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الى الوالدين أطال هللا عمرهما والى كل عائلة اهدي تحياتي 

 كريشيش

والى كل زمالئي  في الدراسة واخواني وعلى رأسهم بوخاتم بن 
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رحمه هللا نطلب  عبد القادر أ بلقاسمي|وكذلك اهدي تحياتي الى د

واهدي  من هللا ان يسكنه فصيح جناته ان هلل وان اليه راجعون ،

 هللاتحياتي الى استاذ يخلف عبد 

استاذ مجدوب وهراني والى كل اساتذة جامعة وواستاذ نورين 

 خروبة
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 مقـــــــــدمة

يتسم كل جمتمع من اجملتمعات البشرية مبايسمى بالنشاطات اإلقتصادية و اهلدف الرئيسي من هذه          
الوطين احملقق، ويعّرف هذا النشاطات ألي جمتمع هو إشباع احلاجات اإلنسانية، وتتمثل قدرة أي إقتصاد يف ناجته 

 .الناتج بأنه جمموع السلع و اخلدمات اليت ينتجها اجملتمع خالل فرتة زمنية معينة و اليت عادة ماتكون سنة
ويعطي الناتج الوطين صورة أولية عن مستوى األداء اإلقتصادي، كما يستخدم الناتج الوطين و التغريات           

إلقتصادي، ذلك النمو اليت تسعى الدول النامية إىل حتقيقة بتطبيق سياسات اإلصالح احلاصلة فيه كمعيار للنمو ا
و اإلستقراراإلقتصادي حتت إشراف و متابعة من طرف مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدويل و البنك 

مثلة يف زيادة الناتج والواقع أن تطبيق تلك الربامج يؤدي إىل صرف النظر عن جوهر قضايا التنمية و املت. العاملي
 .الوطين و حتسني املستوى املعيشي لألفراد من صحة و تعليم و حتصيل علمي وفين

وبالرغم مماحييط بإختاذ مستوى الناتج الوطين كمعيار للنمو اإلقتصادي من إنتقادات بسبب املسائل          
الناتج الوطين، وكذلك فيما خيص التغريات يف  اخلاصة بقياس الرفاهة اإلقتصادية واليت الميكن قياسها فقط مبستوى

 .األسعار وتركيب األرقام القياسية إال أننا سوف نسلم بأنه من أصلح املعايري املمكنة عمليا  
إن إستخدام الناتج الوطين كمعيار للنمو اإلقتصادي يتضمن إعتبار دالة اإلنتاج كقاعدة أساسية          

الناتج الوطين خالل فرتة معينة من جهة و الكميات املستخدمة من عناصر اإلنتاج  للتحليل، هذه الدالة تربط بني
داخل اإلقتصاد يف تلك الفرتة، وكذلك العوامل الرئيسية ايل حتدد إنتاجية هذه العناصر وتؤثر فيها أما تأثري العوامل 

تنظيم العمال و البيئة اإلجتماعية و اليت حتدد اإلنتاجية العينية لعناصر اإلنتاج مثل املعرفة الفنية وتدريب و 
السياسية، فعادة ما يفرتض أهنا سامهت يف حتديد شكل دالة اإلنتاج، أي أن التغريات يف دالة اإلنتاج قد أخذت 

 .يف احلسبان أثر املعرفة الفنية و البيئة
 :اهميةالموضوع

  النمو االقتصادي   يفاايت حتدث ان معرفة دراسة املتغريات املالية تفيد يف معرفة تغريات 
 دراسة العالقة بني املتغريات املالية و النمو االقتصادي 

 :اهداف البحث
  السعي اىل معرفة العالقة القاءمة بني النتغريات املالية والنمو االقتصادي 
 معرفة ماهي املتغريات االكثر تاثريا على النمو االقتصاد 
  استعمال ادوات االقتصاد القياسي يف دراسة العالقة املالية يف النمو االقتصادي 

 :ومن هنا يمكننا صياغة االشكالية التالية
 ؟هي اهم املتغريات املالية اليت تؤثر على النمو االقتصادي يف اجلزائرما         



 :التاليةومن االشكالية التالية ميكننا صياغة مجلة التساؤالت الفرعية 
 ما املقصود بالنمو االقتصادي؟ 
  ؟االقتصادي  النمو اهم النظريات املفسرة اهيم 
 ؟كيف ميكن بناء منوذج قياسي اقتصادي لتاثري املتغريات املالية يف اجلزائر 
 ماهي معايري اليت يتم من خالهلا تصنيف الدول؟ 

 :ومن خالل التساؤالت الفرعية يمكننا صياغة الفرضيات التالية
 النمو االقتصادي هو التوسع يف الناتج اجلقيقي 
 اليوجد راي موجد يف تفسري النمو االقتصادي 
 اهم املتغريات املالية اليت تؤثر على النمو االقتصادى هي سعر الصرف سعر الفائدة ،ومعدل التضخم 
 رد و بالتايل ونعين بالنمو اإلقتصادي زيادة الناتج الوطين مع إمكان حتقيق زيادة يف مستوى دخل الف

 .حتسني الوضع اإلجتماعي لألفراد
 املفاهيم املتعلقة بالنمو هي التنمية االقتصادية التقدم االقتصادي التخلف االقتصادي... 

 :نطاق البحث

ختتلف االوضاع االقتصادية من دولة اىل اخرى حسب النظم االقتصادية والسياسية السائدة يف كل الدولة ومنه 
دراسة واحدة تكون صاحلة لكل النظم ،وعليه ارتاينا ان تكون الدراسة التطبيقية على اجلزائر، اما الميكن ان نقدم 

 وهي هبذه حتتوي فرتة الربامج التنموية 0202اىل 0222يف خيص االطار الزماين ميتد من 

 :المنهج المستخدم

االقتصادي يف حتقيق االصالح االقتصادي  يف دول نظرا لطبيعة املوضوع املتعلق بتاثري املتغريات املالية على النمو 
االنامية عامة واجلزائلر بصفة حاصة لذي وجب علينا استخدام املنهج الوصفي التحليلي جسب ماتطلبه الدراسة 

 .يتعلق باملنهج الوصفي كان استخدامنا من خالل  القتصاد الوطين  فيما

 ات املؤثر يف النمو االقتصادي حتليال اقتصاديا وقياسيا واجصائياواملنهج التحليلي من خالل تطرق اىل حتليل املتغري 

حىت نتمكن من االجابة على اشكالية البحث واالسئلة الفرعية املطروجة ،حتليل ابعادها وجماولة  خطة البحث
 دراسة املوضوع يف فصلني سبقتهم مقدمة عامةاثبات صجة الفرضيات او نفيها فقد  مت 



عنوان االيطار النظري للنمو االقتصادي تطرقنا من خالله اىل مفهوم النظري للنمو  تء حتففي الفصل االول جا
 اما املبجث  االقتصادي وانواعه اما املبحث الثاين فكان حتت عنوان مقايس النمو االقتصادي وحمفزاته ومعوقاته

عنوان تفسري النمو االقتصادي مبينا فيه سيماته وعناصره وامهيته اما املبحث الرابع فتطرقن فيه  تجاء جتالثالث 
 اىل النظريات تصنيفات للنمو االقتصادي

ات املالية على النمو اما الفصل الثاين فكان خمصص للدراسة االقتصادية والقياسة واالجصائية لتاثري املتغري  
 االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الفصل األول 

 إطار نظري للنمو االقتصادي

 :تمهيــــد 
 

إن واقع الدول النامية يوضح مبا اليدع جماال  للشك أهنا حتتاج إىل منو إقتصادي خيرجها من الوضعية املزرية اليت 
زيادة يف مستوى دخل الفرد و بالتايل تعيشها، ونعين بالنمو اإلقتصادي زيادة الناتج الوطين مع إمكان حتقيق 

ويف سياق احلديث عن الدول النامية فإنه ملا نتكلم عن النمو اإلقتصادي جند . حتسني الوضع اإلجتماعي لألفراد
أنفسنا بصدد احلديث عن التنمية اإلقتصادية ذلك لكون النمو اإلقتصادي يف مدلوله يرمي إىل أن الدولة و صلت 

. كنها من اإلستمرار بشكل تلقائي يف توجيه قدر مالئم من فائضها حنو النمو اإلقتصاديإىل وضع إقتصادي مي
أما الدول النامية فإهنا تعاين إختالالت هيكلية البد من معاجلتها حىت ترقى فيما بعد إىل مرحلة النمو اإلقتصادي 

لدول النامية، ومن هنا نالحظ وذلك نتيجة وجود معوقات و كوابج تعوق السري احلسن للعمليات اإلنتاجية با
اإلرتباط الوثيق بني مفهومي النمو و التنمية اإلقتصادية ومن أجل فهم معىن النمو اإلقتصادي وجب التطرق إىل 

 .مفهوم التنمية اإلقتصادية ومدى التداخل احلاصل بني املفهومني
وتعرّج أيض ا على نظريات " اإلقتصادية التنمية"كما سنتطرق يف هذا الفصل إىل مقاييس و تصنيف النمو          

  .النمو يف الفكر اإلقتصادي و بلورة مفهوم النمو اإلقتصادي عرب مراحل الفكر اإلقتصادي

   :النضري للنمو اإلقتصادي  مفهوم: المبحث األول

 وأهميته النمو األقتصاديمفهوم : المطلب األول

 إد ميكن ،األقتصاديون تعد املفاهيم األساسية اخلاصة مبوضوع النمو األقتصادي من أهم املوضوعات الىت تناوهلا 
اييس ككل وكأحد املق يف العامل اعتبار النمو األقتصادي هو هدف من بني األهداف األساسية ألي اقتصاد

 .لقياس تطورها 

 :ـ تعريف النمو األ قتصا دي1

تايل خيفف من ل الناتج احلقيقي أو توسع يف الدخل الفرد من الناتج القومي احلقيقي وهو بايفهو التوسع  0ـ0 
 .عبئ ندوة املورد ويولد زيادة يف الناتج القومي الدي يعمل على مواجهة املشاكل األقتصادية



الناتج  لزمن لرفع مستوياتهو العملية املستمرة واليت من خالهلا تزيد املقدرة األنتاجية لالقتصاد الوطين عرب ا 0ـ0
 1الدخل القومي القومي أو

هو حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن ومتوسط الدخل الفردي ممثل  3ـ0
 2:بالعالقة التالية

 عدد السكان /الدخل الكلي = متوسط الدخل الفردي 

 أهمية النمو االقتصادي _2

احملرك الذي يعمل على زيادة وحتسني مستوى املعيشة من خالل توفري الزيادة يف السلع النمو االقتصادي هو 

واخلدمات وفرض العمل اإلضافية وعادة ما يرتبط النمو باألهداف االقتصادية واالجتماعية احلالية واملستقبلية على 

 .املستوى احمللي والعاملي

 النمو االقتصادي يقضي على الفقر. 

 إىل الزيادة يف األجور احلقيقية ي يؤديالنمو االقتصاد.                                               

 النمو االقتصادي يؤدي إىل القضاء على تلوث البيئة دون تناقص يف حجم االستهالك واالستثمار واإلنتاج   .

 أنواع النمو اإلقتصادي: المطلب الثالث 

 :النمو حسب السرعة _1

حيث يكون .   املعدل الدي حيقق به النمو االقتصادي فإن هدا األخري يكون إما ثابتا أو متناقصا ا 
النمو ثابتا أو منتظما إد كان يتحقق مبعدل ثابت يف كل فرتة، وميكن وكن متزايدا إد كان يتحقق مبعدل متزايد من 

 3الشكل التايل. ألخرىالخرى ويكون متناقصا إد كان يتحقق مبعدل متناقص من فرتة الفرتة 

 للنمو االقتصادي يوضح لنا هده األنواع الثالثة

                                                           
11، ص 6002، دار المريخ، الرياض،"حسين حسن حمود"، ترجمة "التنمية األقتصادية"ميشل،توادر .1  

2
 6001،00، دارالقاهرة للنشر، القاهرة،"النمو األقتصادي ـ النضرية والمفهوم"، محمد ناجي خليفة .

3
 _ Gilbert blardone, progrés économique dans le tiers monde : populasion active, productivité, croissance et 

développemant. Cahiers de l’institut International d’études social. Libraire et économique  Paris 



 منحنى النمو اإلقتصادي بأنواعه الثالثة( 11)الشكل رقم 

   v  

                                                                                        

 I II   

 III 

 t  

و متناقصا يف اجلزء (  IIاملنطقة)، ثابتا يف اجلزء األوسط (   Iاملنطقة)متزايدا يف جزء األول و حيث يكون النم
 ( IIIاملنطقة)األعلى 

 :المصدر النمو حسب الطبيعة و_ 2

والنمو التدخلي، ويعرب منيزحسب طبيعة واملصدره بني النمو األسي، النمو التوسعي، النمو املكثف، النمو اللبريايل 
ف النمو التوسعي زيادة األنتاج نتيجة لزيادة عوامل األسي عن تطور املتغري حسب متتالية اهلندسية، ويصالنمو 

مثل لعوامل اإلنتاج دون عن زيادة اإلنتاج نتيجة االستعمال أاإلنتاج من العمل ورأمسال، بينما يعرب النمو املكثف 
السوق، االسعار وكل التبادالت اليت ختضع لقانون العرض و احلر عن قوى ربايل أوينتج النمو اللي. كمياهتا زيادة  

 . أما النمو الدخلي فيقوده وحيرك تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية و االجتماعيةوالطلب، 

 :النمو المتوازن و النمو غيرالمتوازنـ 3

حتقيق )تفاع الناتج يف مسار منتظم ينعكس يف ار يعرب النمو املتوازن عن تطور  كل القطاعات يف نفس الوقت 
( حتقيق استقرار األسعار)، غياب أي ضغط  تضخمي (التخفيف من البطالة)، زيادة التوظيف (النمو االقتصادي

 1واحرتام التوازنات  اخلارجية

                                                           
1
610،ص6001، مجموعة النيل العربية، مصر6عبد المطلب عبد المجيد السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي، تحليل كلي الجزء   



يوضح هدا النوع من النمو وهو مربع الدي املربع السحري الدي يعرب عن أهداف السياسية االقتصادية للحكومة 
قدمه كالدور موضحا فيه األهداف االقتصادية األربعة واليت حتول السياسة االقتصادية حتقيقها يف نفس الوقت من 

  1أجل الوصول اىل النمو املتوازي 

 المربع السحري األهداف السياسة االقتصادية(: 12)الشكل رقم 

 النمو    

 

                      

 التوازن  استقرار األسعار      

  

 

 التوظيف

  :المصدر 

 وخيتلف النمو املتوازن من حيث أن األول ينطلق من القطاع مفضل لينتشر بعد دالك يف باقي ميادين

