيل عملي األعماؿ، يف قطاع قطاع التكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ
 بيعو؛

 وصوذلم تسّهيل احملموؿ، وذلك قصد اذلاتف عرب ادلصرفية األفراد ابستعماذلم للخدمات غالبية العمل على إشراؾ-
 ادلصرفية اخلدمات مكنت ، وىذه ادليزة4للبنوؾخاصة  الريفية تفتقر أف ادلناطق اخلدمات ادلالية وخاصة إذا ُعلم إذل

                                                           
 .52ص، 56-40، 021/12/2019 العدد،06: االقتصادية، اجمللد لعلـوا يف بشار جامعة ،حولياتادلستدامة التنمية حتقيق يف ادلعلومات تكنولوجيا مسامهةشنافينواؿ،1

2 Godwin Myovellaa and Mehmet Karacukaa and  Justus Haucapb,Digitalization and economic growth: A 
comparative analysis ofSub-Saharan Africa and OECD economies, Telecommunications Policy,p4 
 
3Elena  Toader and Bogdan NarcisFirtescu and Angela Roman  and Sorin Gabriel Anton, Auteur, op.cit, p6. 
4 Godwin Myovellaa, Mehmet Karacukaa, Justus Haucapb, Auteur, op.cit, p4. 
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 رفع إذل النهاية يف يؤدي قد شلا الزراعية غَتال األعماؿ إذل الزراعة من االنتقاؿ من األفراداحملموؿ  اذلاتف عرب
 ؛من معدالت الفقر االقتصادية وتقليليف اجملاالت  تنويع األفراد مستوايت

 فريدة فرصة توفر واليت ،اإللكًتونية منطق التجارة كرس واالتصاالت، ادلعلومات تطور ادلستمر لتكنولوجياال مع-
 ؛ 1العادلية األسواؽ إذل للوصوؿ النامية البلدافيف وخاصة  ،وادلتوسطة ةالصغَت  للمؤسسات

العديد من االقتصادايت البلداف، أدى االعتماد ادلتزايد لؤلمواؿ عرب استعماؿ اذلاتف احملموؿ وربسُت جودة  يف-
 ؛2ة األعماؿ رقمًياقياـ بتطوير واستحداث طرؽ جديدة إلدار  إذلألجزاء كبَتة من السكاف  ،االتصاؿ ابإلنًتنت

مشاكلها حل  علىالقدرة ادلتقدمة منح بعض الدوؿ ، قد TICتطرأ على الثورة  ادلستجدات اليتحقيقة أف -
إذ أهنا تساىم يف ازباذ القرارات  ،؛ وىذه ميزة خاصة من شليزات تكنولوجيا ادلعلومات3السياسيةو  االقتصادية

 للعديد من الدوؿ وخاصة الدوؿ الكربى ؛
توحيد جل االقتصاديُت  إذلذلك فقد أدى االىتماـ الكبَت بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  إذلفة ابإلضا

وادلساعلة يف زايدتو. اذ  االقتصادي النمو الكبَت الذي تلعبو اذباه  وىو الدورقرار واحد اذباىها،  إذلوصناع القرار 
 ميزة خاصة بو. أيضاذه يف العادل وىاَ و يعترب قطاع االتصاالت من اصرع القطاعات ظل

 االقتصادي النمو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على  سلبياتتقييم ادلطلب الثالث6 
 6 السلبيات األولالفرع 

 االستهبلؾ إذليف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ ادي  التكنولوجي العواقب السلبية الكبَتة للتحوؿ إفالواقع  يف-
ىو يف احلقيقة وىذا ، ادلناخية التوازانت طبيعيا،كما عطل البيئة وعمل على تلوث عية،الطبي للموارد الواسع والسريع

 ؛4خاصة وانو يؤثر ابلسلب على معدالت الكثَت من الدوؿ، كبَت واجو ربد

ا وخطورة، ألف رد الفعل األكثر انتشارً  واصبع الباحثوف اف التقدـ )التفاؤؿ( التكنولوجي ى التقارير يف إحدى-
القضاء على األسباب الكامنة وراء  ال ؽلكنوإال زبفيف من أعراض ادلشكلة و  لتكنولوجي حبسبهم ال ؽلكنالتقدـ ا
 ،نظاـ زلدود" يف النمو ى يف التكنولوجيا غلعلنا نتجاىل "مشكلة أو أف إغلاد م الباحثوف علىكما يعتقد ،ادلشكلة

                                                           
1 Idem, p4. 
2  Idem, p4. 
3Hülya Kesici ÇalÕúkan,Technological Change and EconomicGrowth World Conference on 
Technology, Innovation and Entrepreneurship,Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, ( 2015 ), 649 – 
654,p 652 
4Idem, p652. 
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أبنو "معارض  مموقفه الباحثوفكما ختم احللوؿ،  د وىي ادلشكلة األىم وسبنعنا من ازباذا إلجراءات البلزمة إلغلا
 ؛1للتطور اجلاىل" بداًل من معارضة جاىلة للتنمية

عملية تراجع التصنيع يف  إذليف بعض األحياف يؤدي التقدـ التكنولوجي )تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ( -
يف الواقع  وكما أشار  يف قطاع التصنيع، لق حبصة العمالةالعديد من البلداف  وخاصة ادلتقدمة ، ال سيما فيما يتع

أف ىناؾ اطلفاض يف إصبارل حصص التوظيف يف قطاع التصنيع وبشكل متبادؿ يف ما بُت البلداف  إذلرودريك  
وىذا  ،القيمة ادلضافةو اليت كانت كذلك تعاين من تراجع التصنيع من حيث العمالة و ،متقدمة أوسواء كانت انمية 

د  خاصة ابلنسبة للبلداف ذات الدخل ادلنخفض،  كما جادؿ رودريك  أبف البلداف ذات حد بعي إذلأمر زلَت 
لبلداف على الرغم من أف ا ، وذلكالدخل ادلنخفض  قد أتثرت ابلقدر نفسو تقريًبا، كدوؿ متوسطة الدخل

 ؛2اف"و واُعترب ىذا االذباه "تراجًعا عن التصنيع قبل األ منخفضة الدخل أقل تصنيًعا،

الضرر على  إذلالًتاكم من خطر االحتباس احلراري، وىذا بدوره يؤدي  إذلالزدايد يف الثورة التكنولوجية يؤدي ا-
كما ظهرت مشاكل جديدة   ،"الطبيعة اخلطرة لقضية سبلمة الغذاء العادلية"وىو مايطلق عليو بػػػسبلمة ادلنتوج 

 ؛ 3كبَتة بُت الدوؿ الغنية  الفقَتة  بظهور فجوة ،انصبة عن االزدايد ادلضطرد لتكنولوجيا ادلعلومات

% من سكاف ىذه القارة األضعف من 30تعترب ىذه السلبية مرتبطة ابلبلداف اإلفريقية، خاصة أف حوارل  -
احلد من استخداـ معدات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والبنية   إذلانحية شبكات الكهرابئية، وىذا يؤدي 

 ؛4التحتية اخلاصة هبا

لفجوة الرقمية يف استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ أكثر وضوًحا، بسبب االختبلفات الكبَتة تكوف ا-
ادلناطق الريفية واحلضرية، والرجاؿ و احلاصلة  يف ادلهارات الرقمية بُت رلموعات التوظيف ،حالة التعليم ادلختلفة، 

 ؛5والنساء، وبُت الشباب وكبار السن

                                                           
1Idem, p652. 

2Godwin Myovellaa and Mehmet Karacukaa and Justus Haucapb, Auteur, op.cit,p4. 
 
3Hülya  Kesici  ÇalÕúkan, Auteur, op.cit, p 652. 

4Godwin Myovellaa and Mehmet  Karacukaa and Justus Haucapb, Auteur, op.cit,p4 . 
 
5Idem, p4. 
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ارتفاع تكلفة  إذلد من الرقمنة يف العديد من البلداف، والسبب يف ذلك راجع ىناؾ العديد من القيود رب-
عدـ وجود مصادر سلصصة  ىذا يعٍت ،1تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وتدىور البنية التحتية لدى ىذه البلداف

 كانت ذات درجة منخفضة من االستعداد الرقمي؛ وحىت ول ذلاتو التكنولوجيا

ىذه سلبية و  ،البلداف ادلتخلفة يف خاص بشكل عالية يف قطاع ادلعلومات مهارات اىرة ذاتادل العمالة غياب-
 التصنيع مسار تبعت دل ظلوىا االقتصادي، حيث وانو حبكم أف ادلنهمكة يف تسريع ظلوىا أخرى خاصة ابلدوؿ

 إذل أمس احلاجة واالتصاالت وجدت نفسها يف ادلعلومات حديث كقطاع تكنولوجيا اتالتقليدي، وبظهور قطاع
 يف ىذا القطاع. عالية مهارات ذات عاملة قوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Idem, p4. 
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 6الفصل الثاين  خالصة
 ،لو ادلفاىيم ألىم خبلؿ القياـ ابستعراض من وذلك، االقتصادي النمو موضوع  إذل الفصل ىذا تعرضنا يف

لي اإلصبارل احلقيقي بُت فًتتُت،كما سلطنا الناتج احمل أوعن الزايدة يف الناتج القومي اإلصبارل احلقيقي،  يعرب إذ
التقدـ و  السكاين النمو خصائصو  ابإلضافة  ألىم مكوانت  وادلتمثلة يف  تراكم رأس ادلاؿ، و ضوء على أعليتو 

والذي يرتكز عليهما  ذلما الناتج القومي اإلصبارل  االقتصادي لنمو وكذا ألىم مقياسُت  اخلاصة اب ،التكنولوجي
 حيث ادلدارس االقتصادية سلتلف عرب االقتصادي النمو  إذل تطرقنا مث متوسط الدخل احلقيقي للفرد،و احلقيقي 

 وذلك من خبلؿ تضارب اآلراء ،االقتصادي النمو لدالة احملددة العوامل شرح يف االقتصادية ادلدارس ىذه زبتلف
 االقتصادي النمو سيكية اليت اعتربت أف ادلدارس، بدًءا من ادلدرسة الكبل ىذه والتفسَتات دلختلف رواد ومفكري

ع االستثمار من تشجيزايدة الطلب و  ورفع االقتصادي النمو نظرية كينز اليت قامت على بعث  إذلزلدود، مث 
أبحسن  س النيوكبلسيكية والذي مثلتهرت ادلدار ،ومن بعد ذلك ظاالقتصادي النمو لعبو يف خبلؿ الدور الذي ت

 سبثيل يف ظلوذج سولو.
، واستحداث لعوامل ت منتقدة من جهة للنماذج السابقةواليت كان الداخلي،النمو يف األخَت ظهرت ظلاذج و 
 أخرى.كادلعرفة وغَتىا من جهة   للنمو االقتصاديأخرى 

 ،ابلنمو االقتصاديتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ اليت تربط للعبلقة بُت عبلقة  طرقنات األخَتويف ادلبحث 
  .االقتصادي النمو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على ل االغلابية والسلبية اثرابإلضافة  لآل
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 :متهيد
فسوؼ نتناوؿ يف ىذا الفصل تطور ، نمو االقتصاديللإطار النظري  إىلبعدما تطرقنا يف الفصل السابق 

أيضا لتطور بعض متغًنات و ، 2020 إىل 2000فرتة الخالؿ وبعض الدوؿ النامية يف اجلزائر  النمو االقتصادي
ادلتغًنات التكنولوجية  معرفة أىموذلك حملاولة  خالؿ نفس الفرتة، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ مؤشرات

لتلك  النمو االقتصادييف معدؿ اليت أثرت  ،)االشرتاؾ يف اذلاتف الثابت، االنرتنت، االشرتاؾ يف اذلاتف احملموؿ(
 والعالقة اليت تربط بينهما. ،الفرتة يف اجلزائر وبعض الدوؿ النامية

 ثالث مباحث :  إىلذلك قسمنا الفصل ومن أجل 
 .2020- 2000خالؿ الفرتة اجلزائري االقتصاد لتطور وربليل دراسة :األوؿ ادلبحث

مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ لبعض بعض و  اديالنمو االقتص لتطور وربليل دراسة :الثاين ادلبحث
 .2020- 2000خالؿ الفرتةواسيا الدوؿ النامية يف إفريقيا 

بعض الدوؿ  يف وبعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ النمو االقتصاديمعدالت  تطور ادلبحث الثالث:
 .2020-2000الفرتة خالؿالنامية األسيوية 
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 2020- 2000خالل الفرتة اجلزائري االقتصاد لتطور وحتليل دراسة :ولاأل ادلبحث
اسرتاتيجيات  تبين إىل البلداف عديدال غرار على اجلزائر عملت ،البالد يف واالقتصاد ابلتنمية أجل النهوض من
 سياسات ضعو  الضروري من ابت الدولة اجلزائرية مداخيل وربسن الثالثة األلفية بداية ومع ،ىامة تنموية وخطط
 مهمة. تنموية برامج إدراج يف ذبلى ما ووى جديدة، تنموية

 2009-2000 الفرتة خالل اجلزائري االقتصاد: األول ادلطلب
فی برانمج اإلنعاش  أوالىاأساسية، تتمثل  برامج تنموية اربعة 2019 إىل 2001 عرفت اجلزائر خالؿ الفرتة

، 2009-2005 الفرتة ؿالنمو خالالربانمج التکميلی لدعم يليو  مث ،2004-2001 االقتصادی خالؿ الفرتة
النمو  برانمج توطيد األخًنيف  ، على أييت2014-2010 للتنمية خالؿ الفرتة الربانمج اخلماسیوبعد ذلك 

 .2019- 2015 خالؿ الفرتة ياالقتصاد

 .2004-2001 الفرع األول: برانمج اإلنعاش االقتصادی خالل الفرتة

 ىذا الصلاز خصص وقد االقتصادي، اإلنعاش لتدعيم برانمج وضع 2001 أفريل يف ئريةاجلز ا احلكومة قررت
 أساسا وجو دوالر، مليار 7 يعادؿ ما أي دج مليار 525 بلغ حيث االستقالؿ منذ مايل غالؼ أىم الربانمج

 البحري، والصيد حةالفال قطاع دعم وبشرية، زللية تنمية قاعدية، وىياكل ،كربى أشغاؿ من الرئيسية للقطاعات
 جاء اليت ادلشاريع عدد بلغ وقد فرعية، قطاعات من تتكوف بدورىا القطاعات ىذه أف حيث اإلصالحات، دعمو 

. ويتمحور الدور الرئيسي ذلذا الربانمج حوؿ اإلجراءات ادلوجهة لدعم 1مشروع 15974 حوايل الربانمج تضمن
نشاءات القاعدية وربقيقو للتنمية احمللية، وتوفًنه للفضاء النشاطات ادلنتجة وتدعيم اخلدمات العمومية وادل

 .2وتشجيعو للمنتجات الوطنية ومساعلتو يف رفع االدخار ،االقتصادي
3أهدافهأوال: 

 

بقتو؛ين مستوايتو خالؿ السنوات اليت سالذي عرؼ تدو  الكلي الطلب تنشيط 

                                                           
 40ص ،68-2020،35يناير – اخلامس قتصاد، العددواال السياسة كلية ، رللة2019-2001الفرتة خالل اجلزائر يف التنموية الربامج وحتليل عرضىدى بن دمحم، 1
،افريل 03،العدد Les Cahiers du MECAS،اجلزائر حالة دراسة  ;النمو االقتصادي علىية   االقتصاد اإلصالحات أثر، درابؿ وعبدالقادر بوحفص حاكم،2

 338-337ص ،2007،330-339
 .40مرجع سابق،ص 3
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يف خاصة االستغالؿ مستوى رفع طريق عن الشغل مناصبوإحداث  ادلضافة للقيمة ادلنتجة النشاطات دعم 
 ؛وادلتوسطة احمللية الصغًنة ادلنتجة ادلؤسسات ويف الفالحي القطاع
 ؛ للسكاف الضرورية االحتياجات وتغطية االقتصادية النشاطات بعث إبعادة تسمح قاعدية ىياكل واصلاز هتيئة 
 ؛البشرية ادلوارد تنمية-

 الداخلي ظلو الناتج معدؿ رفع يف يتمثل االقتصادي اإلنعاش لسياسة الرئيسي اذلدؼ أف القوؿ ؽلكن سبق شلا
 .البطالة معدالت وزبفيض اخلاـ

 2004-2001 (:برانمج اإلنعاش االقتصادی خالل الفرتة03/01) رقم اجلدول

 2001 2002 2003 2004 
 اجملموع )مبالغ

 مليار دج(
 %النسبة 

أشغاؿ كربى وىياكل 
 قاعدية

100.7 70.2 37.6 2 210.5 40.10 

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية زللية وبشرية
دعم قطاع الفالحة 

 والصيد البحري
10.6 20.3 22.4 12 65.3 12.4 

 8.6 45 / / 15 30 دعم اإلصالحات
 100 525 20.5 113.1 178.3 213.1 اجملموع

االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالؿ اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حوؿ الوضعية :ادلصدر
 .2001السداسي الثاين من سنة 

 اجلدول: وصف

 :1اجلدوؿ نالحظ من

خص أبكرب نسبة مقارنة  ابلقطاعات األخرى حيث استفاد  قطاع األشغال الكربى واذلياكل القاعدية :-
مجايل ادلبلغ، ويدؿ ذلك % من إ  4011أي ما يعادؿ  ،سنوات 04مليار دج على طوؿ  21015بربانمج قدربػ 

 .على عـز احلكومة على القضاء على العجز وسد الفجوة احلاصلة يف ىذا القطاع

                                                           
 .147 ،ص 2012العاشر، العدد ورقلة،اجلزائر، الباحث،جامعة رللة ،النمو على وأثرها اجلزائر يف االقتصادي اإلنعاش سياسةمسعي، دمحم1
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 ادلبلغ إمجايل % من 3818القطاع  ذلذا ادلخصصة ادلبالغ نسبة بلغت لقدو  والبشرية : احمللية التنمية قطاع-
 األشغاؿمعتربة ذلذا القطاع بعد قطاع  مليار دينار جزائري وىي نسبة 204.2يعادؿ  أي ما ،للربانمج ادلخصص

 .الكربى 

 %  من 1214نسبة  يعادؿ ما أي ،دج مليار 6514مبلغ مت زبصيص  البحري : والصيد الفالحة قطاع-
 :إىلأيضا  للربانمج، ومن تسميتو قسم  ادلخصص ادلبلغ إمجايل

يعمل على تقليص و  و،تصادرا وترقيةالفالحي وتنويعو  اإلنتاج العمل على توسيع إىل ويهدؼ الفالحة : قطاع*
 .الريفيةاألوساط  الفقر يف

 إف حيث للثروة، ىاما وموردا ادلنتجة يف اجلزائر، القطاعات أىم يعد منادلائية:  وادلوارد البحري الصيد قطاع *
وترقية  البحري : االىتماـ ابلصيدإىليهدؼ  االقتصادي اإلنعاش دعم برانمج ضمن القطاع ىذا إدراج

 .احملروقات قطاع خارج الصادرات وتشجيع اإلنتاج زايدة إىلويؤدي  عمل مناصب ائيات،كما ؼللقادل

 % من  816أي ما يعادؿ نسبتو   ،ملياردج 46ػػػػػ:ب يقدر مبلغلو  مت زبصيص اإلصالحات : دعم قطاع-
 الربانمج. ىذا عى ماليت تتماش والسياسات اإلجراءات لتمويل وضع خصيصا للربانمج، ادلخصص ادلبلغ إمجايل

 :1نتائج هذا الربانمج

 2004% سنة  17.7اىل  2001% سنة  27.3، من تراجع معدالت البطالة-
 ؛مليار دوالر 21حدود  إىلاطلفاض ادلديونية اخلارجية -
 ؛2004مليار دوالر يف سنة  43.1بلوغ االحتياطي الصرؼ األجنيب -
 .% 4.73اىل  النمو االقتصاديمعدؿ  عارتفا -

 

 

                                                           
 احلادي العدد اجلزائر، مليانة، مخيس ،جامعة اجلديد .االقتصاد ،رللةاجلزائر يف وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات قطاع على العام اإلنفاق برامج ألاثر قييمية تدراسةحفيف، فوزية1

 .365 ص ، 2014عشر،
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 .2009-2005 خالل الفرتة والتکميلی لدعم النم الربانمج رع الثاين :الف

 تعريفه:

، نمو االقتصاديالتكميلي لل على الربانمجحيث مت ادلوافقة  ،2005دبوجب قانوف ادلالية التكميلي لسنة 
ت ، رب302-120 ػلمل رقم بفتح زبصيص خاص يف حساابت اخلزينة العمومية 27وىذا ما نصت عليو ادلادة 

 حساب تسيًن عمليات االستثمارات العمومية. مسمى
 نمو االقتصاديمواصلة ما بدأه الربانمج السابق يف دعمو لل إىلبرانمج جديد يهدؼ  ووىذا الربانمج ى

 :1من وراء ىذا الربانمج األىداؼنرى  أفؽلكن لنا  ،من خالؿ االطالع على زلتوى مضمونواألهداف:

 من البطالة؛ وتقليلالسكاف من خالؿ زايدة العمل ربسٌن ظروؼ معيشة على  العمل-
 بنية قاعدية متينة؛ إىلالوصوؿ -
 ربقيق مستوايت مرتفعة من التنمية االقتصادية؛-
 تقدًن خدمات عمومية ذات جودة عالية؛-
 قطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ . ، وىواالىتماـ ابلقطاع األىم يف العصر احلديث-

 مستوى زلدد من االستقرار. والنمو وربقيقدعم  وى ككل،  من ىذا الربانمجإال أف اذلدؼ األساسي 
 .2009-2005و(: مضمون الربانمج التكميلي لدعم النم03/02اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية اجملموع مليار دج القطاعات
 45.5 1908.5 حتسني ظروف معيشة السكان

 40.5 1703.1 تطوير اذلياكل القاعدية
 8 337.2 ية االقتصاديةدعم التنم

 4.8 203.9 تطوير اخلدمة العمومية
 1.2 50 تطوير التكنولوجيات احلديثة لالتصال

 100 4202.7 اجملموع

                            ادلوقع  على من ، 02ص اجلزائر، ،االقتصادي النمو لدعم التكميلي الربانمجاألوؿ، الوزير بوابة :ادلصدر
www.premier-ministre.gov.dz. 

                                                           
 البشائر رللة ،2014-2001من االستثمارات العمومية لربامج تقييمية دراسة اجلزائر يف االقتصادي النمو على العمومية االستثمارات سياسات انعكاسات عامر، حبيبة1

 21،ص 2015الثاين، بشار،اجلزائر،العدد االقتصادية،جامعة
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 اجلدول: وصف

 من اجلدوؿ أعاله نالحظ:
مليار دج  1908.5أي ما يعادؿ % ، 45.5حوايل  ربصل علىابلنسبة لتحسني ظروف معيشة السكان: -

حيث  قامت الدولة يف ىذه الفرتة ابصلاز العديد من ادلشاريع ، ومن رلموع الربانمج التكميلي لدعم النم
 من الوحدات السكنية.كإنشاء العديد ،التنموية

مليار دج من رلموع الربانمج  1706.1أي ما يعادؿ  %،40.5ربصل على حوايل  تطوير اذلياكل القاعدية:-
احلرص على إقامة ىياكل قاعدية عمالقة  و وىذا ما يؤكد مدى اىتماـ الدولة ابلبىن التحتية ، والتكميلي لدعم النم

 كإنشاء الطرقات وادلطارات وإقامة السدود.

ملياردج من رلموع الربانمج التكميلي  337.2أي ما يعادؿ %، 8ربصل على حوايل  دعم التنمية االقتصادية:
 وىذا ابىتماـ الدولة ابلعديد من القطاعات الفاعلة من اجل بعث التنمية االقتصادية.،ولدعم النم

دج من رلموع الربانمج  مليار 203.9أي ما يعادؿ %، 4.8ربصل على حوايل  تطوير اخلدمة العمومية: :
 وىذا من اجل اإلحاطة وتوفًن اخلدمات العمومية كاألمن واحلماية والتجارية وغًنىا. و،النمالتكميلي لدعم 

مليار دج من رلموع  50أي ما يعادؿ  %، 1.2ربصل على حوايل  تطوير التكنولوجيات احلديثة لالتصال:
 إال أف ميزتو األساسية انو قطاع جديد ،قطاع خدمي كذلك ، يعد ىذا القطاعوالنمالربانمج التكميلي لدعم 

 .وحديث

 النتائج:

 مليار دوالر؛ 5.3حدود  إىلاطلفاض ادلديونية -
 2009% سنة 10.2اىل  2005% سنة 15.3، من اطلفاض معدالت البطالة-
 مليار دوالر؛ 147 إىلارتفاع االحتياطي الصرؼ -
 .ؿ سنوات الدراسةخال %3.54اىل  النمو االقتصاديمعدؿ  عارتفا -
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 2020-2010 الفرتة خالل اجلزائري االقتصاد: الثاين ادلطلب
 .2014-2010 للتنمية خالل الفرتة اخلماسی الربانمج : األولالفرع 

مليار  21214حيث خصص لو مبلغ مايل قدره  ،التعمًن الوطين إعادةبرانمج يندرج ضمن ديناميكية  وى
 :1ويشمل على ،دينار جزائري

 دج؛ـ  9700ادلياه والطرقات دببلغ اؿ ادلشاريع الكربى اجلاري اصلازىا يف رلاؿ قطاع السكك احلديدية و استكم-

 مليار دج . 11534إطالؽ مشاريع جديدة دببلغ -
 :2أهدفه

 من خالؿ زلتوى ادلضموف ىذا الربانمج دبكن تلخيص أىم األىداؼ : 

 واحلد من مستوايت البطالة؛ ،االىتماـ ابلتنمية البشرية من خالؿ زايدة فرص العمل-
 احلرص على تسريع تطوير ادلشاءات القاعدية من بىن ربتية وعًنىا؛-
 تنمية اقتصادية شاملة ؛ إىلالوصوؿ -
 .واالتصاؿ وقطاع تكنولوجيا ادلعلومات ،ابلبحث العلميأكثر االىتماـ -

 

 

 

 

 

 
                                                           

  Revue des Réformes،2019-2001االقتصادي يف اجلزائر –دية على اهم مؤشرات االمن االجتماعي االقتصا انعكاس االصالحات،وآخروفعنرت بوتيارة1
Economiques et Intégration En Economie Mondiale 225، ص233-01،2021،220العدد  15،اجمللد 

 احلادي العدد اجلزائر، مليانة، مخيس جامعة االقتصاد اجلديد، رللة ،اجلزائر يف سطةوادلتو  الصغرية ادلؤسسات قطاع على العام اإلنفاق برامج ألاثر تقييمية دراسةفوزيةحفيف،2
 .365 ،ص 2014عشر،

. 
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 .2014-2010 لفرتةللتنمية خالل ا (: يبني مضمون الربانمج اخلماسی03/03اجلدول رقم )
 ادلئوية النسبة )دج مليار( اجملموع القطاعات

 49.5 10122 البشرية التنمية
 31.5 6448 األساسية القاعدية ادلنشآت

 8.16 1666 العمومية اخلدمات وتطوير ربسٌن
 7.7 1566 االقتصادية التنمية
 1.8 360 البطالة من احلد

 1.2 250 لالتصاؿ اجلديدة والتكنولوجيات العلمي البحث
 100 21214 اجملموع

 .2014-2010بياف اجتماع رللس الوزارة ،برانمج التنمية اخلماسي ادلصدر : 

 اجلدول: وصف

مليار دج من رلموع الربانمج  10122أي ما يعادؿ  %، 49.5ربصل على حوايل  :البشرية التنميةقطاعات -
 ؛البشرية لتنميةلخصصت ،و للتنمية اخلماسی

مليار دج من رلموع 6448أي ما يعادؿ %، 31.5ربصل على حوايل  :األساسية القاعدية تادلنشآ-
 ؛األساسية القاعدية لمنشآتلخصصت و  ،للتنمية الربانمج اخلماسی

مليار دج من رلموع  1666أي ما يعادؿ  %، 8.16:ربصل على حوايل  العمومية اخلدمات وتطوير حتسني-
 ؛العمومية اخلدمات وتطوير تحسٌنلت خصصو  ،للتنمية الربانمج اخلماسی

 مليار دج من رلموع الربانمج اخلماسی1566أي ما يعادؿ  %، 7.7ربصل على حوايل :االقتصادية التنمية-
 ؛االقتصادية لتنميةلخصصت و  ،للتنمية

مليار 1566أي ما يعادؿ  %، 7.7ربصل على حوايل  :لالتصال اجلديدة والتكنولوجيات العلمي البحث-
 .لالتصاؿ اجلديدة والتكنولوجيات العلمي لبحثلخصصت و  ،للتنمية رلموع الربانمج اخلماسی دج من
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 :1نتائج

 ، 2014سنة دج مليار 4813.5 لتصل الصادرات ارتفاع-
 التجاري؛ ادليزاف رصيد ربسٌن-
 ابدلائة ؛ 10 إىل البطالة معدؿ تقلص-
 .راسةخالؿ فرتة الد %3.12اىل  احمللي جظلو للنات معدالت ارتفاع-

 .2019- 2015 خالل الفرتة النمو االقتصادي : برانمج توطيدالثاينالفرع 

 اطلفاض جراء ادلداخيل اطلفاض وىي البالد هبا خاصة سبر ظرفية يف النمو االقتصادي توطيد برانمج جاء
 حبيثك، لذل صيصاخ وأنشئ ،الفرتةتلك  يف الدعائم التنموية أحد الربانمج ىذا ويعترب البرتولية، اجلباية عائدات

 عمليات تسيًن صندوؽ " وعنوانو 143 302 رقمو خاص زبصيص حساب اخلزينة كتاابت يف يفتح
 :2يف احلساب ىذا يقيد و،2019-2015النمو االقتصادي توطيد برانمج بعنواف ادلسجلة العمومية االستثمارات

 ؛النمو االقتصادي وطيدت برانمج إطار يف سنواي ادلمنوحة اخلزينة سلّصصات:اإليرادات ابب -
 .النمو االقتصادي توطيد برانمج بعنواف مسجلة مشاريع بتنفيذ ادلتعلقة النفقات :النفقات ابب -

 :3أهدافه

 االستثمار عصرنوو  ترقيةو  ،احملروقات تبعية من تدرغليا التخلص أجل من للمنتجات الوطنية األولوية منح-
 .عصرتنها؛و  ادلالية النشاطات وتعزيز لالنمو والتشغيترقية و  الصناعي توسيع النسيجو  السياحةو  الفالحةو 

 ادلايل؛ النشاط ػلكم الذي والتنظيمي التشريعي اإلطار وتكييف ،اإلقراض سوؽسياسة  تفعيل-
 ابإلضافة إىل مواطنٌن،لل ةيعيشادل ظروؼ وربسٌن البطالة من قصد احلد، 7% اللنمو قدرى سنوية نسبة ربقيق-

 السوؽ؛ يف ادلوارد على تصريف قادرة فعالة بنكية منظومة جانب إىل االقتصاد تنويع

                                                           
 اجلزائريةاجمللة ،2014-2001االقتصادي اإلنعاش برامج خالل ابجلزائر ادلستدامة للتنمية االقتصادي البعد حتقيق يف الدولة لدور تقييمية دراسة،ابيزيد سليماين،كماؿ أمحد1

 39 ،ص 2015 اجلزائر،العددالثالث، ابدلدية، فارس ػلي وادلالية،جامعة لالقتصاد
كممول أساسي للمخطط البلدي للتنمية  دراسة ميدانية ببلدايت دائرة   - PC-(  2019-2015برانمج توطيد النمو االقتصادي  ) واضح ، بن واذلامشي بلقليل نورالدين2

 ،663-12017،650 رللة الدراسات ادلالية واحملاسبية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، اجلزائر، العدد الثامن، السنة الثامنة ،2015نة أوالد دراج ادلسيلة وفقا دلشاريع س
 .652ص

 وإدارة االقتصاد رللة، 7201-1990 فرتة جلازئر جتربةا وحتليل االقتصادي عرض واإلصالح الدعم سياسات ظل يف النمو االقتصادي تقييم، فتحي كراـ وبلدغم بنعزةا3
 220،ص224-2018،210، 07عدد 02 األعمال، رللد،



دراسة حتليلية لتطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو االقتصادي يف اجلزائر      الثالث:  الفصل 
 2020 - 2000وبعض الدول النامية خالل الفرتة 

 

111 
 

العمل و  للثروة واحملدث ادلنتج االستثمار وتشجيع، البطالة كافحةدل هوداجل ومواصلة ،الشغل مناصب استحداث-
 ؛العمل مناصبعلى توفًن 

 .ادلؤىلة العاملة اليد تكوين وترقية تشجيع خالؿ من ،البشرية ادلوارد ونوعية لتكوين خاصة عناية إيالء-
 :مضمونه

 .2019- 2015 خالل الفرتة االقتصادي وتوطيد النم( : برانمج 03/04اجلدول رقم)
 النسبةادلئوية اجملموع 2018 2017 2016 2015 

 0.195205 18.8 5.3 3.6 4.8 5.1 الصناعة

 6.490567 625.1 116.5 101.0 198.2 209.4 والري الفالحة
 اخلدمات دعم

 تجةادلن
32.6 14.9 5.1 73.3 125.9 1.307251 

 القاعدية ادلنشآت
 واإلدارية االقتصادية

1854.2 441.3 139.9 596.5 3031.9 31.48096 

 5.18124 499 101.7 90.9 78.6 227.8 والتكوين الرتبية
 القاعدية ادلنشآت

 والثقافية االجتماعية
151.3 32.7 30.6 77.1 291.7 3.028793 

 على احلصول دعم
 سكن

234.3 24.4 14.9 69.8 343.4 3.565607 

 للتنمية البلدية سلططات
 أخرى ومواضيع

900 860 835 900 3495 36.28944 

 12.44847 1198.9 330 165.3 239 464.6 ادلال سار  عمليات

 100 9630.9 2270.5 1386.6 1894.2 4079.6 اجملموع

رقم  2016وقانوف ادلالية لسنة  30/12/2014وادلؤرخ يف  14/10رقم  2015قانوف ادلالية لسنة :ادلصدر
 .30/12/2015ادلؤرخ يف 15/18

 النتائج:

 ؛النمو االقتصادياطلفاض معدؿ -
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؛ ،ارتفاع معدالت التضخم نتيجة ارتفاع األسعار-  واليت أتثرت ابرتفاع الضرائب والرسـو
 ـ دوالر. 79حدود  إىل اطلفاض االحتياطي الصرؼ األجنيب-

 .2030-2020 الفرتة لللنمو خال : النموذج اجلديدثالثالالفرع 

ازبذت احلكومة اجلزائرية رلموعة من اإلجراءات يف سعيها لتبين برانمج اقتصادي 2020يف بداايت سنة 
 جديد حيث عملت على:

 عقلنو تسيًن نفقات التسيًن والتجهيز؛-
 االنفتاح على االستثمارات األجنبية ؛-
 ربسٌن مناخ األعماؿ .-

تقـو على هتيئة وعصرنو االقتصاد الوطين   2030- 2025جديدة  ةا وضعت إسرتاتيجية اقتصاديكم
قطاع  إىلوادلراىنة على قطاع الزراعة لتحقيق امن غذائي والقطاع السياحي ابلنظر دلؤىالت السياحة ابإلضافة 

ئر ىي تنويع مصادر الدخل واذلدؼ األساسي من ىذه االسرتاتيجيات االقتصادية اجلديدة يف اجلزا ،الصناعة
 .1الوطين خارج رلاؿ احملروقات

 زلاور الربانمج اجلديد :-
 مراجعة النظاـ اجلنائي؛-
 عصرنو النظاـ البنكي وادلايل؛-
 عصرنو النظاـ الفالحي لضماف األمن الغذائي؛-
 ربسٌن مناخ االستثمار؛-
 دعم االنتقاؿ الطاقوي ؛-
 االىتماـ أكثر ابالقتصاد ادلعرفة.-

                                                           
 جامعة،،2021، جواف01،العدد04،رللة ادلنهل االقتصادي،اجمللدالواقع وحتمية التغيري اجلزائر متطلباتاالقتصادية والسياسية يف  اإلصالحاتقوري سبيت وجلطي غامل،1

 503-502الشهيد محة خلضر الوادي، اجلزائر،ص
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 :إليهاادلرغوب الوصول  النتائج

 ؛اء على ادلديونية اخلارجية هنائياالقض-
 مليار دوالر؛ 200ما يفوؽ  إىلتوفًن احتياطي الصرؼ -
 .خ % 2يف حدود  وربقيق معدؿ ظل-

 خالل اجلزائر وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف النمو االقتصادي تطور :الثالث ادلطلب
 2020-2000 :الفرتة

