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 التنمية المستدامة أبعاد محددات
 (2014-1990خال الفترة  الدول المتقدمة عينة من)دراسة تجريبية على 

  ()*  د.جلــــــــــولي نسيمة
  ()**لعجال بوزياناد.

 (***د.بوروبة أمحمد الحاج )
مية امستدامة وهي البعد ااقتصادي، ااجتماعي، والبيئي  ندرسالملخص: ددات اأبعاد اأساسية للت من خال هذ الدراسة 

رويج، السويد، الوايات امتحدة اأمريكية، وامملكة امتحدة خال الفرة  من الدول امتقدمة دول 06بـــ دا، ال وهي الدمارك، هول
لي 1990-2014 دار لبيانات البانل ، وكشفت نتائج  مو ااقتصادي هي:ل اا ددات ال الصادرات، ااستثمار  أن من أهم 

ي امباشر، رأس مال البشري، والقوى العاملة انب ااجتماعي أن فرضية  اأج ققة، كما  KC،كما كشفت نتائج موذج ا
، ومن أهم  التبادل التجاري،ااستثمار احلي، رأس امال البشري العدالة ااجتماعية هي: من أهم العوامل الي تساهم يأوضحت أنه 

ققة. EKCفرضية   لكناستهاك الطاقة، وزيادة السكان، هي:  العوامل الي تزيد من التلوث البيئي  غر 

مية امستدامةالكلمات المفتاحية:   .بيانات البانل ليل،أبعاد الت

Abstract : This study investigates the determinants of sustainable development pillars, namely: 

Economic, Social, and Environmental in six developed countries, namely: Denmark, Netherlands, 

Norway, Sweden, USA, and UK over the period 1990-2014. The results of panel data analysis 

revealed that the main determinants of economic growth are: export, FDI, human capital (HK) and 

labor, it  show also that trade, domestic investment and HK reduce income inequality, while 

energy consumption and population growth reduce environmental quality. However, we find that 

the KC is valid and EKC hypothesis is not valid. 

Key words: sustainable development pillars, panel data analysis. 

 

                                                           

زائر. )*( اضرة "ب"، كلية العلوم ااقتصادية، التجارية و علوم التسير، جامعة مستغام/ا  أستاذة 

اضر "ب"، كلية العلوم ااقتصادية، التجارية و علوم التسير، جامعة  )**( زائر.أستاذ   مستغام/ا
زائر. )***( اضر "أ"، كلية العلوم ااقتصادية، التجارية و علوم التسير، جامعة مستغام/ا  أستاذ 
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 مقدمة:

مية امستدامة من أهم امواضيع  ل نقاش و اهتمام العديد من الباحثيعتر موضوع الت ن ااقتصادية، حيث ا يزال هذا اموضوع 
دداهااأكادو  ديد  مية امستدامة و  ، حيث يتفرع هذا امفهوم إ عدة جوانب ما يصعب مين خاصة من جانب إشكالية قياس الت

ديد مفهومه بشكل دقيق، كما تسعى العديد من الدول إ  ا  هود علي مية امستدامة عن طريق بذها العديد من ا قيق تقدما ي الت
انب البيئي، حيث تبحث الدول ي  انب ااقتصادي، ااجتماعي وخاصة ا د ا وانب  وانب ومن أهم هذ ا ي العديد من ا

قيق  فاظ على البيئة، مع أخر، تسعى إ  مية اقتصادية و اجتماعية مع ا وانب الثاث من خال زيادة قيق ت التوازن  ما بن ا
د من التلوث البيئي ا با قيق عدالة ي توزيع الدخل وبالشكل الذي يسمح ل مو ااقتصادي مع  فاظ على نوعية البيئة ال لذلك ، وا

 جاءت هذ الدراسات للبحث فيما يلي:

ددات هذ اأ - مية امستدامة؟و ما هي   بعاد؟ما هي أهم أبعاد الت

ة ومتغرات الدراسة  مسحيث م تقسيم هذا العمل إ  مية امستدامة، م عرض عي مباحث ، بداية من إلقاء نظرة عن مفهوم الت
هجية القياس، اقشتهاوم تائج، م م تائج. تستعرض، وي أخر خامة باإضافة إ عرض ال  أهم ال

 : ()*المستدامةالتنمية مفهوم عن  مختصرة نظرةأوا: إلقاء 

انب    يث مس جوانب عديدة من أمها ا مية امستدامة غامضا أنه مفهوم متشعب و متعدد اأبعاد،  ا يزال مفهوم الت
وانب الثا انب البيئي، و تعد هذ ا انب ااجتماعي، وا قيق مسألة توقف عليها ث الركائز الثاث اأساسية الي تااقتصادي، ا

مية اضر دون امساس  الت مية الي تلي احتياجات ا مية امستدامة هي موذج شامل لأمم امتحدة حيث عرفتها "بالت امستدامة. و الت
سبان ااعتبارات البيئية، ااجتماعية و ااقتصادية. ك اصة"، ويضع هذا التعريف ي ا ما بقدرة اأجيال امقبلة عن تلبية احتياجاها ا

مية امستدامة ي :تتمثل أولو  مو ااقتصادي امستدام،1يات الت قيق ال اربة الفقر و البطالة،2/  ميع 3/  تمع أمن يتمتع فيه ا  /
ية التحيتية،4بامساواة و العدالة،  ومن بن أهم القيم امستخرجة من  / ماية البيئة واإدارة امستدامة لأراضي.5/ توفر خدمات الب

