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 :اجابو السؤال االول

 :ااالستراتيجية التنمية الصينية

مجردة لبناء االقتصاد الصيني التي  يعتبر دنج ىسياو ينج ميندس ىذه الفمسفة التي حققت في ظميا المعجزة من خالل استراتيجية
 :تقضي قطع ثالث خطوات، وطرحت عمى الشكل التالي

 

م، من خالل تحقيق التنمية 7891، الخطوة األولى: ىي مضاعفة مجمل الناتج الوطني مرتين عما في عام 7891في عام 1-
بأسموب اشتراكي اليدف رأسمالي الوسائل واإلدارة االقتصادية ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو األجنبي. 

وفقًا لممثل الصيني : "أنو ال ييم لون القطة أسود أم أبيض طالما تصطاد الفئران" وبذلك تحل مسألة الغذاء والكساء لمشعب وقد 
 .تحقق ىذا اليدف من حيث األساس في نياية الثمانينات القرن العشرين

م في نياية القرن العشرين وذلك من خالل 7891مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام الخطوة الثانية: ىي مضاعفة 2-
االستمرار التعميم والتثقيف لجميع أفراد فريق اإلدارة واإلنتاج والتسويق وال يتوقف عند مؤىل جامعي ميما عال طالما أن العموم 

درسة الحزب وكوادر وفمسفتو التي تدرس السياسة واالقتصاد تتقدم، والمعارف تتطور، والفكر في حركة دائمة وذلك من خالل م
 .م قبل موعده المقرر7881والفمسفة والممارسات المتجددة، األحوال المتغيرة والخبرة العممية، وقد تحقق ىذا اليدف أيضًا عام 

الوطني إلى مستوى البمدان الخطوة الثالثة: ىي تحقيق التحديث بصورة أساسية ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل الناتج 3-
المتطورة والمتوسطة وبموغ يعتبر دنج ىسياو ينج ميندس ىذه الفمسفة التي حققت في ظميا المعجزة من خالل استراتيجية مجردة 

 :لبناء االقتصاد الصيني التي تقضي قطع ثالث خطوات، وطرحت عمى الشكل التالي

 



م، من خالل تحقيق التنمية 7891الناتج الوطني مرتين عما في عام  ، الخطوة األولى: ىي مضاعفة مجمل7891في عام 1-
االقتصادية ورفع مستوى الشعب سواء عن طريق رأس المال الوطني أو األجنبي. بأسموب اشتراكي اليدف رأسمالي الوسائل واإلدارة 

ذلك تحل مسألة الغذاء والكساء لمشعب وقد وفقًا لممثل الصيني : "أنو ال ييم لون القطة أسود أم أبيض طالما تصطاد الفئران" وب
 .تحقق ىذا اليدف من حيث األساس في نياية الثمانينات القرن العشرين

م في نياية القرن العشرين وذلك من خالل 7891الخطوة الثانية: ىي مضاعفة مجمل الناتج الوطني أربع مرات عن عام 2-
دارة واإلنتاج والتسويق وال يتوقف عند مؤىل جامعي ميما عال طالما أن العموم االستمرار التعميم والتثقيف لجميع أفراد فريق اإل

تتقدم، والمعارف تتطور، والفكر في حركة دائمة وذلك من خالل مدرسة الحزب وكوادر وفمسفتو التي تدرس السياسة واالقتصاد 
 .م قبل موعده المقرر7881ق ىذا اليدف أيضًا عام والفمسفة والممارسات المتجددة، األحوال المتغيرة والخبرة العممية، وقد تحق

الخطوة الثالثة: ىي تحقيق التحديث بصورة أساسية ووصول معدل نصيب الفرد من مجمل الناتج الوطني إلى مستوى البمدان 3-
من خالل وضع  المتطورة والمتوسطة وبموغ مستوى معيشة الشعب مستوى رخاء نسبيًا بحمول أوسط القرن الواحد والعشرين. و ذلك

فمسفة اإلصالح االقتصادي عمى أساس أىمية دراسة الجدوى الحقيقة لممشروع وفقًا لممعطيات الصحيحة والكاممة قبل بدء العمل، 
ووضع اإلطار القانوني واإلداري لو قبل التشغيل، وعمى أساس التجديد المستمر لإلنتاج شكاًل وموضوعًا وفقًا لمنيج البحث 

 .(53-51م: 2112؛ االقتصاد الخميجي، 18م: 2112الصين، Resea .) rch Developmentوالتطوير

 :آفاق التعاون االقتصادي بين دول المجمس والصين .(3

 

% من إجمالي حجم التجارة الخارجية )الصادرات + الواردات( لدول مجمس مجتمعة . )االقتصاد الخميج ،  2.21لقد بمغت ما نسبتو 
 .ة التعاون االقتصادي ىو ضعيف نسبيًا إذا ما قرن بباقي الدول( إذًا فنسب51م: :2112

 

 :ويرجع الباحثون أسباب تدني حجم التجارة الخارجية بين دول مجمس التعاون والصين إلى عدة أسباب

 

 .عدم توافر المعمومات الكافية عن السوق اآلخر وقمة المعمومات عن الفرص التجارية بالنسبة لمطرفين

  .الكثير من الشركات الصينية بمراعاة جودة منتجاتيا بصورة خاصة عممية التغميف لبضائعيا قبل شحنياعدم التزام 

 .عدم وجود وسائط شحن مباشرة خاصة خطوط مالحية منتظمة

 .األمور المتعمقة بالتسييالت البنكية. تواجو منتجات دول المجمس جدارًا جمركيًا صينيًا لحماية منتجاتيا الوطنية

م: 2112 –زدواج سعر اليوان الصيني وكذلك ارتفاع أسعار بعض المنتجات الصينية في اآلونة األخيرة )االقتصاد الخميجي ا
51). 

