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Abstract 
 

The research aims at studying the effect of population growth and GDP in 
international capital flows, both in Malaysia and Indonesia during the period (1991-2007). 
The ready Statistical Software (Minitab) has been used to estimate some indicators adopted 
to analyze and evaluate the nature of relations between the variables mentioned and to test 
hypotheses, research has come to a set of conclusions concerning the two sides, the 
theoretical and practical, the most important make sure the research hypotheses, especially 
which related to the impact of GDP in the movement of international flows in the countries 
those are the sample of the research. Finally, a set of recommendations were found, most 
notably that developing countries recognize the fact that the importance of international 
flows of foreign capital to achieve high rates of economic growth and improving living 
standards is not an easy tasks for the governments of concerned countries in economic 
transition, and the achievement of those tasks without ensure the stability of foreign capital 
in its various forms is the greatest challenge. 
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ثر النم و ال سكاني والن اتج المحل ي اإلجم الي ف ي الت دفقات الدولی ة أاستھدف البحث دراسة 
وتم االس تعانة بالبرن امج ). ٢٠٠٧-١٩٩١ (للمدةلرؤوس األموال، في كل من مالیزیا واندونیسیا 

 للح  صول عل  ى تق  دیرات لمؤش  رات اعتم  دت لتحلی  ل وتقی  یم طبیع  ة )Minitab( اإلح  صائي الج  اھز
العالقات بین متغیرات البحث واتجاھاتھا واختبار الفرضیات، وقد توصل البحث إل ى مجموع ة م ن 

 ص   حة فرض   یات البح   ث و تأك  دنتاجات والمتعلق   ة بالج   انبین النظ  ري و التطبیق   ي، أھمھ   ا االس  ت
  . مایتعلق بأثر الناتج المحلي اإلجمالي في حركة التدفقات الدولیة في البلدان عینة البحثًخصوصا

ن عل ى البل دان النامی ة إدراك حقیق ة أواختتم البحث بمجموعة من التوصیات كان أبرزھ ا ب 
ن تحقی ق أدفقات الدولی ة ل رؤوس األم وال األجنبی ة وفائ دتھا لل دول الت ي ت ستقر فیھ ا، وأھمیة الت 

 ال سھلة لحكوم ات البل دان المعنی ة مھ امال م نالنمو االقتصادي وتحسین مستویات المعیشة ال یعد 
دون ضمان استقرار رؤوس األم وال من  تحقیق تلك المھام نإفي مرحلة التحول االقتصادي، كما 

  . أعظمًیة بمختلف أشكالھ یشكل تحدیااألجنب
  

  . األموال النمو السكاني، الناتج المحلي، التدفقات الدولیة لرؤوس  :الكلمات المفتاحیة
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   المقدمة

ً ج زءادول ي نق دي  متغی ر أين أ ش أتعد حركة ت دفقات رؤوس األم وال الدولی ة، ش انھ
  . تنسجم مع ھذا النظامأن  تعمل وتحاولالدولينقدي النظام ال آلیةمن 

ً ت أثرا وأكثرھ ا تغیی رات ھ ذا النظ امع ن ً تعبی راً ایضأقد تكون  حركة ھذه التدفقات إن
، لھ  ذا فل  یس م  ن الغراب  ة أن نرص  د تغیی  رات ف  ي التوزی  ع الن  وعي إلش  كال وأنم  اط ھ  ذه بھ  ا

ھ  ذه  اختالف  ات ف  ي األھمی  ة الن  سبیة لوج  ودالت  دفقات ض  من فت  رات زمنی  ة مختلف  ة، إي إن 
 للتغی  رات الدولی  ة ف  ي النظ  ام االقت  صادي، فالت  اریخ االقت  صادي م  ثال ی  سجل ت  ابعاألش  كال 

ارتف  اع األھمی  ة الن  سبیة لحرك  ة الق  روض والم  ساعدات الخارجی  ة ف  ي مرحل  ة ال  سبعینات 
 حرك  ة رؤوس األم  وال م  نسجل أعل  ى ن  سبة ت   تكان   إذوالثمانین  ات م  ن الق  رن الماض  ي، 

 تج ارب التنمی ة االقت صادیة ل دول تن وعاف ق لظ روف عدی دة منھ ا وقد یك ون ھ ذا مو. الدولیة
العالم الثالث في ظل حداثة االستقالل ومحاولة تأكید ھ ذا االس تقالل م ن خ الل ش عار التنمی ة 

ال ذي الخ ارجي التموی ل ف ي أوق ات كثی رة إل ى و بطبیعة الحال اللج وء ت تطلبالتيالمستقلة و
  . قروض دولیة في الغالب صیغةأخذ

ی ة ف ي تل ك زفك ار التدخلی ة ض من الحقب ة الكین ھیمن ة القط اع الع ام واألدع مكن أن نوی
المرحلة والحد من ھامش حركة القطاع الخ اص ومحدودی ة االنت شار والتعام ل ف ي األس واق 

 ان سیابیة حرك  ة رؤوس األم  وال بوج  ھ ة م ام  د لوقف ت م ن ب  ین العوام ل الت  ي المالی ة الدولی  ة
  . الخ...تثمار األجنبي المباشر أو تدفقات الحافظة والتدفقات الرسمیةالدولیة المتجسدة باالس

أربع  ة مباح  ث رئی سة، تن  اول األول من  ھ منھجی ة البح  ث، أم  ا عل ى وت م تق  سیم البح  ث 
المبحث الثاني فقد تناول اإلطار النظري لمتغیرات البحث والخاص بمفھ وم الت دفقات الدولی ة 

ق تقدیره ومفھ وم النم و ال سكاني ائ الناتج المحلي وطرلرؤوس األموال واھم أشكالھا ومفھوم
وآث  اره عل  ى االقت  صاد، ورك  ز المبح  ث الثال  ث عل  ى تحلی  ل واختب  ار العالق  ة ب  ین متغی  رات 

  .البحث وعرض المبحث الرابع أھم االستنتاجات والتوصیات التي توصل إلیھا البحث
  منھجیة البحث

  مشكلة البحث
وجود عالقة بین التدفقات الدولی ة  إلىراسات التجریبیة الدتشیر األدبیات االقتصادیة و

ً وتت  رك طبیع  ة تل  ك العالق  ة ج  دال. والعدی  د م  ن العوام  ل االقت  صادیة الخاص  ة ف  ي ك  ل دول  ة
  .مزید من البحثال مازال بحاجة إلى ً قائماًوخالفا

 ھ   ل  "آلت   يویمك   ن ص   یاغة م   شكلة البح   ث ب   شكل أدق م   ن خ   الل ط   رح الت   ساؤل ا
اصلة في بعض العوامل االقت صادیة كالن اتج المحل ي اإلجم الي والنم و ال سكاني التذبذبات الح

 تحرك ات الت دفقات الدولی ة ل رؤوس األم وال بمختل ف أش كالھا وم ستویاتھا قادرة على تف سیر
 ف  ي دف  ع عجل  ة التنمی  ة األھ  م ال  دور  لھ  ذه الت  دفقات تك  ونأنھ یتوق  ع الس  یما أن  و ؟وتقلباتھ  ا

  ."اضیف أو المستقبل لھاالقتصادیة في البلد الم
  أھمیة البحث

تبرز أھمیة دراسة حركة التدفقات الدولیة لرؤوس األموال من اإلجم اع ال ذي حظی ت 
إذ إن االس  تعانة بھ  ذه  .ب  ھ ھ  ذه الت  دفقات م  ن خ  الل دورھ  ا ف  ي عملی  ة التنمی  ة االقت  صادیة

ل دخل والتوظی ف نھا أن ت ؤدي إل ى زی ادة دع م االس تثمار ث م زی ادة الن اتج واأالتدفقات م ن ش 
لتبدأ بعد ذلك القوى التراكمیة لعملیة التنمی ة برف ع الق درة الذاتی ة لالقت صاد الق ومي ف ي تولی د 

  .مدخرات تحتاجھا ھذه الدول في استمرار عملیة التنمیة االقتصادیة
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  أھداف البحث
  :اآلتیةیسعى البحث إلى تحقیق األھداف 

ألموال وبیان مدى أھمیة ھذه الت دفقات ف ي توضیح أھم أشكال التدفقات الدولیة لرؤوس ا .١
 .تحقیق التنمیة االقتصادیة للبلدان المضیفة أو الجاذبة لھذه التدفقات

 بع  ض العوام  ل االقت  صادیة متمثل  ة بالن  اتج المحل  ي لی  ة العالق  ة ب  ینآتوض  یح ش  كل و .٢
 . التدفقات الدولیة لرؤوس األموالوحركةاإلجمالي والنمو السكاني 

  فرضیة البحث
 الن اتج  وخاص ةت ؤثر بع ض العوام ل االقت صادیة"ة مفادھ ا نى البحث فرضیة رئیسیتب

 ذا دالل ة ًالت دفقات الدولی ة ل رؤوس األم وال ت أثیراحج م المحلي اإلجمالي والنمو السكاني في 
  :آلتیةن ھذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة اع، وینبثق ًمعنویة إحصائیا

 ً. ذا داللة معنویة إحصائیاًلدولیة تأثیراالتدفقات احجم یؤثر النمو السكاني في  .١
 ً. التدفقات الدولیة تأثیرا ذا داللة معنویة إحصائیاحجمیؤثر الناتج المحلي اإلجمالي في  .٢

  الحدود المكانیة والزمانیة للبحث
وذل ك .   من بعض بلدان ش رق آس یا متمثل ة بمالیزی ا واندونی سیاعمدیھتم اختیار عینة 

  :آلتیةلألسباب ا
 .ل من مالیزیا واندونیسیا من البلدان ذات االقتصادیات حدیثة التصنیعتعد ك .١
 وب  التنوع الكبی  ر م  ن حی  ث الم  وارد الطبیعی  ة وال  سكان الع  اليتت  سم ھ  ذه البل  دان ب  األداء  .٢

 .والثقافة والسیاسیات االقتصادیة
بسبب توافر بیان ات كامل ة ت ستلزمھا متطلب ات تطبی ق البح ث واس تمرار ن شرھا بانتظ ام  .٣

 األفك  ار تج  سیدولعلھ  ا م  دة كافی  ة یمك  ن م  ن خاللھ  ا  ،٢٠٠٧-١٩٩١ل  ة م  دة البح  ث طی
 .األساسیة للبحث على المستوى التطبیقي وتحلیل النتائج وتفسیرھا

   البحثمنھج
للبیان ات والمعلوم ات المتاح ة د األس لوب التحلیل ي ااعتم نھ تم إ البحث فأھدافلتحقیق 

 دع ت أینم االمختلف ة سالیب اإلحصائیة  باالستعانة باألوالمؤشرات التي تم احتسابھا وتقدیرھا
الوس  ط (وم  ن أھ  م األس  الیب اإلح  صائیة الم  ستخدمة مق  اییس النزع  ة المركزی  ة  ،ال  ضرورة

وتحلی  ل االرتب  اط ع  ن طری  ق معام  ل ) االنح  راف المعی  اري (مق  اییس الت  شتتو) الح  سابي
 المتغی ر المعتم د باس تخدام ى عل ث ر المتغی رات الم ستقلةأ، في حین ت م تق دیر االرتباط البسیط

 )Minitab( البرن امج اإلح صائي الج اھزاس تخدام  بتحلیل االنحدار الخط ي الب سیط والمتع دد
               : اآلتیةنموذج البسیط الصیغة األخذ أ، وقد على الحاسوب اآللي

Y=α + βX                               
  :أدناه الصیغة أخذیھ نإنموذج االنحدار المتعدد فأ أما

Y= α + β1Xi1 +β2Xi2 + β3Xi3 + . . . . . . . .βКxiК +∑i                                                    
  
 إل   ى) xi( معلم   ات النم  اذج، و إل  ى) α ،βi( المتغی   ر المعتم  د ، و إل  ى) Y( ت  شیر إذ

  .المتغیرات المستقلة الداخلة في معادالت االنحدار
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  البحث لمتغیرات لنظريا اإلطار

  آثارھا أصنافھا، المال، لرأس الدولیة التدفقات ماھیة -ًأوال
  المال لرأس الدولیة التدفقات ماھیة  .١

 واألس واق الوسطاء طریق عن یتحرك إذ متعددة، منافذ عبر الدولي المال رأس یتدفق
 التنق ل، عل ى رةبالق د یتمت ع األج ل ق صیر الم ال سأف ر األجل، والطویلة القصیرة المدد وفي

 س عر ظ ل ف ي ال دول ب ین التع ادل إل ى تمی ل األج ل ق صیرة األص ول عل ى العوائد إن بمعنى
 طوی ل الم ال رأس یتمتع مدى أي إلى ھو تساؤل یبرز المجال ھذا وفي المغطاة، غیر الفائدة
 ب ین الم ساواة إل ى تمی ل العینی ة األص ول عل ى العوائ د وھ ل ً،دولیا التنقل على بالقدرة األجل
 ب ین مث لأ ب شكل تخصی صھ ت م ق د الع المي الم ال رأس رص ید یك ون بحی ث، المختلف ة الدول

 ت م ل ذلك األج ل، وطوی ل ق صیر الم ال رأس ت دفق مق اییس تحدید یتطلب ذلك إن العالم، دول
 س  وق أدوات م  ن ص  افیة إص  دارات إجم  الي، م  صرفي إق  راض إل  ى ال  دولي التموی  ل تجزئ  ة

