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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   اإلقتصادي النمو قاطرة]
 
اتيجية حدي بي    لبنان ف  االنتاج من الواردات محل االحالل است 

 [التصدير ألجل الزراع   والتصنيع الزراع  

   الحذف تطبيقا لنظرية النمو ومصادر المحورية للقطاعات تحليلية قراءة]
 [الطلب جانب النمو نظريات الفرض 

 

 ]زعيت   عل  .د : الكاتب]

  الجامعة اللاالقتصاد والت سمدر  [
 
 [بنانيةنمية ف

 

 :  مقدمة

ي التصنيف العالىمي للفساد
ز
ي لبنان ضمن الللدان اخأعىل رتلة ف

ز
ي الحاكم ف

يصنف النمام السياسي الطائفز
  فعدم 1

ي المحسوبيات والهدر وجود نمام سياسي عادل 
ز
بسبب المحاصصة الطائفية عمق الفساد اإلداري الذي تللور ف

ي لبنان الذي كان من نتائجم 
ز
وتراطية وغي  ذلك من أنواع الفساد السلطوي ف واللطالة المقنعة وسوء اإلدارة والبي 

ي مؤتمرات باريس 
ز
ة عدم تحقق ما كان مخططا لم ف دينا عاما بلغ ما يقارب   ب  راكم عىل لبنان  3و2و1الملارسر

من إجماىلي ناتجم المحىلي  135%
. هذا اخأمر أدى إىل طر  إشكالية أساسية وهي المبتز النمري الذي يحكم  2

ي لبنان. فما هو معلوم أن الرؤية النمرية هي تابع
ز
للواتع  3الرؤية االتتصادي للتنمية االتتصادي واإلجتماعية ف

ات ات االتتصادية واالجتماعية للللد.  الفعىلي للللد وفروضها هي المتغي  ي تحكم المتغي 
 الفعلية الت 

:  -أوال  االطار المنهج  

ي   مدخل:  -
ز
ي يحتم إعادة النمر ف

إن تراكم الدين العام الذي أصب  يهدد ويثق  كاه  االتتصاد وك  فرد لبنائز
اتيجيات التنموية المتلعة وكذلك عدم االكتفاء بالرؤية الكالسيكية والنيو  ستفادة من كالسيكية واال االسي 

شمن  الن المنطق الذي تقوم  اتيجية النمو غي  المتوازن المعتمدة عىل نمرية هي 
الرؤية البنيوية وياصة اسي 

ي البنية التحتية أو ما يعرف بالرأسمال االجتماغي   لن يوجد الحافز الالزم 
ز
عليم هذه الرؤية هو أن االستثمار ف
وري لدى القطاع الخاص لال  ي ايجاد دفعة توية من جانب تخفيف تكاليف االنتاج  والضز

ستثمار  فال يكفز
. ب  االص   وهذا ما تثبتم   التحتية ورأس المال االجتماغي

ي يوجدها عرض البتز
الناتج عن االيتناتات الت 

ي العملية  4التجربة كذلك  أن إيجاد ايتناق من جانب الطلب
ز
هو الذي يحفز القطاع الخاص للديول ف

جية ودفعم اىل االستثمار وبالتاىلي تحقيق معدالت نمو وتشغي  مرتفعة من يالل زيادة هامش الرب    االنتا
ي تبنتها الحكومة منذ العام 

اتيجية الت  اتيجية زيادة المعروض من 1990لديم. فه  أدت االسي  م وهي اسي 
اإلتتصاد عىل مسار رأس المال االجتماغي  إىل إحداث نمو مرتفع ومستويات تنموية عالية وه  وضعت 

                                                           
ي -25مؤتمر الدوىلي لدعم لبنان :"برنامج لبنان االتتصادي "  - 1

 م2007 -كانون الثائز
ي لبنان  -المركز االستشاري للدراسات -2

ز
ات مراجعة تقويمية للسياس –مديرية الدراسات االنمائية :" االوضاع المالية والنقدية ف

ي ظ  تصاعد 
ز
ين االول  -المخاطرالحكومية ف  م. 2002" ترسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لبنان أن تردي الوضع 
ز
ي أم أن النتيجة كانت عكس ذلك تماما. تد يقول من يتابع االوضاع ف

النمو الذائ 
ي   أتول هذا صحي  وأؤيده 

االتتصادي وزيادة معدالت الدين العام يرجع اىل البنية السياسية للنمام اللبنائز
ي 
ي اىل كتابة هذه االطروحة الت  ي تقوم فروضها عىل معطيوهذا ما حدا ئ 

ي التنمية الت 
ز
شمان ف ات تتبتز رؤية هي 

 من كتابة هذه االطروحة هي تقديم منهج 
ي  وبالتاىلي فان الهدف الملارسر

تشلم ما يواجهم االتتصاد اللبنائز
ي ومن يالل هذا المنهج أريد أن أشخص 

ي يقوم عليها واتع االتتصاد اللبنائز
علىمي متناسب مع الفروض الت 

ي ك  تطاع   ه  أن القطاعا
ز
ي االتتصاد   اضافة اىل تشخيص ما هي محركات النمو ف

ز
ت االساسية والمحورية ف

ي عىل هذا القطاع او غي  ذلك.   الطلب الدايىلي او الخارج 

 البحث :  إشكاليات -

اتيجية إلعادة النهوض والبناء   تتمحور حول سؤال ما إذا كانت حكومات ما بعد الطائف تد وضعت رؤية إسي 
ز ك  المناطقف وهذه المسألة كانت إستجابة  5عىل ما يلدو أن إتفاق الطائف طر  فكرة االنماء المتوازن بي 

ز المناطق المحرومة مث   ي فرضتها اخأحزاب اإلسالمية والقومية خأج  إعادة التوازن بي 
للضغوط السياسية الت 

ي تنعم باللقاع والشمال والمناطق المستحوذة عىل أغلب اإلستثمارات تاريخي
وت وجل  لبنان الت  االذهار ا مث  بي 

اتيجية النمو المتوازن الذي نادى بها  كز الخدمات فيها  ولكن ه  كان المقصود من تلك الرؤية هو إسي  وتي 
ي عملية إعادة البناء رؤية علمية واضحة  تم عىل اساسها 

ز
لبنشتاين بالطبع كال. عىل فرض ان الحكومة تبنت ف

ي إعادة بناء البنية التحت
ز
وت مركز التنمية والمحور ف وت ياصة وبناء بعض الجسور والطرتات وجع  بي  ي بي 

ز
ية ف

ي الركود والفساد 
ي ظ  إتتصاد يعائز

ز
ي  فه  هذه الرؤية هي الصحيحة أو اخأنسب ف

البناء لالتتصاد اللبنائز
 والمحسوبيات وتأثي  سيطرة الوجود العسكري السوري عىل الللد وتفاصيلم. 

اإلشكالية الرئيسة السابقة إشكاليات فرعية ترتلط بمسارات النمو وكيفية توزي    ع العوائد المختلفة من ينبثق عن 
العملية التنموية عىل القطاعات المختلفة  وهذه اإلشكالية ناتجة عن أن الرؤية السابقة لم تحدد مسارت التنمية 

ي االتتصاد. نعم كان هناك إعتقا
ز
د سائد واليزال أن تطاع الخدمات هو القطاع ولم تحدد القطاعات المحورية ف

ز  او  مابي 
ة من اجماىلي الناتج المحىلي تي    وهذا يلط ويطأ كبي   %70اىل  %60اخأكي   حيث يشك  نسلة كبي 

ي أو  
فنمرية االرتلاط أو التكام  تعرف القطاع المحوري بأنم القطاع الذي يمتلك اكي  ارتلاط وتشابك أمامي أو يلفز

قية القطاعات وليس اخأكي  حجما أو يمث  نسلة أكي  من إجماىلي الناتج المحىلي  إذن اإلشكالية كالهما مع ب
ي اتلعتها لتحديد ذلك . 

 اخأيرى هي كيف شخصت الدولة القطاعات المحورية وما هي المنهجية الت 

يلة عىل  ي مقاب  ذلك بزيادة الضز
ز
من ناحية أيرى عندما تامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية تامت ف

اد  ي باتجاه تقلي  اإلستهالك المحىلي وتشجيع اإلستي  يت 
ي النمام الضز

ز
القيمة المضافة  إذا تامت الحكومة بتغيي  ف

التنمية المحلية  ولكن السؤال الذي يطر  ظنا منها أنها تستطيع أن تكون مديرات تساعد عىل تموي  عملية 
ي أي الصادرات  وبناء عليم  ي ه  هو الطلب المحىلي أو الطلب الخارج 

ي اإلتتصاد اللبنائز
ز
هنا ما هي عوام  النمو ف

فإن عدم االجابة الصحيحة عىل السؤال السابق سيؤدي اىل فرض سياسات مالية ونقدية  مع عدم تحديد 
ة بم وتقل  من معدالت النمو مصادر النمو  تد تكون سبل ي إيجاد عوام  مانعة وتوة مضادة للنمو ومضز
ز
ا ف

ي 
ز
ي تطر  هنا ما هي مصادر النمو ف

اإلتتصادي وال تؤدي إىل تحقيق مستويات التنمية المطلوبة  إذن اإلشكالية الت 
ي تحدد لنا ذلك .  

