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 مقدمة....
كرَالفكرَلتطَتطكًراَكبيًراَكمستمًرا،َتبًعاكالتنميةَمفاىيـَالنمكََرفتَْعََ

َكساىمتَمحاكالتَاإلقتصادؼ َالنمكَ، َثناياَفيََتشخيصَمصادر
ظركفياَ،َفيَالكشفَعفَتجمياتَفكرَأفكارَاإلقتصادييفَكفيَظلَ

لردـَالفجكةََفيَرحمتوَالطكيمةََلمعثكرَعمىَالحقيقةَكالسعينسافَاإل
بيفَالمجتمعاتَ.َإذَأرتكزَتحميلَالمدرسةَالتقميديةَكىيَفيَشغفَ
َعمىَ َكأدكاتَتػحميمو َبقكانينو َمستقبًل َعممًا ،َ َاإلقتصاد تأسيسَعمـ

َمرةَالجانب المادي َيَ، َفي ََتراكم المعدن النفيستمثَّل َعندكما
َ ََوالنتاج الصافيَالتجارييف، َعند ورأس َالعملك،َالطبيعييفكما

َإقتصادَالنمكََعندَالكبلسيؾ،َالمال فيَثـَالنيككبلسيؾَالذيفَرفدكا
َ َبيا َتقدـ َمتميزة َمساىمة َفي َشكمبيتر َفردؼَنشاكنَاإلبتكارفكر ط

َ َحر َفرصة َعمىَضماف َدافعيتو َفي َإلىيستند َباإلضافة ،َ َالربح
َعكاملالسكانَعامل َكىي ََتقكدَ. َمضاعفتيا َالنمكَتسريعإلى

َكانتَكمضاعفتو َحاؿ َلوَفي ََمصدًرا َا؛ حسبََلتكنولوجياكىناؾ
َينتشرَ،ََاإلقتصادياتَالمختمفةإلىَالتقاربَبيفََؤدؼتَسكلك عندما
َفيَالعالـ.ََالتكنكلكجيَالتقدـ

اإلقتصادؼَأطراؼَالنشاطََرفاتةَكالَلتصاإلقتصاديليسَلمسياساتَ
َفي َدكٍر ََأؼ َالنمك َترَػحسـ َحيث َأفََالنظريةَ؛ النيككبلسيكية

ََرؼتص َالنشاط َستثمار + بحوثإ)َاإلقتصادؼأطراؼ َال َيؤثِّر(
َمعدؿ َلَالنمكَعمى َالحدية َاإليرادات َألف َالطكيل؛ َالمدػ َرأسفي

َ َمتناقصة، َإيرادات َىي َمفكاَ الماؿ َمزيًدا َإلىََاإلستثمارَف يقكد
ََتآكلالماؿ؛َكبالتاليََرأسىبكطَفاعميةَ َُيشيرَإلىإيراداتو،َكىكَما
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ماليَالَيقكدَإالَإلىَنمٍكَرأسعفَطريقَالتراكـَالَالنمكَزيادةَمعدؿ
نظرياتَالنمكََفجاءتَذلؾ؛فيََالتأمل.َفكافَالبدَمفَإعادةَمؤقَّت

َ َفاعميةالحديثة ََلتعمف َالنمك؛ََىادكَرَكالسياساتَالتدخمية َتحقيق في
َ َالتيَمع َالحككمية َالسياسة َمفَخبلؿ َلممجتمع، َالرفاىية َمف مزيٍد

َالكاسعَاإلستثمارَعبرَبكابةَكأرتفاعَمعدالتوتسارعَإيقاعوَتزيدَمفَ
ستفادةَبتكسيعَالسكؽ،َمماَيسمحَلمقطاعاتَالمختمفةَباإلَتسمحَالتي

َتستخدـبتحقيقَاألرباحَالتيََيسمحَمفَاقتصادَالحجـ؛َاألمرَالذؼ
َنظريةَسدهتجستمرارَالنمك،َكىكَماَإفيَالمزيدَمفَالتكسعَكبالتاليَ
صالحَالدكؿَالتيَتحتاجَإلىَالتنمية؛َالنمكَالمتكازفَالتيَليستَفيَ

َأكََأكَتحتاجَإلىَمكاردَضخمة،َألنيا عفَطريقَاختيارَقطاعاٍت
َمناطقَأكَصناعاتَتككفَلياَارتباطاتَأماميةَكخمفيةَقكيةَلتكثيف

إلىَالَتكازناٍتََيقكدَ،خمقَالَتكازفَمعيفََـفييا،َمماَينجَاإلستثمار
َ ََكَيفضيجديدة َالنمك َتحريؾ َناَ إلى َالتكازف،َستمراره َاختبلؿ تيجة

َشيًئا َكصفياََمفَكلكف َالتي َالنامية َالدكؿ َفي َيحدث َلـ ذلؾ
َبحيثَأفَأؼَتشكِّلَانيبأَليبنشتاين َمتكازنة؛ بالتكازفََإخبلؿٍََنظًما

إعادةَالتكازفَإلىَكضعوَاألصمي،َكبالتاليََانيتتكلدَعنوَقكػَمفَشأ
َالنمكَتمثََّأخرَػَظيرتَنظريات متَأدخمتَعناصرَأخرػَفيَدالة
الماؿََرأسَكَالعاـ،َالماؿَرأسالماؿَالتكنكلكجي،ََكَرأسفيَكلَمفَ
ََك َكبالتاليَأصبحَلكلَأطراؼَالنشاطََرأسالبشرؼ، الماؿَالمعرفي؛
تحسيفَمعدؿَالنمك.َلذلؾَيمكفَالقكؿَأفَكلََفيَردَكَاإلقتصادؼ

َىيَفيَالكاقعَإال َفيَالفكرَالتنمكؼَما َجديدة أكَردََستجابةإَلبنٍة
َآلية.َكىكَ فعٍلَلقصكٍرَفيَالتنميةَالتيَتسمحَبأفَيتـَالنمكَبصفٍة
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النمكَسكؼَتزدادَتعدًداَمعَالزمف؛َمماََمصادرَماَيسمحَبالقكؿَأف
تعتمدَعمىََالزمفَتقديرهَأكَالتكيفَبو؛َألفَدالتوَتصبحَمعَعبيص

َُالمتغ َمف َفأكبر َأكبر َأصبحََ،َيراتعدٍد َما َيجكىك َما َيعرؼسده
يتحقَّقَفيَظلَالتنميةَالمستدامةَالتيَيتداخلََالذؼَالمستداـبالنمكَ
عدـَالتأكُّدََظركؼَالذؼَيزيدَمفَيراتكبيرَجًداَمفَالمتغَددفيياَع

 .الفصكؿَالقادمةإليوَفيََرَؽطفيَاستدامتيا،َكذلؾَىكَماَسيتـَالت
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 الول الفصل
 يإلقتصاداالتخمف 

 تمييد....
َالتنميػػػةَإلدراؾ سػػػتيعابَدكافعيػػػاَكمبرراتيػػػاَالبػػػدََةيإلقتصػػػاداَمفيػػػـك كا 
َصػػكرةَكاضػػحةَعػػفَخصػػائصَلتقػػديـَأكالًََالتخمػػفَظػػاىرةَةناقشػػمَمػػف

َالتنميػػةَةرأسػػدمػػدخلَلػَكػػالسػػاعيةَلمخػػبلصَمنػػوََكاتَالػػدكؿَإقتصػػادي
   .ؼإلقتصاداإشكاليةَالعبلقةَبيفَالفقرَكالتخمفَفيَإطارَ

َ َبيف َيفرؽ َالكتابَال َمف َالتخمفكَالفقرالكثير َفكارؽَ، َكجكد رغـ
َبينيما، َفيَىناؾََإذََْجكىرية َماَالفقراء َكىك َالمتقدمة بعضَالدكؿ
َعم َدليبًل َالقكمي،َسكءَىيعتبر َالدخل َالَتكصفََتكزيع َىذا كرغـ

َكبالمثل َأكَدكلةَمتخمفة، َفقيرة َدكلة ىناؾَدكؿَالجنكبَيكجدََبأنيا
َكثيركفَ َأغنياء َبيا َكىذا َفقيرة..، َدكاًل َككنيا َينفيَحقيقة أيضًاََال

َالَيؤدؼَ َغنية َفقرَفيَدكلة َمتخمفة،ََإعتبارَإلىكجكد َالدكلة ىذه
ََكالعكسَصحيح.

َال كالتخمفَمعَالتركيزَعمىََةَالفرؽَبيفَالفقرساَربدَفصلييتـَىذا
َؼإلقتصاداالفكرََمفَغيرَمتجاىميفَمقاييسَالفقرَفيالتخَمقاييس

َخبلؿ َمف َذلؾ َيتـ َالفقرََالتقميدؼ، َبيف َالجكىرية َالفكارؽ معرفة
َالتقميدؼ.َإلقتصاداكالتخمفَكمقاييسَالتخمفَفيَ

َ
َ
َ
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َ:َيإلقتصاداالتخمف َأواًل:
َُيََ ََصطبلحإشير متعددةََظاىرة مركبةَإلىَؼإلقتصاداالتخمف

الثقافيةَكالسياسيةََمجمكعةَمفَالعكاملتفاعلَ،َناجمةَعفََاألبعاد
فيََيحلَالََيإلقتصاداالتخمف َفألبدرجةَأكَبأخرػََةاإلجتماعيَك

َبمفرده َما ََكَأكَمجتمع َسياسي َتقدـ َمع نماََجتماعي،اَ متعايشًا كا 
َنظاـََمكثي َتكفير ف َكا  َكثقافي... جتماعي َكا  َسياسي َتخمف كسط

َيَسياسي َأف َيمكف َرشيد َكثقافي جتماعي ََنجزكا  َإقتصادؼمستكػ
،َبلَفيَظلَةَفيَصكرةَآحاديةَيإلقتصاداَالتنميةتتـََالإْذََمتقدـ.

َإجتماعيًاَ َالتغيير َفي َاإلنساني َالدافع َيتقدميا َشاممة إجراءات
َتطكيرَ َعمى َالتركيز َبإتجاه َاإلنصراؼ َثـ َإبتداءًا َكثقافيًا كسياسيًا

األىميةَالنسبيةََعتبارفيَاإلَخذاألَةَكحدىاَدكَفيإلقتصاداالغاياتَ
َ.َكالسياسيةَةاإلجتماعيخرػَالثقافيةََكلباقيَالمتغيراتَاآل

َ
 : دول العالم الثالثَ:َثانياً 
َيقلَالعالم الثالثَلفعَيطمق َالتي َالمتخمفة َالدكؿ َمتكسطَعمى
عمىََ،المتقدمةََمدافالبمقارنةَبالماديةَلسكانياََكالرفاىيةَستيبلؾاإل

ةَفيياَبكسائلَيإلقتصاداتحسيفَاألكضاعَياتَإمكانتكفرَالرغـَمفَ
َككاضحة ََمعركفة َإذ َمكارديَُ. ََكافيةَفترضَكجكد ياَإستغبلليمكف

َ.ياَإستغبللكاإلستفادةَمنياَكلكفَالَيتـَ
َ
َ
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 الدول المتخمفة–الدول الفقيرة -1
َالمكاردَكالثركات،ََبيفَاإلصطبلحَميزيَُ َالتيَتقلَفييا الدكؿَالفقيرة

ىاَعفَالنمك،َقعدكلكفَفقرَإمكانياتياَالماديةَيََُالتقدـ،َراغبةَفيَكىي
َالمتخمفة َالدكؿ َأما َال، َتخمفيا َالمكاردََإلىَيعكدَسبب محدكدية

َفيَالدكؿَالفقيرةَبقدرَما َالردؼءَستخداـاإلَبلَإلىَ،اإلنتاجيةَكما
َ ََةيإلقتصادالممكارد َإىماؿََالذؼَستخداـاإلَذلؾ، َصكرة َفي يأتي
َاإلَتماماًََالمكارد ََستخداـأك َأك َإستخدامالجزئي َنشاط َفي َغيريا

َ.َمبلئـَكغيرَصحيح
ََ َتأتيَمفَإلىىذا كالبيئةََسيطرتياَخارجَجانبَأسبابَأخرػَقد

َالسمبيةَعمييا َبالعمميةَاإلنتاجيةَكآثارَخصائصيا َكطبيعةَالمحيطة
َيإلقتصاداَلعبلقاتا َالدكلية َة َمجاؿ ََكاإلستثماَرفي َاألجنبية نكعَات

ََ.المتبادلةَالمنتجات
 التخمف ليس مرادف لمفقر-2

َ َحيثََؼإلقتصاداالتخمفَينشأ َكحضاريًا، َإجتماعيًا َمختمة فيَبيئة
َأيضا.إقتصاديَالمتخمفةَالدكؿ َمتخمفةَحضاريًا سبقَنخمصََكمماًَا
ََإلى َالتخمف َخملَؼإلقتصاداأف َىك نما َكا  َلمفقر َمرادفًا َليس

جتماعيَساعدتَعميَنشكئوَعكاملَعديدةَإقتصادؼ َ.كحضارؼَكا 
عمىََتساعدَتكافرَإمكانياتَبشريةَكماديةََكمكاردَضخمةََكجكدرغـَ

َالمعيشةإلا َبمستكؼ َكالتنظيـََكلكفَ،رتقاء َاإلنتاج َطرائق تخمف
ََاإلجتماعي َإليإلقتصاداكالتطبيقات ََىذهَستغبلؿة َتحكؿالمكارد ،َ

درجاتَعاليةَمفََإلىالنيكضَبالدكلةَالمتخمفةَكالكصكؿَبياَدكفَ
َ.ؼإلقتصاداَالنمك
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 : يإلقتصادامقاييس التخمف  ثالثًا:
َالتخمفََيتطمب َكمستَكَؼإلقتصاداقياسَظاىرة َأكَاىاكتحديدَمداىا

َ َالمختمفة َالدكؿ َبيف َالتخمف َأك َالتقدـ َإلىدرجة معاييرََالمجكء
ََمتعددة.

1-ََ بيفََلمتفرقةَمؤشراًَمفَالدخلََمتوسط نصيب الفردمعيارَُيعد
َالمتخم َالدكؿ َالمتقدمة َكالدكؿ َفة َالدكؿ، َبالنسبةََكترتيب المتخمفة

َالمعيارََالبعض،َلبعضيا َليذا الدكؿََبعضَالباحثيفَكصفيكطبقًا
عفَمقدارََالسنةَالتيَيقلَفيياَمتكسطَدخلَالفردَفيَتمؾالمتخمفةَ

الَيتجاكزََالتيَالدكؿَكالبعضَاآلخرَيشيرَإلىمعيفَمفَالدكالرات،َ
َكماَبالدكؿَالناميةَمتكسطَدخلَالفردَاألمريكي١/٤َفيياَدخلَالفردَ

َلمستكياتَمتكسطاتَمجمكعاَإلىتقسـَدكؿَالعالـَالمختمفةَ تَتبعًا
ََ(.أخرى متقدمة-َدول ناىضةَ-دول شديدة التخمف)َالدخل.
 إنتقاد :

َالكشفَفيالَيكفيَكحدهََإذَْيعترؼَىذاَالمقياسَقصكرًاَكاضحًاََ-أ
َىعمَمعيارَدقيقَلمداللةَُيعدَالكَةيإلقتصادااألكضاعَالتعبيرَعفََك

َ َالمتخمفة َالدكؿ َفي َالمعيشة َمستكيات َعف َيعبر َتكزيعَأسمكبأك
َ.فيياَالدخل

مستكياتَالمداخيلَالفرديةَفيَالدكؿََإنخفاضعمىَالرغـَمفََ-ب
نفطيةَيزيدَفيياَمتكسطَدخلََىناؾَدكالًََأفَالناميةَبصفةَعامةَإال

َالدخل َمتكسط َعف َالعالـََالفردؼَالفرد َدكؿ َمف َكثير َفي السائد
ََتقدمًا.
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ََكلتبلفيَ-2 َفي َ،القصكر َالدخل َمتكسط بعضََشيريَُمقياس
التيََتمؾَالمقاييس،َمقاييسَأخرَػَفةإلىَضركرةَإضايفَيإلقتصادا

سمعَالرفاىيةََكبعضَمفَسمعَأساسيةَستيبلؾاإلتعبرَعفَمستكػَ
َكَةاإلجتماعي والمستوى التعميمي َالمياه والكيرباء والتمفزيون ػ
َليـَومستوى الرعاية الصحية لمسكان َعفََالمتكفرة َلمكشف ،

َالَتعبرَبالضركرة َالسكافَإالَأنيا َعفَالجكانبَاليامةَمفَمعيشة
كافةَالنكاحيَالتيَيتعيفَالتعرؼَإليياَلمحكـَعمىَمدؼَتقدـَدكلةَأكَ

َكَ،تخمفيا الفن كالعمالةَكمستكػََاإلنتاجيةػىامةَكَمؤشراتلَإىمالوػ
َتكافرَاإلستثماركَاإلدخاركَاإلنتاجي اإلنتاجيةََالمكاردَكمدػ

َالمتاحةَكمدَإستغبلؿكطبيعةََئلقتصادل كالتكاملَقَيالتنسَػالمكارد
ََالمختمفة.َإلقتصاداَكمؤسساتَبيفَقطاعات

َ َبيف َالتمييز َمعايير َالمتقدمةََّإف َكالدكؿ َالنامية َأفََالدكؿ َيجب ،
تكفيرَإحتياجاتََىقدرةَالدكلةَعمَإلىَ،َلمكصكؿأكثرَشمكليةََتككَف

َ ََكيإلقتصاداالسكاف َمفََكالنفسيةَكالبيكلكجيةَةاإلجتماعية كغيرىا
َككفقَىذ يجرؼَالفصلَبيفََرييالمعاَهسائرَاإلحتياجاتَاإلنسانية،

ََ.َالدكؿَالمتخمفةَكالمتقدمةَ
مفَإحتياجاتيـَمماَتكفرهََقدراَأقلَتكفرَلسكانياَالدكلةَالمتخمفةإفََ

إالَأفَىناؾَمعيارًاَغيرَقابلَلمقياسَفيَحدَذاتوََ،َالدكؿَالمتقدمة
َلترجمتوَكليس َطريقة َإشباعََإلىَىناؾ َمدػ َلتقدير مقياسَعممي

َ َمكضكعية َمعايير َكجكد َلعدـ َالحاجات َىذه َىذهَتقديرفي
َكالبيئاتَكالفتراتَالزمنيةََإختبلؼاإلحتياجاتَالتيَتختمفَب األفراد

المكاردَالمتاحةََإظيارىامثلَعدـَأخرػَعديدة،ََعكاملَكغيرىاَمف
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َ َكمدػ َاإلَالمكاردَىذهَإستغبلؿلممجتمع َىذا أكََستغبلؿكأساليب
َتكمفتو.
مانعََمعيارَإلىالكصكؿََبمكافََمفَالصعبَ:مما سبق ونخمص

َيعتريو َال َكليسَمعنؼإلقتصادالقياسَالتخمفََالقصكرَجامع َى،
درجاتَالتخمف،َكلكفَماََأبرزتَذلؾَإسقاطَأدلةَىذهَالمعاييرَالتي

َتكافقتَفكريةَأفَىذهَالمعاييرَتتبعَمدارسَ:َينبغيَاإلشارةَإليوَىك
َالمتخمفةَطركحاتيا َالدكؿ ََكاقع بعبلجََتيارأسدَتكصيماَعادةًََك،
َقدََالدكؿَالمتخمفةَمشاكل ستراتيجياتَإنمائية مفَخبلؿَسياساتَكا 

َتناسب َتفرضََظركؼَال َأنيا َأك ،َ َكحاجتيا َالنامية َالدكؿ ىذه
َ َمعَيإلقتصادامؤسساتيا َتتفق َكال َبيئتيا َمع َتتناسب َال َطرقًا ة
الفكريةَالتبعية كمفَثـَتقعَفريسةَلحالٍةَمفََةيإلقتصاداَإستراتيجيتيا

َة.يإلقتصاداَك
 :مظاىر التخمف رابعًا :
ََ:التخمف ََََ َإىك َلظاىرة َأك َلحالة َإقتصادينعكاس جتماعيةَإة

َتسكدَفيَزمافَكمكافَ َكتقدميا متدنيةَكمتأخرةَعفَمستكػَتطكرىا
ََك َمعيف َفي َكيختمف َمعمكمة، َدكلة َأك َفيَيإلقتصادامجتمع كف

َ:(1)تعريفَالتخمفَكتحديدَمعناهَفمنيـَمفَيذكرَأنوَ
َيكشفَإ -1 َالتي َالعالـ َدكؿ َمف َكثير َبو َيكصف صطبلح

َ.إقتصادؼتطكرىاَعمىَمدارَالزمفَعفَرككدَأكَتدىكرَ

                                                 
، 0983دمحم أحمد الداوي، التخلف االقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   (0)

 .4،7ص، ص.
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عمىََالعمىَاإلنتاجَاألكليََالبمدَأكَالمجتمعَالمعتمدَأساساًَ -2
َغيرَمستغمةَ َالذؼَتككفَمكارده َأكَالبمد اإلنتاجَالصناعي،

َ َمستخدمة َغير َكفقاًََاًَإستخدامأك َاإلنتاجيََكفئا لمفف
 الحديث.

َفيَعرضََؼإلقتصاداالتخمفَ -3 َشديدة َندرة َالمال رأسىك
عنصر عرضَعناصرَاإلنتاجَاألخرػ،َكخاصةََإلىبالنسبةَ
َمفَالعمل َنصيبَالفرد َمعَقياسَذلؾَعمىَأساسَتحديد .

َال َذلؾ َمف َفيَرأسالسكاف َالمماثمة َباألرقاـ َكمقارنتو ماؿ
 الدكؿَالمتقدمة.

َالدخلََإنخفاضيعكسََؼإلقتصاداالتخمفَ -4 َمتكسط كتدني
 الحقيقيَلمفرد.

اإلنتاجَمعََمستكَػَإنخفاضيعكسَحالةََؼإلقتصاداالتخمفَ -5
َالمجتمعَإضافةَ عدـَعدالةَتكزيعَاإلنتاجَالقكميَبيفَأفراد

 .ؼإلقتصادارككدَالنمكََإلى
 :ماذا يقصد بالبمدان المتخمفة خامسًا :

 Under developement countries ) (  

ـــة ـــدان المتخمف ىػػػيَتمػػػؾَاألقطػػػارَالتػػػيَيكػػػكفَمسػػػتكػَتطكرىػػػاَ:ََالبم
بالعديػػػػػػػدَمػػػػػػػفََمتػػػػػػػدنيَكمحػػػػػػػدكدَمتجسػػػػػػػداًََاإلجتمػػػػػػػاعيَكَؼإلقتصػػػػػػػادا

التػيَسػنتعرضَليػاَفػيَخصػائصََةاإلجتماعيةََكيإلقتصاداالمؤشراتَ
َىذهَالدكؿ.

َ
َ
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َ:ََخصائص الدول الناميةسادسًا : 
َ:(2)تتسـَمعظمياَبسماتَمشتركةَنحددىاَفيماَيميَ

معظػػػـَالػػػدكؿََتسػػػـََْتََ الـــدخل القـــومي ومعـــدل نمـــوه: إنخفـــا  -1
معػػدؿَنمكىػػاََرتفػػاعمسػػتكػَدخميػػاَالقػػكمي،َنظػػراَإلَإنخفػػاضالناميػػةَب
معػػدؿَنمػػكَدخميػػاَالفػػردؼَأيضػػاَيتسػػـََ،َاألمػػرَالػػذؼَيجعػػلالسػػكانيَ

َإسػتخداـكفػاءةََإنخفػاضَإلػى.َكيعػكدَذلػؾَبصػفةَأساسػيةَنخفاضباإل
سػػػكءَتكزيػػػعَالػػػدخلَالقػػػكميَبػػػيفََإلػػػىة،َباإلضػػػافةَيإلقتصػػػاداالمػػػكاردَ

َأفرادَالمجتمع.
تسػكدَظػاىرةَتػدنيَمسػتكػَإنتاجية القطاعات الخاصـة:  إنخفا -2

إنتاجيػػػػػةَالعمػػػػػلَفػػػػػيَعػػػػػددَمػػػػػفَالػػػػػدكؿَالناميػػػػػةَنتيجػػػػػةَنػػػػػدرةَالمػػػػػكاردَ
ممػػػاَماليةَالمكممػػػةَلعناصػػػرَاإلنتػػػاجَاألخػػػرػَكالعمػػػلَكاألرض.َرأسػػػال

فػػػػػيَالنشػػػػػاطاتََمبػػػػػدأَتنػػػػػاقصَاإلنتاجيػػػػػةَالحديػػػػػةَمػػػػػفَظيػػػػػكرَُيعجػػػػػل
َالزراعية.َسيماَالاإلنتاجيةَك

النػات َالمحمػيََيشػغل: الىمية بالنسـبة لمنشـاا الزراعـي إرتفاع -3
النػػات َالمحمػػيَفػػيَالػػدكؿَالناميػػة،ََيالزراعػػيَمكانػػةَرئيسػػةَفػػيَإجمػػال

نسػػبةَالعػػامميفَفيػػوَمقارنػػةََإرتفػػاعكمػػاَيتصػػفَمعػػوَالنشػػاطَالزراعػػيَب
َةَغيرَالزراعية.يإلقتصادابالعامميفَفيَالنشاطاتَ

معػدؿَالنمػكََإرتفػاعتسػكدَظػاىرةَ: معدالت النمو السكاني إرتفاع -4
السػػكانيَفػػيَالػػدكؿَالناميػػةَمقارنػػةَبالػػدكؿَالمتقدمػػةَحيػػثَيتػػراكحَفػػيَ

                                                 
سالم توفيق النجفي، أساسيات علم االقتصاد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،   (7)

  .317،311، ص،ص.7111مصر،
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فػػػػػػػيَالػػػػػػػدكؿََ%1(َمقارنػػػػػػػةَبػػػػػػػػََ%3.5َ-َ%3.0الػػػػػػػدكؿَالناميػػػػػػػةَ)َ
َالمتقدمة.

َالمتزايد عمى السوق العالميـة: اإلعتمادضيق السوق المحمية و  -5
القػػػػدرةَالشػػػػرائيةََنخفػػػػاضيعػػػػكدَضػػػػيقَكمحدكديػػػػةَالسػػػػكؽَالمحميػػػػةَإل

قيػاـَأكََيػةلؤلفرادَكىذاَيترتبَعميوَآثارَسمبيةَفػيَمقػدمتياَعػدـَإمكان
ََكحػداتَإنتاجيػةَذاتَطاقػاتَتتسػـَبتػدنيَالتكػاليفَكفقػاًَخمػقَ لممفيػػـك

ــسػػتفادتياَمػػفَإ،َكعػػدـَؼإلقتصػػادا ،َكمػػاَأفََرات اإلنتــاج الواســعو وف
تعتمػػدَفػػيَتجارتيػػاَالخارجيػػةَعمػػىَتصػػديرَالمػػكادَاألكليػػةَىػػذهَالػػدكؿَ

التبػادؿَالتجػارؼَفػيََميػزافَمؤشػرَكاستيرادَالمكادَالمصنعة،َكالَيكػكَف
َصالحيا.

تعانيَمعظـَالدكؿَالناميػةَمػفَظػاىرةََ:عدم كفاية البنى التحتية -6
عػػدـَكفايػػةَككفػػاءةَالبنػػىَالتحتيػػةَأكَاالرتكازيػػةَكالكسػػائلَالصػػحيةَأكَ
التعميميةَكضػعفَكفػاءةَالكسػائلَالتكميميػةَلمعمميػاتَاإلنتاجيػةَكالنقػلَ

َككسائلَالتخزيفَكالطرؽَكغيرىا.َ
َ

 أىمية النمو والتنمية لمدول المتخمفة:سابعًا :
:َىكَالزيادةَفيَكميةَالسمعَكالخدماتَالتيَينتجياََيإلقتصادالنمو ا

َ َمعينة َزمنية َفترة َفي َمعيف. :عمميةََويإلقتصاداالتنميو و اقتصاد
َدارَإَتغيير َالحياة َجكانب َلكل َكشاممة َىادفة ةَيإلقتصاداية

كضعََإلىفيَمجتمعَمعيفَمفَأجلَنقلَذلؾَالمجتمعََةاإلجتماعيَك
َكاجتماعيَكسياسيَأفضل.َإقتصادؼ
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أنياَالعمميةَالتيَيحدثََ:وََبكجوَعاـَعمىيإلقتصاداكتعرؼَالتنميوَ
مفَخبللياَتغيرَشاملَكمتكاصلَمصحكبَبزيادةَفيَمتكسطَالدخلَ
الحقيقيَكتحسفَفيَتكزيعَالدخلَلصالحَالطبقةَالفقيرةَكتحسيفَفيَ

َ َاإلنتاجيو َىيكل َكتغير َالحياة َالتيَمسمعلنكعية يتـََكالخدمات،
الفرؽَبيفَالتنميوََكيكمف.َناصرَاإلنتاجَالرئيسةعَإستخداـإنتاجياَب
ىكَافَالنمكَيعملَعمىَزيادهَاالنتاجَكالخدماتََؼإلقتصاداكالنمكَ

َماتككفَسنةَ،فيَفترهَزمنيوَمحدكدهَ اماَالتنميوَفييَ:تغييرََغالبًا
َ.شاملَككاملَلكلَجكانبَالحياهَدكفَتحديدَلفترهَزمنيوَ

  
 :التنميةمفاىيم ثامنًا: 

َالتنميةَكيمكفَإيرادىاَ َ-:باآلتيتعددتَاآلراءَحكؿَمفيـك
ةَيإلقتصػػػػػػادابأنيػػػػػػاَعمميػػػػػػةَمعقػػػػػػدةَشػػػػػػاممةَتضػػػػػػـَجكانػػػػػػبَالحيػػػػػػاةَ-1

َ.َكالثقافيةَكااليدكلكجيةَةاإلجتماعيكالسياسيةََك
أنياَالشكلَالمعقدَمفَاإلجراءاتَأكَالعممياتَالمتتاليةَكالمستمرةََ-2

َبيػػاَاإلنسػػافَلمػػتحكـَبقػػدرَمػػاَفػػيَمضػػمكفَكاتجػػاهَكسػػرعةَ التػػيَيقػػـك
التغيػػرَالثقػػافيَكالحضػػارؼَفػػيَمجتمػػعَمػػفَالمجتمعػػاتَبيػػدؼَإشػػباعَ

َ.حاجاتو
أنياَظاىرةَاجتماعيةَنشأتَمعَنشأةَالبشرَالمسػتقرَفػزادَاإلنتػاجََ-3

َتَالتجارةَكظيرتَالحضاراتَالمختمفةَعمىَأرضَالمعمكرة.كتطكَر
إحداثَتغيراتَفيَالفردَكالجماعةََإلىبأنياَنشاطَمخططَييدؼََ-4

كالتنظػػػيـَمػػػفَحيػػػثَالمعمكمػػػاتَكالخبػػػراتَكمػػػفَناحيػػػةَاألداءَكطػػػرؽَ
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العمػػل،َكمػػػفَناحيػػػةَاالتجاىػػاتَكالسػػػمكؾَممػػػاَيجعػػلَالفػػػردَكالجماعػػػةَ
َنتاجيةَعالية.صالحيفَلشغلَكظائفيـَبكفاءةَكاَ 

َ-:كمفَخبلؿَماَسبقَفإفَىذهَالتعاريفَتشترؾَفيَعدةَنقاطَأىميا
َتعتبرَالتنميةَعمميةَشاممةَكمستمرة.-أ
لمجتمػػػعَنحػػػكَاألحسػػػفَمػػػعَاالتنميػػػةَىػػػيَعمميػػػةَتغييػػػرَكنقػػػلَ-ب

 االنتفاعَمفَالتغيير.
تنميػػػػػػػةَالمػػػػػػػكاردَكاإلمكانػػػػػػػاتَالداخميػػػػػػػةََإلػػػػػػػىتيػػػػػػػدؼَالتنميػػػػػػػةَ-ج

 لممجتمع.
كمػػاَيمػػي:َىػػيَعمميػػةَشػػاممةََالتعريــف اإلجرائــي لمتنميــةكعميػػوَفػػإفَ

كمسػػػتمرةَكمكجيػػػةَككاعيػػػةَتمػػػسَجكانػػػبَالمجتمػػػعَجميعيػػػا،َكتحػػػدثَ
رتقػػػػاءَبمسػػػػتكػَتغيػػػػراتَكميػػػػةَككيفيػػػػةَكتحػػػػكالتَىيكميػػػػةَتسػػػػتيدؼَاإل

المعيشػػػػةَلكػػػػلَأفػػػػرادَالمجتمػػػػعَكالتحسػػػػفَالمسػػػػتمرَلنكعيػػػػةَالحيػػػػاةَفيػػػػوَ
َالمتاحة.َاألمثلَلممكاردَكاإلمكاناتَستخداـباإل
َ

 العوامل المساعدة عمى التنمية: تاسعًا:
َ-عكاملَذاتيةَكأخرػَمكضكعية:َإلىيمكفَتقسيـَىذهَالعكاملَ

َكتتمخصَفيماَيمي:َالعوامل الذاتية:-أ
أؼَبإمكانيػةَتغييػرَأنمػاطَ:اإليمافَبإمكانيػةَاإلصػبلحَكالتقػدـَ -1

َالحياةَالسائدة.
الطكعيػػػةَالقػػػادرةَالطكعيػػػةَكالعػػػكفَالػػػذاتي:َأؼَتػػػكافرَالييئػػػاتَ -2

 بتعاكنياَمعَاألجيزةَالحككميةَعمىَتحقيقَالتقدـَبكلَحرية.
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سػػػػػػتثارةَجيػػػػػػكدىـَاَ سػػػػػػتثارة:َأؼَتحفيػػػػػػزَاألفػػػػػػرادََكالتحفيػػػػػػزَكاإل -3
 لممشاركةَفيَعمميةَالتنمية.

الخدمػػػةَكالتضػػػحيةَبالػػػذات:َأؼَقيػػػاـَاألفػػػرادَكالقػػػائميفَعمػػػىَ -4
 التنميةَبأدكارىـَككاجبيـ.

 العوامل الموضوعية:-ب
محاجاتَاألساسيةَلممجتمعَلَإستجابةًَتصدرَبرام َالتنميةَأفَ -1

َحاجاتَاألفراد.كتعبرَعفَ
قيػػػػػػاـَعمميػػػػػػةَالتنميػػػػػػةَعمػػػػػػىَأسػػػػػػاسَمػػػػػػفَالتػػػػػػكازفَفػػػػػػيَكافػػػػػػةَ -2

 المجاالتَالكظيفية.َ
زيػػادةَفعاليػةَمشػاركةَاألفػرادَفػػيََإلػىأفَتيػدؼَبػرام َالتنميػةَ -3

 شؤكفَمجتمعيـَالمحمي.
كاإليمػافَالقيػاداتَالمينيػةَالمحميػةَ،ََكتأىيلَكتشاؼَكتدريبإ -4

يكػػكفَليػػاَمػػفَالفعاليػػةَمػػاََالتػػيَربمػػاالقيػػاداتَالشػػعبيةَبػػدكرَ
 يفكؽَالقياداتَالمينية.

