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 التنمية المستدامةعلى محو االمية  تمعدالأثر 

 دول الشرق األوسط في

 فرغليعد الحفيظ  احمد اعداد الباحثة/ شيماء

 تحت اشراف

 إشراف

 محمد عبد السالم راغب  األستاذ الدكتور

 عميد برامج كارديث

 ذ الدكتور اشرف صالح الدين صالح األستا

 استاذ االقتصاد التطبيقى والتمويل

 عبد الخالق عبير محمد على الدكتورة 

 الملخص ركستاذ االقتصاد المشاا

على التنمية المستدامة، مما سيساعد  والنمو االقتصادي معدل محو االميةتهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير 

تتمكن لتعتمد الباحثة في هذه الدراسة على المنهج االستقرائي و. النمو االقتصاديعلى تحسين أدائها من خالل 

، معدالت القراءة والكتابةوالتي تتمثل في:  بمعدل محو االميةاالهتمام  يجب هنأ إلىالباحثة من التوصل 

اال وهو  ،الذي يلعب دور الوسيط في العالقةباإلضافة إلى االهتمام بالمتغير  استخدام التكنولوجيا واالنترنت.

 االقتصادي البعدوذلك من اجل تحقيق التنمية المستدامة من خالل التركيز على مجاالتها من  النمو االقتصادي

راعاة عدم التركيز ، مع مللتنمية المستدامة البيئي ، البعدللتنمية المستدامة االجتماعي البعد، للتنمية المستدامة

يعتمد هذا البحث  وهذا ما يكسبها تنمية مستدامة وتحقيق التفوق والتميز عن المنافسين.خر آلعلى بعد دون ا

دولة من دول الشرق األوسط وهم:  14الدولي ل نات الثانوية من البنك تم جمع البياحيث على المنهج الكمي 

تركيا، البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات 

 وأبعادهاوبعد تحليل البيانات وجد أن معدل محو االمية . 2019إلى  2000ومصر خالل الفترة الزمنية من 

التنمية المستدامة وابعادها  علىكبير أثر  اكانت له (، استخدام التكنولوجيا واالنترنتمعدالت القراءة والكتابة)

(. للتنمية المستدامة البيئي ، البعدللتنمية المستدامة االجتماعي البعد، للتنمية المستدامة االقتصادي )البعد

، استخدام التكنولوجيا معدالت القراءة والكتابة)باإلضافة الى وجود عالقة تربط بين معدل محو االمية 

والمتغير الوسيط وهو النمو االقتصادي. اما دور النمو االقتصادي كوسيط في العالقة بين معدل  (واالنترنت

تائج وجود تأثير بين النمو االقتصادي محو االمية والتنمية المستدامة فقد تم رفضه حيث لم يتضح من الن

للتنمية  البيئي ، البعدللتنمية المستدامة االجتماعي البعد، للتنمية المستدامة االقتصادي والتنمية المستدامة )البعد

 (.المستدامة

 النمو، استخدام التكنولوجيا واالنترنت، معدالت القراءة والكتابة، معدل محو االميةالكلمات المفتاحية: 

 ة، البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي.التنمية المستدام، االقتصادي
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Abstract 

This study aims to test the effect of literacy rate and economic growth on sustainable 

development, which will help improve its performance through economic growth. 

In this study, the researcher relies on the inductive approach to enable the researcher 

to conclude that attention should be paid to the literacy rate, which is represented 

in preparing for reading and writing, using technology and the Internet. In addition 

to paying attention to the variable that plays the role of mediator in the relationship, 

which is economic growth. In order to achieve sustainable development by focusing 

on its fields of the economic sustainability, the social sustainability, the 

environmental sustainability, taking into account the lack of focus on one 

dimension without the other. This is what earns it sustainable development and 

achieving superiority and distinction from competitors. This research is based on 

the quantitative approach, as secondary data were collected from the World Bank 

for 14 countries in the Middle East: Turkey, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi 

Arabia, Yemen, Iraq, Jordan, Syria, Lebanon, Iran, UAE and Egypt during The time 

period from 2000 to 2019. After analyzing the data, it was found that the literacy 

rate and its dimensions (reading and writing, the use of technology and the Internet) 

had a significant impact on sustainable development and its dimensions (the 

economic sustainability, the social sustainability, the environmental sustainability). 

In addition to the existence of a relationship between the literacy rate (the number 

of reading and writing, the use of technology and the Internet) and the mediating 

variable, which is economic growth. As for the role of economic growth as a 

mediator in the relationship between the literacy rate and sustainable development, 

it was rejected, as it was not clear from the results that there was an effect between 

economic growth and sustainable development (the economic sustainability, the 

social sustainability, and the environmental sustainability). 

Keywords: Literacy Rate, Literacy Preparation, Use of Technology and the 

Internet, Economic Growth, Sustainable Development, Economic Sustainability, 

Social Sustainability, Environmental Sustainability. 

 المقدمة -1

االقتصادي عبر الدول من أكثر المجاالت إثارة تعد عملية النمو االقتصادي ومصادر االختالفات في األداء 

تشمل المصادر الرئيسية لالختالف في األداء  .لالهتمام واألهمية والتحدي في العلوم االجتماعية الحديثة

االقتصادي عبر البلدان السياسات والمؤسسات الوطنية للحصول على بيانات تشمل اجمالي الناتج المحلي لكل 

انات التي تساعد لحل مشكلة الدراسة. كما أن زيادة النمو االقتصادي للدولة يعكس عامل وغيرها من البي

مستويات الدخل المرتفعة مستويات المعيشة العالية. عندما يقارن المرء دولة متقدمة وغنية بأخرى أقل تطوراً، 

بحاث وجود اثار توجد اختالفات مذهلة في نوعية الحياة ومستويات المعيشة والصحة. كما أوضحت بعض األ

سلبيه للنمو االقتصادي كزيادة التلوث أو رفع التطلعات الفردية، بحيث ال تجعل نفس حزمة االستهالك بمرور 

 الوقت الفرد سعيدًا. 

مقارنة المستوى المعيشي لشعب الواليات المتحدة االمريكية واليابان وغيرها من الدول المتقدمة  تم

مقارنة المستوى المعيشي لشعوب الدول المتقدمة بشعوب الدول النامية  سنة، أو 1000او  100االن وقبل 
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للحصول على تعريف النمو االقتصادي. يسعى دائما االقتصادين الي دراسة تأثير النمو االقتصادي على 

المستوى المعيشي للدول النامية والدول المتقدمة عن طريق دراسات مقارنة لألنشطة االقتصادية والمالية 

تناول عدد كبير من الباحثين دراسة تعريف النمو حيث لدول وصنع تحليل لهذه البيانات؛ صائيات اواح

عدت أبحاث عن تأثير رأس المال والعمالة  )Aparicio et al., 2016(فتناولت دراسة  .االقتصادي وتأثيره

المؤسسات على النمو  واإلنتاجية على معدالت النمو االقتصادي وأخرى عن تأثير قواعد ومعايير وثقافة

االقتصادي وتناولت أخرى دراسة السلوك الريادي ومدى تأثيره على النمو االقتصادي للدول. بعد البحث 

 .توصلت الدراسة الي ان العوامل المؤسسية من اهم العوامل تأثيرا على النمو االقتصادي

على تبني تكنولوجيا  أهمية محو أمية الفكر المنغلق ومدى تأثرها تم التأكيد علىمن ناحية أخرى  

ان من أهم األسباب التي تعيق استخدام التكنولوجيا داخل دولة نيجيريا ال يقتصر فقط على أمية جديدة. حيث 

ظفين القراءة والكتابة فقط وانما يشمل أيضا أمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى كال من المو

والجمهور. ترجع أسباب هذه األمية باألساس إلى قلة الوعي بفوائد استخدام التكنولوجيا الجديدة، الخوف من 

 )Abubakar المخاطرة وعدم وجود موظفين مدربين بشكل كافي على استخدام التكنولوجيا الجديدة. كذلك أكد

) , 2013and Ahmadولوجية قد يرجع إلى الفكر المنغلق لدي ان تأخر الدولة في استخدام األساليب التكن

 شعبها والميل إلى الرضا عن األساليب التقليدية المستخدمة وعدم الرغبة في استحداث أساليب جديدة.

)et  Moflehهناك دراسات أخرى أكدت على أهمية الوعي بالتكنولوجيا المستخدمة، حيث قام  

al., 2008 المعرفة والفهم الجيد الخاصة بمنتج أو خدمة تقنية ( بتعريف الوعي بالتكنولوجيا على انه

على انها المعرفة الجيدة بطريقة استخدام  (Ahmed et al., 2016)وتكنولوجية معينة. كذلك عرفها 

ان  )2011and Wu Lee ,(في هذا الصدد، أكد تكنولوجيا معينة والخصائص التي توفرها هذه التكنولوجيا. 

طبيقه على أرض الواقع إال بقبول الجمهور له. حيث أن الجمهور ال يتقبل التكنولوجيا أي تقدم تكنولوجي ال يتم ت

الوعي  ان )2003Reffat ,(الجديدة إال بعد أن يكونوا على دراية به إلى مستوى مناسب. كذلك أكد 

 )et al., 2012 Rehman(كما أوضح  بالتكنولوجيا يمكن أن يعزز بشكل كبير استخدام الخدمات اإللكترونية.

واالستجابة السريعة من قبل الجمهور ان الوعي بالتكنولوجيا وأهميتها ضروري جدا من أجل الحصول عليها 

 الستخدامها.

تتأثر بشكل كبير بمعدل محو األمية ومعدل ان التنمية المستدامة  أوضحت الدراسات على نحو آخر

هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر مع الحفاظ على نظام التنمية المستدامة  .النمو االقتصادي داخل الدولة

 دعم الحياة على األرض، والذي يعتمد عليه رفاهية األجيال الحالية والمستقبلية. فأوضحت الدراسات ان هناك

هذه . تنبع من االجتماعية والبيئية، لتنمية المستدامة االقتصاديةاوهي  ثالثة ركائز أساسية للتنمية المستدامة

النمو االقتصادي للدولة، ومن اهم  تحقيق تتمثل الركيزة االقتصادية في الركائز الثالثة عدة أهداف، حيث

البيئية تشمل استهالك الطاقة  ، أما الركيزةالتعليم ومحو االمية لىالركيزة االجتماعية االنفاق ع أهداف

 .)al., 2013 Griggs et(الكربون والغابات وانبعاثات ثاني أكسيد  والمعادن

 مشكلة الدراسة 1-1

مما قد يؤدي الي تفاوت  أوال، اختالف معدالت محو االمية في دول الشرق األوسط، تمثلت مشكلة البحث في

بسبب هذا االختالف، كذلك مستويات النمو االقتصادي في دول الشرق األوسط االستدامة نتائج في بعض 

اقتصادها، وهناك دول أخرى تعان من نقص في الميزانية وضعف متفاوت فهناك دول تتميز بتقدمها وارتفاع 

على دول الشرق األوسط )تركيا، البحرين، الكويت، عمان،  بالتركيز نموها االقتصادي. ثانيا، اهتم البحث

قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر( فكانت نسبة تركيز الدول 
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. بعد عرض مشكلة البحث، وجدنا عدة اسأله يجب تناولها واإلجابة عليها مية المستدامة غير متطابقى التنعل

 لحل مشكلة البحث واثبات فرضيات الدراسة، وهي:

 ما مدى تأثير محو األمية على التنمية المستدامة؟ .1

 على النمو االقتصادي؟ ةتأثير محو األمي ما مدى .2

 على العالقة بين محو األمية والتنمية المستدامة؟ما مدى تأثير النمو االقتصادي  .3

 هدف الدراسة  2-1

التكنولوجيا  استخدام، معدالت القراءة والكتابة)إحصائية تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير معدل محو األمية 

 المستدامة للتنمية ، البعد االجتماعيللتنمية المستدامة البعد االقتصاديعلى التنمية المستدامة ) (االنترنتو

ويهدف هذا البحث إلى من خالل دور النمو االقتصادي في العالقة بينهما،  (للتنمية المستدامة والبعد البيئي

 التالية: الفرعية تحقيق األهداف

 .دراسة العالقة بين معدل محو األمية والتنمية المستدامة 

 .دراسة العالقة بين معدل محو األمية والنمو االقتصادي 

 دور الوسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو األمية والتنمية المستدامة.دراسة ال 

تناول هذا البحث تأثير معدالت محو االمية على التنمية المستدامة حيث تكمن أهمية البحث في انه 

تم جمع نه باإلضافة الى ا من خالل النمو االقتصادي كمتغير وسيط، حيث تم جمع هذه العالقة في إطار واحد.

البيانات الخاصة بالدراسة من قبل البنك الدولي لعدة دول من الشرق األوسط وهم: تركيا، البحرين، الكويت، 

 2000عمان، قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر، للفترة من 

للنمو االقتصادي، معدالت مختلفة من مستوي . وهي الدول التي تتميز بوجود مستويات مختلفة 2019الى 

محو األمية وكذلك نسبة تركيز الدول على التنمية المستدامة غير متطابق مما يؤثر بالسلب على دراسة العالقة 

بين محو األميه والتنمية المستدامة وهذا ما يختلف عن الدراسات السابقة والتي لم تتناول هذه العالقات خالل 

 يلة حيث انها كانت تناقش هذه العالقات خالل فترة زمنية محددة. فترة زمنية طو

العالقة بين معدالت محو االمية لبحثية للدراسة فهي تتلخص في ان هذه الدراسة تناولت اما الفجوة ا

كمتغير مستقل والتنمية المستدامة كمتغير تابع من خالل الدور الوسيط للنمو االقتصادي، تم جمع هذه العالقة 

وألول مرة في إطار واحد، حيث لم يسبق أن قامت الدراسة السابقة بجمع المتغيرات الثالثة في إطار واحد. 