  .صادي أما الثاين يف قطاع واحد دون أن تعتمد آثاره القطاعات األخرىالنشاط االقت

                    :الخارجي، النمو الداخلي والنمو نصف الداخليالنمو _ـ2

يتميز النمو اخلارجي بكونه ينتج عن عوامل خارجية ال ميكن التحكم فيها، وقد اعتربت منادج النمو 
جية سيكية كنمادج اللنمواخلارجي األهنا كانت ترى يف حمددات النمو الدميغرايف و التطور التقين،عوامل خار النيوكال

التطورات احلديثة لنظريات النمو أو ما يسمى بنمادج النمو الداخلي،وليت .حتكم اختيار اقتصاديال ختضع ألي 
داخلية ختضع للنشاط التغريات امل سنتطرق هلايف الفصول اآلتية جعلت من عوامل النمو اليت اعتمدت عليها

                                                           
1
 _Gabriel Bliek : lamacroéconomie en fiche, Ed Ellipses,paris,2002 .p99 



التقين و اعتربته متغريا داخليا ينتج عن نشاط تطور دللك النمادج اليت اعتمدت عل ال قتصادي اخلتياري،مناإل
اليت اعتمدت ،والنمادج (ROMER0991)أو التعلم باملمارسة ( ROMER0992)البحت و التطور 

واليت  Gabrial Bloek  أو اليت اعتمدت على رأس املال ( 0992BARRO)عل رأس مال العمومي 
  البشري (Lucas 1988) اعتربت كلها هده العوامل متغريات داخلية وحسب  

 1قينالنمو الداخلي هوالنمو الدي ينتج عن ترابط خمتلف األعوان مما يسمح بإدخال التطور الت فإن

    محفزاته وعوائقه س النمو االقتصادي ويياقم:الثاني المبحث

 :مقاييس النمو االقتصادي: المطلب األول

مقاييس النمو االقتصادي هي خمتلف الوسائل واملعايري اليت من خالهلا نستطيع التعرف على ما حققه اجملتمع من 

 .منو االقتصادي

ومبا أن النمو االقتصادي هو الزيادة يف الناتج احلقيقي وكذا يف متوسط دخل الفرد، فإن قياسه يكون بقياس 

 .املؤشرين السابق الذكر

 :الناتج الحقيقي_0

يشري إىل الكميات الفعلية من السلع واخلدمات املنتجة مقومة باألسعار الثابتة، وهو أساس القياس ملعدل النمو 

االقتصادي، هذا األخري الذي ميثل التغري يف الناتج احلقيقي بني فرتتني مقسوما على الناتج اإلمجايل للفرتة 

  (2). األساسية املنسوب إليها القياس

( سلبية)قد يؤدي إىل بلوغ نتائج إجيابية أو ( أو نقصه)قياس رفضه البعض، ذلك ألن زيادة الدخل إال أن هذا امل

فزيادة الدخل القومي ال يعين منو اقتصاديا عند زيادة السكان مبعدل أكرب، ونقصه ال يعين ختلفا اقتصاديا عند 

 .اخنفاض عدد السكان مبعدل أكرب

  
                                                           

1
 - Sabien mage & français : les mécanismes de la nouvelles théories, Cahiers français, N°323 2004 , p55  

 .66، ص6001حممد ناجي حسن خليفة، النمو االقتصادي، النظرية واملفهوم، القاهرة، مصر، ( 2) 



 :الدخل القومي الكلي المتوقع _0

يقرتح البعض قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع وليس الفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة 

 .وتتوافر هلا اإلمكانيات املختلفة الستغالل هذه املوارد كالتقدم التقين مثال

 (1) (:الدخل الفردي)متوسط الدخل  -3

النمو االقتصادي يف معظم دول العامل، لكن يف الدول النامية يعترب هذا املعيار األكثر استخداما وهدفا لقياس 

 .هناك صعوبات لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة إحصائيات السكان واألفراد

هناك طريقتان لقياس معدل النمو على مستوى الفردي، األول يسمى معدل النمو البسيط، والثاين معدل النمو 

 .املركب

 :معدل النمو البسيط ( أ

 :معدل التغري يف متوسط الدخل احلقيقي من سنة ألخرى وتتمثل صيغته، يف ما يلييقيس 

    
        

     
      

 .معدل النمو البسيط  cms: : حيث 

 :yt متوسط الدخل احلقيقي يف السنة t . 

yt-1 : متوسط الدخل احلقيقي يف السنةt-1. 

 ( 2): معدل النمو المركب ( ب

يف الدخل كمتوسط خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا وتوجد طريقتان حلسابه، طريقة يقيس معدل النمو السنوي 

 .النقطتني وطريقة االحندار

 :ووفقا لطريقة النقطتني لدينا الصيغة
                                                           

 .602، ص6002حممد عبد القادر عطية، رمضان حممد أمحد مقلد، النظرية االقتصادية الكلية، كلية االقتصاد جامعة اإلسكندرية، مصر، ( 1) 
 



 

       
  
  

 
    

 :حيث

cmc  :معدل النمو املركب؛ 

n  :فرق عدد السنوات بني أول وآخر سنة يف الفرتة. 

yo  :الدخل احلقيقي لسنة األساس. 

Yn  : الدخل احلقيقي ألخر فرتة(n.) 

 :أما طريقة االحندار فصيغتها كما يلي

Ln yt = a + cmc+  cmc+ = ln yt - a 
 :حيث

 Ln yt : اللوغاريتم الطبيعي للدخل يف السنة(t.) 

a :ثابت. 

 cmc+ :معدل النمو املركب يف السنة. 

 t :الزمن. 

 :محفزات النمو االقتصادي: الثانيالمطلب 

 العوامل االقتصادية_ 0

مل تقتصر على دراسة أسباب فشل الدول النامية يف حتقيق النمو إمنا مشلت العوامل احملفزة وتنطوي هذه العوامل 

 :فيما يلي

 



 :عامل االستثمار في الموارد البشرية 0_0 

االقتصاديني اعتربوا أن الرتاكم الرأمسايل هو املتطلب األساسي للنمو، عند دراسة نظريات التنمية توضح أن معظم 

غري أنه يف اآلونة األخرية تزايد االهتمام باالستثمار يف املوارد البشرية يف عملية االنتماء، حيث توسعت فكرة رأس 

 .املال اإلنفاق على الصحة والتعليم والبحوث اإلنتاجية

 :العامةاستخدام السياسة المالية  0_0

يتم تعيني السياسة املالية وفقا للظروف اخلاصة بكل بلد لتعزيز النمو أي أنه تطبيق إزاء السياسة املالية العامة ال 

 .يعترب أمرا سليما

 :عامل التدخل الحكومي 3_0

ترتاوح أشكال التدخل احلكومي ما بني بعض اإلجراءات التنظيمية من ناحية والدخول املباشر يف األنشطة 

 .االستثمارية واإلنتاجية من ناحية أخرى

 العوامل الغير االقتصادية_0

 :ومن العوامل الغري االقتصادية اليت تنطوي فيما يلي

 :  العوامل السياسية 0_0

متثل مدى توافر السيادة السياسية للدولة وطبيعة تكوين احلكومة السائدة، أي أن كانت تواجه عناية كبرية لعملية 

 .أهنا تعتنق مبدأ احلرية االقتصاديةاالنتماء أم 

 :العوامل االجتماعية 0_0

لكل جمتمع هياكل اجتماعية هلا تأثري على قوة منو االقتصاد حماولة لإلسراع بعملية النمو ال بد أن تعمل على تغيري 

 .تمعات الناميةتلك اهلياكل القائمة ومن مث توجد ضرورة إلحداث تغريات أساسية يف املواقف ورؤى األفراد يف اجمل

 



 :معوقات النمو االقتصادي: المطلب الثالث

 :تتلخص معوقات حركة النمو االقتصادي يف النقاط التالية

ميثل العامل الدميغرايف أحد العوائق األساسية اليت تقف يف طريق النمو االقتصادي  :العامل الديمغرافي -0

للدول املتخلفة، إذ أن النمو السكان مبعدالت سريعة يف معظم هذه الدول يلقى أثر الزيادة يف اإلنتاج 

 .والدخل

قتصادي وال نعين به جمرد يعترب تكوين رأس املال العامل الرئيسي احملدد للنمو اال :مشكلة تكوين رأس المال -0

 .القدرة على االدخار فحسب بل نعين به كذلك حتقيق االستثمار

من احلقائق الثابتة أن التخلف التكنولوجي ركيزة أساسية للنمو االقتصادي إال أن كل : التخلف التكنولوجي -3

 .الدالئل تثري على هبوط مستوى التكنولوجي يف الدول املتخلفة

إن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل مبختلف أنواعه وكلما دخلت أساليب  :يميضعف المستوى التعل  -2

حديثة لسري العمل يف خمتلف ميادين اإلنتاج صار من الضروري االرتفاع باملستويات التعليمية التدريبية لقوة العمل 

ة الفرصة الضائعة على ما إضافة إىل ما ذكر فإن من ضروري اإلقدام على االستثمار يف التعليم، إن كانت تكلف

 .يبدو مرتفعة

 .ال جدال أن الزيادة الكبرية يف اإلنتاجية ميكن أن حتقق :ضعف الخدمات الصحية -5

واالرتفاع املستويات الصحية لأليدي العاملة واجلهد املبذول من طرف األفراد العملني يكون أكثر فاعلية عندما 

 .ملستوى متدنيايكون مستواهم الصحي مرتفعا منه عندما يكون ا

 االقتصاديتفسير النمو :  لثالمبحث الثا
 سمات النمو اإلقتصادي  :المطلب األول

 :حيصل النمو اإلقتصادي بتوفر الضروف التالية 



ونقصد به زيادة حجم النشاط اإلنتاجي أو التوسع اإلقتصادي، وجيب اإلشارة إىل الزيادة : زيادة حجم اإلنتاج -أ
لزيادة اإلنتاج وذلك خالل فرتة زمينة مقارنة بالفرتات  وكذا زيادة الدخل الفردي احلقيقي املرافقاحلقيقية يف اإلنتاج 

 .السابقة
مبأن هدف العمليات اإلنتاجية هو إشباع احلاجات اإلنسانية : حدوث تغريات على مستوى طرق التنظيم-ب

طرق تنظيم جديدة تسهل ديناميكية العمل وحتقيق ربح ألصحاهبا فإنه مع مرور الوقت يسعى املستثمر إىل إجياد 
وتداول عناصر اإلنتاج بصورة أسهل والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر رحبية، هذا السعي الدائم 
للمستثمرين يؤدي إىل إتاحة طرق تنظيم جديدة أجنع من اليت كانت سائدة من أجل حتقيق فائض أكرب و 

 .اإلستمرار يف عملية النمو
كما سبق لنا تعريف التقدم اإلقتصادي بأنه جمموع التحسنات اإلقتصادية واإلجتماعية : م اإلقتصاديالتقد-جـ

وبالتايل فإن التقدم اإلقتصادي مسة من مسات النمو وإستمراره وحتقيق الغايات . املرافقة للنمو اإلقتصادي
 .اإلجتماعية جململ األفراد

 عناصر النمو اإلقتصادي: المطلب الثاني
 .تتمثل عناصر النمو اإلقتصادي أساسا  يف العمل ورأس املال والتقدم التكنولوجي         

جمموع القدرات الفيزيائية والثقافية اليت ميكن لإلنسان إستخدامها يف إنتاج السلع "نعين بالعمل : العمل-أ
 ".واخلدمات الضرورية لتلبية حاجياته

البلد وكذا بعدد ساعات العمل اليت يبذهلا كل عامل، هذا من  وحجم العمل مرتبط بعدد السكان النشيطني يف
جهة ومن جهة أخرى بإنتاجية عنصر العمل حبيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك إىل زيادة اإلنتاج 

ونقصد بإنتاجية العمل حاصل قسمة اإلنتاج . رغم أن عدد العمال أو عدد ساعات العمل بقيت على حاهلا
 .عدد وحدات العمل املستعملة يف إنتاجه احملقق على

باإلضافة . ([8])"جمموع السلع اليت توجد يف وقت معني، يف إقتصاد معني:يعّرف رأس املال بأنه : رأس املال -ب
عنصر ا من عناصر النمو فهو يساعد على حتقيق التقدم التقين من جهة وعلى توسيع إىل العمل يعترب رأس املال 

 .اإلنتاج بواسطة اإلستثمارات املختلفة احملققة
 :التقدم التقين هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح بـ: التقدم التقين-جـ
 .إنتاج كمية أكرب من املنتوج بنفس كميات عناصر اإلنتاج-
أي أن التقدم التقين يعين اإلستخدام األمثل . من املنتوج بكميات أقل من عوامل اإلنتاج أو إنتاج نفس الكمية-

وبالتايل فإنه حىت وإن بقيت كميات عناصر اإلنتاج على حاهلا وحدث تقدم . لعوامل اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية
 .تقين فإن ذلك سيؤدي حتما  إىل زيادة اإلنتاج وحتقق النمو اإلقتصادي

 أهمية تحليل النمو اإلقتصادي: الثالثطلب الم
 :نعين بأمهية النمو اإلقتصادي ماحيققه النمو للفرد واجملتمع من مزايا وحماسن

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9096580476252212688#_ftn8


إن النمو اإلقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد احلقيقي وكذا زيادة اإلنتاج املادي املوجه لتلبية : بالنسبة لألفراد-أ
 فإن النمو اإلقتصادي يرفع من القدرة الشرائية لألفراد ويساعد يف القضاء على احلاجات اإلنسانية املختلفة وبالتايل

كما يساعد النمو على ختفيض عدد ساعات العمل . الفقر ومظاهر البؤس بني األفراد وحتسني الصحة العامة
 .لألفراد ويفتح هلم آفاق التحضر والرفاهية

لألفراد و الساهرة على أمنهم وذلك من خالل خمتلف هيئاهتا إن الدولة هي احلامية العامة : بالنسبة للدولة-ب
وهياكلها، ومبأن النمو اإلقتصادي يؤدي إىل زيادة عائدات الدولة وبالتايل فإنه يسهل هلا مهاهتا املختلفة ويدفها 

على  كما أن النمو يؤدي بالدولة إىل إعادة توزيع الدخل. للبحث عن تقنيات جديدة يف جمال اإلنتاج والدفاع
األفراد وضمان بعض اخلدمات اإلجتماعية كالصحة والتعليم، باإلضافة أن تدقيق الدولة وحبثها يف مصادر النمو 

 .جيعلها تستطيع بناء إسرتاتيجية مستقبلية ملواصلة هذا النمو وذلك بناءا  على إحصائيات ومعطيات ميدانية
ستخدام املتزايد لعوامل اإلنتاج واملوارد الطبيعية وينتج إن النمو اإلقتصادي يقتضي اإل :تكاليف النمو اإلقتصادي

 .عن ذلك بعض األضرار مرتبطة باملوارد الطبيعية وكذا أضرار متس ببعض الطبقات اإلجتماعية
وتتمثل أساس ا يف اإلزدحام والتلوث وتشويه املناضر الطبيعية وكذلك : األضرار املرتبطة باملوارد الطبيعية واحمليط-أ