 اىم إصالحاتوو  اجلزائري القتصادلاحلاصل  تطور إىل الفصل يف ىذا ٌنالسابق ادلطلبٌن يف تطرؽمت ال بعدما
لبعض  تشخيصو  النمو االقتصادي مؤشر تطور تحليلبيف ىذا ادلطلب سوؼ نقـو  سة،و در ادل فرتةال خالؿ

 . 2020-2000 :سةادر ال فرتة خالؿ وىذا ،اجلزائر يفتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  مؤشرات

 .2020-2000 الفرتة خالل اجلزائر يف النمو االقتصادي معدالت تطور الفرع األول:
االقتصادي مؤشرا كاشفا دلدى تقدـ الدولة من زبلفها، ومن اجل ىذا مت تتبع التطور احلاصل يف  ويعترب النم

ومعدؿ  ناتج احملليإمجايل الومت االعتماد على مؤشر  ،2020-2000 :ؿ الفرتةيف اجلزائر خال النمو االقتصادي
خالؿ ىذه  إمجايل الناتج احملليمراحل تطور  ( يبٌن03/01الشكل رقم )( و 03/01من ادللحق رقم )و ظلوه، 

 السنوات:
 .2020-2000الفرتة خالل اجلزائر يف النمو االقتصادي معدالت (: تطور03/01الشكل رقم )

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  ؽ النقد الدويلبياانت صندو -
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خالؿ ما بٌن سنوات  شهد اجلزائر يف اإلمجايل احمللي الناتج أف نالحظ (04) رقم الشكلخالؿ  من
مليار دوالر بعدما كاف يف سنة  67.864بػػػ 2003حيث بلغ يف سنة  ،ارتفاعات معتربة 2000-2004
%، ويرجع السبب يف ىذا 9.80ودبعدؿ متوسط يف ىذه الفرتة  قدر بػػ  ،مليار دوالر 54.749بػػ 2000

السياسة ادلالية التوسعية ادلنتهجة من طرؼ الدولة يف ما يسمى بربانمج اإلنعاش  إىلاالرتفاع يف ىذه األلفية 
 إىلىذا الربانمج وىدؼ  النمو االقتصادي،حيث خصصت موارد مالية معتربة من اجل ربسٌن  ،االقتصادي

االىتماـ دبختلف اإلجراءات ادلوجهة لدعم النشاطات ادلنتجة وتدعيم اخلدمات العمومية وادلنشاءات القاعدية 
غاية  إىل 2005لكن مع بداية ،وتشجيعو للمنتجات الوطنية االستثمار مناخوربقيقو للتنمية احمللية، وتوفًنه 

حيث بلغت مستوى ادلتوسطي لو خالؿ ىذه ، واالطلفاضفاع بدأت معدالت يف التذبذب مابٌن االرت 2009
مقارنة    2009مليار دوالر قيمتو  سنة  137.211 بلغ  اإلمجايل احمللي الناتج أف %، كما11.32الفرتة 

نية احلكومة يف ادلواصلة  إىلويعود السبب يف ذلك  ،ال ابس بو عوىو ارتفا  2005مليار دوالر سنة  103.198
 ،20051وىذا طبعا دبوجب قانوف ادلالية التكميلي لسنة ،نمو االقتصاديللانمج السابق يف دعمو ما بدأه الرب 

 والنمو وربقيقدعم  إىل، والذي يهدؼ يف األساس نمو االقتصاديللحيث مت ادلوافقة على  الربانمج التكميلي 
اعلي مستوى  ايل الناتج احملليإمجحقق   2014- 2010ويف الفرتة الثالثة ومابٌن ، مستوى زلدد من االستقرار

مليار دوالر  209.755مليار دوالر و 209.059بػػػ 2013و 2012فقد بلغ يف سنة   ،لو خالؿ ىذه الفرتة
 ،% وىي نسبة جد معتربة  يف ظل االرتفاع اذلائل يف مستوايت الناتج9.67زلققا بذلك سبة متوسطية قدرىا 

والذي قابلو زايدة اىتماـ الدولة من خالؿ ىدفها يف الوصوؿ  ،احملروقاتاالرتفاع اذلائل يف أسعار  إىلوىذا راجع 
االىتماـ ابلبحث  إىلابإلضافة  ،ربقيق تنمية اقتصادية شاملة دبا فيها من تنمية بشرية وزايدة فرص عملها  إىل

 2015مابٌن ويف الفرتة األخًنة  ، وىذا ما أطلق عليو بربانمج التنمية الشاملة،العلمي وقطاع االتصاالت
 2020حيث وصل سنة  ،%-5.46كبًنة  بنسبة متوسطة سلبية  شهد إمجايل الناتج احمللي تذبذابت 2020و
ويرجع السبب الرئيسي يف ىذه  ،مليار دوالر 165.979بػػ  2015مليار دوالر بعدما كاف يف سنة  147.6بػػػ

اذباه الدولة يف تلك الفرتة إبتياهنا بربانمج خاص  وىذا ما قابلو ،تراجع اذلائل يف أسعار احملروقات إىلاالطلفاض 
 .2النمو االقتصادي توطيد برانمجأطلق عليو 

 .2020-2000الفرتة خالل اجلزائر االشرتاك يف اذلاتف الثابت يف مؤشر تطور الفرع الثاين:
                                                           

 . 302-120زبصيص خاص يف حساابت اخلزينة العمومية  من قانوف ادلالية، معنونة بفتح27ادلادة 1
 .النمو االقتصاديوعنوانو " صندوؽ تسيًن عمليات االستثمارات العمومية ادلسجلة بعنواف برانمج توطيد  143 302كتاابت اخلزينة حساب زبصيص خاص رقمو 2
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لكل  الثابتاالشرتاكات يف اذلاتف أف  نالحظ (30/30رقم ) الشكلو  ( 03/01ادللحق رقم ) خالؿ من
 : فيما يلي نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر اجلزائر يف نسمة ومعدلو 100

 2020-2000(: تطور مؤشر االشرتاك يف اذلاتف الثابت يف اجلزائر خالل الفرتة 03/02الشكل رقم )

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.org من على موقعالدويل  البنكبياانت -
 5.67ارتفاعا من  2007-2000يف اجلزائر شهدت خالؿ الفرتة  االشرتاكات يف اذلاتف الثابتتطور 

 اذلاتف الثابتحيث بلغ متوسط معدؿ االشرتاؾ يف  ،2007سنة مشرتؾ يف 8.98إىل 2000مشرتؾ يف سنة 
، %8.86قدرت بػػ معدؿ االشرتاكات يف اذلاتف الثابتأعلى2006 نةس %، وشهدت 6.03خالؿ ىذه الفرتة 

 إىل ابإلضافة الثابت ادلقدمة من طرؼ اذلاتف للخدمات التزايد إىلراجع  االشرتاكات يف االرتفاع اذلائل ىذاو 
 2008 سنة ما بٌن ادلمتدة الفرتة أف غًن ،النقاؿ ابذلاتف قورف ما اطلفاض تكلفتو خاصة إذا إذا

 من 8.12 إىلمشرتؾ 100لكل  8.84 من الثابت اذلاتف شبكة مشرتكي عدد يف تراجع جلتس2009و
يفسر و  ،2009سنة  17.50-مشرتؾ وأبقل معدؿ خالؿ طوؿ فرتة الدراسة حيث بلغت 100لكل  8.84

 من االستفادة خالؿ من النقالة فاذلوات على ادلتزايد التوجو إىلىذا التدحرج يف خطوط الشبكات الثابتة 
 يف أما، MMS 1القصًنة التواصل رسائل وخدمة GPRS االنرتنت كخدمة تقدمها اليت ادلتميزة اخلدمات

لكل 8.80 بلغ حيث، مشرتكيو عدد يف تطور الثابت اذلاتف شهد 2012و 2010 سنة بٌن ادلمتدة الفرتة
 2010مشرتؾ يف100لكل  8.12 عددىم كاف حٌن يف،  5.44% نسبةوب 2012 مشرتؾ لسنة100

 أف إال النقاؿ اذلاتف مشرتكي عدد يف تزايد الفرتة شهدت نفس أف من ، وعلى الرغم%11.42بلغت نسبةبو 
 االتصاؿ على متعامليها تفرض اليت، و االنرتنت إىل خدمة ادلرة ىذه يف جعتر  الثابت يف اشرتاكات اذلاتف الزايدة

                                                           
 . 10:12، على الساعة 27/02/2022يـو ، سبت زايرة https://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=8شركة موبليس، موقع  1

https://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=8
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 عدد يف تراجع فقد شهدت،  2014و2013 يف العامٌنو  ،1االنرتنت خدمة من لالستفادة الثابت بشبكة
 ،2014يف سنة  مشرتؾ مليوف7.96 إىل2012 سنة  يف مشرتؾ مليوف8.21 من الثابت اذلاتف مشرتكي

يف  ادلقدمة ادلضافة للقيمة نظرا وذلك النقالة، اذلواتف شبكة ـضلو استخدا أكثر التوجو إىل يف ذلك سببال ويرجع
شركة  كخدمة   ما يطلق عليو ابجليل الثالث، وىي لزابئنها تزودىا أصبحت اليت ادلتنقلة االنرتنت كخدمة،  خدماهتا

شهدت االشرتاكات يف شبكات اذلواتف الثابتة ارتفاعا جنونيا  2020وبٌن  2015ويف الفرتة مابٌن ، 2اوريدو
لكل  14.43% وبعدد 18.28إىل 2020ففاؽ كل الفرتات السابقة حيث صعدت نسبة االشرتاؾ يف سنة 

 إىل راجع ىذا االرتفاعو ،نسمة 100لكل  8.22% وعد مشرتكٌن 3.31بعدما كانت دبعدؿ  نسمة 100
االستقرار السياسي يف البالد  إىلزايدة سرعتها، وكذلك  إىلالتحسن اذلائل احلاصل على جودة االنرتنت ابإلضافة 

فراد  األمر الذي األ دخل التحسن احلاصل لدى إىلابإلضافة   ،2018إىل 2015خاصة ما بٌن سنوات سنة 
 استخداـ اذلاتف الثابت. إىلزايدة  إىلأدى 

 .2020-2000خالل الفرتة  اجلزائر:تطور مؤشر االشرتاك يف االنرتنت يف لثالفرع الثا
 100لكل  االنرتنتاالشرتاكات يف أف  نالحظ (30/30) رقم الشكل(  و 03/01ادللحق رقم ) خالؿ من

 :فيما يلي نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ احلمر  بعدة مر ائراجلز  يف نسمة ومعدلو
 2020-2000خالل الفرتة  اجلزائر(: تطور مؤشر االشرتاك يف االنرتنت يف 03/03الشكل رقم )

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع الدويل بياانت البنك -
ارتفاعا  2002- 2000ما بٌن فرتيت يف، حيث شهد يف تزايد مستمر يف االنرتنت األفرادشرتاكات  نسبة ا

 ،زايدة معتربة،زلققا %146.34بنسبة بلغت  أي،2002يف سنة  1.59 إىل 2000سنة 0.49 بػػ: ودلعدالت
                                                           

على الساعة  27/02/2022، مت زايرة بتاريخ https://www.algerietelecom.dz/ar/page/questions-frequentes-p5اجلزائر، موقع  تصاالتا1
10:15  

3g-commercial-first-of-launch-celebrates-https://www.ooredoo.com/ar/media/news_view/ooredoo-شركة اوريدو،موقع 2
algeria/-in-network  10:20على الساعة  27/02/2022، مت زايرة بتاريخ   

https://www.algerietelecom.dz/ar/page/questions-frequentes-p5اتصالات
https://www.ooredoo.com/ar/media/news_view/ooredoo-celebrates-launch-of-first-commercial-3g-network-in-algeria/
https://www.ooredoo.com/ar/media/news_view/ooredoo-celebrates-launch-of-first-commercial-3g-network-in-algeria/
https://www.ooredoo.com/ar/media/news_view/ooredoo-celebrates-launch-of-first-commercial-3g-network-in-algeria/


دراسة حتليلية لتطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو االقتصادي يف اجلزائر      الثالث:  الفصل 
 2020 - 2000وبعض الدول النامية خالل الفرتة 

 

111 
 

خدمة  تربديد شروط وكيفيا  ىلإيهدؼ أساسا الذي و  ،1أتثًنىا قانوان طبقا للمرسـو التنفيذي  إىلوىذا راجع 
ىذا األمر عجل بظهور مزودوف جدد خواص  وعموميوف برفقة مركز اإلعالـ واالتصاؿ و  ،االنرتنت واستغالذلا

بلغت االشرتاكات الفردية يف  2003 ويف سنة،2رخصة 65التقين والعلمي حيث بلغت الرخص ادلمنوحة 
  ADSLك لظهور أوؿ خدمة خلدمة ،  ويرجع ذل%37.93بنسبة مئوية قدرت  أي،2.20االنرتنت حوايل 

%  إذا ما قورنت ابلسنة اليت قبلها وتعود 111.10 إىل 2004ذات التدفق العايل، بينما ارتفعت النسبة سنة 
بينما يف فرتيت ،3رخصة 95الرخص للعديد من اخلواص واليت بلغ عددىا  دلنحفتح اجملاؿ  إىلىذه النسبة ادلرتفعة 

لكن ومع ،% فقد بقيت اثبتة نوعا ما28.13% و26.22د بلغت النسبة على التوايل فق 2007- 2006
دخوؿ ادلتعاملٌن الثالث للهواتف  ،بسبب%7.71إىلاطلفضت النسبة ادلئوية دلشرتكي االنرتنت  2008حلوؿ 
اع من النسبة يف االرتف تعاود 2012-2009ويف الفرتة ما بٌن ،4تزويد زابئنهم خبدمات االنرتنت،و النقالة

اخلدمات ادلميزة  اليت طرحتها اتصاالت اجلزائر  إىلعود ىذا االرتفاع ادللحوظ ، وي% تواليا22.15إىل% 10.31
أما يف سنيت ئنها،العروض اذلائلة متمثلة يف زبفيض أسعارىا لدى زاب إىل(، ابإلضافة WIFIالػػ خدمةك)

 2013% يف سنة 23.63بػػ عية قفزة نو  يف االنرتنت اشرتاكات األفرادفقد حققت  2013-2015
ما يطلق عليها خدمة اجليل  و، ويفسر ىذا االرتفاع النسيب االرتفاع اخلدمة ادلميزة ا2015% سنة 29.49إىل

 بينما زاد عدد ادلشرتكٌن .5(G LTE4) الثابت الالسلكي العريض النطاؽ خدمة ظهور إىل الثالث، ابإلضافة
حيث بلغت النسبة ادلتوسطة يف ىذه الفرتة  ،بنسب متقاربة 2020- 2016ما بٌن سنيت  يف االنرتنت األفراد

وإعادة النظر يف  ،خدمة اجلديدة اليت قدمتها اتصاالت اجلزائر متمثلة يف اجليل الرابع إىل% ويرجع ذلك 6.47
 .مراجعة أسعارىا

 .2020-2000 الفرتة خالل اجلزائر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور :الرابعالفرع 
اخللوي لكل االشرتاكات يف اذلاتف أف  (نالحظ30/30رقم) الشكل(  و 03/01ادللحق رقم ) خالؿ من

 : فيما يلي نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر اجلزائر يف نسمة ومعدلو 100

                                                           
 .14/10/2000 بتاريخ وادلؤرخ 2000-307 أخر تنفيذي دبرسـو عدؿ والذي 25/08/1998 يف ادلؤرخ 257-98 رقم التنفيذي رسـوم1
 .425و424،ص ص 2017ديسمرب 13 الصناعي، العدد االقتصاد ، رللة اجلزائر يف واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا واقعالزىراء،  فاطمة نعيمة وحلسيين ػلياوي2
 .425و424،ص ص مرجع سابق3

 118،ص07،2019لعدد ، ااالقتصاديةرللة التنمية  ،2016-2006ة ادلمتدة ما بنيل الفرت التطور قطاع اذلاتف النقال يف اجلزائر خ،وفولة نبيلةب4
 .124،صمرجع سابق5
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 2020-2000 ةالفرت  خالل اجلزائر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/04) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
 ةحيث بلغت النسبة ادلتوسطة ذلذه السن، 2003و 2001عرفت السوؽ اجمللية ارتفاعا طفيفا يف سنة  

كن يبقى الداعي احلقيقي وراء عدـ ارتفاع معدالت االشرتاؾ يف اذلواتف % وىي نسبة جد معتربة 1 ول144.15
لكن ،اوراسكـو تلكـو اجلزائرو  تقسيم احلصة السوقية على متعاملٌن اثنٌن علا اتصاالت اجلزائر موبليس إىلاخللوية 

 2004شهدت السوؽ معدالت مرتفعة فقد بلغت سنة   2007غاية  إىلو  2004ومع حلوؿ سنة 
اف   إىل،% مقارنة ابلسنة اليت قبلها233.02وبنسبة 14.93نسمة  100لكل  كات يف اذلاتف اخللوياالشرتا 

بلغ  100لكل  يف اذلاتف اخللوياف عدد ادلشرتكٌن  أي،2007% سنة 29.24إىلتراجعت ىذه النسبة 
تصاالت اجلزائر متعامل الوطنية ال ودخوؿ متعامل جديد خالؿ ىذه الفرتة ى إىل، وبرجع ىذا االرتفاع 80.67
فقد يلغ عددىم  ،بوس تزايدا الأب االشرتاكات يف اذلاتف اخللوي عرفت 2009و 2008 العامٌنويف ، )صلمة (

فقد  2009يف سنة و ،2008% لسنة 3.52-بلغت  حيثنسمة وبنسبة  مرتاجعة قليال 100لكل  77.83
ادلنافسة  إىل احلاصل بتذبذويفسر ىذا ال ،%19.01وبزايدة نسبية قدرت  ،نسمة100لكل  92.63تبلغ

فقد زاد عدد ادلشرتكٌن للهاتف  2014و 2010يف الفرتة ادلمتدة  أما،احلادة بٌن ادلتعاملٌن الثالث فيما بينهم
 111.24وصل عدد ادلشرتكٌن للهاتف اخللوي  أف إىل% 1.64-نسمة وبنسبة  100لكل  91.11اخللوي 

التذبذب احلاصل يف تقسيم احلصص بٌن ادلتعاملٌن  ويرجع ىذا ،% 7.36نسمة وبنسبة قدرت  100لكل 
% سنة 46بعدما كانت  2014% سنة 42.99 إىلحيث اطلفضت حصة اوراسكـو تلكـو اجلزائر الثالث، 
% يف 30.08 إىل 2010% يف 29، بينما سجلت اتصاالت اجلزائر موبليس ارتفاعا زلسوسا قدر بػ2010
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الفرتة مابٌن يف و ، 20141 % يف26.94 إىل 2010% يف 25 ، اما ادلتعامل الثالث فقد ارتفع من2014
تزايدا ملحوظا فقد بلغ عددىم  االشرتاكات يف اذلاتف اخللوي فقد عرؼ عدد 2020غاية  إىل 2015

اف وصلت ىذه الزايدة  إىل،2015% يف سنة 2.18-نسمة  وبنسبة  100مشرتؾ لكل  108.81
ظهور أجياؿ جديدة متمثلة يف  إىلترجع ىذا الزايدة و  ،%2.07وبنسبة ،نسمة 100مشرتؾ لكل  115.76

 اجليل الثالث واجليل الرابع .

ي ومؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال دالنمو االقتصا لتطور وحتليل دراسة :الثاين ادلبحث
 .2020-2000خالل الفرتة وأسيا لبعض الدول النامية يف إفريقيا

ومؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  النمو االقتصادي لتطور الوضع استعراض سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث
 . وأسيا لبعض الدوؿ النامية يف إفريقيا

الفرتة  خالل مصر وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف النمو االقتصادي تطور :األول ادلطلب
2000-2020 

خالؿ  جيا ادلعلومات واالتصاؿتكنولو وقطاع  النمو االقتصادييف معدالت  اكبًن   اطور عرفت دولة مصر ت
 .2020-2000الفرتة 

 .2020-2000 الفرتة خالل مصر يف النمو االقتصادي معدالت تطور الفرع األول:
النمو  ومعدؿ اإلمجايل احمللي الناتج أف نالحظ ،(30/30) رقم الشكل(  و 03/02ادللحق رقم ) خالؿ من

 : الشكل ادلوايل يف نوجزىا مراحل ىذهو  ة،الدراس فرتة خالؿ مراحل بعدة مر مصر يف االقتصادي
 

 

                                                           
، 07العدد  04والقانوف، اجمللد  االقتصاد يف ادلشكاة ، رللة2017-2002ة الفرت  خالؿقريش دمحم، واقع قطاع خدمات اذلاتف النقاؿ ابجلزائر و ربدايتو يف ظل التغًنات احلديثة 1

 . 199ص 
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 .2020-2000 الفرتة خالل مصر يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/05) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج org/en/Dathttps://www.imf.من على موقع بياانت صندوؽ النقد الدويل -
اإلمجايل يف دولة مصر ارتفاعا حيث انتقل من  احمللي سجل  الناتج 2008و 2000يف الفرتة مابٌن 

حققت نسب اغلابية   دالنمو فقخبصوص معدالت  ،وأمامليار دوالر 170.797إىل دوالر األمريكي104.752
 إىل 2001سنة  ضاطلف والنمنالحظ اف معدؿ و  ،%6.34خالؿ ىذه الفرتة  النمو االقتصاديإذ بلغ متوسط 

 2003ويف سنة  ،% 11.75-إىل 2002كما واصل االطلفاض يف سنة   ،% مقارنة ابلفرتة اليت قبلها-3.16
اطلفاض وفود  السياحة نتيجة أحداث اليت وقعت  عالنمو يرج%، والسبب وراء اطلفاض معدالت  5.65-إىل

بسقوط الربجٌن يف الوالايت   2001سبتمرب  11وأحداث تفجًنات  يف ذلك الوقت كتفجًنات شـر الشيخ
 2008ارتفاعا زلسوسا ليصل سنة  النمو االقتصاديفقد عرؼ معدؿ   2004ادلتحدة األمريكية.، اما يف سنة 

وجاء ىذا التحسن بفضل اإلجراءات ادلتخذة يف ىذا الصدد  حيث  ،% 24.62أعلى مستوى لو اذ بلغ  إىل
إعادة النظر يف القطاع اذليكلي  إىلابإلضافة  ،على تشجيع الطلب االستثماري واالستهالكي عمدت احلكومة

ادلصريف من حيث جودتو وتطويره، كما عمدت احلكومة يف ىذه الفرتة على القياـ إبصالحات جنائية وضريبية 
ما حيث بلغ  مرتفع، مستوىاإلمجايل  يف مصر  احمللي الناتج شهد 2016و 2009ويف الفرتة مابٌن ، 1عميقة
 ،مليار دوالر 198.316 فيو الذي بلغ 2009مليار دوالر مقارنة بػػػ 332.484بػػػ 2016يف سنة قيمتو 

% يف سنة  15.99و 2009% يف سنة 16.11 سجل معدؿ،حيث % 8.82ودبعدؿ متوسط بلغ 
نتيجة ذلروب  ، وذلك247.726قيمتو   حيث بلغ ما،%7.70بػػػ  2011سنة  فض يفانو اطل إال،2010

فقد حقق االقتصاد ادلصري  2012بعد سنة  أما،  20112بسبب أحداث ثورة يناير جضلوا خلار رؤوس األمواؿ 

                                                           
 .54، ص 2008-2007السنوي  التقرير ادلصري، ادلركزي البنك1
 .59ص ،2011- 2010السنوي التقرير ادلصري، ادلركزي البنك2

https://www.imf.org/en/Dat
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نتيجة مبادرة االستثمارات ، %0.12 إىل 2016وصل سنة  أف إىل% 12.53قفزات نوعية وبلغت ادلعدؿ 
 بلغ 2020-2017يف الفرتة األخًنة و ،احلكومية واليت ساعلت بشكل مباشر يف جلب رؤوس األمواؿ األجنبية

% يف سنة  5.80%، مث عاود االرتفاع رلددا بػػػ 28.86-بػػػ 2017بلغ سنة  ،إذمعدلو أدىن مستوى لو
 .2020% يف سنة   20.15و 2019% يف سنة   20.81و 2018

 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطورالفرع األول:
 100 الثابت لكلاالشرتاكات يف اذلاتف أف  نالحظ (30/30) رقم الشكل(  و 03/02لحق رقم )ادل من

 : فيما يلي نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر مصر يف نسمة ومعدلو
 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/06) رقم الشكل

 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على : : ادلصدر
  Excelوبرانمج / https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت صندوؽ -

لكل  7.97من يف اذلاتف الثابت تمؤشر االشرتاكا ارتفع ،2003و 2000مابٌن سنة و يف أوؿ فرتة 
 .% 11.01ودبعدؿ متوسط قدر بػػ 2003يف سنة  12مشرتؾ  100لكل  إىل 2000مشرتؾ  يف سنة  100

ارتفاعات متتالية  بلعت يف  يف اذلاتف الثابت تفقد شهد مؤشر االشرتاكا 2008و 2004أما يف مابٌن 
 100بػػ لكل 2006و 13.77 مشرتؾ 100بػػ لكل 2005مشرتؾ و 100لكل  12.76بػػ  2004سنة 

مشرتؾ ودبعدؿ  100لكل  14.88بػػػ 2008و 14.35 مشرتؾ 100بػػػ لكل 2007و14.06 مشرتؾ
االشرتاكات  فقد شهد مؤشر 2016و 2009يف الفرتة ادلمتدة مابٌن  أما،% 7.74متوسط ذلذه الفرتة قدر 

 2010ومشرتك 100لكل  12.71بػ 2009اطلفاضات متتالية حيث بلغ يف سنة   يف اذلاتف الثابت
 100لكل  9.90ب  2012ػػ بػو مشرتك 100لكل  10.31ب 2011بػػػ و مشرتك 100لكل  11.62بػػػ
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لكل  6.74بػػػ  2015مشرتكو 100لكل  6.98ب 2014بػػػ و مشرتك 100لكل  7.72بػػػ  2013مشرتؾ و
ويرجع ىذا االضلدار يف نسبة  ،-9.67مشرتؾ ودبعدؿ متوسط قدر  100لكل  6.48بػػػ  2016مشرتكو 100

 2008اتف احملمولة وطهور اجليل الثالث سنة اطلرط اإلفراد يف شبكات اذلو  إىلاالشرتاؾ يف اخلطوط الثابتة 
يف  شرتاؾ يف اذلاتف الثابتعاود مؤشر اال 2020و 2017ويف الفرتة األخًنة مابٌن ،2015واجليل الرابع سنة 

 ،2020مشرتؾ يف سنة  100لكل  12.47 إىل ،2017يف سنة  مشرتؾ 100لكل  6.85االرتفاع من 
اخلدمات ادلقدمة من طرؼ احلكومة ادلصرية وخاصة  إىلراجع  وىذا التحسن،% 12.08ودبعدؿ متوسط قدر 

ادلرتبطة   ADSLوخاصة خدمة نسبة االشرتاؾ يف اخلطوط الثابتة، على رفع األفراد يف  تاجليل الرابع واليت عاود
 .1بوجود ىاتف الثابت

 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور:الفرع الثالث
لكل  االنرتنتاالشرتاكات يف أف  نالحظ (30/30) رقم الشكل(  و 03/02ادللحق رقم ) ؿخال من

 : فيما يلي نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر مصر نسمة ومعدلو يف100
 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/07) رقم الشكل

 
 إعداد الطالب ابالعتماد على :: من  ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
 2002ارتفاعا كبًنا خاصة سنة  االنرتنتاالشرتاكات يف شهدت  2002و 2000يف أوؿ مرحلة مابٌن 

لكل  0.84حيث بلغت  ،2001% دبقارنة بسنة  224.22نسمة  ودبعدؿ 100لكل  2.72حيث بلغت 
االنرتنت يف سنة االشرتاكات يف  ارتفعت 2010و 2003ويف الفرتة الثانية ،%19.79نسمة ودبعدؿ 100

لكل  12.75إىل 2005يف و نسمة 100لكل  11.92إىل 2004و4.04نسمة  100لكل  إىل 2003
                                                           

 https://unctad.org/system/files/official-على ادلوقع 2020اقل البلداف ظلوا سنة  تقرير مؤسبر االمم ادلتحدة للتجارة والتنمية، 1
document/ldcr2020_ar.pdf  10:45على الساعة  27/02/2022، يـو. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020_ar.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020_ar.pdf
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يف نسمة  و 100لكل  16.03إىل 2007نسمة  ويف 100لكل  13.66إىل 2006نسمة  ويف 100
لكل  21.60إىل 2010نسمةويف 100لكل  20.00إىل 2009نسمة  ويف 100لكل  18.01إىل 2008

  2020و 2011ويف ادلرحلة  ادلوالية مابٌن ،%38.31نسمة  ودبعدؿ متوسط خال ؿ ىذه الفرتة قدر 100
لكل  25.60بػػ  2011عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت يف  مصر تزايدا مستمر حيث بلغ عددىم يف سنة 

بػػ  2014و مشرتؾ100لكل  29.40بػػ  2013و مشرتؾ100لكل  26.40بػػ  2012و مشرتؾ100
 مشرتؾ100لكل 41.25بػػ  2016و مشرتؾ100لكل  37.82بػػ  2015و مشرتؾ100لكل 33.89

لكل  48.24بػػ  2019و مشرتؾ100لكل 46.92بػػ  2018و مشرتؾ100لكل  44.95بػػ  2017و
 .%8.86ودبعدؿ متوسط قدر بػػػ  مشرتؾ100لكل  49.92بػػ  2020و مشرتؾ100

وربسٌن  ،اىتماـ  احلكومة بقطاع االتصاالت االنرتنت، إىلويفسر ىذا االرتفاع ادلتزايد يف عدد ادلشرتكٌن يف 
ة ادلصرية على عصرنو  بل عملت احلكوم ،أسعاره وسرعتو خبفض خدماتو ادلعروضة للجمهور وخاصة فيما ؼلص

 . 1لتايل ربط االنرتنت بكل اجملاالت والعمل على رقمنو االقتصادواب كل القطاعات،

 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور :الفرع الرابع
لكل  االشرتاكات يف اذلاتف اخللويأف  نالحظ (30/30) رقم ( والشكل03/02ادللحق رقم ) خالؿ من

 : يلي فيما نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل ةبعدمر  مصر نسمة ومعدلو يف100
 2020-2000 الفرتة خالل مصر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/08) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
%، 101.57نسمة  ودبعدؿ مرتفع جدا بلغ 100مشرتؾ لكل  3.98 إىل 2001سنة  يف سجلحيث 

 .نسمة 100مشرتؾ لكل  1.98حيث قدرت اإلحصائيات   2000بسنة  ما قورفوىذا 
                                                           

الباحث،  ، رللةدراسة مقارنة 2010-2000واقع البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف كل من اجلزائر، مصر واإلمارات خالل الفرتة حسٌن شنٌن، 1
 .70،ص 09العدد
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حيث بلغت تواليا يف  ،يف االرتفاع  االشرتاكات يف اذلاتف اخللويواصل  ،2009و 2002ويف الفرتة مابٌن 
نسمة  ويف  سنة 100مشرتؾ لكل  7.96بػ  2003نسمة  ويف سنة 100مشرتؾ لكل  6.29بػ  2002سنة 

ويف  سنة  نسمة،100ل مشرتؾ لك 18.05بػ  2005نسمة  ويف سنة 100مشرتؾ لكل  10.30بػ  2004
ويف  سنة ،نسمة100مشرتؾ لكل  38.47بػ 2007ويف  سنة  نسمة،100مشرتؾ لكل 23.42بػ 2006
 ،وبلغ ادلعدؿنسمة100مشرتؾ لكل  68.22بػ 2009ويف  سنة  نسمة،100رتؾ لكل مش51.84بػ 2008

كما اف السبب وراء ىذا االرتفاع يكمن يف اخلدمات اجلديدة ادلقدمة من %،   46.68ذلذه الفرتة بػػ توسطادل
 .20081وبدايت 2007طرؼ شبكات اذلواتف احملمولة وخاصة خدمة اجليل الثالث واليت ظهرت يف أواخر 

 ،يف اذلاتف اخللوي االرتفاع االشرتاكاتفقد واصلت  ،2015و 2010أما يف الفرتة اليت تليها وىي مابٌن 
مشرتؾ  98.69بػ 2011يف سنة  و ،نسمة100مشرتؾ لكل  85.38بػ  مقدرة  2010سنة حيث كانت يف 

كل بػ مشرتؾ ل 2013يف سنة  و ،نسمة100مشرتؾ لكل  112.01بػ 2012يف سنة  و نسمة  100لكل 
 101.70بػ 2015يف سنة  و ،نسمة100مشرتؾ لكل  105.41بػ 2014يف سنة  و 112.78نسمة  100

 2017و 2014ويف الفرتة مابٌن ،%7.48ودبعدؿ متوسط بلغ خالؿ ىذه الفرتة بػػ ،نسمة100مشرتؾ لكل 
 2014سنيت  يث اطلفضت  يف حب يف االطلفاض اترة واالرتفاع اترة أخر االشرتاكات يف اذلاتف اخللويبدأت 

يف و 103.54بػ 2016ارتفعت يف سنيت  و 101.70بػ 2015يف سنة  و  نسمة،100مشرتؾ لكل  105.41بػ
 االشرتاكات يف اذلاتف اخللويفقد  2020و 2019و 2018يف سنوات  أما، 106.76بػ 2017سنة  

 99.39بػ 2014ويف سنة  97.04بػػ  2019يف سنة  و 95.29بػ 2018تدبداب حيث بلغت قيمتها يف سنة  
 %.-0.31ودبعدؿ وسطي قدر 

 
 
 

                                                           
 .70مرجع سابق، ص حسٌن شنٌن،  1
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الفرتة  خالل تونس وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف النمو االقتصادي تطور :الثاين ادلطلب
2000-2020. 

خالؿ  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿوقطاع  النمو االقتصاديعرفت دولة تونس تطور كبًن يف معدالت 
 .2020-2000الفرتة 

 .2020-2000 الفرتة خالل تونس يف النمو االقتصادي معدالت طوراألول: تالفرع 
 أف: نالحظ (30/30) رقم ( والشكل03/03ادللحق رقم ) خالؿ من

 .2020-2000 الفرتة خالل تونس يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/09) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  لدويلبياانت صندوؽ النقد ا-
  21.474بػػػ 2000حيث بلغ سنة  ،تزايد النتاج اإلمجايل احمللي 2003 إىل 2000من الفرتة مابٌن 

ويف سنة  ،مليار دوالر 23.142ػػبػ 2002مليار دوالر ويف  سنة   22.066بػػػ 2001يف سنة و مليار دوالر 
 2004بٌن  ويف الفرتة مابٌن  ما،%6.57ودبعدؿ متوسط  موجب قدر  ،مليار دوالر 27.454بػػػ 2003

مليار دوالر ويف   31.184بػػػ 2004يف  سنة ، حيث بلغ بلغ  الناتج اإلمجايل احمللي ارتفاعا ملحوظا 2008و
 2007مليار دوالر ويف  سنة  34.377بػػػ 2006ة مليار دوالر ويف  سن 32.272بػػػ 2005سنة 

 10.42مليار دوالر، ودبعدؿ متوسط  اغلايب قدر   44.844بػػػ 2008مليار دوالر ويف  سنة  38.915بػػػ
واحتل  قطاع الصناعات التحويلية على طوؿ ىذه الفرتة  أعلية نسبية ابدلقارنة مع القطاعات األخرى  يف ،%

عرؼ الناتج احمللي يف تونس تراجعا طفيفا  2009ويف سنة ،اإلمجايل احمللي مدى مساعلتو يف الناتج
 .%  مقارنة ابلسنة اليت قبلها 3.13-مليار دوالر وبنسبة مئوية  43.466قدر

https://www.imf.org/en/Dat
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 44.054تراوح بٌن   ،فقد ربسن الناتج اإلمجايل احمللي ربسنا ملحوظا 2014و 2010يف الفرتة  أما
مليار دوالر يف سنة  45.044و 2011مليار دوالر يف سنة  45.81و 2010مليار دوالر يف سنة 

ودبعدؿ متوسط  2014مليار دوالر يف سنة  47.634و2013مليار دوالر يف سنة  46.248و2012
فقد  ،2020و 2015 مابٌنويف الفرتة األخًنة ، 1، نتيجة ربسن حجم ادلبادالت اخلارجية مع اخلارج1.04%

يف و مليار دوالر  43.172  2015حيث بلغ يف سنة   ، تونس تراجعا  ملحوظاعرؼ الناتج اإلمجايل احمللي يف
بػػ  2018يف سنة و مليار دوالر  39.627بػػ  2017يف سنة و مليار دوالر  41.801بػػ  2016سنة 

مليار دوالر  39.219بػػ  2020يف سنة و مليار دوالر  39.169بػػ  2019يف سنة و مليار دوالر  40.139
 %. -3.12بلغ طوؿ ىذه الفرتة بػػػ  ودبعدؿ متوسط

 2020-2000 الفرتة خالل تونس يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور الفرع الثاين:
اخللوي  لكل االشرتاكات يف اذلاتف أف  نالحظ (30/03) رقم الشكل(  و 03/03ادللحق رقم ) خالؿ من

 : يلي فيما نوجزىا مراحل ىذه ة،الدراس فرتة خالؿ مراحل بعدة مر تونس يف نسمة ومعدلو100
 2020-2000 الفرتة خالل تونس يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/10) رقم الشكل

 

 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر
 . Excelوبرانمجالبنك الدويل بياانت -

طيلة فرتة  اذلاتف اخللوي شرتكٌن يفادليف البداية عرؼ سوؽ االتصاالت التونسي تزايدا مستمرا يف عدد 
بينما يف  ،نسمة100لكل  مشرتؾ1.23بػػ  اخللوي ادلشرتكٌن يف اذلاتفكاف عدد   2000ففي سنة  ،الدراسة

 %.223.76كبًنا جدا قارب   نسمة ودبعدؿ100لكل  3.97وصلت  2001سنة 

                                                           
 .179، ص2011-2007 للتنمية عشر احلادي ادلخطط التونسية، اجلمهورية1
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ويف  %، 46.41عدؿ نسمة ودب100لكل  5.82اذلاتف اخللوي ادلشرتكٌن يفزاد عدد  2002ويف سنة 
يف اذلاتف  %  وبلغ عدد ادلشرتكٌن  231.39عاود االرتفاع بنسبة كبًنة جدا بلغت  2003سنة 

اطلفضت معدالت  2007و 2004ويف الفرتة مابٌن  ،نسمة يف ىذه السنة100لكل   37.27اخللوي
 2005نة % س50.79و 2004% سنة  93.32حيث قدرت يف كل سنة بػ ،االشرتاؾ يف اذلاتف اخللوي

ىذه النسب كانت تقابلها زايدات يف عدد ادلشرتكٌن يف  ،2007% سنة 5.79و 2006% سنة  28.00و
 اذلاتف اخللوي .