دولة من دول الشرق األوسط )تركيا، البحرين، الكويت، عمان،  14راسة على عينة الدباإلضافة الى اشتمال 

قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر( وذلك لم يورد في الدراسات 

ألوسط التي تركز في الغالب على الدول المتقدمة. كذلك افتقرت الدراسة على دراسة دول الشرق ا السابقة

كذلك اختالف مستويات النمو االقتصادي فهناك دول تتميز بتقدمها  ،االميةتتميز باختالف معدالت محو  ألنها

أيضا يوجد  .الميزانية وضعف نموها االقتصادي وارتفاع اقتصادها، وهناك دول أخرى تعان من نقص في

حيث  .الدولدراسات السابقة بتناول هذه . وبذلك لم تقوم الز على التنمية المستدامةتفاوت في نسبة التركي

مما أدى الي تغطية  2019إلى  2000استعانت الدراسة ببيانات ثانوية من البنك الدولي للفترة الزمنية من 

من  والتنمية المستدامة الميةمحو ااسة العالقة بين فجوة زمنية لم يسبق ان تناولتها أي دراسة سابقة في در

 يث كانت الدراسات السابقة تناقش هذه العالقات خالل فترات زمنية محددة.النمو االقتصادي حخالل 



5 

 

 منهجية ونطاق الدراسة 3-1

، استخدام التكنولوجيا معدالت القراءة والكتابةتهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير معدل محو األمية )إحصائية 

 للتنمية المستدامة ، البعد االجتماعيالمستدامةللتنمية  البعد االقتصاديواالنترنت( على التنمية المستدامة )

( من خالل دور النمو االقتصادي في العالقة بينهما. تم جمع وتحليل البيانات للتنمية المستدامة والبعد البيئي

دولة من دول الشرق األوسط وهم: تركيا، البحرين، الكويت، عمان، قطر،  14الثانوية من البنك الدولي ل 

 2000من، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر خالل الفترة الزمنية من السعودية، الي

 .2019إلى 

فقد قامت الباحثة في هذه الدراسة باستخدام الفكر التقليدي الكالسيكي ألنه يتوافق أكثر مع طبيعة البحث 

األمية على التنمية المستدامة. حيث ومع ما تريد الباحثة الوصول اليه وهو دراسة واختبار تأثير معدل محو 

يعتمد الكالسيكيين علي مدي تكرارية البحث او جموده، ومدى الثقة في المالحظات وتعميم النتائج، ويعتمد 

بشكل أساسي على التجربة التي تسمح لهم باختبار العالقة بين األسباب والنتائج من خالل التالعب في 

ل الدراسة أكثر مرونة من حيث المتغيرات لقياس التنمية المستدامة المالحظات أثناء العمل وهو ما يجع

 والعالقة بين معدل محو األمية والتنمية المستدامة. 

الباحثة في هذه الدراسة على المنهج االستقرائي حيث انه هو المنهج البحثي السائد باإلضافة الى اعتماد 

ير وتسمح باستباق الظواهر وتتنبأ بحدوثها وبالتالي تسمح القوانين أساس التفسلعلوم الطبيعية حيث تقدم افي 

مراحل وهما  3ومن هنا نصدق ان كل ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء االستقراء يمر ب  بمراقبتها.

(. وتعتمد العلوم الطبيعية Reichertz, 2013المقدمة المنطقية الكبرى والمقدمة المنطقية الصغرى والنتيجة )

ج االستقرائي بشكل كبير حيث ان النظرية تحتمل الصحة او الخطأ اعتمادا على المقدمات على المنه

وخصائصه: يشرح العالقة السببية بين المتغيرات والمفاهيم، ويجب استخدامه بخطوات معينه بطريقه تسمح 

 .بقياس الحقائق بشكل كمي، والتعميم من العام الي الخاص

على المنهج الكمي حيث يتم جمع البيانات الثانوية من البنك الدولي ف ان هذا البحث يعتمد ومن هنا 

حيث تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق العديد من االهداف من خالل عده تساؤالت تثيرها الدراسة وتحاول 

االجابة عنها في سبيل تحقيق سوف يتم استخدام االسلوب االحصائي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات 

من أجل الوصول إلى النتائج الممكنة ومن ثم تحليل النتائج ثم الخروج لمعلومات عن طريق البيانات الثانوية وا

 بالنتائج والتوصيات.

وسوف تستخدم الباحثة في دراستها الطريقة الكمية بخطواتها وإجراءاتها والتي تتمثل في جمع 

ئي وذلك ألنها تتناسب وتتالءم مع طبيعة الدراسة البيانات وتحليلها وعرض النتائج وكتابة التقرير النها

وموضوعها ويظهر التحليل في هذه الدراسة من خالل اسلوب يرتكز على االعتماد على البيانات الثانوية 

حيث أن موضوع الدراسة يحتاج إلى . المكتبية بهدف تشكيل قاعدة بيانات عن الظاهرة موضوع الدراسة

ً ألهداف الدراسة وذلك من خالل تسجيل الوقائع الدراسة بأسلوب أكثر واقعية  كما هو في الواقع تحقيقا

والمالحظات وكذلك الكشف عن أساليب مواجهة المعوقات التي قد تحول دون تحقيق هدف الدراسة ثم تحليل 

 وتفسير الحقائق للوصول إلى استخالص أهم النتائج في هذا المجال بهدف االستفادة منها. 

، معدالت القراءة والكتابةفي هذه الدراسة تهدف الباحثة الى اختبار أثر معدل محو األمية )إحصائية 

، البعد االجتماعي للتنمية المستدامةاستخدام التكنولوجيا واالنترنت( على التنمية المستدامة )البعد االقتصادي 

اعتمدت دور النمو االقتصادي في هذه العالقة.   ( من خاللللتنمية المستدامة، البعد البيئي للتنمية المستدامة

دولة من دول الشرق األوسط وهم:  14من البنك الدولي ل  جمع البيانات الثانوية الباحثة في هذه الدراسة على
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تركيا، البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات 

 .2019إلى  2000ترة الزمنية من ومصر خالل الف

، وهي تأثير محو االمية على النمو االقتصادي من خالل التنمية اإلطار المقترح لهذه الدراسة 1يوضح الشكل 

 المستدامة.

استخدام و التكنولوجيااستخدام ، معدالت القراءة والكتابةإحصائية معدالت محو االمية ) المتغير المستقل:

  االنترنت(

والبعد  للتنمية المستدامة، البعد االجتماعي للتنمية المستدامةالتنمية المستدامة )البعد االقتصادي  التابع: المتغير

 (.للتنمية المستدامةالبيئي 

 النمو االقتصادي. المتغير الوسيط:

 : نموذج الدراسة1شكل 

 

 افتراضيات البحث تشمل االتي:

 مية والتنمية المستدامة.داللة إحصائية بين معدل محو األ: توجد عالقة ذات الفرض الرئيسي األول 

 االقتصادي  والبعدمعدل محو األمية : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرض الفرعي األول

 .القوى العاملة في معدل البطالةللتنمية المستدامة من خالل قياس 

H1 

H2 

 التنمية المستدامة

النمو 

 االقتصادي

 إحصائية معدالت

 القراءة والكتابة.

 استخدام التكنولوجيا

 واالنترنت.

األميةمحو   

 البعد االقتصادية

 للتنمية المستدامة

 البعد االجتماعي

 للتنمية المستدامة

 البعد البيئي

 للتنمية المستدامة

H3 
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  والبعد االجتماعي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية  الفرعيالفرض

 .للتنمية المستدامة من خالل قياس نسبة مشاركة االناث الى الذكور في القوى العاملة

  والبعد البيئي للتنمية الثالث: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية  الفرعيالفرض

 .من خالل قياس نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمستدامة 

 الفرض الرئيسي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والنمو االقتصادي 

 .عن طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

  دل محو األمية ي في العالقة بين معاالقتصاد: يوجد دور وسيط للنمو الثالثالفرض الرئيسي

 والتنمية المستدامة.

  الفرض الفرعي األول: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد

 االقتصادي للتنمية المستدامة.

  الفرض الفرعي الثاني: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد

 ة المستدامة.االجتماعي للتنمي

  الفرض الفرعي الثالث: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد

 البيئي للتنمية المستدامة.

 اإلطار النظري -2

 محو االمية 1-2

عالمية تعاني منها معظم دول العالم المتقدمة والمتخلفة لكن بدرجات متفاوتة ان ظاهرة محو االمية هي ظاهرة 

رغم انخفاضها في السنوات األخيرة اال ان هذا المشكل يبقى مطروح ألنها قضية العصر القديم والحديث 

 فاألمية سمة من سمات التخلف االجتماعي ومظهر من مظاهره وتتوزع بنسب متفاوتة وتتواجد بين الرجال

والنساء وفئات الصغار والكبار. إن األمية هي مشكلة من المشكالت االجتماعية والتي عانت منها الكثير من 

المجتمعات المتخلفة. حيث ان ظاهرة األمية في أي بلد او مجتمع تعد من أهم المشكالت التي تعترض مسيرة 

بوية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر فيها التنمية في كل مجاالتها وذلك الرتباطها بالعديد من المشاكل التر

وتتأثر بها. ولقم تم اعتبار محو األمية عملية تعلم فاشلة تشمل الوعي االجتماعي والتفكير النقدي البناء وتدفع 

المجتمع واالفراد الى افق من التحرر الفكري والثقافي الذي يؤدي الى تحرير االنسان وطاقته وإبداعاته، حيث 

األمية تمثل مؤشرا أساسيا لنجاح خطط ومشاريع التنمية وتعد حقا من حقوق االنسان وأداة لتعزيز  ان محو

القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية واالجتماعية. وإيجاد الفرد المتعلم المستنير األكثر فهما واتساقا مع 

واألكثر قدرة على استيعاب المعرفة  مجتمعه وعصره والقادر على استخدام التكنولوجيا بشكل سليم ومثمر،

اإلنسانية واالستمتاع بها، واألكثر تفهما للقضايا العامة في محيط بيئته التي يعيش فيها وفي بالده. أما في 

ف الباهظة التي والتكاليالمجال االقتصادي تمثلت انعكاسات محو االمية في تدهور او ضعف الدخل الفردي 

ارتفاع -توفير اإلمكانيات المادية والبشرية-هيل هذه الفئة )توفير مراكز محو االميةتنفقها الدولة في إعادة تأ

 (.2020معدالت الفقر والبطالة( وهذا ما يكلف خزينة الدولة أموال طائلة )خدير وآخرون، 

 ومن هنا يمكننا تعريف األمية في اللغة فاألمي نسبة الى األم او االمة ومن ال يقرأ وال يكتب. فاألمي

الذي على خلقة األمة لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته باإلضافة الى ان األمي هو المعنى المنسوب الى ما عليه 

جبلته أمه أي ال يكتب فهو في أنه ال يكتب ألن الكتابة هي مكتسبة فكأنه نسب الى ما يولد عليه أي على ما 

 (. 2020ولدته أمه عليه )خدير وآخرون، 
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صطلح كما عرفته منظمة اليونيسيف بأنه القدرة على استخدام مهارات القراءة أما محو األمية كم

والكتابة والحساب واستخدام التكنولوجيا واالنترنت بشكل سليم وواعي لكي يؤدي الفرد وظيفته ويتطور في 

حو األمية مجموعة المجتمع على نحو فعال. أما بالنسبة لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة اعتبرت م

أساسية من المهارات )القراءة والكتابة واحساب( او الكفاءات. اما الوكالة الكندية لتنمية الدولية تعتبر محو 

االمية مهارة من المهارات التي ينبغي ان يوفرها التعليم األساسي او مكون من مكونات التعليم األساسي. اما 

اجل التنمية فعرفت محو االمية بانه تعلم القراءة والكتابة )النصوص الوكالة السويدية للتعاون الدولي من 

واالعداد( كما انه يتعلق بالقراءة والكتابة والحساب من اجل تعلم وتنمية هذه المهارات واستخدامها لتلبية هذه 

عي لمواكبة الضروريات على نحو فعال باإلضافة الى تنمية المهارات التكنولوجية واستخدام االنترنت بشكل وا

 (.2020هذا العصر )خدير وآخرون، 

كذلك أدى التطور التكنولوجي في السنوات األخيرة إلى إضافة أبعاد جديدة إلى األمية، حيث أصبحت 

تشمل على سبيل المثال محو األمية التكنولوجيا. لذلك اعتمدت الباحثة على عدة أبعاد عند دراسة معدل محو 

 ، استخدام التكنولوجيا واالنترنت(.عدالت القراءة والكتابةماألمية، أال وهي؛ إحصائية 

أوال بالنسبة لمعرفة القراءة والكتابة، تعتبر معرفة القراءة والكتابة دائما مفتاحا مهما للنمو االجتماعي 