ي وما هي المقاربة النمرية الت 
 اإلتتصاد اللبنائز

                                                           
االطار العام والسياسات القطاعية"  ايلول  –مديرية الدراسات االنمائية : "انماء اللقاع الشماىلي  –المركز االستشاري للدراسات  -5

 م. 2002
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البحث :  فرضيات -

  بعرض الفرضيات األساسية : ي
 مكن طرح فرضيتي   أساسيتي   يتفرع عنهما فرضيات فرعية حيث سأكتف 

ي بناء لمقاربة  -
ي اإلتتصاد اللبنائز

ز
الفرضية اخأساسية اخأوىل: إن القطاع الصناغي هو القطاع المحوري )القائد( ف

 . ي
 الحذف الفرضز

ي القطاع الصناغي وبالتاىلي هو  -
ز
)الصادرات( هو المحرك للنمو ف ي الفرضية اخأساسية الثانية : إن الطلب الخارج 

ي بناء لمقاربة حسابات النمو 
ي اإلتتصاد اللبنائز

ز
 جانب الطلب.  –المحرك للنمو ف

 البحث والمقاربات النظرية  :  منهجية -

ز منهجية تح  ديد القطاعات الرائدة والرئيسية القائمة عىل مقاربة الحذفيعتمد اللحث علت منهجية التكام  بي 
ي االتتصاد والقطاعات المحورية المبنية عىل مقاربة 

ز
ي ومنهجية ومنهجية تحديد مصادر وعوام  النمو ف

الفرضز
ي –حسابات النمو   رسكوين".  –جانب الطلب ووفقا لمقاربة " تشيز

ي تحديد مصادر  -ماد منهجية "حسابات النمواما بالنسلة إىل تحديد مصادر النمو  تد تم اعت
ز
 جانب الطلب "  ف

ي  ك فيها ك  نمريات التنمية الحديثة. تقوم هذه المنهجية  -النمو  وهي مقاربة "تشني  كوين " حيث تشي  سي 
ي )الصادرات (  االحالل مح   عىل تقسيم مصادر النمو اىل يمسة مصادر : الطلب المحىلي   الطلب الخارج 

ات البنيوية ونسب تركيب عوام . الواردات ل  لسلع االستهالكية   االحالل مح  الواردات للسلع الوسيطة   التغي 

 المعلومات :  ومصادر البحث وأدوات تقنيات -

ي الصادرة عن وزارة االتتصاد  6تم اإلعتماد عىل تقنية تحلي  مصفوفة المديالت والمخرجات
لإلتتصاد اللبنائز

ي تعتي  اخأس
ي االتتصاد والمستقاة من تحلي  جدول ليئونتيف   والتجارة  الت 

ز
ي تحلي  التكام  اإلتتصادي ف

ز
اس ف

هذه الجداول معروضة باخأسعار الجارية وبتعدي  لألسعار الثابة سنة بسنة   تمت بتلديلها إىل اخأسعار الثابة 
ادية من يالل م كسنة أساس. تعطينا هذه الجداول تدرة تحلي  تشابك اخأنشطة االتتص1997نسلة لسنة 

ز القطاعات المختلفة والذي يدرس نسب العالتة ومدى حساسيتها  تحلي  ما يسىم معام  اإلرتلاط بي 
وفعاليتها  وكذلك اخأمر تم االستفادة من برنامج إكس  لتحلي  المصفوفات وإستخراج النسب  وهذا اخأمر 

ي ينطبق عىل تحلي  مصادر النمو حيث تم اإلستفادة من مصفوفة المدي
ي االتتصاد اللبنائز

ز
 الت والمخرجات ف

نامج إكسي  لتحلي  هذه المصادر .   وباالستعانة بي 

كذلك اخأمر تم االستفادة من المصادر المكتبية والمراجع والمقاالت المرتلطة بهذا الموضع وكذلك اخأمر 
نيت   إستفدت من المصادر الموجودة عىل االني 

 

 

 

                                                           

Output table –Input  - 6 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  للبحث والزمانية المكانية الحدود -

ي أصدرتها وزارة التجارة من العام 
اىل العام  1997تم الرجوع بشك  أساسي اىل الجدوال )تسعة جداول( الت 

م حيث تشك  هذه اخأعوام الحدود الزمنية لللحث   وهي معروضة باالسعار الجارية وتد تم تحويلها اىل 2005
ي . 
 االسعار الثابتة   اما الحدود المكانية ف ي االتتصاد اللبنائز

ي (FL)القطاع المحوري  اإلرتلاط  االمامي مصطلحات مفتاحية:  -
  اإلرتلاط الكىلي (BL)  اإلرتلاط الخلفز

(TL .معام  اإلرتلاط   )  

:  –ثالثا   الدراسات السابقة: يمكن تقسيم الدرسات السابقة اىل قسمي  

   الدرسات -أ 
 الحذف :  ومقاربة القطاع   التشابك تناولت الت 

  قام بها كل من من الدراسات المهمة  -1
  تناولت االرتباط والتشابك القطاع  كانت الدراسات الت 

الت 
ي وواتانابه ي بقياس البنية االنتاجية لك  تشت 

 االرتلاط االمامي والخلفز
  حيث تاما من يالل تياس مؤرسر

وي    ج ايطاليا وتم االستفادة من االرتلاط الملارسر  كية واليابان اليز غي  الملارسر و من الواليات المتحدة االمي 
 الذي يستنلط من المعامالت الفنية لمعكوس مصفوفة لئيونتيف. 

ز  7أوديرسون ويو -2 ي الصي 
ز
ي – 1987-1997:" التشابك الدايىلي والقطاعات المحورية ف

ز
حالة تطبيقية ف
ي يدرس تأثي  

تحلي  المديالت والمخرجات " : تشي  هذه الدراسة اىل ان تياس التشابك االمامي والخلفز
ز التغي ات بي  ي عىل بقية مخرجات القطاعات االتتصادية  تتناول هذه المقالة التغيي 

ي الطلب النهائ 
ز
ات ف ي 

ي  ي بناء عىل االساليب االربعة: تشييز
ش–القطاعات المختلفة لالتتصاد الصيتز مان   واتانابم   هي 

ز  دياتزنلاكر   ايتلفت النتائج بايتالف االسلوب المعتمد   حيث ركز اس ز لوب راسمو راسموسي  سي 
ها عىل اجماىلي الدي  القومي   بينما اعتمد اسلوب  ات البنية الدايلية وتأثي  ي عىل تبيان تغيي 

وتشيز
ي من يالل استخدام 

ي والمديالت االولية عىل الناتج النهائ 
دياتزنلاكر عىل تحلي  تأثي  الطلب النهائ 

ي االرتلاط   وباالجمال يمكن القول ان النتائج الحاصلة
ز
 عن ايتالف االساليب  تكم  بعضها اللعض صاف
 .  

ازيل(:  -3 )حالة الت  هدف هذه المقالة هو تقييم تحليل المدخالت والمخرجات : االرتباط االقيليم 
التشابك االتليىمي عىل اساس تحلي  جاول المديالت والمخرجات االتليىمي اعتمد اللاحث هنا عىل 

 " ز ارست " و"شولي  ي ل"اسي 
ي تم تعديلها بواسطة "دياتزنلاكر" حيث تم منهجية الحذف الفرضز

والت 
ز واعتمدتت عىل االرتلاط الملارسر وغي   والملارسر  ز بدل حذف تطاع معي  دراسة تأثي  حذف اتليم معي 
ي لديها اعىل ناتج محىلي لديها اعىل درجة 

ي النتائج ان االتاليم الت 
ز
ز ف ي واالمامي وتبي 

وغي  الملارسر الخلفز
 ارتلاط فيما بينها. 

   8ميلر ولهر -4
  بحث تحت عنوان "تصنيف اساليب القياس بناء عل منهجية الحذف الفرض 

 
 : "ف

كي من يالل تناول سلعة  ي االتتصاد االمي 
ز
حاول اللاحثان تصنيف القطاعات االتتصادية ف

ي ذلك عىل تحلي   14( والقيام بقياس االرتلاطات من يالل 1992تطاعات)
ز
اسلوب متفاوت  معتمدا ف

                                                           

O Callaghan,Guoqiang Yue :” -Andresson-B - 7 

Ronal E.Miller - 8 ،Michael L.Lahr  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة بناء عىل مقاربات ك  من : لئيونتيف االرتلاطا ة وغي  الملارسر ت الكلية واالمامية والخلفية الملارسر
ي .  
ي عىل منهجية الحذف الفرضز

 وجوش وك  ذلك مبتز
توض  هذه المقالة اهمية اللحث : 9دياتزنباكر وبارت لوس: "تحليل مضاعف االبحاث والتطوير"  -5

كي من يالل ات ي االتتصاد االمي 
ز
ي باالضافة اىل االساليب التقليديوالتطوير ف

ة لاع منهحية الحذف الفرضز
ي تياس مضاعف االرتلاط االمامي   وتدرس تأثي  انفاق دوالرا واحدا عىل اللحث والتطوير عىل الصناعة 

ز
ف

ي  وتم االستفادة ايضا من تحلي  المعامالت الفنية لمصفوفة لئيونتيف . 
 من الطلب النهائ 

ات البنيوية":"أهمية ا 10رايزس وفيدل -6 استفاد اللاحثان من معكوس  : 11لمعامالت الفنية والتغيت 
ات  ي تحلي  التغيي 

ز
مصفوفة لئيونتيف لتحلي  االتتصاد المكسيكي وبيان أهمية المعامالت الفنية ف

ي . 
ز االحتياجات الوسيطة والناتج النهائ  ي تربط بي 

 الهيكلية  وتم االستفادة من المعلومات الدايلية الت 
س   إريك  -7

وط االقتصادية "–تايوان  –اسلوب التفكيك –تحليل المدخالت والخرجات : "12 : 13الشر

ي 
ز
ها عىل تشخيص االتاليم المحورية ف ات البنيوية وتأثي  ي هذه المقالة بإيتلار التغيي 

ز
يقوم اللاحث ف

ي حالة االنفتا  والتطور االتتصادي  اعتمدت منهجية واسلوب المعامالت الفنة والتجزئة بناء 
ز
تايوان  ف

ي و 
ي ومعامالت الطلب النهائ 

ز
ات ف ات البنعىل مصفوفة لئيونتيف  ومتوسط التغيي  ي التغيي 

ز
يوية ف

 الصناعة. 
: النتائج الحاصلة من تحليل  -8   االقتصاد التشيل 

 
  ف

 
دايفد هولند:" دور الزراعة والتصنيع الغذان

ة عىل مستوى : 14المدخالت والمخرجات " ي السنوات االيي 
ز
لعلت الزراعة والتصنيع الزراغي دورا مهما ف

ي االتتصاد التشيىلي  حاو 
ز
ي هذه المقالة ان يحل  هذه العالقة من يالل التصدير واالستثمار ف

ز
ل اللاحث ف

تطاعا مختلفا  50م والذي يحتوي عىل 1995- 1986تحلي  جداول المديالت والمخرجات للعام 
 باالضافة اىل اجماىلي الناتج المحىلي والقيمة المضافة والتجارة . 