ضػػػػركرةَالتركيػػػػزَعمػػػػىَمسػػػػاىمةَالشػػػػبابَكالنسػػػػاءَفػػػػيَبػػػػرام َ -5
التنميةَمفَخبلؿَبرام َالتربيةَكنػكادؼَالشػبابَكأجيػزةَرعايػةَ

 األمكمةَكالطفكلةَكالجمعيات.
 نميةَمتكازنةَعمىَالمستكػَالكطني.تبنيَت -6

َ
َ
َ
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 مستويات التنمية ومجاالتيا::   عاشراً 
ختبلؼَأساليبالمكاردَالطبيعيةََكَإختبلؼإفَ تكزيعيػاَعمػىَالمنػاطقََا 

خػػػػػتبلؼدرجػػػػػاتَكطبيعػػػػػةَالتنميػػػػػةََكَإخػػػػػتبلؼَإلػػػػػىاإلقميميػػػػػةَيػػػػػؤدؼَ َا 
َََ-مستكياتياَكمجاالتياَكماَيمي:

كػلَتكظيػفَجميػعَالقطاعػاتََكَعفَتشغيلتعبرََ:َالتنمية الوطنيةَ*
تخصػػػصَالَتػػػكفرَتطمػػػبالمػػػكاردَكاإلمكانػػػاتَالمتاحػػػة،َكىػػػيَعمميػػػةَت

إنتاجيػػػةَكاسػػػعةََفػػيَإطػػػارَعبلقػػػاتبػػػيفَالكحػػػداتَاإلنتاجيػػػةََنسػػيقتالَك
َتشملَكلَالقطاعاتَكاألقاليـَعبرَالكطف.َ

ىػاليَ:َمجمكعػةَمػفَالعمميػاتَتتكحػدَفييػاَجيػكدَاآلالتنمية المحميـة*
كالثقافيػػػةََةاإلجتماعيػػػميةَبيػػػدؼَتحسػػػيفَاألحػػػكاؿَمػػػعَالسػػػمطاتَالرسػػػ

ةَلممجتمعػػػػػاتَالمحميػػػػػةَكتمكينيػػػػػاَمػػػػػفَالمسػػػػػاىمةَبدرجػػػػػةَيإلقتصػػػػػاداَك
َقصكػَفيَتقدـَالكطفَككل.

أمػػػػػاَبالنسػػػػػبةَلمجػػػػػاالتَالتنميػػػػػةَفنميػػػػػزَبػػػػػيفَالعديػػػػػدَمػػػػػفَالمجػػػػػاالتَ
َ-كمايمي:

زيػػػادةَالطاقػػػةََإلػػػىتنصػػػرؼَفػػػيَجكىرىػػػاَََ ة:يإلقتصـــاداالتنميـــة  -أ
فػػػيَالمػػػكاردَالمتاحػػػةَكزيػػػادةََسػػػتخداـكزيػػػادةَاإلَ،َئلقتصػػػاداإلنتاجيػػػةَل

َؼَعفَطريقَزيادةَاإلنتاج.إلقتصاداالنمكَ
تعرؼَعمىَأنيػاَأسػمكبَحػديثَفػيَالعمػلََ :ةاإلجتماعيالتنمية  -ب

َعمػػػػىَإحػػػػداثَتغييػػػػرَحضػػػػارؼَفػػػػيَطريقػػػػةَالتفكيػػػػرََاإلجتمػػػػاعي تقػػػػـك
كعػػػػيَالنػػػػاسَبالبيئػػػػةَالمحميػػػػةَمػػػػفَأجػػػػلََعبػػػػرَزيػػػػادةكالعمػػػػلَكالحيػػػػاةَ

َلتطػػػػكيرَكاَ المشػػػػاركةَفػػػػيَتنفيػػػػذَبػػػػرام َالتنميػػػػةَ حػػػػداثَالتغييػػػػرَالػػػػبلـز
َالمجتمع.
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تعػرؼَبأنيػاَمجمكعػةَاألفكػارَالتػيَيمكػفَأفََ:التنمية السياسـية -ج
لممسػاىمةَفػيَتكػكيفَرأؼَعػاـَلمتػأثيرَبػوَلػدػَالقػرارََاألفرادَيدليَبيا

القرارَالسياسيَمفَخػبلؿَمجمكعػةََالسياسي،َأؼَالمشاركةَفيَصنع
مػػػفَالكسػػػائل:َاألحػػػزاب،َالجمعيػػػات،َالنقابػػػات،َكىػػػيَمسػػػتكػَمتطػػػكرَ

َعبلقةَالدكلةَبالمجتمع.َتطكيرمفَالفكر،َيبحثَعفَ
تطػػػكيرَقػػػدراتَاإلداريػػػيفَكتحسػػػيفَأدائيػػػـََىػػػي: التنميـــة اإلداريـــة -د

األطػػػػرَةَرأسػػػػكالتػػػأثيرَعمػػػػىَالبيئػػػػةََالتػػػػيَيعممػػػػكفَفييػػػػاَعػػػػفَطريػػػػقَد
التنظيميػػػةَكتحػػػديثَالقػػػكانيفَكالمػػػكائحَالمعمػػػكؿَبيػػػا،َكتطػػػكيرَكتنميػػػةَ

)التنظػػػيـَ:َ،َكتحسػػػيفَالبيئػػػةَلمعمػػػلَاإلدارؼ.جتمػػػعمالمعمكمػػػاتَأفػػػرادَ
َتركيزَالفاعميات(

َ 1َالتنمية البشريةَ-ق
َكالخبراتَلمشعكبَكالمستيدؼََيى َالقدراتَالتعميمية َتكسيع عممية

بيذاَىكَأفَيصلَاإلنسافَبمجيكدهَكمجيكدَذكيوَإلىَمستكػَمرتفعَ
جانبَتنميةَالقدراتَإلىَمفَاإلنتاجَكالدخل،َكبحياةَطكيمةَكصحيةَ

َ..اإلنسانيةَمفَخبلؿَتكفيرَفرصَمبلئمةَلمتعميـَكزيادةَالخبرات
ََكاإلنسان َدائمًا َالحقيقيةَأبداًَ، َالثركة َىك ،،ََ بداعاتوَبكاسطة َكا  عقمو

َالحضاَر ََكتتشكل َاإلنساف َتربية َك َاإلنسانية، َطريقَات َىك تنميتو
َالصحيحَلمشعكب.َاإلستثمار

                                                 

الشعب ىو حيثَذكرَفيوَنصيًا:"1990ََفيَعاـََتـَنشرَأكؿَتقريرَعفَالتنميةَالبشرية-1َ
ََََ"الثروة الحقيقية لي أمة

َ"People are the real wealth of a nation."َ
 



                       7107إقتصاديات التنميّة                                                                                 

 

70 

 

َالتنميةَالبشريةَفيَعقكدَالحداثةَاألخيرةَضمفَمجمَظير كعةَمفيـك
َبالتطكير َيتعمق َفيما َتردده َكزاد َالمعاصرة َالعمل َسكؽ َمفاىيـ

ثقافةَالرأؼَتكنكلكجية،ََككالحاجةَلمتعاملَمعَمشكبلتَأميةَالثقافةَال
َكَالرأؼَاآلخر،َكَثقافةَالتكاصلَالفعاؿ...إلخ.

كقدَتـَدعـَىذهَالرؤيةَبثركةَمعمكماتيةَمأخكذةَمفَتجاربَسابقةَمعَ
أساليبَجديدةَفيَطرؽَتناكؿَالقياسَلمعدالتَالتنمية،َمفَمنظكرَ

َالمعاص َاإلنساف َحياة َمعنكياًَتقدـ َحياتو َإثراء َكَضركرة َفضبلًََر،
ََا.إقتصاديعفَإثرائياَ

َ َيكعبر َاألخيرة َالعقكد َخبلؿ َالبشرية َالتنمية َمؤشرات ظيرَمتابعة
تجاىاتَمعدالتَمتكسطَاألعمارَكالحالةَالصحية،َالثقافةَكاإلَإرتفاع

َأنماطَ َالمؤشراتَارتفعتَحتىَفيَالدكؿََستيبلؾاإلالتعميمة، كىذه
َ.األقلَتقدما
 :يامؤشراتو  التنمية البشرية: إحدى عشر

 مؤشر التنمية البشرية:-1
َالتنميةَيَُ َلقياس َالعالمي" َاألكاديمي َ"األسمكب َإلى َالمصطمح شير

مختمفةَمثل:Indicatorsََالبشرية؛َمفَخبلؿَالجمعَبيفَمؤشراتَ
َ َالعمر َالعمميLife Expectancyََمتكسط كالتحصيل

Educational Attainmentَََك َالسنكؼ  Annualالدخل

Incomeَََإلنشاءَإحصاءَكاحدَفقط،Single Statistic ََكالذؼ،
ةََيإلقتصاداَةَكاإلجتماعييعدَبمثابةَإطارَمرجعيَلكٍلَمفَالتنميةََ

Social and Economic Developmentََعمىَحدَسكاء،َعمى
الحدَاألدنىََثَيحددَالمدػَبيفَالحدَاألعمىَََكالمستكػَالعالمي؛َحي
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َالمنشكدةََ َباألىداؼ َيعرؼ َفيما َالسابقة َالمؤشرات َمف َمؤشر لكل
Goalpostsَََأكَمعاييرَالقياس،Measurement Standardsَ،

َبناءًَ َقياسَالمستكػَالتنمكؼَلكلََك َيتـ عمىَ Countryَبمدعميو،
َبقيمةَبيفَ َعنيا َالمعاييرَأكَاألىداؼَمعبرَا َليذه مستكػَالعالـَكفقا

َ 1ََ–)الصفر َسبيل َعمى َ(؛ َالزمنية َالفترة َفي َ-1980المثاؿ:
2010ََ َالعمر َلمتكسط َالصحي َاألدنى َالحد َكضع عاما،20ََتـ

َاألعمىَالصحيَلمتكسطَالعمرَ َالفارقة83.4ََكالحد َفالقيمة عاما،
تنسبَإلىَالكاحدَالصحيح؛ََ(83.4ََ–20=63.4َََ)عاما؛63.4َ
َكافَاللفارؽَالقياسيَبيفَالحدَاألعمىََك)ا6334َ ََفإذا حدَاألدنى(،

َ َما َبمٍد َفي َلمعمر 55ََاألعمى َينخفضَإلى َالفارؽ َفإف 35َعاما
َ-فتككفَالنسبةَبينيما:35َ=20َََ-55عاما؛َ
35ََ َيعنيَأفَمتكسطَالعمرَمنخفض03552َ=6334ََ: َكَىذا !

َ َبنسبة َالبمد َىذا َأنيا03552َفي َيتضح َالنسبة، َليذه َبالنظر َك ،
َىذاَالبمد.تعكسَكجكدَمشكبلتَخطيرةَخاصةَبالتنميةَالبشريةَفيَ

 :دور المنظمات الدولية في التنمية البشرية  -2
َ-:ككاألتيالتنميةَالبشريةََيتبايفَدكرَالمنظماتَالدكليةَفي

َتيتـََ-أ :َ َالدكلية َالمنظمات َكمستكػ َالدكلي َالمستكػ عمى
َالعالمي َالدكلية َاإلنسافَالمنظمات َحقكؽ َمشركعات َبتفعيل ة

فيَىذاَالشأف؛Cultural   Exchangeََمبادراتَالتبادؿَالثقافيَََك
َ َكالتدريبية َالعممية َالمنح َطريق  Scholarships andعف

Trainingَ َالدكليةَ َالييئات َتتبناىا َالتي َاإلنمائية َالمشركعات َك
َأىـَىذهَالمنظمات:الكبرػَدعماَلمتنميةَالبشرية؛ََك
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َمنظمة المم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة-أ َUnited 
Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization َاليونسكوتختصرَفيَ، وUNESCO َالغرض
َمستكػَ َعمى َكاألمف َالسبلـ َصكف َفي َالمساىمة َىك َإنشائيا مف
َ، العالـ؛َمفَخبلؿَتعزيزَالتعاكفَالدكليَفيَمجاالتَالتعميـ،َكالعمـك

َكالثقافةَكاالحتراـَالعالميَلمعدالة.
َ:منظمة الصحة العالمية -ب

WHO) The World Health Organization)َََ
كUnited Nationsََمتخصصةَتابعةَلؤلمـَالمتحدةََىيَككالةَ

فيَمجمكعةَاألمـَالمتحدةََالتيَتيتـَبالصحةَالعامةَدكليًا،َكعضك
 .United Nations Development Groupاإلنمائيةَ

َ:(FAO)َالمتحدةمنظمة الغذية والزراعة لألمم -جَ
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations . 
َالمتحدةَ َلؤلمـ َتابعة َالغذائي، َاألمف َبشئكف َمتخصصة ككالة

United Nationsَ،َكَتقكدَالجيكدَالدكليةَالراميةَإلىَدحرَالجكع،
َ َالمتقدمة َالبمداف َمف َكل َتخدـ َالناميةDevelopedََك كالبمداف

Developingَََمحايد َمنتدػ َبمثابة َكالزراعة َاألغذية َكمنظمة ،
حيثَتمتقيَجميعَالدكؿَعمىَقدـَالمساكاةَلمتفاكضَبشأفَاالتفاقاتَ

َكمناقشةَالسياساتَالخاصةَبأزماتَالغذاءَعمىَمستكػَالعالـ.
Domestic Policyَ:َلدولة ماَ-عمى مستوى السياسة الداخميةَ-2

َ َفي َالبشرية َالقكػ َإلى َاستثمارؼََدكلةُينظر َمكرد َأنيا َعمى ما
َكفقاًَا ََك َالحاكمة َكالقكانيف َالتنمية َخطط َ َتصاغ َ َثـ َكمف َنمائي،
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َلكلَفئة؛َعمىَسبيلَالمثاؿَقكانيفَ لمعاييرَحقكؽَاإلنسافَالعالمية
َال َمجانية َك َالتعميـ َمشركعاتَاإلسكافمجانية َك َالصحية، ،َرعاية

َالصناعية...َإلخ.َالتنميةَالتنميةَالزراعيةَك
:َيشملHuman Sciencesَالتنمية البشرية كعمم أكاديمي  َ-3

َ َماََالدراساتجميع َك َكالديمكجرافيا َالطبية َالصحية َك اإلنسانية
َكيختصَبرعا َاألسرة َدَية َمف َ َكاجتماعية،َسراالمجتمع اتَنفسية

ََك َىذه َالمعاييرََكَالدراساتتعد َبحقكؽَأسسَكضع القكانيفَالخاصة
َ.اإلنسافَكمؤشراتَالتنميةَالبشرية

َHDI  .Human Development Index 

َماَالتنمية البشرية عمى مستوى قطاع العمال والسوق َ-4 َأك :
يعرؼَبالقكػَالعاممةَالمنتجة،َكالمتمثمةَفيَمجمكعةَالمكاردَالبشريةَ

َكمينييف َأكاديمييف َخبراء ََكَمف َالمستيدفيف َكالعمبلء َماََجم، يع
ََك ،َ َالمنتجة َالييئات َايشكل َ َبخطط َترتبط َاألعماؿَلتي تكزيع

َالخططَالتنسيقيةَكالتنفيذيةَالتنمكيةَاإلنتاجيةَ...إلخ.َك
قكـَبوَالفردَكىكَنشاطَيََ: Individualsعمى مستوى الفراد -5

ةَمفَتجاهَغيرهَبنشرَثقافةَتنميةَالذاتَبمجمكعاَ البالغَتجاهَنفسوََك
التيَتشكلَالفردَالناجحَالمثقفَالقادرَالسماتَالشخصيةَكالمياريةَ

التعاملَمعَمتغيراتَالحياةَكَمتناقضاتياَلذلؾَالبدَمفَتنميةَعمىَ
َ-الشخصية السبعة المتمثمة في:جكانبَ

خالص العبادة هلل ََالجانب اإليماني وا 
َFaith and sincerity of worship to Godََ
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََالجانبَالصحيَكالبدني
Health and physical status              ََ

َ Personal aspectََََََََالجانبَالشخصي
ََ                     Familyالجانبَاألسرَؼ

ََ        Social aspectََاإلجتماعيالجانبَ
  Professional aspectََََََالجانبَالميني

Economic aspectََََََؼئلقتصادالجانبَال
َالمختمفة َالنظر َلكجيات َالسابق َاالستعراض َالتنميةََمف لمفيـك

َلمعنىَ َالكمي َالمفيـك َتشكل َجزئيات َجميعيا َأف: َيتضح البشرية
َزادَ َكمما َأكبر، َبتكامل َيتحقق، َكالذؼ َالشامل، َالبشرية التنمية
َفيَمجاالتََ َكتطبيقاتو َالعمـ َالعناصر؛ َىذه التفاعلَكالتداخلَبيفَ
َككحدةَ َفرد َكلَ َتربية َك َالعملَالتنمكية َكالقانكفَكمشاريع السياسة

َستقمةَبنائيةَلممجتمع.م
َ:َتعيق التنمية البشرية التي مشكالتال -6
َرقـ)) 1َالترتيبَالتاليَترتيبَىرميَيبدأَبقاعدةَاليـر (َإلىَقمةَاليـر

َ(5رقـَ)
َالبشريةََ:مشكالت سياسية1-6َ َالتمنية َمشكبلت َجميع أساس

َ.ؼإلقتصاداخاصة،َإذاَترتبَعميياَالحركبَأكَالحصارَ
َالسياسيةََ:ةإقتصاديمشكالت  2-6 َالظركؼ َتدىكر َعمى يترتب

ركيزةَالقكةَألؼَأمةَلتكفيرََإلقتصادا،َكَؼإلقتصاداتدىكرَالكضعَ
َالدعـَالعاـ،َكَتأسيسَبنيةَتحتيةَعمىَكافةَالمستكيات.
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َاألكضاعََ:مشكالت صحية3-6َ أبسطياََة،يإلقتصادابسببَسكء
َإلىَ َباإلضافة َالحركب َضحايا َكأبشعيا َالفقر، َنتيجة َالتغذية سكء

َ.مشكبلتَانتشارَاألكبئةَ
َالتعميـََ:مشكالت تعميمية4-6َ َركائز َىما َكالتنمية َاالستقرار أف

َالناجحَفيَأؼَأمة.
َ:مشكالت اجتماعية/ ثقافية5-6َ َاليـر َلمستكيات َالنيائي المنت 

لجيلَكالتعصبَالذؼَيشعلَنيرافَالسابقة،َمجمكعاتَبشريةَتتسـَبا
َ.الخبلؼَدائما

 
َ:تصنيف القوة البشريةثاني عشر : 

َ-الفئاتَاآلتية:َإلىُتصنفَالقكػَالبشريةَفيَمجتمعَماََ
يصبَفيَممفَاألطفاؿَالكثيرَمفَقضاياََ:الطفال من الجنسين-أ

تأىيل،َفيـَالالحمايةََكالصحةَكالتعميـََكَالتنميةَالبشرية؛َمثلَقضايا
َ ََكإمشركعات َُيخططستثمارية، َأف َيجب َالمستقبميةََالتي لنتائجيا

ثـَالرعايةََاألـماَقبلَالميبلدَبرعايةَاألسرةََكَجيدا؛َبدايةَمفَمرحمة
الثقافيةَكالتييئةَلمرحمةَالشبابَكسكؽَالعمل...َالصحيةَكالتعميميةََك

َإلخ.
ىـَبدايةَالحصادَلمخططَالسابقةَكبدايةََ:الشباب من الجنسين-ب

َبدخكؿ َالتنمكية َالخطة َُمعداًََتنفيذ َالعمل َلسكؽ بالمياراتََالشباب
َالمينيةَكَاالحترافية...ََإلخ.

قمةَالعطاءَكالنشاطَبسببَالخبرةَالمكتسبة...ََ:متوسطي العمر-ج
َإلخ.
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َكدعموَثركةَ:مرحمة التقاعد -د َرعايتو َمف َالبد َالخبرات َمف
َادةَمنو.كاالستف

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 



                       7107إقتصاديات التنميّة                                                                                 

 

78 

 

 الثانيالفصل 
 يإلقتصاداتطور مفيوم النمو 

َتمييد...
كالعامميفَعمىَفكرَالساسةََزالتَالكَالتنميةكَالنموميمةََستحكذتإ

َ َأختصاصاتيـ َإختبلؼ َعمى َالعممي َالبحث ََفي إيقاعََلََشكََّكََ،
جرسييماَرنيفَييفكاَإلىَالنفسَليكسبياَالرضاَكالقبكؿَمفَقبلَرجاؿَ
َأحدىما َذكر َمف َيخمك َلـ َحديث َفي َالعامة َمخاطبة َعند ،َالحكـ

َمعي َالحكـَاراًَكأصبحا َأنظمة َفشل َأك َنجاح َأنحاءََفيَلمدػ كل
َ َمفَأجلََعمىَأرضياَالتيَتجرَؼَالساحةَمالككنيالعالـ، المنافسة

َلحكـ.اَسدةَالكصكؿَإلى
َ َالنمكإف َمكضكع َفي َنشأةََؼإلقتصاداَالبحث َإلى َبداياتو تعكد

َإلقتصاداَاألفكار َية َالقرفََكَفيإلقتصاداَبرعحيثَ، َفي التقميديكف
َ َعشر َكالتاسع َعشر َالقكَػالثامف َتحديد َتميدَفي َلتقدـََالتي

جممةََظيكرىتماـَبقضيةَالتنميةَمفَخبلؿَاإلَززتعَكقدَ،َلشعكبا
كأىمياََ،مكعدًاَلياََالثانيةَالحربَالعالميةَايةنيكانتََ،مفَالعكامل
َُالم َالبمدافَتالرخاء َأحرزتو َالذؼ َكالتقدـ َالصناعية َالبمداف َفي حقَّق

ََك مرة،َكشيكعَمستعمفَالبمدافَالتيَكانتََكثيرٍََستقبلؿاَ االشتراكية،
َ َكظيكر َالدكلي، َالمستكػ َعمى َالتنمية َالمتحدة المم منظمةفكرة

َُالمتخصتيكككاال َصةا َاإل. َتبرز َأف َطبيعًيا َبيفَختبلفككاف ات
مفَزاكيةَلَينظرَفكَ،َالنمكَكالتنميةَمفيكـَيفَفيَتحديديإلقتصادا

مفََمجمكعتيفَيضـََؼإلقتصادا.َلذلؾَنجدَالفكرَعقيدتوَكفمسفتو
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،َؼإلقتصاداستقرارَالنظريات:َاألكلىَتتحدثَعفَالنمكَكتحقيقَاإل
بالبمدافًََاَسأساَترتبطالنمك،ََكَعبرَإتجاهَمفيكمياَكالتيَسيتـَإدراؾ

َتبحثَالثانيةَفيَظركؼ َبينما َةيإلقتصاداالتنميةََتحقيقَُالمتقدمة،
ا،َكسيتـَمعالجتياَضمفَمفيكـَنظرياتَإقتصاديفيَالبمدافَُالمتخمِّفةَ

َ.التنمية
َ:يإلقتصادا: مفيوم النمو أوالً 
َركافَالبحثَعفَتعريٍفَلظاىرةَالتخمُّفَفيَالدكؿَالناميةَىكَأمَإذا

َفإف َالصعكبة، ََالبحثَتكتنفو َمف َالخركج َالتخمففي ىكََشرنقة
َيقفَالذؼَأكبر؛َكبالتاليَيككفَتعريفَالنمكاآلخرَتكتُنفوَصعكبةَ

َمفيـك َمف َأكََبالضد َالصعكبة َمف َالدرجة َنفس َتكتنفو التخمُّف،
َأكثر.
  يإلقتصادا: تعريف النمو 1

ََىناؾ َالتعاريفَلمنمك َمف َنذكرََؼإلقتصاداالعديد َأف كالتيَيمكف
َمنيا:

َفيَإجماليَالنات َالمحمِّيَأكَىكَحدَك:َيإلقتصادا النمو» ثَزيادٍة
َ َبما َالكطني َالدخل َمفََيحقِّقإجمالي َالفرد َنصيب َمتكسط زيادة

2َ«َالدخلَالحقيقيَ
َعفََيفيدماَكىك َناتًجة َيجبَأفَتككف َفيَنصيبَالفرد َالزيادة أف

الدخلَالكطني،َكليستََإجماليَلحقيقيَأكزيادٍةَفيَالنات َالمحمِّيَا
                                                 

َدراساتَنظريةََ-2َ َاالقتصادية: َالتنمية َناصف، َإيمافَعطية َك َالعزيزَعجمية دمحمَعبد
51َ،َص2000ََاإلسكندرية،َـَاالقتصادَبجامعةَاإلسكندرية،َكتطبيقية،َقس

َ
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َا َفيَعدد َنفسَإلىلسكافَالذؼَيسمحَبالكصكؿَناتًجةَعفَتراجٍع
َمايمي:َؼإلقتصاداالنمكََكيمكفَأفَنميزَفيَ،َالنتيجة

دكريةَالناتجةَعفَظركٍؼَمعينةَالزيادةَالَىي:َالمؤقتةالزيادة1-1ََ
َ.(اإقتصادينمًكاََتعتبرَال)
قيقيةَيجبَحتىَتككفَالزيادةَحَ:َالزيادةَحقيقيةَكليستَنقدية2-1َ

َ َالتضخـتأف َأثر ََ،َستبعد َألف َال َالنقدية َزيادٍةََتعبرالزيادة عف
كافَمعدؿَالزيادةَفيَالدخلَالنقدؼَأكبرَمفَمعدؿََإذاَإال،َحقيقيةَ

َ َحيث َالحقيقيالتضخـ؛ َالدخل َكميةََبراًَمعَيزداد َفي َبالزيادة عنو
َ َفترة َفي َالفرد َعمييا َيحصل َكالخدماتَالتي كعميوََة،رأسالدالسمع

َفإف:
 معدل التضخم –االسميَيإلقتصاداالحقيقي = معدل النمو  يإلقتصاداالنمو  معدل

َ
َإالََّ َالسابقةَلفَيككفَىناؾَنمك َكانتَالقيمة َلمنشاطَاإلنتاجيَإذا

َالَتوقيمَحتىَمعَ.َمكجبة َنمَلفمكجبة، َىناؾ َالدخلَيككف َفي ك
كَالدخلَإذاَكافَمعدؿَنمكَالسكافَيفكؽَمعدؿَنمَالفردؼَالحقيقي،

َيجرؼَإحتسابَ،َالكمي َالدخلَالكميََعبر الفردي الدخلَإذ قسمة
َعمىَعددَالسكاف.َ

َكالدخل َالسكاف َعدد َزاد َالنسبةَالحقيقيَإذا َالدخلََبنفس َفإف ،
َعالفردؼَيبقىَ َزاد َإذا َأما َأكبرَفإفَالدخلثابًتا؛ َالسكافَبنسبٍة َدد

أكبرََ؛َبينماَإذاَزادَالدخلَالكطنيَبنسبةٍََالحقيقيَسينخفضَالفردؼ
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الدخلَالفردؼَالحقيقيَسيرتفع،َكتنعكسََمفَنسبةَزيادةَالسكافَفإف
َفإف:َكعميو،3َََالنتيجةَفيَجميعَالحاالتَعمىَالمستكػَالمعيشي

َالنمو السكاني معدل/ ي إلقتصاداالنمو  معدل= الحقيقي يإلقتصاداالنمو  معدل
S.Kuznets  سيمون كوزنتسَيعرؼَك

لمدكلةََؼإلقتصاداالنمك4ََ
كعةَمتنعمىَعرضَتكليفٍةََالدكلة(ََإلقتصادا)َالزيادةَفيَقدرةَ»َبأنو

َهَالزيادةَُالمتناميةَفيَاُلقدرةذكتككفَىَا،نيلسكاَةيإلقتصادامفَالسمعَ
َالتقَاإلنتاجية َعمى َُالمَؤمبنًية َكالتعديبلت َالتكنكلكجي سسيةَدـ

َالتيَيحتاجَاألمر ََكاإليديكلكجية َنتيًجةَََ«إلييا كيككفَبذلؾَالنمك
َعمميةَالتنمية.ََاءَْرَّجََ،ََةيإلقتصاداالتغييراتََعفَناشئة

َيتكَىذاَ َالتعريف َثبلثة َمف َاألىميةَمككف َفي َغاية َرئيسة كنات
ََكىي:

َالَزإَ-أ َستمرار َالكطني َالنات  َفي َألحرازيادة َداؿ لنمكَاَسبب
كىيَإشاٌرةَلمنض ََ،َلمسمعَعمىَتكفيرَمدػَكاسعَكاُلقدرةَؼإلقتصادا
َ.ؼإلقتصادا
رارَستمإلَبقاألساسَأكَالشرطَُالمس،َتعدَالتكنكلكجياَُالمتقدمةََ-ب

َكشرٍطَكاٍؼ.َكليسَكشرٍطَضركرَؼَؼإلقتصاداالنمكَ

                                                 

َترجمةَدمحمَإبراىيـَمنصكر،َدارَ -3َ َالنظريةَكالسياسة، َالكمي: َاالقتصاد مايكلَابدجماف،
َ.455،َص1999ََالسعكدية،َمنشر،َالرياض،َالمممكةَالعربيةالمريخَل

،َعملَفيَدراسةَالتحميلَالكمي1985ََكتكفيَسنة1901ََسنةََسيمون كوزنتسكلدََ-4
فيَمجاؿَالنمكَاالقتصادؼ:َ"الجكانبَالكميةََمنشكراتوَقارفَلمنمكَاالقتصادؼ،َكمفَأىـَالم

َ َسنة َاالقتصادؼَلؤلمـ" َسنة1967َلمنمك َاالقتصادؼَالحديث" َ"النمك َ"النمك1966َََ، ،
َ.1971االقتصادؼَلؤلمـ"َسنةَ
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ََ-ج َُالمرَتقب َالنمك َاتحقيق َلمتكنكلكجيا َالمصاِحب َيتطمبلجديدة
َمؤسسيةَإجراء يديكلكجيةَتعديبلٍت َفكا  َبدكفََاإلبتكارات. التكنكلكجية

َكيرباء.َبدكَفَالمصباحكػَجتماعيةَمبلزمةَتككفَبتكاراٍتَاإ
1958َلخَّصَسنةََقدNicolas Kaldorََنيكوالس كالدورككافَ

َفيَاآلتي:َالمستمرَالنمكَإلىَتؤدؼالعكاملَالتيَ
َثابتَتقريًباَعبرَفتراٍتَطكيمةََ-أ النات َالحقيقيَلمفردَينمكَبمعدٍؿ

َمفَالزمف.
َثابتَتقريًباَيزيدَعمىَمعدؿَنمكَينمكَبمعدؿ5ٍََالمال رأسَرصيدَ-ب

َالعمل.
فَماليةَألرأسقيَكمخزكفَالسمعَالتميلَمعدالتَنمكَالنات َالحقيَ-ج

َالناتجَ-*6المال رأس معاملَأفَإلىَيؤدؼتككفَمتساكًيةَعمىَنحٍكَ
َ.تجاهأؼَاَُيظيرالَ
َأفقي.َتجاهإالماؿ(ََرأسمعدؿَ)الربح/َ-ج
مفَبمٍدََممحكظاًََيًرامعدؿَنمكَالنات َالفردؼَتغَيرأفَيتغيمكفََ-د

َآلخر.

                                                 

 ..ألخ.:َىكَعملَسابقَمخزكفَفيَسمعةَمثلَاألالتَكالمعداتَكالمركباتَمالرأس ال  - 5
عددَكحداتَرأسَالماؿَالمطمكبةَإلنتاجََُيشيرَإلىَالذؼَ(:مؤشر)َ*معامل رأس المال- 6

َترمزَإلىَرصيدَرأسَالماؿَ((Kكحدٍةَكاحدةَمفَالنات َخبلؿَفترٍةَزمنيةَمعينة.َفمكَفرضناَ
(Y)ََك َاإلنتاج، َإلىَمستكػ َالكحداتََترمزَ (w)ترمز :َ َ)رأسَالماؿ/النات ( َنسبة إلى

،َفإنناَنحصلَعمىَ-كحدةَنقديةَكاحدةَمفَالنات ََتوالنقديةَالمستثمرةَمفَأجلَإنتاجَماَقيم
 . K = wY : المعادلة
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يَألرباحَفمفَاعاليةَمستكياتَؼََرعاتَالتيَتََيإلقتصاداتميلََ-ق
َ.)َ)استثمار/النات (َمرتفعأفَيككفَلديياَمعاملََإلىالدخلَ

َ َمفيكـ7َJoseph Schumpeterََجوزيف شومبيتركيذىب في
َ:إلىالنمكَ

عمىَفيَاألنتاجَ)سمعَكخدمات(ََالبطيءَيرالتغَإلىَيتجوَالنمو»ََ
المدػَالطكيل،َكالذؼَيتـَمفَخبلؿَالزيادةَالتدريجيةَكالمستمرةَفيَ

َرأيوَبكبالتاليَفالنمكَحسَ«كمعدؿَنمكَاالدخارَمعدؿَنمكَالسكاف
السكافََلنمكيتـَبطريقٍةَتدريجيةَكبطيئةَعمىَالمدػَالطكيل؛َنتيًجةَ

ـَضمنياَذلؾ.َالقيكدَالتيَيتَإلىيتطرؽَلـََنو.َغيرَأ*االدخارَكنمك
َؼإلقتصادامقياسيفَعاميفَلمعدؿَالنمكََتعييفَإلىَشومبيتركذىبَ
النات ََكمعدؿَ،معدؿَالنات َالكطنيَاإلجماليَالحقيقيَالصافيىما:َ

َالفردؼ َالحقيقي َاإلجمالي ََالكطني َمقيايعالذؼ َلمعدؿًََاَسد أفضل
َ.لؤلمةَزيادةَالمستكػَالمعيشي

                                                 

َسنةََ-7َ َكلد 1883َجكزيفَشكمبيتر: ََ َكيفيَالنمسا. َفييا َالتيَكلد نزَفيَنفسَالسنة
ََتكفِّيَك َعاـ َالدكتكراه َعمى َحصل َماركس، َكارؿ َسنة1906ََ :فييا َلو َعمٍل َأكؿ نشر

 Nature et contenu principal de la théorie économiqueَتحتَعنكاف1908َ

َسنةLe cycle de affairesَ"َثـَ"Théorie de l'évolution économiqueثم  "
1911ََ َالتيَجاء َتمؾ َىي َأفكاره َبيأىـ َبدكر َيتعمَّق َفيما ما َ"َُالمنظ ِّ َالنمك. فيَعاـَفي
1954.َ

 الدخل= االستيالك + اإلدخار
 اإلستيالك -الدخار = الدخل 
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أفَالنات َالكطنيََإلىَ(Gunnar Myrdal)َغونار ميردالكيذىبَ
َ َيقيس َأف َيمكف َإليوََجارًيامَالنمك، اإلجمالي َذىب َما َذلؾ في

  شكمبيتر.