 محم ود،( لالس تثمار ال سنویة والمحفظ ة الدولی ة ال سندات م ن راإلص دا ص افي ال دولي، النقد
٥٣ ،٢٠٠٥.(  

 ھ ذه انخف اضً دولی ا األموال ورؤوس النقود تدفقات حركة متابعة خالل من والمالحظ
 ق د الدولی ة ال سندات م ن األعظم الشطر نأل الماضي، القرن من التسعینات عقد خالل النسبة

 ال دولي البن ك مث ل الدولی ة المنظمات في ھو مما كبرأ بنسبة الشركات خالل من إصدارھا تم
 الت  دفقات حج  م أن الم  الیون الخب  راء ویق  در). ٢٠٠١،٣٥ ألبی  اتي، (ل  ھ التابع  ة والوك  االت
 الدولی  ة التج  ارة لتموی  ل% ٤  منھ  ا یتج  ھ دوالر بلی  ون ١٠٠ ھ  وً س  نویا العالمی  ة الرأس  مالیة

، ف ي والخ دمات وال صناعة الزراع ة ع اتقطا ف ي المباش رة اإلنتاجی ة لالستثمارات%  ١٦و
 أو وال سندات األس ھم عب ر المختلف ة األس واق ف ي المالی ة للتوظیف ات األم وال بقی ة تتج ھ حین

 مطل ع ومن ذ).  ٨٦ ، ٢٠٠٣ال دولي، النق د ص ندوق (العم الت ص رف أسعار على المضاربة
 حج  م تقریب  ا لیع  اد المباش  ر االس  تثمار حج  م ك  ان نھایت  ھ حت  ى و الماض  یة الت  سعینات عق  د

 الق  رن مطل  ع من  ذ الدولی  ة ال  سندات س  رعة زادت ث  م الدولی  ة، ال  سندات طری  ق ع  ن التموی  ل
  ).٦٠ ،٢٠٠٢ حسان، (الحالي

 األس واق من الشراء عملیات على تشتمل والتي المحفظة في الدولیة للتدفقات وبالنسبة
 ھ ذه حج م زاد ة ف ي المحفظ أجنبی ة وس ندات أس ھم ص ورة في Secondary Markets الثانویة

 ب  رزأ نإو كبی  ر، حج  م وھ  و ٢٠٠٠ ع  ام ف  يً س  نویا دوالر تریلی  ون تج  اوزت و الت  دفقات
 ش  ركات و االس  تثمار ش  ركات ھ  ي المج  ال ھ  ذا ف  ي بن  شاط تعم  ل الت  ي المالی  ة المؤس  سات

 عق  د بدای  ة من  ذ كبی  رة بدرج  ة الن  شاط ھ  ذا ت  ضخم وق  د ،التقاع  د روات  ب وص  نادیق مینأالت  
 اقت  صاد م نھج إل ى االش  تراكیة ال دول مجموع ة تح  ول ب سبب الماض ي نالق  ر م ن الت سعینات

 إل ى أدى مم ا، الدولی ة األس ھم ف ي االس تثمارات عل ى القی ود إزال ة أو تخفی ف وك ذلك السوق
 ی تم ال ذي األمریكیة المحفظة رأسمال حجم بلغ ١٩٩٦ عام نھایة وفي. المالیة المحافظ تنویع

 ٩٨٥ یق  ارب م  ا فیھ  ا الرئی  سة المؤس  سات خ  الل م  ن ةالمتح  د الوالی  ات خ  ارج ب  ھ االحتف  اظ
 بلی ون ١٥٨ نح و ھولن دا وف ي دوالر بلی ون  ٤٢٢نحو بلغ المتحدة المملكة وفي دوالر بلیون

  ).٤٠ ،٢٠٠٣ نجرس، (دوالر بلیون ١٥٠ بلغ فقد لكندا بالنسبةً اوأخیر دوالر
 أص ول وھ ي ،القصیر األجل: مستویین ضمن تندرج المالیة األصول نإف عام وبشكل

 مث ل النق د س وق أدوات و المالی ة الوس اطة مؤس سات ل دى ودائ ع ش كل ف ي بھ ا االحتف اظ یتم
).  اإلذن وس    ندات الكمبی    االت (التجاری    ة واألوراق) Treasury Bills( الخزان    ة اذون    ات

 مث  ل الم  ال س  وق ب  أدوات االحتف  اظ ی  تم إذ األج  ل، طوی  ل األص  ول ھ  ي الث  اني والم  ستوى



  ]١٥ [يعقوب وحممد 
 

 المباش ر األجنب ي باالس تثمار الخاص ة األس ھم وح صص واألس ھم العق اري نوال رھ السندات
  .الجنسیة المتعددة الشركات خالل من

 المال لرأس الدولیة التدفقات تصنیف .٢
 وھ   ي الدولی   ة األم   وال رؤوس لحرك   ة ةرئی   س أص   ناف أربع   ة ب   ین التمیی   ز یمك   ن

  ):٢٦٨ ،٢٠٠٢ الحسیني،(
  ینيالع المال ورأس النقدي، المال رأس ١-٢

 ھ ذا بھ ا یم ر مرحلتین تعكس إنما دولیا المتدفق المال رأس نوعي بین المقابلة ھذه إن
 المتمث ل الم ال ل رأس النق دي ال شكل وھو) المؤقت( الحالي التدفق مرحلة ھي األولى التدفق،

. اإلنتاجی  ة الطاق  ة توس  یع ف  ي ت  ستخدم رأس  مالیة تراكم  ات تحقی  ق نھاأش   م  ن الت  ي ب  العمالت
 وخ دمات س لع إلى النقود بتحویل وتتمثل سابقتھا تتبع التي النھائي التدفق مرحلة يھ والثانیة

  .العیني المال برأس علیھ مایطلق وھو نھائي بشكل
  )لتسلیفيا (النقدي المال ورأس اإلنتاجي، المال رأس ٢-٢

 اس تثماریة ف رص ع ن تبح ث الت ي الرأس مالیة الت دفقات اإلنت اجي، الم ال ب رأس یقصد
  .المباشرة وغیر المباشرة األجنبیة كاالستثمارات مؤاتیة

 م ن البل د علیھ ا یح صل الت ي الخارجی ة بالقروض یتمثل فھو لتسلیفي،ا المال رأس آما
 األم وال ھ ذه وت ستخدم ال خ، .... المالی ة واألس واق كالحكوم ات المختلف ة الخارجیة المصادر

  .اإلنتاجیة االستیرادات لتمویل عادة
  األمد قصیر المال ورأس األمد یلطو المال رأس ٣-٢

 ع  ن تزی  د لم  دة البل  دان ب  ین الرأس  مالیة بالت  دفقات األم  د طویل  ة األم  وال رؤوس تتمث  ل
 عل  ى دورھ  ا ویتوق  ف ال  خ،...بال  سندات واالس  تثمار المباش  رة األجنبی  ة كاالس  تثمارات ال  سنة،

 الع  الم دول ف  ي األرب  اح تحقی  ق ع  ن البح  ث وعل  ى ال  صرف أس  عار ف  ي الن  سبیة التغی  رات
 ربحیتھ ا من التأكد لعدمً نظرا المخاطرة بأموال التدفقات من النوع ھذا عرفی لذلك المختلفة،

  .البعید المستقبل في
 ك الودائع سنة، من قلأ ةمدل الرأسمالیة التدفقات فھي األمد ةقصیر األموال رؤوس أما

 ھیئ  ة عل  ى الث  روات انتق  ال ت  شمل ك  ذلك ال  خ،...والعم  الت واألس  ھم التجاری  ة والكمبی  االت
 س ندات ف ي الصادرات حصیلة استثمار مثل اإلقلیمیة الحدود عبر األجل قصیرة مالیة أوراق
 ال صرف ومخ اطر المتوقع ة الفائ دة مع دالت عل ى ب دورھا تعتم د الت ي األجل قصیرة أوربیة

 المع   امالت حج   م ات   ساع ف   ي ھ   ام ب   دور التج   ارة ت   سھم ك   ذلك. العملی   ات لتل   ك الم   صاحبة
 ھ وھذه  األموال رؤوس  مایمیز أھم ولعل المصدرین، قروض مثل األمد قصیرة الیةالرأسم

 الت دفقات م ن الن وع ھذا على یطلق لذا األجل، طویلة األموال برؤوس مقارنة الفائقة سیولتھا
  .الساخنة بالنقود الرأسمالیة

  الخاص المال ورأس الحكومي، المال رأس ٤-٢
 أو اإلنت  اجي ب  شكلیھ ت  صدیره العام  ة ال سلطات ولىتت   الحك  ومي، الم  ال ل  رأس بالن سبة

 إم ا الرس میة، اإلنمائی ة الم ساعدات أو الرس میة الخارجی ة الق روض حال ة ف ي كم ا ،لتسلیفيا
) وال   شركات ك   البنوك (خاص   ة مؤس   سات قی   ام حال   ةب یتمث   ل ھإن   ف الخ   اص الم   ال رأس

  .المصرفیة الخارجیة القروض حالة في أو خارجیة باستثمارات
  المال لرأس الدولیة التدفقات على المترتبة اراآلث  .٣

 وم   ن الم   ال ل   رأس الدولی   ة الت   دفقات حرك   ة ع   ن الناجم   ة اآلث   ار م   ن العدی   د ھن   اك
 الن  واحي بع  ض ھن  اك آن یالح  ظ التنمی  ة ف  ي المعون  ات دور ولتقی  یم المختلف  ة، م  صادرھا
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 إن نج  د ابياالیج   الجان  ب فف  ي س  لبیة، ن  واحي لھ  ا نج  د ذل  ك م  ع الم  صدر لھ  ذا االیجابی  ة
 المعون ات بع ض أن عل ى ال رغم م ن إلیھا، ماسة حاجة في نامیة دول إلى توجھت المعونات

 إلغ اء الغنی ة ال دول ق ررت ذل ك جان ب إل ى اقت صادیة، غی ر ألسباب أخرى لدول تقدمھا التي
 ت  سدید م  ن ب  دال أخ  رى أغ  راض إل  ى توجھھ  ا إل  ى أدى مم  ا فق  را، األش  د ال  دول دی  ون جمی  ع

.  والتعل یم كالصحة االجتماعي المجال في خاصة التنمیة أھداف بعض تحقق لتاليوبا الدیون،
 عل ى تك ون الثنائی ة المعون ات اغل ب أن نج د الم صدر، لھ ذا ال سلبیة باآلث ار یتعل ق ما في أما

 ك  شراء مح  دودة إلغ  راض توجیھھ  ا إل  ى الم  ستفیدة ال  دول تل  زم بحی  ث مقی  دة، معون  ات ش كل
 أي م  زدوج تقیی  د ش  كل المعون  ات ھ  ذه تأخ  ذ ق  د أو المانح  ة، ولال  د م  ن والم  ستلزمات ال  سلع
 م ن م ستوردة س لع عل ى إنفاقھ ا جان ب إل ى المعون ات تمول ھ أن یج ب ال ذي الم شروع تحدید

 وس  عر بن  وع یتعل  ق فیم  ا الفقی  رة ال  دول م  صالح م  ع یتع  ارض التقیی  د وھ  ذا، المانح  ة ال  دول
 ،٢٠٠٢ الح  سني،( سیاس  یة أھ  دافھا كان  ت المعون  ات اغل  ب أن نج  د ذل  ك ًف  ضال ع  ن ال  سلع،

٢٧٢(.  
 تخف  یض ف  ي ت  سبب والق  روض المعون  ات ف  ي الزی  ادة أن التجریبی  ة النت  ائج وتظھ  ر

 المعون ات( العن صرین لھذین المنفصلة اآلثار اختالف من الرغم على للبلد المحلیة اإلیرادات
 الم  دى ف  ي الحكومی  ة اإلی  رادات ف  ي زی  ادة إل  ى ت  ؤدي الق  روض ف  ي فالزی  ادة ،)والق  روض

 المتوس ط، الم دى ف ي العامة اإلیرادات تخفیض في تسبب المنح في الزیادة في حین القصیر،
 تخف  یض إل  ى أدى المحل  ي الن  اتج م  ن% ٤ بمتوس  ط الم  نح زی  ادة ف  ان الدراس  ة ھ  ذه ووف  ق

  ).٤٨ ،٢٠٠٤ كلمنتش، (اإلجمالي المحلي الناتج من% ١.١ بنحو اإلیرادات
 عملی   ة أن منھ   اً اعتق   ادا الخ   ارج م   ن االقت   راض ف   ي النامی   ة ال   دول توس   عت ولق   د

 ف  ي منھ  ا تع  اني الت  ي الكبی  رة الم  شكلة وتناس  ت للتنمی  ة، مرتفع  ة مع  دالت تحق  ق االقت  راض
 الق  روض قیم  ة ارتف  اع ع  ن م  اإ ،الناجم  ة الخارجی  ة ال  دیون م  شكلة وھ  ي ،الح  الي الوق  ت

 م ن ب دال االس تھالكیة التالمج ا تموی ل ف ي الق روض ھ ذه اس تخدام ل سوء نتیجة أو المختلفة،
 الع ام القط اع في الحال ھو كما العائد منخفضة اإلنتاجیة المجاالت في أو اإلنتاجیة المجاالت

  ).٣٤ ،١٩٨٦ احمد،(
 ب ین الم ال لرأس الدولیة التدفقات حركة نع الناجمة اآلثار أھم بیان یمكن عام وبشكل

  ):٢٧٤ ،٢٠٠٢ الحسني، (على النحو اآلتيو المختلفة العالم مناطق
 ال دول إل ى الم ال ل رأس الم صدر البلد یجنیھا التي المكاسب نإ :المال لرأس المصدر البلد  -  أ