مية قوق اإنسان، العدالة و ااهتمام بالبيئة، كما  موذج الت ريات اأساسية  امستدامة هي تلك القيم امتعلقة بكرامة اإنسان، ا
وع البشري. ب على الت با إ ج فاظ ج وع البيولوجي مع ا مية امستدامة إ إعطاء قيمة للت  هدف الت

                                                           

وب إفريقيا،1:ةم ااعتماد ي ذلك على التقارير التالي )*( مية امستدامة، جوهانسرغ،ج مية امستدامة(، 2. 2002/ تقرير مؤمر القمة العامي للت / كتاب مرجعي) الربية من أجل الت
ظمة اأمم امتحدة لربية والعلم والثقافة، اليونسكو، مية امستدامة ي ا3. 2012صدر عن م مية امستدامة ) الت / أهداف 4. 2015مملكة اهامية اأردنية(،/التقرير العري حول الت

مية امستدامة ولوحات امعلومات مية امستدامة، امغرب، 5، 2016التقرير العامي،نيويورك،-الت ظمة التعاون اإسامي من أجل الت ة مشركة م  . 2017/ تقرير حول إنشاء 
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مية امستدامة  وعددها  2015ولقد وضعت اأمم امتحدة ي أيلول  قيقها خال 17أهداف الت ة  15، والي من امتوقع  س
مية (، 2030) اخ وإهاء العمل باأهداف اإمائية لألفية واستقبال أهداف الت ديدة ملزمة قانونا بشأن تغر ام وهذ ااتفاقية ا

د : ومن بن أامستدامة ،  وع،1هم هذ اأهداف  يد،2/ القضاء على الفقر وا يدة والرفا باإضافة إ التعليم ا / 3/الصحة ا
ظيفة وبأسعار معقولة،  ظيفة والصحية وعلى الطاقة ال اعة، اابتكار واهياكل 5/العمل الائق ومو ااقتصاد،4التوفر على اميا ال /الص

د من أوجه عد6اأساسية،  د من التباين ي الدخل(،/ا اخي،7م امساواة ) ا لية مستدامة ، والعمل ام تمعات  ياة 8/مدن و / ا
مية امستدامة أن يسلط الضوء على مسألة اعتماد هذا  ت اماء و فوق اأرض. ومن شأن اتفاق اجتمع الدو على أهداف الت

اء العام، ي حن ازالت دو  موذج ي ميع أ ية.ال  ل اأعضاء تواجه العديد من التحديات ااجتماعية،ااقتصادية، البيئية، واأم

 البيانات و المنهجية:ثانيا: 

مع بيانات عن متغرات اقتصادية، متغرات اجتماعية، ومتغرات بيئية ، على بانل حجمه  ا  مية امستدامة قم ددات الت  6لقياس 
مية امستدامة الصادر ي ماي  دولة 20دول من بن  وهو موضح  RobecoSAMالصادر عن موقع  2017اأو ي ترتيب الت

دول اموا يبن  هي (، وهذ الدول01باملحق رقم ) رويج،السويد، الوايات امتحدة اأمريكية، وبريطانيا، وا دا،ال الدمارك، هول
ك الدو وموقع امتغرات امعتمدة ي الدراسة، حيث م مع ا  جامعة اأمم امتحدة:لبيانات من موقع الب

 وصف امتغر رمز امتغر
RPC )ام باأسعار الثابتة على عدد السكان اتج الداخلي ا قيقي ) عن طريق قسمة ال  الدخل الفردي ا
GINI مؤشر جي لعدالة توزيع الدخل القومي 
CO2  متوسط نصيب الفرد بالطن امري( ثا أكسيد الكربونانبعاثات غاز( 
GFCF  سبة من  ) لقياس ااستثمار احلي(GDP إما تكوين رأس امال الثابت ك
FDI  سبة من ي امباشر ك  GDPتدفقات ااستثمار اأج

EDU ( التمدرس ي مرحلة الثانوية%  )  لقياس رأس امال البشري من اإما
TRAD  الواردات -الصادرات 

DEVFIN  سبة من وحة من القطاع اما ك  GDPالقروض امم
POP عدد السكان 
TAX  سبة من بائية ك  GDPاإيرادات ا

EMAGRU العمال ي قطاع الفاحة 
EXP  سبة من  GDPالصادرات ك
LAB القوى العاملة 
GE  سبة من كومي ك  GDPاأستهاك ا
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INF  معدل التضخم(CPI) 
ENPC كغم مكافئ نفط لكل فرد(الطاقة  خداماست( 

INDUS  سبة من اعي ك ة عن القطاع الص ا  GDPالقيمة امضافة ال
دار التجميعي  دار لبيانات البانل وما موذج اا ليل اا هجية القياس، فلقد اعتمدنا على  صوص م ، وموذج اآثار POLSأما 

ستخدمه ي اختبار ما إذا  Waldمن خال اختبار  FEMو موذج  POLSالثابتة، حيث سيتم ااختيار ما بن موذج  الذي س
تلف عن الصفر أو ا ،  ا نفضل موذج اآثار الثابتة،  وكانت معامات امتغرات الصورية  ويا عن الصفر فإن تلف مع إذا كانت 

دار التجميعي، كما سيتم اعتماد  ختار نتائج اا دار. robustتقديرات أما إذا كان عكس ذلك فس  هدف تفادي مشاكل اا

 ثالثا: النتائج 

 النموذج اأول: محددات النمو ااقتصادي 

مو ااقتصادي الذي  ددات ال ظرية و التطبيقية، فمن بن أهم  اءا على ما جاء ي اأدبيات ااقتصادية ال موذج ب اء هذا ال م ب
د الراكم ي الرأس امال امادي، القوى العاملة، رأس امال البشري ، باإضافة إ يقاس ي أغلبية الدراسات بالدخل الفردي  قيقي  ا