ََنميمتون فريدماَكيضيف :َ َالنمك َأف َالجيازََعفيفصح تكسع
َ َفي َبدكَفأكثرَأكَتجاهٍَإاإلنتاجي َتغَ، َالييكلََيراتٍَأؼ في

 .ؼإلقتصادا

َالتكسَ:مما سبق يتضح َلمنمكَىك َالسائد َأفَالمفيـك َؼإلقتصاداع
آللياتََقاًَكفَؼإلقتصاداالنظاـََبمكجبَنشاطالتمقائيَغيرَُالمتعمد،َ

ََك ََكَفيَالكـَيرعمىَالتغَيركِّزالسكؽَالعفكية، َبالدكؿَأكثريرتبطَ،
ََك ََيقاسُالمتقدمة، َاإلجمالي. َالكطني َالنات  َىك َكاحد فََكبمؤشٍر ا 

النسبيَفيَالنات َالكطنيََيرالتغَيساكَؼماََلبمدٍََمعدؿَالنمكَالسنكَؼ
َ.8السعار الثابتةػَاإلجماليَمفَسنٍةَألخرػَب

َبالضركرةَزيادٍةَفيَالرفاىيةَالشعبيةَألنو:َيصاحبَالأفَالنمكََغير
َالتغَيركِّزَ-أ َالسمعََيرعمى َمف َالفرد َعميو َالذؼَيحصل َالكـ في

يكلَتكزيعَالنات َالحقيقيَبيَ،َدكفَأفَييتـَكالخدماتَفيَالمتكسط
َاألفراد َاَبيف َذلؾَضمف َكاف َسكاًء َأكلمج، َاألسرة، َداخل َأك َتمع

َالسمعَكالخدماتَالتيَيحصمكفَعمييا.َبنكعية
ضحَلناَأىميةَيَكَالفيَاإلنتاج؛َألنوََيرعمىَنكعيةَالتغَيركِّزَالَ-ب

َكيقتصةيإلقتصاداالقطاعاتَ الكميَاإليجابيََيرالتغَمجردعمىََر،
َالقابمةَلمقياس.َيراتفيَبعضَُالمتغ

                                                 

ىكَالنات َالمستندَفيَتقكيموَالىَكحدةَنقديةََ-يقصدَبالنات َالقكميَباالسعارَالثابتة:َ-8َ
َ.ذاتَقكةَشرائيةَثابتةَماَيستبعدَاثرَاالسعارَكغالبًاَمايعبرَعنوَبالنات َالقكميَالحقيقي
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تمؾََييملفيَالحسابَعمىَالسمعَكالخدماتَُالمسكقة،ََكَيقتصرَ-ج
َيعبرالسكؽ؛َكبالتاليَفيكَالََفيدكفَعرضياََتستَيمؾَكَتنت التيَ

َعفَكميةَاإلنتاجَالحقيقي.
َُالمنَالَ-د َيجعل َمما َالنمك؛ َلعممية َالجانبية َباآلثار َتجاتييتـ

َ َاإلنتاج َعممية َعف ََتباعالناتجة َمف َإلىماؿََسعرىابأقل نتيًجة
َعمىَمختمفَالجكانبَالتيَتمتكاليفَالتأثيراتَالج سَمستكػَانبية

َ.َالرفاىية
ََعتمادهإََ-ق َفقط، َالرسمية َاألنشطة َاألنشطةَعمى َيغفل كبالتالي

َالمكازية.
َياًَفضركرًياَكلكنوَليسَكاَؼإلقتصاداكلَالحاالت،َيبقىَالنمكََكفي

كليسَكميتوَكحدىا،َىيَالحاسمةََالنمك،َلمتنمية،َكتبقىَأيًضاَنكعية
فرصَالعملفيَتحقيقَالرفاهَاإلنساني َبدالًََ.َفالنمكَقدَيقضيَعمىَُ

َيتح َكقد َإيجادىا، ََيزمف َكقدََبدالًَلؤلقكياء َالفقر، َتخفيفَحدة مف
َبدالًَمتأصٍلََكقدَيككفَغيرَ،َيعميوَمفَأفَصكتَالناسَبدالًََتـيك

َبدالًََبالمستقبلَرمفَأفَيضربَبجذكرهَفيَالثقافةَكالتراث،َكقدَيض
التنمية.َكالنمكََإلىَيؤدؼمفَأفَيككفَمستديًما،َكفيَىذهَالحالةَلفَ

َ َألنو َالسَإستيبلؾَلممجتمعَيتيحمستحب َمف َكالخدماتَمزيٍد مع
َ َكما َالسمعَيسيـالخاصة، َمف َأكبر َكميٍة َتكفير كالخدماتََفي

َمستكياتََةاإلجتماعي َبذلؾ َفيرفع َكالتعميـ(، َالصحة َيشمل )بما
َ . المعيشةَالحقيقية

َ
َ
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 :يإلقتصادا: أنواع النمو ثانياً 
َلمنات َؼإلقتصاداكافَالنمكََإذا َالحقيقية الكطنيََيتمثَّلَفيَالزيادة

َزمنية فإنوَيتكجبَعميناََ،ينة)سنةَفيَالغالب(معَالفردؼَخبلؿَفترٍة
َ:9التمييزَبيفَثبلثةَأنكاعَمفَالنمك

َ:َالنمو الطبيعيَ-1
َباإل َتاريخًيا َحدث َالذؼ َالنمك َنىك َاإلقطاع َمجتمع َمف َإلىتقاؿ

ََ،َماليةرأسالَمجتمع َتاريخية َمساراٍت َعبرَإفي َقادت جتماعية
َ َمكضكعية َإلىعممياٍت َالتقسيـ َاألكليََلمعمل،َاإلجتماعي: التراكـ

تككيفَالسكؽََكَدلة؛ضَُالمبااغَرإلالماؿ؛َسيادةَاإلنتاجَالسمعيََرأسل
َطمب.كالعرضَيتفاعلَفيياَالسكؽََمنت ٍَلكلََيصبحَبحيثَالداخمية

َ:َالنمو العابر أو غير المستقرَ-2
َظركؼٍََبككنوَناتًجاَعفَتصفيَكستمرارية،َيممؾَصفةَاإلَالىكَنمكَ

طارئة،َعاًدةَماَتككفَخارجية،َالَتمبثَأفَتزكؿَكيزكؿَمعياَالنمكَ
                                                 

أطمقَعمىَاألكؿَمنيا:ََىارودَيزبينماَمَ-9َ فيَنمكذجوَبيفَثبلثةَتصكراٍتَلمعدؿَالنمك،ََ
يتحددَاستناًداَإلىَكٍلَمفَنسبةََالذؼ (The actual growth rateالنمكَالفعميَ)َمعدؿ

كأطمقَعمىَالثانيَمعدؿَالماؿَ،ََاالدخار،َكنسبةَرأسَالماؿَإلىَالنات ،َأؼَمعاملَرأس
َرصيدَكاملَيستخدـ(The warranted rate of growthَ) النمكَالمضمكفَأكَالمرغكب

ستثماراتَالبلزمةَلضمافَمعدؿَالنمكَالمستيدؼ،ََكأطمقَاإلَتكفيرَيحقِّقرأسَالماؿَكالذؼَ
أقصىَمعدؿََكىك ( The natural rate of growth،)عمىَالثالثَمعدؿَالنمكَالطبيعي

َ َالسكاف، َكحجـ َالفنية، َالتطكرات َبو َتسمح َبيفََكالتراكـنمك َالتفضيل َكدرجة الرأسمالي،
 العملَككقتَالفراغ.

َالنماذجََلمزيد َأحمد، َالظاىر َعبد َسيير َك َدمحمَمدحتَمصطفى َانظر: َالتفاصيل، مف
َ.1999اإلسكندرية،ََة،َمكتبةَكمطبعةَاإلشعاعَالفنية،الرياضي
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النمطَلمنمكَحالةَالدكؿَالنامية،َحيثَيأتيََىذاَيمثِّلالذؼَأحدثتو.ََك
.َكىكَيحصلَالخارجيةَاتيفيَتجاَرَمكاتيةَكَمفاجئةاستجاًبةَلتطكراٍتَ

َدهَغيرَقادٍرَعمىجتماعيةَكثقافيةَجامدة؛َلذلؾَنجإَبنىفيَإطارَ
فيَأحسفََيؤدؼَك10َ،*َُالمعجلَكَ*المضاعفآثارََمفَخمقَالكثير

َنمٍكَببلَتنمية.َإلىحاالتوَ
َ:النمو المخطَّطَ-3
َتمعَلمجىكَالنمكَالذؼَحصلَنتيًجةَلعممياتَتخطيٍطَشاملَلمكاردَاَ

َ ََغيرَ.متطمَّباتوككذلؾ َترتبط َكفعاليتو قكتو َكثيًقاإأفَُ ُبقدرةََرتباًطا
َا َكبكاقعية طيف، َالتنفيذالمخطِّ َكفاعمية َالمرسكمة، َكالمتابعة،َلخطط

َرستمأعلَالمكاطنيفَمعَتمؾَالخطط.َكىكَنمكَذاتيَالحركةَإذاَكتفا
                                                 

َاالستثمارَالمضاعف *َ-10َ َفي َالزيادة َتتضاعفَبمكجبو َأف َيجب َالذؼ َالعدد َىك :
الزيادةَفيَالدخلَسببَكالزيادةَ.بمعنىَعمىَذلؾََتبةلمكصكؿَإلىَالزيادةَفيَالدخلَُالمتَر

َالمضاعفةَفيَاالستثمارَنتيجة.
َاالقتصادؼَ َيعرؼَبَالمسرع َذاتَما َىك ََ:المعج لػ َنظرية ََمعجل االستثمارَ»أك َأك«
أكََمبدأَالتسريع»أكَكماَُيطمقَعميوَ«َنظريةَالتسارع»أكَ«َمبدأَالتسارع»أكَ«َالمتسارع»

المسرعَاالقتصادؼَعمىَأفَأؼََنطكؼَمفيـكيَ.the acceleration principle«َالتعجيل
َفي َأك َالقكمي َالنات  َفي َالنقصاف َأك َبالزيادة َمبيعاتَالمنشآتَاإلَتغير َفي َأك ستيبلؾ

فيَالطمبَعمىَاالستثمارَ)±(َمضاعفََالصناعيةَأكَالزراعيةَيؤدؼَبالضركرةَإلىَتغير
َأكَالطمبَعمىَالتجييزاتَالرأسمالية.

َ َالقكمي َليسَاإلنتاج َمستكَػالمبدأ، َفي َيؤثر َالذؼ نما َكا  َاالستثمار. َفي َيؤثر َالذؼ َىك
َالتغيرَ) َ∆االستثمارَىك َالتغيرَفيَىذاَفي( َالتغيرَفيَاالستيبلؾَأك َالنات َالقكميَأك

المنشأةََمبيعاتَالمنشآتَالصناعيةَأكَالزراعية،َذلؾَألفَزيادةَإنتاجَالسمعَالصناعيةَلتمؾ
َالمنشأةَمفَاتَالرأسماليةَالتيَتحتاجَإليياَىذهمثبًلَتتطمبَزيادةَفيَالطمبَعمىَالتجييَز

االقتصادييفََأجلَتمبيةَزيادةَالطمبَعمىَإنتاجياَالسمعي.َكعمىَىذاَاألساسَأطمقَبعض
َ«.نظريةَالطمبَاالستثمارَؼ»عمىَىذاَالمبدأَاسـَ
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َطكيمةَتزيدخبل َيتحكؿََؿَفترٍة ََإلىعفَبضعةَعقكد َمضطرد؛نمٍك
َ. ةإقتصاديتنميٍةََإلىكبالتاليَيتحكؿَ

 :يإلقتصادا: مقاييس النمو ثالثاً 
َيرَعفَالزيادةبماَىكَإالََّتعَؼإلقتصاداالنمكَأفََ،ماَسبقَمَيظير

يرَتغيَأكعمىَإنتاجَالسمعَكالخدمات،ََإلقتصادافيَطاقةََُالمضطردة
،َينبغيَقياسَذلؾَالتغييرَكلالكطني؛ََؼإلقتصاداَفيَحجـَالنشاط

ذلؾ.ََدؿَعمىتَالتيَالكطنيَإلقتصاداشراتَمَؤةَرأسدَيمرَعبرَأف
بةمقاييسَبسيطةَكليستََكبكاسطة َ:كأىـَىذهَالمقاييسَمركَّ

 المعدالت النقدية لمنمو: -1
َحسا َالتقديراَإلىَداًَستناإَبيايتـ َلحجـ َالكطني،َإلقتصاداتَالنقدية

العمبلتَالنقديةَالمتداكلة.َمفََيعادلياَمابالعينيةََتجاتُالمنَتقييـَأؼ
َأسيليعَك َاألسمكب َىذا َالتيََاألساليبَد َالتحفُّظات َرغـ المتاحة
َكالتيَتس َمحاسبيَعمىَنظاـٍََتفاؽمحاكلةَاإلَإلىدؼَتيجلَعميو،
َتمتَزمَك ََـحد َمما َيسعالمًيا؛ َالبيانات َمع َالتعامل َةيإلقتصادايل

َفيياَبيف:َنفرَؽالمنشكرة،ََك
َ:معدالت النمو بالسعار الجاريةَ-أ
َقصيرة،َةَمعدالتَالنمكَالمحمِّيةَلفترةٍَرأسيُصمحَىذاَاألسمكبَعندَدَ
ََإذَْ َنمك َمعدؿ َقياس ََإلقتصادايتـ اناتَالبيَإلىَداًَستناإالكطني

َالمحمِّية.َالعممةَإستخداـالخاصةَبوَسنكًيا،َب
َيرستبعادَأثرَالتغ:َكيتـَذلؾَإلمعدالت النمو بالسعار الثابتةَ-ب

َاألسمكبَعندَدَكيُصمحَفيَاألسعارَعمىَالمدػَالطكيل. ةَرأسىذا
َمعدالتَالنمكَالمحمِّيةَلفتراٍتَزمنيةَطكيمة.
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َ:َالنمو بالسعار الدولية معدالتَ-ج
ََيستخدـ َإجراء َالَةيإلقتصاداَالدراساتعند َحيث َيمكفَالدكلية؛
َإلَاإلعتماد َنظًرا َالمحمِّية؛ َبالعمبلت َالتقييـ عارَأسَختبلؼعمى
يجبَتحكيلَالعمبلتَالمحمِّيةََلذلؾَالعمبلتَمفَبمٍدَآلخر.َصرؼ
َمفَالعممةَالرئيسةَبعدَإزالةَأثرَالتضخـ.َيعادلياماََإلى
 المعدالت العينية لمنمو: -2
َالعينيةَتعبرَ َالخدمات َمف َالفرد َنصيب َفي َالتحسف َمدػ ؛َعف

مثل:ََالنقديةَفيَمجاؿَالخدمات،َالمقاييسَإستخداـعدـَدقةََبسبب
عددَاألطباءَلكلَألفَنسمة،َعددَأسرةَالمستشفياتَلكلَألفَنسمة،َ

ََكالغذائية،...الخ.َمفَالسمعَالفردَنصيب
 :يإلقتصادا: مصادر النمو رابعاً 
خبلؿَاألربعةَعقكٍدَاألخيرةََؼإلقتصادابالشأفَىتماـَالعالـََإكافََلقد

أساسيةَعمىَالمسائلَالتيَيمكفََبصكرةٍََاًَكجيممفَالقرفَالعشريفَ
َ َبمعدؿ َاإلسراع َخبلليا َذلؾمف َكاف َسكاًء َالكطني، َالدخل َنمك

ََبالنسبة َالفقيرة، َأك َالغنية ََماليةرأساللمدكؿ َأك ؛َشتراكيةاإلمنيا
يتكقَّفَنجاحَأكَفشلَأؼََحيثَصبحَاالىتماـَبالنمكَطريقةَحياة؛فأ

َ ََتحقِّقوحككمٍةَعمىَمدػَما َدكؿَالعالـَتبايف.َكتإقتصادؼمفَنمٍك
الدكؿََيماثمياَفيَىذاَالصدد،ََفيماَبينياَفيَكثيٍرَمفَالكجكهَالفقيرة

َمنَضبعالالغنية؛َ متكسطة،َََػكاآلخَرَمرتفعةَمعدالتَنمكٍََيحقِّقيا
ََرستمتََػكآخَر َلذلؾ َالرككد. ََيصبحفي َالمفيد َاألسبابَةرأسدمف
ََالكامنة َذلؾ، َىذاكراء َتكاجو َالصعكباتَالتي ََرماألَرغـ حيثَ؛

َالتجاربَا َإلقتصادتظير َمسؤكلية َإختفاء َ َاية َالطبيعية عفَلمكارد
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َ ،َ َالنمك َتحقيق َفَحسـ ََاليابانػ َقميمة َطبيعية َمكارد َكتكفرلدييا
ََمستمزماتيا حتياجاتياالصناعية َالطاقةَكا  ؛َعفَطريقَاإلستيرادَمف

َالَتممؾَال ىونغ كونغك َالمكارد َخاـ َشديدةكلدييا َالتربةََندرة مف
َفيَنفافصيَيياَمصادرَمحميةَلمطاقة،َكمعَذلؾلدَليسالخصبة،ََك
َالطبيعيةَبالمكاردَغنيةَالًَدَكَيقابمياية.َالنمكَكالتنمَاتدرجَأعمىَسمـ

َ،َفيَالتمكيفَفقيرةَنياأَإالَّ ََفيَتكظيفَتمؾَالمكارد َُيشيركىكَما
َالبلـزَالماؿَرأسكفَالتنظيـَكالمياراتََكبدإلىَعدـَالجدكػَلممكاردَ

َلتطكيرىا.
َلكلََ:نستخمص من ذلكَ َالتاـ كَكماتَالنممقليسَباإلمكافَالفيـ
َ:أىمياَكمنيا،ََضاًَمعرفةَبعَإالَأنوَيمكفَؼإلقتصادا
 11المال المادي والبشري: رأسفي  اإلستثمار -1
َشييَُ َ))مثلإلىَعملَسابقَمخزكفَفيَسمعةَ:َالماؿََرأسرَمفيـك
ََكال َكخطكطَالمكائف َكمركبات َكرافعات َكساحبات َكأدكات معدات

ََ...ألخإنتاجية ))َ َليا َفيَقدرات َتكظيفيا َعند َالدخل َإنتاج في
ىكَصكرةََالعنصرَالبشرَؼأماََىذاَفيَالجانبَالمادؼَ،َاإلستثمار
الماؿَالمادؼَفيَعمميةََرأسالَيقلَأىميةَعفََالماؿَرأسأخرػَل
ََكَ،َالمنافعَخمق ف َا  َتحديد َالبشرية َالمدػََالمستقبل َعمى يعتمد

كَالزمانيَ،َكالَعمىَالطاقةَ،َكالَعمىَاألراضيَالممكفَالمكانيَأ
                                                 

يقكؿَالحكيـَالصينيَ)َكيكاهَتزكَ(َفيَالقرفَالخامسَقبلَالميبلدَ:َإذاَكنتَتخططََ-11َ
ذاَكنتَتخططَلمئةَألسنةَف ذاَكنتَتخططَلعشرَسنكاتَفازرعَشجرةَ،َكا  غرسَبذرةَ،َكا 

عاـَفعّمـَإنسانًاَ،َألنؾَعندماَتزرعَبذرةَكاحدةَفإنؾَتحصدَمحصكاًلَكاحدًاَ،َكعندماَتعّمـَ
ََالناسَتحصدَمئةَمحصكؿَ.
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ََك َزراعتيا َعمىَتنظيـَىذا نما قبلَالكامفَفيَالذكاءَاإلنسانيَالمستا 
  تقدـَالمعرفةَ.َك
يتصفََك،َََؼالماؿَالفكَرَرأسالماؿَالبشرػَأحدَمككناتََرأسَدعيَُ
َالب َقدرة َاعدـ نماإلقتصادمنظمة َكا  َتممكو َعمى َعمىََية تحصل

مساىماتوَفىَالعملَبشكلَمباشرَمماَيضيفَدرجةَمفَعدـَالتأكدَ
َ.12َوستخدامفيَأسمكبَإ

َبكيَُ َإلىََرأسقصد َباإلضافة ،َ َكالميارات َالمعرفة َالبشرػ الماؿ
َ َالتى َكالميارات َالمعرفة َمصادر يجاد َكا  َلتحديد َالذاتية َالالقدرات

َ َاألفراد َالكشفَعنيايمتمكيا َالمَقبل َيطمقَعميو َما َكىك نظمكفَ،
َدأةَأكَاالبتكارَأكَقدراتَالمنظمة.َآأحيانًاَالمباإلداريكفَ

َ َأفضل َالمكاردسإإف َلتكظيف ََمكب ،َ َالمادَاإلستثمارىك ةَفي
المتقدمةَةَبيفَالدكؿَالناميةََكأفَاليَكالرماديةَفيَالدماغَالبشرؼَ،ََك

َأفََالعقلَالبشرؼَكتكظيفوَإستخداـببَتنظيـَىيَبس المثمرَ،َكما
َالإلقتصاداَنافسةالم َالدكؿ َبيف َالقادمة َعمىَية َستعتمد متقدمة

ََك َمحلَالميزاتَالتكنكلكجيا َالعقمية َعمىَالقكة َأؼَستعتمد ،َ المعرفة
َ َالطبيعية َالمصادر َعف َالناتجة ََكالنسبية ،َ َالمكركث حتىَكالغنى

َالدكؿَالغنيةَستحافعَعمىَغناىاَبسببَالتعميـَ.
الزمفَ،َحتىَتبمكرَمراحلَالماؿَالبشرؼَعبرََرأسَلقدَتطكرَمفيـك

فرعَجديدَيدم َبيفَيفَكستقلَفيَأكائلَالستيناتَمفَالقرفَالعشَرا ََك
                                                 

12َ- http://www.hrdiscussion.com/hr46458.htmlَ
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ََك َالتربية َإلىَمفيـك َُكجيتَانتقاداتَكثيرة َكقد ،َ الماؿََرأسالتعميـ
اىرةَإنسانيةَمفَشأفَالتربيةَ،َفييَظَأفَيقملالبشرؼَألنوَيحاكؿَ

ََكإلىََتخضعََالالَُتقيـَكرفيعةَ َاقتصاديًاَالتقديرَالمادؼَ، قياسيا
َ.ىكَإنكارَلطبيعتياَ

َاإل َكاف َقريب َكقت َإلى َالسائد َعتقاد َم، َتتككف َالثركات فَأف
َدخلالمبانيَأكَالمعداتَفقطَكلـَياألصكؿَالمممكسةَمثلَاألراضيََك

عصرََحمكؿت.َكلكفَبتأثيرَالعنصرَالبشرؼَعمىَتككيفَتمؾَالثركا
المعرفةَأصبحَالعنصرَالبشرؼَىكَالمؤثرَالحقيقيَفيَالتكنكلكجياََك

َالمنظمات َالمفاَنجاح َكتغيرت َا، َكبدأتَإلقتصادىيـ َالتقميدية ية
َ َجديدة َاقتصادية َمفاىيـ َالظيكر َفي َكأفَ، َالمعرفة، َعمى تعتمد

َال َاألصكؿ َمع َيؤدؼ َالبشرؼ َبالعنصر َرأساالىتماـ فيََمالية
َالنيائي َالنات  َقيمة َزيادة َإلى ََ،َالمنظمة ََمعمكماًَكأصبح َرأسأف

َيزداد َيتراكـَالماؿ ََأك َطريق َاإلستثمارعف َالبشرَؼَرأسَك، َالماؿ
َاإلنساني.َاإلستثمارعفَطريقََأكَينض َزدادي

ََرأس ثيكدكرَشمتزََقبلقتصادؼَكضعَمفَإالماؿَالبشرؼَىكَمفيـك
َ (Theodore, W.Schultzَ )َ َ)ككمساىمات َبيكر  ,Garyارؼ

Beckerَ َالنتَعبر( َاتفسير َإلقتصادائ  َية َالمعارؼَعبر تراكـ
َمنظمة.الفردَأكَالَقبلالكفاءاتَمفََك

َإالََّ،َىتماـَالبالغَبتأثيرَالعنصرَالبشرؼَعمىَإحرازَالنتائ اإلَكرغـ
َ َيقابل َلـ َبإأنو َمماثل َىتماـ َكذلؾَعف َالتأثير، َىذا َقياس كيفية

معَاإلدارةَبالمقارنةَالعنصرَلمتقييـَكالتطكيعََكَخضكعَذلؾكبةَلصع
كميةَاإلنتاجَعبرَتقييـَقكةَالعملََ،َحيثَسادَعناصرَاإلنتاجباقيَ
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ََدكَف َأك ََىتماـاإلالنظر َالعمل َبمكافئة َعفَاإلبتكارؼ َناىيؾ ،
تطكيرَكالسعيَلَكإنسافَإشباعَحاجاتوَفيَالعاملَإغفاليـَلقدرةَدخل

َ.َمياراتو
كيفيةَقياسَالقيمةَالمضافةََعفاألبحاثَالجادةََكَالدراساتَساىمت

ََرأسل الكميةََألدكاتالتكصلَإلىَمجمكعةَمفَاَفيالماؿَالبشرؼ،
َأىمي َمف َكزاد َالتسعينات َمنذ َتطبيقيا َبدأ ََتياالتي َإلى، َالحاجة

ََك َدفعَالميارات َمما َالعالـ َمستكػ َعمى َالعمل َسكؽ َفي المكاىب
ىتماـَفقطَبتحميلَالبياناتَالخاصةَالكثيرَمفَالمنظماتَإلىَعدـَاإل

َ َلتعكيضََبلبالتكمفة، َالبشرؼ َالعنصر َلتطكير َالجيد َبذؿ إلى
َاإل َكألنخفاضَفي َالمستكيات، َكل َعمى َالماىرة َالعمالة جلَأعداد
َا َميزة َعمى َلحفاظ َأسكاؽ َفي َتنافسية َالعكلمة َعصر َتركزَعبر،
طاقاتَالبشرَلَاإلستثمارَتكجيوَمفَخبلؿالماؿَالبشرؼََرأسَاعميةف

ََك ََأاإلنتاجية، َالسبيلعتبر ََكَذلؾ َنقصَالعمالكحيد َمشكمة َلحل مي
ََك َاالكفاءات َكزيادة َالبشرية َاالميارات َالمضافةَإلقتصادلقيمة ية
ََََلممنظمات.

َإلَالدراساتَكفتتمَلـ َالنمكجمالكالمؤشرات َأداء َالبمداف،َي َعبر
اتَختبلفاإلَمفَتفسير(2000َ(َلغايةَسنةَ)1960)لمفترةَمفَسنةَ

َالبمداف َبيف َالنمك ََكَفي َالحاسـ َالدكر َىلَلئلنتاجيةتأكيد كافََ،
جماليَإلَأك،ََالبشرَؼَالماؿَرأسأكَالماؿَالمادؼََرأستراكـَبسببَ

َ.إنتاجيةَعناصرَاإلنتاجَ
َ َالمجاؿاإلستثماَرَالبيئةُتشكْل َعناصرىا َبكافة ََية َلمناقشةاألكسع

بررة.َُالمَتقميلَالتكاليفَكالمخاطرَغيرَعبرةَرًَسفَاإلنتاجيةَمباشحت
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َتعانيمفَالتقدـَرغـَماَكانتََالماؿَالبشرؼَدكالًََرأسكقدَمكَّفَتكفُّرَ
َ َقمة َمف ََالماؿَرأسمنو َمثمما َألمانياَََجرَػالمادؼ، َمف َكٍل في
َالحربَالعالميةَالثانية.كاليابافَبعدَ

 التقدم التكنولوجي: -2
زيادةََفيَأساليبَاإلنتاجَعبرَنافذةالحديثةََالتقنيةَاإلبتكاراتَساِىـتَُ

َيؤدؼاإلمكانياتَاإلنتاجية،َأكَفيَتعزيزَمستكػَاإلنتاجَُالمتاح؛َإذَ
كىذاَُيشيرَنفسَالكميةَمفَالمكارد،ََإستخداـبَزيادةَكميةَاإلنتاجَإلى
َإنتاجَحديثة،إلىَ َكسائل َأك َجديدة َأساليبَتقنية مفََيمكفَإدخاؿ

َتجديدَ َأك َُالمدخبلت َمف َكحدٍة َلكل َبالنسبة َاإلنتاج َزيادة خبلليا
َطرؽٍََتجاتُالمن َإدخاؿ َالمياـََجديدةَأك َكىي َاألكلية. َالمكاد لمزج

َ َيقكـ َيبالتي ما َكيحَُالمنظ ِّ َشكمبيتر. َتعبير َالتطحسب َكردث
َالَالتكنكلكجي َالتككيف َخبلؿ ََكرأسمف َمجاالتََاإلستثمارمالي في

فيَتطكيرََاإلستثمارالحديثة،ََكَالعمميةَاإلبتكاراتالبحثَكالتطكير.َف
ََك َكالتدريب، َلَاإلستثمارالتعميـ َاإلنتاجية َالكفاءة َالماؿَرأسفيَرفع

َل َاإلنتاجية َلمطاقة َالمتكاصل َبالنمك َتسمح َكفيَئلقتصادالبشرؼ، ،
َمفَاإلنتاج َنصيبَالفرد َالتككيفََالكمي،َزيادة حتىَكلكَبقيَحجـ

ََكرأسال َثابًتا. َالسكاني َالتعداد َأك َالفكرَيؤكِّدمالي َتاريخ َعمماء
َالتقدَؼإلقتصادا َكافََـأف َالغربية َالدكؿ َفي َالسريع التكنكلكجي

َ.ؼإلقتصاداالمصدرَالرئيسَلمتقدـَ
َالتقدـََكمع َتحسيف َفي َىاًما َدكًرا َلعب َقد َالتكنكلكجي َالتقدـ أف

؛َإذَلكَؼإلقتصاداالنمكََالستمرارَالمادؼ،َإالَأنوَليسَشرًطاَكافًيا
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َجياالتكنكلَكَكافَكذلؾَلتمكَّنتَكلَالدكؿَمفَتحقيقَنمٍكَسريع؛َألف
َماٌؿَعاـَفيَمتناكؿَجميعَالدكؿ.َرأس
 النمو السكاني: -3
بلَمكجًباَدةَالنيائيةَفيَقكةَالعمل،َعامالزياَبكابةالنمكَالسكاني،ََدعيَُ

َالنمك .َفزيادةَقكةَالعملَتعنيَزياًدةَأكبرَؼإلقتصاداَتقميدًياَفيَحثِّ
مفَخبلؿََالشرائيةَفيَعددَالعماؿَُالمنِتجيفَمفَناحية،َكزيادةَالقكة

َأفَىناؾَخبلًفاَ َمع َأخرػ، َناحيٍة َمف َاألسكاؽَالمحمِّية َحجـ زيادة
َكاف َإذا َسالبََالنمكَعمىَما َمكجبَأـ َتأثير َلو َُالمتزاِيد السكاني

العمل؛ََعنصرَفيَدكلٍةَتعانيَمفَفائٍضَفيَؼإلقتصاداعمىَالنمكَ
قدرةَالنظاـَ عمىََؼإلقتصاداحيثَيتكقَّفَتأثيرَالنمكَالسكانيَعمىَُ

اإلضافية،َكتتكقَّفَىذهَاُلقدرةَبصكرٍةَكبيرةََالعمالةَستيعابَكتكظيفا
َال َالتراكـ َكنكع َمعدؿ َتكُافررأسعمى َكمدػ َُالمرتِبطةََمالي، العكامل
َ.مثلَمياراتَاإلدارةَكالتنظيـ

َ:يإلقتصاداالتنظيم َ-4
فيَالحقلَاإلدارؼَإلىَتركيزَالفاعمياتَككضعََالتنظيـُيشيرَمفيكـََ

َ َمفيكـ َكُيشير ،َ َنصابيا َفي َبيفََالكفاءةاألشياء َالعبلقة إلى
َ َفإذا َاألخير، َلصالح َإيجابية نالمدخبلتَكالمخرجاتَبصكرة تَتمكَّ

َ َكفاءة َتحسيف َمف نَإستخداـالدكلة َتمكَّ َتحقيقََتمكاردىا، مف
ََلئلنتاجَأعمىَمستكياتٍَ ،َ َكرفعت َنمكىا األمرََ،ؼإلقتصادامعدؿ

َإلىَ يقضيََالذؼَاإلسراؼَنبضركرةَتكفُّرَالكفاءةَكتجالذؼَيدعكا
أفرادَالمجتمعَالمكاردَإلنتاجَالسمعَكالخدماتَالتيَيحتاجياََإستخداـب
َاَفكأ، َدكَرُيمارس َالقطاعاتََلممكاردَالتكزيعيَهلسكؽ عمى
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َفيَتكجيوَةيإلقتصادا َعفَتدخلَالدكلة ؛َةيإلقتصاداَالقراراتَبعيًدا
َ َالكفاءة َزيادة َعنو َينجـ َالدكافعََةيإلقتصادامما َضغط تحت

َلمسمكؾَاإلنتاجيَكاإلُالمدَكالتحفيزاتَالشخصية األمثلََستخداـعمة
َلممكاىبَاإلنسانية.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 الفصل الثالث
َةيإلقتصاداالتنمية 

َالذؼعيَُ َالتنمية َمفيكـ َكعبرََد َتطكرات َلعدة َمضمكنو َفي خضع
َالزمنية َإلىَالقرفَالعشريفَمفَالمراحل َ،ََكصكاًل َالعالمية المفاىيـ

َكافَإقتصاديَنظـتأسيسََفيََساىمتحيثَ ةَكسياسيةَمتماِسكة.
ََينظر َخبلؿ َالقرفََكالخمسيناتَاألربعيناتَعقدؼلمتنمية مف

ََإرتفاعَانيالماضيَعمىَأ َدائمًاََدًفاكانتَمراَكمستكػَدخلَاألفراد،
يفَخبلؿَالعقديفَيإلقتصادا.َكقدََشقَعمىَؼإلقتصاداَالنمكَلمفيكـ

بيفَالنمكَكالتنميةََتمييزَإلىالتالييفَلمحربَالعالميةَالثانيةَالكصكؿَ
َلَإلى َالمتحدة َكاألمـ َعالمية َمؤسًسة َدفع َالذؼ َأىداؼتحالحد َدد

َبالنسبََالتنمية َاإلجمالي َالكطني َالنات  َفي َسنكية َزيادٍة بتحقيق
َكجعلَالرئيس َُالمتصاِعدة،  John)َاألمريكيَجكفَكيندؼَالمئكية

Kennedy)َََيتقدـ َالمتحدةََإلىباقتراٍح َالسادسةَعشرَلؤلمـ َالدكرة
َلمتنمية"،ََإعتبار َاألكؿ َ"العقد َالماضي َالقرف َمف َالستينيات عقد

َعبرَزيادةزيادةَالنمكََفيَلنفسياَتخططأفَكلَالدكؿَالناميةَدعىََك
َ%.5ََإلىالنات َالكطنيَاإلجماليَبنسبٍةَتصلَ

َ
َ
َ
َ
َ
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 :ةيإلقتصادا: تعريف التنمية أوالً 
َالتنميةَفيََأستخدـ لمتدليلَعمىَعمميةََإلقتصاداعمـَمقرراتَمفيـك

دؼَإكسابَبيمجتمٍعَمعيف؛َلَالجذريةَيراتإحداثَمجمكعٍةَمفَالتغ
َا َلمجذلؾ َالمستمر، َالذاتي َالتطكر َعمى َاُلقدرة َيضمفَكتمع َبمعدٍؿ
قدرةََزيادةََكالعملَعمىسفَالمتزايدَفيَنكعيةَالحياةَلكلَأفراده.َالتح
َلمجا َلممتطمَّباتبتمع َالمتزايدةََاألساسيةَاالستجابة كالحاجات

َالحاجاتَ َتمؾ َإشباع َدرجات َزيادة َتكفل َالتي َبالصكرة ألعضائو،
َالمستَعف ََستغبلؿمرَإلطريقَالترشيد ُالمتاحة،ََةيإلقتصاداالمكارد

َ.ستغبلؿكحسفَتكزيعَعائدَذلؾَاإل
ىيَ:َإلىَالتنميةََفيَتعريفَ(F.Perroux)بيرو فرانسواكيذىبََ

لمسكاف،َتجعميـَقادريفََةاإلجتماعيَكالفكريةََيراتالتنسيقَبيفَُالمتغ
كافَالنظاـََميماكدائمة؛ََكَمستمرةعمىَزيادةَالنات َالحقيقيَبطريقٍةَ

ََبق،ُالمطَؼإلقتصادا َالنسغَ-النموفإف َلمتنميةالَُيعد َ-ضركرؼ
َالدائـَتصلُالم َُيكاجوَكالحقيقيَأك َالَ، َمف الفكريةََالتحدياتعديد
َلمسكاف.َةاإلجتماعيَك

عممٌيةَبالغةَالدقة،ََانيأَ:عمىَةيإلقتصاداالتنميةََيسر فؤاد مَكيعرؼ
بإنتاجيةَالعملَمفَخبلؿَتغييراٍتََالمنظـَاالرتقاءَ،تتمثَّلَفيَالنيايةَ

َ َاإلنتاج َظركؼ َتتناكؿ َتكنيؾٍَاإلجتماعيىيكمية حبلؿ َكا  َأرقى،َ،
ستخداـَك َمتزايدََا  َإشباع َمع َكفاية، َكأكثر َأحدث َإنتاٍج كسائل

َالفردية َالمكاردَةاإلجتماعيَكَلمحاجات َتعبئة َيتضمف َتعريف َكىك .
َتكظيف َلئلنتاج، َالبلزمة َالعمل َكأدكات العاممةََاأليدؼَاألكلية
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َإلىَيؤدؼكُالمنِتجةَُالمؤىمة،َكتطكيرَشاملَلمعبلقاتَاإلنتاجية؛َبماَ
َزيادةَإشباعَالحاجات.