  بحث لهم تحت عنوان " قياس دور الخدما2007كاي ،برات ووارنر) -9
 
ت المحلية باالستفادة من ( ف
 : "  

ي مقاربة الحذف الفرض 
ز
ي ف
وضمن دراسة الهمية القطاعات االتتصادية عىل المستوى المناطف 

ي سياق التعريف باالساليب المتنوعة وتوضي  المفاهيم المتعلقة وأهمية االرتلاطات 
ز
مدينة نيويورك وف

ي تشخيص القطاعات المحورية اعتي  اللاحث ان اسلوب الحذف 
ز
ي ف

ز
 هو االفض  لقياس مؤرسر االرتلاط ف

 القطاعات المحلية للمدينة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   الدراسات
 الطلب :  جانب النمو مصادر تناولت الت 

  اقتصاد جنوب افريقيا )(: 1999ليو وسال)  -1
 
ات البنيوية ف -1975"تحليل المدخالت والمخرجات للتغيت 

"  وضمن سياق االستفادة من تحلي  المديالت والمخرجات تاموا بتقسيم مصادر النمو اىل ستة  م 1993
اتسام : االنفاق الخاص االنفاق العام  تنمية الطلب عىل االستثمار  االحالل مح  الواردات  تنمية 

ي الطلب عىل الحاجيات الوسيطة.حيث اشارت النتائج اىل ان الطل
ز
ات ف الستثمار ب عىل االصادرات والتغيي 

ة  ي الفي 
ز
ا 1981-1975هو المصدر االساسي للنمو ف ي المعامالت الفنية فقد كان لها تأثي 

ز
ات ف م أما التغيي 

ز القطاعات المختلفة.   سلبيا  عىل االرتلاط بي 

  فيتنام : دراسة مقارنة تحليلية بي   اندونيسيا  :"15أكيتا وتشو هو -2
 
االستقالل  بي   القطاعات والنمو ف

يا"وما ي  لت  
ز
ي لعوام  االنتاج ف

ي االتتصاد الفيتنامي من يالل مقاربة تحلي  التجزيت 
ز
تحل  هذه الدراسة النمو ف

ز ان  ي فيتنام  وتبي 
ز
ياا واندونيسيا. شكلت الصادرات المصدر الرئيسي للنمو ف

ز فيتنام ومقارنتم مع ك  من مالي 
ي النمو  وكذلك االمر بالنس

ز
يا  عىل الرغم من أن الصناعة تلعب دورا تطاع الزراعة يلعب دورا مهما ف ز لة لمالي 

ي  ي النمو. ايتلفت النتائج بالنسلة اىل أندونيسيا نوعا ما . إعتمدت هذه الدراسة عىل مقاربة تشيز
ز
–مهما ف
ي  وأستخدم الج  1979رسكوين )

( وتسمت القطاعات اىل ثالثة تطاعات القطاع االوىلي والثانوي والثالت 
 . 2000 1996 1989والمخرجات لالعوام  ذلك جداول المديالت

3-   
 
ة : :  16روي وتشاكرابورن   الهند خالل الفت 

 
 م "94-1993و 84-1983" مصادر نمو  قطاع المعلومات ف

ي االتتصاد وأكدت أن الطلب المحىلي ‘
ز
ي المعامالت الفنية ف

ز
ات ف تمدت هذه الدراسة عىل تحلي  التغيي 
ي نمو تطاع ال

ز
ي هو المصدر الرئيس ف

ي النهائ 
ز
ة االوىل ومن ثم ف معلومات  حيث كان النتائج سلبية بالفي 

اتيجية االحالل مح  الواردات.   المرحلة الثانية اصلحت موجلة بسب اسي 
  كل من اوروبا والواليات 17ميتسو سياتو وتوكوتسو -4

 
: " مقارنة دولية بي   بنية المدخالت والمخرجات ف

ق اسيا" يكية وشر  لهذه الدراسة هو دراسة المعامالت الفنية الدايلية من المطلب االصىلي  المتحدة االمت 
يالل جداول اللمديالت والمخرجات ومقارنتها بلعضها للدول المختلفة  واستفاد اللاحثان من السالس  
ز ان اليابان  ي ك  من رأس المال والعم  والمواد االولية الوسيطة   حيث تبي 

ز
ات ف الزمنية لتحلي  مرونة لتغيي 

 ة من بلدان غرب اوروبا نسلة اىل الدي  والعم  . أكي  مرون
 : مقاربة مصفوفة الحسابات االجتماعية ": "النمو، الفقر، والتوزي    ع  ،18ساري يوسف وايريك دياتزنباكر -5

ي وعدم 
المطلب االساسي لهذه المقالة هو دراسة مدى تأثي  النمو القطاغي عىل تقلي  التفاوت الطلف 

العدالة  اعتمدت الدراسة عىل منهجية تجزئة وتحلي  المعامالت الفنية لمصفوفة الحسابات االجتماعية  
ي العدالة وياصة مع تد

ز
ورة ايجابا ف وجيم ي  الدولة وهي تحتاج اىل تتستنتج المقالة ان النمو ال يؤثر بالضز

يا للعام  ز اتيجيات التنموية . .واستفادة من مصفوفة الحسابات االجتماعية لدولة مالي 
م 2000جديد لالسي 

                                                           
sectoral Interdependence and Growth in Vietnam: A -Takahiro Akita* and Chu Thi Trung Hai (2008):” Inter - 15

Comparative Analysis with Indonesia and Malaysia “journal of Applied Input-Output Analysis, Vol. 13 &14,  

aborty(2004)  :”  Sources of Growth of Information Sector in India Sikhanwita Roy, Tuhin Das and Debesh Chakr- 16

During 1983-84 to 1993-94 “Journal of Applied Input-Output Analysis, Vol. 10  

ia “ O Structural : EUROPE ,USA ,East As-Mitsuo Saito &Ichiro Tokuto( 2001)  :” An International comparison of I - 17

Journal of Applied I-O Analysis , vol 7 

Saari, M. Yusofa*; Dietzenbacher, Erikb; Los, Bart (2008) :” Growth, Poverty and Distribution: a SAM Approach  - 18

“International Input-Output Meeting, Seville, July 9-11,  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

مجموعات  9أنشطة انتاجية   9عام  من عوام  االنتاج   27 واعتمدت الدراسة عىل التقسيمات التالية:  
 من العوائ . 

  إستفاد البا ، 19روز وتشي    -6
 
  استخدام الطاقة ف

 
  مقالة لهما تحت عنوان " مصادر التغيت  ف

 
حثان ف

يكية ) من منهجية التحلي  البنيوي  ( ، تحليل التفكيك البنيوي":  1982-1972الواليات المتحدة االمت 
ز  ة الممتدة ما بي 

ي االتتصاد للفي 
ز
ي تحديد استهالك الطاتة باعتلارها ضمن الطلب الوسيط ف

ز
  1982-1972ف

ول والغاز  استفادا من تقنية المديالت والمخرجات حيث تضمنت ك  من تطاع الفحم الحجري والبي 
ي زيادة استعمال الطاتة بينما ايجاد الطاتة 

ز
ي ساهم ف

والكهرباء  ويلصا اىل نتيجة مؤداها أن الطلب النهائ 
وياصة  االستفادة من الطاتةاللديلة كان لم آثار ملارسر وغي  ملارسر أدى اىل نتائج سلبية أدت اىل تخفيض 

 الغاز والنفط. 
ي2008) 20زهاو وزهانغ  -7 : مراجعة لنظرية تشنت    أنماط التنمية "-( :" التنمية والتحض 

 
ركوين ف  ست 

ي نصيب الفرد من إجماىلي الناتج المحىلي 
ز
ز التحضز والزيادة ف تهدف هذه الدراسة اىل تبيان العالتة بي 

ي هذ
ز
م( تم من ياللها 1999دولة )سنة اساس 141ه الدراسة من بيانات االجماىلي  حيث تم االستفادة ف

ي ز التحضز ) متغي  تابع( ونص-تقدير النماذج القياسية لتقدير نموذج تشني  كوين وتحديد العالتة بي  يب سي 
اترد من الناتج االجماىلي كمؤرسر لمستوى التنمية  باالضافة اىل عدد السكان  تدفق الموارد  وتيمة 

ز نصيب الفرد من الناتج الصادرات)م ات مستقلة( . كانت النتيجة ايحابية حيث يوجد عالتة طردية بي  تغي 
ي تملك نسلة تحضز اعىل تتجم نحو 

والتحضز  كما تم نصنيف الدول حسب نسلة التحضز فالدول الت 
ي تملك نسلة تحضز أت  تتجم نحو القطاعات االولية

و النمو أ التصنيع أو االحالل مح  الواردات  وتلك الت 
ي القطاعات االنتاجية.  

