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الباحثة

ب

شكر وتقدير
"من لم يشكر الناس لم يشكر الله "
يطيب لي بعد شكر اهلل عز وجل ،أن أتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان إىل من شرفوني
بإشرافهم على رساليت األستاذ الدكتور معني حممد رجب مشرفاً رئيساً ،والدكتور الفاضل
حممود حممد صربة مشرفاً ،فجزاهم اهلل عين خري اجلزاء لتوجيهاتهم وإرشاداتهم القيمة.
كما وأتقدم جبزيل الشكر للجنة املناقشة واحلكم ،الدكتور عبداحلكيم الطالع
مناقشاً خارجياً ،والدكتور مسري أبومدللة مناقشاً داخلياً لقبوهلما مبناقشة رساليت وإثراءها
ببحر علمهما.
وأشكر اهليئة التدريسية يف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جبامعة األزهر؛ الدكتور
مسري أبو مدللة ،والدكتور نسيم أبو جامع ،والدكتور فاروق دواس ،واتقدم بالشكر اجلزيل
من الدكتور سيف الدين عودة.
وال أنسى من ال ينسى فضله بعد اهلل عز وجل  ،الدكتور مؤمن احلنجوري ملا كان له من
أثر بارز إلمتامي هلذه الرسالة.
كما وأتقدم بشكري اجلزيل من صديقاتي الالواتي كن معي خطوة خبطوة  ،فجزاهن
اهلل خري اجلزاء.
وأشكر العاملني مبكتبة جامعة األزهر ومكتبة اجلامعة اإلسالمية ملا قدموه لي من
مساعدة.
والشكر موصول لكل من أسدى لي أي مساعدة أو استشارة أو نصيحة .
ال هلل ...ثم لكم مجيعاً
فالشكر أو ً

الباحثة

ت

ملخص الدراسة
(تحليل العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في فلسطين)
()2012-1996

هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في فلسطين ،في

الفترة ( ،)2012-1996وذلك من خالل استخدام أسلوب السالسل الزمنية عن طريق مصفوفة
االرتباط ،والتي بينت ضعف االرتباط بين متغيرات الدراسة؛ لذلك تم استخدام نماذج الفترات
المتباطئة المقدرة عن طريق برنامج  ،Eviewsوذلك إليجاد العالقة بين المتغيرات المستقلة

والمتغير التابع.
إضافة إلى تركيز الدراسة على مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين ال سيما مؤشري التعليم

والصحة وأثرهما على النمو االقتصادي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،كان أبرزها :أن  %81من التغيرات الحاصلة في

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تسببها المتغيرات المستقلة المتباطئة المدرجة في

نموذج االنحدار المقدر ،حيث كانت مساهمة تأثير كل من المساعدات الخارجية ،ومتوسط

العمر المتوقع عند الميالد ،ومعدل المشاركة في القوى العاملة ،ومعدل الوفيات؛ معنوية ،في

حين كان مساهمة تأثير مساهمة متوسط سنوات الدراسة المتوقع؛ غير معنوية؛ وأن تأثير كل
من متوسط سنوات الدراسة المتوقع ومعدل الوفيات ومعدل المشاركة في القوى العاملة طرديا

على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،في حين تأثير كل من متوسط العمر المتوقع

عند الميالد ،والمساعدات الخارجية عكسيا على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

وأوصت الدراسة إلى زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة ،وزيادة
اإلنفاق على البحث العلمي ،وتبني توصياته ودعم التعليم الجامعي ،إضافة لزيادة معدل
المشاركة في القوى العاملة من خالل ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،والعمل على تخفيض

نسب البطالة.

ث

Abstract
Analysis of the relationship between human development
and economic growth in Palestine
1996-2012
This study aimed at the relationship between human development and
economic growth in Palestine analysis, in the period (1996-2012), and
through the use of time-series method by correlation matrix, which showed
weak correlation between the variables of the study; therefore been used
periods of sluggish estimated models by Eviews program, so as to find a
relationship between the independent variable and the dependent variables.
In addition to the study's focus on human development in Palestine,
especially indicators of education and health indicators and their impact on
economic growth.
The study found a range of results, most notably: that 81% of the changes in
the GDP per capita caused by the independent variables sluggish included in
the estimated regression model, where the contribution of the effect of foreign
aid changes, and the average life expectancy at birth, and the rate of
participation in the workforce, and the mortality rate; significantly, while the
contribution of the impact of the contribution of the average years of expected
study; not significant; and that the effect of the average years of anticipated
study, mortality and the rate of participation in the labor force is directly
proportional to the per capita gross domestic product (GDP), while the effect
of Each of the average life expectancy at birth, and foreign aid inversely to
the per capita GDP
The study recommended to increase the proportion of government
expenditure on education and health sectors, and increased spending on
scientific research, and the adoption of its recommendations and support of
higher education, as well as to increase the labor force participation rate by
linking education to the labor market outcomes and work to reduce the
unemployment rate.
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الفصل األول
اإلطـار العـام للدارسة
 مقدمة.

 مشكلة الدراسة.
 فرضيات الدراسة.
 أهمية الدراسة.

 أهداف الدراسة.
 منهجية الدراسة.
 متغيرات الدراسة.
 حدود الدراسة.

 مصادر جمع البيانات.
 الدراسات السابقة.

 التعقيب على الدراسات السابقة.

مقدمة:
حازت التنمية البشرية على اهتمام كبير في األدبيات االقتصادية الحديثة ،حيث أصبحت مفهوما

متطو ار لمفاهيم تنموية سابقة ،فقد اعتبرت أن االستثمار في تحسين القدرات البشرية للمساهمة في

تحقيق النمو االقتصادي ال يقل أهمية عن االستثمار في رأس المال المادي ،ولكنه يخالفها في كونه

يجعل البشر هم محور التنمية والمشاركين بها أيضا؛ وتعيد اإلنسان إلى مكانه الصحيح في النشاط
االقتصادي.

وقد انتشر مفهوم التنمية البشرية المستدامة خالل العقود الثالثة األخيرة ،وأخذ يناقش مفهوم النمو

االقتصادي الذي كان يحتل الصدارة خالل الخمسينات والستينات.

وقد حصل هذا المفهوم على دفعة إضافية بعد أن تبناه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نهاية
الثمانينات ،كما تم تطوير المفهوم إلى مقاييس كمية وال زال النقاش محتدما حول المفهوم نفسه،

وتطبيقاته على حاالت عينية محددة ،وأساليب قياسه ،وأخي ار حول تحويله إلى مؤشر مركب واحد

يعكس مستوى التنمية البشرية المستدامة في بلد أو مجتمع ما.
وعليه فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتحليل العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في

األراضي الفلسطينية من خالل دراسة بعض مؤشرات التنمية البشرية وعالقتها بمستويات النمو
االقتصادي.

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التالي:
" ما هي العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في فلسطين"
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما مدى تأثير العمر المتوقع عند الميالد على النمو االقتصادي الفلسطيني؟

 .2إلى أي مدى تؤثر عدد سنوات الدراسة المتوقع على نمو االقتصاد الفلسطيني؟
 .3هل معدل الوفيات له تأثير على معدالت النمو االقتصادي؟

 .4ما مدى تأثير معدل المشاركة في القوى العاملة على النمو االقتصادي؟
 .5هل تؤثر المساعدات الخارجية على معدالت النمو االقتصادي؟
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فرضيات الدراسة:
افترضت الدراسة أن هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع

والمتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والمقاس باألسعار الثابتة ،وذلك كما يلي:

 .1هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمتوسط العمر المتوقع عند الميالد على نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .2هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمتوسط عدد سنوات الدراسة المتوقعة على نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .3هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمعدل الوفيات على نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي.

 .4هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمعدل المشاركة في القوى العاملة على نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي.

 .5هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لمتغير المساعدات الخارجية على نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي.

أهمية الدراسة :
يعتبر موضوع التنمية البشرية من الموضوعات الحديثة -إلى حد ما -على المستوى الدولي؛ ومن

الموضوعات التي تستوجب الدراسة والتحليل السيما على مستوى االقتصاد الفلسطيني من خالل دراسة
النمو االقتصادي ،وربطه بالتنمية البشرية في فلسطين ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 .1تساعد راسمي خطط التنمية الفلسطينية على تحديد أولويات التنمية البشرية من خالل التركيز على
أكثر مؤشراتها تأثي ار على النمو االقتصادي.

 .2تعتبر الدراسة من الدراسات المهمة التي تستند إلى أسلوب تحليلي قياسي بإيجاد العالقة بين التنمية
البشرية والنمو االقتصادي والتي قد تساعد الباحثين والمهتمين في هذا المجال.

 .3تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي تحاول تحليل العالقة بين التنمية
البشرية وبين النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحليل العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في االقتصاد الفلسطيني
وتركز على النقاط التالية:
 .1التعرف على مفاهيم التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي وتسليط الضوء على خطط التنمية
االقتصادية في فلسطين.
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 .2التعرف على مفهوم التنمية البشرية وأدلتها وطرق قياسها.

 .3وصف وتحليل أبرز مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين.
 .4دراسة وتحليل اتجاهات وروابط العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي حتى يمكن الوقوف
على الفهم الصحيح والدقيق لطبيعة هذه العالقة والربط المزدوج بينها.

 .5تقديم االقتراحات والتوصيات لمتخذي وراسمي خطط التنمية الفلسطينية.

منهجية البحث :
استخدمت الباحثة المنهجين الوصفي ،والقياسي لتحقيق أهداف الدراسة؛ حيث استخدم المنهج الوصفي

في وصف محتويات التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي والتنمية البشرية في فلسطين ،واستخدم المنهج
القياسي لتحليل وقياس مدى العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي وذلك من خالل استخدام
األساليب القياسية ،ومن ثم تقدير العالقة بين متغيرات الدراسة وفقا لنماذج فترات اإلبطاء.

متغيرات الدراسة :
المــتغـــيــر التــابــــع  :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة.
المتغيرات المستقلة :
متوسط العمر المتوقع عند الميالد.
متوسط سنوات الدراسة المتوقع.
معدل الوفيات.
معدل المشاركة في القوى العاملة.
إجمالي المساعدات الخارجية.

حـــدود الـدراســــة :
الحدود المكانية :األراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة).
الحدود الزمانية .2012-1996 :

مصادر جمع البيانات :
تم الحصول على البيانات من مصادرها الرسمية وذلك من خالل البيانات المنشورة للجهاز المركزي

لإلحصاء الفلسطيني) ،(PCBSوبيانات مجموعة البنك الدولي ) ،(Albankaldawliباإلضافة إلى
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البيانات الرسمية المنشورة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" اليونسكو"( ،)UNESCOوو ازرة

الصحة الفلسطينية.

وقد تم االستعانة أيضا بالمصادر الثانوية من خالل الكتب والدوريات والمنشورات.

الــدراســـات السـابـقــة :
أ .الدراسات المحلية:
 .1دراسة (جامع )2014 ،بعنوان" :الدور التنموي لمساعدات االتحاد األوروبي على االقتصاد
الفلسطيني".

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التنموي للمساعدات األوروبية على االقتصاد الفلسطيني،
ومدى تأثرها وارتباطها باألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،والتعرف على المعيقات الخارجية

والداخلية التي تحول دون االستغالل األمثل للمساعدات.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي إضافة إلى المنهج القياسي باستخدام معادلة االنحدار

المتعدد الختبار العالقة بين المساعدات والقروض األوروبية على النمو االقتصادي الفلسطيني خالل

الفترة من عام  1994حتى عام .2012

وقد توصلت الدراسة إلى أن األثر الحدي للمساعدات والقروض األوروبية كان سلبيا على النمو

االقتصادي ،معب ار عنهما بمعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث أن أي زيادة في معدل
المساعدات بمقدار وحدة واحدة ترافق مع تراجع معدل النمو االقتصادي بمقدار  13.63وحدة- ،وقد

استخدمت الدراسة الوحدة بدال من النسبة لقياس األثر الحدي -وقد عزت الدراسة هذا االنخفاض إلى
نمط واتجاه هذه المساعدات حيث كانت أغلبها للجانب اإلغاثي وتمويل عجز الموازنة.

وأوصت الدراسة على ضرورة العمل الجاد على إعادة النظر في األولويات والمجاالت التي توجه

إليها المساعدات والقروض على أن يكون التركيز على المشاريع التنموية والحيوية.

وقد اتفقت نتائج دراسة جامع مع نتائج الدراسة الحالية من حيث سلبية تأثير هذه المساعدات على

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك لتوجيه أغلب هذه المساعدات إلى الجانب اإلغاثي

وليس التنموي الذي يصب في التنمية.

 .2دراسة (سمارة )2013 ،بعنوان  " :المساعدات الخارجية وآثارها على النمو االقتصادي الفلسطيني"
هدفت الدراسة للتعرف على المساعدات الخارجية وآثارها على النمو االقتصادي الفلسطيني معب ار

عنه بالناتج المحلي اإلجمالي وقد استخدمت الدارسة التحليل الوصفي باإلضافة للمنهج القياسي الذي
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اعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مؤش ار للنمو االقتصادي كمتغير تابع ،وادراج مجموعة من المتغيرات
المستقلة متمثلة في السياسة المالية والتراكم الرأسمالي والصادرات.

وتوصلت الدراسة إلى أن المساعدات الخارجية أثرت إيجابيا على الناتج المحلي الفلسطيني ولكنه لم

يكن الدور الريادي في هذا التأثير ،كما كان لهذه المساعدات دو ار بار از في دعم الفئات المهمشة
والقطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية ولكن السياسات االسرائيلية والهيمنة على األراضي

الفلسطينية لم يمكن هذه المساعدات من أي انجاز تنموي.
وأوصت الدراسة بضرورة تقييم التجربة الفلسطينية مع المساعدات والعمل على إعادة هيكلتها لتالئم
الخطط التنموية الفلسطينية ،باإلضافة إلى ضرورة التخلص من الهيمنة اإلسرائيلية على األراضي

الفلسطينية.

وقد اتفقت دراسة سمارة مع الدراسة الحالية من حيث استخدامها نفس المتغيرات التي استخدمتها
الدراسة الحالية وهي تأثير المساعدات على النمو االقتصادي ولكنها اختلفت في تأثير هذه المساعدات
على النمو االقتصادي وذلك يرجع إلى اختالف مصادر جمع البيانات التي أدت إلى اختالف النتائج.

 .3دراسة (الخطيب )2005 ،بعنوان" :دور التعليم في بناء رأس المال البشري :األراضي
الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلى استعراض مؤشرات التنمية البشرية في األراضي الفلسطينية والتركيز على التعليم

باعتباره من أبرز المؤشرات داللة على التنمية البشرية.

وتوصلت الد ارسة إلى أن المساعدات الخارجية من مؤشرات التنمية البشرية التي قدمتها الدول

المانحة للسلطة الفلسطينية ورغم ذلك كان هناك تراجع واضح في دور معظم المؤسسات العاملة في
مجال الصحة والتعليم ،حيث أظهرت محدودية أثر مساعدات الهيئات المانحة على التنمية البشرية.
كما توصلت إلى أن اإلنفاق الحكومي على الصحة ال يتعدى  %4.2من إجمالي الناتج المحلي

وكذلك تدني عدد األطباء نسبة إلى السكان ،وأن نوعية التعليم شهدت تراجعا ملحوظا في األراضي
الفلسطينية خالل فترة الدراسة ،باإلضافة إلى تدني مستوى اإلنفاق الحكومي على التعليم والذي بلغ

 %6.4من الناتج المحلي اإلجمالي.

وأوصت الدراسة إلى زيادة اإلنفاق على مكونات التنمية البشرية بصورة عامة وعلى التعليم والصحة

بصورة خاصة بما ال يقل عن  %10من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.
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إضافة لربط برامج الكليات الجامعية ببعض القطاعات االقتصادية لتحقيق أهداف التنمية البشرية،

وانشاء جامعة للدراسات العليا على مستوى الماجستير تعنى بالبحث والتطوير الذي يهتم باحتياجات
المجمتع والمؤسسات الفلسطينية.

ب .الدراسات العربية :
 .1دراسة (أبو العينين )2012 ،بعنوان  " :اختبار فرضية عالقة السببية بين االستثمار في رأس

المال البشري والنمو االقتصادي في مصر باستخدام نماذج التكامل المتساوي وتصحيح الخطأ

(.)2011-1990

هدفت الدراسة إليجاد عالقة بين االستثمار في رأس المال البشري ( الصحة ،التعليم) وبين النمو

االقتصادي في مصر في الفترة  2011-1990باستخدام نماذج التكامل المتساوي وتصحيح الخطأ.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة سببية بين االستثمار في رأس المال البشري ( المتمثل في

اإلنفاق على ا لتعليم والصحة ) وبين النمو االقتصادي وليس العكس بمعنى عدم معنوية تأثير النمو
االقتصادي على االستثمار في رأس المال البشري ،وذلك في األجل القصير ،في حين وجدت عالقة

سببية اتجاهية في األجل الطويل بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي.

وأوصت الدراسة باالعتماد على التنمية الذاتية المعتمدة على رأس المال البشري لتحقيق التنمية
المستدامة في مصر ،وزيادة معدل اإلنفاق السنوي على قطاعي التعليم والصحة معا بالتزامن مع زيادة

مخصصات اإلنفاق على البحث العلمي.

 .2دراسة (الجومرد ووحيد )2011 ،بعنوان " :العالقة بين الصحة والتعليم ،في البلدان النامية".
هدفت الدراسة إليجاد عالقة سببية بين الصحة والنمو االقتصادي في البلدان النامية من خالل
قنوات التأثير المتبادل بين هذين المتغيرين ،فضال عن تحديد اتجاه سببية العالقة وقياسها ،وافترضت
الدراسة أن يكون تأثير الصحة في الدخل إيجابي لمجموعة البلدان النامية أكثر من البلدان المتقدمة،
حيث استخدمت الدراسة المنهج التحليلي االقتصادي المقارن باستخدام عدد من المتغيرات االقتصادية

الكلية إضافة الستخدام نموذج المعادالت اآلنية التي تم تقديرها باستخدام طريقة المربعات الصغرى

من خالل المعادلة:
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حيث:
= إجمالي تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي.
= نسبة اإلدخار من الناتج المحلي.
= اإلناا الحكومي كنسبة من الدخ..
= الرقم القياسي ألسعار المستهلك.
= نسبة السكان الحضر من إجمالي السكان.
= معدل الخصوبة الكلي.
= عدد السكان.
= توقعات الحياة عند الميالد.

وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير الصحة في بلدان منخفضة الدخل إيجابي إذ أن تغير الصحة
بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تغير في متوسط دخل الفرد بمقدار  21.4وحدة ،ويكون اتجاه سببية

العالقة من الصحة إلى النمو االقتصادي ،في حين كانت النتيجة معاكسة في البلدان مرتفعة الدخل

حيث كانت اتجاه العالقة من النمو االقتصادي إلى الدخل.

وقد أوصت الدراسة إلى تحسين مستويات التغذية وفرص الحصول على حياة آمنة وخدمات ومرافق

صحية أفضل ،فضال على العمل على زيادة القدرة الشرائية لمزيد من الرعاية الصحية وتحسين
نوعيتها.
 .3دراسة (محمد )2010 ،بعنوان " :األهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور
التربية والتعليم فيه".

هدفت الدراسة إلى بيان األهمية االقتصادية والتنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور

التربية والتعليم فيه ،من خالل دراسة خطط التنمية في الوطن العربي ومدى مالئمة مخرجات التربية
والتعليم فيه وهل هذه المخرجات تعزز خطط التنمية وتعمل على إنجاحها ومواجهة التحديات التي

تعترضها.

وتوصلت الدراسة إلى أن دور قطاع التعليم في تكوين رأس المال البشري يثير قضايا هامة بالنسبة

إلى السياسات االقتصادية وخاصة القضايا المرتبطة بدور الحكومة في تقديم خدمات التعليم والقدر

األمثل من اإلنفاق الحكومي على التعليم.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على رفع معدل تعليم اإلناث خاصة في المرحلة األساسية

ومساواتها بمعدالت الذكور فمن شأن هذا أن يأتي بالفوائد على المستويين الشخصي والوطني تفوق
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مردود تعليم الذكور أو يؤدي تعليم المرأة إلى انخفاض معدالت الوفيات عند األطفال وخفض معدالت

الخصوبة واإلسهام في تحسين صحة أفراد األسرة ،وزيادة فرص تعليم األطفال.

باإلضافة إلى أنها أوصت لتعزيز اتجاه التعليم العالي نحو الدراسات العلمية والعملية بما يحقق

أهداف التنمية ومتطلباتها من الموارد البشرية المدربة.

 .4دراسة (عيسى )2009،بعنوان " :محددات التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية ،دراسة
إحصائية-تحليلية "

هدفت الدراسة لمعرفة واقع التنمية البشرية في اليمن وابراز التطور الكمي لمؤشراتها األساسية
وتحديد المؤشرات االقتصادية واالجتماعية ذات التأثير المباشر على مستوى التنمية البشرية ورصد

إسهامها إيجابا أو سلبا على مستوى التنمية البشرية.

واستخدمت الدراسة أسلوب اإلنحدار الخطي المتعدد لدراسة تأثير دليل العمر المتوقع  ،LIودليل

التعليم  ،EIودليل الناتج المحلي اإلجمالي  ،GDPIعلى دليل التنمية البشرية  ،HDIباستخدام
مصفوفة ارتباط بيرسون من خالل المعادلة:

HDI=B0+B1LI+B2EI+B3GDPI

والتي أظهرت أن األدلة الثالثة ترتبط ارتباطا طرديا بالمتغير التابع والمتمثل في دليل التنمية

البشرية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن متغير التعليم ويليه متغير العمر المتوقع عند الميالد لها األثر

اإليجابي األكبر على دليل التنمية البشرية ،أما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فإنه أضعف

المتغيرات تأثي ار على دليل التنمية البشرية.

حيث ساهم دليل التعليم بارتفاع دليل التنمية البشرية  %33.6يليه كل من دليل العمر المتوقع

 %33.4ودليل الناتج المحلي اإلجمالي  ،%32.7وأن هناك عالقة ارتباطية غير معنوية بين دليل

التعليم ودليل الناتج المحلي اإلجمالي وهو ما يدل على أن تدني مستوى مؤشرات التعليم والصحة

ساهمت في انخفاض مستوى النمو االقتصادي في اليمن.

وأوصت الدراسة على توجيه الموارد المخصصة لقطاع التعليم نحو التركيز على نوعية التعليم ودعم
سياسات البحث العلمي ودعم برامج محو األمية باإلضافة إلى زيادة الخدمات الصحية للسكان الفقراء

واألقل انتفاعا وتشكيل هيئة للتنمية البشرية للمشاركة في وضع السياسات المتعلقة بالتنمية البشرية
وكذلك الرقابة على تنفيذ هذه السياسات.
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 .5دراسة (ميسي (2007 ،بعنوان " :التنمية البشرية في المغرب العربي"
هدفت الدراسة لتوضيح مفاهيم التنمية البشرية ومقاييسها وطرق حساب دليل التنمية البشرية،

إضافة إلى إجراء مقارنة بين مؤشرات التنمية البشرية في دول المغرب العربي الخمس ،وقد استخدمت
الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي مقسمة المؤشرات المستخدمة إلى مؤشرات صحية تتمثل في

معدالت الوفيات ومؤشرات البقاء على قيد الحياة ،إضافة إلى مؤشرات التعليم واهمها مؤشر اإلنفاق

العام على التعليم ومؤشر التسرب من المدراس ومؤشر معدالت االلتحاق بالمستويات التعليمية.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في مؤشرات التنمية البشرية بين دول المغرب العربي

حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية للدول الخمس  ،0.69وارجعت الدراسة التفاوت إلى االختالف في

مستويات الدخل بين الدول.

 .6دراسة (أبو السندس و الزيود )2006 ،بعنوان " :تفاوت التنمية البشرية في المملكة العربية
األردنية الهاشمية"

هدفت الدراسة إلي قياس التفاوت في دليل التنمية البشرية بين محافظات في األردن ،وتحديد

المحافظات التي يقل فيها مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مؤشرات التنمية

الثالثة(الصحة العامة ،والتحصيل التعليمي ،والدخل الحقيقي) ،مستخدمة في ذلك األسلوب التحليل
الوصفي للبيانات المتمثلة في المؤشرات الرئيسية الثالثة ( متوسط العمر المتوقع عند الميالد ،معدل

اإللمام بالقراءة والكتابة ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي).

وقد توصلت إلى وجود تفاوت في متوسط العمر المتوقع عند الميالد بين المحافظات وحسب

الجنس ،وقد بلغ مؤشر اإللمام بالقراءة والكتابة في محافظات األردن  %89.9حيث كان أعلى نسبة

في محافظة عمان  ،%96.5وأقل نسبة في محافظة معان  ،%80.5وأن هناك تفاوت في دليل

التنمية البشرية بين المحافظات حيث أن هناك ثالث محافظات تتمتع بمستويات تنمية بشرية مرتفعة،

وثالث محافظات بمستويات تنمية بشرية متوسطة ،وباقي المحافظات والبالغة سبعة تتمتع بمستوى
تنمية بشرية متدنية.
وأوصت الدراسة إلى تبني خطط تنموية وبرامج سياسية جديدة تهدف إلى تقليل التفاوت في دليل

التنمية البشرية من خالل تحسين مستويات الصحة والرعاية الصحية والتحصيل التعليمي وزيادة

المشاريع اإلنتاجية المولدة للفرص الوظيفية وتوفير الدخل المناسب في المحافظات التي تدنت فيها
المستويات المعيشية ونوعية الحياة في دليل التنمية البشرية في األردن.
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 .7دراسة (بن صوشة )2005 ،بعنوان  " :التنمية البشرية والنمو االقتصادي ،دراسة حالة الجزائر
سنة "2004

هدفت الدراسة للتعرف على الجانب النظري للتنمية البشرية من خالل التعرف على مفهومها،

وعناصرها ودليلها ومستوياتها ومعالم استراتيجية التنمية البشرية في الدول النامية باإلضافة للجانب
النظري للنمو االقتصادي ،من خالل التعرف على مفهوم النمو االقتصادي ،ومقاييس هذا النمو

والتعرف على طبيعة العالقة بين النمو والتنمية ،ثم سلطت الضوء على حالة االقتصاد الجزائري من

خالل مختلف المؤشرات االقتصادية وتتبع مسار هذه التنمية باإلضافة للتعرف على مستوى التنمية

البشرية في الجزائر مقارنة بدول أخرى ،مستخدمة األسلوب التحليلي الوصفي للبيانات الصادرة عن
تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP

وتوصلت الدراسة إلى أن التنمية االقتصادية هي شرط ضروري للتنمية البشرية الشاملة والمستدامة،

ويمكن تحسين دليل التنمية البشرية ألي بلد بالتركيز على المكون الذي تملك فيه الدولة ميزة وذلك

بإهمال المكونين اآلخرين ،وأن هناك مؤشرات إيجابية عن التنمية البشرية في الجزائر سواء في
مجاالت التعليم أو الصحة أو نصيب الفرد من الناتج المحلي ،وأن الجزائر تعتبر من ضمن الدول

ذات مؤشرات التنمية البشرية المتوسطة.

 .8دراسة (مسعد )2005،بعنوان ":دور التعليم في تحقيق النموذج الماليزي للتنمية البشرية"
هدفت الدراسة إلى تحديد دور التعليم كمكون من مكونات التنمية البشرية في تحقيق مستويات

مرتفعة من الدخل ،وتخفيف حدة المشكلة االقتصادية مع التطبيق على التجربة الماليزية.

وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب االستنباطي مستخدمة منهج التحليل اإلحصائي الستخالص
المؤشرات والنسب ذات العالقة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن العوائد التي يحصل عليها الفرد من التعليم تختلف باختالف المرحلة
التعليمية فتكون منخفضة نسبيا في المرحلة االبتدائية ،وتبدأ باالرتفاع في المرحلة الثانوية ثم الجامعية،
في حين أن العوائد االجتماعية تبدأ مرتفعة بالمرحلة االبتدائية وتنخفض بالمرحلة الثانوية والجامعية

والتي تكون فيها التكاليف االجتماعية مرتفعة بعكس المرحلة االبتدائية.

وأوصت الدراسة ضرورة االهتمام بالتعليم والبحث العلمي من حيث النوع وليس الكم وربطهما

بالتنمية.
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 .9دراسة (النجفي والدعمة ،)2001،بعنوان " :التنمية البشرية والنمو االقتصادي ،دراسة تحليلية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التنمية البشرية والتعرف على مؤشراتها ومضامينها من

حيث ضرورة االهتمام بتكوين القدرات البشرية للمجتمع  ،بهدف تزويدها بالمهارات والقدرات الالزمة
الستخدامها في العملية اإلنتاجية ،فضال عن توفير الرعاية الصحية والغذاء الالزم بدعم هذه القدرات

في تحقيق النمو االقتصادي المنشود وبنفس الوقت االستفادة من النمو االقتصادي المتحقق بتوسيع
خيارات المجتمع وتحسين قدراته البشرية بعملية متكررة ومستمرة.

وحاولت الدراسة بناء دليل جديد للتنمية البشرية يضم في احد جانبيه متضمنات التنمية البشرية؛

التعليم ،الصحة ،الغذاء وفي الجانب اآلخر الدخل ،مستخدمة في ذلك األسلوب التحليلي للتعرف على
واقع التنمية البشرية في مناطق العالم المختلفة ،ومقارنتها من حيث مؤشر التنمية البشرية وفقا للدليل

المقترح.

وتوصلت الدراسة باالستناد على الدليل المقترح إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند %1
يمكن قبولها عند استخدام اللوغاريتم للمؤشرات الثالثة مع لوغاريتم النمو االقتصادي حيث كانت

المعادلة :

Log Eng = 0.171 Log Ei + 0.294 Log Hi + 0.544 Log Ni
حيث :Egm :مؤشر النمو االقتصادي :Ei .مؤشر التعليم :Hi .مؤشر الصحة : Ni .مؤشر

التغذية

D.W=1.608

=94.5

R2=0.946

وهو ما يعني أن الدول التي يكون فيها مؤشر الدخل أعلى من مؤشر التنمية البشرية يكون لديها

إمكانية إلفادة المجتمع من ثمار النمو االقتصادي بشكل أكبر من المتحقق وعلى النقيض فإن الدول
التي يكون فيها مؤشر التنمية البشرية أعلى من مؤشر الدخل فبإمكانها استخدام قدراتها البشرية بشكل

أفضل لتحقيق نمو اقتصادي يتم من خالله تحقيق التوازن اإلنمائي.
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دراسة (حسانين )2000 ،بعنوان" :تحليل التكامل المشترك بين النمو االقتصادي والتنمية

البشرية في مصر"

تناولت الدراسة عرضا لتعريف التنمية البشرية وطرق قياسها ،كما أوضحت مالمح التنمية البشرية
في الفكر االقتصادي ،ثم تعرضت إلى دراسة العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية ،وهدفت
إلى بحث ما إذا كان هناك عالقة تكامل مشترك بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية في مصر
وذلك خالل الفترة ( )1998-1969ودراسة العالقة المزدوجة والتأثير المتبادل بينهما.
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وقد استخدمت الدراسة أسلوب التكامل المشترك وسببية جرانجر إليجاد العالقة بين النمو

االقتصادي معب ار عنه بمعدالت النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي ،والتنمية البشرية ممثلة
بمعدالت النمو في حجم اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعية كنسبة من الناتج المحلي

اإلجمالي ،وذلك من خالل المعادلة:
R2=0.81

∆T= - 0.016 + 0.438∆Yt-1 + 0.708∆Tt-1 - 0.0732 ut-1

R2=0.72

∆Y= 0.043 + 0.371∆Yt-1 + 0.732∆Tt-1 – 0.549 ut-1

حيث أن :
 : ∆Tالتنمية البشرية معب ار عنها باإلنفاق على الخدمات االجتماعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 : ∆Yالنمو االقتصادي معب ار عنه بنصيب الفرد الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
 : R2معامل التحديد.

 : uالمتغير العشوائي.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية في مصر ،وأن

هذه العالقة قائمة في األجل الطويل ،وأنهما يتغيران معا وال يتباعدا عن بعضهما البعض ،كما أثبت
التحليل اإلحصائي للدراسة وجود عالقة سببية طويلة األجل أو بعبارة أخرى فإن النمو االقتصادي

يسبق التنمية البشرية إضافة إلى إثباتها وجود عالقة ارتباط قوية  ،وأن  %81من التغيرات في التنمية

البشرية ترجع إلى النمو االقتصادي ،وأن  %72من التغير في النمو االقتصادي يرجع إلى النمو في
اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعية ،وأن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  %1يؤدي إلى

زيادة اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعية بمعدل  %44بالمقابل فإن زيادة اإلنفاق الحكومي

بمقدار  %1يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بمقدار .%37
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دراسة (باقر )1997 ،بعنوان  " :قياس التنمية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربية"

هدفت الدراسة لقياس التنمية البشرية ل 17بلدا عربيا اعتمادا على ثالثة جوانب هي الجانب

االقتصادي واالجتماعي والجانب اإلنساني حيث حسبت األدلة على مستوى جوانب التنمية البشرية

الثالثة وعلى مستوى مجمل التنمية البشرية.

مؤشر ،منها  13مؤشر للجانب االقتصادي منها نصيب الفرد من الناتج المحلي
ا
وقد تم اختيار 43

اإلجمالي والقوى العاملة كنسبة من مجموع السكان ،و  21مؤشر للجانب االجتماعي من ضمن ما
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تضمنته العمر المتوقع عند الميالد ومعدل الوفيات ،و 9مؤشرات للجانب االنساني ،بحيث تضمن

االتساق والتكامل بين المؤشرات المختارة ،وذلك باستخدام ما يعرف بطريقة المركبات الرئيسية

1

وتوصلت الدراسة إلى ترتيب تسلسلي للبلدان المشمولة في الدراسة من حيث دليل التنمية البشرية،

بحيث قسمت الدول إلى دول ذات تنمية بشرية متدنية ومرتفعة ومتوسطة ،لكن لم تشمل هذه الدراسة
األراضي الفلسطينية من ضمن الدول العربية المشار إليها.
ج .الدراسات األجنبية :
1. (Kargi, 2014) Labor force participation rate and economic growth:
observations for Turkey

معدل مشاركة القوى العاملة والنمو االقتصادي :مالحظات عن تركيا
هدفت الدراسة لمناقشة النظريات المرتبطة بنمو السكان ومشاركة القوى العاملة بالنمو االقتصادي،

وتسليط الضوء على محموعة الدراسات التي تفسر أسباب انخفاض معدالت المشاركة في القوى
العاملة في االقتصاد التركي والبالغة  ،%53برغم الزيادة في معدالت النمو االقتصادي.

وقد استخدمت الدراسة مصفوفة االرتباط لدراسة العالقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة على
المتغير التابع والمتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي ،وفقا للمعادلة:
)GDP= f (LPR, UE, EMP, LF, P
حيث:

 :LPRمعدل المشاركة في القوى العاملة
 :UEالعاطلين عن العمل

 : EMPمجموع العاملين.
 : Pالسكان

 : LFقوة العمل

وتوصلت الدراسة أنه ال يوجد ارتباط ذو معنى بين متغيرات الدراسة والناتج المحلي اإلجمالي فقد

بلغ معامل ارتباط معدل المشاركة في القوى العاملة مع الناتج المحلي اإلجمالي ( ،(-0.03في حين

كانت العالقة معنوية بين مجموع العاملين ومعدل المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت (.)+0.91

كما توصلت إلى أن معدالت النمو المرتفعة ال تعني زيادة في نسبة مشاركة القوى العاملة في

االقتصاد التركي.

وأوصت الدراسة إلى ترجمة معدالت النمو المرتفعة إلى زيادة في نسب مشاركة القوى العاملة ال

سيما زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة.
1

أسلوب إحصائي الستخالص عدد قليل من العناصر أو العوامل المشتركة وتدعى مركبات لتمثيل العالقات الموجودة ضمن عدد كبير من

المتغيرات المترابطة فيما بينها ،ويعمل هذا األسلوب على قياس تلك المركبات التي تكون عادة غير قابلة للمشاهدة والقياس المباشر عن طريق
مجموعة من المتغيرات التي يمكن مشاهدتها وقياسها بشكل مباشر ( باقر.)1997،
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2. (Awel, 2013): The long-run Relationship between Human Capital and
Economic Growth in Sweden

العالقة بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي في السويد في المدى الطويل
هدفت الدراسة إليجاد العالقة السببية بين رأس المال البشري والنمو االقتصادي في السويد،

مستعرضة التطور التاريخي لنظريات رأس المال البشري مستخدمة في ذلك بيانات السالسل الزمنية
خالل الفترة ،2000-1870
الختبارات التكامل المشترك.

من خالل اختبار جذر الوحدة واختبار جرانجر للسببية باإلضافة

وتوصلت الدراسة إلى أن رأس المال البشري  -والذي يعتبر نتاج أساسي للتعليم والصحة – والنمو

االقتصادي كالهما يسبب اآلخر ويؤثر في األخر وذلك في المدى الطويل

وقد أوصت الدراسة إلى زيادة تعليم العمال أكثر والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية وبالتالي
زيادة النمو االقتصادي.
3. (Asghar, 2012): Human Capital and Economic Growth in Pakistan: A cointegration and causality analysis

رأس المال البشري والنمو االقتصادي في باكستان :تحليل السببية والتكامل المشترك.
هدفت الدراسة الستكشاف دور رأس المال البشري في اتجاهات التعليم والصحة وبين النمو
االقتصادي في باكستان خالل الفترة الزمنية  2009-1974باستخدام البيانات السنوية واختبار
خصائص المتغيرات من خالل اختبار جذر الوحدة والتكامل المشترك باإلضافة الختبار العالقة

السببية وتقدير نموذج الدراسة وفقا للمعادلة :

IPCYt=20.51+4.01 EIt + 6.35HIt

حيث :
 : IPCYtلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي معب ار عنه بنصيب الفرد من الدخل.
 : EIدليل التعليم (كموشر أول لرأس المال البشري)
 : HItدليل الصحة (كموشر ٍ
ثان لرأس المال البشري)
وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير قوي جدا لرأس المال البشري من خالل متغيري التعليم والصحة
على معدالت النمو االقتصادي معب ار عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
وأوصت الدراسة بزيادة االستثمار في الصحة والتعليم وأن يكون هناك تنسيق بين زيادة اإلنفاق على

التعليم والصحة بما يتناسب مع زيادة رفع معدالت النمو االقتصادي.
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4. (Mukheriee and Chakraborty, 2011) Is there any relationship between
Economic Growth and Human Development? Evidence from Indian States

هل هناك أي عالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية؟ أدلة من الواليات الهندية
هدفت هذه الدراسة إليجاد العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية في  28والية هندية وذلك

خالل أربع فترات زمنية ،واعتمدت في ذلك على استخدام التقارير الوطنية للتنمية البشرية لبناء مؤشر
للتنمية البشرية في كل والية على حدا ومقارنتها فيما بينها ،وتحديد مدى تأثير النمو االقتصادي على

التنمية البشرية من خالل مؤشرات التعليم والصحة.

وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط دخل الفرد ال يترجم فعليا إلى تأثيرات مباشرة في التنمية البشرية

وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في انجازات التنمية البشرية لكل والية في الهند بخالف متوسط دخل

الفرد.

5. (Khodabakhshi, 2011) Relationship between GDP and Human Development
Indices in India

"العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي ومؤشرات التنمية البشرية في الهند"
هدفت الدراسة للتعرف على مؤشرات التنمية البشرية ومقارنتهم مع بعضهم البعض ،ومدى تأثيرهم

على الناتج المحلي اإلجمالي في الهند خالل الفترة الزمنية .2010-1980

وقد استندت الدراسة على المؤشرات المعتمدة في برنامج األمم المتحدة والصيغة المقدمة من برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوالمتمثلة في متوسط العمر المتوقع عند الميالد ،متوسط عدد سنوات
الدراسة ومستوى المعيشة المتمثل في دخل الفرد ،معتبرة الناتج المحلي اإلجمالي متغير تابع ،ومتوسط

العمر المتوقع والصحة والتعليم متغيرات مستقلة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع خالل سنوات الدراسة ارتفع من  62.7إلى 64
عام ،باإلضافة إلى زيادة نسبة التعليم من خالل زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوني

وما بعد الثانوي ،وأن التعليم هو أكثر المتغيرات تأثي ار على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

6. (Akram, 2009) Short run and long run dynamics of impact of health status
on economic growth: Evidence from Pakistan
ديناميكية تأثير الحالة الصحية على النمو االقتصادي في المدى القصير والطويل :أدلة من باكستان

هدفت الدراسة لتحديد آثار المؤشرات الصحية المختلفة على النمو االقتصادي في باكستان وقد

استخدمت الدارسة تقنيات التكامل المشترك وتصحيح الخطأ على بيانات السالسل الزمنية في باكستان
للفترة من .2006-1972
وكانت معادلة النموذج المقدرة :
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GDPPC = - 1849 AGE + 3309 HE + 118.7 OPE - 12.9 POP + 0.004 SEC + 81INV +
526.8 LE + 153 MR

= 0.987292
حيث :
 = GDPPCالناتج المحلي اإلجمالي معبر عنه بنصيب الارد من الناتج المحلي اإلجمالي.
 = AGEاإلعالة العمرية.
 = HEاإلناا الصحي .
 = PEOاإلناتاح (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي).
 = POPعدد األفراد لك .سرير.
 = SECاإللتحا بالمدارس الثانوية.
 = INVاالستثمار (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي).
 = LEمتوسط العمر المتوقع عند الميالد.
 = MRمعدل الوفيات.
= معام .التحديد المعدل.

وقد توصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يتأثر إيجابيا بالمؤشرات
الصحية في المدى الطويل ،في حين التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغي ارت الصحة والنمو
االقتصادي في األجل القصير.

وأوصت الدراسة إلى زيادة وتحسين رأس المال البشري والصحة ،وزيادة اإلنفاق الصحي العام

لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

7. (Karras and Georgios, 2006): Foreign Aid and Long-run Economic Growth:
Empirical Evidence for Panel of Developing Countries
"المساعدات الخارجية والنمو االقتصادي على المدى الطويل :األدلة التجريبية لمجموعة البلدان النامية"

هدفت الدارسة إلى إيجاد العالقة بين المساعدات الخارجية والنمو في نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي ،باستخدام البيانات السنوية من  1960وحتى  1997لعينة من  71دولة نامية
متلقية للمساعدات ،مستخدمة في ذلك األسلوب القياسي.

وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير المساعدات الخارجية على النمو االقتصادي هو إيجابي ،وذو داللة

إحصائية كبيرة ،حيث أن زيادة المساعدات الخارجية بنسبة  20دوال ار للشخص الواحد يؤدي إلى زيادة
دائمة في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنحو  ،%0.16وأن الزيادة في

المساعدات الخارجية بنسبة  %1يؤدي إلى زيادة معدل نصيب الفرد من  % 0.14إلى . %0.26
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وقد يبدو أن تأثير المساعدات الخارجية على النمو االقتصادي إيجابي فهي النتيجة الطبيعية في حين
نالحظ اختالفها عن هذه الدراسة لخصوصية الحالة الفلسطينية.

8. (Ranis andd Stewart, 2005): Dynamic Links between the Economy and
Human Development

"الروابط الفعالة بين االقتصاد والتنمية البشرية"
هدفت الدراسة إليجاد العالقات والروابط والحلقات المهمة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية

والمتمثلة في سلسلتين تتجه كل منها إلى األخرى ،فاألولى تتجه من النمو االقتصادي إلى التنمية
البشرية والثانية تتجه من التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود روابط قوية بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي من خالل

سلسلتين تتمثل األولى باالتجاه من التنمية البشرية التي تؤثر على النمو االقتصادي عن طريق زيادة

قدرات األشخاص لالستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا ،باإلضافة لجذب رؤوس األموال األجنبية

التي تؤثر على النمو االقتصادي.

والسلسلة الثانية تتجه من تأثير النمو االقتصادي بالتنمية البشرية عن طريق عملية توزيع توزيع

الدخل ونسبة اإلنفاق االجتماعي وأولوياته وكذلك تعليم الفتيات.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
لجأت الباحثة إلى التطرق للدراسات السابقة ،لالستفادة منها فيمايلي :
 .1تحديد متغيرات الدراسة.
 .2االستعانة بالجانب النظري لفصول الدراسة.
 .3تحديد األساليب القياسية المستخدمة واإلستفادة منها.
 .4إجراء مقارنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة من حيث االتفاق واإلختالف.
فقد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في نقاط كثيرة منها تركيزها على الجانب النظري
للتنمية البشرية من حيث تعريقها وأدلتها ومكوناتها والجوانب الوصفية لمتغيرات الدراسة وبعض

التفسيرات االقتصادية للعالقات بين المتغيرات.