 حال ة ف ي كم ا الخ ارج ف ي األم وال رؤوس اس تثمار م ن متول دة أرباح تحقیق ھي األخرى
 ف  ي العم  الت بی  ع أو الفوائ  د واستح  صال الق  روض م  نح أو الخارجی  ة االس  تثمارات إقام  ة

 البل  د عل  ى ال  سیاسیة وحت ى االقت  صادیة ال  سیطرة إمكانی  ة وك ذلك. الدولی  ة ال  صرف أس واق
 حال ة ف ي أو المباش ر األجنب ي االس تثمار أط ار في األمد طویلة األموال لرؤوس المستورد

 البل  د رب  ط إل  ى یق  ود مم  ا ،طویل  ة لفت  رات مع  ین م  صدر م  ن الخارجی  ة الق  روض تق  دیم
 البل دان منتج ات م ن العدی د ت سویق یمك ن كم ا.  للخ ارج واقتصادیة مالیة بتبعیة المقترض

 ھ ذه ف ي بن وك أو لھ ا ف روع ف تح طری ق ع ن المختلف ة ال دول إل ى منھ ا الصناعیة وخاصة
 .األخیرة
 ب التحویالت تتمث ل فھ ي للخ ارج، المال رأس تصدیر بعملیة تحیط التي التحذیرات أما

 ،إذ للخ ارج) أخ رى قیادی ة عم التب أو المحلیة بالعملة المقیم سواء( المال رأس من الضخمة
  .العجز إلى البلد مدفوعات میزان اتجاه إلى ذلك یؤدي أن یحتمل
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 ،اآلتی ة المن افع عل ى سیح صل المال لرأس المستورد البلد نإ :المال لرأس المستورد البلد  -  ب

 اإلس راع وك ذلك. الم دفوعات یع زز مم ا ،القروض وخاصة للبلد الشرائیة القوة زیادة منھا
 مع دالت تحقی ق م ن العج ز بل د ی تمكنإذ  البعی د، األم د عل ى االقت صادیة التنمی ة لیةعم في

 الق  روض حال  ة ف  ي كم  ا االنكماش  یة، ال  سیاسات اتخ  اذ إل  ى الحاج  ة دونم  ن  للنم  و عالی  ة
 . التكنولوجیا ونقل اإلنتاجیة
 یحققھ ا الت ي العوائ د م ن ج زء عل ى الح صول الم ال ل رأس الم ستورد للبل د یمك ن كما

  .المباشر األجنبي االستثمار رباحأ على المفروضة الضرائب مثل األجنبي المال سرأ
 عملی  ة ت  ؤدي فق  د م شاكل، م  ن یخل  و ال أم  ر األجنبی ة األم  وال رؤوس اس  تقدام أن بی د

 للبل  د النقدی  ة القاع  دة توس  یع إل  ى علی  ھ رقاب  ة وج  ود ظ  ل ف  ي األجنب  ي الم  ال رأس ت  راكم
 ف ي ال داخل إل ى الت دفقات ھ ذه ت سھم ال ق دو. الت ضخمیة طال ضغو ارتف اع وبالت الي المستورد
 ھ و ذل ك یح دد ال ذي نأل ،ض ئیلة بن سب الإ األج ل والطویلة الرشیدة االستثمارات تخصیص

 وتنظ  یم بمق  ادیر المتعلق  ة الق  رارات اتخ  اذ ف  ي ص  عوبة تح  دث ق  د وعندئ  ذ. الم  ضاربین راءآ
 المتلق  ي للبل  د االقت  صادیة األھ  داف ىعل   تعتم  د الت  ي الالزم  ة االقت  صادیة ال  سیاسات وتوقی  ت

 لل داخل الرأس مالیة الت دفقات تق ود وق د. السائدة المؤسسیة والقیود األجنبي صرفھ نظام وعلى
 هھ ذ نإ وبالت الي. علیھ ا م سیطر غی ر عالی ة م ستویات إل ى الحقیق ي الصرف سعر بلوغ إلى

 ت  صاعد وبالت  الي) العج  ز بل  دان (الم  ستوردة للبل  دان الت  صحیحیة العملی  ة م  ن أخذتس   الح  ال
  .الدولیة المالیة التزاماتھا

  تقدیره قائوطر اإلجمالي المحلي الناتجً-ثانیا
  اإلجمالي المحلي الناتج .١

 لكاف  ة مقیاس  ا ع  ده ف  یمكن ع  دة، زوای  ا م  ن اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج إل  ى النظ  ر یمك  ن
 س نة تك ون ع ادة دةمح د زمنی ة م دة وف ي مع ین اقت صاد ف ي المنتجة النھائیة والخدمات السلع

)Gregory M, 2000, 22-25(، الت ي والخدمات السلع قیمة أو كمیة نھأ على تعریفھ یمكن كما 
 ل ذلك الجغرافی ة الرقع ة ض من یعی شون وال ذین ع ادة السنة وخالل معین مجتمع أفراد ینتجھا

 نإ یعن ي وھ ذا ،األجانب من أم البلد مواطني من كانوا سواء جنسیتھم، عن النظر بغض البلد
 البل  د ل  ذلك الجغرافی  ة بالرقع  ة احت  سابھ یتح  دد جغراف  ي مفھ  وم ھ  و اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج

  ).٣٩ ،٢٠٠٧ العیساوي، و الوادي(
 ال  سلع كاف  ة ق  یم جم  ع حاص  ل ن  ھأ عل  ى اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج آخ  رون ویع  رف

 Lipsey R and) والحكوم ة واألف راد تآالمن ش بوس اطة مع ین اقت صاد في المنتجة والخدمات
Chrystal A, 2000, 339).  

 إلیھ ا ی ستند الت ي األساس یة المؤش رات أھ م حدأ فان الكلي االقتصاد دراسة فعند وعلیھ
 ذل ك ف ي المنتج ة والخ دمات ال سلع بمجم وع الخاصة تلك ھي ،والتحلیل المقارنة عملیات في

 ف ي الع الم دول غل بأ ف يً وش یوعاً استخداما األكثر المقیاس نإو محددة، ةمد خالل االقتصاد
 االقت  صاد، ص  حة عل  ى مؤش  ر أھ  م یمث  ل ال  ذي اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج ھ  و الحاض  ر الوق  ت

 لمالحظ ة وال سیاسیین واالقت صادیین اإلداری ین قبل من فیھ الجاریة التحوالت متابعة ویجري
 أم الق ومي الرف اه ف يً تح سنا تت ضمن اإلجمالي المحلي الناتج في معینة تغیرات كانت أذا فیما

  ).Robert J.G,2000, 22-27( ال
 االس تثمارات ت دفق یحف ز النامی ة ال دول ف ي اإلجمالي المحلي للناتج السریع النمو نإو
 ال دول موارد في فجوة ویحدث المال، رأس متطلبات من عال مستوى یوجد ال ألنھ ،األجنبیة

 األجنب  ي لالس  تثمار تف  ضیلیة ش  روط ع  رض خ  الل م  ن اس  تثمارا س  تطلب وبالت  الي الم  ضیفة
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 المنتج ات تن تج الت ي ال شركات ی ساعد ال سوق حجم نإو ،)United Nation, 2001, 2(المباشر

 المحل ي الن اتج بمتغی ر السوق حجم یعبر ما وعادة الحجم، اقتصادیات بتحقیق للمتاجرة القابلة
 الم واد م نً ب اقری ك ان إذا إال ،االس تثمار عل ى یشجع ال الصغیر السوق نإف وعلیھ اإلجمالي،

  ).Sun, 2002, 16 (كبیرة أخرى أسواق من أو الخام
 ال  ذي الن اتج ھ ذا أن یت  ضح اإلجم الي، المحل ي الن اتج لمفھ  وم ال سابقة الم ضامین وم ن

 الكلی ة االقت صادیة المؤش رات أكث ر من معین اقتصاد ینتجھا التي والخدمات السلع قیمة یقیس
 الحقیق ي اإلجم الي المحل ي والن اتج القومی ة، ح ساباتال ھ اؤتھی التي المؤشرات بین من أھمیة

  .االقتصادي األداء وتقییم لتقدیرً اأساس عامة بصورة یستخدم
 اإلجمالي المحلي الناتج تقدیر قائطر .٢

  :ھي قائطر بثالث الناتج ھذا تقدیر یمكن
 )المضافة القیمة (اإلنتاج طریقة ١-٢

 كاف ة نت اجإ جم ع طری ق ع ن اإلجم الي المحل ي الن اتج احت ساب الطریق ة ھ ذه تفت رض
 للتخط یط، العرب ي المعھ د (المح ددة الم دة وخالل المعني االقتصاد في القطاعات أو تآالمنش

 :یأتي بما الطریقة ھذه إیجاز ویمكن ،)١، ٢٠٠٠
  .معین قطاع كل في اإلنتاج یحسب ∗
  .القطاع في اإلنتاجیة المستلزمات یحسب ∗
  .المستلزمات – اإلنتاج = القطاع في المضافة القیمة ∗
  .اإلجمالي المحلي الناتج على لنحصل القطاعات كل في المضافة القیم تجمع ∗

 المب الغ التق دیر االعتب ار بنظ ر األخ ذ بمك ان األھمی ة من األسلوب ھذا تباعإ یتم عندما
 الم ستھلكة غی ر والخ دمات السلع قیم احتساب تكرار بسبب اإلجمالي المحلي الناتج لحجم فیھ

 ض من الوس یط االس تھالك ق یم إدخ ال إي الحكوم ة، أو الخ اص القط اع قبل من ينھائ بشكل
 أو الم  زدوج االحت  ساب علی  ھ یطل  ق كھ  ذه ح  سابیة عملی  ة م  ن الناش  ئ الخ  ط نإ الن  اتج، ھ  ذا

 الن واتج، م ن ن وعین ب ین زی التمی طری ق ع ن الم شكلة ھ ذه ح ل أمكن لقد المتعدد، االحتساب
 األخ رى، تآالمن ش إلنت اج كم داخالت ت ستخدم والت ي یطةالوس  والخ دمات ال سلع یمثل األول

 نیاالح   صائی ف   ان الم   شكلة ھ   ذه ولتجن   ب ، النھائی   ة والخ   دمات ال   سلع وفھ    الث   اني الن   وعو
 الدول ة إنت اج جم اليإ ف ي تآالمن ش م ساھمة عن یعبر والذي المضافة القیمة فكرة یستخدمون

م ن  الج اري الن اتج كمی ات نجم ع ن اأن حقیق ة إل ى ھ ذا شیری و الدراس ة، موض وع المنطقة أو
 Lipsey R and) اإلنت  اج عملی  ة أثن  اء الرأس  مالیة ال  سلع ان  دثار الح  سبان ف  ي نأخ  ذ أن دون

Chrystal A, 2000, 341)  .  
 األنفاق طریقة ٢-٢

 حاص ل ع ن عب ارة س نة أی ة ف ي نفاقإلا أساس على المحتسب اإلجمالي المحلي الناتج
 نف اقإلا أم ا. ال سنة تل ك ف ي نتاج ھإ ت م ال ذي النھ ائي الن اتج لشراء الموجھة النفقات كافة جمع

 أص ناف ةثالث  م ن فیتك ون القومی ة الح سابات ف ي احت سابھ یتم الذي النھائي الناتج على الكلي
 ال سلعي المخ زون ف ي التغیر(واالستثمار ،)والخاص الحكومي (االستھالك وھي، نفاقإلا من

 و ال    صادرات ب    ین الف    رق ویمث    ل (دراتال    صا وص    افي ،)الثاب    ت الم    ال رأس وتك    وین
 لطریق  ة األساس  یة الكلی  ة المعادل  ة عل  ى نح  صل أع  اله نف  اقإلا بن  ود وبتجمی  ع ،)االس  تیرادات

 ):Samuelson P, 2002, 209-212 (وھي نفاقإلا
Y=C + I + G + (X - M) 

  تشیر إذ
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Y : اإلجمالي المحلي الناتج أو اإلنفاق إجمالي  
C : لخاصا االستھالكي نفاقإلا  
I : الخاص االستثماري نفاقإلا  

G : الحكومي نفاقإلا  
X : الصادرات  
M : االستیرادات  
 الدخل طریقة ٣-٢

 عناص ر دخ ول تجمی ع ی ستلزم ال دخل جان ب م ن اإلجم الي المحل ي الناتج احتساب نإ
 المحل ي الن اتج ضمن احتسابھا یتم اإلنتاج لعناصر المدفوعة المبالغ كافة إن إي كافة، اإلنتاج

 نق سم ث م وم ن ،كك ل مع ین اقت صاد ف ي المنتج ة الم ضافة القیم نأخذ أننا الواقع في جمالي،اإل
 یمتلكھ ا المنتج ة القیم ة نأل ذل ك ،االقت صادیة القطاعات حسب ولیس الدخل نوع حسبب ذلك

 ال دخل قیم ة م ع تت ساوى أن یج ب اإلنت اج قیم ة إنف لذا، اكتسابھا في سھمأ من أو ما شخص
 ).National Account, 2002, 2-4 (نھع المتولد

 م ن ال رغم وعل ى ال دخل، بطریق ة اإلجم الي المحل ي الن اتج إجم الي إل ى ن صل وھكذا
 الناحی ة م ن ن ھأ إال طریقة، كل احتساب في الداخلة البنود واختالف البیانات مصادر اختالف
 م ن ولك ن ي،اإلجم ال المحل ي الن اتج م ن نف سھا النتیج ة إلى تصل الثالث الطرق نإف النظریة

