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  المستخلص

  مث  ل دراس  ة ص  ندوق النق  د ال  دولي  خب  راء  المن  شورة م  ن قب  ل   األدبی  ات ع  دد م  ن  ذك  رت
William Easterly (2001)،  آف  اق االقت  صاد "  والتقری  ر المن  شور م  ن قب  ل ص  ندوق النق  د ال  دولي

 م  ن اتخللھم  لم  ا  ،نیض  ائعن ییع  دان عق  د) ٢٠٠٠-١٩٨٠(، ب  أن العق  دین "٢٠٠١ لع  ام الع  المي
 إلى أدت  سواء البلدان النامیة والمتقدمة على حٍدفيأحداث اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة كثیرة    

 الفت رة ھ ذه   دراس ة   ل ب رزت الرغب ة ف ي ھ ذا البح ث         فق د    ھ ذا المنطل ق     وم ن  تدھور معدالت النمو،  
الت ي  الدراس ات   ع دد م ن    وج ود ع زز ھ ذه الرغب ة     ومما   ،غیر مستقرة   التي وصفت بأنھا   الزمنیة
دونم  ا ) ٢٠٠٠-١٩٨٥(م  ع الفت  رة غی  ر الم  ستقرة     )١٩٨٥-١٩٦٠( الم  ستقرة الفت  رة دمج  ت
  وم ن ھ ذا المنطل ق   . Bosworth, et al, (1995)ودراس ة  Barro (1996)    مث ال ذل ك دراس ة   ،تجزئ ة 

ف ي  سلبي  ال  ھ ا دورحقیق ة   ثب ات لدراستھا واعدم االستقرار تعكس فقد تم تشخیص ثالثة متغیرات   
 .التق  ارب الم  شروط الحاص  ل ب  ین البل  دان الغنی  ة والفقی  رة  ق  وة ال  ذي ی  ضعف  ،النم  و االقت  صادي

 اجت  ازا اختب  ار  أن بع  د ، واس  تبعاد الثال  ث ، اختی  ار متغی  رین لع  دم االس  تقرار  إل  ى بح  ثخل  ص الو
.  العام ة   ف ي معادل ة االنح دار      ھم ا یمعنویتبناء على   المتغیرین  ھذین   أحد   نتخاب، فیما تم ا   الرصانة

 .ھ ذا المج ال   ف ي    الدراس ات    أھمتھ مع   على قیاس معدل التقارب المشروط ومقارن     ركز البحث    قدو
ھویة  والكشف عنتحلیل ال لنا إجراء مقارنات في یتیح بعد ذلك أسلوب تفكیك القناة الذي        ُطّبقثم  

م التصنیف المتب ع م ن    استخدوقد،  تدفع باتجاه التباعد التيوتلك ،تدفع باتجاه التقارب  التي  قناة  ال
  بعد أن تم التوسع في قیاسأنماط النمو االقتصاديفي توزیع البلدان حسب Pritchett (2000)  قبل

 ،عین ة البح ث  ف ي  إض افیة لك ل بل د     زمنیة أطول بمقدار سبع سنوات       لیشمل سالسل  ،األنماط ھذه
م ن أھمھ ا أن ظ اھرة    وخ رج البح ث بجمل ة م ن االس تنتاجات          . بلدان جدیدة ف ي الت صنیف      وإدخال

تراج ع مع دالت النم و    من رغم ، وعلى التقارب متوسط دخل الفرد قد استمرت خالل فترة الدراسة     
  . أن معدل التقارب قد انخفض مقارنة بالفترات السابقةإّالفي البلدان النامیة 
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Abstract 
Various published literatures on world economic growth during the period 1980-2000, 

have referred to that period as lost decades (for example, William Easterly, 2001; World 
Economic Outlook, 2001). Some overwhelming international economic, political and 
social events have caused retardation and increased volatility in economic growth during 
those two decades. Numerous studies on economic growth have dealt with, among other 
objectives, its causes and the estimation of unconditional and conditional convergence. 
They focused their analysis on the period 1960-1995 as a whole, using cross sectional or 
panel data, without treating growth during the lost decades separately. (such as, Barro, 
1996; Bosworth et al, 1995). This study particularly concerned with the period (1990-
2002), during which growth was low and volatile. It has added two new instability 
variables that passed the robustness test, to the conventional variables in the regression 
equation to explain growth. The study has also focused on measuring conditional 
convergence rate, with the application of channel decomposition, by using cross sectional 
data on 72 countries, segregated into two groups according to their patterns of growth as 
designed by Pritchett (2000). The study concludes that convergence of income per capita 
has declined considerably during the period of the study as compared with previous 
periods.     

  
  المقدمة -أوالً

                     الدراسات التي حاولت تفـسير اخـتالف معـدالت النمـو االقتـصادي              إن
                          مثــالوالتباعــد بينهــا عديــدة، التقــارب   اتجاهــاتوتوضــيح البلــدانفــي 

            ودراسـة  Sala -I- Marten (1997 a,b)ودراسـتي   ،Barro (1991)ذلـك دراسـة   
)1997(Klenow  and Rodrigue  ةـودراس   Hall  & Jones (1999)ةـــودراس  

Wong (2001) ،الزمنية  بأنها استخدمت الفترةالبارزة هذه الدراسات جميع تشترك و 
المرموقة   آخر من الدراسات   اًهناك عدد في حين أن     التحليل، في) ١٩٨٥-١٩٦٠(

ـ  لتشمل الفترة الزمنية    في ت توسع التي          ، مثـال   سـنوات التـسعينات     مـن  دداًع
 Senhadji دراسـة ، و Bosworth, et al (1995)ودراسة ، Barro (1991)دراسة ذلك

لفترة السابقة  لدونما تجزئة    )١٩٩٥-١٩٦٠(  الفترة تناولت  الدراسات هذه .(2000)
 األدبيـات في حين ورد في بعـض        ، معاً تحليلها ويمكن   ،متجانسة  ظروفها معتبرة
فـي النمـو     من هبوط    اوما تخللهم ) ٢٠٠٠-١٩٨٠(العقدين  الفترة في   صية  خصو

ن لم يتحقق   ين ضائع ي باعتبار العقدين األخيرين عقد    ،االقتصادي وعدم استقرار فيه   
، Easterly (2001)مثال ذلك دراسـة   .النموعلى صعيد فيهما إنجاز اقتصادي كبير 

بشكل مجتزأ عن بـاقي      )٢٠٠٢-١٩٩٠(لفترة  لدراسة  تخصيص ال  علىمما حفز   
الخصوصية مـا   وألن فيها من     ،لهاسابقة  الدراسات  ال الفترات السابقة لعدم تطرق   
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آفاق االقتـصاد   " ،صندوق النقد الدولي   نالصادر ع  التقريريشير  و .يبرر دراستها 
ـ    بأ 2001"لعام   العالمي  بـشكل  ) ٢٠٠٠-١٩٨٥( الفتـرة  تن األحداث التي واكب

بين بلـدان العـالم، فـالركود       ي النمو االقتصادي    فتباين    حصول إلىخاص أدت   
  االقتصادي الذي حدث في معظم بلدان القارة األفريقية وتفـاقم مـشكلة المديونيـة            

 أمـا   متوسط دخل الفرد الحقيقي فيها،        هبوط إلىلعدد من بلدان هذه المنطقة، أدى       
   ،اقتـصاداتها ى  أثرت مشكلة المديونية بشكل كبير عل     فقد  في بلدان أمريكا الجنوبية     