ز
 المتوازن ف

 تحليل النتائج :  -رابعا
 :  التحليل وتقنيات الدراسية العينة – االول المبحث

تم اعتماد جداول المديالت والمخرجات الصادرة عن وزارة االتتصاد والتجارة من العام وحجمها :  العينة
باالسعار الجارية وتم تحويلها اىل االسعار باسعار السنة م   حيث عرضت هذه الجداول 2005اىل العام  1997

م من يالل اسلوب 1997السابقة   وتد تام اللاحث بتحويلها جميعا اىل جداول باالسعار الثابتة لسنة االساس 
 –ان االسك-الصناعة-الطاتة–تطاع : الزراعة –السلسلة. تشم  الجدوال ثمانية تطاعات ع  اساس تقنية تطاع 

الخدمات التوزيعية  حيث يشم  ك  تطاع عىل عدة أنشطة  –الخدمات العامة  –التجارة  –والمواصالت النق  
.نمرا اىل  ي

مصنفة بحسب منهجية تصنيف االنشطة االتتصادية الصادر عن مديرية االحصاء المركزي اللبنائز
ي اعتمد نموذج مبسط 

ي منها تاعدة بيانات االتتصاد اللبنائز
ي تعائز
لة مقتبس من نموذج المحاسالثغرات الت 

ي    من االمم المتحدة واالتحاد االوروئ 
حيث اعددت هذه الحسابات بدعم من المعهد الفرنسي  21الوطنية المقي 

 م كسنة اساس الحتساب الحسابات الوطنية الكاملة. 1997لالحصاءات والدراسات االتتصادية. اعتمدت سنة 
 
 
 

                                                           
1982 ,Asructural decomposition -u.s. economy, 1972 hange in energy use in theSources of c:”   C.Y. Chen ,A. Rose - 19

analysis “1991-Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), Resources and Energy 13 (1991) 1-21.  
Syrquin's patterns of development." -eryZhao and Zhang, (2008). "Development and urbanization: a revisit of Chen - 20

Original paper, Tonji university, china, Springer- verlag 2008.  

  2004الحسابات القومية اللبنانية  - 21 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  القيمة :  سلسلة ومؤشر   التحليل وتقنيات اسلوب
 
 
ي هي علارة عن المعادالت  -1

ي تحديد القطاع الرائد وفقا لمقارب الحذف الفرضز
ز
االساليب المستخدمة ف

 التالية : 

)   = االرتلاط الكىلي   - ي
 ( BLالخلفز

ي   - ي النست 
  = االرتلاط الكىلي الخلفز

 

 (  FL= االرتلاط الكىلي االمامي )  -

ي   -  = االرتلاط االمامي النست 

 = االرتلاط الكىلي  -
المخرجات عىل اساس االسعار الجارية  وعىل اساس تشابك القطاعات  –تم االستفادة من جداول المديالت 
ي المرب  ع)1مع بعضها اللعض عن طريق المرب  ع )

ز
ي ف
( ومع القيمة المضافة 2( والتعام  مع الطلب النهائ 

ي المرب  ع )
ز
 (. 3والواردات ف

)عدد 8خدم برنامج اكس  لتحلي  البيانات وتد تم تجزئة البيانات اىل: است التقنية المستخدمة :  -
ي مجملها تأثي  حذف ك  تطاع عىل مجم   576سنوات =  9)عدد مرات الحذف(* 8القطاعات(*

ز
ز ف جدوال تبي 

ي ملحق الجداول والرسومات.    
ز
 االتتصاد وبقية القطاعات بشك  منفرد. يالصة هذه الجداول موجدة ف

  يب المستخدمة بتشخيص مصادر النمو : االسال -2
ي  يث تم رسكوين" وح–استديم لتشخيص مصادر النمو اسلوب التحلي  البنيوي المستنتج من نموذج "تشيز

 ( : 1997اعتماد اسلوب" مؤرسر سلسلة القيمة لتحوي  االسعار اىل االسعار بناء اىل اسعار السنة االساس)

    :   1997عىل اسعار  1997جدول  : المرحلة االول  -
A1×D1

B1
= C1 

 

 

 

 

 

 

 

اسعار  اساس على  1998جدول

1997 

) 1A(  

   1998على اساس اسعار 1998جدول 

) 1(B 

اسعار  اساس على 1999جدول 

1997  

) 1(C 

  1999اسعار  اساس على 1999جدول 

)  1 (D 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  1997بر پایم تیمتهای سال  2000جدول  المرحلة الثانية :  -

 

    
A2 × D2

B2
= C2 

 

 

 :  1997عىل اساس اسعار  2001جدول  المرحلة الثالثة :   -

C2 × D3

B3
= C 

 :  1997عىل اساس اسعار  2002جدول  :  المرحلة الرابعة  -

C3 × D4

B4
= C4 

 :  1997عىل اساس اسعار  2003جدول  :  المرحلة الخامسة  -

C4 × D5

B5
= C5 

 :  1997عىل اساس اسعار  2004جدول  المرحلة السادسة :   -

C5 × D6

B6
= C6 

 :  1997عىل اساس اسعار  2005جدول  :  المرحلة السابعة  -
C6 × D7

B7
= C7 

 
تم تحلي  البيانات باالستفادة من برنامج اكس  الج  تلدي  االسعار من االسعار الجارية  المستخدمة: التقنية  -

ز االوىل من 1997اىل االسعار بناء لسنة االساس  تي 
ة الزمنية اىل في  م والثانية 2000-1997م  كما تم تجزئة الفي 

ز يبينان 2005اىل  2000من  حجم ك  مصدر من مصادر م من يالل تجميع ثمانية جداول ويالصتها بجدولي 
 النمو جانب الطلب. 

اسعار  اساس على 1998جدول 

1998  

) 2(B 

اسعار  اساس على 1999جدول

1997 

) 2( A 
اسعار  اساس على 2000جدول 

1999  

)  2(D 

اسعار  اساس على 2000جدول 

1997  

(C2)  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   المبحث
 
   المحورية القطاعات تشخيص - الثان

 
   اإلقتصاد ف

 
 :  ( الحذف نظرية)  اللبنان

ي  22إن تطبيق المعادالت السابقة
ي أصدرتها وزارة التجارة اللبنانية والت 

عىل جداول المديالت والمخرجات الت 
) بحسب التصنيف العالىمي المقرة من اخأمم المتحدة عام  23تقسم اخأنشطة اإلتتصادية إىل ثمانية تطاعات

ة الممتدة من العام  1993 الجارية    م   وبالقيمة 2005إىل العام  1997للحسابات القومية ( حيث تشم  الفي 
ز  ي وكذلك  يعطينا فكرة عن العالتة الفنية بي 

ي اإلتتصاد اللبنائز
ز
يعطينا فكرة دتيقة عن القطاع المحوري ف

القطاعات اإلتتصادية المختلفة  تمت االستفادة من برنامج اكس  لتحلي  النتائج. الجداول التالية ترسر  لنا 
 م(:  2005  -2000 -1997فقط للسنوات باخأرتام نتائج المعادالت السابقة ) بعنوان مثال 

) –المدخالت  1 جدول  
 
 باالسعار الجارية (  1997المخرجات لالقتصاد اللبنان

 

                                                           

تم إستخراج هذه المعادالت رياضيا وذلك باإلعتماد عىل نمرية المصفوفات ومقلوب مصفوفة ليئونتيف وباالستفادة من برنامج  -22 
 اكس  . 

ي يتشك  منها ك   - 23 
التصنيف الموحد لألنشطة اإلتتصادية   وزارة التجارة اللبنانية    حيث جاء فيم رسر  مفص  لألنشطة الت 

 إلتتصادية . تطاع من القطاعات ا

     LBP billion 

Intermediate uses Final uses 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total  Final Change  Total

Agric. Energ. Manuf. Cons- Transp. Other Trade Admi- interm. Con- in 

Livest. water industr truction comm. serv.  nistrat. uses umpt. GFCF Exports invent. 

1. Agric. & livestock  256 0 1,314 5 0 11 0 0 1,586 2,081 2 331 0 4,000

2. Energy & water  11 595 278 17 424 231 8 44 1,616 1,398 0 1 0 2,922

3. Manufacturing  204 104 2,830 2,214 11 678 295 135 6,478 9,841 2,547 1,426 -60 20,232

4. Construction  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,596 0 0 4,596

5. Transp. & commun. 0 0 0 0 150 399 114 30 707 1,157 0 140 0 2,004

6. Other services  24 4 104 104 163 421 458 984 2,205 7,042 0 64 0 9,311

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 750

8  Administration  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,958 0 0 0 3,958

494 704 4,526 2,340 748 1,740 876 1,193 12,592 25,478 7,145 2,712 -60 47,866

1,556 226 3,232 2,256 1,256 8,126 5,118 2,765 24,008

2,050 930 7,758 4,596 2,004 9,866 5,994 3,958 36,600

1,027 1,349 8,890      11,266

Taxes on imports   77 505 1,323    -1,905  0

Trade margins   846 231 2,262    -3,338  0

Total resources  3,763 2,922 20,087 4,987 2,034 9,866 706 4,026 47,866

 Year1997 current value

Total uses  

Value added  

7. Trade  

Output  

Imports  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  العام  2جدول 
 
 1997حجم إنخفاض إجماىل  الناتج المحل  بناء عل منهجية الحذف بالطرق الثالثة ف

ة(  )مليار لت 

الحذف العامودي )ناحية  منهجية سال   
الطلب (بناء عىل منهجية 

 دياتزنلاكر  

الحذف السطري  )ناحية 
العرض (بناء عىل منهجية   

 دياتزنلاكر 

 
TL رتلم 

jBL 

رت
  بم

 
iF 

 رتلم
 

 

   3 1974   8 594 4 1741 تطاع الزراعة 

   4 1967   7 733 6 1358 تطاع الطاتة 

تطاع 
   1 6775   1 4856 1 5932 الصناعة 

   5 0   2 2758 3 2758 تطاع البناء 
   6 809   6 906 7 1320 تطاع النق  

تطاع 
   2 2521   3 2068 2 3560 الخدمات 

   7 0   5 1193 8 1193 تطاع التجارة 
 القطاع العام 

1464 5 1464 4   0 8   

 
  ) –المدخالت 3 جدول

 
 م باالسعار الجارية( 2000المخرجات لالقتصاد اللبنان

 

     LBP billion 

Intermediate uses Final uses 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total  Final Change  Total

Agric. Energ. Manuf. Cons- Transp. Other Trade Admi- interm. Con- in 

Livest. water industr truction comm. serv.  nistrat. uses umpt. GFCF Exports invent. 