فيما اختلفت وتميزت هذه الدراسة عن الد ارسات السابقة كونها ركزت على عرض مؤشرات التنمية
البشرية المتمثلة بمؤشرات التعليم والصحة في فلسطين ،إضافة لتركيزها على الجانب القياسي والذي

ركز على مصفوفة االرتباط ،ومن ثم فترات اإلبطاء لقياس العالقة بين التنمية البشرية والنمو

االقتصادي ،بخالف الدراسات السابقة والتي ركزت أغلبها على التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة أو

التحليلي القياسي باالستناد إلى اختبارات التكامل المشترك واختبارات جدر الوحدة في األجل الطويل.
باإلضافة إلى ذلك فقد ركزت بمزيد من البحث على الحالة الفلسطينية ،والتي لم تتطرق أي من
الدراسات السابقة لها ،بدراسة قياسية مباشرة لتحليل العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي في
فلسطين ،وقد اتفقت في كثير من النتائج مع الدراسة الحالية في حين اختلفت أيضا في بعض النتائج
ويرجع ذلك لخصوصية الوضع في فلسطين أو الختالف المتغيرات المستخدمة في الدراسات.
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الفصل الثاني
النمو والتنمية االقتصادية
Economic Growth and Development
املبحث األول
النمو االقتصادي
Economic Growth

املبحث الثاني
التنمية االقتصادية
Economic Development

املبحث الثالث
نظريات التنمية والنمو االقتصادي
Theories of Economic Development and Economic Growth

املبحث الرابع
خطط التنمية االقتصادية يف فلسطني
Plans of Economic Development in Palestine

المبحث األول
النمو االقتصادي
Economic Growth

مقدمة : Introduction
يعتبر النمو االقتصادي من أهم الظواهر االقتصادية ،وأكثرها أث ار على واقع األفراد ومستقبلهم في
كل المجتمعات البشرية ،فالنمو االقتصادي هو الوسيلة الرئيسة الزدياد حصة الفرد من الناتج والوسيلة

الرئيسة لتحسين مستوى المعيشة في المجتمع ،لهذا تهتم الدراسات االقتصادية بعملية النمو االقتصادي
وتسعى إلى قياس معدالته في السنوات المختلفة كما تسعى إلى تحديد عوامل النمو وكيفية التأثير فيها

من أجل زيادتها.

أوالا :مفهوم النمو االقتصادي :The Concept of Economic Growth
يعد النمو االقتصادي مصطلحا جديدا نسبيا في التاريخ البشري ،اقترن بظهور الرأسمالية وقدرتها

اآللية وانتاجها الصناعي ،وما صاحبها من تغيرات تقنية مستمرة وتراكم لرأس المال التي أدت إلى
تحوالت جوهرية للمجتمعات ،كانت قبل هذا النظام مجتمعات بدائية تسعى للحصول على وسائل

العيش والبقاء ،ولم تهتم بمقدار أو وتيرة الزيادة

فيها.

تزامن هذا المصطلح مع ظهور التحليل االقتصادي المنتظم ابتداء من النظرية الكالسيكية،
واستمر لفترة زمنية طويلة دون مراعاة نوعية الدولة متقدمة كانت أو غير ذلك .فكل مجتمع يهتم

ويبحث في السبل واألسباب التي تمكنه من رفع كمية السلع والخدمات ،التي يتم إنتاجها من طرف

الوحدات والمنشآت االقتصادية ،التي تكون هي األخرى ملزمة بزيادة منتجاتها وتحقيق أقصى معدالت

األرباح ،التي تمكنها من تراكم رؤوس األموال ،حيث أنه وبالرغم من تعدد وجهات النظر ،اتفقت معظم

اآلراء على أن "النمو االقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي "Gross
 ،Domestic Product" GDPأو الدخل القومي اإلجمالي ،" Gross National Income " GNIوالذي
يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي (عجمية ،ناصف.)51:2000 ،

ويتضمن هذا المفهوم ثالث شروط أساسية:
أوالا :أن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي يجب أن يترتب عليها زيادة في نصيب الفرد منه ،بمعنى أن
معدل نمو الدخل القومي أو الناتج المحلي اإلجماليين يجب أن يفوق معدل النمو السكاني ،حيث

غالبا ما يفوق هذا األخير النمو االقتصادي ،لذلك يتعين على الدول التي تسعى إلى تحسين أوضاعها

االهتمام بمعالجة تزايد السكان ،واال فإن مجهوداتها لن تسفر عن تقدم يذكر.
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من ناحية أخرى يركز بعض االقتصاديين على أهمية السكان وتركيبتهم في النمو االقتصادي ،باعتباره

أحد عوامل اإلنتاج المهمة ،فالمشكلة ليست في حجمه بقدر ما هي في المؤهالت التي يمتلكها،
فبعض الدول تتميز باستقطابها للهجرة وهو ما يرفع من عدد األفراد المقيمين فيها ،إال أنها استطاعت
تحقيق النمو االقتصادي على غرار دول شمال أمريكا واستراليا ونيوزيلندا ،كما يؤكد الصين على

مفارقات هذا الشرط بما حققه من نهضة اقتصادية بالرغم من ارتفاع تعداد سكانه إلى حوالي 17,5%
من مجموع سكان العالم.
ثاني ا :يجب أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط ،بمعنى أن تفوق الزيادة النقدية

في الدخل الفردي الزيادة في المؤشر العام لألسعار (التضخم) ،فكثير من الدول فشلت في احتواء
ارتفاع األسعار نتيجة تحرير اقتصادياتها ،ما أدى إلى ارتفاع المداخيل كالمرتبات واألجور والمعاشات
وغيرها من المداخيل بصفة آلية كنتيجة الرتفاع األسعار ،إال أن هذه الزيادة في الدخل الفردي اسمية

لم تؤدي إلى حصول األفراد على كميات إضافية من السلع والخدمات .وعليه فإن؛

معدل النمو االقتصادي = معدل الزيادة في الدخل النقدي الفردي – معدل التضخم
ثالثا :يجب أن تكون الزيادة المحققة في الدخل الحقيقي الفردي ،أو في متوسط نصيب الفرد من

الدخل المحلي اإلجمالي مستمرة إلى المدى الطويل ،وليست آنية أو مؤقتة تزول بزوال أسبابها ،بمعنى
ر( .أحمد)18:2013 ،
يجب مراعاة ما إذا كان النمو المحقق عاب ا

ويعرف آخرون النمو االقتصادي على أنه الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من فترة إلى

أخرى ويعكس النمو االقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة اإلنتاجية ومدى استغالل هذه الطاقة ،فكلما

ارتفعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية المتاحة في جميع القطاعات االقتصادية؛ ازدادت معدالت

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والعكس صحيح ،كلما انخفضت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية
انخفضت معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ( .األمين ،عبد الوهاب.)371 : 2002 ،

ثانيا :أنواع النمو االقتصادي : Types of Economic Growth
هناك ثالثة أنواع من النمو االقتصادي هي:
 .1النمو التلقائي : Spontaneous Growth
يحدث النمو االقتصادي التلقائي بشكل عفوي عن طريق القوى الذاتية ،التي يملكها االقتصاد

الوطني ،من دون اعتماد التخطيط على المستوى الوطني أو القومي ،ويكون دور الدولة دو ار مساعدا
ومكمال للسوق ،ويعتبر النمو التلقائي من النوع البطيء والتدريجي والمتالحق ،بالرغم من مروره في
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بعض األوقات بهزات عنيفة قصيرة المدى بفعل الدورات االقتصادية ،ويكون النمو التلقائي ذاتي
الحركة بفعل القوى الذاتية مما يجعله يتميز بصفة االستم اررية.

 .2النمو العابر : Transient Growth
يحدث النمو العابر نتيجة لعوامل طارئة مؤقتة ،في الغالب تكون خارجية فهو ال يملك صفة

االستم اررية ،ويزول النمو بزوال العامل المؤقت وهذا النمط هو الحالة العامة التي تتميز بها معظم
البلدان النامية ،كالتحسن المؤقت أو المفاجئ في تجارتها الخارجية مثال( ،صبيح ،)17: 2008 ،أو

اكتشاف موارد أو ثروات طبيعية مثلما حدث في هولندا في الفترة  1950-1900والذي نتج عنه ما

يعرف بالمرض الهولندي ،1وأيضا من أمثلة النمو العابر ما حدث في قطاع غزة أثناء تجارة األنفاق
والذي انتهى باغالق األنفاق في عام .2013
أو ما يحدث من تغير في أسعار النفط ،والتي تستفيد الكثير من الدول من أوقات هذه األزمات؛

مثل األزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي ،حيث حققت بعض دول األوبك ،زيادة كبيرة في
الناتج القومي اإلجمالي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ،زاد معها نصيب الفرد منه.
أو مثلما حدث أثناء األزمة السياسية الكورية التي تحولت إلى حرب  ،1952-1950ما أدى إلى
إقبال الدول على شراء المنتجات الزراعية والمعدنية وتخزينها ،خوفا من تحولها إلى حرب عالمية
ثالثة ،نتج عنها ارتفاع كبير في األسعار زاد معها دخل الدول المعنية بتصدير تلك المنتجات ،مما

أدى إلى ارتفاع مداخيل األفراد فيها ،ولكن سرعان ما عادت المداخيل إلى ما كانت عليه (أحمد،
.)19:2013

 .3النمو المخطط :Planned Growth
ويكون ناتجا عن عملية تخطيط شامل لموارد ومتطلبات المجتمع ،حيث ينمو االقتصاد بناء على

خطة شاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ويرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المخططين ،وواقعية الخطط
المطروحة ،وفاعلية المتابعة والتنفيذ ،ويعتبر هذا النمو أيضا ذاتي الحركة ويمتلك صفة االستم اررية.

(صبيح.)18: 2008 ،

ثالثا :محددات النمو االقتصادي : Determinants of Economic Growth
ال توجد هناك مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تكون بحد ذاتها نطريه عامة للنمو االقتصادي،

ومع ذلك هناك بعض العوامل التي بمكن أن تلعب دو ار هاما في المحاوالت الرامية إلى تطوير مثل

هذه النظرية ،ويمكن تحديد هذه العوامل بما يلي( :األمين ،عبد الوهاب.)373 : 2002 ،

 1المرض الهولندي  :هي تلك الحالة االقتصادية التي تنشأ عند حدوث طفرة مالية في بلد ما بسبب اكتشاف الموارد الطبيعية في
أراضيه .وتطلق عليه بعض الدول بـ "لعنة الموارد" التي تنشأ عنها مجموعة من االثار السلبية التي تؤثر في بناء اقتصاد صحي.
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 .1كمية ونوعية الموارد البشرية :The Quantity and Quality of Human Resources
ال شك أن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة حجم القوة العاملة التي تحدد عادة بين ( )60-15سنة،

أما الجانب النوعي (وهو األهم) في عجلة النمو االقتصادي فيعتمد على إنتاجية العمل ،أي الزيادة
الحاصلة في اإلنتاج للعامل الواحد خالل فترة معينة (في الساعة الواحدة أو يوم عمل.
وعليه فإن النمو االقتصادي؛ يمكن أن يتحقق نتيجة لزيادة كمية الموارد البشرية وكذلك بزيادة

نوعية هذه الموارد ،أي إنتاجية العمل ،وتعتمد إنتاجية العمل بدورها على أربعة عوامل هي:
أوال :التقدم التكنولوجي.

ثانيا :تراكم رأس المال.

ثالثا :التعليم والتدريب.

رابعا :عوامل البيئة المحفزة للنمو االقتصادي.

وتعد القوى العاملة عامال من عوامل اإلنتاج ،وهي تشمل عدد األفراد المشتركين في عملية إنتاج

السلع والخدمات ،باإلضافة إلى مهارات األفراد العقلية والجسمانية ،عالوة على ذلك تعد إنتاجية القوى

العاملة محركا أساسيا للنمو االقتصادي( .سواتنبيرج.)193 :2008 ،

 .2كمية ونوعية الموارد الطبيعية :Quantity and Quality of Natural Resources
تمثل قلة أو وفرة الموارد الطبيعية في المجتمع أحد المحددات الرئيسة لرفع معدل النمو
االقتصادي ،ويعتمد النمو االقتصادي على كمية ونوعية الموارد الطبيعية المتوفرة في قطر معين،

فاألراضي الصالحة للزراعة وخصوبة التربة وتوفر المياه والمعادن والغابات وحتى جمال الطبيعة
واعتدال المناخ كلها عوامل مدعمة للقدرات اإلنتاجية الكامنة التي إذا ما أحسن استغاللها تؤدي إلى

زيادة معدالت النمو االقتصادي وبالتالي زيادة الناتج القومي(الحبيب.)403:1994 ،

وهنا يبرز دور العامل البشري في استغالل الموارد الطبيعية ،فقد تكون الموارد الطبيعية متوفرة إال

أنها غير مستغلة من الناحية االقتصادية ألسباب عديدة في مقدمتها عدم توفر األيدي العاملة الماهرة
وانخفاض مستوى التقدم التكنولوجي .والجدير بالمالحظة أن كمية ونوعية الموارد الطبيعية لقطر معين

ليست بالضرورة أن تكون ثابتة ،حيث من الممكن لهذا القطر أن يكتشف أو يطور موارد طبيعية
جديدة تؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي في المستقبل.
 .3التقدم التكنولوجي : Technological advances
وهو ما يعني المستوى التكنولوجي في بلد ما ،درجة التقانة الفنية ،واإلبداع ،والتطور لدى اآللة،

والعنصر البشري ،وبما أن العنصر البشري هو أساس العملية اإلنتاجية ،وعليه يجب أن يكون التركيز
األكبر على نوعية التعليم ،والتدريب والصحة والضمان االجتماعي ،وغيره من العوامل التي تساهم في

رفع األداء والكفاءة(الوزني ،الرفاعي.)386:2009 ،
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فقد أصبح التقدم التكنولوجي من أهم العوامل الدافعة للنمو االقتصادي ،حيث أصبحت

االقتصادات التي تعتمد على المعرفة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في األسواق العالمية ،وأصبح قطاع

تصدير السلع ذات التقنيات العالية هو القطاع المحرك للنمو االقتصادي( .األمين.)373 :2002 ،

فنماذج النمو االقتصادي تختلف في افتراضاتها حول دور التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي،

حيث تربط نظرية النمو الحديثة مباشرة بين النمو االقتصادي والتقدم في التكنولوجيا عن طريق التركيز

على ق اررات الشركات الربحية واألرباح المرتفعة (المتوقعة) الناتجة عن االكتشافات التكنولوجية
مصدر رئيسا للنمو االقتصادي.
ا
الحديثة ،ونتيجة لهذه الرؤية؛ يصبح االبتكار التكنولوجي
وال يقتصر دور التقدم الفني على االختراعات فقط ،إنما يشتمل أيضا على استحداث وسائل
جديدة في اإلنتاج وتحسين أداء المعدات واآلالت وتحسين نظم اإلدارة والتنظيم ،وتحسين نظم التدريب
وتقليل نسبة العادم أو الفاقد أثناء عملية اإلنتاج ،وزيادة كفاءة نظم النقل واالتصاالت .كل هذه

األساليب تتمثل في تطوير وتحسين رأس المال العيني ،ورأس المال البشري ،لذلك يصعب فصل التقدم
الفني عن عناصر اإلنتاج األخرى؛ على أساس أنه متضمنا داخل هذه العناصر ،ومن ثم له دور كبير
في تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي.

وهناك ثالثة تصنيفات أساسية للتقدم التكنولوجي وهي؛ التكنولوجيا المحايدة والتقدم التكنولوجي

الموفر للعمل؛ والتكنولوجيا الموفرة لرأس المال (تودارو.)172 :2006،

وترى الباحثة بان التقدم التكنولوجي الموفر لرأس المال هو األنسب للحالة العربية عامة والحالة
الفلسطينية خاصة كونها تملك وفره في رأس المال البشري مقارنة برأس المال المادي.
 .4رأس المال Capital :

ينقسم رأس المال إلى قسمين :رأس مال عيني ،ورأس مال بشري ،فرأس المال العيني؛ هو كل
أصل منتج كاآلالت والمعدات ،ويعبر المفهوم الشامل لرأس المال بجانب اآلالت والمعدات عن كل ما

يتعلق بالتجهيزات من ٍ
مبان وطرق وموانئ ومطارات وسدود وقنوات وغيرها ،هذه التجهيزات األساسية
تعمل على توفير الخدمات الالزمة لقيام المشروعات اإلنتاجية (زراعية وصناعية) والتي تعمل على

زيادة الناتج القومي ومن ثم تحقيق ارتفاع في معدل النمو االقتصادي.

والنوع اآلخر هو رأس المال البشري ،فيعد اإلنسان الركيزة األساسية لتحقيق النمو وهو في الوقت
ذاته الهدف األساسي الذي تسعى عملية النمو لتوفير الحياة الكريمة له ،ومن ثم يعد رأس المال

البشري -الذي يعتبر اإلنسان نواته في المجتمع -من أهم العوامل التي تدفع بالنمو االقتصادي في
المجتمع ،وال يقتصر تكوين رأس المال البشري على التعليم والتدريب ،وانما يعتمد أيضا على توفير
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الخدمات الصحية واالجتماعية المناسبة التي تعمل على بناء وتطوير العنصر البشري في المجتمع

للمساهمة في رفع مستوى الناتج القومي( .الحبيب.)402-401 :1994 ،

 .5االستثمار في التدريب والتعليم : Investment in Training and Education
لم يعد التعليم في األقطار النامية مجرد ميزة ثقافية تحظى بها صفوة المجتمع ،بل أصبح يعتبر

حقا لكل أفراد المجتمع من جهة ،واستثما ار مجديا من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية في كل قطر
من جهة أخرى ،في إطار جهوده لتحقيق أهدافه اإلنمائية.

كما أصبح التعليم أو االستثمار في رأس المال البشري وليس رأس المال المادي ،وهو المورد

الرئيسي للثروة غير الناضبة ،وكذلك الميزة التي تحدد القدرة التنافسية لكل قطر في االقتصاد العالمي،
لذلك فإن التحدي الذي تواجهه العديد من األقطار النامية التي تعاني من ندرة الموارد الطبيعية والمالية

والضغوط السكانية يتمثل في التركيز على تطوير أهم مواردها ،وهي الموارد البشرية وذلك في سعيها

الحثيث لتحقيق أهدافها اإلنمائية.

ويعتبر التعليم والتدريب المستمر بمثابة اآللية األساسية التي يمكن بواسطتها تطوير مهارات

األجيال الناشئة وزيادة قدرتها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية (مرسي،

وآخرون.)169 :1977 ،

 .6توفر البيئة المحفزة للنمو االقتصادي :
Provide a Stimulating Environment for Economic Growth:

ال يتحقق النمو االقتصادي من فراغ ،وعليه يتطلب توفر مجموعة من العوامل المحفزة؛ كاالستقرار

السياسي ،البنى التحتية األساسية في مجال االتصاالت الحديثة ،واألنظمة والقوانين الهادفة لتشجيع
االستثمارات المحلية واألجنبية ،وأجهزة ضريبية كفؤة ونزيهة ،وسياسات مالية ونقدية وتجارية منسجمة

مع األهداف االقتصادية المعلنة من قبل الدولة؛ وأخي ار البد من وجود إدارة سياسية ثابتة إلعطاء قوة

دفع مستمرة لتحقيق األهداف اإلنمائية ،ولعل هذه العوامل مجتمعة هي التي تفسر أسباب نجاح بعض

األقطار التي يطلق عليها باألقطار المصنعة حديثا في تحقيق معدالت مرتفعة في النمو االقتصادي
(األمين.)373 :2002 ،

رابع ا :مقاييس النمو االقتصادي :Measures of Economic Growth
يعبر النمو االقتصادي عن الزيادة في حجم النشاط االقتصادي وبناء على ذلك؛ فإن قياس التغير
ّ
يكون من خالل دراسة مؤشرات االقتصاد القومي المعبرة عن ذلك النشاط ،ولقياس النمو يمكن التمييز
بين ثالثة أنواع من مقاييس النمو االقتصادي:
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 .1المعدالت النقدية للنمو : Rates of Monetary Growth
وهي معدالت النمو التي يتم حسابها بناء على التقديرات النقدية لحجم االقتصاد الكلي أي بعد

تحويل العينية والخدماتية لما يعادلها من العمالت النقدية ،ويعتبر هذا األسلوب األسهل واألفضل رغم
التحفظات عليه ،كسوء التقدير ،واغفال أثر التضخم وهنا نميز بين معدالت النمو باألسعار الجارية،
ومعدالت النمو باألسعار الثابتة ،ومعدالت النمو باألسعار الدولية:

 .1.1معدالت النمو باألسعار الجارية "األسمي" : Growth Rates at Current Prices :
وهو قياس النمو باستخدام العملة المحلية للبلد ،وتنشر بياناته سنويا ،وهكذا يمكن قياس معدالت
النمو السنوي استنادا لهذه البيانات وهذا األسلوب يناسب دراسة معدالت النمو المحلية لفترة قصيرة.
 .1.2معدالت النمو باألسعار الثابتة "الحقيقي" : Growth Rates at Constant Prices
نظ ار ألن األسعار الجارية ال تعبر بشكل دقيق عن الزيادة الحقيقية في الدخل أو اإلنتاج نتيجة
لظاهرة التضخم المالي" ،"Inflationلذلك أصبح من الضروري تعديل البيانات استنادا لألرقام القياسية
لألسعار أي تقدير الناتج المحلي باألسعار الثابتة.

 .1.3معدالت النمو باألسعار الدولية : Growth Rates at International Prices
يجب تحويل العمالت المحلية عند إجراء الدراسات االقتصادية الدولية المقارنة ،ألنه ال يمكن
استخدام العمالت المحلية نظ ار الختالف أسعار تحويل العمالت من بلد إلى آخر ،ويستخدم هذا

األسلوب خاصة في الدراسات الخاصة بالتجارة الخارجية.
 .2المعدالت العينية للنمو : Kind of Growth Rates

نظ ار الزدياد السكان في الدول النامية بدرجة متقاربة مع معدالت نمو الدخل والناتج ،أصبح من
الضروري استخدام مؤشرات معدالت نمو متوسط نصيب الفرد ،حيث تقيس هذه المعدالت النمو
االقتصادي في عالقاتها مع معدالت نمو السكان ،ولعدم دقة المقاييس النقدية في مجال الخدمات،

كان البد من استخدام بعض المقاييس العينية؛ كعدد األطباء لكل ألف نسمة ،نصيب الفرد من السلع

الغذائية وغير ذلك ،وهذا ما تستدل علية مقاييس التنمية البشرية في قياس “Human HDI

” Development Indixمن خالل المؤشرات المختلفة.

 .3تعادل القوة الشرائية ": Purchasing Power Parity "PPP
تعتمد المنظمات والمؤسسات الدولية عند نشرها تقارير خاصة بالنمو االقتصادي المقارن لبلدان

العالم ،على مقياس قيمة الناتج القومي مقوما بسعر الدوالر األمريكي ،حيث أن القيمة الخارجية لسعر
الصرف لدولة ما يتحدد وفق قوتها الشرائية في السوق المحلية بالنسبة لقوتها الشرائية في األسواق
27

الخارجية ،أي أن العالقة هي عالقة األسعار المحلية السائدة في الدولة بالنسبة لألسعار السائدة في

الدول األخرى المشاركة معها في التبادل التجاري؛ وبعدها ترتب البلدان من حيث درجة التراجع والتقدم
بناء على ذلك المقياس (.)Case and Fair,2009:650

خامسا :معايير قياس النمو االقتصادي : Criteria for Measuring Economic Growth
 .1معايير الدخل : The Income Criteria
 .1.1الدخل القومي اإلجمالي(GNI) Gross National Income :
يقترح  1Meadقياس النمو االقتصادي؛ بالتعرف على الدخل القومي اإلجمالي ،وليس متوسط

نصيب الفرد من الدخل؛ إال أن هذا المقياس لم يقابل في األوساط االقتصادية بالقبول والترحاب؛ وذلك

ألن زيادة الدخل أو نقصه قد ال تؤدي إلى بلوغ نتائج ايجابية أو سلبية؛ فزيادة الدخل القومي ال تعني

نموا اقتصاديا عندما يزيد عدد السكان بنسبة أكبر ،وانخفاض الدخل القومي المصاحب النخفاض
السكان ال يعني أن هناك تخلفا اقتصاديا.
 .1.2الدخل القومي الكلي المتوقع : The Expected of Total National Income
يقترح البعض قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل المتوقع ،وليس الدخل الفعلي؛ فقد يكون

لدى الدولة موارد كامنة غنية كما يتوافر لها اإلمكانات المختلفة لإلفادة من ثرواتها الكامنة ،إضافة إلى

ما بلغته من تقدم تقني ،في هذه الحالة يوصى بعض االقتصاديين أن يؤخذ في االعتبار تلك

المقومات عند احتساب الدخل.

 .1.3معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل : Standard Average Per Capita Income
يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل؛ أكثر المعايير استخداما ،وأكثرها صدقا ،عند قياس مستوى
التقدم االقتصادي في معظم دول العالم؛ إال أن هناك العديد من المشاكل والصعاب التي تواجه الدول

النامية للحصول على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للفرد ،من بين هذه الصعاب أن إحصاءات

السكان والدخول غير كاملة وغير دقيقة ،وكذلك فإن عقد المقارنات بين الدول المتخلفة أمر مشكوك

في صحته ودقته نظ ار الختالف األسس والطرق التي يحسب على أساسها.

ويقاس النمو االقتصادي مبدئيا باستخدام ما يسمى بمعدل النمو البسيط كنسبة مئوية ،ويمكن

الحصول عليه عن طريق المعادلة:
معدل النمو البسيط =

1

× 100

" Goerge meadجورج ميد"  :1931-1863عالم أمريكي في الالساة واالقتصاد.
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 .2المعايير االجتماعية : Social Standards
يقصد بالمعايير االجتماعية؛ المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية ألفراد

المجتمع وما يعتريها من تغيرات .فهناك الجوانب الصحية والجوانب الخاصة بالتغذية ،وكذلك الجوانب
التعليمية والثقافية؛ ومن أهم المعايير االجتماعية:
 .2.1المعايير الصحية :Health Standards
لعـل من بين المعايير التي تستخدم لقياس مدى التقدم الصحي:
 .2.1.1عدد الوفيات لكل ألف من السكان :عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان (معدل
الوفيات لألطفال دون الخامسة – معدل الوفيات من األطفال الرضع “أقل من سنة") فارتفاع معدل
الوفيات يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية الغذاء وسوء التغذية ،وكل هذه من صفات

التخلف.

 .2.1.2معدل توقع الحياة عند الميالد :أي متوسط عمر الفرد ،فكلما زاد دل ذلك على درجة من

التقدم االقتصادي ،وكلما انخفض دل ذلك على درجة من التخلف االقتصادي.
كذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر من بينها عدد األفراد لكل طبيب ،وعدد األفراد لكل سرير
بالمستشفيات ،وسيتم الخوض بالتفصيل في الفصل الثالث ضمن مؤشرات التنمية البشرية (عجمية
وآخرون.)98:2006 ،

 .2.2المعايير التعليمية : Educational Standards
من أهم المعايير التعليمية معيار اكتساب المعرفة :الذي يقيس نسبة الملمين بالقراءة والكتابة .وقد
تم تعديل هذا المعيار الحقا بمعيار آخر أطلق عليه دليل التعليم والذي يشمل مؤشرين هما عدد
سنوات الدراسة ،وعدد سنوات الدراسة المتوقع (تقرير التنمية البشرية.) 2010 ،
 .2.3معايير التغذية :Nutrition Standards
عديد من الدول النامية غير قادرة على توفير الغذاء األساسي لسكانها ،مما يؤدي إلى تعرضهم إلى
نقص التغذية أو سوء التغذية ،وما يترتب على ذلك من ضعف قدرتهم اإلنتاجية ،ومن ثم انخفاض

مستويات الدخول لديهم ،ومن بين المؤشرات التي تستخدم للتعرف على سوء التغذية أو نقصها:
 .2.3.1متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الح اررية.
 .2.3.2نسبة النصيب الفعلي من السعرات الح اررية إلى متوسط المقررات الضرورية للفرد.
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 .2.4معيار نوعية الحياة المادية : Standard of Physical Quality of Life
يقصد بمعيار نوعية الحياة المادية وفقا لما وضعه مجلس أعالي البحار بواشنطن عام 11977؛

معيار اجتماعي مركب يتضمن أكثر من جانب من جوانب الحياة ،ولذا فإنه أكثر شموال مقارنة
بالمعايير الفردية-سالفة الذكر-ويتكون هذا المعيار من المعايير أو المؤشرات التالية:
 .2.4.1توقع الحياة عند الميالد (مؤشر صحي للكبار)

 .2.4.2معدل الوفيات بين األطفال (مؤشر صحي للصغار).
 .2.4.3معرفة القراءة والكتابة (مؤشر تعليمي).
 .2.5دليل التنمية البشرية ": Human Development Index "HDI
يعتبر هذا المقياس حديثا نسبيا توصل إليه برنامج األمم المتحدة في عام  ،1990ويعد دليل
التنمية البشرية من المعايير المركبة ،حيث يتكون من ثالثة معايير جزئية أو فرعية وهي :دليل

التعليم ،دليل الصحة ،دليل الدخل.

ويعد دليل التنمية البشرية من أفضل المعايير التنموية لقياس درجة التقدم االقتصادي واالجتماعي؛
ألنه يتضمن عديد من الجوانب سواء االجتماعية أو االقتصادية ،أو االجتماعية واالقتصادية معا

(تقرير التنمية البشرية.)208 :2009،

 .3المعايير الهيكلية : Structural Standards
كانت الدول الصناعية المتقدمة تعمل خالل فترة طويلة من الزمن على توجيه اقتصاديات الدول

النامية -التي كانت معظمها آنذاك تحت سيطرتها سواء السياسية أو االقتصادية -نحو إنتاج المنتجات
األولية -الزراعية والمعدنية -حتى يتسنى لها الحصول عليها بأسعار مالئمة.

وكذلك حتى تبقي على أسواق تلك الدول لتسويق منتجاتها من السلع الصناعية الخاصة بها ،إال

أن هذا الوضع لم يعد مقبوال منذ الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ،وذلك ألسباب عديدة لعل أهمها؛
حصول معظم تلك الدول المستعمرة على استقاللها ،وكذلك نتيجة لتراجع أسعار المنتجات األولية،
وتدهور شروط التبادل التجاري في غير صالحها ،ومن هنا اتجهت معظم الدول النامية إلى إحداث

تغييرات هيكلية في بنيانها االقتصادي عن طريق االهتمام بالتصنيع وذلك بهدف توسيع قاعدة اإلنتاج

وتنويعه.

1

اتفاقيَّة واشنطن  : 1977هي واحدة من مجموعة اتفاقيات وضعت بشأن حماية البيئة ،في إطار منظَّمة العمل

الدولي بشأن حماية العمال من األخطار ِ
شابه ذلك.
الناجمة في بيئة العمل من تلوث الهواء ومن الضوضاء ،وما َ
مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة حقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية)
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(موقع

وقد ترتب على ذلك إحداث تغييرات تنموية واضحة في األهمية النسبية لقطاعات االقتصاد القومي

المختلفة بهذه الدول ،كما أثر ذلك على هيكل الصادرات والواردات وفرص العمل بها؛ وبناء على ذلك
فإن من أهم المؤشرات _ الناجمة عن التغير في الهيكل والبنيان االقتصادي_ التي يمكن استخدامها
كمقياس للتقدم والنمو االقتصادي في الدولة يتمثل في:

 .3.1الوزن النسبي لإلنتاج الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي.
 .3.2الوزن النسبي للصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات السلعية.
 .3.3نسبة العمال في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة ،وكلما ارتفعت هذه النسب في
الدولة ،فإن هذا يعني أن الدولة قد حققت تغيرات إيجابية في بنيانها االقتصادي وهيكل اإلنتاج

فيها ،وبالتالي يعكس هذا األمر زيادة درجة التقدم والنمو االقتصادي بها ،والعكس صحيح.

(عجمية وآخرون.)112-98 :2006 ،

وتستخلص الباحثة من خالل العرض السابق لمفهوم النمو االقتصادي أن الزيادة في نصيب الفرد

من الناتج المحلي اإلجمالي ال تتحقق إلى من خالل وجود زيادة حقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي،
والذي يشترط بهذه الزيادة تفوقها على الزيادة في معدالت النمو السكاني لنفس الفترة الزمنية ،وهنا

يجدر اإلشارة إلى أن الدول التي تسعى إلى حدوث تلك الزيادة اإليجابية في الناتج المحلي اإلجمالي
أن تركز على نوعية السكان واإلرتقاء بتحسين المدخالت المقدمة لهم من تعليم وصحة وخدمات

إضافية –وهو ما يصب في صميم التنمية البشرية -لتخرج بسكان مؤهلين قادرين على زيادة اإلنتاجية
في المجتمع وذلك باعتبارهم أهم عوامل اإلنتاج في المجتمع والذي من خاللهم تتحق الزيادة في
اإلنتاجية التي تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي مما يترتب زيادة في نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي.

من جهة أخرى فإن النمو االقتصادي لكي يتحقق يجب أن يستمر لفترات طويلة وليس لفترة
مؤقتة ،وهو ما يعرف بالنمو العابر ،وهذا ما عان منه قطاع غزة خالل فترة تجارة األنفاق والذي أدى

إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي في تلك الفترة ،وسرعان ما رجعت األمور إلى ماهي عليه
وانخفاض نسب النمو في القطاع وذلك على أثر إغالق هذه األنفاق واالعتماد على األسواق الرسمية.
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المبحث الثاني
التنمية االقتصادية
Economic Development
مقدمة : Introduction
تعتبر التنمية االقتصادية من أهم المفاهيم الحديثة التي ترتبط بتقدم أو تأخر المجتمعات المختلفة

نظ ار لكونها من األساسيات التي يستند عليها لقياس مستويات التقدم في الدول؛ فهي جزء ال يتج أز من
مفاهيم التنمية الشاملة ،وهناك ارتباط وثيق بين التنمية البشرية والتنمية االقتصادية فكالهما يصب

بنفس االتجاه وهو التقدم في البشر للوصول إلى تقدم المجتمع.

ومن المعلوم أن التنمية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب ،بل لها أبعادا مختلفة ،حيث تتضمن
إحداث تغيرات جذرية في الهياكل االقتصادية المؤسسية واالجتماعية واإلدارية وكذلك في المواقف

الشعبية والعادات والتقاليد ،وأنها عملية شاملة ال يمكن أن تتم بشكل تلقائي ،بل يجب أن تكون نتيجية
مجموعة جهود لعمليات إدارية واقتصادية مخططة ،تعمل على إزالة جميع العقبات التي تقف بوجه
التنمية ،والبد من وجود إطار اقتصادي نظري تستند عليه السياسات االقتصادية التي ترسمها وتطبقها

الدولة.

أوالا :مفهوم وتطور التنمية االقتصادية :
Development Economic of Concept and Evolution :
قد برز مفهوم التنمية بداية في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية إحداث مجموعة

من التغيرات الجذرية في مجتمع معين ،وذلك بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذاتي والمستمر

بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ،بمعنى زيادة قدرة المجتمع على االستجابة

للحاجات األساسية والحاجات المتزايدة ألفراده ،بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات
عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة ،وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل.

ففي الخمسينات من القرن العشرين ،كانت التنمية تقاس بالزيادة السريعة في معدل نمو الناتج

المحلي اإلجمالي  GDPأو الناتج القومي اإلجمالي  ،GNPوذهب البعض إلى تحديد الزيادة بالكمية
السنوية المطلوب تحقيقها في الناتج القومي اإلجمالي.
فعرفت التنمية االقتصادية في ذلك الوقت على أنها :قدرة االقتصاد القومي على توليد زيادة سنوية

متواصلة في الناتج القومي اإلجمالي.
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وذهب البعض اآلخر إلى استخدام معدالت النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي

الحقيقي ( (GNP per Caitaكمؤشر اقتصادي للتنمية وقياس الرفاهية االقتصادية العامة للسكان.

وعليه كان ينظر إلى التنمية االقتصادية ،على أنها ظاهرة اقتصادية يجب من خاللها تحقيق

مكاسب سريعة في الناتج القومي اإلجمالي  GNPونصيب الفرد منه في صورة التغيير المخطط
لهيكل اإلنتاج والعمالة بحيث أن نصيب الزراعة منهما يجب أن ينخفض لصالح قطاعي الصناعة
والخدمات ،وبالتالي فإن استراتيجيات التنمية ركزت على التصنيع السريع على حساب التنمية الريفية

والزراعية.

إضافة إلى ذلك فإن مشكالت الفقر والبطالة وتوزيع الدخل احتلت أهمية ثانوية بناء على أن

الوصفة األساسية لحدوث التنمية هو زيادة الناتج القومي اإلجمالي ،ونصيب الفرد منه ،وهذا سينعكس

على عامة الشعب ،إما في صورة فرص عمل ،أو خلق شروط ضرورية لتوزيع منافع النمو االقتصادية

واالجتماعية على أوسع قطاع من السكان ،وهو ما يعرف بأثر التساقط( 1تودارو.)50:2009 ،

ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين ،حيث ظهر كحقل
منفرد يهتم بتطوير البلدان غير األوروبية تجاه الديمقراطية ،وعليه فقد عرفت التنمية السياسية :بأنها
عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب ،غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية .والذي يعني إيجاد
نظم تعددية على شاكلة النظم األوروبية تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة

السياسية ،وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة القومية.
والحقا تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية ،فأصبح هناك التنمية الثقافية؛
التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية اإلنسان ،وكذلك التنمية االجتماعية؛ التي تهدف

إلى تطوير التفاعالت المجتمعية بين أطراف المجتمع؛ الفرد ،الجماعة ،المؤسسات االجتماعية

المختلفة ،المنظمات األهلية ،باإلضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات

الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع (حالوة ،وصالح.)21:2010 ،
وقد حدث تطور – تبدل – في مفهوم التنمية عبر نصف القرن الماضي ،وهذا التبدل ذاته ظاهرة
من مظاهر التنمية ،فيمكن القول بأنه حدث تطور لمفهوم التنمية ،حيث خالل فترة بداية الخمسينات
من القرن الفائت كان مفهوم التنمية يركز على االستخدام األمثل

-

أو األكفأ

–

للموارد المتاحة في

المجتمع ،بحيث يتسنى الحصول على أكبر إنتاج – دخل– بأقل تكلفة ،واستمر هذا المفهوم حتى بداية

1

أثر التساقط :أن يكون المنتج ذو تكلفة عالية بحيث ال يستطيع تحمله إال األثرياء ،ومع مرور الوقت ينخفض السعر

حتى يصبح المنتج غير مكلف ومتاح لعامة الناس للشراء( .أمين)23:2007 ،
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الستينات ،حيث أضيف إلى المفهوم مع عدالة التوزيع ،وذلك مع انتشار األخذ باألسلوب االشتراكي،

والتأميمات ،والملكية العامة ،وتزايد دور الدولة االقتصادي وبالتبعية والدور االجتماعي للدولة.

واستمر هذا المفهوم حتى نهاية السبعينات ،ليتغير إلى مفهوم التنمية المتواصلة المستدامة ،وهي

التنمية التي تحافظ على حق األجيال القادمة في موارد الثروة القابلة للنفاذ ( كالبترول ،الغاز الطبيعي،

المياه الجوفية ،موارد الثروة المعدنية) وكذلك أدخل المفهوم البيئي في الحسبان ،حيث أصبح من
الضروري أن تحافظ التنمية على المكون البيئي ،وال تؤدي إلى الهدر البيئي ،وتدمير البيئة ،ومن ثم
شرط أساسي في أي مشروع تنموي حتى تتم الموافقة عليه أن يتضمن جزء عن اآلثار البيئية للمشروع

ضمن دراسة جدوى المشروع ،واذا كان للمشروع آثار بيئية سلبية فالمشروع ملزم بأن تتضمن تكاليفه
االستثمارية تكلفة اإلصحاح البيئي ،1ومن هنا جاء تواصل واستدامة التنمية.

وفي منتصف الثمانيات وبداية التسعينات اتضح للقائمين على التنمية بصفة عامة ،وللمنظمات
الدولية بصفة خاصة أن عمليات التنمية تتم بالبشر وللبشر ،وبالتالي فإن تنمية العنصر البشري؛ هي

أساس عملية التنمية ،وال يمكن حدوث أو تحقيق التنمية إال من خالل تنمية المورد البشري في
المجتمع ،وذلك من كافة النواحي ،االقتصادية ،االجتماعية ،الصحية ،الثقافية ،التعليمية ،وغيرها من

الجوانب.

حيث أوضحت تجارب التنمية خالل النصف قرن األخير أنه بغض النظر عن باقي الموارد
المتاحة في المجتمع ،فإن العنصر البشري قادر على تحقيق التنمية حتى مع ندرة أو قلة الموارد
المادية في المجتمع ،وحتى يتحقق ذلك كان من الضروري إعطاء األهمية الواجبة لتنمية المورد

البشري ،عن طريق تنمية الموارد البشرية على أساس أن البشر هم ركيزة التقدم وليس الموارد الطبيعية
والمادية فقط ،وذلك عن طريق تحسين نوعية حياة البشر ،وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الناس

بتمكينهم من الحصول على الموارد الالزمة ،واعدادهم الستخدامها االستخدام األكفاء ،عن طريق
تطوير قدراتهم الفنية والصحية واكسابهم المعارف ،وتحسين ظروف البيئة المحيطة بهم (عالم ،عبد
العال.)13:2012 ،

واستطرادا للتطورات السابقة فقد وضعت مجموعة من التعريفات للتنمية على االقتصادية منها" :
العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خالل فترة ممتدة من الزمن"(خلف.)177 :2006 ،
كما يعرف بعض المختصين التنمية بأنها تحسين نوعية حياة الفرد أو مجموعة من األفراد.
1

اإلصحاح البيئي :القضاء على العوامل الضارة أو االستهالك غير الرشيد ،من خالل فعل مكمل بغرض تحسين أو

تهذيب للسلوك اإلنساني للحفاظ على الموارد من التلوث والنفاذ وذلك لتحسين صحة اإلنسان والنبات والحيوان وكافة
عناصر البيئة لمحاولة الحفاظ على الموارد واعادة التوازن للبيئة (موقع مركز المنشاوي للدراسات واألبحاث)
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أو هي" :سلسلة من التغيرات الكمية والنوعية بين جماعة معينة من السكان من شأنها أن تؤدي

بمرور الزمن إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتغير أسلوب الحياة".

وأنها" :مجموعة المجاالت التي تهدف إلى تغيير الهيكل االقتصادي للمجتمع ،بما يترتب عليه

تحسين الوضع النسبي لرأس المال ،وبنفس الوقت استخدامه بأقصى درجة من الكفاية".

ونتيجة للنتائج السلبية السابقة للتعريف الضيق للتنمية؛ أعيد تعريف التنمية االقتصادية في صورة
تقليل أو إزالة الفقر وعدم المساواة ،والبطالة ،في سياق اقتصاد يرفع شعار (إعادة التوزيع في الدخل)

ر عاما وشائعا (الحسن.)7 :2009 ،
حيث أصبح شعا ا

وقد طرح االقتصادي ددلي سيرز

1

" "Dudley Seersثالثة أسئلة رئيسية لمعرفة ما إذا كانت

دولة نامية تسير في طريق التنمية أم ال وهي:
 .1ماذا حصل للفقر؟
 .2ماذا حصل للبطالة؟

 .3ماذا حصل لعدم المساواة في توزيع الدخل؟
فإذا كانت هذه المشكالت قد قلت مستوياتها بشكل ملموس عما كانت عليه في السابق ،فإنه يمكن

القول أن الدولة كانت تسير في فترة تنمية اقتصادية ،أما إذا كانت واحدة أو أكثر من هذه المشكالت

قد ازدادت سوء ،فإنه من غير الممكن اإلدعاء بأن التنمية االقتصادية في هذه الدولة قد حدثت حتى
لو تمكنت من زيادة متوسط دخل الفرد فيها بمعدل الضعف.

وقد أبرزت خبرة التنمية االقتصادية في الدول النامية خالل النصف الثاني من القرن العشرين
أهمية العوامل غير االقتصادية كعوامل مؤثرة في طبيعة واتجاهات التنمية.
وأن عقبات التنمية ليست عقبات اقتصادية فقط ،بل عقبات سياسية ،وثقافية ،واجتماعية ،مردها

طبيعة النظم االجتماعية ،والسياسية ،ومجموعات المصالح ،والقوى وطبيعة أنظمة الحكم ،ومدى
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
كما أن هناك عقبات خارجية يفرضها اإلطار الراهن للعالقات االقتصادية الدولية االستغاللية
وغير المتكافئة التي تربط دول العالم الثالث بالدول الرأسمالية المتقدمة.