واالقتصادي حيث يعتمد االزدهار االقتصادي ألي بلد كليا على الموارد االقتصادية التي يمتلكها، كما ان 

موارد البشرية جزء مهم من الموارد االقتصادية. تشمل الموارد البشرية السكان ومعدل نموهم ومهاراتهم ال

ومستوى المعيشة والقدرة على العمل للقوى العاملة ويمكن تعزيز جميع العوامل المذكورة أعاله من خالل 

رفة القراءة والكتابة يلعب دورا رئيسيا زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة لدى السكان. وبالتالي فإن معدل مع

في النمو االقتصادي للبلد ويمكن لبلد مثل اليابان ان تكون مثاال حيث تطور االقتصاد من خالل التميز في 

الموارد البشرية على الرغم من نقص الموارد الطبيعية. نظرا الن أكبر األصول التي تمتلكها الهند هي مواردها 

دام الفعال للموارد البشرية يصبح أمرا بالغ األهمية للتقدم االقتصادي للبالد، وبالتالي يلعب البشرية فان االستخ

 (.Desai, 2012محو األمية دورا مهما في تحديد نمو الهند )

ان محو أمية التكنولوجيا بالنسبة للكثير  (Davies, 2011)ثانيا بالنسبة لمحو أمية التكنولوجيا، رأى  

فقط على محو األمية فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر واألجهزة التكنولوجية األخرى. أال أن  من األفراد تقتصر

هذا التعريف يشتمل على عنصرين، هم؛ محو األمية الحاسوبية )استخدام الكمبيوتر( أال وهي القدرة على 

ميها. ثانيا محو أمية استخدام أجهزة الكمبيوتر بل واستخدام البرامج والتطبيقات التي توفر الراحة لمستخد

استخدام االنترنت وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تمكن من جمع المعلومات، تنظيمها 

وتحليلها. بذلك عرف محو األمية التكنولوجية على انها قدرة الفرد على تبني التكنولوجيا، تكييفها، ابتكارها 

 اته، بيئته ومجتمعه.وتقييمها للتأثير بشكل إيجابي على حي

 بة للتنمية المستدامةساما بالن 2-2

للتنمية  والبعد البيئي للتنمية المستدامة، البعد االجتماعي للتنمية المستدامة البعد االقتصاديفقد اشارت الى  

التي تلبي احتياجات الحاضر وال تمنع أجيال المستقبل من تلبية احتياجاتهم. في هذا السياق تلعب  المستدامة

الشركات دورا مهما ومع ذلك تم إحراز تقدم بطيء نحو التنمية المستدامة مما يشير إلى الحاجة إلى توجيه 

قة مستدامة. هناك ثالثة ابعاد أكثر واقعية من شأنه أن يسمح للشركات التصرف بشكل استراتيجي وناجح بطري

متميزة ولكنها متكاملة لإلدارة االستراتيجية كما ينظر إليها من منظور االستدامة من أجل تشجيع دمج قضايا 

االستدامة في أنشطة واستراتيجيات الشركات. هؤالء األبعاد الثالثة هي: عملية االستراتيجية ومحتوى 

هناك أيضا العديد من االقتراحات التي تتعلق بهذه االبعاد الستكشاف االستراتيجية وسياق االستراتيجية. و
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 Baumgartner andمساهمات إدارة االستدامة المؤسسية في خلق القيمة للشركات والمجتمع والطبيعة )

Rauter, 2017 .) 

والتعريف االشمل واألكثر استخداما لتعريف التنمية المستدامة هو التعريف الذي استخدمه 

(Brundtland في دراساته والذي ينص على ان التنمية المستدامة هو مفهوم يضمن الحفاظ على الموارد )

ألجيال المستقبل ويعتبر هذا واحد من اهم الميزات الرئيسية التي تميز بين سياسة التنمية المستدامة والسياسة 

ة البيئية حيث ان الهدف العام من التنمية البيئية التقليدية والتي تسعى أيضا الستيعاب انحالل العوامل الخارجي

المستدامة هو االستقرار االقتصادي والبيئي على المدى الطويل وهناك أيضا العديد من العوامل التي يتضمنها 

تعريف التنمية المستدامة اال وهي العدالة بين األجيال على المدى الطويل من االستدامة من أجل تلبية احتياجات 

دمة حيث يجب على الحكومات فرض مبدأ لجعل الكيانات الملوثة للبيئة تتحمل تكاليف التلوث التي األجيال القا

تسببت فيه بدالً من فرض تلك التكاليف على اآلخرين أو على البيئة وبالتالي، يجب على الحكومات فرض 

ليل من العوامل الخارجية سياسات لضمان استيعاب التكاليف البيئية حيثما أمكن الن هذا يعمل أيضا على التق

التي تعمل على تقليل التلوث المتسبب في دمار البيئة وفي الوقت ذاته يعمل على تحقيق التنمية المستدامة بشكل 

فعال وناجح. المبدأ الرئيسي لالستدامة هو التكامل البيئي واالجتماعي واالهتمامات االقتصادية في جميع 

 جوانب صناعة القرار.

 المستدامةالتنمية  3-2

للتنمية  أخيرا تناولت هذه الدراسة التنمية المستدامة من حيث ثالثة أبعاد وهم؛ البعد االقتصادي

. أوال البعد االقتصادي والذي للتنمية المستدامة والبعد البيئي للتنمية المستدامة ، البعد االجتماعيالمستدامة

التالي زيادة وتحسين مستوى معيشتهم. ثانيا البعد يستهدف تلبية احتياجات األفراد من السلع والخدمات وب

االجتماعي والذي يستهدف باألساس محاربة الفقر، البطالة وتحقيق العدل االجتماعي بالمساواة بين المرأة 

والرجل والغني والفقير. ثالثا البعد البيئي والذي يستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق االستخدام 

 (. Hansmann et al., 2012وبالتالي الحفاظ على االستدامة )األمثل لها 

البداية للمناقشات الحديثة حول طبيعة النمو االقتصادي اما بالنسبة للنمو االقتصادي فكانت نقطة 

( اللذان طورا اول نماذج كالسيكية جديدة للنمو االقتصادي. مع االخذ في االعتبار Solow, 1956على يد )

سكان والمدخرات كما تم تحديدها خارجيا. حيث اظهرا ان هذه المتغيرات توضح المستويات معدالت نمو ال

طويلة المدى لنصيب الفرد من الدخل في اقتصادات السوق. حيث تشير نماذجهم الى انه كلما ارتفعت معدالت 

كلما كان البلد أكثر فقرا االدخار زاد الحافز لالستثمار وزاد ثراء البلد، وكلما كان معدل النمو السكاني أسرع 

حيث يجب توزيع االستثمار المتاح بشكل اقل على السكان العاملين. باإلضافة الى ذلك، فان هذا النموذج فهو 

نموذج مضاعف بحيث تتفاعل تأثيرات الزيادات في العمالة ورأس المال والتكنولوجيا على النمو االقتصادي 

جزائها الفردية. فان هذا النموذج له تأثيران ولدا الكثير من النقاش مع بعضها البعض وتكون أكبر من مجموع ا

الالحق، أوال كلما انخفض مستوى بداية الدخل الحقيقي لبلد ما في فترة النمو كان معدل النمو أسرع وهذا يعني 

قص عائدات ان الدول االفقر سوف تلحق بنظيراتها االغنى على المدى الطويل. ينبع هذا التوقع من افتراض تنا

االستثمار الرأسمالي. والتنبؤ لثاني هو انه في غياب التقدم التكنولوجي المستمر سيختفي النمو االقتصادي في 

نهاية المطاف مما يؤدي الى ركود اقتصاديات السوق على المدى الطويل. مرة اخرى، يأتي هذا من افتراض 

 (.Whiteley, 2000تناقص عوائد االستثمار الرأسمالي )

ان دور قطاع التعليم في النمو االقتصادي للدول يتمثل في اعداد الطاقات البشرية العاملة والمؤهلة  

وذات المهارات والخبرات من أخصائيين عمالة وفنيين من أجل المساهمة في مشاركة علمية وعملية تكون 

حساسة إذ يعمل على توسيع مدارك حافزا ومحركا للتنمية االقتصادية. ولقطاع التعليم ابعادا اجتماعيا مهمة و
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الناشئة وتوجيهها الوجهة العلمية السليمة والطموحة ما ينتج عنه تأثيرات في الواقع االجتماعي بحيث يؤدي 

الى نمو قدرات االبداع والتمييز، كون هذه القدرات البد من رعايتها واالهتمام بها في بدايتها من قبل جهاز 

 (. Carree and Thurik, 2005تعليمي وتربوي متخصص وكفء )

كما تأتي أهمية قطاع التعليم من تقريب أبناء المجتمع الواحد من بعضهم بعضا عن طريق تهذيب  

السلوك االجتماعي والتحرر من العادات والتقاليد التي تقف في طريق التنمية االقتصادية وتحريك الشعور 

هذا فان ارتباط قطاع التعليم باالقتصاد وثيقا جدا ويسهم  الوطني العام تجاه المصالح الوطنية العامة، وعلى

(. ان التعليم كونه احتياجا فهو في الوقت ذاته Cooray, 2009بشكل مؤكد في تحقيق النمو االقتصادي )

استثمار للمتعلم من خالل معرفة حجم االنفاق والعوائد المتوقعة من االنفاق واالستثمارات المادية والبشرية 

قطاع سواء كان الخاص منها او الحكومي. ان مقدار حجم االنفاق على التعليم والتدريب يعد المقياس لهذا ال

 .(2013طاع للنمو االقتصادي )عمر، لجهود الدولة وقدراتها على النهوض بهذا الق

 الدراسات السابقة -3

استخدام ، معدالت القراءة والكتابةقامت العديد من الدراسات السابقة بدراسة العالقة بين محو االمية )إحصائية 

حيث هدفت  (Maitra and Mukhopadhyay, 2012)دراسة  االنترنت( والنمو االقتصادي.والتكنولوجيا 

دولة في آسيا والمحيط الهادي وهم؛  12إلى دراسة أثر الحد من معدل محو االمية على النمو االقتصادي داخل 

ورية كوريا، كيريباتي، ماليزيا، فيجي، سنغافورة، نيبال، سريالنكا، بنجالديش، الفلبين، جزر المالديف، جمه

فانواتو وتونغا. تم تحليل البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة وهي: اإلنفاق على الصحة والتعليم والناتج المحلي 

. لتثبت نتيجة )test integration-Johansen Co( جوهانسونل المشترك التكامل اختباراإلجمالي باستخدام 

 المالديف، جزر ماليزيا، الفلبين، بنجالديش،هذا االختبار وجود عالقة تكامل مشترك في ستة دول أال وهي؛ 

. بينما اختفت عالقة التكامل المشترك بين الست دول األخرى. تشير نتائج هذه كيريباتيو كوريا جمهورية

بال، سنغافورة، نيكيريباتي،  ،جزر المالديف ش، تونغا،بنغالدي)البلدان التالية  في كال من أنالدراسة إلى 

لي اإلجمالي مما يؤدي الى إلى زيادة الناتج المحالحد من معدل محو االمية  أدي( وفيجي فانواتوسريالنكا، 

 . زيادة النمو االقتصادي

حيث قامت بالبحث في تأثير التعليم ممثال في معدل محو  (Isola and Alani, 2012)دراسة 

من  التي تم جمعها حول موضوع الدراسةوتتكون البيانات . على النمو االقتصادي في نيجيريا األمية للبالغين

هذه البيانات تم . 2005 حتى 1980من حيث تم جمع البيانات حول الفترة بيانات السالسل طويلة األجل 

من قبل النشرة اإلحصائية، التقارير السنوية وإصدارات أخرى مختلفة من قبل البنك المركزي الحصول عليها 

تم تحليل البيانات باستخدام طريقة . النيجيري، كذلك تم االستعانة بمؤشرات التنمية الخاصة بالبنك الدولي

. المعزز فولر ديكي تباراخ خالل من أيضا المتغيرات ثبات مستوى فحص تم المربعات الصغرى العادية، كذلك

اإلحصائيات  تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن. الوصفي اإلحصائي والتحليل التقديري االنحداركما تم استخدام 

بالمئة وهي النسبة  26تشير الى أن مخصصات التعليم من إجمالي الميزانية في نيجيريا لم يصل إلى نسبة 

النامية. كما أشار التحليل التجريبي وعلى الرغم من ضآلة الموارد  التي أوصى اليونسكو بتوافرها داخل الدول

يرتبطان  ومحو امية التكنولوجيا واستخدام الكمبيوتر( للبالغين محو األمية معدلفي  )ممثال التعليمإلى أن 

 .االقتصادي النمو مع إيجابية عالقةب

إلى البحث في العالقة بين معدل محو األمية  هدفتحيث  (Mehmood et al., 2014)دراسة 

وكيفية استخدام التكنولوجيا والنمو االقتصادي لدى الدول األسيوية. لدراسة هذه العالقة تم فحص البيانات 

 24إلى  15لعينة من الشباب في الفترة العمرية من  معدل محو األمية، (Yنصيب الفرد من الدخل )المتعلقة ب
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دولة داخل قارة آسيا أال وهم؛  26. هذه البيانات تم جمعها من 2012إلى  1990عاما وذلك في الفترة من 

بنغالديش،  ،البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، العراق، األردن، الكويت، إيران، الجمهورية اإلسالمية