1. Agric. & livestock  199 0 1,109 3 0 10 0 0 1,322 1,986 19 214 0 3,541

2. Energy & water  14 781 287 18 699 276 9 33 2,117 1,498 0 2 0 3,617

3. Manufacturing  181 96 2,375 1,534 13 632 211 132 5,175 9,116 1,598 1,364 -160 17,094

4. Construction  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,651 0 0 3,651

5. Transp. & commun. 0 0 0 0 377 651 205 11 1,244 1,499 0 267 0 3,011

6. Other services  26 4 103 96 279 458 415 1,109 2,490 7,960 0 68 0 10,519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0 658

8  Administration  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,428 0 0 0 4,428

421 881 3,874 1,651 1,368 2,028 840 1,284 12,347 26,488 5,268 2,573 -160 46,517

,614 221 3,027 2,000 1,643 8,491 5,003 3,143 25,143

,035 1,101 6,901 3,651 3,011 10,519 5,844 4,428 37,490

731 1,708 6,588 9,027

Taxes on imports   86 543 1,310 -1,939 0

Trade margins   731 265 2,294 -3,247 0

Total resources  3,541 3,617 17,094 3,651 3,011 10,519 658 4,428 46,517

 Year 2000 current value

Total uses  

Value added  

7. Trade  

Output  

Imports  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  العام  4جدول 
 
 2000حجم إنخفاض إجماىل  الناتج المحل  بناء عل منهجية الحذف بالطرق الثالثة ف

ة(  )مليار لت 

الحذف العامودي حذف العمود  منهجية سال   
)ناحية الطلب (بناء عىل منهجية 

 دياتزنلاكر  

الحذف السطري  )ناحية العرض (بناء عىل 
 منهجية   برمبناي روش دياتزنلاكر 

 TL رتلم 
jBL  

   رتلم
iFL 

 رتلم
 

 

   4 1734   8 481 7 1457 تطاع الزراعة 

   2 2681   7 908 5 1829 تطاع الطاتة 

   1 5506   1 4132 1 4930 تطاع الصناعة 

   6 0   3 2116 4 2116 تطاع البناء 

   5 1409   4 1659 3 2255 تطاع النق  

   3 2676   2 2688 2 4280 تطاع الخدمات 

   7 0   6 1144 8 1144 تطاع التجارة 

   8 0   5 1638 6 1638 القطاع العام 

 
  ) –المدخالت 5 جدول

 
 م باالسعار الجارية(2005المخرجات لالقتصاد اللبنان

 
 
 
 

     LBP billion 

Intermediate uses Final uses 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total  Final Change  Total

Agric. Energ. Manuf. Cons- Transp. Other Trade Admi- interm. Con- in 

Livest. water industr truction comm. serv.  nistrat. uses umpt. GFCF Exports invent. 

1. Agric. & livestock  216 0 1181 5 0 14 0 0 1415 2188 20 344 -35 3932

2. Energy & water  22 1368 551 28 1214 361 15 92 3650 2023 0 10 -60 5623

3. Manufacturing  223 131 3383 2000 21 710 279 153 6900 11848 2258 3479 39 24524

4. Construction  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4858 0 0 4858

5. Transp. & commun. 0 0 33 0 889 903 439 24 2288 2451 0 203 0 4942

6. Other services  34 19 168 156 459 514 518 1011 2879 10165 0 383 0 13427

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0 917

8  Administration  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5002 0 0 0 5002

496 1519 5315 2189 2582 2501 1251 1280 17132 33677 7137 5335 -55 63225

1690 -188 3786 2669 2360 10925 7534 3722 32499

2186 1331 9101 4858 4942 13427 8785 5002 49631

854 3209 9531            13594

Taxes on imports   101 729 1812         -2643    0

Trade margins   791 354 4080            -5225     0

Total resources  3932 5623 24524 4858 4942 13427 917 5002 63225

 Year 2005 current value

Total uses  

Value added  

7. Trade  

Output  

Imports  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  العام  6جدول 
 
 2005حجم إنخفاض إجماىل  الناتج المحل  بناء عل منهجية الحذف بالطرق الثالثة ف

ة(  مليارلت 

الحذف العامودي حذف العمود  منهجية سال   
)ناحية الطلب (بناء عىل منهجية 

 دياتزنلاكر  

الحذف السطري  )ناحية العرض (بناء عىل 
 منهجية   برمبناي روش دياتزنلاكر 

 
TL رتلم 

jBL  
 رتلم

 
 

iF 
 رتلم

 
 

   5 1824   8 571 8 1612 تطاع الزراعة 

   2 4697   7 1557 4 3202 تطاع الطاتة 

   1 7313   1 5745 1 6342 تطاع الصناعة 

   6 0   4 2789 5 2789 تطاع البناء 

   4 2507   3 3134 3 3918 تطاع النق  

تطاع 
   3 3233   2 3504 2 5337 الخدمات 

   7 0   5 1817 6 1817 تطاع التجارة 

   8 0   6 1651 7 1651 القطاع العام 

ي حيث يمكن تراءة 
ي الحذف الفرضز

ز
تلة عىل إستخدام المنهجيات الثالثة ف تشي  الجداول السابقة إىل النتائج المي 

 هذه النتائج ضمن ثالث محاور : 

لحذف تطاع عىل إجماىلي الناتج المحىلي التأثي  الكىلي ) منهجية سال (  المحور األول :  -1
24   . 

2-  :  
 
ي ) جانب الطلب المحور الثان

 (لحذف تطاع عىل إجماىلي الناتج المحىلي  .  25التأثي  الخلفز
التأثي  اخأمامي ) جانب العرض المحور الثالث :  -3

 (  لحذف تطاع  عىل إجماىلي الناتج المحىلي  .   26
 :  القطاعات بقية عل قطاع لحذف(  سال منهجية)  الكل   التأثت   - األول المحور

 عىل إجماىلي الناتج المحىلي   بمعتز أنم عىل 
ز يشي  العمود اخأول من ك  جدول اىل مدى تأثي   حذف تطاع معي 

فرض حذفنا تطاع ما فما هو المقدار الذي سينخفض بم حجم الناتج المحىلي اإلجماىلي  نتيجة لذلك الحذف   
نا سابقا إىل أن هذه ا هاوتد أرسر  من غي 

ها عن مدى التأثي  أكي  ز بشموليتها وتعبي    ولتوضي  ذلك  27لمنهجية تتمي 
 ( : 5نأيذ مثال الجدول )

العمود اخأول يشي  إىل التأثي  الكىلي للحذف فعىل سبي  المثال فإذا حذف القطاع الصناغي سنجد أن حجم الناتج 
ي  6342المحىلي اإلجماىلي سوف ينخفض بمقدار 

ز
ة   ف  إذا حذفنا تطاع الزراعة فإن اخأثر الكىلي هو  مليار لي 

ز حي 

                                                           
24 - GDP : Gross Domestic  Product  
25 - Demand Side  
26 - Supply Side  

بانویی، علی اصغر ودیگران : بكارگيري پيوندهاي نسل اول ،دوم،سوم در سنجش خدمات توليدي وخدمات توزیعي :تجربه  - 27 

  1388دي ماه  -ستانده دانشگاه عالمه طباطبایيایران وبعضي از كشورهاي منتخب .مقاله ارائه شده در كنفرانس ملي داده 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة لبنانية   وهكذا إذا حذفنا تطاع  1612إنخفاض الناتج المحىلي اإلجماىلي سوف ينخفض بمقدار   مليار لي 
ة لبنانية وهذا االمر ينطبق عىل  5337الخدمات نجد أن الناتج المحىلي اإلجماىلي سوف ينخفض بمقدار  مليار لي 

 . ) تحلي  النسب ( بقية القطاعات 

ا عىل إنخفاض الناتج المحىلي   2005-2000-1997تدل النتائج السابقة ) الجدوال   تأثي 
( إىل أن القطاع اخأكي 

ي أن تطاع الصناعة هو القطاع 
االجماىلي هو تطاع الصناعة ويليم بالتناوب تطاع البناء وتطاع الخدمات . هذا يعتز

ي تحلي  اإلتتصاد المحوري الذي يؤدي ضعف إنتاجيتم إىل
ز
 ضعف اإلتتصاد كك    وهذا يالف المتعارف ف

ي   حيث أن الشائع هو تطاع الخدمات   نعم تد يكون السبب هو التصنيف المعتمد لألنشطة وهو 
اللبنائز

ه من   من غي 
تصنيفها إىل ثمانية تطاعات . فلحسب نمرية النمو غي  المتوازن فإن تطاع الصناعة يستطيع أكي 

ي اإلتتصاد تؤدي إىل دفع التوازن اإلتتصادي من حالة القطاعا
ز
ت أن يخلق مجموعة من اإليتالالت التوازنية ف

ز هذا القطاع  إىل حالة أيرى وتضع عجلة النمو عىل مسارها الصحي  وهذا بسبب التكام  واإلرتلاط الموجود بي 
ي أمامي 

ي والثائز
ز اخأول يلفز ي .  وبقية القطاعات. هذا االرتلاط ذو إتجاهي 

ي المحور الثائز
ز
حم ف وهذا ماسوف نرسر

بالطبع ال ينفص  ذلك عن بقية القطاعات المحورية اخأيرى مث  تطاع الخدمات والبناء . ونجد أيضا أن أت  
ا هو تطاع الزراعة والقطاع العام    ويشي  الجدول التاىلي إىل اخأهمية النسبية لتغيي  ك  تطاع عىل القطاعات تأثي 

  لمحىلي : إجماىلي الناتج ا

) منهجية سال(7 جدول  النسب المئوية للتأثت  الكل  لحذف القطاعات عل اجماىل  الناتج المحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسب المئوية للتأثير الكلي لحذف القطاعات على GDP  ) منهجية سال ( 