حتى أن االقتصاديين والخبراء أطلقوا على عقد الثمانينات بأنه عقد ضائع لبلـدان             
      وعلى الرغم من اإلنجاز الذي تم تحقيقه مـن قبـل عـدد محـدود               . هذه المنطقة 

  أن الكارثـة المـصرفية والماليـة        من البلدان اآلسيوية في النمو االقتـصادي، إالّ       
       هبـوط  إلـى أدى األمـر الـذي   ، )١٩٩٧( معـا في نجاز  عصفت بمعظم هذا اإل   

التـي   كما أن عمليات اإلصالح االقتـصادي     . والنمو االقتصادي كبير في اإلنتاج    
 من النمط المركزي    وتحول عدد من البلدان النامية     ،)٢٠٠٠-١٩٨٥(سادت الفترة   

تـصادي  في النمو االق   تحسن إلى نمط السوق، حال دون تحقيق أي      وشبه المركزي   
    بـالكوارث المـصرفية     ياليابـان تأثر االقتـصاد    أن  كما  . لهذا الصنف من البلدان   

      . ليابـان لالنمـو االقتـصادي     فـي    اًتباطؤنتج عنه   ) ٢٠٠٠-١٩٨٥(خالل الفترة   
    فـي الحيـاة المدنيـة      سارعاًتم تحقيقها نمواً  األوربية وعلى الرغم من    البلدان أما

  )٢٠٠٠-١٩٨٥(  أن الفتـرة الثانيـة     ، إالّ )١٩٨٥-١٩٦٠( األولـى  خالل الفترة 
    سـببه التغييـرات   ١٩٩٢ عـام    في النمو االقتصادي   انخفاض حصول كشفت عن 

    الحياة المدنية والتغييرات الـسياسية واالقتـصادية التـي سـادت            حدثت في  التي
   .)Michael, et al, 2000,804-807(أوربا 

  
  شروطوغير المالمشروط التقارب  -ثانياً

 ،بمتغيـر التقـارب     أول المدة  ةمتوسط دخل الفرد بصيغته اللوغاريتمي    يعرف  
 ،عالياً أكبر من البلدان الغنية    اقتصاديا  ن البلدان الفقيرة ستحقق نمواً      أ إلى يشير   وهو
 ,Dewan and Hussein)  لعنصر رأس المـال العوائد المتناقصة سريان قانون هسبب

2001, 2) .  
    النمو االقتصادي طويل األمـد، بـدأت مـن         نموذج  ألة  إن الدراسات المبكر  

     Ramsyتباع المدرسة النيوكالسيكية الذين اعتمدوا في كتاباتهم على كـل مـن       أقبل  
 (1928)،) 1956 (Solow و  )1956 (Swan  ، تراكم رأس    تأثير أهمية والتي ناقشت

 في متوسط دخل    وجود عالقة عكسية بين معدل النمو     و ، في النمو االقتصادي   المال
ركـز  وتَ،  تدعى بالتقارب المشروطالفرد وبين المستوى األولي لمتوسط دخل الفرد  

 كانت البلدان متشابهة من حيث التفضيالت إذاما يف مناقشة هذه الظاهرة     في االهتمام
 ،الغنيـة كبر من البلـدان     أ  عالياً  سريعاً ن البلدان الفقيرة ستحقق نمواً    إ ف ،والتقنيات

   .)Mckibbin, et al, 2004, 16-17( ل التقاربعندئذ سيحص
     من   كتابات كل  من قبل  مع د التقارب من قبل النيوكالسيكيين   بظاهرة  التنبؤ  إن  

)1965 (Cass و )1965 (Koopman، المتماثلة في   تاالقتصادا مفاده بأن    هذا التنبؤ  و 
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 ، الفرد الحقيقي  لمستوى األولي لمتوسط دخل   ل التقاربالت ستحقق   يوالتفض التقنيات
 سـريان   ه سـبب   وحدث انخفاض في إنتاجية رأس المال      متماثلةفإذا كانت التقنيات    

    ، فإن معدل نمو متوسط دخـل الفـرد الحقيقـي سـيبدو              المتناقصة العوائدقانون  
لمتوسط دخل الفـرد الحقيقـي،       وى األولي لمستمع ا يأخذ عالقة معكوسة    سوكأنه  

 مقارنة بالبلدان الغنيـة     ،)الفقيرة(النامية   ايد للبلدان  ذات اتجاه متز    العالقة وستكون
 مرحلة متقدمة فـي     إلىالتي قطعت شوطاً كبيراً في النمو واالستثمار حتى وصلت          

  مستوى االسـتقرار فـي النمـو االقتـصادي         إلىاإلنتاج، إذ ستصل حينها      دالة  
(Capolupo, 1998, 496-497) .ــد ــدة للمدرســة وق  أشــارت الدراســات المؤي

التقـارب غيـر     عـن    ولؤالمـس  د يع  التفسيري  هذا المتغير  أن إلىالنيوكالسيكية  
وال البلدان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتنبأت بأن تكـون         ح باختالف أ  المشروط

 مما يعني أن البلدان الفقيرة ستحقق نمواً مرتفعـاً          ،إشارة معلمة هذا المتغير سالبة    
 مرحلة االستقرار في النمـو االقتـصادي،        إلىت  أكبر من البلدان الغنية التي وصل     
فالبلدان الفقيرة ذات مستوى منخفض لمتوسـط       . والتي تتصف بنمو ثابت ومستقر    

دخل الفرد أول المدة، لكنها ذات فرص استثمارية واسعة، فإذا ما شـرعت هـذه               
لي ، عندئذ ستتسارع عملية التراكم الرأسماناجحالبلدان الفقيرة بتحقيق نمو اقتصادي 

ن البلدان الغنيـة ذات     أ في حين    ،لتتحقق معها معدالت عالية من النمو االقتصادي      
المستوى العالي في متوسط دخل الفرد الحقيقي أول المدة حـصل فيهـا التـراكم               

 ألن فرص االستثمار قد تم اسـتيعاب        ،الرأسمالي، وأصبح معدل الربحية منخفضاً    
اقصة لعنصر رأس المال فـإن النمـو         المتن العوائدمعظمها، وبسبب سريان قانون     

نمو اقتصادي ثابت، عندئذ فإن النمو     أي   مرحلة االستقرار    إلىاالقتصادي قد وصل    
 سـتأخذ معلمـة     حينئذ ،االقتصادي في البلدان الفقيرة سيبدو مرتفعاً فينشأ التقارب       

  . لهذا التقاربدليالًمتغير متوسط دخل الفرد أول المدة إشارة سالبة 
       فاإلشـارة   ،يؤيـده  دليـل تطبيقـي      إلىنبؤ للنيوكالسيك لم يستند     الت إن هذا 

        لمؤشـر متوسـط دخـل الفـرد أول          موجبـة لمعلمـة   كانت تظهر على األغلب     
   بلـدان   بـين     غيـر مـشروط    اًتباعد أن هناك    إلى  مما يشير   سالبة توليس المدة،
التـي   أهم الدراسـات من   Baumol (1986)  دراسةوتعد ،(Barro, 1998, 7) العالم

 جميعهـا   بلداً )١٦( نة بلغت ـلعي  غير المشروط  التقاربمعدل  استطاعت أن تقيس    
 Maddison  التي استخدمها  بيانات ال  على Baumolاعتمد  قد  ف .من البلدان الصناعية  