%  8.53عرؼ النسبة تقدما ملحوظا مقارنة بسابقتها حيث قدرت بػػ  2010و 2008ويف الفرتة مابٌن 
احلاؿ فاف ىذه النسب  وبطبيعة 2010% يف سنة 12.28و 2009% يف سنة 12.69و 2008يف سنة 

يف نسب االشرتاكات لالطلراط األفراد يف  التطور يعزىو ، تقابلها زايدة يف عدد ادلشرتكٌن يف اذلواتف اخللوية
 ،2017غاية  إىلو  2011غًن انو ويف معظم سنوات ، (2010)واليت مت إطالقها سنة  اجليل الثالث خدمات 

يف نسب االشرتاكات لالطلراط  التطور يعزىا بوتًنة تقريبا اثبتة، و عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف اخللوي تزايد
سجل عدد ادلشرتكٌن   2011يف سنة و ، (2010)واليت مت إطالقها سنة  ،G3اجليل الثالث األفراد يف خدمات 

لكل  116.06بػ 2013يف و  ،نسمة100لكل  118.41بػػ 2012نسمة و100لكل  115.32بػػ
 2016نسمة و100ػ لكل 130.55بػ  2015نسمة و100لكل  129.11بػػ 2014يف سنة و  ،نسمة100

وبنسبة وسطية قدرت على طوؿ  ،نسمة100لكل   125.37بػػ 2017يف و  ،نسمة100لكل  126.35بػػ
وبزايدة  ،فقد عرؼ عدد ادلشرتكٌن استقرارا نوعا ما 2020و 2018أما مابٌن سنوات ،%2.77ىذه الفرتة بػػػ

 2019ويف سنة ، % 1.86وبنسبة  ،نسمة100لكل  127.71بػ 2018جد طفيفة سبثلت يف سنة 
نسمة  وبنسبة 100لكل 131.81بػػ  2020ويف سنة ، % 1.37نسمة  وبنسبة100لكل  129.46بػػ

1.82 .% 
 .2020-2000 الفرتة خالل تونس يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر رالثالث: تطو الفرع 

 الثابت لكلاالشرتاكات يف اذلاتف أف  (نالحظ30/00) رقم ( والشكل03/03ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر تونس يف نسمة ومعدلو100
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 2020-2000 الفرتة خالل تونس يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/11رقم) الشكل

 
 على :: من إعداد الطالب ابالعتماد  ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
حيث كانت  ،2006و 2000يف تونس ارتفاع مابٌن سنوات  االشرتاكات يف اذلاتف الثابت تشهد

يف سنة ،و نسمة100لكل  10.78بػ  2001يف سنة و نسمة 100لكل  9.84 بػ 2000سنة االشرتاكات يف 
بػ  2004يف سنة ،و نسمة100لكل  11.70بػ  2003يف سنة نسمة،و 100لكل  11.64بػ  2002

لكل  12.43بػ  2006يف سنة ،و نسمة100لكل  12.44بػ 2005يف سنة ،و نسمة100لكل  12.01
  2007عرفت تراجعا حيث سجلت يف سنة  العامٌن ادلوالٌنويف ،%3.46 يساوينسمة  ودبعدؿ متوسط 100

، نسمة100لكل   12.36عدد ادلشرتكٌن  بلغ  2008يف سنة و ،نسمة100لكل  12.36عدد ادلشرتكٌن  
بػػػ يف اذلاتف الثابت تزايدا ملحوظا  عرؼ عدد ادلشرتكٌن 2009ويف سنة ،%  تواليا0.62-% 0.06-ودبعدؿ 

ة يف السوؽ االنتشار ادلنخفض تفسر معدالوشلا سبق ؽلكن اف ن،%2.10نسمةودبعدؿ 100لكل  12.13
 وألسعار ادلرتفعة وأتثًن االستبداؿ الغائب أا إىلابإلضافة   ،ابخلصائص االحتكارية لسوؽ النطاؽ العريض  الثابت

بدأت االشرتاكات يف  2015غاية  إىل 2010غًن انو ويف الفرتة مابٌن ،1اذلاتف احملموؿ إىلاحملدود من الثابت 
بػ  2011يف سنة و ،نسمة100لكل  12.13بػ 2010حيث بلغت يف سنة  ،اذلاتف الثابت يف االطلفاض

لكل  9.33بػ  2013يف سنة و ،نسمة100لكل  10.13بػ  2012يف سنة و ،نسمة100لكل 11.34
ودبعدؿ  ،نسمة100لكل  8.44بػ  2015يف سنة و ،نسمة100لكل  8.58بػ  2014يف سنة و ،نسمة100

 ا،ذلاتف الثابت ارتفاععرؼ االشرتاؾ يف ا 2020و 2016ويف الفرتة مابٌن  ، %5.81-قدر  سليب متوسط
يف سنة و  ،نسمة100لكل  9.74إىل 2017يف سنة و ،نسمة100لكل  8.62إىل 2016حيث وصل سنة 

                                                           
 ومشال األوسط الشرق، تقرير البنك الدويل  عن اإلنرتنت إىل الوصول تسريع :إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف العريض النطاق شبكاتجلفلنوفسكا واخروف، اناتليا1

 .26، صإفريقيا
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 2020يف سنة و  ،نسمة100لكل  13.51إىل 2019 ،يف سنةو  نسمة100لكل  11.26إىل 2018
 %. 13.44 اغلايبودبعدؿ متوسط ،نسمة100. لكل  15.74إىل

 .2020-2000 الفرتة خالل تونس يف االنرتنت يف رتاكاالش مؤشر تطور الفرع الثالث:
 100لكل  االنرتنتاالشرتاكات يف أف  نالحظ (30/00) رقم ( والشكل03/03ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر تونس يف نسمة ومعدلو
 .2020-2000 الفرتة خالل تونس يف النرتنتا يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/12) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
الت لكن ىذه الزايدة كانت دبعد ،يف تونس تزايدا  طيلة فرتة الدراسة يف االنرتنت  عرؼ  عدد ادلشرتكٌن

ما قابل  ووى ،%56.25ما معدلو  2001سجلت يف سنة حيث  ،متفاوتة اترة ابالطلفاض واترة ابالرتفاع
بػ سجلت النسبة  ادلتوسطة  2004و 2002أما يف الفرتة  مابٌن ،نسمة100لكل  مشرتؾ يف االنرتنت  4.30

لكل  5.25ث بلغت تواليا قابل الزايدة الطفيفة يف عدد ادلشرتكٌن  يف االنرتنت حيما ي ووى ،25.73%
عرؼ  2009و 2005ويف الفرتة مابٌن ،نسمة100لكل  8.53نسمة  و100لكل  6.49ونسمة  100

 2005فقد ارتفع يف سنة  ،عدد ادلشرتكٌن  يف االنرتنت ربسنا ملحوظا عن الزايدة احملققة يف الفرتة السابقة
لكل  17.10إىل 2007 سنة يف ،نسمة100لكل 12.99إىل 2006يف سنة و ،نسمة100لكل  9.66إىل

يف ،و نسمة100لكل  34.07إىل 2009نسمة يف سنة 100لكل  27.53إىل 2008يف سنة  ،نسمة100
 .% 32.83قدر موجب نسمة ىذه الزايدات قابلها معدؿ متوسط 100لكل  36.80إىل 2010سنة 

العريض ليست منخفضة خلدمات اإلنرتنت ذات النطاؽ  يف تلك الفرتة  التكلفة وحبسب البنك الدويل فاف 
خارج ثورة  األفراددبا يكفي لكي تكوف دبتناوؿ اجلميع. وىناؾ خطر داىم من أف تبقى ادلاليٌن من 
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بعيدة ادلناؿ ابلنسبة دلا  مولة،زل وأاثبتة سواء كانت اإلنرتنت ذات النطاؽ العريض،  ات مازالت خدمو ،ادلعلومات
ٌن يف االنرتنت تباطؤ عرؼ عدد ادلشرتك 2015و 2010بٌن لكن يف الفرتة ما،1من السكاف%  60ال يقل عن 

لكل 39.10إىل 2011يف سنة و نسمة 100لكل  36.80إىل 2010حيث كاف يف سنة يف الزايدة، 
يف و ،نسمة100لكل 43.80إىل 2013يف سنة و ،نسمة100لكل 41.44إىل  2012نسمة ويف سنة 100
وبلغ متوسط ىذه   ،نسمة100لكل  46.50إىل  2015يف سنة و ،نسمة100لكل 46.16إىل  2014سنة 

عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت ارتفاعا حيث وصل سنة  2017و 2016ويف سنيت ، % 5.34ادلرحلة 
لكل 64.19بػ  2017يف سنة  و ،% 6.67نسمة  بنسبة قدرت 100لكل   49.60إىل 2016

ففي  ،نرتنت تزايدا طفيفاعرؼ عدد ادلشرتكٌن يف اال 2020و 2018ومابٌن ،  %29.42بنسبة نسمةو 100
ارتفع عدد ادلشرتكٌن  2019سنة  ويف،نسمة100لكل  64.19إىلارتفع عدد ادلشرتكٌن  2018سنة 

لكل  67.19إىلارتفع عدد ادلشرتكٌن  2020% ويف سنة  2.06بنسبة   ،نسمة100لكل  65.51إىل
 %.2.56نسمة  بنسبة 100

 يفعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  الناتج اإلمجايل احمللي وب :تطورادلطلب الثالث
 .2020-2000الفرتة خاللالكويت 

ومؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  النمو االقتصادي لتطور الوضع استعراضسنحاوؿ يف ىذا ادلطلب 
 يف دوليت الكويت.

 يفاالتصال  النتاج اإلمجايل احمللي وبعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات و  :تطوراألولالفرع 
 .2020-2000الفرتة خاللالكويت 

خالؿ  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿوقطاع  النمو االقتصاديعرفت دولة الكويت تطور كبًن يف معدالت 
 .2020-2000الفرتة 

 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف النمو االقتصادي معدالت تطورأوال :
 أف:  (نالحظ30/00) مرق الشكل(  و 03/04ادللحق رقم ) خالؿ من

                                                           
  9:50على الساعة   11/11/2021.، يـو https://blogs.worldbank.org/arمدوانت البنك الدويل ، على موقع 1

مدونات%20البنك%20الدولي%20،%20على%20موقع%20https:/blogs.worldbank.org/ar.،%20يوم%2011/11/2021
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 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/13) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelجوبرانم https://www.imf.org/en/Datمن على موقع بياانت صندوؽ النقد الدويل -
مليار دوالر،  37.721ج اإلمجايل احمللي يف دولة الكويت تساوي تا( كانت قيمة الن2000يف بداية سنة )

اال انو ومابٌن الفرتة  ،%7.52-ودبعدؿ سالب  ،مليار دوالر 34.886إىللكن يف السنة  ادلوالية اطلفضت 
سنة يف  مليار دوالر 47.844ارتفع من حيث  ،حقق الناتج احمللي اإلمجايل قفزات نوعية 2008 إىل 2003
وىذا بسبب  ،% 25.46ودبعدؿ متوسط اغلايب  ،2008سنة يف  مليار دوالر 147.402إىل 2003

التحسن الواضح  الذي عرفتو أسعار احملروقات نتيجة زايدة الطلب العادلي عليها،  وبذلك عرفت معدالت 
شهد الناتج احمللي اإلمجايل تراجعا  بػػ  2009سنة  ويف،االدخار أعلى نتيجة الرتفاع مستوى الدخل فيها

متأثرا بذلك ابألزمة ادلالية االقتصادية العادلية يف سنة  %28.09-مليار دوالر  ودبعدؿ سالب   105.992
أينما ارتفعت من   ،عاودت قيم الناتج اإلمجايل يف التحسن 2014و 2010ويف الفرتة مابٌن ،2008

ودبعدؿ متوسط اغلايب  2014مليار دوالر  يف سنة  162.695 إىل 2010سنة  مليار دوالر  يف 115.401
 .التحسن يف سوؽ الطلب يف قطاع احملروقات  إىلويرجع ىذا االرتفاع  ،% 9.77بلغ 

 دوالر يفمليار  114.606مسجال  ،شهد الناتج اإلمجايل اطلفاضا يف قيمو 2016و 2015ويف سنيت  
 غًن انو يف السنتٌن،%  -29.56ودبعدؿ سليب  ،2016سنة  ر يفدوالمليار  109.381و 2015سنة 

 2018مليار دوالر  ويف  سنة  120.687ما  قيمة   2017حيث سجل يف سنة  ،ادلواليتٌن ربسنت قيمو
 2019إال انو ويف سنيت ، %14.51و%  10.34ودبعدلٌن اغلابيٌن  بػػ  ،. مليار دوالر138.202قيمة 

دبعدلٌن و ،مليار دوالر 105.949مليار دوالر  و  136.192حيث سجل ضا، عرؼ الناتج اطلفا 2020و
اخلارجي، واطلفاض  الطلب مستوايت لتباطؤ وىذا االطلفاض جاء كنتيجة ،%22.21-و%1.45-بلغ 

https://www.imf.org/en/Dat
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الركود و  ،20191أوبك يف سنة  ابتفاؽ العربية الدوؿ التزاـ ظل يف إنتاجو وكميات للنفط العادلية األسعار
 . 2020( يف سنة 19العادلي الذي تركتو تداعيات أزمة كوروان )كوفيد االقتصادي  

 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطوراثنيا :
 أف:  نالحظ (30/00رقم) الشكل(  و 03/04ادللحق رقم ) من
 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور: (03/14)رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
حيث ،الكويت يفاطلفاضا يف إعداد االشرتاؾ اذلاتف الثابت    2007 إىل 2000شهدت الفرتة من 

مشرتؾ يف  100مشرتؾ لكل  19.65 إىل 2000مشرتؾ يف سنة  100 مشرتؾ لكل 25.73اطلفض من 
الذي صدر عن  وزارة االتصاالت  ابلقرار االطلفاضويفسر ىذا ،% -3.29ودبعدؿ سليب قدربػػ ،2007سنة 

ويف الفرتة ما بٌن  ،يف ادلائة  40  إىلبفرض  زبفيض يف األسعار بنسبة تصل  ،نتج اطلفاض األسعار يف الكويت
مشرتؾ لكل 20.08بػ    2009سجل الناتج  اإلمجايل تذبذاب طفيفا حيث ارتفع يف سنة  2019و 2008

أعلى  2013وحقق يف سنة ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  18.37بػػػ  2010لينخفض يف سنة  ،مشرتؾ 100
 20.07إىل 2017ووصل عدد ادلشرتكٌن يف سنة ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  23.03مستوى لو حيث بلغ 

وسجل  مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  19.76إىل 2019لتنخفض أكثر يف سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 
 21.99عرؼ عدد ادلشرتكٌن زايدة قدرت بػػ 2020ويف سنة ،% 0.38 خالؿ ىذه الفرتة بػػ ادلعدؿ ادلتوسط

 .%11.29دبعدؿ بلغ  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 
                                                           

، يـو  https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reportsتقرير عن برامج اقنتصادية على موقع  صندوؽ النقد العريب ،1
 .10.00على الساعة  11/11/2021
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 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطوراثلثا :
 أف:  نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/04ادللحق رقم ) خالؿ من

 2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/15) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمجالبنك الدويل بياانت -
حيث  ،ارتفاعا مستمرا الكويت يف االشرتاؾ دلؤشر االنرتنت عدد شهد 2014و 2000يف الفرتة ما بٌن 

وواصل  ،2008مشرتؾ  يف سنة  100مشرتؾ لكل  42.00إىلمشرتؾ  100مشرتؾ لكل  6.73قفز من 
مشرتؾ يف  100مشرتؾ لكل  78.70إىل 2011مشرتؾ  يف سنة  100مشرتؾ لكل  65.77االرتفاع من 

مع حلوؿ سنة و إال انو  ،% 20.06ادلتوسط على طوؿ ىذه الفرتة  بزايدة مساوية   وقدر ادلعدؿ ،2014سنة 
 100ليعاود االرتفاع فوؽ عتبة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  72.00سجل اطلفاضا يف عدد مشرتكٌن بػػ 2015

مشرتؾ لكل  100حقق عدد ادلشرتكٌن  2017ويف سنة  ،% 8.84ودبعدؿ اغلايب  ،2016مشرتؾ  يف سنة 
مشرتؾ  99.60بػػ 2018، غًن انو سجل اطلفاضا يف سنة % 27.60ودبعدؿ جد اغلايب  قدره  ،مشرتؾ 100
 100مشرتؾ لكل  100.92بػػػ  2020و 2019ليعاود بعد ذلك االرتفاع يف سنيت  ،مشرتؾ 100لكل 

 .على التوايل %1.66و%1.33مشرتؾ ودبعدؿ اغلايب  100مشرتؾ لكل  102.60و ،مشرتؾ

 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطوررابعا :
 أف:  (نالحظ30/00) رقم الشكل (  و03/04ادللحق رقم ) خالؿ من
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 2020-2000 الفرتة خالل الكويت يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/16) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل انت بيا-
الكويت  يف احملموؿ فاالشرتاؾ يف مؤشرا ذلات ازداد عدد 2004غاية  إىلو  2000يف الفرتة األوىل من 

بعدما كاف يف  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  80.64إىل 2004حيث وصل يف سنة  ،أربعة إضعاؼ إىلتقريبا 
تعد  وبشكل عاـ، % 30.81  إىلووصل ادلعدؿ ادلتوسط  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  23.27 2000سنة 

 يف وقت مبكر 3Gحيث  أطلقت الكويت خدمات اجليل الثالث  ،دوؿ اخلليج من  أوائل ادلتبنٌن اجليل الثالث
مشرتؾ  100مشرتؾ لكل  60.88اطلفاضا متواليا قدر بػػ 2006و 2005وسجل يف سنيت،20041عاـ من 

ويف الفرتة ادلوالية تتاليا، %18.37-و%24.51-مشرتؾ ودبعدالت سلبية 100مشرتؾ لكل  49.69و
حيث  ،أكثر من الضعف إىلاالشرتاؾ يف اذلاتف احملموؿ  شهدت االشرتاكات يف أعداد ،(2007-2011)

اف يف سنة وىذا بعدما ك ،%17.10ودبعدؿ  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  155.75بػػ 2011بلغت يف سنة 
عرفت  2020- 2012ويف الفرتة ،%14.63ودبعدؿ  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  56.96مقدرا بػػ 2007

 181.77إىل 2013حيث قفز سنة  ،االشرتاؾ يف اذلاتف احملموؿ تذبذابت يف ادلشرتكٌن أعداداالشرتاكات يف 
لك معدال موجبا زلققا بذ، 2014مشرتؾ  يف سنة  205.91وذباوز عتبة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 

وهبذا االرتفاع ادلذىل الذي حققو  صنفت دولة الكويت  كواحدة من البلداف اليت حققت  ،%13.28مساو  
الذي  ،2018كٌن تعثرات متتالية خاصة يف سنة وسجل عدد ادلشرت ،2013%يف سنة  67.78مرحلة النضج 

 %.1.36دلعدؿ  175.71إىل 2020ليصل يف سنة ، %2.50-دبعدؿ   171.61سجل 

                                                           
يـو ،  https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reportsصندوؽ النقد العريب ، تقرير عن برامج اقنتصادية على موقع 1

 .11.13على الساعة . 27/02/2022
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ت تكنولوجيا ادلعلومات وبعض مؤشرا النمو االقتصاديمعدالت  رالثالث: تطو ادلبحث 
 .2020- 2000 الفرتة خاللبعض الدول النامية األسيوية  يف واالتصال

ومؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  النمو االقتصادي لتطور الوضع استعراض سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث
 يف أسيا .لبعض الدوؿ النامية 

واالتصال مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات  االقتصادي وبعضالنمو معدل  راألول: تطو ادلطلب 
 .2020- 2000الفرتة خاللالسعودية  يف

 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿوقطاع  النمو االقتصادييف معدالت  اكبًن  اتطور شهدت دولة السعودية 
 .2020-2000خالؿ الفرتة 

 2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف النمو االقتصادي تمعدال رأوال: تطو 
 ادلملكة السعوديةأف معدالت الناتج يف  نالحظ (30/00) رقم الشكل( و 03/05ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر
 .2020-2000 الفرتة خالل سعوديةال يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/17) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  بياانت صندوؽ النقد الدويل-
 رمليار دوال 215.808 إىل فعارت مث دوالر مليار189.138 حوايل 2000 سنة سجل الناتج أف نالحظ

وىذا االرتفاع يف  ،دوالر مليار 328.206 إىل 2005 سنة وصل أف إىل ابالرتفاع ليستمر ،2003 سنة يف
 إىلاخلماسي السابع والذي يسعى  جالناتج يتوافق مع اخلطة ادلربرلة من طرؼ احلكومة السعودية من خالؿ الربانم

تشجيع القطاع اخلاص يف  إىلة االقتصادية يف الربامج السابقة  والذي يهدؼ االستمرار يف اخلطط ادلوضوعة للتنمي

https://www.imf.org/en/Dat
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الولوج وادلساعلة يف التنمية االقتصادية والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع العمليات اإلنتاجية يف رلاالت 
ارتفاعا من لي شهد الناتج احمل 2010و 2006ويف الفرتة الثانية مابٌن ، 1الصناعة والتجارة والفالحة

 11.60ودبعدؿ وسطي بلغ  2010سنة   دوالر مليار528.207 إىل 2006سنة  دوالر مليار 376.398
رفع  إىلوالذي يهدؼ  ،لربانمج اخلماسي الثامنمع ا وافقةتىذه الزايدة اليت شهدىا  الناتج احمللي  جاءت مو %، 

أف ىذا الربانمج عمل على توسيع  اكم  ،تصاديةوالعمل على إسراع عملية التنمية االق النمو االقتصاديمعدالت 
القواعد االقتصادية دبا فيها الصناعات التحويلية، كما عمل على العمل على هتيئة ادلناخ الالـز من اجل جلب 

ابرتفاع يف السنوات األربع األويل حيث انتقل يف  فقد سبيز الناتج 2015و 2011بٌن الفرتة  ما،2االستثمارات
 ،% 1.30ودبعدؿ  دوالر مليار 756.35إىل% 27.08ودبعدؿ  دوالر مليار 671.239من  2011سنة 

-زلققا معدال سالب  دوالر مليار 654.27اطلفض الناتج احمللي  وأصبح يساوي  2015انو وحبلوؿ سنة  إال
ويف  ،ايلتراجع أسعار النفط يف العامل واليت بدورىا أثرت على الناتج احمللي اإلمج إىل%، وىذا راجع  13.50

 بػػ  2016عرفت الناتج احمللي ربسن ملحوظ حيث بلغت قيمو سنة  2019-2016الفرتة األخًنة 
 مليار 786.522بػػ   2018سنة و  ،دوالر مليار 688.586بػػ   2017سنة و ،دوالر مليار 644.935

 6.77% و1.43-زلققا بذلك معدالت متتالية ،دوالر مليار 792.966بػػ 2019ويف سنة ، دوالر
غًن ،3االرتفاع احملسوس الذي شهدتو أسعار احملروقات إىلويرجع ىذا التحسن ، % 0.82و%  14.22%و

% متأثرا بذلك  -11.71ودبعدؿ  دوالر مليار 700.118عرؼ الناتج اطلفاضا بلغ  2020انو وحبلوؿ سنة 
 يطلق عليها أبزمة كوروان.ما  وابألزمة الصحية  اليت مست مجيع دوؿ العامل أ

  2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور نيا:اث
االشرتاكات يف معدالت االشرتاكات أف  نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/05ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتةؿ خال مراحل بعدة الثابت يف السعودية مرتف وااذل

                                                           
 .75،ص2001، ادلملكة العربية السعودية، 2005-2001خطة التنمية السابعة  وزارة االقتصاد والتخطيط،1
 .31،ص2006، ادلملكة العربية السعودية، 1020-6200خطة التنمية السابعة  وزارة االقتصاد والتخطيط،2
 .26،ص2011، ادلملكة العربية السعودية، 2015-1120ية السابعة خطة التنم وزارة االقتصاد والتخطيط،3
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 .2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور:(03/18) رقم شكلال

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
 و% وى2.01االشرتاؾ يف اذلاتف الثابت متوسط عرؼ  معدؿ  2006 إىل2000يف البداية ومن الفرتة 

لكل  14.35اىل  2006حيث وصلت سنة  ،ما يفسر ابلزايدة احلاصلة يف عدد  ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت
ويف الفرتة الثانية عرؼ عدد  ،مشرتؾ 100لكل  14.35بػػ  2000نة مشرتؾ بينما كاف عددىم س 100

 100لكل  16.13بػػػ 2006حيث بلغ عددىم يف سنة  ،ملحوظا  ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت اطلفاضا
يف و مشرتؾ  100لكل  15.84بػػػ  2008سنة ويف  ،مشرتؾ 100لكل  15.87بػ 2007 ، ويف سنةمشرتؾ

 ،مشرتؾ 100لكل  15.19 فقد سجلت 2010يف سنة   ،أمامشرتؾ 100لكل  16.66بػػػ  2009 سنة
ظهور شبكات اذلاتف  إىلع ىذا االطلفاض يف عدد ادلشرتكٌن رج، وي%-1.2قدرت سالبة وبنسبة متوسطة 

 تنفيذ يف السعودية على العمل ةاحلكوم بدأتإليها، كما  ؿضلو التحو اخللوي الذي أدى بدوره عزوؼ األفراد 
 .1الستمارات وملء التفاعلية، البواابت وفتح الرقمية، ادلعلومات أرشفة مثل اإللكرتونية، احلكومةظلوذج  تطبيق

مشرتؾ  100لكل  16.39إىلارتفع عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت  2012و 2011ويف سنيت 
 100لكل  16.44إىلمشرتؾ  100لكل  2013انو اطلفض يف سنة  إال،مشرتؾ 100لكل  16.47و

 100لكل  17.02 إىل 2014ليعاود االرتفاع يف سنة ،%-0.2مقارنة ابلسنة اليت قبلها ودبعدؿ  ،مشرتؾ
 إىلو  2016لكن ومن الفرتة ، مشرتؾ 100لكل  11.81 إىل 2015والنزوؿ سنة  ،%3.55بنسبة مشرتؾ و 

 %.16.64اغلايب متزايدة ودبتوسط أعداداسجل االشرتاؾ يف اذلواتف الثابتة 2020غاية 

                                                           
 .382، ص 2،2014+1، العدد 30رللة جامعة دمشق، اجمللد  ،العربية الدول يف الرقمية والفجوة ادلعلومات رلتمع علي، الشيخ مسًن 1
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 .2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر راثلثا: تطو 
االشرتاكات معدالت االشرتاكات أف  نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/05ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة نرتنت يف السعودية مريف اال
 .2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/19) رقم الشكل

 
 ب ابالعتماد على :: من إعداد الطال ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
ففي  ،يعد سوؽ االنرتنت يف السعودية من األسواؽ اليت عرفت استمرارا يف االرتفاع على طوؿ فرتة الدراسة

 إىلأي   2002الضعف سنة  إىلوارتفع العدد  ،مشرتؾ 100لكل  2.21كاف عدد ادلشرتكٌن   2000سنة 
ويرجع ىذا ، 2000قورنت بسنة % وىي نسبة جد مرتفعة إذا ما 111.75مشرتؾ وبنسبة  100لكل  4.68

أينما مت  إطالؽ رلموعة أي يت سي السعودية  2000دخوؿ عامل االنرتنت حيز التنظيم سنة  إىلاالرتفاع 

(STC KSA )،  100لكل  10.23 إىليف االنرتنت  ارتفع عدد ادلشرتكٌن 2004ومع حلوؿ سنة 

ىذا العاـ شهد دخوؿ متنافس جديد يسمى بػػ )االرباد لالتصاالت ( والذي يدعم بتوفًن االنرتنت  أف إال،مشرتؾ
 إىلارتفع عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت  2007يف سنة و ،1عن طريق اذلواتف اخللوية عن طريق  خدمة "جواؿ نت "

حيث شاىد السوؽ السعودي دخوؿ متنافس جديد )شركة بتلكو(  ،% 54.17مشرتؾ وبنسبة 100لكل  30
كما انو يف ىذه السنة  على خدمات اذلاتف الثابت، STC KSAالبحرينية والذي عمل على إهناء احتكار 

 .ميغابيت 4ميغابيت و2وبسرعة فاقت  ADSLقامت شركة بتوفًن خدمة 
 54ومشرتؾ  100لكل  41 إىليف االنرتنت  عدد ادلشرتكٌنسجل  2012و 2010ويف الفرتة مابٌن 

%، وشهدت بداية ىذه الفرتة اتفاؽ مابٌن ىيئة االتصاالت  13.68و%  7.89مشرتؾ وبنسب  100لكل 
                                                           

 . 1998افريل  21بتاريخ  35 :وادلرسـو ادللكي رقم ـ  2002سبتمرب  9ادلؤرخ بتاريخ  171قرار رللس الوزراء رقم 1
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ا الكندية ادلشغلة خلدمة بالؾ بًني  قصد إدخاؿ خدمة REQCHARCH IN MOTIONو
السًنفرات من الشركة توقف مؤقت بسبب مع هناية ىذه الفرتة  توقفت ىذه الشركة بشكل و التواصل الفوري. 

مشرتؾ  100لكل  60.50 إىلسجل عدد  ادلشرتكٌن يف االنرتنت  2015و 2013ويف الفرتة مابٌن ، الـا
عدد  دازداي%، حيث شهدت ىذه الفرتة  7.58و%  12.04مشرتؾ وبنسب  100لكل  69.62و

عرؼ عدد   2018و 2017ويف سنة ،حة يف البالداخلدمات الناقلة للبياانت ادلتا أنواعادلستخدمٌن على سلتلف 
مشرتؾ وتزامن ىذا  100كل   93.31مشرتؾ وبنسب و 100بكل  82.12ادلشرتكٌن يف االنرتنت ارتفاعا 

بكل  94.63 -2020و 2019ويف األخًن ويف سنيت  ،G4 lteاالرتفاع مع خدمة االشرتاؾ يف خدمة 
ىذه الفرتة يف نية احلكومة التحوؿ االقتصاد حيث ظهرت يف  ،مشرتؾ 100بكل  96.31مشرتؾ و 100

 .1كما مت إطالؽ خدمة اجليل اخلامس على نطاؽ واسع من مناطق ادلملكة  ،الرقمي السريع

 2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور: رابعا
االشرتاكات معدالت شرتاكات االأف  نالحظ (30/03) رقم الشكل(  و 03/05ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة نرتنت يف السعودية مريف اال
 2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/20) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع نك الدويل الببياانت -
حيث ظلا االشرتاؾ  ،يعترب نسب االشرتاؾ يف اذلواتف النقالة يف السعودية من اكرب النسب يف الشرؽ األوسط 

 2011حيث بلغ عدد ادلشرتكٌن يف سنة  2011و 2000يف اذلواتف اجلوالة بشكل رىيب خالؿ الفرتة 
 100لكل  6.66واليت كاف  2000% وىذا مقارنة مع سنة  1.59مشرتؾ وبنسبة  100لكل  191.03ػػب

وترجع األسباب يف ىذا االرتفاع الرىيب اقتناء األفراد  ،% 34.85متوسطة بلغت موجبة وبنسبة  ،مشرتؾ
                                                           

   11:22على الساعة  27/02/2022، يـو  https://www.alvexo.ae/blog/gcc-and-5g-smartphoneشبكة الفيكسو، على موقع  / 1
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كما شهدت ىذه   ،2003للهواتف الذكية وخاصة بعد دخوؿ شركة بالؾ بًني الكندية يف السوؽ الكندية سنة 
كما اف  األوضاع االقتصادية اجليدة  اليت G3وG2الفرتة ربط الشبكات اذلواتف اخللوية ابالنرتنت كظهور 

االشرتاؾ يف  إىلالتحوؿ  من خطوط االشرتاكات الثابتة  إىلابألفراد  أدىتعيشها البالد والقدرة الشرائية العالية 
قد شهدت االشرتاؾ يف اذلواتف النقالة تراجعا طفيفا طيلة سنوات أما يف الفرتة الثانية ف،اذلواتف اخللوية

وىذا  ،% -17.78مشرتؾ وبنسبة  100لكل  121.48 إىل 2017حيث وصل يف سنة  2017و2012
%، ويرجع ىذا االطلفاض  -4.84وبنسبة  181.79مشرتؾ  100مقدرا بػػ لكل 2012بعدما كاف يف سنة 

كما أف اقتناء السوؽ   ،واتف الثابتة سواء من حيث السعر والسرعةالتحسن الذي طرأ على شبكات اذل إىل
وإبطالؽ خدمات اجليل الرابع والتأىب ، السعودي يف ىذه الفرتة قد حقق تشبعا يف االشرتاؾ يف اذلواتف احملمولة

 122.57بػػ 2018فقد بلغت يف سنة   ،إلطالؽ اجليل اخلامس عاودت االشرتاؾ يف اذلواتف اخللوية ابلصعود
 .%1.89% و1.43% و0.9وبنسب  126.67بػػ  2020و124.32بػ   2019و

االتصاالت يف وبعض مؤشرات تكنولوجيا  النمو االقتصادي معدالت تطور :الثاين ادلطلب
 .2020-2000 الفرتة خاللاإلمارات العربية ادلتحدة 

خالؿ  يا ادلعلومات واالتصاؿتكنولوجوقطاع  النمو االقتصاديعرفت دولة اإلمارات تطور كبًن يف معدالت 
 .2020-2000الفرتة 

 .2020-2000 الفرتة خالل العربية اإلمارات يف ياالقتصاد النمو معدالت أوال: تطور
 يفالناتج احمللي اإلمجايل االشرتاكات أف  نالحظ (30/00) رقم ( والشكل03/06ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتةؿ خال مراحل بعدة اإلمارات العربية ادلتحدة مر
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-2000 الفرتة العربية خالل اإلمارات يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/21) رقم الشكل
2020. 