1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005%

قطاع الزراعة  9.01 8.17 7.91 7.42 7.47 9.82 7.00 6.95 6.04

طاقة  قطاع ال 7.03 6.61 7.75 9.31 9.11 12.76 10.40 10.60 12.01

صناعة  قطاع ال 30.69 30.40 27.42 25.09 24.59 12.90 23.76 24.28 23.78

بناء  قطاع ال 14.27 15.01 12.05 10.77 10.27 16.54 9.87 10.40 10.46

نقل  قطاع ال 6.83 6.54 8.95 11.48 11.78 28.63 12.97 13.90 14.69

خدمات  قطاع ال 18.42 19.44 21.45 21.78 22.04 8.68 21.40 20.01 20.01

تجارة  قطاع ال 6.17 5.97 6.22 5.82 6.78 10.67 6.37 7.57 6.81

قطاع العام  ال 7.58 7.85 8.26 8.34 7.95 0.00 8.21 6.28 6.19
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الرسومات البيانية التالية  اخأهمية النسبية لك  تطاع مقايسة بالقطاعات اخأيرى :   حيث تبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عملية اإلستثمار أو الدفعة القوية المطلوبة 
ز
ي نستفيدها من هذا التحلي  هو ترتيب اخأولويات ف

النتيجة الت 
ي للنهوض باإلتتصاد حيث سوف يؤدي اإلستثمار بهذه المنهجية 

ز
إىل تحقيق أعىل معدل من اإلنتاجية ف

 .  اإلتتصاد 

   المحور
 
   التأثت   - الثان

 :  ) GDP) المحل   الناتج إجماىل   عل قطاع لحذف(  الطلب جانب) الخلف 

ي هو نوع اإليتناق الذي يخلقم ضغط الطلب من تل  تطاع ما عىل القطاعات اخأيرى   
المقصود بالتأثي  الخلفز

ي زاد الطلب عليها    وإرتفاع اخأسعار  –من ناحية الطلب  –هذا الضغط 
سوف يؤدي إىل إرتفاع أسعار السلع الت 
وعات المنتجة هكذا يدمات   حيث يحف زها عىل زيادة إنتاجها  مما يحرك عجلة يزيد من هامش الرب    للمرسر

ايد عىل منتجاتها من تل  تطاع  ز النمو من يالل إستخدام عوام  إنتاج جديدة لزيادة إنتاجها لتلبية الطلب المي 
ي لحذف تطاع الصناعة هو دراسة مقدار إنخفاض الطلب الكىلي نتيجة الحذف 

الصناعة   إذن التأثي  الخلفز
ي لقطاع الصناعة ) م

ه من القطاعات ولكن ك  ذلك من ناحية الفرضز ثال ( أو تطاع النق  والمواصالت  أو غي 
 تأثي  هذا الحذف عىل حجم الطلب الكىلي  . 

ي عىل إجماىلي 
ي حجم التأثي  الخلفز

ز
من يالل الجداول السابقة يتض  أن تطاع الصناعة يتصدر تائمة القطاعات ف

الطلب الكىلي  وهذا يدل عىل أن بقية القطاعات تشك  مديالت والطلب الوسيط للقطاع الصناغي وتشك  
ي يتحملها هذا القطاع   وبالتاىلي فإن يلق دفعة توي

ي القطاع الصناغي إجماىلي التكاليف الت 
ز
 سوف ة إستثمارية ف

ي  تنتج هذه السلع الوسيطة   عىل 
تحفز الطلب عىل السلع الوسيطة وهذا اخأمر سوف يشجع القطاعات   الت 

زيادة أنتاجها وزيادة اإلنتاج حكما تؤدي إىل زيادة الطلب عىل عوام  اإلنتاج وبالتاىلي تحقيق النمو واإلنتقال من 
 من التوازن .  مرحلة إىل مرحلة أيرى

 النسب المئوية لتأثت  حذف القطاعات عاموديا) جانب الطلب( عل اجماىل  الناتج المحل  8 جدول

 

 GDP النسب المئوية لتأثير حذف القطاعات عاموديا ) جانب الطلب ( على

1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005%

قطاع الزراعة  4.08 3.46 3.39 3.26 3.06 2.90 2.77 2.81 2.75

قطاع الطاقة  5.03 4.79 5.20 6.15 6.07 6.49 6.63 6.74 7.50

قطاع الصناعة  33.32 31.89 30.17 27.98 28.14 27.87 28.14 28.68 27.66

قطاع البناء  18.93 20.27 16.14 14.33 13.69 13.08 13.05 13.48 13.43

قطاع النقل  6.22 5.93 8.30 11.24 11.18 12.26 12.76 13.59 15.09

قطاع الخدمات  14.19 15.00 17.40 18.20 18.23 17.79 17.37 16.74 16.87

قطاع التجارة  8.19 8.06 8.33 7.75 9.04 8.80 8.43 9.82 8.75

القطاع العام  10.05 10.60 11.06 11.09 10.59 10.81 10.85 8.15 7.95
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

  ) جانب الطلب(  4رسم توضيج  
 م  2007النسب المئوية لتأثت  حذف القطاعات الخلف 

 

 

  ) جانب الطلب( 5رسم توضيج  
 م 2000النسب المئوية لتأثت  حذف القطاعات الخلف 

 

  ) جانب الطلب(  6رسم توضيج  
   2005النسب المئوية لتأثت  حذف القطاعات الخلف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للقطاعات 
ي العام   GDPعىل اليشي  الجدول السابق إىل النسب المئوية للحذف الفرضز

ز
ز ف م 1997حيث يتبي 

ي طلب تطاع الصناعة عىل القطاعات  %35أن 
ز
من إنخفاض الناتج المحىلي اإلجماىلي يعود إىل اإلنخفاض ف

ر أن بمعت  آخاخأيرى وهذا يدل عىل مدى إرتلاط تطاع الصناعة بلقية القطاعات من ناحية الطلب الوسيط   
تستورده الصناعة من  %65إىل قطاع الصناعة بعنوان طلب وسيط ومن إجماىل  ما ينتج محليا يذهب  35%

  إعتماد الصناعة عل الواردات من السلع الوسيطة مما يعرضها للتقلبات اإلقتصادية 
الخارج ، ما يعت 

ي زيادة وإرتفاع تكاليف الصناعة . هذه النسب  الخارجية ويحعلها مرهونة للخارج
ز
  هذا االمر ينعكس ف

ي بق
ز
ي العام نشاهدها ف

ز
 %27من ناحية الطلب إىل  –نجد إنخفاض تأثي  الصناعة  2005ية السنوات تقريلا . ف

ان التجاري  ز ي المي 
ز
وهذا يدل من جهة إىل زيادة إعتماد الصناعة عىل السلع المستوردة ما ينتج عنم زيادة العجز ف

ب عىل السلع الوسيطة المحلية ) مقدار زيادة اإلعتماد عىل الخارج ( ومن جهة أيرى تخفيض الطل %6بنسلة 
ي تنتج هذه السلع. 

وعات الت   مما يؤثر سللا عىل ربحية المرسر

ي 
ز القطاعات من ناحية الطلب مما يدل عىل مدى ارتلاط اإلتتصاد اللبنائز المالحمة العامة هي ضعف العالتة بي 
ي عملية اإلنتاج أو إستغناء ك  تطاع عن بقية 

ز
ي تدي  ف

بالخارج من ناحية السلع الوسيطة أو اإلستثمارية الت 
يطة إلنتاجم   وهذا مؤرسر يطي  يدل إما عىل القطاعات   بحيث ينتج المواد اخأولية والسلع والخدمات الوس

إنخفاض مؤرسر اإلستقاللية اإلتتصادية للللد ويجعلم عرضة للتقللات اإلتتصادية والمالية العالمية ويزيد من 
ي  أو تخلف القطاعات اإلتتصادية فيم . فعىل سبي  المثال نجد أن تطاع الزراعة  إنكشافم عىل العالم الخارج 

( وهذا ما يؤرسر % 97م ) 2000ام  عىل الخارج أو أنم يعتمد عىل نفسم )وياصة بعد العام يعتمد بشك  شلم ك
عىل عدم تكام  القطاع الزراغي مع بقية القطاعات   حيث تتم تلبية الطلب عىل السلع والخدمات الوسيطة إما 

ان عىل وجو  اد أو إنتاج نفس القطاع لهذه السلع وكال اخأمرين يؤرسر ي هذا المن يالل اإلستي 
ز
 قطاع . د يل  بنيوي ف

  :  ) GDP) المحل   الناتج إجماىل   عل قطاع لحذف األمام   التأثت   -الثالث المحور

يعي  االرتلاط االمامي عن العرض من السلع والخدمات كسلع ويدمات وسيطة للقطاعات اإلنتاجية اخأيرى  
وبالتاىلي يخلق هذا اخأثر فائض يحفز القطاعات اخأيرى عىل زيادة اإلنتاج نتيجة إنخفاض أسعار المديالت 

بالتاىلي امش الرب    لديها ورفع انتاجيتها و وتكاليف عوام  اإلنتاج وبالنهاية إنخفاض تكلفة اإلنتاج مما يزيد من ه
ارتفاع معدالت النمو بشك  عام . إذن توض  لنا الجداول السابقة وجدول النسب التاىلي حجم ومقدار تأثي  

 حذف تطاع ما عىل بقية القطاعات :   

 النسب المئوية لتأثت  حذف القطاعات سطريا )جانب العرض( 9 جدو ل

 

