إشكالية التقدم و التخلف
• مفھوم التقدم :
مصطلح للداللة على وضعية اقتصادية مزدھرة ناتجة عن القدرة في
استغالل اإلمكانيات المتاحة و تنعكس إيجابا على الواقع االجتماعي
• مفھوم التخلف :
مصطلح للداللة على وضعية اقتصادية منحطة ناتجة عن العجز في
استغالل اإلمكانيات المتاحة و تنعكس سلبا على الواقع االجتماعي
• معايير التصنيف و مؤشراتھا :
المعايير ھي األسس التي تعكس األوضاع القائمة في منطقة ما  ,و
تكون قابلة للقياس أھمھا :
 – 1المعايير االجتماعية :
نسبة الزيادة الطبيعية  /المستوى المعيشي  -الصحي  /نسبة التمدن /
وضعية المرأة و الطفل .
 – 2المعايير االقتصادية :
وضعية القاعدة الصناعية  /حجم استھالك المواد األولية  /مستويات
اإلنتاج  /مستوى الخدمات  /نسبة التصدير و االستيراد
 – 3المعايير الثقافية :
المستوى المعرفي التعليمي  /نسبة استخدام المعلوماتية  /نسبة المطالعة
و اإلصدارات .
* أما أھم المؤشرات المعتمدة في المنظمات :
 الناتج الوطني الخام  -الناتج الداخلي الخام مؤشر التنمية البشرية  :و يشمل /معدل الدخل الفردي  /سنوات التمدرس  /أمد الحياة

• حركة رؤؤس األموال :
مجموعة االمكانيات المادية و المالية التي توظف في انجاز مشاريع مختلفة
* االنعكاسات اإليجابية :
 في تدفق المشاريع واالستثمارات تنشيط الحركة االقتصادية بين دول العالم. استفادة بعض الدول النامية من السيولة المالية األجنبية.* االنعكاسات السلبية :
 االحتكار واالستغالل ) بورصات عالمية أخطبوطية( األزمات المالية نتيجة الربح السريع التضخم المالي نتيجة المنافسة عدم استقرار سعر أو صرف العمالت تبييض األموال• تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المبادالت التجارية :
 اتساع عملية الدعاية و إشھار السلع و الخدمات . التأثير في النمط االستھالكي و عولمته . انتشار ما يعرف بالتجارة االلكترونية .القوة االقتصادية للو.م.أ
• عوامل القوة االقتصادية :
 – 1تاريخيا :
 األمن و االستقرار السياسي الذي تتمتع بھما الو م أ االستفادة من سياسة العزلة ) مبدأ مونرو ( 1823 االستفادة المادية من الحربين العالميتين األولى و الثانية -انفرادھا بالقيادة العالمية بعد تفكك إال س ) العولمة (

• التحديد الجغرافي للعالمين :
 – 1العالم المتقدم :
تقع الدولة المتقدمة في الجزء الشمالي من الكرة األرضية شمال 30
في القارة األمريكية و شمال  35في العالم القديم إضافة إلى استراليا و
األرجنتين و ج افريقيا .

 – 2طبيعيا :
 شساعة المساحة و تنوعھا التضاريسي الواجھة البحرية الھامة و المتنوعة وفرة و تنوع مصادر المياه ) انھار – بحيرات ( -تنوع األقاليم المناخية و وفرة الثروة النباتية

 – 2العالم المتخلف :
تقع جميع الدول المتخلفة في الجزء الجنوبي للكرة األرضية بين
المدارين .
* للموقع الجغرافي و الظروف الطبيعية عالقة في ظاھرتي التقدم و
التخلف

 – 3بشريا :
 وفرة اليد العاملة المؤھلة بكافة مستوياتھا االستفادة من األدمغة المھاجرة من كل دول العالم دور الفرد األمريكي ) حب العمل و تقديس الوقت ( -وفرة رؤؤس األموال

المبادالت و التنقالت في العالم
• مفھوم العولمة :
تعنSSي الشSSمولية و تعمSSيم الشSSيء و توسSSيع ظاھرتSSه لتشSSمل الك Sل و ھSSي
انتشSSSار نفSSSSس القالSSSب االقتصSSSSادي و الثقSSSافي و السياسSSSSي فSSSي أغلSSSSب
المجتمعات اإلنسانية في العالم .
• البترول إنتاجا وتسويقا :
* الدول المنتجة  :السعودية  /روسيا  /الو.م.أ  /المكسيك
* الدول المصدرة  :السعودية  /روسيا  /النرويج  /ايران
 تعلل  :إما لضخامة اإلنتاج أو ضعف القاعدة الصناعية* الدول المستوردة  :الو.م.أ  /اليابان  /اإلتحاد األوروبي
 -تعلل  :إما لضعف اإلنتاج أو قوة القاعدة الصناعية