 .ف الثروات الباطنية كالبرتول والغاز وإستنزاف الغابات وخملفات ذلك على البيئةإستنزا
إن حدوث النمو اإلقتصادي وتوسع النشاط اإلقتصادي أدى ببعض الطبقات : التكاليف اإلنسانية-ب

الذين يعانون اإلجتماعية إىل عدم مقدرهتا على الصمود يف وجه املنافسة مثل التجار الصغار واحلرفيون واملزارعون 
من الفقر نتيجة هتميشهم من جهة ومن جهة أخرى أن رحبية مشاريعهم نقصت نتيجة اإلعتماد على طريقة 

 .اإلنتاج املوسع، كل هذا يؤدي بنا إىل القول بوجوب مراقبة النمو اإلقتصادي الفظ

 النمو اإلقتصادي  نظريات تصنيفات:  الرابعالمبحث 

 اإلقتصادي  نظريات النمو: المطلب األول 

 النُّمو االقتصادي عند الكالسيك  - 1
تتضمن نظرية النُّمو عند الكالسيك آراء كل من آدام مسيث ودافيد ريكاردو املتعلقة بالنُّمو، باإلضافة إىل 

من التجارة اخلارجية، مث آراء كل من جون ستيوارت ميل حول األسواق،  الثروةآراء التجاريني حول مصدر 
 :وروبرت مالتوس حول السكان، وميكن حصر عناصر النظرية فيما يلي

عد عن أي تدخل للدولة يف احلياة احلرية الفردية، حرية املنافسة الكاملة، الب  : سياسة احلرية االقتصادية - 
 .االقتصادية

 .فتاح التقدمرأمسايل مالتكو  - 



 .كلما زاد معدل األرباح، زاد معدل التكوين الرأمسايل واالستثمار: الربح هو احلافز على االستثمار - 
 .ا لتزايد حدة املنافسة بني الرأمساليني على الرتاكم الرأمسايلوذلك نظر  : ميل األرباح للرتاجع - 
االستقرار كنهاية لعملية الرتاكم الرأمسايل؛  اعتقد الكالسيك حبتمية الوصول إىل حالة: حالة السكون - 

ذلك أنه ما أن تبدأ األرباح يف الرتاجع حىت تستمر إىل أن يصل معدل الربح إىل الصفر، ويتوقف الرتاكم 
ن ندرة املوارد إالرأمسايل، ويستقر السكان، ويصل معدل األجور إىل مستوى الكفاف، وحسب آدم مسيث ف

وده إىل حالة السكون، أما ريكاردو ومالتوس فقد نظرا للنمو السكاين قتصادي، وتق  الطبيعية توقف النُّمو اال
يف نظر  ..وتراجع النُّمو يف رأس املال من خالل قانون تناقص الغلة، الذي ميثل بدوره عقبة أمام التنمية

لألرباح حنو الرتاجع،  ن النتيجة النهائية للتنمية هي الركود، هذا الركود ينتج عن امليل الطبيعيإالكالسيك ف
 .وما يرتتب على ذلك من قيود على الرتاكم الرأمسايل، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون

 :االنتقادات املوجهة للنظرية الكالسيكية
 .جتاهل الطبقة الوسطى• 
 .إمهال القطاع العام• 
 .قل للتكنولوجياأإعطاء أمهية • 
 .نزعة التشاؤم املؤدية حلتمية الكساد: القوانني غري احلقيقية• 
آلت األجور حنو مستوى الكفاف، كما أن الدول  ففي الواقع مل حيدث أن  : خطأ النظرة لألجور واألرباح• 

 .املتقدمة مل تصل إىل مستوى الكساد الدائم
يدور  حيث افرتضت الكالسيكية حالة من السكون مع وجود تغيري: عدم واقعية مفهوم عملية النُّمو• 

ن الكالسيك افرتضوا حدوث بعض النُّمو يف شكل ثابت مستمر، كما إ :حول نقطة التوازن الساكنة؛ أي
ا لعملية النُّمو االقتصادي كما هو عليه ا مقنع  د تفسري  ع  يف حالة منو األشجار، والواقع أن هذا التفسري ال يـ  

 .1اليوم
 :النظرية النيوكالسيكية في النُّمو - 2

لفريد أ :برز اقتصادييهاأات من القرن التاسع عشر، ومبسامهات يالنيوكالسيكي يف السبعين ظهر الفكر
فيسكل وكالرك، قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية النُّمو االقتصادي دون حدوث ركود  مارشال،

 :اقتصادي، كما أوردت النظرية الكالسيكية، ولعل أهم أفكار النيوكالسيك تتمثل يف
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جيايب متبادل؛ حيث يؤدي إن النُّمو االقتصادي عبارة عن عملية مرتابطة متكاملة ومتوافقة، ذات تأثري أ - 
منو قطاع معني إىل دفع القطاعات األخرى للنمو؛ لتربز فكرة مارشال، املعروفة بالوفرات اخلارجية، كما أن 

 .باحمنو الناتج القومي يؤدي إىل منو فئات الدخل املختلفة من أجور وأر 
املوارد  األرض، العمل،)ن النُّمو االقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر اإلنتاج يف اجملتمع أ - 

 (.التكنولوجيا التنظيم، رأس املال، الطبيعية،
بالنسبة لعنصر العمل جند النظرية تربط بني التغريات السكانية وحجم القوى العاملة، مع التنويه بأمهية  - 

 .زيادة يف السكان أو يف القوى العاملة مع حجم املوارد الطبيعية املتاحةتناسب ال
فيما خيص رأس املال اعترب النيوكالسيك عملية النُّمو حمصلة للتفاعل بني الرتاكم الرأمسايل والزيادة  - 

ائدة، فتزيد السكانية؛ فزيادة التكوين الرأمسايل تعين زيادة عرض رأس املال، اليت تؤدي إىل ختفيض سعر الف
االستثمارات، ويزيد اإلنتاج، ويتحقق النُّمو االقتصادي، هذا مع اإلشارة إىل دور االدخار يف توجيه 

ها حنو التقدم، لتأخذ االستثمارات، يعترب النيوكالسيك االدخار عادة راسخة يف الدول اليت تشق طريق  
 .اا ميكانيكي  بذلك عملية االستثمار والنُّمو شكال  آلي  

أما عنصر التنظيم فريى أنصار النظرية أن املنظم يشغل التطور التكنولوجي بالصورة اليت تنفي وجود أي  - 
 .ا على التجديد واالبتكارمجود يف العملية التطويرية، وهو قادر دائم  

تعان ا، وقد اسال يتحقق فجأة، إمنا تدرجيي   - وصف مارشال - ن النُّمو االقتصادي كالنُّمو العضويأ - 
مهتمني باملشاكل  النيوكالسيك يف هذا الصدد بأسلوب التحليل املعتمد على فكرة التوازن اجلزئي الساكن،

ينمو يف شكل تدرجيي متسق  من كل   أن كل مشروع صغري هو جزء   نحيث يرو  يف اجملال القصري؛
 .متداخل، وبتأثري متبادل مع غريه من املشاريع

 .لب الرتكيز على التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارةن النُّمو االقتصادي يتطأ - 
 :أهم االنتقادات املوجهة إليها: نقد النظرية

الرتكيز على النواحي االقتصادية يف حتقيق النُّمو والتنمية متجاهلة النواحي األخرى اليت ال تقل أمهية؛   - 
 .كالنواحي االجتماعية، والثقافية، والسياسية

هو متفق عليه يف الكتابات االقتصادية حول أمهية وجود دفعة  ا خبالف ماية تتم تدرجيي  القول بأن التنم - 
 .قوية حلدوث عملية التنمية

 .االهتمام باملشكالت االقتصادية يف املدى القصري بدون اإلشارة إىل ما قد حيدث على املدى الطويل - 



مل يسهل تطبيقه بعد ذلك مع وجود التدخل احلكومي واحلواجز  افرتاض حرية التجارة اخلارجية أمر   - 
 .1ات من القرن العشرينيالتجارية، خاصة بعد الثالثين

 :النُّمو االقتصادي في النظرية الكينزية - 3
، الذي متكن من وضع (3431 - 3884)ترتبط هذه النظرية بأفكار االقتصادي جون ماينادر كينز 

ن إ، ومبوجب هذه النظرية ف(3449 - 3494)االقتصادية العاملية للفرتة من عام احللول املناسبة لألزمة 
قوانني منو الدخل القومي ترتبط بنظرية املضاعف؛ حيث يزداد الدخل القومي مبقدار مضاعف للزيادة 

 .ي لالستهالكاحلاصلة يف اإلنفاق االستثماري، ومن خالل امليل احلد  
 :ة معدالت للنمو، وهيوترى هذه النظرية أن هناك ثالث

 .، وهو ميثل نسبة التغيري يف الدخل إىل الدخل Actual rate of growthمعدل النُّمو الفعلي  - أ
، وهو ميثل معدل النُّمو عندما تكون Warranted rate of growthمعدل النُّمو املرغوب  -ب 

 .الطاقة اإلنتاجية يف أقصاها
فهو أقصى معدل للنمو ميكن أن يتمخض عن الزيادة احلاصلة يف ، (GN)معدل النُّمو الطبيعي  -ج 

التقدم التقين والرتاكم الرأمسايل والقوة العاملة عند مستوى االستخدام الكامل، وجيب أن يتحقق التعادل بني 
ب ا معدل النُّمو الفعلي مع املعدلني املرغو معدل النُّمو الفعلي ومعدل النُّمو املرغوب، وأن يتعادل أيض  

بقراراهتم اإلنتاجية، أما إذا تعادل معدل النُّمو  يرينوالطبيعي؛ فالتعادل األول يؤدي لتوفر القناعة لدى املد
املرغوب فيه مع معدل النُّمو الطبيعي فليس هناك اجتاه لنشوء البطالة والتضخم، فلو افرتضنا أن املعدل 

ن البطالة ستزيد؛ إف -عدل الفعلي واملرغوب فيه حىت يف حالة تساوي امل -املرغوب أقل من املعدل الطبيعي 
ن املعدل إأي )من املعدل الطبيعي، أما يف حالة العكس  ن كال  من املعدل الفعلي واملرغوب فيه أقلُّ إحيث 

ال املعدلني الفعلي واملرغوب فيه قد يتعادالن، ن ك  إبصورة مؤقتة، ف( املرغوب فيه أكرب من املعدل الطبيعي
ن املعدل الطبيعي ميثل إالفعلي ال ميكن أن يتجاوز املعدل الطبيعي على حنو غري حمدود؛ حيث ن املعدل إو 

 .2أقصى معدل للنمو
 :النُّمو االقتصادي في النظرية الماركسية - 4

لقد فند كارل ماركس يف نظريته للنمو االقتصادي آراء الرأمساليني، وقد قامت نظريته يف هذا الصدد على 
جمموعة من الفرضيات تتعلق بطبيعة الوظيفة اليت يقوم هبا اإلنتاج يف اجملتمع، وكذا على نوع االبتكار 
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تتصل مبعدالت األجور واألرباح واالخرتاع السائدين، وعلى طريقة تراكم رأس املال، إىل جانب فرضيات 
 .السائدة

وتعترب نظرية فائض القيمة األساس الفعلي للنظرية املاركسية يف النُّمو، ويعرف فائض القيمة بأنه زيادة 
اإلنتاج عن حاجة االستهالك، أي ما هو خمصص لالستثمار، كذلك يرى ماركس أن التسيري املركزي 

مة سوف يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن فائدهتا اخلاصة، وبالتايل لالقتصاد من أجل حتقيق املنفعة العا
ويرى ماركس أن املقياس السليم لسلوك األفراد هو .. االستغالل األمثل ملواردها الطبيعية والقوة العاملة

 :لإلنتاج يف اجملتمع يتضمن امعين   ان هناك تنظيم  إ :طريقة اإلنتاج السائدة؛ أي
عاون والتقسيم املثمر بني املهارات العمالية، وعن طريق الوضع القانوين تنظيم العمل عن طريق الت - 

 .للعمال من حيث احلرية واالسرتقاق
 .البيئة اجلغرافية واملعرفة بطرق استخدام موارد الثروة املوجودة - 
 .الوسائل العلمية الفنية املطبقة يف اإلنتاج، وحالة العلم بوجه عام - 

مهاله لدور الطلب يف حتديد القيمة املضافة، وحتديده للعمل فقط كمحدد ما يعاب على ماركس هو إ
على أن أجور العمال تتجه حنو االخنفاض، بل  منللقيمة، كما أن الواقع ينفي ما ذهب إليه ماركس 

العكس جند األجور يف ارتفاع لفرتات طويلة يف الدول الرأمسالية املتقدمة دون أن يؤثر ذلك على فائض 
 .1ااحملقق، كما أن التنبؤ املاركسي بزوال الرأمسالية كان عكسي  القيمة 

 :النُّمو االقتصادي في النظرية الحديثة - 3
ركزت هذه النظرية على النُّمو االقتصادي يف األجل الطويل، نتيجة استمرار الفجوة التنموية بني البلدان 

، اليت متحورت حول 3481منوذج بول رومر وروبرت لوكاس سنة  :الصناعية املتقدمة والبلدان النامية، منها
تطوير اإلطار التارخيي لتحقيق حتول نوعي ذايت يف جمال املعرفة والتقدم التقين، أما األساتذة غريك مانكي، 

فقد استندت أحباثهم على الصياغة اجلديدة لدالة اإلنتاج بالرتابط مع ( 3449)ديفيد رومر وديفيد ويل 
ل الزمنية وإحصاءات النُّمو يف البلدان النامية، اليت ترتكز على أمهية التقدم التقين يف النُّمو السالس

ن مثل هذه الدالة ال إاالقتصادي من خالل االكتشافات واالخرتاعات واالبتكارات، ويف نفس الوقت ف
موع معامالت املرونة تفسح اجملال لرأس املال البشري لتوسيع مسامهته يف العملية اإلنتاجية؛ لكون جم

قسمت رأس املال إىل  بأهناللواحد الصحيح، وبالتايل تنفرد هذه النظريات السابقة  مساوي اللعناصر الثالثة 
رأس املال املادي، ورأس املال البشري، يف ظل هذه النظرية ينسجم مع مفهوم معدالت النُّمو  :جزأين، مها
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املضامني األساسية لتطوير حياة السكان، خاصة الفقراء الذين الالزمة لصاحل الفقراء؛ حيث يتم مناقشة 
يعيشون حتت خط الفقر، وذلك ال يتحقق إال من خالل تطوير املستويات التعليمية والصحية واخلدمات 

 .1األساسية، وكل ما يتعلق بزيادة مسامهة العنصر البشري يف العملية اإلنتاجية
 :االقتصادينظرية جوزيف شومبيتر في النُّمو  - 6