 GDP النسب المئوية لتأثير حذف القطاعات سطريا ) جانب العرض ( على

1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005%

قطاع الزراعة  14.05 14.04 13.29 12.38 12.22 12.29 11.44 11.00 9.32

قطاع الطاقة  14.00 13.20 15.60 19.14 18.74 20.40 21.58 21.68 24.00

قطاع الصناعة  48.23 48.71 43.50 39.31 38.37 36.32 37.01 38.09 37.36

قطاع البناء  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

قطاع النقل  5.76 5.53 7.85 10.06 10.62 12.11 12.41 13.18 12.81

قطاع الخدمات  17.95 18.52 19.77 19.11 20.05 18.87 17.56 16.05 16.52

قطاع التجارة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

القطاع العام  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  حيث يشك  تطاع  28يوض  الجدول السابق نسب تأثي  حذف القطاع عىل بقية القطاعات من ناحية العرض
ز  او  نسلة التأثي  ما بي 

ا حيث تي   تأثي 
ي  2005عام  %37و 1997عام  %48الصناعة كذلك القطاع اخأكي 

ز
  يليم ف

م وهذا ينسجم مع كون الطاتة هي من أهم المديالت للعملية اإلنتاجية 2005عام %24اخأهمية تطاع الطاتة 
ي حيث لم

ي اإلرتلاط الخلفز
ز
ز ف ( وهذا يدل عىل إعتماد  %7يكن لقطاع الطاتة أي تأثي  يذكر ) وعىل عكس ما تبي 

ي تلبية الطلب الوسيط لديم. 
ز
د ف  تطاع الطاتة عىل اإلستي 

ي العام 
ز
ي إىل  - %3من   2005تزداد هنا أهمية تطاع الزراعة حيث يزيد حجم التأثي  ف

تقريلا  % 10اإلرتلاط الخلفز
اع الزراعة يشك  فرصة للقطاعات اخأيرى للتخفيف من تكاليف اإلرتلاط اخأمامي   وهذا يدل عىل أن تط –

 إنتاجها . 

   األقتصادية القطاعات نمو مصادر - الثالث المبحث
 
 :  لبنان ف

ي ي تدمها ك  من تشيز
كوين   29تشك  نماذج التحلي   البنيوي الت  ي  30وسي 

ز
المبتز النمري لتحلي  مصادر النمو ف

ز بوجود ثنائية ي  تتمي 
ي القطاعات اإلنتاجية لديها  31الدول النامية الت 

ز
ي مقالتم  32  وكما أشار أيضا "آرثر لويس " ف

ز
ف

ي  33حول " نمرية التحوالت الهيكلية"
ز
فإنم لم تعد نماذج المدرسة النئيوكالسيكية كافية لتحلي  مصادر النمو ف

ي الذي يتواجد الدول ال
ي المقدمة هو الخل  المؤسسائ 

ز
نا ف ة من القيود أهمها كما أرسر نامية لوجود مجموعة كبي 

ي هذه الدول من يالل 
ز
ي ظلم آليات السوق   وبالتاىلي البد من تحلي  مصادر النمو ف

ز
فيم نمام التسعي  وتعم  ف

ات الفنية وماشابة والدايلنماذج تأيذ بالحسلان ك  العوام  البنيوية من تبي  العوام  الخارجي  .  م ذلكية والتغي 

ي  كوين –هنا نعيد كتابة نموذج تشييز الذي سنعتمده لتحديد مصادر النمو جانب الطلب لالتتصاد  34سي 
 : ي
 اللبنائز

ي ومن بعد عرض للنتائج  العملية وتحليلها . 
 فيما يىلي عرض للنموذج الرياضز

   -اوال  
 : (  35) بشکل مصفوفهالنموذج الرياض 

- M                          (1) –+ F +E  iX = W 
- X  ( الناتج القوم =GDP ) 
- W  (المحىلي عىل السلع الوسيطة + الواردات للسلع الوسيطة )الطلب المحىلي = الطلب 
- F  = ي

 الطلب المحىلي النهائ 
- E-M  = الواردات ( –يالص الصادرات ) الصادرات  

                                                           
28 - Supply Driven Linkage  
29  -Hollis B Chenery , Tsunehiko Watanabe " : International Comparison of The Structure of  Production” , Econometrica 

(pre-1986); Oct 1958 ,pp. 487    
30 - Kubo, Robinson , Syrquin(1986): ”The  Methodology  of Multisector Comparative Analysis  “ ,  Oxford  University  

Press ,1986 
31 - Dualism  
32 - Arthur Lewis    
33 - Syrquin  

chenery syrquin  34 

35 - Matrix  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

- ii  a   للقطاع  
 :  "ith" قطاع والجل" "Jthالمعامل الفت 

- aii= Wij/Xi  
 

-   A مصفوفة مربعة تتشكل من : iia   : 
- AX = Wi                                           (2)  

  المعادلة )2نعوض المعادلة ) -
 
 :  (نحصل عل1( ف

- X= AX + F + E-M 
 

- mi= Mi/(Wi + Fi )                             (3)  
- Mi= mi

wWi +mi Fi                            (4) 
ي المحىلي و الوسيط من الواردات . 4المعادلة ) -

 ( تشي  اىل سهم ك  من الطلب النهائ 
  المعادلة  4اذا عوضنا المعادلة  -

 
 نحصل عل :  3ف

- X= (I-mw )AX + (I – mf)F +E           (5) 
-  wm–I    ي من الواردات  للسلع الوسيطة و

سهم الناتج المحىلي النهائ 
f m –I    ي

 سهم الناتج المحىلي النهائ 
ي الطلب 

ز
من الواردات للسلع النهائية .وكذلك بعنوان شوايص لمعرفة نسلة االحالل مح  الواردات ف

 المحىلي عىل السلع الوسيطة والسلع النهائية . 
ي المعادالت اعاله نحص    w( F=Λ wm–(I و         f= Λ )Ffm -( Iالج  سهولة التحلي  :   -

ز
ونعوض ذلك ف

 عىل المعدلة التالية : 
- X = ΛwAX +  ΛfF +E                        (6)  
- X = (I -ΛwA )-1)ΛfF + E )                    (7)  

 (.  Input – outputالمديالت والمخرجات )تشي  اىل نموذج  7المعادلة  

- 1-)A wΛ-(I   ي عىل
: هذه العلارة تشي  اىل معکوس مصفوفة لئونتيف الت  تعي  عن نسلة الطلب النهائ 

 .  ئيةالسلع النها علارة عن نسلة الطلب المحىلي عىل F + E)f)Λالسلع الوسيطة .  
1-A )wΛ-= (I 1-F + E), WfD = )Λ    

- X =W-1D 
ز( مع االيذ باالعتلار المعامالت 8تفاض  المعادلة ) -  : 37وباشم 36الفنية واالحجام نحص  عىل شوايص السبي 

- ΔX = Δ )W-1D) = W0
-1ΔD+ΔW-1DO +    ΔW-1ΔD   )9( 

- ΔX = W1
-1ΔD + ΔW-1D0                             (10) 

- ΔX = W-1ΔD + ΔW-1ΔD1                            (11) 
ز : اذا ايذنا باالعتلار المعاماالت الفنية للسنة االوىل  ة نحص  عىل شايص السبي   واالحجام للسنة االيي 

- ΔX = W0
-1Λf

OΔF + W-1 ΔE + W-1 ΔΛfF +W0
-1 Λw  Wi

1 + W0
-1 Λw

0 ΔAX1       (12) 
 حيث تشت  المعادلة السابقة اىل خمسة عوامل للنمو عبارة عن : 

- ΔF O
fΛ1-

0W  = الطلب المحىلي   مصفوفة 

                                                           
36 Lasperes 
37 - Pashe 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

- ΔE  1-W      الصادرات   مصفوفة 
- FfΔΛ 1-W      = االحالل مح  الواردات للسلع النهائية  مصفوفة 
- 1

iW  wΛ 1-
0W    = االحالل مح  الواردات للسلع الوسيطة   مصفوفة 

- 1ΔAX0 
wΛ 1-

0W   = ي المعامالت الفنية مصفوفة
ز
ات ف  . التغيي 

 
ي من العام 

م   2005والعام  1997نطبق المعادالت السابقة عىل جداول المديالت والمخرجات لالتتصاد اللبنائز
ي دونت سنويا وباالسعار الجارية ومن ثم تم تعديلها باالسعار الثابتة لسنة االساس سنة 

م   وتد 1997والت 
 استخدم برنامج اكس  لتطبيق ذلك : 

 
ة –عوامل النمو  10جدول  ة لبنانیة ( 2001-1997جانب الطلب للفت   م )ملیار لت 

-
0W
ΔFO

fΛ1 
ΔE1-

0W 1FfΔΛ 1-
0W 

  wΔΛ 1-
0W

1 
iW 

1ΔAX0 
wΛ 1-

0W 
1997- 
2001 

 
 
 
 

الطلب 
 الدايىلي 

الطلب 
ي   الخارج 

اإلحالل مح  
الواردات خأج  
 السلع النهائية

اخأحالل 
مح  

الواردات 
خأج  السلع 
 الوسيطة 

 

ات المعامالت  تغي 
ي جداول  

ز
الفنية ف

المديالت 
 (  I-Oوالمخرجات ) 

1 2 3 4 5 

 تطاع الزراعة  69.67- 27.80- 50.13- 26.26 226.56
 تطاع الطاتة  30.08- 14.98- 15.45- 17.38 1.68-

413.43 994.34 -392.31 -195.05 53.76 
تطاع 
 الصناعة 

 تطاع البناء  0.00 0.00 0.00 0.00 657.16-

 تطاع النق   505.28 0.10- 0.20- 17.34 443.33

1058.84 -24.72 -4.22 -2.14 154.04 
تطاع 
 الخدمات 

 تطاع التجارة  0.00 0.00 0.00 32.00- 0.00

 القطاع العام  0.00 0.00 0.00 0.00 618.19
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
  قطاع الصناعة  10رسم توضيج  

 
 م )مليار ل.ل(  2001-1997مصادر النمو ف

 
 نسب مصادر النمو 11 جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصادر النمو في القطاع الصناعي 1997- 2001م   مليار ليرة لبنانية  %