 م ن تط ورا الع الم دول أكث ر ف ي حت ى تح صل الت ي اإلح صائیة األخط اء نإف  العملیة الناحیة
  ً.واردا مرأأ الثالث الطرق نتائج بین الفروقات تجعل المالیة اإلمكانات وتمتلك الفنیة الناحیة

  االقتصاد على ثارهآ ھمأو السكاني النمو ً-ثالثا
 لھ ا لم ا ال سكان بدراس ة متزای دا اھتمام ا النامی ة لدولا في السیماو االقتصادیون یولي

 دالالت الدراس   ات ھ  ذه تت  ضمن إذ االقت   صادیة، التنمی  ة عملی  ة ف   ي وم  ؤثر فع  ال دور م  ن
 ف ي والسیما العشرین، القرن خالل العالم سكان شھد فقد.  األھمیة بالغة واجتماعیة اقتصادیة

 فق د قب ل، م ن مث یال ل ھ ی شھد ل م وب شكل ظ رللن ملفت ة بصورة سریعا نموا منھ الثاني النصف
 ١٨٠٠ س نة حت ى األرض وجھ على اإلنسان ظھر منذ السنین مالیین إلى العالم سكان احتاج
 ع دد ی ضیف لكي) ١٩٣٠ عام حتى (سنة ١٣٠ إال األمر یتطلب ولم نسمة، بلیون إلى لیصل

 ٣٠ ف ي خرآ بلیونا تضافأ المتسارعة الزیادة إن كما خر،آ بلیونا الوفیات عن الوالدة حاالت
 تج اوز عن دما ١٩٧٥ س نة حت ى إي عام ا ١٥ في رابعا وبلیونا ،١٩٦٠ عام بحلول أي عاما
) ن سبیا (ال سكاني النم و مع دالت انخف اض م ع وحت ى ن سمة، بالی ین األربعة العالم سكان عدد

 ع دد لی صل، الماض یة س نة والع شرین الخم س خ الل ال سكان م ن آخ ران بلیونان أضیف فقد
  ).١٦٩ ،٢٠٠٦ تودارو،(  ٢٠٠٠عام في نسمة بالیین ستة من أكثر إلى العالم سكان

 الع  المي ال  سكاني التط  ور ب  ذلك أحاط  ت الت  ي الظ  روف جمی  ع ع  ن النظ  ر وبغ  ض
 می زیو فصلی ذيال الشاسع الفرق ذلك ھو بشأنھ یثار ما أھم فان ومصادره، وأسبابھ السریع،

 الوق  ت ف  ي والمتقدم  ة النامی  ة ال  دول مجموعت  ا شھاوتعی   بھ  ا تت  صف الت  ي ال  سكانیة األوض  اع
 ف  ان الع  الم، س  كان ثل  ث المتقدم  ة ال  دول جمی  ع ف  ي ال  سكان مجم  وع یبل  غ ال فبینم  ا.  الحاض  ر

.  اجم ع الع الم ف ي ال سكان مجم وع ثلث ي م ن أكث ر عل ى ی ستحوذ النامی ة الدول سكان مجموع
 نم و مع دالت أعلى فان ،%١ یتجاوز ال سكاني نمو بمعدل المتقدمة الدول سكان ینمو وبینما

 ف ي ذل ك ع ن الن سبة وتزی د% 3 س كانھا نم و مع دل یبل غ حی ث النامی ة ال دول ف ي تقع سكاني
  ) .٢٠٠٠،١ سعدون،( فقرا أشدھا
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 تقلی دي موج ب عام ل العم ل قوة في النھائیة الزیادة وبالتالي السكاني النمو فان وعلیھ

 وم ن المنتج ین العم ال ع دد في كبرأ زیادة عنيت لالعم قوة فزیادة االقتصادي، النمو حث في
 ھن اك ذل ك وم ع المحلی ة، ال سوق حج م زی ادة خالل من الشرائیة القوة في زیادة أخرى ناحیة

 النم   و عل   ى س   الب أو موج   ب ت   أثیر ل   ھ المتزای   د ال   سكاني النم   و ك   ان أذا م   ا عل   ى خ   الف
 ال سكاني النم و ت أثیر ق فیتو حی ث.  العم ل عن صر في فائض من تعاني دولة في االقتصادي

 الق درة ھ ذه وتتوق ف اإلض افیة، العمال ة وتوظی ف استیعاب على االقتصادي النظام قدرة على
 مث  ل المرتبط  ة العوام  ل ت  وافر وم  دى الرأس  مالي الت  راكم ون  وع مع  دل عل  ى كبی  رة ب  صورة
 ع دد زی ادة حال ة ف ي اإلنت اج عل ىنف سھ  الكبی ر الت أثیر ل ھ وبالتالي والتنظیم، اإلدارة مھارات

 الب شریة الم وارد ف ي االس تثمار أش كال من وغیرھا التدریب وبرامج التعلیم فأشكال.  اإلفراد
  ).١٧١ ،٢٠٠٦ تودارو، (اإلنتاجیة العملیة في كبیر تأثیر لھا یكون

 یول دھا الت ي المتزای دة الم شاكل حج ة م ن تنب ع ھ اإنف ال سكاني للنم و ال سلبیة اآلثار أما
 ال صحة، التعل یم، العدال ة، وع دم الفق ر البط يء، االقت صادي النمو على ثیفالك السكاني النمو

 ت  ودارو،( باخت  صار توض  یحھا ویمك  ن الدولی  ة، الھج  رة زی  ادة وأخی  را البیئ  ة ت  دھور الغ  ذاء،
٢٠٠٦،٢٩٨ .(  

 م ن الف رد ن صیب یقل ل السریع السكاني النمو إنإلى  الدالئل أشارت لقد :االقتصادي النمو .١
 عل  ى أساس  ا المعتم  دة الفقی  رة النامی  ة ال  دول ف  ي الس  یماو النامی  ة ال  دول معظ  م ف  ي ال  دخل

 .الطبیعیة والموارد األرض بحجم تتعلق ضغوط من تعاني والتي الزراعة
 ،الفق  راء كاھ  ل عل  ى ب  شدة تق  ع االقت  صادي للنم  و ال  سلبیة النت  ائج نإ :العدال  ة وع  دم الفق  ر .٢

 ف  ي االس  تقطاعات م  ن یع  اني م  ن ولوأ األرض، یملك  ون ال ال  ذین الوحی  دون ھ  م ألنھ  م
 الرئی سیون ال ضحایا وھ م ،البیئی ة الت دھورات م ن والمعان ة التعلیم برامج الصحي، ینأمالت

 م ن یتف اقم ھ ذا ك ل أن والش ك االقتصادي النمو بطء بسبب لھم الوظائف عدد انخفاض في
 .العدالة وعدم الفقر مشكلة

.  األبن اء لتعل یم ب اءآلا أم ام الف رص تقیی د ی تم ال دخل وانخف اض العائل ة لحج مً طبق ا :التعلیم .٣
 التعلیم  ي نف  اقإلا جع  ل ف  ي ال  سبب ھ  و ال  سكاني النم  و تزای  د نإف   الق  ومي الم  ستوى وعل  ى

 رأس رص ید نأل ،االقت صادي النم و إل ى یع ود بالطبع وھذا ،الجودة منخفضً ضعیفا یكون
 .السكان بزیادة ینخفض البشري المال

 م  ن تزی  د فھ  ي واألطف  ال األمھ  ات ص  حة إض  عاف إل  ى ی  ؤدي الخ  صوبة ارتف  اع :ال  صحة .٤
 وزن نق ص إل ى ی ؤدي المتتالیة الوالدات بین المدة قصر نإ كما للحمل، الصحیة المخاطر

 .األطفال وفیات معدل من ویزید المولود
 م  ن% 90 م  ن أكث  ر نإ ال  سكاني، النم  و بتزای  دً ص  عبا أص  بح الع  الم س  كان طع  امإ :الغ  ذاء .٥

 التكنولوجی  ا وعل  ى. ال  سكان زی  ادة س  ببھا الثال  ث الع  الم ل  دول اإلض  افیة الغ  ذاء م  ستلزمات
 .للزراعة الصالحة األرض إنتاجیة زیادة جلأ منً عمال أسرع تكون  إنلالنتاج الحدیثة

 الھ واء تل وث خ الل م ن وذلك، البیئة تدمیر في یسھم السكاني النمو تزاید أن الشك :البیئة .٦
 القط  اع وازدح  ام والحیوانی  ة ال  سمكیة الث  روة انخف  اضو األوزون طبق  ة وت  دمیر والم  اء

 .السكاني النمو على یؤثر البیئي التدمیر إن كما ذلك، وغیر الحضري
 وغی   ر ال   شرعیة الدولی   ة الھج   رة زی   ادة أن الحظ   وا الم   راقبین بع   ض :الدولی   ة الھج   رة .٧

ً اكثی ر ن اكھ إن إي. الثال ث الع الم دول ف ي ال سكاني النم و نت ائج أعظم من واحدة الشرعیة
 ف ي المتاح ة الف رص م ن كب رأ بصورة وظائف عن البحث منھا الھجرة تسبب العوامل من
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 واالجتماعی  ة االقت  صادیة التك  الیف بع  ض تعك  س الھج  رة إن ھ  ذا ومعن  ى النامی  ة، ال  دول
 .       المتقدمة الدول في تزید أنھا وخاصة الدول مستقبل تھدد أنھا لدرجة الدولیة للھجرة

  
   واختبارھاالبحث متغیرات بین عالقةال تحلیل

 تحلی ل إج راء م ن الب د نھإف البحث بمتغیرات الخاصة المفاھیم إلى التعرض تم أن بعد
 البح ث ھ ذا ق سم ذل ك عل ى وبن اء.  البح ث عین ة بالبل دان یتعل ق فیم ا المتغیرات لھذه تطبیقي
  :آلتیةا الرئیسة النقاطعلى 

  
   :مایلي المتغیرات ھذه وتشمل: البحث مدة خالل زیامالی في البحث متغیرات تحلیل -ًأوال
               Y1 الدولیة التدفقات نمو معدل .١
                      X1 السكاني نموال معدل .٢
       X2 اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل .٣

 بكاف ة متمثل ة الدولی ة الت دفقات إجم الي دھاھش  الت ي التغی رات یوض ح) ١( والج دول  
  :یأتيما استخالصھ یمكن ما أھم ولعل ،البحث مدة خالل مالیزیا لدولة همصادر

 م صادره وبكاف ة الت دفقات حج م ازدی اد یالحظ الدولیة للتدفقات اإلجمالي المستوى على  •
 أعل ى إل ى لتصل  ٦,٦ نمو بنسبة ١٩٩١ عام مابین المدة خالل الضعف عن تزید بنسبة

 النم  و ن  سبة انخف  اض باس  تثناء ٢١,١ انموھ   ن  سبة لت  صل ٢٠٠٢ ع  ام ف  ي لھ  ا م  ستوى
 .٢٠٠٧- ٢٠٠٣ المدة مابین الدولیة للتدفقات

 حج  م ف  ي ھام  ة اختالف  ات وج  ود عل  ى والدال  ة أع  اله ةن  المبی النم  و ن  سب اختالف  ات نإ  •
 الن اتج حج م تذبذب إلى ذلك سبب یعود قد ،البحث مدة خالل الدولیة التدفقات نمو ونسب

 المالی  ة االقت  صادیة لل  سیاسات ك  ونی وق  د. االدخ  ارات وأجم  الي ال  سكان وحج  م المحل  ي
 م ن الدولی ة الت دفقات اس تقبال ف ي الحاس م ال دور االس تثماري والمناخ والتجاریة والنقدیة

 .عدمھا
 ال  سمة أن الدولی  ة الت  دفقات م  ستوى ف  ي ال  سنویة التط  ورات عل  ى یالح  ظ ع  ام وب  شكل

 م ا وھ ذا ،ثابت ة غی ر بكمی ات الدولی ة فقاتالت د تنم و كان ت إذ المنتظم غیر التطور لھا العامة
  .)١ (البیاني الشكل في اإلحصائیة المعطیات إسقاط خالل من علیھ الوقوف یمكن

 یعك سھ ما وھذا ،الدولیة التدفقات نمو مستوى في كبیر تذبذب وجود الشكل من یالحظ
 ح  ادة االتوانتق   تذب  ذبات یعن  ي مم  ا ٥,١٩ بل  غ وال  ذي المعی  اري لالنح  راف الع  ام المتوس  ط

  .البحث مدة خالل الدولیة التدفقات لمتغیر
 نم  وال م  ستویات أن) ١ (الج  دول لن  ا یك  شف، ال  سكاني نم  وال بن  سب یتعل  ق فیم  ا أم  ا

 المتغی ر لھ ذا العام ة ال سمة أن یعن ي وھ ذا. البحث مده خالل ملموسا تطورا تشھد لم السنویة
 خ الل من علیھ الوقوف یمكن ما وھذا، تقریبا ثابتة بكمیات ینمو كان إذ، المنتظم التطور ھو

   .)٢ (البیاني الشكل في اإلحصائیة المعطیات إسقاط
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 العام المتوسط لنا یكشفھ ما وھذا ًجدا قلیل القیم تذبذب إن أعاله الشكل من ویالحظ

  بلغ سكاني بحجم٢,٧٢ بلغت فقد قیمة أعلى ماأ ٠,٣ والبالغ المعیاري لالنحراف
   .٢,٢٨ بلغ فقد العام المتوسط ما،أ مةنس ١٨١٠٣٣٤١