  : و مع ذلك ىناك رؤيا جديدة اتجاه المنطقة الخميج و ذلك يرجع إلى.ويمكن زيادة التعاون من خالل االتفاقيات التعاونية

 

م تستورد 7883م أصبحت منذ عام 7885يد إلى النفط و فبعد أن كانت تصدر النفط حتى عام خاصة بحاجات الصين المتزا (1
الف برميل من النفط يوميا و نتيجة لمتوسع في الصناعات التي تعتمد عمى مشتقات النفط زاد استيالكيا من الطاقة بنسبة 311
 مميون برميل يوميا 21م إلى 2171م م و من المتوقع أن يرتفع ىذا الحجم عا7891%عما كان عميو في عام 22

في الرصيد التاريخي لمعالقات التي تربط الصين بالدول العربية و من بينيا دول الخميج و لقد أعمنت ذلك في مؤتمر "باندونج"  (2
 : م، حيث شرحت سياستيا الخارجية و تمسكيا بالمبادئ الخمسة لمتعايش السممي و ىي7811في إبريل عام 

 

  .عدم االعتداء المتبادل. .2الحترام المتبادل لمسيادة اإلقميميةمبادئ ا .1

  عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخمية .3

 



التعايش السممي  و يتضح لممتابع لألخبار االقتصادية انو في الفترة األخيرة بدأت التعاون أكبر   .5المساواة و المنفعة المتبادلة .4
الرسمية عمى أعمى المستويات و تعدد االتفاقيات التعاون تدل عمى تغير في النظرة إلى العالقات مع الصين و بدأت الزيارات 

 الصينية الخميجية

 

 عوائق التنميه واالعالم التنموي في عالمنا العربي: اجابو السؤال الثاني

 

االجتماعً التً تعٌشها الدول وٌظل االستعمار بشكلٌه الجدٌد والقدٌم هو المسؤول عن حالة التخلف االقتصادي 

العربٌة. ولن تستطٌع الدول العربٌة الخروج من هذه الحالة إال عن طرٌق استخدام الموارد الطبٌعٌة المحلٌة 

المتاحة لزٌادة كمٌة السلع والخدمات التً تنتجها فً سبٌل تلبٌة احتٌاجات مواطنٌها وهذه هً التنمٌة االقتصادٌة 

 ة الشاملة فً الوطن العربً عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها :المطلوبة وتواجه التنمٌ

 ارتفاع معدل تزاٌد السكان فً الدول العربٌة .• 

 النقص فً الكوادر الوطنٌة.• 

 التبعٌة وأهمٌة قطاع النفط .• 

 التفاوت فً مستوى التطور االقتصادي االجتماعً .• 

 انخفاض مستوى االدخار وتراكم رأس المال.• 

 التجزئة وإعاقة التنمٌة فً الوطن العربً.• 

إن ترتٌب هذه الصعوبات حسب أهمٌتها، قد ال ٌكون واقعٌاً كما ورد أعاله. ففً الدول العربٌة على سبٌل المثال قد 

ٌكون العامل الخامس قبل العامل األول وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل قطر، وتختلف درجة تأثٌر أحد هذه 

 ر آلخر.العوامل من قط

 ارتفاع معدل تزاٌد السكان فً الدول العربٌة: -

العقبة الهامة فً طرٌق التنمٌة االقتصادٌة فً الوطن العربً هً ارتفاع معدل تزاٌد السكان، بحٌث تكون معدالت 

الكبٌرة فً  زٌادة اإلنتاج السنوي تعادل أوأقل من معدل تزاٌد السكان مما ٌزٌد البلدان الفقٌرة فقراً. حٌث أن الزٌادة

عدد السكان تفرض عبئاً ثقٌالً على االقتصاد الوطنً، وتستنفذ الموارد المتاحة بصورة أسرع. لقد استطاعت بعض 

الدول العربٌة أن تنجح فً الحد من زٌادة السكان، ودول عربٌة أخرى استطاعت أن تبدأ بداٌات سلٌمة فً سبٌل 

ول العربٌة التً لم تتمكن من خفض معدل تزاٌد السكان، مما أدى الوصول إلى الهدف ذاته، كما أن هناك بعض الد

 إلى عرقلة سٌر عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فٌها.

وتتمٌز البلدان العربٌة بانخفاض نسبة السكان الذٌن ٌشاركون فً النشاط االقتصادي فٌها. فبٌنما بلغ مجمل السكان 

ملٌون مشتغل. أي أن  54ملٌون نسمة. قدر حجم قوة العمل بنحو  071حو فً بدء العقد الحالً )السبعٌنات(، ن

% وٌعود ذلك إلى التركٌب العمري للسكان وضعف مساهمة المرأة فً أنشطة 4..5نسبة المشاركة لم تتجاوز 

 إنتاجٌة منظمة خارج المنزل واألسرة) (.

ض إنتاجٌة العمل وخاصة فً قطاع الزراعة. وهذا إضافة إلى ذلك، ٌتسم األداء االقتصادي فً الدول العربٌة بانخفا

طبعاً ٌعود إلى ضعف مؤهالت ومهارات القوى البشرٌة، طبٌعة التقنٌة المستخدمة ومدى كفاءة إدارة النشاط 

 االقتصادي.