الطلب الداخلي 413.43 47.29

الطلب الخارجي 994.34 113.75

اإلحالل محل الواردات ألجل السلع النهائية -392.31 -44.88

األحالل محل الواردات ألجل السلع الوسيطة  -195.05 -22.31

)  I-O ( تغيرات المعامالت الفنية في جداول  المدخالت والمخرجات 53.76 6.15
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة –عوامل النمو  12جدول  ة لبنانیة ( 2005-2001جانب الطلب للفت   م )ملیار لت 

ΔFO
fΛ1-

0W ΔE1-
0W 1FfΔΛ 1-

0W 1 
iW  wΔΛ 1-

0W 1ΔAX0 
wΛ 1-

0W 2001-
2005 

 
 
 
 

 الطلب الدايىلي 
الطلب 
ي   الخارج 

اإلحالل مح  
الواردات خأج  
 السلع النهائية

اخأحالل مح  الواردات 
 خأج  السلع الوسيطة 

 

ي 
ز
ات المعامالت الفنية ف تغي 
جداول  المديالت 

 (  I-Oوالمخرجات ) 

1 2 3 4 5 

454.2 408.6 -39.9 -19.6 -132.1 
تطاع 
 الزراعة 

-43.4 69.8 1.8 18.0 -301.1 
تطاع 
 الطاتة 

1769.8 2802.5 -882.0 -490.3 870.6 
تطاع 
 الصناعة 

 تطاع البناء  0.0 0.0 0.0 0.0 981.8

657.7 98.2 -0.7 -0.4 394.3 
تطاع 
 النق  

897.3 25.6 -10.3 -5.6 26.3 
تطاع 
 الخدمات 

-80.0 199.0 0.0 0.0 0.0 
تطاع 
 التجارة 

499.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
القطاع 
 العام 

 
 
 

 

 

 م )مليارل.ل( 2005-2001مصادر النمو في قطاع الصناعة  11 رسم توضيحي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 م2005-2001نسب مصادر النمو  13 جدول

 

ز من الجداول السابقة أن الطلب  ي نمو تطاع الصناعة حيث يشك  يتبي 
ز
) الصادرات( هو العام  اخأول ف ي الخارج 

ي المرحلة اخأوىل 
ز
ي الثانية  % 47ف

ز
ز  %43وف ة مابي 

ي الفي 
ي هذا القطاع   ففز

ز
ي تشك  النمو ف

من إجماىلي العوام  الت 
ي ) الصادرات ( 2001 – 1997 ي حجم الطلب الخارج 

ز
ة تقريل 995م  شك  مقدار التغيي  ف ز شك  مليار لي  ي حي 

ز
ا ف

ز  413الطلب الدايىلي  ة ما بي 
ي الفي 
ز
ز نجد أن ف ي حي 

ز
ي . ف ة لبنانية أي ما يقارب نصف الطلب الخاراج  مليار لي 

ي 2001-2005 ي الطلب الخارج 
ز
ة والطلب الدايىلي  2805م يللغ مقدار التغي  ف ة بنفس  1769مليار لي  مليار لي 

ز الفي   ة السابقة   وبالمقارنة بي 
ز النسلة للفي  ي ما بي   نجد أن الطلب الخارج 

ز زاد بمقدار ثالث  2005-2001تي 
ة   م .  2001-1997أضعاف   الفي 

ز سواء الج  السلع النهائية )  تي 
ي كلتا الفي 

ز
ز لعب اإلحالل مح  الواردات ف ي حي 

ز
ة ( أو  882-و 392-ف مليار لي 

ي النم 490-و 195-السلع الوسيطة )
ز
ة لبنانية (  دورا سلبيا ف ا لي  ي ملي 

ز
و حيث أدى إىل تخفيض معدالت النمو ف
القطاع الصناغي وهذا يدل عىل أن جزء من الطلب الدايىلي تحول إىل الخارج وبالتاىلي هو مؤرسر أيضا عىل زيادة 

ان المدفوعات بنفس النسلة   وإذا جمعنا مقدار التغي  لإلحالل مح  الواردات ) ز ي مي 
ز
مليار  490-و882-العجز ف

ة( نجد أنها تساو  ي الطلب الدايىلي )لي 
ز
ة  1769ي مقدار التغي  ف ي الفي 

ز
ة( تقريلا ف م . أما  2005-2001ملي  لي 

ة الثانية  ي الفي 
ز
ات الفنية فقد لعلت دورا إيجابيا  ف ة  860م ) 2005-2001التغيي  ة ( عىل عكس الفي  مليار لي 

ة ( حيث شكلت عامال محفزا للنمو ولو بش 53م ) 2001-1997اخأوىل  ك  بسيط . هنا البد من اإلشارة مليار لي 
ي تطاع الصناعة   فهيك  

ز
ورة إيجاد تغيي  بنيوي وهيكىلي ف

إىل أن مؤرسر المعامالت الفنية يدل عىل مدى ضز
ي هو دالة الصناعة اإلنتاج 

ي والتكنولوجيا المستخدمة وبالتاىلي إذا أردنا أن نرفع من إنتاجية  38 ي الفن اإلنتاج 
ز
ف

ي البنية الفنية 
ز
ي أو المادي وبالتاىلي ايجاد تغيي  ف

ي رأس المال سواء البرسر
ز
القطاع الصناغي البد من اإلستثمار ف

ي تطاع الصناعة
ز
ي نهاية المطاف إىل زيادة اإلنتاجية ف

ز
للقطاع الصناغي يؤدي ف

39 . 

  النتائج واالجابة عل الفرضيات -خامسا

ي 
ز
ز من يالل تحلي  الجداول والرسوم البيانية السابقة أن تطاع الصناعة يمث  القطاع المحوري اخأول ف يتبي 

ي حيث يوجد لديم أكي  حجم إرتلاط مع القطاعات اخأيرى سواء إرتلاطات يلفية أو أمامية   مما 
اإلتتصاد اللبنائز
ي أنم وبنا 

ي الدرجة يعتز
ز
اتيجية النمو غي  المتوازن يجب أن تنصب الدفعة القوية من اإلستثمارات ف

ء عىل إسي 
ي      القطاع الصناغي من حيث 

اخأوىل عىل تطاع الصناعة وليس عىل أي تطاع آير . من هنا البد من تفكيك وترسر
الطلب الصناغي عىل  اخأنشطة المكونة لم ومدى إرتلاط هذه اخأنشطة مع بقية القطاعات   حيث نجد أن

                                                           
38 - Function  

ي جذب العامالة من القطاع  -39 
ز
طلقا لنمرية لويس حول النمو االتتصادي فان القطاع الصناغي المتقدم يلعب دور القطاع الرائد ف

 الزراغي التقليدي  وهذا بدوره يؤدي اىل زيادة معدالت النمو . 

مصادر النمو في القطاع الصناعي 2001- 2005م   مليار ليرة لبنانية  %

الطلب الداخلي 1769.8 43.48

الطلب الخارجي 2802.5 68.85

اإلحالل محل الواردات ألجل السلع النهائية -882 -21.67

األحالل محل الواردات ألجل السلع الوسيطة  -490.3 -12.04

)  I-O ( تغيرات المعامالت الفنية في جداول  المدخالت والمخرجات 870.6 21.39
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لبنان هي صناعات تحويلية مما   40 %40منتجات القطاع الزراغي تشك  ما يقارب 
ز
بإعتلار أن أغلب الصناعات ف

ي   اخألبسة 
ي لبنان ومن أمثلتها التصنيع الغذائ 

ز
ي هذه الصناعات هو تاطرة للنمو ف

ز
يدعم فكرة أن اإلستثمار ف

ي الملحث ال
ز
ي ف
ها وسيأئ  ي أن الصادرات هي العام  اخأساسي لنمو القطاع الصناغي وبالتاىلي والجلديات  وغي 

ثائز
اتيجية والسياسة  اتيجية االحالل مح  الواردات أوالتصنيع الزراغي خأج  التصدير يصب  هو اإلسي 

فإن اسي 
ي وهذا ما سيوضحم الملحث الثالث  .   

 المثىل للنهوض باإلتتصاد اللبنائز

ز مما سبق أن الطلب ا   ليس فقط القطاع الصناغي ب  كما تبي 
ز ي تحفي 

ز
ي أي الصادرات يلعب دورا أساسيا ف لخارج 

ي بلد مث  لبنان الذي يمث  ضيق نطاق السوق 
ز
اإلتتصاد كك  وهذا ينسجم مع نمرية تشجيع الصادرات ف

ي مستوى نصيب الفرد من إجماىلي الدي  القومي القيدين 
وإنخفاض حجم الطلب المحىلي الناجم عن تدئز

ي المقاب  نجد أن الواردات سواء الرئيس
ز
. ف ي
ز عىل عملية التنمية فيم إضافة إىل الخل  البنيوي المؤسسائ  ي 

ي .  ي لعلت دورا معاكسا وأدت اىل معدل نمو سلت 
 الواردات من السلع الوسيطة أو لالستهالك النهائ 

ي هو الصناعة وياصة الصناعات التحويلية  
ي االتتصاد اللبنائز

ز
ز من التحلي  السابق ان القطاع المحوري ف يتبي 

ي مقدمة اللحث 
ز
ي طرحت ف

ي أي الصادرات  وبالتاىلي فان الفرضيات الت  وان مصادر النمو هو الطلب الخارج 
ات القطاع الصناغي والقطاع الزراغي تدعم  صحيحة.إن

امؤرسر ر أو تيجية التصنيع الزراغي خأج  التصديرؤية وإسي 
اتيجية االحالل مح  الواردات من السلع الزراعية ي لبنان مع اخأيذ بالحسلان أغلب المروف   اسي 

ز
كقاطرة للنمو ف

ي يعيشها هذا الللد . 
 واخأبعاد الت 
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ي لبنان  - 40 
ز
 م ... 2013تقرير وزارة الصناعة حول القطاع الصناغي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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