ومن ثم تركز برامج المسئولين على كيفية القضاء على شبح الفقر كتلك التي جاء بها االقتصادي

آدجر أونيز ،في كتابه الذي صدر عام  1987عندما قال " :لقد عامل االقتصاديون قضية التنمية
1

ددلي سيرز " :)1983-1920("Dudley Seersاقتصادي بريطاني متخصص في اقتصاديات التنمية.
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كما لو كانت ال تعدو كونها أكثر من تدريبات وممارسات وتطبيقات في علم االقتصاد التطبيقي"،

حتى تمكنا فيه من محاولة جمع نظرية اقتصادية في االقتصاد السياسي يمكن من خاللها شرح

كيف تستطيع المجتمعات أن تكون أكثر إنتاج ا ،وأيض ا أعلى جودة ،وذلك من خالل تنمية البشر
بدالا من تنمية األشياء ،أي تحقيق التنمية البشرية “( تودارو.)54 :2009 ،

حتى البنك الدولي  World Bankوالذي ناصر النمو االقتصادي -كهدف للتنمية في الثمانينات

 -قد ا نضم إلى دور المالحظين الذين ينظرون لعملية التنمية بمنظور أوسع وأشمل ،وذلك في تقريره

الصادر عام  1991عن التنمية الدولية عندما أكد قائال " :إن التحدي في التنمية هو تحسين جودة
الحياة ،خاصة في دول العالم الفقيرة .فجودة أفضل ،تفضل بشكل عام عن مجرد تحقيق دخول

أعلى ،ولكنها تستلزم أكثر بكثير من ذلك ،إنها تتناول موضوعات مهمة نسبيا مثل تعليم أفضل،

مستويات أعلى من التغذية والصحة ،فقر أقل ،بيئة أنقى ،توازن أكثر ومساواة في الفرص ،حرية

شخصية وفردية أكبر وحياة أغنى بالثقافة"(البنك الدولي.)1990،

وترى الباحثة بأن البنك الدولي وكغيره من المؤسسات الدولية -المواكبة للتطورات والتغيرات في
المفاهيم االقتصادية الحديثة ،والذي كان أبرزها مفهوم التنمية االقتصادية وما واكب هذا المفهوم من
تطور باعتباره مفهوم ديناميكي -ذهبت الى االتجاهات الحديثة لوضع تعريفات تتماشى مع أرض

الواقع ،سواء للدول النامية ،أو الدول المتقدمة على حد السواء ،في كون أن التنمية االقتصادية ال
تقتصر فقط على زيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فحسب ،بل تسعى دائما

إلى التوجه للتنمية البشرية والتي تسعى بالدرجة األولى إلى اإلرتقاء بمستويات أفضل للتعليم والصحة
وخفض مستويات الفقر واالستدامة في التنمية ،وركز كغيره من المؤسسات الدولية على أن النمو في
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ال يعني بالضرورة وجود تنمية بشرية على الرغم باعتباره

شرطا ضروريا لذلك ولكن ليس كافيا.

وقد عرفت األمم المتحدة في تسعينات القرن الماضي التنمية بأنها" :النمو مضافا إليه التغيير
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا" ،ولكن برنامج العقد الثاني استفاد من األخطاء التي لم يؤخذ بها في العقد
األول ،فجاء أوسع من مجرد نمو في الناتج القومي اإلجمالي وشمل أهداف العدالة االجتماعية وتوفير

حياة أفضل لجماهير الشعب ،وتوسيع فرص العمل واالهتمام بالتعليم والتدريب ،فاإلنسان هو ثمرة
التنمية مثلما هي بذرتها ،وهو غاية التنمية ووسيلتها" (الحسن.)8 :2009 ،

وعرفها آخرون على أنها  " :عملية التغيير الحقيقي والهيكلي للناتج القومي اإلجمالي خالل فترة
زمنية محددة وتقاس بالسنة ،وتشمل كافة القطاعات والنشاطات االقتصادية كالزراعة والصناعة

والصحة والتعليم واإلنشاءات والسياحة كما تشمل القطاعين العام والخاص وتهتم بهيكلة السوق المحلية
والخارجية للدول النامية" ( الشمري ،البياتي.)463:2009 ،
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وترى الباحثة بأن التعريف األشمل للتنمية االقتصادية هو تعريف ميشيل تودارو الذي يرى التنمية
ذات معاني متعددة واسعة األبعاد تتمثل في كونها :
"عملية إدارية مقصودة ذات أبعاد مركبة تتضمن_ إلى جانب النمو االقتصادي وتوزيع ثماره

توزيعا عادالا_ إحداث تغييرات جذرية جوهرية في البنى (الهياكل) االقتصادية ،والسياسية
واالجتماعية ،والثقافية ،وفي هياكل المؤسسات الوطنية ،وفي أنماط السلوك ومواقف واتجاهات

المواطنين ،نحو التنمية من أجل توفير الحياة اإلنسانية المادية والروحية الكريمة للفرد والمجتمع"(

تودارو.)51 :2009 ،

ثانيا :الفرق بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي:
The Difference Between Economic Development and Economic Growth:

ظهر مصطلح التنمية منذ الحرب العالمية الثانية ،وقد كان قبل ذلك يستخدم مصطلح التقدم

المادي ،أو التقدم االقتصادي .وقد فرق االقتصاديون فيما بعد بين مفهومي النمو  Growthوالتنمية
.Development

فمفهوم التنمية في علم االقتصاد الحديث هو إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية لمجتمع معين

بهدف إكسابه القدرة على التطور الذاتي المستمر ،بحيث يضمن التحسن في نوعية الحياة لكل فرد،
فيما يعرف النمو على انه تحقيق الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي ،ويقاس بمعدل النمو في الناتج

المحلي اإلجمالي الحقيقي ،فعندما يزيد اإلنتاج من السلع والخدمات في دولة ما بأي شكل من
األشكال فإن ذلك يسمى بالنمو االقتصادي ،أما التنمية االقتصادية فتتضمن تغيرات أساسية في

الهيكل االقتصادي باإلضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل (عارف.)8:2008 ،
ويمكن تلخيص أهم االختالفات بين التنمية والنمو االقتصادي بما يلي ( :الشمري ،البياتي،
)467:2009

 .1النمو زيادة في الناتج االناتج المحلي اإلجمالي()GDP؛ ويحدث بفعل آلية السوق دون تدخل

الدولة ،بينما التنمية عملية تراكمية إدراكية نتيجة لتدخل الدولة.

 .2ال يؤدي النمو في الزمن القصير إلى إحداث تغيرات هيكلية في االقتصاد القومي ،بينما تعمل

التنمية إلى إحداث تغيرات هيكلية في البناء االقتصادي واالجتماعي للدولة.

 .3النمو في الدول النامية قد يواكب إسقاطات النموذج المتقدم ويؤدي إلى ارتفاع االستهالك ،وتغير
أنماطه ولكنه ال يتحول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة( باحنشل.)285:1999 ،

وعلى ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التنمية االقتصادية من المفاهيم التنموية الديناميكية التي
تتغير من فترة ألخرى ،فبعد أن عرفها الكثير في عقود سابقة على أنها مفهوم متقارب من مفهوم النمو
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االقتصادي ،طور مفهومها ليشمل كافة جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية و،،إلخ،
باختالف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغيرات كيفية وكمية عميقة وشاملة وبمشاركة حقيقية من

السكان والمواطنين ،بخالف النمو االقتصادي الذي يهتم بالجانب االقتصادي فقط.
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المبحث الثالث
نظريات التنمية والنمو االقتصادية
Economic Development and Growth Theories
مقدمة : Introduction
ظهرت معظم النظريات الخاصة بالتنمية بعد الحرب العالمية الثانية وفي الخمسينات من القرن

الماضي ،بعد أن تزايد االهتمام بقضايا التخلف والتنمية نتيجة تعاظم حركات التحرر الوطني
واالستقالل السياسي للدول التي كانت مستعمرة ،وتركز اهتمامها في كيفية مواجهة المشاكل األساسية:

(الفقر ،التخلف ،والتبعية) ،وكذلك نتيجة تزايد اهتمام األمم المتحدة والمؤتمرات الدولية بقضايا التنمية.

ويحتوي الفكر االقتصادي على مجموعتين من النطريات :األولى تتحدث عن النمو وتحقيق
االستقرار االقتصادي في البلدان المتقدمة ،أما الثانية فإنها تبحث في ظروف تحقيق التنمية

االقتصادية في البلدان المتخلفة ،ويمكن إجمال أبرز هذه النظريات في المجموعة التالية( :القريشي،

:)87 :2007

أوالا :نظريات النمو االقتصادي :Economic Growth theories
 .1النظرية الكالسيكية : Classical Theory
يأتي آدم سميث في طليعة االقتصاديين الكالسيكيين ،وكان كتابه عن طبيعة وأسباب ثروة األمم

 1776معنيا بالنمو االقتصادي ،لذلك فإنه لم يقدم نظرية متكاملة في النمو االقتصادي وان كان
االقتصاديون الالحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه ،والتي من سماتها:
 .1القانون الطبيعي؛ حيث اعتقد آدم سميث إمكانية تطبيق القانون الطبيعي في األمور االقتصادية،
ومن ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئوال عن سلوكه ،أي أنه أفضل من يحكم على مصالحه وأن هناك يد

خفية تقود كل فرد ،وترشد آلية السوق ،فإن كل فرد إذا ما ترك ح ار فسيبحث عن تعظيم ثروته ،وهكذا

فقد كان آدم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة أو التجارة.
 .2تقسيم العمل :يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو االقتصادي لدي آدم سميث؛ حيث
تؤدي إلي تعظيم نتائج قوى العمل المنتجة.
 .3عملية تراكم رأس المال :يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية االقتصادية ،ويجب
أن يسبق تقسيم العمل ،فالمشكلة من وجهة نظره هي مقدرة األفراد على االدخار أكثر؛ ومن ثم

االستثمار أكثر في االقتصاد الوطني.
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 .4دوافع الرأسماليين على االستثمار :وفقا ألفكار سميث فإن تنفيذ االستثمارات يرجع إلى توقع
الرأسماليين تحقيق األرباح ،واعتماد التوقعات المستقبلية لألرباح على مناخ االستثمار السائد ،إضافة

إلى األرباح الفعلية المحققة.

 .5عناصر النمو :يرى أن عناصر النمو تتمثل في كل من المنتجين والمزارعين ورجال األعمال،
ويساعد على ذلك أن حرية التجارة والعمل والمنافسة تقود هؤالء إلى توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي

زيادة النمو االقتصادي.

 .6عملية النمو :يفترض آدم سميث أن االقتصاد ينمو مثل الشجرة ،فعملية النمو تتقدم بشكل ثابت
ومستمر ،فبالرغم من أن كل مجموعة من األفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معين ،إال أنهم يشكلون
معا الشجرة ككل.)Case and Fair، 2007:683( .
 .2نموذج هارود / 1دومار 2في النمو االقتصادي :The Harrod-Domar Model
يعتبر نموذج هارود ودومار من النماذج الرائدة كسابقة في دراسة النمو االقتصادي ،ودراسة
تغيرات الدخل واإلنتاج والعوامل المحددة لهما مع الزمن ،فهو نموذج حركي ترتبط متغيراته بنقاط زمنية

مختلفة ترتبط بالماضي والمستقبل (.الجواري.)19:2011،

ويركز نموذج هارود – دومار في النمو االقتصادي على الدور المزدوج لالستثمار من خالل

جانبين؛ جانب يركز على خلق طلب فعال ،وجانب ٍ
ثان يركز على زيارة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد

القومي من السلع والخدمات.

ولقد اهتم الكالسيك بالجانب الثاني لالستثمار المتعلق بزيادة القدرة اإلنتاجية للعملية االستثمارية

(جانب العرض) ،أما الطلب الفعال على الناتج القومي فكانوا يعتبرونه تحصيل حاصل (وفق قانون

ساي "العرض يخلق الطلب").

أما كينز في بداية كتاباته فقد ركز على الجانب األول لالستثمار (جانب الطلب) مع إهمال

جانب القدرة اإلنتاجية لالستثمار (العرض) ،أما نماذج النمو التي وضعها كل من هارود ودومار
تحاول مراعاة جانبي العملية االستثمارية (تأثير االستثمار على كل من العرض والطلب).
وقد كان اإلستنتاج الرئيس في نموذج هارود /دومار؛ هو أن نمو الناتج المحلي يتناسب مع

نصيب اإلنفاق االستثماري في الناتج المحلي(.تودارو ،)126 :2009،فاإلنفاق االستثماري يعتمد على

1

 : Roy Harrodاقتصادي بريطاني (.)1978-1900

2

 : Evsey Domarاقتصادي أمريكي بولندي ،وهو كنزي بارز (.)1997-1914
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تغيرات مستويات الدخل في أي فترة زمنية ،وبالتالي يؤدي إلى تعزيز النمو االقتصادي(الجواري،
.)16:2011

 .3النظرية النيو كالسيكية للنمو : Traditional Neoclassical Growth Theory
يعتبر نموذج سولو )1956( Solow 1من أهم النماذج التي حللت مصادر النمو وفقا للنظرية
النيوكالسيكية للنمو ،وقد استندت النظريات الحديثة فيما بعد بشكل قوي على هذا النموذج ،حيث
طور هذا النموذج لمحاولة تفسير النمو االقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة ،وقد قام سولو

باختبار الفرضية التي اعتقدها معظم االقتصاديين هي السبب الرئيسي لزيادة إنتاجية ساعات العمل،

وهي مع تراكم رأس المال ترتفع حصة كل عامل من رأس المال مع مرور الوقت (صولو.)2003 ،

واعتمدت دراسة سولو على جمع التغيرات السنوية في اإلنتاج اإلجمالي لساعة العمل في الواليات

المتحدة ما بين عامي  1949–1909ثم حلل نمو اإلنتاج في ساعة العمل الواحدة إلى مكونين

منفصلين :األول مرتبط بزيادة رأس المال الموظف لكل ساعة عمل ،والثاني يمثل ذلك الجزء الذي
ال يمكن أن يعزى لرأس المال.
وقد فوجئ العديد من االقتصاديين بنتائج سولو والتي أظهرت أن  %12.5فقط من تغير اإلنتاجية

على المدى الطويل يعزى إلى رأس المال الموظف ،أما الجزء الباقي من نمو اإلنتاجية والذي يفسر
النمو على المدى الطويل سماه سولو باسم (التغير التقني .)Technical Change
وحسب نموذج النمو النيوكالسيكي فإن نمو الناتج هو نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية:
 .1الزيادة في كمية العمل ونوعيتها من خالل النمو السكاني وتطوير التعليم.
 .2الزيادة في رأس المال من خالل االدخار واالستثمار.
 .3التحسينات في التكنولوجيا( تودارو.)150:2006 ،

ومن أهم اإلضافات في نموذج سولو :
 عنصر العمل :حيث ينمو العمل بمعدل ثابت ،وهو نفس معدل الزيادة السكانية ،أي أن نسبةالعمال في المجتمع ثابتة بالنسبة لعدد السكان .ولذلك فإن النماذج النيوكالسيكية تعتبر نمو السكان

بمعدل ثابت محددا مهما للنمو في الدخل الفردي الحقيقي.

 1روبرت سولو( :)Robert Solowاقتصادي أمريكي (ولد عام  1924في الواليات المتحدة) ،حصل على جائزة
نوبل في العلوم االقتصادية عام  1987بسبب إسهاماته الهامة لنظريات النمو االقتصادي ،التي أنجز معظمها في
عامي  1956و  1967وقد بقى نموذجه أحد أهم األطر وأكثرها انتشا ار في دراسة النمو االقتصادي.
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 -بدال من افتراض ثبات نسبة رأس المال إلى الناتج ،استخدم سولو دالة اإلنتاج الخطية

المتجانسة التي تسمح بإمكانية اإلحالل بين رأس المال والعمل ،وبالتالي فإن نسبة رأس المال إلى
الناتج ونسبة رأس المال إلى العمل ليستا ثابتتين كما في هارود – دومار.
 افترض تناقص الغلة لكل من عنصري العمل ورأس المال على حدة ،وثبات الغلة للعنصرين معا. -أضاف متغير التقدم التكنولوجي المتغير عبر الزمن والمختلف في طبيعته عن العمل ورأس

المال ،واعتبره متغير خارجي.

 -زيادة معدل االدخار في نموذج هارود – دومار يؤدي إلى زيادة معدل النمو ،ولكن في النموذج

النيوكالسيكي تؤدي الزيادة في معدل االدخار إلى نمو الدخل الفردي وال تؤدي إلى زيادة دائمة في

معدل النمو ،لذلك فإن السياسات االقتصادية الكلية يمكن أن تؤثر على الدخل الفردي ،ولكنها ال تؤثر
على معدل النمو في األجل الطويل (صولو.)2003 ،

وتوصل سولو في نموذجه إلى نتيجتين؛ األولى :أنه كلما كان في دولة ما تطور تقني وتراكم

رأسمالي كبيرين ونمو سكاني ضعيف ساعدهما على التطور ،والثانية هي فكرة التقارب بين الدول أي
يمكن للدول النامية اللحاق بالدول الغنية في المدى البعيد (حمدان.)38:2012 ،

وبالرغم من النتائج المهمة التي توصل إليها سولو في نموذجه؛ إال أنه ركز على عامل واحد فقط
من عوامل النمو االقتصادي وهو رأس المال ،وأغفل عوامل كثيرة قد تؤثر على النمو االقتصادي مثل
الموارد البشرية والموارد الطبيعية وخدمات البنية التحتية األساسية باإلضافة إلى إغفال العوامل األخرى
غير االقتصادية مثل العوامل السياسية واالجتماعية.
 .4نظرية النمو الحديثة (النمو الداخلي):
The New Growth Theory (Endogenous Growth):

نتيجة لعدم قناعة العديد من االقتصاديين بنموذج النمو النيوكالسيكي الذي يعتمد على المصادر

الخارجية للتقدم التكنولوجي في تفسير نمو اإلنتاجية ونمو دخل الفرد على المدى الطويل ،فقد تطورت

في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات نماذج للنمو ،يكون فيها التقدم التكنولوجي مدفوعا بحوافز

اقتصادية تتحدد من داخل النموذج ،وتحاول استكشاف العوامل المؤثرة على األداء التنموي في المدى

البعيد؛ وأهم هذه النماذج نموذج النمو الداخلي أو نظرية النمو الجديدة.

ومن المشاكل التي عكسها نموذج سولو وأدت إلى تطور نماذج النمو الداخلي أن :
 بين نموذج سولو أن معدل النمو طويل المدى لدخل الفرد يساوي معدل النمو التكنولوجي؛ ولكن

المحددات االقتصادية للتقدم التكنولوجي وكيفية تحقيقه بقيت دون تفسير وتتحدد من خارج النموذج.
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 في ظل غياب صدمات خارجية (تغير تكنولوجي) يتوقع أن كل االقتصاديات سوف تقترب من

نمو يساوي صفر (مفهوم التقارب )Convergence؛ والتي تقتضي بأن االقتصاديات الفقيرة ستنمو
بمعدل أسرع من معدل نمو االقتصاديات الغنية في األجل القصير ،مما يؤدي إلى اتجاه متوسط

الدخل الفردي إلى التقارب في األجل الطويل (عبدالعزيز ،)5-4 :2013 ،األمر الذي ال يعتبر واقعيا

من قبل العديد من االقتصاديين ،وبالتالي فإن نموذج سولو لم ينجح في تقديم تفسير مرضي ومقنع

للنمو التاريخي الملحوظ والمستمر الذي حققته اقتصاديات دول العالم.
 إن نظرية النمو النيوكالسيكية تعزو النمو االقتصادي طويل المدى إلى عوامل خارجية مستقلة
للتقدم التكنولوجي ،وعدم القدرة على تحليل محددات هذا التقدم من داخل النموذج.
 اعترف النموذج النيوكالسيكي بوضوح بأهمية اإلبداعات واالختراعات في النمو االقتصادي ،إال

تفسير واضحا لهذا المتغير في كيفية الحصول عليه وطريقة نموه.
ا
أنه ال يعطي

أما في نظريات اقتصاديات المعرفة – نظريات النمو الداخلي -فهي تعطي لمفهوم التكنولوجيا

معنى محددا ،حيث ترى أن التكنولوجيا هي الكيفية التي تحول بها الموارد إلى إنتاج المعارف واألفكار
بواسطة دالة.
فالتكنولوجيا ما هي إال نتاج مجموعة من المتغيرات اإلبداعية التي تعمل على تحسين الظروف

االقتصادية بشكل عام ،ونستطيع جمع هذه المتغيرات تحت تسمية اقتصاديات المعارف
(.)Andolfatto, 2005:302

وترى نظريات النمو الداخلي أن هناك عدة مصادر للنمو االقتصادي في األجل الطويل ،وأنها

تتشابه مع تلك التي سبق اإلشارة إليها في النظرية النيوكالسيكية ولكن مع وجود بعض االختالفات،

وقد كانت هناك عدة محاوالت في هذا المجال قام بها مجموعة من االقتصاديين مثل :بـﻭل ﺭﻭمـﺭ

" ،1986 "Pual Romerﻭﺭﻭبﺭﺕ لﻭكاس " ،1988 "Robert Lucasﻭﺍلتي تمحﻭﺭﺕ حـﻭل
تﻁﻭيﺭ ﺍالﻁاﺭ ﺍلنﻅﺭﻱ ﺍلتاﺭيخي لتحقيﻕ تحﻭل نﻭعي ﺫﺍتي في مجال ﺍلمعﺭفة ﻭﺍلتقﺩﻡ ﺍلتقني ،أما

غﺭيﻙ مانـ ـﻜي " "G. Mankiwﻭﺩيفيـ ـﺩ ﺭﻭمﺭ" "D. Romerﻭﺩيفيﺩ ﻭيل" "D. Weilعاﻡ ،1992
فقﺩ ﺍستنﺩﺕ أبحاثهم على ﺍلصياغة ﺍلجﺩيﺩﺓ لﺩﺍلة ﺍإلنتاﺝ بالتﺭﺍبﻁ مـع ﺍلسالسل ﺍلﺯمنية واحصاءات

ﺍلنمﻭ في ﺍلبلﺩﺍﻥ ﺍلنامية.
ﻭتنفﺭﺩ هﺫه ﺍلنﻅﺭية عﻥ ﺍلنﻅﺭياﺕ ﺍلسابقة في أنها قسمﺕ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﺇلى جزأين :هما ﺭﺃﺱ

ﺍلمال ﺍلماﺩﻱ ،ﻭﺭﺃﺱ ﺍلمال ﺍلبشﺭﻱ ،علمﹰا بأﻥ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﺍلبشﺭﻱ في ﻅل هﺫه ﺍلنﻅﺭية ينسجﻡ مع
مفهﻭﻡ معﺩالﺕ ﺍلنمﻭ الالزمة لصالح الفقراء ،حيﺙ يتﻡ مناقشة ﺍلمضاميﻥ ﺍألساسية لتﻁﻭيﺭ حيـاﺓ

ﺍلسﻜاﻥ خاصة ﺍلفقراء ،ﻭﺍلﺫيﻥ يعيشﻭﻥ تحﺕ خﻁ ﺍلفقﺭ ،ﻭﺫلﻙ ال يتحقﻕ ﺇال مـﻥ خـالل تﻁـﻭيﺭ
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ﺍلمستﻭياﺕ ﺍلتعليمية ﻭﺍلصحية ﻭﺍلخﺩماﺕ ﺍألساسية ،ﻭكل ما يتعلﻕ بﺯياﺩﺓ مساهمة ﺍلعنصﺭ ﺍلبشﺭﻱ
(المسعودي.)33 :2010 ،

وأهم ما يميز نظريات النمو الداخلي:
 البحث عن تفسير الزيادة في عوائد الحجم.
 تحليل دور التكنولوجيا في النمو كمتغير داخلي.
 االهتمام باالستثمار في كل من رأس المال البشري والمعرفة والمؤسسات البحثية ألغراض زيادة
إنتاجية عوامل اإلنتاج.

 فكرة الوفورات الخارجية وأثرها في تحديد معدل العائد على االستثمارات الرأسمالية :حيث أن
المستثمرين ال يستحوذون على كل العوائد الناجمة عن االبتكارات مما يؤدي إلى بعض حاالت فشل

السوق وبالتالي ظهور عجز في االستثمار الخاص في مجال البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي.

األمر الذي يفرض ضرورة تدخل الدولة ،وهذا بخالف نظرية الثورة النيوكالسيكية التي تتبنى عقيدة

السوق الحرة وعدم تدخل الدولة ،حيث أن الدولة في نظريات النمو الداخلي لها دور مهم في تشجيع

النمو االقتصادي من خالل االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في تكوين رأس المال البشري وتشجيع
االستثمار الخاص األجنبي في الصناعات كثيفة المعرفة مثل برمجيات الكمبيوتر واالتصاالت.

فتظهر الفكرة األساسية التي تنطلق منها نظريات النمو الداخلي إلى أهمية االستثمار غير المادي
(المعرفي).
و كيفية تخصيص رأس المال البشري ما بين أنشطة االبتكار واإلنتاج ،حيث يكون النمو مرتفعا

كلما ازداد رأس المال البشري المخصص للبحث وارتفعت فعاليته ،فتراكم المعرفة التقنية تعتبر محرك

النمو االقتصادي في النموذج ،وأن االقتصاد الذي يخصص نسبة كبيرة من رأسماله البشري للبحث

يتجه لتحقيق نمو مرتفع في المدى الطويل مقارنة بغيره من االقتصاديات (مرادسي.)61 :2010 ،

وترى الباحثة أن نظريات النمو الداخلي ساهمت وبشكل كبير في تسليط الضوء على رأس المال
البشري والذي يعتبر الركيزة األساس في التنمية البشرية وبرغم أنها ركزت على الدول المتقدمة ،إال أنه
ممكن االستفادة من فروضها اإلسقاطية على الدول النامية برغم الضعف النسبي في رأسمالها البشري

المؤهل مقارنة بالدول النامية ،والقادرة على تحقيق معدالت أعلى من االبتكار التكنولوجي.
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ثانيا :نظريات التنمية االقتصادية :Economic Development theories
 .1نظرية الدفعـة القوية -: Theory of Big Push
تؤكد الفكرة األساسية لهذه النظرية ،على أنه ال يمكن للدول النامية القضاء على حالة التخلف

التي تعيش فيها ،دون القيام بدفعة قوية أو سلسلة من تلك الدفعات المتمثلة بالقيام باستثمارات ضخمة
إلقامـة الهياكل االقتصادية األساسية ،وانشاء مشروعات متكاملة عديدة ،حتى يتمكن االقتصاد من
الخروج من طوق الركود ،والوصول إلى حالة من النمو المتوازن في مختلف األنشطة االستثماريـة

(عجمية والليثي.)2004 ،

ويعتبر روزنشتين -رودان  Rosenstein- Rodanمن أهم مؤيدي استراتيجية النمو الدفعة القوية،

حيث يبرر إتباع هذه االستراتيجية في أن ضيق السوق يعتبر من أهم العقبات التي تقف عقبة في
طريق التنمية ،ويرجع ضيق السوق إلى انخفاض القوة الشرائية ،الناتجة عن انخفاض مستوى الدخل

الفردي الحقيقي الذي يسهم في انخفاض مستوى اإلنتاجية.

فالحل لهذه المشكلة عند  ،Rosenstein- Rodanيتمثل في إقامة صناعات مختلفة في وقت زمني
متقارب ،ت ّكون هذه الصناعات فيما بينها سوقا واسعا وكبي ار بدال من إنشاء صناعة واحدة داخل الدول
النامية (عريقات.)1992 ،
وتعتمد نظرية الدفعة القوية على مبدأ الوفورات الخارجيـة ،حيث تؤدي هذه الوفورات إلى مزايا تعود
بالفائدة على المشروعات اإلنتاجية ،نتيجة قيام مشروعات أخرى دون أن تؤثر هذه المزايا في حساب

عائد االستثمار في المشروعات األخرى ،بمعنى آخر أن النشاط اإلنتاجي الذي يقوم به أحد
المشروعات تستفيد منه مشروعات أخرى ،دون أن يحصل المشروع األول على مقابل لهذه الفوائد من

الشركات األخرى (أبو طويلة.)26:1995 ،

ويعتقد  Rosenstein- Rodaأن االستثمارات الضخمة يجب توجيهها إلى مجموعة من الصناعات
التي تكون مشروعاتها متكاملة لتحقيق التشابك األفقي والعمودي ،مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف
اإلنتاج ،وأن االستثمار على نطاق واسع يؤدي إلى زيادة سريعة في الدخل القومي ومن ثم زيادة في
الميل الحدي لإلدخار ،وبالتالي ارتفاع حجم اإلدخار مع التقدم في عملية التنمية ،واالعتماد على

الموارد المحلية.
وتتطلب نظرية الدفعة القوية ثالثة شروط متعلقة بعدم التجزئة وهي:
 .1عدم التجزئة في دالة اإلنتاج :بمعنى عدم تجزئة مستلزمات اإلنتاج أو العمليات التصنيعية التي
تعتبر السبب المباشر في زيادة العوائد.
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 .2عدم التجزئة في الطلب :حيث أن المشروعات المتكاملة تخلق طلبا متكامال وهو ما تبحث عنه
البلدان النامية.

 .3عدم التجزئة في جانب العرض من الدخرات :تتطلب االستثمارات الضخمة تعبئة كل المدخرات
وهو ما تفتقده البلدان النامية لضعف الدخل الفردي ،مما يجعل الميل الحدي لإلدخار أقل من الميل
المتوسط له ،وهو ما يشكل عقبة في عدم كفاية عرض المدخرات في مواجهة المتطلبات المالية

لالستثمارات.

غير أن استخدام أسلوب التنمية باالعتماد على نظرية الدفعة القوية يحتاج إلى تمويل كبير قد
تكون الدول النامية غير قادرة على الحصول عليه أو قد يكون غير مجدي بالنسبة لها (مقداد.)2004 ،
وأيضا يرى منتقدوا الدفعة القوية ،أن هذا األسلوب قد أسس على افتراضات أن العرض سيصنع
طلبا موازيا له ،وهذا غ ير واقعي وال سيما في الدول النامية التي تعاني من ضيق السوق (عجمية
والليثي.)2004 ،

وترى الباحثة أن استراتيجية الدفعة القوية تحتاج إلى تمويل المشاريع التنموية برؤوس أموال
ضخمة وهذا ما يشكل عجز لدى الدول النامية كما أنها أهملت النشاط األساسي لدى الدول النامية
وهو النشاط الزراعي على حساب االستثمارات الكبيرة في القطاع الصناعي ،وبالتالي فاستراتيجية

الدفعة القوية ال تتناسب مع الدول النامية.

 .2نظرية النمو المتوازن : Theory of Balanced Growth
إن األوضاع السائدة في البلدان النامية في فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي وظروفها
االقتصادية التاريخية المرتبطة باالستعمار ،هي التي جعلت نظرية الدفعة القوية محل انتقاد ،لذلك

صاغ "نيركسه  "Nurkseنظريته المسماه بالنمو المتوازن ،وهو يعتقد أن مشكلة التنمية في البلدان
النامية هي الحلقة المفرغة للفقر الناتجة عن تدني مستوى الدخل ،الذي يقود إلى تدني االستهالك

وضيق حجم السوق.

ولكي تخرج هذه البلدان من هذا اإلشكال عليها توجيه استثمارات ضخمة لكافة القطاعات مع
ضرورة تحقيق التوازن بين الصناعة والزراعة حتى ال يكون تخلف أحدهما عقبة في تقدم اآلخر ،كما

أن الهدف من اإلنتاج هو إشباع حاجات السوق المحلية لضعف المنافسة فيها.

تتطلب نظرية النمو المتوازن تحقيق التوازن بين مختلف الصناعات االستهالكية وكذا الرأسمالية،

وبين العرض والطلب ،ذلك أن جانب العرض يعمل على التأكيد على تطوير جميع القطاعات

المرتبطة بعضها بالبعض في آن واحد مما يساعد على زيادة عرض السلع ،وأما جانب الطلب فيعمل

على توفير فرص العمل الواسعة وزيادة المداخيل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات
46

من طرف السكان ،إضافة إلى عدم اإلخالل بالتوازن بين القطاعين المحلي والخارجي ،ألن عوائد

الصادرات هي مصدر مهم لتمويل التنمية ،مما يتوجب على البلد أن ال يوسع تجارته الداخلية على
حساب تجارته الخارجية ،وهو األمر الذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج مع التوسع في تشغيل العمالة.
وتجدر اإلشارة إلى أن نظرية النمو المتوازن ال تعني نمو كافة الصناعات بمعدل واحد ،بل يتحدد

معدل نمو كل واحدة منها بناء على مرونة الطلب الدخلية للمستهلكين على السلع المختلفة ،فيؤدي
ذلك إلى توازن العرض والطلب ،ولكنها تشترط جبهة عريضة من االستثمارات تقود إلى التكامل األفقي
والعمودي للصناعات القائمة ،وتقسيم أفضل للعمل ،ومصدر موحد للمواد الخام ومهارة فنية وتوسع

أكبر للسوق ،واستغالل أحسن للبنى التحتية االقتصادية واالجتماعية.
وتتضمن هذه النظرية نموذجين للنمو المتوازن بشكل متكامل؛ يخص أحدهما الطريق الذي تسلكه

التنمية ونمط االستثمار ،أما اآلخر فيخص حجم االستثمار الالزم للتغلب على ظاهرة عدم التجزئة في
عملية اإلنتاج ،على عكس نظرية الدفعة القوية التي تركز فقط على حجم االستثمارات الضخمة في

دفع عجلة النمو االقتصادي ،والذي يلح  Nurkseلتوفير الموارد المالية للبرنامج االستثماري الضخم
على ضرورة االعتماد على الموارد المحلية ،والتي يجب أن تأتي من القطاع الزراعي ،مع ضرورة

استغالل فائض العمال في إقامة مرافق االستثمار االجتماعي ،الذي يؤدي إلى رفع إنتاجية القطاع
الزراعي ،ويكون للدولة مهمة القيام بدور التخطيط والتنفيذ وتوسيع السوق من خالل زيادة عرض النقد،

والغاء القيود على التجارة وتوسيع البنية التحتية وفرض ضرائب زراعية (أحمد.)64: 2013 ،
وترى الباحثة أن استراتيجية النمو المتوازن غير مناسبة للدول النامية ،وذلك ألنها تفتقر إلى
الموارد الالزمة للقيام ببرنامج تنموي شامل.
 .3نظرية النمو غير المتوازن : Theory Of Unbalaced Growth
نظ ار لصعوبة توفير التمويل الالزم للنمو المتوازن ،يرى فريق آخر من االقتصاديين أن برنامج

اإلنماء األكثر تواضعا والذي يشمل على مجاالت منتقاه ،هو األسلوب الممكن الوحيد ،ويقدمون

توصيات بإتباعه ،وفي ظل هذا األسلوب فإن الخطوة الضخمة في التنمية يتم اتخاذها في عدد محدود

من الفروع اإلنتاجية المحددة ،ولكن يشترط في هذه الفروع اإلنتاجية أن تحدث تكامال مع غيرها ،وآثا ار
وروابط أمامية وخلفية تؤدي إلى اشعاعات تنموية تكون أساسا للتنمية المتجددة ذاتيا( .مقداد.)2004 ،

ومن أهم مؤيدي هذه االستراتيجية ألبرت هيرشمان وهانز سنجر اللذان انتقدا أسلوب النمو المتوازن

على الرغم من وجود اتفاق في الرأي من قبل هيرشمان مع نيركسه وروزنشتين رودان في أن عملية

التنمية تحتاج إلى دفعة قوية تتمثل في برنامج استثماري كبير ،إال أن هيرشمان يرى أن هناك قدرة
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محدودة من االستثمارات موجودة أصال في الدول النامية ،كذلك يتفق هيرشمان مع نيركسه في تكامل
االستثمارات مع بعضها البعض.

إن أنصار استراتيجية النمو غير المتوازن يرون أن إتباع هذا األسلوب هو األفضل

كاستراتيجية مالئمة للدول النامية ،مما يؤكد اعتراضهم على أسلوب أنصار النمو المتوازن بخصوص

الدفعة القوية ،ويركزون على الدفعة القوية لالقتصاد الوطني بحيث تكون في إطار النمو غير
المتوازن(عريقات.)1992 ،

فا تباع حل وسط يعتبر بمثابة سياسة ثابتـة تنطوي على التوفيق بين مدخلي الدفعة القوية
واألسلوب االنتقائي ،حيث يبدو أن السياسة األكثر معقولية لإلنماء في الدول النامية تنطوي على

السير المستمر في المجاالت كلهـا مدعومة بخطوات كبيرة ضخمـة في مجاالت مختارة.

 .4نظرية مراحل النمو (روستو) ( : Theory of Growth Stagesالقريشي.)112-110 :2007 ،

إن جوهر أطروحة روستو هي أنه يدعي بأنه يمكن منطقيا وعمليا تشخيص مراحل معينة للتنمية،

وتصنيف المجتمعات طبقا لتلك المراحل ،ويفرق روستو بين خمسة مراحل هي:
.1مرحلة المجتمع التقليدي.

 .4مرحلة االندفاع نحو النضوج

 .2مرحلة ما قبل االنطالق.

 5مرحلة االستهالك الوفير.

.3مرحلة االنطالق.

 .1مرحلة المجتمع التقليدي:
تتضمن هذه المرحلة مجتمعات قديمة وتتصف بوجود سقف معين على إنتاجيتها يفرضه مستوى

العلم والمعرفة ،وأن حوالي ثالثة أرباع قوة العمل تشتغل في الزراعة ،مع حركة محدودة للمجتمع،
وتغيرات اجتماعية محدودة ،وسلطة سياسية ال مركزية تتركز في أيدي مالك األراضي ،وأن الهيكل

االجتماعي لهذه المجتمعات يتميز بالطبيعة الهرمية ،حيث العائلة والقبيلة تلعب دو ار مهيمنا.
 .2مرحلة ما قبل االنطالق:
هي فترة انتقالية تسبق فترة اإلقالع وأهم المتطلبات االقتصادية الرئيسة لهذه الفترة هي أن مستوى
االستثمار يتعين أن يرتفع إلى  %10من الدخل القومي في أقل تقدير لتأمين نمو مستمر؛ واالتجاه

الرئيسي لالستثمار يجب أن يكون في رأس المال االجتماعي ( كرم.)82:1991 ،

والشرط الضروري الرتفاع معدل االستثمار هو رغبة واستعداد األفراد إلقراض رأس المال ،وتوفر

عدد كافي من المنظمين ،ورغبة المجتمع إلدارة النظام االقتصادي وفقا لمبدأ تقسيم العمل.

ومن الناحية االجتماعية يتعين ظهور نخبة جديدة من األشخاص تشكل المجتمع الصناعي ،والتي

تسود على النخبة المستندة على امتالك األراضي .ويتعين توجيه الفائض من قبل النخبة الجديدة من
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الزراعة إلى الصناعة ،وأن تكون هناك رغبة لتحمل المخاطر االستثمارية ولديهم استجابة للحوافز

المادية ،ومن الضروري تأسيس حكومة حديثة معاصرة وفعالة.
 .3مرحلة االنطالق:

تمثل هذه المرحلة الخط الفاصل في حياة المجتمع ،حيث يصبح النمو شرطا عاديا ،وأن قوى

الحداثة تتصارع مع العادات والتقاليد والمؤسسات القائمة ،وتكون هذه المرحلة قصيرة ،ويرتفع فيها

االستثمار فوق  %10من الدخل بسبب ارتفاع معدل دخل الفرد ،وذلك لتمكين تحقق الزيادة في
االدخار واالستثمار ،ويتم فيها تأسيس قطاعات قائدة.
ويتم تمويل مرحلة االنطالق من قطاع الزراعة وكذلك من مالك األراضي ،ألغراض االستثمار
في التجارة والصناعة .كما يتم تطوير الصناعات التصديرية لتسهيل استيراد رأس المال ،وأخي ار يبدأ في
هذه المرحلة ظهور المؤسسات االجتماعية والثقافية الجديدة.
 .4مرحلة النضوج :
وهي الفترة التي يضيف فيها المجتمع التكنولوجيا الحديثة إلى موارده االقتصادية ويحقق فيها
النمو المستدام ،وتحل القطاعات القائدة الجديدة محل القطاعات القديمة ،ويرافق التغير الهيكلي في

الصناعة تغيرات هيكلية اجتماعية.
 .5مرحلة االستهالك الوفير :

في آخر مرحلة من مراحل النمو كما صورها روستو تكون الدولة قد بلغت شوطا كبي ار في التقدم،

ويكون السكان بسعة من العيش وتكون الدخول الفردية مرتفعة جدا ،ال تشكل في ظلها الضروريات
-الغذاء ،والمسكن ،الكساء..،الخ ،-األهداف الرئيسة للفرد ،زيادة الخيارات االستهالكية للفرد

(تودارو.)125:2009،

وبرغم الصدى الكبير الذي لقيته نظرية روستو ،إال أنها قوبلت بالنقد الشديد ،وذلك من عدة

جوانب؛ منها صعوبة التفريق بين المراحل ،خصوصا بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ،وامكانية
تضليل واضعي السياسات أثناء التطبيق بينهما ،وعلى الرغم أن الواقع أثبت أن بعض الدول تجاوزت

وتخطت بعض مراحل النظرية في مسيرتها التنموية مثل جنوب شرق آسيا ،فال يمكن الجزم بإعادة

تطبيق مراحلها على الدول النامية حاليا في نفس الظروف.

 .5نظرية التبعية الدولية : Dependency Theory International
ظهرت نظريات التبعية الدولية في أمريكا الالتينية وفرنسا ،وأثناء السبعينات حظيت نماذج التبعية

الدولية بتأييد مفكري العالم الثالث ،أمثال سمير أمين .وترى نماذج التبعية الدولية أن دول العالم الثالث
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محاصرة بالعراقيل المؤسسية والسياسية واالقتصادية سواء المحلية أو الدولية باإلضافة إلى وقوعها في
تبعية وسيطرة الدول الغنية من خالل عالقتها بها ،وتوجد ضمن التبعية الدولية ثالث تيارات فكرية

هي( :القريشي.)122 :2007 ،

.1نموذج التبعية االستعمارية الجديدة.
 .2نموذج المثال الكاذب.
 .3فرضية الثنائية التنموية.
ويرى الكثير أن التبعية هي  :الحالة التي يكون فيها اقتصاد البلد التابع محكوم بالتطور والتوسع
في االقتصاد اآلخر المهيمن ،وتتمثل العالقة بينهما بأن بعض البلدان يمكن أن تنمو وتتوسع ويصبح

نموها مدفوعا ذاتيا ،بينما اآلخرون (التابعون) يمكن أن يتوسع االقتصاد لديهم كانعكاس للتوسع

الحاصل في االقتصاد المهيمن (أمين:) 109:1978 ،

 .1نموذج التبعية االستعمارية :Colonial dependency model
يعتبر هذا النموذج تطور غير مباشر للتفكير الماركسي في التنمية االقتصادية ،فهو يرجع وجود
واستم اررية العالم الثالث المتخلف إلى التطور التاريخي للنظام الرأسمالي غير العادل فيما يخص

العالقة بين الدول الغنية والفقيرة.

ف من خالل النظام الدولي المسيطر تتم العالقة عن طريق عدم التكافؤ القوي في العالقة بين الدول
المتقدمة والدول المتخلفة وحسب هذه النظرية ،توجد مجموعات (حكام ،عسكريين وبعض النخب)
الذين يتمتعون بدخول مرتفعة ومكانة اجتماعية باإلضافة إلى القوة السياسية للتابعين للنظام الرأسمالي

الدولي القائم على عدم العدالة ،وتتطابق مصالحهم مع جماعات المصالح الدولية مثل ( شركات

متعددة الجنسيات ،أو منظمات المساعدات مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ،التي تمولها
الدول الرأسمالية الغنية ،وأنشطة هذه النخبة تمنع جهود اإلصالح الحقيقي وتبقي على مستويات

معيشية منخفضة واستم اررية التخلف في الدول النامية.
باختصار أصحاب هذه النظرية يعزون مشاكل الفقر في دول العالم الثالث إلى سياسات الدول
الصناعية الرأسمالي وبالتالي التخلف ناتج عن ظاهرة خارجية على عكس نظرية المراحل لروستو

والتي تفترض أن التقدم يكون من داخل المجتمع وفقا لسلسة مراحل.
 .2نموذج المثال الكاذب :Example model false

فهو قائم على ما يعطى للعالم الثالث من نصائح مغلوطة وغير مناسبة ،فهؤالء الخبراء يعرضون

مفاهيم ال محل لها من الصحة ،ونماذج االقتصاد القياسي ال تتماشي مع واقع الدول ،وأن العوامل
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المؤسسية للهياكل االجتماعية التقليدية كثي ار ما تغيب من نماذجهم المعروضة ،وبالتالي تفشل نماذجهم

في إيجاد الحلول الناجعة لدول العالم الثالث.

 .3فرضية الثنائية التنموية :Bilateral hypothesis development
الثنائية مفهوم واسع في التنمية االقتصادية وهو يشير إلى وجود واستمرار تزايد الفرق بين الدول

الغنية والدول الفقيرة ،ومفهوم الثنائية يشمل على أربعة عناصر أساسية :

أ .توافر مجموعة الظروف المتباعدة في آن واحد وفي مكان واحد ( الحديث والتقليدي ،الريف
والمدينة ،أغنياء وفقراء).

ب .اتساع هذا التعايش واتسامه باالستم اررية وليس بالمرحلية (أسباب هيكلية ال يسهل إزالتها
والقضاء عليها).

ج .عدم تقارب الثنائية بل على العكس فإنها تزداد بكثرة مثل إنتاجية العمال في الدول المتقدمة والدول
المتخلفة وتتسع من عام آلخر.