ر من المظاهر اإلٌجابٌة بالنسبة للسكان والقوى البشرٌة فً الوطن العربً، أن )أبرز أنواع اإلنتاج العربً المستم



على سوٌة عالٌة هو "اإلنتاج البشري" أي تزاٌد السكان. أما المظاهر المقلقة للناحٌة السكانٌة فً الوطن العربً 

% من مجموع السكان، وقد تزٌد فً بعض الدول وتنقص فً 01و  54هً : أن قوة العمل ال تزال تمثل بٌن 

 واألسباب الرئٌسٌة النخفاض نسبة قوة العمل : أخرى، إلى أنها تظل منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة) (.

 عدم دخول المرأة العربٌة معترك العمل واإلنتاج بصورة مقبولة. -0

 زٌادة عدد األطفال والسكان المعالٌن )دون سن العشرٌن(. -5

 البطالة بأشكالها المختلفة. -0

مع، ولكنها تكتسب أهمٌة خاصة فً ) ال شك أن تنمٌة الطاقات البشرٌة هً عماد مشروع التنمٌة فً أي مجت

الوطن العربً، إذ على خالل األفكار الشائعة عن ثراء الوطن العربً، لٌست المنطقة العربٌة غنٌة، فً األجل 

  الطوٌل، إلى بالبشر، وفقط إذا تمت تنمٌة طاقات العرب بما ٌمكنهم من المشاركة الفاعلة فً مشروع التنمٌة(. ) (

عملٌة شاقة جداً وتتطلب العدٌد من الجهود، وال ٌمكن االستفادة القصوى من الطاقات  وعملٌة بناء اإلنسان

البشرٌة فً الوطن العربً، إال من خالل بناء اإلنسان عن طرٌق، التعلٌم وتطوٌره، وهذا ٌتضمن محاربة األمٌة 

ء اإلنسان إلى رفع المستوى والقضاء علٌها، وتطوٌر ملكات النقد والتعبٌر واإلبداع، إضافة إلى ذلك ٌحتاج بنا

الصحً، توفٌر الغذاء الكامل، تأمٌن الوقاٌة والعالج من األمراض، أي بصورة إجمالٌة تأمٌن الحاجات اإلنسانٌة 

 الضرورٌة التً تحفظ كرامة اإلنسان.

لدول ذات إن التفاوت فً مستوى التطور االقتصادي ٌؤثر وٌتأثر فً المعدل السنوي لنمو السكان، حٌث ٌالحظ أن ا

المعدل المنخفض لنمو الناتج المحلً تتمٌز، كقاعدة عامة، بمعدل عالً سنوي لتزاٌد السكان. وهذا ٌؤدي بالنتٌجة 

 إلى تزاٌد التفاوت فً حصة الفرد من الناتج المحلً.

ق عملٌة كما أن التفاوت فً مستوى التطور وعدد السكان فً البلدان العربٌة ٌعتبر من العوامل الهامة التً تعٌ

 التنسٌق والتكامل والتعاون فٌما بٌن هذه البلدان.

 وٌمكننا تقسٌم أقطار الوطن العربً من حٌث عدد السكان إلى المجموعات التالٌة:

وتضم البلدان التً ٌقل عدد السكان فٌها عن خمسة مالٌٌن نسمة وتحتاج هذه الدول لتأمٌن  -المجموعة األولى  -0

ناء بعض فروع الصناعة مثل الصناعات الغذائٌة، النسٌجٌة، صناعة مواد البناء، الطاقة احتٌاجات مواطنٌها إلى ب

 إلخ .

مالٌٌن نسمة وتتسع هنا إمكانٌة بناء  01و 4وتضم البلدان التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن  -المجموعة الثانٌة  -5

ٌة وصناعة اآلالت لتأمٌن ما تحتاج إلٌه بعض الصناعات الهامة إلنتاج السلع االستهالكٌة وكذلك الصناعات الكٌماو

السوق المحلٌة، وتتمٌز هذه البلدان بأنها مرتبطة بصورة قوٌة مع الدول األخرى ذات المستوى المماثل من النمو 

 االقتصادي االجتماعً.

لبلدان ملٌون نسمة، وتحتاج هذه ا 04و  01وتضم البلدان التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن  -المجموعة الثالثة  -0

إلى قٌام بعض الصناعات الهامة والمتخصصة أحٌاناً لتأمٌن حاجة السوق من السلع والمواد، والتخصص هنا 

 ٌشمل القطاعات التقلٌدٌة فً الصناعة والقطاعات الحدٌثة.

 ملٌون نسمة. 04وتضم البلدان التً ٌزٌد عدد سكانها عن  -المجموعة الرابعة  -5

انٌة االكتفاء الذاتً واالعتماد على التجارة الخارجٌة واالستٌراد أقل من بقٌة وتكون لدى هذه المجموعة إمك

 المجموعة األخرى، وقد ٌمكنها هذا العدد من السكان من بناء قاعدة صناعٌة تشمل كافة الفروع األساسٌة لإلنتاج.