• مظاھر القوة االقتصادية :
 تنوع و ضخامة إنتاجھا الزراعي و الصناعي . مساھمتھا الكبرى في االقتصاد العالمي زراعة صناعة تجارة. توفرھا على أكبر البورصات العالمية . امتالكھا لشركات اقتصادية كبرى . ھيمنتھا على األسواق و المنظمات االقتصادية .• أثر القوة االقتصادية على االقتصاد العالمي :
 تأثر االقتصاد العالمي سلبا و إيجابا باالقتصاد العالمي . سيطرة الدوالر األمريكي على التعامالت التجارية العالمية تأثر أسعار مختلف الموارد بالنمو االقتصادي األمريكي سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات األمريكية على االقتصاد العالمي -انتشار الثقافة االستھالكية األمريكية بفضل قوة اإلشھار

التكتل و أثره في قوة اإلتحاد األوروبي

السنة
1957
1973
1981
1986
1995

الدول األعضاء
بلجيكا  -ھولندا  -لكسمبورغ
فرنسا  -ايطاليا  -ألمانيا
الدانمرك – بريطانيا – ايرلندا ج
اليونان
اسبانيا  -البرتغال
النمسا – السويد  -فنلندا

السكان والتنمية في شرق وجنوب شرق آسيا

العدد
6
9
10
12
15

• عوامل القوة االقتصادية :
 – 1تاريخيا :
 االستفادة من الثورة الصناعية االستفادة من الحركة االستعمارية االستفادة من المساعدات األمريكية بعد ح ع 2 انتھاجھا لسياسة التكتل االقتصادي. – 2طبيعيا :
 شساعة المساحة و تنوعھا التضاريسي الواجھة البحرية الھامة و المتنوعة وفرة و تنوع مصادر المياه ) انھار – بحيرات ( تنوع األقاليم المناخية و وفرة الثروة النباتية – 3بشريا :
 القوة الديمغرافية و وفرة اليد العاملة اإلھتمام بالبحث العلمي و استقطاب األدمغة وعي و حيوية المجتمع ) حب العمل و تقديس الوقت ( وفرة رؤؤس األموال• مظاھر القوة االقتصادية :
-

ضخامة و تنوع انتاجھا الزراعي و الصناعي .
توفرھا على أقاليم صناعية و زراعية ذات استقطاب عالمي .
انفرادھا بالصناعات الضخمة كالطائرات .
تنوع الصناعات من البسيطة للمعقدة .
ارتفاع المستويات المعيشية لشعوب دول اإلتحاد .

• معيقات القوة االقتصادية :
 ضيق المساحة شيخوخة المجتمع األوروبي . االختالف في اللغة و مستويات المعيشة . التبعية في مجال المواد األولية . المنافسة الخارجية من اليابان و الو.م.أ• دور التكتل في مكانة اإلتحاد االقتصادية :
-

احتالله مراتب متقدمة في عدة مجاالت اقتصادية .
مراتب متقدمة في المساحة و السكان و اإلنتاج زراعي صناعي
قوة العملة اليورو و اتساع نطاق التعامل بھا عالميا
المساھمة و التأثير الثني بعد الو.م.أ في ظاھرة العولمة

التسمية
التنينات
النمور

الدول
اليابان  /الصين
تايوان  /كوريا ج  /سنغافورة  /ھونغ كونغ
الفلبين  /ماليزيا  /تايالندا  /اندونيسيا

• عوامل القوة االقتصادية :
 – 1طبيعيا :
 الواجھة البحرية الھامة كثيرة الخلجان )موانئ( االمتداد الفلكي و الطابع الجزري مما يعني تنوع األقاليم المناخية وفرة و تنوع مصادر المياه ) انھار – بحيرات ( الموقع اإلستراتيجي جعل المنطقة تتصل بالعديد من المناطق – 2بشريا ) :وفرة و تحدي(
 القوة الديمغرافية و وفرة اليد العاملة عالية الكفاءة اإلھتمام بالبحث العلمي و التكوين المستمر األجور الزھيدة للعمال اإلھتمام بتحسين المستوى المعيشي• مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي :
 بروز المنطقة كأحد أقطاب الثالوث الصناعي منطقة متعددة األقطاب ) اليابان و الصين و التنينات و النمور ( امتالكھا ربع الثروة العالمية استقطابھا لالستثمار األجنبي قوة األسطول التجاري مساھما بـ  30بالمئة في النقل التجاري البحريالتنمية في البرازيل
• عناصر القوة و الضعف في االقتصاد :
 – 1عناصر القوة :
 المساحة الشاسعة يعني تنوع الثروات و المناخ و مصادر المياه الواجھة البحرية الھامة القوة الديمغرافية يعني وفرة األسواق و اليد العاملة ربح الميزان التجاري. ضخامة اإلنتاج الزراعي خاصة المحاصيل التجارية استقطاب االستثمار األجنبي – 2عناصر الضعف :
 الفوارق الطبقية في المجتمع اختالل التوازن الجھوي لألنشطة حيث تتركز في الجنوب الشرقي إھمال الزراعة المعاشية أدى إلى التبعية الغذائية التبعية في مجال موارد الطاقة تفاقم مشكل المديونية انتھاجھا سياسة الباب المفتوح مع شركات االستثمار• وسائل التمنية في البرازيل :
 تشجيع االستثمار األجنبي استغالل مختلف اإلمكانيات محاولة التحكم في عدد السكان تحديث القطاع الزراعي ربط أجزاء البالد بشبكة متطورة من المواصالت االنخراط في المنظمات اإلقليميةﺗﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
www.al-ma3erifa.com