االنحدار معادلة  ق  يطبتم ت وبعد أن    ،)١٩٧٠-١٨٧٠ (لفترةلتتناول ا  )١٩٨٢(عام  
للنمو االقتصادي للفترة     دالة فترةم متوسط دخل الفرد أول ال     البسيط لمتغير لوغاريت  

معنوي وتـام تقريبـا عنـد         غير المشروط ن التقارب   أ وجد ب  ،)١٩٧٠-١٨٧٠(
 De Long   (1988)   ولكن،%٨٧بلغ  وبمعامل تحديد% ٩٩مستوى معنوية بلغت 

تين حتوي علـى مـشكل    ت  Baumol لـمعادلة االنحدار البسيط    بأن  في دراسته   أثبت  
ـ     Baumol)(  جعلتا من نتائج   المـشكلة األولـى    . Spurious اًتوصف بأن فيها زيف
لتأخذ على األقل     إذ كان المفروض التوسع فيها     ،خطأ في اختيار العينة   احتوت على   

 De Long أوضـح  إذ ،، والمشكلة الثانية وجود خطأ في القيـاس  أكثر فقراًبلداناً
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عدد ل) ١٨٧٠( لمتوسط دخل الفرد أول المدة       هفي إلى المغ بأن التقدير العالي   (1988)
لمئـة  ا خالل منخفضاً  جعل النمو االقتصادي   إلى البلدان عينة الدراسة سيؤدي      من

أن يعيد معادلـة  De Long استطاع  وبهذا فقد، Baumolالمستخدمة في دراسة سنة 
ن أضاف بعد أو ،Baumolخطأ التحيز التي وقع فيها مشكلة  البسيط متجنباً  االنحدار

 إلـى  De Long توصـل  ل خطأ القياسعد و، عينة الدراسةإلىسبعة بلدان جديدة 
 بارـتق د أي ال يوج   ،معلمة التقارب مقاربة للصفر    والتي تفيد بأن     النتيجة الحقيقية 

)Romer, 1996, 27-30 .(الدراسات التي مثلـت المدرسـة الحديثـة     أن في حين
 التـي   Barro (1989)ل ذلـك دراسـة       مثا ، المشروط التقاربتقيس  ن  أاستطاعت  

ن العالقة بين متوسط دخل الفرد الحقيقـي األولـي ومعـدل النمـو              أ إلىأشارت  
 عنـد إذ ال توجد عالقـة   ،(Barro, 1989, 12)االقتصادي الحقيقي هو صفر تقريباً 

التـي  " غير المشروطة " تمثل العالقة    النتيجة، وهذه   استخدام االنحدار البسيط بينهما   
ولكن ما أن يتم أخذ لوغاريتم متوسـط دخـل          . يها المدرسة النيوكالسيكية  أكدت عل 

ـ             ر سـيختلف   الفرد أول المدة وإدخال متغيرات مستقلة أخرى معينـة، فـإن األم
باختالف أحـوال   " تقارب مشروط "مما يدل على وجود      ،وستتضح اإلشارة السالبة  

) حجم معلمة التقـارب   (رب  تتوقف قوة التقا  والبلدان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً،     
، وعلى المدة   اً عرضي اًمقطعبوصفها  اختيارها   لى مجموعة عينة البلدان التي يتم     ع

وأشـارت  . (Barro, 1998, 7)الزمنية، وعلى المتغيرات المستقلة التي يتم اختيارها 
يعمل بـشكل     ال ن متغير لوغاريتم متوسط دخل الفرد أول المدة       أ إلىهذه الدراسة   

نموذج االنحـدار، فالعالقـة     أمعينة أخرى في     تفسيرية    بوجود متغيرات  واضح إالّ 
فهـي   اإلشارة  أما ،غير خطية بين متوسط دخل الفرد أول المدة والنمو االقتصادي         

  . بين بلدان عينة البحثالتقارب مشروطسالبة ومعنوية، مما يعني بأن 
، كمـا   ١٩٩٠ لوغاريتم متوسط دخل الفرد أول المدة لعـام          ان الباحث استخدم

في تحديد معلمة التقارب والتـي تمثـل      التفسيرية   مجموعة من المتغيرات     ااستخدم
البحث، ب لفترة الزمنية الخاصة  رأس المال البشري أول المدة، ومعدالت الخصوبة ل       

ومتغيرات أخرى معينة توضح بأن البلدان مختلفة األحـوال سياسـياً واقتـصادياً             
، مما يوضح بـأن      لعينة البحث  لبية بمعنوية عالية  واجتماعياً، وظهرت اإلشارة الس   

 التطبيقية المؤيدة  الدراسات   تم ذكره في   وهذا ما    ،بين بلدان العالم  مشروط   التقارب
 التقـارب   بقياسالباحثان    لقد قام  .المتمثلة بنظرية النمو الداخلية   ولمدرسة الحديثة   ل

النمـو   المؤثرة فـي   المتغيرات التفسيرية    المشروط من خالل اختيار مجموعة من     
 باالعتبـار خـصوصية     األخذ وتم   ،بلداً) ٧٢(لعينة من البلدان بلغت     و االقتصادي

 المستهلك   في الرقم القياسي ألسعار     االستقرار دمعالفترة من خالل استخدام متغير      
           .وكما سيتم توضيح ذلك الحقا

  
  ارناتتقدير معدل التقارب بموجب المعادلة العامة مع مق -ثالثاً

 ، بين البلـدان   التقارب المشروط  معدلمجال تقدير   في  تعددت الدراسات   لقد  
  :موضوع البحثبكبيرة الصلة ال ذات ملخص ألهم الدراسات أتيي وفيما
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  فـي مجـال تقـدير    البـارزة   تعد من الدراسات وهي ،Barro (1996)دراسة   .١

دراسـة الفتـرة    غطـت ال .وتحديد أهم العوامل المؤثرة في النمو االقتـصادي      
  ،)١٩٧٥-١٩٦٥( وهـي     ثـالث   فترات ىعل وتم تقسيمها    ،)١٩٩٥-١٩٦٥(
. )١٩٩٥-١٩٦٥( عن الفترة الكلية  فضالً،)١٩٩٥-١٩٨٥ (،)١٩٨٥-١٩٧٥(

 ،١الموضحة فـي الجـدول    تفسيرية المتغيرات ال Barro (1996)وقد استخدم 
ي والعـالي أول     والتعليم الثانو  ،لوغاريتم متوسط دخل الفرد أول المدة      ( وهي
 وهي تتألف مـن     ، وصيغة التفاعل  ، ولوغاريتم توقعات الحياة أول المدة     ،المدة

 بسنوات الـتعلم للـذكور أول       لوغاريتم متوسط دخل الفرد أول المدة مضروباً      
 ،نفاق الحكـومي  نسبة اإل،لوغاريتم معدل الخصوبة اإلجمالي أول المدة   و ،المدة

 ومربع الـرقم    ، والرقم القياسي للديمقراطية   ،والتغير في معدل التبادل التجاري    
، )إقلـيم  ومعدل التضخم والمتغير الوهمي الخاص لكـل         ،القياسي للديمقراطية 

     وكانت نتيجة التطبيق لمتوسط االنحـدارات الثالثـة والتـي مثلـت الفتـرة             
ـ  R2بأن معامل التحديـد     ) ١٩٩٥-١٩٦٥(      ،) %٥٣-٤٧( مـابين    ت تراوح