ي امباشر،  ، مع إضافة متغرات أخرى وهي : تدفقات ااستثمار اأج ولوجي، لذلك م اعتماد امتغرات الثاث اأو التقدم التك
كومي، معدل التضخم، باإض ي امباشر واانفتاح الصادرات، اإنفاق ا افة إ متغرات تفاعلية اأول ما بن ااستثمار اأج

موذج معرف كما يلي: ي امباشر و رأس امال البشري ، وبذلك يكون ال = التجاري، والثا ما بن ااستثمار اأج � , � , �, , , , � , � ∗ , ∗ � ⇒ 

 ln = � + � ln + � ln � + � ln � + � ln + � ln +� ln + � ln � + � ln � ∗ ln + � ln ∗ ln � + � 

دار  دار لبيانات البانل ) اا ليل اا اءا على تقديرات  ، ونتائج هذا التقدير  (التجميعي و اآثار الثابتةوسيتم تقدير العاقة أعا ب
دول رقم ) دار التجميعي  POLS موذج رحيث يش،(01موضحة ي ا إ نتائج اآثار  FEM، و )أو اجمع(إ موذج اا

موذجن هي موضحة ي املحق رقم  WALDونتائج ااختبار اإحصائي  الثابتة، الذي نعتمد عليه ي ااختيار ما بن نتائج ال
اءا على نتيجة ااختبار، سيتم اختيار نتائج موذج ( 01) دول FEMاآثار الثابتة ، وب يبن نتائج تقدير موذج  (03رقم)، و ا

FEM عدم ثبات اعتبار مشاكل اارتباط الذاي و مع اأخذ بعن ا( التباينRobust option.) 

د مستوى  وي ع اي ومع موذج امختار، يتضح أن تأثر الصادرات إ ي امباشر، %1من خال نتائج ال ما تأثر ااستثمار اأج ، بي
وية  د مستوى مع وي إحصائيا ع اي ومع ي امباشو ،  %5القوى العاملة، هم تأثر إ ر و اانفتاح التفاعل ما بن ااستثمار اأج
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د مستوى  وي إحصائيا ع ي امباشر و الرأس امال البشري هم تأثر سلي ومع التجاري، باإضافة إ التفاعل ما بن ااستثمار اأج
وية  د مستوى %5مع وي إحصائيا ع اي ومع وي %10، وتأثر كل من الرأس امال البشري إ ما تأثر معدل التضخم سلي ومع ، بي

د مستوى  كومي%10إحصائيا ع وية كل من ااستثمار احلي و اإنفاق ا تائج إ مع تائج أن ، ي حن م تشر ال ، وأوضحت ال
موذج بلغت   .%75.7القدرة التفسرية لل

 محددات الجانب ااجتماعي النموذج الثاني:

ددات  ديد  موذج إ  اءا على الدراسات السابقة ، فسيكون امتغر ل، عدم امساواة ي الدخهدف من خال هذا ال حيث و ب
موذج هو معامل أو مؤشر  توزيع الدخل، وتكون قيم هذا ي عدالة الالذي يعد من امقاييس امهمة ي قياس  GINIالتابع ي هذا ال

اك عدالة ي توزيع الدخل، وكلما اقرب إ  صورة ما بن الواحد و الصفر، حيث كلما اقرب امؤشر إ الصفر ، تكون ه امقياس 
ظرية ااقتصاديةالواحد يكون توزيع الدخل غر عادا،  ددات العدالة ي توزيع الدخل حسب اأدبيات ال مو ه و كأحد أهم  و ال

مو ااقتصادي،  Kuznets حيث شرح، ااقتصادي  القضاء على التفاوت فرض أن او العاقة ما بن الامساواة ااقتصادية و ال
دما يزداد الدخل، فإن التفاوت ي توزيع الدخل يزداد أيضا ، م بعد  مو ااقتصادي ، حيث اقرح أنه ع ي الدخل يكون من خال ال

ة فإن لكن  ،بأن توزيع الدخل يكون غر متساوي ي امراحل امبكرة من مو Kuznetsهذا التفاوت  يقل، وبذلك يعتقد  نقطة معي
مو ااقتصادي، و امساواة ي هاية امطاف مع استمرار ال مو ااقتصادي امستدام سيؤدي  هذا التوزيع ا يلبث إا أن يتحرك  مع ال

مو ااقتصادي و عدم امساواة ي توزيع الدخل مع معكوس  إ مستويات أد من عدم امساواة  Uو تعرف هذ العاقة ما بن ال
  (inverted U-shaped ،) در ا اإشارة إ أن و اءا على ااقتصاد ا Kuznetsب ليزي، قام بتحليل هذ العاقة ب إ

موذج  Jamal et.al(2013)  ،Lyubimov(2017) اأمريكي ، و ااقتصاد اأما درجها ي ال ، ومن بن احددات الي س
ي امباشر  و د تدفق اءا على دراسة ات ااستثمار اأج و من بن ،  Mah(2003)  ،Yu et.al (2011)اانفتاح التجاري ب