جمهورية قيرغيزستان، جمهورية الو نيبال، ، ديا، الصين، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، كوريامبوبوتان، ك

هذه البيانات تم  .الفلبينو ، منغوليا، عمان، باكستانالديمقراطية الشعبية، لبنان، ماليزيا، جزر المالديف

يانات الدراسة لتشير النتائج . تم فحص وتحليل ب2014لعام  (WDI)الحصول عليها من مؤشر التنمية العالمي 

  .االقتصادي للدولةوالنمو  ة،معدل محو األمي بين كال منإلي وجود عالقة إيجابية 

دراسة العالقة بين معدل محو  إلىحيث سعت  (Adeyemi and Ogunsola, 2016)دراسة 

االقتصادي في دولة نيجيريا. تم جمع البيانات حول المتغيرات الخاصة بالدراسة بهدف  االمية على النمو

من مؤشر التنمية الخاص بالبنك  معدل محو االميةالتحقق من غرض الدراسة. حيث تم جمع البيانات حول 

تم جمع البيانات . بيانات التعليم من المكتب الوطني لإلحصاء بدولة نيجيريا بينما تم الحصول علىالدولي 

تم تحليل متغيرات الدراسة باستخدام تحليل التكامل المشترك . 2013إلى  1980حول الفترة الزمنية من 

ARDL حيث تم إنشاء تكامل مشترك طويل المدي بين متغيرات الدراسة. لتشير النتائج إلى أن العالقة بين ،

 .ا دون داللة إحصائيةاألمد ولكنه ويلةط إيجابية عالقة هي االقتصادي والنمو معدل محو االمية

معدل محو االمية والتي تتمثل في سعت إلى اكتشاف العالقة بين حيث  (2020)اسماعيل، دراسة 

دول عربية  10والنمو االقتصادي في  القادرين على القراءة والكتابة، محو امية التكنولوجيا إحصائية اعداد

. تم اختيار هذه قطرو الكويت، الجزائر ،األردن أال وهي؛ مصر، تونس، المغرب، موريتانا، عمان، البحرين،

. من أجل تحقيق 2018إلى  1990 منالدراسة خالل الفترة  متغيراتالخاصة ب البياناتفر التوالدول نظرا 

تم  حيث .الساكن بانلنموذج  يسمي نماذج االقتصاد القياسي والذي هدف الدراسة تم استخدام نموذج من

الفرد من الناتج  نصيب تم استخدامكما ، مستقلة استخدام تم اعتبار متغيرات معدل محو االمية كمتغيرات

 الفرد من معدل محو االمية ونصيبنسبة  انه ال توجد عالقة بينالدراسة  كمتغير تابع. أثبتت نتائج المحلي

 . الناتج المحلي ماليإج

( حيث هدفت إلى قياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2020دراسة )حسين، إيناس فهمي، 

االقتصادي. ولتحقيق هدف الدراسة تم قياس األثر باستخدام منهجية بيانات السالسل الزمنية للبيانات  على النمو

المقطعية وباستخدام نماذج االنحدار ذات االثار العشوائية وباالعتماد على عينة من الدول النامية تشمل عامي 

-2010ينة من الدول العربية للفترة وباستخدام المؤشر األول والثاني للنمو االقتصادي وع 2018، 2017

. وقد توصلت النتائج الى ان هناك أثر موجب ومعنوي للنفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات 2018

واالتصاالت على النمو االقتصادي سواء باستخدام مؤشر التنمية الشاملة في عينة الدول النامية او باستخدام 

ت في عينة الدول العربية. وتؤكد نتائج الدراسة ان معدل محو االمية مؤشر التنمية البشرية المعدل بالتفاو

الرقمية وتطوير مناهج وبرامج تدريب قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يساهم في تطوير 

 النمو االقتصادي.   

الفرض الرئيسي  بناء على الدراسات السابقة التي تم تناولها في هذا القسم، يمكن للباحثة افتراض

، معدالت القراءة والكتابةمحو االمية )إحصائية األول للدراسة، وهو أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .االنترنت( والنمو االقتصاديوالتكنولوجيا  استخدام

 والنمو االقتصادي. محو االمية معدل : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيناألولالفرض الرئيسي 

معدالت إحصائية محو االمية )العالقة بين ضافة الى العديد من الدراسات التي قامت بدراسة باإل

، البعد للتنمية المستدامة ( والتنمية المستدامة )البعد االقتصادياالنترنتوالتكنولوجيا استخدام ، القراءة والكتابة
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حيث قامت  (Neumayer, 2012)دراسة  .(للتنمية المستدامة ، البعد البيئيللتنمية المستدامة االجتماعي

االنترنت( والتكنولوجيا  استخدام، معدالت القراءة والكتابةبالبحث في العالقة بين معدل محو األمية )إحصائية 

للتنمية  ، البعد البيئيللتنمية المستدامة البعد االجتماعي، للتنمية المستدامة البعد االقتصاديوالتنمية المستدامة )

دولة وذلك  182. من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بجمع بيانات تجريبية الخاصة ب (المستدامة

. حيث تم جمع البيانات الخاصة بالتنمية البشرية من قبل تقرير برنامج األمم 2006إلى  1980في الفترة من 

مة من قبل تقرير البنك الدولي ، بينما تم جمع البيانات الخاصة بالتنمية المستدا2009المتحدة اإلنمائي لعام 

مشكالت  البلدان ذات المستوى المنخفض من التنمية البشرية تواجه من العديد أن أشارت النتائج .2009لعام 

أثبتت الدراسات  جدا المرتفع إلى المرتفع البشرية التنمية مؤشر ذات بينما البلدان االستدامة. فيما يتعلق بضعف

السبب في  تتمتع بدرجة عالية من التنمية المستدامة فيما يتعلق بالعنصر البيئي ويرجعأن معظم هذه الدول ال 

توصي هذه الدراسة الدول بضرورة إتباع بعض أخيرا . الكربون أكسيد ثاني انبعاثات إلى الغالب في ذلك

 لمستدامة.الطرق التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون لكي تتمكن من تحقيق التنمية ا

حيث سعت إلى دراسة أثر التعليم العالي على استهالك الطاقة في  (Katircioğlu, 2014)دراسة 

 فردبالنسبة لل استهالك الكهرباءجمهورية شمال قبرص التركية. اشتملت المتغيرات الخاصة بالدراسة على 

 يدرسون الذين الطالب من اإلجمالي العددو (OIL) باللتر النفط من الفرد استهالك ،(E) ساعةفي ال بالكيلوواط

لتمثيل  الزيت واستهالك الكهرباء استهالك اختيار تم(. HE) قبرص الشمال في العالي التعليم مؤسسات في

 هما والنفط الكهرباء، حيث أن للطاقة الكلي لالستخدام البيانات تلك حقيقة على بناءً متغير استهالك الطاقة 

تم جمع بيانات األرقام السنوية حول الفترة من  .الجزيرة في المستهلكة الطاقة إجمالي من رئيسيان جزآن

 التعليم تطوير أن توضح النتائجوتم تحويل جميع البيانات التي تم جمعها إلى لوغاريتمات.  2010حتى  1979

وتطوير  العالي عليمالت تطوير أن . كما أثبتت نتائج هذه الدراسةالكهرباء استهالك على مستمر تأثير له العالي

 استهالكمع  فقط ليسو أيضا النمو يرتبط بعالقة إيجابية مع قبرص شمال جمهورية في معدل محو االمية

المدى  وأ القصير المدى على في سواء للنفط، الكلي االستهالك بهذه العالقة اإليجابية مع . كذلك يرتبطالكهرباء

في شمال  الطاقة استهالك كان له تأثير كبير على العالي التعليم تطوير أن االستدالل يمكن أخيرا .الطويل

 قبرص وبذلك فمعدل محو االمية له تأثير إيجابي على التنمية االقتصادية.

قامت بالبحث في تأثير المناهج التعليمية ومحو األمية البيئية  (Craig and Allen, 2015)دراسة 

 مختلطة ومنهجية طوليًا تصميًمااألمريكية. استخدمت هذه الدراسة الطاقة في الواليات المتحدة  على استهالك

هذه العالقة. وبذلك قامت هذه الدراسة بعمل استبيان من أجل تحقيق هدفها، حيث اشتمل مجتمع الدراسة  لتقييم

استبيان  80على مجموعة من الطالب في المرحلة االبتدائية في إحدى المدارس بالواليات المتحدة. تم توزيع 

تت نتائج هذا االستبيان أن المناهج %. أثب79ردا ليصبح معدل االستجابة  63على الطالب بينما تم استقبال 

التعليمية كان لها أثر كبير على محو األمية البيئية. فقد تم مالحظة أن استهالك الطاقة من قبل الطالب قد 

% في المدرسة. أخيرا بعد تحليل البيانات الخاصة 30% في منازلهم، بينما انخفض بنسبة 15انخفض بنسبة 

ئج أن التعليم التجريبي القائم على المناهج التعليمية ومحو األمية البيئية لها تأثير بمتغيرات الدراسة أثبتت النتا

 إيجابي على ترشيد االستهالك من الطاقة والذي يؤثر على التنمية البيئية.

هدفت إلى دراسة العالقة بين معدل محو األمية ومعدل  (Marzban et al., 2019)دراسة 

تم اختيار  دل استهالك المياه( في دولة إيران والتي تؤثر على التنمية البيئية.االستهالك العام )ممثل في مع

 األمطار المنخفضة المناطق من واحدةفي محافظة فارس داخل دولة إيران وذلك ألنها  دشت زاريينمنطقة 

محو  وبذلك سعت الدراسة إلى التعرف على تأثير .األخيرة السنوات في متكررة جفاف حاالت واجهت والتي

األمية على سلوك ربات المنزل في ترشيد استهالك المياه. من أجل تحقيق هدف الدراسة تم عمل استبيان وتم 

جمع البيانات الخاصة حول مجتمع الدراسة من أربع مراكز صحية في منطقة زاريين دشت. بعد اختيار عينة 
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عد القيام بتحليل البيانات أوضحت نتائج ربة منزل، تم توزيع االستبيانات عليهم. ب 130عشوائية تكونت من 

الدراسة أن هناك عالقة موجبة بين زيادة مستوى محو األمية وترشيد استهالك المياه لدى ربات المنزل. 

أوصت هذه الدراسة صناع القرار بتوفير دورات لتعليم إدارة المياه لكي تتمكن من تعديل النمط االستهالكي 

 يتم تعديل نمط التنمية البيئية.لربات المنزل في إيران لكي 

دراسة أثر تطوير مستوى التعليم )معدل  حيث هدفت إلى (Katircioglu et al., 2020)دراسة 

محو األمية( على استهالك الطاقة األمر الذي ينعكس على التغيرات المناخية في جمهورية شمال قبرص 

لتحقيق هدف الدراسة تم جمع بعض البيانات الخاصة التركية وتؤدي في النهاية الى تحسين التنمية البيئية. 

، الناتج المحلي اإلجمالي (طن كيلو)بمتغيرات الدراسة، تشمل هذه المتغيرات: انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون 

، إجمالي عدد طالب الجامعات )كممثل لتطور مستوي التعليم 2010بالنسبة لألسعار الثابتة للدوالر لعام 

بجمهورية شمال قبرص( وأخيرا معدل االستهالك الشامل للوقود والنفط باللتر )كممثل لمعدل استهالك الطاقة 

من أعلى أنواع الطاقة المستخدمة في شمال قبرص(. تم جمع البيانات  حيث تم اختيار الوقود والنفط نظرا ألنهم

أثبتت النتائج أن هناك تأثير إيجابية . 2014حتى  1979السنوية الخاصة بمتغيرات الدراسة حول الفترة من 

. استهالك الطاقةالدور الوسيط الذي يلعبه التعليم العالي على تغير المناخ من خالل  مستوى لنمووإحصائي 

جمهورية شمال قبرص  في وانخفاض معدالت األمية التعليم مستوى تطويركما أشارت النتائج أيضا إلى أن 

 .وبالتالي زيادة التنمية البيئية تغير المناخبها وبالتالي في هو مساهم طويل األجل في قطاع الطاقة  التركية

ن معدل محو األمية واستهالك فقد هدفت إلى البحث في العالقة بي (Wang et al., 2020)دراسة 

لتحقيق هدف الدراسة تم قياس بعض المتغيرات الخاصة . الصين التي تعتبر جزء من التنمية البيئية الطاقة في

 المساواة عدم أثر تقييم أجل من التعليم تطوير مستوى ،السكان المقدمة التعليم جودةبموضوع الدراسة أال وهي 

 مقاطعة حيث تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من. وكذلك معدل استهالك الطاقة التعليم في والتفاوت

بعد  .2017 حتى 2002 من مجمعة حول الفترة بيانات الواقعة في دولة الصين حيث تم االستعانةغوانغدونغ 

كذلك أثبتت . طقتينالمن بين الطاقة واستهالك التعليم مستوى بين كبير تفاوت وجودتحليل البيانات أثبتت النتائج 

لكن مع . التعليم على االستهالك فيها أكثر وضوحا تأثير كان المنخفضة، التعليمية المستويات ذات المدنأن 

المرتفعة كان هناك عوامل أخرى أكثر أهمية من هذا التأثير  التعليمية المستويات ذات ذلك تم إثبات أن المدن