     بلوغاريتم متوسط دخل الفـرد أول المـدة        الخاصةالتقارب   فيما قُدرتْ معلمة  
      متوسـط دخـل الفـرد أول      والخاصة فقـط بمتغيـر لوغـاريتم      %)٢,٥-(بـ

ـ   معدل   وهذه المعلمة مثلت     المدة،     الـسنوي للفتـرة    التقـارب    سرعةالنمـو ل
  .)Barro, 1996, 80(عالية  ةإحصائيمعنوية ذات  وكانت ،)١٩٩٥-١٩٦٥(

مة التقارب تعني بأن البلدان الفقيرة الموجودة في عينـة البحـث             معل إن
  في متوسط دخل الفرد    )٢,٥(سنوي مقداره    نموتقترب من البلدان الغنية بمعدل      

 أن البلدان الفقيرة تتسارع فـي النمـو    إلىيشير    مما   ،)١٩٩٥-١٩٦٥(للفترة  
لومـة مـن    الحقيقي عند قـيم مع      ويتحسن فيها متوسط دخل الفرد     دي،االقتصا

 يشترط وجـود    هذا التقارب  ن وبما أ  نموذج،األتقلة األخرى في    المتغيرات المس 
البلـدان    مما يعني أن التقـارب مـشروط بـاختالف         متغيرات مستقلة أخرى،  

 بإشـارة و ا كانت معلمة التقارب كبيـرة      فكلم ،)، واجتماعياً  وسياسياً ،اقتصادياً(
وجود اإلشارة السلبية والتي    راط   مع اشت  على قوة هذا التقارب،    ذلك دل ،سلبية
  ).Barro, 1996, 14(  هذا التقاربتؤكد

 من الدراسات البارزة أيـضاً، ألنهـا   Bosworth, et al (1995(كما تعد دراسة . ٢
 واختارت مجموعات متنوعـة مـن المتغيـرات         توسعت كثيرا في التقديرات،   

 مجموعـة مـن     كـل    تْختبـر ُأ إذ   االسـتقرار،  منها متغيرات عدم     ،المستقلة
 ،)١٩٧٠-١٩٦٠ (فتـرات لة في عدد مـن االنحـدارات ولل       المتغيرات المستق 

خالل استخدام   وتعمقت الدراسة أكثر من      .)١٩٩٢-١٩٨٠( ،)١٩٨٠-١٩٧٠(
 ولكن التحليـل  ذلك الباحثون على أكثر من أنموذج،  فحصل ب  تقنية تفكيك القناة،  

سياسة التجارية واثبـات    الخاصة بال التفسيرية  تركز على إيجاد أهم المتغيرات      
 التـي  التفسيريةأما المتغيرات   .معنويتها العالية في التأثير في النمو االقتصادي      

ـ  ،األهـم  معادلة االنحـدار   أنموذج   سيتم ذكر فانتخبها الباحثون     خـاص   و وه
 ، بوصفها عوامل مؤثرة في النمو االقتصاديةيوالتجار بمؤشرات السياسة الكلية
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 أمـا   بلـداً، ) ٨٣(ور الدراسة، إذ بلـغ عـدد البلـدان          وكان هذا األنموذج مح   
لوغاريتم متوسط دخل الفرد    ( المستخدمة في األنموذج فهي      التفسيريةالمتغيرات  
 والتغير في معدل التبـادل       ومتوسط سنوات التعلم، وتوقعات الحياة،     ،أول المدة 
ية لكل   والمتغيرات الوهم  ل التجاري،  وعدم االستقرار في معدل التباد     ،التجاري

العامة تتراوح ما   لمعادلة النمو االقتصادي   لقد كان معامل التحديد المعدل    ). إقليم
  Bosworth, et al (1995) يستفدولم  .)١٩٩٢-١٩٦٥( للفترة )%٧٠-٤٥(بين 
جميـع النمـاذج    لحساب معدل التقارب الكلي     استكمال  صيغة التفاعل في    من  

وحت قيمة معامـل التقـارب لهـذه         وترا ، النحدارات النمو االقتصادي   الثالثة
ـ   ـو االقتص ـة بالنم ـة الخاص ـالنماذج بانحداراتها المختلف    نـادي الكلي مابي

الكلية والجزئية علـى حـد       للفتراتو  بمعنويات عالية  )٠,٠٦-( و) ٠,٠١-(
 أن هناك معدل تقارب سنوي حققته البلدان الفقيرة تجـاه           إلى مما يشير    سواء،

ومـن  .  سنة ٣٢خالل فترة زمنية بلغت     )% ٦-١(ابين  البلدان الغنية، تراوح م   
المالحظ بأن هذه الدراسة قد أدخلت الفترة الزمنية المستقرة مع غير المـستقرة             

كبر مع فقـدان الدقـة للفتـرات    زئتها، مما يعطي للتحليل شمولية أ من دون تج  
  .المجتزأة في التحليل بشأن قياس معدل التقارب السنوي

تفـسيرية  وتناولت هذه الدراسـة معظـم المتغيـرات ال    Wong (2001)  دراسة.٣
 االنحدار نموذجأ مع استبعاد ثالث متغيرات من Barro (1996( عند المستخدمة

أول  وتوقعـات الحيـاة      معدل التبادل التجاري، ومعدل التضخم،    ( وهي   العام،
 وهـذه   ،)١٩٨٥-١٩٦٠( وكانت المتغيرات المستخدمة خاصة بالفترة       ،)المدة

 Hall & Jones  مشابهة تماماً للمتغيرات التفسيرية المستخدمة عنـد اتالمتغير
 ورأس المـال    ،١٩٦٠لوغاريتم متوسط دخل الفرد أول المدة       (هي  و،  (1999)

معـدل الخـصوبة     و لوغـاريتم     ، وصيغة التفاعل،  ١٩٦٠البشري أول المدة    
اسـي  بة األنفاق االستهالكي الحكـومي، والـرقم القي        ونس اإلجمالي أول المدة،  

ومربع الرقم القياسي للديمقراطية،  لسيطرة القانون، والرقم القياسي للديمقراطية،
وبلـغ معامـل    )  وأفريقيا، وأمريكا الالتينية   والمتغيرات الوهمية لكل من آسيا،    

 أما معدل التقارب الكلي فقد قـدر       ،%٧٠ في معادلة االنحدار الكلية      R2التحديد  
اب هذا التقارب الكلي متغيـرين، همـا   ول عن حسؤ وكان المس،% ١,٧٢- ب ـ 

 وصيغة التفاعل بعد أن تم احتساب هذا        اريتم متوسط دخل الفرد أول المدة،     لوغ
لقد تميزت هذه الدراسة بالدقـة فـي قيـاس           ،المعدل من خالل معادلة خاصة    

 أن التقارب المشروط يدخل في إلى Wongويشير   .وتحليل معدل التقارب الكلي   
للتقارب، ويأتي من خالل    مباشر  التأثير  يريين؛ األول وهو ال   حسابه متغيرين تفس  

من التأثير غير المباشر،     يشمل   الثاني و اريتم متوسط دخل الفرد أول المدة،     لوغ
  .صيغة التفاعلمتغير  خالل
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  ١الجدول 

  مقارنات لمعادالت االنحدار العامة المستخدمة في قياس التقارب 
  المشروط بين بلدان العالم

  
، )Barro, 1996, 80)(،)Bosworth, et al, 1995, 55 أعد الجدول باالعتماد على دراسة :المـصدر *