 النقص فً الكوادر الوطنٌة فً الدول العربٌة: -

اهمة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ٌعنً تطور المدارس والتعلٌم بصورة عامة إن بناء الكوادر القادرة على المس



والتعلٌم بصورة خاصة، فعلى الرغم من كون إعداد الطالب فً الجامعات والمدارس الثانوٌة فً الدول العربٌة فً 

غة، أو ما ٌسمى ازدٌاد مستمر إلى أنه ال ٌزال أقل من المستوى المطلوب إذ أن هذه المشكلة هو هروب األدم

( إلى البلدان الرأسمالٌة المتقدمة، وأهم العوامل التً تساعد على هجرة الخبرات من brain drainباإلنكلٌزٌة )

الدول العربٌة الظروف المادٌة األفضل التً توفرها لهم الدول التً تستقبلهم وخاصة الرأسمالٌة، وتقدم هذه الدول 

لدان العربٌة التً هً بأمس الحاجة إلى خبراتها. إن أفضل وسٌلة لبناء الكوادر من المغٌرات لسرقة األدمغة من الب

الوطنٌة المؤهلة هً بناء شبكة من المدارس التعلٌمٌة الفنٌة ولقد استطاعت بعض الدول العربٌة أن تحقق نتائج 

 معقولة فً هذا المجال.

ة من الدول المتقدمة فهً تعانً حالٌاً من مشكلة وحٌث أن الدول العربٌة مرغمة على استٌراد التكنولوجٌا الحدٌث

جدٌدة: ما هً درجة التقنٌة والتكنولوجٌا التً ٌجب أن تستوردها، بحٌث تعطٌها أفضل النتائج فً زٌادة إنتاجٌة 

العمل وتناسب مرحلة النمو والتطور التً تمر بها هذه البلدان؟ ) ( ولإلجابة عن هذا السؤال ٌجب تحدٌد دور 

الثورة التكنولوجٌة العلمٌة فً تسرٌع عملٌة التطوٌر والنمو فً الدول العربٌة. وتعبر الثورة العلمٌة ومكانة 

التكنولوجٌة أهم العوامل التً تهدف إلى تسرٌع النمو االقتصادي االجتماعً وبمعنى أدق تهدف إلى زٌادة إنتاج 

 السلع والخدمات.) 

وردات التً ٌشترونها، كما أنهم ال ٌملكون صناعة وطنٌة لتأمٌن حاجة التً ٌحتاجون إلٌها من أجل دفع قٌمة المست

السوق الداخلٌة من السلع ولذلك فهم مضطرون لتغطٌة ما ٌحتاجون إلٌه من سلع، صناعٌة كانت أو زراعٌة، 

على األقل  استهالكٌة أو إنتاجٌة، عن طرٌق االستٌراد إن القضاء على التبعٌة االقتصادٌة ٌتطلب تنفٌذ شروطاً ثالثة

 وهً:

 ٌجب أن ٌكون هٌكل اإلنتاج عامالً مساعداً على النمو وملبٌاً حاجات االقتصاد الوطنً. -0

ٌجب أن ٌكون تنوٌع وتوزٌع التجارة الخارجٌة لبلد ما بدرجة معٌنة بحٌث تكون عامالً مساعداً على النمو  -5

 أٌضاً.

ب صاحب المصلحة الحقٌقٌة فً النمو والتطور. ونرى أن إن عملٌة التنمٌة وإرادتها ٌجب أن تكون بٌد الشع -0

الدول العربٌة ان لم تكن تفتقر لهذه الشروط الثالثة فهً تفتقر بالتأكٌد إلى أحدها وبذلك فهً تعانً من مشكلة 

 التبعٌة االقتصادٌة واعتماد اقتصادها على النفط الخام. 

عن حالة التخلف االقتصادي االجتماعً التً تعٌشها الدول وٌظل االستعمار بشكلٌه الجدٌد والقدٌم هو المسؤول 

العربٌة. ولن تستطٌع الدول العربٌة الخروج من هذه الحالة إال عن طرٌق استخدام الموارد الطبٌعٌة المحلٌة 

ٌة المتاحة لزٌادة كمٌة السلع والخدمات التً تنتجها فً سبٌل تلبٌة احتٌاجات مواطنٌها وهذه هً التنمٌة االقتصاد

 المطلوبة وتواجه التنمٌة الشاملة فً الوطن العربً عدداً من المشاكل والصعوبات أهمها :

 ارتفاع معدل تزاٌد السكان فً الدول العربٌة .• 

 النقص فً الكوادر الوطنٌة.• 

 التبعٌة وأهمٌة قطاع النفط .• 

 التفاوت فً مستوى التطور االقتصادي االجتماعً .• 

 دخار وتراكم رأس المال.انخفاض مستوى اال• 

 التجزئة وإعاقة التنمٌة فً الوطن العربً.• 

إن ترتٌب هذه الصعوبات حسب أهمٌتها، قد ال ٌكون واقعٌاً كما ورد أعاله. ففً الدول العربٌة على سبٌل المثال قد 

ثٌر أحد هذه ٌكون العامل الخامس قبل العامل األول وهذا مرتبط بالظروف العامة لكل قطر، وتختلف درجة تأ



 العوامل من قطر آلخر.

 ارتفاع معدل تزاٌد السكان فً الدول العربٌة: -

العقبة الهامة فً طرٌق التنمٌة االقتصادٌة فً الوطن العربً هً ارتفاع معدل تزاٌد السكان، بحٌث تكون معدالت 

ٌرة فقراً. حٌث أن الزٌادة الكبٌرة فً زٌادة اإلنتاج السنوي تعادل أوأقل من معدل تزاٌد السكان مما ٌزٌد البلدان الفق

عدد السكان تفرض عبئاً ثقٌالً على االقتصاد الوطنً، وتستنفذ الموارد المتاحة بصورة أسرع. لقد استطاعت بعض 

الدول العربٌة أن تنجح فً الحد من زٌادة السكان، ودول عربٌة أخرى استطاعت أن تبدأ بداٌات سلٌمة فً سبٌل 

ذاته، كما أن هناك بعض الدول العربٌة التً لم تتمكن من خفض معدل تزاٌد السكان، مما أدى الوصول إلى الهدف 

 إلى عرقلة سٌر عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فٌها.