بضرورة اتباع أساليب التي تؤدى إلى زيادة معدالت  القرار صانعي يوصي الباحثون .الدخل مستوىمثل 

 تقليل جديدة والتي تؤدي إلى أنماط إحداث على السكان تشجيع يمكن محو األمية في كافة المقاطعات، وبالتالي

 .والتي تؤدي الى تحسين التنمية البيئية الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من والتخفيف الطاقة استهالك

الرئيسي الثالث  الفرض افتراض ة، يمكن للباحثتناولها في هذا القسمالدراسات السابقة التي تم بناء على 

 استخدام، معدالت القراءة والكتابةإحصائية )محو االمية  أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين وللدراسة، وه

للتنمية  البعد االجتماعي، المستدامة للتنمية البعد االقتصادي)والتنمية المستدامة ( االنترنتوالتكنولوجيا 

 (.للتنمية المستدامة ، البعد البيئيالمستدامة

 التنمية المستدامة.و محو االمية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثالثالفرض الرئيسي 
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 تحليل نتائج المقاييس اإلحصائية للدراسة -4

 التحليل الوصفي للمتغيرات 1-4

 األقصى والحد األدنى المتوسط، الحد باستخدامتم اجراء التحليل الوصفي لمتغيرات البحث 

 معدالت القراءة والكتابةتم العثور على ان متوسط  1فمن خالل جدول  البحث لمتغيرات المعياري واالنحراف

حد األدنى له وال 0.98000علما بان الحد األقصى له هو  0.048143بانحراف معياري يساوي  0.880397

بانحراف  0.358254. اما بالنسبة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت فقد تم العثور عليها بمتوسط 0.54000هو 

. اما متوسط 0.000والحد األدنى لها  1.0000علما بان الحد األقصى لها هو  0.297267معياري يساوي 

علما بان الحد  0.843330عياري يساوي بانحراف م 0.107857المتغير الخاص بالنمو االقتصادي فهو 

. بالنظر الى المتغيرات التابعة فقد وجد ان متوسط 0.000والحد األدنى له هو  13.42000األقصى له هو 

علما بان القيمة األقصى له هي  0.045589بانحراف معياري  0.070539 للتنمية المستدامة البعد االقتصادي

فان قيمة المتوسط  للتنمية المستدامة . اما البعد االجتماعي0.001100والقيمة األدنى له هي  0.168500

 0.619120علما بان القيمة القصوى له هي  0.134228بانحراف معياري  0.330179الخاصة به تساوي 

فان قيمة المتوسط  للتنمية المستدامة . اما البعد األخير وهو البعد البيئي0.085500األدنى هي اما القيمة 

علما بان الحد األقصى له هو  152809.9بانحراف معياري يساوي  129350.1الخاص به يساوي 

 .0.000والحد األدنى له هو  620780.0

 Descriptive Statisticsرات النموذج اإلحصاء الوصفي لمتغي: 1جدول 

 

معدالت 

القراءة 

 والكتابة

استخدام 

التكنولوجيا 

 والكمبيوتر

 البعد االقتصادي

للتنمية 

 المستدامة

 االجتماعيالبعد 

للتنمية 

 المستدامة

 البيئيالبعد 

 للتنمية المستدامة

 النمو

 االقتصادي

 Mean  0.880397  0.358254  0.070539  0.330179  129350.1  0.107857 

 Maximum  0.980000  1.000000  0.168500  0.619120  620780.0  13.42000 

 Minimum  0.540000  0.000000  0.001100  0.085500  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  0.048143  0.297267  0.045589  0.134228  152809.9  0.843330 

 Observations  252  252  252  252  252  252 

 متغيرات الدراسةالخاصة بالمؤشرات  2-4

 معدالت القراءة والكتابةأوال: 

شرق األوسط دولة من دول ال 14التي تم جمعها من البنك الدولي ل  معدالت القراءة والكتابةلبيانات وفقا 

خالل سنين  والكتابةمعدالت القراءة ل البسيط التغييريوضح  2. الشكل 2020الى  2000خالل الفترة من 

 0.88، وانتهى بقيمة 2000في سنة  0.863571429تساوي  معدالت القراءة والكتابةالدراسة حيث ان قيمة 

 .2020في سنة 
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 معدالت القراءة والكتابة: المؤشر الخاص ب2شكل 

 

 ثانيا: استخدام التكنولوجيا واالنترنت

دولة من دول الشرق  14التي تم جمعها من البنك الدولي ل  التكنولوجيا واالنترنتاستخدام لبيانات وفقا 

خالل  الستخدام التكنولوجيا واالنترنتيوضح التغيير  3. الشكل 2020الى  2000األوسط خالل الفترة من 

انتهى ، و2000في سنة  0.072142857تساوي  استخدام التكنولوجيا واالنترنتسنين الدراسة حيث ان قيمة 

 .2020في سنة  0.667142857بقيمة 

 

 باستخدام التكنولوجيا واالنترنت المؤشر الخاص: 3شكل 
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 البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: ثالثا

دولة من دول الشرق  14التي تم جمعها من البنك الدولي ل  البعد االقتصادي للتنمية المستدامةلبيانات وفقا 

خالل للبعد االقتصادي للتنمية المستدامة يوضح التغيير  4. الشكل 2020الى  2000األوسط خالل الفترة من 

، 2000في سنة  0.065514286تساوي البعد االقتصادي للتنمية المستدامة سنين الدراسة حيث ان قيمة 

 .2020في سنة  0.075421429وانتهى بقيمة 

 

 للبعد االقتصادي للتنمية المستدامة المؤشر الخاص: 4شكل 

 

 للتنمية المستدامة االجتماعيرابعا: البعد 

دولة من دول الشرق  14للتنمية المستدامة التي تم جمعها من البنك الدولي ل  االجتماعيلبيانات البعد وفقا 

للتنمية المستدامة خالل االجتماعي يوضح التغيير للبعد  5. الشكل 2020الى  2000األوسط خالل الفترة من 

، 2000في سنة  0.301770714للتنمية المستدامة تساوي االجتماعي سنين الدراسة حيث ان قيمة البعد 

 .2020في سنة  0.351320714وانتهى بقيمة 
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 للتنمية المستدامة االجتماعيللبعد  المؤشر الخاص: 5شكل 

 

 خامسا: البعد البيئي للتنمية المستدامة

دولة من دول الشرق األوسط  14للتنمية المستدامة التي تم جمعها من البنك الدولي ل  البيئيلبيانات البعد وفقا 

للتنمية المستدامة خالل سنين الدراسة البيئي يوضح التغيير للبعد  6. الشكل 2020الى  2000خالل الفترة من 

 183210تهى بقيمة ، وان2000في سنة  90454.28571تساوي للتنمية المستدامة البيئي حيث ان قيمة البعد 

 .2019في سنة 

 

 للتنمية المستدامة البيئيللبعد  المؤشر الخاص: 6شكل 

 خامسا: النمو االقتصادي
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دولة من دول الشرق األوسط خالل الفترة  14لبيانات النمو االقتصادي التي تم جمعها من البنك الدولي ل وفقا 

يوضح التغيير للنمو االقتصادي خالل سنين الدراسة حيث ان قيمة النمو  7. الشكل 2020الى  2000من 

 .2020في سنة  0.026363636، وانتهى بقيمة 2000في سنة  1.024285714االقتصادي تساوي 

 

 للتنمية المستدامة البيئيللبعد  المؤشر الخاص: 7شكل 

 

 اختبار فرضيات البحث 3-4

بتحليل االرتباط واالنحدار الختبار معنوية العالقة بين متغيرات الدراسة محو االمية )المتغير الباحثة قامت 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت(، المتغير الوسيط معدالت القراءة والكتابةالمستقل( بأبعاده التي تتمثل في )

، البعد للتنمية المستدامة ده )البعد االقتصاديوهو النمو االقتصادي والمتغير التابع وهو التنمية المستدامة بأبعا

(. باإلضافة الى استخدام الباحثة تحليل االنحدار للتنمية المستدامة ، البعد البيئيللتنمية المستدامة االجتماعي

GLS  للوحدات المقطعيةPanel Data ( والذي يراعي البعد المقطعيCross Sectional لعينة الدراسة )

من دول الشرق األوسط وهم: تركيا، البحرين، الكويت، عمان، قطر، دولة  14حيث تنتمي عينة الدراسة الى 

. باإلضافة الى مراعاة البعد الزمني السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر

 .2019الى  2000خالل فترة زمنية تمتد من ( وذلك من Time-Seriesللبيانات محل الدراسة )

 اختبار الفرض الرئيسي األول 1-3-4

تنقسم هذه الفرضية إلى ثالث فرضيات فرعية، والتي تمت مناقشتها أدناه، وكل فرضية فرعية في معادلة 

 منفصلة.

نمية الفرض الفرعي األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد االقتصادي للت

  .معدل البطالة في القوى العاملةالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( على معدالت القراءة والكتابةتم اشتقاق المعادلة األولى لتأثير محو االمية )

. GLSباستخدام معادلة االنحدار البسيط  2البعد االقتصادي للتنمية المستدامة. كما هو موضح في الجدول 
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ان هناك تأثير سلبي تستجيب هذه المعادلة للفرضية الفرعية األولى من الفرضية األولى والتي نصت على: 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان معدالت القراءة والكتابةل

 0.291لتكون  R Squareر على قيمة أيضا تم العثو. (Coefficient < 0، )(P-Value < 0.05قيمة )

% من التباين في البعد االقتصادي للتنمية 29.1مما يعني ان ابعاد معدل محو االمية قادرة على تفسير 

 المستدامة.

 لتأثير معدل محو االمية على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة GLSاالنحدار المجمع : 2جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.214497 0.036462 5.882748 0.0000 

 0.0010 3.324222- 0.041869 0.139180- معدالت القراءة والكتابة

 0.0000 9.070307- 0.005300 0.048069- استخدام التكنولوجيا واالنترنت

 Weighted Statistics   

R-squared 0.291361     Mean dependent var 0.108243 

Adjusted R-squared 0.286244     S.D. dependent var 0.100036 

S.E. of regression 0.040036     Sum squared resid 0.443993 

F-statistic 56.94508     Durbin-Watson stat 0.199025 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 مقبولة البديلة الفرضية أن يعني أعاله تعني ان الفرضية الفرعية األولى للفرضية األولى مدعومة مما النتيجة

، استخدام التكنولوجيا معدالت القراءة والكتابةمعدل محو االمية ) بين مهمة عالقة وجود عن تكشف والتي

 واالنترنت( والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة.

للتنمية  االجتماعي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد الثانيالفرض الفرعي 

 .نسبة مشاركة االناث الى الذكور في القوى العاملةالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام التكنولوجيا معدالت القراءة والكتابةتم اشتقاق المعادلة الثانية لتأثير محو االمية ) 

باستخدام معادلة االنحدار  3على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة. كما هو موضح في الجدول واالنترنت( 

ان هناك . تستجيب هذه المعادلة للفرضية الفرعية الثانية من الفرضية األولى والتي نصت على: GLSالبسيط 

-Pالمستدامة حيث ان قيمة ) تأثير إيجابي الستخدام التكنولوجيا واالنترنت على البعد االجتماعي للتنمية

Value < 0.05)( ،Coefficient > 0.)  فقد وجد ان ليس لها تأثير على البعد  معدالت القراءة والكتابةاما

لتكون  R Square(. أيضا تم العثور على قيمة P-Value > 0.05االجتماعي للتنمية المستدامة حيث ان )

% من التباين في البعد 37.9مما يعني ان استخدام التكنولوجيا واالنترنت قادرة على تفسير  0.379333

 االجتماعي للتنمية المستدامة.