 المستویات أن) ١ (الجدول یوضحف، اإلجمالي المحلي الناتج نمو بنسب یتعلق ما ماأ
 ١٩٩٦-١٩٩١ المدة بین ما ًملحوظا ًاتطور شھدت مالیزیا في المحلي للناتج السنویة

 خالل نسبة ىادن تعد وھي ، ٧,٤ بقیمة سالبة النمو مستویات كانت إذ ،١٩٩٨ عام باستثناء
  .  ١٩٩٦ عام في وذلك% ١٠ بلغت فقد نسبة أعلى أما، البحث مده

 أنھا اإلجمالي المحلي الناتج مستویات في السنویة التطورات على یالحظ عام وبشكل
 من ذلك مالحظة ویمكن) حادة(وتنازلیة تصاعدیة اتجاھات النسب شھدت إذ، منتظمة غیر

   علیھ الوقوف یمكن ما وھذا كبیرة نسبة وھي ٤,٢٤ والبالغة المعیاري االنحراف قیمة خالل

  
  ). ٣( البیاني الشكل في اإلحصائیة المعطیات إسقاط خالل من

الشكل (٢) نسبة النمو السكاني X1  في مالیزیا خالل مدة البحث
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الشكل (١) نسبة النمو الجمالي التدفقات الدولیة Y1  في مالیزیا خالل فترة البحث
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  ]٢٣ [يعقوب وحممد 
 

  
  )٢٠٠٧-١٩٩١( للمدة مالیزیا في نموھا ونسب السنویة المتغیرات: ١ جدولال

 التدفقات إجمالي نمو نسبة السنوات
 % الدولیة

 إجمالي نمو نسبة
 % السكان

 المحلي الناتج نمو ةنسب
 % اإلجمالي

٩,٥ ٢,٧٢ ٦,٦ ١٩٩١ 

٨,١ ٢,٦٣ ٩,٤ ١٩٩٢ 

٩,١ ٢,٥٧ ١٧  ١٩٩٣ 

٩,٢ ٢,٥٥ ٧,٦  ١٩٩٤ 

٩,٨ ٢,٥٦ ٢,٧ ١٩٩٥ 

١٠ ٢,٥٧  ٢,٤ ١٩٩٦ 

٧,٣ ٢,٥٧ ٥,٨  ١٩٩٧ 

٧,٤ - ٢,٥٢ ١,٥ ١٩٩٨ 

٦,١ ٢,٤٢ ١,٨ ١٩٩٩ 

٨,٩ ٢,٢٩ ١,١  ٢٠٠٠ 

٠,٥ ٢,١٥ ٠,٨ ٢٠٠١ 

٥,٤ ٢,٠٣ ٢١,١ ٢٠٠٢ 

٥,٩ ١,٩٣ ٠,٧ ٢٠٠٣ 

٦,٨ ١,٨٧ ١,٢ ٢٠٠٤ 

٥,٣ ١,٨٣ ٤,٧ ٢٠٠٥ 

٥,٨ ١,٧٩ ٢,٢ ٢٠٠٦ 

٦,٣ ١,٧٥ ٠,٨ ٢٠٠٧ 

الشكل (٣) نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي X2  في مالیزیا خالل مدة البحث
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  ]       ٢٤                                    [                       ... وحتليل اثر بعض العوامل االقتصادية يف التدفقات الدولية      قياس

 

 التدفقات إجمالي نمو نسبة السنوات
 % الدولیة

 إجمالي نمو نسبة
 % السكان

 المحلي الناتج نمو ةنسب
 % اإلجمالي

M*  ٦,٢٧ ٢,٢٨ ٥,١٤ 
STD**  ٤,٢٤ ٠,٣ ٥,١٩ 
Min*** ٧,٤ - ١,٧٥  ٠,٨ 

Max**** ١٠ ٢,٧٢ ٢١,١ 
   بالملحق الواردة البیانات إلى استنادا الباحثین إعداد من الجدول :المصدر

   قیمةأعلى**** قل قیمة، أ*** االنحراف المعیاري، ** ، الوسط الحسابي* 
  

  البحثة مد خالل اندونیسیا في البحث متغیرات تحلیل ً-ثانیا
 السنویة المستویات أن) ٢ (الجدول یوضح، الدولیة التدفقات بإجمالي یتعلق فیما

 في ٣,٩ النمو نسبة كانت أذ السنوات بعض في ملموسة تطورات شھدت الدولیة للتدفقات
 الحاد باالنخفاض بدأت ثم ٢٠٠٢ عام ٧,٣ بنسبة لھا قیمة أعلى إلى لتصل ١٩٩١ عام

  .٢٠٠٧ عام في ١,٤ بنسبة لھا مستوى أدنى إلى لتصل
 السمة أن الدولیة التدفقات مستوى في ةالسنوی التطورات ىعل یالحظ عام وبشكل

 الوقوف یمكن ما وھذا، التنازل في أم التصاعد يف سواء المنتظم غیر التطور ھي لھا العامة
  .)٤ (الشكل في الموضح اإلحصائیة المعطیات إسقاط خالل من علیھ

 االنتقاالت ھذه اختلفت وقد ،الدولیة للتدفقات انتقاالت ھناك أن الشكل ھذا في یالحظ
 قیم الن یؤكده ما وھذا ،األخیرة الخمس السنوات خالل بسیط وبمعدل وأخرى فترة بین

  . التوالي على ١,٣ ، ٢,٩٧ بلغت والتي المعیاري واالنحراف العام المتوسط

  

 الشكل (٤) نسبة النمو الجمالي التدفقات الدولیة Y1  في اندونیسیا خالل مدة البحث
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  ]٢٥ [يعقوب وحممد 
 

 ھ   ذه أن) ٢ (الج   دول یك   شف ،اندونی   سیا ف   ي ال   سكان نم   و م   ستویاتب یتعل   ق وم   ا
 عل ى یالح ظ عام وبشكل.  ١٩٩٧ - ١٩٩١ المدة خالل ملحوظة تغیرات تشھد لم المستویات

 إل ى المن تظم التط ور ھ و العامة سمة اندونیسیا في كانالس بنمو والخاصة السنویة التطورات
 ب ین الب سیط الھ امش و االنخف اض أو االرتفاع في كبیرة اتجاھات یشھد لم انھ حیث كبیر حد

 یمك  ن م  ا وھ  ذا ٠,٩٨ قیم  ة ىادن   بلغ  ت فیم  ا ١,٦٨ قیم  ة أعل  ى بلغ  ت إذ النم  و م  ستویات
  ) ٥ (الشكل في ضحالوا اإلحصائیة المعطیات إسقاط خالل من علیھ الوقوف

 لم حیث النمو مستویات في كبیر تذبذب ھناك یكن لم انھ أعاله الشكل من یالحظ
 حیستوض األمر وھذا كبیر، حد إلى مستقرا مستواه كان بل حادة انتقاالت السكان نمو یشھد

 یتعلق ما أما. التوالي ىعل ٠,١٧ و١,٤ بنسب و المعیاري االنحراف و المتوسط خالل من
 في الظاھرة اإلحصائیة المعطیات لنا تكشفف، اندونیسیا في المحلي الناتج تویاتبمس

  .البحث مدة خالل ملموسة تغیرات شھدت المحلي للناتج السنویة المستویات أن) ٢ (الجدول
 لتحق ق ١٩٩٨ ع ام في لھا مستوى أدنى إلى ١٩٩١ عام ٩,١ من النسبة انخفضت فقد

 خ اللً اارتفاع  النسبة شھدت ثم البحث، مدة خالل نسبة أدنى و سالبة نمو نسبة وھي ١,١٣-
 ال سنویة التط ورات عل ى یالح ظ  وھك ذا ٦,٣ نمو نسبة ٢٠٠٧ عام في لتبلغ التالیة السنوات

 ف  ي س  واء المن  تظم غی  ر التط  ور ھ  ي لھ  ا  العام  ة ال  سمة أن المحل  ي الن  اتج م  ستویات ف  ي
 كبی رة وانحراف ات وتذب ذبات وأخ رى فت رة نبی حادة انتقاالت ووجود التنازل في أم التصاعد

  .البحث مدة خالل

الشكل (٥) نسبة النمو السكاني X1  في اندونیسیا خالل مدة البحث
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الشكل (٦) نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي في اندونیسیا خالل مدة البحث
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  ]       ٢٦                                    [                       ... وحتليل اثر بعض العوامل االقتصادية يف التدفقات الدولية      قياس

 

  
  )٢٠٠٧-١٩٩١( للمدة اندونیسیا في  نموھا ونسب السنویة المتغیرات :٢ جدولال

 التدفقات إجمالي نمو نسب السنوات
 % الدولیة

 إجمالي نمو نسب
 % السكان

 المحلي الناتج نمو نسب
 % اإلجمالي

٩,١ ١,٦٨ ٣,٩ ١٩٩١ 
٧,٢ ١,٦٣  ٣,٧ ١٩٩٢ 
٧,٣ ١,٥٨ ٣ ١٩٩٣ 
٧,٥ ١,٥٣ ٢,٢  ١٩٩٤ 
٨,٢ ١,٥  ٢,٦ ١٩٩٥ 
٧,٨ ١,٤٧ ٣,١ ١٩٩٦ 
٤,٧ ١,٤٤ ٢,٦ ١٩٩٧ 
١٣,١ - ١,٤١ ٣,٦  ١٩٩٨ 

٠,٨ ١,٣٨ ٢,٦ ١٩٩٩ 
٤,٩ ٠,٩٨ ٣ ٢٠٠٠ 
٣,٦ ١,٣٧ ٢,٦ ٢٠٠١ 
٤,٥ ١,٣٦ ٧,٣ ٢٠٠٢ 

٤,٨ ١,٣٤ ٣ ٢٠٠٣ 
٥ ١,٣٢ ٢,٧ ٢٠٠٤ 
٥,٧ ١,٣ ٢,٤ ٢٠٠٥ 
٥,٥ ١,٢٧ ٢,٢ ٢٠٠٦ 

٦,٣ ١,٢٣ ١,٤ ٢٠٠٧ 
M ٤,٧ ١,٤ ٢,٩٧ 

STD ٥ ٠,١٧ ١,٣ 
Min ١٣,١ - ٠,٩٨ ١,٤ 

MAX  ٩,١ ١,٦٨ ٧,٣ 
  

   بالملحق الواردة البیانات على باالعتماد الباحثین إعداد من الجدول :المصدر
  

 بلغت  النسب أن یتبین المعیاري واالنحراف العام المتوسط قیم متابعة خالل ومن
 اإلحصائیة المعطیات إسقاط خالل من علیھ الوقوف یمكن ما وھذا، التوالي ىعل ٥، ٤.٧

  ) .٦(الموضحة في الشكل 
    سیاآ في بلدان شرق تاالقتصادیاتحلیل طبیعة  ً-ثالثا

 االقت   صادي النم   و لبح   وث ال   دولي البن   ك وتق   اریر الب   احثین دراس   ات غل   بأ ت   شیر
 والتن وع المرتف ع ب األداء تت سم) البح ث عین ة(∗ یاس آ ش رق اقتصادیات أن العامة، والسیاسات

  .المختلفة االقتصادیة والسیاسات والثقافة والسكان الطبیعیة الموارد حیث من الكبیر

                                                           
 )نغافورة، تایالند، تایوان، كوریااندونیسیا، مالیزیا، الیابان، ھونك كونك، س(اقتصادیات شرق آسیا تتمثل * 



  ]٢٧ [يعقوب وحممد 
 

 ل رؤوس الدولی ة الت دفقات إجم الي ف ي النمو غلبأ أن ،)٢(و) ١ (الجداول لنا وتكشف
 تخ صیص على القدرة قتصادیاتاال لھذه نإلى أ یعود البحث عینة بلدان في األجنبیة األموال

 التقنی  ة عل  ى الح  صول وف  ي عالی  ة، إنتاجی  ة اس  تثمارات لج  ذب والب  شریة العینی  ة الم  وارد
 م ن ارتفع ت الدولی ة الت دفقات ف ي النم و ن سبة أن یت ضح الجدولین خالل من وكذلك وإتقانھا،

 كانت قدف اندونیسیا في ماأ مالیزیا، في ٢٠٠٢ عام في% ٢١,١ إلى ١٩٩١ عام في% ٦,٦
  .نفسھ العام في% ٧,٣ إلى لتصل وارتفعت ١٩٩١ عام في% ٣,٩ النسبة

 األموال لرؤوس الدولیة التدفقات جذب في سیاآ شرق اقتصادیات نجاح سبب ما ولكن
 ال سیاسة أس س االقت صادیات ھ ذه تطبی ق إل ى خ رآلا ال سبب یع زى وقد مرتفعة، نمو وبنسب

 والن اتج الب شري الم ال ل رأس السریع والنمو الخاص يالمحل فاالستثمار السلیمة، االقتصادیة
 العالی  ة الم  ستویات نإ كم  ا. النم  و لعملی  ة األساس  یة العوام  ل م  ن كان  ت اإلجم  الي المحل  ي

 ذات األس یویة االقت صادیات في العالیة االستثمار مستویات عززت المحلیة المالیة للمدخرات
 ق  وى بوج  ود تمی  زت ألنھ  ا ،ال  صدارة رك  زم االقت  صادیات ھ  ذه احتل  ت وق  د.  المرتف  ع األداء
  .(Sun, 2002, 45) .فعالیة أكثر العامة لإلدارة ونظامً تأھیال أفضل عاملة