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  بياانت صندوؽ النقد الدويل-
اإلمارات ارتفاعا  يفعرؼ الناتج اإلمجايل احمللي فقد  2008اىل سنة  2000من سنة  ففي الفرتة األوىل

مليار دوالر سنة  315.475إىل 2000مليار دوالر يف سنة  103.893حيث تراوح مابٌن  ،وربسنا ملحوظا
مليار  222.117بلغ و  2006مليار دوالر سنة  200رتفاع فاؽ عتبة ، كما شهدت ىذه الفرتة ا2008

وبطبيعة احلاؿ فقد احتل قطاع الصناعات اإلستخراجية  ،% 13.49وكاف ادلعدؿ ادلتوسط ذلذه الفرتة  ،دوالر
اطلفض الناتج اإلمجايل احمللي  2009ويف سنة  ، 1مقارنة مع القطاعات األخرى وأعلى معدالت النم

ويف الفرتة مابٌن ،2008% متأثرا ابألزمة ادلالية بسنة 19.63-مليار دوالر ودبعدؿ متناقض  253.547إىل
قيمة  2014وشهد ربسنا ملحوظا فبلغ يف سنة  ،يف االرتفاع النمو االقتصاديعاود  2015و 2010

توسط وبلغ ادلعدؿ ادل ،مليار دوالر 289.787مقدرا بػػ 2009مليار دوالر بعدما كاف يف سنة   403.137
االرتفاع الغًن ادلسبوؽ اليت شهدنو أسعار احملروقات نتيجة زايدة  إىل%، ويعود ىذا التحسن 9.92ذلذه الفرتة 

%  11.16-تواليا ودبعدؿ  357.045و 358.135إىلتراجع  2016و 2015ويف سنيت ،الطلب عليها
 اليت النفطية اض االيراداتوالذي تسبب يف اطلف احملروقات % بسبب االطلفاض الكبًن يف أسعار 0.30-و

غًن انو ومع التحسن احلاصل يف أسعار احملروقات ارتفعت ، 2للدولة العامة االيرادات من األكرب الشق تشكل
 2018يف سنة  ومليار دوالر  385.605إىل 2017يف سنة ناتج اإلمجايل من جديدمستوايت ال

اطلفض الناتج  2020ويف سنة  ، والرمليار د 417.216إىل 2019سنة مليار دوالر و   422.215إىل
                                                           

 .27،ص1220ادلتحدة، العربية االمارات،2010-2005ادلتحدة  العربية االمارات بدولة واالجتماعية االقتصادية التطورات ،االقتصاد وزارة1
 .35 ،ص 2017، االمارات العربية ادلتحدة،، تقرير االقتصادي السنويوزارة االقتصاد2

https://www.imf.org/en/Dat
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بسبب االنكماش احلاصل يف االقتصاد  ،% 13.98-مليار دوالر ودبعدؿ سليب  358.869إىلاإلمجايل 
 (.19ظهور أزمة كوروان )كوفيد  إىلاإلمارايت خاصة واالقتصاد العادلي عامة .وىذا راجع 

 .2020-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر اثنيا: تطور
 اذلاتف يف االشرتاؾاالشرتاكات أف  نالحظ (30/00) رقم ( والشكل03/06ادللحق رقم )خالؿ  من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة اإلمارات العربية ادلتحدة مر يف الثابت

 .2020-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف ابتالث اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور :(03/22)رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
 ،2010و 2000شهد عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت يف اإلمارات العربية ادلتحدة اطلفاضا ما بٌن فرتة 

بػػ  مقدرا 2000بعدما كاف عددىم يف سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  17.30 إىل 2010حيث وصل سنة 
 معدؿ جد منخفض. و% وى -5.47ادلعدؿ ادلتوسط ذلذه السنوات  مشرتؾ. وبلغ 100مشرتؾ لكل  32.55

سنة  عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت ربسنا ملحوظا حيث بلغ يف 2017و 2011ويف الفرتة 
 20.40مقدرا بػػػ  2011يف احلٌن كاف عددىم سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل   24.46عددىم بػػػ 2017

 إىلويرجع ىذا التحسن  ،% على طوؿ ىذه الفرتة 5.22عدؿ ادلتوسط بػػ ادلوبلغ  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 
اة بشبكة األلياؼ الضوئية، ابف أبوظيب أوؿ عاصمة يف العامل مغط  2011اعالف  دولة اإلمارات يف العاـ 

ويف الفرتة سنة ،20141- 2012وتوصيل شبكة األلياؼ الضوئية للمنازؿ على مستوى العامل لثالثة أعواـ متتالية 
مشرتؾ  100مشرتؾ لكل   46 24.31عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت اطلفاضا طفيفا سجل  2018

                                                           
 .صباحا 11.04 ، على الساعة 112/12/2021. يـو  /https://u.ae-البوابة الرمسية حلكومة دولة االمارات، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على موقع 1

البوابة%20الرسمية%20لحكومة%20دولة%20الامارات،%20على%20موقع%20تكنولوجيا%20المعلومات%20والاتصال%20على%20موقع%20https:/u.ae/%20-,.%20يوم%2012/12/2021،%20على%20الساعة
البوابة%20الرسمية%20لحكومة%20دولة%20الامارات،%20على%20موقع%20تكنولوجيا%20المعلومات%20والاتصال%20على%20موقع%20https:/u.ae/%20-,.%20يوم%2012/12/2021،%20على%20الساعة
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 100مشرتؾ لكل  26.56عاود االرتفاع  مسجال   2020و 2019إال انو يف سنة ،%  -0.62وبنسبة 
 %.8.40و%  9.26مشرتؾ وبنسب  100مشرتؾ لكل  28.79ومشرتؾ 

 .2020-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور اثلثا:
 :ظ( نالح30/00رقم) ( والشكل03/06ادللحق رقم )خالؿ  من

 .2020-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف االنرتنت يف اكاالشرت  مؤشر تطور(: 03/23) رقم الشكل

 
 : من اعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
حيث   ،سنوات ادلدروسةاإلمارات العربية ادلتحدة ارتفاعا مستمرا طيلة ال يفعرؼ عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت 

 100مشرتؾ لكل  30.13بػ  2004ارتفاعا ملموسا وصل سنة  2004و 2000شهدت الفرتة مابٌن 
لمناطق احلرة دولة اإلمارات لأتسيس  تزامن ىذا التطور مع  وقد%، 5.06ودبعدؿ متوسط اغلايب بػػ   مشرتؾ،

أوىل  تعد ىذه اخلطوة من حيث 2000، ومدينة ديب لإلعالـ عاـ 1999مثل مدينة ديب لإلنرتنت عاـ 
 النمو االقتصاديو ، التكنولوجياخلطوات اليت تبنتها الدولة لدعم الشركات العاملة يف رلاؿ التقنية، وتعزيز التقدـ 

حقق عدد ادلشرتكٌن   2007و 2006و 2005ويف سنوات ،1يف دولة اإلمارات، والشرؽ األوسط بشكل عاـ
 100مشرتؾ لكل  52ومشرتؾ  100مشرتؾ لكل  40جل على التوايل يف االنرتنت قفزة نوعية  حيث س

 .%  لكل سنة 17.31%  و30و%  32.75مشرتؾ ودبعدالت  100مشرتؾ لكل  61مشرتؾ و
 94.82 إىل 2017سنة زاد عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت، حبيث وصل  2017و 2008ويف الفرتة مابٌن 

 ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  63أينما بلغ عددىم بػػ  2008وىذا مقارنة مع سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 
يف  إىل االستثماريف ىذه الفرتة  اإلماراتوعمدت دولة %، 4.59مقدرا بػػ وكاف ادلعدؿ السائد طوؿ ىذه الفرتة 

بتخصيص مبلغ  ،صندوؽ تطوير قطاع االتصاالت وتقنية ادلعلومات التابع ذليئة تنظيم االتصاالت واحلكومة الرقمية
                                                           

  .صباحا 11.09 الساعة، على 112/12/2021. يـو - /https://u.aeالبوابة الرمسية حلكومة دولة االمارات، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على موقع 1
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يف مشاريع سلتلفة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا  2014و 2008مليار درىم بٌن عامي  1.6ر من أكث
ودعم ادلشاريع  التقنية، تشمل: التعليم، والبحث والتطوير،واحلاضنات عدة زلاور ادلعلومات. ويعمل الصندوؽ عرب

حيث سجل على  رتفاعاحقق عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت ا  2020و 2019و 2018وات نويف س ،1الوطنية
مشرتؾ لكل  101.45مشرتؾ و 100مشرتؾ لكل  99.77ومشرتؾ  100مشرتؾ لكل  98.45التوايل 
 %  لكل سنة.1.68%  و 1.34و%  3.83مشرتؾ ودبعدالت  100

 .2020-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطوررابعا  :
 (نالحظ:30/00رقم) الشكلو  ( 03/06ادللحق رقم )خالؿ  من

-2000 الفرتة خالل اإلمارات يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/24) رقم الشكل
2020. 

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
-2000الفرتة ادلدروسة  جدا طيلةخللوي يف اإلمارات العربية ادلتحدة مستوايت مرتفعة حقق سوؽ اذلاتف ا

 45.45بػػ 2000مشرتؾ والذي كاف سنة  100مشرتؾ لكل  98.82حقق  2005ففي سنة  ،2020
دولة  إلطالؽتبين ىذه الفرتة مع   تكما تزامن  ،% 14.09مشرتؾ  ودبعدؿ متوسط موجب  100مشرتؾ لكل 

بشكل عاـ،  وتعد من   2004من عاـ  يف وقت مبكر 3Gالعربية ادلتحدة خلدمات اجليل الثالث اإلمارات 
 100ذباوز عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف اخللوي عتبة  2015و 2006ويف الفرتة مابٌن  ،أوائل ادلتبنٌن ذلذه اخلدمة

مشرتؾ لكل   193.70عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف اخللوي  2015حيث وصل سنة ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 
مشرتؾ لكل  104.13الذي كاف عددىم  2006زلققا ارتفاعا رىيبا خاصة إذا ما قورف بسنة، مشرتؾ 100
أطلق عليو   ما إىلواىم ما ميز ىذه الفرتة  %، 7.20وحقق ادلعدؿ ادلتوسط يف ىذه الفرتة  ،مشرتؾ 100

                                                           
 صباحا. 11.12 ، على الساعة 112/12/2021. يـو  /https://u.ae-مات واالتصاؿ على موقع البوابة الرمسية حلكومة دولة االمارات، تكنولوجيا ادلعلو 1
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مكاف، وعلى مدار الساعة من خالؿ  حبكومة اإلمارات الذكية من أجل توفًن اخلدمات للجمهور، من أي
سبتلك و ، طيار، والروبواتت اذلواتف والتطبيقات النّقالة، واألكشاؾ، والتقنيات القابلة لالرتداء، والطائرات بدوف

دولة اإلمارات واحدة من أفضل شبكات االتصاالت على مستوى العامل، فضاًل عن البنية التكنولوجية ادلتطورة، 
واليت تقدـ مستوايت فائقة « 4G»دبكانة عادلية رايدية، السيما على صعيد شبكة اجليل الرابع حيث تتفرد الدولة 

من التغطية وجودة األداء، كما كانت من أوائل دوؿ العامل يف البدء ابختبارات شبكات اجليل اخلامس، وتستثمر 
( وإنرتنت األشياء M2Mزة )ألجلها يف أحدث احللوؿ والتقنيات ادلستقبلية مثل حلوؿ االتصاؿ بٌن األجه

(IoT ووصل قطاع االتصاالت يف  ،)ويف الفرتة األخًنة ،1% 69.23والذي قدر  النضجمرحلة  إىل اإلمارات
حيث ذباوز عدد  ادلشرتكٌن رقم  ،حقق عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف اخللوي معدالت مرتفعة جدا 2020و 2016

شلا شكل   ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل 212.60ػبػ 2020سنة يف وصل و ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  200
 %. 1.96بػػ وسجلت النسبة ادلتوسطة ذلاتو الفرتة  212.64واليت كاف عددىم بػػ 2016اطلفاضا مقارنة بسنة  

واالتصال  وبعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات النمو االقتصاديمعدل  ادلطلب الثالث: تطور
 2020-2000الفرتة خاللقطر والبحرين  يف

ومؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  النمو االقتصادي لتطور الوضع استعراضنحاوؿ يف ىذا ادلطلب س
 والبحرين.يف دوليت قطر 

 مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال االقتصادي وبعضالنمو معدالت  تطور الفرع األول:
 .2020-2000خالاللفرتةقطر  يف

خالؿ الفرتة  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿوقطاع  النمو االقتصاديالت عرفت دولة قطر تطور كبًن يف معد
2000-2020. 

 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف النمو االقتصادي معدالت تطورأوال: :
 قطر مرفي النمو االقتصاديأف معدؿ  نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/07ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا مراحل ىذه ة،الدراس فرتة خالؿ مراحل بعدة

                                                           
 صباحا 11.04على الساعة  20/02/2022، يـو  /https://u.aeالبوابة الرمسية حلكومة دولة االمارات ، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على موقع 1

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/science-and-technology/key-sectors-in-science-and-technology/information-and-communication-technology%20على%20الساعة%2011.04
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/science-and-technology/key-sectors-in-science-and-technology/information-and-communication-technology%20على%20الساعة%2011.04
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 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/25) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  بياانت صندوؽ النقد الدويل-
-مليار دوالر ودبعدؿ منخفض  17.498حيث سجل   2001عرؼ الناتج اإلمجايل اطلفاضا  يف سنة 

 .مليار دوالر 18.085أينما كانت قيمتو   2000% مقارنة بسنة  3.25
  112.62 إىل 2008عرؼ الناتج اإلمجايل أرقاما متتابعة حيث وصل يف سنة  2008و 2002ويف الفرتة 

نمو ادلعدؿ ادلتوسط  لل وبلغمليار دوالر،  19.334الذي سجل  2002دوالر وىذا مقارنة مع سنة  مليار
التحسن االقتصادي اليت شهدنو البالد  إىلرجع السبب يف ىذه الزايدة ، ي% 31.03يف ىذه الفرتة  االقتصادي

ساعلة يف الناتج وسيطر قطاع اخلدمات احلكومية على اعلي نسبة م ،نتيجة ربسن أسعار احملروقات
   ،وساعلت بدرجة اثنية  االستثمارات ادلرتبطة بعدد من ادلشاريع قيد اإلصلاز خاصة يف قطاع الغاز ادلساؿ،اإلمجايل

عرؼ الناتج اإلمجايل  2009ويف سنة  ،كما اخذ قطاع البناء السكين والصناعي يف الناتج اإلمجايل  كمرتبة اثلثة
القطري  النمو االقتصاديالتأثًن الكبًن على  إىلوتعود  ،% -21.69عدؿ بلغ مليار دوالر دب 88.20اطلفاضا بػػ

حقق الناتج اإلمجايل  2014و 2010ويف الفرتة ما بٌن ،2008نتيجة األزمة االقتصادية  اليت مست العامل سنة 
يف احلٌن سجل سنة  الر،مليار دو  206.225بػػ 2014قيمتو يف سنة ما مستوايت مذىلة حيث رصدت 

%، وترجع ىذه الزايدة  19.48قيمتو موجبا زلققا بذلك معدال  119.707ما قيمتو مليار دوالر   2010
بيد انو عاود االطلفاض يف  البرتوؿ نتيجة زايدة الطلب عليها،التحسن الكبًن الذي شهدنو أسعار  إىليف الناتج 

مليار دوالر   161.74وسجل  على التوايل بسب اطلفاض الطلب على أسعار احملروقات 2016و 2015سنة 
% أيضا على التوايل،  -6.19% و21.57-مليار دوالر  على التوايل ودبعدؿ منخفض  151.732و
مايعادؿ  أي% 42القوة العاملة بػػ  إمجايلو ،%20يف ىذه  الفرتة  حيث سجل   ذروتو والتشييدقطاع البناء لغوب

https://www.imf.org/en/Dat
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مشاريع بنية ربتية متطورة وتستجيب   إىل ابإلضافةية مجلة من ادلشاريع التنمو  نفذت حيثعامل،   882.534
 2014% مابٌن سنوات  5.8أما قطاع الكهرابء وادلاء فقد سجل متوسط  ،20221الستضافة كاس العامل 

% يف سنة 0.7-و 2016% يف سنة 0.2-اذليدروكربوين احلقيقي معدالت  جالنات وظلوحقق  ،20172و
تقلبات  اليت تشهدىا أسعار الالناتج تذبذاب يف مستوايتو بسبب عرؼ  2019و 2017وبٌن سنوات ، 2017

مليار دوالر  على  175.838مليار دوالر  و 183.335مليار دوالر  و 161.099احملروقات حيث سجل 
% 7قطاع الصناعة التحويلية  وقد استحوذ،%-17.28% و13.80%و 6.17التوايل ودبعدالت 

% يف 12و 2018% يف سنة 14زلافظ على حصتو من الناتج بػ وبقي قطاع البناء ،% تواليا1.1و%6و
كربوين احلقيقي معدالت و اذليدر  جظلو الناتوحقق  ،% من الناتج1.1 إىل، وتراجع قطاع الكهرابء وادلاء 2019
 145.45ويف أخر سنة بلغ الناتج اإلمجايل ،20193% يف سنة 1.8-و 2018% يف سنة 0.3-سالبة  

كوروان وأتثًنىا على معظم اقتصادايت العامل،   أزمةهور ، بسبب ظ%-17.28منخفض مليار دوالر  ودبعدؿ  
وأدى ذلك  ، وكاف  أتثًنه أكثر حدة على البلداف ادلصدرة للنفط والغاز بسبب تزامنو  مع اطلفاض أسعارىا العادلية

ضت النفقات حيث اطلف ،بسبب تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي ،التوقف على جزء من األعماؿ إىل
 .4% واليت أثرت على العديد من القطاعات خاصة قطاع البناء والتشييد15-5االستثمارية مابٌن 

 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطوراثنيا :
 يفت أف  عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثاب نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/07ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة قطر مر

                                                           
 .6،ص 2014-2010 جهاز التخطيط واالحصاءاالفاؽ االقتصادية لدولة قطر ،1
 .9،ص 2017-2014جهاز التخطيط واالحصاءاالفاؽ االقتصادية لدولة قطر ،2
 .17،ص 2019-2017 ء، جهاز التخطيط واالحصااالفاؽ االقتصادية لدولة قطر 3
 .9،ص 2022-2020جهاز التخطيط واالحصاءاالفاؽ االقتصادية لدولة قطر ،4
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 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور: (03/26)رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
مشرتؾ لكل  27.04حيث انتقل من  قطر ارتفاعا،فييف البداية عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت 

مشرتؾ لكل  27.54إىلو  ،2001مشرتؾ سنة  100مشرتؾ لكل  27.23إىل2000مشرتؾ سنة  100
كٌن خطوط اذلاتف الثابت يف بدأ عدد ادلشرت  2010 إىل 2003ًن انو يف الفرتة غ  ،2002مشرتؾ  يف  100

 2007مشرتؾ لينخفض أكثر فأكثر سنة  100مشرتؾ لكل  27.06بػػػ 2003حيث سجل يف  ،التناقص
مشرتؾ لكل  14.54إىل 2010مشرتؾ  ووصل بو ادلطاؼ يف سنة  100مشرتؾ لكل  19.48حيث بلغ 

 أصبحع التكنولوجي والذي ونتيجة لتطور التنو ،%-7.56مشرتؾ ودبعدؿ متوسط بلغ يف ىذه الفرتة  100
يف % من  توفًن مجيع  30من  أكثر إىلعاماًل ىاًما شلا مسح بتطوير خدمات النطاؽ العريض الثابت حيث وصل 

 2020و 2011مابٌن  ةويف الفرت  ، (FTTx) اتصاالت النطاؽ العريض الثابتة عرب تقنية األلياؼ الضوئية
 2011ففي سنيت  ،فتارة يرتفع واترة ينخفض ،اب يف مشرتكيوشهد عدد ادلشرتكٌن خطوط اذلاتف الثابت تذبذ

مشرتؾ ودبعدؿ  100مشرتؾ لكل  17.96ومشرتؾ  100مشرتؾ لكل  15.18سجل زايدة قدرىا  2012و
نو يف السنتٌن ادلوالٌن تراجع العدد حيث بلغ يف سنة أ% تتاليا، بيد  18.33% و4.35مرتفع قدرة 

مشرتؾ  16.98بػػػ 2014ويف سنة  ،%1.68-ؾ دبعدؿ منخفض مشرت  100مشرتؾ لكل  17.66بػػػ2013
 100مشرتؾ لكل  17.92مسجال 2015 سنةليعاود االرتفاع يف  %،-3.83مشرتؾ دبعدؿ 100لكل 

بدأ عدد ادلشرتكٌن خطوط اذلاتف الثابت يف  ،2018و 2016غًن انو وحبلوؿ الفرتة ،%5.56مشرتؾ دبعدؿ 
مشرتؾ  16.25  إىل 2016مشرتؾ سنة  100مشرتؾ لكل  17.60حيث انتقل من  ،االطلفاض من جديد

ليعاود االرتفاع سنة  %،- 4.06و% 1.81-ودبعدالت منخفضة بلغت  ،2018مشرتؾ سنة  100لكل 
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 100مشرتؾ لكل  20.73بلغ عددىم بػػػ 2020يف سنة و مشرتؾ  100مشرتؾ لكل  18.50يػػػ  2019
 %.12.05و% 13.84مشرتؾ زلققا بذلك نسبا 

 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطورلثا :اث
قطر  يفأف  عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت  نالحظ (30/00) رقم الشكل(  و 03/07ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر
 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/27) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
ة مابٌن حيث يف الفرت  ،دولة قطر تزايدا بقي مستمرا طيلة فرتة الدراسة يفعرؼ عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت 

 2009وما بٌن  سنوات ،%30.27ودبعدؿ متوسط  44.30و 4.86عرؼ ارتفاعا مابٌن 2008و 2000
وىذا مقارنة مع  92.88بػػػ 2015الضعف حيث سجل عدد ادلشرتكٌن  يف سنة  إىلازداد عددىم  2015و

ادلوالية سجل  ويف الفرتة،%11.73وبلغت ادلعدؿ  ادلتوسط يف ىذه الفرتة   53.10حيث سجل  2009بداية 
عتبة  2019ليجاوز يف سنة  ،%2.41وبنسبة  95.12بػػ  2016عدد ادلشرتكٌن يف سنة 

 %. 1.66زلققا بذلك نسبة  102.65بػػػ 2020بلغت قيمتو يف سنة و ،مشرتؾ100.97

 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر رابعا :
 يفأف  ادلشرتكٌن يف اذلواتف احملمولة  نالحظ (30/00) رقم الشكلو (  03/07ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة قطر مر
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 .2020-2000 الفرتة خالل قطر يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/28) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
عرؼ السوؽ القطري ارتفاعا يف عدد مشرتكي اذلاتف اخللوي ، 2007غاية  إىل 2000يف البداية ومن سنة 

والذي فاؽ  ،2007سنة  إىلمشرتؾ وصوال  100مشرتؾ لكل  20.40قيمة  2000حيث سجل يف سنة 
 حيث انو شهد سوؽ النقاؿ يف قطر،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  103.76سجل بة ادلائة حيث يف ىذه السنة عت

.  وتتميز ىذه الشبكات 2006من عاـ  يف وقت مبكرو 3Gخدمات اجليل الثالث   إبطالؽ يف ىذه الفرتة
سيما يف ادلناطق ذات ادلتنقلة أبهنا  تتكوف من بنية ربتية أخف، وابلتايل فهي أسهل وأقل تكلفة لنشرىا، ال

شبكة قطر الوطنية للنطاؽ ) على الرغم من إنشاء شبكة وطنية جديدة ومفتوحة للنفاذ العريض،التضاريس الصعبة
 100مشرتؾ لكل  99.50شهد اطلفاضا يف مستوايتو وبلغ  2008غًن انو يف سنة ،([QNBN] العريض
مشرتؾ  117.75رتفاعا زلسوسا بػػا 2010و 2009وشهد يف سنيت ،% 4.10-ودبعدؿ سالب  مشرتؾ،

 ع%، ىذا االرتفا 0.03و% 18.35مشرتؾ ودبعدؿ اغلايب 100مشرتؾ لكل  117.78و،مشرتؾ 100لكل 
مشرتؾ ودبعدؿ سالب  100مشرتؾ لكل  113.08ما مقداره  2011ث سجل يف سنة يح ،مل يدـ طويال

مشرتؾ  100مشرتؾ لكل  118.45احملمولة بػػويف السنتٌن ادلوالٌن ازداد عدد ادلشرتكٌن يف اذلواتف ،% -3.99
 4.74 عدلٌن اغلابيٌندبو ،  2013مشرتؾ يف سنة  100مشرتؾ لكل  141.68بػػو  2012يف سنة 

بػػ   2014حيث سجل اطلفاضا  يف  ،يف عدد ادلشرتكٌن اضطرااب 2017و 2014وزبلل فرتة %،  19.61و%
 ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  145.79ػػ  ب 2015مشرتؾ وصعودا يف سنة   100مشرتؾ لكل  134.43
ربسنا  2017بينما شهدت سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  137.61بػػ  2016يف سنة  آخرواطلفاضا  

وتزامنت ىذه الفرتة  إبطالؽ خدمات اجليل ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  146.38ملحوظا يف مستوايتو قدر بػػ
 2018ويف سنة ،%64.66النضج دبعدؿ   اىل حلةر ادل يف ىذه،ووصل سوؽ النقاؿ 2013يف عاـ 4G الرابع
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 2020و 2019غًن انو مل يدـ طويال حيث صعدت يف  ،141.86عرؼ عدد ادلشرتكٌن تراجعا قدر بػػ
 .1على التوايل 1.64و1.23ودبعدالت  145.96و 143.61إىل

 صالواالتوبعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات   النمو االقتصاديمعدالت  تطور الفرع الثاين:
 .2020-2000الفرتة خاللالبحرين  يف

خالؿ  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿوقطاع  النمو االقتصاديعرفت دولة البحرين تطور كبًن يف معدالت 
 .2020-2000الفرتة 

 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف النمو االقتصادي معدالت تطور أوال:
البحرين   يف النمو االقتصادي أف  معدؿ نالحظ (30/00) رقم الشكل( و 03/08ادللحق رقم ) خالؿ من

 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مر
 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف النمو االقتصادي معدالت تطور(: 03/29) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج  https://www.imf.org/en/Datمن على موقع  الدويلبياانت صندوؽ النقد -
 إىل2000يف سنة   9.063حيث ارتفع من  ،يف دولة البحرين ارتفاعا زلسوسا النمو االقتصاديشهد 
ن يف ارتفاع أسعار ويرجع ىذا التحس ،%12.56زلققا معدال متوسطا قدر  2008يف سنة   25.711

واحتل قطاع الصناعات اإلستخراجية أعلية نسبية ابدلقارنة مع القطاعات احملروقات نتيجة زايدة الطلب عليها. 
غًن انو ويف سنة ،كما سجلت أعلى معدالت االدخار نتيجة الرتفاع مستوى الدخل فيها  ،األخرى يف البحرين

 .2008متأثر ابألزمة ادلالية احلالكة يف سنة  ،%- 10.79ودبعدؿ سليب  22.938إىلاطلفض الناتج  2009

                                                           
   11:27على الساعة  27/02/2022/، يـو https://www.alvexo.ae/blog/gcc-and-5g-smartphoneشبكة الفيكسو، على موقع  1
  

 

https://www.imf.org/en/Dat
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%  12.10ودبعدؿ  25.713عرؼ الناتج فقد قفز الناتج من 2014إىل 2010ويف سنوات 
احلادث يف قطاع  بسبب التحسن %،2.61ومعدؿ اغلايب 33.388إىل% 5.82ومعدؿ 32.539إىل

 .%-7ومعدال سلبيا  31.051 اطلفاضا بػػ ج اإلمجايلتاعرؼ الن 2015ال انو ومع حلوؿ سنة إ، احملروقات
يف سنة  32.235سجل الناتج اإلمجايل مستوايت اغلابية حيث ارتفع من  2019و 2016ويف الفرتة 

سجل الناتج مستوى  2020ويف أخر سنة  ،% 2.16لػ  و ودبعدؿ اغلايب مسا 38.467إىلودبعدؿ   2016
حركة االقتصاد العايل بسبب تداعيات أزمة  بسبب تعطيل  ،% -9.72دبعدؿ سالب  34.729بلغ وىا

 كوروان.

 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطوراثنيا:
أف  مؤشر عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف  نالحظ (30/03) رقم الشكل(  و 03/08ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه اسة،الدر  فرتة خالؿ مراحل بعدة البحرين  مر يفالثابت 
 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف الثابت اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور: (03/30) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج /  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع  البنك الدويلبياانت -
حيث سجل يف سنة  ،دولة البحرين  تراجعا يفة األوىل شهد عدد ادلشرتكٌن يف اذلاتف الثابت ففي الفرت 

والذين كاف  2000وىذا مقارنة مع بداية الفرتة سنة  ،مشرتؾ100مشرتؾ لكل  19.65عددا قدر  2007
عدد  ويف السنتٌن ادلواليتٌن حقق،% -3.86مشرتؾ  دبعدؿ متوسط سالب 100مشرتؾ لكل  25.73عددىم 

دبعدؿ و مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  19.77عددا  2008حيث سجل يف سنة  ،ادلشرتكٌن ارتفاعا طفيفا
%، لترتاجع يف سنة 1.57دبعدؿ  مشرتؾ،100مشرتؾ لكل  20.08بعدد 2009ويف سنة ،0.63%

واقرتب سوؽ النطاؽ ،مشرتؾ100مشرتؾ لكل  18.37بقيمة  أي%   8.51-دبعدؿ  ما دوف  2010
 .التشبعمن ت من  النضوج يف البحرين،حيث ذباوزت معدالت انتشار اخلطوط الثابتة  لدى األسر العريض الثاب
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 23.03فقد سجلت ارتفاعا يف البداية  ،شهدت تذبذابت يف عدد ادلشرتكٌن 2020-2011ويف الفرتة 
مشرتؾ لكل  19.63إىل 2016لننخفض يف سنة  ،%6.46مشرتؾ  دبعدؿ اغلايب 100مشرتؾ لكل 

مشرتؾ لكل  20.07ابرتفاع قدر 2017وعرفت ربسنا يف سنة  ،%3.87-ؾ  ودلعدؿ سليب مشرت 100
% 12.77-غًن انو سرعاف ما عرؼ نزوال يف السنة ادلوالية بػمعدؿ  ،%2.23مشرتؾ  دبعدؿ اغلايب 100

مشرتؾ  21.99إىلوقفز بذلك  2020،إال انو شهد ربسنا يف سنة  ،مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  17.51أي
 %.11.29مشرتؾ  زلققا بذلك معدال اغلابيا مقداره 100لكل 

 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور اثلثا:
 يفمؤشر عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت أف  نالحظ (30/00) رقم الشكلو  (03/08ادللحق رقم ) خالؿ من
 فيما يلي: نوجزىا راحلادل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة مرالبحرين 

 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف االنرتنت يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/31) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
مشرتؾ  21.55 إىلمشرتؾ  100مشرتؾ لكل  6.15البحرين  من  يفنرتنت انتقل عدد ادلشرتكٌن يف اال

 21.30 إىل 2005إال انو شهد نزوال يف سنة  %، 19.41دبعدؿ اغلايب و  2003مشرتؾ  يف سنة 100لكل 
 ،عرؼ عدد ادلشرتكٌن يف االنرتنت تزايدا مستمرا 2016 إىل 2006ويف الفرتة من %،  0.72-دبعدؿ سليب 

مشرتؾ  51.95إىل 2006يف سنة ، و % 32.58عدؿ ودبمشرتك100مشرتؾ لكل  28.24حيث قفز من 
 77.00 إىل 2011ليواصل االرتفاع وػلقق يف سنة  ،2008سنة يف  57.85مشرتؾ  ودبعدؿ 100لكل 

ويقف  2014مشرتؾ  يف سنة 100مشرتؾ لكل  90.50 إىل% ومن مث 40مشرتكبمعدؿ 100مشرتؾ لكل 
 .%4.84مشرتكبمعدؿ اغلايب 100مشرتؾ لكل  98.00تو ما قيم إىل 2016يف سنة 
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-دبعدؿ سالب مشرتؾ 100مشرتؾ لكل  95.88حيث سجل  ،شهدت اطلفاضا 2017غًن انو يف سنة 
حيث ذباوز عتبة  ،ليعاود بعد ذلك االرتفاع يف السنوات ادلوالية،2016% وىذا مقارنة مع سنة 2.17

 .2020% يف سنة 1.68مشرتكوبنسبة مئوية 100مشرتؾ لكل  101.64

 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور:رابعا
أف  مؤشر عدد ادلشرتكٌن مؤشر اذلاتف  نالحظ (03/32) رقم الشكل(  و 03/08ادللحق رقم ) خالؿ من

 يلي: فيما نوجزىا مراحل ىذه الدراسة، فرتة خالؿ مراحل بعدة البحرين  مر يفاحملموؿ  
 .2020-2000 الفرتة خالل البحرين يف اخللوي اذلاتف يف االشرتاك مؤشر تطور(: 03/32) رقم الشكل

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على : ادلصدر

 . Excelوبرانمج/  https://data.albankaldawli.orgمن على موقع البنك الدويل بياانت -
 االبحرين ارتفاعفيدد ادلشرتكٌن مؤشر اذلاتف احملموؿ  عرؼ مؤشر ع 2008-2000يف الفرتة األوىل 

وىذا بعدما كاف يف بداية الفرتة ،مشرتؾ100مشرتؾ لكل  129.26بػػ 2008حيث بلغ يف سنة  ،مستمرا
وعمدت  البحرين  ،%17.87وحققت  النسبة ادلتوسطة  معدال موجبا بلغ ،مشرتؾ100مشرتؾ لكل  30.95

وتزامن ىذا ابف البحرين  ىي الدولة  ،2004 يف وقت مبكر من عاـ 3G إطالؽ خدمات اجليل الثالث إىل
 118.30اطلفاضا يف عدد ادلشرتكٌن بػػ 2009وشهدت سنة ،% 70 الوحيدة اليت يزيد معدؿ انتشارىا عن

 2016و 2010وعرفت الفرتة مابٌن ، % 8.48-وحققت معدال سلبيا ساوى  ،مشرتؾ100مشرتؾ لكل 
مشرتؾ  دبعدؿ 100مشرتؾ لكل  168.07 إىل 2013حيث قفز يف سنة  ،ادلشرتكٌنارتفاعا كبًنا يف عدد 

وحقق يف ، مشرتؾ100مشرتؾ لكل  126.28مقدرة بػػ  2010بعدما كانت قيمتو  يف سنة  ،%2.87اغلايب 
مشرتؾ  دبعدؿ موجب 100مشرتؾ لكل  210.05رقما مرتفعا جدا حيث ذباوز عتبة  2016سنة 

14.39%. 
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 رخصت حيث ادلنافسة، وزايدة األسواؽ القطاع وربرير تنظيم إعادة إىل األوؿ ادلقاـ يف رتفاعىذا اال ويعزى
عرؼ تراجعا  2018و 2017ويف سنيت  ،1ادلتنقل اذلاتف خدمة لتقدًن واحد مشغل من البحرين  ألكثر دولة

د ادلشرتكٌن شهد عد 2020وسنة  2019انو ومع بداية  ،إال% على التوايل 15.74-و%  24.66-دبقدار 
مشرتؾ لكل  137.44مشرتؾ  و100مشرتؾ لكل  135.09حيث بلغ عددىم  ،ربسنا ملحوظا

 % تواليا.1.74و% و 1.31ودبعدلٌن موجبٌن   ،مشرتؾ100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   11:22على الساعة  27/02/2022/، يـو https://www.alvexo.ae/blog/gcc-and-5g-smartphoneشبكة الفيكسو، على موقع  1
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 :الثالثالفصل  خالصة
 ،الناشئةوبعض الدوؿ  النامية الدوؿ االقتصادايت عن شاملة نظرة إعطاء الفصل ىذا من اذلدؼ كاف

تكنولوجيا ادلعلومات  بعض متغًنات مؤشراتو  النمو االقتصادي مؤشرات اليت مست التغًنات جلتوعا
 سباثل وأ ذبانس جودو  عدـ نالحظ الدراسة التحليلية ىذه خالؿ ومن ،2020-2000خالاللفرتةواالتصاؿ

 ففي س االقتصادايت،وسباثل جزئي للدوؿ اليت ذلا نف ،حد كبًن إىلما صلد سباثل إقليمي  بٌن ،الدوؿ بٌن كلي
فنجد ، النامية واليت ذلا نفس النوع من االقتصاد )تعتمد على تصدير النفط(مثل اجلزائر وليبيا والعراؽ و...  الدوؿ

 ،الصعود والنزوؿ النمو بٌنفقد شهدت تذبذابت يف معدالت  ،مرت تقريبا بنفس النمط يف اقتصادايهتا أهنا
ة السياسي واألزمات 2008واألزمة ادلالية  ،من سبتمرب2001مثل أحداث وأتثرت ابألحداث وادلشاىد الدولية 
ىذا  2020وتداعيات أزمة كوروان  ،2014واهنيار األسعار النفط يف  ،)الربيع العريب( يف الكثًن من الدوؿ

 ابلنسبة للناتج اإلمجايل احمللي.
حيث انو  ،كبًن  إقليميبو فنجد ىناؾ تشا ،تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿفيما ؼلص تطورات  أما

تقريبا نفس  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ مؤشراتمشاؿ إفريقيا شهدت تقارب يف ذبانس  يف منطقة
األلياؼ  إىلمت التحوؿ كما   ،ةالفرت يف نفس  ةحيث تزامن اشرتاؾ األفراد يف اخلطوط الثابت ادلستوايت،

 2004 سنةتف اخللوية فقد بدأ ت يف الظهور يف ابلنسبة للهوا االسنوات، أمالضوئية تقريبا يف نفس 
 .2007و 2006إطالؽ خدمات اجليل الثالث يف سنيت  ومت

 ،2004السباقٌن يف إطالؽ خدمات اجليل الثالث يف سنة  اويف منطقة اخلليج العريب فقد كانو 
ة االنرتنت فقد ظهرت وبصفة رمسي أما ،2011و 2010 الضوئية يف سنيت األلياؼ إىل والتحوؿ

 لدى اجلمهور يف بداية األلفية.
ألجهزة اخللوية يف بعض الدوؿ األسيوية ومشاؿ إفريقيا أكثر يف  وبصفة عامة يعد االشرتاؾ

  .ابألجهزة الثابتةتطورًا خاصة عند مقارنتها 
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 :متهيد

، وتصبعنا   تناول  ماايع  النما اقاقصااييبعدما تطرقنا يف اجلانب النظري ألغلب النظرايت وأىم النماذج اليت
مااير النما اقاقصاايي، وكعفعة بناء ظلاذج اقصاايية قابلة للقعاس، كما تطرقنا  كذلك كل زلاوقات البحث عن

إىل يراسة ربلعلعة قاقصاايايت اجلزائر وبعض الدول النامعة ادلسصخدمة يف ادلقارنة، نعمل يف ىذا الفال على القعام 
ليت هنصم فعها ابخصبار قدرات امات واقاتاال على النما اقاقصاايي، والبدراسة تطبعقعة ألثر تكنالاجعا ادلع

امات واقاتاال يف ربديد مسصاى حاة الفري من إصبايل الناتج احمللي احلقعقي، ومدى فاعلعة ىذا لتكنالاجعا ادلع
 العامل يف ربسني األياء اقاقصاايي لدول ععنة الدراسة.