اقتصادي وعامل اجتماع Joseph Schumpeter (3884 - 3431 ) جوزيف شومبيرت
 .الواليات املتحدة األمريكية -كونيتيكت  -تشيكيا، وتويف يف تاكونيك  -أمريكي، ولد يف مورافيا 

زمنه، وخرج  اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات االقتصادية، ومترد على املدارس االقتصادية السائدة يف
ا عن التحليل السكوين  ، حماوال  تأسيس (الستاتيكي)على أساتذته يف مدرسة فيينا التقليدية اجلديدة، مبتعد 

، وباهتمامه الكبري باجلمع بني النظرية االقتصادية واإلحصاء، إضافة إىل (الديناميكي)نظرية التحليل احلركي 
القتصادية لعصره، يكون قد أدار ظهره مرة ثانية للمدرسة التاريخ وعلم االجتماع، يف معاجلة القضايا ا

 .2التقليدية اجلديدة، وكذلك للمدرسة الكينزية، والكينزية اجلديدة فيما بعد
 للنموتأثر جوزيف شومبيرت باملدرسة النيوكالسيكية يف اعتبار أن النظام الرأمسايل هو اإلطار العام 

فيما خيص تناقضات النظام الرأمسايل؛ فهو ميقت الشيوعية، مع ا بأفكار مالتوس االقتصادي، وتأثر أيض  
ذلك ال يدعو إللغاء الرأمسالية، وال ينحاز إليها، إمنا تنبأ باهنيار النظام الرأمسايل لريث حمله النظام االشرتاكي 

له  ، وكملها يف كتاب3433نظرية التنمية االقتصادية عام  :وليس الشيوعي، وقد ظهرت أفكاره يف كتابه
 :، أهم أفكاره3444سنة 

ن التطور يف ظل النظام الرأمسايل حيدث يف صورة قفزات متقطعة واندفاعات غري متسقة، تصاحبها أ - 
فرتات من الكساد والرواج قصرية األجل متعاقبة؛ وذلك بسبب التجديدات واالبتكارات اليت حيدثها 

 .لنُّمواملنظمون، واليت من شأهنا زيادة اإلنتاج ودفع عجلة ا
يتوقف النُّمو على عاملني أساسني، األول هو املنظم، والثاين هو االئتمان املصريف الذي يقدم للمنظم  - 

 .إمكانيات التجديد واالبتكار
 .احملرك لعجلة التنمية" الدينامو"إعطاء املنظم أمهية خاصة، ووصفه بأنه مفتاح التنمية، أو  - 
 ىحدإؤثر يف العادات والتقاليد وأذواق املستهلكني، اليت ميكن أن تأخذ التطورات اليت حيدثها املنظم ت - 

 :أو بعض الصور التالية
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 . ، املوسوعة العربية، اجمللد احلادي عشر(جوزيف)مطانيوس حبيب، شومبيرت  



 .استغالل موارد جديدة• 
 .استحداث سلع جديدة• 
 .استحداث أساليب إنتاج جديدة• 
 .فتح أسواق جديدة• 
 .إعادة تنظيم بعض الصناعات• 

 :األسباب التاليةحد أو كل أث نتيجة إن اهنيار الرأمسالية قد حيد  
 (.نتيجة روتينية االبتكار والتجديد وقيام اخلرباء والباحثني هبا) بوار وظيفة املنظم - 
 (.والكارتيالت االحتكار،)زوال اإلطار التنظيمي للمجتمع الرأمسايل  - 
 .احنالل الطبقة السياسية اليت كانت حتميها - 
 .العداء النشط املستحكم ضد الرأمسالية من جانب املثقفني والعمال - 

ويف حتليله لعملية النُّمو االقتصادي يبدأ شومبيرت بافرتاض سيادة املنافسة والعمالة الكاملة القتصاد يف حالة 
بإجياد الفرص ا دون وجود صايف استثمار أو زيادة سكانية؛ حيث يقوم املنظم توازن ساكن يكرر نفسه دائم  

املرحبة لتمويل استثمارات جديدة، فتولد موجة من االستثمارات نتيجة التجديد واالبتكار، فيتم تشغيل 
مصانع جديدة، وجتد السلع طريقها إىل األسواق، تبدأ موجة من االزدهار، تغذيها زيادة االئتمان املصريف، 

لسلع على اخنفاض األسعار، وتصبح املنشأة القدمية فزيادة يف اإلنتاج والدخل، ويعم الرواج، تعمل زيادة ا
ت اجلديدة، فتغلق هذه األخرية أبواهبا، وتسود حالة من التشاؤم لدى آغري قادرة على منافسة املنش

ال يلبث الكساد إال فرتة وجيزة لتعود  املنظمني، فتتعثر حركة التجديد واالبتكار، وتسود حالة من الكساد،
ابتكارات جديدة، واستحداث أساليب إنتاج أفضل، فاستثمار وتوسع للنشاط األمور إىل التحسن ب

 ...وهكذا االقتصادي
 :نقد النظرية

إعطاء أمهية مبالغ فيها للمنظم؛ حيث تفقد وظيفة هذا األخري مكانتها مع بزوغ مجاعات اخلرباء  - 
 .واملختصني

 .قة ال يزال الغموض يكتنف جوانبهاافرتاضه لتأثري االدخار بسعر الفائدة، رغم أن هذه العال - 
افرتاض التمويل عن طريق االئتمان املصريف، ولكن القروض طويلة األجل يف الدول الرأمسالية ال تقدمها  - 

 .البنوك، إمنا يتم متويل االستثمارات طويلة األجل عن طريق األرباح احملتجزة أو إصدار األسهم والسندات



ميكن أن تعرقل من عملية النُّمو؛ كالزيادة السكانية، وتناقص الغلة، وغريها عدم التعرض للعقبات اليت  - 
 .1امن العقبات اليت تعاين منها معظم الدول األقل منو  

 :نظرية مراحل النُّمو عند والت روستو - 7
، الذي "مراحل النُّمو االقتصادي" :نظرية مراحل التطور االقتصادي، روج هلا روستو يف كتابه :اتسمى أيض  

قبل ألقد : "رونأاستحوذ على اهتمام كبري يف أوساط املتخصصني بقضية التنمية والدخل، يقول عنه رميون 
النظر عن التناقض  حل النُّمو االقتصادي بغض  االعامل كله على قراءة هذا الكتاب، وأصبح التمييز بني مر 

 ".اا عادي  بني النظم السياسية شيئ  
إن نظريته فا بتحليل قضية التخلف بالبالد املتخلفة، أساس   عن  وبالرغم من أن روستو يف هذا الكتاب مل ي  

ص يف أن لخقد استخدمت بعد ذلك كاجتاه متميز يف تفسري التخلف، والفكرة اليت قدمها روستو هنا تت
ا كل مرحلة متهد الطريق أوتوماتيكي  ن  إالنُّمو االقتصادي يتكون من مراحل معينة ذات تتابع زمين، حبيث 

للمرحلة اليت تليها، وهذا يعين أن على البلدان املتخلفة أن تعيش نفس الطريق الذي مشته الدول املتقدمة 
، حىت تقطع هذه املراحل وتصل إىل اجملتمع الصناعي فما بعد 3431 - 3831يف الفرتة ما بني 

ره االقتصادي إىل إحدى مع من حيث مستوى تطوُّ الصناعي، وحسب روستو ميكن أن ينسب أي جمت
 :املراحل اخلمس

 .مرحلة اجملتمع التقليدي - 
 .مرحلة التهيؤ لالنطالق - 
 .مرحلة االنطالق - 
 .ضجمرحلة االجتاه حنو النُّ  - 
 .مرحلة االستهالك الوفري - 

مة اليت شهدها التاريخ ويرى روستو أن هذه املراحل ليست إال نتائج عامة مستنبطة من األحداث الضخ
 .2احلديث

ا يتسم بالطابع الزراعي، ويتبع أهله مرحلة اجملتمع التقليدي، وتتميز باقتصاد متخلف جد  : املرحلة األوىل
ا يف التنظيم االجتماعي، كما أن ا رئيسي  وسائل بدائية لإلنتاج، ويلعب فيه نظام األسرة أو العشرية دور  

، أما "القدرية ومعاداة التغيري"مؤسسة على امللكية العقارية، ويستند نظام القيم إىل  ةاهليكلة االجتماعي

                                                           

1
 .43،41،43،48: عبداحلميد خباري، مرجع سابق، صعبلة  
2
 .48،44: عبلة عبداحلميد خباري، املرجع نفسه، ص 



لدول اجتازت هذه املرحلة؛   نه يقسم ألغراض غري إنتاجية، وقد ضرب روستو مثاال  إالناتج الوطين ف
هذه  كالصني، ودول الشرق األوسط، ودول حوض البحر املتوسط، وبعض دول أوروبا يف القرون الوسطى،

 .1ا، وتتميز بالبطء الشديداملرحلة عادة ما تكون طويلة نسبي  
من حيث البنيان  -مرحلة التهيؤ لإلقالع أو االنطالق، ال ختتلف هذه املرحلة اجلديدة : املرحلة الثانية

عل ا عن مرحلة اجملتمع التقليدي، ولا جذري  اختالف   - االجتماعي والقيم واملؤسسات السياسية الالمركزية
ا يف طبيعة حركية اجملتمعني؛ فحركية اجملتمع التقليدي ال الفارق الرئيس بني املرحلتني ال يعدو أن يكون فارق  

ذلك اجملتمع؛ ألهنا حركية داخلية جزئية بالضرورة، بينما تتميز مرحلة اجملتمع املؤهل لالنطالق  تتعدى أطر  
االقتصادية، وتوسيع آفاق املصاحل الفردية  -اسية بظهور نوازع للتحول اجلذري، حتول يف املؤسسات السي

 .واجلماعية اليت تدفع بأفراد اجملتمع إىل العمل املثمر، وإىل أخذ املبادرة
مرحلة االنطالق، مرحلة حتمية يف عملية النُّمو، فإذا تعطلت العقبات اليت تعرتض سبل : املرحلة الثالثة

املرحلة اليت تسيطر فيها القوى الفاعلة ألجل التقدم يف كل  التنمية، دخل اجملتمع مرحلة االنطالق، وهي
مرافق احلياة، فيصبح النُّمو والتنمية ظاهرة طبيعية يف اجملتمع، وهنا ختتلف احلوافز الدافعة يف هذا االجتاه، 

عىن انتقال التكنولوجيا، والثورة السياسية، مب: ب التارخيية أظهرت فعالية عاملني رئيسينيغري أن أمناط التجار  
إىل مجاعة تعترب حتديث االقتصاد قضية جدية، وتعطيها املقام األول بني القضايا "احلكم السياسي 

، ويف هذه املرحلة ترتفع نسبة االستثمار من مخسة إىل عشرة باملائة، فتتوسع الصناعات اجلديدة "السياسية
 .2بسرعة وتنشط ويتم تصنيع القطاع الزراعي

؛ حيث تكون قد استكملت منو اقتصاديةد فيها الدول املتقدمة ع  مرحلة النضج، مرحلة تـ  : املرحلة الرابعة
مجيع قطاعات اقتصادها القومي، ومتكنت من رفع مستوى إنتاجها، ترتفع القدرات التقنية لالقتصاد احمللي، 

للتنمية؛  ا من ذي قبل، وصناعات قائدة وتقام العديد من الصناعات األساسية، وصناعات أكثر طموح  
 .لكرتونية، والكيميائية، مع زيادة الصادرات الصناعيةكصناعة اآلالت الصناعية، والزراعية، واإل

 :وقد حدد روستو أهم التغريات اليت تأخذ مكاهنا يف هذه املرحلة، فيما يلي
 .التحول السكاين من الريف إىل احلضر، وحتول الريف ذاته إىل شكل أكثر حضارة - 
 .ني والعمال ذوي املهارات املرتفعةي  بة الفنـ  ارتفاع نس - 
 .انتقال القيادة من أيدي أصحاب املشروعات والرأمساليني إىل فئة املدربني التنفيذيني - 
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النظر إىل الدولة يف ظل سيادة درجة من الرفاهية املادية وكذا الفردية على أهنا املسؤولة عن حتقيق قدر  - 
 .1االجتماعي واالقتصادي للمواطننيمتزايد من التأمني 

ا من التقدم؛ حيث ا كبري  مرحلة االستهالك الوفري، وهي املرحلة اليت يبلغ فيها البلد شأو  : املرحلة اخلامسة
عة من العيش، وبدخول عالية، وقسط وافر من سلع يزيد اإلنتاج عن احلاجة، ويعيش السكان يف س  

 : ااالستهالك وأسباب الرخاء، ومن مظاهره
 ...(.سيارات)ارتفاع متوسط استهالك الفرد العادي من السلع املعربة  - 
 .2زيادة اإلنتاج الفكري واألديب للمجتمع - 

إثبات صحة املراحل التارخيية،  :أوهلما: مجع االقتصاديون على فشل هذه النظرية يف أمرينأ: نقد النظرية
ا يصور التخلف على ا بسيط  يف إمكانية انطباقها على دول العامل الثالث اليوم، يقدم روستو فهم   :وثانيهما

قل، وبذلك يتجاهل فهم تاريخ الدول املتخلفة، زيادة على اعتباره البلدان أأنه تأخر زمين ال أكثر وال 
ل هذه البلدان تتعرض لنفس ا يفرتض روستو أن كالنامية وكأهنا طبقة أو فئة واحدة، وبصورة أكثر حتديد  

ر لنا ا بنفس الشكل يف عمليتها التنموية؛ فروستو صو  املشاكل، وتعاين من نفس املعوقات، وتتطور تقريب  
عن طريقها، وبالضرورة جيب أن متر كل الدول السائرة يف ( حمطة قطار)مراحل النُّمو اخلمسة على شكل 
لالنطالق يف الرأمسالية الغربية،  املهي ئةا من الظروف ا هام  و ظرف  غفل روستأطريق النُّمو، زيادة على هذا فقد 
مراحل ازدهارها وتقدمها، يف الوقت الذي حرمها  طريقهحققت عن  الذيوهو االستعمار وهنب الثروات، 

 .3ا بأن الرأمسالية هي السبيل الوحيد للتنمية واالزدهارفيها االستعمار من فرص تنمية ذاهتا، زعم  
 :نموذج هارولد ودومار - 8
روي " الربيطاين ني  ا، مت تطويره يف األربعينيات، ويرتبط بامسي االقتصاديـ  ا وشيوع  د من أكثر النماذج اتساق  ع  يـ  

، يركز النموذج على االستثمار كضرورة حيوية ألي اقتصاد، ويبني أمهية "يفري دوماإ" واألمريكي" هارولد
لبات لرأس املال وعالقتها بالنُّمو، يفرتض النموذج وجود عالقة تربط االدخار يف زيادة االستثمار كمتط