َ ََمدحت العقادكيرػ َالتنمية التيََالعممية»َىيَ:ةيإلقتصاداأف
َ َ َالمستكممة َغير َالدكلة ََالنمكتستخدميا مكاردىاََإستغبلؿفي

َالحقيقي،ََةيإلقتصادا َالكطني َدخميا َفي َزيادة َبمقتضاىا لتحقيق
َ«زيادةَمتكسطَنصيبَالفردَمنوَكبالتالي
َ ََسالمةَرمزي إبراىيمكيرػ َالتنمية ََةيإلقتصاداأف َعممٌية»ىي:
َةاإلجتماعيَجذريةَفيَاليياكلَتغيراتٍََمفَإجراءددةَاألبعاد،َتتضمتع

َ َجنًبا َالسياسيةَكاإلدارية، َكالنظـ معََجنب،َإلىكالسمككيةَكالثقافية،
َ َمعدالتَالنمك َالدخلَؼإلقتصادازيادة َتكزيع َفي َالعدالة َكتحقيق ،
َ.«َجذكرَالفقرَالمطمقَفيَمجتمٍعَماَالكطني،َكاستئصاؿ

َلممجتمع؛ََانيبأَتكصفَكبذلؾ َكالمتكامل َالشامل َالتطكير تحقيق
َبي َالكصكؿ َبذلؾَبكفاءةٍََالرفاىيةَإلىدؼ َفتككف َتحقِّقَكفاعمية.

َ-مطمبيفَىاميفَىما:
َاَ-1 َبلمجتطكير َأداءََتجاهإتمعات َفي َكالفاعمية َالكفاءة تحقيق

َا.تيمختمفَأنشطتياَكفيَإدارةَحيا
َبَملتحقيقَالتناسقَكالتكاَ-2 تحقيقََتجاهإفيَالعممياتَالتطكيرية

َالنمكَالمتكازفَفيَمختمفَالقطاعات.
121/41َكقدَأكدتَاألمـَالمتحدةَعمىَالحقَفيَالتنميةَفيَقرارىاَ

نصتَالمادةَاألكلىَمنوَعمىَأفَالحقَفيَكالذؼ4/12/1986ََفي
َلمتصرؼ، َقابل َغير َاإلنساف، َحقكؽ َمف َحق لوََيحقَالتنمية،

َعمىَ َمنو َالرابعة َالمادة َأكدت َبينما َبو، َكالتمتع َفيو المشاركة
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َ َفي َالدكلة َاألكضتيمسؤكلية َفيََالمكاتيةَاعيئة َالحق إلعماؿ
تككفَالتنميةَىيَالتغييرَالمقصكدَُالمكجوَكُالمخطَّطََكبذلؾَالتنمية.

أكَىيَالنمكَالمدركسَعمىََاالستمرار،َضمافَالبقاءَكتحقيقَتجاهإب
تنمًيةََكانتَأسٍسَعممية،َكالذؼَقيستَأبعادهَبمقاييسَعممية،َسكاءًَ

َشاممةَأـَتنمًيةَفيَأحدَالمياديفَالرئيسة.
َ

 :ةيإلقتصادا: عناصر التنمية ثانيًا 
َفإَكفًقا َلمتنمية َمفَالعناصرََانيلمتعاريفَالسابقة تحتكؼَعمىَعدٍد

َأىميا:
َتغالشموليةَ-1 َىي َفالتنمية َعمىََير: َفقط َليس َينطكؼ شامل

َ ََؼإلقتصاداالجانب َالمادؼ، ََعمىبل َالثقافي كالسياسيَالجانب
َكبذلؾََاإلجتماعيَك ََُتشيركاألخبلقي. َالبنيةَالتكازفَفيَإلىالتنمية

َل َئلقتصادالقطاعية َكالتكازف َالجغرافيةََاإلجتماعي، َالمناطق بيف
َكتكطُّفةاإلجتماعيَكالفئات ََكَاُلقدرةَ، عمىََاإلعتمادالتكنكلكجية،

يذىبََلشمكليةَالتنمية،َكتأكيًداَ.متكاِملالذات،َكبناءَاقتصاٍدَكطنيَ
ََإلىَشومبيتر َتنصرؼ َالتنمية َبحاالتَإلىأف َالمستمر َاإلخبلؿ
ََالتكازَف َينتقل َلكي َتكازفََإلقتصاداكالثباتَالمكجكد؛ َإلىمفَحالة

تكازفَالسابق،َبينماَينصرؼَالنمكََالبلَحالةَتكازفَجديدَيختمفَعف
خبلؿَالزيادةََالتغيرَالبطيءَعمىَالمدػَالطكيل،َكالذؼَيتـَمفَإلى

َ.التدريجيةَكالمستمرةَفيَمعدؿَنمكَالسكافَكمعدؿَنمكَاالدخار
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َالدخلََ-2 َمف َالفرد َنصيب َمتكسط َفي َمستمرة َزيادٍة حدكث
َطكيمةَمفَالزمف؛َمما أفَالتنميةَعممٌيةَطكيمةََيعنيَالحقيقيَلفترٍة

ََباالستمراريةَأكَالديمكمة.َتصفتَكاألجل،َ
َأفََ-3 َإذ َالفقيرة: َالطبقة َلصالح َالدخل َتكزيع َفي َتحسف حدكث

النمكَعمىَنحٍكَأكثرََثمارَتكزيعَالفيـَالصحيحَلعمميةَالتنميةَيعني
َا َفي َلمجعدالة َكأف َكمولمجاَيحقِّقتمع، ََإشباًعاَتمع َ،مفَخبلليا

فالتنميةَالَتتطمَّبَفقطَالنمكَفيَنصيبََلذلؾلحاجاتوَالضركرية.ََك
َ َالنات ، َمف َتتضَبلالفرد ََ،مف َالسمع َفي يةَستيبلكاإلالتحسينات

َاألفراد َذلؾ َفي َبما َالسكاف َمف َنسبٍة َألكبر َالدخلََُالمتاحة ذكؼ
َ.المحدكد

ضركرةَالتحسفَفيَنكعيةَالسمعَكالخدماتَُالمقدمةَلؤلفراد؛َألفََ-4
َالنقدؼَ َالدخل َفي َذَتضمفَالالزيادة َحد َالمستكػَافي َتحسف تيا

ََاإلجتماعيَكَؼإلقتصادا َحيث َالمختمفةَالدراساتَتظيرلؤلفراد،
َالفقر َاَتركز َلمجفي َالتغذية، َسكء َُالمتخمِّفة: َمعدؿَإرتفاعتمعات

َسكءَالحالةَالصحية،َكسكءَالسكفَكازدحامو.َاألمية،
تغييرَىيكلَاإلنتاجَبماَيضمفَتكسيعَالطاقةَاإلنتاجيةَبطريقٍةََ-5

القطاعاتَالمختمفة؛ََفيَاإلنتاجَعبرَتنكيعَرتسمحَبالتراكـَالذؼَيم
التكسع،ََمفَيسمحَبمزيدٍََكَتجات؛مماَيسمحَبخمقَسكٍؽَلمختمفَُالمن

ََسيماَالك الصناعيةَذاتَالمركنةَعتمدَاإلنتاجَعمىَالقطاعاتََإإذا
َ.اإلنتاجية

َ
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 الفصل الرابع
 نظريات النمو التقميدية

َ َلُتعد َالكمية َبالمفاىيـ َمفَالنظرياتَُالمتعمِّقة َالتنمية َئلقتصادنظرية
النظرية لكسادَالكبيرَكالثكرةَالتيَأحدثياَكتاب:َ"اَكافَظيكرىاَنتيًجة

.َكبالتالي13َنزماينارد كي جون َػ"َلالعامة في الفائدة والعمالة والنقود
َفإفَالنظرياتَالكبلسيكيةَ َالكبيرَكالحرب، َتمؾَالتيَسبقتَالكساد

َالتنميةَألنوَلـَيكفَقدَتبمكرَبعد.ََنى،َلـَتتبَالعالميةَالثانية مفيـك
َالكميَلـَيكف اآلخرَقدَشرعَفيَنقاشو،َككلَماََىكَكماَأفَالمفيـك

َالماديةَلم َسكاءًََيرات،غمتكافَىنالؾَمفَأفكارَكانتَتتعمَّقَبالزيادة
رٍَختمفتَمفَنظريٍةَألخرػ،َكمفَإكانتَكميةَأكَجزئية،َ آلخر،ََمنظِّ
ر.َأكَحسبَالمرحمةَالمعاشة، َكيفيةَتأثيرَُالمؤثِّرَعمىَتفكيرَُالمنظِّ

                                                 

تمميذَلمارشاؿَثـJohn Mynard Keynse  َََََ1946-1883ََََََينزجون ماينارد كَ-13َ
ا،َكتبَمؤلًفاَحكؿَالنقكدَالينديةَبيمكظًفاََكعملَ،ي ،َسافرَإلىَاليندَدأستاذَبجامعةَكمبَر

َالحرب َبعد َفرساؼ َمفاكضات َفي َشارؾ َاقتصادية، َلصحيفة َكمدير َعمل العالميةََثـ
مؤلًفا1926ََسنةََكنشرEconomic journalَ 0919األكلى..نشرَأكؿَمقاٍؿَلوَسنةَ

ََ:حكؿَالنقكد،َغيرَأفَأىـَمؤلفاتوَىك
The general theory of Employment,interest and moneyََ

،َكىكَالكتابَالذؼَأحدثَثكرة1936ََ(َسنةَوالنقود والفائدةالعامة في العمالة  النظرية)َ
َسابق َاالقتصادَ،َلياَال َالنظرية َلميبلد َيؤرخ َبظيكره َالكمية،كالذؼ َفيََمثَّلَية بريطانيا

حيثَكضعتَأسسَالمعامبلتَالنقديةَالدكلية،َكأصبح1945ََمفاكضاتَبريتكفَككدزَسنةَ
 .المكرداتَبمجمسَفيَأكاخرَحياتوَعضًكا

َ
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َعكتَُ َمثاد َالكبلسيكية ََالًَالنظرية َالتي َالنمكَقضَتعال لمنظريات ية
َثباتَؼإلقتصادا َفرض َفييََالمعرفةَضمف َكالتكنكلكجية؛ الفنية

َسفَفيَطرؽَكأساليبَاإلنتاج.لتحاَأكَلئلبتكارَالًََترػَمجابذلؾَال
 : النمو عند التجاريين:أوالً 
َعيَُ َالتجاريكفَأك َنظرية14ََالميركنتيميون د مفَاألكائلَالذيفَكضعكا

ـَتيىتماماَإ،َكتكسعتَكاضحبشكٍلََؼإلقتصاداَةَحكؿَالنمكإقتصادي
تتـَعمميةَالتنمية.ََحتىَؼإلقتصاداخمياَالدكلةَكتدعفَالنمكَكرخاءَ
َ َالتجاريكف َكيرػ َالدكلةَرخاء، َرخاء َمف َيأتي أىـََكيركَفَاألفراد

أكثرَمماَيستكرد،ََرَْدََِصَيَُطريٍقَلمبمدَلكيَيصبحَغنًياَكقكًياَىكَأفَ
بيفَالصادراتَكالكارداتَبتدفُّقَالمعادفَالثمينةَ)غالًباََالفرَؽَعال كي

َتعمىَذىبَأكثرَأصبحَدكلةَتالداخل.َككمماَاستحكذَإلىالذىب(َ
َتب َثـ َكمف َبأًسا. َغنىَكأشد َاَنىأعظـ الحككمةََقياـلتجاريكفَفكرة

َبمٍدَا ََك15ََالواردات تقيدالصادرات و ة ميتنب َمف َتنفيذىا َفي ختمف
ََففيَآلخر. َميد َمكقعياَإأسبانيا، َبحكـ َالتجارية َالسياسة نبثاؽ

الدكلةََةيإلقتصادااتَيالساسَكصانعكاَتابكمكانتياَآنذاؾ،َطالبَالك
َتشترؼَالدكؿَاألخرَػتشترؼَمفَالخارجَإَالبأفَ َبقدرَما َمنيا،َالَّ

                                                 
َالسياساتََجميع:Mercantilistesَ التجاريون َ-14َ َكضع َفي َساىمكا َالذؼ الكتاب
َاإل َالرأسمالية َسادتَعصر َالتي َالسادسََفيَالتجاريةقتصادية َالقرف َمف َالغربية أكركبا

َعشرَحتىَمنتصفَالقرفَالثامفَعشرَفيَبريطانيا،َإسبانيا،َفرنساَكىكلندا.
15َ-ََ، َممخصاتَشـك َسمسمة َالدكلي، َاالقتصاد َفي َنظرياتَكمسائل َسمفاتكر، دكمينيؾ

َ.10،َص1993ََترجمةَدمحمَرصاَعميَالعدؿ،َديكافَ.َالمطبكعاتَالجامعية،َالجزائر،َ
َ
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يةَكتعكدَبثمنياَكعمىَالسففَاألسبانيةَأفَتخرجَمحممةَبالسمعَاألسبان
َالَيجبَخركجوَإالَلسدادَالديكفَالممكية.َالذىبَذىًباَكفضة،َكأف

ََكَأما َالزراعية َاألراضي َلمحدكدية َكنظًرا َبريطانيا رتفاعفي الريعََا 
َففيياَالزراعي َالحككمة، َفعملََتجاتُالمَستيرادإَضمت الفبلحية،

َلمصناعة َاألكلية َالمكاد َعمىَشراء َمَاإلنجميز َالحرير؛ َالقطف، َثل
َتشجيًعاَلمصناعةَالتيَىيَميزةَبريطانياَالنسبيةَيكمذاؾ.َكالصكؼ،

الشيءَحدثَفيَفرنسا؛َحيثَركِّزَالتجاريكفَعمىَالصناعةََكنفس
َالكسيمةإعتباَرب َكَلمحصكؿَىا َالثركة َالصناعاتََالعمى سيما

ََك ََتنسبالتصديرية. َفرنسا َفي َالسياسة   كولبيرَالكزيرَإلىىذه
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) َ َسعى َإلىالذؼ
َنظ َككضع َالصناعة ََكمعاييرَماًَتشجيع َألـز َالصبيلمجكدة، َناع،ا

َالمنافسة َمف َالمحمِّية َالسكؽ َتخفيضََكحمى َعمى َكعمل األجنبية،
ََُالمنتجاتَأثماف َكأجكرَبيالزراعية َاإلنتاج َتكاليف َخفض دؼ

َكال َباإلعانات َُالمنِتجيف َدعـ َكما ََ،َمنحالعماؿ، َذلؾ دؼَبيككل
َ.16َانةَالفرنسيةَعفَطريقَالتصديرتكفيرَالثركةَلمخَز

َ َاألفكار َجكىر َفيََةيإلقتصاداإف َيتمخص َالتجارية لممدرسة
َ-:17اآلتي

                                                 
َالجَ-16َ َالكجيزَفيَالفكرَاالقتصادؼَالكضعيَكاإلسبلمي،ََبارعبد َالبياني، حمدَعبيد

َ.50،َص1َ2001ََدارَكائلَلمنشرَكالتكزيع،َعماف،َاألردف،َطَ
2008َمدحتَالقرشي،َتطكرَالفكرَاالقتصادؼ،َدارَكائلَلمنشر،َعماف،َاألردف،َطََ-17َ
َ.،َبتصرؼ84ََ،َص1ََ،
َ
َ
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َفيَتييجبَأفَتككفَالدكلةَقكية،َكتكمفَقَكَ-1 َالذؼَإا قتصادىا،
ََتجسدي َفي َُالمتمثِّمة ََفيالثركة َالثمينة َفيَالمعادف َبيا كاإلحتفاظ

ََ.خزينتيا
2-ََ َبمد َكل َفي َالتجاريكف َلَالسعينادػ َعمى الذىبَمحصكؿ

َ َمف َاألخرػ،كالفضة َطريقََسكاءًََالبمداف َعف َمباشر َغير بشكٍل
َعف َمباشر َبشكٍل َأك ََالتجارة؛ َإطريق َالمستعمرات؛ َعبرمتبلؾ

َىتَإ َبأسطكليا؛ َدكلة َكل َماـ َعمىَشرٌَكػ َالمستِعمرة َالدكؿ طَلسيطرة
ميزافَالدكلةَالتجارؼََفيَبضركرةَتحقيقَفائٍضَمستمرَ،اتيمرامستع

َ.معَالخارج
3-ََ َالتجاريكف َأَإلىنظر َعمى َالعالـ َفي َالثركة ثابتةََانيإجمالي

َمفَالدكؿ َدكلة َتكسبو َكأفَما َتفقدهََيككَفَالحجـ، عمىَحسابَما
َالدكؿَاألخرػ؛َكمفَىناَكانتَنظريتيـَذاتَطابعَكطنيَعدائي.

مفَالزراعة،ََئلقتصادأكثرَأىميةَلَافدعيَُأفَالتجارةَكالصناعةََ-4
ألفَالفائضَالنات َعنياَيزيدَمفََالخارجية؛َىتماـَبالتجارةاإلَيفكيتع

َثراءَالدكلة.
َفالمدرسةَالتجاريةَىيَمدرٌسةَنقدية،َكطنية،َأنانية،َكتدخمية.َكبذلؾ
َخذَعمىَالتجارييفَىك:يَؤأفَماََغير
ىيَالخطأَفيَتحديدَمعنىَالثركة؛َإذَأفَالثركةَالحقيقيةَليستََ-1

نماَىيَمقدرة َالخدمات.اإلنتاجيةَلمسمعََكَالبمدَالذىبَكالفضة،َكا 
َالميزافَإََ-2 َفي َاإليجابي َالفائض َاستمرار َبإمكانية عتقادىـ

َالتجارَؼ َكذلؾ َالذىبإل؛ َتدفُّق ََكالفضةَستمرار زيادةََإلىسيقكد
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األسعارَالمحمِّية؛َمماَيقكدََإرتفاععمىَذلؾََتبالتداكؿَالنقدؼ،َكيتَر
َالصادرات،َكمفَثـَعجزَالميزافَالتجارؼ.َقمةَإلى
كرة،َالمجفشمكاَفيَإدراؾَأفَالبمدَيثرؼَليسَمفَإفقارَالبمدافَاَ-3

َ َخبلؿ َمف َكمياتََأكبرَكتشاؼَكمياتٍَإكلكف نتاج َكا  َالمكارد، مف
ستخداـمالية،ََكرأسأكبرَمفَالسمعَال َالعملَبشكٍلَأكثرَكفاءة.َا 

َالسيَ-4 َعناصر َأسكأ َأف َىي َالتجارية مراتَُالمستعَإستغبلؿاسة
َلصالحَالبمدَاألـ.
َفمسفةَعمىَالمدرسةَالتجاريةَىيَمدرٌسةَنقدية؛َتقكـنخمصَإلىَأفَ

َىيَياأساس َالنفيسة ََالثركةَعمادَالمعادف َبرعايةَاإلَُتقدـ، ىتماـ
َكذلؾَعفَطريقَتد َالدكلةَخلمصالحَالكطفَقبلَمصالحَاألفراد،

َ َالتي َاألنشطة َصالح َالميزافَتؤثِّرفي َعمى َ،التجارَؼَإيجابًيا
َمالي.رأسكساىمتَفيَتسريعَالتراكـَال

 : )الفيزوقراا( : النمو عند الطبيعيينثانياً 
ََإف َما َالتجاَيميزأىـ َىك َالطبيعييف َالنتاجاتََنسفكر َفي الكبير

َةيإلقتصاداالظركؼَكاألكضاعََبسببَالفكريةَألعبلـَىذهَالمدرسة؛
فيياََرتالتيَعاشياَىؤالءَاألعبلـ،َكمحدكديةَالفترةَالزمنيةَالتيَظي

ََكتاباتيـ.
َلذلؾََدظيكرَالطبيعييفَكَرَجاء َعمىَالتجارييف؛ كانتَآراؤىـَفعٍل

َلرؤَػ َتماًما َالنظاـََالتجارييف،َمخالًفة َىك َفمسفتيـ َجكىر فكاف
َف َأالطبيعي، َلمثركةَلطبيعةاعتبركا َالكحيد َالمصدر َكالنشاطَ،َىي

َالمكاردَالطبيعيةَفقط.َإستغبلؿُالمنِت َىكََؼإلقتصادا
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جمعَمفَاإلنتاجَالزراعيَكليسََلدييـَتأتيَمفكانتَالثركةََلذلؾََََ
َ َيكتراكـ َكما َالثمينة ََدعيالمعادف َالتجاريكف، تعريفيـََإلىكاستناًدا
مفََاراًَمقدَيضيفعمٍلَيخمقَناتًجاَصافًياَجديًداََكَكل»َبأنوََاإلنتاج

َأكثرَمفَتمؾَالتيَ أفَالزراعةََستنتجكاإَ«َفيَاإلنتاجَبذلتالمكاد
َ َالتجارةَ،َمنِتًجاَطاًَنشاَدعيَُالذؼََؼإلقتصاداَالنشاطَ،كحدىا َأما

َأل َُالمنِتجة؛ َاألنشطة َمف َفميستا عمىََيقتصرَدكرىماَفكالصناعة
َ َالتيَكانتَمكجكًدة َالمكاد َنقل َأك َتحكيل َأك َرغـَتحكير َقبل، مف

18َ.كالصناعةَنافعتافََإقرارىـَبأفَالتجارة
لحياةَكعدـَتدخلَالدكلةَفيَاَةيإلقتصاداالحريةََإلىدعكاََـنيأَكما
"،َ"دعو يعملكىكَنكه،الشعارَالذؼَتبَخبلؿَداخمًياَمف19ََةيإلقتصادا

َ َالعبلقات َمجاؿ َفي َالخاَرَةيإلقتصاداكبالحرية َمفمع َخبلؿَج
َ َ"اتركو يمرالشعار َباألساس َييدؼ َالذؼ ََإلى" المصمحةَتحقيق

ََك َالتحميلأالفردية. َثبلثةََالطبيعيفَلمدرسةَؼإلقتصاداَستند عمى
َماليَكىي:رأسفيماَبعدَأركافَالنظاـَالَتبرتعَإأسسَأكَأركاف،َ

                                                 

 .103َصَ-مصدرَسابقَ-مدحتَالقريشيَ-18َ
َحددَالطبيعيكفَكظائفَالدكلةَفيَاآلتي:ََ-19َ
َصيانةَاألمفَفيَالداخل،َكالدفاعَضدَالعدكافَالخارجي؛َ•
َحمايةَالممكيةَالخاصةَالمقدسة؛َ•
َالنيكضَباألعماؿَالعامة؛َ•
َترجمةَالنظاـَالطبيعيَإلىَمفرداتَيمكفَتطبيقياَفيَالحياةَالعممية.َ•

َ.56سابق،َصََصدرحمدَعبيدَالبياني،َمَبار:َعبدَالجانظر
َ
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َشخٍصََ-1 َكل َأف َفكرة َعمى َتقكـ َالتي َالشخصية َالمنفعة مبدأ
َماَيحققَمنافعوَالشخصية.َإلىييتدؼَ

مبدأَالمنافسةَالحرة؛َحيثَيدخلَكلَفردَأثناءَتحقيقَمنافعوَفيََ-2
َاآلخريف.تنافسَمشركٍعَمعَ

3-ََ َالحياة َتتكلَّى َطبيعية َقكانيف َبكجكد عفََةيإلقتصادااإليماف
َ.طريقَمبدأؼَالمنفعةَالشخصيةَكالمنافسة

ََ: تطور مفيوم النمو والتنميةثالثاً 
ََدعيَََُ François Quesnayَكيناؼفرانسكا

ىذاََمفكِّرَؼَأبرز20َ
نتقاؿَالسمعَإكيفيةََإظيارََؼإلقتصاداَجدكؿالَالتيار،َكقدَحاكؿَفي

َ َالقطاعات َبيف َاألىميةََالمختمفة،َةيإلقتصاداكالنقكد َعمى كركَّز
َفيََةيإلقتصادا َالدخل َتكليد َأساس َاعتبره َالذؼ َالزراعي لمقطاع
َتمع.لمجا

إعتقادهَذلؾَألنوَعاشَفيَالفترةَالتيَسبقتَالثكرةَالصناعيةََكيعكد
َكيناؼَ َالنات َالكطنيَآلياتََفيَالكشفَعفكساىـ الصافيَتكزيع

القطاعاتَأكَالطبقاتََىذهَبطبيفَالقطاعاتَُالمنِتجةَلو،َككيفيةَترا

                                                 
لكيسَالخامسََػ،َعملَطبيًباَل1774َ-1694بَعاشَفيَالفترةَي:طبيافرانسوا كينَ-20

َاالقتصاديةَإالَفيَسفََباالشتغاؿََكلـَيبدأَعشر،َنشرَعدةَأبحاٍثَفيَالطب، بالقضايا
َالحبكبَعامي َنشرَبعضَالمقاالتَعفَمسألة َعندما -1757الثانيةَكالستيفَمفَعمره،

عميوَ"أبكََيطمق"،ََكالجدول االقتصادي"َػكتابوَالشييرَب1758َ،َثـَنشرَفيَعاـ1756َ
عبدَالقادرَمحمكدَرضكاف،َمبادغَالحساباتَاالقتصاديةَالقكمية،َديكافََانظر:َالطبيعييف".

َ.189،َص1990ََالمطبكعاتَالجامعية،َالجزائر،َ
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َلممجتمع َا21ُالمككنة َالتقسيـ َحسب َعمىَ، َاعتماًدا َليا، لطبيعي
َمنياَفيَخمقَكتنميةَالثركة.َكلَمساىمة
 في اآلتي: مثلما نادى بو الطبيعيون يتخالصة 

الثركةَتتمثَّلَفيَاإلنتاجَالزراعيَكليسَفيَالمعادفَالثمينةَمثمماََ-1
َعتقدَالتجاريكف.َأ
َىكَالنشاطَالزراعي؛َحيثََةيإلقتصادافيَالدكرةََعاؿالنشاطَالفَ-2

َـ.بيتبدأَمفَالزراعَكتنتييََبدكرةَركالدخكؿَتمَتجاتُالمن
َىذاََ-3 َألف َفقط؛ َالزراعي َالنات  َعمى َكفرضيا َالضريبة تكحيد

َ.الصافيَالكحيدالنشاطَىكَالنشاطَاإلنتاجيَ
َحريةََ-4 َتأييد َمفَخبلؿ َالصناعة، عِملَالطبيعيكفَعمىَتشجيع

َ.صدىـامقَلـَتكفَمفَانيالتجارة،َرغـَأ
 النتقادات الموجية إلى الطبيعين:

1-ََ ََيؤخذما َالطبيعييف َالقعمى ََكىي َيجكزَإلييَّ)َالخفيةػ َال ة:
َ.َ(معارضتيا

                                                 
َتتمثَّلَتمؾَالطبقاتَفي:ََ-21َ
لَمفَالمنظميفَالزراعييف،َكىيَالتيَالطبقة ُالمنتِّجةَ• النات َالكميَالسنكؼ.ََتنت :َكتتشكَّ

عندَالطبيعييف،َكالقطاعاتَاألخرػَالََالصافيَلمنات َكبالتاليَفالزراعةَىيَمصدرَالنمك
َأؼَأفَتنت  َبمعنىَأفَالتداكؿالنات َاإلَشيًئا، َفيَمجاؿَاإلنتاج، َإنتاجو َالَجتماعيَيتـ

َشيًئاَإلىَىذاَالنات .َيضيف
َمفََطبقة ُالمالَّك:َ• َاألراضي َكمبلؾ َكحاشيتو، َالممؾ َكتضـ َالحاكمة، َالطبقة كىي

َ.اإلنتاجفيَعمميةَتساىـاألشراؼَكالنببلء،َكالَ
ة،َكالَ:َكتتألَّفَمفَكلَاألشخاصَالذيفَيعممكفَفيَاألنشطةَغيرَالزراعيالطبقة العقيمةَ•

َيضيفَعمميـَشيًئاَلمثركة.
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ََآرائيـَ-2 َفي َالضريبة النشاطََعقـَكَالزراعيَبالقطاعحصر
َ َكالتجارؼ، َكتقميلَالصناعي َالضريبة َحصيمة َإنحسار َإلى يدعكا

التنميةََبتحقيقَالَيسمحَمكاردَالميزانيةَالعامةَلمدكلةَ،َاألمرَالذؼ
ََالمخططة َكالشاممة َكال َضعيفة، َالمكارد َألف َالت؛ نميةَبتحقيق

َعمىَقطاٍعَكاحد.َقائًماَيككَفَإلقتصاداالشاممة؛َألفَ
َالقيـََاتقدَرَفيَالكبيرَتفاؤليـَ-3 َخمق َعمى َالبلمحدكدة الزراعة

َالجديدة.َ
يخضعَلقكانيفَطبيعيةَثابتةَكمطمقةَكماََالالسياسيََإلقتصاداَ-4
َفالظكاىرَيمياتخ َلياََير،تتغَةيإلقتصاداَالطبيعيكف؛ َتبًعا كتتغير

َالقكانيفَالتيَتحكميا.
َ
َالمدرسةََدعتُ  إلىََالنياَدعتماليَالحر؛َرأسُالمؤسسَلمنظاـَالىذه

عدـَتدخلَالدكلةَفيََإلىكتدعكََالشخصية،َالحريةَلتحقيقَالمصالح
َ.ةيإلقتصاداالحياةَ
 : النمو عند الكالسيك:رابعاً 
َأتع َالكبلسيكية َالمدرسة َمفَفضلد ََالمدارس اَتيإسياماحيث
عمـَكلدََزمنيا.َفمعَآدـَسميثَفيَعمىَاألقل22َلكاضحةَكالمتكاممةا

                                                 
َتتضمف:ََانيألَ-22َ
َكزيادَنظرية في اإلنتاجَ• َالمنافع َخمق َكالعملَتيالذؼَيعنيَعندىـ َالطبيعة َباستخداـ ا

ََك فيو،َعفَطريقَتقسيـَالعملَالذؼََالرئيسيَدَالعملَىكَالعامليعكرأسَالماؿَكالتنظيـ،
َيتطمَّبَتراكًماَرأسمالًيا.

َالغذائيةَالمكجكدة،َكالذيفَيتزايدكفََنظرية في السكانَ• الذيفَىـَمحككمكفَبكميةَالمكاد
َبدرجٍةَتفكؽَدرجتياَفيَالزيادة.
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َاإلقتصاد َمع َكتطكر 23ََروبرت مالتوس،  جون  ريكاردو، دافيد،
َخبلؿَبينيـَالقائمةاتَختبلفكآخركف،َكالذيفَرغـَاإل24َستيوارت ميل

                                                                                                                 

ََرَؽتفَنظرية في القيمةَ• َالتبادليةبيف َتَالقيمة َكالتي َالسكؽ، َفي َتتحدد َتصفالتي
َ َاالستعماليةبالمكضكعية، َالتيََكالقيمة َمَالمنفعةَتمثِّلالذاتية َالفرد فَالتيَيحصلَعمييا

َسميثَأيًضاَبيفَالسعرَالطبيعيَكسعرَالسكؽ.َرَؽاستعمالوَلسمعٍةَما،َكف
َتصبحََنظرية في التشغيلَ• َالذؼ َالكامل، َالتشغيل َمستكػ َعند َيتحدد َأف َبد َال الذؼ

َالبطالةَعندهَعبارةَعفَظاىرٍةَعابرة.
َلمطبقاتَنظرية في التوزيعَ• َتبًعا َالدخل َتكزيع َيتضمف َالذؼ َالطبقي َبالمنياج َترتبط

َالعصر َذلؾ َفي َسائًدة َكانت َالتي َطبقةََالًَبدَاالجتماعية َكىي: َالكظيفي، َالمنياج مف
َالعماؿ،َكطبقةَمبلَّؾَاألراضي،َكطبقةَأصحابَرأسَالماؿ.

َمجردَكسيِطَلممبادلةَكأداٍةَلقياسَالقيـ.َاني،َحيثَيعتبرَكنظرية في النقودَ•
َعمىَأساسَمبدأَالتخصصَكالتقسيـَالدكليَلمعملَطبًقاََنظرية في التجارة الخارجيةَ• تقـك

َلنظريةَالميزةَالنسبية.
َبتكسيعََنظرية في التنمية االقتصاديةَ• َتسمح َالتي َاإلنتاجية َزيادة َأساس َعمى تقـك

َيقكدَإلىَزيادةَمخصصاتَاألجكر.َالذؼَ.َالسكؽ،َكزيادةَالتخصص،َكزيادةَالتراكـ
َ.131ص-121صَ-بقمصدرسا–أنظرَ:َمدحتَالقريشيَ

َروبرت مالتوسَ-23َ َبَرَ(1834ََ-1766) َكافَراىًبا َبانجمترا، َأستاًذاَتيستانياًََككلد َثـ ،
َ َمبادغ َكتبو: َأشير َكلبلقتصاد، ََالسكافَلمتاريخ َنظريتو1798ََسنة َكضع َحيث ،

َ.1820دَسنةَأصدرَكذلؾَكتاب:َ"مبادغَاالقتصاالمشيكرة،َكالمتعمقةَبتزايدَالسكاف،ََك
ليكفَبفرنسا،ََػ(:َكلدَب1873َ-1806َ)(َ(Jean Stuart Mill َستيوارت ميلجون َ-24َ

َفيَ َلمتأميفَثـَمساىًما َفيَالصحافة،َعملَفيَشركٍة َلمتأميفَثـَمساىًما عملَفيَشركٍة
َفيَيدير كاف َأستاًذا َثـ َلمنسي ، َ"االقتصادCollège de Franceَََمعمبل َكتبو: أشير

َ.1803َالسياسي"َسنةَ
َ

ََ

ََ
ََ
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آدـَسميثَ)ََػألمـَلثبلثةَأرباعَالقرف،َكىيَالفترةَالفاصمةَبيفَثركةَا
َكمبادغ1776َ َلَإلقتصاداَ( َميلَػالسياسي َستيكارت سنةََجكف
التيََالدرجةَإلىَؼإلقتصادانكاَشغكفيفَبالنمكَكاَـني،َإالَأ1848َ
َ َفيََيفكِّركَفجعمتيـ َفاعتقدؼإلقتصاداالنظاـَغاياتَدكًما َالنمكَ؛ كا

حاًلةََإلقتصادافيَالنياية،َكسكؼَيدخلََيتكقَّفَسكؼَؼإلقتصادا
الحالةَسكؼَيككفَالنمكَالسكانيَصفًراَكيككفََىذهَ،َكفيمفَالرككد
الحقيقيةَثابًتةَعندَمستكػََلئلحبلؿَفقط،َكتككفَاألجكرََاإلستثمار
َ.ًَاَدمنخفضَج

َالكبلسيؾَبالعديدَمفَالمبادغَأىميا:َكنادػ
1-ََ َإَةيإلقتصاداالحرية َيعمل،ََإلىستناًدا َدعو "َ َالطبيعي: المبدأ
َيمر"َالذؼَأخذكهَعفَالطبيعييف.تركوَإ
َتَـنيإيماَ-2 َكلـ َالرئيس، َكمصدرىا َالثركة َأبك َىك َالعمل َعدبأف

َكما َالذىبَكالفضة َكلـََعتقدأََتتمثَّلَفيَكمية َقبل، َمف التجاريكف
َكالثراءَىكَالعَعدي َمصدرَالثركة َالطبيعيكف،َأملَالزراعيَكما َعتقد
ََكَبل َعناصرَفيَإنتاجَالسمع َأما لكبلسيؾَاإلنتاجَلدػَاالخدمات.