ال وأثرىا على النما امات واقاتالوعلى أساس أن يراسصنا ىذه هتدف إىل ربلعل ويراسة تكنالاجعا ادلع
اقاقصاايي يمن رلماعة من الدول النامعة، فإننا طلاص ادلبحث األول للدراسة الصحلعلعة الاصفعة لععنة الدراسة 
ابسصعمال طريقة ادلركبات األساسعة ادلرجحة على ععنات الدراسة، وذلك من أجل ربديد وترية اقارتباط بني 

اقاقصاايي، وذلك أبخذ ادلصغريات الرئعسعة وادلساعدة اليت اسصخلاناىا من امات واقاتاال والنما لتكنالاجعا ادلع
 أيبعات النما اقاقصاايي.

ودبا أننا نعصمد على البعاانت الطالعة يف ربديد ععنة الدراسة، وبغرض تايعح ادلفاىعم ادلصعلقة ابقاقصااي 
ننا طلاص ادلبحث الثاين ( فإéconométrie des données de panelالقعاسي للبعاانت الطالعة ) 

لذلك كمدخل ذلذا الفال، ونعمل يف ىذا ادلبحث على تقدمي رلماعة من ادلفاىعم العامة حال ظلاذج البعاانت 
الطالعة، حعث سنشرح كعفعة البعاانت الطالعة، وتقدمي سلصلف النماذج ذلذا الناع من البعاانت، وشرح كعفعة اخصعار 

 من اقاخصبارات اإلحاائعة.النماذج األمثل عن طريق سلسلة 
أما يف ادلبحث الثالث فإننا نربز يور األثر الدينامعكي يف ظلاذج البعاانت الطالعة ونايح طرق تقدير ىذا الناع 
من النماذج، واقاخصبارات اإلحاائعة ادلالئمة اقاخصعار النماذج األمثل، كما أننا يف ىذا ادلبحث هنصم بدراسة 

ك للبعاانت الطالعة ويراسة العالقة طايلة ادلدى للبعاانت الطالعة، حعث تابح العالقة اخصبارات الصكامل ادلشًت 
ادلقدرة بني السالسل ذات الصكامل ادلشًتك يمن النماذج زلل الدراسة سبثل عالقة تاازن ىعكلعة على ادلدى البععد 

 ولعس  اضلدار زائف.
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ستعمال طريقة التحليل ابدلركبات اب لدول عينة الدراسةالدراسة الوصفية  :األول ادلبحث

 .ACPادلرجحة  األساسية
ربايلها من فضاء مصعدي اىل فضاء  البعاانت، بغرضيعصرب الصحلعل العاملي إحدى طرق ادلسصخدمة يف معاجلة 

إغلاي العالقات اقارتباطعة للمصغريات ادلدروسة،  إىلويف ىذه الدراسة سنعصمد على ىذه الطريقة اليت هتدف  جزئي،
الكاي ، ، انسأتثري تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال على النما اقاقصاايي يف اجلزائر، مار، ت مدى معرفةو 

 .البحرين قطر،ادلصحدة،  ادلملكة العربعة السعايية، اإلمارات العربعة
احلقعقي حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  لاغاريصم : يف ادلصمثلة ادلصغريات الدراسة ىاتو يف وسنسصخدم

LBIPH  شخص 100، لاغاريصم عدي ادلشًتكني يف اقانًتن  لكل LINT   لاغاريصم عدي ادلشًتكني يف ،
 100ولاغاريصم عدي ادلشًتكني يف اذلاتف احملمال لكل  ،LFTSشخص  100اذلاتف الثاب  لكل 

، يف الفًتة ادلمصدة ، كما قا بد أن نناه إىل أن ىذه األرقام مأخاذة من بعاانت البنك الدويل  LMCSشخص
2000-2020. 

 .الكلية الدراسةعينة ت لوصفية لمعطيااسة رالدول  :األالمطلب ا
 ككل. الكلعة الدراسة ععنة لبعاانت الاصفعة عرض يف ىذا ادلطلب الدراسةساف ن

 الكلية  الدراسة عينة لبياانت الوصفية الدراسة : اوال
أرب   من يصكان جدول على (ACP-normée) رجحة ادل األساسعة ابدلركبات الصحلعل طريقة بصطبعق

 :الصالعة النصائج على ربالنا Xlstat 14برانمج   ابسصخدام وىذا، الدول(  ي )عديافر ا 08 و مصغريات
 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة KMO: اختبار(04/01) اجلدول رقم
LPIBH 0.007531 

LFTS 0.813396 

LINT 0.663417 

LMCS 0.768401 
KMO 0.711431 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم  KMO=0.711431من خالل اجلدول نالحظ أن 
 الععنة ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatبرانمج  من خالل

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة Bartletاختبار : (04/02) اجلدول رقم
Chi-square (Observed value) 35.22107 

Chi-square (Critical value) 12.59159 

DF 6 

p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 

اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل 
الصحلعل العاملي  نرفض فريعة العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء

 للبعاانت.
 ادلعيارية واالحنرافات ادلتوسطات حتليل :اثلثا

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة ادلعيارية واالحنرافات ادلتوسطات جدول (:04/03) رقم اجلدول

Variable Observations 
Obs. with 
missing data 

Obs. 
without 
missing data Minimum Maximum Mean 

Std. 
deviation 

LPIBH 8 0 8 3.101803 6.129073 4.643393 0.989494 
LFTS 8 0 8 2.11137 3.214779 2.714079 0.393622 
LINT 8 0 8 2.383069 4.09489 3.384814 0.59537 
LMCS 8 0 8 3.554543 4.856855 4.295648 0.487402 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSصغري دلا

 .0.9895ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب  سؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروسىا ادل LBIPH وادلصغري، 0.3936



 اجلزائر وبعض يف االقتصادي النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا ألثر يةالقياس دراسة: الرابع الفصل
.النامية الدول  

 

171 
 

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال

 الكلية. الدراسة مصفوفة االرتباطات ابلنسبة لعينة: (04/04) اجلدول رقم
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 0.020017 -0.04482 0.014077 

LFTS 0.020017 1 0.982845 0.978317 

LINT -0.04482 0.982845 1 0.986285 

LMCS 0.014077 0.978317 0.986285 1 

 .Xlstat2014خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد الطالب من
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ن لك بأ، وتفسر ذ LMCSو  LFTSات دلصغري، واLBIPHات دلصغري اماجب بني ط تباك ارىنا-
، غلايبإبشكل ا ىذيول الععنة وحلقعقي   يف الناتج اصبايل إمن ي لفراتؤثر بشكل كبري على حاة ات دلصغرياىذه 
 ،اتدلصغريام  ىذه حلقعقي   الناتج اصبايل إمن ي لفراحاة من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذتبني إذ 
حعث سجل   LBIPHىا األقاى ارتباطا ابإلغلاب  م   اذلاتف الثاب ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف  LFTS دلصغريا

رتباط ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف يف اذلاتف اخللاي  لو  ا LMCS دلصغري ، ا0.0200معامل اقارتباط  بقعمة 
ىا ادلؤشر  اقاشًتاك  LINT دلصغريا ، 0.0141حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة   LBIPHماجب م  

 .0.0448-حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة   LBIPHم   سالبارتباطا   اذل  اقانًتن يف 
 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا

 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور ب أبر  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم (:04/05) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 2.964988 1.002578 0.021943 0.010491 

Variability (%) 74.1247 25.06445 0.548575 0.262269 

Cumulative % 74.1247 99.18916 99.73773 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة : نسبة التمثيل على احملاور(04/01) رقم الشكل

 
 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي  2.964988لقعم الذاتعة األوىل تساوي من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن ا
من ادلعلامات األساسعة  %  74.1247ربصاي على  F1أن احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

ؽلثل   ) F2 ،F1، أي أن احملارين )%  25.0645فعمثل  F2ادلاجاية يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات 99.1892نسبة 

 على معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين  :(04/06) اجلدول رقم
  F1 F2 
LPIBH 0.001011 99.73695 
LFTS 33.24401 0.066459 
LINT 33.43226 0.1582 
LMCS 33.32272 0.038387 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة نسب التمثيل على احملورين(:04/07) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 3E-05 0.999941 

LFTS 0.985681 0.000666 

LINT 0.991263 0.001586 

LMCS 0.988015 0.000385 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب مصقاربة يف تشكعل  LPIBH ,  LFTS, LINT, LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBHبعاانت  % ، أما 33.43% إىل 0.1احملار األول ما بني 

شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على  LFTS% من بعاانت 98.56%، وكذلك 0.0003
شلثلة على احملار  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت  99.1 احملار األول ،
 %.98.8األول بنسبة 

بة للمحور الثاين:ابلنس  

% من 99.99% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  99.73تساىم بنسبة   LPIBHنالحظ أن ادلصغرية -
 بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.

% من 0.066% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل0.066تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية -
% يف تشكعل احملار الثاين 0.158تساىم بنسبة  LINTكما نالحظ أن ادلصغرية  ،ر الثاينبعاانتو شلثلة على احملا 

تساىم بنسبة  LMCSنالحظ أن ادلصغرية ، و بعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 0.158وىا ما ؽلثل 
 %من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.0.038% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 0.038

 للمتغريات البياين التمثيل :بعاسا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 .الكلية الدراسة لعينة إحداثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة(:04/08) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH -0.0055 1.0000 

LFTS 0.9928 0.0258 

LINT 0.9956 -0.0398 

LMCS 0.9940 0.0196 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 .لعينة الدراسة الكلية ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/02رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة صغرياتادل كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LFTS   وL MCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
 وماجب مصاسط ارتباط ىناك أن على يدل فهي مصاسطة، وىذا LBIPH وادلصغرية اما ادلسافة بني ىذه ادلصغريات

 خالل الدراسة الكلعة يف اقاقصاايي النما على كبري بشكل تؤثر قا ادلصغريات ىذه أن يعين ىذه ادلصغريات، شلا بني
 الدراسة. فًتة

 الدراسة( واألفراد )سنوات للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا
 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات لبعاينا الصمثعل

 .الكلية الدراسة لعينة ابلنسبة : التمثيل البياين لألفراد(04/03الشكل رقم )

 
 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 .يةالكل الدراسة لعينة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/04رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

حاة الفري  من مرتف  مسصاى ذلما واإلمارات السعايية من كل أن نالحظ الدراسة ععنة يول كل بني من
 يف كبري اطلفاض من تعاين مار، تانس، اجلزائر، الدول أن حني الدراسة، يف فًتة خاللمن الناتج احمللي اإلصبايل 

 يول كل بني من أن نالحظ األياء اقاقصاايي، كما يف ويعفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل سصاى م
مؤشرات اقاشًتاكات يف كل من اقانًتن  واذلاتف  يف مرتف  مسصاى ذلا قطر والكاي  والبحرين الدراسة ععنة

 الدراسة. فًتة الثاب  والنقال خالل

 ت بعض الدول النامية االفريقيةلمعطيا لوصفيةاسة رالدادلطلب الثاين  :ا
 مار وتانس.و  اجلزائر ساف نقام بدراسة وصفعة لثالث يول يف إفريقعا وىي على الصاايل

 ئرالجزت الوصفية لمعطيااسة رالد:ا  األولع لفرا
ول ػلصاي على  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة ابسصعمال  

 ، ضلال على النصائج الصالعة :  XLstat14فري ، وىذا ابسصخدام  برانمج  21ت  و أرب  مصغريا
 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبار:أوال

  KMOالغاية من ىذا اقاخصبار معرفة قاة أو يعف انصشار ادلصغريات، حعث كلما كان  قعمة اخصبار 
 .ACPوالصحلعل اإلحاائي من خالل اسصعمال تقًتب من الااحد، كلما كان  يلعل على قبال الععنة للدراسة 
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 ابلنسبة للجزائر. KMOاختبار (:04/09) رقم اجلدول
LPIBH 0.8545 
LFTS 0.8567 
LINT 0.7262 
LMCS 0.8607 
KMO 0.8160 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
ت شلا يدل على كفاية حجم الععنة وكذلك كل ادلصغريا KMO=0.816من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

 :Bartletاختبار اثنيا: 

 حعث فريعات ىذا اقاخصبار كالصايل:
:0H )قا ياجد ارتباط بني ادلصغريات )فريعة العدم 

                 VS      
 :0H صغريات )الفريعة البديلة( ياجد ارتباط بني ادل 

يلَّ يلك  %5أو  %1وىذا اقاخصبار ؼلصرب السكان أي أن قعمصو كلما كان  يالة معنااي عند مسصاى معناية 
على أن معامالت اقارتباط الذايت جلمع  ادلصغريات زبصلف جاىراي عن الافر، وتشري إىل أن مافافة اقارتباط قا 

 ارتباط بني بعض ادلصغريات ولذلك ؽلكن إجراء الصحلعل العاملي للبعاانت. تساوي مافافة الاحدة، وأنو ياجد 
 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة للجزائر. Bartletاختبار (:04/10) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 88.9830 
Chi-square (Critical value) 12.5916 
DF 6 
p-value < 0.0001 
alpha 0.05 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 
اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل 

لفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي نرفض فريعة العدم ونقبل ا
 للبعاانت.

 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا
 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة للجزائر.(:04/11) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. with 
missing 

data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 2.7600 5.4581 4.5571 0.9418 
LFTS 21 0 21 1.7359 2.6692 2.1114 0.2205 
LINT 21 0 21 -0.7099 3.9520 2.3831 1.4094 
LMCS 21 0 21 -1.2836 4.7536 3.5545 1.9647 

 .Xlstat2014خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد الطالب من
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلدا اجملصم على سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
سؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ىا ادل LMCSادلصغري  ، وعلى العكس من ذلك فان  0.2205

 .1.9647ابقاضلراف األكرب 
 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا

 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال
 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة للجزائر.(:04/12) رقم اجلدول

Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 0.7297 0.9176 0.8782 
LFTS 0.7297 1 0.8301 0.7460 
LINT 0.9176 0.8301 1 0.9229 
LMCS 0.8782 0.7460 0.9229 1 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال
، وتفسر  LMCSو  LINTو  LFTSات دلصغري، واLBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا-

ا ىذوئر اجلزايف  حلقعقي الناتج اصبايل إمن ي لفرااة تؤثر بشكل كبري على حات دلصغرياكل ىذه ن لك بأذ
م  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذتبني ، إذ غلايبإبشكل 

 ات.دلصغريا
حاة وىا  LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن  ىا اقاقاى ارتباطا ابقاغلاب  م   LINT دلصغريا -

ىا ادلؤشر   LMCS دلصغريا اما ،0.9176اقارتباط  بقعمة  حعث سجل  معاملالفري من الناتج احمللي اإلصبايل 
حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHاقاشًتاك يف يف اذلاتف اخللاي  لو  ارتباطا ماجب ومصاسط م  

حعث  LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف يف اذلاتف الثاب   لو  ارتباطا ماجب م   LFTS دلصغريا، و 0.8782
 .0.7297بقعمة  سجل  معامل اقارتباط 

 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا
 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .اجلزائر حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم (:04/13) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 3.5175 0.3097 0.1213 0.0515 
Variability 
(%) 87.9364 7.7430 3.0329 1.2877 
Cumulative 
% 87.9364 95.6794 98.7123 100.0000 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 ابلنسبة للجزائر. : نسبة التمثيل على احملاور(04/05) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ب من خمرجات برانمج ادلصدر: من إعداد الطال

من اجلماي الكلى، أي أن  3.5175من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية  %87.9364ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

نسبة  ؽلثل) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 7.7430فعمثل  F2ثاين يف جدول ادلعطعات، أما احملار ال
% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات على 95.6794

 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
 : التمثيل البياين للمتغريات   سادسا

 ابلنسبة للجزائر. يف تشكيل احملوريننسبة ادلسامهة (:04/14) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 25.2451 15.4896 
LFIX 21.8818 73.5548 
LINT 27.3202 0.6110 
LMCS 25.5529 10.3447 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للجزائر. نسب التمثيل على احملورين(:04/15) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 0.8880 0.0480 
LFIX 0.7697 0.2278 
LINT 0.9610 0.0019 
LMCS 0.8988 0.0320 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب مصقاربة يف تشكعل احملار LPIBH، LFTS, LINT, LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
%، وكذلك 25فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBHأما بعاانت   % ،26% إىل 22األول ما بني 

 شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار األول ، LFTS% من بعاانت 21.88
شلثلة على احملار األول  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت  9827.32

 %.25.55بنسبة 
 ابلنسبة للمحور الثاين:

بعاانتو % من 4% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  15.48بنسبة  تساىم LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما 73.55تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية ،  شلثلة على احملار الثاين

% يف 0.61تساىم بنسبة  LINTكما نالحظ أن ادلصغرية ،  لثاينبعاانتو شلثلة على احملار ا% من 22.7ؽلثل
 % من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.0.019تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

%من بعاانتو 3.2% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 10.34تساىم بنسبة  LMCSنالحظ أن ادلصغرية 
 شلثلة على احملار الثاين.

  للمتغريات البياين تمثيلال :سابعا
 الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 إحداثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة للجزائر.(:04/16) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.5024 -0.3936 
LFTS 0.4678 0.8576 
LINT 0.5227 -0.0782 
LMCS 0.5055 -0.3216 

 Xlstat2014الطالب من خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد
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 .للجزائر ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/06رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  وL MCS وLINT   ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
ىذه  بني وماجب مصاسط ارتباط كىنا أن على يدل يف مسافة مصاسطة، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 الدراسة. فًتة خالل اجلزائر يف اقاقصاايي النما على كبري بشكل تؤثر قا ادلصغريات ىذه أن يعين ادلصغريات، شلا
 الدراسة سنوات)واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا

 الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل

  .اجلزائر حلالة ابلنسبة : التمثيل البياين لألفراد(04/07) رقم الشكل

 
 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 .اجلزائر حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :(04/08) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

الصمثعل  ىذا خالل ومن اجلزائر، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله اينالبع الشكل إن
السناات  تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن ؽلكن
 سبثل رلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف ادلهمة
 :ادلصغريات تازي 

 أي قعمة.  ادلصغرياتمل يكن تسجل ىذه  2006و  2000بني سناات  ما ففي اجملماعة اقاوىل
ذلا أكرب قعم  LFTSو   LINTو  L MCSو  LBIPHنالحظ أن ادلصغريات فاجملماعة الثانعة  اما يف
اية اليت قام  هبا اجلزائر و وكذلك إىل ارتفاع أسعار و ذلك راج  إىل برامج الصنم 2020إىل 2007يف سناات 

أما يف بداية األلفعة ) اجملماعة اقاول( فقد كان  قعمها صغرية  وذلك راج   للمرحلة  البًتول يف تلك الفًتة،
اجلديدة لالقصااي الاطين ،عقب األحداث اليت شهدهتا البالي يف سناات الصسععنات واليت صاحبها يعف يف 

 اقاقصاايي.األياء 
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 ت لدولة مصرلوصفية لمعطيااسة رالد:االثاينالفرع 
ول ػلصاي على  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة ابسصعمال  
 ، ضلال على النصائج الصالعة :  XLstat14فري ، وىذا ابسصخدام  برانمج  21أرب  مصغريات  و 

 KMO (Kaiser Meyer Olkinاختبارأوال:
 ابلنسبة مصر. KMOاختبار(:04/17) رقم اجلدول

LPIBH 0.6071 
LFTS 0.4420 
LINT 0.6312 
LMCS 0.5586 
KMO 0.5822 

 Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة  KMO=0.582من خالل اجلدول نالحظ أن 

 خاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.ادلأ
  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة مصر. Bartletاختبار (:04/18) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 84.7267 
Chi-square (Critical value) 12.5916 
DF 6 
p-value < 0.0001 
alpha 0.05 

 Xlstat2014ن إعداد الطالب من خمرجات برانمج ادلصدر: م
وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 

اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل 
أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي  نرفض فريعة العدم ونقبل الفريعة البديلة أي

 للبعاانت.
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 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا
 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة مصر.(:04/19) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 4.4171 5.8951 5.2114 0.5253 
LFTS 21 0 21 1.8684 2.7002 2.3151 0.2758 
LINT 21 0 21 -0.4443 3.9105 2.7315 1.2676 
LMCS 21 0 21 0.6809 4.7255 3.6657 1.2859 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
ها ادلسؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب ف LMCS ، اما ادلصغري0.2758
1.2859. 

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقاا تمافافة معامال

 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة مصر(:04/20) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 -0.5141 0.7796 0.8901 
LFTS -0.5141 1 -0.1571 -0.2561 
LINT 0.7796 -0.1571 1 0.9498 
LMCS 0.8901 -0.2561 0.9498 1 

 .Xlstat2014ب من خمرجات برانمج ادلصدر: من إعداد الطال
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ن لك بأ، وتفسر ذ L MCSو  LINTات دلصغريوا LBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا-
، إذ غلايبإبشكل ا ىذمار وحلقعقي   يف الناتج اصبايل إمن ي لفراتؤثر بشكل كبري على حاة تني دلصغرياىذه 
 تني.دلصغريام  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات اة دلعامالدلاجبرة اإلشاالك ذتبني 
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، ونفسر ذلك أبن ىذا ادلصغري يؤثر بشكل  LFTSدلصغري وا LBIPH ادلصغريبني ط سالب تباىناك ار-
لي حاة الفري من الناتج احملسليب على حاة الفري يف اجلزائر، إذ تبني ذلك اإلشارة السالبة دلعامل اقارتباط 

 م  ىذا ادلصغرياإلصبايل 
حعث  LBIPHم    ابإلغلابىا مؤشر  اقاشًتاك يف اذلاتف اخللاي ىا اقاقاى ارتباطا  LMCS دلصغريا -

ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن   لو  ارتباطا ماجب  LINT دلصغريا ،0.8901سجل  معامل اقارتباط  بقعمة 
 .0.7796عمة حعث سجل  معامل اقارتباط  بق LBIPHومصاسط م  

حعث سجل    LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف  اذلاتف الثاب   لو  ارتباطا سالب م  LFTS دلصغريا -
 .0.5141-معامل اقارتباط  بقعمة 

 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا
 :هأيان اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .مصر حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم (:04/21) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 2.8989 0.9443 0.1331 0.0237 
Variability (%) 72.4721 23.6078 3.3270 0.5931 
Cumulative % 72.4721 96.0799 99.4069 100.0000 

 .Xlstat2014خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد الطالب من
 ابلنسبة مصر. : نسبة التمثيل على احملاور(04/09) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي أن  2.8989من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
%  من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية 72.4721ربصاي على  F1ادلركبة األساسعة األوىل احملار العاملي األول أو 

نسبة  ؽلثل ) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 23.6078فعمثل  F2يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
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ات على % وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغري 99.4069
 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.

 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   
 ابلنسبة مصر. نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/22) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 31.4367 1.4599 
LFTS 7.4436 81.5393 
LINT 28.8344 11.7849 
LMCS 32.2853 5.2159 

 .Xlstat2014طالب من خمرجات برانمج ادلصدر: من إعداد ال
 ابلنسبة مصر. نسب التمثيل على احملورين(:04/23) رقم اجلدول

 
F1 F2 

LPIBH 0.9113 0.0138 
LFTS 0.2158 0.7700 
LINT 0.8359 0.1113 
LMCS 0.9359 0.0493 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب يف تشكعل احملار األول  LPIBH ,  LFTS, LINT, LMCSالحظ أن ادلصغريات ن
%، وكذلك 91فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBH% ، أما بعاانت  32.28% إىل 7.44ما بني 

شلثلة على احملار  LINT% من بعاانت 83.59 شلثلة على احملار األول ، LFTS% من بعاانت 21.58
وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار  %4.93شلثلة على احملار األول بنسبة  LMCSل، أما بعاانت األو 

 .األول
 ابلنسبة للمحور الثاين:

% من 1.38% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  1.46تساىم بنسبة   LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين 81.53تساىم بنسبة  LFTSدلصغرية كما نالحظ أن ا ،بعاانتو شلثلة على احملار الثاين

% يف 11.78تساىم بنسبة  LINTنالحظ أن ادلصغرية ، و بعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 77وىا ما ؽلثل
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تساىم  LMCSادلصغرية  ، امابعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 11.13تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 
 %من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.4.93% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 5.21 بنسبة

 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 إحداثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة مصر.(:04/24) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.9546 -0.1174 
LFTS -0.4645 0.8775 
LINT 0.9143 0.3336 
LMCS 0.9674 0.2219 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 .دلصر ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/10رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات لبعاينا الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  ،LMCS وLINT   اجب بني ىذه ادلصغريات، يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وم
قاي وعكسي  ارتباط ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 مار. يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  بني اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  و
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 الدراسة سنوات)واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا
  : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين علالصمث

 ابلنسبة مصر. : التمثيل البياين لألفراد(04/11) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 .مصر حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/12رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014الطالب من خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد

 الصمثعل ؽلكن ىذا خالل ومن مار، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
 السناات ادلهمة تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن
 تازي  سبثل رلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات اائصخ وتايح البعاين الصمثعل يف

 :ادلصغريات
 م  يععفو ارتباط  LFTSفقد كان   ذلا ارتباط قاي  م   2008-2000في اجملاعة األوىل  ف

LBIPH ،LMCS وLINT ،( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2009يف اجملماعة الثانعة ) أما
LBIPH ،LMCS  وLINT  .فلها ارتباط وثعق وأكرب قعم يف ىذه السناات 
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 ت تونسلوصفية لمعطيااسة رالد:ا  الثالثع لفرا
ول ػلصاي على  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة ابسصعمال  
 لعة :، ضلال على النصائج الصا  XLstat14فري ، وىذا ابسصخدام  برانمج  21أرب  مصغريات  و 

 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:
 ابلنسبة تونس. KMOاختبار(:04/25) رقم اجلدول

LPIBH 0.7022 
LFTS 0.0741 
LINT 0.8581 
LMCS 0.6646 
KMO 0.6982 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
شلا يدل على كفاية حجم الععنة  وكذلك كل ادلصغريات KMO=0.6982من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة تونس. Bartletاختبار (:04/26) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 74.1639 
Chi-square (Critical value) 12.5916 
DF 6.0000 
p-value < 0.0001 
alpha 0.0500 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 

 اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل
نرفض فريعة العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي 

 للبعاانت.
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 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا
 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة تونس.(:04/27) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. with 
missing 

data 

Obs. 
without 

missing data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 3.06684 3.86355 3.6012 0.25242 
LFTS 21 0 21 2.13304 2.75608 2.40753 0.15919 
LINT 21 0 21 1.01187 4.20754 3.12959 1.01562 

LMCS 21 0 21 0.20494 4.88134 4.02048 1.33104 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
سؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب ىا ادل LMCSوادلصغري  ، 0.1592
1.3310. 

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال

 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة تونس(:04/28) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 
LPIBH 1 -0.1401 0.89995 0.93496 
LFTS -0.1401 1 -0.0858 0.01625 
LINT 0.89995 -0.0858 1 0.90754 

LMCS 0.93496 0.01625 0.90754 1 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ن لك بأ، وتفسر ذ LMCSو  LINTتني دلصغري، وا LBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا-
تبني ، إذ غلايبإبشكل ا ىذتانس ويف اإلصبايل  حاة الفري من الناتج احملليتؤثر بشكل كبري على ات دلصغرياىذه 

 تني.دلصغريام  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذ
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حعث  LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اذلاتف اخللاي ىا اقاقاى ارتباطا ابإلغلاب  م   LMCS دلصغريا 
ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن   لو  ارتباطا  LINT  دلصغرياا ، ام0.9350سجل  معامل اقارتباط  بقعمة 

ىا ادلؤشر  اقاشًتاك  LFTS دلصغريا ، و0.8999حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHماجب م  
 .0.1401-حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة   LBIPHيف يف اذلاتف الثاب   لو  ارتباطا سالب م  

 احملاور يف التمثيل سبون الذاتية القيم :خامسا
 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .تونس حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم(:04/29) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 2.83635 1.00545 0.10698 0.05122 
Variability 

(%) 70.9086 25.1363 2.67457 1.28055 
Cumulative 

% 70.9086 96.0449 98.7195 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة تونس. : نسبة التمثيل على احملاور(04/13) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي أن  2.83635القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي  من خالل جدول
%  من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية 70.9086ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

ؽلثل نسبة   ) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 25.1386فعمثل  F2يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
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% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات على 98.7195
 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.

 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   
 ابلنسبة تونس. نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/30) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 33.5437 0.12743 
LFTS 0.43311 98.1644 
LINT 32.7276 0.03927 
LMCS 33.2955 1.66887 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة تونس. نسب التمثيل على احملورين(:04/31) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 0.95142 0.00128 
LFTS 0.01228 0.98699 
LINT 0.92827 0.00039 
LMCS 0.94438 0.01678 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب يف تشكعل احملار األول  LPIBH ,  LFTS, LINT, LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
%، 95.14احملار األول بنسبة  فهي  شلثلة يف  LPIBH% ، أما بعاانت  33.54% إىل 0.43ما بني 
 ،وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار األولشلثلة على احملار األول  LFIX% من بعاانت 1.22وكذلك 
على احملار األول شلثلة  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 92.82

 .% 394.4بنسبة
 ابلنسبة للمحور الثاين:

% من 0.128% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  0.12تساىم بنسبة   LPIBHصغرية نالحظ أن ادل
% يف تشكعل احملار الثاين 98.16تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية ،  بعاانتو شلثلة على احملار الثاين
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% 0.039تساىم بنسبة  LINTنالحظ أن ادلصغرية و  ،على احملار الثاين % من بعاانتو شلثلة98.69وىا ما ؽلثل
تساىم  LMCSادلصغرية  ، امابعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 0.039يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

 %من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.1.67% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 1.67بنسبة 

 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط ينالبعا الصمثعل

 إحداثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة تونس.(:04/32) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.57917 -0.0357 
LFTS -0.0658 0.99078 
LINT 0.57208 0.01982 
LMCS 0.57702 0.12918 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 .لتونس ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/14رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية هنا ذاتيعين ا شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  وLMCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
قاي وعكسي  ارتباط ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 تانس. يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  وبني 
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 الدراسة سنوات)واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا
  : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل

 ابلنسبة تونس. : التمثيل البياين لألفراد(04/15الشكل رقم )

 
 .Xlstat2014من إعداد الطالب من خمرجات برانمج ادلصدر: 

 .تونس حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/16رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

الصمثعل  ىذا خالل ومن تانس، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
السناات  تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن ؽلكن
 سبثل رلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف ادلهمة
 :ادلصغريات تازي 
و ارتباط  LFTSفقد كان  ذلذه السناات ارتباط قاي  م   2006-2000أما يف اجملاعة األوىل   
( نالحظ أن 2020-2007يف اجملماعة الثانعة ) أما،   LINTو LBIPH  ،LMCS م  يععف

 أكرب قعم ذلا يف ىذه السناات. وأخذت  فلها ارتباط وثعق   LINTو  LBIPH  ،LMCSادلصغريات 
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   .األسيوية النامية ض الدولبعت لوصفية لمعطيااسة رالد:ا  الثالثلمطلب ا
 لبعض الدول النامعة األسعاية.  لاصفعة ساف نعرض يف ىذا ادلطلب للدراسة ا

 دولة السعوديةلت لوصفية لمعطيااسة رالدع األول  :الفرا
ول ػلصاي على  أرب  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة  ابسصعمال

 ، ضلال على النصائج الصالعة:  XLstat14وىذا ابسصخدام  برانمج فري ،  21مصغريات و
 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:

 ابلنسبة للسعودية. KMOاختبار(:04/33) رقم اجلدول
LPIBH 0.72152 
LFTS 0.90625 
LINT 0.66545 
LMCS 0.87491 
KMO 0.74284 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة  KMO=0.74284من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة للسعودية. Bartletاختبار (:04/34) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 83.6683 
Chi-square (Critical value) 12.5916 

DF 6 
p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 



 اجلزائر وبعض يف االقتصادي النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا ألثر يةالقياس دراسة: الرابع الفصل
.النامية الدول  

 

196 
 

يدل على اخصالف  وىذا p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: قعمة 
أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل نرفض فريعة  مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة،

 العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي للبعاانت.
 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا

 رافات ادلعيارية ابلنسبة للسعودية.جدول ادلتوسطات واالحن(:04/35) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 5.21569 6.67578 6.12907 0.52557 
LFTS 21 0 21 2.46923 3.01872 2.75371 0.11054 
LINT 21 0 21 0.79331 4.56757 3.38977 1.11413 
LMCS 21 0 21 1.89588 5.25244 4.44336 0.96708 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
 .1.1141عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب  ةسؤولىي ادل LINT  وادلصغري، 0.1105

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال

 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة للسعودية.(:04/36) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 0.15626 0.96807 0.89685 

LFTS 0.15626 1 0.14777 0.11658 

LINT 0.96807 0.14777 1 0.92175 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال
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لك ، وتفسر ذ LMCSو  LINTو  LFTSات دلصغري، واLBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا
بشكل ا ىذالسعايية ويف حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل تؤثر بشكل كبري على ات غريدلصاكل ىذه ن بأ
م  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  منط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذتبني ، إذ غلايبإ
 ات.دلصغريا

حعث سجل    LGDPىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن  ىا اقاقاى ارتباطا ابقاغلاب  م   LINT دلصغريا
ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف يف اذلاتف اخللاي  لو  ارتباطا  LMCS دلصغريا ،و0.9681معامل اقارتباط  بقعمة 
ىا ادلؤشر   LFTS دلصغريا و0.8969حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHماجب ومصاسط م  

معامل اقارتباط  بقعمة  حعث سجل   LBIPHاقاشًتاك يف يف اذلاتف الثاب   لو  ارتباطا ماجب م  
0.1563. 