اءا على دراسة كل من  GINIالعوامل كذلك الي نعتقد أها تدخل ي تفسر متغر   Johanssonهو التطور اما ب

et.al(2014)  ،Seven et.al (2016)  ،Haan (2017)  ، اءا على دراسة ا متغر مستوى التعليم ب  Yuوأضاف

et.al(2011)  اءا على دراسة ، العمال  ، باإضافة إ عدد السكان  Ridzuan et.al(2017)، كذلك ااستثمار احلي ب
صوص هذا التأثر:  بائية ، و الصيغة التالية توضح هذ احددات  � ي القطاع الزراعي، و اإيرادات ا � = � , , , �, , �, � , , ,  ln � � = � + � ln + � ln RPC +� ln + � ln � + � ln+ � ln � + � ln � + � ln + � ln + � 
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اءا على  موذج القياسي ب دول رقم وسيتم تقدير ال دار لبيانات البانل ، ونتائج هذا التقدير موضحة ي ا ليل اا تقديرات 
دار التجميعي   POLSحيث يشر موذج (.01) ونتائج ااختبار اإحصائي  إ نتائج اآثار الثابتة، FEM ، وإ موذج اا

WALD  موذجن هي موضحة ي املحق رقم )ي ااختيار ما بن نتائج الذي نعتمد عليه اءا على نتيجة ااختبار( 02ال ، ، وب
دار التجميعي دول POLSسيتم اختيار نتائج موذج اا مع اأخذ بعن  POLSيبن نتائج تقدير موذج  (03رقم )، و ا

تائح من خالو .(Robust optionااعتبار مشاكل اارتباط الذاي و عدم ثبات التباين ) وية  ال ، يتبن أن كل امتغرات مع
بائية، التوظيف ي  وية كل من اانفتاح التجاري، عدد السكان، اإيرادات ا تائج إ مع ، حيث تشر ال إحصائيا عدا التطور اما

وية  د مستوى مع وية كل من الدخل الفردي ، مربع الدخل ال%1القطاع الزراعي و التعليم ع ما تشر إ مع فردي، تدفقات ، بي
وية  د مستوى مع ي امباشر، ع د  مستوى %5ااستثمار اأج وي ع ما الثابت مع  0.8031، كما بلغ معامل التحديد %10، بي

وية  د مستوى مع وي إحصائيا ع سبة  %1وهو مع موذج ب موذج(، حيث تساهم هذ امتغرات امعتمدة ي ال وية الكلية لل )امع
اصلة ي مؤشر  80.31%  .GINIي التغرات ا

 النموذج الثاني: محددات الجانب البيئي

موذج اعتمادا  اء هذا ال ا بب موذج إ معرفة العوامل الي تؤثر على البيئة والي تزيد من تدهورها ، حيث قم هدف من خال هذا ال
ا بقياسعلى ما جاء ي الدراسات السابقة،  موذج بــثا أوكسيد الكربون  وقم الذي استخدم بكثافة   CO2امتغر التابع ي هذا ال

قيقي ، ومربع الدخل  كمقياس ي أغلب الدراسات الي اهتمت بتدهور البيئة ، وكمتغرات مفسرة ، اعتمدنا على الدخل الفردي ا
قيقي لاختبار فرضية  ، لكن   inverted U-shapedامعروفة بــ  Kuznetsالفردي ا موذج الثا والي جاء شرحها ي ال

موذج  انب البيئي معروف ب ح  EKCاستخدامها ي ا اءا البيئي،  Kuznetsأو م موعة أخرى من امتغرات امفسرة ب ا  وأضاف
مثل حجم السكان، استهاك الطاقة، التبادل التجاري،  CO2تفسر التغرات ي تدخل ي على اعتقاد بعض الباحثن بأها قد 

 : موذج بالشكل التا يع ، لذلك جاء هذا ال ، والتص = التطور اما � , , , , , � , , �  ln = � + � ln + � ln RPC + � ln RPC + � ln ENPC+ � ln + � ln � + � ln + � ln � + � 

دول رقم  دار لبيانات البانل ، ونتائج هذا التقدير موضحة ي ا ليل اا اءا على تقديرات  موذج القياسي ب وسيتم تقدير ال
دار التجميعي و مWALD بعدما م إجراء اختبار(.02) الثابتة ، اقرحت نتيجة ااختبار  اآثاروذج لاختيار ما بن موذج اا

موذج ، يتضح  أن فرضية  اآثارضرورة اختيار موذج  ظر إ نتائج هذا ال ققة أنه  inverted U-shapedالثابتة، و بال غر 
ابية معامل و  ،  PRC^3، غر أنه ليس هما مع إحصائي، لكن بعد إضافة  RPC^2و سلبية معامل  RPCبالرغم من ا
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ققة إذا كان ققة ، و  N-shapedفتبن أن فرضية  اي، ومعامل  RPCمعامل تكون هذ الفرضية  سلي،  RPC^2إ
اي RPC^3ومعامل  اي، ومعامل  RPC^2سلي، ومعامل  RPCمعامل ، أما إذا كان إ فتكون فرضية  سلي RPC^3إ

shaped-inverted N ققة  Babu et.al(2013)-Sinha ،et.al(2017) Özokcu. 

دول رقم)  يوضح نتائج موذج اآثار الثابتة امختار، لكن بعد اأخذ بعن ااعتبار مشكل اارتباط الذاي، ومشكل عدم  (03و ا
تائج أن (، و Robust optionثبات التباين ) ، باإضافة إ كل من استهاك RPC ،RPC^2 ،RPC^3يتبن من ال

وية ، ، و ENPCالطاقة  د مستوى مع ما حجم السكان %1الثابت هم مع إحصائي ع فتبن  ،واانفتاح التجاري و POP، بي
وي ماأه وية  اإحصائي انمع د مستوى مع تائج إ أن كل، %5ع ة عن ق و أشارت ال ا طاع من التطور اما والقيمة امضافة ال

موذج بلغت  تائج أن القدرة التفسرية لل وين إحصائيا، كما أوضحت ال اعة غر مع  .%88.5الص

 مناقشة النتائج:رابعا: 