د .أهم خواص الثنائية يكمن في عدم تأثير القطاع المتخلف بالرواج أو االنتعاش الموجود في القطاع
المتقدم ،بل على العكس بدال أن تتقلص الفجوة فإنها تتسع مع مرور الوقت( .مقاوسي ،جمعوني،
.)2010

وترى الباحثة أن نموذج التبعية الدولية يجسد وبصورة واضحة مدى االرتباط المقيد للدول النامية
والذي يجعل االعتماد على الذات واالستقاللية أم ار صعبا وبالتالي يصعب على الدول النامية السير

قدوما بخطوات متسارعة نحو عملية التنمية في ظل تبعية دولية للدول المتقدمة.

وبصورة عامة ،ولما سبق ذكره في هذا المبحث فإن جميع النظريات التي وضعت بعد الحرب

العالمية الثانية والتي أتت بأفكار إلحداث تنمية مستدامة في الدول المتقدمة حاليا ،قد ال تعتبر صالحة
للتطبيق على االقتصاديات النامية ويرجع ذلك إلى االختالفات الجوهرية والتي تتعلق بطبيعة تلك

االقتص اديات وعدد السكان والبيئة والموارد المتاحة وطبيعة رأس المال البشري وغيرها من االختالفات

التي تعوق دون تطبيق هذه النظريات في البلدان النامية مع عدم مراعاة االختالف الجذري بينها وبين

الدول المتقدمة من حيث المعتقدات واألنماط السلوكية السائدة في كليهما ،ولذلك نجد أنه ال يوجد
اقتصاد واحد للتنمية ،وانما هناك اقتصاديات للتنمية على مستوى الدول النامية.

وتميل الباحثة بأن أقرب النظريات موائمة للدول النامية هي نظرية النمو الغير متوازنة ،مع الكثير

من التحفظات في التطبيق إلنجاح مثل هذه النظرية في فلسطين باعتبارها من ضمن الدول النامية

ألن األمر يستوجب وجود إدارة حكيمة وخطط تنموية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وموازنات فعلية

بعيدا عن المساعدات الخارجية والتي تعتبر عنص ار سياسيا بالدرجة األولى تعطي آماال للتطبيق وتبقى

حبيسة إلتزام الدول المانحة.
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المبحث الرابع
خطط التنمية االقتصادية في فلسطين
Palestine Economic Development Plans
مقدمة : Introdaction
يعاني الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة من االحتالل اإلسرائيلي ،الذي حطم البنية التحتية

القتصاده ،ووقف ومازال يقف عائقا أمام تحقيق التنمية الشاملة للشعب الفلسطيني ،وقد تميز المفهوم
التنموي في فلسطين ولفترة طويلة ،بإدراك أهمية توظيف التنمية كآلية من آليات تحصيل الحقوق
الثابتـة للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها حق تقرير المصير ،وعليه فقد اكتسبت المفاهيم التنموية في

فلسطين بعدا سياسيا هدف إلى وقف التدهور الناتج عن االحتالل اإلسرائيلي ومقاومة آليات استالب
التنمية.
ومع بداية تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام األمور عام  1994تجدد المفهوم التنموي ليشمل
مهمة إعادة البناء ،وتزامنت كذلك ضمن تلك المرحلة اجتهادات مختلفة حول المفهوم التنموي األكثر

مالئمة لفلسطين وحول اآلليات التنموية المناسبة لها.

ودارت االجتهادات حول أسبقية العمل السياسي على العمل التنموي ،وتوزيع األدوار بين القطاع
العام والقطاع الخاص وبين مؤسسات السلطة الوطنية ،والمؤسسات األهلية ،وكذلك حول توسيع درجة

المشاركة في إنجاز القرار التنموي ومراقبة تنفيذه ،ومساءلة المكلفين به.

وقد واجهت عملية التنمية في فلسطين عمليات استالب وتعطيل ،أثرت على جميع جوانبها ،فلم

يقتصر التأثير على تشويه العملية التنموية بل على وقفها كامال ،وعلى تعطيل قدرات المجتمع عن
القيام بها ،أو العمل على توظيفها لخدمة مصالح القوى الفاعلــة ،أو التي تقف وراء عملية االستالب

وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي ،واسقاطاته السلبية على عملية التحول االجتماعي والسياسي في

المجتمع الفلسطيني (عالونة.)102:1993 ،

المبادرات والخطط التنموية الفلسطينية- :
تم وضع العديد من الخطط والبرامج التنموية الفلسطينية بعد تسلم السلطة الفلسطينة ،ومن أهمها

ما يلي:
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 )1البرنامج االعام إلنماء االقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات : 12000 – 1994
بدأت أول محاولة لوضع خطة إنمائية فلسطينية طموحة بهدف إعادة بناء المجتمع الفلسطيني بعد

توقيع اتفاقية أوسلو ،وتمثلت في البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الفلسطيني ( ،)2000-1994وقدرت

تكاليف هذا البرنامج بحوالي  11.6مليار دوالر أمريكي ،حيث قامت إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية والبنى التحتية في السلطة الفلسطينية بتشكيل فريق من الباحثين المتخصصين يضم

حوالي  300خبي ار من مختلف المجاالت التنموية ،وتحت إشراف الدكتور يوسف الصايغ؛ إلجراء
دراسة شاملة ضمن إطار برنامج تنموي متكامل للمجتمع الفلسطيني ،حيث استغرق إعداد البرنامج مدة

سنتين ،وتوصل إلى عدة نقاط أهمها:

أ .هناك محوران للتنمية في الحالة الفلسطينية ،األول يتمثل في الجهد الالزم للتخلص من تبعية
االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي ،وذلك من خالل إزالة العوائق والعراقيل التي تواجه

عملية التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،واصالح التشوهات التي نتجت عن اإلرث
الطويل لسنوات االحتالل اإلسرائيلي ،والثاني يركز على تعزيز القدرات الذاتية

التنموية الفلسطينية حتى تصل إلى مرحلة النمو المستدام.

للعملية

ب .من جانب آخر وصف البرنامج العام إلنماء االقتصاد الفلسطينية ؛ الحالة الفلسطينية وصفا

دقيقا وشامال ،ووضع عدة أساليب وأدوات يجري اتباعها ،تتمكن من خاللها السلطة
الفلسطينية التخلص من المعيقات الي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على العملية التنموية

برمتها ،ومن هذه الوسائل بناء رأس مال بشري فلسطيني من خالل إعطاء أولوية للخدمات
التعليمية ،والصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حدد البرنامج بشكل واضح دور القطاع العام  ،والقطاع الخاص في عملية التنمية ،ووصف القطاع

الخاص بأنه القائد للعملية التنموية من خالل توفير مناخ سوق حرة ،بينما يتحدد دور القطاع العام في
تأهيل البنى التحتية ،والخدمات العامة كالمياه ،والكهرباء ،والطرق ،والموانئ ،والصحة،

والتعليم(.سليمان)48-47:2013 ،
وعليه فقد شكل البرنامج االعام إلنماء االقتصاد الوطني الفلسطيني وثيقة مهمة من حيث
المعلومات النظرية التي يقدمها والسياسات التي يقترحها ،ولكنه ال يشكل رؤية محددة وذلك ألن :
 البرنامج بني على أساس فرضية زوال االحتالل لألراضي عام  1967دفعة واحدة ،وأن يسيطر
الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ،وزوال االستيطان ،وكذلك الحرية الكاملة في اختيار

السياسات االقتصادية المناسبة ،وهي فرضية نظرية تتعارض مع اتفاق أوسلو ولم تتحقق.
1

تم وضع الخطة قبل دخول السلطة مرحلة التنفيذ ولم تطبق بعد وصول السلطة إلى قطاع غزة وأريحا.
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 البرنامج لم يحدد مراحل العملية التنموية لكل المشاريع المطلوب تنفيذها ،حتي يتسنى لالقتصاد
الفلسطيني أن ينتقل من وضعه المتردي إلى وضع جيد.

 استهدف البرنامج مشاريع وبرامج كانت بالدرجة األساسية تهدف إلى تعويض المتضررين بسبب
إجراءات االحتالل االسرائيلي ،ولم يستهدف محاربة الفقر ،وتخفيض البطالة ،ورفع مستويات

المعيشة.

 افترض البرنامج أن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على ممارسة حق صنع القرار االقتصادي
افترض الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية ،مع حرية
واالجتماعي ،و ا
حركة المسافرين في االتجاهين دون عوائق ،كما افترض عودة نصف مليون فلسطيني من

الشتات خالل الفترة من  2000-1994وهذا لم يتحقق في تلك الفترة نتيجة االجراءات االسرائيلية

(أبومدللة.)300:2008 ،

وترى الباحثة أن البرنامج العام إلنماء االقتصاد الوطني أتى كمحاولة أولى وهي بمثابة تجربة
لوضع برنامج متكامل يمثله فريق من الباحثين المختصين ،لذلك كان بمثابة بداية يستند إليها لتعزيز

الصحيح وتصحيح ما يمكن تصحيحه في الخطط القادمة ،ولكن ما قد يؤخذ على أي برنامج وضع
أو أي خطة تنموية أنها توضع وكأن االحتالل قد تم إزالته ،فتوضع بنود الخطط متفائلة لتنصدم

بأرض الواقع ،وال يتحقق منها إال اليسير ،حيث نص البند األول من الخطة السابقة أن أول محاولة

ل لتنمية في الحالة الفلسطينية هو الجهد المبذول الالزم للتخلص من التبعية وهذا باعتقاد الباحثة هو
جانب سياسي بالدرجة األولى بحيث يعمل على إعاقة أي خطة تنموية ،فاألصل في وضع الخطط
التنموية التكيف مع ما هو موجود ،ووضع الخطة في نطاق الواقع ال في نطاق ما نأمل أن يكون

عليه الواقع.
 )2خطة التنمية الفلسطينية : 2000 – 1998
جاءت هذه الخطة ضمن استراتيجة مختلفة عن سابقتها من حيث التنفيذ ،وقد تميزت بأن الدول

المانحة ستشارك في تحديد األولويات التنموية الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الو ازرات ،والمؤسسات
الفلسطينية ،وفيها تم تقسيم المشروعات والبرامج على أساس وزاري ،وعلى أساس قطاعي ،وكان

الهدف من التقسيم تحميل الو ازرة مسؤولية نجاح أو فشل الخطة.

وبناء على ذلك التوجه قسمت القطاعات التنموية الفلسطينية إلى أربعة قطاعات هي :دعم البنية

التحتية ،تطوير قدرة المؤسسات ،تطوير الخدمات االجتماعية ،تنمية الموارد البشرية والقطاعات

االنتاجية.
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وقد تبنت الخطة عدة افتراضات وهي :تشغيل مطار غزة الذي سيؤدي إلى حدوث زيادة في حجم

التبادل التجاري بين فلسطين والخارج مما يزيد من تحسن وضع الميزان التجاري ،إضافة إلى انتعاش
االقتصاد الفسطيني من حيث حجم اإلنتاج الصناعي والزراعي ،والتركيز على االكتفاء الذاتي

باإلضافة إلى تطوير مجموعة السلع والمنتجات التصديرية ،وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي

اإلجمالي بمقدار  ،%5مما سيؤدي إلى زيادة متوسط حصة الفرد من الناتج بنسبة  ،%2وبناء على
الخطة فقد شكلت االستثمارات في السنوات الثالث األولى  %32 ،%35 ،%33على التوالي ،بينما

توزعت االستثمارات على القطاعات الرئيسة  %53للبنية التحتية %19 ،للقطاع االجتماعي%19 ،

للقطاع االستثماري( .سليمان)51-50:2013 ،
وترى الباحثة ومن خالل توزيعات االستثمارات في الخطة أن القطاع االجتماعي والذي يمثل الجزء

األكبر (قطاع التعليم ،وقطاع الصحة) يحظى فقط ب  ،%19وهو ما يعني انخفاض المخصصات
الموجهة ألهم قطاعات تؤثر في التنمية البشرية ،وهو ما ينافي ما جاء به وصف البرنامج اإلنمائي

ووضعه لعدة أساليب واجراءات يتم اتبعاها للتخلص من فرض االحتالل االسرائيلي على العملية

التنموية والذي كان من أهمها بناء رأس مال بشري فلسطيني واعطاء أولوية لخدمات التعليم والصحة،
وهذا ما ينافي ما جاءت به هذه الخطة.

 )3خطة التنمية الفلسطينية :2003 – 1999
تعتبر هذه الخطة امتدادا للخطة السابقة وتطوي ار لها ،وقد احتوت على العديد من البرامج
والمشاريع األساسية بشكل مفصل وخاصة للقطاعات االقتصادية المختلفة ،ويمكن تبويب خطة التنمية

الفلسطينية  2003 – 1999تحت العناوين التالية :التمويل ،التوزيع القطاعي للمشاريع ،فرضيات
الخطة ،مراقبة ومتابعة التنفيذ.
وقد جاء في فرضيات الخطة ما يلي:
 تطبيق اتفاق واي ريفر 1وملحقاته والبدء في تشغيل مطار غزة تجاريا ،وكذلك الميناء ،وتخفيضالضغوط والقيود المفروضة على االقتصاد الفلسطيني.
 قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق فائض في الموازنة الجارية ،وهذا يتوقف على األداءالفلسطيني بشكل عام.
 استمرار المساعدات الدولية ماديا ومعنويا من طرف الدول المانحـة. 1نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عام  1998على االنسحاب اإلسرائيلي من بعض مناطق الضفة ،وعلى اتخاذ تدابير أمنية

لمكافحة اإلرهاب ،وتوطيد العالقات االقتصادية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل .واعادة االنتشار الثاني للقوات اإلسرائيلية في

الضفة الغربية (قاسم.)20:1999 ،
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 قيام القطاع الخاص بلعب دور حيوي وفعال في السنوات الخمس القادمة .2003 – 1999وال شك أن التغيرات السياسية التي حدثت بعد وضع هذه الخطة ،والتي تمثلت في بدء انتفاضة
األقصى في نهاية سبتمبر  ،2000وما تبعتها بعد ذلك من الممارسات اليومية لالحتالل اإلسرائيلي

في الضفة الغربية وقطاع غزة ،قد أدى إلى عرقلة تنفيذ هذه الخطة ،يضاف إلى ذلك ضعف أداء
السلطة الوطنية الفلسطينية ،وانتشار الفساد المالي واإلداري والمحسوبية ،وعدم وجود نوايا حقيقية لدى

الجهات المختصة في تنفيذ هذه الخطـة (خطة التنمية الفلسطينية .)2003-99
ومن وجهة نظر الباحثة أن األصل في الخطط التنموية (أن الخطة الحالية تبدأ من حيث انتهت
الخطة السابقة) ،وقد جاءت هذه الخطة استكماال للخطة السابقة وأضافت عليها ارتباطات سلبية أخرى
تتمثل في اعتمادها على المساعدات الدولية ماديا ومعنويا ،وهو ما ال يمكن ضمانه ،وبالتالي ال يمكن
ضمان فيما يمكن التنبؤ به من نجاح مثل هذه الخطط من عدمه.

إضافة إلى ذلك فقد جاءت انتفاضة األقصى  2000ضمن سنوات الخطة ،ما أدى إلى تقويض
الكثير من بنود الخطة وتوجيه بنود الخطة في غير مسارها ،والذي كان بيعدا كل البعد عن مجال
القطاعات االجتماعية السيما التعليم والصحة والتي تصب في صميم التنمية البشرية.

 )4خطة االستقرار االقتصادي واالجتماعي (: )2005 – 2004
في إطار العمل على تحقيق ودعم التنمية في فلسطين قامت و ازرة التخطيط الفلسطينية وبمساهمة

بعض الو ازرات األخرى وبعض المؤسسات الدولية بوضع خطة سمتها (خطة االستقرار االقتصادي

واالجتماعي  ،)2005 – 2004حيث يبلغ السقف األعلى للخطة نحو  1.2مليار دوالر أمريكي ،منها
نحو  302مليون دوالر أمريكي لألجور والرواتب فقط ،و 90مليون دوالر أمريكي للنفقات الرأسمالية،
وعليه فإن مبلغ المساعدات الجديدة الذي تم تخصيصه لتمويل مشروعات الخطة هو  246مليون

دوالر أمريكي وهو موزع حسب الجدول التالي:
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جدول رقم ()1-2
توزيع المساعدات المالية ضمن خطة االستقرار االقتصادي االجتماعي (( )2005-2004مليون دوالر)
مجاالت التمويل

االلتزامات الموجودة (مليون )$

التمويل الجديد (مليون )$

مجموع

التمويل

المبلغ المطلوب

النسبة من اإلجمالي

مبلغ اإللتزام

النسبة من اإلجمالي

المساعدات اإلنسانية

66

% 26.8

98

% 32.5

164

التأهيل واعادة اإلعمار

24

% 9.8

2

% 0.66

26

تنمية وتطوير البنية التحتية

116

% 47.2

163

% 54

279

دعم القطاع الخاص

20

% 8.1

20

% 6.6

40

دعم برامج اإلصالح العام

20

% 8.1

19

% 6.3

39

المجموع

246

% 100

302

% 100
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المصدر :و ازرة التخطيط الفلسطينية ،خطة االستقرار االقتصادي واالجتماعي ( )2005-2004باستثناء دعم الموازنة لعام

.2004

أما الجهات التي ستتولى القيام بتنفيذ برامج ومشاريع الخطة فهي:
 .1البنك الدولي :قطاعي التعليم والصحـة.
 .2وكالة التنمية األمريكية :القطاع الخاص.
 .3االتحاد األوروبي :البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
 .4األونروا :اإلغاثة والمساعدات الطارئة.
 .5السلطة الفلسطينية :المرتبات واألجور (خطة االستقرار االقتصادي واإلجتماعي .)05/04
وترى الباحثة أن هذه الخطة هي خطة غير تنموية هدفها إغاثي بالدرجة األولى ويظهر ذلك من
خالل التمويل المقدم لبند المساعدات اإلنسانية ،وبالتالي فهي تستثني دعم القطاعات االجتماعية.
 )5الخطة اإلستراتيجية للتنمية في قطاع غزة :2005
أ .الرؤيـا التي تقوم عليها الخطة اإلستراتيجية :تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في قيام دولته

المستقلة ،وتمكينه من دعم أسس التنمية الشاملة ،لتحقيق الرفاهية والتقدم وصوال بقطاع غزة،
ليصبح أحد مراكز النشاط االقتصاد الوطني واإلقليمي.

ب .األهداف االقتصادية اإلستراتيجية لتنمية قطاع غزة:
 .1تحقيق االستقرار والتواصل ،والسيطرة على المعابر ،بما يساهم في دعم االقتصاد الفلسطيني.
 .2تبني سياسات اقتصادية فاعلة ،تمكن من تأهيل االقتصاد الفلسطيني لتحقيق التنمية الشاملة.
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 .3تحسين األداء العام وتوحيد واستكمال وتطوير التشريعات تعزي از لسيادة القانون.
 .4إعادة تأهيل وتطوير مقومات البنية التحتية بما يلبي متطلبات عملية التنمية.
 .5تحسين آليات التمويل الخارجي وتوجيهها بما يخدم متطلبات عملية التنمية.
ج .المعوقات الرئيسية للتنمية :
حسب الخطة اإلستراتيجية لتنمية قطاع غزة ،يوجد عدة معوقات رئيسية للتنمية هي:
.1

السيادة غير الكاملة على األراضي والموارد والمعابر.

.3

االعتماد شبه الكامل على المساعدات الدولية في تمويل البرامج التنموية.

.5

عدم اكتمال البناء المؤسسي واإلداري والتنظيمي الالزم لعملية التخطيط التنموي.

.2
.4
.6

سياسة اإلغالق والحصار ،والقيود اإلسرائيلية.

عدم استقرار الوضع السياسي الراهن وغموض الوضع السياسي المستقبلي.

ارتفاع مستويات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

د .مسار السياسات االقتصادية بعد االنسحاب من قطاع غزة:
رأت الخطة اإلستراتيجية لتنمية قطاع غزة أن مسار السياسات االقتصادية يفرض اتجاهين

أساسيين لهذه العملية وهمـا:
أوالا :المسار اإلغاثي:

حيث يجب التركيز في المدى القصير على الجوانب اإلغاثية وخصوصا في العام األول بعد
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ،ألسباب تتعلق بالبنية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية،

وضعف القدرة االستيعابية للقطاعات االقتصادية ،مع التركيز في العام األول ،على الحلول اإلنتاجية
الهادفة إلى خلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالـة والفقر.
ثاني ا :المسار التنموي:
يتم التركيز في المدى المتوسط والطويل على الجانب التنموي ،ورفع مستوى المعيشة من خالل

زيادة الفرص التنافسية للسلع والخدمات الفلسطينية ،عبر المشاركة الفعالة في القطاع التجاري متعدد
األطراف ( .الخطة االستراتيجية للتنمية في قطاع غزة .)2005
وترى الباحثة أن هذه الخطة اقتصرت على قطاع غزة أثر اإلنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة
وقد اتخذت مسارين ،أولهما المسار اإلغاثي والذي كان يتعلق بالمدى القصير ،وقد تحقق جزء يسيير

منه برغم أن هناك قصور واضح في االستفادة القصوى من المحررات باستغاللها ضمن المسار الثاني

للخطة والذي يتمثل بالمسار التنموي واعطاء أولوية للقطاع الزراعي وزيادة المخصصات لهذا القطاع
58

لما له دور واضح في تلك الفترة في القدرة التنافسية للمستورد الخارجي من المنتجات الزراعية ،إضافة

لقدرته على التصدير للخارج.

 )6خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية :2010-2008
جاءت خطة التنمية لألعوام ( )2010 -2008تحت مسمى " اإلصالح والتنمية وقدمتها السلطة

الفلسطينة للدول المانحة في مؤتمر باريس نهاية عام  ،2007وتناولت الخطة أربعة محاور رئيسة

هي:

أ .إصالح قطاع الحكم ،من خالل التركيز على األمن ،واحترام القانون ،واصالح القطاع المالي
في إطار المساءلة والشفافية.

ب .االهتمام بالتنمية االجتماعية ضمن تعزيز الرعاية االجتماعية المتكاملة لقطاعات التعليم،
والصحة من منطلق الحماية المجتمعية.

ج .دعم القطاع الخاص في إطار التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل تشجيع االستثمارات المختلفة
خصوصا في القطاع الزراعي.
د .تطوير البنية التحتية ،من خالل االهتمام بطرق المواصالت بين المدن الفلسطينية في الضفة
الغربية ،وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه (خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية .)120 :2010-2008
وبالمقابل فقد وضعت و ازرة التخطيط في قطاع غزة خطة لألعوام ( )2010-2009تهدف إلى:
.1

حماية النمو على المدى القصير والمتوسط.

.3

إعداد حجر األساس لوضع مالي مستدام ونمو اقتصادي متجدد لألعوام .2010-2009

.2
.4

الحفاظ على الخدمات الدنيا األساسية لدعم المؤسسات واألفراد الذين تشملهم الخطة.
تعزيز استخدام الحكم الرشيد في القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية كآلة فعالة

للتنمية المستدامة.
وقد قسمت الخطة القطاعات إلى خمس قطاعات ،ولكل قطاع أهدافه الخاصة وهي  :القطاع

اإلنتاجي ،قطاع التنمية االجتماعية ،قطاع الحماية االجتماعية ،قطاع األمن والحكم الرشيد ،وقطاع
البنية التحتية.
وقد اقترحت الخطة ثالثة سيناريوهات وهي :
 .1سيناريو بقاء الوضع كما هو عليه :من حيث استقرار التهدئة وجهود الحوار الوطني ،مما
يؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع االقتصادي ،وبالمقابل يبقى الحصار السياسي واالقتصادي
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مفروض على قطاع غزة ،بينما يستمر التمويل والدعم للضفة الغربية ،وتتلخص نتائج هذا السيناريو

بحدوث تحسن طفيف على األوضاع االقتصادية خالل عام الفترة القادمة مقارنة مع عام.2010

 .2السيناريو المتفائل :أن ينتهي االنقسام الداخلي وتتشكل حكومة وحدة وطنية ويفك الحصار

االقتصادي والسياسي ويتوفر الدعم الخارجي ،وتتلخص نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن ملحوظ

على األوضاع االقتصادية خالل عامي  2010-2009مقارنة مع .2008

 .3أن يستمر تشديد الحصار على قطاع غزة واستمرار احتجاز إسرائيل إليرادات السلطة الوطنية

الفلسطينية وفشل التهدئة وبقاء االنقسام الداخلي وبقاء الوضع على ما هو عليه في الضفة ،وتتلخص
نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في األوضاع االقتصادية.
وقدر حجم البرنامج االستثماري لخطة التنمية نحو  455مليون دوالر تغطي عامي -2009
 ،2010وتوزعت الخطة حسب مصادر التمويل المتوقعة إلى ثالثة مصادر:
 حكومي بقيمة  143مليون دوالر ما نسبته  %31.5من إجمالي مشاريع الخطة.

 دولي بقيمة  305مليون دوالر أي ما نسبته  %67من إجمالي التمويل المقدر للخطة.
 خاص بلغت  6مليون دوالر أي تمثل ما نسبته  %1.7من إجمالي التمويل المقدر للخطة (
خطة التنمية .)2010-2009

وترى الباحثة أن هذه الخطة جاءت لتركز على مجموعة من القطاعات الهامة وأبرزها القطاعات
االجتماعية ( التعليم ،والصحة) ،والقطاع الخاص ،والبنية التحتية ،إضافة إلصالح قطاع الحكم

الرشيد؛ سواء من خالل الخطة التي وضعت من قبل السلطة الفلسطينية أو من خالل الخطة التي
وضعتها و ازرة التخطيط في غزة ،إال أن هذه الخطط انصدمت في تطبيقها بأرض الواقع ،سواء في رام

اهلل أثر األزمة المالية الناتجة عن وقف الدعم الخارجي ،والذي تعتمد الخطط التنموية على الجزء
األكبر منه في تنفيذها ،أو في قطاع غزة نتيجة اإلنقسام ،وما نتج عنه تدهور في األوضاع األمنية،

مما أخل بمحور أساسي من محاور الخطة؛ وهو إصالح قطاع الحكم وتعزيز استخدام الحكم الرشيد،

وعليه؛ فقد تأثرت جميع بنود الخطة باألزمتين المشار إليهما مما انعكس سلبا على دعم القطاعات
االجتماعية المتمثل أبرزها بقطاعي الصحة والتعليم ،برغم إعطاؤهم أولوية ببنود الخطة ،إال أن

التطبيق لم يكن كما هو مأمول في بنود الخطة.

 )7خطة التنمية الوطنية (إقامة الدولة وبناء المستقبل) لألعوام :2013-2011
استندت خطة التنمية الوطنية لألعوام  2013-2011إلى فرضية مخالفة لما سبقتها من الخطط،
وتمثل ذلك في اإلشارة إلى مبدأ إقامة الدولة ،وبناء المستقبل األمر الذي يستدعي ضبط اإلنفاق

الحكومي ،والتخفيف من المصروفات في بعض القطاعات الحكومية ،إضافة إلى تناول الخطة
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المراحل التفصيلية المطلوبة لتطوير مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني ،ومن بينها

القطاع التنموي بشموليته.

فمن حيث التنمية االجتماعية أكدت الخطة على تطوير الخدمات االجتماعية من حيث تقديم

الخدمات األفضل للمواطنين الفلسطينيين خصوصا في المجال الصحي والتعليم ،إلى جانب توفير
جميع السبل للتخفيف من وطأة الفقر وحماية الفئات المهمشة ،واألكثر عو از من الفلسطينيين.

أما على صعيد التنمية االقتصادية فقد دعت الخطة إلى تطوير القدرات والموارد المحلية

الفلسطينية ،واالرتقاء بها لخلق بيئة مواتية ومشجعة لالستثمار ،إلى جانب العمل على استدامة
المشاريع التنموية بما يفضي في النهاية إلى التخفيف من االعتماد على الدعم الخارجي.
ومن جانب آخر تناولت الخطة قطاع الحكم من خالل زاويتين :األولى تعزز النهج الديمقراطي

المتمثل في ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة والمساءلة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية ،والثانية ترشيد

األمن من خالل االستمرار في تأهيل وتدريب األجهزة األمنية الفلسطينية للقيام بدورها المنوط بها ،وهو

إنقاذ القانون والحفاظ على النظام العام ،وتوفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني(.سليمان،
.)123:2013

أما في قطاع غزة فقد قامت و ازرة التخطيط بإعداد خطة التنمية للفترة من  2012-2011في

نوفمبر ،2010وتضمنت الخطة مجموعة من األهداف أهمها:
أ .تحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية.

ب .تحقيق تنمية مجتمعية شاملة متوازنة وعادلة.

ج .المحافظة على االستقرار األمني وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الحكم الرشيد.

د .تطوير البنية التحتية الخدماتية واإلنتاجية والعمرانية.
وقد اقترحت الخطة سيناريوهين:
السيناريو األول :افترض إنهاء الحصار وعودة األوضاع االقتصادية إلى ما كانت عليه قبل عام
.2006
وهذا لم يتحقق فعال خالل فترة الخطة ،حيث لم ينفك الحصار ولم تسفر جوالت الحوار الوطني

إلى تحقيق الوحدة الوطنية ،واستمر االنقسام بين شطري الوطن ،وهذا أثر سلبيا على إعادة إعمار
قطاع غزة والذي يعد أهم أهداف خطة التنمية.
أما السيناريو الثاني :افترض استمرار الوضع كما هو عليه من حيث التهدئة وجمود الحوار
الوطني ويتوقع تحسن نسبي في الوضع االقتصادي ،مع بقاء الحصار السياسي واالقتصادي مفروض
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على قطاع غزة ،حيث يعمل المعبر التجاري مع إسرائيل بقدرات محدودة ،ومنع عملية التصدير إال
لسلع محدودة ،وبكميات محدودة ،وتخضع لشروط صعبة ومعقدة .باإلضافة إلى التخوف والحذر في

التعامل مع الحكومة في غزة من قبل الدول العربية واإلسالمية ،واستمرار المقاطعة من الدول

األجنبية.

وهذا السيناريو فعال ما تحقق خالل الفترة الماضية ،وبالتالي كان من الضروري التركيز على هذا
السيناريو وهو السيناريو الواقعي.
وقد تم توزيع االستثمارات المقدرة في خطة التنمية وفق السيناريو الثاني على النحو التالي:
 .1بلغ عدد المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية  2012-2011نحو  670مشروعا بإجمالي
تكلفة تقديرية قدرها  1,466مليون دوالر.

 .2بلغ عدد المشاريع في قطاع البنية التحتية  304مشروعا وبقيمة تقديرية  1,146مليون دوالر
وتمثل %78من الخطة ،وهذا يؤكد األولوية لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة ،ومثلت مشاريع
األشغال العامة واإلسكان نسبة  %72.8ثم  %17.2للطاقة.

 .3بلغ عدد المشاريع في القطاع االجتماعي  251مشروع بتكلفة  219.2مليون دوالر ويمثل ما
نسبته  %15من الخطة ،وتركزت في مجال التعليم بنسبة  %36.4ونسبة  %32.9للصحة

وبنسبة  %12.4للشباب و %10لألوقاف.

 .4عدد مشاريع القطاع اإلنتاجي  84مشروعا بقيمة تقديرية بلغت  92.8مليون دوالر ويمثل
 %6.3من إجمالي الخطة ساهمت الصناعة بنسبة  %60.7من المشاريع والزراعة بنسبة
 %34.2ونسبة  %3.7للسياحة.

 .5بلغ عدد مشاريع قطاع األمن والحكم الرشيد  30مشروعا بقيمة  8.4مليون دوالر ،بنسبة
 %0.57من إجمالي الخطة تركزت في مشاريع و ازرة الداخلية بنسبة  ،%84.5و %12.3للعدل

و %1.9لتطوير الموارد البشرية.

 .6شكلت مصادر التمويل الحكومية نسبة  %7بقيمة  102.5مليون دوالر ،والمصدر الدولي
بنسبة  %92.9بقيمة  1,362.4مليون دوالر ،والمصدر الخاص بنسبة  %0.1بقيمة 1.5

مليون دوالر.

ويعود تراجع نسبة مساهمة التمويل الحكومي؛ إلى العجز في الموازنة ،وعدم قدرة الحكومة على
صرف النفقات الجارية ،باإلضافة إلى عدم القدرة على التواصل مع الحكومات الصديقة لتوفير التمويل

الالزم لبرامج ومشاريع التنمية.
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كما لوحظ تراجع مساهمة القطاع الخاص في تمويل برامج التنمية وتراجع نشاطه بسبب الحصار

والتخوف من التعامل مع الحكومة الفلسطينية.

ولكن المتتبع لتنفيذ الخطة يجد أن ما تم تنفيذه في مجال التمويل الحكومي لم يزد عن  %10فقط

بسبب محدودية التمويل الحكومي ،وعدم قدرته على الوفاء بالنفقات الجارية والرأسمالية للموازنة العامة.

كما يالحظ ضعف التنسيق في مجال المشاريع التي تنفذها الو ازرات ومدى مالئمتها لخطة التنمية،
مما شكل إرباكا في مصداقية الخطة.
لذلك كان لزاما على الحكومة منع اعتماد أي مشروع خارج خطة التنمية ،مع أهمية تشكيل لجنة
مكونة من و ازرة التخطيط وو ازرة المالية والو ازرة المعنية من أجل اعتماد ومتابعة تنفيذ المشاريع

المقدمة.

أيضا يالحظ غياب التوجه الخارجي لتسويق خطة التنمية حيث ينبغي عرض تلك المشاريع على
الدول الصديقة من أجل تنفيذ بعض المشاريع الضرورية في الخطة ،وعدم ترك األمور تسير بشكل

زرات والمانحين الخارجيين سواء كانوا دوال أو مؤسسات أو أفراد ( خطة التنمية
عشوائي بين بعض الو ا

.)2012-2011

وترى الباحثة وبإجمال الخطط التنموية السابقة الذكر منذ اتفاق أوسلو ،أنها جميعا ركزت وبالدرجة

األولى _ وكنتيجة طبيعية للوضع الخاص الفلسطيني _ على تدعيم ركائز التنمية من خالل التركيز
على البنى التحتية على حساب البنى الفوقية ،والتي تصب في صميم التنمية البشرية حيث نجد

االهتمام بتطوير الموارد البشرية ضمن أولويات ضعيفة في خطط التنمية األولى في حين بدأ األمر
بالتركيز عليها فيما بعد ،حيث ظهر هذا من خالل خطة التنمية في رام اهلل  ،2013-2011والتي

ركزت على تطوير الخدمات االجتماعية من حيث تقديم الخدمات األفضل للمواطنين خصوصا في

المجال الصحي والتعليمي ،وكذلك ركزت خطة التنمية  2012-2011في قطاع غزة على مشاريع
القطاعات االجتماعية والتي ركزت على  %36منها في مجال التعليم و 32.9لمجال الصحة ،إال أن
التطبيق الفعلي انصدم في كتير من الخطط السابقة بالواقع وكان هناك قصور واضح بتنفيذ الكثير من

بنود الخطط التنموية ،يرجع بعضها إلى عدم استقرار األوضاع السياسية التي تغير مسار اتجاهات
الخطط ،ويرجع البعض اآلخر إلى التفاؤل الكبير في وضع بنود الخطط االقتصادية ،ويرجع بعضها

إلى االعتماد بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية والتي تعتبر غير مضمونة إلى حد ما.
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خالصة الفصل الثاني
استعرضت الباحثة مفهوم ومحددات النمو االقتصادي ،وأن الزيادة في نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي ال تتحقق إلى من خالل وجود زيادة حقيقية في الناتج المحلي اإلجمالي ،والذي
يشترط بهذه الزيادة تفوقها على الزيادة في معدالت النمو السكاني لنفس الفترة الزمنية ،وتم اإلشارة إلى
أن الدول التي تسعى إلى حدوث تلك الزيادة اإليجابية في الناتج المحلي اإلجمالي أن تركز على

نوعية السكان واإلرتقاء بتحسين المدخالت المقدمة لهم من تعليم وصحة وخدمات إضافية –وهو ما

يصب في صميم التنمية البشرية -لتخرج بسكان مؤهلين قادرين على زيادة اإلنتاجية في المجتمع وذلك

باعتبارهم أهم عوامل اإلنتاج في المجتمع والذي من خاللهم تتحقق الزيادة في اإلنتاجية التي تؤدي
إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي مما يترتب زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
من جهة أخرى فإن النمو االقتصادي لكي يتحقق يجب أن يستمر لفترات طويلة وليس لفترة

مؤقتة ،وهو ما يعرف بالنمو العابر ،وهذا ما عان منه قطاع غزة خالل فترة تجارة األنفاق والذي أدى
إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي في تلك الفترة ،وسرعان ما رجعت األمور إلى ماهي عليه

وانخفاض نسب النمو في القطاع وذلك على أثر إغالق هذه األنفاق واالعتماد على األسواق الرسمية.

واستعرضت الباحثة مفهوم التنمية االقتصادية واعتباره من المفاهيم التنموية الديناميكية التي تتغير من
فترة ألخرى ،فبعد أن عرفها الكثير في عقود سابقة على أنها مفهوم متقارب من مفهوم النمو

االقتصادي ،طور مفهومها ليشمل كافة جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية و،،إلخ،
باختالف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغيرات كيفية وكمية عميقة وشاملة وبمشاركة حقيقية من

السكان والمواطنين ،بخالف النمو االقتصادي الذي يهتم بالجانب االقتصادي فقط.

وقد تطرقت الباحثة لنظريات النمو والتنمية االقتصادية ،وقد رأت أن جميع النظريات التي وضعت

بعد الحرب العالمية الثانية والتي أتت بأفكار إلحداث تنمية مستدامة في الدول المتقدمة حاليا ،قد ال
تعتبر صالحة للتطبيق على االقتصاديات النامية ويرجع ذلك إلى االختالفات الجوهرية والتي تتعلق

بطبيعة تلك االقتصاديات وعدد السكان والبيئة والموارد المتاحة ،وطبيعة رأس المال البشري ،وغيرها
من االختالفات التي تعوق دون تطبيق هذه النظريات في البلدان النامية مع عدم مراعاة االختالف

الجذري بينها وبين الدول المتقدمة من حيث المعتقدات واألنماط السلوكية السائدة في كليهما.

ورأت الباحثة بأن أقرب النظريات موائمة للدول النامية هي نظرية النمو الغير متوازنة ،مع الكثير

من التحفظات في التطبيق إلنجاح مثل هذه النظرية في فلسطين باعتبارها من ضمن الدول النامية؛
ألن األمر يستوجب وجود إدارة حكيمة وخطط تنموية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ،وموازنات فعلية

بعيدة عن المساعدات الخارجية والتي تعتبر عنص ار سياسيا بالدرجة األولى تعطي آماال للتطبيق وتبقى

حبيسة إلتزام الدول المانحة وصرفها.
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كما وتطرقت الباحثة إلى إجمال أبرز الخطط التنموية منذ اتفاق أوسلو ،وأيا منها ركز على

القطاعات االجتماعية التي تصب في صميم التنمية البشرية ،وقد رأت بأن أغلبها ركز وبالدرجة

األولى-وكنتيجة طبيعية للوضع الخاص الفلسطيني -على تدعيم ركائز التنمية من خالل التركيز على

البنى التحتية على حساب البنى الفوقية ،حيث كان االهتمام بتطوير الموارد البشرية ضمن أولويات

ضعيفة في خطط التنمية األولى ،في حين بدأ األمر بالتركيز عليها فيما بعد ،حيث ظهر هذا من
خالل خطة التنمية في رام اهلل  ،2013-2011والتي ركزت على تطوير الخدمات االجتماعية من
حيث تقديم الخدمات األفضل للمواطنين خصوصا في المجال الصحي والتعليمي ،وكذلك ركزت خطة

التنمية  2012-2011في قطاع غزة على مشاريع القطاعات االجتماعية والتي ركزت على %36
منها في مجال التعليم و 32.9لمجال الصحة ،إال أن التطبيق الفعلي انصدم في كتير من الخطط
السابقة بالواقع وكان هناك قصور واضح بتنفيذ الكثير من بنود الخطط التنموية ،يرجع بعضها إلى

عدم استقرار األوضاع السياسية التي تغير مسار اتجاهات الخطط ،ويرجع البعض اآلخر إلى التفاؤل
الكبير في وضع بنود الخطط االقتصادية ،ويرجع بعضها إلى االعتماد بصورة كبيرة على المساعدات

الخارجية والتي تعتبر غير مضمونة إلى حد ما.
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الفصل الثالث
مفاهيم وقياس التنمية البشــرية
Concepts and Measuring of Human Development

المبحث األول
مفاهيم التنمية البشرية
Concepts of Human Development

المبحث الثاني
قياس التنمية البشرية
Measuring Human Development

المبحث الثالث
العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي
The Relationship Between Human Development
and Economic Growth

المبحث األول
مفاهيم التنمية البشرية
Human Development Concepts
مقدمة Introduction :

أصبح مصطلح التنمية البشرية يتردد كثي ار في األدبيات االقتصادية ،وظهرت اجتهادات ومحاوالت

شتى لتوصيفه ،بناء على التطور الذي حصل في النظرية االقتصادية ،والذي جعل اإلنسان الغاية

األساسية للنشاط االقتصادي ابتداء وانتهاء ،خاصة وأن األفكار االقتصادية التي كانت سائدة قبل هذا
الوقت أثبتت عدم نجاعتها في تحقيق أهداف التنمية المنشودة ولم تستطع أن تصل بالكثير من

المجتمعات إلى تحقيق التطور والتحديث ،فضالَ عن عدم نجاحها في تحسين رفاهيتها ،وتحقيق العدالة

في توزيع الدخل سواء بين المجتمعات أو بين أفراد المجتمع نفسه.

وقد اقتضى هذا األمر أن يكون مفهوم التنمية البشرية أكثر شموال من المصطلحات السابقة؛
كالموارد البشرية ورأس المال البشري والتي كانت تعالج البشر بوصفهم موردا من الموارد االقتصادية ال
بد من تأهيلهم وتدريبهم بهدف زيادة إجمالي الناتج القومي فحسب.

فمفهوم التنمية البشرية هو األكثر استهدافا من قبل كافة الدول والمجتمعات وذلك لصلته الوثيقة
بالعملية الكلية لإلنتاج ،ففي غيابها ال يكون المجتمع قاد ار على القيام بوظائفه الطبيعية في المجاالت

المختلفة.

وتتوقف عملية التنمية البشرية في أي مجتمع من المجتمعات على توافر العديد من العناصر التي

بدونها ال يتم الوصول إلى المستويات المرغوبة للتنمية من جهة ،ويظل المجتمع في مكانة متخلفة

مقارنة بغيره من المجتمعات التي استغلت العناصر المتوافرة لتحقيق التقدم التنموي المطلوب من جهة
أخرى.
أوالا :مفهوم التنمية البشريةConcept of Human Development :

إن التنمية البشرية كفكرة تقوم على أساس خدمة اإلنسان ،فكل ما هو موجود في الكون أينما وجد
ليستفيد منه اإلنسان ويتمتع به ،حتى يتطور هذا اإلنسان ويحسن أوضاعه وظروف حياته
السماو ِ
ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض
(فوجو ،)38:2012،يقول اهلل تعالى ﴿:أَلَ ْم تََر ْوا أ َّ
س َّخ َر لَ ُكم َّما في َّ َ َ
َن اللَّ َه َ
ق
اهرةا وب ِ
وأَسب َغ علَ ْي ُكم ِنعم ُه َ ِ
اط َن اة ﴾( .القرآن الكريم ،سورة لقمان ،اآلية .)20
ظ َ ََ
َ َْ َ ْ َ َ
وقد عكف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نشاطه؛ على الجوانب البشرية للتنمية مشجعا على

بروز رؤية جديدة للتنمية تم توضحيها من خالل التقارير السنوية للتنمية البشرية التي يصدرها منذ عام
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 .1990وبحلول عام  ،1993أطلق البرنامج هذه الرؤية الجديدة للتنمية تحت عنوان " التنمية البشرية

المستدامة"  ،Sustainable Human Developmentالتي تضع اإلنسان في قمة سلم أولوياتها وتنسج
التنمية حوله ،ال أن تنسجه حول التنمية ،من خالل التأكيد على أن الناس هم الثروة الحقيقية لألمم ،إذ

أعيد االعتبار للفكرة القائلة بأن الناس هم وسيلة التنمية وغايتها ،ال وسيلتها فحسب.

(قوريش.)33:2011،

فمفهوم التنمية البشرية كما يرى بول ستريتين" 1"Pule Streetnيتضمن تحسين الظروف البشرية

وتوسيع خيارات الناس والنظر إلى الكائنات البشرية كغايات بحد ذاتها ،أما "محبوب الحق" 2فيصفه بأنه
(مصطلح يهدف إلى زيادة فرص االختيار والدخل واحدا من هذه الفرص ،وال يمثل كل الفرص التي
تنطوي عليها الحياة اإلنسانية  ،فهو يعني  :تنمية الناس ،من أجل الناس ،بواسطة الناس أنفسهم).