 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا
 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .السعودية حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم(:04/37) رقم اجلدول

  F1 F2 F3 F4 
Eigenvalue 2.88938 0.96958 0.11174 0.0293 

Variability (%) 72.2345 24.2395 2.79362 0.73241 
Cumulative % 72.2345 96.474 99.2676 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للسعودية. : نسبة التمثيل على احملاور(04/17) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج ادلصد
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من اجلماي الكلى، أي أن  2.889من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
%من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية  72.2345 ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

ؽلثل نسبة   ) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 24.2395فعمثل  F2ات، أما احملار الثاين يف جدول ادلعطع
% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات على 96.4740

 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   

 ابلنسبة للسعودية. نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/38) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 33.0505 0.31415 
LFTS 1.62896 98.2716 
LINT 33.5734 0.45723 
LMCS 31.7471 0.95702 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 بة للسعودية.ابلنس نسب التمثيل على احملورين(:04/39) رقم اجلدول

  F1 F2 

LPIBH 0.95495 0.00305 

LFTS 0.04707 0.95282 

LINT 0.97006 0.00443 

LMCS 0.9173 0.00928 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للمحور األول:

األول  تشارك بنسب يف تشكعل احملار LPIBH ,  LFTS, LINT, LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
%، 95.49فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBH% ، أما بعاانت  33.57% إىل 1.62ما بني 
 شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار األول، LFTS% من بعاانت 4.7وكذلك 
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حملار األول شلثلة على ا LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 97
 % .391.7بنسبة

 ابلنسبة للمحور الثاين:

بعاانتو % من 0.3% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  31.41تساىم بنسبة  LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما 98.27تساىم بنسبة  LFIXكما نالحظ أن ادلصغرية  ،شلثلة على احملار الثاين

% يف 95.70تساىم بنسبة LINTنالحظ أن ادلصغرية ، و بعاانتو شلثلة على احملار الثاينمن % 95.28ؽلثل
 LMCSنالحظ أن ادلصغرية ، اما بعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 9.28تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

 على احملار الثاين. %من بعاانتو شلثلة1.67% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 1.67تساىم بنسبة 

 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 ت ادلتغريات على احملورين ابلنسبة للسعودية.إحداثيا(:04/40) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.97722 -0.0552 
LFIX 0.21695 0.97613 
LINT 0.98492 -0.0666 
LMCS 0.95776 -0.0963 

  .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 .للسعودية ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل :(04/18) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  وLMCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
قاي وعكسي  ارتباط ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 السعايية. يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  بني اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  و
 الدراسة سنوات)واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا

 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل
 ابلنسبة للسعودية. : التمثيل البياين لألفراد(04/19) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 .السعودية حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/20رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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الصمثعل  ىذا خالل ومن السعايية ، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
السناات  تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن ؽلكن
 سبثل رلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، لرلا يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف ادلهمة
 :ادلصغريات تازي 
 صبع  ادلصغريات يععف م فقد كان  ذلذه السناات ارتباط  2005-2000األوىل أما يف اجملاعة  

LBIPH، LMCS ،LINT  و LFTS، ( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2006اما يف اجملماعة الثانعة )
LBIPH  ،LMCS ، LINT   و LFTS أكرب قعم ذلا يف ىذه السناات. ها ارتباط وثعق وأخذتفل 

 ت دولة اإلماراتلوصفية لمعطياا سةرالدالثاني: اع لفرا
 على أرب ول ػلصاي ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة  ابسصعمال
 ج الصالعة :، ضلال على النصائ  XLstat14فري، وىذا ابسصخدام  برانمج  21مصغريات  و 

 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:
 ابلنسبة لإلمارات. KMOاختبار(:04/41) رقم اجلدول

LPIBH 0.74284 
LFTS 0.76471 
LINT 0.7272 
LMCS 0.82935 
KMO 0.76251 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
لك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة وكذ KMO=0.76251من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 
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 ابلنسبة لإلمارات. Bartletاختبار (:04/42) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 130.438 
Chi-square (Critical  value) 12.5916 

DF 6 
p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 

لدراسة، وابلصايل اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات ا
نرفض فريعة العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي 

 للبعاانت.
 ية.رلمعياو االحنرافات ا تلمتوسطاا:تحليل  اثلثا

 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة لإلمارات.(:04/43) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 4.63775 6.04551 5.53986 0.49991 
LFTS 21 0 21 2.85093 3.48274 3.21478 0.16847 
LINT 21 0 21 3.16232 4.61957 4.09489 0.50666 
LMCS 21 0 21 3.8192 5.3596 4.85685 0.45719 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
 .0.5067 يصمعز ابقاضلراف األكرب ادلدروس ألنوها ادلسؤول عن تشص  اجملصم  ف LINTادلصغري اما، 0.1685

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال
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 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة لالمارات.(:04/44) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 -0.6767 0.98755 0.95138 

LFTS -0.6767 1 -0.6352 -0.5314 

LINT 0.98755 -0.6352 1 0.96633 

LMCS 0.95138 -0.5314 0.96633 1 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ن لك بأ، وتفسر ذ LMCSو  LINTتني دلصغري، واLBIPH  ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا
، إذ غلايبإبشكل ا ىذاإلمارات ويف حمللي اإلصبايل حاة الفري من الناتج اتؤثر بشكل كبري على ات دلصغرياىذه 
 ات.دلصغريام  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذتبني 
حعث سجل   LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن  ىا األقاى ارتباطا ابإلغلاب  م   LINT دلصغريا

ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اذلاتف اخللاي  لو  ارتباطا   LMCS دلصغرياو  ،0.9875معامل اقارتباط  بقعمة 
اقاشًتاك يف  ىا ادلؤشرLFTS دلصغرياو  ،0.9514حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHماجب م  

 0.6767-حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHاذلاتف الثاب   لو  ارتباطا سالب ويععف م  
 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا

 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعو زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .االمارات حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم (:04/45) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 3.4082 0.54672 0.03482 0.01026 
Variability (%) 85.2049 13.668 0.87058 0.25659 
Cumulative % 85.2049 98.8728 99.7434 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 ابلنسبة لإلمارات. : نسبة التمثيل على احملاور(04/21) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي أن  3.4082خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي من 
% من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية  85.2049ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

ؽلثل نسبة   ) F2 ،F1احملارين ) %  %، أي أن 13.6680فعمثل  F2يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات على 98.8728

 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   

 لإلماراتابلنسبة  نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين :(04/46) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 28.6996 1.44089 
LFTS 16.3818 80.5983 
LINT 28.4123 4.01337 
LMCS 26.5064 13.9474 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة لإلمارات. نسب التمثيل على احملورين(:04/47) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 0.97814 0.00788 
LFTS 0.55832 0.44065 
LINT 0.96835 0.02194 
LMCS 0.90339 0.07625 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب يف تشكعل احملار األول  LPIBH،  LFTS ، LINT،LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
%، 95.49فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBH% ، أما بعاانت  33.57% إىل 1.62ما بني 
 شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار األول، LFTS% من بعاانت 4.7وكذلك 

شلثلة على احملار األول  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 97
 % .391.7بنسبة

:ابلنسبة للمحور الثاين  

بعاانتو % من 0.3% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل  31.41تساىم بنسبة  LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما 98.27تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية  ،شلثلة على احملار الثاين

% يف 95.70تساىم بنسبة LINTدلصغرية نالحظ أن ا، و لى احملار الثاين% من بعاانتو شلثلة ع95.28ؽلثل
تساىم بنسبة  LMCSادلصغرية  ، امابعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 9.28تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

 %من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين.1.67% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 1.67

 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين مثعلالص

 ادلتغريات على احملورين ابلنسبة لإلمارات. إحداثيات(:04/48) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.98901 0.08876 

LFTS -0.7472 0.66381 

LINT 0.98405 0.14813 

LMCS 0.95047 0.27614 

 .Xlstat2014انمج ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات بر 
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 .لإلمارات ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل :(04/22) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا باطات،اقارت يائرة احملعط

LBIPH  وLMCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
قاي وعكسي  اطارتب ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 يولة اإلمارات. يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  بني اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  و
 الدراسة سنواتل واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا

 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل
 ابلنسبة لإلمارات. ر ابلنسبةنسبة التمثيل على احملاو  :(04/23) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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 .االمارات حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/24رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

الصمثعل  ىذا خالل ومن اقامارات، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
السناات  تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن ؽلكن
 سبثل رلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف ادلهمة

 :ادلصغريات زي تا 
، و ارتباط  LFTSفقد كان  ذلذه السناات ارتباط قاي  م   2006-2000أما يف اجملاعة األوىل  

( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2007اما يف اجملماعة الثانعة ) ،LINTو LBIPH  ،LMCS ععف م ي
LBIPH  ،LMCS  وLINT    السناات.فلها ارتباط وثعق قاي ، و اخذت أكرب قعم ذلا يف ىذه 

 ت دولة قطرلوصفية لمعطيااسة رالدع الثالث  :الفرا
ول ػلصاي على  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة ابسصعمال  
 ، ضلال على النصائج الصالعة :  XLstat14فري ، وىذا ابسصخدام  برانمج  21أرب  مصغريات  و 

 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:
 ابلنسبة لقطر. KMOاختبار(:04/49) رقم اجلدول

LPIBH 0.77073 
LFTS 0.87147 
LINT 0.69735 
LMCS 0.75571 
KMO 0.76581 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
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وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة  KMO=0.76581من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة لقطر. Bartletاختبار (:04/50) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 138.75 
Chi-square (Critical value) 12.5916 

DF 6 
p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج ادلصدر
وىذا يدل على   p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ أن: وىي قعمة 

اخصالف مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل 
ة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي نرفض فريعة العدم ونقبل الفريعة البديل

 للبعاانت.
 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا

 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة لقطر.(:04/51) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 2.86209 5.32897 4.42959 0.88518 
LFTS 21 0 21 2.67724 3.31578 2.98924 0.20498 
LINT 21 0 21 1.5818 4.63135 3.75451 0.95105 
LMCS 21 0 21 3.01547 4.98623 4.53079 0.56544 

 .Xlstat2014رجات برانمج ادلصدر: من إعداد الطالب من خم
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال
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ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا-
 .0.8852مسؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب  LBIPHوادلصغري  ، 0.2050

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال

 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة لقطر(:04/52) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LPOR 

LPIBH 1 -0.9127 0.96197 0.9283 

LFTS -0.9127 1 -0.8646 -0.8324 

LINT 0.96197 -0.8646 1 0.98118 

LMCS 0.9283 -0.8324 0.98118 1 

 .Xlstat2014در: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج ادلص
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ىذه ن لك بأ، وتفسر ذLMCSو  LINTتني دلصغري، وا LBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا
لك ذبني ت، إذ غلايبإبشكل ا ىذقطر ويف حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل تؤثر بشكل كبري على ات دلصغريا
 ات.دلصغريام  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاا

 حعث سجل LBIPHم   ابإلغلابارتباطا  األقاىىا ادلؤشر اقاشًتاك يف اقانًتن  ىا LINT دلصغريا 
اي  لو  ارتباطا اقاشًتاك يف يف اذلاتف اخلل ىا ادلؤشرLMCS دلصغريا ، اما0.9620بقعمة  معامل اقارتباط

ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف LFTS دلصغرياو  ،0.9283بقعمة  حعث سجل معامل اقارتباط LBIPHماجب م  
  0.9127-حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHاذلاتف الثاب  لو ارتباطا  سالب م  

 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا
 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  علقةادلص الذاتعة والقعم الصشص  نسب
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 .قطر حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم (:04/53) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 3.74237 0.19717 0.04888 0.01159 

Variability (%) 93.5592 4.92929 1.22188 0.28965 

Cumulative % 93.5592 98.4885 99.7103 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة لقطر. : نسبة التمثيل على احملاور(04/25الشكل رقم )

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي أن  3.74237من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
%  من ادلعلامات األساسعة  93.5592ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 
ؽلثل   ) F2 ،F1ن احملارين )%، أي أ 4.9293فعمثل  F2ادلاجاية يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 

% وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات 98.4885نسبة 
 على معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
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 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   
 لنسبة لقطر.اب نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/54) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 25.8361 0.4645 
LFTS 23.1943 63.7271 
LINT 25.927 11.3791 
LMCS 25.0426 24.4293 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة لقطر. نسب التمثيل على احملورين(:04/55) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 0.96688 0.00092 
LFTS 0.86802 0.12565 
LINT 0.97028 0.02244 
LMCS 0.93719 0.04817 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب مصقاربة يف تشكعل  LPIBH ,  LFTS, LINT, LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBHانت  % ، أما بعا25.92% إىل 25.04احملار األول ما بني 

شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على  LFTS% من بعاانت 80.86%، وكذلك 96.68
شلثلة على احملار  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 97.02 احملار األول،
 % .93.71األول بنسبة

لمحور الثاين:ابلنسبة ل  

% من 0.092% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 0.46تساىم بنسبة  LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين 63.72تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية ،بعاانتو شلثلة على احملار الثاين

% يف تشكعل 24.42تساىم بنسبة LINTادلصغرية  ما، ابعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 12.5وىا ما ؽلثل
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% 1.67تساىم بنسبة  LMCSادلصغرية  ، وبعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 4.8احملار الثاين وىا ما ؽلثل 
 .%من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين1.67يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين صمثعلال

 إحداثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة لقطر.(:04/56) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.9833 -0.0303 
LFTS -0.9317 0.35447 
LINT 0.98503 0.14979 
LMCS 0.96808 0.21947 

 .Xlstat2014 ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج
 .لقطر ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/26رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات اشل اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  وLMCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
عكسي قاي و  ارتباط ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 يولة قطر. يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل  بني اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  و
 الدراسة واألفراد سنوات للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا

 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل
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 ابلنسبة لقطر. : التمثيل البياين لألفراد(04/27) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 .قطر حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/28رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

الصمثعل  ىذا خالل ومن قطر، يولة يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
السناات  تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن ؽلكن
 سبثلرلماعصني  ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف ادلهمة
 :ادلصغريات تازي 
و ارتباط يععف  ،LFTS قاي م فقد كان  ذلذه السناات ارتباط  2006-2000وىل األأما يف اجملاعة  

( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2007اما يف اجملماعة الثانعة ) ،LINTو LBIPH ،LMCSم 
LBIPH  ،LMCS  وLINT   خذت أكرب قعم ذلا يف ىذه السنااتفلها ارتباط وثعق قاي ، و أ. 
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 ت لدولة البحرين.ية لمعطيالوصفاسة رالد:ا  الرابعع لفرا
ول ػلصاي على  ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل اطريقة ابسصعمال  
 ، ضلال على النصائج الصالعة :  XLstat14فري ، وىذا ابسصخدام  برانمج  21أرب  مصغريات  و 

 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:
 ابلنسبة للبحرين. KMOاختبار(:04/57) رقم اجلدول

LPIBH 0.77569 
LFTS 0.83732 
LINT 0.74286 
LMCS 0.87251 
KMO 0.80046 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة  KMO=0.80046من خالل اجلدول نالحظ أن 

 دروسة.ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادل
  :Bartletاختبار اثنيا: 

 ربالنا على: XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة للبحرين. Bartletاختبار (:04/58) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 103.295 
Chi-square (Critical value) 12.5916 

DF 6 
p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014رجات برانمج ادلصدر: من إعداد الطالب من خم
وىذا يدل على اخصالف  p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ قعمة 

مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل نرفض فريعة 
 ت، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي للبعاانت.العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريا
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 ية.رلمعيات  و االحنرافات المتوسطاا:تحليل  اثلثا
 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة للبحرين.(:04/59) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

LPIBH 21 0 21 2.2042 3.6498 3.1018 0.49838 

LFTS 21 0 21 2.86249 3.24749 3.05746 0.09949 

LINT 21 0 21 1.81706 4.62148 3.84328 0.81714 

LMCS 21 0 21 3.43252 5.34734 4.6828 0.5113 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلداجملصم  اعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFIXدلصغري ا
 .0.8171سؤول عن تشص  اجملصم  ادلدروس  ألنو يصمعز ابقاضلراف األكرب ىا ادل LINTادلصغرياما ، 0.0995

 .تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدايف  مايحةط تبارقات امافافة معامال

 مصفوفة االرتباطات ابلنسبة للبحرين(:04/60) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 -0.7193 0.96058 0.941 

LFTS -0.7193 1 -0.646 -0.6851 

LINT 0.96058 -0.646 1 0.94828 
LMCS 0.9410 -0.6851 0.9483 1 

 .Xlstat2014ت برانمج ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجا
 أن:نالحظ ت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال

كل ن لك بأ، وتفسر ذ LMCSو  LINTات دلصغري، وا LBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا
تبني ، إذ غلايبإبشكل ا ىذالبحرين  ويف حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل تؤثر بشكل كبري ات دلصغرياىذه 

 ات.دلصغريام  ىذه حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقاا تدلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذ
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حعث سجل   LBIPHاقاشًتاك يف اقانًتن  ىا اقاقاى ارتباطا ابقاغلاب  م   ىا ادلؤشر LINT دلصغريا 
اقاشًتاك يف يف اذلاتف اخللاي  لو  ارتباطا ماجب  ىا ادلؤشرLMC دلصغريا ،0.9606معامل اقارتباط  بقعمة 

ر  اقاشًتاك ىا ادلؤش LFTS دلصغريا ،0.9410حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHم  ومصاسط 
 .0.7193-بقعمة سجل معامل اقارتباط  حعث LBIPHارتباطا سالب م   يف يف اذلاتف الثاب  لو

 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا
 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة ملعةعا زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 البحرين حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم(:04/61) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 3.46792 0.43795 0.06142 0.03271 

Variability (%) 86.6981 10.9487 1.53543 0.81775 
Cumulative % 86.6981 97.6468 99.1823 100 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للبحرين. : نسبة التمثيل على احملاور(04/29) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

اي الكلى، أي أن من اجلم 3.46792من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
من ادلعلامات األساسعة ادلاجاية  % 86.6981ربصاي على  F1احملار العاملي األول أو ادلركبة األساسعة األوىل 

نسبة  ؽلثل ) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 10.9487فعمثل  F2يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
يحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات على % وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وا97.6468

 معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.
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 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   
 ابلنسبة للبحرين. نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/62) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 27.5948 2.84527 
LFTS 18.7134 80.0618 
LINT 26.7454 11.4024 
LMCS 26.9464 5.69045 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 ابلنسبة للبحرين. نسب التمثيل على احملورين(:04/63) رقم اجلدول

  F1 F2 

LPIBH 0.95697 0.01246 

LFTS 0.64897 0.35063 

LINT 0.92751 0.04994 

LMCS 0.93448 0.02492 

 .Xlstat2014د الطالب من خمرجات برانمج ادلصدر: من إعدا
 ابلنسبة للمحور األول:

تشارك بنسب مصقاربة يف تشكعل  LPIBH،  LFTS، LINT ، LMCSنالحظ أن ادلصغريات 
فهي  شلثلة يف احملار األول بنسبة   LPIBH% ، أما بعاانت  27.59% إىل 18.71احملار األول ما بني 

شلثلة على احملار األول وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على  LFTS% من بعاانت 64.89%، وكذلك 95.69
شلثلة على احملار  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 92.75 احملار األول،
 % .93.44األول بنسبة

 ابلنسبة للمحور الثاين:

بعاانتو % من 1.2اين وىا ما ؽلثل % يف تشكعل احملار الث2.84 تساىم بنسبة  LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما 80.06تساىم بنسبة  LFTSكما نالحظ أن ادلصغرية  ،شلثلة على احملار الثاين

% يف تشكعل احملار 11.40تساىم بنسبة LINTادلصغرية  ، اماار الثاين% من بعاانتو شلثلة على احمل35.06ؽلثل
% يف 5.69تساىم بنسبة  LMCSادلصغرية ، و بعاانتو شلثلة على احملار الثاينمن  %4.99الثاين وىا ما ؽلثل 

 .%من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين2.49تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 
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 للمتغريات البياين التمثيل :سابعا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 داثيات ادلتغريات على احملورين ابلنسبة للبحرين.إح(:04/64) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.97825 0.11163 
LFTS -0.8056 0.59214 
LINT 0.96307 0.22347 
LMCS 0.96668 0.15786 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 .ينللبحر  ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/30رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH  وLMCS وLINT    ،يععفة، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط قاي وماجب بني ىذه ادلصغريات
قاي وعكسي  ارتباط ىناك أن على يدل فان ادلسافة بعنهما أعظمعة  ، وىذا LBIPH و  LFTSاما ادلصغرية 

 يولة البحرين. يفايل حاة الفري من الناتج احمللي اإلصب بني اقاشًتاك يف اذلاتف الثاب  و
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 الدراسة واألفراد سنوات للمتغريات البياين التمثيل :اثمنا
 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل

 ابلنسبة للبحرين. : التمثيل البياين لألفراد(04/31) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 .البحرين حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/32رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 ىذا خالل ومن يولة البحرين ، يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
 تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل الحظاتادل بعض نضعف أن الصمثعل ؽلكن

 ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف السناات ادلهمة
 :ادلصغريات تازي  سبثل رلماعصني 

ارتباط و  ،LFTS اي م قفقد كان  ذلذه السناات ارتباط  2005-2000األوىل أما يف اجملاعة  -
( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2006اما يف اجملماعة الثانعة ) ، LINTو LBIPH، LMCS يععف م 
LBIPH  ،LMCS وLINT .فلها ارتباط وثعق قاي ، و أخذت أكرب قعم ذلا يف ىذه السناات 
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 ت دولة الكويتلوصفية لمعطيااسة رالد:ا  اخلامسع لفرا
 على أرب ول ػلصاي ( على جدACP-norméeادلرجحة )ألساسعة ابدلركبات الصحلعل ا طريقةابسصعمال 

 ، ضلال على النصائج الصالعة :  XLstat14 ابسصخدام برانمجوىذا  فري، 21 مصغريات و
 KMO (Kaiser Meyer Olkin)اختبارأوال:

 ابلنسبة للكويت. KMOاختبار(:04/65) رقم اجلدول
LPIBH 0.68459 
LFTS 0.8405 
LINT 0.67411 
LMCS 0.67545 
KMO 0.71106 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وكذلك كل ادلصغريات شلا يدل على كفاية حجم الععنة  KMO=0.71106من خالل اجلدول نالحظ أن 
 ادلأخاذة يف تفسري الظاىرة ادلدروسة.

  :Bartletاختبار اثنيا: 

 النا على:رب XLstatمن خالل برانمج 

 ابلنسبة للكويت. Bartletاختبار (:04/66) رقم اجلدول
Chi-square (Observed value) 94.1944 
Chi-square (Critical value) 12.5916 

DF 6 
p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
وىذا يدل على اخصالف  p-value=0.0001<alpha=0.05من خالل اجلدول نالحظ قعمة 

مافافة اقارتباط عن مافافة الاحدة، أي أنو تاجد تباينات مشًتكة بني مصغريات الدراسة، وابلصايل نرفض فريعة 
 العدم ونقبل الفريعة البديلة أي أن ىناك ارتباط بني ادلصغريات، وؽلكن إجراء الصحلعل العاملي للبعاانت.
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 ية.رلمعياو االحنرافات ا تتوسطاملا:تحليل  اثلثا
 جدول ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية ابلنسبة للكويت.(:04/67) رقم اجلدول

Variable Observations 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
LPIBH 21 0 21 3.55209 5.16008 4.57714 0.51621 
LFTS 21 0 21 2.52259 3.12843 2.8634 0.22644 
LINT 21 0 21 1.90678 4.63083 3.75187 0.84182 
LMCS 21 0 21 3.14737 5.32744 4.61063 0.64355 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن :  عاله نالحظ ول أجلدل امن خال

ألصغر ري ادلععااف ادلصغري يصمعز باإلضلرا اىذن ألروس دلدصم  ااجملعلى سبركز ول دلسؤاىا  LFTSدلصغري ا
يصمعز ابقاضلراف األكرب  ادلدروس ألنوول عن تشص  اجملصم  دلسؤاىا  LINTادلصغري اما ، 0.2264
0.8418. 

 تتباطارالا:مصفوفة  رابعا
 ناه:ول أيجلدامايحة يف ط تبارقات امافافة معامال

 سبة للكويتمصفوفة االرتباطات ابلن(:04/68) رقم اجلدول
Variables LPIBH LFTS LINT LMCS 

LPIBH 1 -0.7233 0.89168 0.73428 

LFTS -0.7233 1 -0.8452 -0.8998 

LINT 0.89168 -0.8452 1 0.91239 

LMCS 0.73428 -0.8998 0.91239 1 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 أن:الحظ نت تباطارقاانصائج مافافة ل من خال
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كل ىذه ن لك بأ، وتفسر ذ LMCSو  LINTات دلصغري، وا LBIPH ادلصغريماجب بني ط تباك ارىنا-
تبني ، إذ غلايبإبشكل ا ىذالكاي  ويف حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل تؤثر بشكل كبري على ات دلصغريا
 ات.دلصغريا  ىذه محاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل من ط تبارقات ادلاجبة دلعامالرة اإلشاالك ذ
حعث سجل   LBIPHىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف اقانًتن  ىا اقاقاى ارتباطا ابقاغلاب  م   LINT دلصغريا -

ىا ادلؤشر  اقاشًتاك يف يف اذلاتف اخللاي  لو  ارتباطا  LMCS دلصغرياو  ،0.8917معامل اقارتباط  بقعمة 
ىا ادلؤشر  اقاشًتاك   LFTS دلصغرياو  ،0.7343حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة  LBIPHماجب م  

 .0.7233-حعث سجل  معامل اقارتباط  بقعمة   LBIPHيف يف اذلاتف الثاب   لو  ارتباطا سالبا م  
 احملاور يف التمثيل ونسب الذاتية القيم :خامسا

 :أيانه اجلدول يف مايحة أساسعة عاملعة زلاور أبرب  ادلصعلقة الذاتعة والقعم الصشص  نسب

 .الكويت حلالة ابلنسبة احملاور على التمثيل ونسب الذاتية القيم(:04/69) رقم اجلدول
  F1 F2 F3 F4 

Eigenvalue 3.50689 0.33742 0.11985 0.03584 
Variability (%) 87.6723 8.43545 2.99621 0.89599 
Cumulative % 87.6723 96.1078 99.104 100 

 .Xlstat2014برانمج ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات 
 ابلنسبة للكويت. نسبة التمثيل على احملاور(:04/33) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من اجلماي الكلى، أي أن  3.50689من خالل جدول القعم الذاتعة نالحظ أن القعم الذاتعة األوىل تساوي 
%  من ادلعلامات األساسعة  87.6723ربصاي على  F1بة األساسعة األوىل احملار العاملي األول أو ادلرك

ؽلثل   ) F2 ،F1%، أي أن احملارين ) 8.4355فعمثل  F2ادلاجاية يف جدول ادلعطعات، أما احملار الثاين 
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 %، وىي نسبة مثالعة، وكافعة إلعطاء صارة وايحة لسحابة النقاط، أي أننا سنمثل ادلصغريات 96.1078نسبة 
 على معلم مصعامد ومصجانس واحد ذو بعدين.

 سادسا: التمثيل البياين للمتغريات   
 ابلنسبة للكويت. نسبة ادلسامهة يف تشكيل احملورين(:04/70) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 22.702 56.4077 
LFTS 24.4969 24.0523 
LINT 27.1208 3.03672 
LMCS 25.6802 16.5033 

 .Xlstat2014الطالب من خمرجات برانمج  ادلصدر: من إعداد
 ابلنسبة للكويت. نسب التمثيل على احملورين(:04/71) رقم اجلدول

  F1 F2 
LPIBH 0.79614 0.19033 
LFTS 0.85908 0.08116 
LINT 0.9511 0.01025 
LMCS 0.90058 0.05569 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
لمحور األول:ابلنسبة ل  

تشارك بنسب مصقاربة يف تشكعل  LMCS ، وLPIBH، LFTS، LINTنالحظ أن ادلصغريات 
فهي  شلثلة يف احملار األول   LPIBH% ، أما بعاانت  27.1202% إىل 22.702احملار األول ما بني 

شلثلة  LFIX% من بعاانت 85.9، وكذلك وىي أقل نسبة سبثعل بعاانت على احملار األول  %79.61بنسبة 
شلثلة على  LMCSشلثلة على احملار األول، أما بعاانت  LINT% من بعاانت 95.11 على احملار األول ،
 % .90.05احملار األول بنسبة

 ابلنسبة للمحور الثاين:

% من 19.03% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 56.40بنسبة تساىم LPIBHنالحظ أن ادلصغرية 
% يف تشكعل احملار الثاين 24.05تساىم بنسبة  LFIXكما نالحظ أن ادلصغرية  ،احملار الثاينبعاانتو شلثلة على 
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% يف  3.03 تساىم بنسبة LINTادلصغرية  واما ،بعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 8.11وىا ما ؽلثل
تساىم بنسبة  LMCSة ادلصغري و  ،بعاانتو شلثلة على احملار الثاين% من 1تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 

 %من بعاانتو شلثلة على احملار الثاين5.56% يف تشكعل احملار الثاين وىا ما ؽلثل 16.5

 للمتغريات البياين التمثيل :خامسا
 : الصايل الشكل يف مايح ادلصغريات للنقاط البعاين الصمثعل

 ات على احملورين ابلنسبة للكويت.إحداثيات ادلتغري (:04/72) رقم اجلدول
  F1 F2 

LPIBH 0.47647 0.75105 
LFTS -0.4949 0.49043 
LINT 0.52078 0.17426 
LMCS 0.50676 -0.4062 

 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 
 .للكويت ابلنسبة للمتغريات البياين التمثيل (:04/34رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

من  وقريبة ادلركز عن بععدة ادلصغريات كل أن نالحظ اقارتباطات يائرة على للمصغريات البعاين الصمثعل خالل من
اإلقلعدية بني  ادلسافة أن أيضا نالحظ كما الدراسة، يف ومقبالة جاية يعين اهنا ذات شلا اقارتباطات، يائرة احملعط

LBIPH وادلصغريات LMCS وLINT    سطة ، وىذا يدل على أن ىناك ارتباط مصاسط وماجب بني مصا
  LFTSىذه ادلصغريات، وىذا يدل على ان ىذا ادلصغريات قا تؤثر بشكل كبري على النما اقاقصاايي ،اما ادلصغرية 

قاي وعكسي بني اقاشًتاك يف اذلاتف  ارتباط ىناك أن على يدل ، وىذافان ادلسافة بعنهما أعظمعة  LBIPH و
 يولة الكاي . يفحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل    والثاب
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 الدراسة سنوات)واألفراد للمتغريات البياين التمثيل :سادسا
 : الصايل الشكل يف مايح واألفراي للمصغريات البعاين الصمثعل

 ابلنسبة للكويت. : التمثيل البياين لألفراد(04/35) رقم الشكل

 
 .Xlstat2014من خمرجات برانمج ادلصدر: من إعداد الطالب 

 .الكويت حلالة ابلنسبة واألفراد للمتغريات البياين التمثيل (:04/36رقم ) الشكل

 
 .Xlstat2014ادلصدر: من إعداد الطالب من خمرجات برانمج 

 ىذا خالل ومن الكاي ،يولة  يف الدراسة وسناات ادلصغريات بني العالقة يايح أعاله البعاين الشكل إن
 تضم رلماعات عدة ظلعز أن ؽلكن الشكل من إذ السابق، للصحلعل ادلالحظات بعض نضعف أن صمثعل ؽلكنال

 ىناك أن ونالحظ الصحلعل، رلال يف ادلسقطة ادلصغريات خاائص وتايح البعاين الصمثعل يف السناات ادلهمة
 :ادلصغريات تازي  سبثلرلماعصني 

 وارتباط يععف م  ،LFTS قاي م ان  ذلذه السناات ارتباط فقد ك 2009-2000األوىل أما يف اجملاعة  -
LBIPH، LMCS وLINT. 
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ارتباط  ذلا LINTو LBIPH، LMCS( نالحظ أن ادلصغريات 2020-2010أما يف اجملماعة الثانعة )-
 وثعق وقاي ، و أخذت أكرب قعم ذلا يف ىذه السناات.

 منهجية وأدوات الدراسة :الثاين ادلبحث
، السالسل الزمنعة ومنهجعة ابنعل  ياقاقصاايالقعاس ىذا ادلبحث األيوات ادلسصخدمة يف و ساف نعرض يف 

 ،واليت سصعصمد علعها يف الدراسة، إذ تعد ىاتو األخرية من األىم األسالعب الكمعة يف ربلعل الظااىر اقاقصاايية
نظرا دلا أتخذه يف عني  ،حعث أخذت حعزا مهما خااصا يف اآلونة األخرية وخاصة يف النماذج اقاقصاايية

 .اقاعصبار من تغريات يف الزمن من جهة واىل اقاخصالف يف  الاحدات ادلقطععة ادلاجاي يف بعاانت ععنة الدراسة

 ابنيل  مناذج معطيات تعريف و : األول ادلطلب
 سعة لصلكالنماذج األساو ل ىذه الفقرة عدة عناصر تشمل تعريفاً مبسطاً لبعاانت البانل، سنسصعرض من خال

 البعاانت.

 ابنيل معطيات تعريف : األول الفرع

أبهنا رلماعة من ادلشاىدات اليت تصكرر عند رلماعة  ،تعرف بعاانت السلسلة الزمنعة ادلقطععة أو بعاانت البانل
 فسن يف الزمنعة كل من البعاانت ادلقطععة والسالسل من األفراي يف عدة فًتات زمنعة، حبعث أهنا ذبم  بني خاائص

بعد ذ بعدين علا كاهنا أتخ  ،لاسصخدامنا لبعاانت البان أعلعةنعرف  أنومن خالل ىذا الصعريف ؽلكن  ،1الاق 
 مقطعي وبعد زمين.

 :2وىي كاآليت قام بعاانت البانعل على عدة افًتاياتوت
قاخصالفات الزمنعة افًتاض ثبات معلمات احلد الثاب  وادلعل زمنعا ومقطععا وابلصايل فإن حد اخلطأ سعمثل صبع  ا-

 وادلقطععة؛
 ثبات معلمات ادلعل وتغري معلمة احلد الثاب  بني الاحدات ادلقطععة؛-

                                                           
1
سلة ، رللة جامعة تشرين لبحاث والدارسات العملعة، سل، اختبارات جذر الوحدة لبياانت البانل )اختبارات اجليل األول( تطبيق على عينة من الدول الناميةأؽلن العشعاش  

 .52، ص 05،2017، العدي 39العلام اقاقصاايية والقانانعة اجمللد
 53مرج  سابق ، ص  2



 اجلزائر وبعض يف االقتصادي النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا ألثر يةالقياس دراسة: الرابع الفصل
.النامية الدول  

 

227 
 

 ثبات معلمات ادلعل وتغري معلمة احلد الثاب  بني الاحدات ادلقطععة وعرب الزمن أيضاً؛-
 عدم ثبات صبع  ادلعلمات وتقلبها ما بني الاحدات ادلقطععة؛-
 لبها ما بني الاحدات ادلقطععة وما بني الزمن.عدم ثبات صبع  ادلعلمات وتق-

 ابنيل معطيات مناذج : الثاين  الفرع

 :1لنماذج البانعل العديد من النماذج ولكننا سنركز يف يراسصنا ىذه على النماذج اليت واجهصنا خالل يراسصنا
 التجميعي االحندار منوذجأوال: 

امالت ادلقدرة دبا فعها الثاب  اثبصة عرب صبع  فًتات صبع  ادلع أنحعث يفًتض ، وىا ابسط ظلاذج البانعل
 الدراسة  وادلقاط  ادلأخاذة، وأيخذ الشكل:

Yit=αi+bxit+eit 
 الثابتة اآلاثر اثنيا: منوذج

والذي ؼلصلف من بلد اىل اخر ، م  بقاء معامالت ادلصعريات  ،يف ىذا النماذج يسمح بصفاوت احلد الثاب 
 وأيخذ الشكل الصايل: مقطععة،ادلفسرة اثبصة لكل رلماعة 

Yit=αi+ bk∑xkit+eit 
 العشوائية اآلاثر اثلثا: منوذج

 يف ىذا يعامل احلد الثاب  على انو مصغري عشاائي يصكان من جزئني، وأيخذ الشكل الصايل:
Yit=αi+ bk∑xkit+µit 

  أن:حعث 

µit=vit+eit ىا خطأ مركب :it 
 ها البالغة.ذلا أعلعص ،وادلالحظ أن النماذج يف ثالث

 اختبارات التحديد :الثالث الفرع

                                                           
اطروحة مقدمة لنعل شهاية الدكصاراه،زباص  ،2016-1990استخدام مناذج ابنل يف حتديد تقارب اقتصادايت جمموعة من الدول النامية دراسة قياسية شرماط الطاىر،  1 

 113،ص2017/2018رس ادلدية ، اجلزائر،احااء تطبعقي،جامعة ػلي فا
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تصاافق م  بعاانت الدراسة، ىناك عدة ، واليت لصحديد ناععة النماذج من بني النماذج الطايلة الرئعسعة
 اخصبارات من أعلها :

 Hsiao لــ  التجانس اوال: اختبارات

اخصبار ؽلر  Hsiao ح اقًت  ،الفريية  اآلاثر والنماذج الكلي الصجانس من اجل الصحديد اقامثل بني النماذج
والشكل ادلاايل يايح ذلم  ،بثالث مراحل، ويف كل مرحلة  يصم اخصبار الفريعة ادلعدومة مسصعمال إحاائعة فعشر

 .Hsiaoخطاات اخصبار 
 Hsiao 1986  اختبار خمطط:(04/37الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة حتليلية قياسية ابستخدام معطيات ابنيل  دول ادلغرب العريبعالقة البطالة ابلتضخم يف بعض الأسعا، زواي دلصدر:ا
 بن احلمعد عبد ومايل، جامعة نقدي كلي ، زباص اقصاايالدكصاراهلنعل شهاية  أطروحة،2018-1980خالل الفمرة 

 .149،ص2019/2020مسصغاًل،اجلزائر، ابييس،

 :1وهذا االختبار مير بثالث مراجل

                                                           
1
 150بق ،صا، مرج  سأسعا زواي 

 

Hقبال 
1

0                                                                           

H1رفض 
0 

H3رفض 
H3قبال  0

0 

H2رفض 
0 

 

Hقبال 
2

0 

                            :            H1
0  : αi =α . b=bi 

i       H2∀اخصبار ذبانس ادلعامالت   
0  : b=bi      yit  bx  

H3 اخصبار ذبانس الثااب 
0  : αi =α 

yit  bx  

 

yit  bx  

 

yit  bx  
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 جانس العاماخلطوة األوىل: اختبار الت

ويقام ىذا اقاخصبار على فريعة بنعة الصجانس العام ، والذي يقام على تطابق الثااب  وسباثل شعاع  
 ادلعامالت حبعث أن:

H1
0  : αi =α . b=bi     i [1.N] 

 :1 األيتنسصخدم إحاائعة فعشر واليت تصب  تازي  فعشر ويرجة حرية  ويصم كصابصها على الشكل 

F1= ˟  

 حعث:

SCR1ؽلثل رلماع البااقي للنماذج :. 