 مناقشة نموذج الجانب ااقتصادي: -1

موذج ،    وية تبن من خال نتائج هذا ال مو ااقتصادي بالدول قيد الدراسة هي الصادرات، نظرا للمع ددات ال أن من أهم 
تائج اإحصائية و قيمة هذا امعامل  تيجة كانت حيث أشارت ال مو ااقتصادي، وهذ ال ابيا على ال إ أن الصادرات تؤثر إ

 Drisaki etومن بن هذ الدراسات نذكر  اي،متوقعة نظرا للكم اهائل من الدراسات الي أكدت هذا التأثر اا

al.(2014)  كرواتيا، Ee(2016)وب الصحراء الكرى وب أفريقيا Sunde(2017)، على أفريقيا ج ، لكن دراسة على ج
Goh et al.(2017)  مو ااقتصادي،  11على اد عاقة تكامل مشرك تتجه من الصادرات إ ال دولة أسيوية فشلت ي إ

على  Pradhan et al.(2017)دولة أفريقية و   33من خال دراسته لــ  Hossain et al.(2013)ي حن أكد كل من 
مو 25 ويا على ال ابيا ومع سبة  .ااقتصادي على امدى الطويل دولة أسيوية أن اانفتاح التجاري يؤثر إ لتدفقات نفس الشيء بال

ي امباشر ل الدراسة، ومسامة ااستثمار اأج مو ااقتصادي بالدول  ابيا ي ال ي امباشر الذي يؤثر هو اأخر إ  ااستثمار اأج
مو ااقتصادي أخذت اهتمام العديد من الباحثن هم  ي ال دولة إفريقية،  50لى ع Gui-Diby(2014)من بي

Pegkas(2015)  طقة  18على  Abdouli etدولة ،  124على  Iamsiraroj(2016)،  اأوربيةدولة من ام

al.(2016)  طقة  17على مو  FDIعلى تأثر  Goh et al.(2017)، لكن م تكشف دراسة MENAدولة من م ي ال
مو ااقتصادي  ال البشري أخذ هو اأخر مكانه أن رأس امكما   ااقتصادي. ددات ال مو الداخليبن  ، خاصة ي ماذج ال

تيجة تتوافق مع العديد من  اوتأكيد مو ااقتصادي ، وهذ ال تائج على مسامته ي ال اي هذا امتغر كشفت ال للتأثر اا
ظرية و التطبيقية  Teixeira etعلى رومانيا،  Mariana(2015)راسات نذكر ومن بن هذ الد الدراسات السابقة ال

al.(2016)  على دولOECD،Vedia-Jerez et al.(2016)  ،وب أمريكا وكما كان متوقع ارتفاع معدل ، على ج
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مو ااقتصادي د  التضخم يؤثر سلبيا على ال على  Mohseni et al.(2016)ومن بن الدراسات الي أكدت على ذلك 
مو  He et al.(2016)عكس دراسة   إيران اي معدل التضخم على ال على الصن الي أشارت نتائجها إ التأثر اإ

 ااقتصادي.

كومي(، غر أن ماذج     كومي) ااستهاك ا وي لكل من ااستثمار احلي و اإنفاق ا تائج كذلك م تكشف عن التأثر امع ال
مو ااقتصادي أكد مو ااقتصادي، أعلى  تال ددات ال كومي أن رأس امال امادي يعد من أهم  صوص ااستهاك ا  ما 

ما الدراسات  106على  Dagostino et al.(2016)هذا امتغر ونذكر  فتوجد دراسات توصلت إ التأثر السلي دولة، بي
د   .Hossain et al.(2013)الي توصلت إ عكس ذلك 

ي امباشر و    صوص امتغر التفاعلي ما بن ااستثمار اأج تائج على أنه سلي، وهذا يشر إ  اانفتاحأما  التجاري، فتبن من ال
ل اانفتاح التجاري، وكلما ارتفع معدل تدفقات  FDIالتجاري هي عاقة تبادلية مع  اانفتاحو  FDIأن العاقة ما بن  ل 

FDI خفض تأث تائج كذلك ي مو ااقتصادي. كما أوضحت ال  FDIأن التفاعل ما بن التعليم و ر اانفتاح التجاري على ال
مو  FDIيؤثر سلبيا على رأس مال البشري، أي كلما ترتفع تدفقات  FDIسلي، ما قد يشر أن  خفض تأثر التعليم على ال ، ي

ل الدراسة . ي امباشر الوافد إ الدول  تائج تشر إ التأثر غر امباشر و السلي لاستثمار اأج  ااقتصادي، وهذ ال

  مناقشة نموذج العدالة ااجتماعية:  -2

موذج هي نتيجة نظرية    مو ااقتصادي، ترتفع عدم امساواة ي  Kuznetsمن بن أهم نتائج هذا ال الي تشر أنه ي بداية ال
تيجة  خفض عدم امساواة ي الدخل، ولقد م تأكيد هذ ال مو ت ا، حيث يتضح من  يالدخل، ومع استمرار الدول ي ال دراست

وي إحصائيا وي إحصائيا، ومعامل مربع الدخل الفردي سالب ومع تائج أن معامل الدخل الفردي موجب ومع ، وطبقا لــ ال
Mah(2003)  فإن فرضية ،Kuznets  .اي ومعامل مربع الدخل الفردي سالب ققة إذا كان معامل الدخل الفردي إ تكون 

صوص باقي احددات ي امباشر يزيد من حدة عدم امساواة ي توزيع الدخل ،و موجب  FDI، أن معامل فإن ااستثمار اأج
وي إحصائيا  تيجة تؤكد ما توصل إليه ومع دولة، حيث توصل  88من خال دراسته لــ   Alderson et.al (1999)وهذ ال

