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االقتصادية ، التي اهمها الناتج القومي واالستثمار واالدخار واالنفاق الحكومي والمستوى العام 

لالسعار والتجارة والمضاعف والمعجل والنمو والتنمية االقتصادية والتخطيط االقتصادي ، اخذين 
كل منها باالعتبار االراء واالفكار التي طرحتها اهم المدارس واالتجاهات االقتصادية بخصوص 

ومحاوالت مؤسسات العولمة اتجاه تغيير مضامينها وتشويه آلياتها. أما الفقرة الثانية فقد وجدنا ان 
نخصصها لكي نتناول فيها المفردات والمفاهيم ذات الصلة بدراسات الجدوى على مستوى 

صر االقتصاد الجزئي وكما وردت في النظرية االقتصادية التي أهمها ، العرض والطلب وعنا
االنتاج المتمثلة باالرض والعمل وراس المال والتنظيم وكذلك االسواق وأنواعها  المتمثلة بسوق 

 المنافسة التامة وسوق االحتكار وسوق المنافسة االحتكارية وسوق احتكار القلة .
اما الفصل الثاني فقد وضعناه بعنوان أبعاد ودور الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة الحديثـة فـي 

ر منهجية اعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االنمائية وقد وجـدنا ان تغطيتـه يمكـن تطوي
ان يــتم مــن خــالل ثــال، مباحــ، ، حيــ، تــم فــي االول االشــارة الــى ابعــاد المعلومــات ودورهــا قــي 
تطوير منهجية دراسات الجدوى من خالل تناول المعلومات الخاصة بكل مفردة أو عنصـر يـرتبط 

كـــل خطـــوة مـــن خطـــوات اعـــداد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات والثـــاني ابعـــاد التطـــور  وجـــوده فـــي
التكنولــــوجي ودوره فــــي تطــــوير منهجيــــة اعــــداد دراســــات الجــــدوى االقتصــــادية للمشــــاريع االنمائيــــة 
ــــة اعــــداد دراســــات الجــــدوى  ــــي تطــــوير منهجي ــــة العلميــــة ودورهــــا ف ــــ، ابعــــاد صــــناعة المعرف والثال

 نمائية .االقتصادية للمشاريع اال
امــــا الفصــــل الثالــــ،، فقــــد وضــــعناه بعنــــوان دالمنهجيــــة البديلــــة العــــداد دراســــات الجــــدوى 
االقتصادية للمشاريع االنمائية لمواجهة آثار العولمة على اقتصادات الدول الناميةد ، الذي اشتمل 

التنمية  على مبحثين اساسيين تركز هدفنا ، في االول منه ، على تحليل ابعاد ونتائج ستراتيجيات
للدول النامية التي تم تبنيها واعتمادها وذلك مـن خـالل االشـارة الـى المواقـف والـدوافع التـي نشـ ت 
حـول قضــايا التنميــة ســواء مــن قبــل الــدول المتقدمــة والمنظمــات الدوليــة الدوليــة التــي تنظــوي تحــت 

. اما المبحـ، الثـاني ستار العولمة واستعراض اهم الستراتيجيات التنموية .وما رافقها من نظريات 
مــن الفصــل فقــد تناولنــا فيــه القــدرات التحســبية واالعتبــارات الســيادية واالمكانــات الســتراتيجية التــي 
يمكـــن توافرهـــا فـــي االنظمـــة االقتصـــادية للـــدول الناميـــة مبتـــدئين بالخصـــائص والســـمات االساســـية 

مواجهـة آثـار العولمـة ، وانتهينـا القتصادات الدول النامية وما تتمثل فيها من قدرات ذاتية تؤهلهـا ل
باجراء مراجعة تقويمية لتجارب التنمية في اقتصادات هذه الدول تضمنت محاولة تحديد العناصر 
والمنظومات التي تدخل في مكونات الستراتيجية التي من الضرورة تبنيها والتـي تتمثـل بسـتراتيجية 

 االعتماد على النفس .



عنـــوان دمحاولـــة بنـــاء مقومـــات نظـــام مقتـــر  لدراســـات وفـــي الفصـــل االخيـــر ، الـــذي جـــاء ب
الجدوى االقتصادية للمشاريع االنمائية في ظل االثار المحتملة للعولمةد لتفسير جوهر وآلية عمـل 
النظام المقتر  واعتمدنا البح، فيه من خالل مبحثين ، حرصـنا فـي االول ان نسـلط الضـوء علـى 

والتشــغيلية والمبــررات والــدوافع التــي دعــت ان نوجــه ســمات وخصــائص النظــام مــن الناحيــة الفنيــة 
 البح، لتصميم نموذج النظام المقتر  
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