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: مقياس التطوير األساسي الذي يستخدمونه للتعبير عن مدى تطور دولة ُمعينة هو

 GDPاإلقتصاديالناتج / إجمالي الناتج المحلي 

. دةما يساوي المجموع الكلي للمنتوجات والخدمات الُمنتجة في حدود الدولة خالل سنة واح: معناه

لمدخالت من باإلضافة ل. شخصي، الميزان التجاري، استثمار ونفقات حكوميةإستهالك: ُمركباته هي

مل مع خصم ُمدخالت عوا. عوامل إنتاج متواجدة خارج حدود الدولة ومن فعالياتها ومنتوجاتها تلك

.  العمال األجانب: اإلنتاج الخارجية مثل

( ( GDP per capitaإجمالي الناتج المحلي للفرد

ذي به نحصل على عدد إحصائي، وال. مجموع إجمالي الناتج المحلي الُمقسم على عدد مواطني الدولة

حصل قّسموا مجموع ُمدخالت الدولة في السنة الواحدة على مواطني الدولة، هذا المبلغ الذي كان سي

ي الدولة أعلى، من الواضح عندها أن قوة الشراء فكلما كان إجمالي الناتج المحلي للفرد. عليه كل فرد

قارنة بين وحتى يكون من الممكن الم. أكبر، مستوى المعيشة أعلى، ومستوى التطور في الدولة أعلى

.  الدول، يُعطى المبلغ بالدوالر األمريكي

ألنه في الدولة التي بها مستوى ( ppp)من المقبول المقارنة بين الدول على أساس قوة الشراء 

.  األسعار منخفض، يُمكن الشراء أكثر مقابل مال أقل

ג"תמ–إجمالي الناتج المحلي 

ג לנפש"תמ–إجمالي الناتج المحلي للفرد 



هو المقياس المستخدم للمقارنة بين التطور اإلقتصادي للدول

 GDPالناتج اإلجمالي المحلي للفرد بالتناسق مع قوة الشراء

Per Capita PPP

ان عدد سك: هذا المقياس يأخذ بالحسبان متغيرين إضافيين

.الدولة، ومستوى األسعار في الدولة

ن كلما كان مستوى األسعار أعلى في الدولة، قوى الشراء تكو

د في وحسب ذلك، ربما، مثالً، الناتج اإلجمالي المحلي للفر. أقل

ائيل، تايالند كان ُمساوي إلجمالي الناتج المحلي للفرد في إسر

مية المال، كان باستطاعة التايالنديين شراء منتجات أكثر بنفس ك

.ألن مستوى األسعار هناك منخفض أكثر

يُعطي  PPPحساب الناتج اإلجمالي المحلي للفرد حسب أساس

. الواحد في كل دولةمعنى  مختلف لقوة الشراء للدوالر



$102.211–آسيا / قطر . 1

$79.885–أوروبا / لوكسمبورغ . 2

$60.410–آسيا / سنغافورة . 3

$55.009–أوروبا / النرويج . 4

$54.389–آسيا / برنوي. 5

$49.992–أمريكا / الواليات المتحدة . 6

$49.012–آسيا / اإلمارات . 7

$45.418–أوروبا / سويسرا . 8

$32.312–آسيا/ إسرائيل . 32

$815–أفريقيا / نيجيريا . 180

$369–أفريقيا / الكونغو . 186

في العالم2012سنة $ إجمالي الناتج المحلي للفرد  –أمثلة 

للفرد السلم العالمي ، ومبلغ إجمالي الناتج المحلي/ المرتبة في التدرج 



ولبين الد( القومي)مقارنة الناتج المحلي 

:  الصعوبة

ع أيضاً اإلختالف بحجم الناتج بين الدول ناب

.من حجم عدد سكان الدولة

:الحل

ج الناتالمقارنة تُقام على أساس إجمالي 

(.GNP per capita)المحلي للفرد

:الناتج للفرد يُدل على

ولةمستوى التطور اإلقتصادي في الد.

مستوى الرفاه في الدولة.