ابيا ي امباشر يؤثر إ زون ااستثمار اأج  Ridzuanعلى عدم امساواة ي الدخل، كما تؤكد نتيجة دراسة  إ أن 

et.al(2017)  غفورة الذي توصل إ أن ما FDIعلى س على معامل  FDIكان تأثر   دث فارقا ي توزيع الدخل، بي
GINI  وي إحصائيا ي دراسة ا يعد  FDIإ أن  Yu et.al(2011)توصل  كماعلى كوريا،   Mah(2003)غر مع

اءا على دراسته للصن فض من معامل . سببا ي التفاوت ي الدخل ب تائج أنه   GINIصوص اانفتاح التجاري، يتضح من ال
وي إحصائيا تيجة تتوافق مع أن له تأثر سلي و مع دولة ) ذات الدخل  42على  Lim et.al(2014)دراسة ، و هذ ال

خفض و امتوسط( وي لانفتاح التجاري على معامل  التأثر السلي و ، حيث توصل إام بالدول ذات الدخل  GINIامع
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ما أشار  ( يرتبط بشكل  Meschi et.al (2007)امتوسط، بي امية أن اانفتاح التجاري )اإما من خال دراسة الدول ال
د والصن(، توصل  BRICضعيف مع عدم امساواة ي الدخل، وعلى دول  إ أن  Meschi (2016))برازيل، روسيا، اه

و دراسة  Mah(2003)امزيد من اانفتاح التجاري يزيد من تفاقم عدم امساواة، ي حن م تكشف دراسة كل من 
Ridzuan et.al (2017)    وية التأثر لانفتاح التجاري على مؤشر تائج كذلك أن ال .GINIعلى مع تطور أوضحت ال

وي إحصائيا، غر أنه، توجد وقائع تشر إ أن التطور اما اي على معامل عدم امساواة لكن هذا التأثر غر مع  اما له تأثر إ
فض عدم امساواة ، اءا على دراسة  قد  ، كما توجد وقائع أخرى تؤكد أن للتطور اما  Johansson et.al(2014)وذلك ب

 . Haan(2017)و دراسة  Seven et.al(2016)دور ي زيادة عدم امساواة ي توزيع الدخل مثل دراسة 

وي إحصائيا  فض من عدم امساواة ي الدخل، أن معامل ااستثمار احلي سالب ومع تيجة تؤكد زيادة ااستثمار احلي  ، وهذ ال
فض من معامل  Lee et.al (2013)تيجة دراسة ن تيجة تتوافق مع  GINIعلى كوريا، كما أن التعليم كذلك   Yuوهذ ال

et.al (2011) .كما كان متوقع زيادة السكان من شأها أن تكون سببا ي تفاقم التفاوت صوص باقي امتغرات و  على الصن
د يزيد من التفاوت ي الدخل باعتبار أن إنتاجية القطاع الزراعي تقل عن ي كذلك قي الدخل ، كما أن العمل ي القطاع الزراع

صوص اإيرادات  ا  اعي مقارنة بالقطاع الزراعي، و عكس توقعات اعي، لذلك ترتفع اأجور ي القطاع الص إنتاجية القطاع الص
بائية الي قد تكون أحد الوسائل ي امساواة ي الدخل ، غر أن ا تائج أوضحت عكس ذلك.ا   ل

 مناقشة نموذج الجانب البيئي:  -3

مو ااقتصادي هي على شكل   موذج أن العاقة ما بن التلوث البيئي وال أن معامل  N-Shapeيتضح من نتائج تقدير هذا ال
قيقي موجب،  قيقي سالب، ومعامل مكعب الدخل الفردي ا قيقي موجب، ومعامل مربع الدخل الفردي ا الدخل الفردي ا

ققة، وهذ inverted U-shapedالي تشر إ  EKCوبذلك، تكون فرضية  تيجة تتوافق مع نتيجة كل من  غر  ال
Babu et.al (2013) ( امية  OECD (26على دول  et.al(2017) Özokcuدولة(، ونتيجة  22على الدول ال

امية ) inverted N-shapedدولة( ، ي حن كشفت هذ الدراسة على وجود  تائج دولة(،  52بالدول ال وتتعرض هذ ال
 MENA، Shahbazبدول  Farhani et.al(2014)بباكستان،  Ahmed et.al(2012)مع كل من 

et.al(2014a)،بتونسApergis et.al (2015) ( 14بدول أسيا ،)دولةAhmad et.al(2016)  ،بكرواتياBen-

Jebli et.al(2016) بدولOECD ما توصلت دراسة كل من ام، Alu-Mulali et.al(2015) ، بي على الفيت
Ben-Jebli et.al(2015)  ،على تونسOzturk et.al(2015)  على كمبوديا ، بأن فرضيةinverted U-

shaped ققة  .غر 
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تيجة ، فتبن أن زيادة استهاك الطاقة، يزيد من حدة التلوث البيئيصوص باقي احددات   توصل إليها كل من  امتوقعة ، وهذ ال
Ahmed et al.(2012) ،Shahbaz et al.(2013)، Shahbaz et al.(2014a)،Farhani et 

al.(2014) ،ما تج كل من  بي إ أن استهاك الطاقة  Ben-Jenli et al.(2015) ،Ben-Jenli et al.(2016)است
فض من  ما استهاك الطاقة غر امتجددة تساهم ي زيادته.CO2امتجددة  فض من   ، بي كما تبن أن اانفتاح التجاري 