احلجم الكمي لرصيد رأس املال بإمجايل الناتج القومي، لتعرف هذه العالقة واملشكلة لنسبة رأس املال إىل 
 فنموذج هارولد دومار يبني أن حتقيق عملية التنمية ...الناتج يف األدب االقتصادي مبعامل رأس املال

يتطلب زيادة االدخار، وبالتايل االستثمار السريع لزيادة سرعة النُّمو، وأساس النُّمو أن رأس املال الذي 
خيلق عن طريق االستثمار يف املصانع واملعدات هو احملدد الرئيسي للنمو، وهو يعتمد على مدخرات األفراد 
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أي معامل رأس املال  -س املال إىل الناتج والشركات الذين يقومون باالستثمارات املمكنة، أما عن نسبة رأ
 .نه ببساطة مقياس إلنتاجية االستثمار أو رأس املالإف -

 :نقد النظرية
إن كان النموذج قد استخدم لرفع معدالت النُّمو االقتصادي للدول األوروبية وهتيئتها للدخول من مرحلة 

 فإن - ة الثانية من خالل خطة مارشال األمريكيةاالنطالق أو اإلقالع إىل مرحلة النضوج بعد احلرب العاملي
، وما ينطبق عليها قد ال ينطبق على هذه خيتلف اختالف ا كبري االوضع بني هذه الدول والدول املتخلفة 

ن كان ميكن استخدامه لتحديد معدالت النُّمو املتوقعة عند حتديد كمية االستثمار، فكما إاألخرية، و 
ا، اليت تتضاءل فيها ال تتوافر يف البالد األكثر فقر  " هارولد دومار"ا لنموذج طبق   يالحظ أن حمددات النُّمو

ا، والذي يكفي بالكاد لسد نسبة ما يوجه لالدخار، ومن مث لالستثمار، من دخلها القومي املنخفض أساس  
دخار الناشئة فجوة اال احتياجاهتا االستهالكية األساسية، يف هذه احلالة ال تتمكن هذه الدول من سد  
 .1لديها سوى عن طريق القروض اخلارجية، أو أرباح االستثمارات األجنبية يف بالدها

 : نظرية التحوالت الهيكلية آلرثر لويس - 9
ات، واليت تركز على الكيفية اليت يتم بواسطتها حتويل يمن أشهر نظريات التنمية اليت ظهرت يف اخلمسين

عتماد احلاد على الزراعة إىل الصناعة واخلدمات، لتصبح اقتصادياهتا أكثر اقتصاديات الدول الفقرية من اال
ا للتنمية، أساسه أول من قدم منوذج  " آرثر لويس" مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات وتغريات الطلب، كان

التحول من الريف إىل احلضر، أو من الزراعة إىل الصناعة بشكل مقصود ومنطقي، ويتعامل لويس مع 
قطاع زراعي تقليدي، أطلق عليه اسم قطاع الكفاف، يتميز هببوط  :اد مكون من قطاعني، أوهلمااقتص

قطاع صناعي؛ حيث ترتفع فيه اإلنتاجية وتتحول  :إنتاجية العمل فيه إىل الصفر، أو أعلى بقليل، وثانيهما
 :حتديد نظريته ما يليإليه العمالة الرخيصة يف القطاع التقليدي بشكل تدرجيي منتظم، وافرتض لويس يف 

ن عملية حتول العمالة من القطاع التقليدي إىل القطاع الصناعي ومنو العمالة يف هذا األخري متوقفة أ - 
 .على زيادة إنتاج القطاع الصناعي والناتج عن زيادة الرتاكم الرأمسايل

 .رباحهاأن الطبقة الرأمسالية يف اجملتمع تعيد استثمار مجيع أ - 
جر الكفاف السائد أن القطاع الصناعي حيتفظ مبستوى ثابت لألجور عند مستوى أعلى من مستوى أ - 

ا هلجرة تدرجيية للعمالة إىل القطاع ا قوي  لتشكل حافز  ( ئةابامل 41يفرتض أنه أعلى بنسبة ) يف القطاع الزراعي
 .ة فيهالصناعي عند زيادة إنتاج هذا األخري، وبالتايل زيادة الطلب على العمال
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ن الزيادة يف اإلنتاج وخلق فرص جديدة للعمل يف القطاع الصناعي تتحدد بنسبة االستثمارات والرتاكم أ - 
 .1الرأمسايل يف هذا القطاع

فنظرية التغريات اهليكلية ترتكز على اآللية اليت بوساطتها تستطيع االقتصادات املتخلفة نقل هياكلها  اإذ  
كل تعتمد بشدة على الزراعة التقليدية عند مستوى الكفاف إىل اقتصاد أكثر االقتصادية الداخلية من هيا 

ا يف جمال الصناعات التحويلية واخلدمات؛ إذ تستخدم هذه تقدم ا، وأكثر حتضر ا، وأكثر تنوع ا صناعي  
فقها تتخذ عملية التحول موقعها، النظرية أدوات النظرية الكالسيكية احملدثة لوصف الكيفية اليت على و  

والتغريات اهليكلية هي التغريات اليت تطرأ بني األجزاء والكل، وبني األجزاء بعضها مع البعض اآلخر من 
خالل عملية النُّمو، أي هو التغري يف األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية، سواء من حيث مسامهتها يف 

سامهتها يف استيعاب األيدي العاملة، أو التغري يف نسبة التجارة اخلارجية؛ الناتج احمللي اإلمجايل أو مدى م
 .ن التغريات طويلة األجل ليست يف حقيقتها سوى نتائج تراكمية لتغريات متتالية قصرية األجلإإذ 

تؤكد النظريات اهليكلية على الزيادة يف الطلب االستهالكي؛ فقد حاولت التعرف على مميزات اهليكل 
سيما مجود أو حمدودية املرونة يف احتماالت اإلحالل أو االستبدال يف  تصادي للبلدان النامية، والاالق

اإلنتاج ويف عناصر اإلنتاج، تلك الصفات أو املميزات اليت حتاول أن تؤثر يف التكيفات االقتصادية واختيار 
وسياسات اقتصادية حمددة، ومثل   يركزون على خطط قطاعية معينة،نيالسياسة التنموية؛ لذا فإن اهليكلي

 IMPORTS"هذه التوجهات ميكن أن جندها يف عمليات معينة، مثل إسرتاتيجية إحالل الواردات 
SUBSTITUTION "2يف االقتصاد الوطين، وبقية التغريات يف القطاعات االقتصادية األخر. 

ها إنه يصعب انطباق  فهبا دول العامل الغريب، بة التارخيية اليت مرت رغم انسجام النظرية مع التجر  : نقد النظرية
 :على واقع الدول النامية ألسباب ثالثة، وهي

ق فرص جديدة للعمل، والواقع ل  افرتاض النظرية لكون الرتاكم الرأمسايل وإعادة االستثمار يعمل على خ   - 
سينخفض، كما أن ن الطلب على العمل إيقول بأنه إذا وجهت االستثمارات لشراء معدات رأمسالية، ف

من  واقع الدول النامية يبني أن األرباح إمنا يعاد استثمارها خارج البالد ألسباب اقتصادية وسياسية بدال  
 .استثمارها يف بالدهم

افرتاض النظرية لوجود فائض عمل يف القطاع الريفي ميكن حتويله إىل املناطق احلضرية، بينما يوضح واقع  - 
 .ملدن، وارتفاع نسبة البطالة فيهاالدول النامية تزاحم ا
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افرتاض وجود سوق عمل تنافسي يف القطاع الصناعي، مما يعمل على ثبات األجور، ولكن كثري من  - 
الدول النامية ترتفع فيها األجور احلقيقية، لوجود النقابات العمالية ذات القوة التساومية العالية، حىت مع 

 .1وجود بطالة
 (:النظرية التقليدية املنقحة للنمو االقتصادي) منوذج نادي روما - 31

، الذي يشري إىل أن االجتاهات احلالية املتفاقمة لنمو (3439)ويسمى هذا النموذج بنموذج حدود النُّمو 
 إنتاج الغذاء وتلوث البيئة ونضوب املوارد ميكن أن جتعل معدالت النُّمو تصل إىل هنايتها السكان وتدين  

املقبلة، ويسمى النموذج بنموذج نادي روما؛ ألن الدراسة بدأها نادي روما وأشرف عليها  خالل املائة سنة
 .MITدينيس ميدوس يف معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 

ا باملعروض من الغذاء الذي يتناقص ي قياس  س  تشري هذه الدراسة إىل أن معدل منو السكان يكون بشكل أ  
ا نتيجة نضوب املوارد املعدنية يف باطن األرض ناعي سوف ينخفض أيض  مبرور الزمن، كما أن اإلنتاج الص

 .ا، مث ستنتشر اجملاعة بنهاية املائة سنة املقبلةوالنفط أيض  
هنا افرتضت حمدودية التقدم التكنولوجي رغم أن إوقد تعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات؛ حيث 

النُّمو السكاين الذي افرتضته الدراسة ينمو بصورة سريعة ميكن هذا املتغري ينمو على حنو متزايد، كما أن 
ا احلد منه طاملا يزداد نصيب الفرد من الدخل، وأن النموذج يتجاهل أمهية جهاز األمثان باعتباره حافز  

 .2والبحث عن البدائل النادرةلالقتصاد يف استخدام املوارد 
 :نظرية ثورة التبعية الدولية - 11

رى أن يات حظيت مناذج التبعية الدولية بتأييد مفكري العامل الثالث، إن منوذج التبعية الدولية ينأثناء السبعي
دول العامل الثالث حماصرة بالعراقيل املؤسسية والسياسية واالقتصادية، سواء احمللية أو الدولية، باإلضافة إىل 

تيارات  ةن التبعية الدولية توجد ثالثضم. وقوعها يف تبعية وسيطرة الدول الغنية من خالل عالقتها هبا
 : فكرية، هي

 .منوذج التبعية االستعمارية اجلديدة -أ 
 .منوذج املثال الكاذب -ب 
 .فرضية الثنائية التنموية -ج 
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 :نموذج التبعية االستعمارية الجديدة -أ 
وجود واستمرارية العامل هذا النموذج تطور غري مباشر للتفكري املاركسي يف التنمية االقتصادية؛ فهو يرجع 

الثالث املتخلف إىل التطور التارخيي للنظام الرأمسايل غري العادل فيما خيص العالقة بني الدول الغنية 
 .والفقرية

من خالل النظام الدويل املسيطر تتم العالقة عن طريق عدم تكافؤ القوة يف العالقة بني الدول املتقدمة 
الذين يتمتعون ( حكام، عسكريني وبعض النخب)رية، توجد جمموعات والدول املتخلفة، وحسب هذه النظ

بدخول مرتفعة ومكانة اجتماعية باإلضافة إىل القوة السياسية، التابعني للنظام الرأمسايل الدويل القائم على 
شركات متعددة اجلنسيات، أو  :عدم العدالة، وتتطابق مصاحلهم مع مجاعات املصاحل الدولية، مثل

البنك الدويل، أو صندوق النقد الدويل، اليت متوهلا الدول الرأمسالية الغنية،  :ملساعدات، مثلمنظمات ا
أنشطة هذه النخبة متنع جهود اإلصالح احلقيقي، وتبقي على مستويات معيشة منخفضة واستمرارية 

سات الدول أصحاب هذه النظرية يعزون مشاكل الفقر يف دول العامل الثالث إىل سيا :التخلف، باختصار
الصناعية الرأمسالية، وبالتايل التخلف ناتج عن ظاهرة خارجية على عكس نظريات املراحل اخلطية والتغري 

 .اهليكلي
 .ا لتحرير العامل الثالثا ضروري  الكفاح الثوري أو إعادة بناء النظام الرأمسايل العاملي أصبح أمر   اإذ  

 :نموذج المثال الكاذب -ب 
على ما يعطى للعامل الثالث من نصائح مغلوطة وغري مناسبة؛ فهؤالء اخلرباء يعرضون  يقوم هذا النموذج

مفاهيم ال حمل هلا من الصحة، ومناذج االقتصاد القياسي ال تتماشى مع واقع الدول، إن العوامل املؤسسية 
اذجهم يف إجياد احللول ا ما تغيب من مناذجهم املعروضة، وبالتايل تفشل منللهياكل االجتماعية التقليدية كثري  

 .الناجعة لدول العامل الثالث
 :فرضية الثنائية التنموية -ج 

أظهرت صراحة نظريات التبعية الدولية فكرة ثنائية اجملتمعات يف كل من الدول الغنية والدول الفقرية، يف 
فهوم واسع يف التنمية والثنائية م.. الدول الفقرية تتمركز الثروة يف أيدي قلة داخل مساحة كبرية من الفقر

االقتصادية، وهو ما يشري إىل وجود استمرار تزايد الفرق بني الدول الغنية والدول الفقرية، ومفهوم الثنائية 
 :يشتمل على أربعة عناصر أساسية

احلديث والتقليدي، املدينة والريف، فئة )توافر جمموعة الظروف املتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد  - 
 (.مع فقراء أكثرغنية 



أسباب هيكلية ال يسهل إزالتها والقضاء )اتساع هذا التعايش واتسامه باالستمرارية وليس باملرحلية  - 
 (.عليها

عدم تقارب الثنائية، بل على العكس فإهنا تزداد بكثرة، مثل إنتاجية العمال يف الدول املتقدمة والدول  - 
 .املتخلفة، وتتسع من عام آلخر

واص الثنائية يكمن يف عدم تأثري القطاع املتخلف بالرواج أو االنتعاش املوجود يف القطاع وأهم خ - 
 .1أن تتقلص الفجوة فإهنا تتسع املتقدم، بل على العكس بدال  

 :نظرية النُّمو المتوازن وغير المتوازن - 12
بد  لكي ينتشل االقتصاد من دائرة الفقر والتخلف ال :فاد نظريتهوهي لالقتصادي روز نشتاين رودان، وم  

حىت " Big Push"أن تكون برامج التنمية ضخمة متالحقة، وأن تتسم برامج االستثمار بالدفعة الكبرية 
ميكن التغلب على القصور الذايت لالقتصاد الراكد ودفعه حنو مستويات أعلى لإلنتاج والدخل، وأن 

ذلك لضمان زيادة الدخل  ..الد النامية بإعداد مشروعات التنمية كوحدةاحلكومة جيب أن تقوم يف الب
بقدر يكفل زيادة الطلب الفعال، ومن مث جناح املشروعات يف جمموعها، ولضمان معدل مناسب ومرتفع 
لالدخار يف اقتصاد يتميز باخنفاض مستوى الدخل عن طريق زيادة يف االستثمار ميكن حتقيقها بتحريك 

ة كامنة، مثل القوة العاملة العاطلة، ويف الوقت نفسه جيب أن تتخذ بعض التدابري اخلاصة، عن ضافيإموارد 
طريق الضرائب لرفع املعدل احلدي لالدخار على هذا الدخل اإلضايف، ومن أجل جناح منوذجه يؤكد رودان 