أما مكتب العمل العربي فيرى أن مفهوم التنمية البشرية أصبح يتضمن التركيز على أنماط التفكير
والسلوك ونوعية التعليم والتدريب ونوعية مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار ،والعالقات االجتماعية
والعادات والتقاليد ،وثقافة الشعوب ،وطرق وأساليب العمل واإلنتاج ،أي تعبئة الناس بهدف زيادة

قدراتهم على التحكم في مصائرهم ومستقبلهم( .مكتب العمل العربي.)1997 ،
ويذهب آخرون إلى القول بأن مفهوم التنمية البشرية يتكون من شطرين شطر اقتصادي ( يتمثل

في إنتاجية القوى العاملة ،وعمادها القوى البشرية عالية التأهيل) والشطر اآلخر سياسي اجتماعي

(يتعلق بتوفير الغذاء الكافي واللبس المناسب والسكن الالئق والرعاية الصحية والسياسية واكتساب

المعارف والمهارات وبيان قيم العقل والعمل والحرية والكرامة،،،الخ) (الدعمة.)16-15 :2009،

وقد خلص إبراهيم الدعمة في كتابه "التنمية البشرية بين النظرية والواقع" إلى صياغة تعريف للتنمية

البشرية بأنها :عبارة عن عملية تنموية مستدامة تهدف إلى االستثمار في قدرات البشر من خالل

تحسين مستواهم

( التعليمي والصحي والغذائي) بهدف تحسين قدراتهم ومهاراتهم ،بهدف زيادة

اإلنتاجية ،وتحقيق النمو االقتصادي وتوزيع عوائده على أفراد المجتمع بشكل عادل يضمن رفع مستوى

رفاهيتهم ،وتمكينهم من المشاركة في هذه العملية التنموية المستدامة في إطار الموارد االقتصادية
المتاحة ،وفي ظل السياسات المعتمدة في هذا الشأن (الدعـمة.)17:2009 ،
1

Pule Streeten

 :أستاذ فخري في االقتصاد في جامعة بوسطن ومؤسس مجلس التنمية في العالم ،وهو مستشار لبرنامج األمم

المتحدة اإلنمائي واليونسكو .وقد تم نشر بحثه مؤخ ار حول العولمة والترابط الدولي ،االستثمار األجنبي  ،والمساعدات ،والتجارة ،و التنمية
البشرية المستدامة ،والثقافة ،والتنمية ،ورأس المال االجتماعي ،مدير معهد دراسات الكومنولث ،مدير معهد دراسات التنمية في ساسكس ،نائب
المدير العام في و ازرة التنمية الخارجية ،والمستشار الخاص للبنك الدولي( .موقع مركز باردي للدراسات طويلة المدى)
2

محبوب الحق  :عالم اقتصادي شهير من باكستان ولد  1934وتوفي في  ،1998اهتم بنظريات تطور المجتمع اإلنساني ،وساهم مساهمة

كبيرة في إنشاء مؤشر التنمية البشرية التابع لتقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة.
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ويعتبر تقرير التنمية البشرية األول والصادر عام  1990عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أول

من عرف التنمية البشرية على أنها "عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس"

Human Development

.)Report.1990:10.

ويشير التعريف السابق بأن التنمية البشرية عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس"،
وهي خيارات باألساس غير محددة ،غير أنه يجب تمييز ثالثة خيارات أساسية هي أن يحيا الناس

حياة طويلة خالية من العلل ،وأن يكتسبوا العلم والمعرفة ،وأن يحصلوا على الموارد الالزمة لتحقيق

مستوى حياة كريمة ،وتتسع بعد ذلك الخيارات لتشمل الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وتوفير فرص اإلبداع واحترام حقوق اإلنسان (االسكوا.)89:2005،

وبناء على ماسبق ترى الباحثة أنه يمكن صياغة تعريف شامل للتنمية البشرية بأنها  :عملية

تنموية تجعل اإلنسان محور عملية التنمية وأساسها؛ من خالل توسيع خياراته المختلفة؛ بشتى
مجاالت الحياة االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والبيئية ،بهدف العيش بكرامة من خالل
المشاركة في اتخاذ الق اررات ،والرقي بالمستوى الصحي ،والتعليمي ،والغذائي لإلنسان ،من خالل

استثمار قدراته فهي تنمية لإلنسان ،و بواسطته ،ومن أجله.

ثانيا :أركان التنمية البشريةPillars of Human Development :

بناء على التعريفات السابقة للتنمية البشرية يمكن تحديد األركان الرئيسة للتنمية البشرية ومضامينها

بثالث أركان رئيسة وهي  :تنمية الناس ،من أجل الناس ،وبواسطة النــاس:
شكل ()1-3
أركــان التنميـة البشـرية

وهو ما يستوجب أن يشترك الناس مشاركة كاملة في الجهد التنموي
وفي تخطيط استراتيجيات التنمية وتنفيذها ،وذلك من خالل الهياكل
المؤسساتية المالئمة التخاذ القرارات

بواسطة الناس

فهم المستهدفون بالتنمية ،ومن ثم إشباع حاجات كل فرد في المجتمع
من مأكل وملبس ومسكن ...إلخ .وهو أمر يتطلب توزيعا ً عادالً
للجميع من ثمار التنمية.

تنمية من أجل الناس

أي أن يكون الناس هم موضوع التنمية ويتم ذلك من خالل االستثمار
البشري ،أي االستثمار في قدرات األفراد سواء بالتعليم أو بالصحة أو
بمستوى المعيشة ،المهم أن يصبح إنتاجهم وعطاؤهم للتنمية أكبر

تنمية الناس

المصدر ( :العذاري ،الدعمي)25:2010 ،
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ويالحظ من الشكل أعاله أن أركان التنمية البشرية تتمثل في ثالث أبعاد أساسية ،فالبعد األول "

تنمية الناس" يتواجد في قاعدة الهرم وهذا يعني أن تشمل التنمية كل فئات المجتمع من خالل رفع

المستوى المعيشي ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم( ،العذاري،الدعمي،)25:2010،
وهو ما يعني بناء القدرات اإلنسانية عن طريق تنمية الموارد

البشرية(Arabic Human Development :16(،

 ، Report 2002ثم يأخذ البعد الثاني المرحلة الثانية من الهرم إذ أن " تنمية الناس" هي من أجل الناس

ليتم بها توزيع ثمار التنمية توزيعا عادال للجميع من خالل إشباع الحاجات األساسية لكل فرد والقضاء
على الفقر ،وصوال بعد ذلك إلى قمة الهرم أي المشاركة والتنمية "بواسطة الناس" وتحقيق تنمية بشرية

مستدامة (العذاري،الدعمي.)25:2010،

والجدير بالذكر أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طرح منذ عام  1990تقاريره التي تعنى بالتنمية
البشرية والتي بلغت  22تقري ار بمواضيع متنوعة شملت :

)"Human Development Report 2013":ii

جدول رقم ()1-3
تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (2014-1990 )UNDP
السنة

عنوان التقرير

السنة

عنوان التقرير

السنة

عنوان التقرير

1990

مفهوم التنمية البشرية وقياسها

1998

التنمية البشرية واالستهالك

2006

ما هو أبعد من الندرة

1991

تمويل التنمية البشرية

1999

العولمة بوجه إنساني

08\07

محاربة تغيير المناخ

1992

األبعاد العالمية للتنمية البشرية

2000

حقوق اإلنسان والتنمية البشرية

2009

التغلب على الحواجز

1993

مشاركة الناس

2001

توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية

2010

الثروة الحقيقية لألمم

1994

أبعاد جديدة لألمن البشري

2002

تعميق الديمقراطية في عالم متفتت

2011

االستدامة واإلنصاف

1995

التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين

2003

أهداف التنمية لأللفية

2013

نهضة الجنوب

1996

النمو االقتصاد والتنمية البشرية

2004

الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع

2014

بناء المنعة لدرء المخاظر

1997

التنمية البشرية والقضاء على الفقر

2005

التعاون الدولي على مفترق طرق

تجميع الباحثة  :من خالل موقع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،تقارير التنمية البشرية www.undp.ps
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وتنوعت المسميات للتقارير وفقا لما يتضمنه التقرير؛ وذلك تماشيا مع الحاجات البشرية ضمن

التغيرات االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،ومجمل األوضاع على المستوى الدولي.

فتقارير التنمية البشرية الثالثة األولى ( )1992 ،1991 ،1990اهتمت بالبعدين أو الركنين

األوليين من أركان التنمية البشرية؛ والمتمثلة في تنمية الناس ،والتنمية من أجل الناس ،وهو ما يمثل

أساس التنمية البشرية ،في حين أن تقارير التنمية البشرية ما بعد  ،1993اهتمت بالبعد الثالث وهو

المشاركة وذلك ضمن مفهوم للتنمية أكثر شموال وهو مفهوم التنمية البشرية المستدامة )العذاري،
الدعمي.(25:2010،
ثالث ا :التنمية البشرية المستدامة : Sustainable Human Development
جاءت والدة التنمية البشرية المستدامة في مطلع التسعينات من القرن العشرين (بهاء

الدين )226:2011،وقد وضعت نظرية التنمية البشرية المستدامة في البداية على يد الباحثين محبوب
الحق وأمارتيا

سن((Amartya Sen

1

خالل عملهما في البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،وتبقى أبحاث

أمارتيا سن مرجعا ال غنى عنه لنظرية التنمية البشرية المستدامة ،خاصة ما وضعه عام  1990حول
مفهوم تطوير المقدرة البشرية كهدف لعملية التنمية البشرية المستدامة (عالم ،عبدالعال.)18:2012 ،

وتعبِر التنمية المستدامة عن مفاهيم ورؤى متعددة وشاملة ،تتالمس مع مروحة واسعة من المجاالت
واالهتمامات بصورة شاملة وفاعلة في تأمين مستويات الئقة من العيش حاض ار ومستقبال ،واالرتقاء
بقدرات المجتمع للنمو الذاتي المستمر بما فيها تكوين القدرات البشرية المتاحة كما ونوعا.

وعلى هذا األساس عرف تقرير التنمية البشرية الصادر في عام  1993التنمية البشرية المستدامة
على أنها ( نموذج للتنمية ي ِ
مكن جميع األفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن
وتوظيف تلك ا لقدرات أفضل توظيف لها في جميع المجاالت ،وهو يحمي أيضا خيارات األجيال التي

لم تولد بعد وال يستنزف قاعدة الموارد الطبيعية الالزمة لدعم التنمية في المستقبل) (الجابري:2012،

.)62-55

1

 : Amartya Senاقتصادي هندي .وأستاذ جامعي في جامعة هارفارد ،ولد في  1933في الهند فاز بجائزة بنك السويد في علم

االقتصاد المعروفة بجائزة نوبل في االقتصاد عام  1998لعمله عن المجاعة ونظرية تطوير اإلنسان و الرفاه االقتصادي وأساس الفقر
والليبرالية السياسية .وحصل على جائرة بهارات راتنا وهو أعلى تكريم يمنح من قبل رئيس الهند وحصل على العديد من الجوائز األخرى .شغل
منصب الرئيس الفخري لمنظمة أوكسفام وهو زميل في األكاديمية البريطانية وعضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ،وعضو في الجمعية
الفلسفية األمريكية( .موقع مركز باردي للدراسات طويلة المدى)
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رابعا :تطور مفهوم التنمية البشرية : The Evolution of the Concept of Human Development
تعكس مسيرة التنمية البشرية مسيرة نظريات التنمية نفسها ،ومسيرة نظريات النمو االقتصادي ،ذلك

أن التنمية البشرية هي جزء من كل ،فهي لم تطرح مستقلة بحد ذاتها ،فقد تطور مفهومها من عقد إلى
آخر مع تطور األصل ،وكان في كل فترة يعكس جملة المقاربات المعروفة ،تماما كما تعكس التنمية

المتبعة حاليا في بلد محدد خالل فترة محددة ،أكثر من جانب ألكثر من نظرية تنموية ،وان طغت
نظرية معينة على البقية (الجابري ،اإلمام.)81:1995 ،

ف النظر إلى التنمية من منظور التنمية البشرية (اإلنسانية) ليس بجديد ،ففكرة أنه ينبغي الحكم على
الترتيبات االجتماعية بمدى تعزيزها للمنافع اإلنسانية فكرة تعود على األقل إلى عهد أرسطو ،الذي

قال" :من الواضح أن الثروة ليست هي المنفعة التي نسعى لتحقيقها ،فهي مفيدة فحسب بقصد

الحصول على شيء آخر" ،ففكرة الحياة اإلنسانية األفضل كهدف حقيقي لكل األنشطة اإلنسانية كانت
موضوعا متكر ار في كتابات معظم الفالسفة األوائل.

وفي التراث العربي خصص ابن خلدون فصال كامال في مقدمته لبيان حقيقة الرزق والكسب
وشرحهما وأن الكسب هو قيمة األعمال البشرية (تقرير التنمية اإلنسانية العربية .)14 :2002

وقد تركز هذا المضمون في السيتينات على " تدريب الكوادر الوطنية الفنية في الدول النامية
لتسريع عجلة التصنيع" ،لينتقل بعد ذلك إلى التأكيد على أهمية التعليم والتدريب .وقد بقي هذا التوجيه

مائال في المضامين الالحقة كافة ،ليوسع في الثمانينيات ليشمل مسائل التغذية واإلسكان والتقانة

(التكنولوجيا)،،،الخ ،بيد أن بقيت هناك اختالفات ظاهرة بين مضمون وآخر ،عاكسة بذلك غياب
التعريف المتفق عليه جماعيا ،و مع نهاية هذه الفترة تزايد اهتمام مفهوم تنمية الموارد البشرية بالبشر
على اعتبارهم ليس فقط وسيلة التنمية بل وغايتها أيضا ،وان بقى هذا االهتمام على المستوى النظري
ولم يبلور في مضمون عملي.
وبقى تركيز تنمية الموارد البشرية على التعليم والتدريب على حاله خالل السبعينيات ،إال أن

المضمون توسع كثي ار خالل فترة الثمانينات ،خصوصا بعد ما بدا واضحا الدور الرائد والمتنامي الذي
أخد يلعبه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد منتصف العقد.
وترافق مع هذا االهتمام وضع الجزء وهو تنمية الموارد البشرية ضمن الكل وهو "التنمية البشرية"
كما جرى التأكيد على ضرورة النظر إلى مختلف الجوانب السياسية واالجتماعية بشكل متكامل.
ومع صدور تقرير التنمية البشرية لعام  1990حصلت قفزة نوعية في الفكر التنموي من حيث

معالجته للتنمية البشرية ،فإذا ما كان مفهوم تنمية الموارد البشرية قد تطور حتى نهاية الثمانينيات،

ليشمل جوانب تشكيل القدرات البشرية كافة الستخدامها في العملية اإلنتاجية ،فإن مفهوم التنمية
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البشرية قد ركز باإلضافة إلى ذلك على االنتفاع بالقدرات البشرية ،بحيث أعيد التوازن للمقولة الداعية

إلى " أن اإلنسان هو صانع التنمية وهو هدفها " (الجابري ،اإلمام.) 88:1995 :

أما على مستوى التقارير الوطنية للتنمية البشرية فبعد نشر أول تقرر للتنمية البشرية الدولية في عام

 ،1990تساءل عدد من الكتاب والباحثين في نيويورك حول إمكانية استخدام أدوات التحليل المعتمدة

وطرقها في التقارير الدولية على الصعيد الوطني ،وقام الفريق باالتصال بعدد من دوائر برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،ومكاتبه في مختلف أرجاء العالم للنظر في مدى االهتمام الجاد في إصدار تقارير

التنمية الوطنية.

وقد ناقشت مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الفكرة مع حكومات البلدان التي تقدم بها تلك

المكاتب خدماتها فوجدت اهتماما حقيقيا بذلك وفي عام  1992نشرت أربعة تقارير للتنمية البشرية
الوطنية؛ ولقد تزايدت االهتمامات بتلك التقارير على الصعيد القطري؛ وفي عام  1994نشرت تقارير

ير
للتنمية البشرية في ثماني أقطار أخرى؛ وبعد سنتين تلتها زاد عدد التقارير ليصل إلى  29تقر ا
(سالم )2001:ومنذ ذلك الحين تصدر التقارير الوطنية في  140بلدا ت ِعدها ِفرق محلية بدعم من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وهذه التقارير يتجاوز عددها  700تقرير حتى عام ،2013تتناول
شواغل البلدان على صعيد السياسة العامة من منظور التنمية البشرية ،وذلك من خالل استشارات

وأبحاث تجرى على الصعيد المحلي وتتطرق هذه التقارير إلى قضايا إنمائية أساسية مثل ُّ
تغير المناخ،
وبطالة الشباب ،وعدم المساواة بسبب الجنس أو االنتماء العرقي (تقرير التنمية البشرية .)ii:2013 ،

خامس ا :تطور تقارير التنمية البشرية في فلسطين:
The Evolution of Human Development Reports in Palestine:

على صعيد تطور تقارير التنمية البشرية في فلسطين فقد اهتم مركز دراسات التنمية التابع لجامعة
بيرزيت بإصدار هذه التقارير؛ وقد صدر أول ملف للتنمية البشرية في عام  ( 1996ريحان،

 .)17:1998وظهرت أهميته؛ كونه أول ملف حول التنمية البشرية في فلسطين في ظل غياب الشروط
المناسبة والمتمثلة في االستقرار السياسي واالجتماعي وتوفر البيانات المعتمدة الالزمة إلنتاج تقرير

فلسطيني للتنمية البشرية وبالتالي فقد تقرر إصداره بصورة ملف تنموي كمقدمة إلنتاج تقرير تنموي

دوري أسوة باألقطار األخرى في العالم.

واستلهم ملف التنمية البشرية في فلسطين إلى حد كبير نماذج تقارير التنمية البشرية التي يصدرها

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من حيث المفهوم والمنهجية ،لكنه لم يهمل خصوصية الوضع
الفلسطيني بشكل عام ،أو شروط وسمات المرحلة االنتقالية التي نتجت عن قيام سلطة فلسطينية على

مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة (برنامج دراسات التنمية.)4:1997 ،
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وقد واجه الملف العديد من التساؤالت والتي كان من ضمنها هل يعتبر حصول ارتفاع في دخول

األفراد دليال على التنمية البشرية؟ وهل يدلل ارتفاع مؤشرات كمية في مجاالت العمر المتوقع عند
الميالد ومعدالت التحصيل التعليمي على وجود ( أو حتى إمكانية وجود) تنمية أو تنمية مستدامة ؟

وكيف يمكن توسيع خيارات الناس في ظل بيئة سياسية اقتصادية مقيدة؟ ( سعيد ،القزاز.)9:1998 ،

وبعد ذلك بعامين تم إصدار تقرير للتنمية البشرية في فلسطين في عام  1998ليبحث في العناصر
الالزمة إلحداث التغييرات المطلوبة من أجل التكريس اإليجابي والتطوير ،وقد توسع التقرير بمؤشرات

التنمية البشرية في فلسطين ودليل التنمية البشرية ومقارنته بدول العالم بناء على نتائج تقارير التنمية
البشرية التي يصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( برنامج دراسات التنمية.)12:2000 ،

وتم إصدار تقرير التنمية البشرية لعام  2002والذي يعتبر التقرير الثالث ضمن سلسلة التقارير

التي يساهم في إصدارها برنامج األمم المتحدة في فلسطين بإشراف برنامج دراسات التنمية واحتوى
التقرير على رصد أهم التحوالت والظواهر التي رافقت أحداث االنتفاضة واثر اإلجراءات االحتاللية
على الحياة الفلسطينية والتي تم عرضها من أهم مسببات التراجع الواضح في مؤشرات التنمية البشرية.

وركز أيضا التقرير على التنمية االقتصادية ومؤسسات الحكم المحلي وأهمية المشاركة المجتمعية فيها،

إضافة إلى عرض مفصل للجوانب المختلفة في مجال التعليم وارتباطه بالتنمية المستدامة (برنامج

دراسات التنمية.)xiii:2002،

وصدر بعد ذلك تقرير التنمية البشرية لعام  ،2004وتقرير التنمية اإلنسانية 2010/2009

لألراضي الفلسطينية المحتلة والذي سمي (باالستثمار في األمن اإلنساني من أجل دولة مستقبلية)
حيث ركز على األمن اإلنساني من خالل تقديم معلومات وتحليالت من شأنها تسهيل وضع سياسات

تنموية من قبل المجتمع المدني الفلسطيني والجهات السياسية الفاعلة ،والمجتمع الدولي واألفراد

المعنيين(.تقرير التنمية اإلنسانية الفلسطيني.)2010 ،

سادس ا :عناصر التنمية البشرية : Elements of Human Development
ترتكز التنمية البشرية على خمسة مطالب مهمة متداخلة وال تنفصل إحداها عن األخرى؛ وهي

التعليم ،الصحة ،التغذية ،تحسين البيئة ،العمل ،والحرية السياسية واالقتصادية(،فوجو،)43:2012،
وبناء عليها تتحدد عناصر التنمية البشرية بما يلي:

 .1التمكين  : Empowermentفالتنمية تتم بالناس وليس فقط من أجلهم ،ولذلك عليهم أن
يشاركوا بشكل تام في الق اررات واإلجراءات التي تشكل حياتهم ،وتبرز هنا بشكل خاص أهمية منظمات

المجتمع المدني ،وامكانية المحاسبة وتعديل المسار عند الضرورة ،فالناس في التنمية ليسو مجرد متل ٍ
ق
سلبي بل عامل فاعل في تشكيلها (الجابري ،اإلمام.)20:1995 ،
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 .2الحاكمية  : Governanceتعني الحاكمية؛ جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع ،على
أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم ،ووجود أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات سليمة التخاذ الق اررات

التي تؤثر على حياة الناس وتعديلها بسرعة عندما تظهر بمثل هذه الق اررات تبعات تنعكس على

المجتمع أو على بعض فئاته سلبا (الجابري.)71:2012،

ولقد عرف تقرير التنمية العربية اإلنسانية  2002الحاكمية الرشيدة بأنها" :تلك التي تعزز
وتدعم وتصون رفاه اإلنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية

ر وتهميشا (تقرير التنمية العربية
واالجتماعية والسياسية وال سيما ألكثر أفراد المجتمع فق ا

االنسانية.)101:2002

ويعبر مصطلح الحاكمية الرشيدة عن مفردات واسعة تبدأ من اإلدارة الرشيدة المنطلقة من

اإلصالح والتحديث ،وتحسين أداء الخدمات العامة ،وتشجيع مجاالت االستثمار الوطني واألجنبي ،ثم
تنعطف نحو إرساء دعائم الشفافية ،والديمقراطية ،والنزاهة ،والمساءلة في إدارة المال العام ،وتنتهي إلى
تحديث النظام القانوني واإلدارة العدلية ،ثم فسح المجال واسعا أمام منظمات المجتمع المدني ووسائل

اإلعالم (العبيدي.)196:2012،

 .3اإلنتاجية  : Productivityالندرة أو شح المصادر في تنمية الحاجات البشرية هي أساس

المعضلة االقتصادية ،فزيادة اإلنتاجية وترشيد استعمال المصادر المحدودة هي في صلب التنمية
البشرية دون رفع هذا االستهداف إلى مراتب أعلى من االعتبارات اإلنسانية األخرى ،فزيادة اإلنتاجية

تبقى في النهاية وسيلة على الرغم من أهميتها .ففي المجتمعات التي تقل فيها الندرة يصبح بقدورها

الوفاء بقسم أكبر من حاجات البشر والحد من التنازع على المصادر والسلع (.قبرصي.)29:2000،

 .4االستدامة  : Sustainabilityوتعني ضمان استدامة الخيارات واألخذ في الحسبان حاجيات

األجيال القادمة (الهيتي ،)233:2008،أي عدم إلحاق الضرر باألجيال القادمة سواء بسبب استنزاف

الموارد الطبيعية وتلوث البيئة ،أو بسبب الديون العامة التي تحمل على األجيال الالحقة ،أو بسبب

عدم اإلكتراث بتنمية الموارد البشرية ،مما يخلق ظروفا صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر

(الجابري.)71:2012،

وكذلك فعنصر االستدامة لم يعد يقتصر فقط كما كان على البعد البيئي فحسب ،بل امتد ليشمل

تنمية األبعاد االقتصادية ،واالجتماعية ،فليس من االستدامة توريث األجيال القادمة ديون اقتصادية
واجتماعية تعجز عن مواجهتها ،مما يؤدي إلى ديمومة الالمساواة التي تنفي االستدامة
(العبيدي.)196:2012،

 .5اإلنصاف  :Equityأي تساوي الفرص المتاحة أمام كل أفراد المجتمع دون أي عوائق أو
تمييز بغض النظر عن العرق أو الجنس أو مستوى الدخل أو األصل أو غيره (الجابري،اإلمام،
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 .)20:1995وقد جاء مصطلح اإلنصاف

في تقارير التنمية البشرية كبديل لمصطلحي العدالة

والمساواة فهو يركز على تكافؤ الفرص على الوسائل والمدخالت ،ال على النتائج والمخرجات.

وترى الباحثة أيا كانت عناصر التنمية البشرية فإيجابية كل عنصر من عناصرها يعطي تأثي ار

إيجابيا على مستويات التنمية البشرية ككل؛ فاإلنتاجية كعنصر من عناصر التنمية تزيد بزيادة إتباع

مجموعة من السياسات ،أهمها التركيز على االستثمار في التعليم والصحة وتطوير مهارات الناس،
وعلى مستوى عناصر التنمية البشرية في فلسطين؛ فلعل الكثير من العناصر المشار إليها يوجد بها

قصور واضح ،وبرغم محاولة اإلجماع على توحيد رؤية تأثير هذه العناصر على المجتمع إال أن
إنقسام المجتمع وما نتج عنه من وجود اختالفات في طبيعة الحكم في كال من الضفة الغربية وقطاع
غزة أثر على تأثير هذه العناصر على المجتمع فطبيعة الوضع في قطاع غزة يقتصر معه وجود

أغلب تلك العناصر لكي تتوفر.

وتستخلص الباحثة من خالل العرض السابق للمبحث أن مفهوم التنمية البشرية جاء وفقا لتطورات

مختلفة لهذا المفهوم فقد كان االهتمام بداية بالمورد البشري وكيفية تطويره وتدريبه وتعليمه ،إلى أن
وصل المفهوم إلى االهتمام الجاد برأس المال البشري وتطور النظريات المفسرة له ،ليتبنى بعد ذلك

برنامج األمم المتحدة لإلنماء " "UNDPمفهوم أعم وأشمل ليشمل التنمية البشرية وفقا لتقارير يصدرها

بشكل سنوي حدد بها أركان التنمية البشرية وأنها تنمية الناس بواسطة الناس ألجل الناس ،وفقا
لعناصر تتثمل في الحاكمية والتمكين واإلنتاجية واإلنصاف و اإلستدامة؛ التي ترى الباحثة بأن أغلبها
إن لم يكن جميعها ال تتوفر في مقومات المجتمع الفلسطيني ،وعليه فالتنمية البشرية ككل وضعها غير
إيجابي ،ال سيما في عنصري االستدامة والحاكمية اللذان يعانيان من خلل واضح في المجتمع.
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المبحث الثاني
قياس التنمية البشرية
Human Development Measuring
مقدمة : Introduction
جرت العادة على استخدام المؤشرات والمعامالت أو األدلة ،لقياس مدى التقدم واإلنجاز الذي

يتحقق في مجال التنمية ،ويعرف المؤشر على أنه؛ أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع أو حالة

معينة (غنيم ،أبو زنط ،)251:2007،وهو بمثابة أداة إحصائية لتوصيف الحالة اإلنسانية في مجتمع ما،
ويمثل المؤشر رموز لمستوى المعيشة ولنوعية الحياة التي يعيشها سكان مجتمع من المجتمعات

اإلنسانية وتقدير لنتائج التأثير الذي أحدثته جهود وبرامج ومشروعات التنمية في هذا المجتمع (عالم،

عبد العال ،)49:2012،أما المعامالت أو األدلة ومفردها معامل أو دليل فهو عبارة عن مقياس تركيبي
أو تجميعي لعدد من المؤشرات المختارة التي يتم توليفها بطريقة إحصائية معينة لوصف حالة أو

وضع قائم ولنفس األغراض التي يستخدم من أجلها المؤشر ولكن بصورة أكثر شمولية وواقعية (غنيم،

أبو زنط.)251:2007،

ولكي يسمى متغير اقتصادي أو اجتماعي "مؤشر تنمية" عليه أن يمثل بعض العوامل التي تشكل

عملية التنمية أو حالتها ،ويمكن للمؤشر أن يشكل قياسا مباش ار وكامال لعامل مخصوص من التنمية
ويكون بذلك مؤشر تنمية باعتبار أن الجانب الذي يقيسه هو هدف للتنمية أو عنصر من عناصرها،

وعندما يكون هذا الهدف أو العنصر غير قابال بذاته للقياس ،فإن المؤشر يخدم بالدرجة األولى
اإلشارة ،بأفضل ما يمكن لهذا الهدف أو العنصر .مثلما نقول؛ دليل وفيات األطفال يشكل مؤش ار

لقياس مستوى الصحة العامة ( وديع.)1:2002:

أوالا :تطور مقاييس التنمية البشرية : The Development of Standards of Human Development

جرت محاوالت عديدة لوضع مقاييس للتنمية البشرية ،وأدخلت على هذه المحاوالت عدة تعديالت،
ليكتسب المقياس درجة من الموضوعية ،وقد اكتسب مفهوم التنمية البشرية قوة دفع كبيرة عندما تم
وضع مقياس يعتبر إلى حد كبير مؤشر موضوعي لها ،عرف باسم دليل التنمية البشرية أو الرقم

القياسي للتنمية البشرية ( ،Human Development Index )HDIوقد تم وضع هذا المقياس عن طريق
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عبر سلسلة التقارير السنوية التي تم اإلشارة إليها سابقا ،ويعتبر دليل
التنمية البشرية مقياس مركب من ثالثة مكونات أساسية للتنمية البشرية وهي  :طول العمر ودرجة

المعرفة ومستوى المعيشة (عجمية ،وآخرون.)147:2006،
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ولقد تطورت المقاييس التي وضعتها األمم المتحدة للتنمية البشرية في تقريرها األول عام 1990

وفقا لعدة تعديالت أجرتها على تقارير السنوات الالحقة.

فقد عرض أول تقرير من تقارير التنمية البشرية  1990طريقة جديدة لقياس التنمية البشرية وهي

الجمع بين مؤشرات العمر المتوقع والتحصيل التعليمي والدخل في دليل مركب للتنمية البشرية,

واعترف التقرير بأنه ال يوجد دليل وحيد يمكن أن يكون معب ار تماما عن هذا المفهوم المعقد ،واعترف
أيضا بأن دليل التنمية البشرية سيظل قابال للتحسينات والتصويبات وعمليات الصقل نتيجة تزايد الوعي
بنواحي القصور فيه ( تقرير التنمية البشرية.)94:1994 ،

أ .أدلة التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية (:)2008/2007
 .1دليل التنمية البشرية.
 .2دليل الفقر البشري الذي اشتمل على دليلين" :دليل الفقر البشري " ،"1دليل الفقر البشري ."2
 .3دليل التنمية الجنسانية.
 .4مقياس تمكين المرأة.
 .1دليل التنمية البشرية:
هو بمثابة مقياس مختصر للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط اإلنجازات المحققة في بلد ما لثالثة

أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي كما يظهر بالشكل (: )2-3
شكل ()2-3

مقياس دليل التنمية البشرية حسب تقرير التنمية البشرية 2008/2007

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2008/2007

 -حياة مديدة وصحية ويتم قياسها وفقا لمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة.1

متوسط العمر المتوقع عند الميالد :عدد السنوات التي سيعيشها الطفل المولود حديثا في ما لو بقيت أنماط العمر السائدة-
معدالت الوفيات المحددة في فترة الوالدة -على حاله طوال حياة الطفل.
1
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 اكتساب المعرفة ويتم قياسها وفقا لمعدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ( ثلثا األهمية)ومجموع نسب االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية والعليا (ثلث األهمية).

 مستوى معيشة الئق ويتم قياسه وفقا للناتج المحلي اإلجمالي لألفراد بتعادل القوة الشرائية بالدوالراألمريكي.1

 .2دليل الفقر البشري:
ق ِسم دليل الفقر البشري إلى دليلين :دليل الفقر البشري(1للدول النامية) .ودليل الفقر البشري2

(لبلدان مختارة في منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي " 2) "OECDكما يوضح شكل (-3
:)3
شكل ()3-3
مقياس دليل الفقر البشري حسب تقرير التنمية البشرية 2008/2007

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2008/2007

حيث يقيس دليل الفقر البشري 1أوجه الحرمان في األبعاد الثالثة األساسية للتنمية البشرية
والمتضمنة في دليل التنمية البشرية:
 حياة مديدة وصحية :التعرض لخطر الوفاة المبكر نسبيا ،والذي يتم قياسه بعمر متوقع عندالوالدة يقل عن  40عام.
معادل القوة الشرائية  :سعر التحويل الذي يفسر فوارق األسعار عبر البلدان ،مفسحا المجال للمقارنات الدولية بشأن
المخرجات والمداخيل الحقيقية .وفي سعر الدوالر األمريكي لمعادل القوة الشرائية .حيث تكون للدوالر الواحد بمعادل القوة الشرائية
قوة شرائية في االقتصاد المحلي مماثلة لقوة الدوالر األميركي الواحد في الواليات المتحدة.

1

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي(Organisation for Economic Co-operation and Development) :
واختصارها  OECDهي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تطبق مبادئ الديمقراطية ،واقتصاد السوق
الحر .نشأت في سنة  ،1948للمساعدة على إدارة خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية .وبعد فترة تم
توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبيه ،وفي سنة  1960تم إصالحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
2
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 اكتساب المعرفة :الحرمان من عالم القراءة والتواصل والذي يقاس بمعدل األمية لدى البالغين. مستوى معيشة الئق :االفتقار إلى سبل الحصول على التوفير االقتصادي اإلجمالي والذي يقاسبالمتوسط غير المرجع لمؤشرين هما النسبة المئوية للسكان الذين ال يستعملون مصدر مياه جيد

والنسبة المئوية لألطفال دون معدل الوزن الطبيعي ألعمارهم.

في حين يقيس دليل الفقر البشري  2أوجه الحرمان لنفس األبعاد الواردة في دليل الفقر البشري 1

كما يتضمن أيضا االستبعاد االجتماعي ،وبالتالي يمثل هذا الدليل أوجه الحرمان في أربعة أبعاد هي:

 حياة مديدة وصحية :التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكر نسبيا ويقاس عد الوالدة باحتمال الوفاةقبل بلوغ سن الستين عاما.

 اكتساب المعرفة :االستبعاد من عالم القراءة واالتصاالت ويقاس بمعدل األمية لدى البالغين( بينسني  16و  60عاما) الذين يعانون من األمية الوظيفية.
 مستوى معيشة الئق :والذي يقاس وفقا للنسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون دون مستوىالفقر( %50متوسط الدخل المتاح والمعدل لألسرة)
 االستبعاد االجتماعي :ويقاس بمعدل البطالة الطويلة األجل  12شه ار أو أكثر). .3دليل التنمية الجنسانية:
بينما يقوم دليل التنمية البشرية بقياس متوسط اإلنجازات ،يعمل دليل التنمية الجنسانية على تعديل

متوسط اإلنجازات إلبراز أوجه انعدام المساواة بين الرجال والنساء ،كما بالشكل (:)4-3
شكل ()4-3
مقياس دليل التنمية الجنسانية حسب تقرير التنمية البشرية 2008/2007

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2008/2007
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حيث يشمل النواحي التالية :
-

حياة مديدة وصحية :والذي يتم قياسه بعمر متوقع عند الوالة يقل.

-

اكتساب المعرفة :الحرمان من عالم القراءة والتواصل والذي يقاس بمعدل األمية لدى البالغين

ومجموع نسب االلتحاق اإلجمالية بالمدارس االبتدائية والثانوية والعليا.

 مستوى معيشة الئق  :ويقاس بالدخل المكتسب (تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي). .4مقياس تمكين المرأة :
من خالل التركيز على فرص النساء بدال من قدراتهن يبرز مقياس تمكين المرأة انعدام المساواة بين

الجنسين في ثالثة مجاالت رئيسية كما يبين الشكل (:)5-3
شكل ()5-3

مقياس تمكين المرأة حسب تقرير التنمية البشرية 2008/2007

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2008/2007

-

المشاركة السياسية وسلطة صنع القرار والتي يتم قياسها بالنسب المئوية لحصص النساء والرجال

من القاعد البرلمانية.

 المشاركة االقتصادية وسلطة صنع القرار والتي تقاس وفقا لمؤشرين هما النسب المئوية لحصصالنساء والرجال من مناصب المشرعين وكبار المسئولين والمديرين والنسب المئوية لحصص النساء

والرجال من المناصب المهنية والفنية.
-

السيطرة على الموارد االقتصادية والتي تقاس بالدخل المقدر المكتسب لكل من النساء والرجال

(تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي)(.تقرير التنمية البشرية .)348-344 :2008
ب .تطور أدلة التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية :2010

وقد تم إجراء عدة تعديالت على قياسات التنمية البشرية انتهت بالتعديالت التي أجريت في تقرير

التنمية البشرية لعام  2010والتي اشتملت على أربعة أدلة وهي:
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 .1دليل التنمية البشرية.
 .2دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم المساواة.
 .3دليل الفوارق بين الجنسين.
 .4دليل الفقر المتعدد األبعاد.
 .1دليل التنمية البشرية:
فهو كما أسلفنا قياس يختصر االنجازات التي يحققها بلد معين على صعيد التنمية البشرية في

ثالثة أبعاد رئيسية هي  :الحياة المديدة والصحية  ،واكتساب المعرفة ،ومستوى المعيشة الالئق ،وبذلك
يعتبر الدليل المتوسط الهندسي لمجموعة األدلة المعروفة التي تقيس اإلنجازات المحققة في كل بعد

من األبعاد الثالثة وقد تم االستعاضة بالمتوسط الهندسي عن الوسط الحسابي في األدلة السابقة.

يبدأ تكوين دليل التنمية البشرية ببناء أدلة فرعية لكل بعد ،وتحدد قيمة قصوى وقيمة دنيا لكل
مؤشر أساسي لتحويل المؤشرات إلى دليل تتراوح قيمته بين صفر وواحد ،وبما أن المتوسط الهندسي
يستخدم لحساب المجموع ال يكون للقيمة القصوى أي تأثير على المقارنة النسبية (بالنسبة المئوية) بين

بلدين أو فترتين زمنيتين.
وحددت القيمة القصوى استنادا لما سجلته المؤشرات خالل فترة ( ،)2010-1980أما القيمة

الدنيا فتؤثر على المقارنة ،وبالتالي تستخدم القيمة التي تعتبر الحد األدنى الالزم لالستمرار في الحياة،
أو القيمة التي تعادل الصفر ،ويحسب التقدم باالستناد إلى الحد األدنى الذي يحتاج إليه المجتمع

لالستمرار ،وحددت القيمة الدنيا على النحو التالي:
-

 20سنة لمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة.

-

صفر عام لكل من المتغيرين في مجال التعليم.

-

 163دوالر أمريكي لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي.

فيستند الحد األدنى لمتوسط العمر المتوقع إلى األدلة المسجلة على فترة زمنية طويلة ،أما التعليم

فيمكن ألي مجتمع أن يستمر بدونه ولذلك حددت قيمة المتغيرين بصفر ،أما الدخل فمن الضروري
تأمينه الحد األدنى لضمان البقاء ،و  163دوالر أمريكي هي أدنى قيمة تم تسجيله في الماضي.
(تقرير التنمية البشرية .)220 :2010

ويتم حساب األدلة الفرعية الخاصة بكل بعد بناء على القيم القصوى والدنيا والقيم الفعلية للبلد،

على النحو التالي :قيمة البعد = القيمة الفعلية – القيمة الدنيا  /القيمة القصوى -القيمة الدنيا
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ويعبر عن دليل التنمية البشرية بالمتوسط الهندسي ألدلة األبعاد الثالثة على النحو التالي :
(دليل الحياة)

1/3

× (دليل التعليم)

1/3

× (دليل الدخل)

1/3

وقد صنف دليل التنمية البشرية إلى أربعة أصناف بقيم تتراوح من مستوى أعلى من الصفر إلى

الواحد الصحيح ،وكلما اقترب الدليل من الواحد الصحيح كلما دل على مستوى تنمية بشرية أعلى
وأفضل:
أ.

دليل التنمية البشرية المرتفعة جدا (أكثر من )0.90

ب .دليل التنمية البشرية المرتفعة ()0.899 - 0.80
ج .دليل التنمية البشرية المتوسط ( 0.500ـ )0.799
د.

دليل التنمية البشرية المنخفض (أقل من ( 0.50

ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام  2013تضم مجموعات التنمية البشرية المرتفعة جدا والمرتفعة
والمتوسطة  47بلدا ،والتي تعتبر فلسطين واحدة منهم ،وتضم مجموعة التنمية البشرية المنخفضة 46

بلدا.