SCR1.0: ؽلثل رلماع البااقي للنماذج نصائج ىذا اقاخصبار وقد تكان : 

 .: أي ظلاذج البانل مصجانس كلعاH0قبال *

 b1دره اخلطاة الصالعة واليت تصمثل يف ربديد عدم الصجانس ما إىل:وننصقل H0 رفض *أو

 اخلطوة الثانية: اختبار التجانس ادلعلمات

  فعشر إحاائعة إىل اسصنايا الفريعة ىذه اخصبار إجراء الصجانس ادلعلمات، ويصم اخصبار هتدف خطاة وىي
 وربسب ابلعالقة الصالعة:

F2= ˟  

 وتكان نصائج ىذا اقاخصبار :
 H0 : رفض فريعة العدم 

H1  :فريعة العدم  قبال 
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 احملسابة القعمة من القعمة اجملدولة لفعشر ، حبعث اذا كان  القعمة اجملدولة أقل م  F2إحاائعة  مقارنة يصم
 القعمة اجملدولة اكرب من كان  وإذا ادلعامالت العشاائعة  ظلاذج حالة ونابح أمام ،العدمعة الفريعة نرفض فإننا

 طاة ادلاالعة.احملسابة فإننا ننصقل إىل اخل القعمة
 الفردية الثوابت مساواة اخلطوة الثالثة: اختبار

 ويصم اخصبار ىذا اقاخصبار ابقاعصماي على احاائعة فعشر ادلشهارة 

F3= ˟  

 من اجل حتديد نوعية األثر الفردي  للمفاضلة Hausman Test اثنيا: اختبارات

ىا ربديد ناععة األثر الفريي، ويسصخدم يف ذلك Hausman Test اقاخصبار إن الغاية من إجراء ىذا
الداخلي لنماذج األثر الثاب ، ويف حالة  وادلقدر األثر العشاائي ادلعممة لنماذج الاغرى ادلربعات مقدر بني ادلقارنة

س مصحعز والعك ادلعممة يكان الاغرى مقدر ادلربعات فإن ،ادلفسرة وادلصغريات األثر الفريي وجاي ارتباط ما بني
 ري مصحعز.ابلنسبة للمقدر الداخلي فعكان غ

 : 1على فريعة Hausmanويقام اخصبار 
H0:αMCG = αLSDV =0 

H0:αMCG  αLSDV 0 

 :2سب ابلعالقة اإلحاائعة الصالعةوػل

H= (αMCG- αLSDV)'[VAR(α MCG- α LSDV)]-1(α MCG- α LSDV)     
2

K-1 

 ادلصغريات بني ارتباط وجاي عدم حالة يف العدم فإننا الفرض قبال حالة كان اقاخصبار غري معناي، أي يف  إذا
نماذج ال مت فبال الفرض البديل فإن إذاما  حالة ويف العشاائي األثر ىا ظلاذج  أن أي ،الفريي ادلفسرة واألثر

 .الثاب  األثر ىا يكان

                                                           
1
 .303،صبق امرج  سبن سلعمان رلمد،  

2
،زباص مناصبن  واقصااي دراسة قياسية ابستخدام مناذج ابنل–اثر راس ادلال البشري على النمو االقتصادي يف دول الشرق االوسط ومشال فريقيا بن تامي اؽلان، 

 .159،ص 2021-2020دمحم البشري اقابراىعمي،برج باعريريج، اجلزائر، تطبعقي،جامعة



 اجلزائر وبعض يف االقتصادي النمو على واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا ألثر يةالقياس دراسة: الرابع الفصل
.النامية الدول  

 

231 
 

 الطولية الزمنية السالسل ستقرارية والتكامل ادلشركإلا اختبار : ادلطلب الثاين
إن ادلنهجعة يف أي يراسة قعاسعة تلزم يف البداية إجراء اخصبار على ادلصغريات ومعرفصها سااء كان  مسصقرة أو 
قا، ويف  غالب األحعان تعاين السالسل الزمنعة دلصغريات اقاقصاايية من الالسصقرار أي أهنا ربصاي على جذر 

احدة، ويظهر ذلك يف ادلصاسط والصباين حعث يكاان غري مسصقلني عن الزمن، شلا يؤيي إىل اضلدار زائف وظهار ال
مشكالت يف الصحلعل واقاسصدقال القعاسي بسبب صعابة ظلذجة ىاتو السالسل الزمنعة، وقد تطارت النظرية 

 .اخصبارات  عدة اإلحاائعة لصشمل

 ةإلستقراريا اختبارات: األولالفرع 

 :ان نذكر اثنني منهااقاقصاار على سنحاول  قاخصبارات اقاسصقرارية عدة اخصبارات
 Levin-Lin( LLC2002) أوال: اختبار 

 ،2002سنة  LLC ، مث طارت على يد و Levin-Lin1992كان  نقطة  البداية مصمثلة ببحاث  
حعث ركزت على  ADF ادلطار فالر يلديك ويطلق علعها ابخصبارات عملعات جذور الاحدة ادلشًتكة اقاخصبار

 :1ثالثة ظلاذج يف اخصبار جذر الاحدة
 .وحدة لكل واذباه مقط  م 

Yit= 0i+ 1it+  Yit-1 + it 

 .وحدة لكل سلصلف مقط  م 
Yit= 0i +  Yit-1 + it 

 .واذباه مقط  بدون
Yit=  Yit-1 + it 

 يصازع مسصقل ويصب  عشاائي مصغري  itو  و، Yit= Yit- Yit-1أن: حعث
 .  ARMAظلط

                                                           
 

( مع حالة Panel Data) للبياانت اللوحية )  VEC )) وتصحيح اخلطأ VARمنهج حتليل متجه االرتباط الذايت ( ضبعد،  عدانن الصمعمي و خدغلة عباس حسن زىرة1
 .11.21ص  2016كانان األول ،   30، رللة اقاقصاايي اخللعجي العدي  2013-1970للمدة  تطبيقية احلساابت القومية لدول جملس التعاون اخلليجي
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أي عدم اسصقرار  ،على وجاي جذر الاحدة اليت تنصو  ،ويقام ىذا اقاخصبار على أساس الفريعة الافرية
 السلسلة حعث:

 :H0 فريعة العدم:                                                        *
 :H1 فريعة البديلة:                                                       *

 
 Im, Pesaram and Shin (IPS 2003) اثنيا: اختبار

سناات ، يف  Im, Pesaran and Shinجاءت بعد ذلك األعمال ادلشًتكة لعلماء اقاقصااي 
، واليت  Levin, Lin and Chu( دلعاجلة ادلشكلة األساسعة اليت تقف أمام اخصبار ،1997-2003)

 Piمشًتك  يتي اضلدار ذاتقصضي باجا و ، H1تكمن يف فريعة ذبانس جذر اقاضلدار الذايت رب  الفريعة البديلة  
عد ىؤقاء يدبعاجلة ىذه الفريعة، وقد  Im, Pesaram and Shinلكل األفراي، فقد مسح اخصبار 

 .1أول من قاماا بصطاير اخصبار الصجانس رب  الفريعة البديلة م  اخصالف جذر اقاضلدار الذايت ىم اقاقصااييان
*H0:  P =0   . i =1.2…..N 
*H1: P 0   . i =1.2…..N 
*H1: P 0   . i =N1+1.N1….N 

 منهجية التكامل ادلشرك الفرع الثاين : 

نايح يف ىذا الفرع ظاىرة الصكامل ادلشًتك وىي احلالة اليت قد يؤيي فعها اضلدار سلسلة زمنعة عري مسصقرة 
فإننا ضلكم على ان  ،اىل حدوث اضلدار زائف، وإذا ما مت وحدث ىذا ومتعلى سلسلة أخرى غري مسصقرة 

 .األجل مابني ىذه السالسل الزمنعةالسالسل الزمنعة ذلا تكامل مشًتك اي ان ىناك عالقة طايلة 
 .(Kao)، (Pedroni)من أىم اقاخصبار الصكامل ادلشًتك صلد اخصبارات و 
 
 

                                                           
 

-2006االقتصادي يف اليمن للفرة  استخدام حتليل بياانت البانل يف منذجة عالقة تقلبات متغريات التجارة اخلارجية ابلنموصفاء عبدهللا معظي دمحم أضبد سامل بلحايال،1
 273،ص 2019، يانعا  1لام اإلنسانعة والصطبعقعة،اجمللد الثاين، العدي،رللة الراين للع2013
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 Pedroni : اختبار أوال
 اقاخصبارات من عدًيا Pedroni ويقدم ادلشًتك، للصكامل جراصلر– اصلل قاخصبار سعاً ما  اخصبارًا يعد
    :1الصالعة الاعغة وفق الدول عرب اقاذباه ومعلمات القااط  بصباين تسمح واليت البانل، لبعاانت ادلشًتك للصكامل

ititNNititiiit XaXaXataY   .....22110  
، مقابل  PI=1مشًتك تكامل جايو  عدم العدم فرض لفحص إحااءات عدة  Pedroni ويقًتح

 البانل، إحاائعة البعد أو يافها ابخصبار واليت ،الدول لكل  Pi=P الصجانس فريعة :علا بديلصني فريعصني
 إحاائعة أو البعين، البعد ابخصبار يولة، ويافها لكل Pi < 1الصجانس  عدم إحااءات ، وفريعة أربعة وتشمل

 .إحااءات ثالث على وتشمل اجملماعة ،
  Kao  اثنيا: اختبار 

،  ADFاخصبار عدم الصكامل ادلصزامن انطالقا من اخصبارات ييكي فالر ادلاس   1999سنة  Kaoقدم 
س الصجانس الفريي يف ظل الفريعة الافرية ، وعدم الصجانس الفريي كفريعة حعث يقام ىذا اقاخصبار على اسا

 .2عاريالصازي  الطبععي ادلع إحاائعةويصب  يف ذلك  ،بديلة

  (FMOLS)ادلصححة كليا  الصغرى ادلربعات طريقة ادلطلب الثالث: منهجية
قاضلدارات  األمثلالصقدير  إلعطاء 1990سنة  philips and hansenمرة على يد  ألولصمم  

ا اليت يصم تقديرى الزائفةادلعامالت ادلقدرة من القعم  ادلشًتك، حعث تعمل ىذه الطريقة على تنقعة قعمالصكامل 
هذه الطريقة عدل  على طريقة ف ذلك إىل إليافةابكفاءة يف الصقدير ، ابدلربعات الاغرى العايية لكي ضلال على  

ادلصغريات الداخلعة اليت تبعنها عالقة  أتثريعلى  واإلبقاءاقارتباط الذايت  أتثريالاغرى العايية هبدف الصخلص من 
يصطلب  وايف بعض ادلشاكل  يف حالة الععنات الاغرية ، كما انقد تا أهنا إقاهتا ي، ورغم جا الصكامل ادلشًتك 

 .3ق وجاي عالقة تكامل  مشًتك بني ادلصغريات ادلراي يراسصهاربق ،لصقدير ىذه الطريقة للعالقة طايلة ادلدى

                                                           
 24،ص ص، 01،2010عدي   16اسالمعة ، رللد اقصاايية يراسات ، رللةالبانل حتليل منهج اإلسالمية ابستخدام للدول البينية التجارة حمدداتالعبديل،  عابد بن عابد 1 
 .25و
 دول  5من لعينة البانل بياانت ابستخدام قياسيةدراسة –خمتارة  انمية دول رت ا لصاد التنافسية القدرة على البيئية للسياسة المتثالا أثروىعبة،  سارة و قحام جامعي  2 

 .286،ص 02،2018العدي  ،11 الصجارية، اجمللد والعلام والصسعري اقاقصاايية العلام ، رللة 2016-2007انمية 
 

3
رللة الصنمعة واقاشصشراف ،  2017 –  1980 دراسة قياسية  ecm-fmols ددات النمو االقتصادي يف اجلزائر ابستخدام منوذجيحمزكرايء مسعايي و خلعفة عزي،  

 .123و  122، ص،ص، 2017،ييسمرب 07، العدي 04للبحاث والدراسات،اجمللد 
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 حل على قدرهتايف  الزائفة، وذلك القعم بعض من ادلقدرة ادلعامالت قعم اخصعار الطريقة ىذه عزواىم ما ؽل
  .ادلقدرات وربعز الذايت اقارتباط شكلةم

 عملعات يف الطريقة ىذه تصطلب كما ،الكبرية الععنات م  خاصة أحسن نصائج وتقدم الطريقة ىذه وتصالءم
 بني مصغريات الدراسة.ما  ادلشًتك الصكامل شرط ربقق ، واليتالصقدير

 تصال على النمو.الدراسة القياسية ألثر تكنولوجيا ادلعلومات واال :الثالث ادلبحث
 قاخصبار أثر تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال على النما اقاقصاايي يف يول ععنة الدراسة نسصخدم منهجعة

اقاقصاايي  اقاقصااي القعاسي وأيوات الصحلعل السالسل الزمنعة، حعث نقام يف البداية وحسب منهجعة القعاس
ادلالئم لدراسة العالقة  النماذج الرئعسعة لبانعل وطلصار النماذجبصحديد ظلاذج الدراسة، لنصقل بعد ذلك إىل تقدير 

يف ذلك  مسصعننيبني تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال والنما اقاقصاايي وإجراء سلصلف اقاخصبارات اإلحاائعة 
 . EViews 10وبرانمج  ،Stata 15.1مج انبرب 

 الدراسة.   عينة لبياانت الئمادل النموذج نوع وحتديد الدراسة منوذج : توصيفولألامطلب لا
 :الدراسة عينة : حتديد ع األوللفرا

يف يراسصنا ألثر تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال على النما اقاقصاايي يف اجلزائر وبعض الدول النامعة، اخًتان 
. ولقد كان ين عايية، اإلمارات ، قطر والبحر السالكاي ، يول كععنة للدراسة وىي: اجلزائر،  مار، تانس،  شبانعة

اخصعاران ذلذه الدول مصعلق بصافر ادلعطعات اخلاصة دبصغريات الدراسة وادلأخاذة من قاعدة البعاانت ادلعصمدة لدى 
 سلسلة مقطععة  ربصاي على حبعث كل وحدة ،2020إىل  2000ة الدراسة من سنة البنك الدويل ، واخصريت فًت 

 .مشاىدة 168 يساوي ادلشاىدات الكلعة  حجم أو إصبايل لدينا يكان ، وابلصايل21 بطال زمنعة

 : كتابة الشكل التحليلي لنموذج الدراسة.ع األول لفرا
زلاولصا منا لدراسة تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال على النما اقاقصاايي، يصحدي ظلاذج الدراسة بناءا على 

البنعة األساسعة ذلذه الصكنالاجعا كمصغريات ارأتينا إيراج بعض مؤشرات  ،ت تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاالمؤشرا
 مسصقلة وىي:

 .LINT:  ــب لو رمزان شخص 100 لكل اقانًتن  خدمة يف ادلشًتكني عدي* لاغاريصم 
 .LMCS:  ــب لو رمزان شخص 100 لكل النقال اذلاتف خطاط عدي  لاغاريصم* 
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 .LFTS: ــلو ب انورمز  شخص   100لكل الثاب  اذلاتف خطاط يف ادلشًتكني عدي لكل* 
ويابح  ،كمصغرية اتبعة للصعبري عن النما اقاقصااييحاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل احلقعقي  كما أيرجنا 
 النماذج كاأليت:

ititititiit LFTSaLMCSaLINTaaLBIPH  3210  
 حعث أن:   

*itLBIPHولة : ؽلثل لاغاريصم حاة الفري من الناتج احمللي اإلصبايل احلقعقي للدi  يف الفًتةt  وىا ؽلثل ادلصغري ،
 الصاب  يف النماذج.            

* itLINTاقانًتن  للدولة  خدمة يف ادلشًتكني : ؽلثل لاغاريصم عديi  يف الفًتةt. 
*itLMCSشخص للدولة  100 لكل النقال اذلاتف خطاط يف ادلشًتكني : ؽلثل لاغاريصم عدي i يف الفًتةt. 
*itLFTSشخص للدولة   100الثاب  لكل اذلاتف خطاط : ؽلثل لاغاريصم عدي i  يف الفًتةt      . 
 * it.احلد العشاائي : 
 ع الثاين  : حتديد نوع النموذج ادلالئم لبياانت عينة الدراسة.لفرا

 أوال: تقدير منوذج الدراسة:
 ىذا الفرع بصقدير ادلعايلة ادلذكارة أعاله بطريقة ادلربعات الاغرى، وعلى أساس أن بعاانت الدراسة نقام يف

( وظلاذج األثر MEF(، ظلاذج األثر الثاب  )Pooledطالعة فإننا ظلعز ثالث ظلاذج : ظلاذج الصجانس الكلي )
ت الاغرى العايية، أما النماذج األخري فعصم (، ويصم تقدير النماذج األول والثاين بطريقة ادلربعاMEAالعشاائي )

 تقديره بطريقة ادلربعات الاغرى ادلعممة والنصائج مسجلة يف ما يلي:
 (:  تقدير منوذج التجانس الكلي04/73جدول رقم )

 
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر
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 (:تقدير منوذج األثر الثابت04/74جدول رقم )

 
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر

 (: تقدير منوذج األثر العشوائي04/75جدول رقم )

 
 Eviews10: من اعداي الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج ادلصدر
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 اثنيا: اختبار إمكانية وجود أثر فردي يف النموذج:
ويكان ىذا على أساس  ،وجاي اثر فريي يمن بعاانت ععنة الدراسة إمكانعةيف البداية نعمل على اخصبار 

اخصبار من ناع فعشر الذي تكان فعو فريعة العدم تالءم ظلاذج الصجانس الكلي، أي عدم وجاي أي أثر لألفراي يف 
 :1الععنة ادلدروسة، وإحاائعة ىذا اقاخصبار ىي

)/()1(

)1/()(),1(
2

22

KNNTR

NRRKNNTNF
MNC

MCMNC




 

: طال السلسلة الزمنعة ادلقًتحة  T ،     يول( 08)يف حالصنا ىذه : ؽلثل عدي األفراي N حعث أن: 
 (.3: عدي ادلصغريات اخلارجعة يف النماذج )يف حالصنا ىذه Kسنة( ،      21للدراسة )يف حالصنا ىذه 

R2
MC ،ظلاذج بدون  يف ىذه احلالة ىاو : ؽلثل معامل الصحديد ادلضاعف للنماذج ادلقعد أي يف ظل فريعة العدم

R2=0.335ر أي ظلاذج الصجانس الكلي )أث
MC.) 

R2
MNC ؽلثل معامل الصحديد ادلضاعف للنماذج الغري مقعد أي يف ظل الفريعة العكسعة، يف ىذه احلالة ياافق :

R2=0.729ظلاذج األثر الثاب )
MNC.) 

أما اإلحاائعة  ،61.32CFوعند تطبعق ىذا اقاخصبار يعطي لنا قعمة إلحاائعة فعشر احملسابة قدرىا 

)157,7(01.2اجملدولة فقد بلغ :  F ، ونقال أن  %5وعلعو نرفض الفريعة ادلعدومة ودبسصاى معناية

 ىناك اثر فريي يمن بعاانت ععنة الدراسة.
 اثلثا: اختبار حتديد نوعية األثر

ناععة األثر وىذا ابسصعمال  ساف نقام بصحديد ،والذي بني وجاي األثر الفريي ،بعد إجراء اخصبار فعشر
(، من اجل اقاخصعار بني ظلاذج األثر الثاب  أو األثر العشاائي، ونصعجة Hausman Testاخصبار ىامسان )
 ىذا اقاخصبار ىي:

 
 
 

                                                           
1 Greene, W, Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth. Evidence 
from Developing Countries, Economies, Traduction de la 5 éme édition, Théophile Azomahou et Nicolas 
Coudec,  économétrie, Paris,France, 2005,p277. 
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 (.Hausman Testنتيجة اختبار هومسان )(:04/76جدول رقم)

 
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر

965.112إن اإلحاائعة احملسابة قاخصبار ىامسان  C 81.72وىي كبرية مقارنًة ابإلحاائعة اجملدولة
3  

ومنو ؽلكننا رفض الفريعة ادلعدومة واإلقرار ابن ىناك ارتباط بني  ادلصغريات ادلفسرة واألثر الفريي، وعلعو يكان 
والذي ؽلنحنا مقدرات مصسقة يف ىذه  الثاب  الدراسة ىا من ناع األثر الفريي النماذج ادلالئم لبعاانت ععنة

وىذا  ،احلالة، ويعين ىذا أن يول الععنة تصفق من انحعة معامالت ادلصغريات ادلفسرة وزبصلف يف قعم الثاب 
 اقاخصالف يصحدي على أساس قعم ادلصغريات ادلفسرة لكل يولة.

   الثابت.ثر الفرع الثالث :تقييم منوذج األ
على أساس نصائج اقاخصبارات السابقة، فإن النماذج الذي يصالءم م  بعاانت ععنة يراسصنا ىا ظلاذج األثر 

 (، يكصب النماذج على النحا الصايل:47، بناءا على نصائج للصقديرات السابقة ادلبعنة يف اجلدول رقم)الثاب 

ititititit eLMCSLINTLFTSLBIPH  15.029.009.081.7  
  : التقييم االقتصاديأوال

شخص    100لكل الثاب  اذلاتف خطاط يف ادلشًتكني عدي* نالحظ  وجاي عالقة ماجبة  بني لاغاريصم 
   100لكل الثاب  اذلاتف خطاط يف ادلشًتكني عديحعث أن زايية لاغاريصم مسصاي حاة الفري من الناتج، و 

 .%0.09بـ حاة الفري من الناتج تؤيي إىل زايية   % 1ــــبشخص 
 اقانًتن  ماجبة ، حعث أن زايية عدي خدمة يف ادلشًتكني إشارة مقدرة معلمة لاغاريصم عدي نالحظ أنو  *

 .  %0.29تؤيي إىل زايية حاة الفري من الناتج بـ  % 1اقانًتن  ب خدمة يف ادلشًتكني
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شخص ومسصاي اصبايل الناتج  100 لكل النقال اذلاتف خطاط *كما وجدان عالقة ماجبة بني لاغاريصم عدي
حاة تؤيي إىل زايية  % 1شخص ب 100 لكل النقال اذلاتف خطاط حمللي، حعث أن زايية لاغاريصم عديا

 . %0.15بـ  الفري من الناتج
ناعب الفري  يكان أن ادلفًتض من حعث ،منطقعة وىي 7.81بــ:  ماجبة الثاب  احلد إشارة ان نالحظ كما *

 .ادلسصقلة كل ادلصغريات انعدم  إذا ماجبمن الدخل اإلصبايل 
 الطريية العالقة بني النما اقاقصاايي على واقاتااقات ادلعلامات تكنالاجعا أثر خبااص الباحثني وؼلصلف
 .اقاقصاايية الناحعة من قبال النماذج ؽلكن وعماما ادلدروسة، والفًتة الععنة طبععة حسب وذلك والعكسعة،

 سب يف ربلعل ويراسة ىذا الناع من الظااىر، وإنوعلعو فان اخصعار ظلاذج األثر الفريي الثاب  ىا األن
اقاقصاايي  النما على واقاتااقات ادلعلامات تكنالاجعا أثر يف بني اجلزائر وبعض الدول العربعة اقاخصالف مادر

طبععة  أساس على تفسريه ؽلكن هبا خاص اثب  يولة لكل أن ابعصبار العشاائي، ولعس الثاب  العنار ىا
 حدى . على يولة كل وخااصعة

 اثنيا: التقييم اإلحصائي:
( للمعناية اإلحاائعة دلقدرات معامل النماذج، نالحظ قباذلا إحاائعا Studentمن خالل نصائج اخصبارات)
( دلعناية النماذج الكلعة إىل قبال القاة Fisherكذلك يشري اخصبار)  (،%5عند مسصاى ادلعناية اإلحاائعة)

كما أن قعمة معامل الصحديد ادلضاعف قد   ،(%5صاى معناية )الصفسريية ذلذا النماذج عند مس
 حاة الفري من الناتج% من  72.97( وىي قعمة جعدة، وعلى أساس ىذه النصعجة فإن R2=0.73بلغ )

 يصحدي يمن ادلصغريات ادلسصقلة للنماذج. 
من الدرجة  ( تشري إىل وجاي ارتباط ذايت ماجب لألخطاءDWأن إحاائعة اخصبار يربن واسنت)نالحظ 

(، وىذا يعين أن النماذج غري مقبال Non convergentsشلا غلعل مقدرات ادلعامل غري مصسقة) ،األوىل
DWRكما وجدان أن  ،قعاسعا 2  وىذا مؤشر على وجاي اضلدار زائف يف النماذج راج  أساسا لعدم إسصقرارية

 السالسل.
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 م النموذج الديناميكي :الثاين : التقدير ابستخدالمطلب ا

وعلى 1itLBIPH.بصأخري سنة يمن ادلصغريات الصفسريية للنماذج حاة الفري من الناتجنقام إبيخال مصغرية 
حعث يكصب النماذج على  ،ىذا األساس يابح ظلاذج يراسصنا ىذا من ناع الباانل الدينامعكي لسالا ادلطار

 النحا الصايل:
 

حلة فإن اسصخدام طريقة ادلربعات الاغرى تبقى غري صا ،دم ظلاذج من ناع البانعل الدينامعكيدبا أننا سنسصخ
سصطع  معاجلة بعض ادلشاكل يف النماذج الدينامعكي، وبغعة احلاال على يف مثل ىذه النماذج، حعث قا ن

الناع من  ساف نسصخدم طرق أخرى للصقدير يف مثل ىذا ،مقدرات أفضل ونصائج أحسن من ىذا الصقدير
 النماذج، ويف ما يلي سنصعرض ذلذه الطرق. 

  DIF-GMM: تقدير النموذج بطريقة مقدر الفروق األولالفرع 
للمصغريات  األوىل الفروق القعاسعة مشاكل لصاحعح DIF-GMM األوىل  الفروق مقدر طريقة تسصخدم

يف  مايحة النماذج ىذا تقدير ونصائج اعدة،ادلس كمصغريات الصفسريية ادلصغريات مسصاايت إىل ابإليافة الصفسريية
 :الصايل اجلدول

 DIF-GMM(: تقدير النموذج بطريقة مقدر الفروق 04/77جدول رقم)

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر

itititititiit LFTSaLBIPHaLMCSaLINTaaLBIPH   31210 4
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عا عند النصائج ادلصحال علعها تؤكد على أن أغلبعة ادلصغريات الصفسريية ادلقًتحة يف الدراسة غري مقبالة إحاائ
، وإشارات مقدرات ادلعامل مقبالة اقصااياي وماافقة للنظرية اقاقصاايية، ابإليافة إىل ذلك فان %5مسصاي معناية 

 ككل.  وقبال معناية النماذج %5تؤكد قبال الفريعة البديلة عند مسصاي معناية  Waldإحاائعة 

 (Test de Sargan) (: نتيجة اختبار القيود زائدة التمييز04/78جدول رقم  )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر

إن نصعجة اقاخصبار أعاله تؤكد دبا قا يدع رلال للشك أن الفريعة ادلعدومة ذلذا اقاخصبار مقبالة ودبسصاي 
ي ، و قبال فريعة العدم يعين أن ادلصغريات ادلساعدة ادلسصخدمة من قبل ىذه الطريقة مسصقلة عن بااق%5معناية 

النماذج أي أهنا مصغريات خارجعة، األمر الذي يؤكد على صالحعصها وصالحعة شروط العزوم ادلسصعملة وعلى 
 مقبالة إحاائعا . DIF-GMMأساس الصحلعل السابق ؽلكننا القال أن نصائج الصقدير بطريقة 

 SYS-GMMالفرع الثاين: تقدير النموذج بطريقة مقدر النظام 
  SYS-GMMعجة تقدير النماذج بطريقة ؽلثل اجلدول الصايل نص

 SYS-GMM(: نتائج تقدير النموذج بطريقة مقدر النظام 04/79جدول رقم )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر
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، إقا %5فان النماذج ذو معناية كلعة عند مسصاي  ،Waldمن وجهة إحاائعة وعلى أساس نصعجة اخصبار 
، %10اين  يبني أن كل ادلصغريات الصفسريية لعس لو معناية إحاائعة حىت عند مسصاى أن اسصعمال اخصبار سصع

 أما اقصاايايً فالحظنا أن أغلب ادلصغريات الصفسريية مقبالة اقصاايايً .
 (Test de Sargan) (: نتيجة اختبار القيود زائدة التمييز04/80اجلدول رقم )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر
 

، شلا %5إن نصعجة اقاخصبار أعاله تؤكد على أن الفريعة ادلعدومة ذلذا اقاخصبار مقبالة عند مسصاى ادلعناية 
يعين أن ادلصغريات ادلساعدة ادلسصخدمة من قبل ىذه الطريقة مسصقلة عن بااقي النماذج أي أهنا مصغريات خارجعة، 

لعزوم ادلسصعملة، وابلصايل فإن نصائج الصقدير ابسصعمال ىذه األمر الذي يؤكد على صالحعصها وصالحعة شروط ا
 الطريقة مقبالة إحاائعا.

 :Dynamic -GMMالفرع الثالث:تقدير النموذج بطريقة 
 اجلدول يف مايحة Dynamic -GMMالدينامعكعة  ادلعممة العزوم بطريقة النماذج ىذا تقدير نصائج

  :الصايل
 .Dynamic -GMMالنموذج بطريقة  (: نتائج تقدير04/81اجلدول رقم )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر
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يف ىذا الصقدير ناس  النماذج لعشمل الفروق األوىل للمصغريات الصفسريية ابإليافة إىل مسصاايت ادلصغريات 
لصفسريية على مسصاى  وهندف من خالل ىذه الطريقة إىل إبراز األثر على ادلدى القاري للمصغريات ا ،الصفسريية

حاة الفري من الناتج، ومن خالل النصائج ادلصحال علعها فان النماذج مقبال كلعا وىذا ابقاعصماي على اخصبار 
Wald  أما ابلنسبة إلشارات مقدرات ادلعامل فهي أغلبها مقبالة اقصااياي.%5عند مسصاي معناية ، 

 (Test de Sargan) التمييز(: نتيجة اختبار القيود زائدة 04/82اجلدول رقم )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر

فان النصعجة تؤكد على قبال الفريعة الافرية ذلذا اقاخصبار عند  ،فعما ؼلص اخصبار القعاي زائدة الصمععز
لنماذج أي ، أي أن ادلصغريات ادلساعدة ادلسصخدمة من قبل ىذه الطريقة مسصقلة عن بااقي ا%5مسصاي معناية

أهنا مصغريات خارجعة فهي سلعمة ومقبالة، األمر الذي يؤكد على صالحعصها وصالحعة شروط العزوم ادلسصعملة، 
 .عمال ىذه الطريقة مقبالة إحاائعاوابلصايل فإن نصائج الصقدير ابسص

ادلطلب الثالث: تقدير العالقة طويلة األجل بني تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو 
 قتصادي.اال

 : دراسة استقراري السالسل الطولية للمتغريات األولالفرع 
بغرض اخصبار اسصقرارية السالسل الطالعة دلصغريات النماذج نسصعمل اقاخصبارات اإلحاائعة الصالعة: 

(، Im, Pesaran et Shin(، اخصبار)Breitung(، اخصبار) Levin, Lin et Chuاخصبار)
 :ةول الصالعاان  النصائج مبعنة يف اجلدوك ،(Maddala et Wuاخصبار)
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  LBIPH  اوال: اختبار جدر الوحدة للــ
 LBIPH (: نتائج اختبار جدر الوحدة للــ04/83اجلدول رقم )

  
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر

، غري مسصقرة يف ادلسصاى ابسصعمال أغلب LBIPHعلى أساس النصائج ادلصحال علعها فإن ادلصغرية: 
، غري أهنا مسصقرة يف فروقها األوىل ابسصعمال على األقل ثالثة اخصبارات %5اقاخصبارات السابقة ودبسصاى معناية 

 .%5إحاائعة عند مسصاى الدقالة 
 LFTSاثنيا: اختبار جدر الوحدة للــ

 LFTSالوحدة للــ(: نتائج اختبار جدر 04/84اجلدول رقم )

  
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر
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، غري مسصقرة يف ادلسصاى ابسصعمال أغلب LFTSعلى أساس النصائج ادلصحال علعها فإن ادلصغرية: 
 ابسصعمال على األقل ثالثة اخصبارات ، غري أهنا مسصقرة يف فروقها األوىل%5اقاخصبارات السابقة ودبسصاى معناية 

 .%5إحاائعة عند مسصاى الدقالة 
 LINTاثلثا: اختبار جدر الوحدة للــ

 LINT(: نتائج اختبار جدر الوحدة للــ04/85اجلدول رقم )

  
 Eviews10: من اعداي الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج ادلصدر

، غري مسصقرة يف ادلسصاى ابسصعمال أغلب LINTصغرية: على أساس النصائج ادلصحال علعها فإن ادل
، غري أهنا مسصقرة يف فروقها األوىل ابسصعمال على األقل ثالثة اخصبارات %5اقاخصبارات السابقة ودبسصاى معناية 

 .%5إحاائعة عند مسصاى الدقالة 
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 LMCSاثلثا: اختبار جدر الوحدة للــ
 LMCS(: نتائج اختبار جدر الوحدة للــ04/86اجلدول رقم )

  
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر

غري مسصقرة يف ادلسصاى ابسصعمال أغلب  LMCSعلى أساس النصائج ادلصحال علعها فإن ادلصغرية 
مسصقرة يف فروقها األوىل ابسصعمال على األقل ثالثة اخصبارات  ، غري أهنا%5اقاخصبارات السابقة ودبسصاى معناية 

 .%5إحاائعة عند مسصاى الدقالة 

 للبياانت الطولية:دراسة التكامل ادلشرك : الثاينالفرع 

إذا كان  مصغريات البعاانت الطالعة يف مسصاايهتا غري مسصقرة فان اسصعماذلا يف الصقدير يؤيي إىل اضلدار 
و يف حالة  ،ذلذه السالسل كإجراء بغعة اسصقرارىا dنعمد إىل اخذ الفروق من نفس الدرجة زائف، غري أننا

 d1شًتك من الدرجة ادلالصحقق من اسصقرارىا نقال عندئٍذ أن ىذه السالسل يف حالة شلكنة للصكامل 
يلزم إجراء اخصبار الصكامل ادلشًتك للبعاانت،  ،السل ادلسصقرةوحىت نصحقَّق من وجاي تكامل مشًتك ذلذه السَّ 
حعث أن ىذا اقاخصبار يعصمد  ،(Kao( واخصبار )Pedroniومن أىم اقاخصبارات يف ىذا اجملال نذكر اخصبار )

أما الفرض البديل فعقر باجاي تكامل مشًتك  ،على فرض العدم الذي قا غلعز وجاي تكامل مشًتك للمصغريات
 ريات.للمصغ

                                                           
1
 Christophe, H., & Valérie, une synthèse des testes de cointegration sur données de Panel, . université 

d’Orléans, 2006,P.P.23-26. 
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           للتكامل ادلشرك  (Pedroni)أوال: نتائج اختبار بدروين 

مسصقرة عند فروقها األوىل  LBIPH1 و LBIPH،LINT،LFTS ،LMCSعلى أساس أن ادلصغريات: 
نفس الدرجة، وابلصايل فإنو من ادلناسب البحث عن عالقة طايلة األجل بني ىذه أي مصكاملة صبععها من 

ادلصغريات، ولكن يف البداية من الااجب اخصبار إمكانعة ربقق ىذه العالقة ومن اجل ذلك فإننا نسصعمل اخصبار 
(Pedroniللصكامل ادلشًتك ونصعجة ىذا اقاخصبار يف اجلدول ) الصايل. 