قيود المقارنة على أساس الناتج للفرد

لفة، نبّدل حتى نقارن بين قيم الناتج في الدول المخت.1

الب في الغ)قيمة العُملة المحلية لعُملة عالمية 

(.الدوالر

غير ( שער חליפין)استخدام سعر الصرف 

عندما يكون هناك مراقبة على سوق . دقيق

، أو عندما يوجد (ח"המט)العمالت األجنبية 

ضرائب عالية على اإلستيراد، أو عالوات 

.عالية على التصدير( פרמיות)

الدولة ( אופי)الناتج المحلي متعلق بطبيعة .2

في وبحاجاتها، عندما تكون مثالً نفقات الدفاع

كن هذا ال الدولة مرتفعة، الناتج للفرد سيرتفع، ول

ي يؤكد على ارتفاع في مستوى الحياة لمواطن

.الدولة

قيود وسيئات االستخدام المساوي إلجمالي الناتج المحلي 
وإجمالي الناتج المحلي للفرد



وجيه الرؤيا اإلقتصادية األمريكية أدت إلى ت
اإلقتصاد العالمي نحو السوق العالمية

الهدف من ورائها نمو اإلقتصاد . الُحّرة
.العالمي

الدول التي إحتاجت إلى الدعم والمساعدة
الدولية، اضطرت إلى تنسيق جهازها 
وق االقتصادي بما يتناسب مع أسس الس

.الُحّرة

بناء عالقات اقتصادية مفتوحة مع دول
.مختلفة

يةاالنضمام التفاقيات إقتصادية عالم.
إلغاء الجمارك.
تشجيع المبادرات الشخصية.



مجموعة الثماني دول الصناعية

G8
يات هو جسم إقتصادي، والذي يحتوي على شركات من ثماني أغنى دول في العالم، الوال

.  المتحدة األمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، كندا وروسيا

ممن هنا فإن هذا الجسم  .اإلقتصاد العالمي في المجال السياسييُصّمِّ

دول الدول المشاركة تّدعي أن طموحها األساسي هو مساعدة وتحسين األوضاع اإلقتصادية لل

.بينما في الحقيقة يُحافظ هذا النظام على مصالح الدول القويةالفقيرة،

لِّّد فكرة هذه المجموعة تُخ. هي رمز للرضا الزائد، والتي تتفق مع مسألة فقر جيرانها–G8الـ 

.  أن األقلية تُمسك بالقسم اآلخذ باالزدياد من األموال في العالم



أستراليا

إيطاليا

إندونيسيا

األرجنتين

الواليات المتحدة

البرازيل

ألمانيا

جنوب أفريقيا

الجنوبيةكوريا

الهند

المملكة المتحدة

تركيا

اليابان

المكسيك

الصين

السعودية

فرنسا

كندا

روسيا

االتحاد األوروبي

 G 20-دول الـ 

الدول األكبر من ناحية 

اقتصادها في العالم

من %90-ما يُقارب الـ G -20معاً يُشكل اقتصاد الـ 

من التجارة %80، إجمالي الناتج المحلي العالمي

(  بياألورواإلتحادفي الغالب تجارة داخلية في )العالمية 

.وثُلثين من عدد سكان العالم

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99


العشرة دول األقوى إقتصادياً خالل العقد األخير
بمليارات الدوالراتPPPالناتج المحلي 



 HDI-البشري لألمم المتحدة مقياس التطوير

مقياس التطوير البشري 

(Human Development Index, HDI) 

س يُعتبر هذا المقيا. هو مقياس لمقارنة مستوى تطور دول العالم

مم وسيلة مقبولة لقياس مستوى الحياة، والذي يُحدد من قبل األ

.  المتحدة

:  على ثالثة عناصريعتمد هذا المقياس

 תוחלת חיים  -جودة الحياة

 רמת השכלה  -مستوى التعليم

 مستوى الحياة ג לנפש "תמ-إجمالي الناتج المحلي للفرد ،

.كما يبدو من مستوى الدخل للفرد

دولة  تقريباً ؟200أين تتمركز إسرائيل ؟ ما هو مكانها بين الـ 

http://www.google.co.il/imgres?um=1&sa=N&rls=com.microsoft:he:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLJ_en&hl=iw&tbm=isch&tbnid=SXbCIzHzl3ks3M:&imgrefurl=http://www.stav-ltd.co.il/item.asp?codeproduct=9414&stav=373&docid=4ZXUAKF1f9zqPM&imgurl=http://www.stav-ltd.co.il/userfiles/image/big1/dgel-small.jpg&w=500&h=1050&ei=qmu1UqD3PI7n7Aamp4GwAQ&zoom=1&iact=rc&dur=281&page=4&tbnh=143&tbnw=68&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:58,s:0,i:264&tx=32&ty=80