 للتنمية المستدامة االجتماعيلتأثير معدل محو االمية على البعد  GLSاالنحدار المجمع : 3جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.073427 0.086278 0.851049 0.3955 

 0.0521 1.950776 0.100083 0.195239 معدالت القراءة والكتابة

 0.0000 11.88740 0.018401 0.218734 استخدام التكنولوجيا واالنترنت

 Weighted Statistics   

R-squared 0.379333     Mean dependent var 0.390155 

Adjusted R-squared 0.374851     S.D. dependent var 0.194723 

S.E. of regression 0.107142     Sum squared resid 3.179771 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

F-statistic 84.64687     Durbin-Watson stat 0.117341 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 البديلة الفرضية أن يعني مماجزئيا للفرضية األولى مدعومة  الثانيةالنتيجة أعاله تعني ان الفرضية الفرعية 

معدل محو االمية )استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد  بين مهمة عالقة وجود عن تكشف والتي مقبولة

 س لها عالقة مع البعد االجتماعي للتنمية المستدامة.لي معدالت القراءة والكتابةللتنمية المستدامة اما االجتماعي 

للتنمية  البيئي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد الثالثالفرض الفرعي 

 .نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( على القراءة والكتابةمعدالت تم اشتقاق المعادلة الثالثة لتأثير محو االمية )

. تستجيب GLSباستخدام معادلة االنحدار البسيط  4البعد البيئي للتنمية المستدامة. كما هو موضح في الجدول 

ان هناك تأثير إيجابي الستخدام  هذه المعادلة للفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية األولى والتي نصت على:

، (P-Value < 0.05كنولوجيا واالنترنت على البعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة )الت

(Coefficient > 0 اما .)للتنمية  البيئيفقد وجد ان لها تأثير سلبي على البعد  معدالت القراءة والكتابة

 R Square(. أيضا تم العثور على قيمة P-Value < 0.05( ،)Coefficient < 0)المستدامة حيث ان قيمة 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( معدالت القراءة والكتابةمما يعني ان ابعاد محو االمية ) 0.108448لتكون 

 % من التباين في البعد البيئي للتنمية المستدامة.10.8قادرة على تفسير 

 للتنمية المستدامة البيئيلتأثير معدل محو االمية على البعد  GLSاالنحدار المجمع : 4جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 459205.2 78209.90 5.871447 0.0000 

 0.0000 4.809442- 90808.28 436737.2- معدالت القراءة والكتابة

 0.0000 4.494907 14349.24 64498.51 استخدام التكنولوجيا واالنترنت

 Weighted Statistics   

R-squared 0.108448     Mean dependent var 177007.3 

Adjusted R-squared 0.102011     S.D. dependent var 173238.6 

S.E. of regression 141633.5     Sum squared resid 5.56E+12 

F-statistic 16.84712     Durbin-Watson stat 0.432991 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 اختبار الفرض الرئيسي الثاني 2-3-4

الفرض الرئيسي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو االمية والنمو االقتصادي عن 

 طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

، استخدام التكنولوجيا معدالت القراءة والكتابةاألولى لتأثير محو االمية )تم اشتقاق المعادلة  

. GLSباستخدام معادلة االنحدار البسيط  5واالنترنت( على النمو االقتصادي. كما هو موضح في الجدول 

ولوجيا ن هناك تأثير سلبي الستخدام التكن تستجيب هذه المعادلة للفرضية الرئيسية الثانية والتي نصت على:

. على الصعيد (P-Value < 0.05( ،)Coefficient > 0واالنترنت على النمو االقتصادي حيث ان قيمة )
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(. P-Value > 0.05ليس لها تأثير على النمو االقتصادي حيث ان قيمة ) معدالت القراءة والكتابةاالخر 

مما يعني ان استخدام التكنولوجيا واالنترنت قادرة  0.063919لتكون  R Squareأيضا تم العثور على قيمة 

 % من التباين في النمو االقتصادي.6.39على تفسير 

 االقتصادي النمولتأثير معدل محو االمية على  GLSاالنحدار المجمع : 5جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.017349 0.060281 0.287796 0.7737 

 0.3844 0.871367 0.069329 0.060411 معدالت القراءة والكتابة

 0.0001 4.101724- 0.009633 0.039512- استخدام التكنولوجيا واالنترنت

 Weighted Statistics   

R-squared 0.063919     Mean dependent var 0.551294 

Adjusted R-squared 0.056400     S.D. dependent var 0.503601 

S.E. of regression 0.473484     Sum squared resid 55.82253 

F-statistic 8.501341     Durbin-Watson stat 1.207972 

Prob(F-statistic) 0.000268    

 

 اختبار الفرض الرئيسي الثالث 3-3-4

فرضيات فرعية، والتي تمت مناقشتها أدناه، وكل فرضية فرعية في معادلة تنقسم هذه الفرضية إلى ثالث 

 منفصلة.

يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االقتصادي الفرض الفرعي األول: 

  .للتنمية المستدامة

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( تابةمعدالت القراءة والكتم اشتقاق المعادلة األولى لتأثير محو االمية )

على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة في ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط. كما هو موضح 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةفي النتائج السابقة تم اثبات ان هناك عالقة سالبة لمعدل محو االمية )

تغير تابع كما هو موضح في على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة كم التكنولوجيا( كمتغير مستقل تؤثر

باإلضافة الى إيجاد عالقة سالبة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت كمتغير مستقل تؤثر على  .2جدول 

يوضح العالقة بين النمو االقتصادي  6. جدول 5النمو االقتصادي كمتغير وسيط كما هو موضح في جدول 

. GLSوسيط والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة كمتغير تابع باستخدام معادلة االنحدار البسيط كمتغير 

ويمكن مالحظة ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة 

(P-Value > 0.05 .) وسيط في العالقة بين ومن هنا يمكن اثبات ان النمو االقتصادي ال يصلح كمتغير

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد االقتصادي للتنمية معدالت القراءة والكتابةابعاد محو االمية )

 المستدامة حيث ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة.

 لتأثير النمو االقتصادي على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة GLSاالنحدار المجمع : 6جدول 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.071916 0.001571 45.76683 0.0000 

 0.2447 1.166069 0.000727 0.000848 النمو االقتصادي

 Weighted Statistics   

R-squared 0.005409     Mean dependent var 0.108261 

Adjusted R-squared 0.001431     S.D. dependent var 0.091804 

S.E. of regression 0.045584     Sum squared resid 0.519470 

F-statistic 1.359718     Durbin-Watson stat 0.067264 

Prob(F-statistic) 0.244698    

 

 عالقة هناك تنص على ان والتي مرفوضة الثالثةالنتيجة أعاله تعني ان الفرضية الفرعية األولى للفرضية 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد االقتصادي معدالت القراءة والكتابةمعدل محو االمية ) بين مهمة

 للتنمية المستدامة في ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط.

يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االجتماعي : الثانيالفرض الفرعي 

 .للتنمية المستدامة

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( على معدالت القراءة والكتابةتم اشتقاق المعادلة الثانية لتأثير محو االمية )

ة في ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط. كما هو موضح في النتائج البعد االجتماعي للتنمية المستدام

السابقة تم اثبات ان هناك عالقة موجبة الستخدام التكنولوجيا كمتغير مستقل تؤثر على البعد االجتماعي للتنمية 

تكنولوجيا . باإلضافة الى إيجاد عالقة سالبة الستخدام ال3تغير تابع كما هو موضح في جدول المستدامة كم

 7. جدول 5ما هو موضح في جدول واالنترنت كمتغير مستقل تؤثر على النمو االقتصادي كمتغير وسيط ك

يوضح العالقة بين النمو االقتصادي كمتغير وسيط والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة كمتغير تابع باستخدام 

صادي ليس له تأثير على البعد االجتماعي للتنمية . ويمكن مالحظة ان النمو االقتGLSمعادلة االنحدار البسيط 

(. ومن هنا يمكن اثبات ان النمو االقتصادي ال يصلح كمتغير P-Value > 0.05المستدامة حيث ان قيمة )

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد معدالت القراءة والكتابةوسيط في العالقة بين ابعاد محو االمية )

 للتنمية المستدامة حيث ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة.االجتماعي 

 للتنمية المستدامة االجتماعيلتأثير النمو االقتصادي على البعد  GLSاالنحدار المجمع : 7جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.309533 0.003869 80.01258 0.0000 

 0.6954 0.392026- 0.001771 0.000694- النمو االقتصادي

 Weighted Statistics   

R-squared 0.000614     Mean dependent var 0.517066 

Adjusted R-squared -0.003383     S.D. dependent var 0.417379 

S.E. of regression 0.127251     Sum squared resid 4.048178 

F-statistic 0.153684     Durbin-Watson stat 0.106720 

Prob(F-statistic) 0.695373    
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 عالقة هناك تنص على ان والتي مرفوضة الثالثةللفرضية  الثانيةالنتيجة أعاله تعني ان الفرضية الفرعية 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد االجتماعي القراءة والكتابة معدالتمعدل محو االمية ) بين مهمة

 للتنمية المستدامة في ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط.

يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد البيئي : الثالثالفرض الفرعي 

 .للتنمية المستدامة

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( على معدالت القراءة والكتابةلة الثالثة لتأثير محو االمية )تم اشتقاق المعاد

البعد البيئي للتنمية المستدامة في ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط. كما هو موضح في النتائج السابقة 

قل باإلضافة الى وجود عالقة موجبة كمتغير مست معدالت القراءة والكتابةتم اثبات ان هناك عالقة سالبة ل

تغير تابع كما هو موضح في الستخدام التكنولوجيا كمتغير مستقل تؤثر على البعد البيئي للتنمية المستدامة كم

. باإلضافة الى إيجاد عالقة سالبة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت كمتغير مستقل تؤثر على النمو 4جدول 

يوضح العالقة بين النمو االقتصادي كمتغير  8. جدول 5ا هو موضح في جدول ماالقتصادي كمتغير وسيط ك

. ويمكن مالحظة GLSللتنمية المستدامة كمتغير تابع باستخدام معادلة االنحدار البسيط  البيئيوسيط والبعد 

(. P-Value > 0.05ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة )

معدالت ومن هنا يمكن اثبات ان النمو االقتصادي ال يصلح كمتغير وسيط في العالقة بين ابعاد محو االمية )

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان النمو االقتصادي القراءة والكتابة

 المستدامة.ليس له تأثير على البعد البيئي للتنمية 

 للتنمية المستدامة البيئيلتأثير النمو االقتصادي على البعد  GLSاالنحدار المجمع : 8جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 94781.09 4851.647 19.53586 0.0000 

 0.3722 0.893949- 7197.901 6434.555- النمو االقتصادي

 Weighted Statistics   

R-squared 0.003186     Mean dependent var 161811.6 

Adjusted R-squared -0.000801     S.D. dependent var 149518.1 

S.E. of regression 138663.5     Sum squared resid 4.81E+12 

F-statistic 0.799144     Durbin-Watson stat 0.217690 

Prob(F-statistic) 0.372209    

 

 عالقة هناك تنص على ان والتي مرفوضة الثالثةللفرضية  الثالثةالنتيجة أعاله تعني ان الفرضية الفرعية 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد البيئي للتنمية معدالت القراءة والكتابةمعدل محو االمية ) بين مهمة

 ظل وجود النمو االقتصادي كمتغير وسيط.المستدامة في 

 سيقوم بعرض ملخص النتائج التي توصلت اليها الدراسة  9جدول 

 نتائج فروض الدراسة: 9جدول 

 النتيجة التوضيح الفروض

الفرض 

 األول

تم قبول  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والتنمية المستدامة

 الفرض جزئيا

الفرض 

 الثاني

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والنمو االقتصادي 

 اإلجماليعن طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

تم قبول 

 الفرض جزئيا
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الفرض 

 الثالث

وجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو األمية والتنمية 

 المستدامة

تم رفض 

 الفرض

 

 النتائج والتوصيات -5

 النتائج 1-5

يناقش هذا القسم، كيف تمكن هذا البحث من تحقيق أهداف البحث. وكما ورد في الفصل األول من هذا البحث، 

فإن أهداف البحث هي كما يلي: الهدف األول أال وهو دراسة العالقة بين معدل محو االمية والتنمية المستدامة، 

وهو دراسة العالقة بين معدل محو االمية والنمو االقتصادي، الهدف الثالث اال وهو دراسة الهدف الثاني اال 

وبناء عليه، يناقش هذا  .الدور الوسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والتنمية المستدامة

ونتيجة البيانات التي تم جمعها القسم كل هدف من األهداف المذكورة وكيف تم تحقيقه، وإلى أي مدى تم تحقيقه 

دولة من دول الشرق األوسط وهم: تركيا،  14من خالل البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة المكونة من 

البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اليمن، العراق، األردن، سوريا، لبنان، إيران، اإلمارات ومصر 

 .2019إلى  2000خالل الفترة الزمنية من 

 الهدف االول: دراسة العالقة بين معدل محو االمية والتنمية المستدامة

الفرض الرئيسي األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو وهو ما تم الوصول إليه من خالل 

 االمية والتنمية المستدامة. ويتكون هذا الفرض من ثالثة فروض فرعية، كما يلي:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد االقتصادي للتنمية الفرض الفرعي األول: 

 .معدل البطالة في القوى العاملةالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) بالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية

وقد تبين ان هناك ارتباًطا سلبيا ذا داللة إحصائية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة  النترنت(التكنولوجيا وا

، واستخدام التكنولوجيا واالنترنت والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان معدالت القراءة والكتابةبين 

 رتيب. على الت 0.439218-، 0.229974- قيم معامالت االرتباط هي كالتالي:

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) لمعدل محو االميةاالنحدار المتعدد اما اختبار 

وقد وجدت الباحثة  ،البعد االقتصادي للتنمية المستدامةوأثرهم على المتغير التابع وهو  التكنولوجيا واالنترنت(

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت على البعد والكتابةمعدالت القراءة لأن هناك أثًرا معنويًا سلبيًا لكل من 

-وقيم معامالت االنحدار هي  0.05حيث ان قيم مستوى الداللة أقل من االقتصادي للتنمية المستدامة 

، مما يعني أنه يمكن تفسير 0.291هي  R Squareعالوة على ذلك، فإن قيمة . 0.048069-، 0.139180

 من خالل ابعاد معدل محو االمية. تنمية المستدامةالبعد االقتصادي للمن  29.1%

"توجد عالقة بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيسي األول 

معدل البطالة والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة من خالل قياس ذات داللة إحصائية بين معدل محو االمية 

 مقبول كليا. " لةفي القوى العام

الزيات  ;Neumayer, 2012; Ritzhaupt et al., 2013تتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات )

 Katircioğlu, 2014; Panchal and Moschandreas, 2015; Craig and;2013ومصطفى، 
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Allen, 2015; Inglesi-Lotz and Morales, 2017; Marzban et al., 2019; Mahalik et al., 

2020; Katircioglu et al., 2020; Wang et al., 2020). 