 ال  سریع النم  و تحقی  ق ف  يً أساس  یاً عن  صرا ال  سلیمة التنمی  ة سیاس  ة كان  ت الحقیق  ة وف  ي
 م ستقرا الكل ي االقت صادي األداء وك ان ع ادي، غیر بشكل جیدة كانت الكلي االقتصاد فإدارة

 تكام ل إل ى الھادفة السیاسات أدت فقد الخاص، لالستثمار الضروري االدخار لوجود ھیا مما
 أدت كم ا التقلی دین، غی ر للم دخرین می سرة وجعلھ ا االدخ ار م ستویات م ن المصرفي النظام

 ف ي سریعة زیادة إلى والثانویة االبتدائیة المدارس على اھتمامھا ركزت التي التعلیم سیاسات
  .األجنبیة والتنمیة لألفكار الباب وفتحت العاملة القوى اراتمھ

 ال صورة، جوان ب ك ل لن ا تك شف ال االقت صادیة وال سیاسات العوام ل ھذه نإ والحقیقة
 عل ى خرآب  أو ب شكل الحكوم ة ت دخلت المرتف ع األداء ذات س یاآ ش رق اقتصادیات غلبأ ففي

 الت  دخالت بع  ض كان  ت ھ  ل نت  سأل ق  دو.   التنمی  ة لتعزی  ز متع  ددة قن  وات وعب  ر م  نظم نح  و
 منھجی ة م شكلة نواج ھ الت ساؤل ھ ذا ع ن اإلجاب ة وعن د النم و، ص الح ف ي االنتقالی ة الحكومة

 نموھ ا ب سبب المرتف ع األداء ذات س یویةآلا االقت صادیات بع ض اخترن ا ق د أنن ا وبم ا. ةرئیس
 ولك  ن كبی  رة، ورةب  ص النم  و یعرق  ل ل  م حكوماتھ  ا ت  دخل أن نعل  م فإنن  ا الع  ادي غی  ر ال  سریع
 ھ  و ص عوبة واألكث  ر مع ین وت دخل النم  و ب ین إح  صائیة عالق ة عل ى التعوی  لً كثی را ی صعب

 سیاس ات غی اب حال ة في سیحدث كان ما معرفة وسعنا في لیس نھأ وبما .سببیة عالقة إیجاد
 ف  ي النم  و مع  دالت زی  ادة إل  ى أدى ق  د الت  دخل ك  ان إذا م  ا اختب  ار ال  صعب م  ن فان  ھ معین  ة،

 تطبی ق أخ رى اقت صادیات حاول ت وق د. االقت صادي والنم و التنمی ة وتحقی ق الدولی ة قاتالتدف
 الحك ومي الت دخل االقت صادیات ھ ذه اس تخدمت المتوس ط وف ي ت نجح، لم ولكنھا مماثل تدخل
 إن وحی   ث  .المرتف   ع األداء ذات س   یویةآلا االقت   صادیات فعل   ت مم   ا أوس   ع نط   اق عل   ى

 م ن ك ل ف ي نم وا األق ل ال دول ع ن تختل ف كان ت المرتف ع اءاألد ذات سیویةآلا االقتصادیات
 الت دخل، تحقی ق ف ي المتب ع األس لوب وف ي االقت صادیة والعوام ل االقت صادیة ال سیاسة مب ادئ

 االقت صادیات ف ي النم و عل ى والت دخل للمب ادئ الن سبي األث ر قی اسً عملی ا ال صعب م ن نھإو
  ).Sun, 2002, 50 (المرتفع األداء ذات سیویةآلا

 النم و تحقی ق ف ي مھس أ ال ذي الت دخل بین نمیز أن حاولنا ما ذاإ ندرك فإننا ھذا، وعلى
 ت صورا نق دم أن ن ستطیع ف ال النم و، عل ى ض ار اث ر ذا أو األث ر حی ادي ك ان الذي ھذا وبین
 ف ي رس الة"كین ز علی ھ أطل ق بم ا نقب ل أن یج ب فإنن ا ذل ك م ن وب دل التمیی ز، ھذا لمثل دقیقا

 أن إل   ى أی  ضا اإلش   ارة األھمی  ة وم  ن .والتجریبی   ة التحلیلی  ة حك  امألا عل   ى مبنی  ة" اإلقن  اع



  ]       ٢٨                                    [                       ... وحتليل اثر بعض العوامل االقتصادية يف التدفقات الدولية      قياس

 
 المرتف   ع النم   و ب   ین جمع   ت ألنھ   ا فری   دة تع   د المرتف   ع األداء ذات األس   یویة االقت   صادیات

 دیموغرافی اً تح وال ش ھدت نھ اإ كم ا كبی رة، درج ة إل ى لالدخار العادل والتوزیع والمتواصل
 ھ  ذه وتختل  ف كم  ا .ال  صادرات ف  يً اس  ریعً اونم  و قوی  ة دینامی  ة زراعی  ة وقطاع  ات س  ریعا

 االقت صادیون ك ان ،ثالث ة عوام ل حی ث م ن األخ رى النامی ة تاالقت صادیا ع ن تاالقتصادیا
 الن اتج م ن ن سبة العالی ة االس تثمار معدالت إن إذ االقتصادي، النمو وبین بینھا یربطون عادة

 نح  و عل ى الخ اص لالس تثمار الی ةع مع دالت خاص  ة ب صفة عك س وال ذي اإلجم الي المحل ي
 إل ى رئ یس ب شكل یع زى ال ذي الب شري الم ال رأس م ن ثروتھا تزایدًفضال عن  معتاد، غیر

  .النم و نج اح أس باب م نً كبی راً ق درا یب ین والث انوي االبتدائي العام التعلیم في الشامل التوسع
 س یویةآلا تاالقت صادیا ف ي النم و عملی ة ثلث ي تقریب ا تف سر المعدالت ھذه مثل أن في والشك

 المحل  ي الن  اتج ونم  و اإلنتاجی  ة تح  سین إل  ى فیع  ود الب  اقي الثل  ث م  اأ المرتف  ع، األداء ذات
 نم و إن إذ م ا، حد إلى عادیة غیر تعد اإلنتاجیة لنمو العالیة المعدالت ھذه مثل نإ اإلجمالي،

 م ستویاتھا ف ي تتج اوز البح ث عین ة المرتف ع األداء ذات س یویةآلا تاالقتصادیا في اإلنتاجیة
 الجم ع نتاج ھو لإلنتاجیة الفائض األداء فھذا األخرى، والنامیة الصناعیة تاالقتصادیا غلبأ

 وب  ین المرتف  ع العائ  د ذات لالس  تثمارات الم  ال رأس تخ  صیص ف  ي الع  ادي غی  ر النج  اح ب  ین
  )٥٣-٥٠ ،٢٠٠٧٤ ،زمكو( الصناعیة تاالقتصادیا في التقنیة بمستوى اللحاق

  البحث متغیرات بین االرتباط عالقات تحلیل ً-رابعا
 الم ال ل رأس الدولی ة الت دفقات إجم الي بین االرتباط عالقات بتحلیل الفقرة ھذه تختص

 عل ى الوق وف لیت سنى العالق ات ھ ذه تحلیل تم وقد .بھا المرتبطة االقتصادیة العوامل وبعض
 ھ ذه نإف  ل ذا ،X2 و X1 المستقلة والمتغیرات Y1 المعتمد المتغیر بین العالقة ودرجة طبیعة

 تتغی ر عن دما الدولی ة الت دفقات عل ى یط رأ ال ذي والت أثیر التغی ر م دى ع ن لن ا تكشف العالقة
   .األخرى المتغیرات

  : آلتیةا النتائج إلى التوصل ثم االرتباط عالقات تحلیل خالل ومن
  )٢٠٠٧-١٩٩١( للمدة مالیزیا في البحث متغیرات بین االرتباط عالقات تحلیل -١

 الدولی  ة الت  دفقات إجم  الي ب  ین عالق  ة ھن  اك نأ النظ  ري اإلط  ار خ  الل م  ن لن  ا تب  ین
 ب ین االرتب اط معامل قیاس جرى فقد تجریبیا العالقة ھذه اختبار وألجل االقتصادیة والعوامل
  . البحث مدة خالل البحث متغیرات

  .)٣ (الجدول في معروفة ھي ما حسبب االرتباط نتائج وظھرت
  

  البحث مدة خالل مالیزیا في البحث متغیرات بین االرتباط عالقات نتائج :٣ دولجال
  المعتمد المتغیر                     

  y الدولیة التدفقات إجمالي  المستقلة المتغیرات

                    x1 السكان إجمالي
 x2     اإلجمالي المحلي الناتج

٠,٤٨ 
٠,٨٨  

  .الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین إعداد من الجدول :المصدر     

 ض عیفة نم و عالق ة ھن اك أن أع اله الج دول خ الل م ن االرتب اط مع امالت قیم تكشف
 ق یم تك شف كم ا.  %٤٨ الن سبة بلغت إذ، الدولیة التدفقات إجمالي ومتغیر السكان متغیر بین

ً ج دا وقوی ة طردی ة ارتب اط عالق ة بوج ود أی ضا) ٣( الجدول في الظاھرة االرتباط معامالت
 االرتب اط معام ل قیم ة بلغ ت إذ الدولی ة الت دفقات ومتغی ر اإلجم الي المحل ي الن اتج متغیر بین
 مالیزی ا إل ى المتدفق ة الدولی ة الت دفقات إجم الي ف ي التغی رات نأب  ذلك تفسیر ویمكن% . ٨٨



  ]٢٩ [يعقوب وحممد 
 

 التغی رات م ن كب رأ وب شكل اإلجم الي المحل ي الن اتج مستوى في الحاصلة للتذبذبات تستجیب
  .السكاني النمو نسبة في الحاصلة

 البحث مدة خالل اندونیسیا في البحث متغیرات بین االرتباط عالقات تحلیل -٢
 خالل ومن البحث مدة خالل البحث متغیرات بین االرتباط معامالت قیم لنا تظھر

  .)٤ (الجدول

  
  البحث مدة خالل دونیسیاان في البحث متغیرات بین االرتباط عالقات نتائج: ٤ جدولال

  المعتمد المتغیر             
 y الدولیة التدفقات إجمالي المستقلة المتغیرات  

                x1 السكان إجمالي
 x2    اإلجمالي المحلي الناتج

- ٠,٧٢ 
٠,٧١ 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین إعداد من الجدول :     المصدر

 وإجمالي السكان نمو بین وعكسیة قویة ارتباط عالقة وجود هأعال الجدول یظھر
 قیم تكشف كما ،% ٧٢ النسبة تراوحت إذ ،البحث مدة خالل اندونیسیا في الدولیة التدفقات

 المحلي الناتج إجمالي بین أیضا وقویة طردیة ارتباط عالقة ھناك أن االرتباط معامالت
  ) .٤ (الجدول یبینھا كما% ٧١ بةالنسبلغت  إذ، الدولیة التدفقات وإجمالي

 المتغی ر ف ي للتغی رً ھام اً مح ددا یع د اإلجم الي المحل ي الن اتج متغی ر نأ ذلك من یتبین
  .مالیزیا في علیھ كان عما أیضا تفاقإلوبا Y1 المعتمد
  البحث عینة البلدان في المعتمد المتغیر في المستقلة المتغیرات ثرأ واختبار تحلیل ً-خامسا

 ل  رؤوس الدولی  ة الت  دفقات ت  أثیر م  دى عل  ى الوق  وف البح  ث م  ن الفق  رة ذهھ   ت  ستھدف
  .البحث مدة خالل البحث عینة البلدان في الخاصة االقتصادیة بالعوامل األموال

 المتغی رات م ن  مجموع ة اختی ار ث م فرض یاتھ واختب ار البح ث ھدف تحقیق ولغرض
  :من كل وھي المستقلة

 X1             :السكان نمو   X2             :اإلجمالي المحلي الناتج  
 المعتم  د المتغی ر ف ي المتغی رات لھ  ذه البح ث م دة خ الل الت  أثیر عالق ات لتحلی ل وذل ك

 .الدولیة التدفقات إجمالي:      Y وھو
 اعتم د وق د، الحاس وب عل ى الج اھز) Minitab (برن امج باس تخدام البیان ات تھیئة وتم 

 المعلم ات ق یم واحت ساب التحلی ل ف ي والمتع دد الب سیط يالخط  االنح دار أس لوب على البحث
 تق دیرات عط اءإ ف ي المثلى الطریقة أنھا اعتبار على االعتیادیة، الصغرى المربعات بطریقة

 لبی ان عدی دة اختب ارات إج راء ذل ك بع د وت م.  ٠,٠٥معنوی ة مستوى عند متحیزة غیر خطیة
  :یأتيما االختبارات ومن للمعادلة توفیق أفضل

 أو معنوی ة كان ت نإ والم ستقل الت ابع المتغی رین ب ین العالق ة طبیع ة یبین الذي): t( تباراخ  . أ
 أي الجدولی ة، قیمتھ ا م ن كبرأ المحسوبة t قیمة تكون عندما معنویة تكون إذ معنویة، غیر

 عن  د الجدولی  ة t قیم  ة أن علم  ا. ب  العكس والعك  س الم  ستقل ب  المتغیر الت  ابع المتغی  ر ت  أثیر
 .١,٧٥ بلغت البحث عینة للبلدان) (n-1 حریة ودرجة ٠,٠٥ ةمعنوی مستوى