.َغيرَأفَالعملَفيَالتنظيمَكَالمال رأسَكَالعملَكَالطبيعة:َىيَ
َ َمع َالكبلسيؾ َيمتقي َكىنا َالرئيس، َالعنصر َىك َمفكِّرَؼرأييـ

َمفَبحثَيًزاالماركسية.َكقدَخصصَآدـَسميثَحَاالشتراكية وَكبيًرا
ـَفي َإعتبارإنتاجيةَالعملَاإلنساني؛َبَتحديدَلبيافَالعكاملَالتيَتتحكَّ

َددَفيَالنيايةَكميةَالنات َأليةَأمة.تحاإلنتاجيةَىيَالتيَ
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َالتخصصَكتقسيـََكلخَّص َفي َاإلنتاجية َفي ـ َتتحكَّ َالتي العكامل
َيحتاج َالعمل َتقسيـ َأف َغير ـٍََإلىَ-سميثَ–َحسبَالعمل. تراك

َمالي.رأس
َالسكؽَعمىَخمقَمختمفَأنكاعَالتكازناتََ-3 آمفَالكبلسيؾَُبقدرة

َمفَخبلؿ:
االتَعمىَالنحكَلمجعمىَمختمفَاَةيإلقتصاداتخصيصَالمكاردََ•أ

َكبالكمياتَكاألسعارَالمناسبة.َالسمعَكافةلممجتمعََيكفِّرالذؼَ
َالعمميةََ•ب َفي َساىمت َالتي َالعكامل َعمى َالدخكؿ َتكزيع تنظيـ

َاإلنتاجية.
ََكىكذا َأف َأكَََّرائدنجد َقد َسميث، َآدـ َالكبلسيكية، َفيَالمدرسة د

الذؼَيتمثَّلَفيَتقسيـَالعملَكتراكـََالنمكَكتابو:َ"ثركةَاألمـ"،َعمى
ََرأس َالمذاف ََكيشالماؿ َالثركة؛َيحفِّزافجعاف َزيادة َتقسيـََعمى ألف

َ ََيمكِّفالعمل َذلؾ َكأف َاإلنتاجية، َزيادة َبَيؤدؼمف زيادةََإلىدكره
َكبالتالي ََزيادةَاإلنتاج َتكسيعََكالثركة، َفي َتساىـ َاإلنتاج َزيادة أف

َالتخ َمف َبالمزيد َكتسمح َالذؼالسكؽ ََصص، َمفََإلىيقكد مزيٍد
َاألجكر َمخصصات َمف َيرفع َمما َكالتراكـ؛ ََاإلنتاج أفََغير،

رأػَعنصرََكمتشائميف؛َمفَالَدََّعَُػََفَكافَيخالفَىذهَالنظرة،َمالتكس
ىكَأحدَأىـَعكائقَالنمك؛َألفَكلَزيادٍةَفيَاإلنتاجيةََ،َالسكافَتزايد

َتزا َستنعكسَفي َالدخل َفي َيمتصَالنمكََالسكافَيدكبالتالي الذؼ
َمالتكس َكاف َكليذا َالطكيل. َالمدػ َإلَعمى َُالمعارضيف غاثةَأشد

َلفقيرَأكَعاجزَىيَتقميصَفيَالنمك،َرغـََكلَالفقراء؛َألف إعانٍة
َ َاعترافو :َ َالسكانية َالزيادة َشأأف َتحدثَانيمف الطمبََكتحثَََّأف
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َفيَعد َنظره َكلذلؾَدافعَعفَكجية َاإلالفعاؿ؛ َؼإلقتصادازدىارَـ
حَاألرضَمفَناحيةَشَإلىالمستمرَالذؼَيقكدََالسكانيَبسببَالنمك

قدرةَاألراضيََفي25ََريكارد دافيدَناهكميتياَكنكعيتيا،َالرأؼَنفسوَتب
قد َىيَُ َاإلنتاج َعمى َالزراعية َمحدكدة َفإفٌرة َكبالتالي َالنمكَلمغاية؛

بالقيكدَالتيَتفرضياَندرةَاألرضَالزراعيةَالخصبة،ََماًَسيصطدـَحت
ستثماراٍتَإالغذائيةَمعَكلَمكجةََالمكادَسعَفيَالطمبَعمىألفَالتَك

َس َدَيؤدؼفيَالصناعة َ)أقلَإلىائًما (َخصكبةَإدخاؿَأراٍضَحدية
الزراعية؛َكبالتاليَفتزيدَتكمفةَاإلنتاجَالزراعي،َكترتفعَأسعارَالسمعَ

َاألراضي َريع َلمحفاظََالخصبة،َيزيد َأجكرىـ َبرفع َالعماؿ كيطالب
النتيجةََتؤدؼَيستجيبَرجاؿَالصناعة،عندماََعمىَحدَالكفاؼ،َك

الدافعَلمقياـََتناقصَاألرباح،َكمعَكلَتناقٍصَفيَاألرباحَيقلَُّإلىَ
َاستثمارية ََجديدة،َبمكجٍة َمعدؿ َكيصَاإلستثماركيتباطأ لَكالنمك،

َفيَاَإلقتصادا َمفَالسككفَيككَفَإلىلنياية كلَشيٍءََعندىاَحالٍة
َيَُ َكبذلؾ َثابًتا. َأَكَريكاردكَإعتبارعد َأسسَمف َكضع َمف ائل

المعاصرة،َكىيَتناقصَغمةَالمكاردَالطبيعيةَمعََاتَالبيئةإقتصادي
قدَر َيفأفَالكاقعَبَغيرَاَعمىَالتجددتيزيادةَُالمستخدـَمنياَبماَيفكؽَُ

                                                 
َدافيد ريكاردوَ-25َ َعملَفي1823َََ-1772) َناجًحا، َككافَمصرفًيا َفيَلندف، َكلد )

َ َ ، َفيَمجمسَالعمـك َالسياسيََأشيرالبكرصةَككافَكذلؾَعضًكا َ"مبادغَاالقتصاد كتبو:
َ َسنة َالذؼَأصدره َب1817َكالضرائب"، َكاشتير َػ، َعمى: َعنده َتعتمد َالتي َالريع َنظرية

اثنيف:َقانكفَالمردكدَالمتناقصَلؤلرض،َكاتساعَرقعةَاألراضيَالمستعممةَبسببََمعطييف
َالسكاف،ت َفيَالتجارةَزايد َأفَتختارَممالتيََالخارجية،َكنظريتو َعمىَكلَدكلٍة َأنو خصيا

َإنتاجَالمادةَالتيَتمتمؾَفيياَأفضمًيةَنسبية.
َ
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َالنظريةَالكبلسيكية؛َالمسمَّماتَالتيَقامتَعمعدـَصحةَبعضَ ييا
عاممةَىدٍرَإلنسانيةَالطبقاتَالَإلىالمطمقةَقادتََةيإلقتصاداَفالحرية
ََك ستغبللالفقيرة َا  َكقدإستغبلاليا َاإلَانعكسََبشًعا. عمىََستغبلؿىذا

َ.اإلجتماعيكالتكازفََؼإلقتصاداعمىَمسيرةَالنمكََيئةشكلَآثاٍرَس
 النيوكالسيك: النمو عند خامساً 

ََإذا َيإلقتصاداكاف َقد َالكبلسيؾ َالَإكف َبجانب عرضَىتمكا
َالنيككبلسيؾيإلقتصاداَك َبدىتإََيف َلمطمب،َساَرمكا َُالمحددة َالعكامل ة

َالسي َالتفسيرات َكقامتكتقديـ َالمستيمؾ. َلخيارات َالنظريةَككلكجية
َل َالغمة َتناقص َقانكف َعمى كنظريةََدافيد ريكاردوَػالنيككبلسيكية

َل َفقدمالتوسروبرت َػالسكاف ََاعتبرَ، السكافََمتغيرالنيككبلسيؾ
َكجزٍءَمفَعمميةَالنمك.َفسريَُمفَالمعطيات؛َكلـََمعطىبأنوَ
َبَساىـَك ََإتساعالنيككبلسيؾ َفيما َالكبلسيكي التراكـَبَيتعمقالتحميل
َاعتبَررأسال َحيث َالرأسماليةَالكبلسيؾَكامالي؛ َالطبقة بإعادةََقياـ

َدخكليـاستث ََ،َمار ََآنيةبطريقٍة َالربح، َمعدؿ َكاف َيفكَؽَطالما
َعمىَ َكلكفََإعتبارمستكػَالصفرَقميبل؛ أفَُالمدخرَىكَالمستثمر،

َالعممية َاعتبركا َرجاؿَمجزأة؛َالنيككبلسيؾ ََاألعماؿَيستطيع
َىذاَ.َكيقكدمقترضةأرصدٍةََإستخداـالحصكؿَعمىَالسمعَاإلنتاجيةَب

َ ََإلىالتحميل َسكؽ َالمدخريفََرأسكجكد َيجمع َالذؼ الماؿ
َالفائدةبال َمعدؿ َيعمل َحيث َبيفَعمىَمستثمريف؛ َالتكازف َتحقيق

َاألَر َالمطمكبَمف َىذهاإلستثماَرصدة َكالمعركضَمف َاألرصدة،َية
؛َحيثَرجاؿَاألعماؿَاإلستثمارفيَتحديدَحجـََأساسًياَكيمعبَدكًرا

َبالمق َُالمتكقَّعيقكمكف َالعائد َمعدؿ َبيف كمعدؿََاإلستثمارَمفَارنة
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َف َفإذا َأساسو، َاالقتراضَعمى َيمكف َالذؼ َالعائدةَالفائدة َمعدؿ اؽ
َمعدؿ ََالفائدةَُالمتكقَّع َصحيح.َاإلستثماريككف َكالعكس َمربًحا،

كفَالنيككبلسيؾَفكرةَحالةَالرككدَمعتمديفَفيَذلؾَيإلقتصاداَكرفض
َعمى:

َ:التقدم التكنولوجيَ•أ
ََ َالنيككبلسيؾ َيرػ َالتكنكلكجي َالتقدـ َاكفاءة َأفي َعمى َؼلقضاء

َ.كبالسرعةَالممكنةَرككديةَقدَتفرضياَندرةَالمكاردَضغكطٍَ
َ:يةاإلستثمار مرونة الطمب عمى الرصدة َ•ب

َيرػَالنيككبلسيؾَ َيتمخضََمعدؿَضئيلَفيَإنخفاضأؼَ، الفائدة
َمربحة.اليةَاإلستثماَرعنوَعدٍدَكبيرَمفَالفرصَ

ََكبذلؾ َالكصكؿ َطكيبلَحتىَفيََإلىفإف َيتطمَّبَكقًتا َالرككد حالة
َتق َأؼ َتكنكلكجي،غياب ـٍ َتكفُّرََكتفترضَد َالمتفائمة َالنظر كجية
ذكََالنمكبلسيؾَدخارَمفَجانبَالسكاف.كماَرأػَالنيككالرغبةَفيَاإل

َطبيعٍةَتدريجيةَمتسقة.َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 :نظرة شومبيتر إلى التنميةسادسًا: 
ََفيَتحميموَمفَاالفتراضاتَالتالية:َشومبيترَانطمق

كفًقاَلمصمحتو،َأذكاؽَالناسَكبماَيتبلءـََيكيف،سيادةَُالمنِت َالذؼََ•
َالتيَيطرحيا.َتجاتكنكعيةَُالمن

•ََ َكلَإلقتصادايعمل َالكامل، َمستكػَالتشغيل َعند َىناؾَابتداًء كف
َالركاد َسكػ َيراىا َال البلزمةََزماتُالمستمَيكفِّركَفَالذيفَفرص

َيا.ستغبللإل
ـٍََإلىإفَتعذُّرَارتقاءَالحساباتَالعقبلنيةََ• َيمفودرجةَاليقيفَفيَعال

القاعدةَفيَاندفاعَرجاؿَاألعماؿَنحكََالغمكضَتجعلَالمغامرةَىي
26َََ.اإلستثمار

•ََ َالتنمية َتدفُّقاتٍَتَةيإلقتصاداأف َأك َقفزاٍت َغيرَحدثَفيَصكرة
َكرككدًَ َازدىاًرا َمتصمة، َغير َعممٌية َلقناعاتو َكفًقا َفيي ا،َمنتظمة،

َتتكاصلَبشكلٍَ َمستمٌرة َمركزَمتدَكلكنيا َأكَالمنظـ َالرائد َيحتلُّ رج،
َالصدارةَفييا.

َ:التي وبين الكالسيك في شومبيتر خص نقاا الخالف بينتتم
َالمنظـَفيَتحميمو،َكالذؼَيختمَ-1 فَاألىميةَالخاصةَالتيَيحتمُّيا

عَالبلزمةَلتنفيذَالمشرَكَاألمكاؿَرؤكسَيديرماليَفيَككنوَرأسعفَال
َدميا.كليسَبالضركرةَأفَيككفَىكَمفَق

المنظـَعمىََتحفِّزَانيميـ؛َألَراألرباحَاالحتكاريةَلياَدَكَيعتبرَ-2
َاإلبداع، َكعمى َالمشركعات َاألرباحََبينماَإقامة َيعتبركف الكبلسيؾ

                                                 

َفيصلَيكنس،َمرجعياتَالفكرَالتنمكؼَكامتداداَ-26َ َالزىرة َدارَالكفاءَيتعبد َالمعاصرة، ا
َ.23َص2002َََلدنياَالطباعةَكالنشر،َاإلسكندرية،َ
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َ َالسكَؽَتمثِّلاالحتكارية َعمل َطريقة َفي عفََكخركًجاَانحراًفا
َالمنافسةَالحرة.

َبيفَ-3 َإضافةَإلىَيشيرَالذؼَ((Invention َختراعاإلَتفريقو
ََ((Innovation بتكارالسمعَكاآلالتَكالمكادَكطرؽَاإلنتاج،َكبيفَاإل

َالتجديد ََجيكدَأك َفي َاإلنتاجََرعاتُالمختَإستخداـالمنظميف في
إلىََيشيرَكبذلؾَ.الربحَالتجارؼَفيَشكلَسمٍعَجديدةَبغرضَتحقيق

 ََ.تطكيرالإنجازاتَالعمماءَكالباحثيفَفيَمجاؿَ

4-ََ َالجيازََاإلستثمارربط َيُخَمقو َأف َيمكف َالذؼ باالئتماف
27َ.يعتبرَالكبلسيؾََالمصرفي،َكليسَباالدخارَالحقيقيَمثمما

َالَكيرَػَ ماليَرأسأفَالنمكَطكيلَاألجلَالَيمكفَتفيموَفيَالنظاـ
ة.َففيَمراحلَمعينةَإقتصاديَتقمُّباتٍََإليوَفيَصكرةَينظرإالَعندماَ

َالتأكُّد؛َمفَمراحلَالنمكَتككفَىناؾَدرٌجةَكبيرةَمفَالمخاطرةَكعدـ
َيتَر َكبالتالي َاألعماؿ؛ َرجاؿ َعند َالتقدير َيصعب رجاؿََددبحيث

َ َالعادييف َاليوَالذؼَفياألعماؿ ََََََََََََََََََاإلستثمارَدفَرَيتقدـ
( Entrepreneurََكيتطمَّبَاألمرَىناَنكًعاَمعيًناَمفَالمستثمريف.)

َالمنظـ َيككَفَىك ََمغامر،َأف َالنظرة، َبعيد لمسمعََددمجشجاع،
َينافسَالمستخدمة،َيزيدَمفَكفاءةَالمكاردَمبدع،كالطرؽَاإلنتاجية،َ

َالمباشرَليسَ َكبالتاليَفيدفو َكليسَبالسعر. َالجديدة َالسمع بكاسطة

                                                 
مسَالكطنيَلمثقافةَلمج،َاالقتصادَالسياسيَلمبطالة،َسمسمةَعالـَالمعرفة،َارمزي زكيَ-27َ

َ.448-447َ،َصَص1997ََأكتكبرََ-226َكالفنكفَكاآلداب،َالككيت،َالعددَ
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َأكَالتغمُّبَعمىَاآلخريفََالسيطرة،َالربحَكلكف َخاص، كخمقَسكٍؽ
َالتنافسية.َةيإلقتصادافيَالمعركةَ

مفَدكرَالمستيمؾَفيَالتجديدَالذؼَىكَمفَصنعََشومبيترقمَّلََكقد
فيَاإلنتاجََرعاتُالمختَإستخداـىكََكالذؼَالمنظـَكدكرهَفيَالتنمية،

َاالختراع َعكس َبغرضَالربح، َجديدة َسمٍع َفي َىكََالتجارؼ الذؼ
َكاآلالتَكالمكادَ َالسمع َتطكير َفيَمجاؿ َكالباحثيف إنجازاتَالعمماء

28ََ.كطرؽَاإلنتاج
َبوَالمنظمكفَىكَمصدرَالرخاءَكالحيكيةََكاعتبر التجديدَالذؼَيقـك

َال َكأفرأسفيَالنظاـ َالتنميةََصكرةَمالي، القفزاتَالتيَتحدثَكفقيا
َال َالمنظميف َلجيكد َنتيٌجة َمىي َفي َيبدأكف َالفرصَإستغبلؿذيف

َبَ-َلئلستثمارَالجديدة َمتاحة َىي َيصلََ-ستمرارإكالتي عندما
َعميَإلىَإلقتصادا َأطمق َالذؼ َالرككد؛ََالنيككبلسيؾَوالكضع اسـ

َإستغبللَحيث َُالمحقَّق َكالربح َالفرص َليذه َبييـ َيجعميا جذاًبةَا
َبالتاليََاألمكاؿَلرؤكس َكيقلُّ َمنيا َفتخرج َاألخرػ؛ َالقطاعات مف

يةَستيبلكاإليةَ)اإلستثماَرَكَيةستيبلكاإلَإنتاجيا؛َكترتفعَبذلؾَأسعارىا
َ َخركج ََكاإلستثماَربسبب َمنيا، َنتيًجةاإلستثماَرات سعرََرتفاعإلَية

(؛َكتحدثَبذلؾَعمميةَانتعاٍشَاإلستثماريةَمفَأجلَستيبلكاإلالسمعَ
َالبطالة.َإنخفاضَإلىَتؤدؼَإقتصادؼ

                                                 
 447رمزؼَزكي،َمرجعَسابق،َصَََ-28َ
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َيحدثَكفي َالظركؼ، َىذه َشكمبيترماَظل َاليدـََسماه عممية
29ََالخبلَّؽ َكالتي َُالمحتع، َحالًيا َكاالبتكارََاألساسيَرؾد لمتجديد

كاستمراريةَالنمكَكالتنميةَفيَالعالـ،َكالتيَسيككفَلياَالفضلَالكبيرَ
نظرياتَالنمكَالذاتيَفيماَبعد،َكبالتاليَفيَاستدامةَالنمكََظيكرَفي
َ.األخصَفيَالدكؿَُالمتقدمةَعمىَؼإلقتصادا

َشكمبيترَكمع َظل َالنظاـََذلؾ، َبمستقبل َيتعمَّق َفيما متشائًما
َمالي؛َكذلؾَلؤلسبابَالتالية:رأسال
مفَنشاٍطَشخصيَلتصبحَنشاًطاَركتينًياَيجرؼََاإلبتكاراتتحكؿََ•

َداخلَالبيركقراطية.
َالدكؿََ• َفي َبالقيادة َاإلمساؾ َعمى َاألعماؿ َرجاؿ تناقصَمقدرة
َمالية.رأسال

                                                 
َكىيَ( The process of creative destruction) :َعممية اليدم الخالقَ-29َ

أفَيككفَالطمبَعميياَقدََـَبعدتيمنتجاَفيياَالمنتجكفَالقداميَلتغييرَرالعمميةَالتيَيضط
َأك ـ،َتيمؤسسا اراةَالكضعَالجديدَبإدخاؿَالتكنكلكجياَالحديثةَإلىلمجَعكَفانخفض،َكيسَقلَّ

الجديدة،َأكَتحتَتأثيرََتجاتالتيديدَبفقدافَسكقيـَبفعلَمنافسةَُالمنبعدَأفَيككفَقدَلحقيـَ
نتجتَعفَاستعماؿَالتكنكلكجيا،َكينتييَاالنتعاشَبازدحاـَالسكؽََالتي األسعارَُالمنخِفضة

َاالستثمارات َإتماـ َبعد َكخاًصة َالجديدة، َاألسعارَفيَاالنخفاض؛َاإلضافية بالسمع َكتبدأ .
 المنافسيف؛َألفَمعدالتَالربحَقدَانخفضت.َكفيَىذاَالكقتَمفَعددَالمنظميفَيقمِّلمماَ

األجكرَمرتفعة،َيبدأَاالستثمارَفيَالتناقص؛َلعدـَمبلءمةَالبيئةَاالقتصادية،ََالَتزاؿَالذؼ
َسدادَرعكيش َفي َلمشركعاَالقركض المنظمكف َمنطمًقا َكانت َآثاًراَتيالتي َيخمق َمما ـ؛

َقدَحدثَعن َكيككفَالتكازفَالجديد َأعمىَمفانكماشية، َبالكضعََالدخل دَمستكياٍت مقارًنة
 القديـ؛َكبذلؾَتنتييَالقفزة،َكتبدأَقفٌزةَأكَدكٌرةَأخرػ.

َ
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تأكيدهَعمىَأىميةََكَ،فيَنظريةَالنمكََشومبيترمساىمةََتكمفَكبذلؾ
َتمديد َفي َالمنظـ َأفكارهََاآلماؿَدكر َبكاسطة َالنمك َاستمرارية في

َيتع َلـ َأنو َغير َالنمك. َتديـ َالتي َتكفُّرَإلىَرضالخبلقة َأسباب
َكافتقاَرَالقدرات َبمداٍف َفي َفيالتنظيمية َأخرػََىا َبمداٍف َأىـَ. كلعل
َلعمميةَفكرة َتحميمو َفي َتتمثَّل َعفََقدميا َالتمكيل َظل َفي التنمية

30َ.طريقَالتضخـ
َ
 الماركسية في النمو:: النظرية اً بعسا

ََأستخدـ َالتاريخية31ََماركسكارؿ َكالمادية َالدياليكتيؾ كببراعة
َتحميلَإلقتصاداَك َفي َلممجتمعاتََقكانيفَالسياسي َكالحركة النمك

َمالي.رأسالبشريةَمعَالتركيزَعمىَالنظاـَال
َإالََماركسَينطمق َيظير َلـ َالذؼ َالسمعة َمفيـك َمف َتحميمو في

َ َالسمعي َاإلنتاج َىكبظيكر َاإلنتاجَشكَالذؼ َتنظيـ َأشكاؿ َمف ل

                                                 

إلىَقياـَالحككمةَبتكفيرَالتمكيلَألغراضََالتمكيلَبالعجزأكََالتمويل التضخميَيشيرَ-30َ
االئتمافَمفَقبلَالبنكؾَبدكفَالحاجةََتكسيعَاالستثمار،َكذلؾَمفَخبلؿَطبعَالنقكدَأكَ

َا َكجكد ََمسبق،َدخارَِإلى َالذؼ َالشيء َفصلكىك َبعد َالبنكؾ َبو َتقـك َعمميةَأصبحت
َاالستثمارَعفَعمميةَاالدخار.

فيَعائمةَبرجكازيةَألمانية،َكأصبح1818َََسنةَ( (Karl Marxَكارل ماركسكلدََ-31َ
َطردَمفَألمانياَكالتجأَإلىَانجمترا.َََُػأستاًذاَلمفمسفة،َكلعبَدكًراَكبيًراَفيَالحركاتَالثكرية؛َف

َ َسنة 1848ََأصدر (َ َأنجمز َفريدريؾ ََ(1895-1820بمعية َالشيكعي. َأىـَ-البياف
َاإلن َتطكر َكتب: َثبلثة َعمى َيشمل َالماؿ"الذؼ َ"رأس َرأسَمؤلفاتو َتداكؿ َالرأسمالي، تاج

 .الرأسماليَالماؿ،َكالطريقةَالشاممةَلئلنتاج
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32َالذؼَظيرَخبلؿَمرحمٍةَمعينةَمفَتطكرَقكػَاإلنتاجَاإلجتماعي
َُالمن33اإلنتاجَكعبلقات َأصبحت َكفيو َكحداٍتََتنت َتجات، في

فيَإنتاجَأنكاٍعَمعينةَمفََمنياَإنتاجيةَمستقمة،َكتتخصصَكلَكاحدةٍَ
َكليسََتجات؛ُالمن َالتبادؿ َىك َاإلنتاج َمف َالغرض َيككف بحيث
َالتخصصَالذاتيَستيبلؾاإل َظير َالسمعي، َاإلنتاج َظيكر َكمع .

بعض،َمماََعمىَاعتمادَالمنِتجيفَبعضيـَإلىَدػكتقسيـَالعمل،َكأ
َ َالطابع َزيادة َكبركزَاإلجتماعييعني َالسمعيََلئلنتاج، التبادؿ

َضركًرةإعتباَرب َكإلشباعََمكضكعيةَه َُالمنِتجيف، َبيف َالصمة إليجاد
َ َطابةاإلجتماعيالحاجات َلمسمعة َكأصبح َىك، َمزدكج َالقيمةَع

َت َحيث َالتبادلية؛ َكالقيمة َاالستعماليةََتصفاالستعمالية القيمة
َالمكضكعي َغير َالذاتي َيككفَُالمتغيرَبطابعيا َكحتى َكبالتالي .

َافًعاَلآلخريف.جتماعية،َيجبَأفَيككفَنإستعماليةَإالشيءَذاَقيمٍةَ
َ َقيٌمة َليسَلو َالذؼ َقيٌمةَإفالشيء َلو َتككف َأف َيمكف َال ستعمالية

َقدتبادلي َأنو َمف َبالرغـ َالتبادليةََيتطمَّبَة َالقيمة َأما َمعينة. تكمًفة
َيت َالتي َالنسبة َعف َعبارة َفيي َما َىذهلسمعٍة َمبادلة َفيَضكئيا َـ

ََكَالسمعة َاألخرػ. َالسمع َمف َقيٌمةَبيبغيرىا َلمسمعة َأصبح ذا
                                                 

َاإلَ-32 َمثلتشملَقكػَاإلنتاجَأدكاتَاإلنتاجَالتيَيستخدميا َاإلنتاجية، َنسافَفيَالعممية
تشملَالعملَاإلنسانيَبماَيحتكيوَمفَخبراٍتََكمااألرضَكالمبانيَكاآلالتَكالمكادَاألكلية،َ

عمىََاإلنسافَكرَقكػَاإلنتاجَلدػَسيطرةددَدرجةَتطتحكمعارؼَكقدراٍتَعضميةَكذىنيةَ
ََالطبيعة.

َاإلَ-33َ َالعبلقات َكتشملَتضـ َاإلنتاجية، َالعممية َخبلؿ َاألفراد َبيف َتنشأ َالتي جتماعية
َعبلقاتَالممكيةَكعبلقاتَالتكزيعَكالتبادؿ.َ

َ
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َفانتقلَاىتماـستعمالإ َتبادلية؛ َكقيمة َاالستعماليةََالفردَية مفَالقيمة
َ َكاف ََينت عندما َالذَستيبلؾاإلبغرض َالتبادليةََإلىاتي، القيمة

َفَينت َأصبحَعندما َالمبادلة؛ َيقكمكفَأبغرض َالذيف َبذلؾ نفصل
َليذهَبخمق َكالمستعممكف َلمسمعة َالسمعةََالسمعة،َالقيمة كأصبحت
ََممثًِّمة َاجتماعية َبيفمحلعبلقٍة َعاـ َبكجٍو َتنشأ السمعةََمنِت َددة

َتمع.لمجكا
َماركسَكتنبع َعند َما َلسمعٍة َالتبادلية َكَكَالقيمة ََانيمف فيَتتكلَّد

َاإلنتاجَكتظيرَفيَعممية َالتبادليةََالتبادؿ،َعممية َيرػَالقيمة كىك
َماَالبدَأفَ َلَتعبرلسمعٍة َتساكتعفَأشياءَمساكيٍة ذا َقيمتافَيا،َكا 

َالعملََمانيفإ َنتاج َىك َبينيما َمشترؾ َثالث َشيٍء َعمى تحتكياف
العملَالمممكسَالذؼَيخمقَالقيمةََإلىَحسبوَسـاإلنسانيَالذؼَينق

.َفإذاَلمسمعةَالذؼَيخمقَالقيمةَالتبادليةَردلمجاالستعمالية،َكالعملَا
َ َأَمنتجافتساكػ َيعني َمفََمانيفذلؾ َمتساكية َقيمٍة َعمى يحتكياف

َ.35يًتاأكَم34َبلَحًيايمكفَأفَيككفَعمالذؼََردلمجالعملَاإلنسانيَا
َماركسكيح ََقيمة العملَدد َلئلَانيبأ: َالبلـز َالعمل َفيَكمية نتاج

لميارةَالعملَكفًقاَلماَىكَسائدَفيََالعاـَالظركؼَالعاديةَكالمتكسط
َتمع.لمجا

                                                 

لعاملَالعملَالحي:َىكَعبارةَعفَالطاقةَالعضميةَأكَالذىنيةَأكَالعصبيةَالتيَيبذلياَاَ-34
َأثناءَالعمميةَاإلنتاجية.َ

العملَالميت:َىكَعبارةَعفَقيمةَالعملَاإلنسانيَالمتراِكـَفيَشكلَمكادَكسيطيةَأكَََ-35َ
َعمميةَإنتاجيا.َأثناءَماكيناتَأكَمباني،َكالذؼَينتقلَإلىَالسمعةَ

َ
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ََماركسَنيتبَكقد َالمفيـك َكىذا َكضعيا َتمقدمة فائضََريسففي
َالذؼ َشغمتوَرأسالَيوعمَيستكليَالقيمة َالتي َفكانتَالقضية ماليكف،
َمالية.رأسمعرفةَمصدرَاألرباحَالَكىيَالبحثَ

َكتَك َالَإلىصل َالرأسأف َالعمل َقكة َيشترؼ َعفََيىَتيمالي عبارة
َاإلنسافلمجا َلقدرات َالكمي َالتيََالعضميةَمكع َكالعصبية كالذىنية

َيستخدمياَالعاملَأثناءَالعمميةَاإلنتاجية،َأؼَفيَخمقَسمٍعَذاتَقيـ
ََاستعمالية، َتتحكؿ َال َالعمل َقكة َالنظرةََإلىكلكف َكفق سمعٍة

َ:شرطين ىماالماركسيةَإالَبتحقُّقَ
َأفَيككفَالعاملَمالًكاَلقكةَعممو.َ•
َلبيعَقكةَعممو.َرأفَيككفَمحركًماَمفَكسائلَاإلنتاجَحتىَيضطَ•

ذا َألؼَسمعة،ََكا  َالمزدكجة َالصفة َفييا َأفَتتكفَّر َفبلبد كانتَسمعة
َكقيٌمةَتبادلية.َاستعماليةَيَأفَتككفَلياَقيٌمةكى

َرأسلمَبالنسبة َفمالي، َالقيمة َلمعمل َاالستعمالية مقدرتوَتكشفَعفَ،
َقيمةَعمى تتحددَكأؼَسمعٍةََانيالعملَفإَقكةَخمقَفائضَقيمة؛َأما

َ َإلنتاجيا، َالبلـز َكقتَالعمل َمقدارَكأخرػَفيَضكء َالعملَمعناه
َالضركرؼَإلعادةَإنتاجَقكةَالعمل،َأؼَعبارةَعفَكق تَالعملَالبلـز

كأسرتوَكالتيَتتحددَكفًقاَلمعاداتَكالتقاليدََالعاملَإلنتاجَكسائلَعيش
َيم َالتي َالتاريخية َالمرحمة َكظركؼ َحياة ع.َتملمجاَابيَركنمط

َماركس ََإلىَكتكصل َينقسـ َالعمل َيـك َقَإلىأف َيعملَقسميف: سـ
إلنتاجَماَيعادؿَقيمةَقكةَالعمل،َكىكََأؼَالعاملَفيوَمفَأجلَنفسو،
النات ََىكَلعملَالضركرؼ"،َكالنات َالمحقَّقماسماهَماركسَ"َكقتَا

َالعملَفيعملَفيو َُالمتبقِّيَمفَيـك َالقسـ َأما العاملَمفََالضركرؼ،
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َال َكالذؼرأسأجل َنسميََيخمقَمالي، َأف َكيمكف َلمقيمة، َفائًضا فيو
َكقتَالعملَالفائضَكالنات َالمحقَّقَخبللوَىكَالنات َالفائض.

طالةَيكـَزيادةَفائضَالقيمةَعفَطريقَإَ-حسبَماركسَ-َكيمكف
َإنتاجيةََالضركرؼ،َالعملَبتقميلَكقتَالعمل كذلؾَمفَخبلؿَزيادة
َالعملَأكَتخفيضَاألجر.