 ( للتكامل ادلشركPedroniنتائج نتائج اختبار بدروين) (:04/87اجلدول رقم )

 
 Eviews10: من اعداي الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج ادلصدر

من خالل اجلدول أعاله لنصائج اخصبار بدروين نرفض فريعة العدم ذلذا اقاخصبار وادلصضمنة عدم وجاي تكامل 
%، وابلصايل فإن 10% و5عم اجملدولة عند مسصاى معناية ألن صبع  القعم اإلحاائعة أكرب من الق ،مشًتك

وتابح  ،ادلصغريات ادلسصخدمة يف النماذج ىي يف حالة تكامل مشًتك، ومنو ؽلكننا تقدير العالقة طايلة األجل
 عندئٍذ العالقة ادلقدرة بني السالسل ذات الصكامل ادلشًتك يمن النماذج زلل الدراسة.
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 : للتكامل ادلشرك ( KOو)كا اثنيا: نتائج اختبار
 للتكامل ادلشرك ( KO(: نتائج نتائج اختبار كاو)04/88اجلدول رقم )

 
 Stata-15.1: سلرجات الربانمج اإلحاائي ادلصدر

 وLBIPH،LINT،LFTS ،LMCSأثبت اختبار كاو أيضا أن هناك تكامل مشرك بني ادلتغريات 
LBIPH1 وعلى ياء ما ربالنا علعو من اخصبار  ،%5عند مسصاى معنايةPedroni  واخصبارKao  تابح

عندئذ العالقة ادلقدرة بني السالسل ذات الصكامل ادلشًتك يمن النماذج زلل الدراسة سبثل بنماذج اقاضلدار 
، وذلك ألن النصائج ادلصحال علعها من اقاسصقرارية   (FMOLS) اححة كلعا العايية ادل الاغرى ادلربعات

سابقا وجدان فعها أن كل السالسل مسصقرة يف فروقها األوىل، أي أن السالسل ادلسصخدمة يف الدراسة ىي عبارة 
عن  1. 

 FMOLSالفرع الثالث: تقدير منوذج 
 األجل طايلة مشًتك تكامل عالقات ووجاي األوىليف الدرجة  الزمنعة سلالسال سكان ربقق من الصأكد بعد

 مت حعث القعاسي، النماذج بصقدير اآلن نقام ساف الدراسة، ظلاذج مصغريات بني( )بدروين، كاو  اخصباري وفق
 مروانت على للحاال وذلك ، النماذج يف ادلسصقلة ادلصغريات صبع  إبيخال يالقعاس للنماذج أويل تقدير إجراء

 .الصاب  ادلصغري على وأتثريىا ادلسصقلة للمصغريات
 (FMOLS)  ة كلعاالعايية ادلاحح الاغرى ادلربعات طريقة على تقدير ىذا النماذج يف نعصمد سافو 
 مت إجراء حعث الذايت، اقارتباط مشكلة وخااصا العايية الطريقة شروط ربقق عدم تاحعح على تعمل ،اليت
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 مصأخرة حاة الفري من الناتج مصغرية اىل ابإليافة للنماذج، ادلسصقلة ادلصغريات صبع  يخالإ م  الصقدير عملعة
 :الصايل اجلدول يف مايحة ىي كما النصائج بسنة، فكان 

 ( FMOLS(: نتائج نتائج تقدير )04/89اجلدول رقم )

 
 Eviews10الطالب ابقاعصماي على سلرجات برانمج  إعداي: من ادلصدر

 :الصالعة للنصائج تاصلناكلعا  ادلاححة العايية الاغرى ادلربعات طريقة اذجظل خالل من

احمللي بصأخري سنة  حاة الفري من الناتجأن مقدرة معلمة  FMOLSيصضح من عملعة الصقدير بطريقة -
LBIPH1  صاايية سااء يف ، كما أن إشارهتا تصاافق م  النظرية اقاق%5مقبالة إحاائعا عند مسصاى الدقالة

يصناسب وطبععة  كلعا ادلاححة العايية الاغرى مربعاتادلدى القاري أو الطايل، شلا يدل على أن النماذج 
معطعات الدراسة وذلك ألن معدل ظلا الناتج للفًتة احلالعة مرتبط دبعدل الفًتة السابقة ويعين ذلك وجاي عالقة 

للفًتة السابقة يعصرب عامال زلديا لنما الفًتة احلالعة، ألن مداخعل  تراكمعة، وؽلكن تفسريىا أيضا أبن معدل النما
السنة ادلايعة أو الناتج احمللي السابق يعصرب مادرا دلااري تسصغل وتسصثمر لصكان من عناصر اإلنصاج ادلؤيية إىل 

 ربقعق النما للسنة احلالعة وىذا يف الدول زلل الدراسة.

فهي مقبالة اقصااياي ومقبالة LFTS  الثاب   اذلاتف خطاط يف شًتكنيادل أما ابلنسبة دلقدرة معلمة عدي-
 خطاط يف ادلشًتكني ، حعث أن الزايية يف عدي حاة الفري من الناتج، وذلا أتثري يف ربديد   %5إحاائعا عند 

 .%0.064بـ  حاة الفري من الناتجيؤيي إىل زايية  %1شخص بـ  100 لكل النقال اذلاتف
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فهي مقبالة اقصااياي وإحاائعا عند   LINTاقانًتن   خدمة يف ادلشًتكني عديقدرة معلمة دلأما ابلنسبة -
،  حاة الفري من الناتج، وإشارهتا مقبالة اقصااياي ومعناية إحاائعا وذلا أتثري يف ربديد  %05مسصاى الدقالة 

إىل زايية يف حاة الفري يؤيي  %1شخص بـ  100 اقانًتن  لكل خدمة يف ادلشًتكني حعث أن الزايية يف عدي
 .%0.208من الناتج بـ 

فهي مقبالة اقصااياي وإحاائعا  LMCS النقال  اذلاتف خطاط يف ادلشًتكني أما ابلنسبة دلقدرة معلمة عدي-
، حعث أن الزايية  حاة الفري من الناتج،وإشارهتا مقبالة اقصااياي وذلا أتثري يف ربديد  %05عند مسصاى الدقالة 

بـ  حاة الفري من الناتجيؤيي إىل زايية  ،%1شخص بـ  100 لكل النقال اذلاتف خطاط يف ًتكنيادلش يف عدي
0.661%. 
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 :خالصة الفصل الرابع

يف  اقاقصاايي النما على تكنالاجعا ادلعلامات واقاتاال  ألثر قعاسعة دراسةب الصطبعقي الفال ىذا قمنا يف
 ابدلركبات الصحلعل طريقة ابسصخدام وصفعة بدراسة األوىل ادلرحلة يف قمنا حعث النامعة، الدول بعضاجلزائر و 
 زلل ادلصغريات بني عالقة ووجاي للدراسة الععنة حجم كفاية من أتكدان بعدما ، وذلكACPادلرجحة  األساسعة

 ومن الععنة، ولي صبع  يف ادلصغريات بدقالة خطي شكل على مكصابة عاامل إىل اخصزاذلا من سبكننا الدراسة ،واليت
عدي ادلشًتكني يف  أنلعدي ادلشًتكني يف اذلاتف الثاب  أي  يععف ارتباط ىناك أن وجدان ACPخالل طريقة 

 على وىذا والسعايية،تانس، ومار  لجزائرل ابلنسبة اقاقصاايي النما كبري علىاذلاتف الثاب  قا يؤثر بشكل  
الذي قا ياجد فعها أتثري لعدي ادلشًتكني يف اذلاتف  ،  (والكاي البحرين،قطر،  اإلمارات)األخرى الدول عكس

فقد كان لو أتثري قاي  اقاقصاايي عدي ادلشًتكني يف اقانًتن  على النما أتثري أما،  اقاقصاايي النما الثاب  على
اايي وماجب يف صبع  الدول ادلدروسة ، وشهدت العالقة بني عدي ادلشًتكني يف اذلاتف احملمال على النما اقاقص

 أتثريا قااي وماجبا يف صبع  يول ععنة الدراسة ، ماعدا الكاي  اليت كان ذلا أتثريا لعس كبريا على النما اقاقصاايي.
ادلناسب  النماذج أن وجدان اقاخصبارات بعض إجراء بعد حعث البانعل بعاانت بصطبعق قمنا الثانعة ادلرحلة ويف
 نصائج أعطىالاغرى  ادلربعات بطريقة النماذج ىذا تقدير أن غري ،ب الثا األثر ظلاذج ىا الدراسة ععنة لبعاانت
 مت ىذا ادلشكل ولصاحعح األخطاء، بني ذايت ارتباط ىناك أن وجدان حعث قعاسعا مقبالة وغري اقصااياي مقبالة
 ومقدر وقومقدر الفر  الدينامعكعة العزوم طريقة ابسصعمال أخرى تقدير طرق على واقاعصماي الصقدير طريقة تغعري

 مقبالة اقاقصاايية وغري النظرية م  مصاافقة جاءت الطرق ىذه اسصعمال عند علعها ادلصحال والنصائج النظام،
 بدراسة ذلك قمنا ودلعاجلة الطايلة، الزمنعة السالسل اسصقرارية عدم بسبب زائف اضلدار لاجاي راج  وذلك ،قعاسعا

أي ، FMOLSظلاذج ابسصخدام والقاري الطايل ادلدى على عالقةال وتقدير ادلصغريات ىاتو السالسل اسصقرارية
 .العايية ادلاححة كلعا الاغرى ادلربعات طريقة
 
 
 
 
 



 
 
 
اخلامتة
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 :اخلامتة
يت ابلكثًن ظحمن ادلواضيع احلديثة و  االقتصادي ابلنمو واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا عالقة موضوع يعد

 ولقد العلمي، البحث رلال يف ذات االىتمام الواسع ادلواضيع أىم من وسيبقى ،االقتصادي الفكر من االىتمام يف
 وكان ،"للنمو زلرك "ابعتبارىا واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا دور ىالباحثٌن االقتصاديٌن عل برىن العديد من
 سنة االقتصادي للنمو زلرك ىي واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا أن إىل أشار و الذين ائلو األ من روبرت سولو

 يف ذلك العديد من االقتصاديٌن البارزين. وتبعو 1940
على  واالتصال ادلعلومات تكنولوجيايف  االستثمار اثر ياسق اختبار ادلوضوع على ىذا خالل من عملنا ولقد

 ،(0202–0222) ةالفت  خالل ةالنامي الدول بعض مع ةمقارن اجلزائر يفالنمو االقتصادي يف ادلدى البعيد 
الثالث  االتصالتكنولوجيا ادلعلومات و مؤشرات  بٌن التفاعل دور على نسلط الضوء أن لنااو ح ذلك ضوء وعلى

 استخدام مت وقد االقتصادي، النمو معدالت رفع يفاالنتنت( إىل ابإلضافةيف اذلاتف الثابت والنقال  )االشتاك
 النمو على ادلوجود األثر حجم دلعرفة ابنيل الطويلة الزمنية السالسل منهج يف ويتمثل القياسية ادلناىج أحد

 .االقتصادي
يف  مقاربة لو األ الفصل يف لنااو تن فصول،حيث أربع إىل مقسمة الدراسة كانت فقد ابدلوضوع اإلدلام وهبدف
كما   ،وأىدافها اوأمهيتها وخصائصهادلتعلقة هبا  التعاريف أىم إبراز مت حيث تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال مفاىيم
كذلك على   ، وركزانتكنولوجيا ادلعلومات واالتصالالتحتية لقطاع  ةالبني إىل التعرض  نقطة أخرى يف قمنا يف

 .تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالاالستثمار يف  إىل ابإلضافة  ،شبكات اخلاصة والعامة )االنتنت(ال
 النظرية يف االقتصادي لنمواب تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالعالقة  إىل تطرقنا فقد الثاين الفصل يف أما
 من انطالقا وذلك للنمو، أساسيا ركزلتعد  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال مؤشرات قطاع أن وتبٌن ،االقتصادية
النظرايت االقتصادية ادلفسرة للنمو  أىم إىل مث التطرق  ،بينهما والفرق والتنمية االقتصادي النمو دلفاىيم عرض

االجيابية  اآلاثر إىل و االقتصادي والنمو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالالعالقة بٌن  إىل األخًنويف  ،االقتصادي
 يت خلفتها على النمو االقتصادي.الوالسلبية 
 والنمو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال مؤشرات لبعض حتليلية دراسة عن عبارة فكان الثالث الفصل أما

 وعلى اجلزائري االقتصاد وشليزات خصائص إىل البداية يف لنااو تن حيث النامية، الدول اجلزائر وبعض يف االقتصادي
 العمومية االستثمارات برامج شهدت ىذه الفتة العديد من حيث االقتصادي، واقعال على ادلتبعة السياسات أىم

وبرانمج  الربانمج اخلماسی للتنميةو ، الربانمج التکميلی لدعم النمو، االقتصادي اإلنعاش برانمج يف واليت دتثلت
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 مؤشرات القتصادي ولبعضا لنمول التحليلية الدراسة إىل الفصل نفس يف التطرق مت ،كمااالقتصادي النمو توطيد
 قطر، البحرين. ،العربية ادلتحدة راتمااأل، الكويت السعودية،تونسمصر، :وىم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال

 قمنال و األ ادلبحث يف إذ قياسي، منوذج وبناء التطبيقية الدراسة إىل خصصناه فقد الرابع الفصل يف أما
عدد  اإلمجايل، احمللي الناتج حصة الفرد من يف ادلتمثلة الدراسة متغًنات ٌنب ادلوجودة العالقة دلعرفة بدراسة وصفية

 الزمنية الفتة خاللعدد ادلشتكٌن يف اذلاتف احملمول و  عدد ادلشتكٌن يف االنتنت ،ادلشتكٌن يف اذلاتف الثابت
 سالي األو  ابنيل مناذج حول أساسية مفاىيم إبعطاء قمنا الفصل ىذا من ادلبحث الثاين ويف ،0222-0202
االقتصادي  لنمولتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على ا منوذج قمنا ابقتاح وأخًنا القياسية، الدراسة يف ادلستخدمة

 لذلك التقدير الالزمة طرق ابستخدام وذلك االقتصادي، النمو على الدراسة متغًنات أثر لتفسًن منا لةاو زل يف
 إىلو  العزوم ادلعممة طريقة ابستعمال الديناميكية النماذج تقدير مث ,الدراسة نةلعي ادلالئم النموذج بتحديد بدءا

 ادلربعات طريقةب أي FMOLS منوذج تقديرب قيامنا وأخًنا الدراسة، موضوع مع تتناس  اليت القياسية اختبارات
 ة كليا.ادلصحح العادية الصغرى

 : الفرضيات اختبار-1

 كإجاابت وضعها مت اليت الفرضيات اختبار لاو حن سوف ،دراستنا يف إليها توصلنا اليت النتائج خالل من
 : التايل النحو على وذلك الدراسة، تساؤالت لية علىأو 

يف امتالك تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وأتثًنىا على النمو  تاو التفحول تدور :ىلو األ الفرضية
 .االقتصادي يف اجلزائر وبعض الدول النامية 

 إىل يف امتالكهم ذلذه التكنولوجيا ابإلضافة  بٌن مجيع الدول عينة الدراسة اختالف ىناكا حيث الحظن 
بطبيعة  وىذا، الدويلأتثًنىا على النمو االقتصادي وىذا ما الحظناه يف اإلحصائيات واألرقام ادلأخوذة من البنك 

 . ىلو األصحة الفرضية ما يؤكد احلال 

النمو االقتصادي رأس ادلال ادلادي ورأس ادلال البشري وتكنولوجيا ادلعلومات من أىم زلددات  :الثانية الفرضية
 .واالتصال
اليت اىتمت ابلنمو  خالل التعرض على سلتلف النماذج وادلدراس االقتصادية من لنا ذلك تبٌن
 ما وىو ،ادلال وعنصر البشري رأسزت ادلدرسة الكالسيكية يف بناء منوذجها على عنصر ركحيث ،االقتصادي

 مضافا ذلما التقدم حيث ركز على ىاذين العنصرين جيلو التكنو بدون تقدم  أوسولو يف منوذجو سواء مع  أكده
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وخاصة ما ركزان عليو يف دراستنا وادلتمثلة يف منوذج كل من رومر ، ويف النظرايت احلديثة التكنولوجي
تمت ىذه النماذج مبختلف اىحيث  ،1881منوذج ابرو  إىل ابإلضافة 1899لوكاسومنوذج1882و1891
 ،رأس ادلال البشريتكوين البحث والتطوير و  العمل على مثل،أساس اختالف اجلهود ت التكنولوجيا علىمستواي

 .الثانيةصحة الفرضية يؤكد  ادلال وىذا ما رأسعنصر على والذي حيتاج بطبيعة احلال 

بٌن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو ىناك عالقة قصًنة وطويلة ادلدى ويف االجتاىٌن:الثالثة الفرضية 
 .االقتصادي يف اجلزائر وبعض الدول النامية

جلذر الوحدة،  اإلحصائيةدلختلف االختبارات  االستقرارية اختبار ونتائج القياسية الدراسة خالل من لنا تبٌن 
كما مستقرة،   أصبحت ىلو األ درجةال من عليهم قاتو الفر إجراء  وبعد ،ادلستوى يف رةقمست غًن تغًناتادل أن حيث
الختبارات اكرب  االحتمالية القيم أن وجدانو  ،(اوك اختبار ،بدروين اختباراختبارات التكامل ادلشتك ) إجراء مت
متغًنات  بٌن مشتك تكامل وجود ، واليت تعينالبديلة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية رفض مت وعليو ،2.20من 

 .الثالثة الفرضية صحة يؤكد ما وىذا األجل، طويلة توازنية ةعالق وجود أي الدراسة
 نتائج البحث: -2
 يعد معيارIDI اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت تستخدم كوحدة لقياس مدى  ةمن ادلعايًن الرائد

 تقدم الدول يف االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال؛
لصعوبة وذلك ،كامل بشكل توضح أن الصع  منو  معقدة كلية صاديةاقت ظاىرة ىو االقتصادي النمو 
 عليو؛ تؤثر اليت االقتصادية ادلتغًنات حتديد
البشري وادلادي ابإلضافة إىل  لمن أىم العوامل اليت توصل إليها الباحثون احملددة للنمو االقتصادي، الرأمسا

  ادلعارف البشرية واخلربات؛التقدم التكنولوجي ، ويف األخًن ويف ادلدارس احلديثة إىل
ل  أو ابإلجياب، وىذا راجع جانبية على النمو االقتصادي سواء ابلس أاثراتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  تتك

 بطبيعة احلال إىل اختالف الدول، فمثال الدول ادلتقدمة اليت تتأثر ابلسلبيات كثًنا وىذا على عكس الدول النامية؛
بٌن العالقة يف تبحث وجتريبية نظرية دراسات ( عدة0202إىلاأللفية بداية من ًنة)العشرينية األخ عرفت 

 خاصة الدراسات ىذه واىتمت ،النامية العديد من الدول يف االقتصادي والنموتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 من الرغم وعلى ،االقتصادي النمو حتديد مستوى يفتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ل ادلضطرد دورالبزايدة 

تكنولوجيا ادلعلومات واالجيايب ل الفعال الدور على دلت نتائجها أن إال التحليل وأسالي  ادلعطيات يف االختالفات
 االقتصادي؛ النمو عجلة دفع يفواالتصال 
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االقتصادي، الواقع على يف ذلك متبعة سياسات ورسم عدة األلفيةبعدة مراحل خالل  اجلزائري االقتصاد مر 
مابٌن  االقتصادي اإلنعاش برانمج يف واليت دتثلت العمومية االستثمارية برامج حيث شهدت ىذه الفتة العديد من

-0228، الربانمج اخلماسی للتنمية0228-0222، الربانمج التکميلی لدعم النمو0222-1888سنوات 
 ؛0218-0212النمو االقتصادي وبرانمج توطيد 0212
النمو على لعدد ادلشتكٌن يف اذلاتف الثابت ضعيف أتثًن ىناك أن وجدانأجريناىا  يف الدراسة الوصفية اليت 

قطر، البحرين ،راتمااإل) األخرى الدول عكس على والسعودية وىذا تونس ،ومصر للجزائر ابلنسبة االقتصادي
 ؛ياالقتصاد النمو الذي ال يوجد فيها أتثًن لعدد ادلشتكٌن يف اذلاتف الثابت على والكويت(

االقتصادي فقد كان لو أتثًن  أتثًن عدد ادلشتكٌن يف االنتنت على النموأن  وجدان يف الدراسة الوصفية كذلك
 ؛قوي وموج  يف مجيع الدول ادلدروسة

 شهدت العالقة بٌن عدد ادلشتكٌن يف اذلاتف احملمول على النمو االقتصادي أتثًنا قواي وموجبا يف مجيع كما
 ماعدا الكويت اليت كان ذلا أتثًنا ليس كبًنا على النمو االقتصادي. ،دول عينة الدراسة

دولة من ختتلفوال  اثبتة قواطع توجد أنو إىل ابإلضافة ،الدراسة عينة دول اقتصادايت يف اختالفات ىناك 
 النمو يف وحدىا تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تؤثر أن أي ،الثابت احلد مع جتمع األخًنة ىذه وإمنا ألخرى

 منوذج جعل الذي األمر اقتصادايت، منو يف تساىم أخرى مصادر ىناك ولبس النامية الدول االقتصادي لبعض
 ؛العشوائية التأثًنات منوذج على يتفوق الثابتةالتأثًنات 

مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال والنمو بٌن ادلدى طويلة عالقة ىناك أن القياسية الدراسة من تبٌن 
ببعض  مباشر بشكل يتأثر الطويل األجل يف االقتصاد منو معدل أن مبعىن ،عينة الدراسة دول يف قتصادياال

 أن ميكن ببعض مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال زايدة أن أي ،مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
 ؛مستمر وبشكل أعلى منو معدل حتقيق إىل يؤدي
منوذج  تقدير خالل منFMOLS  بعدد ادلشتكٌن يف اذلاتف الثابت،  يتأثراالقتصادي  النمووجدان ان

 يف سنة بتأخًنامجايل الناتج  حصة الفرد منو دد ادلشتكٌن يف اذلاتف احملمول ع ،وعدد ادلشتكٌن يف االنتنت
 النظرية مع يتعارض ماال وىذا النامية، الدول بعض مع مقارنة يف اجلزائر وقواي إجيابيا أتثًنا والقصًن البعيد ادلدى

 .االقتصادية
 :البحث توصيات-3
العمل على حترير قطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وتركو على ادلنافسة احلرة والشفافة. 
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 ،ادلال ادلادي رأسمن  أمهية أكثرادلال البشري  رأس أصبحبفضل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال.  
وزلاولةمن خالل التكوين احملكم  تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالى قطاع جي  على دول النامية االعتماد عل 

 صناعة ىذه التكنولوجيا بدل استًنادىا شلا حيقق عائدات اكرب من اجل حتقيق النمو االقتصادي ادلنشود.
دان ضرورة العمل على توفًن سياسة واضحة تتميز ابدلرونة، من اجل تسهيل نقل تكنولوجيا ادلعلومات من البل

 البلدان النامية  إىل ادلتقدمة 
 كلفة كثر فعالية من حيث التَّ األألهنا  ة،النقَّالتف واستثمارات يف البنية التحتية للهالاب أكثرجي  االىتمام
 فائدة من اخلطوط الثابتة للهواتف.حتقيق و 
 كم الرشيد وحتسٌن لتعزيز احل ،إلكتونية اتعينة الدراسة إنشاء حكومدول ادلأخوذة يف كومات احلعلى

الكفاءة يف اإلدارة العامة، واحتواء االستهالك احلكومي ومعدالت التضخم لتالشي أتثًنىا السليب على النمو 
 .االقتصادي

 من  ،ينبغي على دول عينة الدراسة أن حتفز على نشر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف القطاع اخلاص
اإلعاانت، وتعزيز التجارة اإللكتونية، وتطوير زايدة و  ،تخفيض الضرائ ك ةاالقتصادي السياسية يف التدخلخالل 

الشراكات بٌن القطاعٌن العام واخلاص يف تطوير البنية التحتية لالتصاالت واخلدمات، وىذا مهم للغاية حيث 
تسريع وتطوير من خالل  ،أن ذلذه التقنيات اجلديدة أتثًن إجيايب وقوي على النمو االقتصادي أثبتت الدراسات

 .واعتماد عمليات االبتكار وتعزيز ادلنافسة
 ادلعلومات تقنيات تطوير خالل من الصناعية التنافسية إىل للوصول اجلهود ادلزيد من بذلالعمل على 

 والتجارية التطورات االقتصادية دلسايرة، عالية مهنية معرفية على مهارات حلصولا تؤدي إىلحيث  ،واالتصال
 .البلد يف األخرى واجملاالت االقتصادية العملية رلمل وتطوير يف تيسًن يساىم شلا ادلتسارعة،

 البحث: أفاق-4
 على النمو االقتصادي يف دول رللس التعاون اخلليجي وأثرهدراسة أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال. 
 آسيانوب شرق على النمو االقتصادي يف دول ج وأثرهدراسة أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال. 
 أثر سلتلف التكنولوجيات والربرليات احلديثة ذات الكفاءة واجلودة العالية على النمو االقتصادي يف الدول
 .النامية
ألثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف الدول ادلتقدمة مقارنة مع الدول النامية قياسية دراسة. 
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                                                         2020-2000يف اجلزائر  TICو بعض مؤشرات GDP(: تطور 03/01امللحق رقم )
 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة            

 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               
 GDP FTS INT MCS السنة

2000 54.749 5.67 0.49 0.28 
2001 54.745 5.98 0.65 0.32 
2002 56.761 6.12 1.59 1.41 
2003 67.864 6.45 2.20 4.48 
2004 85.332 7.61 4.63 14.93 
2005 103.198 7.76 5.84 41.21 
2006 117.027 8.45 7.38 62.42 
2007 134.977 8.98 9.45 80.67 
2008 171.001 8.84 10.18 77.83 
2009 137.211 7.29 11.23 92.63 
2010 161.207 8.12 12.50 91.11 
2011 200.02 8.34 14.90 97.15 
2012 209.059 8.80 18.20 100.38 
2013 209.755 8.21 22.50 103.61 
2014 213.81 7.96 29.50 111.24 
2015 165.979 8.22 38.20 108.81 
2016 160.034 8.40 42.95 116.00 
2017 170.207 9.91 47.69 110.77 
2018 175.367 9.95 49.04 111.66 
2019 171.07 12.20 50.36 113.41 
2020 147.6 14.43 52.04 115.76 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  



 المالحق

 

268 
 

 2020-2000 مصر TICو بعض مؤشرات  GDP(: تطور 03/02امللحق رقم )
 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                                

 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               
 GDP FTS INT MCS السنة

2000 104.752 7..7 0.64 1.98 
2001 102.273 ...9 0.84 3.98 
2002 90.261 01..1 2.72 6.29 
2003 85.163 00.11 4.04 7.96 
2004 82.855 00.71 11.92 10.30 
011. 94.127 07.77 12.75 18.05 
2006 112.902 09.11 13.66 23.42 
2007 137.055 09.7. 16.03 38.47 
2008 170.797 09.11 18.01 51.84 
2009 198.316 00.70 20.00 68.22 
2010 230.024 00.10 21.60 85.38 
2011 247.726 01.70 25.60 98.69 
2012 278.769 ...1 26.40 112.01 
2013 288.007 7.70 29.40 112.78 
2014 305.567 1..1 33.89 105.41 
2015 332.075 1.79 37.82 101.70 
2016 332.484 1.91 41.25 103.54 
2017 236.528 1.19 44.95 106.76 
2018 250.253 7... 46.92 95.29 
2019 302.335 01.09 48.24 97.04 
2020 363.245 00.97 49.92 99.39 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 2020-2000 تونسيف  TICو بعض مؤشرات  GDP (: تطور 03/03امللحق رقم )

 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                                
 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               

 GDP FTS INT MCS السنة
2000 21.474 9.84 2.75 1.23 
2001 22.066 10.78 4.30 3.97 
2002 23.142 11.64 5.25 5.82 
2003 27.454 11.70 6.49 19.28 
2004 31.184 12.01 8.53 37.27 
2005 32.272 12.44 9.66 56.21 
2006 34.377 12.43 12.99 71.94 
2007 38.915 12.36 17.10 76.11 
2008 44.844 11.90 27.53 82.60 
2009 43.466 12.15 34.07 93.08 
2010 44.054 12.13 36.80 104.50 
2011 45.81 11.34 39.10 115.32 
2012 45.044 10.13 41.44 118.41 
2013 46.248 9.33 43.80 116.06 
2014 47.634 8.58 46.16 129.11 
2015 43.172 8.44 46.50 130.55 
2016 41.801 8.62 49.60 126.35 
2017 39.627 9.74 64.19 125.37 
2018 40.139 11.26 64.19 127.71 
2019 39.169 13.51 65.51 129.46 
2020 39.219 15.74 67.19 131.81 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 .2020-2000 الفرتة خالل الكويت  يف TICو بعض مؤشرات  GDP تطور(: 03/04امللحق رقم )
 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                       

 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               
 GDP FTS INT MCS السنة

2000 37.721 25.73 6.73 23.27 
2001 34.886 24.92 8.55 41.74 
2002 38.135 23.87 10.25 57.42 
2003 47.844 23.85 22.40 65.69 
2004 59.439 23.08 22.93 80.64 
2005 80.807 21.76 25.93 60.88 
2006 101.559 20.26 28.79 49.69 
2007 114.677 19.65 34.80 56.96 
2008 147.402 19.77 42.00 56.47 
2009 105.992 20.08 50.80 92.82 
2010 115.401 18.37 61.40 133.00 
2011 154.02 21.63 65.77 155.75 
2012 174.066 23.03 70.45 152.29 
2013 174.179 22.17 75.46 181.77 
2014 162.695 21.31 78.70 205.91 
2015 114.606 20.42 72.00 199.83 
2016 109.381 19.63 78.37 193.57 
2017 120.687 20.07 100.00 176.00 
2018 138.202 17.51 99.60 171.61 
2019 136.192 19.76 100.92 173.36 
2020 105.949 21.99 102.60 175.71 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 .2020-2000 الفرتة خالل السعودية يف TICو بعض مؤشرات  GDPتطور (: 03/05امللحق رقم )

 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                                
 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               

 GDP FTS INT MCS السنة
2000 189.514 14.35 2.21 6.66 
2001 184.138 15.25 4.68 11.93 
2002 189.606 15.67 6.38 22.97 
2003 215.807 15.60 8.00 32.23 
2004 258.742 15.97 10.23 39.67 
2005 328.206 16.14 12.71 59.47 
2006 376.398 16.13 19.46 80.41 
2007 415.687 15.87 30.00 112.77 
2008 519.797 15.84 36.00 139.06 
2009 429.098 15.66 38.00 168.47 
2010 528.207 15.19 41.00 188.04 
2011 671.239 16.39 47.50 191.03 
2012 735.975 16.47 54.00 181.79 
2013 746.647 16.44 60.50 176.71 
2014 756.35 17.02 64.71 170.57 
2015 654.27 11.81 69.62 166.46 
2016 644.935 13.07 74.88 147.74 
2017 688.586 14.01 82.12 121.48 
2018 786.522 15.99 93.31 122.57 
2019 792.966 18.24 94.63 124.32 
2020 700.118 20.47 96.31 126.67 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 2020-2000 الفرتة خالل العربية املتحدة  اإلمارات يف TICو بعض مؤشرات  GDP تطور(: 03/06امللحق رقم )

 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                        
 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               

 GDP FTS INT MCS السنة
2000 103.893 32.55 23.63 45.57 
2001 103.312 31.88 26.27 57.81 
2002 109.816 31.44 28.32 69.80 
2003 124.346 30.60 29.48 80.08 
2004 147.824 29.19 30.13 90.53 
2005 180.617 26.96 40.00 98.82 
2006 222.117 24.71 52.00 104.13 
2007 257.916 22.46 61.00 125.33 
2008 315.475 22.51 63.00 131.99 
2009 253.547 19.96 64.00 134.79 
2010 289.787 17.30 68.00 127.79 
2011 350.666 20.40 78.00 131.08 
2012 374.591 21.52 85.00 150.69 
2013 390.108 22.68 88.00 174.64 
2014 403.137 22.82 90.40 182.53 
2015 358.135 24.38 90.50 193.70 
2016 357.045 24.42 90.60 212.64 
2017 385.605 24.46 94.82 208.98 
2018 422.215 24.31 98.45 208.50 
2019 417.216 26.56 99.77 210.25 
2020 358.869 28.79 101.45 212.60 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 2020-2000 الفرتة خاللقطر  يف TICو بعض مؤشرات  GDP تطور(: 03/07امللحق رقم )

 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                                
 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               

 GDP FTS INT MCS السنة
2000 18.085 27.04 4.86 20.40 
2001 17.498 27.23 6.17 28.93 
2002 19.334 27.54 10.23 41.62 
2003 23.716 27.06 19.24 55.23 
2004 30.651 25.34 20.70 65.09 
2005 44.636 23.73 24.73 82.82 
2006 58.629 22.33 28.97 89.93 
2007 75.987 19.48 37.00 103.76 
2008 112.621 18.51 44.30 99.50 
2009 88.196 17.40 53.10 117.75 
2010 119.707 14.54 69.00 117.78 
2011 167.775 15.18 69.00 113.08 
2012 186.834 17.96 69.30 118.45 
2013 198.728 17.66 85.30 141.68 
2014 206.225 16.98 91.49 134.43 
2015 161.74 17.92 92.88 145.79 
2016 151.732 17.60 95.12 137.61 
2017 161.099 16.94 97.39 146.38 
2018 183.335 16.25 99.65 141.86 
2019 175.838 18.50 100.97 143.61 
2020 145.45 20.73 102.65 145.96 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  
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 2020-2000 الفرتة خاللالبحرين   يف TICو بعض مؤشرات  GDP تطور(: 03/08امللحق رقم )

 مليار دوالر GDP ابلنسبة للــ -الوحدة                                                
 مشرتك 011لكل  MCS و INTو FTS ابلنسبة للــ -                                               
 GDP FTS INT MCS السنة

2000 9.063 25.73 6.15 30.95 
2001 9.189 24.92 15.04 42.95 
2002 9.594 23.87 18.05 52.91 
2003 11.075 23.85 21.55 56.90 
2004 13.15 23.08 21.46 78.30 
2005 15.969 21.76 21.30 86.27 
2006 18.505 20.26 28.24 94.68 
2007 21.73 19.65 32.91 107.73 
2008 25.711 19.77 51.95 129.26 
2009 22.938 20.08 53.00 118.30 
2010 25.713 18.37 55.00 126.28 
2011 28.777 21.63 77.00 132.51 
2012 30.749 23.03 88.00 163.38 
2013 32.539 22.17 90.00 168.07 
2014 33.388 21.31 90.50 174.32 
2015 31.051 20.42 93.48 183.62 
2016 32.235 19.63 98.00 210.05 
2017 35.474 20.07 95.88 158.26 
2018 37.652 17.51 98.64 133.34 
2019 38.467 19.76 99.96 135.09 
2020 34.729 21.99 101.64 137.44 

 صندوق النقد الدويل. (GDP )-املصدر : 

 البنك الدويل. (TIC)مؤشرات  -  