 .على وجوب توافر رؤوس األموال من مصادر داخلية وخارجية
فريى أن النُّمو املتوازن ميكن حتقيقه فقط بالقيام مبوجة كبرية من  RKSER. NUأما راجنار نريكسة 

االستثمارات يف عدد من الصناعات حىت يتسع نطاق السوق ويزيد بالتايل الطلب على منتجاهتا، وهو من 
 .2هادوا وبشدة حاجة البالد النامية إىل معدل مرتفع لالستثمار يف بدء مرحلة تنميتاالقتصاديني الذين أي  

أما خبصوص فكرة النُّمو غري املتوازن فقد بلور هريمشان معاملها بعدما انتقد أقطاب النُّمو والنُّمو املتوازن، 
وأكد أن اخلطة التنموية اليت تطبق إسرتاتيجية النُّمو غري املتوازن املقصود هي أفضل طريقة لتحقيق التقدم؛ 

استثمارات جديدة، وأن عملية  هو الذي يقوددة ذلك ألن االستثمار يف القطاعات اإلسرتاتيجية الرائ
التنمية حتتاج إىل عدم التوازن يف بداية مراحلها؛ حيث ينتقل النُّمو من القطاعات القائدة إىل القطاعات 
التابعة، وهذا خللقها الوفرات اخلارجية اليت تستفيد منها باقي القطاعات، وكل مشروع جديد من شأنه أن 
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يستفيد منها كل مشروع آخر جديد، ( أرباح املنظمني اخلواص، واألرباح االجتماعية)يولد وفرات ومزايا 
وهكذا، كما أن البلدان النامية حتتاج إىل دفعة قوية لتمويل الربنامج االستثماري الضخم املخصص لبعض 

لد قادر نه ال يوجد أي بإالصناعات، وليس كلها، وهو ما حدث يف الواليات املتحدة أو اليابان، وحيث 
يتوجب على املخطط الوطين توجيه االستثمارات لبناء رأس املال  على توفري التمويل الالزم لكل القطاعات،

االجتماعي، أو إلقامة النشاطات اإلنتاجية املباشرة؛ حيث خيلق أحدها وفرات خارجية، بينما يستفيد منها 
من شأنه أن خيلق عدم التوازن االقتصادي  اآلخر، وكل تطور لألول يشجع االستثمار اخلاص، وهذا العمل

الذي يعترب القوة الدافعة للنمو، وهو حيدث يف مستويني، إما اختالل التوازن بني قطاع رأس املال 
االجتماعي وقطاع اإلنتاج املباشر، أو االختالل داخل القطاع نفسه، مع اشرتاط أن يكون القطاع الرائد 

يؤدي إنشاء صناعة السيارات إىل خلق صناعة  لألمام واخللف، فمثال   حيتوي على أكرب قدر من قوة الدفع
 .اإلطارات والزجاج والبطاريات، كما يؤدي إىل دفع املستثمرين إلنشاء الصناعات الوسيطة

يعاب على النظرية افرتاضها متاثل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بني كل البلدان أو بعضها 
ا، لعب االستعمار ا هش  ا اقتصادي  ، هذه األخرية اليت ورثت نظام  (ان النامية والصناعيةخاصة بني البلد)

ا يف حالة التخلف اليت تعاين منها هذه ا مهم  والظروف التارخيية املرتبطة بنشأة النشاط االقتصادي دور  
القطاعات اليت ميكن أن تقود  التخطيطية يف دراسة العالقات التبادلية بني البلدان، كما أهنا أمهلت األخطاء  

قد تكون قوة الدفع  :إىل االجتاه السليب يف تطور القطاعات نفسها أو باقي القطاعات التابعة هلا، مبعىن
 .1لألمام واخللف ذات أثر سليب، يعمق أزمة التنمية فيها أكثر فأكثر

 . العصر احلديثكانت هذه أهم النظريات املقدمة لتفسري منط وعملية النُّمو االقتصادي يف
  تضيف الدول وفق معيار النمو والتنمية :نياالمطلب الث

سنحاول حصر جمموعة من العوامل املتاشبهة بني عدد من الدول وتصنيقها يف نفس الصنف وذلك من       
 .أجل معرفة مدى تقدم دولة ما مقارنة بالدول األخرى أو تأخرها عنها

 :التاليةوسنتطرق فيمايلي إىل تصنيفات 
 التصنيف البسيط         -
 التصنيف وفق خصائص عوامل اإلنتاج         -
 التصنيف وفق خصائص النشاط اإلقتصادي         -
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 التصنيف حسب اإلمكانيات البشرية والطبيعية املتاحة لكل بلد         -
 :ـ التصنيف البسيط 0

 .نك الدويل و تصنيف األمم املتحدةتصنيف الب: من أهم أنواع التصنيف البسيط        
 :تصنيف البنك الدولي -أ

حبيث . تكمن بساطة هذا التصنيف يف إعتماد على معيار الدخل للفصل بني بلد متخلف و آخر متقدم       
إذا بلغ متوسط الدخل احلقيقي قيمة معينة نقول أن البلد متخلف و إذا تعداها نقول أنه سار يف طريق التنمية و 

 : ([9]) م البنك الدويل إىل ثالث جمموعاتيقس
 .جمموعة اإلقتصاديات منخفظة الدخل  -
 .جمموعة اإلقتصاديات متوسطة الدخل -
 .جمموعة اإلقتصادات مرتفعة الدخل -
تعترب دول منخفضة  0990دوالر و ذلك بأسعار  022يكون دخل الفرد فيها أقل من  حيث أن الدول اليت-

 .الدخل
دوالر تعترب دوال  متوسطة الدخل أو  022دوالر ويزيد عن  0222بينما الدول اليت يقل فيها دخل الفرد عن  -

 (.Pays sous développés )دول متخلفة 
-022)          دخل إىل جمموعة دول متوسطة الدخل األدىن بنيويقسم البنك الدويل الدول متوسطة ال       

 دوالر ( 0222-3222)دوالر ومن بني هذه الدول جند اجلزائر، جمموعة دول متوسطة الدخل األعلى ( 3222
ً  متقدمة 0222أما الدول اليت يتجاوز دخل الفرد السنوي فيها -  .دوالر فتعترب دوال 
تصنيف األمم املتحدة كمحاولة لتفسري التنمية من اجلانب اإلجتماعي وذلك  يعترب:تصنيف األمم المتحدة -ب

وحتديد معيار يأخذ بعني اإلعتبار هذه اجلوانب و  -بدراسة مشاكل الصحة و التعليم و مستوى الدخل احلقيقي
 .(0)وفقه يتم تصنيف الدول إىل ثالثة جمموعات

،  0و           2.9ية العالية، واليت يرتاوح مقياس التنمية هبا بني هي اجملموعة ذات التنمية البشر : اجملموعة األوىل
 .وتقع مجيع الدول املتقدمة يف هذه اجملموعة

فهي جمموعة الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة هي اليت يرتاوح مؤشر التنيمة البشرية مابني : أما اجملموعة الثانية
 .2.09و  2..2

الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة وهي الدول اليت يقل مقياس التنمية فيها عن جمموعة : اجملموعة الثالثة
2..2. 
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 :ـ التصنيف وفق خصائص عوامل اإلنتاج2
 .إن التصنيف وفق هذا املدخل يقتضي دراسة اخلصائص الكمية و النوعية لعوامل اإلنتاج         

 :العمل-أ
هناك فائض يف اليد العاملة غري املؤهلة وحاجة إىل اليد العاملة املاهرة وهو ففي الدول النامية عادة يكون          

 .الذي يؤدي إىل إخنفاض إنتاجية اليد العاملة بالدول النامية عكس الدول املتقدمة 
 :التقدم التكنولوجي-ب

نامية إعطاء األمهية إن تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية يقتضي من الدول ال         
للتكوين و البحوث التطبيقية اليت بواسطتها تستطيع الدول النامية التحكم ولو تدرجييا  يف التكنولوجيا و األساليب 

 .إنتاجية القطاعات اإلقتصادية  الفعاّلة للتنظيم وبالتايل رفع
 :املوارد الطبيعية-جـ

البيئة السائدة هبا حيث أن وفرة املوارد الطبيعية عامل رئيسي  إن إختالف الدول من مواردها الطبيعية و          
من العوامل املساعدة على حتقيق النمو وخري مثال على ذلك التقدم الذي حققته بريطانيا غداة اكتشاف مناجم 

ائض احلديد و الفحم، وكذلك فإن الطقس املعتدل يساعد و حيفز على العمل و بالتايل زيادة اإلنتاج و حتقيق فو 
إضافية، إال أن هذه التحاليل الختلو من إستثناءات حيث جند أن معظم الدول النامية اليوم حتتوي على خريات 
باطنية كبرية و طقس معتدل إال أهنا بقيت تراوح مكاهنا، وإنعدام احلافز فيها إىل التنمية وذلك مايربز لنا جليا  

 .قصور تصنيف التنمية هبذا املنظور
 :التصنيف وفق خصائص النشاط اإلقتصادي  _3

وفق هذه النظرة يتم تقسيم النشاط اإلقتصادي إىل ثالث قطاعات، القطاع الول ويضم الزراعة واملواد         
األولية، وقطاع الصناعة وقطاع اخلدمات، حيث أننا جند يف معظم البلدان النامية حوايل من 

يرجع إىل القطاع األول، أما القطاع الصناعي فيعترب مصدر لـ من الناتج الوطين هبا  60% إىل % 22
، وجند أيضا  أن جل اليد  40% و 20% بينما يساهم قطاع اخلدمات مابني. من الناتج 20% إىل 10% من

العاملة مشتغلة بالقطاع األول يف الدول النامية، وبالتايل فإنه حسب هذه النظرة فإن تغري مسامهة أو مكانه خمتلف 
 .لقطاعات يف الناتج الوطين تربز لنا مدى سري البلد يف طريق النموا

 :التصنيف حسب اإلمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة لكل بلد  _4
وفق هذا التصنيف يتم أخذ بلد معني كنوع لبقية الدول املشاهبة له من حيث الثروات الطبيعية املتاحة         

والنوع ( أمريكا الالتينية)ومت حتديد النوع اإلفريقي والنوع األمريكي. ليت يزخرهباوكذا من حيث الطاقات البشرية ا
 .الشرق أسيوي

ممثال يف كينيا، ومن مالحمها أهنا دولة غنية باملوارد الطبيعية ونقص يف املوارد البشرية :النوع اإلفريقي -0         
 .ت األوليةخاصة من الناحية النوعية واإلعتماد على صادرات املنتجا



ممثال يف املكسيك وهي غنية باملوارد الطبيعية والبشرية ويعتمد التصنيع فيها على : نوع أمريكا الالتينية-0        
 .الرأس املال األجنيب وصادرات البرتول

الطبيعية ومتويل  ويتمثل يف التيوان اليت تتميز بغىن املوارد البشرية وقلة املوارد: النوع الشرق أسيوي للتنمية-3        
  التصنيع عن طريق صادرات املنتجات الصناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 خــاتمـــة
يعطي منو الناتج صورة أولية على إجتاهات األداء اإلقتصادي، فإذا كانت معدالت النمو إجيابية و متزايدة         

أما إذا كانت . جناعة السياسات املطبقةعرب فرتة زمنية معينة فإهنا تدل على األداء اجليد لإلقتصاد الوطين و 
 .معدالت النمو متذبذبة أو سالبة دل ذلك على األداء غري الكفؤ لإلقتصاد الوطين

إن حتقيق قدر معني من النمو اإلقتصادي مل خيفف بشكل ملموس الفوارق اإلجتماعية وفوق ذلك كان        
حيث أوجب على بعض الفئات ( رة الصغار و احلرفيونخاصة املزارعون و التجا)مصدر ا لتدهور بعض الطبقات 

كل ذلك يربز حمدودية النمو اإلقتصادي يف التعبري عن الرفاهية اإلقتصادية و . اإلجتماعية ختمل تكاليف باهضة
 إغفاله لتكاليف النمو اإلقتصادي و املتمثلة يف اإلضرار باحمليط و املوارد الطبيعية و التكاليف اإلنسانية اليت قد

 .تؤثر سلبا  على بعض الطبقات اإلجتماعية 
ومن خالل ما تطرقنا اليه يف البحث من مفهوم للنمو اإلقتصادي و عناصره و تصنيفاته يتبني لنا أن الفرضيات 

 .اليت طرحناها صحيحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :فصل الثاني ال

 دراسة قياسية  لتأثير المتغيرات المالية على النمو االقتصادي

 تمهيد

إن هذا الفصل هو مبثابة اجلزء التطبيقي والقياسي هلذه الدراسة، حيث حناول من خالله إعطاء صورة    
لتأثري املتغريات املالية على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر، وهذا بناءا على  األدوات و األساليب قياسية 

اإلحصائية والرياضية،حيث هذه الصورة ميكن هلا أن ترسم لنا مستقبل الظاهرة املدروسة على ضوء 
هرة وإعطائها أحسن صيغة البيانات اجلزائرية اليت تبني تطوراهتا يف السنوات السابقة، وسنقوم بنمذجة الظا

من خالل تدعيم الصيغة رياضية، ويف املرحلة الثانية حناول اإلجابة على الشكالية األساسية للبحث، 
املتغريات املالية اليت تأثر الرياضية السابقة بنموذج اإلحندار اخلطي، وهذا من شأنه أن يسمح لنا معرفة 

 :ل املبحثني التالينيوهذا من خال. على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر

  .التحليل النظري اإلقتصاد القياسي: املبحث األول

   دراسة قياسية للمحددات املالية للنمو اإلقتصادي: املبحث الثاين

 تصاد القياسيلالق نظري تحليل :المبحث األول

، إن غالبية العالقات اليت تقدمها لنا النظريات النمو اإلقتصادي ، ومن أمهها املبينة يف الفصل األول 
ميكن صياغتها يف صورة مناذج رياضية تقدر من واقع البيانات الفعلية،وهذا ميكننا من وضع تنبئات على 

ة على النمو اإلقتصادي، و هلذا الية وأمهها التضخم و سعر الصرف وسعر الفائدمدى تأثري املتغريات امل
وذلك بتقدير النموذج إقتصادي قياسي اهية،جتميكن استخدام األسلوب الرياضي يف شرح العالقات اإل

 يربز العالقة الرياضية بني النمو اإلقتصادي و املتغريات املالية

 مبادئ ومفاهيم أساسية: المطلب األول

 1ـ تعريف اإلقتصاد القياسي وأهم أهدافه0
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 .1،ص(6000الدر الجامعة، : ، اإلسكندرية(6)ط " )النظية والتطبيقاإلقتصاد القياسي بين "عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  



ود الفضل يف ذلك لإلقتصادي    م، ويع0910لقد استخدم لفذ اقتصاد قياسي ألول مرة سنة 
Ranger Frisch 

قتصادية ويهتم اإلقتصاد القياسي بقياس العالقة بني خمتلف املتغريات اإلقتصادية لرسم السياسات اإل
اإلقتصاد القياسي يف التطبيق  كما يركز. واإلجتماعية والتنبؤ بالقيم املستقبلية للظاهرة املوضوع البحث

 :على النظرية اإلقتصادية، اإلقتصاد الرياضي و األساليب اإلحصائية، وإجاز أهم أهداف فيما يلي

  



 حتليل هيكل العالقة وتفسري الظاهرة اإلقتصادية. 
 التنبؤ بقيم املتغريات اإلقتصادية. 
 تقييم بقيم ورسم سياسات اإلقتصادية. 