 االقتصادي للتنمية المستدامة. والبعد التي أوضحت أنه هناك عالقة معنوية بين معدل محو االمية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد االجتماعي للتنمية الفرض الفرعي الثاني: 

 .نسبة مشاركة االناث الى الذكور في القوى العاملةالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) بالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية

وقد تبين ان هناك ارتباًطا موجبا ذا داللة إحصائية والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة  ترنت(التكنولوجيا واالن

، واستخدام التكنولوجيا واالنترنت والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة حيث ان معدالت القراءة والكتابةبين 

  على الترتيب. 0.596783، 0.301890 قيم معامالت االرتباط هي كالتالي:

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) لمعدل محو االميةاالنحدار المتعدد اما اختبار 

وقد وجدت الباحثة  ،البعد االجتماعي للتنمية المستدامةوأثرهم على المتغير التابع وهو  التكنولوجيا واالنترنت(

حيث ان البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  الستخدام التكنولوجيا واالنترنت علىأن هناك أثًرا معنويًا موجبًا 

 معدالت القراءة والكتابة. اما بالنسبة ل0.218734وقيمة معامل االنحدار هي  0.05قيمة مستوى الداللة أقل من 

 Rعالوة على ذلك، فإن قيمة . 0.05فلم يتم إيجاد عالقة معنوية حيث ان قيمة مستوى الداللة أكثر من 

Square  من خالل  البعد االجتماعي للتنمية المستدامةمن  %37.9مما يعني أنه يمكن تفسير  0.379333هي

 ابعاد معدل محو االمية.

"توجد عالقة بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئيسي األول 

نسبة مشاركة جتماعي للتنمية المستدامة من خالل قياس والبعد االذات داللة إحصائية بين معدل محو االمية 

 مقبول جزئيا. " االناث الى الذكور في القوى العاملة

الزيات  ;Neumayer, 2012; Ritzhaupt et al., 2013تتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات )

 Katircioğlu, 2014; Panchal and Moschandreas, 2015; Craig and;2013ومصطفى، 

Allen, 2015; Inglesi-Lotz and Morales, 2017; Marzban et al., 2019; Mahalik et al., 

2020; Katircioglu et al., 2020; Wang et al., 2020). 

 االجتماعي للتنمية المستدامة. والبعد التي أوضحت أنه هناك عالقة معنوية بين معدل محو االمية

القة ذات داللة إحصائية بين معدل محو األمية والبعد البيئي للتنمية توجد عالفرض الفرعي الثالث: 

 .نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمستدامة من خالل قياس 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةبالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية وتشمل: )

التكنولوجيا واالنترنت( والبعد البيئي للتنمية المستدامة وقد تبين ان هناك ارتباًطا موجبا ذا داللة إحصائية بين 

 0.055288استخدام التكنولوجيا واالنترنت والبعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة معامل االرتباط هي 

باًطا سالبا ذا داللة إحصائية بينها وبين البعد البيئي للتنمية المستدامة فهناك ارت معدالت القراءة والكتابةاما 

 .0.066472-حيث ان قيمة معامل االرتباط هي 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) لمعدل محو االميةاالنحدار المتعدد اما اختبار 

وقد وجدت الباحثة أن  ،البيئي للتنمية المستدامة البعدوأثرهم على المتغير التابع وهو  التكنولوجيا واالنترنت(
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حيث ان قيمة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت على البعد البيئي للتنمية المستدامة هناك أثًرا معنويًا موجبًا 

 معدالت القراءة والكتابة. اما بالنسبة ل64498.51وقيمة معامل االنحدار هي  0.05مستوى الداللة أقل من 

على البعد البيئي للتنمية المستدامة ان قيمة مستوى الداللة  معدالت القراءة والكتابةلأثًرا معنويًا سالبًا  دفتم إيجا

 %10.84مما يعني أنه يمكن تفسير  0.108448هي  R Squareعالوة على ذلك، فإن قيمة . 0.05اقل من 

 ة.من خالل ابعاد معدل محو االمي البعد البيئي للتنمية المستدامةمن 

"توجد عالقة بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيسي األول 

نسبة انبعاثات والبعد البيئي للتنمية المستدامة من خالل قياس ذات داللة إحصائية بين معدل محو االمية 

 مقبول كليا. "ثاني أكسيد الكربون

الزيات  ;Neumayer, 2012; Ritzhaupt et al., 2013من الدراسات )تتفق هذه النتائج مع العديد 

 Katircioğlu, 2014; Panchal and Moschandreas, 2015; Craig and;2013ومصطفى، 

Allen, 2015; Inglesi-Lotz and Morales, 2017; Marzban et al., 2019; Mahalik et al., 

2020; Katircioglu et al., 2020; Wang et al., 2020). 

 البيئي للتنمية المستدامة. والبعد التي أوضحت أنه هناك عالقة معنوية بين معدل محو االمية

 الهدف الثاني: دراسة العالقة بين معدل محو االمية والنمو االقتصادي

و الفرض الرئيسي الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محوهو ما تم الوصول إليه من خالل 

 االمية والنمو االقتصادي. 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل محو االمية والنمو االقتصادي عن طريق الفرض الرئيسي الثاني: 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

، استخدام معدالت القراءة والكتابةبالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية وتشمل: )

معدالت التكنولوجيا واالنترنت( والنمو االقتصادي وقد تبين ان هناك ارتباًطا سلبيا ذا داللة إحصائية بين 

، واستخدام التكنولوجيا واالنترنت والنمو االقتصادي حيث ان قيم معامالت االرتباط هي القراءة والكتابة

 على الترتيب.  0.070670-، 0.003266-كالتالي: 

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) لمعدل محو االميةاالنحدار المتعدد ختبار اما ا

وقد وجدت الباحثة أن هناك أثًرا  ،النمو االقتصاديوأثرهم على المتغير التابع وهو  التكنولوجيا واالنترنت(

 0.05حيث ان قيم مستوى الداللة أقل من ستخدام التكنولوجيا واالنترنت على النمو االقتصادي معنويًا سلبيًا ال

فلم يتم وجود عالقة معنوية بينها  معدالت القراءة والكتابة. اما بالنسبة ل0.039512-وقيمة معامل االنحدار هي

 R Squareعالوة على ذلك، فإن قيمة . 0.05وبين النمو االقتصادي حيث ان قيم مستوى الداللة أكثر من 

 من خالل ابعاد معدل محو االمية. النمو االقتصاديمن  %6.39نه يمكن تفسير ، مما يعني أ0.063919هي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  "بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الرئيسي الثاني 

ول مقب "معدل محو االمية والنمو االقتصادي عن طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 جزئيا.

 ,Maitra and Mukhopadhyay, 2012; Isola and Alaniتتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات )

 ;Kanayo, 2013; Mehmood et al., 2014; Mekdad et al., 2014 ;2013عمر،  ;2012
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Rehman et al., 2015; Adeyemi and Ogunsola, 2016;  ،الراوي وفريح ;2018عبد هللا وآخرون ,

2019; ISSOUFOU and Altunay, 2020;  ،2020حسين، إيناس فهمي.( 

 .والنمو االقتصادي التي أوضحت أنه هناك عالقة معنوية بين معدل محو االمية

، والتي أظهرت أنه ليس هناك عالقة معنوية بين معدل )2020وال تتوافق هذه النتائج مع )اسماعيل، 

 .والنمو االقتصادي محو االمية

 الثالث: دراسة الدور الوسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والتنمية المستدامة الهدف

الفرض الرئيسي الثالث: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين وهو ما تم الوصول إليه من خالل 

 ض فرعية، كما يلي:معدل محو االمية والتنمية المستدامة. ويتكون هذا الفرض من ثالثة فرو

الفرض الفرعي األول: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االقتصادي 

 للتنمية المستدامة.

، استخدام معدالت القراءة والكتابةوتشمل: ) بالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية

وقد تبين ان هناك ارتباًطا سلبيا ذا داللة إحصائية عد االقتصادي للتنمية المستدامة والب التكنولوجيا واالنترنت(

، واستخدام التكنولوجيا واالنترنت والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان معدالت القراءة والكتابةبين 

يد االخر توجد عالقة على الصععلى الترتيب.  0.45919-، 0.227306- قيم معامالت االرتباط هي كالتالي:

 .0.012549موجبة ضعيفة بين النمو االقتصادي والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة تساوي 

عالقة سالبة لمعدل محو االمية االنحدار المتعدد السابقة تم اثبات ان هناك بالنظر الى اختبارات 

ثر على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة ، استخدام التكنولوجيا( كمتغير مستقل تؤمعدالت القراءة والكتابة)

إيجاد عالقة سالبة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت كمتغير مستقل تؤثر على النمو ، باإلضافة الى كمتغير تابع

ان النمو االقتصادي ليس له تأثير . باإلضافة الى اختبار االنحدار المتعدد تم إيجاد ان االقتصادي كمتغير وسيط

( ومن هنا يمكن اثبات ان النمو P-Value > 0.05د االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة )على البع

، استخدام معدالت القراءة والكتابةاالقتصادي ال يصلح كمتغير وسيط في العالقة بين ابعاد محو االمية )

قتصادي ليس له تأثير على البعد التكنولوجيا واالنترنت( والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة حيث ان النمو اال

 االقتصادي للتنمية المستدامة.

يوجد دور  "بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيسي الثالث 

 مرفوض. " وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة

الفرض الفرعي الثاني: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االجتماعي 

 للتنمية المستدامة.

، استخدام معدالت القراءة والكتابةبالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية وتشمل: )

مية المستدامة وقد تبين ان هناك ان هناك عالقة موجبة بين للتن االجتماعيالتكنولوجيا واالنترنت( والبعد 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة تساوي معدالت القراءة والكتابة

على التوالي. على الصعيد االخر توجد عالقة سالبة بين النمو االقتصادي والبعد  0.609993، 0.298447

 .0.015334-تنمية المستدامة تساوي االجتماعي لل

ان هناك عالقة موجبة الستخدام التكنولوجيا االنحدار المتعدد السابقة تم اثبات بالنظر الى اختبارات 

عالقة سالبة  إيجاد، باإلضافة الى كمتغير مستقل تؤثر على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة كمتغير تابع
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. باإلضافة الى نت كمتغير مستقل تؤثر على النمو االقتصادي كمتغير وسيطالستخدام التكنولوجيا واالنتر

ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة اختبار االنحدار المتعدد تم إيجاد ان 

سيط في ( ومن هنا يمكن اثبات ان النمو االقتصادي ال يصلح كمتغير وP-Value > 0.05حيث ان قيمة )

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( والبعد االجتماعي معدالت القراءة والكتابةالعالقة بين ابعاد محو االمية )

 .للتنمية المستدامة حيث ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة

 "ي الثاني من الفرض الرئيسي الثالث بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرع

 " يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة

 مرفوض.

الفرض الفرعي الثالث: يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد البيئي 

 للتنمية المستدامة.

، استخدام معدالت القراءة والكتابةالنظر الى اختبار معامل االرتباط بين معدل محو االمية وتشمل: )ب

للتنمية المستدامة وقد تبين ان هناك ان هناك عالقة موجبة بين استخدام  البيئيالتكنولوجيا واالنترنت( والبعد 

. على الصعيد االخر توجد عالقة 0.033453التكنولوجيا واالنترنت والبعد البيئي للتنمية المستدامة تساوي 

-، 0.077200-، النمو االقتصادي والبعد البيئي للتنمية المستدامة تساوي معدالت القراءة والكتابةسالبة بين 

 على التوالي. 0.049182

 معدالت القراءة والكتابةان هناك عالقة سالبة لاالنحدار المتعدد السابقة تم اثبات بالنظر الى اختبارات 

كمتغير مستقل باإلضافة الى وجود عالقة موجبة الستخدام التكنولوجيا كمتغير مستقل تؤثر على البعد البيئي 

إيجاد عالقة سالبة الستخدام التكنولوجيا واالنترنت كمتغير مستقل ، باإلضافة الى تابعللتنمية المستدامة كمتغير 

ان النمو االقتصادي . باإلضافة الى اختبار االنحدار المتعدد تم إيجاد تؤثر على النمو االقتصادي كمتغير وسيط

( ومن هنا يمكن اثبات ان P-Value > 0.05ليس له تأثير على البعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان قيمة )

، استخدام معدالت القراءة والكتابةالنمو االقتصادي ال يصلح كمتغير وسيط في العالقة بين ابعاد محو االمية )

التكنولوجيا واالنترنت( والبعد البيئي للتنمية المستدامة حيث ان النمو االقتصادي ليس له تأثير على البعد البيئي 

 للتنمية المستدامة. 

 "بناء على النتائج السابقة، فيمكن مالحظة أن الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيسي الثالث 

 " يوجد دور وسيط للنمو االقتصادي في العالقة بين معدل محو االمية والبعد البيئي للتنمية المستدامة

 مرفوض.