وَإستخدامماليَمفَأجلَإعادةَرأسضَالقيمةَىكَىدؼَالتعظيـَفائَإف
سعَالتيَىيَعممٌيةَديناميكية،َتعنيَأفَُالمَكَفيَعمميةَإعادةَاإلنتاج

متزايد؛ََبشكلٍََمفَفترٍةَألخرػَكلكفَررافاإلنتاجَكعبلقاتَاإلنتاجَيتك
َال َأف َالذؼَيعني َمارأساألمر َكل َيستيمؾ َلف َمفََمالي َإليو يؤكؿ

نما َكا  َيحلَمنوَجزًءاَقتطعيَفائضَالقيمة َلَإلىكلو ـٍ الماؿََرأستراك
َاَينت  َينفق َحيث َالقيمة، َفائض َمف الفائضَفيََماليرأسلمزيًدا

فإفَالنمكَكفقَالطرحَالماركسيَيحدثَنتيًجةََكبذلؾ،36ََاإلستثمار
فيعيدَاستثمارهَليقكدَفيََمالي،رأسالَلفائضَالقيمةَالذؼَيحصلَعميو

َالعممية.َرفائٍضَجديد،َكىكذاَتستمَإلىالنيايةَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                 
 .216-205ص–مصدرَسابقَ–رمزؼَزكيََ-36َ
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 الفصل الخامسََََََََََََََََََََََََ
 النمو الحديثة نظريات

َاإلَعمى َمف َالرغـ َالذؼ َالنمكََأساليبَلوناتىتماـ َأسباب تحميل
َالحديثَفي َنسبَفيالنمكَالتقميديةَالتيَتََُنظرياتَالمادؼَبالمفيـك

َاآلليةَدـتقلـََانيمنظر،َإالَأعكاملَعاشياَأكَيعيشياَالََُإلىَالغالب
َألن َحصكؿَالنمك؛ (َالمفكرون والمنظرون )َيـالتيَيمكفَعفَطريقيا

َيصفكفَ َيحدثَأكَيجرَؼكانكا كسائلََتكفِّرَفيَظركؼَأماميـ؛َما
َالمادي ََةالنمك َالمساعدة َالمنبثقةََككانتَ،أك أغمبَالرؤػَكاألفكار

َؼإلقتصاداَسسَلتحميبلتَمشكبلتَالنمكتَؤَ،عفَالمدارسَالسابقة
َ َإطار َاليإلقتصادافي َرأسات َُالمتطكرة، َظلمالية ََفي عكاملَتكفر

َ َالَ،النمك َتَةكيفيَّأما َالتي َكاألليات َعمل َبيا َالعكامل تحقيقَلتمؾ
َالنمك َفي َالكاجب، َالظركؼ َكاألزمنةََتكفُّرىاَتحميل َاألماكف في

َدعدَكانتَالتزاؿَغيرَمعمكمةَ،َاألمرَالذؼَدفعَالمفتِقرةَلمتنمية،َ
َ َالباحثيف َمف َقميل َلغير َالتطكرََةسراكدَتحميلبالتصدؼ قضايا

َحديًثا،ََؼإلقتصاداَكَاإلجتماعي َالمستقمة َأك َالنامية َالدكؿ في
َالتيَتحدَمفَىذاَالتطكر.َكالمكضكعيةَالمعكقاتَالذاتيةكتشخيصَ

ىتماـَفيَظيكرَعدٍدَمفَالنظرياتَكالمدارسَالفكريةَىذاَاإلَكتجمَّى
ىيكميةَفيَالنشاطََيراتٍَإحداثَتغَضركرةَىتمامياَعمىَإالتيَركَّزتَ

َيَؼإلقتصادا َبما َالتيتيمعَمشكبلَتفقلمدكؿَالنامية، فيََتختمفَا
َسادت َالتي َأك َالسائدة َتمؾ َعف َالدكؿَإقتصاديَفيَطبيعتيا ات

َ َبداية َعند َفيإُالمتقدمة ََطريقَنطبلقيا َكمفَؼإلقتصاداالتقدـ ،
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َ َنذكر: ىيرشمان، روستو، نيركس، لويس، ميردال، ىؤالء
تقديـََمنيـََحاكؿَكلََُكقد...الخ،ََفرانسوا بيروَرودان، روزنشتين
كَالتنميةَعندَبدايةَأَالنمكَكفقياَعمميةَتجرَؼةَالتيَالكيفيَّرؤيتوَفيَ

الدكؿَُالمتقدمة،َأكَكيفيةَدفعَعمميةَالتنميةَفيَالدكؿََنطبلقياَفيإ
َنزكيلمثكرةَالتيَأحدثياََةًَنظرياٍتَمختمفةَظيرتَنتيجَكفقَالنامية،
َ َالكمية،يإلقتصادافي َبعضياَكالتيَات َتسمسمياََسنناقش حسب

َ-:منيجيةَاتالتاريخيَمعَبعضَالتداخبلتَلضركَر
َ
َؤيدكىامَََُكيرَػ38()نظريةَالنمكَالمتكازَف37َنظرية الدفعة القوية أواًل:

لكافةَالقطاعاتَكلََأفَيككفَبرنام َالتنميةَفيَالدكؿَالناميةَشامبلًَ
ََحاجتو،َحسب َالتي َالقطاعات َلتشابؾ َيعنتيًجة َسكًقاَكَد َمنيا ل
َلمبقية.

َالقكيةَتنسب َالدفعة َإلىَ Paul Rosenstein-Rodan نظرية
َتكفُّرَرؤكسَأمكاٍؿََيؤكِّدَالذؼ39َرودان -روزنشتاين عمىَضركرة

                                                 

37َ-َThe big push theory 

38َ-َ Balanced growth theory َ
اقتصادؼَبكلكني،َيعتبرَكاحداَمفَأعمدةََ(1985َ-1902)َرودان  -روزنشتاينَ-39َ

َخبلؿ َالعالمي َبالبنؾ َعمل َالتنمية، َمعيدََ(1954ََ-9471)َالفترةَاقتصاد َفي ثـ
َتماسا َغاية َطرؼ1968ََشكسيتسَإلى َمف َالمطكرة َالمتكازف َالنمك َعف ،عِرؼَبنظريتو

َ:فيَمقاٍؿَلوَبعنكَف1943َسنةََانيمضمَكَكالتيَنشرَنيركس،
َPopblems of industrialization of eastern and south eastern  

 النمو المتوازن 
األفكارَسـَاالقتصادؼَكراجنرَنيركسوَالذؼَتبنىَإب«َالنمكَالمتكازفَ»َارتبطتَإستراتيجيةَ

َعرضيا َالتي َركداف»الرئيسية َركزنشتيف »َ َإستراتيجية َفي «َ َالقكية َالدفعة َتدعكَ« التي
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َتكجوَ َبحيث َالمتخمفة َالمناطق َفي َضخـ َاستثمارؼ َبرنام  َكتنفيذ َتخطيط َإلى الدكلة
َاإل َالصناعات َمف َعريضة َجبية َإلى َبعضياَاالستثمارات َتدعـ َالتي َالخفيفة ستيبلكية

دكػَاالقتصاديةَفيَإقامتيا،َفيَحيفَأفَكبلَمنياَعمىَانفرادَالَالبعضَبشكلَيكسبياَالج
َيككفَلياَمثلَىذهَالجدكػ.

مبرزاَأىميةَالسكؽَالمحميةَ«َالحمقةَالمفرغةَلمتخمفَ»َكَلقدَركزَتحميلَنيركسوَعمىَفكرةَ
كعنصرَرئيسيَمحددَلمتنميةَاالقتصادية،َفيكَيعتقدَأفَالدكؿَالمتخمفةَتعيشَفيَحمقاتَ

َمف َبسببََمفرغة َاالستثمار َعمى َأفَضعفَالحافز َك َالتخمف، َالسكؽَ» ضعفَحجـ
ىكَأىـَىذهَالحمقات.َكَيرػَنيركسوَأنوَالَيمكفَلمدكؿَالمتخمفةَأفَتخرجَمفَ«َالمحميةَ

َلكسرَ َيكجو َبرنام َاستثمارؼَضخـ َإالَمفَخبلؿَتنفيذ َالمفرغةَ»َحمقاتَتخمفيا الحمقة
فَأفَتتكفرَلوَمقكماتَالنجاحَإذاَأخذَفيَاعتبارهَإفَمثلَىذاَالبرنام َمفَالممك«َلمتخمفَ
َماَيميَ:

أكال:َاحتكػَالبرنام َعمىَمجمكعةَكبيرةَمفَالمشركعاتَأكَالصناعاتَالمتكاممة،َكَذلؾَ
َعمىَ َقدرتو َحكؿ َالشؾ َيثير َأف َشأنو َمف َالمتخمفة َالدكؿ َفي َالسكؽ َنطاؽ َضيق ألف

َكا َمشركع َفي َاالستثمار َتركز َما َإذا َالمنتجات َإذاَتصريف َأما َكاحدة. َصناعة َأك حد
افترضناَإنشاءَأكثرَمفَمصنعَفيَكقتَكاحدَإلنتاجَعددَمفَالسمعَاالستيبلكيةَالمتكاممة،َ
فإفَأؼَمفَىذهَالمصانعَلفَيكاجوَمشكمةَتصريفَمنتجاتوَذلؾَألفَكلَمنياَسكؼَيجدَ

اَتتكفرَليذهَطمباَعمىَإنتاجوَسكاءَمفَالعامميفَفيوَأكَالعامميفَفيَالمصانعَاألخرػ.َكَىن
َنطاؽَ َتكسيع َمف َيترتبَعمىَإنشائيا َمقكماتَالنجاحَبسببَما َمفَالمصانع المجمكعة

تعتبرَكسيمةَأساسيةَلتكسيعَنطاؽَ«َالنمكَالمتكازفَ»َالسكؽ.َكَعمىَذلؾَفإفَإستراتيجيةَ
َالسكؽَكَخمقَحكافزَاالستثمار.

معنىَأفَإنتاجياَالَيككفَثانيا:َتمبيَىذهَالصناعاتَكىذهَالمشركعاتَحاجاتَالمكاطنيف،َب
بيدؼَالتصديرَعمىَاألقلَفيَالمراحلَاألكلى،َكَذلؾَألفَالدكؿَالمتخمفة،َمفَناحية،َالَ
َصالحاَ َلغير َدائما َتككف َالتبادؿ َشركط َألف َالخارجية َالتجارة َعمى َاالعتماد تستطيع

َمنا َتستطيع َال َمنتجاتيا َألف َأخرػ، َناحية َمف َك َاألكلية، َلممكاد َمصدرة فسةَباعتبارىا
َبسببَ َالتنمية( َمف َاألكلى َالمراحل َفي َ)خصكصا َالنامية َالدكؿ َتنتجيا َالتي المنتجات
ارتفاعَتكاليفَاإلنتاجَكالعقباتَالتيَتضعياَالدكؿَالمتقدمةَفيَكجوَىذهَالصادرات،َىذاَ

َباإلضافةَإلىَرككدَالطمبَالعالميَعمىَىذهَالسمعَبصفةَعامةَكَانخفاضَمركنتو.
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َكالقياـَب َفيَإنشاءإضخمةَمحمِّيةَكأجنبية، صناعيةََقاعدةٍََستثمارىا
َ َعامة َمتعكمشركعاٍت َالحككماتَتشرؼددة، عمىََيؤكِّدَكَ،عمييا

َالتصنيع َالحاجةَكأىميتوَحتمية َظل َرأسَإلىَفي َأكلي فَيمكَِّماٍؿ
َاإلَإلقتصادا َالتمكيلمف َدفعة َتتكفَّر َلـ َفإذا ،40َالقكيةَنطبلؽ؛
َاإلستثماَرف َأف َدكف َستتبلشى َالتدريجية ََتفِمحات نطبلؽَإفي

                                                                                                                 

الصناعاتَالتيَيشممياَالبرنام َاالستثمارؼَيجبَأفَتككفَصناعاتََثالثا:َيرػَنيركسوَأف
الخ،َأماَالصناعاتَالثقيمة،َسكاءَكانتَ…ستيبلكيةَخفيفةَمثلَصناعةَاألحذيةَكَالمبلبسإ

َتكفَالظركؼَمكاتيةَ َلـ َما َإقامتيا َفالمنطقَيقتضيَعدـ َأكَآالتَكَمعدات، استيبلكية
ناكؿَالدكؿَالمتخمفةَخصكصاَفيَمراحلَالتنميةَلذلؾ،َحيثَأنياَغالباَماَالَتككفَفيَمت

َالجزءَ َباستيراد َالمراحل َىذه َخبلؿ َتقـك َأف َالدكؿ َىذه َمصمحة َفمف َثـ، َمف َك األكلى.
َاألكبرَمفَاحتياجاتَمفَمنتجاتَالصناعاتَالثقيمةَمفَالدكؿَالمتقدمةَاقتصاديا.

َبعضَالصناعاتَاألساسية َيمفتَالنظرَإلىَأىمية َفإفَنيركسو كالنقلَكالمياهََكمعَذلؾ،
َيتعذرَ….كالكيرباء َقد َألنو َالصناعاتَيجبَأفَتعطيَأىميةَخاصة َفمثلَىذه كَخبلفو

َاستيرادىاَأكَقدَيستحيلَنقمياَمفَمصادرَبعيدةَكالكيرباءَمثبل
َفيَ َمعدؿَالتنمية َحيثَيعتمد َكالصناعة، َيككفَىناؾَنكعَمفَالتكازفَبيفَالزراعة رابعا:

َ َكبير َإلىَحد َالصناعي َتنميةَالقطاع َتؤدؼ َك َالزراعي. َالقطاع َفي َالتنمية َمعدؿ عمى
القطاعَالزراعيَفيَالدكؿَالناميةَإلىَاالعتمادَعمىَأيدؼَعاممةَكثيرةَمماَسكؼَيؤدؼَإلىَ
َالطمبَعمىَالسمعَالصناعيةَأؼَارتفاعَفيَ َتؤدؼَإلىَزيادة َالزيادة َدخكليـَكَىذه زيادة

نتيجةَالرتفاعَفيَدخكليـ.َكماَتساعدَزيادةَالقكةَالشرائيةَلدػَالعماؿَفيَالقطاعَالزراعيَ
َكصناعاتَ َالزراعي، َبالقطاع َأساسا َترتبط َصناعاتَعديدة َإنشاء َعمى َالزراعي اإلنتاج

َالخشبَ َك َالزيكتَالنباتية َك َالسكر َصناعة َك َأفَ…َاألغذية َالنيائية َالمحصمة َك إلخ
كلَمنيماَيمثلََاالستثمارَيجبَأفَيكزعَماَبيفَالقطاعَالصناعيَكَالزراعيَبحيثَيككَف

 سكقاَلآلخر.
أدنىَمفَالمكاردَينبغيَتخصيصياَلمتنميةَاالقتصاديةَمفَ أفَىناؾَحدَفرودايرػَََ-40َ

عمىَأىبةَاإلقبلعَفيَالجك؛َفييَتحتاجََماَأجلَإقبلعيا،َالَيختمفَكثيًراَعفَكضعَطائرةَ
لىَسرعٍةَمعينةَعمىَاألرضَلكيَ َ.تقمعَإلىَفترٍةَزمنيةَمعينةَعمىَاألرض،َكا 

َ
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خطكةَلفَيككفَلوَتأثيرَفاعلََخطًكةَالتقدـالصناعة.َفيكَيرػَأفَ
َالبمدافَفيَكسرَالحكاجزَكالقيكدَككسرَالحمقةَالمفرغةَالتيَتعيشيا

َليتس َاإلنمائي َالجيد َمف َأدنى َحًدا َاألمر َيتطمَّب َبل َنىُالمتخمِّفة،
ََئلقتصادل َمرحمة، َمف َالذاتي،ََإلىَالرككدَاالنطبلؽ َالنمك مرحمة

َ َأدنىَمف َحًدا َيعني َباإلستثماركىذا َيقدر َالدخلَ%13,2َػ، َمف
خبلؿَالخمسَسنكاتَاألكلىَمفَالتنميةَثـَترتفعَتدريجًيا.ََالكطني
أفََدىامفَفرضيٍةَأساسيةَمفاَالقكيةَفيَتبريرهَلمدفعةَرودانكينطمقَ

َكمجاؿ َُالمتخمِّفة، َالبمداف َفي َالتنمية َسبيل َىك َستيعابإلَالتصنيع
َفيَالقطاعَالزراعي َكمًيا َأك مةَجزئًيا َُالمتعطِّ ََفائضَالعمالة َكيرَػ،

َىناؾَأسمكبافَلمتصنيع:ََ،َرودان
الثقيمةََالصناعاتَتكجيوَمكاردَالدكلةَإلقامةعبرَيتـََالسموب الول

َستيبلكاإلَك َاإللية َتحقيق َغرض َأسمكب َكىك َالذاتي، َمكمِّفكتفاء
َاألجياؿيحَك َالتشغيلََتضحياتٍََمل َعف َيبتعد َأنو َكما ضخمة،

َ.َالعملَاألمثلَلممكارد؛َألنوَيتجاىلَمزاياَالتخصصَكتقسيـ
َ َيتـَيَرالذؼََالسموب الثانيأما فيَقياـَالدكؿَُالمتقدمةَعبرَجحو،

الدكؿَُالمتخمِّفة،َكيعتقدََفيَاَالمباشرةَكغيرَالمباشرةتيستثماراإإنجازَ
التخصص؛َفيكَمفيدَلمبمدافََمزاياأكَُينشطََفعليَُأفَىذاَاألسمكبَ

َكُالمتقَُالمتخمِّفة َسكاء؛ َحٍد َعمى َلمباركةدمة َدعكة َاإلستثمارَكىذه
الدكلةَالمضيفةَلتكفيرََاألجنبي،َكىكَماَجعموَينادؼَبضركرةَتدخل

َنيتبَرودانَكيبرر41َالتحتيةَبنىكالَاإلجتماعيالماؿََرأسخدماتَ

                                                 

َ:ََىيَ-41َ
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عفَظاىرةَعدـََت تنالدفعةَالقكيةَبتحقيقَالكفكراتَالخارجيةَالتيَ
َلمتجزئةَرأس)َالتجزئة، َقابل َغير َذاََ(الماؿ َاإلنتاج َفإف كبالتالي

َالكبيرَمفَشأنوَأفَيستغل َأكثرََرأسَكيستثمرَالحجـ الماؿَبشكٍل
َركدافَبيفَثبلثةَأنكاعَيفرَؽكفاءةَمفَاإلنتاجَذؼَالحجـَالصغير.ََك

َعدـَالتجزئة،َكالتيَينجـَعنياَكفكراتَخارجية:َمف
َ.ئةَفيَدالةَاإلنتاجلتجَزعدـَاَ-َ
ََ.فيَدالةَالطمبََعدـَالتجزئة-َ
َ.دخراتعدـَالتجزئةَفيَجانبَالعرضَلمم-َ
ََيدكَفُالمَؤَكيؤكِّدَ َالقكية َالدفعة َلفكرة :َ َنطاٍؽََاإلستثمارأف عمى

َ ََزيادةٍََحصكؿَإلىَيؤدؼكاسع َالكطني، َالدخل َفي َيتبعياسريعة
َحجـَاالدخار.َإرتفاعزيادةَالميلَالحدؼَلبلدخار؛َكبالتاليَ

                                                                                                                 

َحيثَعدم تجزئة دالة اإلنتاج-1 َمف َكعمكدًيا َأفقًيا َالصناعات َمف َكبير َعدد َتكامل :
َقياـَصناعةَكحيدةَفيَبيئةَغيرَصناعية.َتصكراَبحيثَالَيمكفَتياَكمخرجاتيمدخبل

:َفي تبرير استراتيجية النمو المتوازن  عدم تجزئة دالة الطمب التي تناوليا نيركسَ-2
لياََتسعتإلىَخمقَسكٍؽَكاسعةََيؤدؼَمماَعدٍدَمفَالصناعاتَفيَآٍفَكاحد؛ءَتعنيَإنشا

َجميًعاَبماَتتيحوَمفَدخكؿ.
َاألمكاؿَعدم التجزئة في دالة عر  المدخراتَ-3 َالعادؼَمف َغير َذلؾَالكـ َكتعني :

َمراحلالبلزم َبداية َفي َالتصنيع َلتمكيل َدكاؿََالتنمية،َة َتكامل َنتيجة َتحقيقو َيتـ كالذؼ
َلطمبَفيَالسكؽ.العرضَكا
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َ ََتنسببينما َالمتكازف َالنمك  Ragnar)َراغنر نيركسَإلىنظرية

Nurksr)َ42ََفيياَأفَالدكؿََيقرالتيََرغةُالمف الفقرحمقة صاحب
َكذلؾ؛َلككفَ كتضاءؿَدخارَعدـَاإلنات َعفَالفقرََ،الفقيرةَستظلُّ
ستمرارَإَبسببَاإلستثمارَعفَإختفاءَفرصَاإلدخارَأكَإنعداموَناجـ

َ:في الشكل التاليمكضحَككماَ،َكضعفَالطمبَالفقرحالةَ

َ
َنكركسَىذه َحسب َكسرىا َيمكف َال ََالحمقة َالسكؽَإال بتكسيع
زًعةَعمىَكلَقطاعاتَكأنشطةَمَكَاتاإلستثماَرَيقضيَأفَتككَفالذي

                                                 

َ(1959-1907َ)َلممدةؼَأمريكيَمفَأصكؿَإستكنية،َعاشَ:َاقتصادراغنر نيركسَ-42َ
َالتنميةيع َاقتصاد َركاد َمف َكاحًدا َمعََصاحبَد َكمشارؾ َالمفرغة، َالفقر َحمقة فكرة

َفيَاستراتيجيةَالنمكَالمتكازف.َركزنشتايفَركداف
َ
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َكاسًعاالكطنَإلقتصادا َسكًقا َنشاٍط َكل َيجد َحتى مماََلمنتجاتو،َي
َالمزيدَمفَالتكسع.َإلىَيؤدؼيسمحَلكلَقطاٍعَبخمقَالتراكـَالذؼَ

ََكبذلؾ َنتيًجة َتحدث َالتنمية َأك َالنمك َعممية َالذؼَفإف لئلستثمار
َفيَجميع ََالقطاعاتَيجبَأفَيتـ َجعمو َكىكَما َكاحدة، َيؤيددفًعة
َكالتكازَفَ"."نظرية النمو المتوازن مىَمستحتََنظرية الدفعة القوية

َقطاعاتََتؤكِّدالذؼَ َالمتزامفَلجميع َالتكسع َىك َالنظرية َىذه عميو
ََإلقتصادا َاإلَلمحيمكلةالكطني؛ َحصكؿ َالتيَدكف َالتنمكية ختناقات

اعاتَكليسَاتَعمىَالقطاإلستثماَرَتكزيعَكنمية.َإعاقةَالتَإلىَتؤدؼ
ََاتَذاتو.اإلستثماَرحجـَ

َ:نتقادات أىميااإل الَأفَىذهَاإلستراتيجيةَتكاجوَعدًداَمفَإ
َالتناقضَالقائـَبيفَمبدأؼَالتنميةَالمتكازنةَككفكراتَالحجـ؛َإذَ-1

ََيتطمب َاألكؿ َمفََاإلنتاجَعكاملَتشتتالمبدأ َكبير َعدٍد عمى
َاألمثل،َؼإلقتصاداالحجـََإلىقدَيفتقرَكلَمنياََ،المشاريعَالتنمكية

َالثانيَيَبينما َالذؼَيسمحََإلىاتَاإلستثماَرتركيزََتطمبالمبدأ الحد
َبتحقيقَكفكراتَالحجـ.

كطَجعَعمىَالضغيشيرػَالبعضَأفَتطبيقَىذهَالنظريةَسكؼََ-2
ليذهَالبمداف،َكماََمتكفِّرةليستََكثيرةَالتضخمية؛َألنوَيتطمَّبَمكارد

عمىََتركيزىاَدافَالناميةَعفَبقيةَالعالـَبسببعزؿَالبمَإلىتقكدََانيأ
َالتنميةَمفَأجلَالسكؽَالمحمِّية.

عبارةَعفَأفكاٍرَعامةَلـَ،َكىيَالتدخلَالحككميَتدعكاَإلىَََ-3
ضمافََبغيةالتدخلَىذاَكيفيةَيكشفَعفَمنيٍ َتفصيميَإلىََترتقي
َاتَعمىَالقطاعاتَالمختمفة.اإلستثماَرتكزيعَ
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تبدأَمفَالصفر،َكىكَافتراضَتفترضَالنظريةَأفَالدكؿَالناميةََ-4
َخاطئ.
 : 43النمو غير المتوازن : نظرية أو إستراتيجية ثانياً 

                                                 

 النمو غير المتوازن 
أفَيككفَىناؾَتركيزَمفَقبلَالدكلةَعمىَ«َغيرَالمتكازفََالنمك»َيرػَأنصارَإستراتيجيةَ

قطاعَرئيسيَكَرائدَفيَالمجتمعَنتيجةَلقمةَالمكاردَالماليةَلبلستثماراتَفيَخططَالتنمية،َ
َالقطاعَالرائدَعمىَجذبَالقطاعاتَاألخرػَإلىَمرحمةَالنمكَالمتكازفَمماَ كَسيؤدؼَىذا

َكػَكافةَالقطاعاتَاالقتصاديةَكَاالجتماعية.سيؤدؼَإلىَتحقيقَالتنميةَالمنشكدةَعمىَمست
َ َإستراتيجية َأنصار َيرػ «َ َالمتكازف َغير َالنمك َاألفضلَ« َىك َاألسمكب َىذا َإتباع أف

َالنمكَالمتكازَف»َاَيؤكدَاعتراضيـَعمىَأسمكبَأنصاركإستراتيجيةَمبلئمةَلمدكؿَالناميةَمم
»ََ َعمى َيركزكف َك َالمتكازف َالنمك َك َالقكية، َلبلقتصادَبخصكصَالدفعة َالقكية الدفعة

َالكطنيَبحيثَتككفَفيَإطارَالنمكَغيرَمتكازف.
 Hans»َكAlbert Hirschmanَ»َمفَأىـَمؤيدؼَىذهَاإلستراتيجيةَألبرتَىيرشمافََك

Singerََ»َىانزَسنجر،َالمذافَانتقداَأسمكبَالنمكَالمتكازفَعمىَالرغـَمفَكجكدَاتفاؽَفي
نشتيفَركدافَفيَأفَعمميةَالتنميةَتحتاجَإلىَالرأؼَمفَقبلَىيرشمافَمعَنيركسوَكَركَز

قكيةَتتمثلَفيَبرنام َاستثمارؼَكبير،َإالَأفَىيرشمافَيرػَأفَىناؾَقدرةَمحدكدةََدفعة
َفيَ َنيركسو َمع َىيرشماف َيتفق َكذلؾ َالنامية، َالدكؿ َفي َأصبل َاالستثماراتَمكجكدة مف

َ َالبعض.اتكامل َبعضيا َمع َاَالستثمارات َكجو َأيف َالمطركح َبيفَالسؤاؿ الختبلؼ
َمفَأجلَتحقيقَنمكََيؤكدََ.النظريتيف َقكية َتحتاجَإلىَدفعة ىيرشمافَأفَالدكؿَالنامية

ذاتي،َكَلكفَنتيجةَلظركؼَكَطبيعةَمعظـَالدكؿَالناميةَككجكدَبعضَالعكائقَأماـَعمميةَ
َكافةَ َيغطي َشامل َك َكاسع َاستثمارؼ َبرنام  َتدير َك َتنفذ َأف َتستطيع َال َفإنيا التنمية

َاالقتصاديةَكاالجتماعية.َالقطاعات
َالتيَتتمثلَفيَالدفعةََك َبإتباعَأسمكبَالنمكَغيرَالمتكازفَك َيبررَىيرشمافَالمناداة ليذا

َالقكيةَفيَبعضَالصناعاتَأكَالقطاعاتَالرائدةَمفَاالقتصادَالكطني.
كَيؤكدَىيرشمافَكَسنجزَفيَدفاعييماَعفَإستراتيجيةَالنمكَغيرَالمتكازف،َأفَعمىَالدكؿَ

َلمقياـَالنا َالبلزمة َالمكارد َإلى َالنامية َالدكؿ َذلؾَالفتقار َيرجع َاألسمكبَك َإتباعَىذا مية
ببرنام َتنمكؼَشاملَيغطيَجميعَقطاعاتَاالقتصادَالكطنيَفيَزمفَمتقاربَحسبَرأؼَ
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سنجرَأفَإستراتيجيةَالنمكَالمتكازفَقياسيةَالقتصادَعصرؼَمتقدـَكَحسبَرأؼَىيرشمافََك
ذاَفيذاَاالقتراضَحسبَرأييـَغيرَكاقعيَكَالَيمكفَتطبيقوَعمىَليسَاقتصاداَمتخمفا،َل

َالدكؿَالنامية.
َمفََك َكبير َعدد َاالستثماراتَعمى َتكزيع َأف َالمتكازف َالنمك َإستراتيجية َعمى َأيضا يؤخذ

َبكفاءةَ َيضر َبحيث َاألمثل َالحجـ َعف َالمشركعات َحجـ َصغر َعنو َينت  المشركعات
َع َىنا َالتركيز َأؼَيككف ََكمىَتاإلنتاجية. َبعضَالصناعاتَالرائدة التيَسكؼَتعملَنمية

بدكرىاَىذهَالصناعاتَعمىَجذبَصناعاتَأخرػَفيَطريقَالتنميةَعمىَحسبَإستراتيجيةَ
َالنمكَغيرَالمتكازف.

َإقامةَ َصحة َفإف َالمتكازف َالنمك َإستراتيجية َحسب َالسكؽ َضيق َبخصكصَمكضكع أما
َمنتجاتَىذهَالصناعات.َمشاريعَكَصناعاتَعديدةَيساعدَعمىَتكسيعَالسكؽَلتصريف

َالنمكَ َمؤيدؼَإستراتيجية َنظر َكجية َمف َالسكؽ َضيق َمسألة َإلى َانتقادا َىيرشماف يكجو
َالمتكازفَبأفَىدؼَالتنميةَليسَخمقَأسكاؽَجديدةَكَلكفَبتنميةَاألسكاؽَالمكجكدةَفعبلَأك

َبع َمتكازف َغير َالنمك َإستراتيجية َمؤيدك َيعطي َك َالكارداتَبمنتجاتَمحمية. ضَاستبداؿ
َ:َقطاعاتَرائدةَمثلالشكاىدَالتاريخيةَالتيَتدعـَكجيةَنظرىـَبالتركيزَعمىَ

 . قطاعات المنسوجات في بريطانيا في القرن التاسع عشر.1
 . قطاعات السكك الحديدية في الواليات المتحدة في القرن التاسع عشر.2
 القرن العشرين.رك في النصف الثاني من ا. قطاع إنتاج المواد الغذائية في الدانم3
. قطاع الصناعات الكيماوية و الصناعات اإللكترونية في النصف الثاني من القرن 4

 العشرين في أوروبا الغربية.
. قطاع الكيرباء في االتحاد السوفيتي في العشرينات و الصناعات الثقيمة )اآلالت( في 5

َ.الثالثينات و الربعينات
ليةَأكَالمتبعة،َفالدكؿَالناميةَتعانيَمفَقمةَالمكاردَالماكَأياَكانتَاإلستراتيجيةَالمقترحةَ

ََك َالبشرية َالمكارد َاستثماراتياكفائضَفي َجميع َتكزع َأف َيمكنيا َالقطاعاتََال عمىَجميع
ََكاإل َالدكؿ.اإلقتصادية َفي َالقطاعاتََالَلذلكَجتماعية َلبعض َأكلكيات َإعطاء َمف بد

لكفَمعَعدـَإىماؿَالقطاعاتَاألخرػَألفَاألساسيةَكَالرائدةَدفعةَقكيةَمفَاالستثماراتَكَ
َالتخطيطَالشاملَضركرؼَ َأف َكما َالكطني. َمفَاالقتصاد َالَيتجزأ َالقطاعاتَجزء جميع

مميَكَسميـَلتكزيعَلمدكؿَالنامية،َفالتنميةَالَيمكفَأفَتسيرَبدكفَأفَيككفَىناؾَتخطيطَع
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َعمىَقطاعٍَأنصارَىذهَالنظريةَضركرةَأفَيككفَتركيزَالدكلةََيرَػ
ََرئيسي َكرائد َالمكاردَضمف َبسببَقمة َ؛ َكمخططاتَالتنمية برام 

َكيركفَ َاألسمكبَأالمالية، َىذاَ،الناميةَلمدكؿَفيَأفضميتوتباعَىذا
ََإ َُيظير َعمى َاَمؤيدؼعتراضَكاضٍح َكالنمك َالقكية لمتكازف،َالدفعة
بعضَالقطاعاتَأكَالصناعاتََالدفعةَالقكيةكجكبََتضميفَكيركفَ
َ ََإلقتصاداَفيالرائدة َكاَ الكطني، َُالمتقدمةََتجاربَإلىستناًدا الدكؿ

َكاإل َمفإستراتيَإلىَالمكجيةنتقادات َسيككف َالمتكازنة، َالتنمية َجية
الجيكدََكاألكثرَكاقعيةَمكاجيةَالتنميةَكعمميةَتتطمَّبَتركيزَاألنسب

أَلفَتككفَمصدًراَلسمسمٍةَمفَالبلََالقابمةَةيإلقتصاداعمىَالقطاعاتَ
َتتح َال َحتى َمراقبتيا َينبغي َالتي َالخبلقة َتكازنات َتكازناتٍََإلىكؿ

أريدَلعمميةَالتنميةَأفَتستمر.إقتصادي َةَإذاَماَُ
ََؼإلقتصاداَيسكَؽ نظريتوََ( A.Hirschman)ىيرشماناألمريكي

َ:مفَخبلؿَكتابوَالمتكازَف عفَالنمكَغيرَ
َ.1958ََعاـ"َةيإلقتصادا"إستراتيجيةَالتنميةََ

                                                                                                                 

طاعَمفَالقطاعاتَالمستقبلَلكلَقلَالكضعَالسابقََكعملَدراساتَلتحمياالستثماراتََكَ-
َمفَأجلَإعطاءَصكرةَحقيقيةَعفَالكضعَلتحقيقَالنمكَالمنشكدَلكافةَالقطاعاتَتدريجيا.