 :مير أي حبث قياسي بأربعة مراحل هي :اإلقتصاد القياسيـ منهج البحث في 2

 .تعيني النموذج: املرحلة األوىل

 .تقدير معلمات النموذج: املرحلة الثانية

 .تقييم معلمات النموذج: املرحلة الثالثة

 .اختبار مقدرة النموذج: املرحلة الرابعة

 :وميكن شرح هذه املراحل بإجاز كمايلي

 IDENTIFICATIONتعيين النموذج  ـ0ـ0

يقصد بتعيني النموذج صياغة العالقات حمل الدراسة يف صورة رياضية، حىت ميكن قياس معامالهتا 
باإلستعانة ( النمذجة)باستخدام ما يسمى باالطرق القياسية، ويتم بناء النموذج القياسي اإلقتصادي 

 .بالنظرية اإلقتصادية وعلم الرياضيات واإلحصاء

فالنظرية اإلقتصادية تفيديف وضع اهليكل النظري للنموذج واليت هي جمموعة مبادئ متفق عليها لشرح 
 ،أوتفسري ظاهرة اإلقتصادية، وأما الرياضيات فلصياغة هذه النظرية يف إيطار رياضي يف شكل معادالت

م من خالله استغالل إضافة إىل العمليات الرياضية املختلفة يف حبث خصائص النموذج، أمااإلحصاء فيت
 :وتنطوي هذه املرحلة على اخلطوات التالية 1املطيات امليدانية

 حتديد متغريات النموذج. 
 حتديد الشكل الرياضي للنموذج. 

  

                                                           
1
 .2ـ مولود حشمان، مرجع سابق ،ص 



 ESTIMATIONـ تقدير معلمات النموذج 2ـ2
بتقدير بعد صياغة العالقات حمل البحث يف الشكل الرياضي خالل مرحلة التعيني، نقوم 

املعلمات النموذج، وذلك باالعتماد على البينات واقعة يتم مجعها عن املتغريات اليت يتضمنها 
 :النموذج، وأثناء هذه املرحلة نقوم مبا يلي

 .جتميع البينات عن املتغريات اليت حيتويها النموذج: أوال
 :لية التقدير منهاإختيار طريقة القياس املالئمة، من بني الطرق املمكن استخدامها يف عم: ثانيا

 .طريقة املعادلة الواحدة  

  .طريقة املعادالت اال ية 

   :تقييم المعلمات النموذج ـ3ـ2
يد ما إذا كانت بعد اإلنتهاء من تقدير القيم الرقمية ملعلمات النموذج، نقوم بتقييم املعلمات املقدرة ، أي حتد

املعلومات هلا مدلول أو معىن من ناحية إقتصادية وهذا قيم هذه مقبولة من ناحية إحصائية، وما إذا كانت 
 :باإلعتماد على املعايري التالية

تتعلق باحلجم وإشارة املعلمات املقدرة فإذا كانت حجم و إشارة املعلمات ال تتوافق والنظرية : املعايري اإلقتصادية
 النموذج اإلقتصادية كان هذا سبب كايف يف رفض

تقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج  هتدف هذه املعايري إىل اختبار مدى الثقة اإلحصائية يف: املعايري اإلحصائية
  Fischer، اختبار Studentاختبار : تقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج منها Studentاختبار : منها

عايري اإلحصائية منطبقة من ـيت تقوم عليها املهتدف هذه املعايري إىل التأكيدمن أن الفرضيات ال: املعايري القياسية
 .اختبارات اإلرتباط الذايت، اختربات تعدد اخلطي واختربات ثبات التباين: الواقع، ومنها

 :PREVISTIONـ تقييم قدرة النموذج على التوقع 2ـ0

الناتج عن عملية التقدير، وهو يعين احلصول على املستويات املستقبلية لظاهرة  يعتمد التوقع على النموذج
ساب قيمة الظاهرةيف الفرتة املتغريات التفسريية يف النموذج، مث حمدروسة، وذلك يتم بإحالل  لقيم املفرتضة حمل 



وتقوم عملية التوقع على  .املستقبلية وعادة ماتعطي هذه القيمة املستقبلية يف شكل قيمة وسطى ظمن جمال معني
 :الفروض التالية

 .النموذج املتعدد يطابق الواقع الكبري
 .الظروف والشروط العامة

 .ة املدروسة تبقى على حاهلا يف الفرتة املستقبليةاحمليطة بالظاهر 

 شكل يبين منهج البحث في اإلقتصاد القياسي( 3)الشكل رقم 

 

 
 (1)المرحلة  ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)المرحلة 

 

 

 النظرية اإلقتصادية   

 

 النموذج الرياضي   

 

 النموذج اإلقتصادي القياسي                     

  

 جمع البيانات المالئمة  

 

 تقدير المعالم النموذج  



  

 

 (1)المرحلة 

 

 

 

 (4)المرحلة       

 

   رفض النموذج نهائيا                              التعديل                                   التوقع

                                                                                                                            

 من طرف اعداد الطالب:المصدر

 :تقديم النماذج اإلقتصادية القياسية: المطلب الثاني

، لذلك 1القات سببيةن قياسها هي يف غالب عإن العالقات اإلقتصادية اليت حتددها النظرية اإلقتصادية واليت ميك

جمموعة من املعادالت النماذج اإلقتصادية ال فائدة من تقديرها، كاملعادالت التعريفية اليت تعرب يف املواقع فهناك 

  Y = C + I:عن املتطابقات وليست معادالت مثل ممعادلة الدخل 

 .ميثل الدخل:  Y:  حيث

         C  : ميثل اإلستهالك 

        I    :ميثل اإلدخار 

انطالقا من هذا املثال نستنتج أن العالقات السببية هي حمور اإلهتمام يف العملية القياس اإلقتصادي وهذا ماسنركز 

 .عليه يف البحث

                                                           
1
 BERNARD PAULER , "la causalité en économie, signification et pourtée de la modélisation "(LYON : Presse 

universitaire, 1985). P118. 

 

 على أساس معايير إقتصادية وإحصائية وقياسيةتفييم النموذج  

 

 قبول النموذج      

 

 

 رفض النموذج      



 .المتعددمنوذج اإلحندار اخلطي البسيط ومنوذج اإلحنداراخلطي : ومن أنواع النماذج اإلقتصادية

 :سيطـ النموذج اإلنحدار الخطي الب1

أبسط أنواع مناذج اإلحندار، حبيث يوجد الكثري من العالقات اإلقتصادية اليت ميكن اإلحندار اخلطي البسيط  يعترب

قياسها بالستخدام هذا األسلوب مثل عالقة اإلنفاق اإلستهالكي والدخل املتاح، والعالقة الكمية املطلوبة من 

ار الطي البسيط فهي ،أما فيما خيص معادلة اإلحند1السلعة وسعرها، وأيضا مستوى األسعار مع معدل التضخم 

  2من املالحظات نكتب من الشكل nبواسطة العينة   X فسرواملتغري امل Yالعالقة املوجودة بني املتغري املفسر 

Yi=β₀+β₁Xi+Ɛi  (1 

 :االحندار اخلطي املتعدد

يوضح االجندار املتعدد العالقة الدالية بني متغري تابع واحد وعدد من املتغريات التفسريية اكثر من الواحد ،وتقدم   
لنا النظرية االقتصادية عدد من االمثلة االسعار السلعة االخرى والدخل كامتغريات تفسريية وكذالك دالة االنتاج 

بكميات عناصر االنتاج من العمل وراس املال وتكنولوجيا وغريها  احلجم الناتج كمتغري تابع يتحدد اليت توضح 
،حيث ان التغري يف املتغريات املستقلة ىيصحبها تغري ما يف متغري تابع، اما يف كمتغريات تفسريية ومتغري تابع 

 :ماخيص معادلة االحندار املتعدد فهي من االلشكل

2) Y=β₀+β₁X1+ β2X2+…………..+ βnXn+ Ɛi3  
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دار الجامعات المصرية، : اإلسكندرية" )طرق قياس العالقات اإلقتصادية مع تطبيقات على الحاسوباإللكتروني"ر، ـ عبد القادر محمد عبد القاد 

 . 92، ص(1220
2
 _Rachid Bendib, "ECONOMETRE : Théorie et Applications "(Algie : Office Des Publications Universitaires,2001), 

p 32 
ية ،مرجع سابقدكتور عبد القادر محمد عط
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  :المالية للنمو االقتصادي لمتغيراتقياسي ل تحليل: المبحث الثاني 

، الناتج احمللي (سعر الفائدةالتضخم ، سعر الصرف ، )خصصنا يف هذا املبحث دراسة كل من متغريات املالية _ 

حة يف وهذا استنادا إىل املعطيات احملصل عليها من طرف الديوان الوطين اإلحصائيات املوض  PIBاإلمجايل 

 .وهذا ما سيتم تناوله يف املطالب املوالية(  0)اجلدول رقم 

 ( 2114-2111) جدول المتغيرات المستعملة في النموذج (: 1)الجدول رقم 

 

 PIB INF I ER السنوات

2000 54792.5   0.3 7.5 0.21 

2001 54712 .8 4.2 6.25 0.20 

2002 56759.6 1.4 5.33 0.19 

2003 67864.1 2.6 5.25 0.21 

2004 85333 3.6 3.64 0.25 

2005 103081.1 1.6 1.93 0.28 

2006 117109.1 2.5 1.75 0.30 

2007 135012.2 3.5 1.75 0.33 

2008 171717.9 4.9 1.75 0.40 

2009 138146.5 5.7 1.75 0.31 

2010 161975.5 3.9 1.75 0.35 

2011 199070.86 4.5 1.75 0.41 

2012 205788.79 8.9 1.75 0.41 

2013 225933.3 3.3 1.75 0.39 

2014 221090.2 3.7 1.75 0.38 

 

 (2114_  2111) ات من الديوان الوطني لإلحصائياتالمعطي: المصدر

 :اليةتحديد المتغيرات الم: لب األولالمط

 



 INF) دراسة تطور التضخم_ 0

 (INF)تطور التضخم منحنى :  (4)الشكل رقم
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 .(Eviews)وبرنامج( 1)من إعداد الطالب استنادا على معطيات الجدول رقم : المصدر 

، ميكن إرجاع منخفض( .022 إىل 0220)يف اجلزائر من سنة التضخم نالحظ أن : (0)من خالل الشكل رقم 

و  ام لالسعاروهذا راجع إىل اخنفاض مستوى العاجلزائر  هتالذي شهد حببوبة املاليةذلك إىل عدة عوامل منها 

 إخنفاض تكاليف اإلنتاج

إىل  0999أما يف الفرتة ما بني و  ،الهتمام الكايف بالقطاع السياحيايف تلك الفرتة والذي انعكس على عدم  

ي ، أي أن اجلزائر تعمل جاهدة على تطوير القطاع السياحتطور ملحوظ يف االستثمار السياحينشاهد  0203

 .من خالل االستثمار يف هذا اجملال

 



 :دراسة تطور سعر الصرف_ 0

 :منحنى تطور سعر الصرف:  (5)الشكل رقم 
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 .(Eviews)واعتماد على برنامج ( 1)من إعداد الطالب وهذا استنادا على المعطيات الجدول رقم : المصدر

وهذا راجع اىل االزمة املالية اليت  0229اىل سنة  0222نالحظ من املنحى تراجع سعر الصرف من سنة 

تزايد منحىن سعر الصرف وهذا راجع اىل  0202اىل سنة  0229ومن سنة شهدها العامل و اجلزائر خاصة 

 انتعاش االققتصادي

 :ئدة دراسة تطور سعر الفا_ 3

 سعر الفائدةمنحىن تطور :  21الشكل رقم 
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 .(Eviews)واعتماد على برنامج ( 1)من إعداد الطالب وهذا استنادا على المعطيات الجدول رقم : المصدر

وهذا راجع اىل األزمة ، 0229إىل  0222سنة نالحظ اخنفاظ سعر الفائدة من ( (5 من خالل الشكل رقم

وهذا راجع اىل انتعاش  0202اىل غاية  0229املالية اليت شهدها العامل واجلزائر خاصة، وارتفاعه من سنة 

 .مؤسساستها املاليةتوسيع  االقتصاد، 

  .تقدير النموذج القياسي: لثانياالمطلب  

 :ميكن التعبري عن النموذج االحندار املتعدد املكون من


  PIB :الناتج احللي اإلمجايل: التابع و املتمثل يف املتغري 

                                     :ملتغريات املستقلة و املتمثلة يفاو 

 INF:التضخم  ونرمز له 

 I : هونرمز ل سعر الفائدة



 ER:هونرمز لسعر الصرف 

 (0)هذه املتغريات موضحة يف اجلدول رقم و 

 :وصف النموذج قيد الدراسة

. Pib=α+ß1INF+ß2I +ß3ER + UI 

α :احلد الثابت 

iß: معامل املتغريات املستقلة ، و هو عبارة عن ميل العالقة بني املتغريات املستقلة و املتغريات التابع:    

i :1,2,3           

Ui  (0): ختضع للفرضيات التالية و املوضحة يف اجلدول التايل 

 (0)اجلدول رقم 

 : PIBتقــدير النموذج  -1

باعتماد على خمرجات برنامج و ( 0)اجلدول رقم  و استنادا على ،ض توافر االفرتاضات السابق ذكرهابفر 

Eviews نقوم بتقدمي النتائج التالية 

 نتائج تقدير النموذج:  (2)الجدول رقم 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/19/11   Time: 12:56  

Sample: 2000 2014   



Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     INF 6511.496 5429.003 1.199391 0.2556 

I -24143.78 5751.574 -4.197770 0.0015 

ER 4004.820 2393.899 1.672927 0.1225 

C -115573.7 174518.1 -0.662245 0.5214 

     
     R-squared 0.744382     Mean dependent var 133225.8 

Adjusted R-squared 0.674668     S.D. dependent var 62191.44 

S.E. of regression 35472.69     Akaike info criterion 24.01409 

Sum squared resid 1.38E+10     Schwarz criterion 24.20291 

Log likelihood -176.1057     Hannan-Quinn criter. 24.01208 

F-statistic 10.67765     Durbin-Watson stat 1.400261 

Prob(F-statistic) 0.001378    

     
      

 .  8Eviewsمن إعداد الطالب استخدام برنامج: المصدر

 : وكانت نتائج التقدير

                                                

                                                                                           