وتعتبر فلسطين من دول التنمية البشرية المتوسطة ،حيث احتلت المرتبة  107من أصل  187دولة

في تقارير التنمية البشرية المصدرة من برنامج األمم المتحدة وفقا لقياسات التنمية البشرية لها ،حيث
بلغ دليل التنمية البشرية في فلسطين لسنوات مختلفة ،كما في الجدول (: )2-3
جدول ()2-3
قيمة دليل التنمية البشرية في فلسطين 2013/2005
السنة

2005

2008

2010

2011

2012

2013

قيمة دليل التنمية البشرية

0.649

0.672

0.671

0.679

0.683

0.686

المصدر :تقرير التنمية البشرية لعام .2014

وتتفاوت قيمة دليل التنمية البشرية عبر السنوات نتيجة تفاوت عناصر التنمية البشرية المكونة
للدليل والمتمثلة في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ،ومتوسط سنوات الدراسة ،ومستويات الدخل.
وقد أشار تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة اإلنمائي الصادر في عام 2013؛ إلى أن المنطقة
العربية تضم دولتين من مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدا ،هما قطر واإلمارات ،و 8دول في
مجموعة التنمية البشرية المرتفعة ،هي البحرين والكويت والسعودية وليبيا ولبنان وعمان والجزائر
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وتونس ،و 6دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة ،هي األردن وفلسطين ومصر وسوريا

والمغرب والعراق ،و 3دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة ،هي اليمن وجيبوتي والسودان

(المستقبل االقتصادي.)2013،
جدول رقم ()3-3
تصنيف الدول العربية وفقا لدليل التنمية البشرية 2013
قيمة دليل التنمية البشرية
قطر 0.834

تنمية بشرية مرتفعة جد ا

تنمية بشرية مرتفعة

تنمية بشرية متوسطة
تنمية بشرية منخفضة

اإلمارات 0.818

البحرين

الكويت

السعودية

ليبيا

لبنان

ُعمان

الج ازئر

تونس

0.769

0.790

0.782

0.769

0.745

0.731

0.713

0.712

األردن

فلسطين

مصر

سوريا

المغرب

العراق

0.700

0.670

0.662

0.648

0.591

0.590

جيبوتي 0.445

اليمن 0.458

السودان 0.414

المصدر  :إعداد الباحثة من خالل التجميع من تقرير التنمية البشرية .2013

وب الرغم من التوسع الحادث لمفهوم التنمية البشرية إال أن محاوالت تأليف مقياس للتنمية البشرية قد

اتسمت بالضعف والقصور ،حيث أسفرت عن مقياس يجمع بين ثالثة مؤشرات ال تعبر عن المفهوم
بكفاءة.
حيث كان أبرز االنتقادات على هذا المقياس هو بساطته الشديدة التي يفتقد معها الوصول إلى

فهم أشمل لمستويات الرفاهة اإلنسانية وتغيراتها ،وذلك نظ ار إلغفاله عددا من المؤشرات المعبرة عن
الجوانب المختلفة للرفاهة اإلنسانية ،هذا فضال عن السلبيات التي تحيط بالمؤشرات الثالث؛ فمثال
مؤشر توقع الحياة عند الميالد – الذي يقصد به متوسط عمر اإلنسان – قد ال يعبر بالضرورة عن

مدى سالمة الصحة البدنية والنفسية لألفراد.
أما مؤشر سنوات الدراسة فقد ال يعكس مستوى التعليم ومدى مساهمته في إكساب األفراد المعرفة

وتنمية قدراتهم ،وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج فهو مؤشر غير دقيق عند األخذ في الحسبان

معايير عدم العدالة في توزيع الدخل ،ورغم ذلك فإن هذه المقاييس هي أفضل المتاح حاليا ،وتستكمل
بباقي مؤشرات التنمية البشرية والتي تصل في بعض الحاالت أكثر من مائة مؤشر تتناول كافة

الجوانب االقتصادية واالجتماعية للعنصر البشري(.عالم ،عبدالعال.)39:2012 ،
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شكل ()6-3
مقياس دليل التنمية البشرية حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2010

 .2دليل التنمية البشرية معدالا بعامل عدم المساواة:
يعالج دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم المساواة التفاوت في التوزيع بين السكان في كل بعد
من أبعاد التنمية البشرية ،وهذا الدليل قائم على مجموعة من األدلة المركبة التي تعبر عن المتوسط

الهندسي للمتوسطات الهندسية لجميع السكان في كل بعد على حدة ،كما في الشكل (:)7-3
شكل ()7-3

مقياس دليل التنمية البشرية معدالا بعامل عدم المساواة حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2010

وتساوي قيمة دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم المساواة قيمة دليل التنمية البشرية األصلي
حيث تكون المساواة تامة بين الناس .وتكون قيمة الدليل أقل من قيمة الدليل األصلي في حالة عدم

المساواة( .تقرير التنمية البشرية .)221 :2010

وقد بلغ دليل التنمية البشرية معدال بعامل عدم المساواة في فلسطين لعام  )0.606(،2013وهي
قيمة أقل من دليل التنمية البشرية والبالغ ( )0.686لنفس العام ،وهو ما يعني حالة عدم

المساواة(.تقرير التنمية البشرية لعام.)167 :2014
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 .3دليل الفوارق بين الجنسين:
يقيس دليل الفوارق بين الجنسين العوائق التي تواجهها المرأة في ثالثة أبعاد كما يوضحه الشكل رقم

(: )8-3

شكل ()8-3
مقياس دليل الفوارق بين الجنسين حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2010

فيقيس دليل الفوارق بين الجنسين؛ الصحة اإلنجابية ،والتمكين ،وسوق العمل ،ويبين الدليل الفرق
في التنمية البشرية الناتج من عدم التساوي في اإلنجازات بين المرأة والرجل في األبعاد الثالثة ،وتتراوح
قيمة هذا الدليل بين صفر حيث المساواة بين المرأة والرجل ،والواحد الصحيح في حالة عدم المساواة
بين الرجل والمرأة في جميع األبعاد موضع القياس( .تقرير التنمية البشرية .)223 :2010

 .4دليل الفقر متعدد األبعاد:
يظهر الشكل رقم ( )9-3مقياس دليل الفقر متعدد األبعاد حسب تقرير التنمية البشرية لعام :2010
شكل ()9-3
مقياس دليل الفقر متعدد األبعاد حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010

المصدر :تقرير التنمية البشرية .2010

ويحدد دليل الفقر المتعدد األبعاد أوجها مختلفة من الحرمان على المستوى الفردي في مجاالت

الصحة والتعليم ومستوى المعيشة؛ وهو يستند إلى بيانات مسموح األسر المعيشية ويصنف كل فرد في
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األسرة المعيشية من حيث حالة الفقر أو عدمها استنادا إلى عدد أوجه الحرمان في أسرته ،ومن ثم
تجمع البيانات في مقياس للفقر على المستوى الوطني( .تقرير التنمية البشرية .)225: 2010
ثانيا  :مؤشرات التنمية البشرية : Human Development Indicators

أصبحت عملية تحديد المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية تخضع لمبدأ االجتهاد سواء على مستوى

المنظمات والهيئات الدولية أو اإلقليمية؛ وظهرت صعوبات لالتفاق على قائمة موحدة تضم جميع

المؤشرات ،وانعكس ذلك على قياس عملية التنمية البشرية نفسها وفي إطار محاوالت حصر مؤشرات
التنمية البشرية يمكن بصفة عامة التمييز بين مجموعتين رئيستين هما:
 .1مؤشرات كمية( :مستوى الدخل ،البطالة ،االستثمار ،التضخم ،القيمة المضافة السن ،عدد
أفراد األسرة ،الجرائم ونوعها ،االنتشار الجغرافي ...،إلخ).
 .2مؤشرات معنوية :تتمثل في( التعليم ،الصحة ،اإلسكان ،البيئة الصالحة ،األمن والسالم،
اإلعالم ،الثفافة ،المشاركة في القرار ،الحرية ،الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان...،إلخ).
وجدير بالذكر أن مكونات هذه المؤشرات متداخلة وال تعتبر أي منها بمفرده مؤش ار رئيسيا؛ نظ ار

الختالف النتائج طبقا للمؤشر المستخدم؛ وبناء على ذلك فقد أصبحت التنمية البشرية تمثل األساس
الذي تقوم عليه التنمية الشاملة (االقتصادية واالجتماعية والسياسية) لما تعنيه من ارتفاع مستويات

التعليم والمعرفة واإلنتاجية وقدرات البشر على االبتكار والتجديد والتطوير ( النهضاوي.)96:2005 ،

فمن أهم مقومات التنمية البشرية الجيدة؛ أن تكون متوازنة في جوانبها المختلفة ،االقتصادية

واالجتماعية ،والسياسية ،فوجود تفاوت كبير بين مستويات تلك الجوانب يمثل خلال هيكليا في التنمية

البشرية ( .باقر.)8 :1997 ،

ولعل أبرز جوانب التنمية البشرية تتمثل في  :الجانب االقتصادي ،الجانب االجتماعي ،الجانب

اإلنساني ،الجانب السياسي ،الجانب البيئي ،والجانب الثقافي.

وتصنف الجوانب أو المؤشرات االقتصادية خصائص الجهاز االقتصادي للبلد ،كالعمال والبطالة

واألجور وظروف العمل ودخل األسر وانفاقها واالدخار،،،إلخ( .العساف ،الوادي.)53:2011 ،

عنى الجانب االجتماعي للتنمية البشرية بمجاالت التعليم والصحة واالتصاالت ورأس المال
فيما ي َ
البشري ،والمجاالت االجتماعية األخرى ذات الصلة بالتنمية البشرية ،بينما يختص الجانب اإلنساني
بحقوق األفراد الشخصية واالجتماعية والسياسية وحقوق اإلنسان األخرى التي ال تدخل ضمن الجانبين

االقتصادي واالجتماعي ويعنى هذا الجانب بشكل رئيسي بالسلوكيات والقواعد وبأبعاد غير مادية

أخرى تخص األفراد وفئات السكان والمؤسسات ( .باقر.)3:1997 ،
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ثالثا :مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين:
 .1المؤشرات التعليمية :
رس المال اإلنساني (فرجاني،
يلعب التعليم الدور المحوري في تشكيل الصنوف األكثر رقيا من أ

 ،)22 ،1999الذي يعتبر المورد االستراتيجي في العملية اإلنتاجية ،والذي يصعب نسخه أو تقليده من
قبل أي مؤسسة أخرى غير التي يعمل بها

( الشمري ،الليثي.)50:2008 ،

وقد تعددت المؤشرات التعليمية التي تشير إلى مستويات مختلفة للتنمية البشرية في المجتمعات

ولعل أهمها معدالت معرفة القراءة والكتابة بين األفراد ( 15سنة فأكثر) ،كما تظهر في جدول رقم
(:)4-3
فيظهر الجدول رقم ( )4-3معدالت القراءة والكتابة لألفراد في فلسطين خالل السنوات من
1995وحتى  ،2012فنالحظ أنه مقسم حسب الفئات العمرية ابتداء من عمر  15عام وحتى  65عام

مع ما تم توحيده في البيانات للسنوات من  2003إلى  2012للفئة العمرية من  45عام فأعلى بدال

من ثالث فئات موزعة من (54-45عام) وفئة ثانية من ( 64-55عام) ،وفئة ثالثة أعلى من
65عام.
ويستنتج من الجدول ( )4-3أن معدالت القراءة والكتابة بالمجمل تزداد بصورة ملحوظة خالل
السنوات المشار إليها ،حيث كانت في عام  %84.3( ،1995من مجموع السكان (15عام فأكثر)،

وارتفعت إلى ( )%95.9وهو ما يدلل على زيادة اهتمام الفئات العمرية بمعدالت القراءة والكتابة
ونقص مستويات األمية ،وزيادة اإللمام بالقراءة والكتابة ،وتبدو أكبر نسبة لمعدالت القراءة والككتابة

عبر السنوات المشار إليها في الفئة العمرية ( 19-15عام) وهو أمر طبيعي لما كان لدور إلزامية

التعليم في المرحلتين اإلبتدائية واإلعدادية والتركيز عليهما خالل السنوات ،في حين نجد أن أقل نسبة

في معدالت القراءة والكتابة كانتن للفئات العمرية من  45عام فأكثر فلم تتجاوز في المتوسط عبر

السنوات المشار إليها  ،%69.3وقد يرجع ذلك إلى عدم االهتمام في مراحل تعليمهم األول بإلزامية

التعليم فكان هناك تسرب مدرسي واتجاه الكثير منهم إلى األعمال الحرفية واألعمال المنزلية بعيدا عن
التعليم.
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جدول ()4-3
معدالت القراءة والكتابة لألفراد ( 15سنة فأكثر) في فلسطين

العمر

1995

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

19-15

97.0

97.3

98.3

98.8

98.8

98.9

99.1

99.2

99.1

99.2

99.3

99.4

99.4

99.4

99.4

24-20

96.3

96.7

98.1

98.5

98.3

98.4

98.8

99.1

99.1

98.9

99.1

99.1

99.2

99.2

99.1

34-25

94.3

95.1

97.0

97.7

97.9

98.2

98.4

98.7

98.6

98.8

98.9

98.9

99.1

99.0

99.2

44-35

88.7

90.5

94.2

95.2

95.9

96.3

96.9

97.0

97.4

97.8

97.7

97.9

98.1

98.3

98.7

54-45

68.7

75.4

84.6

85.4

87.9

68.9

70.0

72.4

74.7

76.4

77.1

97.5

80.8

82.2

84.7

64-55

41.6

44.5

55.3

56.5

62.8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

65+

34.6

28.6

29.4

33.6

33.8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

المجموع 84.3

86.1

89.2

90.2

91.0

91.9

92.3

92.9

93.5

93.9

94.1

94.6

94.9

95.3

95.9

* السنوات  2012-2003الفئة العمرية  54-45تمثل الفئة العمرية +45
المصدر :موقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التعليم.
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وبمالحظة الجدول رقم ( )5-3وعلى صعيد التوزيع النسبي لألفراد ( 15سنة فأكثر) على مدى

أربع سنوات متتالية (: )2012-2009

جدول ()5-3
التوزيع النسبي لألفراد ( 15سنة فأكثر) في األراضي الفلسطينية حسب الحالة التعليمية 2012-2009
السنة
الحالة التعليمية

2012

2009

2010

2011

أمي

5.4

5.1

4.7

4.1

ملم

6.3

6.1

6.1

5.9

ابتدائي

15.6

15.5

15.2

14.6

إعدادي

36.8

37.4

36.7

36.8

ثانوي

21.0

21.1

21.3

21.7

دبلوم متوسط

4.8

4.5

4.8

5.2

بكالوريوس فأعلى

10.1

10.4

11.3

11.7

المجموع

100

100

100

100

*

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،فلسطين في أرقام  ،"2011رام اهلل ،فلسطين2012 ،
* الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي ،رقم" ،"14رام اهلل ،فلسطين.2013 ،

فيستنتج من خالل بيانات الجدول ( )5-3أن أعلى نسبة لألفراد كانت في األراضي الفلسطينية هي

في المرحلة اإلعدادية وهي فترة التعليم اإللزامي ،وأيضا هناك توجه أكثر لألفراد عبر السنوات المشار
إليها إلى الدراسة الجامعية األولى فأعلى ،فعلى سبيل المثال كانت نسبة األفراد في مرحلة البكالوريوس

 %10.1في عام  ،2009وازدادت في عام  2012لتصل إلى  ،%11.7ونفس األمر فيما يتعلق
بالتوجه لدراسة الدبلوم المتوسط ،وتأكيدا على ذلك مالحظة استقرار إلى حدا مافي معدالت اإللتحاق
بالثانوية العامة حيث كانت ( )%21في عام  ،2009وارتفعت بنسبة بسيطة إلى  %21.7في

العام2012؛ وقد يرجع السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادة في معدالت النمو السكاني.
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ويالحظ من الجدول أيضا انخفاض نسبة األمية وهو ما يعتبر من المؤشرات اإليجابية حيث

انخفضت من %5.2في عام  2009لتصل إلى  %4.1في عام .2012

فتعتبر معدالت األمية في فلسطين ،من أقل المعدالت في العالم حيث بلغ معدل األمية بين األفراد

 15سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية  ،%4.1بواقع  %1.8بين الذكور ،و %6.4بين اإلناث في

العام  .2012وأن عدد األميين في األراضي الفلسطينية بلغ  104,487أمي في الفئة العمرية 15
سنة فأكثر ،يتوزعون بواقع  71,126امي في الضفة الغربية ،مقابل  33,361أمي في قطاع غزة،
ويتوزعون حسب الجنس بواقع  23,393أمي من بين الذكور ،و  81,094أمي من بين اإلناث.

فقد طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل الخمس عشرة سنة الماضية حيث انخفضت

من العام  1997من  ،% 13.9إلى  % 4.1في عام .2012

ويشار إلى أن معدل األمية بين األفراد كبار السن " 65سنة فأكثر" هو األعلى بين الفئات العمرية
األخرى حيث بلغت  % 48.7في العام  ،2012في حين بلغ بين الشباب  24-15سنة % 0.7

لنفس العام (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات صحفية .)2013

ومن ضمن مؤشرات التعليم أيضا؛ معدالت االلتحاق اإلجمالي بالتعليم األساسي والثانوي ،فقد

بلغت في فلسطين  %91.4بواقع  %92في الضفة الغربية ،و  %90.4في قطاع غزة ،وهي من
أعلى النسب والمعدالت على المستوى الدولي واإلقليمي ،حيث تدل تلك المؤشرات على التحاق
معظم األطفال في فلسطين بالتعليم المدرسي ،وكذلك وجود قدرة استيعابية عالية لنظام التعليم في

استيعاب األطفال ممن هم في سن االلتحاق الرسمي بالتعليم المدرسي ( 17-6سنة)

حيث بلغت معدالت االلتحاق االجمالية للمرحلة األساسية فقط في فلسطين  %96.4( %95.3في

الضفة الغربية و  %93.7في قطاع غزة ) في حين بلغت  %70.5للمرحلة الثانوية ( % 69.4في

الضفة الغربية ،و %72.2في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمعدل عدد سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة تشير البيانات

إلى أن عدد سنوات الدراسة المرتقبة والمتوقعة لكل طفل ،تبلغ عشر سنوات ونصف داخل التعليم
النظامي (أساسي وثانوني)؛ بمعنى أنه يتوقع من كل طفل في فلسطين عدم مغادرة النظام التعليمي
المدرسي قبل دراسة ماال يقل عن عشر سنوات ونصف (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،)2013،وهو ما
يشار إليه بالتعليم اإللزامي الذي يحتم على الطالب االلتزام بمرحلة التعليم النظامية في فلسطين والتي
تحددها و ازرة التربية والتعليم بمرحلة التعليم األساسي والثانوي كحد أدنى.
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وعلي صعيد مؤشرات التعليم العالي فقد نشأت مؤسسات التعليم العالي في ظل االحتالل
اإلسرائيلي وبمبادرات محلية وطنية ،وبعد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في أوائل التسعينات أنشئت
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عام  1996لتشرف وتدعم وتوجه نمو التعليم العالي الفلسطيني وقد

تم إصدار قانون التعليم العالي رقم ( )11عام  ،1998الذي حدد أهداف التعليم العالي ودور الو ازرة

صالحياتها ومستويات التعليم العالي وأنماط التعليم وأنواع مؤسساته.

ونمت مؤسسات التعليم العالي وتطورت بسرعة حتى وصل عدد الجامعات على األراضي
الفلسطينية عام  14( 2013جامعة) ( 3حكومية 3 ،خاصة8 ،عامة) وعدد الكليات الجامعية (20
كلية)  ،والكليات المتوسطة ( 23كلية) وجامعات مفتوحة ( ،)2وبذلك يبلغ عدد مؤسسات التعليم

العالي في فلسطين ( 62مؤسسة تعليمية) ،وهو ما يشير إلى عدد كبير في الجامعات الفلسطينية التي
تستوعب أعداد كبيرة من الطلبة (.وزارة التعليم العالي الفلسطينية).
جدول ()6-3
أعداد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لعام  2013حسب المنطقة
تصنيف المؤسسة التعليمية

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطين

جامعة تقليدية

9

5

14

كليات جامعية

12

8

20

كليات مجتمع متوسطة

13

10

23

جامعة تعليم مفتوح

1

1

2

بوليتكنك (خاصة)

0

2

2

أكاديمية دراسات عليا (خاصة)

0

1

1

مجموعة المؤسسات التعليمية

35

27

62

المصدر :و ازرة التعليم العالي ،الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.2013 ،

وبالرغم أن مؤسسات التعليم العالي هي التي تؤسس الثورة المجتمعية من المعارف والقدرات
المتطورة أي الشرائح األرقى من أرس المال البشري وهي عماد التقدم ،إال أن زيادة عدد الجامعات
والكليات من حيث الكم ،قد ال يعكس األهداف المرجوة من هذه المؤسسات؛ فنمط التعليم وكيفية

التعليم ومخرجات التعليم ومواكبتها لسوق العمل هي التي تحدد إلى حد ما هذه األهداف.
ويفترض أن تلعب مؤسسات التعليم العالي دو ار أساسيا في تطوير المجتمعات عبر اكتساب المعرفة

من خالل جهود البحث والتطوير( فرجاني.)22:1999 ،
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 .2البحـث والتـطــويــر:
يعد البحث والتطوير من أهم المرافق (االستثمارية) التي تسهم في إدارة التحوالت التكنولوجية بكافة

عناصرها (البشرية والمالية والمادية) ونشاطاتها (النظرية والتطبيقية) واتجاهاتها (المدنية والعسكرية)
وأبعادها(القطاعية والمؤسسية والبيئية والسلوكية)(معروف.)241:2006،

ولم يعد البحث العلمي لمجرد المعرفة فقط ،بل أصبح البحث العلمي أساسا لبناء مجتمعات قائمة

على ما يعرف باالقتصاد المبني على المعرفة الذي يجعل البحث العلمي في خدمة ورفاه وتنمية
المجتمع (قواسمة.)13 :2010 ،

وقد أشار تقرير التنمية اإلنسانية في العالم العربي للعام 2003الصادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي إلى أن سوق المعرفة بما تتضمنه من بحث علمي وتعليم وتعلم ،أثبتت عدم نجاحها ،وأن

منتج المعرفة ال يستطيع تملك عوائدها بشكل كامل ،ويظهر هذا التوجه بشكل خاص في الدول

النامية ،حيث يغيب حافز الربح في سوق المعرفة والبحث العلمي ،وبالتالي فإن دور الدولة والحكومات

في الدول النامية ينبغي أن يكون جوهريا في دعم البحث العلمي.
وتواجه عملية البحث و التطوير في الوطن العربي بصورة عامة صعوبات ومشاكل كثيرة لعل
أهمها :انحسار حجم الموازنات المخصصة للبحث والتطوير في المؤسسات العامة والخاصة ،وعدم

ربط الجهود المحدودة نسبيا في البحث العلمي بعملية التنمية االقتصادية االجتماعية ومتطلبات
تحقيقها .وال يعتبر واقع البحث والتطوير في فلسطين استثناء من الواقع العربي في هذا المجال حيث
بينت العديد من الدراسات أن عملية البحث العلمي في فلسطين تواجه العديد من الصعوبات التي تحد

من فاعليتها(الجعفري ،وآخرون.)17-11 :2008،

ولعل ضعف اإلنفاق على البحث العلمي من قبل الجامعات يشكل صدى للضعف على المستوى

الفلسطيني برمته ،فإذا ما قورن بين نسبة ما ينفق من البحث العلمي من الدخل القومي في بعض

الدول األوروبية واألمريكية وبين ما ينفق في فلسطين ،سنجد أن النسبة تتراوح بين  %2.5إلى %4

في هذه الدول بينما ال تجاوز في فلسطين نسبة  %0.02وهي نسبة ضئيلة جدا ( ينابيع.)32:2013 ،

وبمقارنة سريعة على ما ينفق على البحث العلمي في إسرائيل (ماعدا العسكري) حوالي  10مليارات
شيكل ،أي ما يوازي  %4.7من ناتجها القومي اإلجمالي ،علما بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل
على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوزاي  %30.6من الموازنة المخصصة

للتعليم العالي بكامله ،ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب ،والمنشآت ،والصيانة،
والتجهيزات ،،،على العكس تماما ما يحدث في البلدان العربية ،إذ أغلب الموازنة المخصصة للبحث
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العلمي تصرف على الرواتب والمكافآت والبدالت وغيرها ،والجدير بالذكر أن المؤسسات التجارية

والصناعية في إسرائيل تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومة اإلسرائيلية على التعليم العالي(ياقوت)2006 ،

وبطبيعة الحال فإن هذا الوضع ينعكس سلبا على نشر األبحاث العلمية ،التي في أغلب األحيان

تنشر بمجهودات فردية تبذل من أصحابها وبشراكات مع جامعات دولية ،ولعل الجامعات الفلسطينية
تشجع البحث العلمي ولكن ليس بمقدورها أن تقوم بعملية التمويل للبحث العلمي ،السيما أن الجامعات

واحدة من أصل  42مؤسسة عاملة في مجال البحث العلمي لكن ليس هناك إحصاءات حول دور
البحث العلمي في الناتج المحلي الفلسطيني ،وكنتيجة طبيعية فإن ضعف مخرجات البحث العلمي

ينعكس سلبا على األبعاد االقتصادية والزراعية والتنموية في فلسطين( ينابيع.)32:2013 ،

ويعزى التنافر بين البحث والتنمية واتساع الفجوة بين احتياجات القطاع الخاص والبحث العلمي إلى

تركز الباحثين في الجامعات ،وتخصيص أكثر من  %80من مهامهم للتدريس وليس للبحث العلمي
في حين أن النسبة معكوسة في البلدان المتقدمة مثل الواليات المتحدة حيث يعمل أكثر من  %80من

الباحثين في مراكز بحث متخصصة خارج الجامعات ،والذي يرجع إلى غياب حافز الربح ،وانخفاض
مستويات التمويل ،وتدني إسهام القطاع الخاص في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي ،إضافة إلى

عدم الدعم الكافي من الجامعات مما يستلزم معه التوسع في إقامة مراكز البحث العلمي المستقلة عن

الجامعات.

ومن أهم مشاكل وصعوبات التقدم في البحث العلمي على مستوى فلسطين؛ نقص البيانات

واإلحصاءات وصعوبة الحصول عليها ،مع تناقضها في بعض األحيان وعدم دقتها ،وعدم تلقي
الباحثين والقائمين على مراكز األبحاث التدريبات التي تؤهلهم للتخصص في حقل البحث العلمي؛
ويعود ذلك إلى افتقار الجامعات الفلسطينية إلى تخصصات البحث العلمي ،كما تقتصر البرامج

األكاديمية في الجامعات الفلسطينية على تقديم مساقات محدودة في أساليب البحث العلمي واإلحصاء
واألساليب الكمية ،إضافة إلى قلة التدريب على القيام بأبحاث تطبيقية؛ األمر الذي انعكس على نوعية

البحوث وطبيعتها.

فالصبغة الغالبة على الدراسات ذات طابع وصفي للظواهر أو التحليل التاريخي دون التحليل

العلمي العميق للعالقات بين الظواهر إليجاد الحلول المناسبة لها ،وضعف اهتمام الجامعات
الفلسطينية باألبحاث التطبيقية واقتصار اهتمامها البحثي على الحدود الدنيا الضرورية للحصول على

الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير) أو ألغراض الترقية للكادر األكاديمي ،مما يقلص من

أهمية الجامعات كحاضنات للبحث العلمي ويحد من دورها المجتمعي والتنموي (الجعفري ،وآخرون،

11 :2008ــ.)20
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ومن وجهة نظر الباحثة ووفقا للواقع الملموس ترى وان كان هناك أبحاث ودراسات جامعية ذات
قيمة بحثية عالية ومرتفعة تبقى مساهمتها على أرض الواقع محدودة ومتواضعة في التطبيق وذلك لعدم

تبنى الجهات _المعنية بالتوصيات_ التطبيق الجاد الذي يرفع من قيمة األبحاث العلمية واالستفادة
الجادة من توصياتها على أرض الواقع ،إضافة إلى ضعف الدعم المادي للتطبيق العملي للكثير من

األبحاث.

 .3المؤشرات الصـحــية :
إن الصحة العامة كحق أساسي هي عملية شمولية ترتبط بصورة عامة بعملية النهوض السياسي
واالجتماعي واالقتصادي ،والتنمية المجتمعية في إطار ترابط الحلقات واألهداف والعالقات الداخلية،

وفي إطار نظام سياسي ديمقراطي محكوم بسيادة القانون والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ،ذلك هو
المناخ الذي يوفر شروط تحقق تطبيقات الصحة العامة كعملية شمولية مترابطة الحلقات ،بما يحقق

القدر الكافي من الخدمات الصحية للمواطنين عموما ،وللشرائح الفقيرة خصوصا.

ونظ ار ألن مستويات الصحة من المؤشرات المعنوية التي يصعب تقدير رقما بعينه للحكم على
مستوياتها(الصوراني ،)1:2011،فسيتم عرض مجموعة من المؤشرات والتي تعد أساسا إلعطاء مؤشرات
أقرب ما يكون عن واقع الوضع الصحي في فلسطين.
تطور أعداد المستشفيات في فلسطين :
بلغ عدد المستشفيات في فلسطين في عام 2012؛  79مستشفى ،منها  49مستشفى في الضفة

الغربية ،و 30مستشفى في قطاع غزة(.الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2013
جدول ()7-3

تطور أعداد المستشفيات في فلسطين 2012-2010
السنـــــــــــــــــوات

2010

2011

2012

عدد المستشفيات

76

81

79

الضفة الغربية

51

51

49

قطاع غزة

25

30

30

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  ،2013رقم ( )14رام اهلل ،فلسطين.
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في حين بلغ عدد األطباء بالمجمل في فلسطين لعام 2012؛  1.7طبيب لكل  1000نسمة ،وبلغ
عدد األ ِ
َس َرة لكل  1000نسمة  1.4سرير(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مؤشرات الصحة.)2012،
وهي نسبة متدنية بحد ذاتها فكيف إذا ما تم مقارنتها بالمخصصات على األمن حيث تبلغ
مخصصات األمن  72رجل أمن لكل  1000من السكان ،وهي تعطي تفاوت في األولويات على

الصحة ،في حين نجد أن  52مدرس لكل  1000من السكان.

وبالرغم من تزايد عدد المستشفات في الضفة الغربية والقطاع من  37مستشفى منتصف عام
 1996إلى  79مستشفى في عام  ،2012إال أن معدل األَ ِس َّرة لكل ألف مواطن لم يرتفع كثي ار؛ فقد
ارتفع في قطاع غزة وحدها من  0.9في عام  1996إلى 1.4سرير لكل ألف نسمة عام 2012؛
ويعود ذلك إلى تزايد عدد السكان خالل الفترة نفسها(رجب.)30:2014 ،
جدول ()8-3
المؤشرات الرئيسة في مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين لعام 2012
المــؤشـــر

القـيمـة

عدد مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين

 25مستشفى

عدد السكان لكل مستشفى تابعة لوزارة الصحة

 174277نسمة

عدد األسرة اإلجمالي في مستشفيات وزارة الصحة

 2979سرير

المصدر :و ازرة الصحة الفلسطينية ،مركز المعلومات الصحية ،التقرير الصحي السنوي ،فلسطين  ،2012تموز2013

ومن خالل الجدول السابق ( )8-3يالحظ أن عدد مستشفيات و ازرة الصحة في فلسطين للعام
 2012بلغ  25مستشفى وهو ما يدلل على أن عدد المستشفيات الحكومية نسبة للمستشفيات الكلية
في فلسطين حوالي  %31.6وهي نسبة تعتبر قليلة أي أن ما نسبته  %68.4هي مراكز خاصة

ومستشفيات خاصة ال تدعمها الحكومة وهذا له تأثير في دور الحكومة على اإلنفاق على القطاع

الصحي في فلسطين.
أعداد المواليد الخام في فلسطين:
تشير البيانات في الجدول رقم ( ،)9-3إلى أن متوسط أعداد المواليد الخام يتزايد في األراضي
الفلسطينية خالل السنوات .2013/2011
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جدول رقم ()9-3

متوسط أعداد المواليد الخام في األراضي الفلسطينية (()2013-2011لكل  1000من السكان)
معدل المواليد الخام

2011

2012

2013

فلسطين

29

27

32.6

الضفة الغربية

25

23.1

29.7

قطاع غزة

35.8

33.6

37.1

المصدر :و ازرة الصحة الفلسطينية ،مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي  ،فلسطين،2012رام
اهلل ،فلسطين ،تموز .2013

وتشير اإلسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين سينخفض من  32.6مولودا
لكل ألف من السكان عام  2013إلى  31.9مولودا عام ( 2015رجب.)8:2014 ،
وهنا تجدر اإلشارة أن معدل المواليد بحد ذاته ال يمكن أن يعطي صورة ايجابية أو سلبية عن

مؤشرات التنمية البشرية إال إذا ما قورن بمعدالت الوفاة لنفس العام ومعدالت الزيادة الطبيعية للسكان.
معدل الوفيات في فلسطين :
جدول رقم ()10-3
معدل الوفيات الخام لأل راضي الفلسطينية 2013-2011

(لكل  1000من السكان)

السنوات

2011

2012

*2013

معدل الوفيات الخام

2.7

2.6

3.8

المصدر:
و ازرة الصحة ،مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي  ،فلسطين،2011رام اهلل ،فلسطين ،حزيران.2012،
*و ازرة الصحة ،مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي  ،فلسطين،2012رام اهلل ،فلسطين ،تموز.2013،

تعتبر معدل الوفيات من ضمن المؤشرات الرئيسة للوضع الصحي في فلسطين ،واألمراض

ومسببات الوفاة األكثر حدوثا.

فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية الحالة الصحية العامة لألراضي الفلسطينية المحتلة " معقولة
لدرجة جديرة بالثناء" فالمالريا تم القضاء عليها ،وحاالت نقص المناعة المكتسبة/اإليدز منخفضة

للغاية ويخلو السكان من شلل األطفال والحصبة بسبب سلسلة برامج التحصين (تقرير التنمية اإلنسانية،
.)41 :2010
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وبالرغم من هذا النجاح الكبير الذي حققته و ازرة الصحة في السيطرة والقضاء على العديد من
األمراض المعدية ،إال أن التحدي ما زال قائما للحد من انتشار الكثير من األمراض السارية في
فلسطين واستمرار السيطرة عليها ،مثل التهاب السحايا والتهاب الكبد الوبائي والحمى المالطية والسل

الرئوي ،وتحتل أيضا األمراض المزمنة مكانة كبيرة بين أسباب االعتالل وترتبط بالتغيرات الطارئة
على أسلوب الحياة والسلوك وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة ،وهذا هو الحال في فلسطين

كما باقي البلدان النامية ،وهو ما يساهم في زيادة معدالت انتشار أمراض السرطان المختلفة -والتي
ترجع إلى التلوث البيئي نتيجة مخلفات الحروب ،والغازات والمواد المسرطنة الناتجة عن مخلفات
الحروب التي توالت في السنوات األخيرة ،-واألمراض القلبية الوعائية والسكري واالضطرابات النفسية.

(وزارة الصحة الفلسطينية.)2013 ،

فمن المعروف أن األمراض المزمنة تؤثر على صحة الفرد ،والذي يعني زيادة اإلنفاق الحكومي

على الصحة ،إضافة إلى ذلك نقص في إنتاجية هذا الفرد ،وعليه فباإلجمالي يؤدي ذلك إلى نقص في
اإلنتاجية اكلية للمجتمع ،وبالتالي نقص في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

ولعل أبرز أسباب الوفاة حسب الترتيب والمسجلة في األراضي الفلسطينية للعامين ،2010

و 2012ووفقا للجدول رقم ( )11-3هي أمراض القلب الوعائية وأمراض السرطان بأنواعها ،واألوعية
الدماغية ومرض السكري؛ وهو ما يؤكد أن أغلبها أمراض مزمنة ليس لها عالقة بسلسلة برامج

التحصين؛ ومن المالحظ أيضا أن كل هذه األمراض نسبتها بتزايد خالل السنوات المشار إليها.

ومن المؤشرات الصحية أيضا معدل وفيات األطفال الرضع :فقد انخفض معدل وفيات الرضع
المبلغ عنها في فلسطين مابين العامين ( )1995-1967من ()25-150حالة وفاة لكل ألف مولود

حي ،وكان ترتيب فلسطين هو الرابع بين الدول العربية في سرعة التقدم في تخفيض معدالت وفيات

الرضع خالل األعوام ( .2005-2000وزارة الصحة الفلسطينية.)2010 ،

في حين نالحظ ومن خالل جدول رقم ( )11-3ارتفاع نسبي في معدالت وفيات األطفال الرضع

في فلسطين خالل العامين  2012 ،2010فقد كانت نسبتها  %7.3وتمثل الترتيب الخامس من أبرز

األمراض المسببة للوفاة في عام  ،2010في حين مثلت الترتيب الرابع من حيث المسببات للوفاة في

فلسطين لعام  2012وذلك لتصل نسبتها إلى  %9.2أي كان هناك تراجع وقد يعزى ذلك لتردي

أوضاع التحصين لألمراض المعدية بعد الوالدة ،أو عدم وجود تغذية كافية أو نتيجة بعض األخطاء

الطبية.

98

جدول رقم ()11-3
النسب المئوية للعشر مسببات الرئيسة للوفاة في األراضي الفلسطينية 2012-2010
سبب الوفاة

2012

الترتيب في عام 2012

2010

الترتيب في عام 2010

أمراض القلب الوعائية

%31.2

1

%25.5

1

أمراض السرطان

% 13.7

2

%10.8

3

األوعية الدماغية

%12.2

3

%12.1

2

وفيات األطفال الرضع

%9.2

4

%7.3

5

مرض السكري

%6.4

5

%5.7

6

الحوادث

%4.7

6

----

---

الفشل الكلوي

%4.6

7

%3.8

8

التهابات رئوية وجهاز تنفسي

%4.4

8

%8.9

4

الشيخوخة

%3.8

9

%3.9

7

أمراض معدية

%3

10

%3.5

9

تسمم الدم

---

---

%3.4

10

المصدر :تجميع الباحثة من خالل تقريري و ازرة الصحة الفلسطينية :مركز المعلومات الصحية  2011و2013

معدل الخصوبة الكلي:1
جـدول رقم ()12-3
معدل الخصوبة الكلية في فلسطين لسنوات مختارة
معدل الخصوبة الكلي

1997

2009-2008

2012

فلسطين

6

4.4

4.2

الضفة الغربية

5.6

4

3.8

قطاع غزة

6.9

5.2

4.9

المصدر :تجميع الباحث من خالل بيانات و ازرة الصحة الفلسطينية ،مركز المعلومات الصحية لعامي  2013 ،2010وبيانات
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2013

1

معدل الخصوبة الكلي  :عدد مرات الوالدة لكل إمرأة " ،عدد األطفال الذين قد تنجبهم إمرأة إذا ما افترض أنها ستعيش جميع

السنوات التي بمقدورها اإلنجاب خاللها.
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من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أنه قد ط أر انخفاض على معدل الخصوبة الكلية في

فلسطين ،حيث بلغ  4.4مولودا للفترة ( )2009-2008مقابل  6مواليد في العام .1997

أما على مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في

الضفة الغربية خالل الفترة ( )2009-1997حيث بلغ  4مواليد للفترة ( )2009-2008في الضفة

الغربية مقابل  5.6مولودا في العام  ،1997أما في قطاع غزة فقد بلغ هذا المعدل  5.2مولودا للفترة
( )2009-2008مقارنة  6.9مولود في العام  ،1997وقد تعزى هذه الفروقات والزيادة في قطاع غزة
عنه في الضفة الغربية إلى الزيادة السكانية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية.
العمر المتوقع عند الميالد :
من أهم المؤشرات الصحية المعتمدة في التقارير الدولية كدليل عام للحياة الصحية؛ هو العمر

المتوقع عند الميالد ،وعلى صعيد األوضاع الصحية في فلسطين فقد ارتفع العمر المتوقع لألفراد على

مستوى السنوات  ،2012-2000وهو إشارة لتحسن األوضاع الصحية عما كانت عليه.
جدول رقم ()13-3

متوسط العمر المتوقع عند الميالد في األراضي الفلسطينية للسنوات ()2012-2000
2000

71

71.2

71.4

71.5

71.7

71.9

72

72.2

72.4

72.6

70.9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
72.8

الميالد

*2012

العمر المتوقع عند

72.7

السنوات

المصدر :بيانات البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية ،بيانات الضفة الغربية وقطاع غزة ،من خالل الموقع :
www.data.albankaldawli.org/country/west-bank-gaza
* وزارة الصحة ،مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي  ،فلسطين ،2012تموز .2013

فمن المالحظ من خالل الجدول ( )13-3ارتفاع مستمر على مدى السنوات في متوسط العمر

المتوقع عند الميالد ،فقد بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام  2012لألراضي الفلسطينية  72.7بواقع

 71.3للذكور و  74.1لإلناث ،مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث بلغ توقع
البقاء على قيد الحياة في العام  2012في الضفة الغربية  73.1بواقع  71.7للذكور ،و 74.5سنة
لإلناث ،في حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة 72.1سنة بواقع  70.7سنة للذكور و 73.5سنة

لإلناث (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي.)2013 ،
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وهذا يعطي مؤشر إيجابي للتنمية البشرية كنتيجة الرتفاع معدالت البقاء على قيد الحياة في

فلسطين وقد يرجع ذلك لتحسن المستوى الصحي الذي يؤدي إلى االنخفاض التدريجي لمعدالت وفيات
الرضع واألطفال ،ووفيات األمهات.

الرعاية الصحية األولية:
منذ قدوم السلطة الوطنية وتسلم و ازرة الصحة لمسؤولياتها الصحية أولت الو ازرة اهتماما كبي ار

لتطبيق مبادئ الرعاية الصحية األولية ،فعملت على توفير الخدمات الصحية وتطويرها وتسهيل
وصول مختلف القطاعات الشعبية إليها ،باإلضافة إلى عدالة توزيع الخدمات بين مختلف فئات

المجتمع ،وفي مختلف أماكن تواجده.

وتقدم الرعاية الصحية األولية بواسطة مختلف مقدمي الخدمات الصحية من و ازرة الصحة،
ومنظمات غير حكومية ،ووكالة غوث الالجئين الفلسطينيين ،والخدمات الطبية العسكرية ،والهالل

األحمر الفلسطيني.

وتلعب اإلدارة العامة للرعاية األولية في و ازرة الصحة دو ار ممي از في هذا المجال ،فق اتسعت شبكة

مراكز الرعاية المنتشرة في مختلف محافظات فلسطين من ( 454مرك از في عام  )1994إلى ( 750

ز في عام  ،2012وبمعدل زيادة ( )%65.2مقارنة مع العام (.1994وزارة الصحة
مرك ا

الفلسطينية )2013،وهي نسبة معقولة إلى حد ما.
واستخلصت الباحثة من خالل المبحث السابق تدرج قياسات التنمية البشرية عن طريق برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي " ،"UNPDوادخال إضافات على مقاييسه عبر السنوات ،وأن هذه المقاييس هي
بمثابة مؤشرات لقياس مستويات التنمية البشرية في المجتمع ،إال أن الباحثة ترى أن هذه المؤشرات من

خالل األدلة التي وضعت لها قد ال تعبر تعبي ار تاما على مفهوم التنمية البشرية ،ال سيما أنها توضع
وفقا لخصوصيات كثير من الدول مع عدم مراعاة خصوصيات دول أخرى ،إال أنها تبقى األقرب لقيسا

مستويات التنمية البشرية من خالل وضع بعض المؤشرات التي تدل عليها.

ووفقا لهذه القياسات فقد كانت فلسطين ضمن ال  47بلدا المسجلة في التنمية البشرية المتوسطة،

واحتلت المرتبة  107من أصل  187دولة ،وفقا لدليل التنمية البشرية الذي يقيس ثالث مؤشرات:

الصحة ،والتعليم ،ومستوى الدخل ،وهو يعتبر ترتيب متأخر ومتدني إلى حد ما.

وقد استخلصت الباحثة من خالل التركيز على أهم مؤشرين من مؤشرات التنمية البشرية ( الصحة،

والتعليم) ،أنه وبرغم وجود تحسن في بعض المؤشرات إال أن الوضع بالمجمل يحتاج إلى دعم من قبل
الحكومة سواء لموازنة التعليم -من خالل إعطاء أولويات لبند البحث العلمي والذي تم استنتاج أنه
يعاني من قصور واضح ،وعدم االهتمام به ،مما يؤدي للباحثين التوجه إلى مجال التدريس والعزوف
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عن مجال البحث وذلك لنقص الموازنات المخصصة لهذا البند وعدم وجود حوافز تشجيعية ،إضافة

لعدم اهتمام القطاع الخاص بالحبحث العلمي أسوة بالدول المتقدمة -أو لموازنة الصحة من خالل بناء
مستشفيات حكومية مدعومة ،وزيادة عدد األطباء ،والمساهمة الجادة في بند التحويالت إلى الخارج

وتخفيض التكاليف الالزمة لذلك ،وغيرها من البنود التي تركز على تخفيض معدالت الوفيات ،وزيادة

الرعاية الصحية ،والسعي إلى مزيد من االهتمام لخفض معدالت وفيات األطفال الرضع.
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المبحث الثالث
العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي
The Relationship Between Human Development and Economic Growth
المقدمة : Introduction
لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على نمو مطرد في الناتج المحلي اإلجمالي ،أو الدخل القومي للفرد،

بل اتسع ليشمل نوعية الحياة بالنسبة ألفراد المجتمع بما تعنيه هذه العبارة من شمولية.

وحتى السبعينات من هذا القرن كانت تعتبر معدالت النمو في الناتج القومي اإلجمالي المؤشر
الرئيسي للمقارنة بين مستويات الدول المختلفة ،وتصنيفها إلى دول نامية أو غير نامية أو متقدمة؛

واعتبار الدول التي تحقق معدالت نمو مرتفعة خالل عدد من السنوات المتتالية على أنها نمور

اقتصادية دون اعتبار واضح للمتغيرات األخرى ،وخصوصا تلك التي ال ترتبط بالجوانب االقتصادية.
ومع مرور الوقت اعترض هذا المؤشر عدة انتقادات ،عندما الحظ اقتصاديو التنمية أن معدالت

النمو المرتفعة في الناتج اإلجمالي لعدد من الدول النامية لم تحقق مستويات رفاهية أفضل للغالبية
العظمة لمواطنيها وفي كثير من الحاالت كانت تصاحبها زيادة في مستويات الفقر أو ارتفاع مستويات

البطالة أو اتساع في الفجوة بين األغنياء والفقراء ،باإلضافة إلى تباين في توزيع الدخل.

وبناء عليه فإن الكثير من الدول أدت عمليات النمو االقتصادي المرتفعة فيها إلى الهجرة من

الريف إلى المدينة بحثا عن فرص عمل أفضل ،مما نجم عنه اكتظاظ في المدن وارتفاع في نسبة

الجريمة وزيادة في معدالت التلوث وهي مؤشرات ال تعكس تنمية حقيقية.

وهذا ما دعى إلى ظهور مقاييس للتنمية البشرية التي تعكس إلى حد ما مؤشرات الرفاهية

المجتمعية ،ومقارنتها بمعدالت النمو االقتصادي في ذلك المجتمع ،واتجاه هذه العالقة وقوة الترابط بين
التنمية البشرية والنمو االقتصادي في ذلك المجتمع سواء في مدى زمني قصير أو في المدى الطويل.
أوالا :اتجاهات العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي:
تتحدد العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي وفقا التجاهين:
االتجاه األول :االنتقال من النمو االقتصادي إلى التنمية البشرية.
االتجاه الثاني :االنتقال من التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي.
وفي كل اتجاه من االتجاهين السابقين سلسلة من العوامل التي تؤثر في هذا االتجاه كما يتضح

من الشكل رقم ( )10-3
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شكل ()10-3

اجتاهات العالقة بني التنمية البشرية والنمو االقتصادي

املصدر :تقرير التنمية البشرية  ،1996برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

االتجاه األول  :االنتقال من النمو االقتصادي إلى التنمية البشرية:
لكي تؤدى نتائج النمو االقتصادي وتترجم إلى تنمية بشرية ينظر إلى التوجهات اإليجابية للسلسة

التالية:

 .1أنشطة األسر المعيشية وانفاقها:
برغم أن النشاطات المنزلية غير مدفوعة األجر ال تدخل في حسابات الدخل القومي؛ فهي تساهم

إلى حد كبير في التنمية البشرية ،والتي في األغلب تقوم بها ربات البيوت ،والمتمثلة في رعاية األطفال
ورعاية المرضى وكبار السن ،فهي تسهم بالدرجة األولى بتحسين مستويات الصحة ،باإلضافة إلى
تحسين في المؤشرات الصحية مثل معدالت البقاء على قيد الحياة ،ومتوسط العمر المتوقع عند

الميالد ،وانخفاض المرض بين األطفال من خالل تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية.
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ويؤدي أيضا زيادة الدخل إلى زيادة إنفاق األسر بصورة أكبر على التعليم من خالل القدرة على

تحمل تكاليف الدراسة وزيادة سنوات الدراسة.