وتتمٌز البلدان العربٌة بانخفاض نسبة السكان الذٌن ٌشاركون فً النشاط االقتصادي فٌها. فبٌنما بلغ مجمل السكان 

ملٌون مشتغل. أي أن  54ملٌون نسمة. قدر حجم قوة العمل بنحو  071عقد الحالً )السبعٌنات(، نحو فً بدء ال

% وٌعود ذلك إلى التركٌب العمري للسكان وضعف مساهمة المرأة فً أنشطة 4..5نسبة المشاركة لم تتجاوز 

 إنتاجٌة منظمة خارج المنزل واألسرة) (.

ي فً الدول العربٌة بانخفاض إنتاجٌة العمل وخاصة فً قطاع الزراعة. وهذا إضافة إلى ذلك، ٌتسم األداء االقتصاد

طبعاً ٌعود إلى ضعف مؤهالت ومهارات القوى البشرٌة، طبٌعة التقنٌة المستخدمة ومدى كفاءة إدارة النشاط 

 االقتصادي.

استنتاج مفاده )أن التنمٌة ب 0891وٌخرج التقرٌر الذي أعدته اللجنة الدولٌة برئاسة فٌلً براندت والذي نشر عام 

تقلل من معامل الوالدة(. أن الصلة بٌن الوالدات والتنمٌة تبرز فً اتجاهٌن، من جهة كلما كان مستوى التنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة أعلى انخفض أكثر معامل الوالدة واقترب من المستوى الذي نشأ فً الدول المتطورة 

ن معامل الوالدة أعلى، لدى الظروف األخرى المتماثلة، صعب أكثر تحقٌق صناعٌاً. ومن جهة أخرى، كلما كا

مؤشرات أعلى للتنمٌة، وخاصة بالنسبة للفرد من السكان. وفً نهاٌة المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلً 

بالنسبة للفرد  اإلجمالً بالنسبة للفرد من السكان. وفً نهاٌة المطاف تتوقف وتائر نمو الناتج الداخلً اإلجمالً

من السكان )أي المؤشر االقتصادي للبالد وقدراتها( سواء على حجم اإلنتاج ووتائر نموه أو على وتائر النمو 

 السنوي للسكان) (.

من المظاهر اإلٌجابٌة بالنسبة للسكان والقوى البشرٌة فً الوطن العربً، أن )أبرز أنواع اإلنتاج العربً المستمر 

"اإلنتاج البشري" أي تزاٌد السكان. أما المظاهر المقلقة للناحٌة السكانٌة فً الوطن العربً  على سوٌة عالٌة هو

% من مجموع السكان، وقد تزٌد فً بعض الدول وتنقص فً 01و  54هً : أن قوة العمل ال تزال تمثل بٌن 

 النخفاض نسبة قوة العمل هً :أخرى، إلى أنها تظل منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة) (. واألسباب الرئٌسٌة 

 عدم دخول المرأة العربٌة معترك العمل واإلنتاج بصورة مقبولة. -0

 زٌادة عدد األطفال والسكان المعالٌن )دون سن العشرٌن(. -5

 البطالة بأشكالها المختلفة. -0

أهمٌة خاصة فً  ) ال شك أن تنمٌة الطاقات البشرٌة هً عماد مشروع التنمٌة فً أي مجتمع، ولكنها تكتسب

الوطن العربً، إذ على خالل األفكار الشائعة عن ثراء الوطن العربً، لٌست المنطقة العربٌة غنٌة، فً األجل 

  الطوٌل، إلى بالبشر، وفقط إذا تمت تنمٌة طاقات العرب بما ٌمكنهم من المشاركة الفاعلة فً مشروع التنمٌة(. ) (

لتً ٌقل عدد السكان فٌها عن خمسة مالٌٌن نسمة وتحتاج هذه الدول لتأمٌن وتضم البلدان ا -المجموعة األولى  -0

احتٌاجات مواطنٌها إلى بناء بعض فروع الصناعة مثل الصناعات الغذائٌة، النسٌجٌة، صناعة مواد البناء، الطاقة 



 إلخ .

وتتسع هنا إمكانٌة بناء  مالٌٌن نسمة 01و 4وتضم البلدان التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن  -المجموعة الثانٌة  -5

بعض الصناعات الهامة إلنتاج السلع االستهالكٌة وكذلك الصناعات الكٌماوٌة وصناعة اآلالت لتأمٌن ما تحتاج إلٌه 

السوق المحلٌة، وتتمٌز هذه البلدان بأنها مرتبطة بصورة قوٌة مع الدول األخرى ذات المستوى المماثل من النمو 

 االقتصادي االجتماعً.

ملٌون نسمة، وتحتاج هذه البلدان  04و  01وتضم البلدان التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن  -المجموعة الثالثة  -0

إلى قٌام بعض الصناعات الهامة والمتخصصة أحٌاناً لتأمٌن حاجة السوق من السلع والمواد، والتخصص هنا 

 ٌشمل القطاعات التقلٌدٌة فً الصناعة والقطاعات الحدٌثة.