 ودرج ات ٠,٠٥ معنوی ة م ستوى عند ككل نموذجاأل معنویة االختبار ھذا یبین: )f( اختبار  . ب
ً علم ا الم شاھدات ع دد تمث ل ,n الم ستقلة، المتغی رات ع دد تمث ل k إن إذ) n-k-1 , k( حریة



  ]       ٣٠                                    [                       ... وحتليل اثر بعض العوامل االقتصادية يف التدفقات الدولية      قياس

 
 الب  سیط الخط  ي االنح  دار حال  ة ف  ي ٤,٤٥ بلغ  ت البح  ث عین  ة لل  دول الجدولی  ة f قیم  ة نأ

 .المتعدد الخطي االنحدار حالة في ٣,٧٤و
 تف  سره ال  ذي المعتم  د المتغی  ر ف  ي التغی  ر ن  سبة یق  یس وھ  و): ( التحدی  د معام  ل اختب  ار  . ت

 .المستقلة المتغیرات
  .البحث مدة خالل دولة لكل جداول في التقدیر نتائج عرض یأتي وفیما

   مالیزیا -١
                             

  ) Y (الدولیة التدفقات إجمالي في) X1 (السكان نمو ثرأ تقدیر نتائج: ٥ الجدول
  البحث مدة خالل

 المتغیر
 المعتمد

 المتغیر
  المحسوبة X1 F االنحدار معامل المستقل
B ٠,٠٠٠٠٧٦  ٢٣٩٠  
T ٢,١٢ ٣,٠٠ 

٤,٤٧  
Y 
 طبیعة 

 العالقة
S*  S NS**  

  
٢٣%  

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین إعداد من الجدول  :المصدر
S *                                   Significant  ) المعنویة(  

NS **                            Non Significant) معنویة غیر (  

 قیمتھ  ا م  ن بقلی ل ق  لأ ھ ي ٤,٤٧ بلغ  ت المح سوبة f قیم  ة أن إل ى) ٥ (الج  دول ی شیر 
ن زی ادة وح دة واح دة إو .كك ل نم وذجاأل معنویة ضعف ذلك یعني مما٤,٤٥ البالغة الجدولیة

إجم الي الت دفقات الدولی ة ل رؤوس ادة في نھ أن یؤدي إلى زیأمن متغیر النمو السكاني، من ش
 المح سوبة t قیمة متابعة خالل ومن . ماً وھي نسبة ضعیفة نوعا٠,٠٠٠٠٧٦األموال بنسبة 

 یعن ي مم ا ،١,٧٥ والبالغ ة بقلی ل الجدولی ة قیمتھ ا م ن اكب ر وھ ي٢,١٢ بلغ ت قیمتھ ا نأ نجد
 عل ى العالق ة وج اءت المعتم د المتغی ر ف ي معن وي اث ر ل ھ ك ان السكاني النمو عامل أن ذلك
   .صحتھا ویثبتاألولى  البحث لفرضیة متوافق نحو

 لعالقت  ھ وذل  ك، بل  دانال معظ  م ف  ي أھمی  ة ل  ھ ال  سكاني النم  و لةأم  س نأب   ویمك  ن الق  ول
 ف ي زیادة یعني السكان وھیكل حجم في فالزیادة واالجتماعیة، االقتصادیة بالمتغیرات الوثیقة

 نم و واحتماالت المحلي السوق حجم زیادة إلى یؤدي الذي األمر ،جدیدة حاجات وخلق طلب
 ل رؤوس الدولی ة للتدفقات الرئیسة المعاییر تشكل كلھا ككل االقتصاد ونمو بل المتغیرات تلك

 األجنب  ي االس  تثمار تج  ذب والت  ي الجن  سیات المتع  ددة فال  شركات، المختلف  ة ش  كالھاأب األم وال
. تطلبھ ا الت ي الدولی ة اإلنمائیة المعونات أو الدول تحتاجھا التي الخاصة القروض أو المباشر

 المتع ددة اتوال شرك األجنبی ة االس تثمارات سعيب  الطردی ة المعنویة العالقة تفسیر یمكن كما
 الزی ادة م ن لالنتف اع النامی ة ال دول م ن العدی د ف ي لھ ا وش ركات مصانع تأسیس إلى الجنسیة

 تق رر وربم ا األج ور، مع دالت انخف اض إلى بدوره یؤدي والذي السكاني النمو في الحاصلة
 ذات الت صنیعیة المراح ل توطن أنو الشاملة العالمیة إستراتیجیتھا منً بوصفھا جزءا بعضھا
  .العاملة القوى أجور فیھا تنخفض التي الدول فيً تقریبا منتجاتھا لجمیع الكثیفة العمالة
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   الدولیة التدفقات إجمالي في X2 اإلجمالي المحلي الناتج ثرأ تقدیر نتائج: ٦ جدولال
  البحث مدة خالل

 المتغیر
 المعتمد

 المتغیر
  المحسوبة X2 F االنحدار معامل المستقل

B ٠,٠٢٢٣ ١٧٦٧ 
T ٧,١٠ ٥,٢٨  

٥٠,٤٦  
Y 
 S S       S العالقة طبیعة 

  
٧٧,١% 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین إعداد من الجدول :المصدر

 الرئی سة، البح ث فرض یة ص حة لن ا یتب ین أعاله الجدول في الظاھرة النتائج خالل من
 قیمتھ ا من بكثیر كبرأ وھي ،٥٠,٤٦ البالغة المحسوبةF قیمة خالل من ذلك مالحظة ویمكن

   .٤,٥٤ البالغة الجدولیة
 عل ى ی ضفي مم ا، قوی ة كان ت كاف ة للتق دیرات التجریبی ة المالءم ة أن على یدل وھذا 

م  ن متغی  ر الن  اتج المحل   ي ن زی  ادة وح  دة واح   دة أو ً.ج  دا عالی   ة تف  سیریة ق  درة نم  وذجاأل
فقات الدولیة ل رؤوس األم وال بن سبة نھ أن یؤدي إلى زیادة في  إجمالي التدأ، من شاإلجمالي

 المح سوبة t قیم ة مالحظة خالل ومن. نموذجاأل كما یظھرھا ً وھي نسبة قویة جدا٠,٠٢٢٣
 ف  ي ایج  ابي معن  وي ت  أثیر ل  ھ ك  ان) اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج (x2 الم  ستقل المتغی  ر نأ نج  د

  .  الثانیة الفرعیة البحث فرضیة صحة یثبت مما المعتمد، المتغیر
 س  ببھا الدولی  ة الت  دفقات أجم  الي ف  ي الحاص  ل التغی  ر نأ تب  ین  قیم  ة ع  نً ف  ضال

 أھمی ةب ذل ك، تف سیر ویمك ن  .اإلجم الي المحل ي الن اتج ف ي الحاص لة التغی رات من% ٧٧,١
 الحق ائق من الكثیر لتحدید رئیساً مؤشرا كونھ من الكلي االقتصاد في اإلجمالي المحلي الناتج

 م ستوى وتحدی د الع المي االقت صاد عل ى االنفتاح سیاسات یخص ما ومنھا، تصاداالق ھذا في
 أھ م اإلجم الي المحل ي الناتج خذ الضروري من إذ ،المتبادل االعتماد وأ االستقالل وأ التبعیة
 الت دفقات وتن وع جذب المعاییر ھذه بین ومن المجال، ھذا في المعتمدة المعاییر ضمن مؤشر

  :فیوضح) ٧ (الجدول ماأ .األجنبیة والاألم لرؤوس الدولیة
 إجمالي في اإلجمالي المحلي والناتج السكاني النمو من كل ثرأ تقدیر نتائج: ٧ جدولال

  البحث مدة خالل الدولیة التدفقات
 المتغیر
 المعتمد

 المتغیر
 المستقل

 معامل
 X1 X2 F االنحدار

  المحسوبة

B ٠,٠٢١٩ ٠,٠٠٠٠٥ ١٧٠٧ 
T ٥.٧٦ ٠.٢٠ ٣.٦٨ 

٢٣,٦٣  
 
Y 
 

 طبیعة
 S NS S S العالقة

  
 ٧٧,١% 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین عدادإ من الجدول :المصدر
  

 ٢٣,٦٣ بلغت المحسوبة f قیمة أن یتبین أعاله الجدول في الظاھرة النتائج خالل من
 ككل نموذجاأل معنویة ذلك یعني مما،٣,٧٤ والبالغة الجدولیة قیمتھا من بكثیر كبرأ وھي

، یؤدي دة واحدة من متغیر النمو السكانين زیادة وحإكما  .الرئیسة الفرضیة صحة ویثبت
وھي نسبة  ،٠,٠٠٠٠٥إلى زیادة في إجمالي التدفقات الدولیة لرؤوس األموال بنسبة 

نھ أن أ شفمن، أما زیادة وحدة واحدة من متغیر الناتج المحلي اإلجمالي، ضعیفة نوعا ما
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 وھي نسبة ،٠,٠٢١٩ى زیادة في  إجمالي التدفقات الدولیة لرؤوس األموال بنسبة یؤدي إل

 النمو متغیر نأب لنا یتبین المحسوبة t قیم متابعة خالل ومننموذج، األ كما یظھرھا ًقویة جدا
 الضعیفة العالقة جاءت وقد، y متغیر مع ًجدا ضعیفة معنویة بعالقة ظھر قد x1 السكاني

 المحسوبة t قیم متابعة خالل من ًملموسا ًتأثیرا نجد أن ویمكن. متوقع ھو ما خالف على
 الجدولیة قیمتھا من بكثیر كبرأ وھي ٥,٧٦  بلغت إذ، x2 اإلجمالي المحلي الناتج ومتغیر

 متوافق نحو على y والتابع، x2 المستقل المتغیر بین القویة العالقة جاءت وقد،١,٧٥ البالغة
  .البحث فرضیة صحة ویؤید

 y المعتمد المتغیر في الحاصل التغیر نأ تبین  التحدید معامل قیمة أن عن ًفضال
 تبقى وما x1 ,x2 المستقلة المتغیرات في الحاصلة التغیرات من %٧٧,١ سببھ مالیزیا في

  .٢٢,٩ قیمتھا والبالغ نموذجاأل في محسوبة غیر عوامل إلى یعود
) اإلجمالي المحلي والناتج السكاني النمو (القتصادیةا العوامل نأ سبق، مما نستخلص

 تقویم في ظھر كما مالیزیا، في البحث مدة خالل الدولیة التدفقات لمتغیر ھامة محددات تعد
 المعتمد المتغیر في المؤثر الرئیس المتغیر أن التأثیر نسبة بحسب للمتغیرات النسبیة األھمیة

  .اإلجمالي المحلي الناتج ھو
  یااندونیس -٢

  

  ) Y( الدولیة التدفقات إجمالي في) X1( السكان نمو ثرأ تقدیر نتائج: ٨ جدولال
  البحث مدة خالل

 المتغیر
  المحسوبة X1 F االنحدار معامل المستقل المتغیر المعتمد

B ٠,٠٠٠٣ - ٢,١٩ 
T ١١,٠٣ - ١١,٠٣ 

١٦,١٩  
Y 

 S S S العالقة طبیعة
٥١,٩ % 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین دعداإ من الجدول :المصدر

  
 التجریبیة المالءمة نأ االنحدار، تحلیل نتائج بعرض الخاص أعاله الجدول یبین

 ذلك مالحظة ویمكن جیدة، تفسیریة قدرة نموذجاأل على یضفي مما ،قویة كافة للتقدیرات
 والبالغة الجدولیة قیمتھا من بكثیر اكبر وھي ١٦,١٩ البالغة المحسوبة f قیمة خالل من

 نأ نجد t قیمة متابعة خالل ومن .الرئیسة البحث فرضیة صحة أیضا یثبت ما وھذا ،٤,٥٤
 البحث فرضیة یدعم ما وھو، المعتمد المتغیر مع معنویة بعالقة ظھر قد x1 المستقل المتغیر

. فرضیةلل مخالف نحو على جاءت المتغیرین بین العكسیة العالقة نأ إال. األولى الفرعیة
 أن زیادة وحدة واحدة من متغیر النمو السكاني، یؤدي إلى انخفاض في  بعبارة أخرى

 نأ إلى)  (قیمة تشیر كما، ٠,٠٠٠٣إجمالي التدفقات الدولیة لرؤوس األموال بنسبة 
 نمو في الحاصلة التغیر من% ٥١,٩ ھو y المعتمد المتغیر في الحاصل التغیر في السبب

 قیمتھا والبالغة نموذجاأل في تدخل لم أخرى متغیرات إلى یعود تبقى وما x1 سكانال حجم
٤٨,١.%  
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) Y (الدولیة التدفقات إجمالي في) X2 (اإلجمالي المحلي الناتج ثرأ تقدیر نتائج :٩ دولالج

  البحث مدة خالل
 المتغیر
 المعتمد

 المتغیر
 المستقل

  المحسوبة X2 F االنحدار معامل

B ٠.٠٠٣ -١٦٩١ 
T ٣,٨٨ ٩,٣٠ 

١٥,٠٥   
Y 
 

 S S S العالقة طبیعة

  
٥٠,١% 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین عدادإ من الجدول :المصدر

. الرئیسة البحث فرضیة صحة لنا یتبین) ٩( الجدول في الظاھرة النتائج خالل من
 قیمتھا من بكثیر كبرأ وھي١٥,٠٥، البالغة المحسوبة f قیمة خالل من ذلك مالحظة ویمكن