)Wong, 2001, 32(.  
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 تختلـف عـن مـدة                   Wong المستخدمة فـي دراسـة       على الرغم من أن المدة    و 

 أنه ال بأس من المقارنة، فحجم التقـارب         بعشر سنوات، إالّ   Barro (1996)دراسة  
 على الرغم من إضافة متغير آخـر هـو          Wongي كان تقديره أقل في دراسة       الكل

وتـشير دراسـة   . صيغة التفاعل  في المعادلة المستخدمة في حساب التقارب الكلي       
Wong بوجود متغير لوغـاريتم متوسـط       السنوي معدل التقارب    إمكانية قياس  إلى 

 المعلمـة المقـدرة     نأل صـيغة التفاعـل،      من دون استخدام  دخل الفرد أول المدة،     
  .(Wong, 2001, 11) ستعطينا الحجم نفسه من التقارب تقريباً

صـيغة  (  تعتمد على السعة األوليـة لالمتـصاص       الكليةإن سرعة التقارب    
 ولهذا تم إدخال صيغة التفاعل الناتجـة         معلمة حجم التقارب،    عن فضالً ،)التفاعل

 رأس  بمعامـل الفتـرة ريتم متوسط دخل الفرد أول    لوغا  معامل ضربحاصل  من  
  .، مع األخذ باالعتبار اإلشارات للمعلمات المقدرةالمال البشري األولي

  .للتقارب   التأثير غير المباشر  +التأثير المباشر للتقارب= لتقارب الكليالسنوي ل المعدل
معلمـة   (*)معلمـة صـيغة التفاعـل   + [(  التقاربمعلمة= لتقارب الكليالسنوي ل  المعدل

  .)]حصيل من سنوات التعلمالت متوسط 
علـى  في األدبيات  وأبرزها  من أهم الدراساتHall and Jones(1999)وتعد دراسة  .٤

صعيد تفكيك القناة وقياس معدل التقارب السنوي، إذ استخدما في الدراسة عينة من             
، واعتمد التحليل   )١٩٨٥-١٩٦٠( الزمنية   ، وتناولت الفترة  بلداً) ٧٧ (بلغتالبلدان  
لوغـاريتم  (انات المقطع العرضي، أما المتغيرات التفسيرية المستخدمة فهي         على بي 

 المدة، رأس المال البشري أول المـدة، صـيغة التفاعـل،            أولمتوسط دخل الفرد    
لوغاريتم معدل الخصوبة اإلجمالي، نسبة اإلنفاق االسـتهالكي الحكـومي، الـرقم           

ألقاليم ألمريكا الالتينية، وأفريقيا    ل القياسي للديمقراطية ومربعه، المتغيرات الوهمية      
 R2لقد بلغ معامل التحديد لمعادلـة االنحـدار العامـة           ). الصحراوية، وشرق آسيا  

 ين البلدان الغنية والفقيرة بحدود    وي ب ـغ معدل التقارب السن   ـ وبل ،%٧٠ مايقارب
  %.)١,٧٥- (اإلجماليالتقارب السنوي  نمو، في حين بلغ معدل %١,٠٧-
  

  وتقدير معدل التقارب مع المقارنات للعينة الكلية القناة يك تفك -رابعاً
            أن هذا العـدد     إالّ ، في عدد من المقاالت    ت مناقشته تفكيك القناة تم   أسلوب إن
  اإلطالع على)Wong, 2001, 7-8(ولقد استطاع .  قياساً بأهمية الموضوعقليالًيبقى 

  :أربع مقاالت تدور في هذا الموضوع وهي
 Bosworth, et al (1995), Benhabib and Spiegel (2000), Hall and Jones 
(1999), Klenow and Rodriguez (1997).                                                                                       

  أساساً  يعتمد معادلة انحدار النمو االقتصادي    المستخدم في    تطبيقيإن العمل ال  
  Mankiw, Romer and Weil  مـن قبـل  المشروط المطـورة على فكرة التقارب 

  Barro, (1991).  وكذالك من قبل .   (1992)
وفق هذه األعمال التنظيمية فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي فـي بلـد             وعلى  

ـ  شارف على  ذلك البلد الغني الذي      إلىمعين يتقارب    وبمـا أن   .  االسـتقرار  ة حال
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 فإن التقارب يمكن الحصول عليه بعد أن       ، آخر إلىالستقرار مختلفة من بلد     حاالت ا 
الـسياسات  ؛  يتم السيطرة على المتغيرات المهيمنة على حالة االستقرار مثال ذلـك          

االسـتهالك، االدخـار،   (يالت األسرة فـي    ضف، وت االستقرار السياسي ، و الحكومية
 .األولي الفرد دخل متوسط لوغاريتمو ،)الخصوبة
 الفرد دخل متوسط للوغاريتم دالة الحقيقي الفرد دخل متوسط نمو سيكون ندئذع

متطابقة حساب   المستخدم في    تطبيقيأما العمل ال   .االستقرار حالة ومحددات األولي
يمكن أن نعبر عنه بالمتطابقة التـي  ف f(gh, gk, gA)    Gr(Y/L) ≡االقتصادي والنم

ن الرأسمالي والبشري والبواقي التـي      زيختحتوي على مساهمات كل من معامل ال      
  : ويمكن تمثيلها باآلتيTFPهي 

Y=Kα.HB.(AL)1-α-B……………………………...…………..……..….   (1) 
G output ≡ G capital+ G Human + GA ……………...……….………..… (2) 
 

 الرصيد التراكمي تمثل K تمثل الرقم القياسي لإلنتاجية، Aاإلنتاج، تمثل  Y إذ
 العمل،  تمثل L تمثل اإلضافات في رأس المال البشري،        Hال المادي،   رأس الم  في
G   الموضوع نفسه وهو تحليـل      انتشرح )2(و  ) 1( ناتطابقتالم .معدل النمو  تمثل 

  هذا  إليه لما توص بأن تضحي ٢ الجدول من خاللو .االقتصادي  النموحساب
  

  ٢الجدول 

  مقارنات ألهم النتائج الخاصة بمعلمة حجم التقارب وأهميتها النسبية

 Wong (2001)  معلمة التقارب وأهميتها النسبية  ت
(1960-1985) 

Hall & Jones 
(1999) 

(1960-1985) 

 البحث
(1990-2002) 

 1.73 1.75 1.75  معلمة التقارب الكلية المقدرة 1
 g(A) 1.92 0.96 0.907معلمة التقارب الكلية المقدرة  2
 g(ĸ) -0.11 1.00 0.692معلمة التقارب الكلية المقدرة  3
 g(h) -0.06 -0.21 0.107معلمة التقارب الكلية المقدرة  4
 g(A) %109 %54.8 %52األهمية النسبية للتقارب في  5

 g(ĸ) %-6.2 %57 %39.9األهمية النسبية للتقارب في  6
 g(h)  %-0.06 % -12 %6 األهمية النسبية للتقارب في 7
دراسة : النمو االقتصادي والعوامل المؤثرة فيه    " ،  )٢٠٠٧(اس القهوجي،   ي نزار صديق ال   :المصدر*

، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة     )"٢٠٠٢-١٩٩٠(للفترة   تطبيقية مقارنة   
  ).١٦-٤(و ) ١٥-٤(و ) ١٤-٤( الجداول الموصل،

  
  