يجبَأفَتنبعَمفَطبيعةَكَظركؼَكَإمكانياتَكلََ-أيةَإستراتيجيةَ–كماَأفَاإلستراتجيةَ
كَالَالدكؿَالناميةَذاتياَلتحقيقَالنمكَالمنشكدَفيَكافةَالقطاعاتَاالقتصاديةَكاالجتماعية.َ

يجبَأفَتغفلَاإلستراتيجيةَالمتبعةَكضعَأىداؼَكَخططياَالتنمكيةَعمىَإشباعَالحاجاتَ
َاألساسيةَألفرادَالمجتمعَضمفَأكلكيتيا.
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كالتيََالتنميةَغيرَالمتكازنة،ََإستراتيجية دَمفَأىـَأنصارعيَُكالذؼََ
َاألمريكيَ) َإلىَمراحلَتطكرَاألقتصاد ََ(USAُيشيرَفييا التيََ،

َ:1950َ-1850اقتصادىاَبيفَعاميََلوَعندماَقارَفَتضحا
َ َفيَالتطكرأف َرائدة َقطاعات َتنمية َأساس َعمى َإلقتصاداَتَـّ

َ.األمريكي،َكالتيَساعدتَبدكرىاَالقطاعاتَالتابعةَعمىَالنمك
َالنظريةَباإلضافةََكمف َمفََإلىأىـَأنصارَىذه َكٍل ىيرشمافَنجد

َالفرنسييفيإلقتصادا حيثَقدـََوجيرار دي بيرنسَفرانسوا بيروَيف
ََبيرك َبينما َاإلقميمية، َلمتنمية َرؤًية ؛َجيرار دي بيرنس قدـرؤًية

َلتنميةَالقطاعاتَالصناعيةَاليامة.َ
 (François Perroux) َنظرية أقطاب النمو -1

َبيركَكافَ ََالفرنسيَفرانسكا َأقطابَأكؿَمفَشرحَما سميَبنظرية
فيَنظريةَالنمكََعماَشرحوَىيرشمافَجكىرىاَالتيَالَيختمفَالنمك

َب َالمتكازف؛ ََإعتبارغير ََإاألخير َفيعتمد فيََريتونظَشرحَعمييا
مفَالمناطقَاألخرػ،َمثلََجتماعًيااَ اََكإقتصاديدًماَالمناطقَاألكثرَتق

َتجومقابلَالمناطقَالريفيةَفيَالدكؿَاألقلَنمًكا،َكيَالحضريةَالمراكز
.َفالقطبَيحتكؼَعمىَالمناطقَلمتكطُّفَحكؿَىذهَؼإلقتصادانشاطَال

َ َصناعاٍت َأك َيَمحركةصناعٍة َكلكنو َمف َتأثيره.َتجاكزىا حيث
ََكَُالمحركةَكالمنطقة َالسمع َتدفُّق َالتيَبفضل َىي اتَاإلستثماَرعنده
النمكَالذؼَينتشرََتحفِّزَـ،َكبفضلَتأثيرَالمراكزَالحضرية،كاإلعبل

َ َالكقت َالَكَإلىمع َفي َالمناطق َبيركسائر َفرانسكا َكيرػ أفََطف.
،َبلَتحدثَفيَتحدثَفيَكلَمكاٍفَدفًعةَكاحدةَالَالصناعيةَالتنمية
َبدرجاتٍََنقاطٍَ َتنمكية َأقطاٍب َأك َكبالتاليََمتفاكتةَمعينة َالنمك؛ مف
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َتأثيرا َاتيتنشر َالجيات َفي َلتملمجا َقنكاٍت َعبر َمختمفَاكرة س
َالكطنيَإلقتصاداَجكانب يختمفَمعَبيركََغونار ميردالأفََغير،

َالنظرية؛ البمدََمناطقَإذَيرػَأفَترؾَالتفاعلَالحرَبيفَحكؿَىذه
أكثرَفقًرا،ََالغنيةَأكثرَغنىَكالمناطقَالفقيرةَالكاحدَيجعلَالمناطق

َ َما َأدكاتدَضركرةبَيدعكاكىك َخبلؿ َمف َالدكلة َالماليةَتيخل ا
فقطََليسَىذهَفيَالنمكَفرانسوا بيروكالنقدية.َكلقدَاستعممتَنظريةَ

َالمشاكلَ َلحلِّ َككسيمٍة نما َكا  َكتنظيمو، َالكسطي َالتركيب لتفيـ
َالدكلي َالمستكػ َعمى ََكفيَالجيكية َاألنظمة َةيإلقتصادامختمف

َالبعدَيؤخذالتيَتطالبَبأفََنظرية الموقعكالسياسية.َفيكَيستعملَ
يختمفََعندَالتخطيط؛َلككفَالمستكػَالتنمكَؼَعتباربعيفَاإلَالمكاني

َالحضرية.َالمراكزَالمكقعَكالبعدَمفَإختبلؼب
لمكقعَاَتاثيرَقكةَ(J.Freidman)َفريدمانميمتون ََاإلقتصادؼيرػَ

َال َماَكاَ َمؤثِّرةكالكبيرة َغالًبا َمعيف، َفيَقطٍب َكالنمك َالتقدـ فَظيكر
َجاكريحدثَ َفيما َكمامستكػَالتنميةََعمىَمفَمناطقَتأثيًرا َفيَ،

َةَبعنكاف:َ"َساَرفيَدَ-كيبلَنَزتوَلفسارَد
َ

Regional policy: readings in theory and 

application"َ
َميبلًَ َأكثر َُالمتطكرة َالحضرية َكالتغَفالمراكز َالبعيدةََيرلمنمك مف

َنكعيف:َعمىَكيككفَالتأثير
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-ََ َأسماه َسمبي َالمنطقةَالتأثير الخمفيتأثير َأك َاإلقميـ َأف َأؼ ،
اَالتنمكية؛َفتترؾَتيفعالياَماَيجاكرىاَالكثيرَمففَمًكاَتأخذَماألكثرَن

َا.تيتأثيًراَسمبًياَعمىَأكضاعياَكحيا
،َكىذاَالَيحدثَإالَعندَاالنتشاري  التأثيرػَتأثيرَإيجابيَكأسماهَبَ-

َيتش َعندىاََمرحمةَإلىالقطبَالتنمكؼَكيصلََبعما َالتنمكؼ. الزخـ
َعمىَةَعمىَماَجاكره،َبعدَأفَكافَيعملإشعاعاٍتَتنمكيَبمنحيبدأَ
َسمبيا.

فَُالمتفكقةَعمىَسكاىاَتعملَعمىَجذبَفعالياتَالتنميةَمَفالقطاعات
كمًياَأكَجزئًياَمفَََاكرةلمجاَمناطقياَتفرغَانيدرجةَأَإلىماَيجاكرىا،َ

َكفعاليا َالذاتية َتيمكاردىا َكما َالتراكمية َالسببية َكفق  يياػػػميسا

Gunnar Myrdal. 

 

َ:القائدة الصناعات  في (A.Hirschman)نظرية ىيرشمان -2
َلمنمكَتتركَّزَأفََكجكبَىيرشماف،َُيشير َالقكية فيَقطاعاٍتَالدفعة

َقائدة َصناعاٍت َحاسـَمحLeading Sectorsََأك َذاتَأثٍر ددة،
َ َأخرػَإفيَحفز ََممةمكستثماراٍت ََبدالًَ، عمىَجبياٍتََتكزيعيامف

َكلكف َأىميتيا. َدرجة َفي َتتفاكت َفيََتكمفَكثيرة َالرئيسة المشكمة
َالبرنام  َالنمكَغيرَالمتكازفَََؼاإلستثماَرَتنفيذ فيَإطارَإستراتيجية

َأكلكي َتحديد َاألنشطةَاإلستثمارَاتفي َالصناعاتَمفَالرائدةَفي
َ َتبدأ َيجبَأف ََكبيكالمشركعاتَالتي َالتنمية، أفََىيرشمافَيدعيا

َجانبََؼإلقتصاداَالتاريخ َمف َالتنمية َعف َيعرؼَأمثًمة َلـ العالمي
نما شكلَالدافعَالكطنيََاإلقتصادبعضَقطاعاتََإنطبلؽَالعرض،َكا 
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َفيَحفزَُالمحركةَالقطاعاتبسببَدكرَتمؾََةيإلقتصاداالتنميةَفيَ
َاألخرَػ َىيرشمافَالقطاعات َكيرػ َالتقدـ؛ َأك َالتنمية ىذهََنحك

َالتي َُالمتخمِّفة َلمدكؿ َمناسٌبة َفيياَالنظرية ََتغيب َعمى َتخاذإاُلقدرة
مفَالمكاردَالنادرة.َفالنمطَاألمثلَلمتنميةََيكفِّرستثماريةَبماَإقراراٍتَ

ََ–ىيرشمان حسبَ– َتقكد َمتتابعة َخطكاٍت َفي َإلقتصادايحدث
َكليذا َالتكازف. َكضع َعف َبعيًدا َالناميةََفيكَالكطني َالدكؿ ينصح

َ َمف َمحدكد َعدٍد َعمى َالتنمكية َجيكدىا َالتيَاإلستثماَربتركيز ات
َعمى َالحَغيرىاَتتفكؽ ََثفي َبكالحفز َعممٌيةََإعتبار؛ التنمية
حالةَالَتكازفَأخرػََإلىمفَحالةَالَتكازفََإلقتصاداَتنقلَديناميكية

كلَحالةَالَتكازفَتخمقََحيثَمستكػَأعمىَمفَالنات َكالدخل؛َإلى
َقكػَكحكافزَتعملَعمىَتصحيحَحالةَالبلتكازفَالسابقة،َكتخمقَحالة

قًكةََيمثِّلبأفَاالختبلؿَفيَالتكازفََ:ىيرشمافَيؤكِّدتكازفَأخرػ.ََكَال
َ:َمساريفَكعبردافعةَلمنمكَ

َإَ- َمما َمباشرة؛ َُالمنِتجة َالقطاعات َلصالح َالتكازف َيكلِّدختبلؿ
ََإنكماشاًَ َخدمات َعرض فيََكفائًضاًََ،اإلجتماعيَالماؿَرأسفي

َىيرشماف.َيؤيدهقطاعَاإلنتاجَالمباشر،َكىكَماَ
َإَ- َلصالح َالتكازف ََرأسختبلؿ َقطاعَاإلجتماعيالماؿ َكتخمُّف ،

الكاجبَالقطاعَاإلنتاجيََختيارإَمسألةَتطرحاإلنتاجَالمباشر،َكىناَ
َفإليوَاتاإلستثماَرَتكجو ََرحطَي، َالدفع لىَكَاألماـَإلىمفيـك َا 

ََالخمف.
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44الشيءَالذؼَأشارَإليوَذاتَكىك
 Leibenstein َََكصفعندَما

َعفَتتكلَّدَ؛َبحيثَغير متوازنة نظًما تشك ِّل، أنيا الدول ُالمتقدمة 
َالتكازفَفيََخملأؼَ َبعيًداَالكطنيَإلقتصادادفعََانيمفَشأَقكَػ،

َياتدفعَيراتُالمتغلبعضَتراكميةََزخـتكلَّدَي،َأؼََعفَنقطةَالتكازَف
؛َنظًما متوازنة تشك ِّلُالمتخم ِّفة ف الدول أماَ،َبعيًداَعفَنقطةَالتكازَف

َإلىَإلقتصاداَإعادةَتعملَعمىَقكَػلتكازفَحيثَيتكلَّدَعفَاإلخبلؿَبا
َفيالقائميفََيفرضَعمىكضعوَاألصميَفبلَيحدثَالنمك؛َكىكَماَ

َ ََرؼالتعَضركرةَالتنميةإدارة َعمى َكيرػَاإلستثماَرخيارات ات.
اؿَىكَاُلقدرةَلمجفيَىذاَاَاتاإلستثماَرَمعياراَالمفاضمةَبيفَىيرشماف

َرآثاَعنوَالخمف"؛َكىكَماَتنت َإلىاألماـ"َك"الدفعََإلىعمى"َالدفعَ
ََك َقكيةَعمىَالنمك. َلمترابطََيعطيتحريضية ىيرشمافَأىمًيةَخاصة
اتَُالمنِتجةَمباشرةَلئلستثماَرَكَاألمامي،َالخمفيَعمىَحسابَالترابط

َ َتتحقَّقَإعتباربَاتَالقاعدية؛اإلستثماَرقبل َاألخيرة َحفزَنتيجةَىذه
َاتَُالمنِتجة.اإلستثماَر

                                                 

44َ-َLeibenstein ََسنةَقتصادإ َكلد َأككرانية، َتركَّزتَأعمالو1922ََؼَمفَأصكٍؿ ،
َُالمتخمِّفةَفيَعبلقتياَبالسكاف.َاالقتصادياتَقتصادياتَالتنمية،َكخصكًصاَ:إحكؿَ

 :نظرية لبنشتين
َلبنشتيفَعمىَأفَ َتعيشَ:َيؤكد َلمفقرَبحيثَتجعميا الدكؿَالناميةَتعانيَمفَحمقةَمفرغة

.َعناصرَالنمكَ:َتعتمدَفكرةَالحدَاألدنىَمفَالجيدَالحساس1َعندَمستكػَدخلَمنخفض.َ
َرفع َعكامل َتفكؽ َعمى َكمساعدة َمكائمة َعناصر َعدة َكجكد َالعكاملََعمى َعف الدخل

الحكافزَالصفريةَكىيَالتيَالترفعَمفَ-أَ.َالحكافز،َكيكجدَنكعيفَمفَالحكافز2َالمعكقة.َ
حكافزايجابيةَكىيَالتيَتكدؼَإلىَ-بَالدخلَالقكميَكينصبَأثرىاَعمىَالجانبَالتكزيعي.َ

َ.زيادةَالدخلَالقكميَ،كمفَالكاضحَأفَاألخيرةَكحدىاَتقكدَلمتنمية
َ
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 :انيعمىَىذهَالنظريةَىيَأَيؤخذأفَماََغير
لفرديةَبعيًداَنتيًجةَلممبادراتَاالتنميةَبصفٍةَأساسيةََتحققتفترضََ-

َفيَظلَمحدكديةَالمكارد.َالضركريةَعفَالخططَالتنمكية
ماَيمكفَأفََتيِملتفترضَُالمحفِّزاتَتككفَلمتكسعَكالتنميةَفقط،ََكََ-

َيحدثَمفَمقاكمٍةَلمتطكر.
-ََ َبتحريضَتَكلـ َيسمح َالذؼ َاألمثل َاالختبلؿ َحجـ َىك َما ضح

َالتنمية.
َ

 Gérard de جيرار دو بيرنيس ـل ةع  نِّ ًص المُ نظرية الصناعات 3-

Bernis 

َبيركَإف َفرانسكا َعنيا َتكمـ َالتي َالتنمية َتقكـََالَأقطاب َأف يمكف
َُالمح َنكاَمتنميةلَفزبدكرىا َكانت َإذا َألفَتيإال َثقيمة؛ َصناٌعة ا

َ َالثقيمة ََتتمّكفالصناعة َشبٌكةَتستقطبأف رتباطاتَاإلَمفَحكليا
عمىَنكٍعَخاصَمف45ََجيرار دو بيرنيسَيركِّزإذَاألماميةَكالخمفية.َ
َالثقيمة َالمَُإبَيعرؼَالصناعات َالصناعات "َ َتتمثَّلَعََنًَِصَسـ َالتي ة"

َ َبنيكَؼَةيإلقتصاداكظيفتيا مصفكفةََفيَاألساسيةَفيَإحداثَتغييٍر
زاتَالحديثةَالتجييَإستخداـالعبلقاتَبيفَالقطاعاتَالمختمفةَبفضلَ

                                                 

قتصادؼَفرنسيَذكَنزعٍةَماركسيةَالَيمانعَاالنفتاحَعمىَالخارجَإَ:بيرنيسجيرار دو َ-45َ
َكافَ ًماطالما َلمتنميةََمتحكَّ َفيَالتحميلَاالقتصادؼَىيَتطكيرَنظرية َمساىماتو َأىـ فيو،
َ َالفترة 1960ََ-1950خبلؿ َالصناعات َمفيـك َأدخل َفقد َالتنمية َاقتصاد َفي َأما ،-َ

َعفَكجكدَبيَمدافًعاَُالمصنعة َبإمكاا َثقيمة ََاناتيصناعاٍت فيَتنميةََمحرًكاأفَتمعبَدكًرا
َ.الجزائرؼَبعدَاالستقبلؿَاالقتصادَاالقتصاد،اعتمدتَالجزائرَنظريتوَفيَبناء

َ
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َ َإنتاجيةََمفَالكطني؛َإلقتصادافي َأك َالعكامل َإنتاجية َرفع أجل
َكيرػَأفَتحكالتَالَإلقتصادا َعمىَستنعكسَةيإلقتصاداَبنىككل.
ََكَةاإلجتماعيَبنىال َتخدـََإلىَيؤدؼكالثقافية، َالتي َبالكيفية تغييرىا

َذاَالدكرَيجبَأفَتككف:بيَحتىَتقـكا.ََكتيعمميةَالتصنيعَذا
َفيَتككيفَالنات َالكطني.َإرتفاعَنسبةَمساىمتياَ-
ستقبلليتياَعفََمصادرَالتمكيلََكفايةَ- َمراكزَالتصنيعَالخارجية.كا 
ىذهَالصناعاتََنتجاتمََُةَالمحميةقتصادياإلنشٌطةَاألَتستكعبأفََ-

َ.َكمدخبلتَليا
َازنةَفيَاآلتي:آلليةَالتنميةَغيرَالمتَكَيدةحصرَالحج َُالمَؤَكيمكف

َةيإلقتصادااتَفيَعدٍدَمحدكدَمفَاألنشطةَاإلستثماَرتركيزََيؤدؼَ-
ـَفيياَكاإلَإلى َلماَىكَمتاحَمفَعكاملَالتنمية.َاألمثلَستخداـالتحكُّ
اتَفيَعدٍدَمحدكدَمفَالمشركعاتَالتنمكيةَاإلستثماَرتركيزََيؤدؼَ-

َ.كتسريعوَتحريضَالنمكَإلىالمختارةَبعنايةَ
-ََ َيككف َأف َالتكنكلكجيَمنت يمكف َمف َمبلءًمة َأكثر َاالمؤسسة

َيككفََكبالتاليَردة.ُالمستَك َأف َالنمك َفي َترغب َالتي َالدكؿ فعمى
َُالمح َلمقطاعات َسميًما،َركةاختيارىا َىذهََبحيثَاختياًرا تككف

َالمح َالتكازف َعدـ َأكضاع َخمق َفي َنشًطة لحركيةََرضةالقطاعات
َ.إلقتصادا
َ
َ
َ
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 روستو ـالمراحل ل: نظرية أو إستراتيجية ثالثاً 
ََكتسبتإ َأف َبعد َعالمية َشيًرة َالنظرية َىذه َسنة 1956َظيرت

ََيؤكِّدالذؼ46ََوروستَلمؤلِّفيا ََةيإلقتصاداَالتنميةَأف، دؼَتيالتي
َ َحقَّقت َالتي َالنامية َالدكؿ َالحربَستقبلإإلييا َبعد َالسياسي ليا

َمََُالثانيةَالعالمية َطالما َالدكؿَاألسبابَالتيَتنقَكعتمكنة، مياَىذه
ًيةَأخرػ،َإلىمفَمرحمٍةَتقميديةَ فيَذلؾَالمصاعبَكالمشاؽََمتخطِّ

 47َََقتصادىاَالكطنيَبماَتتطمَّبَكلَمرحمةإالتيَتعترضيا،َكطكرتَ
ََكيكمف َأطركحة ََروستوجكىر َيدعي َككنو َفي َكعممًيا ،َمنطقًيا
َ َكتصنيفَاَمعينةَتشخيصَمراحلَيمكف تمعاتَطبًقاَلمجلمتنمية،

َلمراحلَمفَتقييـَتصكٍرَمماثلَلماَجاءَبوَماركسلتمؾَالمراحلَفيَ
َ َلدرجة َتبًعا َكيفَإختبلؼالتطكر بيفََرَؽكسائلَاإلنتاجَُالمستخدمة،
َ-خمسةَمراحلَىي:

                                                 
َمفقتصادؼَامريكيَعاشَخبلؿَالفترةَإَ Walt  Whitman Rostow  روستواَ-46َ
كانتَلوََ(1968-1961)(َكافَمستشارًاَبالبيتَاألبيضَخبلؿَالفترةَمف1916-2003َ)

َََََََََََحسبوَفيَخمسَمراحل.َرمفكرةَخطيةَعفَالتنميةَالتيَت
أكؿَمفَقاؿَبمرحميةَالتطكرَاالجتماعيَحيفَقسـَالتاريخَالبشرؼَإلىََكافَابفَخمدكَفَ-47َ

َمرحمتيفَىما:َ
َالبداكة،َكىيَمرتبطةَبمستكػَمنخفضَمفَتطكرَعبلقاتَاإلنتاجََالدنيا: المرحمة مرحمة

َالضركريةَلئلنساف.َالحاجاتَالذؼَالَيزيدَعفَإشباعَ
َعمىَالعميا المرحمة َبالحصكؿ َاإلنتاج َأسمكب َتطكر َسمح َإذا َكتحدث َالحضارة، َحالة :

َبفائضَاإلنتاج.َمرىكَفَإنتاجَفائض،َكبالتاليَفاالنتقاؿَ
َعارؼَانظر َدارَ: َالسياسي، َفيَاالقتصاد َالبفَخمدكف َاإلقتصادية َاألفكار َمكانة دليمة،

14َ،ص1987ََ.ََالحكارَلمنشرَكالتكزيع،َالبلذقية،َسكريا،
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َكالتيَيتمتمع التقميديلمجمرحمة اَ-1 َاَيز: حسبََ-تمعلمجفييا
َبميزاٍتَأساسيةَمنياَأنو:َ-ركستك

َعَتقميدؼَيستخدـَكسائلَإنتاجَبدائية.َمجتمَ-أ
َايخَ-ب َلمجصص َلمزراعة َمكارده َمف َمرتفعة َنسًبة سببَبتمع
َ.ََزيادةَاإلنتاجيةَالزراعيةَاتَالتيَتكاجوصعكبال
َاإلَضآلةَ-ج َأك َالَاإلستثماردخار ََالتي َكافًية َتككف لبناءَتكاد

َ.ماليةرأسالَاألصكؿكتمكيلَ
زيادٍةَتحقيقَتمعَغيرَقادٍرَعمىَلمجاَأفَىذاََتكشفَالميزاتَأعبله،

َ.فيَمستكياتَالمعيشةمضطردةَ
َ
َكأىـَميزاتَىذهَالمرحمة::ََنطالقلل  يؤمرحمة التيَ-2
ََتحسيفَ-أ ََكَاإلستثمارمجاالت َعائد َزيادة َأك إمتصاصَالربح

َ َالمَظيكرَبدايةفيَالعمالة َمف َبعضَالمؤسساتََطكرييفنخبة أك
َ.َكالمستثمريفَدكرَالكسيطَبيفَالمدخريفَألداءالماليةَ

دخاؿَالكسائلَالحديثة،ََقديمةالَتمعَلمكسائللمجاَنبذَ-ب لئلنتاج،َكا 
َالزراعة.َجانبَإلىالخفيفةَكقياـَبعضَالصناعاتَ

ََاالىتماـ-ج َما َكىك َالحديدية، َكالسكؾ َكالمكانئ َالطرؽ َالبإنشاء
َبوَإالَالحككمات.َت َقـك
َمت-د َطبقة َظيكر َميزة َالمفكريف َالتقميدؼََخارجمف َالتفكير إطار

َ.لممجتمع
تأثيراتَإيجابيةَعمىَالقطاعاتََإلىَتؤدؼقطاعاتَرائدةََظيكرَ-ق
َغيرَمباشرة.َأكَاألخرػَبصفةَمباشرةََةيإلقتصادا
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َ
َيتمكفَلمج:َىيَأكلىَسماتَانطالقمرحمة اإل  -3 تمعَالمعاصر،

نمكهَالمنتظـ،َكيصبحََتكقفَالتيَتمعَمفَإزالةَكلَالعقباتلمجفيياَا
َمرحمةَ.َكيعتقدَركستكَأفئلقتصادالكظيفةَالطبيعيةَالعاديةَلَ،النمك

َ:انياالنطبلؽَتتميزَبأ
ََ-أ َبيف َتتراكح َنسبيًا 30ََ-20قصيرة َتحكؿَسنة َخبلليا َيتـ ،
ـَبطريقٍةَتمقائية،َكتعتبرَتت،تحكالَكبيًراَيجعلَعمميةَالنمكََإلقتصادا

َمفَأصعبَمراحلَالنمكَالخمسةَجميًعا.
مفَالنات َ(َ%10َََإلى5َ)مفََاإلستثمارينتقلَخبللياَمعدؿََ-ب

َ.َالكطنيَالصافي
َكتتغَيرتفعَ-ج َلمفرد َالحقيقي َاإلنتاج َاإلنتاجََيرفييا تقنيات

َ َاإلقبلعَىكَفيَالتحميلَالنيائيََكيصلُالمستخدمة. القكؿَبأفَىذا
َتغ َتخمق َصناعية َثكًرة َإال َاإلنتاج؛ََجذريةَيراتٍَليس َأساليب في

َحتحقَّقَعندئذَأرباحيثَتنمكَالصناعاتَالجديدةَبمعدالٍتَسريعة؛َفت
إعادةَاستثمارىاَفيَصناعاٍتَأخرػ؛َمماَينت َعنوَمزيدَمفََيمكف

َكيحدد مرحمةَاالنطبلؽَفيَبعضََركستكَالتكسعَفيَالمشركعات.
َ.بلَعمىَكجوَالتقريبَاَفعبيَرتالدكؿَالتيَم

َ
َتصبحَالدكلةََمرحمة النضجَ-4 ا،َكتصلَإقتصاديدًمةَمتق:َكفييا

َ%20ََ-10َإلىَحسبَركستكَاإلستثمارَفيَىذهَالمرحمةَمعدالت
النات ،ََالسكانيةَاإلنتاجَنسبةَالزيادةََيتجاكزمفَالدخلَالكطني،ََك

َ َالبنية َفي َتحكالٍت َالمرحمة َىذه َمعياََةيإلقتصاداكتشيد تتسارع
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َيجدََالتكنكلكجية،َكراتالتط َبحيث َالحديثة َالصناعات كتتضاعف
ََإلقتصادا َداخل َمكانتو تمعَلمجاَيزكيتمَ.الدكليَإلقتصاداالكطني

َىذهَالمرحمةَبمظاىرَأساسيةَثبلثةَىي:َايةنيفيَ
:َحيثَينخفضَاتيفي ىيكل القوى العاممة ومستوى ميار  تغيرَ-أ

%75ََ%َبعدماَكاف20َََإلىَليصلحجـَالقكػَالعاممةَبالزراعةَ
َمرحمةَايةني%َفي40َََإلىلبلنطبلؽ،َككصلََيؤخبلؿَمرحمةَالتي

َاالنطبلؽ.
:َحيثَتنتقلَمفَأيدؼَأصحابَالمشركعاتَطبيعة القيادة تغيرَ-ب
َ.َالمنظميفأيدؼَالمديريفََكَإلى
تمعَبعضَالفتكرَكعدـَلمج:َإذَيصيبَاالفكري لممجتمع التغير-ج

َ.الصناعةَتحقِّقياالحماسَلممعجزاتَالتيَ
مٍعَالمدةَالبلزمةَالنتقاؿَمجتَ-كبطريقةَعشكائيةََ-حددَركستكََكقد

َ.سنة60ََػبَؼإلقتصاداالنض ََمرحمةَإلىمفَمرحمةَاالنطبلؽَ
َ
:َكفيياَتككفَالدكلةَقدَبمغتَشأًناَكبيًراَالكبير ستيالكاإلمرحمة َ-5

َمفَالتق َعفَحاجاَكيزيدَ،ؼإلقتصادادـ َكيعيشَسكاتيإنتاجيا َانيا،
َ َالعيش َمف َسعٍة َكترتفعفي َعالية، َدخكٍؿ َعمى َنسبةَكيحصمكف

َزيادةَ َكبالتالي َلمسكاف؛ َالكمي َلممجمكع َبالنسبة َالمدف سكاف
َاأل َفي َاإلداريةالمشتغميف َالتقدـََكالمكاتبَعماؿ َكيصبح التجارية،

َيصب َألنو َىدًفا َليس َمتكسطالتقني َكيرتفع َبمكغو، َسيل َأمًرا َح
َالسمعَستيبلؾاإل َمف َالعادؼ َالسمعَستيبلكاإلَالفردؼ َكخاًصة ية

َكالفنيَلممجتمع.َكاألدبيَاجَالفكرَؼُالمعمرة،َكيزدادَاإلنت
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يسيرَفيَسمسمٍةَيتمثَّلَجكىرَنظريةَالمراحلَفيَأفَالنمكَالبدَأفَ
َخطكاتٍَ َذات َالتقدَمعرفةَكَمحددةَمعينة َجكىر َكأف َـبكضكح،

ََؼإلقتصادا َمعدؿََستورو عند %5ََمفَاإلستثماريكمفَفيَزيادة
الكطنيَالدخلَ%َأكَأكثرَمف10َََإلىتمعَالتقميدؼَلمجفيَمرحمةَا

؛َتمقائينمكَمعدؿَالتراكـَبشكٍلََيؤمفؿَمعدَفيَمرحمةَالنض َكىك
فيياََاإلستثمارَدمةَىيَالتيَيزيدَمعدؿكبالتاليَتصبحَالدكؿَُالمتق

48َ.%َمفَالدخلَالكطني10َعفَ
 اإلنتقادات الموجو إلى روستوا:

َعمَ- ََىركَّز َيتطرؽ َأف َدكف َالنمك َىذاََإلىشركط ميكانيزمات
َالنمك.

                                                 
48َ-ََ َأف َالتكيفيةََتالكوت بارسونزغير َالقدرة َزيادة َىي َالتطكرية َالعممية َأف يعتبر

َمفَداخلَ َتنشأ َالتطكرية َكأفَالعممية َبارسكنزَاالنتشاَعمميةَلممجتمع، َكيحدد رَالثقافي.
َمنياَتمعاتَفيَمراحلَتطكرىا،َتتصفَفيَكلَمرحمةلمجثبلثةَمستكياتَتطكريةَعرفتياَا

َبخصائصَمحددةَكفريدة،َكىذهَالمراحلَىي:
َكتتمع البدائيلمجاَ- َالتنظيـََتسـ: َفي َمحكرًيا َدكًرا َالقرابة َفيو َتمعب َالتبايف، ببساطة

َالديفَفيَضبطو.َيسيـاالجتماعي،ََك
تمعَالبدائيَىكَالكتابةَككجكدَطبقٍةَاجتماعيةَلمجعفَاَيزاتو:َأىـَممتمع الوسيطيلمجاَ-

َ.متعمِّمة
َعفَغيرىاَىكَخضكعَتنظيمياَلمقانكف.َيزىا:َكأىـَماَيمتمع الحديثلمجا -

َالجزائر،َنور الدين زمام :إنظر َالجامعية، َالمطبكعات َديكاف َكالتنمية، َالسياسية َالقكػ ،
َ.72-70ص2007َ
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َإََ- َمغايعتبر َكىذا َالدكؿ، َلكل َكاحد َطريق َىك َالتنمية رَطريق
الماضيَليسَبالضركرةَتسكدََفيَلمحقيقة؛َألفَالظركؼَالتيَسادت

َ.الدرجةَتكاجوَكلَالدكؿَنفسَالظركؼَكبنفسفيَالمستقبل،َكقدَالَ
َفيََيبيفَلمَ- َاألخرػ َتسبق َبعضَالدكؿ َجعمت َالتي األسباب

َ.ةيإلقتصادانطبلقةَتحقيقَاإل
بأفَالتجاربَالتنمكيةَلمدكؿَمنفصٌمةَعفَبعضياَالبعضََاعتقادهَ-

َأم َانعكاسَلمحيطََفالتخمُّفَليسَمطمقَالصحة؛َرىك َإال َىك ما
َجزءَمنوَاالستعمار.

الحدكدَالفاصمةَبيفَمرحمٍةَكأخرػ،َكالَسببَاالنتقاؿَمفََيبيفلـََ-
َمرحمةَألخرػ.

َتصلََروستوذكرََ- َما َيتـََإلىبأفَالدكلةَعند َالخامسة المرحمة
ستخداـَكَكرَالتقنيكتمالياَمفَناحيةَالتطإ غيرَأنوَلـََالتكنكلكجيا.َا 

َالمستكػَالذؼَيجبََكيح َدد َكصل َالبمد َبأف َيقاؿ َحتى َإلىصكلو
َكالكاجبََالمرحمة َيقصدىا، َالتي َالتكنكلكجيا َىي َكما الخامسة،

َتحقيق َيًا.تقدًماَتكنكلكجَتحقيقياَحتىَيقاؿَأنوَتَـّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 الفصل السادس
 نظريات التبعية

َالبلتينيةَ َأمريكا َفي َظيرت َماركسية َجذكٍر َذات َنظريات كىي
َكبدأتَفيَسبعينيات َمتزايًداََكفرنسا، َتكتسبَدعًما َالماضي القرف

َانيالبمدافَالناميةَعمىَأَإلىتنظرََمفَمثقفيَالدكؿَالنامية.َالسيماَك
َكالمؤسساتيةََتعيش َالسياسية َالنكاحي َفي َالجمكد َمف حالة

كعبلقاتَالييمنةَمعََأسيرةَالتبعيةَانية،َمحمًياَكدكلًيا،َكأيإلقتصاداَك
َالتبعيةَ(Dos Santos)َدوس سانتوسَيعرؼَك.َماليةرأسالبمدافَال
َأ َمعيَكاقٌعةَانيعمى َأقطاٍر َاقتصاد َفييا َبتنميةَيككف َمشركًطا نة

سعََكالسائدةَأفَتتَاألقطارَحيثَتستطيعَبعضكتكسعَاقتصاٍدَآخر؛َ
َا،َبينماَاألقطارَاألخرػَالتابعةَتستطيعَذلؾَفقطتيكتكاصلَتنميةَذا

ايجابيةَأكَسمبيةَعمىََرلذلؾَالتكسعَالذؼَقدَتككفَلوَآثاَكانعكاسٍَ
َتنميتياَالمباشرة.

 أواًل: أنواع التبعية:
َبيفَثبلثةَأشكاؿَمفَالتبعيةَىي:َدوس سانتوسَيميز
َالتبعية االستعماريةَ•1 َفييا َكيسيطر َعمَرأس: َاألجنبي ىَالماؿ

َ َفي َاألساسية ََالمستعمراتَاتإقتصاديالمفاصل َخبلؿ حتكارَإمف
َالتجارة.

َالصناعية -التبعية الماليةَ•2 الماؿََرأس:َكىيَالتيَيسيطرَفييا
َاألكليةَاألجنبي َالمكاد َإنتاج َمراكز َالبمدافََكالزراعيةَعمى في

َالمستعمرة.
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عددةَالشركاتَمتَني:َكنشأتَبتبالصناعية -التبعية التكنولوجيةَ•3
السكؽَالمحمِّيةََمتطمَّباتلتمبيةََمكجيةَالجنسيةَخيارَإقامةَصناعاتٍَ

َ َما َنطاؽ َضمف َُالمتخمِّفة َالبمداف إحبلؿََ"استراتيجيةَػبَيسمىفي
َ.َالكاردات"
ندر اجDos Santosََسانتكسَابَنظريةَالتبعيةَىـَدكسأبرزَكت
49َفرانك

Frank Gunderََ إيمانكيلPaul Baranََََبول باران،
َراؤكؿَبريبشَكأميفََسميرEmmanuel Wallersteinَكالمشتايفَ

Raul prebisheَمفيكـَنظريةَالمركزَكالمحيطَالذؼَنشرهََصاحب
1950َََسنة َالمتحدة َاألمـ َلجنة َمجمة َألمريكاَيإلقتصادافي ة

َالبلتينية َالعبلقة َطرفي َتحديد َقاصًدا َالتيََالتنميةَفي، الدكلية
يفترضَأفَتككفَتكاممية،َكىيَكذلؾَكلكفَليسَفيَصالحَالبمدافَ

َالنامية.
َاإلَكمنطمق َىك َالَختبلؼتحميمو َالطبقة َبيف َفيَرأسالمكجكد مالية
ََ.ماليةَفيَالمحيطرأسزَكالطبقةَالالمرك

َََََََََََََََََََََََََ
                                                 

َجندر فرانك -49َ َمَؤ: َاقتصادؼَكعالـ َإرخ (َ َالفترة َعاشَخبلؿ َألماني -1929جتماع
ستعملَإ،1960ََالعالميَسنةََالنظاـَسسيَنظريةَالتبعيةَكنظريةَمَؤَ(،َكاحدَمف2005َ

َماركس،َػبعضَالمفاىيـَالماركسيةَفيَاالقتصادَالسياسيَكلكنوَرفضَالمراحلَالتاريخيةَل
َاإلَكتب َكاإلفي َقتصاد َكالمنشكراتَجتماع َالمؤلفات َمف َالعديد َلو َالسياسي، كالتاريخ

َاإليطالية َكاألسبانية َكالفرنسية َبعنكافَباإلنجميزية َمقالة َمنيا َكاأللمانية،  Theَكالبرتغالية

development of under" development،َ "ََ  Dependent 1966َسنة

accumulation and underdevelopment ََ1978.َسنة.ََ
َ
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ََََََََََََََََََ
َتف َالنظرية َىذه َإسر َالستمرار َالبمداف َبيف َبمدرأسالفجكة َأك افَمالية

َالتي َالنامية َكالبمداف َمفََسميتَالمركز َبجممة َاألطراؼ بمداف
َالعكاملَأىميا:

الماؿَاألجنبيَكتصديرَالفائضََرأساعتمادَبمدافَاألطراؼَعمىََ•1
َالمركز.َإلىَؼإلقتصادا
َعمىَالتكنكلكجياَاألجنبية.َاإلعتمادَ•2
َتدىكرَنسبةَالتبادؿَالتجارؼَلبمدافَاألطراؼ.َ•3
َتعيقَالسيرَنحكَاالستقبلؿَإَعكاملَ•4 جتماعيةَكثقافيةَككلكنيالية
َ.الذاتَعمىَاإلعتمادَكَؼإلقتصادا

فَفيَمقالةَشييرةَالذؼَصاغَمفيكـَتطكرَالتخمََُّجندرَفرانؾَكيرجع
َنفسَاالسـ َحكؿََكالذؼَتحمل َالسائدة َالنظرياتَكالمفاىيـ يرػَأف

Development of Under development عقيمةَ،ََالتخمُّف
َالبمدافَ َفي َالراىف َالكاقع َكطبيعة َتاريخ َلنا َتشرح َأف َتستطيع كال

َكيرجعَسببا َالَإلىَالتخمُّفَلنامية، َالنظاـ ماليَالعالمي،َرأستكسع
أفََا،إقتصاديَالمركزكرَبمدافَفَالتخمُّف،َشرطَالَغنىَعنوَلتطأل

َ:ىيستمرارَىذاَالكضعَفيَالدكؿَالناميةَاَ أسبابَنشؤََك
َؼإلقتصاداالفائضََبإستنزاؼالدكؿَاألـََقياـ:َاف الفائ نز ستإَ-1

التنميةَفيَالدكؿَالمسيطرةَكماَتدعـَعمميةََعمميةَدعـلمفَالتكابعَ
َالتخمُّفَفيَالدكؿَالتابعة.