 ،قویة كانت كافة للتقدیرات التجریبیة المالءمة نأ على یدل وھذا ،٤,٥٤ والبالغة الجدولیة
ن زیادة وحدة واحدة من متغیر إكما . ًجدا عالیة تفسیریة قدرة نموذجاأل على یضفي مما

قات الدولیة لرؤوس نھ أن یؤدي إلى زیادة في  إجمالي التدفأالناتج المحلي اإلجمالي، من ش
  . نموذجاألما كما یظھرھا  وھي نسبة مھمة نوعا ً،٠,٠٠٣األموال بنسبة 

 تأثیر لھ كان x2 المستقل المتغیر نأ نجد المحسوبةt  قیمة مالحظة خالل ومن 
 والبالغة المحسوبة t قیمة خالل من ذلك مالحظة ویمكن المعتمد، المتغیر في یجابيإ معنوي
  . ١,٧٥والبالغة الجدولیة قیمتھا من كبرأ وھي ٣,٨٨

 سببھا الدولیة التدفقات إجمالي في الحاصل التغیر أن تبین)  (قیمة أن عن فضال 
  .اإلجمالي المحلي الناتج في الحاصلة التغیرات من% ٥٠,١

 التدفقات إجمالي في اإلجمالي المحلي والناتج السكاني النمو ثرأ تقدیر نتائج :١٠ جدولال
  البحث مدة خالل الدولیة

 المتغیر
 المعتمد

 المتغیر
 المستقل

 معامل
 االنحدار

X1 X2 F 
 المحسوبة

R2 

B ٠,٠٠٢ -٠,٠٠٩١ ٣٤٥٧ 
T ٣,٣٩  ٣,٥٣ - ٦,٦٧ 

١٩,٥٣ 
 

 
Y 
 طبیعة 

 S S S S العالقة

  
٧٣,٦% 

  الحاسوب مخرجات على باالعتماد الباحثین عدادإ من الجدول: المصدر

 كاف  ة للتق  دیرات التجریبی  ة المالءم  ة نأ إل  ى أع  اله الج  دول ف  ي الظ  اھرة النت  ائج ت  شیر
 خ الل م ن ذل ك مالحظ ة ویمك ن ،عالی ة تف سیریة ق درة م وذجاألن عل ى یضفي مما ً،جدا قویة
 ویالح  ظ ٣,٧٤ البالغ  ة الجدولی  ة قیمتھ  ا م  ن كب  رأ وھ  ي ،١٩,٥٣ والبالغ  ة المح  سوبة f قیم  ة
 x1 متغی ر ظھ ر فقد الفرضیات، مع متناسقة اإلحصائیة ومعنویاتھا المعلمات إشارة نأ كذلك
 م ا خ الف عل ى العالق ة ش ارةإ ج اءت وق د المعتم د المتغی ر مع معنویة بعالقة السكاني النمو

ن زیادة وح دة واح دة م ن متغی ر النم و ال سكاني، ی ؤدي إل ى انخف اض إ بعبارة اخرى متوقع،
 x2 ب  المتغیر یتعل  ق فیم  ا أم  ا.٠,٠٠٩١ إجم  الي الت  دفقات الدولی  ة ل  رؤوس األم وال بن  سبة ف ي

 مالحظ ة ویمك ن ،المعتم د المتغی ر مع معنویة  طردیةبعالقة جاء فقد اإلجمالي المحلي الناتج
 ،١,٧٥ البالغ ة الجدولی ة قیمتھ ا م ن كب رأ وھ ي ٣,٣ والبالغة المحسوبة t قیمة خالل من ذلك
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 م  ن متغی ر الن  اتج المحل  ي  زی  ادة وح دة واح  دةأن اكم . البح  ث فرض  یة ص حة یثب  ت وبالت الي

اإلجمالي، من شانھ أن یؤدي إلى زیادة في  إجمالي التدفقات الدولی ة ل رؤوس األم وال بن سبة 
٠,٠٠٢ .   

 سببھا الدولیة التدفقات إجمالي في الحاصل التغیر أن یبین)  (قیمة أن عن ًفضال
 مھمة نسبة وھي ،اإلجمالي ليالمح الناتج السكان نمو في الحاصلة التغیرات من% ٧٣,٦

  .النموذج في تدخل لم أخرى متغیرات إلى یعود تبقى وما جدا
 تعد اإلجمالي المحلي والناتج السكاني النمو االقتصادیة العوامل نأ سبق مما یتضح

 األھمیة تقویم في ظھر كما اندونیسیا، في البحث مدة خالل التابع المتغیر في ھامة محددات
 المؤثر الرئیس المتغیر نأ واتجاھھا العالقة ومعنویة التأثیر نسبة بحسب یراتللمتغ النسبیة

  .اإلجمالي المحلي الناتج ھو التابع المتغیر في
  

  والمقترحات االستنتاجات
  االستنتاجات -ًأوال

 الدولیة التدفقات في وأثرھا االقتصادیة العوامل لبعض النظریة المراجعة خالل من
 العدید إلى التوصل تم البحث فرضیات واختبار ومعالجتھا البیانات لوتحلی األموال لرؤوس

  :  في جانبینأھمھا على المستویین النظري والتطبیقي نلخص االستنتاجات من
   المستوحاة من الجانب النظرياالستنتاجات -الجانب األول

 ةنتیج  م ستقرة لتغی رات المختلف ة الم صادر م ن الدولی ة األموال رؤوس حركات تخضع .١
 الدولی  ة الفائ  دة أس  عار ف  ي الحاص  لة ك  التغیرات دولی  ة، اقت  صادیة بمتغی  رات ارتباطھ  ا
 الت  دفقات تت  أثر كم  ا الرس  میة، الدولی  ة العم  الت والس  یما ال  صرف أس  عار ف  ي والتقلب  ات

 االقت  صادیة بالعوام  ل الع  الم دول مختل  ف ف ي ودخ  وال خروج  ا األم  وال ل  رؤوس الدولی ة
 المختلف ة اإلح صائیة األس الیب وت ستخدم ال دول، تلك في تمدةالمع االقتصادیة والسیاسات

 .الحدود عبر لالنتقال الدولیة األموال رؤوس استجابة درجة لقیاس
 وذل ك النامی ة البلدان في السیماو البلدان معظم في خاصة أھمیة السكان نمو لةأمس تحتل .٢

 اإلجم الي المحل ي الن اتج یع د كم ا واالجتماعی ة، االقت صادیة ب المتغیرات الوثیقة لعالقتھا
ً أساس یاً مؤش را ویع د كم ا الكل ي االقت صاد ف ي الحق ائق م ن الكثی ر لتحدی دً رئی سا مؤشرا
 .االقتصادي النمو لمتابعة

 یقي المستوحاة من الجانب التطباالستنتاجات - الجانب الثاني
 م ن ك ل ف ي البحث متغیرات نمو تطور فيً واضحاً تباینا ھناك نأ التحلیل، نتائج كشفت .٣

 المن تظم غی ر ب التطور الدولی ة الت دفقات اتسمت فقد ،البحث مدة خالل واندونیسیا مالیزیا
 فیم ا إم ا. البل دین ك ال ف ي المن تظم ب التطور السكان نمو متغیر اتسم فیما البلدین، كال في

 البل دین ك ال ف ي المن تظم غیر بالتطور خرآلا ھو اتسم فقد اإلجمالي المحلي بالناتج یتعلق
 وإس قاط) ٢ (و) ١ (الج داول خ الل م ن س بق م ا ك ل مالحظة ویمكن البحث، مدة خالل

 ).٦ (إلى) ١ (البیانیة اإلشكال في اإلحصائیة المعطیات
 المحل ي الن اتج ب ین وطردی ة قوی ة عالق ة وج ود االرتب اط عالق ات تحلیل خالل من تبین .٤

 ذل ك مالحظة ویمكن ،البحث ةمد خالل العینة للبلدان الدولیة التدفقات وإجمالي اإلجمالي
 نم و ب ین م ا نوع ا ض عیفة طردی ة عالق ة وج ود تبین كما). ٤(و) ٣ (الجداول خالل من

 العالق ة وظھ رت،% ٤٨ الن سبة بلغ ت فقد، مالیزیا في الدولیة التدفقات وإجمالي السكان
 %.٧٢– النسبة بلغت فقد، اندونیسیا في المتغیرین ھذین بین وقویة عكسیة
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 متغی  ر ف  ي االقت  صادیة العوام  ل بع  ض ث  رأ تق  دیر نت  ائج ع  رض خ  الل م  ن یتب  ین كم  ا .٥

 ب ین واض ح معن وي ث رأ وج ود البح ث، م دة خ الل البح ث عین ة لبل دان الدولی ة التدفقات
 یعن ي مم ا البح ث، عین ة البل دان لك ال الدولی ة الت دفقات وإجم الي اإلجمالي المحلي الناتج

 الت  دفقات (الت  ابع المتغی  ر ف  يً ھام  اً مح  ددا یع  د اإلجم  الي المحل  ي الن  اتج متغی  ر نأ ذل  ك
 ف ي ضعیف معنوي بأثر السكان نمو متغیر ظھر المقابل وفي ،)األموال لرؤوس الدولیة

 ف  ي الدولی  ة الت  دفقات متغی  ر م  ع عك  سي معن  وي ب  أثر المتغی  ر ھ  ذا ظھ  ر كم  ا، مالیزی  ا
 .متوقع ھو ما خالف وعلى اندونیسیا

 م ا خ صوصا منھ ا كبی ر جان ب ف ي أثبت ت ق د البح ث فرض یات نأب  للق ول یفضي مما
 البل دان ف ي األم وال ل رؤوس الدولی ة الت دفقات حرك ة ف ي اإلجم الي المحلي الناتج بأثر یتعلق

  .البحث عینة
  

  المقترحات  ً-ثانیا
 الت دفقات عل ى انفتاح ا أكث ر أص بحت التي البلدان عدد في تزایدا أالن النامي العالم یشھد .١

 الدولی  ة األم  وال ل  رؤوس ال  سماح م  سالة تع  د ول  م أش  كالھا، تل  فبمخ الخارجی  ة الدولی  ة
 یج ب االھتم ام أن ب ل المج ال، ھ ذا ف ي كبرى أھمیة تشكل عدمھ من البلد على بالدخول

 .الداخل إلى وجذبھا التدفقات ھذه استقطاب طریقة على ینصب أن
 األجنب  ي الم  ال رأس أھمی  ة وھ  ي ھام  ة حقیق  ة أدراك  عین  ة البح  ثالبل  دان عل  ى ینبغ  ي .٢

 المعی شة م ستویات وتح سین االقتصادي النمو تحقیق فان فیھا، یستقر التي للدول وفائدتھ
 تل ك تحقیق أن كما االقتصادي، التحول مرحلة في ھا،حكومات على السھلة بالمھام یعد ال

  . أعظم تحدیا یشكل إشكالھ بمختلف األجنبي المال رأس استقرار ضمان دون المھام
جدی د نح و النم و والتنمی ة  بن ى م نھج تح اول تأنأی ضا،   عین ة البح ثلدانالب على ینبغي .٣

ن االندماج ف ي االقت صاد الع المي یج ب أن یك ون أیعتمد على تحریر االقتصاد والتسلیم ب
 .شغلھا الشاغل اآلن 

 للتنب ؤ، قابلة اقتصادیة بیئات فیھا فراتتو التي الدول یقصدون نیالمستثمر أن القول یمكن .٤
 إل  ى ال  ساعیة الحكوم  ات م  ن الب  د الواق  ع وف  ي. س  لیمة ومؤس  سات قوی  ة ونی  ةقان ونظ  م

 إلن  شاء األولوی  ة تعط  ي أن م  ن األجنبی  ة األم  وال ل  رؤوس الدولی  ة الت  دفقات اس  تقطاب
 لھ م ت ضمن الت ي العوام ل عل ى األول المق ام في یركزون فالمستثمرون السلیمة، البیئات

 التط  ورات لتوق  ع والقابلی  ة ال  سیاسي االس  تقرار ع  ن ناھی  ك وص  حي ع  ادل عم  ل من  اخ
 وم دى والعم ال العم ل وأنظم ة ق وانین األسواق، إلى النفاذ العوامل ھذه ومن ،المستقبلیة

 .الكلي االقتصاد یحكم الذي واإلطار التجارة سیاسات االقتصاد، في الحكومة مشاركة
 التنمی  ة ف  يً ارئی  سیً دورا المختلف  ة ش  كالھاأب األم  وال ل  رؤوس الدولی  ة الت  دفقات ؤديت   .٥

 ستق ضي الت ي ال سحریة الع صا لی ست ب الطبع أنھ ا إال الع الم، بل دان من للعدید الصناعیة
 النامی ة البل دان توقع ات تك ون نأ یتع ین ل ذا واح دة، بطریق ة التخل ف والفقر مشاكل على

 الجت   ذاب مجھوداتھ   ا وس   ط واقعی   ة توقع   ات الت   دفقات تل   ك تجلب   ھ أن یمك   ن م   ا نأب   ش
 .األخرى التدفقات وإشكال المستثمرینو االستثمارات

 الخاص ة والمع اییر الم ؤثرة العوام ل موض وع ف ي والبح وث الدراس ات من مزید إجراء .٦
 العوام ل ث رأ تعك س علمی ة بنتائج الخروج یتسنى لكي األموال لرؤوس الدولیة بالتدفقات

 عنھ ا وتبح ث تطلبھ ا الت ي الھام ة المع اییر ومعرف ة األم وال رؤوس حرك ة في األخرى
  .المختلفة شكالھاأب التدفقات تلك
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