CO2 تيجة تتوافق مع، و العربية امتحدة، حيث استخلص  اإماراتعلى  Shabaz et al.(2014b)كل من   دراسة هذ ال
فض من انبعاثات غاز   Shahbaz etتتعارض مع دراسة كل من ، و CO2 ،Ben-Jebli et al.(2016)أن الصادرات 

al.(2014a)  ،على تونسFarhani et al.(2014) ،Ben-Jebli et al.(2014) تج ما است  Al-Mulali et، بي

al.(2015) .وية تأثر الصادرات ما م تكشف نتائج دراسته عن مع ص زيادة  أن الواردات تزيد من التلوث البيئي، بي أما فيما 
تائج أن تزيد السكان يزيد من االسكان تيجة تؤكد نتائج كل من  CO2بعاثات ن، فكشفت ال  Ahmed et ، وهذ ال

al.(2012) ما توصل ابيا على   Alam et al.(2016)، بي مو السكا يؤثر إ ما  CO2إ أن ارتفاع معدل ال د، بي باه
تج  CO2له تأثر سلي على  اي للتزايد السكا على  Rahman (2017)بالرازيل، كما است  CO2وجود تأثر إ
غادش، لكن سلي  الصن، اليابان، وتياندا.ي حالة  بب

سبة   ،بال ا أنه للتطور اما وية اإحصائية هذا امتغر م يؤثر سلبيا،لكن احظ تائج عن امع ا ال ، ي حن  تكشف ل
ابيا على  Ridzuan et al.(2017)وجد وي إحصائيا CO2أن التطور اما يؤثر إ ي حالة  لكن هذا التأثر غر مع

غافورة  ما، س فض من التلوث البيئي، من خال دراستهم حالة ماليزيا  Shahbaz et al.(2013)توصل  بي أن التطور اما 
سن البيئة و ااستثمار ي مشاريع  ما استخلص   ، من خال توجيه هذ اأموال  أن التطور اما  Boutabba(2014)بي

اعة على التلوث البييزيد من تدهور البيئي وية اإحصائية لتأثر الص تائج إ امع ا م تشر ال غر أن  ئي،. وعكس توقعات
Farhani et al.(2014) ة ا اعة وجد أن ارتفاع ي القيمة امضافة ال  .CO2يزيد من  عن القطاع الص

 الخاتمة: خامسا:

اص بست دول الي  دار لبيانات البانل ا مية امستدامة من خال تطبيق موذج اا ددات أهم أبعاد الت حاولت هذ الدراسة قياس 
ف من بن  طوي تص مية امستدامة ي اء موذج للت ا ب مية امستدامة، حيث حاول الدول الي حققت تقدما ي الوصول إ أهداف الت

تائج فمن بن  اءا على ال مو ااقتصادي، موذج العدالة ااجتماعية، وموذج التلوث البيئي، وب على ثاث ماذج فرعية ، وهو موذج ال
مية امستدامة  الي من شأها أن عواملال قيق الت دول والي من الضروري أن تعمل الدول على اعتمادها تساهم ي  ة ي ا هي مبي

:  التا

مو ااقتصادي  موذج التلوث البيئي موذج العدالة ااجتماعية موذج ال
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ااستثمار  تغرالتحكم ي معدل  -
ي امباشر  FDIاأج

 التعليم -

 الصادرات -

 التضخمالتحكم ي معدل  -

اصب  - زيادة القوى العاملة )خلق م
 شغل(.

مو ااقتصادي. -  ال

 ااستثمار احلي. -

 التعليم. -

فاظ على  - اانفتاح التجاري مع ا
 فائض اميزان التجاري.

 FDIالتحكم ي معدل  -

بائية. - ظر ي اإيرادات ا  إعادة ال

الرفع من مستوى دخل القطاع  -
 الفاحي.

مو  -  ااقتصادي.التحكم ي معدل ال

فاظ  - زيادة التبادل التجاري مع ا
 على الفائض.

 التحكم ي استهاك الطاقة. -

- . مو السكا  التحكم ي معدل ال

د من التلوث. -  مويل مشاريع ا

تائج  صوص أهم ال ا هذا، نردها كما يلي:و ث ا إليها من خال   الي توصل

اسق ما .1 قيق ت مية امستدامة يتطلب   بن السياسات ااقتصادية، ااجتماعية و البيئية. قيق الت

مو ااقتصادي والعدالة ااجتماعية هي عاقة غر خطية تأخذ شكل  .2  .inverted U-shapedالعاقة ما بن ال

مو ااقتصادي و التلوث البيئي هي عاقة غر خطية تأخذ شكل  .3  .N-shapedالعاقة ما بن ال

سن جانب معن، وتدهور جانب أخر، ومن بن  .4 ب التحكم ي معدات بعض امتغرات الي قد يكون  تائج  وحسب ال
د:  ، معدل استهاك الطاقة.  هذ امعدات  مو السكا ي امباشر، معدل التضخم، معدل ال معدل تغر ااستثمار اأج

 لتوظيف، معدل التبادل التجاري، مستوى التعليم. معدات التالية: معدل ا إ الرفع من ةباإضاف
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 ( :01الجدول رقم )

 (POLS) (FEM)  (POLS) (FEM) 

VARIABLES Ln(RPC) Ln(RPC) VARIABLES Ln(GINI) Ln(GINI) 