                             R
2  

 = 0.674                        R
2
 = 0.744                        DW =1.4 

        

 :  التحـليل اإلحـصـائي -2

 ،  α ،0ß  ،0ß ،3ßعامل  اختبار معنوية املـ -0-0

 :%.نقوم مبقارنة احتمال كل معلمة مع مستوى املعنوية مل كل على حدى الختبار معنوية املعا



 جدول يوضح معنوية معالم النموذج :  (3)الجدول 

          Prob المعالمات           المقدرات

INF 1ß: 0.255 

I 2ß 0.001 

ER 3ß 0.122 

C α 0.521 

 12الجدول رقم اعتمدا على  من إعداد الطالب: المصدر

 

 :،وفقا للفرضية التالية%.مستوى معنوية إحتمال كل معلمة مع الجراء هذا االختبار نقوم مبقرانة 

 
       
        

  

 :حيث 

 معنوية احصائيةمتثل فرضية العدم وتعين ان املعلمة ليس هلا :  

 متثل الفرضية البديلة وتعين ان املعلمة هلا معنوية احصائي:  

 :α اختبار معنوية

 
   α   

   α   
  

 ومنه   ونقبل    وبالتلي نرفض     : Prob < 0.521 0.05نالحظ ان 0من خالل اجلدول رقم  
 ليس هلا معنوية احصائية αاملعلمة 

  اختبار معنوية : 



 
       
        

  

 املعلمة ومنه   ونرفض     نقبلوبالتلي   : Prob  < 0.255 0.05نالحظ ان  2من خالل اجلدول رقم 
 ليس هلا معنوية احصائية   

  اختبار معنوية : 
 

 
       
        

  

 ومنه   ونقبل    وبالتلي نرفض      : Prob   0.001 0.05نالحظ ان  0من خالل اجلدول رقم 
 هلا معنوية احصائية    املعلمة

 

  اختبار معنوية : 
 

 
       
        

  

 ومنه   ونقبل    وبالتلي نرفض     : Prob < 0.122 0.05نالحظ ان  2من خالل اجلدول رقم 
 هلا معنوية احصائيةليس     املعلمة

 

  _إختبار المعنوية الكلية:  
  %.مع مستوى المعنوية  Probنقوم مبقارنة  الختبار املعنوية الكلية لالحندار

 متثل فرضية العدم وتعين انعدام العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة:  

 متثل الفرضية البديلة وتعين يوجد غلى االقل متغري مستقل واحد له تاثري على املتغري التابع:  



 

لفرضية البديلة القائلة بأن أي خنتار ا    ونرفض     ،فإننا نقبل    : Prob   0.001 0.05مبا أن    
 . PIBهناك على أقل متغري مستقل واحد ذو تأثري على املتغري التابع 

 :االنحرافات المعيارية لمعلمة الحد الثابت-3-

              
   
 

           

              
   
 

        

              
   
 

           

              
   
 

        

 

  فهي ليست مقبولة احصائيا(     ،    ،      املقدرة اتاملعلم منأن كال  نستنتج  عليهو 

 .هي مقبولة احصائيا     اما املعلمة املقدرة 

 باالضافة اىل ذلك يوجد ارتفاع كبري يف جمموع االحنرافات املربعة و اليت تساوي -2-3  

i
 .االحندار ال يشمل بصفة واضحة أغلبية السحابة النقطية، مما جعل خط    13800000000=2

 : املوضح يف الشكل التايل 

 شكل انتشار المتغيرات:  (10)الشكل رقم
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 :االقتصادي  حليلالت-4

حيث ان  PIB يدل على أن هناك عالقة معنوية تامة بني املتغريات املستقلة و املتغري التباع        
 %3متثل التغريات اليت حتدث يف معدالت النمو اإلقتصادي اليت تنتج عن التغريات يف املتغريات املستقلة،  90%

 .شخصة الذي ميثلها املتغري العشوائيتبقى للعوامل الغري امل

النمو االقتصادي موجبة وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل  (التضخممعدل ( 0ßاشارة معلمة -
بوحدة واحدة فان معدل  معدل التضخم اذا تغريالنظرية االقتصادية،حيث ان وهذا ما يتوافق مع التضخم ومعدل 

 وحدة  1.00:يتغري بـــــ النمو االقتصادي

  النمو االقتصاديسالبة وهذا يدل على وجود عالقة عكسية بني معدل  جاءت(سعر الفائدة) 0ßاشارة معلمة -
بدرجة واحدة  سعر الفلئدةمع منطق النظرية االقتصادية ،حيث اذا تغري معدل  هذاما يتوافق، سعر الفائدة ومعدل

 .وحدة02023:يتغري بـــ النمو االقتصاديفان معدل 

موجبة وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل النمو االقتصادي ( معدل سعر الصرف( 3ßاشارة معلمة -
وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية،حيث ان اذا تغري معدل سعر الصرف بوحدة واحدة ومعدل سعر الصرف 

 وحدة 2222:فان معدل النمو االقتصادي يتغري بـــــ

 



 : و بعد التحليل االحصائي و االقتصادي تبين لنا مايلي

 وجود املعنوية الكلية                  رغم 0ß ،3ßانعدام املعنوية االحصائية للمعلمات املقدرة  -  

  .كبري   R2التحديد معامل _

 . تضخم قيمة اخلطأ املعياري للتقدير  -

- T  ستودنت صغرية جدا مما جعل بعض املعامل ليس هلا معنوية ،و أهنا مرفوضة من الناحية االحصائية و 

 .االقتصادية  

 (2)و هذا موضح يف اجلدول ( سعر الصرفو  النمو االتصادي)ظهور ارتباط جزئي بني متغريين املستقلني  -
 لتايل رتباط امصفوفة اال

  مصفوفة االرتباط بين المتغيرات:  (4)الجدول رقم 

1 0.5764 -0.7992082 -0.01242 

0.57645 1 -0.50341 -0.109383 

-0.79920 -0.5034 1 0.332652 

-0.01242 -0.10938 0.33265 1 

 

 Eiews8باعتماد على برنامج الجدول من اعداد الطالب 

معدل سعر الصرف )الذي يوضح لنا مصفوفة الرتباط نالحظ أن إرتباط قوي بني ( 2)خالل اجلدول رقمومن 
 .من النموذج  ERإىل وجود تعدد اخلطي لذا جيب حذف املتغرية املستقلة مما أدى ( والنمو االقتصادي

 :لمستقلةالمتغير ابعد حذف النموذج  تصحيح : المطلب الثالث_

 :تاليال( 5)تقدير النموذج بعد حدف المتغيرة والموضحة في الجدول 

 نتائج التقدير بعد حذف المتغيرة:  (5)الجدول 



Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/19/11   Time: 08:35  

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     INF 7158.844 5806.873 1.232823 0.2412 

I -21033.92 5836.563 -3.603820 0.0036 

C 171180.9 35167.55 4.867580 0.0004 

     
     R-squared 0.679346     Mean dependent var 133225.8 

Adjusted R-squared 0.625904     S.D. dependent var 62191.44 

S.E. of regression 38038.41     Akaike info criterion 24.10744 

Sum squared resid 1.74E+10     Schwarz criterion 24.24905 

Log likelihood -177.8058     Hannan-Quinn criter. 24.10593 

F-statistic 12.71176     Durbin-Watson stat 0.727840 

Prob(F-statistic) 0.001087    

     
      

 .  8Eviewsمن إعداد الطالب استخدام برنامج: المصدر

 :النموذج المقدر

 

                                     

                                                                                          

      R = 0.625            R
2
 = 0679        DW =0.727                                   

 :αاختبار معنوية 



 
   α   

   α   
  

 

 ومنه   ونقبل    وبالتلي نرفض     : Prob    0.00 0.05نالحظ ان 0من خالل اجلدول رقم  
 هلا معنوية احصائية αاملعلمة 

 

  اختبار معنوية : 

 
       
        

  

ومنه املعلمة    ونرفض     نقبلوبالتلي   : Prob  <  0241 0.05نالحظ ان  2من خالل اجلدول رقم 
 ليس هلا معنوية احصائية   

 

  اختبار معنوية : 
 

 
       
        

  

ومنه    ونقبل    وبالتلي نرفض      : Prob   0.003 0.05نالحظ ان  0من خالل اجلدول رقم 
 هلا معنوية احصائية   املعلمة 

 

  _إختبار المعنوية الكلية:  
 . %.مع مستوى المعنوية  Probنقوم مبقارنة  الختبار املعنوية الكلية لالحندار

 



 العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلةمتثل فرضية العدم وتعين انعدام :  

 متثل الفرضية البديلة وتعين يوجد غلى االقل متغري مستقل واحد له تاثري على املتغري التابع:  

 

لفرضية البديلة القائلة بأن أي خنتار ا    ونرفض     ،فإننا نقبل    : Prob   0.001 0.05مبا أن    
 PIBهناك على أقل متغري مستقل واحد ذو تأثري على املتغري التابع 

 . الدراسة القياسية للنموذج:  الثاني المطلب  

من صالحية النموذج من الناحية االحصائية واالقتصادية ،سنقوم باختباره من الناحية القياسية ملعرفة  تأكدبعد 
 .مدي انسجامه وتطابقه مع الفرضيات اخلاصة به

 :ارتباطالذاتي االخطاء-0

حيث تسمح لنا   dwللكشف عن عدم وجود مشكل االرتباط الذايت االخطاء نلجأ إىل اختبار ديربن وتسون 
 :ذه االحصاءة باختبار الفرضية التاليةه

 
                                          

   ρ                   
  

 متثل فرضية العدم أي اليوجود ارتباط ذايت االخطاء:  

 متثل الفرضية البديلة أي وجود ارتباط ذايت االخطاء:  

 DW=0.727جند قيمة دربني واتسون ( .)رقم  من اجلدول_ 

 

 

 

 



 :DWالحصاءة اتحديد مناطق القبول والرفض يوضح لنا ( 8)الشكل رقم

     غري حاسم ال يوجد إرتباط غري حاسم    

wd=27.2 Dl=27.0 Du=4701 4-du=2712 
4-dl=37.0 

 1  2 

 

ونقبل  :  االرتباط املوجب ومنه نرفض ة ديربن واتسن وقعت يف منطقةمن خالل الشكل نالحظ أن قيم
  .ومنه يوجد ارتباط ذايت لألخطاء :  

 الن يوجد ارتباط ذايت لالخطاء اذن جيب تصحيحه:  تصحيح النموذج_ 

PIB= 452872.7-1341.789 INF+3228.637 I+0.955 AR(1) 

 : " White "إختبار تجانس البواقي _ 2

يعتمد هذا االختبار على إجياد العالقة بني مربع البواقي و املتغريات املستقلة ، و مربع هذه املتغريات املستقلة     
  %.وإختبار املعنوية الكلية للنموذج عند مستوى املعنوية 

 نتائج تقدير وايت:  (6)الجدل رقم
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.567851     Prob. F(5,9) 0.7236 

Obs*R-squared 3.597256     Prob. Chi-Square(5) 0.6087 

Scaled explained SS 1.461538     Prob. Chi-Square(5) 0.9175 

     
      

 

 Eviews 8باستخدام برنامج ( 7)و بإعتماد على نتائج الجدول رقم  من إعداد الطالب: المصدر 

 



 

ميكننا إختبار مشكلة عدم جتانس تباين االخطاء من ( .)الجدول رقم  Eviews8وباالعتماد على برنامج      
 :صياغة الفرضيتني التاليتني 

  االحصاءةLM   
 

    ß   =2ß  =3ß  =0ß   =0ß =H0 :α. 0 =              جتانس تباين االخطاء : فرضية العدم          

         H1 : α≠0 ou ß1≠0 ou ß2 ≠0 ou ß3≠ 0عدم جتانس تباين االخطاء: فرضية البديلة          

 

 :وفق العالقة التاليةLMنقوم حبساب احصاءة 

 

                 

 :اجملدولة التالية    مث نقارهنا مع احصائية 

           
        

              نالحظ 
وبالتايل االخطاء متجانسة التباين اي ثبات التباين    ومنه نقبل فرضية العدم   

 .االخطاء

 :الجراء هذا االختبار نستخدم اختبار جارك بريا وفق الفرضية التالية : اختبار التوزيع الطبيعي لالخطاء _ 3

 

   :األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي   

   : األخطاء ال تتبع التوزيع الطبيعي 

 



 منحنى التوزيع الطبيعي لالخطاء:  (9)الشكل رقم
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Series: Residuals

Sample 2000 2014

Observations 15

Mean       2.91e-11

Median  -11501.68

Maximum  67937.61

Minimum -38958.45

Std. Dev.   35216.72

Skewness   0.692883

Kurtosis   2.269664

Jarque-Bera  1.533587

Probability  0.464500

 
 Eviews 8باستخدام برنامج ( 2)و بإعتماد على نتائج الجدول رقم  من إعداد الطالب

 

و  نقبل فرضية العدم .2.2إلحصاءة جارك بريا  أكرب من من خالل الشكل البياين نالحظ أن اإلحتمال املرافق 
 .بالتايل األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي 

  :ـــــ إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ  3

 :ملعرفة مقدرة النموذج على التنبؤ نعتمد على معامل تايل وفق الشكل التايل                

 

 

 

 

 



 منحنى معامل ثايل للتنبؤ : 11الشكل رقم 
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PIBF ± 2 S.E.

Forecast: PIBF
Actual: PIB
Forecast sample: 2000 2014
Included observations: 15
Root Mean Squared Error 34022.58
Mean Absolute Error      27979.08
Mean Abs. Percent Error 24.69862
Theil Inequality Coefficient  0.118019
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.096356
     Covariance Proportion  0.903644

 
 

 Eviews 8باستخدام برنامج ( 2)و بإعتماد على نتائج الجدول رقم  من إعداد الطالب: المصدر 

 .من خالل  الشكل نالحظ ان قيمة املعامل تايل صغرية جدا مما يفسر ان النموذج له مقدرة على التنبؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خالصة الفصل

 0202-0222من خالل هذا الفصل بدراسة قياسية لظاهرة النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  احاولن  
اليت  ماليةاىل اهم املتغريات  لغرض وصولوذالك باستخدام الطرق واالساليب الكمية ومناهج االقتصاد القياسي 

نموذج القياسي ومجع بيانات املتغريات يف اجلزائر حيث مت حتديد متغريات ال النمو االقتصاديتؤثر على معدالت 
املستقلة يف الدراسة القياسية من عدة مصادر خمتلفة وبعدذالك مت بناء وتقدير منوذج قياسي مث متت معاجلة هذا 

ت املوضوعة حول النموذج مث ية وذالك هبدف مدي توافق الفرضياالنموذج باستخدام معايري اقتصادية واحضائ
 .على التنبؤ فوجدنا أن النموذج صاحل من الناحية اإلحصائية و االقتصادية و القياسية إختبار مقدرة النموذج 

 

 