 ملٌون نسمة. 04وتضم البلدان التً ٌزٌد عدد سكانها عن  -عة الرابعة المجمو -5

وتكون لدى هذه المجموعة إمكانٌة االكتفاء الذاتً واالعتماد على التجارة الخارجٌة واالستٌراد أقل من بقٌة 

 اسٌة لإلنتاج.المجموعة األخرى، وقد ٌمكنها هذا العدد من السكان من بناء قاعدة صناعٌة تشمل كافة الفروع األس

 النقص فً الكوادر الوطنٌة فً الدول العربٌة: -

إن بناء الكوادر القادرة على المساهمة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ٌعنً تطور المدارس والتعلٌم بصورة عامة 

ربٌة فً والتعلٌم بصورة خاصة، فعلى الرغم من كون إعداد الطالب فً الجامعات والمدارس الثانوٌة فً الدول الع

ازدٌاد مستمر إلى أنه ال ٌزال أقل من المستوى المطلوب إذ أن هذه المشكلة هو هروب األدمغة، أو ما ٌسمى 

( إلى البلدان الرأسمالٌة المتقدمة، وأهم العوامل التً تساعد على هجرة الخبرات من brain drainباإلنكلٌزٌة )

لهم الدول التً تستقبلهم وخاصة الرأسمالٌة، وتقدم هذه الدول  الدول العربٌة الظروف المادٌة األفضل التً توفرها

من المغٌرات لسرقة األدمغة من البلدان العربٌة التً هً بأمس الحاجة إلى خبراتها. إن أفضل وسٌلة لبناء الكوادر 

تحقق نتائج الوطنٌة المؤهلة هً بناء شبكة من المدارس التعلٌمٌة الفنٌة ولقد استطاعت بعض الدول العربٌة أن 

 معقولة فً هذا المجال.

وحٌث أن الدول العربٌة مرغمة على استٌراد التكنولوجٌا الحدٌثة من الدول المتقدمة فهً تعانً حالٌاً من مشكلة 

جدٌدة: ما هً درجة التقنٌة والتكنولوجٌا التً ٌجب أن تستوردها، بحٌث تعطٌها أفضل النتائج فً زٌادة إنتاجٌة 

لة النمو والتطور التً تمر بها هذه البلدان؟ ) ( ولإلجابة عن هذا السؤال ٌجب تحدٌد دور العمل وتناسب مرح

ومكانة الثورة التكنولوجٌة العلمٌة فً تسرٌع عملٌة التطوٌر والنمو فً الدول العربٌة. وتعبر الثورة العلمٌة 

وبمعنى أدق تهدف إلى زٌادة إنتاج  التكنولوجٌة أهم العوامل التً تهدف إلى تسرٌع النمو االقتصادي االجتماعً

 السلع والخدمات.) (

 

 اجابه السؤال الثالث

 الوظائف الرئٌسٌه لالعالم فً مجال التنمٌه

 ٌٍٚٛلٛف ػٍٝ طب١ؼت عذٚد اٌؼاللت ب١ٓ اإلػالَ ٚاٌخ١ّٕت، فال بذ بذا٠ت ِٓ:
ف١ٙب اال٘خّبَ بضّٙٛس . فُٙ طب١ؼت ػ١ٍّت االحصبي، ٚاٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ إدسان أٔٙب ػ١ٍّت ِشبسوت ٠ىْٛ 1

 اٌّخٍم١ٓ ٚسصغ صذاُ٘ أِشا ٘بِب فٟ ٔضبعٙب ٚخبصت فٟ اٌبشاِش راث اٌصبغت اٌخ٠ّٕٛت.
. فُٙ ٚظبئف االحصبي، إْ ٌالحصبي ِضّٛػت ٚظبئف ٟٚ٘: ٚظ١فت اإلػالَ، ٚظ١فت اٌخؼ١ٍُ، ٚظ١فت حغ١١ش 2

ف ُِٙ فٟ ػ١ٍّت اٌخ١ّٕت إر حغُٙ اٌغٍٛن ٚاٌّٛالف، ٚظ١فت اٌخشف١ٗ ٚٚظ١فت اٌشلببت، ٚإدسان ٘زٖ اٌٛظبئ
فٟ اٌشؼٛس ببالٔخّبء ٌٍذٌٚت، ٚح١ٙئت إٌبط ١ٌؤدٚا ِٙبَ صذ٠ذة ١ٌٍٚؼبٛا دٚسُ٘ وؤِت ب١ٓ األُِ فضال ػٓ 

 حض٠ٚذ اٌّضخّغ بّؼٍِٛبث عٛي اٌمضب٠ب اٌّغ١ٍت ٚاٌٛط١ٕت ٚاٌم١ِٛت ٚاٌذ١ٌٚت.

اٌضّبػٟ ٚاٌّضخّؼٟ، ِٚب حمذِٗ ِٓ . فُٙ ٔظش٠بث اٌخؤر١ش ٌٛعبئً االحصبي ػٍٝ اٌّغخٜٛ اٌفشدٞ 3ٚ
فُٙ ٌطب١ؼت ١ِٚضاث وً ٚع١ٍت ِٓ ٚعبئً االحصبي، ِٚب حمذِٗ ِٓ فُٙ ٌٍّخغ١شاث اٌخٟ حؤرش ػٍٝ ػ١ٍّت 



االحصبي ِٚٓ أ١ّ٘ت ٌٍخخط١ظ االحصبٌٟ اٌمبئُ ػٍٝ اٌبغٛد اٌخضش٠ب١ت ٚا١ٌّذا١ٔت ٚاٌّغغ١ت ٚحغ١ًٍ 

 اٌّضّْٛ ٌٍٛعبئً اإلػال١ِت
  ١ت بّىبْ فٟ ٘زا االطبس روش بؼض اٌخصبئص اٌؼبِت اٚ اٌخصبئص اٌّشخشوت ٌإلػالَػٍٝ أٗ ِٓ االّ٘