 اإلضافة العلمية والعملية 2-5

في هذه الدراسة البحثية ركزت الباحثة على دراسة أثر النمو االقتصادي كمتوسط في العالقة بين معدل محو 

البعد كمتغير مستقل والتنمية المستدامة )، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( معدالت القراءة والكتابة)االمية 

كمتغير تابع. ( للتنمية المستدامة ، البعد البيئيالمستدامةللتنمية  ، البعد االجتماعيللتنمية المستدامة االقتصادي

يجب على الباحثين اآلخرين تطوير هذا اإلطار ليشمل العوامل األخرى التي قد تؤثر على العالقة بين كال 

المتغيرين. الهدف من البحث هو توضيح أهمية الدور األساسي لمحو االمية وتطويرها واإلجراءات الجديدة 

 لمستدامة. للتنمية ا
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وبالتالي يمكن اإلشارة إلى المساهمة األكاديمية لهذا البحث لسد الفجوة البحثية المحددة على أنها عدم 

، استخدام معدالت القراءة والكتابة)وجود أدلة تجريبية على طبيعة العالقات وتأثير معدل محو االمية 

للتنمية  ، البعد البيئيللتنمية المستدامة قتصاديالبعد االعلى التنمية المستدامة ) التكنولوجيا واالنترنت(

من خالل الدور الوسيط للنمو االقتصادي. قدم البحث استكشافا  (للتنمية المستدامة ، البعد االجتماعيالمستدامة

 للعالقة بين المتغيرات بهدف تعزيز فهم وتأثير محو االمية على التنمية المستدامة. 

ن تم إجراؤهما ومناقشتهما في الفصل الرابع وجدت نتائج تلك التقييمات بعد التحقيق والتحليل اللذي

واالمتحانات أن الفرضية األولى والثانية مدعومة جزئيا اما الفرضية الثالثة فهي غير مدعومة. مما يعني أن 

 مية المستدامة.والتن، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( معدالت القراءة والكتابة)هناك ارتباطا بين محو االمية 

بهذه الطريقة يمكن تلخيص المساهمة العملية لهذا البحث والتعبير عنها على أنها توفير مدى تأثير 

محو االمية على التنمية المستدامة. لذلك يجب على هذه البالد التركيز على تلك األنشطة التي تؤثر على تحسين 

ومحاولة إيجاد وسائل للتحسين  م التكنولوجيا واالنترنت(، استخدامعدالت القراءة والكتابة)معدل محو االمية 

للتنمية  البعد االقتصاديمن هذا المعدل لمحو االمية بنجاح لتوسيع المزايا وتحقيق التنمية المستدامة )

 (.للتنمية المستدامة ، البعد البيئيللتنمية المستدامة ، البعد االجتماعيالمستدامة

 مساهمة البحث 3-5

البحث إلى إثارة االهتمام وإعطاء األولوية لتحسين وتحقيق التنمية المستدامة من خالل االهتمام أدت نتائج 

، استخدام التكنولوجيا واالنترنت(. على هذا المنوال، معدالت القراءة والكتابةبمعدل محو االمية ومحدداته )

على صانعي القرار والمسؤولين عن  فإن هذا االستكشاف للبحث له آثار عديدة في البالد. بهذه الطريقة يجب

التعليم في البالد التفكير بجدية في أهمية محو االمية وتطبيقه بشكل جيد، حيث إنه يؤثر بشكل كبير على التنمية 

للتنمية  ، البعد االجتماعيللتنمية المستدامة ، البعد البيئيللتنمية المستدامة البعد االقتصاديالمستدامة للبالد )

 .(المستدامة

 المساهمة األكاديمية )العلمية(:  1-3-5

في هذا البحث وضعت الباحثة في اعتبارها المعنى األكاديمي. حيث يناقش البحث تأثير محو االمية ومحدداته 

 البعد االقتصادي، استخدام التكنولوجيا واالنترنت( على التنمية المستدامة للبالد )معدالت القراءة والكتابة)

( من خالل الدور الوسيط للتنمية المستدامة ، البعد االجتماعيللتنمية المستدامة بعد البيئي، الللتنمية المستدامة

للنمو االقتصادي. لذلك، يجب على الباحث اآلخر تطوير إطار عمله مع العوامل األخرى التي يمكن أن تؤثر 

معدل محو االمية والتنمية المستدامة. بمعنى آخر يجب على المحللين والباحثين النظر في  على العالقة بين

التنمية المستدامة. باإلضافة إلى العوامل  العوامل والمتغيرات المختلفة لمعدل محو االمية التي قد تؤثر على

ية المستدامة. إلى جانب ذلك األخرى التي قد يكون لها دور في تطوير العالقة بين معدل محو االمية والتنم

يجب على الباحثين والممارسين النظر في التداعيات العلمية واآلثار األكاديمية في مختلف البلدان النامية 

التنمية المستدامة. بالتالي يجب على الباحثين  والمتقدمة والدول لفحص تأثير معدل محو االمية التي تؤثر على

المتغيرات األخرى والتي قد تؤثر أو تعزز العالقة بين متغيرات البحث والتنمية  أن يأخذوا في االعتبار اختبار

 المستدامة للبالد المختلفة.

 المساهمة العملية:  2-3-5

، معدالت القراءة والكتابةتظهر هذه الدراسة أن التطبيق السليم للبرامج التي تحسن من معدل محو االمية )

ثر إيجابيا على التنمية المستدامة للبالد وهو الهدف الذي تسعى إليه استخدام التكنولوجيا واالنترنت( سوف تؤ
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كل البالد. بالتالي فيجب على صانعي القرار والمسؤولين عن تحسين معدل محو االمية إقامة العديد من 

م الدورات لتدريب هؤالء الذين يسعون للمعرفة ويجاهدون لمحو اميتهم سواء ف القراءة والكتابة او في استخدا

 التكنولوجيا واالنترنت حيث ان تطبيق هذه العوامل بكفاءة ستؤدي في النهاية إلى زيادة التنمية المستدامة للبالد.

 توصيات البحث 4-5

هذا البحث له بعض التوصيات حسب ما وجد في النتائج. تم اقتراح بعض منها للبحث الحالي بينما تم تضمين 

شة هذه التوصيات لتحسين نتيجة البحث ومساعدة الباحثين في توصيات أخرى للبحث المستقبلي، فيجب مناق

المستقبل لمناقشة المزيد من عناصر البحث وتطبيقه بشكل فعال ليؤثر بشكل إيجابي على أداء البالد والتنمية 

 المستدامة الخاصة بها والتي تؤثر بدورها على اقتصاديات الدول.

مما تم تناوله بخصوص قضية التنمية المستدامة يتبين ان التنمية المستدامة تقوم أساسا على رأس  

المال االجتماعي المتمثل بمجموع افراد المجتمع، فأوصت الباحثة ان مؤسسات المجتمع المدني من منظمات 

لتأثيرات العولمة ان تلعب وجمعيات تعاونية وجمعيات مهنية بأنها مؤهلة في ظل تقلص دور الحكومات نتيجة 

 دورا رئيسيا في التنمية المستدامة مستقبال.

وللتعرف على دور محو االمية في التنمية المستدامة فانه يتضح من خالل دوره في المنظمات  

والهيئات والمجالس ونقابات العمال والفالحين والمنظمات الجماهيرية األخرى )المحاميين، األطباء، 

رأة، المهندسين، الصحفيين. والخ( والجمعيات التخصصية )الجغرافيين، المؤرخين، المعلمين، الم

االجتماعيين. الخ( والجمعيات التعاونية الزراعية والمهنية والحرفية وجمعيات الطفولة واالسرة، والجمعيات 

ظمات بالقيام بدورها الخيرية األخرى والتي تلعب دورا جوهريا في التنمية المستدامة. فأوصت الباحثة هذه المن

 وتنمية المجتمع باإلضافة الى:

العمل على القضاء على االمية باعتبارها قضية تنموية تتحمل مسؤوليتها مختلف الهيئات المشار  -

 اليها.

 العمل على التدريب المستمر للقوى البشرية واالستفادة منها. -

 واالتحادات من خالل برامج التعليم المستمر.التطوير المهني والعلمي ألعضاء الجمعيات والنقابات  -

 التثقيف الجماهيري من خالل التوعية العامة التي تقدمها. -

 المساهمة في مشروعات التنمية. -

 العمل على توجيه االعالم الدولي بما يخدم قضايا التنمية. -

 االرتقاء بالتربية من خالل مناهج التعليم. -

 المساهمة في برامج محو االمية. -

 ة الى التعليم وتوفير بعض متطلباته.الدعو -

باإلضافة الى ذلك فان بناء مجتمع المعلومات ومحو االمية هو الهدف االستراتيجي لبلدان كثيرة لكن بناء هذا 

المجتمع ال يمثل عملية قائمة بذاتها وانما يرتبط بالسياسات االجتماعية األخرى والتغيير االجتماعي خاصة 

تحديات جديدة دائمة لمتخذي القرار. وهناك حاجة الى معرفة الوضع الراهن  عندما يكون سريعا يشكل

والمعارف األساسية عنه وكذلك الى حقائق ذات صلة موثوق بها عن االتجاهات اإلنمائية في المجتمع، والقدرة 

على القدرة  على التجديد المستمر ومواكبة احتياجات افراد المجتمع المتغيرة هما الشرطان االساسيان للحفاظ

التنافسية في االعمال التجارية. ويقتضي من افراد المجتمع أيضا قدرات وتصرفات جديدة ولم يعد كافيا النظر 

 الى المتغير من منظور وطني الن اثار العولمة تمتد الى جميع المجاالت.
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كومات في كيفية تتوقف نتائج تطوير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها على السياسات التي تعتمدها الح 

ونوعية استخدامها وفي وضعها في خدمة التنمية وفي تبني سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم واالطر 

المؤسسية الداعمة لمحة امية المجتمع وربط استيراد نتائج العلم مع استثمار انتاج المعرفة محليا وخلق التقاليد 

 المؤدية لمحو االمية واكتساب المعرفة.

المجتمع المعرفي ومحو امية المجتمع أيضا نشر التعلم للجميع وعلى كافة المستويات  يتطلب بناء

بما يمكن المجتمع من المشاركة الفعالة وااليجابية في رسم الخيارات التي تؤثر في حياتهم وبالتالي في رسم 

وااليمان بأهمية هذا  الخطط التنموية الوطنية الشاملة. باإلضافة الى ان إحداث أي تغيير يأتي من القناعة

التغيير، لذلك يجب غرس مفاهيم تؤكد على قيمة التعلم واكتساب المعلومات واهميتها في عقول افراد المجتمع 

من القاعدة الى القمة فيكتسب كل فرد من افراد المجتمع منذ صغره في المدرسة مهارات الوصول الى 

وأيضا ترتيبها وتحليلها ونقدها واستخراج النتائج ثم  المعلومات والبحث عنها وفرزها واالنتقاء منها بل

 عرضها بغرض توظيفها بما ينفع به المجتمع.

أخيرا توصي الباحثة بزيادة االستيعاب التكنولوجي للتالمذة والمواطنين والقوى العاملة من خالل 

ولوجية واكتساب مهارات دمج المهارات التكنولوجية ضمن المناهج التعليمية او ما يدعي بمحو االمية التكن

 الستخدام التكنولوجيا واالنترنت.

 قيود البحث واالقتراحات المستقبلية 5-5

من المعروف انه في معظم الدراسات التجريبية، هناك بعض القيود التي تواجه الباحثين والتي قد تمنع تعميم 

دولة من دول الشرق  14لى عينة من النتائج، ومن هذه القيود الحد المكاني، حيث ان الدراسة الحالية قد تمت ع

األوسط، ومن ثم قامت الباحثة باقتراح توسيع عينة البالد التي تم دراسة معدل محو االمية فيها وتأثيره على 

التنمية المستدامة في الدراسات المستقبلية بحيث يتم تطبيق هذا التحليل البحثي على البالد المختلفة سواء كانت 

خارج الشرق األوسط فربما كان من الممكن ان تؤدي مالحظة تأثير معدل محو االمية  من الشرق األوسط او

على التنمية المستدامة في مختلف البدان الى نتائج اكثر أهمية. ومن الضروري أيضا زيادة حجم العينة 

البلدان وتوسيعها للحصول على نتائج أكثر موثوقية وعمومية. ويمكن إجراء مزيد من الدراسات في كل من 

 المتقدمة والنامية ثم مقارنة النتائج التي تم التوصل اليها.

وباإلضافة إلى ذلك، كان الوقت قيدا بالنسبة للدراسة البحثية الحالية وربما يؤدي تضمين عينة كبيرة 

 إلى نتائج أكثر موثوقية. وعالوة على ذلك قد يتم النظر في األبحاث المستقبلية لدراسة فاصل زمني أكبر،

. وبالتالي هناك حاجة ماسة للنظر في فترة أطول في 2019الى  2000حيث يركز بحثنا فقط على السنين من 

 البحث المستقبلي.

وإلى جانب ذلك، تشمل الدراسة على بعض الحدود الموضوعية، حيث لم تتضمن الدراسة عوامل 

المستدامة، كما شمل البحث الحالي دراسة دور أخرى يمكن أن تؤثر على العالقة بين محو االمية والتنمية 

الوساطة للنمو االقتصادي في العالقة بين محو االمية والتنمية المستدامة دون النظر إلى أبعاد النمو االقتصادي، 

والتي كان من شأنها الوصول إلى نتائج أكثر أهمية. ومن ثم تقترح الباحثة دراسة أبعاد النمو االقتصادي في 

 المستقبلية. الدراسات
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