وتشير بعض الدراسات أن الدخل من المرجح أن ينفق بصورة أكبر على التنمية البشرية إذا كان

مصدره المرأة ،فدخل المرأة له تأثير أكبر بسبع مرات من دخل الرجل .وتحسين وضع المرأة له تأثير

إيجابي على األطفال؛ فكثي ار من الدراسات أثبتت أن التعليم األفضل لآلباء واألمهات وخاصة بالنسبة
لألمهات يزيد من احتمال تعليم أطفالهن وعلى قدر أفضل في الصحة والتعليمRanis and (.

.)Ramirez,2000:201

وبالتالي فكلما زادت مستويات الدخول يؤدي ذلك إلى زيادة إنفاق األسر المعيشية على الحاجات

األساسية التي بالضرورة يؤدي نقصها إلى تدهور مؤشرات الصحة ومؤشرات التعليم والتي تؤدي إلى
خفض مستويات التنمية البشرية.

 .2السياسة الحكومية وانفاقها:
تأثير إيجابيا من خالل توجيه إنفاقها من الدخل على مؤشرات التنمية
ا
يمكن للحكومة أن تؤثر

البشرية ،فسياسة خلق فرص عمل ،وزيادة األجور الحقيقية ،وزيادة طلب السوق على رأس المال
البشري ،وتدخل الحكومة في إخفاقات السوق ،وتشجيع القطاع الخاص ،وخفض الضرائب على

الدخول ،وسياسة دعم المستهلك ،وسياسة دعم التعليم األساسي ،جميعها سياسات موجهة تؤدي إلى

زيادة مستويات التنمية البشرية.

ولعل من اإلسهامات المهمة للحكومة لزيادة مستويات التنمية البشرية هي نسبة التخصيص

االجتماعي أي اإلنفاق العام على القطاعات االجتماعية ( الصحة ،والتعليم ،الضمان االجتماعي،
إمدادات المياه ،الصرف الصحي،،،،الخ) وكلما تعطي الحكومة أولوية لمجموع الخدمات االجتماعية؛

فهي تدفع بذلك ايجابية نحو تنمية بشرية أفضل .)Human Development Report 1996 : 74 (.وعليه فإن
الدول سريعة النمو ليس لديها القدرة في كثير من األحيان لتحقيق التنمية البشرية دون عمل الحكومة

واإلنفاق في هذه اإلمكانات.

ويعتمد تعزيز االتجاه والروابط من النمو االقتصادي إلى التنمية البشرية على عدة عوامل لعل

أهمها:

أ .اإلسهام في المزيد من توزيع الموارد بين القطاع الخاص والقطاع العام.
ب .األولوية في التخصيص االجتماعي على الخدمات االجتماعية األساسية.
ج .الحكم الرشيد ( الصالح) :من خالل المشاركة الواسعة للناس.
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د .مجتمع العمل :إعطاء أهمية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والتي لها دو ار

هاما في تعزيز التنمية البشرية.)Ranis and Ramirez,2000:210(.
االتجاه الثاني :االنتقال من التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي:

هناك حقيقة أساس تقول :أن الصحة والتعليم الجيد يجعل االقتصاد أكثر إنتاجية ؛ ولكن هذا ال

يعني أن الغرض أو الهدف الوحيد لالستثمار في الصحة والتعليم هو تحسين اإلنتاجية؛ فتحسين
اإلنتاجية يكون من خالل تحسين القدرات ،وتنظيم للعمال واإلدارة مما يساعد على استخدام مستويات

أعلى من التكنولوجيا وجذب االستثمارات األجنبية وتعزيز المؤسسات على حد سواء الخاصة والعامة.

( )Human Development Report 1996 :73: 78

وتترجم التنمية البشرية إلى نمو اقتصادي من خالل سلسلة من العوامل االيجابية المتمثلة في :
 .1التغذية  :فالتنمية البشرية تنشأ من وضع العمال ،وخاصة العمال األقل فق ار وأكثر إنتاجية من خالل
تحسين تغذيتهم وتعليمهم فكثير من الدراسات تشير إلى أن التغذية الجيدة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب

في اإلنتاجية على المدى الطويل.

 .2التكنولوجيا واألبحاث والتطوير :زيادة التعليم النوعي الذي يواكب التكنولوجيا وربط هذه التكنولوجيا
بالبحث والتطوير من خالل تشجيع وفتح االبتكار والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم بشكل مباشر على
معدالت النمو االقتصادي.
 .3تكوين المخرجات والصادرات :أحد التأكيدات على التفاعل بين التنمية البشرية والتكنولوجيا هو تغير
نمط البلد في التجارة على وجه الخصوص ،سواء كانت صادرات المنتجات األولية أو المصنعة؛ حتى

العمال ( غير المهرة) في حاجة إلى معرفة القراءة والكتابة واالنضباط؛ التي تعطي الدول تعليما جيدا
وميزة في تصدير المصنوعات ،فهذه المهارات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبلدان ذات الموارد

الطبيعية القليلة التي لديها الحافز المباشر لتطوير شكل بديل من الميزة النسبية؛ فاليابان وسنغفورة
تملك عدد قليل من الموارد الطبيعية ،ولديها قوة عاملة متعلمة وضعت أقوى ميزة نسبية في مجال
التصنيع ،ولكن بعض أجزاء من أفريقيا لديها مزيج من الوفرة في الموارد الطبيعية ،وانخفاض في

مستويات التعليم ،فتنحصر صادراتها على المنتجات األولية غير المجهزة.

وعليه فإن التفاعالت بين التنمية البشرية والتكنولوجيا يؤدي إلى تغير نمط البالد في التجارة ما

يؤدي إلى تغيير في تكوين المخرجات وزيادة الصادرات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي.

.4االدخار واالستثمار  :واحدة من أهم السمات الميزة للبلدان النامية؛ والمشكلة الحقيقية لديها هو
أن الكثير من مدخراتهم تغادر البالد في شكل هروب لرؤوس األموال ،وسداد الديون وتحويالت

األرباح ،ولعل االدخار المحلي يلزمه اقتران من مزيج مناسب من اإلبداع البشري والتكنولوجيا جنبا إلى
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جنب

مع

سياسات

داعمة

ذلك

وتنشيط

من

خالل

جذب

االستثمار

األجنبي

()Ranis,Ramirez,2000:202-204

وعليه فاتجاه التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي؛ يستلزم ويعتمد بالدرجة األولى على تراكم رأس
المال البشري ونوعيته ،واالستثمار في الصحة والتغذية والتعليم ،ومهارات التدريب والبحث والتطوير.

ويعتمد بالدرجة الثانية على فرص وصول األشخاص للمشاركة في التنمية االقتصادية ،واالجتماعية
والسياسية.
ثانيا :الروابط بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي:

أيا كانت اتجاه العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي فالروابط بينهما ال تخرج عن ثالث

احتماالت:

(روابط قوية  ،روابط ضعيفة ،روابط غير متوازنة) وقوة كل سلسلة تعتمد على قوة الترابط بينها :
شكل ()11-3
الروابط بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي
مستويات جيدة
للتنمية البشرية
HD+

روابـط قوية

روابـط غير متوازنة

EG HD

EG HD

نمو اقتصادي جيد
EG+

روابـط غير متوازنة

روابـط ضعيفة

EG HD

EG HD

* من إعداد الباحث

 .1الروابط القوية  :في هذه الفئة يتقدم بسرعة كل من النمو االقتصادي والتنمية البشرية؛ مما
يعزز بعضها البعض فالموارد الناتجة من النمو االقتصادي اتجهت إلى تعزيز التنمية البشرية؛ ومن
أبرز الدول التي تتمتع بروابط قوية بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي؛ االقتصادات األسيوية
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(هونج كونج ،اليابان ،ماليزيا ،وسنغاـفورة ،وبعض البلدان الصناعية مثل ألمانيا ،واليابان والواليات

المتحدة).

 .2الروابط الضعيفة  :في هذه الفئة تكون معدالت النمو االقتصادي ضعيفة ،ومستويات التنمية
البشرية كذلك منخفضة؛ ومعظم البلدان األقل نموا تندرج ضمن هذه الفئة مثل  :بنغالدش ،والنيجر،
والسودان ،والهند ،وتنزانيا.

 .3الروابط غير المتوازنة  :تكون في الدول التي يتحقق فيها نمو اقتصادي جيد مع قدر ضئيل
من التنمية البشرية أو التي تتحقق فيها تنمية بشرية جيدة ولكن مع قليل من النمو االقتصادي أو بال
نمو على اإلطالق (الكفري ،)2003،والجدير بالذكر ومن خالل الدراسات ذات العالقة تبين أن معظم
الدول ذات الروابط القوية استمرت لفترات زمنية على نفس المنوال وكذلك الدول ذات الروابط

الضعيفة ،أما الدول ذات الروابط غير المتوازنة فهي إما ستتجه إلى الضعف أو إلى القوة في المدى

الطويل.)Human Development Report 1996 : 80 ( .

واستخلصت الباحثة من خالل ما سبق عرضه أن العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي لن

تخرج عن اتجاهين؛ إما أن تسير العالقة من النمو االقتصادي إلى التنمية البشرية ،أو العكس.

وفي كال االتجاهين ،فهناك سلسة من النتائج اإليجابية لعناصر السلسلة يجب أن تتوفر لكي تؤدي إلى

النتيجة ال مرغوبة ،أو القول أن التنمية البشرية تؤدي إلى نمو اقتصادي ،أو أن النمو االقتصادي
يؤدي إلى تنمية بشرية.
وعلى صعيد فلسطين فترى الباحثة أن االتجاه األول وهو االنتقال من النمو االقتصادي إلى التنمية

البشرية؛ والذي يتمثل بسلسة مكونة من أنشطة األسر المعيشية وما ينفق عليها ،إضافة إلى السياسات
الحكومية وانفاقها ،ومن خالل عرض مؤشرات التنمية البشرية في المباحث السابقة ،فترى أن السياسة
الحكومية سواء على مستوى خطط التنمية أو الموازنات المخصصة للقطاعات االجتماعية ال تعطي

تلك األولوية لهذه القطاعات ،سواء لقطاعي التعليم أو الصحة ،وذلك إذا ما قورنت بما ينفق على

قطاعات األمن ،وهو ما يعني أن الزيادة حتى وان وجدت في معدالت النمو االقتصادي فإنها ال تترجم
إلى تنمية بشرية وال تعطي نتائج إيجابية لتبادل تلك العالقة.

وبالمقابل وعلى صعيد االتجاه الثاني ،وهو االتجاه من التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي ،والذي

يتحدد وفقا لمجموعة من العناصر تتمثل في نوعية التغذية ،والتطور التكنولوجي ،وتكوين المخرجات،
إضافة إلى االدخار واالستثمار في المجتمع ،وبرأي الباحثة فإن مجموع العناصر السابقة على مستوى

األراضي الفلسطينية هش ويحتاج إلى الكثير من الدعم على مستوى القطاع الحكومي أو على مستوى
القطاع الخاص ،السيما بند اإلدخار واالستثمار وخاصة في ظروف عدم التأكد والتي يعتبر فيها
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االستثمار إلى حد ما مجازفاة ،ومع ما نراه من هروب لروؤس األموال خارج البلد ،واستثمارها بالخارج،

وهو ما يعني تسرب لمدخرات المجتمع.

وأيا كانت اتجاه العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي ،فال تتعدى في طبيعتها ثالث حاالت؛

فإما أن يكون المجتمع يندرج تحت روابط قوية (نمو اقتصادي جيد ،وتنمية بشرية جيدة) ،واما روابط
ضعيفة (نمو اقتصادي ضعيف ،وتنمية بشرية ضعيفة) ،أو روابط غير متوازنة (إما نمو اقتصادي
جيد وتنمية بشرية ضعيفة ،أو ،تنمية بشرية جيدة ونمو اقتصادي ضعيف) ،ويندرج المجتمع

الفلسطيني برأي الباحثة ضمن الروابط الغير متوازنة.
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خالصة الفصل الثالث
استعرضت الباحثة تطورات مفهوم التنمية البشرية فقد بدأ االهتمام بداية بالمورد البشري وكيفية

تطويره وتدريبه وتعليمه ،إلى أن وصل المفهوم إلى االهتمام الجاد برأس المال البشري وتطور

النظريات المفسرة له ،ليتبنى بعد ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي " "UNDPمفهوم أعم وأشمل
ليشمل التنمية البشرية وفقا لتقارير يصدرها بشكل سنوي حدد بها أركان التنمية البشرية وأنها تنمية

الناس بواسطة الناس ألجل الناس ،وفقا لعناصر تتثمل في الحاكمية والتمكين واإلنتاجية واإلنصاف،
واإلستدامة؛ التي رأت الباحثة بأن أغلبها إن لم يكن جميعها ال تتوفر في مقومات المجتمع الفلسطيني،

وعليه فالتنمية البشرية بصورة عامة ال تعطي مؤش ار إيجابيا ،ال سيما في عنصري االستدامة والحاكمية

اللذان يعانيان من خلل واضح في المجتمع.

وتطرقت الباحثة لقياسات التنمية البشرية ،وادخال إضافات على مقاييسه عبر السنوات ،وأن هذه

المقاييس هي بمثابة مؤشرات لقياس مستويات التنمية البشرية في المجتمع ،إال أن الباحثة ترى أن هذه

المؤشرات من خالل األدلة التي وضعت لها قد ال تعبر تعبي ار تاما على مفهوم التنمية البشرية ،ال
سيما أنها توضع وفقا لخصوصيات كثير من الدول مع عدم مراعاة خصوصيات دول أخرى ،إال أنها
تبقى األقرب لقياس مستويات التنمية البشرية من خالل وضع بعض المؤشرات التي تدل عليها.

واستخلصت الباحثة من خالل التركيز على أهم مؤشرين من مؤشرات التنمية البشرية ( الصحة،

والتعليم) ،أنه وبرغم وجود تحسن في بعض المؤشرات إال أن الوضع بالمجمل يحتاج إلى دعم من قبل
الحكومة سواء لموازنة التعليم -من خالل إعطاء أولويات لبند البحث العلمي والذي تم استنتاج أنه
يعاني من قصور واضح ،وعدم االهتمام به ،مما يؤدي للباحثين التوجه إلى مجال التدريس والعزوف

عن مجال البحث ،وذلك لنقص الموازنات المخصصة لهذا البند وعدم وجود حوافز تشجيعية ،إضافة
لعدم اهتمام القطاع الخاص بالبحث العلمي أسوة بالدول المتقدمة -أو سواء لموازنة الصحة من خالل
بناء مستشفيات حكومية مدعومة ،وزيادة عدد األطباء في المستشفيات القائمة ،والمساهمة الجادة في
بند التحويالت إلى الخارج وتخفيض التكاليف الالزمة لذلك ،وغيرها من البنود التي تركز على تخفيض

معدالت الوفيات ،وزيادة الرعاية الصحية ،والسعي إلى مزيد من االهتمام لخفض معدالت وفيات

األطفال الرضع.

واستعرضت الباحثة العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي وكونها لن تخرج عن

اتجاهين؛ إما أن أن تتجه العالقة من النمو االقتصادي إلى التنمية البشرية ،أو العكس ،وفي كال
االتجاهين؛ فهناك سلسل ة من النتائج اإليجابية لعناصر السلسلة يجب أن تتوفر لكي تؤدي إلى النتيجة
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المرغوبة ،أو القول أن التنمية البشرية تؤدي إلى نمو اقتصادي ،أو أن النمو االقتصادي يؤدي إلى

تنمية بشرية.

وعلى صعيد فلسطين فرأت الباحثة -أن االتجاه األول وهو االنتقال من النمو االقتصادي إلى

التنمية البشرية؛ والذي يتمثل بسلسلة مكونة من أنشطة األسر المعيشية وما ينفق عليها ،إضافة إلى

السياسات الحكومية وانفاقها ،-بأن السياسة الحكومية سواء على مستوى خطط التنمية أو الموازنات
المخصصة للقطاعات االجتماعية ال تعطي تلك األولوية لهذه القطاعات ،سواء لقطاعي التعليم أو

الصحة ،وذلك إذا ما قورنت بما ينفق على قطاعات األمن ،وهو ما يعني أن الزيادة حتى وان وجدت
في معدالت النمو االقتصادي فإنها ال تترجم إلى تنمية بشرية وال تعطي نتائج إيجابية لتبادل تلك

العالقة.

وبالمقابل وعلى صعيد االتجاه الثاني ،وهو االتجاه من التنمية البشرية إلى النمو االقتصادي ،والذي
يتحدد وفقا لمجموعة من العناصر تتمثل في نوعية التغذية ،والتطور التكنولوجي ،وتكوين المخرجات،
إضافة إلى االدخار واالستثمار في المجتمع ،فقد رأت أن مجموع العناصر السابقة على مستوى

األراضي الفلسطينية ،هش ويحتاج إلى الكثير من الدعم على مستوى القطاع الحكومي ،أو على
مستوى القطاع الخاص ،السيما بند اإلدخار واالستثمار وخاصة في ظروف عدم التأكد والتي يعتبر

فيها االستثمار إلى حد ما مجازفاة ،ومع ما نراه من هروب لروؤس األموال خارج البلد ،واستثمارها
بالخارج ،وهو ما يعني تسرب لمدخرات المجتمع.
وقد استعرضت طبيعة العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي وأنها ال تتعدى ثالث حاالت؛
فإما أن يكون المجتمع يندرج تحت روابط قوية (نمو اقتصادي جيد ،وتنمية بشرية جيدة) ،واما روابط
ضعيفة (نمو اقتصادي ضعيف ،وتنمية بشرية ضعيفة) ،أو روابط غير متوازنة (إما نمو اقتصادي
جيد وتنمية بشرية ضعيفة ،أو ،تنمية بشرية جيدة ونمو اقتصادي ضعيف).
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الفصل الرابع
التحليل الوصفي والقياسي ملتغريات الدراسة
Descriptive and Econometrics Analysis of the Variables Study

املبحث األول
التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة
Descriptive Analysis of the Variables Study

املبحث الثاني
التحليل القياسي ملتغريات الدراسة
Econometrics Analysis of the Variables Study

المبحث األول
التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
Descriptive Analysis of the Variables Study

مقدمة :Introduction
يتناول هذا المبحث الجانب الوصفي لمتغيرات الدراسة ،حيث تستعرض الباحثة في هذا المبحث

تحليال وصفيا لمتغيرات الدراسة من خالل تحديد بيانات المتغيرات ،وذكر مصادرها ،وتعريفها
اقتصاديا ،ومن ثم إظهار النتائج الوصفية لكل متغير.
أوالا :مصادر بيانات الدراسة :Study Data Sources
اعتمدت الدراسة على البيانات الكمية التي تصف متغيرات الدراسة خالل فترة زمنية تتراوح بين
( )2012-1996على شكل بيانات رقمية ،وكانت جميع البيانات متوفرة لجميع المتغيرات خالل فترة

الدراسة باستثناء عدد سنوات الدراسة المتوقعة عام 1998م ومعدل الوفيات عام 2008م فقد كانت هذه
القيم مفقودة ،لذا قامت الباحثة بالتعويض عن القيمة المفقودة بالمتوسط الحسابي للقيمة السابقة
والالحقة لها ،وكذلك قامت الباحثة بإنشاء بيانات متغير وهمي جديد يعبر عن األوضاع السياسية التي

مر بها االقتصاد الفلسطيني خالل فترة الدراسة.

وتم الحصول على باقي بيانات الدراسة المتعلقة بالمتغيرات االقتصادية السابق ذكرها والتي سياتي

شرحها بالتفصيل ،فتم الحصول على بيانات متغير الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPمن البيانات

الرسمية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومتغيري معدل المشاركة في القوى العاملة،
والمساعدات الخارجية من بيانات البنك الدولي ،ومتغير متوسط سنوات الدراسة المتوقعة من بيانات

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ( ،(UNESCOومتغير متوسط العمر المتوقع
عند الميالد من بيانات البنك الدولي و و ازرة الصحة الفلسطينية ،وأخي ار بيانات معدل الوفيات من

اإلحصاءات الرسمية لو ازرة الصحة الفلسطينية.

ثاني ا :التعريفات االقتصادية لمتغيرات الدراسة :Economic Definitions of Study Variables
1

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  :الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي مقسوماعلى مجموع السكان في منتصف السنة.

1

تقريرالتنمية البشرية  ،2010معجم المصطلحات اإلحصائية.
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 إجمالي المساعدات الخارجية :مجمل أشكال الدعم الذي تقدمه الدول المانحة إلى الدول الناميةوالذي توجهه لخدمة القطاعات المختلفة داخل الدولة ،بهدف االرتقاء بهذه القطاعات وتنميتها

والتغلب على المشاكل التي تواجهها (العجمي)4:2011 ،
*

 متوسط العمر المتوقع عند الميالد  :عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مولود جديد إذا بقيتأنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب الفئات العمرية حين والدته على حالها طيلة فترة حياته.
*

 متوسط سنوات الدراسة المتوقعة :عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخولإلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هو طيلة حياة

الطفل.

*

 -معدل الوفيات  :عدد الوفيات خالل السنة لكل ألف من السكان في منتصف السنة نفسها.

 معدل المشاركة بالقوى العاملة :نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم  15سنة ،والنشيطين اقتصاديا،جميع األشخاص الذين يمثلون األيدي العاملة المشاركة في إنتاج السلع والخدمات خالل فترة زمنية

محددة غالبا ما تكون سنة.

 متغير األوضاع السياسية :هو متغير وهمي تم إدراجه في النموذج لدراسة تأثير عدم االستقرارالسياسي على االقتصاد الفلسطيني حيث تم إعطاء السنوات ( )2003-2000القيمة  1ألنها تمثل
عدم االستقرار السياسي بسبب انتفاضة األقصى ،والسنوات ( )2007-2006القيمة  1ألنها تمثل

عدم االستقرار بسبب أحداث االنقسام الداخلي بين فتح وحماس.
ثالثا :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

Results of the Descriptive Analysis of the Variables of the Study:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية لوصف متغيرات
الدراسة ،وذلك من خالل استخدام بعض مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية حيث تم حساب

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير من متغيرات النموذج ،وكذلك أقل قيمة وأكبر قيمة
لكل متغير من المتغيرات ،كما استعانت الباحثة باألشكال البيانية لتوضح التسلسل الزمني للمتغيرات

خالل فترة الدراسة ،والجدول رقم ( )1-4أدناه يوضح أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات النموذج.
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جدول رقم ()1-4
المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة

متغيرات نموذج الدراسة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل قيمة

أكبر قيمة

نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

1416.5

162.9

1097.2

1679.3

848.4

397.4

353.0

1763.0

العمر المتوقع عند الميالد

71.6

0.9

69.9

73.02

سنوات الدراسة المتوقعة

12.4

1.0

10.4

13.5

معدل الوفيات

2.95

0.3

2.6

3.6

معدل المشاركة في القوى العاملة

39.9

1.5

37.8

42.8

إجمالي المساعدات الخارجية

المصدر  :باالستناد الى بيانات ملحق رقم ( ،)7وملحق رقم (.)1

 .1نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي : Gross Domestic Product per capita
يتضح من خالل الجدول رقم ( )1-4أعاله أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
خالل فترة الدراسة بلغ ( )1416.5دوالر بانحراف معياري ( )162.9دوالر ،كما وبلغت أقل قيمة
لنصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي خالل فترة الد ارسة ( )1097.2دوالر وكان ذلك في عام

2002م في حين أن اكبر قيمة لنصيب الفرد من الناتج بلغت ( )1679.3دوالر وكان ذلك عام
2012م ،وقد يعزى ذلك إلى زيادة معدالت النمو في قطاع غزة نتيجة تجارة األنفاق مما أدى إلى
زيادة كلية في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

ومن خالل الشكل البياني رقم ( )1-4أدناه يتضح أنه مع بداية فترة الدراسة كان هناك ارتفاع في

نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي حتى بداية العام2000م وفي نهايته بدأ نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي باالنخفاض ويرجع سبب ذلك لحدوث انتفاضة االقصى في االشهر االخيرة

من عام 2000م ،ومن ثم عاد لالرتفاع حتى عام 2006م حيث عاد لالنخفاض مرة اخرى بسبب

االنتخابات التشريعية ،الظروف السياسية التي كان من أهم نتائجها االنقسام بين فتح وحماس ومن ثم
عاد نصيب الفرد من الناتج لالرتفاع من جديد حتى نهاية فترة الدراسة.
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شكل ()1-4
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2012-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات ملحق رقم (.)9

 .2إجمالي المساعدات الخارجية :Gross Foreign Aid
يتضح من خالل الجدول رقم ( )1-4السابق أن متوسط إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة

لالقتصاد الفلسطيني خالل فترة الدراسة بلغ ( )848.4مليون دوالر بانحراف معياري ( )397.4مليون
دوالر ،كما وكانت أقل قيمة إلجمالي المساعدات الخارجية خالل فترة الدراسة ( )353.0مليون دوالر
وكان ذلك في عام 2004م بينما كانت أكبر قيمة إلجمالي المساعدات الخارجية بلغت ( )1.7مليار

دوالر وكان ذلك في عام  ،2008السبب في ذلك يعود إلى التعهدات الدولية في مؤتمر باريس 2007
حيث بلغت قيمة التعهدات أكثر من  7.7مليار دوالر بغرض تمويل الخطة الوطنية لإلصالح والتنمية

لألعوام ( )2010-2008حيث بلغت المساعدات الفعلية أكثر من  5مليار دوالر بمتوسط سنوي
تجاوز  1.6مليار دوالر.

كما ويتضح من خالل الشكل رقم ( )2-4أدناه أنه من بداية فترة الدراسة حتى عام 2000م كان

هناك استقرار في إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة لالقتصاد الفلسطيني إال أنه في اواخر العام
2000م وتزامنا مع بدء انتفاضة االقصى نالحظ تزايد في إجمالي المساعدات الخارجية حتى عام

2001م ،بينما بعد ذلك نالحظ تناقص في إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة لالقتصاد الفلسطيني
استمر حتى بداية العام 2004م ،ثم بعد ذلك حدث تزايد مستمر وواضح في إجمالي المساعدات

الخارجية حتى العام 2008م ومن ثم عاد إجمالي المساعدات الخارجية للتناقص من بداية عام
2009م حتى نهاية عام 2012م.
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شكل ()2-4
إجمالي المساعدات الخارجية باألراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2012-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات ملحق رقم ()9

 .3متوسط العمر المتوقع عند الميالد : Average Life Expectancy at Birth
يتضح من خالل الجدول رقم ( )1-4السابق أن متوسط العمر المتوقع عند الميالد للفرد ،بلغ

خالل فترة الدراسة ( )71.6سنة بانحراف معياري ( )0.9سنة ،وكان هناك تزايد مستمر في متوسط

العمر المتوقع عند الميالد من بداية فترة الدراسة عام 1996م وحتى نهاية عام 2012م كما هو
موضح في الشكل رقم ( )3أدناه حيث بلغت أقل قيمة لمتوسط العمر المتوقع عند الميالد ()69.9
سنة في حين أن أكبر قيمة لمتوسط العمر المتوقع عند الميالد بلغت  73سنة ،وقد يرجع هذا التزايد

إلى التحسن في األوضاع الصحية والرعاية الصحية واالهتمام بالتطعيمات على مستوى فلسطين.
شكل ()3-4
متوسط العمر المتوقع عند الميالد باألراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2012-1996
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 .4متوسط سنوات الدراسة المتوقعة : Average Years of Expected Schooling
يتضح من خالل الجدول رقم ( )1-4أعاله أن متوسط سنوات الدراسة المتوقعة بلغ خالل فترة

الدراسة ( )12.4سنة بانحراف معياري ( )1.0سنة ،كما وبلغت أقل قيمة لسنوات الدراسة المتوقعة
خالل فترة الدراسة ( )10.4سنة وكان ذلك في عام 1996م ،في حين أن أكبر قيمة لسنوات الدراسة

المتوقعة بلغت ( )13.5سنة وكان ذلك في عامي  .2008، 2007كما ويتضح من خالل الشكل رقم

( )4-4أدناه أن هناك تزايد مستمر في عدد سنوات الدراسة المتوقعة خالل فترة الدراسة ويرجع ذلك

إلى زيادة الوعي لدى اآلباء بإلزامية التعليم ألبنائهم ،إضافة لتحسن ظروف التعليم بصورة عامة مع
زيادة في عدد المدارس والمدرسين.

شكل ()4-4
متوسط سنوات الدراسة المتوقعة في األراضي الفلسطينية للفترة ()2012-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات ملحق رقم (.)9

 .5معدل الوفيات : Death Rate
يبين الجدول رقم ( )1-4أن متوسط معدل الوفيات في األراضي الفلسطينية ،بلغ خالل فترة الدراسة

( )2.95لكل  1000من السكان ،بانحراف معياري ( ،)0.3كما وبلغ أقل معدل وفيات خالل فترة

الدراسة ( )2.6وكان ذلك في عامي 2012 ،2006في حين أن اعلى معدل وفيات بلغ ( )3.6وكان

ذلك في عام  .1996كما ويتضح من خالل الشكل رقم ( )5-4أدناه ان هناك تناقص مستمر في
معدل الوفيات خالل فترة الدراسة ،ويرجع ذلك إلى التحصينات والتطعيمات المستمرة وزيادة االهتمام

بمراكز الرعاية الصحية مع مرور السنوات.
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شكل ()5-4
معدل الوفيات في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2012-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات ملحق رقم (.)9

 .6معدل المشاركة في القوى العاملة : Labor Force Participation Rate
بلغ متوسط معدل المشاركة في القوى العاملة خالل فترة الدراسة ( )%39.9بانحراف معياري

( ،)1.5وذلك من خالل بيانات الجدول ( ،)1-4كما وبلغ أقل معدل مشاركة في القوى العاملة خالل
فترة الدراسة ( )37.8%وكان ذلك في عام 1999م في حين أن اعلى معدل مشاركة في القوى العاملة

بلغ ( )42.8%وكان ذلك في عام 2008م .كما ويتضح من خالل الشكل رقم ( )6-4أدناه ان معدل
المشاركة في القوى العاملة متناقصة منذ بداية فترة الدراسة حتى عام 1999م ومن ثم بدأ بالتزايد من

عام 2000م حتى عام 2001م ،ثم عاد للتناقص من جديد في عام 2002م ،ثم عادت تتزايد من

جديد وذلك في عام 2003م حتى عام 2008م كان هناك عودة ملحوظة لتزايد معدل المشاركة في

القوى العاملة ،ومن عام 2009م عاد معدل المشاركة في القوى العاملة للتناقص حتى نهاية فترة

الدراسة عام 2012م.

شكل ()6-4
معدل المشاركة في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2012-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات ملحق رقم (.)9
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المبحث الثاني
التحليل القياسي لمتغيرات الدراسة
Econometrics Analysis of the Variables Study
مقدمة :Introduction
يتناول هذا المبحث الجانب االتطبيقي للدارسة ،أو ما يعرف بالدراسة القياسية ،وتم اإلشارة

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة وقد تم استخدام أكثر النماذج موائمة لمتغيرات الدراسة
لبناء نموذج الدراسة ،فقد عمدت الباحثة الستخدام نتائج نموذج فترات اإلبطاء (أي تأثير المتغيرات

المستقلة على المتغير التابع خالل سنوات قادمة) ،نظ ار لعدم معنويتها في الفترات المتزامنة اآلنية.
أوالا :الوصف الرياضي لنموذج الدراسة: Mathematical Description of the Model Study

لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ومعرفة تأثير كل متغير من المتغيرات
المستقلة ومدى تسببه في المتغير التابع ،تم بناء نموذج رياضي لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة

والمتمثلة في (إجمالي المساعدات الخارجية ،متوسط العمر المتوقع عند الميالد ،متوسط سنوات
الدراسة المتوقعة ،معدل الوفيات ،معدل المشاركة في القوى العاملة ،االستقرار السياسي) على نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الذي يعبر عن المتغير التابع ،وعليه تصاغ دالة النموذج على النحو

االتي:

)GDP”p.c” = f (FA, LEB, YSE, DR, LPR, D
حيث أن:
” : GDP”p.cالمتغير التابع ويمثل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

Gross Domestic Product per capit
 : FAإجمالي المساعدات الخارجية.

Gross Foreign Aid

 : LEBمتوسط العمر المتوقع عند الميالد.

 : YSEمتوسط سنوات الدراسة المتوقعة.

Average Life Expectancy at Birth
Average Years of Expected Schooling

 : DRمعدل الوفيات

Death Rate

 : LPRمعدل المشاركة بالقوى العاملة

Labor Force Participation Rate

 : Dمتغير وهمي يعبر عن األوضاع السياسية
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Dummy Variable

ثانيا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : Statistical Methods Used in Study
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج اإلحصائي الوصفي بغرض وصف متغيرات الد ارسة

وذلك من خالل االشكال البيانية والمقاييس اإلحصائية وذلك لكل متغير من متغيرات الدراسة.

كما تم استخدام المنهج القياسي وذلك بهدف قياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع،

وإلجراء ذلك تم االستعانة ببرنامج التحليل القياسي ( )Eviewsللقياس والتقدير ،وبرنامج ميكروسوفت

( )Excelإلجراء الرسومات البيانية ،حيث تم االستعانة بمجموعة من االدوات واالساليب اإلحصائية
والقياسية ،والتي تمثلت فيما يلي:
 .1االساليب الوصفية :تم االستعانة بالمقاييس اإلحصائية الوصفية بغرض وصف بيانات
متغيرات الدراسة ،وذلك من خالل حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأقل وأكبر قيمة لكل
متغير من متغيرات الدراسة ،مع االستعانة بالرسومات البيانية لتوضيح التحركات والتقلبات الزمنية التي

تعرضت لها متغيرات الدراسة خالل فترة الدراسة.

 .2مصفوفة االرتباط ( :)Correlation Matrixهي مصفوفة مربعة يتم بها عرض معامالت
االرتباط بين كل زوج من أزواج المتغيرات ،وفي هذه الدراسة تم استخدام طريقة معامل ارتباط بيرسون

( )Pearson Correlationلحساب معامالت االرتباط الخطية البسيطة وقياس قوتها بين كل زوج من
ازواج متغيرات الدراسة ،حيث أنه من المعلوم أن قيمة معامل االرتباط  rتتراوح بين ()1+ ≤ r ≥ 1-
وتشير إشارة المعامل إلى نوع االرتباط حيث االشارة السالبة تعني وجود ارتباط عكسي بينما االشارة

الموجبة تعني وجود ارتباط طردي بين المتغيرين ،وكلما اقتربت القيمة المطلقة لمعامل االرتباط من
الواحد الصحيح دل ذلك على قوة االرتباط بين المتغيرين وكلما اقتربت القيم المطلقة لمعامل االرتباط

للصفر دل ذلك على ضعف االرتباط بينهما (.)Dougherty, 2001:12

 .3االنحدار المتعدد ( :)Multiple Regressionيوضح االنحدار المتعدد العالقة الدالية بين
متغير تابع واحد وعدد من المتغيرات التفسيرية (أكثر من واحد) ،وتفسر هذه العالقة الدالية على انها
عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث تعني العالقة الدالية السببية أن التغير في

المتغيرات المستقلة يصحبها تغي ار في المتغير التابع (عطية ،)253:2005 ،ويشترط في االنحدار المتعدد
أن يكون المتغير التابع متغي ار كميا بينما المتغيرات المستقلة ممكن أن تكون من النوع الكمي أو الكيفي
-اسمي او رتبي(-فهمي ،)640:2005 ،ويتم تقدير معامالت نموذج االنحدار المتعدد باستخدام العديد

من الطرق اإلحصائية ومن أشهرها طريقة المربعات الصغرى العادية (Ordinary Least Square-

.)OLS
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 .4المربعات الصغرى العادية ( :)OLSمن الطرق شائعة االستخدام في تقدير معلمات
(معامالت) نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،طريقة المربعات الصغرى العادية ومن خصائص هذه

الطريقة أنها تدني مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير التابع (عطية،

 .)256:2005ولطريقة المربعات الصغرى العادية عدة افتراضات أساسية يجب أن تتوفر في أي نموذج
انحدار تم تقديره باستخدام هذه الطريقة ،لكي يتم االعتماد على نتائج التقدير والوثوق فيها وهذه

االفتراضات هي :االخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي ،المتوسط الحسابي لبواقي النموذج
يساوي صف ار ،حدود الخطأ متجانسة بمعنى ثبات تباين حد الخطأ ،حدود الخطأ مستقلة عن بعضها
البعض بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ ،استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها

البعض في نماذج االنحدار المتعددة واختالل هذا الشرط يسبب مشكلة االزدواج الخطي في النموذج

( ،)Gujarati, 2004: 63-65ومشكلة االزدواج يمكن إهمالها كأحد الحلول الموصي بها للتغلب على
المشكلة وذلك أل ن طبيعة المتغيرات االقتصادية متداخلة فيما بينها وال يمكن عزلها عن بعضها

البعض.
 .5المتغيرات المتباطئة زمني ا (:)Lagged variables
يعد مفهوم المتغيرات المتباطئة ضروريا للتعامل مع بيانات السالسل الزمنية ،حيث تشمل نماذج

االنحدار أحيانا على متغيرات متباطئة ضمن المتغيرات المستقلة في النموذج ،وفي هذه الحالة تكون
استجابة المتغير التابع للمتغيرات المستقلة تتباطأ عبر الزمن ،والنماذج التي تحتوي على متغيرات

متباطئة تعرف بنماذج المتغيرات المتباطئة ،وفيها تعتمد القيمة الحاضرة للمتغير التابع على القيم
الحاضرة والماضية للمتغيرات المستقلة (نصر ،)1995 ،ويمكن صياغة النموذج المتباطئ في حالة

وجود متغير مستقل واحد على النحو االتي:

ويمكن كتابة الصيغة السابقة على النحو االتي:

والصيغة العامة لنموذج االنحدار المتباطئ الذي يحتوي على أكثر من متغير مستقل تكتب على

النحو االتي:
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وتشير المتغيرات في الطرف األيمن من هذا النموذج إلى متغيرات متباطئة ،ويمثل  Kترتيب أو درجة

المتباطئة(  )Log orderأو طول المتباطئة ( ،)Log Longthويمثل  jفترة اإلبطاء

ويعد المبرر األول الستخدام نماذج فترات اإلبطاء ،ملزما إذا كان عدد المشاهدات صغي ار.

(كوب.)265:2009،

واعتمدت الباحثة في بناء النماذج السابقة على ثالثة فجوات زمنية للمتغيرات المتباطئة ،وذلك
بسبب قلة عدد المشاهدات األمر الذي ال يشجع وال يدعم زيادة طول فترات االبطاء وذلك ألن كل فترة
إبطاء تفقدنا مشاهدة زمنية واحدة من البيانات ،وهذا بدوره يقلل عدد المشاهدات ،وبذلك تكون النماذج

المقدرة تقيس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في المدى القصير.
ثالث ا :نتائج تحليل مصفوفة االرتباط :Results of the Correlation Matrix Analysis
يوضح الجدول رقم ( )2-4مصفوفة ارتباط متغيرات الدراسة بعضها ببعض ،حيث تم حساب

معامل ارتباط بيرسون بين كل زوج من المتغيرات ،لقياس درجة ونوع ارتباط المتغيرات مع بعضها

البعض ،حيث يتضح من خالل الجدول أن معامالت ارتباط المتغير التابع (نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي) مع كل متغير من المتغيرات المستقلة.
ويالحظ من الجدول أن ارتباط المتغيرات (إجمالي المساعدات الخارجية ،متوسط سنوات الدراسة
المتوقعة ،ومعدل المشاركة بالقوى العاملة) بالمتغير التابع كان ارتباط عكسي ،بينما المتغيرات

(متوسط العمر المتوقع عند الميالد ،معدل الوفيات) كان ارتباطهما بالمتغير التابع ارتباط طردي ،إال
أن جميع معامالت ارتباط المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع كانت ضعيفة جدا وغير دالة إحصائية
عند مستوى  ،0.05وهذا يشير لضعف العالقة المتزامنة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،حيث
يجب االشارة هنا إلى أن معامل ارتباط بيرسون يقيس االرتباط أو العالقة المباشرة والمتزامنة بين

المتغيرات.
وتبعا لنتيجة مصفوفة االرتباط فإنه ال يمكن االستفادة من نموذج االنحدار المتعدد لدراسة عالقة

المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع الن نتائج ذلك ستكون غير دالة إحصائية ،وبذلك تستنتج الباحثة
عدم وجود عالقة متزامنة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،لذا سيتم االعتماد على نماذج

المتباطئات الزمنية للمتغيرات المستقلة.
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جدول رقم ()2-4
مصفوفة االرتباط بين كل زوج من ازواج متغيرات الدراسة
نصيب الفرد
من الناتج
المحلي
االجمالي

البيان

نصيب الفرد من
الناتج المحلي
االجمالي
إجمالي
المساعدات
الخارجية
العمر المتوقع
عند الميالد
سنوات الدراسة
المتوقعة

معدل الوفيات
معدل المشاركة
في القوى
العاملة

إجمالي
المساعدات
الخارجية

العمر
المتوقع
عند
الميالد

سنوات
الدراسة
المتوقعة

معدل
الوفيات

معدل
المشاركة
في القوى
العاملة

معامل االرتباط

1.00

االحتمال

-

معامل االرتباط

-0.07

1.00

االحتمال

0.804

-

معامل االرتباط

0.11

0.69

1.00

االحتمال

0.678

0.002

-

معامل االرتباط

-0.07

0.72

0.95

1.00

االحتمال

0.800

0.001

0.000

-

معامل االرتباط

0.15

-0.41

-0.81

-0.83

1.00

االحتمال

0.579

0.104

0.000

0.000

-

معامل االرتباط

-0.09

0.79

0.79

0.87

-0.65

1.00

االحتمال

0.743

0.000

0.000

0.000

0.005

-

المصدر  :استنادا على بيانات ملحق رقم (.)2

رابعا :تفسير نتائج النموذج المقدر للدراسة :Explanation Estimated study model results

فيما يلي عرض تفصيلي لنتائج التقدير االحصائي لنموذج الدراسة الذي يدرس عالقة وتأثير

المتغيرات المستقلة (إجمالي المساعدات الخارجية ،العمر المتوقع عند الميالد ،سنوات الدراسة
المتوقعة ،معدل الوفيات ،معدل المشاركة في القوى العاملة ،االستقرار السياسي) على المتغير التابع

(نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي).

حيث اعتمدت الباحثة على نماذج المتغيرات المتباطئة التي تدرس تأثير المتغيرات المستقلة في

السنوات السابقة على المتغير التابع في السنوات الالحقة ،لتقدير نموذج الدراسة.
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وتم إجراء تحويل اللوغاريتم الطبيعي على متغيرات الدراسة ،بغرض الحصول على درجة استجابة

المتغير التابع (المرونة) للتغير في المتغيرات المستقلة ،حيث يستخدم اللوغريتم في تحويل بعض
العالقات غير الخطية إلى عالقات خطية ،إضافة لتصغير قيم البيانات وبالتالي تصغير قيمة التباين

والتشتت ،ويمكن استخدام اللوغريتم التعبير عن التغير باستخدم النسب المئوية بدال من الوحدات

المستخدمة ألنها تعطي مرونات طويلة األجل للمتغيرات االقتصادية ،ويستخدم أيضا لتقليل التشتت

والتغلب على القيم المتطرفة.
وبعد ذلك تم تقدير العديد من النماذج المتباطئة والمفاضلة بينها إلى أن تم التوصل للنموذج
األفضل والموضحة نتائجه في الجدول رقم ( )3-4أدناه ،علما أن النموذج يدرس تأثير المتغيرات

المستقلة على المتغير التابع في المدى القصير لفترة ال تتجاوز  4سنوات.
جدول رقم ()3-4

نتائج تقدير نموذج االنحدار المتباطئ لمتغيرات الدراسة

القيمة االحتمالية

الخطأ المعياري

المعامالت المقدرة

S.E

Coefficients

0.0078

-3.689

0.055

*-0.205

FA t-1

0.0565

-2.281

0.636

**-1.451

LEB t-2

0.5419

0.641

0.501

0.321

YSE t-4

0.0885

1.977

0.277

**0.548

DR t-1

0.0049

4.047

0.901

*3.648

LPR t-3

0.3034

-1.111

0.039

-0.044

D

""P-Value

قيمة اختبار ""t

المتغيرات المستقلة

R-Square = 0.89 , Adjusted R-square = 0.81, DW = 1.41
المصدر :باالستناد إلى بيانات ملحق رقم (.)3

*معنوي عند مستوى %5

**معنوي عند مستوى %10

وبناء على النتائج الموضحة بالجدول أعاله يمكن كتابة نموذج االنحدار المتباطئ على شكل دالة
قياسية على النحو االتي:
Log GDP PC t = - 0.21 logFAt-1 – 1.45 logLEBt-2 + 0.32 logYSEt-4
+ 0.55 logDR t-1 + 3.65 logLPRt-3 – 0.04 D
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يتضح من نتائج الجدول رقم ( )3-4أن قيمة معامل التحديد المعدل لنموذج المتغيرات المتباطئة

الذي يدرس تأثير المتغيرات المستقلة المتباطئة على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،بلغت
( )0.81وهذه القيمة تعني أن  %81من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع تسببها المتغيرات
المستقلة المتباطئة المدرجة في نموذج االنحدار المتباطئ المقدر والموضح بالمعادلة أعاله.
 .1المساعدات الخارجية :
فيما يتعلق بتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،نجد أن قيمة معامل انحدار المتغير
المستقل المبطئ لفترة زمنية واحدة( ،إجمالي المساعدات الخارجية  )FAالمبطئ لفترة زمنية واحدة،
بلغت ( )-0.205وكانت ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ،0.05وهذا يعني ان زيادة اجمالي
المساعدات بمقدار  %1في سنة ما؛ ستؤدي الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
بمقدار  % 0.02في السنة التالية وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخرى ،وقد جاءت هذه

النتيجة مخالفة لدراسة (سمارة )2013 ،ودراسة ( ،)Karras and Georgios, 2006في حين اتفقت
مع دراسة (جامع ،)2014 ،ولعل األمر الطبيعي أن توجيه المساعدات الخارجية إلى دولة ما سيؤدي

إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي؛ لكن نظ ار للحالة الفلسطينية الخاصة والتي
توجه فيها أغلب المساعدات للجانب اإلغاثي هو ما يقيد توجيه هذه المساعدات لمشاريع تنموية تعمل

على زيادة في الناتج المحلي االجمالي وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،السيما
أن هناك زيادة سكانية تستوجب زيادة مشابهة في الناتج المحلي حتى يكون هناك ثبات في مستوى

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،أو قد يرجع األمر إلى ما يعرف بالمرض الهولندي 1نتيجة

سوء استخدام وتوجيه هذه المساعدات مما يعني وجود أثر سلبي لها.
.2

متوسط العمر المتوقع عند الميالد:
نجد أن قيمة معامل انحدار المتغير المستقل المبطئ لفترتين زمنيتين (متوسط العمر المتوقع عند

الميالد  )LEBقد بلغت ( )-1.45وكانت هذه القيمة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 0.10
وهذا بدوره يعني ارتفاع متوسط عدد سنوات العمر المتوقع عند الميالد بمقدار  %1في سنة ما؛
سيؤدي الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بقيمة  ،%1.45وسيظهر هذا

االنخفاض بعد سنتين من ارتفاع متوسط عدد سنوات العمر المتوقع ،وذلك في ظل ثبات تأثير
المتغيرات األخرى.