 Wong (2001) و Hall & Jones(1991)ل إليه كل من البحث قريب مما توص
على الرغم من اختالف الفترة الزمنية وعينة البحث، وبعض المتغيرات التفـسيرية      

إذ ثبت بأن المسؤول األكبر عـن ظـاهرة         . المستخدمة في المعادلة العامة للتفكيك    
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لية، الذي يؤدي    بين بلدان العالم هو النمو في معامل اإلنتاجية الك         التقارب المشروط 
أن هناك تقاربـاً     إلى وقد توصل هذا البحث      ،)اللحاق التكنولوجي ( بـ ما يسمى  إلى

المشروط مقدار  الكلي  معدل التقارب    مشروطاً موجود فعالً بين بلدان العالم، ويبلغ      
 مساهمة اللحاق التكنولـوجي     توشكل.  سنوياً لمتوسط دخل الفرد الحقيقي     %١,٧٣
(G.A)   النسبية لقناة    ةهميألذ بلغت ا  إ %٠,٩٠ مقدار (G.A) مـن إجمـالي     %٥٢ 

  .   التقارب الكلي

قد استطاع البحث أن يثبت بأن لتأثير قناة التقدم التكنولوجي أهمية كبيرة في      ل
 ثم يلي ذلك قناة التراكم في رأس المال المادي، أما قنـاة رأس              ،التقارب المشروط 

 الدراسات الـثالث كمـا فـي        ضح بين  وا  في تأثيرها  المال البشري فإن االختالف   
 عينـة البحـث   إلـى  اختالف الفترات الزمنيـة و     إلى وقد يعود السبب     ،٢الجدول  

م متغيـر متوسـط     ااسـتخد إلى  شارة  إل السبب في اختالف ا    عودالمستخدمة، وقد ي  
سنوات التعلم للذكور وليس لجميع السكان، وكذلك متغير صيغة التفاعل الذي يدخل            

  .متغير متوسط عدد سنوات التعلم عند الذكورأيضاً في تكوينه 

  

وفق تصنيف  على    وتقدير معدل التقارب الكلي مع المقارنات      القناة تفكيك   -خامساً
   األنماط

 Pritchettاستخدمه  االستعانة بالتصنيف الذي تمت في هذا القسم من البحث 
، وفترة البحث ليكون أكثر انسجاماً مع عينة  التصنيفإعادة قياسجرى  إذ، (2000)
لى صنفين فقط باالعتماد على أنماط      ع  بلداً ٧٢ والبالغة    العينة الكلية للبلدان   فقسمت

مثـل  تل ة واحد مجموعة في   ) والثاني األول(النمو االقتصادي، وذلك بدمج النمطين      
 ت وبذلك فقد احتو   كثر تكامالً أل ا التحتية األفضل والبنى    اإلداريةالكفاءة  بلدان ذات   ال
عية  والبلـدان الـصنا     من البلدان الغنية   همبلداً معظم ) ٢٤( على   ى األول مجموعةال

رابع والخـامس   الثالث وال (ألنماط  ا بلدان   ة الثاني مجموعة ال ت في حين ضم   ،الجديدة
) ٤٨( والبالغ عـددها     ةالبلدان الفقير على   ة الثاني مجموعةال احتوتوقد   ).والسادس

ليدخل فيـه   اص بأنماط النمو االقتصادي      التصنيف الخ  أمكن تحوير هذا فقد   ب و .بلداً
ولتصبح المقارنـة أكثـر      ،ضمناً الغنية والبلدان الفقيرة     آخر يضم البلدان   تصنيف
 ويمكن تلخيص األنماط الـستة      ،استعرضت آنفاً  مع الدراسات السابقة التي      انسجاماً

ـ  وأعيد تشكيلها Pritchett (2000)   التي استخدمها  ضـم الـنمط األول   :يأتكمـا ي
 هااالنكـسار وبعـد   سنة  البلدان التي بلغ معدل نموها السنوي قبل        ) السفوح الحادة (

 أكبر   اقتصادياً ضم البلدان التي حققت نمواً    و ،)السفوح(  النمط الثاني  .%٣  من أكثر
معدل النمو  كان   وفيه   ،)الهضاب( النمط الثالث    . قبل وبعد سنة االنكسار     %١,٥من

وحققـت   .بعد سنة االنكـسار   % ١,٥ من   قلأ و االنكسارسنة  قبل  % ١,٥أكبر من   
 ولكن ،قبل سنة االنكسار% ١,٥ أكبر من  اقتصادياًنمواً) الجبال ( الرابعنمطالبلدان 

وهبط معدل نموها    ، لآلمال حصل فيها انكسار بنيوي بعد ذلك ليكون إنجازها مخيباً        
 متواضع جداً ذو إنجاز   فهو  ) السهول(النمط الخامس   بلدان   أما   . ما دون الصفر   إلى
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  وأخيراً. قبل وبعد سنة االنكسار أو إيجاباًأو يقترب من الصفر سلباً   % ١,٥قل من   أ
قبل االنكسار  % 1.5 يتميز بمعدل نمو أقل من       ،)الصاعد( ن بلدان النمط السادس   إف

 نشاط  االنمط قد حصل فيه     أن بلدان هذا   إلىبعد االنكسار، ويشير    % ١,٥وأكبر من 
قـد  و.  الحكوميـة  اإلدارةكفاءة   سن في وتح لبنى االرتكازية  نحو تنشيط ا   اقتصادي

 مـع  مقارنـة   بال ٣ في الجـدول     ىولأل ا المجموعةجاءت نتيجة تفكيك القناة لبلدان      
أغنى البلدان الموجودة في عينـة  و (OECD) الخاصة ببلدان Wang (2001)دراسة 

 البلـدان   فيهاالتي قسمت Hall & Jones(1999)  دراسةمعمقارنة بالالبحث، وكذلك 
-١٩٩٠( خالل الفتـرة      الكلي  التقارب النزوع نحو ضح بأن   لتو غنية وفقيرة،    إلى

-١٩٦٠(الدراسـتين الـسابقتين للفتـرة         في عليه عما كان  انخفضقد   ،)٢٠٠٢
السنوي قد ضعف بين البلدان الغنية الكلي التقارب   أن معدلإلى، مما يشير )١٩٨٥
 يتمحداث هذا التقارب الزال     إ يـفاألكبر  اهم  المس أن   ، إالّ )٢٠٠٢-١٩٩٠(للفترة  

في رأس المال    النمو لتأتي قناة  ة،ـاة النمو في معامل اإلنتاجية الكلي     ـمن خالل قن  
أما .  على التوالي  %٤١ و   %٧٥المادي في المرتبة الثانية، وكانت أهميتها النسبية        

 حـصول   إلىشير  القناة الخاصة برأس المال البشري فقد أسهمت في التباعد، مما ي          
تباطؤ في التنمية البشرية بين بلدان عينة البحث في المجموعة األولى، يرجع سببه             

  . سريان قانون العوائد المناقصةإلى
          

  ٣ الجدول
 مقارنة ألهم نتائج الدراسات لمعلمة التقارب و األهمية النسبية للتقارب في كل 

   ى األوللمجموعةلقناة 
Wong (2001) 
(1960-1985) 

  أهميتها النسبيةمعلمة التقارب و  ت

OECO Richer 

Hall& 
Jones(1999) 
(1960-1985) 
الصنف األغنى 
 للمشاهدات

 البحث
(1990-2002) 