██ وأكثر 0.900

██ 0.850–0.899

██ 0.800–0.849

██ 0.750–0.799

██ 0.700–0.749

██ 0.650–0.699

██ 0.600–0.649

██ 0.550–0.599

██ 0.500–0.549

██ 0.450–0.499

██ 0.400–0.449

██ 0.350–0.399

██ 0.349–0.300

██ وأقل 0.300

غير معروف██

100-كلما كان المقياس أقرب إلى 

حال الدولة يكون أفضل

(2010تقرير )مقياس التطوير البشري خارطة دول العالم حسب



مستوى التطوير البشري الخاص باألمم المتحدة–2012معطيات 

قرابة ، والذي يُعتبر مكان ُمحترم وقيّم جداً بين16إسرائيل موجودة في المكان الـ 

.دولة في العالم200الـ 

:بحسب المقاييس التالية

جودة الحياة
إسرائيل تتمركز في المكان الخامس على مستوى العالم

سنة84النساء بمعدل عمر 
سنة80الرجال بمعدل عمر 

في العالم، 32إسرائيل تتمركز في المكان الـ –إجمالي الناتج المحلي للفرد

.2012في سنة $ 32.312–بمبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد وقدره

ُمعدل . المفي العالرابعإسرائيل تتمركز في المكان –التعليم / مستوى الثقافة 

بالنسبة لمعدل اإلستثمار في التربية من%46.4: عدد السكان المتعلمين
.%7.5:ُمجمل إجمالي الناتج المحلي والي ُيقدر بـ

يل هوفي إسرائ( معرفة القراءة والكتابة حتى مستوى الفهم)نسبة التنوّر 
97%.

http://www.google.co.il/imgres?um=1&sa=N&rls=com.microsoft:he:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLJ_en&hl=iw&tbm=isch&tbnid=owL2k3ZwJ28FjM:&imgrefurl=http://www.hayadan.org.il/subliminal-exposure-to-national-flags-1707095/&docid=zS7dhZhbkfwYDM&imgurl=http://www.hayadan.org.il/images/content2/events/israel_flag.JPG&w=210&h=185&ei=qmu1UqD3PI7n7Aamp4GwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=362&vpy=117&dur=125&hovh=148&hovw=168&tx=109&ty=79&page=4&tbnh=143&tbnw=167&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:57,s:0,i:261


2012معطيات لسنة –مقياس التطوير البشري 

0.955–النرويج 1المرتبة 

0.938–أستراليا 2المرتبة 

0.937–الواليات المتحدة3المرتبة 

0.921–هوالندا 4المرتبة 

0.919–ألمانيا 5المرتبة 

0.900–إسرائيل16المرتبة 

مكننا إذا كان وضعنا جيد بهذا الشكل ، كيف يُ 

تفسير الُمعطى التالي ؟

http://www.google.co.il/imgres?um=1&sa=N&rls=com.microsoft:he:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLJ_en&hl=iw&tbm=isch&tbnid=owL2k3ZwJ28FjM:&imgrefurl=http://www.hayadan.org.il/subliminal-exposure-to-national-flags-1707095/&docid=zS7dhZhbkfwYDM&imgurl=http://www.hayadan.org.il/images/content2/events/israel_flag.JPG&w=210&h=185&ei=qmu1UqD3PI7n7Aamp4GwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=362&vpy=117&dur=125&hovh=148&hovw=168&tx=109&ty=79&page=4&tbnh=143&tbnw=167&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:57,s:0,i:261