 فٟ اٌذٚي إٌب١ِت ِٕٚٙب اٌذٚي اٌؼشب١ت بصشف إٌظش ػٓ ٔظبَ اٌغىُ ف١ٙب ٟٚ٘ :
ضآٌت أخشبس ٚعبئً اإلػالَ فٟ اٌذٚي إٌب١ِت، ٚوزٌه ٔضذ إْ اٌخذِت اإلػال١ِت حغطٟ ٔغبت ضئ١ٍت  -1

٠خشوض ِؼظُ عىبْ اٌذٚي إٌب١ِت فٟ اٌش٠ف فخصٍُٙ ٔغبت ضئ١ٍت صذا ِٓ اٌخذِت ِٓ اٌغىبْ، وّب 

 اإلػال١ِت.
حغخً اٌىٍّت اٌّىخٛبت فٟ اٌذٚي اٌّخمذِت اٌّشحبت األٌٚٝ ب١ّٕب حّزً ٘زٖ اٌّشحبت فٟ اٌذٚي إٌب١ِت   -2

 اٌىٍّت اٌّغّٛػت )اٌشاد٠ٛ(.
دة اإلػال١ِت، فٟٙ ال حٍمٝ ا٘خّبِب ِٓ صبٔب اٌطببغ اٌغضشٞ ٘ٛ ػبدة اٌطببغ اٌّغ١طش ػٍٝ اٌّب  -3

لطبع وب١ش ِٓ صّٙٛس اٌذٚي إٌب١ِت ُٚ٘ عىبْ اٌش٠ف، ع١ذ ال حّظ ع١بحُٙ أٚ ِشىالحُٙ أٚ 
 ا٘خّبِبحُٙ، ٚرٌه ٠شصغ ٌٍخٛصٗ اٌغضشٞ ٌّؼذ٠ٙب ٚاٌّغؤ١ٌٚٓ ػٕٙب.

اٌضّؼٟ عٛاء ببٌٕغبت  حفخمش اٌذٚي إٌب١ِت إٌٝ اٌّؼشفت اٌؼ١ٍّت اٌخٟ حٍمٟ اٌضٛء ػٍٝ االحصبي  -4

 ألعب١ٌب االحصبي اٌخم١ٍذ٠ت أٚ ببٌٕغبت ٌإلػالَ ٚٚعبئٍٗ ِٚذٜ فبػ١ٍخٙب ٚاالعخضببت ٌشعبئٍٙب.
 ٚحشحبظ ٚحخٛافك اٌغ١بعت االحصب١ٌت ٌٍّؤعغبث االػال١ِت ِغ ِضّٛػت ِٓ اٌؼٛاًِ ِٓ اّ٘ٙب :

 طب١ؼت إٌظبَ اٌغ١بعٟ ٚااللخصبدٞ ٚاالصخّبػٟ اٌمبئُ فٟ اٌّضخّغ. -
 ب١ٕت إٌظبَ ٚع١بعبحٗ ٚاٌخشش٠ؼبث ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّت. -

 اٌٛالغ اٌطبمٟ ٚااللخصبدٞ. -

 اٌخمب١ٌذ ٚاٌؼبداث ٚعٍُ اٌم١ُ فٟ اٌّضخّغ -
 اٌّشعٍت اٌخٟ لطؼخٙب ػ١ٍّت اٌخ١ّٕت. -

 اٌخؼذد٠ت ٚاالػخشاف اٌّخببدي فٟ اٌّضخّغ اٌّذٟٔ. -
 اٌؼاللت ب١ٓ االػالَ ٚاٌخ١ّٕت -

االعبع١ت اٌخٟ ٠ٕبغٟ اٌخشو١ض ػ١ٍٙب فٟ ٘زا اٌّضبي بغغب ِب ٠ش١ش اٌبؼض ٟ٘ أٗ ػٍٝ اْ إٌمطت 
 حخشببٗ اٌّغؤ١ٌٚبث األعبع١ت ٌإلػالَ ِغ أ٘ذاف اٌخ١ّٕت ع١ذ حٕمغُ إٌٝ لغ١ّٓ:

أ٘ذاف ػبِت حغخٙذف حط٠ٛش اٌّضخّغ ٚسفغ اٌّغخٜٛ اٌؼبَ ٌٍضّٙٛس ٚصٕغ اٌّٛاطٓ اٌصبٌظ ٚدػُ  -

 ً.اٌذ٠ّمشاط١ت ٚص٠بدة اٌذخ
ٚأ٘ذافبً خبصت حخصً ببٌضٛأب األخالل١ت ٚاالصخّبػ١ت ٚااللخصبد٠ت ألفشاد اٌّضخّغ، ع١ذ حٙذف اٌخ١ّٕت  -

إٌٝ حض٠ٚذ أفشاد اٌّضخّغ ببٌّؼشفت ٚحمذ٠ُ اٌّغبػذاث اٌخٟ حّىُٕٙ ِٓ ص٠بدة دخٌُٛٙ ٚاالسحفبع بّغخٜٛ 
ُ ِٓ أعذاد ٚظٛا٘ش ٚأفىبس ِغخغذرت ٘زٖ اٌذخٛي، ببإلضبفت إٌٝ حزم١ف األفشاد ٚحٛػ١خُٙ بّب ٠ذٚس عٌٛٙ

ػٍٝ اٌصؼ١ذ٠ٓ اٌّغٍٟ ٚاٌذٌٟٚ، ٚح١ّٕت اإلِىب١ٔبث االلخصبد٠ت، ٚحٛع١غ ِضبي اٌخش٠ٚش، ٚإحبعت اٌفشصت 

ألفشاد اٌّضخّغ الوخشبف ِٛا٘بُٙ ٚاعخغالٌٙب ٌٍّصٍغت اٌؼبِت ٚاال٘خّبَ بخغغ١ٓ األعٛاي اٌصغ١ت 
 اٌؼبِت.