المجموعة بلدان 
 األولى

 1.605 2.58 2.01 2.58  معلمة التقارب الكلية المقدرة 1
 g(A) 2.39 2.23 2.17 1.204حجم التقارب في القناة  2
 g(ĸ)  0.57 -0.10 0.69 0.66حجم التقارب في القناة  3
 g(h) -0.37 -0.12 -0.27 -0.264حجم التقارب في القناة  4
 g(A) %92 %111 %84.1 %75األهمية النسبية للتقارب في  5
 g(ĸ) %22 %-4.5 %26.6 %41األهمية النسبية للتقارب في  6
 g(h) %-14 %-5.97 %-10.4 %-16.4األهمية النسبية للتقارب في  7
: النمو االقتصادي والعوامـل المـؤثرة فيـه   " ، )٢٠٠٧( نزار صديق الياس القهوجي،     : المصدر *

، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، )"٢٠٠٢-١٩٩٠ (للفترةدراسة تطبيقية مقارنة     
  ).٢١-٤(و ) ٢٠-٤(و ) ١٩-٤(و ) ١٨-٤(  الجداولجامعة الموصل،

  
 معظم البلدان التي تعاني     ذا البحث المجموعة الثانية، والتي تضم     هقد أستخدم   ل

 انخفاضمن ضعف كفاءة اإلدارات الحكومية، و     و االرتكازيةمن عدم اكتمال البنى     
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خرهـا عـام   آأو ) ١٩٩٠(أول المدة عـام  ذلك في سواء كان  ،الفردمتوسط دخل  
 أيضاً من   يعانت ةمجموع ال ه كما أن هذ   .، فهي تعد من ضمن البلدان الفقيرة      ٢٠٠٢

  .قتصاداتهاإفي عدم االستقرار و ،الصدمات الخارجية والداخليةشدة وقع 
فـي   يمكن أن نتعرف على أهم النتائج التي تم التوصل           ٤من خالل الجدول    

 ثبت من خـالل التفكيـك بـأن   وقد . Wong  (2001) مع نتائج ة مقارنهذا البحث 
 هو قناة   ،ة الثاني مجموعةو بلدان ال  ألفقيرة  عن التقارب بين البلدان ا     األكبر لوؤالمس

ئـة  ا بالم)٠,٧٦( ة هذه القنـاة بلغ معدل مساهمإذ النمو في معامل اإلنتاجية الكلية،  
 ًَ تكنولوجيا تقارباً أن هناك    إلى مما يشير    ، تقريباً %٦١سنوياً، وبأهمية نسبية بلغت     

بمعدل س المال المادي و   ناة النمو في رأ    ق تليها،  ة الثاني مجموعة بين بلدان ال   لحاص
  .تقريبا% ٤١بلغت همية نسبيةبأو سنوياً  بالمائة)٠,٥٠(تقارب سنوي بلغ 

  
  ٤الجدول 

نتائج معدالت التقارب لبلدان المجموعة الثانية في البحث مع نتائج  مقارنة 
  )Wong 2000(دراسة 

معدل التقارب الكلي وأهميته   ت
  النسبية

Wong(2001) 
(1960-1985) 

ن الفقيرة البلدا  

 البحث
(1990-2002) 

 بلدان المجموعة الثانية
 1.24 0.612  معدل التقارب الكلية المقدر  ١
 g(A) 0.75 0.757معدل التقارب لقناة   ٢
 g(ĸ) -0.09 0.509معدل التقارب لقناة   ٣
 g(h) -0.03 -0.019معدل التقارب لقناة   ٤
 g(A) 122 60.6األهمية النسبية للتقارب في   ٥
 g(ĸ) -16.2 40.8األهمية النسبية للتقارب في   ٦
 g(h) -4.8 -1.6األهمية النسبية للتقارب في   ٧

: النمو االقتصادي والعوامل المـؤثرة فيـه      " ،  )2007(نزار صديق الياس القهوجي،     : المصدر*
، أطروحـة دكتـوراه، كليـة اإلدارة        )"2002-1990(دراسة تطبيقية مقارنـة  للفتـرة        

   ).4-24(و ) 4-23( الجدولين معة الموصل،واالقتصاد، جا
  

  كانـت  رأس المـال البـشري     وتشير نتائج التفكيك للقناة بأن قناة النمو في       
 بالمئـة سـنوياً     )٠,٠١٩-(حدوث تباعد مقداره    همت في   أس أي   ،مساهمتها سلبية 

ي تم الحصول عليها في     ومن خالل النتائج الت    . تقريباً %١,٦- نسبية بلغت    بأهمية
ن قناة النمو في معامل      ويمكن القول بأ   ، التقارب المشروط  حصولكد  أت لبحثهذا ا 

علـى   وكـذلك  ، بين بلدان العالم   هعن حصول  ولىألاولة  ؤالمسي  ه الكلية اإلنتاجية
 اإلسـهام  ةأهمي في   ا ثم يليه  ، سواء  على حدٍ  ة والثاني ى األول مجموعة بلدان ال  صعيد

 واضح إسهامناة رأس المال البشري أي تظهر ق  رأس المال المادي، ولمنمو   اةـقن
  . االقتصاديالتقاربفي 
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 رأس المال المـادي فـي        ازدياد األهمية النسبية لقناة    ٤ الجدول   منيتضح  
 تساوي النسبية لهذه القناة     ةهميالبعد أن كانت ا   ف .البلدان الفقيرة في تفسير التقارب    

، )٢٠٠٢-١٩٩٠( للفتـرة  %٤٠,٨ أصـبحت    ،)١٩٨٥-١٩٦٠(للفترة   )١٦,٢-(
ستيراداتها من السلع الرأسمالية ذات     إفالصدمات جعلت من البلدان النامية تقلل من        

زيادة االعتماد على تكثيف االستثمارات في التقنيات       ل نتيجة   ،التقنيات العالية المكلفة  
 إلـى  وكذلك قد يعود الـسبب       .القديمة وحدوث تراكم في رأس المال المادي لديها       

 القدرة علـى خلـق      اي ليس لديه  ت ال ة الثاني مجموعةجية لبلدان ال  وجود تبعية تكنولو  
بلـدان بـشراء اآلالت والمعـدات ذات التطـور          هـذه ال  أو تقليده، فتقوم     االبتكار

ـ ن هذا التقارب نتج إ .ى األول مجموعةالتكنولوجي من بلدان ال    ن قـدرة البلـدان   ع
 الشرائية عاليـة علـى       شراء التكنولوجية الحديثة، فكلما كانت القدرة      الفقيرة على 

 اإلنتاجيـة قناة معامل   ل  األهمية النسبية   بإبراز  ذلك أسهم تكنولوجيا متطورة    استقدام
  .الكلية

 لن تحتفظ باآلالت والمعدات لفترة زمنية طويلـة،         ىاألول مجموعةإن بلدان ال  
إذ حالما يتم الحصول على تحسين في األداء أو رفع كفـاءة اآلالت والمعـدات أو                

 إلـى ستبيع اآلالت الموجودة لديها     و ،القديمة المكائنستبدل  تجديد يمكن أن     كارتبا
 من فقيرة يفصل البلدان الغنية عن الاًالبلدان النامية، ولهذا فإن هناك دائماً مدى زمني  

حيث التطور التكنولوجي، وأن التبعية واضحة في هذا المجال، ولهذا فإن التقارب            
 على خلق االبتكار أو قدرة      فقيرة قدرة البلدان ال    وليس تقارب بسبب   ،هو تكنولوجي 