 1المرض الهولندي  :هي تلك الحالة االقتصادية التي تنشأ عند حدوث طفرة مالية في بلد ما بسبب اكتشاف الموارد الطبيعية في

أراضيه .وتطلق عليه بعض الدول بـ "لعنة الموارد" التي تنشأ عنها مجموعة من االثار السلبية التي تؤثر في بناء اقتصاد صحي.
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فزيادة العمر المتوقع عند الميالد يعتبر مؤش ار لحدوث تحسن في األوضاع الصحية الناتجة عن زيادة
التركيز على خدمات الرعاية الصحية ،والبرامج الصحية والتي تستوجب زيادة النفقات الصحية.

وأن زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميالد يعني زيادة عدد السنوات التي سيعشها الفرد والتي تعني
زيادة اإلنفاق على هذا الفرد وتقديم الخدمات له السيما هذه الزيادة ستكون في فترات التقاعد التي

تكون فيها انتاجية الفرد متناقصة ،مما يعني أن تكلفته أكبر من انتاجيته وبالتالي هذا سيؤدي باإلجمال
إلى نقص في الناتج المحلي اإلجمالي والذي بدوره يعني نقص في نصيب الفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي.

 .3متوسط سنوات الدراسة المتوقع :
بالنسبة للمتغير المستقل الثالث والمبطئ ألربع فترات زمنية ،والمتمثل في (متوسط سنوات الدراسة

المتوقعة  )YSEفقد بلغت قيمة معامل االنحدار له ( ،)+0.321وهذا يعني ان زيادة عدد سنوات
الدراسة المتوقعة بنسبة  %1سيؤدي الى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بعد أربع
سنوات بنسبة  ،0.32%وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخرى على الرغم من عدم معنوية

المتغير اإلحصائية عند مستوى داللة .0.05

فإذا زادت سنوات الدراسة المتوقعة بنسبة  %1فهذا يعني ازدياد سنوات الدراسة الجامعية والتي

تعني زيادة اإلنفاق الحكومي وزيادة التكاليف االجتماعية ،مع قلة العوائد االجتماعية ،التي تعود على
المجتمع؛ وذلك ألن الطالب باالحتمال األكبر أنه ال يزال على مقاعد الدراسة بعد سنة واحدة من هذه

الزيادة ،ولكن وبعد أ{بع سنوات (وهي فترة اإلبطاء لهذا المتغير) يفترض أن الطالب قد أتم المرحلة

الجامعية ،والذي بدوره يعني زيادة في العوائد االجتماعية ،ونقص في التكاليف االجتماعية ،مما يعني

زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي ،والذي يترجم بزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي بمقدار

 ،%0.32وذلك بافتراض ثبات عدد السكان ،وثبات تأثير المتغيرات األخرى ،وقد جاءت هذه النتيجة
متطابقة مع دراسة (مسعد.)2005 ،
.4

معدل الوفيات
بالنسبة للمتغير المستقل الرابع (معدل الوفيات  )DRوالمبطئ أيضا لفترة زمنية واحدة ،بلغت قيمة

معامل االنحدار له ( ،)0.548وهذا يعني ان زيادة معدل الوفيات بنسبة  %1سيؤدي الى زيادة
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بقيمة  %0.55بعد سنة مباشرة من زيادة معدل الوفيات،

وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخر ،علما أن هذه الزيادة كانت ذات داللة إحصائية عند

مستوى  ،0.10فعلى افتراض ثبات معدل المواليد وزيادة معدالت الوفيات أي زيادة في عدد السكان،
ومع ثبات الناتج المحلي اإلجمالي فهو ما يعني زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
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 .5معدل المشاركة في القوى العاملة :
وأخي ار فيما يتعلق بالمتغير المستقل الخامس (معدل المشاركة في القوى العاملة  ،)LPRوالمبطئ

لثالث فترات زمنية ،بلغت قيمة معامل االنحدار المقدر له ( )3.648وكانت أيضا ذات داللة
احصائية عند مستوى معنوية  ،0.05وهذا يعني أن زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة

 %1في سنة ما ،سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بنسبة  %3.648بعد
ثالث سنوات من الزيادة ،وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخرى ،وجاءت هذه النتيجة متطابقة

مع فرضيات الدراسة ومع دراسة ) ،(Kargi, 2014فهو يعني زيادة في اإلنتاجية للمجتمع نتيجة زيادة

مشاركة القوى العاملة في اإلنتاج مما يعني زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،وعلى فرض ثبات عدد
السكان ،فهو ما يعني زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
 .6المتغير الوهمي ( الوضع السياسي):
وفيما يتعلق بمتغير األوضاع السياسية التي مر بها االقتصاد الفلسطيني ،نالحظ ان معامل

االنحدار المقدر للمتغير الوهمي الذي يعبر عن األوضاع السياسية بلغ ( )-0.04وهذا يشير إلى أن
سنوات عدم االستقرار السياسي لالقتصاد الفلسطيني أدت إلى تخفيض نصيب الفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي بنسبة  ،%4وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخرى.

ويتم التأكيد على عدم معنوية بعض المتغيرات ولكن إبقائها بالنموذج لمنطقية تفسيرها االقتصادي

بوجود إشارتها ،فنالحظ عدم معنوية المتغير الوهمي (الوضع السياسي) لكن إشارته السالبة والتي

تعطي تفسي ار اقتصاديا بأن تردي الوضع االقتصادي يؤثر سلبا على نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي.
خامسا  :نتائج تشخيص النموذج المقدر للدراسة :
.1

معامل التحديد ومعنوية متغيرات النموذج :
بلغ معامل التحديد المعدل للنموذج ككل  ،%81وهذا يشير أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته

 %81من التغير الحاصل في المتغير التابع (نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي) ،والنسبة
الباقية تعود للخطأ العشوائي ،ومتغيرات أخرى لم تدرج بالنموذج ،كما كانت جميع متغيرات النموذج

ذات داللة إحصائية عند مستوى  %5ومستو  ،%10ويشير ذلك لجودة النموذج المقدر ،باستثناء
متغيري عدد سنوات الدراسة المتوقعة ،األوضاع السياسية ،فقد كان تأثيرها غير دال إحصائيا.
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.2

استقالل حدود الخطأ (البواقي)
استقالل حدود الخطأ او خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي ،حيث تم التأكد من خلو النموذج

من هذه المشكلة باستخدام اختبار ( )LMحيث بلغت قيمة االختبار المحسوبة ( ،)F=0.185باحتمال
بلغ ( )P-value= 0.8363وهي قيمة قريبة أكبر من مستوى داللة  ،0.05مما يدعم قبول الفرضية
التي تشير لعدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في بواقي النموذج.

 .3مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر
تم اختبار مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر باستخدام اختبار ( )One Sample T-testوكانت
النتائج تشير ألن قيمة االختبار تساوي ( )T = -0.0004باحتمال ( )P-value = 0.9997وهو أكبر

من  0.05مما يدعم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط حدود الخطأ يساوي صفر.
 .4التوزيع الطبيعي لحدود الخطأ.

تم التحقق من شرط التوزيع الطبيعي لمتغير الخطأ العشوائي باستخدام اختبار ()Jarque-Bera

فكانت النتائج تشير الن قيمة االختبار تساوي ( )5.48باحتمال ( )P-value = 0.0646وهو أكبر

من  0.05مما يشير لقبول الفرضية العدمية التي تنص على ان حدود الخطأ العشوائي موزعة توزيعا
طبيعيا.
 .5تجانس حدود الخطأ
شرط تجانس حدود الخطأ يقصد به ثبات تباين حدود الخطأ ،وتم التحقق من هذا الشرط باستخدام
اختبار ( )Breusch-Pagan-Godfreyفكانت النتائج تشير ألن قيمة االختبار تساوي ()F = 1.09
باحتمال ( )P-value = 0.4593وهو أكبر من  0.05مما يشير لقبول الفرضية العدمية التي تنص

على ان حدود الخطأ متجانسة.
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خالصة الفصل الرابع
يعتبر األسلوب القياسي من األساليب المهمة لقياس أثر متغير مستقل على متغير تابع أو مجموعة

متغيرات مستقلة على متغير تابع ،وقد عمدت الباحثة لقياس أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة
والمتمثلة بالمساعدات الخارجية ،ومتوسط العمر المتوقع عند الميالد ،متوسط سنوات الدراسة المتوقعة،

معدل الوفيات ،ومعدل المشاركة في القوى العاملة ،واستخدام متغير وهمي متمثل بالوضع السياسي،
وتأثيرها على المتغير التابع والمتمثل في الناتج المحلي اإلجمالي والمعبر عنه بنصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي.
وقد تم استخدام نماذج فترات اإلبطاء بعد أن أظهرت النتائج من خالل مصفوفة االرتباط عدم
وجود ارتباط بين متغيرات الدراسة في الفترات المتزامنة.
ومع تقدير نموذج فترات اإلبطاء ،وتشخيص النموذج ،أظهرت النتائج بمعنوية متغيري المساعدات

الخارجية ومعدل المشاركة في القوى العاملة عند مستوى  ،%5ومعنوية متغيري متوسط العمر المتوقع
عند الميالد ومتغير معدل الوفيات عند مستوى  ،%10في حين أن متغير متوسط سنوات الدراسة

المتوقع والمبطئ ألربع فترات زمنية ،فقد اظهرت التقديرات عدم معنويته إحصائيا.

وكانت تأثيرات المتغيرات المستقلة على المتغير التابع متفاوتة حسب كل متغير فكانت العالقة

طردية بين كل من متغير معدل الوفاة ،ومتوسط نسوات الدراسة المتوقع ،ومعدل المشاركة في القوى

العاملة ،بينما كانت العالقة عكسية لتأثير متغير متوسط العمر المتوقع عند الميالد ومتغير
المساعدات الخارجية على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
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النتائج والتوصيات
أوالا :النتائج
هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين التنمية البشرية من خالل عدة مؤشرات وبين النمو
االقتصادي في فلسطين ،وذلك باستخدام فترات اإلبطاء للسلسلة الزمنية ( ،)2012-1996وتوصلت

الدراسة لمجموعة من النتائج من خالل جانبها النظري والقياسي ،وقدمت التوصيات المقترحة في ظل
هذه النتائج:
أهم نتائج الجانب النظري والوصفي للدراسة :

 .1يعتبر مفهوم التنمية البشرية مختلفا عن مفاهيم تنموية أخرى برغم تداخلها ،مثل مفهوم رأس المال
البشري ،ومفهوم الموارد البشرية.

 .2سعي أغلب الخطط التنموية في فلسطين _إن لم تكن إغاثية_ إلى تدعيم ركائز التنمية من خالل
التركيز على البنى التحتية على حساب البنى الفوقية والتي تصب في صميم التنمية البشرية.

 .3انحسار حجم الموازنات المخصصة للبحث والتطوير في المؤسسات العامة والخاصة وضعف
اإلنفاق على البحث العلمي من قبل الجامعات الفلسطينية.

 .4عدم تلقي الباحثين والقائمين على مراكز األبحاث ،التدريبات التي تؤهلهم للتخصص في حق
البحث العلمي ،إضافة إلى قلة التدريب على القيام بأبحاث تطبيقية األمر الذي انعكس على نوعية
البحوث وطبيعتها.

 .5غلبة األمراض المزمنة ،على األمراض التي لها عالقة بسلسلة برامج التحصين ،مما يؤدي إلى
تأثير هذه األمراض على مشاكل صحية أخرى تؤدي بالمجمل إلى قلة اإلنتاجية للفرد.

 .6تقلب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،فقد تذبذبت قيمته خالل فترة الدراسة من
 1079دوالر إلى  1679دوالر ،كنتيجة للتقلبات السياسية والتي تعتبر السبب األكثر تأثي ار على

الناتج المحلي اإلجمالي.

 .7بلوغ الممتوسط اإلجمالي للمساعدات الخارجية المقدمة لالقتصاد الفلسطيني خالل فترة الدراسة
 848.4مليون دوالر ،في أغلبها موجهة لمشاريع إغاثية وليس تنموية.

 .8حدوث تحسن في متوسط العمر المتوقع عند الميالد في فلسطين خالل فترة الدراسة حيث كانت
في بداية الدراسة  69عام ،وانتهت إلى  73عام ،في نهاية فترة الدراسة.
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 .9ارتفاع متوسط سنوات الدراسة المتوقعة ،خالل فترة الدراسة ،وقد بلغت أفضل متوسط لها في عام
 ،2008حيث بلغ  13.5عام.

 .10تناقص في معدل الوفيات ،حيث بلغ متوسط معدل الوفيات الخام خالل فترة الدراسة  29.5حالة
لكل  1000من السكان.

 .11ضآلة متوسط مشاركة القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني خالل فترة الدراسة حيث بلغ
معدل المشاركة .%39.9
أهم نتائج التحليل القياسي:
 .1ضعف العالقة المتزامنة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،لذلك تم استخدام نماذج فترات
اإلبطاء لدراسة هذه العالقة.
 .2معنوية جميع معامالت اإلنحدار في نموذج تقدير فترات اإلبطاء وذلك عند مستوى معنوية ،%5
و ،%10عدا متغير متوسط سنوات الدراسة المتوقع فلم يكون دال إحصائيا.

 .3بلوغ معامل التحديد المعدل  0.81أي أن  %81من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع تسببها
المتغيرات المستقلة المتباطئة المدرجة في النموذج ،والنسبة الباقية تعود للخطأ العشوائي وعوامل

أخرى لم تدرج في النموذج.
 .4بلوغ معامل اإلنحدار لمتغير المساعدات الخارجية ( ،)-0.205أي أن زيادة المساعدات الخارجية

بنسبة  %1في سنة ما سيؤدي إلى نقص في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة

 %0.21في السنة التالية.
 .5بلوغ معامل اإلنحدار لمتغير متوسط العمر المتوقع عند الميالد( ،)-1.45أي أن زيادة متوسط
العمر المتوقع عند الميالد بنسبة  ،%1سيؤدي إلى نقص في نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  %1.45بعد سنتين.

 .6بلوغ معامل اإلنحدار لمتغير متوسط سنوات الدراسة المتوقع ( )0.32أي أن زيادة عدد سنوات
الدراسة المتوقعة في سنة ما بنسبة  %1سيؤدي إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي بنسبة  %0.32وستظهر هذه الزيادة بعد أربع سنوات.

 .7بلوغ معامل اإلنحدار لمتغير معدل الوفيات ( ،)0.548وهو ما يعني أن زيادة معدل الوفيات بنسة
 % 0.1سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  %0.55في السنة
التالية ،و جاء هذا المتغير معنوي عند مستوى .%10
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 .8بلوغ معامل اإلنحدار لمتغير معدل المشاركة في القوى العاملة والمبطئ لثالث فترات زمنية

( )3.648وكان ذو داللة إحصائية عند مستوى  %5وقد جاء متطابق مع النظرية االقتصادية
حيث كل زيادة في معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة  %1سيؤدي إلى زيادة في نصيب الفرد

من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %3.6بعد ثالث سنوات.
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ثانيا  :التوصيات
على ضوء النتائج التي تمخضت عن البحث فإن الباحثة توصي باألتي :
 .1إعطاء أولوية في خطط التنمية لقطاع الخدمات االجتماعية والتركيز على قطاعي التعليم
والصحة.
 .2تركيز الجامعات والكليات الجامعية على الكيف وليس الكم والتركيز على التعليم النوعي وليس
الكمي وربط مخرجات التعليم مع سوق العمل ،السيما التركيز على التخصصات المهنية التي
تخدم سوق العمل.
 .3زيادة نسبة التخصيص االجتماعي (أي زيادة اإلنفاق العام على القطاعات االجتماعية
(الصحة ،التعليم ،الضمان االجتماعي ،امدادات المياه ،والصرف الصحي.).....،
 .4زيادة أعداد المستشفيات الحكومية والمدعومة من قبل الحكومة ،بما في ذلك زيادة عدد األَسرة

واألطقم الطبية ،لتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خالل التأمينات الصحية والخدمات

الصحية المجانية.
 .5زيادة اإلنفاق على البحث العلمي سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص ،وربط مخرجات
البحث العلمي بمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية بمختلف أبعادها.
 .6زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة من خالل وضع خطط حكومية مستقبلية لخفض
معدالت البطالة من خالل ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة

المرأة في سوق العمل.
 .7توجيه نسب مخططة من المساعدات الخارجية لمشاريع تنموية ال سيما المتعلقة برفع مستويات
التنمية البشرية ومن ثم النمو االقتصادي.
 .8دعم الحكومة لبرامج التدريب والتطوير على مستوى المؤسسات الحكومية ،وكذلك تبني القطاع
الخاص خطط تطويرية لرفع القدرات البشرية في المجتمع.

 .9دعم الحكومة للتعليم الجامعي ،وتبني توصيات األبحاث العلمية من خالل التعاقد مع
مؤسسات ممولة لتطبيقها على أرض الواقع.
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المراجع

قائمة المراجع
أوالا :القرآن الكريم ،سورة لقمان( ،)31اآلية ).(20
ثانيا :المراجع العربية :
أ) الكتب العربية:

 .1األمين ،عبد الوهاب ،2002،مبادئ االقتصاد الكلي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
الطبعة األولى.

 .2الحبيب ،فايز ،1994 ،مبادئ االقتصاد الكلي ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،الطبعة الثالثة.
 .3الحسن ،عيسى ،2009 ،اإلعالم والتنمية ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .4الدعمة ،إبراهيم ،2009 ،التنمية البشرية (اإلنسانية) بين النظرية والواقع ،دار المناهج للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .5الشمري ،خالد ،البياتي ،2009 ،طاهر ،مدخل إلى علم االقتصاد "التحليل الجزئي والكلي،
الطبعة األولى ،دار وائل للنشر  ،عمان ،األردن.

 .6الشمري ،هاشم ،والليثي ،نادية ،2008 ،االقتصاد المعرفي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.

 .7العبيدي ،عبد الجبار ،2012 ،خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة "دراسات في إشكالية
الفكر االقتصادي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .8العذاري ،عدنان ،والدعمى ،هدى ،2010 ،االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية
"نظرية وتحليل في دول عربية مختارة" ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة

األولى.

 .9العساف ،أحمد ،والوادي ،محمود ،2011 ،التخطيط والتنمية االقتصادية ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.

 .10القريشي ،مدحت ،2007 ،التنمية االقتصادية ،نظريات وسياسات وموضوعات ،الطبعة األولى،
دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .11الوزني خالد ،الرفاعي أحمد ،2009 ،مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق ،الطبعة
العاشرة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .12أمين ،جالل ،2007،كشف األقنعة عن نظريات التنمية االقتصادية ،الطبعة األولى ،دار
الشروق ،القاهرة ،مصر.

 .13أمين ،سمير ،1978 ،األمة العربية "القومية وصراع الطبقات" ،دار ابن رشد ،بيروت ،لبنان.
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 .14باحنشل ،أسامة ،1999 ،مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي ،مطبعة جامعة الملك سعود،
الرياض.

 .15تودارو ،ميشيل ، 2009 ،التنمية االقتصادية( ،ترجمة :محمود حسن حسني ومحمود حامد
محمود) ،دار المريخ للنشر ،الرياض.

 .16تودارو ،ميشيل ، 2006،التنمية االقتصادية( ،ترجمة ،حسني ،محمود ،عبد الرازق ،محمود)،
دار المريخ للنشر.

 .17حالوة ،جمال ،وصالح ،علي ،2010 ،مدخل إلى علم التنمية ،الطبعة األولى ،دار الشروق
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .18خلف ،فلح ،2006 ،التنمية والتخطيط االقتصادي ،الطبعة األولى ،جدار للكتاب العالمي للنشر
والتوزيع ،عالم الكتب الحديثة ،عمان.

 .19سوانينبيرج ،أوجست ،2008 ،االقتصاد الكلي بوضوح( ،ترجمة ،العامري ،خالد) ،الطبعة األولى،
دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،القاهرة.

 .20صبيح ،ماجد ،2008 ،التنمية االقتصادية ،جامعة القدس المفتوحة.

 .21صولو ،روبرت ، 2003 ،نظرية النمو( ،ترجمة ليلى عبود ،مراجعة محمد دويدار) ،الطبعة
الثانية ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت.

 .22عارف ،نصر ،2008 ،مفاهيم التنمية ومصطلحاتها ،مجلة ديوان العرب ،القاهرة ،مصر.

 .23عجمية ،محمد .وناصف ،إيمان .ونجا ،علي ،2006 ،التنمية االقتصادية ،دراسات نظرية
وتطبيقية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 .24عجمية ،محمد ،والليثي ،محمد ،2004 ،التنمية االقتصادية مفهومها نظرياتها سياساته ،الدار
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.

 .25عجمية ،محمد ،وناصف ،إيمان ،2000 ،التنمية االقتصادية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر.

 .26عريقات ،حربي ،1992 ،مبادئ في التنمية والتخطيط االقتصادي ،الطبعة األولى ،دار الفكر
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .27عطية ،عبدالقادر ،2005 ،الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية
للنشر والتوزيع ،االسكندرية ،مصر.

 .28عالم ،سعد ،وعبدالعال ،فريد ،2012 ،اقتصاديات التنمية البشرية ،الطبعة األولى ،مكتبة
األنجلو المصرية ،مصر ،القاهرة.

 .29غنيم ،عثمان ،وأبو زنط ،ماجدة ،2007 ،التنمية المستديمة :فلسفتها وأساليب تخطيطها
وأدوات قياسها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن.
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 .30فهمي ،محمد ،2005 ،اإلحصاء بال معاناة " المفاهيم مع التطبيقات" باستخدام برنامج ،spss
مكتبة الملك فهد الوطنية ،مركز بحوث معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.

 .31كرم ،انطونيوس ،1991 ،اقتصاديات التخلف والتنمية ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .32كوب ،جاري ،تحليل البيانات االقتصادية( ،ترجمة :الباري ،فهد) ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
الرياض ،السعودية.2009 ،

 .33قواسمة ،رشدي ،وآخرون ،2010 ،مناهج البحث العلمي ،منشورات جامعة القدس المفتوحة،
عمان ،األردن.

 .34مرسي ،محمد منير ،عبد الغني النوري ،1977 ،تخطيط التعليم واقتصادياته ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،مصر.

 .35معروف ،هوشيار ،2006 ،تحليل االقتصاد التكنولوجي ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،الطبعة الثانية.

 .36مقداد ،محمد .مقداد ،زياد ،2004 ،مبادئ االقتصاد اإلسالمي والوضعي ،الطبعة الثانية،
الجامعة اإلسالمية غزة.

 .37نصر ،عبد المحمود ،1995 ،مقدمة في االقتصاد القياسي ،عمادة شؤون المكتبات ،جامعة
الملك سعود ،الرياض ،السعودية.

ب)  .رسائل الماجستير والدكتوراة :

 .1أبو طويلة ،جهاد ،1995 ،التخطيط اإلقليمي والتنمية :معطيات الواقع وآفاق المستقبل بقطاع
غزة في فلسطين المحتلة ،رسالة دكتوراة ،جامعة الخرطوم ،السودان.

 .2أبو مدللة ،سمير ،2008 ،تنمية االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء
اتفاق باريس االقتصادي ـــ واقع وآفاق ،رسالة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،

السودان.

 .3أحمد ،كبداني ،2013 ،أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة
بالدول العربية ،دراسة تحليلية وقياسية ،رسالة دكتــوراة ،جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان،

الجزائر.

 .4العجمي ،مبارك ،2011 ،المساعدات االقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية،
رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،الكويت.

 .5جامع ،أكرم ،2014 ،الدور التنموي لمساعدات االتحاد األوروبي على االقتصاد الفلسطيني،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
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 .6حمدان ،بدر ،2012 ،تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير منشورة،
جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .7سليمان ،بسام ،2013 ،دور السلطة الفلسطينية في تحقيق التنمية واألمن ،والديمقراطية في
ظل االحتالل اإلسرائيلي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .8سمارة ،نادر ،2013 ،المساعدات الخارجية وآثارها على النمو االقتصادي الفلسطيني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .9عيسى ،عادل ،2009 ،محددات التنمية البشرية في الجمهورية اليمنية "دراسة إحصائية-
تحليلية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة عدن ،اليمن.

 .10فوجو ،ميسون ،2014 ،استراتيجيات التنمية البشرية ودورها في الحد من ظاهرة هجرة
الكفاءات العلمية في فلسطين ،دراسة حالة قطاع غزة ،رسالة ماجستير منشورة ،بمجلة الجامعة
اإلسالمية.

 .11مرادسي ،حمزة ،2010 ،دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادي – دراسة حالة
الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،-الجزائر.

ج) األبحاث والدراسات والمجالت العلمية:
 .1أبو العنين ،سوزان ،اختبار فرضية عالقة السببية بين االستثمار في رأس المال البشري والنمو

االقتصادي في مصر باستخدام نماذج التكامل المتساوي وتصحيح الخطأ (،)2011-1990

المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة من خالل الموقع :

http://www.arabtexts.com/?p=762

 .2الجواري ،مناضل ،2011 ،استعراض للفكر االقتصادي األكاديمي المعاصر ،مجلة كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة كربالء ،العدد  ، ،1بغداد ،العراق.

 .3الجومرد ،أثيل ،وحيد ،محمد ،العالقة بين الصحة والتعليم ،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية
واإلدارية ،و ازرة البحث العلمي العراقية ،من خالل الموقع :
www.kjeas.org/index.php/component/weblinks/category/18-sample-data-weblinks

 .4الصوراني ،غازي ،2011 ،األوضاع الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،صحيفة الحوار
المتمدن اإللكترونية ،مقالة بتاريخ  2011/1/15من خالل الرابط :
www.ahewar.org/debat/files/242293pdf

 .5الكفري ،مصطفى ،التنمية البشرية هي الغاية والنمو االقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها ،صـحيفة
الحوار المتمدن اإللكترونية ،العدد ،564مقالة بتاريخ  .2003/8/15من خالل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
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 .6المسعودي ،توفيق ،2010 ،دراسة في معدالت النمو الالزمة لصالح الفقراء (العراق-دراسة
تطبيقية) ،مجلة العلوم االقتصادية ،العدد ،26المجلد ،7العراق.

 .7النجفي ،سالم ،الدعمة ،إبراهيم ،2001 ،التنمية البشرية والنمو االقتصادية "دراسة تحليلية"،
مجلة بحوث اقتصادية عربية ،عدد  ،26السنة .10

 .8حسانين ،عبدالسميع ،2000 ،تحليل التكامل المشترك بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية
في مصر ،مجلة البحوث التجارية ،مجلد  ،22عدد ،2الجزء ،1الزقازيق ،مصر.

 .9النهضاوي ،عنتر ،2005 ،استراتيجيات التنمية البشرية في ظل التغيرات العالمية الجديدة،
مجلة البحوث اإلدارية ،العدد األول ،السنة الثالثة والعشرون ،مصر ،القاهرة.

 .10الهيتي ،نوزاد ،2008 ،نظرة تحليلية لواقع التنمية البشرية في الوطن العربي ،مجلة شؤون عربية،
العدد  ،133جامعة الدول العربية.

 .11برنامج دراسات التنمية ،1997 ،ملف التنمية البشرية في فلسطين  ،1997-1996جامعة
بيرزيت ،فلسطين.

 .12برنامج دراسات التنمية ،2000 ،تقرير التنمية البشرية في فلسطين  ،1998جامعة بيرزيت،
فلسطين.

 .13برنامج د ارسات التنمية ،2002 ،تقرير التنمية البشرية في فلسطين  ،2002جامعة بيرزيت،
فلسطين.

 .14بهاء الدين ،سلمى ،2011،جدلية التنمية البشرية المستدامة ،منابع التكوين وموانع التمكين ،مجلة
بحوث اقتصادية عربية  ،العددين  ،56-55صيف-خريف ،مركز دراسات الوحدة ،بيروت،

لبنان.

 .15جريدة المستقبل االقتصادي ،2013 ،مقالة بعنوان :تقرير التنمية البشرية  2013يحدد 3
مخاطر على استقرار المنطقة العربية:انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف

المشاركة السياسية ،العدد  ،4632بيروت ،لبنان ،الجمعة  15آذار  .2013من خالل الرابط:
www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=562989

 .16رجب ،معين ،وآخرون ،2014 ،قطاع غزة :التنمية واإلعمار في مواجهة الحصار والدمار ،مركز
الزيتون للدراسات واالستشارات ،تحرير(محسن صالح) ،بيروت ،لبنان.

 .17ريحان ،رمزي ،1998 ،إشكاليات مفهوم التنمية البشرية المستدامة في فلسطين ومقاييسها ،التنمية

البشرية في فلسطين ،مساهمات أولية في النقاش الدائر حول المفهوم والقياس  ،برنامج دراسات

التنمية ،جامعة بيرزيت ،حزيران.
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 .18سعيد ،نادر ،القزاز،هديل ،1998 ،التنمية البشرية بين التجارب الدولية والقطرية والتوجهات
الفلسطينية ،التنمية البشرية في فلسطين ،مساهمات أولية في النقاش الدائر حول المفهوم والقياس

 ،برنامج دراسات التنمية ،جامعة بيرزيت ،حزيران.

 .19عبدالعزيز ،طيبة ،2013 ،تطور مقاربة النمو المستديم في إطار ضوابط الشريعة اإلسالمية،
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،بالشراكة بين مركز

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية وآخرون ،استتنبول،

تركيا 10-9 ،سبتمبر.2013 ،

 .20عبداللطيف ،سالم ،2000 ،دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي ،بحوث
الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدراسات االقتصادية ،بيت الحكمة ،بغداد ،العراق .عبر الرابط :

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?fPID=DAF=Job:99356&q

 .21عالونـة ،عاطف ،1993 ،ااستراتيجية التنمية في فلسطين ،مجلة صامد االقتصادي ،السنة
الخامسة عشر ،العدد  ،94دار الكرمل للنشر والتوزيع ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.

 .22قاسم ،أنيس ،1999 ،العالقة األردنية الفلسطينية بعد رحيل الملك حسين ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،المجلد  ،10العدد  ،38مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،لبنان .عبر الرابط:

www.palestine-studies.org

 .23قوريش ،نصيرة( ،2011،التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية
 ،)2014/2010مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد السادس.

 .24محمد ،نافز ،2010 ،األهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التربية والتعليم
فيه ،مجلة علوم إنسانية ،هولندا.

 .25مركز دراسات الوحدة العربية  ،وآخرون ،1995،التنمية البشرية في الوطن العربي ،بحوث الندوة
الفكرية لألمانة العامة لألمم المتحدة ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)اآلسكوا)،

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ،)undpمنشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان،

الطبعة األولى.

 .26مسعد ،محي ،2005 ،دور التعليم في تحقيق النموذج الماليزي للتنمية البشرية ،مجلة الحقوق
للبحوث القانونية واالقتصادية ،الدار الجامعية الجديدة ،جامعة االسكندرية.

 .27مقاوسي ،صليحة ،وجمعوني ،هند ،2010،نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية،
ورقة عمل للملتقى الوطني" :االقتصاد الجزائري :قراءات حديثة في التنمية" ،جامعة الحاج

لخضر ،الجزائر.

 .28مكتب العمل العربي ،1997 ،الموارد العربية ودورها في الحياة االقتصادية ،مجلة العمل العربي،
العدد.68
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 .29وديع ،محمد ،2002 ،مؤشرات التنمية ،مجلة جسر التنمية ،العدد الثاني ،المجلد األول ،المعهد
العربي للتخطيط ،الكويت .من خالل الرابط:

www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=4#prettyPhoto[iframe]/113/

 .30ياقوت ،محمد ،2006 ،البحوث العلمية في العالم العربي غير مجدية ،مجلة المعرفة ،العدد،136
الرياض ،من خالل الرابطwww.saaid.net :

 .31ينابيع" مجلة جامعة القدس المفتوحة ، 2013،اإلنفاق على البحث العلمي ،العدد الرابع ،آذار،
من خالل الرابط :

www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageld=3253

د) التقارير :
 .1البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الوطني الفلسطيني  ،1993 ،2000 – 1994منظمة التحرير،
تونس.

 .2الجابري ،محمد .اإلمام ،محمد) ،1995 ،التنمية البشرية في الوطن العربي :األبعاد الثقافية
والمجتمعية  ،سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم  ،2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

(األسكوا) ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)undp

 .3الجعفري ،وآخرون ،2008 ،دور البحث والتطوير في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص
الفلسطيني ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية "ماس”.

 .4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،احصاءات التعليم :
www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2013-11A1.htm

 .5الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المؤشرات صحية  :من خالل الرابط :
www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#HealthA

 .6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات صحفية ،اليوم العالمي لمحو األمية  2013من
خالل الرابط:

www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx

 .7الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012،فلسطين في أرقام  ،2011رام اهلل ،فلسطين.

 .8الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2013 ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  ،2013رقم
( )14رام اهلل ،فلسطين.

 .9الخطيب ،سعيد ،2005،دور التعليم في بناء رأس المال البشري :األراضي الفلسطينية ،معهد
أبحاث السياسات اإلقتصادية (ماس) ،فلسطين.

 .10السلطة الوطنية الفلسطينة ،2005 ،الخطة االستراتيجية للتنمية في قطاع غزة يوليو  ،2005و ازرة
التخطيط ،رام اهلل ،فلسطين.
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 .11المكتب اإلقليمي للدول العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2002 ،الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي  ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،2002الطبعة الثالثة.

 .12السلطة الوطنية الفلسطينية ،1998 ،خطة التنمية الفلسطينية ( ،)2003 -1999و ازرة التخطيط،
رام اهلل ،فلسطين.

 .13السلطة الوطنية الفلسطينية ،2003 ،خطة االستقرار االقتصادي واالجتماعي (،)2005- 2004
و ازرة التخطيط ،رام اهلل.

 .14السلطة الوطنية الفلسطينية ،2008 ،خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية ( ،)2010-2008و ازرة
التخطيط ،رام اهلل.

 .15السلطة الوطنية الفلسطينية ،2009 ،خطة التنمية  ،2010-2009و ازرة التخطيط ،غزة.

 .16السلطة الوطنية الفلسطينية ،2011 ،خطة التنمية ( ،)2012-2011و ازرة التخطيط ،غزة.
 .17باقر ،محمد ،1997 ،قياس التنمية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربية ،سلسلة دراسات
التنمية البشرية رقم" ،"5اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "األسكوا" ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي "."undp

 .18فرجاني ،نادر ،1999 ،التنمية اإلنسانية واكتساب المعرفة المتقدمة في البلدان العربية دور التعليم
العالي والبحث والتطوير التكنولوجي ،سلسلة دراسات التنمية البشرية ( ،)11اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا(األسكوا) ،األمم المتحدة ،نيويورك.

 .19قبرصي ،عاطف ،2000 ،التنمية البشرية في ظل العولمة :التحدي العربي ،اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا(األسكوا) ،األمم المتحدة ،نيويورك.

 .20منشورات األمم المتحدة ،1994 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير التنمية البشرية ،1994
نيويورك.

 .21منشورات األمم المتحدة ،2008 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية
 ،2008/07نيويورك.

 .22منشورات األمم المتحدة ،2010 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية الفلسطيني
 ،2010/2009فلسطين ،رام اهلل ،فلسطين.

 .23منشورات األمم المتحدة ،2010 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير التنمية البشرية ،2010
نيويورك.

 .24منشورات األمم المتحدة ،2013 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية ،2013
نيويورك.

 .25منشورات األمم المتحدة ،2014 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية ،2014
نيويورك.
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 رام،2012  التقرير الصحي السنوي، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية،2013 ، و ازرة الصحة.26
. فلسطين،اهلل

 رام،2009 التقرير الصحي السنوي، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية،2010 ، و ازرة الصحة.27
. فلسطين،اهلل

 رام،2010  التقرير الصحي السنوي، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية،2011 ، و ازرة الصحة.28
. نيسان، فلسطين،اهلل
: ه) المواقع اإللكترونية
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.1

www.pcbs.gov.ps
www.sesric.org

 مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية.2

: التابع لجامعة بوسطن من خالل الروابط، مركز باردي للدراسات طويلة المدى.3
www.bu.edu/pardee/community/professors/amartya-sen
www.bu.edu/pardee/community/professors/paul-streeten

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.4

www.undp.

 مجموعة البنك الدولي.5

www.albankaldawli.org

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.6

www.unesco

 و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.7

www.mohepna.ps
www. rachelcenter.ps

 مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية.8

www.minshawi.com

 مركز المنشاوي للدراسات واألبحاث.9
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المــــالحــق

)1( ملحق رقم
المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة

Sample: 1996 2012

GDP

FA

LEB

YSE

DR

LPR

Mean

1416.512

848.3529

71.55412

12.42941

2.950000

39.98824

Median

1387.200

697.0000

71.60000

12.90000

2.800000

40.60000

Maximum

1679.300

1763.000

73.02000

13.50000

3.600000

42.80000

Minimum

1097.200

353.0000

69.90000

10.40000

2.600000

37.80000

Std. Dev.

162.8712

397.3759

0.936770

1.002974

0.316228

1.521875

Skewness

0.023379

0.816198

-0.146270

-0.576177

0.800640

0.124430

Kurtosis

2.217401

2.681499

1.968034

2.034286

2.379336

1.764769

Jarque-Bera

0.435376

1.959361

0.814962

1.601205

2.089101

1.124640

Probability

0.804376

0.375431

0.665324

0.449058

0.351850

0.569886

Sum

24080.70

14422.00

1216.420

211.3000

50.15000

679.8000

424432.7

2526522.

14.04061

16.09529

1.600000

37.05765

17

17

17

17

17

17

Sum Sq.
Dev.

Observations
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)2( ملحق رقم
نتائج تحليل مصفوفة االرتباط

Covariance Analysis: Ordinary
Sample: 1996 2012
Included observations: 17
Correlation
Probability

GDP

FA

LEB

YSE

DR

LPR

1.000000
GDP
-----0.065135

1.000000

0.8039

-----

0.108831

0.697978

1.000000

0.6776

0.0018

-----

-0.066326

0.720524

0.946521

1.000000

0.8003

0.0011

0.0000

-----

0.144569

-0.408265

-0.812706

-0.830593

1.000000

0.5799

0.1038

0.0001

0.0000

-----

-0.085818

0.787969

0.795289

0.872800

0.7433

0.0002

0.0001

0.0000

FA

LEB

YSE

DR

-0.645442 1.000000

LPR
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0.0051

-----

)3( ملحق رقم
نتائج تقدير نموذج االنحدار المتباطئ لمتغيرات الدراسة

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2000 2012
Included observations: 13 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(FA(-1))

-0.204874

0.055527

-3.689611

0.0078

LOG(LEB(-2))

-1.450994

0.636016

-2.281378

0.0565

LOG(YSE(-4))

0.321252

0.501150

0.641030

0.5419

LOG(DR(-1))

0.548231

0.277244

1.977428

0.0885

LOG(LPR(-3))

3.647649

0.901222

4.047449

0.0049

DM

-0.044373

0.039949

-1.110752

0.3034

R-squared

0.888852

Mean dependent var

7.224748

Adjusted R-squared

0.809460

S.D. dependent var

0.115321

S.E. of regression

0.050339

Akaike info criterion

-2.836051

Sum squared resid

0.017738

Schwarz criterion

-2.575306

Log likelihood

24.43433

Hannan-Quinn criter.

-2.889646

Durbin-Watson stat

1.414308
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)4( ملحق رقم
اختبار مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر
T-test
Hypothesis Testing for RESID02
Sample (adjusted): 2000 2012
Included observations: 13 after adjustments
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = -4.70e-06
Sample Std. Dev. = 0.038447
Method
t-statistic

150

Value

Probability

-0.000441

0.9997

)5( ملحق رقم
المقاييس اإلحصائية لحدود الخطأ

Series Residuals
Sample 2000 2012
Observations 13
Mean

-4.70e-06

Median

-0.003095

Maximum

0.101198

Minimum

-0.051944

Std. Dev.

0.038447

Skewness

1.304093

Kurtosis

4.819480

Jarque-Bera

5.477949

Probability

0.064637

)6( ملحق رقم
التوزيع الطبيعي لحدود الخطأ
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)7( ملحق رقم
نتائج اختبار تجانس حدود الخطأ
F -test
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic

1.090821

Prob. F(6,6)

0.4593

Obs*R-squared

6.782348

Prob. Chi-Square(6) 0.3414

Scaled explained SS 3.754812

Prob. Chi-Square(6) 0.7098

)8( ملحق رقم
نتائج اختبار استقالل حدود الخطأ
LM -test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

0.185278

Prob. F(2,5)

0.8363

Obs*R-squared

0.896972

Prob. Chi-Square(2)

0.6386
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ملحق ()9
السلسلة الزمنية لبيانات متغيرات الدراسة
GDP1

FA2

LEB3

YSE4

DR5

LPR6

)per capit($

)(Million$

)(Years

)(Years

)(%

)(%

1996

1350.6

517

69.9

10.4

3.6

38.7

1997

1545.2

520

70.2

10.9

3.5

38.6

1998

1577.1

530

70.4

11.25

3.3

38.4

1999

1648.8

497

70.7

11.6

3.35

37.8

2000

1460.1

510

70.9

11.5

3

38.2

2001

1303.5

849

71.1

11.9

2.8

39

2002

1097.2

697

71.3

12.1

3.1

38.3

2003

1227.3

620

71.4

12.4

2.7

39.4

2004

1317

353

71.6

12.9

2.8

40.6

2005

1387.2

636

71.7

12.9

2.7

40.9

2006

1275.4

1019

71.9

13.1

2.6

41.3

2007

1303.2

1322

72.1

13.5

2.8

42

2008

1356.3

1763

72.3

13.5

2.9

42.8

2009

1415.2

1402

72.5

13.4

3

41.3

2010

1502.1

1277

72.6

13.4

2.7

40.7

2011

1635.2

978

72.8

13.3

2.7

40.8

2012

1679.3

932

73.02

13.2

2.6
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السنة

املصدر:
 : )2011-1996( .1اجلهــاز املركــــزي لإلحصـاء الفلسطيين ،احلسابات القوميـةwww.pcbc.gov.ps :
(ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام  :)2012اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،التقرير الصحفي ،احلسابات القومية الربعية (الربع الرابع
خالل العاملني ( )2012/2011جدول رقم (www.pcbc.gov.ps :)7

 .2البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية.

 :)2011-1996( .3بيانات البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية ،بيانات الضفة الغربية وقطاع غزة ،من خالل املوقع
http://data.albankaldawli.org/country/west-bank-gaza

عام  :2012وزارة الصحة ،مركز املعلومات الصحية الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي  ،فلسطني ،2012متوز
 .4اليونسكو ،من خالل املوقع www.stats.uis.unesco.org/unesco/Table Viewer :

 .5وزارة الصحة الفلسطينية.

 .6البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية.
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