حّزً أُ٘ اٌخغذ٠بث اٌخٟ حٛاصٗ ػبٌّٕب اٌؼشبٟ فٟ ٘زٖ ا٢ٚٔت خبصت ٌّٚب وبٔج ػ١ٍّت اٌخ١ّٕت اٌشبٍِت 
ٚأٗ ِٓ شؤٔٙب أْ حغ١ش ببٌشوب اٌؼشبٟ ٔغٛ اٌّض٠ذ ِٓ اٌخمذَ ٚاالصد٘بس فٟ شخٝ ٔٛاعٟ اٌغ١بة، فئْ 

االػالَ بىً ٚعبئٍٗ ٠ؼذ ٚاعذا ِٓ أُ٘ اٌغبً اٌخٟ حغبػذ ػٍٟ حغم١ك اٌخ١ّٕت اٌشبٍِت ِٓ خالي 

ٕٛط بٗ فٟ خذِت اٌّضخّؼبث ٚإػذاد٘ب إػذادا ع١ٍّب ٌخغم١ك أوبش لذس ِّىٓ ِٓ أدائٗ ٌٍذٚس اٌّ
ِىخغببث اٌخ١ّٕت، خبصت ٚاْ اٌؼاللت ب١ٓ اإلػالَ ٚاٌخ١ّٕت ػاللت أص١ٌت ٚلذ٠ّت ٚحشحبظ ببٌفطشة اٌبشش٠ت 

 وٕشبط طب١ؼٟ فٟ اٌغ١بة ا١ِٛ١ٌت.
حغ١١شاث صٛ٘ش٠ت فٟ اٌفؼً ٚاٌغٍٛن فٟ فبٌخ١ّٕت لبً وً شٟء ح١ّٕت بشش٠ت ٚرمبف١ت حغخٍضَ إعذاد 

ا٢ساء ٚاالحضب٘بث ٚاٌّؼخمذاث ٚاٌم١ُ ٚطشق اٌخفى١ش، ٚحٍؼب ٚعبئً اإلػالَ اٌضّب١٘شٞ دٚسا ٘بِب فٟ 
ح١ّٕت اٌّضخّؼبث ٚإعذاد اٌخغ١١شاث فٟ اٌغٍٛن ٚاألٔشطت، ٚسصذ األداء اٌخّٕٛٞ ِٚخببؼخٗ ٌخغم١ك لذس 

ُ اٌّٛضٛػٟ ٌضٙٛد اٌخ١ّٕت، ببالضبفت إٌٝ اٌمذسة ػٍٝ حؼذ٠ً أوبش ِٓ اٌّغبءٌت اٌّضخّؼ١ت، ٚاٌخم١١

 اٌّغبساث، ٚحم١ًٍ اٌٙذس ٚعٛء اٌخخط١ظ ٚاٌفغبد، ٚاٌخش٠ٚش ٌّٕبرس إٌضبط.
ٚإل٠ضبد اٌٛػٟ ببٌغبصت إٌٝ اٌخ١ّٕت ٚاٌخغ١١ش، فئْ ٕ٘بن إصّبػبً ػٍٝ إْ ٚعبئً اإلػالَ بّب حمذِٗ ِٓ   

٠ٚشٜ   ّخمذِت ٚحٟٙء ػٍٝ األلً إٌّبػ اٌصبٌظ ٌٍخ١ّٕت ٚاٌخغ١١ش،ِؼٍِٛبث حخ١ظ االٔفخبط ػٍٝ اٌذٚي اٌ
ػٍّبء االحصبي أٗ بذْٚ اعخزبسة طّٛط األفشاد ٚعزُٙ ػٍٝ اٌىفبط ِٓ اصً ع١بة أفضً فبْ اٌخ١ّٕت حصبظ 

ِغخغ١ٍت، ٚوزٌه حٕضظ ٚعبئً اإلػالَ فٟ إربسة اال٘خّبَ ٚحشو١ض االٔخببٖ ػٍٝ ػبداث ِّٚبسعبث حم١ٕت 

 غبػذ ػٍٝ إدسان األفشاد ببٌغبصت إٌٝ حغ١١ش بؼض ػبداحُٙ ٚأّٔبط عٍٛوُٙ.صذ٠ذة ح
 ٠مٛي ٌٚبٛس ششاَ فٟ وخببٗ  ٚفٟ ٘زا االطبس

(Mass Communication and National Development) 
 إْ دٚس اإلػالَ فٟ ػ١ٍّت اٌخ١ّٕت ٠خّغٛس فٟ : 

 دٚس اإلػالَ فٟ حٛع١غ آفبق إٌبط-
 ٚس اٌشل١ب٠ّىٓ ٌالػالَ أْ ٠ٍؼب د-

 ٠ّىٓ ٌالػالَ أْ ٠شذ االٔخببٖ إٌٝ لضب٠ب ِغذدة-

 ٠ّىٓ أْ ٠شفغ طّٛعبث إٌبط، ٚاْ ٠صٕغ ِٕبخب ِالئّب ٌٍخ١ّٕت-
 شىشاإضبفت ٌّب ٌٛعبئً اإلػالَ ِٓ ٚظبئف ِٚٙبَ حؼ١ّ١ٍت ٚدٚساً فٟ صٕبػت اٌمشاس.-
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