  .في صنع اآلالت والمعدات) المحاكاة( على صناعة أو تقليد فقيرةالبلدان ال
   الجديدة التـي تفـسر     فكارألاحد  أومع ذلك فإن هذا االحتمال يمكن أن يكون         

إذ إن هناك دراسات عديدة عزت قـوة حـدوث          " التقارب المشروط " سبب حدوث 
  : اآلتية(Jenkinson, 1996, 198-199) األسباب إلى التقارب

 وتأثيرها في الصادرات التـي تعـد المحـرك للنمـو            يةأهمية السعة االقتصاد   .١
   .Beckerman (1962)االقتصادي كما تم مناقشته في دراسة 

 شومبيتر، أن سبب االختالف في النمو بين بلدان العـالم           ألفكارأشار المؤيدون    .٢
 االختراع الذي يعمل علـى زيـادة        قوة هما   ،ود قوتين متداخلتين   وج إلىيعود  

 علـى   المقدرةالفجوة التقنية سواء كان بين البلدان الغنية أو بلدان العالم، وقوة            
 إلى فتؤدي   ،المحاكاة أو نشر التقنية التي تعمل على تقليص الفجوة التكنولوجية         

بمعنـى أن    Fagerberg  (1987) كما في دراسة باللحاق التكنولوجي ىما يسم
 إلىؤدي  يضعيفاً قد    اقتصادياً ستحقق نمواً    نالقوتي هاتين   إلىالبلدان التي تفتقر    

 .التباعد
، ومدى فعاليتها فـي     دور المؤسسات أكدت على أهمية     ماوهناك من الدراسات     .٣

، مما يـؤدي  Bacon and Eltis (1976) مثل دراسة ،تحريك االقتصاد أو إبطائه
 .لتقارب حدوث اإلى

 أن كل بلد يحتوي في داخله على قوى إلى Abramovitz (1986)وتشير دراسة  .٤
الـذي  األسـاس   بمثابـة   كامنة تتمثل بالموارد المالية والمادية والبشرية، وهي        
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 فإذا توفرت الخلفيـة التكنولوجيـة، والتطـور         . تحقيق نمو سريع   علىساعده  ي
ذه المـوارد الماليـة والبـشرية       المهم في تدعيم واستغالل جميع ه      االجتماعي

 Abramovitz وقد أضـاف   .والتكنولوجية عندئذ سيحصل البلد على نمو سريع      
الـالزم فـي     المتمثل بالمدنية وتطورها  " التطور االجتماعي " ب ـ الشرط الخاص   

  . تحقيق الكفاءة والتعليم لرأس المال البشري
 

   االستنتاجات-سادساً
  : االستنتاجات اآلتيةىإل توصلال البحث تم امن خالل هذ

، Pritchett (2000) الذي عرضه ،ن التصنيف الخاص بأنماط النمو االقتصادي إ.١
 فالتصنيف قادر على    .له أهمية كبيرة وفعالة في حسن اختيار بلدان عينة البحث         
   مستوى رصانةضمناًتوزيع البلدان على ستة أنماط اقتصادية يدخل في حسابها      

حث أن يستفيد    هذا الب  استطاع وقد   .فاءة اإلدارات الحكومية   وك البنى االرتكازية 
 مما يـضفي    ة،واحدمجموعة   في    هذا التصنيف بدمج نمطين أو أكثر      أيضاً من 

 استخدامه فـي    مرغوب التقسيم ال  توزيع البلدان وتشكيلها حسب    مرونة في    عليه
زيـة  البنى االرتكا وفق  على   مجموعتين لىع مثال ذلك تقسيم البلدان      .الدراسة

 . الستةعلى أنماط النمو االقتصادي عتمادالاب ،والكفاءة الحكومية
، فـإن األدوات    حين يضعف التبرير النظري لدور بعض المتغيرات المـستقلة        . ٢

اإلحصائية قادرة على أن تكون البديل، وتعطي القول الفـصل فـي صـالحية      
ـ     ختباراتاال، وأفضل    من عدمه  تفسيريالمتغير ال  ختبـار   ا و لهذا الغـرض ه

ه مـن قبـل   في، والذي تم التوسع  Leamer (1985)الحساسية المستخدم من قبل
Barro (1991) . تأثير  إثباتإلىاستخدام تحليل الحساسية بحث  هذا البتوصللقد 

 وهما متغير عدم االسـتقرار فـي اإلنفـاق االسـتهالكي            ،ينيتفسيرمتغيرين  
ي ألسعار المستهلك، إذ اجتازا عدم االستقرار في الرقم القياس   متغير و ،الحكومي

   بمعنوية إحـصائية عاليـة بلغـت       ) CDF(ر اختبا بار الحساسية األقل تشدداً   اخت
  .%)١٠( عند مستوى خطأ أقل من %)٩١(

 تمكن هذا البحث من إثبات رصانة تأثير متغير عدم استقرار األسعار على النمو .٣
. األخـرى ة في الدراسات     غير مسبوق  إضافةوهذه   ،باستخدام اختبار الحساسية  

 المتغيرات المكونة ألنموذج االنحدار النهـائي       وفي ضوء ذلك تم اعتباره أحد     
 ).٢٠٠٢-١٩٩٠(للفترة 

 متغير عدم االستقرار في الصادرات ألول مرة في اختبار ُأستخِدم في البحث  لقد   .٤
رين كال االختبال) ٢٠٠٢-١٩٩٠( وثبت عدم معنويته التأثيرية للفترة       ،الحساسية

 . باستبعاده من األنموذجان ولهذا فقد قام الباحث،المتشدد واألقل تشدداً
ن أسلوب تفكيك القناة يعد من األساليب حديثة االستخدام القادرة علـى قيـاس               إ .٥

قناة رأس  (تأثير كل متغير مستقل في القنوات المكونة لحساب النمو االقتصادي           
، ) وقنـاة معامـل اإلنتاجيـة الكليـة        وقناة رأس المال البشري،    مادي،المال ال 

 تتبع قوة تـأثير كـل متغيـر    وباستخدام هذا األسلوب فقد تمكن هذا البحث من 
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داخل كل قناة فرعية، ومن ثم      نموذج النهائي للنمو االقتصادي و     في األ  تفسيري
 أكثر مقارنة بـالقنوات الفرعيـة       لتفسيريتحديد القناة التي ينشط فيها المتغير ا      

 . األخرى
 بين بلـدان  التقارب المشروط ظاهرة في األكبر  تبين في هذا البحث أن اإلسهام      .٦

معامل اإلنتاجيـة الكليـة، والـذي يـدعى           النمو في  قناة أتي من خالل  العالم ي 
 . قناة رأس المال المادياليهت ،بالتقارب التكنولوجي

مشروط في  الذي يقود التقارب الأنب تفكيك القناة أسلوبتطبيق  تضح من خاللا .٧
ثبت أسلوب تفكيك القنـاة بـأن ظـاهرة         ، كما وأ  اللحاق التكنولوجي العالم هو   

 مقارنة بالفترات   ضعفت ولكنها   ،)٢٠٠٢-١٩٩٠(التقارب موجودة فعالً للفترة     
اتـصفت بعـدم    ) ٢٠٠٢-١٩٩٠( أن الفتـرة     إلـى  وقد يعود السبب     ،السابقة

 هذا التبـاطؤ عالميـاً      االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي، مما أحدث     
  .فانعكس على معلمة التقارب الكلية
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