2012تقرير الفقر في إسرائيل لسنة 



ينقُصنا مقياس إضافي، وهو مقياس جيني

قسيم مقياس جيني هو مقياس إحصائي، والذي يفحص مستوى المساواة في ت

.الدخل في الدولة

قسمة متساوية، و 0معنى القيمة . 100حتى 0قيم المقياس تتراوح بين 

.معناها أن كل شيء موجود بين يدي شخص واحد أو جسم حاكم واحد100

دولة في هذا المقياس ؟135أين تتمركز إسرائيل بين الـ 

اة ؟هل بإمكانكم التخمين بحسب الفوارق التي نراها في الدولة، وعدم المساو

من هل مكان إسرائيل هنا أفضل من مكانها في إجمالي الناتج المحلي للفرد، و

مكانها في مقياس التطوير البشري ؟

2012صحيح لسنة 39.4-بقيمة 70.... إسرائيل موجودة في المرتبة الـ 



عدم المساواة في مستوى الحياة

.  المومقاييس التطوير بين دول الع

كيف يبدو من خالل الصور ؟

كيف يتم التعبير عنه ؟ 



مقاييس لمستوى تطوير الدول

مقاييس إقتصادية

مقاييس ُسكانية

صالمقاييس التكنولوجيا واإلت

مقاييس البنية التحتية والطاقة

مقاييس الرفاه



كنالس-مستوى التمدُّن 



الصناعة



«نايكي»مصانع 





مستوى الزراعة



الفقر 
األمراض 

والجوع



السكن في 
أحياء فقيرة
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  جودة الحياة

معدل طول عمر –جودة الحياة
اإلنسان الذي يعيش في مكان

.معين، في يوم والدته

مقياس الذي يفحص مستوى
م مواطني الدولة

ُّ
تعل



صندوق النقد الدولي
International Monetary Fund - IMF

، الهدف منه إدارة 1944أقيم في سنة 

النظام النقدي العالمي، والمحافظة على 

ؤدي ثبات تحويل العمالت المختلفة حتى ي

.ذلك للنمو اإلقتصادي

يدعم هذا الصندوق، غالباً بواسطة قروض

.تُعطى لدول في ضائقة إقتصادية



البنك العالمي
The World Bank

ورفع ، ُخصص لتطوير البُنى التحتية1944أقيم في سنة 
ثغرة بين مستوى الحياة في دول العالم الثالث، حتى تُقلَّص ال

.  دول العالم، فيما يتعلق بالفقر وعدم المساواة العالمية
على يدَّعي المراقبون أن القروض أدت إلى تراكم ديون ضخمة
يزانية كاهل الدول المتطورة للبنك، حقيقة التي تُظهر أن ُمعظم م

س لترجيع الديون للبنك العالمي على حساب تلك الدول ُمكرَّ
.رفاه مواطنيها

الزمة باإلضافة إلى أن البنك يشترط على أن تكون القروض مُ 
التي للتغييرات اإلقتصادية المتحررة في داخل الدول، حقيقة

بدورها تؤدي إلى الخصخصة ولغالء الخدمات 
.للمواطن في تلك الدول



ملخص

الي تعرفنا على عدد من المقاييس لتحديد مستوى التطور، إجم

الناتج المحلي، إجمالي الناتج المحلي للفرد، مقياس التطور

.البشري، مقياس جيني

:  رفوارق في مستوى التطور بواسطة الصو/ شاهدنا مقاييس 

عة، مستوى التمدين، مستوى التعليم والثقافة، مستوى الزرا

.مستوى العمل والصناعة، مستوى المواصالت

سب مقياس ال يُمكن تقييم مستوى التطور في دولة معينة، فقط بح

.واحد

تطور خمسة مقاييس يُمكننا تقييم مستوى–إنما حسب ثالثة 

.الدولة

تخدم مثل مقياس التطور البشري الخاص باألمم المتحدة والذي يس

.اإلقتصادي، الصحي، والثقافي: المقاييس

ن قسم شاهدنا قسم من التعقيد والتركيب في المقاييس، وفهمنا أ

ية ال بأس به من المقاييس متعلق أحدها باآلخر، وبمجاالت حيات

.أخرى