      
Ln(GFCF) 0.464*** 0.244*** Ln(RPC) 3.163** 1.575 
 (0.172) (0.0867)  (1.525) (2.449) 
Ln(EXP) 0.295*** 0.643*** Ln(RPC)^2 -0.139** -0.0538 
 (0.0605) (0.0460)  (0.0700) (0.116) 
Ln(FDI) 1.514*** 0.566*** Ln(FDI) 0.0144** 0.0135* 
 (0.517) (0.182)  (0.00594) (0.00688) 
Ln(EDU) 0.808*** 0.286*** Ln(TRAD) -0.00321*** -0.00255** 
 (0.236) (0.0894)  (0.000885) (0.00108) 
Ln(LAB) 4.537*** 1.823*** Ln(GFCF) -0.176** -0.100 
 (0.539) (0.222)  (0.0773) (0.0942) 
Ln(GE) -1.058*** 0.151 Ln(DEVFIN) 0.0262 0.0205 
 (0.179) (0.102)  (0.0219) (0.0260) 
Ln(INF) -0.0891*** -0.0315*** Ln(EDU) -0.190*** -0.117 
 (0.0298) (0.0103)  (0.0725) (0.0791) 
Ln(FDI)*ln(TRAD) 0.00148* -0.00103*** Ln(POP) 0.120*** 0.0770 
 (0.000836) (0.000318)  (0.0240) (0.337) 
Ln(ED)*ln(FDI) -0.337*** -0.116*** Ln(TAX) 0.162*** 0.0196 
 (0.111) (0.0392)  (0.0522) (0.0772) 
Constant 10.89*** 7.223*** Ln(EMAGRU) 0.211*** 0.294*** 

 (1.148) (0.710)  (0.0321) (0.0754) 

   Constant -15.88* -8.148 

Observations 150 150  (8.287) (14.59) 

R-squared 0.519 0.757    

Number of ID  6 Observations 146 146 

   R-squared 0.803 0.231 

   Number of ID  6 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 (:02الجدول رقم )

 (POLS) (FEM) (POLS) (FEM) 

VARIABLES Ln(CO2) Ln(CO2) Ln(CO2) Ln(CO2) 

     

Ln(RPC) -28.83*** 0.272 -168.3 208.3*** 

 (9.458) (2.682) (240.2) (51.27) 

Ln(RPC)^2 1.380*** -0.0216 14.24 -19.25*** 

 (0.436) (0.126) (22.13) (4.734) 

Ln(RPC)^3   -0.395 0.592*** 

   (0.680) (0.146) 

Ln(ENPC) -0.0823 1.393*** -0.0692 1.369*** 

 (0.181) (0.0812) (0.183) (0.0767) 
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Ln(DEVFIN) -0.303*** -0.0681*** -0.306*** -0.0530*** 

 (0.0576) (0.0146) (0.0579) (0.0143) 

Ln(POP) 0.354*** 0.837*** 0.354*** 0.694*** 

 (0.0718) (0.227) (0.0720) (0.217) 

Ln(TRAD) 0.00821*** -0.00224*** 0.00819*** -0.00180*** 

 (0.00238) (0.000617) (0.00239) (0.000592) 

Ln(INDUS) -1.187*** 0.254** -1.194*** 0.208** 

 (0.384) (0.0978) (0.385) (0.0928) 

Constant 152.6*** -24.45 656.5 -771.6*** 

 (52.09) (17.13) (868.6) (184.6) 

     

Observations 134 134 134 134 

R-squared 0.637 0.869 0.638 0.885 

Number of ID  6  6 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 ( :03الجدول رقم )

 (POLS) (FEM) (FEM) 

VARIABLES Ln(GINI) Ln(RPC) Ln(CO2) 

    

Ln(RPC) 3.163**  208.3*** 

 (1.512)  (35.39) 

Ln(RPC^2) -0.139**  -19.25*** 

 (0.0694)  (3.233) 

Ln(GFCF) -0.176** 0.244  

 (0.0702) (0.150)  

Ln(FDI) 0.0144** 0.566**  

 (0.00613) (0.202)  

Ln(EDU) -0.190*** 0.286*  

 (0.0725) (0.142)  

Ln(TRAD) -0.00321***  -0.00180** 

 (0.000824)  (0.000449) 

Ln(DEVFIN) 0.0262  -0.0530 

 (0.0285)  (0.0285) 

Ln(POP) 0.120***  0.694** 

 (0.0242)  (0.233) 

Ln(TAX) 0.162***   

 (0.0533)   

Ln(EMAGRU) 0.211***   

 (0.0313)   

Ln(EXP)  0.643***  

  (0.0771)  

Ln(LAB)  1.823**  

  (0.545)  
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Ln(GE)  0.151  

  (0.167)  

Ln(INF)  -0.0315*  

  (0.0135)  

Ln(FDI*TRAD)  -0.00103**  

  (0.000347)  

Ln(ED*FDI)  -0.116**  

  (0.0435)  

Ln(RPC^3)   0.592*** 

   (0.0987) 

Ln(ENPC)   1.369*** 

   (0.213) 

Ln(INDUS)   0.208 

   (0.153) 

Constant -15.88* 7.223*** -771.6*** 

 (8.233) (0.892) (132.9) 

Observations 146 150 134 

R-squared 0.803 0.757 0.885 

Number of ID  6 6 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
    

 2017ترتيب ماي (: 01الملحق رقم)
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 ااقتصادي( الجانب نموذج) WALDنتيجة اختبار  : (:01الملحق رقم)
 

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  241.3869 (5, 135)  0.0000 

Chi-square  1206.935  5  0.0000 
    
    

 ااجتماعي( الجانب نموذج)  WALDنتيجة اختبار  ( :02الملحق رقم )
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  1.452774 (5, 130)  0.2098 

Chi-square  7.263870  5  0.2017 
    
    

 البيئي( الجانب نموذج) WALDنتيجة اختبار  (:02الملحق رقم )

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  667.2206 (5, 120)  0.0000 

Chi-square  3336.103  5  0.0000 

 