بحدََماليرأسكجكدَالنظاـَال،َ:َكيقصدَبوَستمرار في التغييراإلَ-2
َاالختبلالت َتأبيد َيعني َكبالتاليَيئلقتصادلَالبنيكيةَذاتو اتَالنامية،
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َفرانؾ َجندر َكيقكؿ َالتخمُّفَفييا. ََتجديد ،َ كالتخمُّفَىماََالنمكأف
مفَكلَماَسبقَىيَتعذرََكالنتيجة،ََكجيافَلحركةَتاريخيةَكاحدة
َدَك َالحقيقية َبالتنمية َالقياـ َاالرتباط َفؾ َالمراكزف َمع َالتبعي

مىَألفَفيَذلؾَالطريقَكحدهَتكمفَإمكانياتَالحفاظَعَمالية،رأسال
كالتبديد.َكىيَالفكرةَالمركزيةَفيََالنيبَثركاتَالبمدافَُالمتخمِّفةَمف

َثبلثةَالذؼَيميزَفيوَبيفَؼإلقتصاداائضَعفَالف بول بارانمفيكـَ
َأنكاعَىي:

فعميَالزيادةَفيَالنات َال:َكيقصدَبوَالفعمي يإلقتصاداالفائ  َ-1
َ َعف َجميعََالجارؼ،َالفعميَستيبلؾاإلالجارؼ َفي َيتجسد كالذؼ

َالتيَتضاؼَ َاَإلىاألصكؿ َزمنيةلمجثركة َفترة َخبلؿ َ.محددةَتمع
َعنوَبحجـَاالدخارَفيَالدكلة.َعبًراكيقاسَاليكـَفيَغالبيةَالدكؿَم

َ
 الفعمي الجاري  ستيالكاإل -الفعمي=الناتج الفعمي الجاري  يإلقتصادا الفائ 

َ
ـَالنات َ:َكيقصدَبوَالزيادةَفيَحجالمحتمل يإلقتصاداالفائ  َ-2

َظركؼ َتحت َإنتاجو َحجـََطبيعيةَالممكف َعف َمعينة كتكنكلكجية
َالفائضالضَرَستيبلؾاإل َكىذا َالظركؼ، َنفس َتحت َيتجاكزَكرؼ

ترشيًداََالقائـَألنوَمبنيَعمىَنظاـَاجتماعيَأكثرَاإلجتماعيالنظاـَ
َ.ستيبلؾاإلاإلنتاجََكَعمميتيَيتـَبكاسطةَترشيد

 الضروري  ستيالكاإل -الناتج الممكن تحت ظروف معينة االحتمالي= يإلقتصادا الفائ 
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مثلَ:َكيقصدَبوَالفرؽَبيفَالنات َاألالمخطط يإلقتصاداالفائ  -3
َفي َتحقيقو َيمكف َالذؼ َمحددةََبيئةَلممجتمع َكتكنكلكجية طبيعية

َالمكاردَ)األمثل(َالمخططَلكلَستخداـؼَاإلتاريخًياَ،َكفيَظلَظرَك
َلئل َ)أمثل( َيعتبر َحجـ َكبيف َالمتاحة، يحددهََستيبلؾاإلنتاجية

َاللمجا َاألمثمية َكمفيـك ََىناَاتحددىَتمع. َبلَإعتباَر، َالربح ات
َاإعتباَر َألفراد َالعظمى َالغالبية َحاجة َيككَفلمجات َكقد ََىذاَتمع.
َالفائضََالفائض َمف َأصغر َأك َكيَؼإلقتصاداأكبر تكقفَالفعمي،

َ.اإلنتاجية،َكنمكَالحاجاتَالبشريةَذلؾَعمىَدرجةَتنميةَالمكارد
 المثل المخطط ستيالكاإل -المخطط = الناتج المثل المخطط  يإلقتصادا الفائ 

ََبول بارانَكيخمص َتحميبلتو َأماـََإعتبارَإلىمف َالرئيسة العقبة
َإستخداـالماؿَبلَفيَسكءََرأسَفيَتطكرَالبمدافَالناميةَليسَنقًصا

َاتَدكؿَالمركزَتتصفإقتصاديالمتاحَمنو.َكطبًقاَليذهَالنظريةَفإفَ
َ:انيبكَك
ستيعابَالتطكراتَإمتجانسَكقطاعاتوَقادرةَعمىََإقتصادؼبناءََ-

َستثمارىا.اَ التقنيةََك
َالمصنعةَ- َالسمع َعمى َبمركنةََالطمب َيتسـ َالمركز َبمداف في

َيتزايدَالطمب َ.ؼإلقتصاداالفائضََفيَمماَيكلدَزيادةَسعريو.َكليذا
َالحاضرَأفَنعتمدَعمىَالذاتَفَغير يَكلَأنوَالَيمكفَفيَكقتنا

َمفَالتعاكفَمع َبلَالبد ََكاآلخريفَشيء، َفيََبكؿَبارافَدعيَُ. رائًدا
َتحقيقَالتنميةَالمستقمة.َإلىالدعكةَ

َ
َ
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 ستراتيجية التنمية المستقمة:إ: ثانياً 
التنميةَالمستقمةَالتيَتتمثَّلَفيََإلىرائًداَفيَالدعكةََبكؿَبارافَيعتبر

قدراتَأفرادهَالخاصة،َمعَإعطاءََكتطكيرَتمعَعمىَنفسولمجاعتمادَا
َ َالمتاحة َالمكارد َلتعبئة َكبناءأكلكية َاإلنتاجية، َالمعدات َكتصنيع

َمقتضياَقاعدة َبكل َمحمية َكتقنية َالمعارؼ،تيعممية َنشر َمف َا
مفََكتتحققَالبشريةَالبلزمةَلذلؾَكتككيفَالميارات،َكتأىيلَالككادر
َ َالفائض َعمى َالسيطرة َؼإلقتصاداخبلؿ َاستترافو، َكعدـ كا عادةَ،

َلصالح َلممجتمعََالطبقاتَتكزيعو َتحميمو َخبلؿ َمف َكذلؾ الفقيرة
َالسياسيَكالتنمية.َإلقتصادااليندؼَفيَكتابو:َ

َالَلذلؾ َنشاطيافالفكرة َكزيادة َالدكلة َتدخل َضركرة َىي َرئيسية
َالتنميةَؼإلقتصادا كرَالتيَتحصلَفيَالبمدافَكالتطَإلنجاحَعممية

َضركرةَضبطَحدكدَدعكاَإلىمة.َكىكَماَيالناميةَكافة،َكحتىَُالمتقد
تَفيَعمىَالذاَاإلعتمادالتدخلَمفَأجلَذلؾ،َكمعرفةَمدػََككيفية

َ َالنظاـ َارتباطََالسائدَالدكليَؼإلقتصاداظل َفؾ َيعني َبما حالًيا
َالخارجي َبالعالـ َالنامية َلتحريرالدكؿ َضركرًيا َأمًرا َيعد َالذؼ ،َ

َالتبادَؼإلقتصاداَفائضيا َكسيطرةالمستترؼَبأشكاؿ َالبلمتكافئ، َؿ
َعمى َالجنسية َمتعددة َاالنفكاؾََإلقتصاداَالشركات َىذا العالمي.

َ َالنظرية-أصبح َميَ-حسب َعنصًرا َعناصر َمف استراتيجيةًَما
َالتيَليسَلياَنمكذجَمعدَسمًفاَكمجرًبا.َالمستقمةَالتنمية
َعمىََلذلؾ َمعتمًدا َطريقو َمعالـ َيحدد َبأف َمطالب َمجتمع فكل

المستقبمةَالمتمثمةَفي:َالقدرةََالتنميةَالمحركاتَاألساسيةَلديناميكية
َاالحتمالية، َأك َالحالية َالسكؽ َكحجـ َكالتكنكلكجية َمعدالتَالعممية
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قاتَالخارجيةَعالية،َاالستقرارَالسياسيَلمحدَمفَالعبلَصادؼإقتنمكَ
َتبعية َمف َتعمق َاإلَالبمدافَالتي َلممكاردََستغبلؿالنامية، األمثل

التيََاإلنتاجيةَكجييياَبشكٍلَأساسيَنحكَالقطاعاتالمحمِّية،َكا عادةَت
َتسَر َمف َيقمل َبما َاألساسية، َالسكاف َاحتياجات َنحكَبيتمبي ا

َ َتمبي َالتي َالقطاعيفََالخارجي،َالطمبالقطاعات َبيف التكامل
َال َالرئيسييف، َيعمقاإلنتاجييف َالذؼ َبالشكل َكالصناعة َزراعة

جكءَاألماميةَكلخمفيةَبينيماَكيعززَتطكيرىماَمفَدكفَالمَاالرتباطات
َكضعَإلى َاإلمكاف، َقدر َبتفادؼََالسياساتَالخارج الكفيمة

َ َفي َالييكمية ََزَإلقتصادااالختبلالت َالكطني، َالمشاركةَيادة فعالية
التنميةَعمىَجميعَالمستكيات،َكضركرةَجكىرية،ََعمميةَالشعبيةَفي
َمف َفيَككاحدة َلؤلفراد ََالكقتَاالحتياجاتَاألساسية لقضاءَانفسو،

كتعزيزَالتعاكفَالدكليَمعََعمىَالفقرَكالتخمُّفَبأسرعَكقتَممكف،
َكتعزيزَََُالناميةَالدكؿ َالعامة، َأىدافيا َتشترؾَفي قدرةَاألخرػَالتي

فعاؿَلتكزيعَالدخلََأسمكبَلبشريةَصحًياَكتعميمًيا،َمعَتبنيالمكاردَا
بماَيحققَعدالةَاجتماعيةَأكسعَكتطكيرَالجكانبَالمتعمقةَبالمعرفة،َ

المحمِّيةَكتكفيرَمستمزماتَتطكيعَالتقنيةَالمتكردةَمفََالتقنيةَكتطكير
َ َالمحمِّيةالخارج َالظركؼ َمع َيتبلءـ َالبمدافَبشكل َكبالتاليَليذه

َإف َمفََاإلعتمادستراتيجية َمتكاممتيف َالذاتَتتطمبَمجمكعتيف عمى
َالييكمية:َيراتالتغ
تكسيعَالطمبَالمحمِّيََإلىدؼَتيالتيََيرات:َكتشملَالتغداخميةَ-أ

َعمىََتكزيعَمفَخبلؿَتغييرَنمطَتجاتعمىَُالمن َكالسيطرة الدخل،
َ َلسيَؼإلقتصاداالفائض َيخضع َالذؼ َاألجنبي،ََرأسطرة الماؿ
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ستخداـَك غيرَالمستخدـَمنوَبشكلَأكثرَكفاءةَكرشادة،َكزيادةََالجزءَا 
ـَتيكتحسيفَمستكياَالعامميف،َلَعفَطريقَرفعَمياراتإنتاجيةَالعم

َالتعميميةَكالتدريبية،َكتطكيرَكسائلَاإلنتاجَالمستخدمة.
َفيَالمرتبطةَبالعبلقاتَالدكليةَيرات:َكتشملَالتغخارجية -ب َبما ،

َالتجارة َبالشكلََالدكلية،َذلؾَإصبلحَىيكل َالنقدؼَالدكلي، كالنظاـ
َُالمتق َالبمداف َمف َالمكارد َتدفق َإمكانية َيتيح َالذؼ َالبمدافَإلىدمة

َترتب َالتي َالديكف َأعباء َكتخفيف َالعكس، َكليس َعميياَالنامية، ت
شراتَمَؤَبيفَالبمدافَالناميةَنفسيا.َالتعاكَفَسابًقا،َمعَزيادةَفاعمية

َةَالمستقمة:َتتمثَّلَفي:التنمي
1َ َطريق50َشر اإلمكانيةمؤ . َإتباع َمف َالبمد َإمكانية َمدػ َكيبيف :

َالتنميةَالمستقمة.
:َكتشملَُالمؤشراتَالتيَِتؤىلَالبمدَلتحقيق51ََشرات التأىيلمؤ .2َ

َأف َيمكف َكالتي َالمستقمة، َنحكَبمَؤَنسميياَالتنمية َاالنطبلؽ شرات
َالتنميةَالمستقمة.

                                                 
َالحجـ:ََ:تشملكَ-50َ َالدكلية، َالمبلحة َإلىَطرؽ َبالنسبة َالبمد َأىمية َالجغرافي: المكقع

َالطبيعية َالمكارد َتكافر َالسكاف، َكعدد َالتَكتنكعياَالمساحة َالحضارؼَكتكزيعيا، قارب
َكاالجتماعيَلمسكاف.

َالتغتشملكَ-51َ َىيكلََيرات: َفي َاالختبلالت َتصحيح َكاإلنتاجية، َاإلنتاج َىيكل في
نبَالصحيَالعدالةَكاالتعميميةَكالجَنبكاالجاممة،َالتطكرَفيَنكعيةَالحياة:َالسكافَكاليدَالع

َ ،َ َكالثركة َالدخل َتكزيع َالدكلةمَؤفي َنشاط َفعالية َمدػ َالعممي، َكالبحث َالتقنية َفيَشر
الحاصلَفيَنمطََيراالقتصاد،َكمدػَتدخلَككفاءةَتدخلَالدكلةَفيَالحياةَاالقتصاديةَكالتغ

َاالستيبلؾ.
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:َكيشملَُالمؤشراتَالتيَتحددَاستقبلليةَعمميةَستقاللشر اإلمؤ .3َ
َ:إلىَكتقسـَةَفيَالبمد،يإلقتصاداالتنميةَ

َفيَتمكيلَدخراتَالمحمِّيةُالمَكفاية:َمدػَالداخمية الفجوة شراتمؤ -أ
َالمستيدؼ.َالنمكَاتَالبلزمةَلتحقيقَمعدؿإلستثماَرا
َ:َكتتضمف:شرات الفجوة الخارجيةمؤ َ-ب
1َ َمَؤ. َاالنكشاؼ َلمدكلةشرات َالصادراالتجارؼ َمف َكل َنسبة تَ:

النسبةَيدؿَعمىَشدةََإرتفاعفَاإلجمالي،َالنات َالمحمِّيَإلىكالكارداتَ
َعمىَالخارجَفيَتكليدَالنات َالمحمِّي.َاإلعتماد

َالصادراتَمَؤَ.2 َنسبة َالذؼَيعكسَمدػَتمكالكارداتَإلىشر فَ:
يحصلَعميياَمفَجراءَتصديرََالتيَعمىَالمكاردَاإلعتمادالبمدَمفَ

َعمميةَالتنمية.َمتطمَّباتجزءَمفَمكاردهَالمحمِّيةَفيَاستيرادَ
َ.:َدكؿَالتصديرَكاالستيرادالتكزيعَالجغرافيَلمصادراتَكالكاردات.3َ
عمىَتصديرََاإلعتماد:َمدػَالتكزيعَالسمعيَلمصادراتَكالكاردات.4َ

ََسمعةَكاحدةَمفَخبلؿ الصادراتَالكمية،َكطبيعةََإلىقياسَنسبتيا
َ.ىذهَالسمعةَىلَىيَصناعيةَأـَأكلية

ي،َالنات َالمحمََِّإلى:َنسبةَالديفَالخارجيَشرَالديفَالخارجيمَؤ.5َ
َأفََالصادراتَإجماليَإلىكنسبةَخدمةَالديفَ َعمًما لمدكلةَالمعنية،

َىناؾَعبلقةَعكسيةَبيفَالديفَالخارجيَكاستقبلليةَالدكلة.
6َ َالغذمَؤ. َاألمف َائيشر َالغذائية َالسمع َمف َاالستيراد َنسبة َإلى:

َاإلنتاجَالمحمِّي.
َشرَالتبعيةَالصناعية:كيشمل:مَؤ.7َ
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َاإلَشرمؤ * ََ:اإلستثمارَإلىستيراد ََإلىاالستيراد َاإلستثمارأجمالي
َالمتحققَفيَفترةَما.َ

ََكَاإلعتمادشرمؤ * َالجاىزة َالمشاريع َفيََرأسعمى َاألجنبي الماؿ
َتنفيذَمشاريعَالتنمية.َ

َشرَالعبلقاتَالخارجية:َكيشمل:مَؤ.8َ
َقكةَالدكلةَمعَالمنظماتَالدكلية.ََمدى*
َ.البمدافَالناميةَالعبلقةَمعَشرمؤ *
َ

 : نظريات النمو الذاتي أو الداخميثالثاً 
 

 Endogenousَ
غيرََ-مفَالنظرياتَالحديثةَفيَالنمك،َترػَىناؾَعكاملَكثيرةََىي

يمكفَأفَينشأَعنياَآثارَأكََ-اآلخرياتََالنظرياتاَتيتمؾَالتيَسرد
مفََتنتقلَكبالتاليَتككفَمصدراَلمنمك،َفييَمظاىرَخارجيةَايجابية

الماؿَمكانةََرأسَيشغلَرصيدَ،َذاتَمصدرَكاحدرؤيةَفقيرةَلمنمكَ
َالنمك.َمصادرَرؤيةَتعددَإلىالصدارةَ
أكََعناصرَكراءَىذهَالنماذجَليستَكـَيجبَأفَنضيفَمفَكالفكرة

بيفَالمكاردََنمزجكلكفَكيفَيجبَأفََاإلنتاج،َدةلزيااردَاإلنتاجَمَك
َالتكليفةَاألحسفَلممكاردَلتحقيقَذلؾ؟َإلستخراج
َشكمبيترَكبالتالي َسمكو َالذؼ َاالتجاه َفي َتصب َتـََفيي كالذؼ

َماَسبقَ.التطرؽَإليوَفي
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َشرحَبكؿَركمرَ Paul Romerَ(1994ََكقد َالذاتيََ( َالنمك فكرة
ََنطبلًقاإ َمستمزمات َإَاإلدادمف َذاتيََانيكمخرجاتو. َنمك نظريات

َال َالنمك َأف َفيو َتؤكد َالذؼ َأكََيعتمدَبالمعنى َسمكؾ َعمى إال
َ َالنشاط َأطراؼ ََؼإلقتصاداتصرفات َإلقتصاداكمتغيرات

َالذاتيَنظريةَكتعرؼالكمي. َب52َالنمك َالنمكَإأيًضا َنظرية سـ

                                                 
ىذهَالنظرياتَبصفٍةَأساسيةَإلىَاثنيفَمفَرجاؿَاالقتصادَاألمريكييفَبجامعةََتنسبَ-52َ

ركبرتَلككاسََ Robert Lucas (َك1986)Paul Romerََشيكاغكَىما:َبكؿَركمر
(1988)َ َاستخدـ َالتي َاليامة َالمقاالت َمف َمجمكعة َبنشر َركمر َقاـ َحيث مرةََألكؿ،

1995َفيَاالقتصادَعاـََجائزة نوبلمىَمصطمحَالنمكَالذاتي،َبينماَىجرَلككاسَالحائزَع
ليتفرغَلبحثَدكرَالتككيفَأكَالتأىيلَفيَتحقيقَالنمك.َكقدََاالقتصاديةَلدكرات،َنظرياتَا

كتجريبيةَشكمتَفيَمجمكعياََنظريةَلَمفَرَكمرَكَلككاسَأعماؿَعديدة،تبعتَأعماؿَك
َفيَالكقت َمفَأنشطَمجاالتَالبحثَفيَاالقتصاد َكاحدة َالذاتيَالتيَتعد َنظرياتَالنمك

َدراسات َاألعماؿ َىذه َأكائل َكمف Robert Barroَََالحاضر، َك1990َعاـ
j.Greenwood ََ(0991 )وB.Jovanovic   و  1990عامHelpman-Grossman  

1991ََ .)Aghion-Howitt ,ََ َالثبلثيفَكلكفَذلؾَالَيعنيَبأؼَح1992َعاـ َأف اؿ
َعاـََظيكرَالنظرياتَالنيكَكبلسيكيةَفيَالنمكَعمىَيدَكلَمفَسكلكَبيفَعاًماَالتيَتفصلَ

النمك،َإنماَكانتَىناؾَأعماالََ(،َكانتَسنكاتَخمكؿَلنظريات1986َكَركمرَ)1956َََ
 1961َBeckerعاـT.W.Schultzَ َحاكلتَنظرياتَالنمكَالذاتيَأفَتحييياَمثلَأعماؿ

حكؿَالتعميـَبالممارسة،1962ََعاـArrowَََعفَراسَالماؿَالبشرؼ،َكبحث1961َعاـََ
أعماؿَساىمتَفيَإيضاحََكمياحكؿَالتقدـَالفنيَاألمثل،َََ 1965عاـَ Uzawaَكأعماؿ

بعضَمظاىرَالنمك،َلكنياَلـَترؽَإلىَمرتبةَالنظريةَالمتكاممةَكتمؾَالتيَنجدىاَفيَأعماؿَ
َمر.رَك

َالنمكَانظر َنظريات َاالقتصادؼ: َالنمك َمجاؿ َفي َالحديثة َالنظريات َكفا، َالباسط َعبد :
َ.13-11.َصَص2000ََالذاتي،َدارَالنيضةَالعربية،َالقاىرة،َ

َ
َ
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َ َكىي َتحددالداخمي، َالتي َلمعكامل َتفسير كمعدؿََحجـَتبحثَعف
َالنات  َكيتحددَنمك َيفسر َلـ َالذؼ َاإلجمالي َمعادلةََالكطني خارج

َالنيككبلسيكي َالذؼَيحكـَسولوَػلَالنمك َبالنظاـ َالذؼَيتحدد َكىك .
.َكنعنيَأفَينمكَالنظاـَقكػَخارجَالعمميةَاإلنتاجيةَكليسَعفَطريق
َلنمكالنات َبمعدؿَأسرعَمفَالمعدؿَا َالعكاملَالخارجية َلذؼَتحدده

.َكيمكفَالقكؿَأفَكظيفةَأؼَنمكذجَلمنمكَالداخميَببساطةَىيَالنات 
معََكقتَأكؿَإنخفاضالماؿَدكفََرأسلَإبقاءَالنات َالحدؼَإمكانيةَ
َ َالنيككبلسيكيةَالماؿ،َرأستراكـ كانتََالتيَعمىَعكسَالنظريات

(َ َخارجية َبعكامل َيتحقق َالنمك َفي َالماَرأسترػ دؼ،َالماؿ
َكالتي َالسكاف(، ََأدتَالتكنكلكجيا، َاالختبلالت َأزمةَالناجمة عف

َ َسنة 1973ََالبتركؿ ََفي، قدرة عفََالكبرَػَاتيإلقتصاداتقمصَُ
لىَكمكاصمةَمعدالتَالنمك،َ ختفاءَتكارَؼَا  شبوََالفكريةَاالىتماماتَكا 

َنشاطًاَالفتًا،َتاـ.َكلكفَمعَمنتصفَالثمانينياتَشيدَالفكرَالتنمكؼَال
َإحياء َعنيا َجديدةََنظرياتَنت  َمصادر َبإدخاؿ َكتجديدىا النمك
َلمنمك،َتمثَّمتَفي:

 Paul)َ(1986)بكؿَركمرَػلَ:المال المادي أو المعرفة رأس: 1

Romer) 

أكؿَمبادرةَلكصفَخصائصَالنمكَالمتصفَبسماتوَالداخمية،ََكىكَ
أكَمتزايدةَكليسَمتناقصةَمثمماََثابتةَالتيَيمكفَأفَتجعلَإيراداتو

َإلي َالنيككبلسيكية.َوتشير َالمادؼََرأسبَكيقصدَالنماذج الماؿ
َالذاتي َلمنمك ََكمصدر َكرصيد، ََمستكػ َعف َالمتكلد َرأسالمعرفة

َالمادؼ َاإلنتاجَالماؿ َمف َُالمكتسبة َالخبرة َعف َتمقائًيا َتنت  َكالتي
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ََكيرَػ َتقسـ َالفقيرة َكالدكؿ َالغنية َالدكؿ َبيف َالفجكة َأف َإلىركمر
َكنيفَىما:مك
َالحديثةَالماديةالفجوة َ-أ َكاآلالت َكالطرؽ َالمصانع َكتتضمف :

َالماؿَالمادؼ.َرأسسـَإكيعبرَعنياَب
كالتحكـَ:َكتتضمفَالمعرفةَعفَاألسكاؽَكالتكزيعَالفجوة الفكريةَ-ب

العامميفَعفَالعمل.َكتكمفَىذهََكحثَفيَالمخزكفَكعقدَالصفقات
َ َاُلقدرة َفي َالمشاكلالفجكة َلحل َاألفكار َاستعماؿ َةاإلجتماعيَعمى

ََك َالغنية َالدكؿ َبيف َالتنمية.كالفنية َمحكر َالتيَتشكل كيتميزََالفقيرة
(َبمجمكعةَمفَالخصائص1986َركمرَفيَالنمكَ)َػالنمكذجَاألكؿَل

َ:أىميا
َ:53ةفورات خارجييتكلدَعفَالمعرفةَالتكنكلكجيةَكَ-1
-ََ ََاإلستثماريكلد َمافي ََكَشركة َإنتاجيا، َفي َإنتاجَزيادة في

َاألخرػ.الشركاتَ
-ََ يةَالكفكراتَالخارجَتضاِعفالتكاملَبيفَاألنشطةَكالمشركعات:

َ َيمعبو َالذؼ َكيحكؿََبخصكصَالماؿَرأسالتأثير َالنمك عممية
َإيراداتَمتزايدة.َإلىاإليراداتَ

                                                 

َاألطراؼََبالوفورات الخارجيةَيقصدَ-53َ َألنشطة َالمشترؾ َالتفاعل َعف َينت  ما
ََمفَاالقتصادية،َكالتيَيتحققَمنياَإفادةَمجانيةَلكلَطرٍؼَ األنشطةَاالقتصاديةَالتيَيقـك

َاَاألطراؼَاألخرػ.َمثلَالتعميـَأكَالتدريبَبالممارسةَالذؼَىكَنات َثانكؼَلمصناعةَالبي
 عمىَمقابلَلو.َتحصل
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2َ َاألمثل. َكالنمك َالمتكازف َالنمك َبيف 54َالفصل َبكاسطة َإستخداـ:
الماؿََرأسدفعَمعدالتَتراكـََفيَةَكأداةَفعالةيإلقتصاداالسياساتَ

َاَ)النمكَاألمثل(.إرتفاعالمعرفيَلمحصكؿَعمىَمعدؿَنمكَأكثرَ
التفاكتَفيََقدَيرجع:َالتأثيرَالمستمرَلؤلزماتَفيَمسارَالنمك.3َ

الصدماتَأكَاألزماتَالتيَتعانيَمنيا،ََإختبلؼَإلىمعدالتَالنمكَ
انعكاسَطكيلََكلياَمخزكفَالمعرفةَُيصيبحدكثَأزمةَتأثيرَألفَ

َاألجلَمماَيعنيَالتأثيرَالمستمرَلؤلزماتَفيَمسارَالنمك.
َثبلثَحاالتَلمنمك:َكنميز

:َكيككفَىذاَفيَإنتاجَالمعرفةَأقلَمفَالكاحدَالصحيح55َةمرون.1َ
َ َيعنيََالمتراكمةَإيراداتَالعكاملَتجاهإحالة َكىكَما َالتناقص، نحك
يتكقفََفالنمكَكبالتاليماؿ،َالَرأسدَآثارَخارجيةَايجابيةَلكجَكَعدـ

َأقصىَمعدؿَفعمي.َإلىالماؿََرأسعندَماَتصلَاإلنتاجيةَالحديةَل
ىذاََ:َكتتطابقمركنةَإنتاجَالمعرفةَالكميةَتعادؿَالكاحدَالصحيح.2َ

َذات َاإلنتاج َدالة َمع ََاإليراداتَالحالة َالعكاملَلمجالثابتة مكع
َاألمرَالذؼَ َمعدؿكلَأفَمسارَالنمكَفيَشَيفصحَعفالمتراكمة،

َبالتقدـََثابت َالمدعـك َالنمك َنمكذج َخصائص َيشبو بحيث
َالتكنكلكجي.

                                                 

َالشركاتَمفَخبراتََ- 54 األكؿَيتـَفيَإطارَتنافسَالشركات،َكالثانيَفيَإطارَاستفادة
َ.بعضياَالبعض

تعنيَدرجةَاستجابةَالدالةَلتغيرَالمتغير،َكالتيَقدَتككفَبنفسَالدرجةَأكََ:َالمرونةَ-55َ
َ َفي َأك َنفسَاالتجاه َكفي َأقل، َأك َأكبر َدرجةََاالتجاهَبدرجة َفتعني َىنا َأما المعاكس.

ََاستجابةَدالةَالنمكَلتغيرَالمتغيرَ)المعرفة(.
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تككفََ:َحيثمركنةَإنتاجَالمعرفةَالكميةَأكبرَمفَالكاحدَالصحيح.3َ
َالمتراكمة َالعكامل َتزايدََمتزايدة،َإيرادات َفي َالنمك َمعدؿ كيككف

َمستمر.َكىكَالشيءَالمرغكبَلتكاصلَالنمكَكالتنمية
َ
ََلوكاس ـالمال البشري ل رأس: تراكم 2

(Lucas)ََ(1988َ)َ
ََإذا َاألكلىَلنظرية َاإلعبلفََرأسكانتَالكالدة َتَـّ َالبشرؼَقد الماؿ

َبداية َفي َمفَعنيا ََالستينات َشكلتز1961َََعاـ َقبل مف
Theodore.W.Schultzََاإلستثمارأفَ توَساَرفيَدَكشف،حيثَي

الماؿَالبشرؼَىكَالسببَفيَاإلنتاجيةَالمرتفعةَفيَالدكؿََرأسَفي
البشرؼَىكَالذؼَيقملََالماؿَرأسفيََاإلستثمارُالمتقدمة،َكيقررَأفَ

َكأنو َالدخل، َتكزيع َفي َالمساكاة َعدـ ََمف َتنمية الماؿََرأسبدكف
َمعدؿَالفقر،َكيضيفَبأفَالمكاردَالبشريةَلياَبعداف:َسيزدادَالبشرَؼ

َبعد كميَ- َيعبر َأعم: َتمارس َالتي َكالنسبة َاألفراد َبعدد َالًَاعنو
َمفيدة،َكعددَساعاتَالعمل.

:َيتمثَّلَفيَالمياراتَكالمعرفةَكاألشياءَالتيَلياَخكاصَبعد نوعيَ-
َالقدراتَالبشريةَلمقياـَبالعمل.َعمىَكلَعمميمشاة،َبحيثَِتؤثرَبش

َثبلثةَأنكاعَمفَاإلنفاؽَىي:ََبيفSchultzََيفرَؽَك
ماليةَمثلَشراءَاآلالتَكالمعداتَرأساتَالاإلستثماَرإنفاؽَعمىََ-1

َكغيرىا.
2-ََ َكالسمعَستيبلكاإلاإلنفاؽ َالخدمات َعمى َاإلنفاؽ َمثل ي
َية.ستيبلكاإل
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ستيبلكنفاؽَلوَكجيافَ)استثمارؼََكاإلَ-3 َكيتمثَّلَفيَاإلنا  فاؽَي(:
رَىكَالذؼَيحسفَ.َكىذاَاألخيالمينيَعمىَالتعميـَكالصحةَكالتككيف

َالبشرية.القدراتَ
َإحياءََأعادَلككاسَكقد المعارؼََعبرَزيادةالماؿَالبشرؼََرأسمفيـك

َالمقكمةَ ا،َكالمندمجةَإقتصاديالمكتسبةَمفَخبلؿَاإلعدادَكالتأىيل،
تزيدَمفَفاعميتيـَاإلنتاجية،َكالتيَالَتنصرؼََكالتيَفيَاألشخاص

َ َمستَكَإلىفقط َالكفاءات، َحالةػ كالنظافةََالصحةَحالةَإلىَبل
ََك َالتككينيةَيعكالغذاء َكالمؤسسات َالمدارس َفي َالمقضي َالكقت د

َاألساسيالمظ ََلئلستثمارَير َيتزايدََرأسفي َالذؼ َالبشرؼ الماؿ
َ َمف َالمزيد َطريق َعف َبالنسبةَاإلستثمارمخزكنو كعفََلمدكلة،َفيو

َلمد َالكقت َمف َتخصيصَمزيد َبساَرطريق َكالتككيف َلمفرد،َة النسبة
َقسميف:َإلىالماؿَالبشرؼََرأسكينقسـَ

َالماؿَالبشرؼَالمستخدـَفيَعمميةَاإلنتاجَ)العماؿ(.َرأسَ-1
َكالتككيف.َكَرأسَ-2 َاإلعداد َفيَعممية ؿَمعدَيمثِّلالماؿَالمستخدـ

الذؼَيسمحَبزيادةَفاعميةََالبشرَؼَالماؿَرأسفيََإلقتصادااستثمارَ
تككينيـََتََـّزيادةَفاعميةَاألفرادَالذيفَالعملَفيَالمستقبلَمفَخبلؿَ

َ.عمىَاإلنتاجَكا عدادىـَمماَينعكسَإيجاباًَ
ََكقد َمفََسولوسبقو َتضاعف َالعاممة َالقكة َكفاءة َبأف َالقكؿ في

َالعملََك َفيفاعمية َالسمكؾَاإلرادؼََلوكاس نموذجَلكفَالجديد ىك
َالماؿَرأسالذؼَيسمحَبإمكانيةَتجميعََؼإلقتصاداألطراؼَالنشاطَ

َ َعمى َيرتكز َذاتي َنمك َيتكلد َبأف َيسمح َالذؼ ؿَالماَرأسالبشرؼ،
الرئيسيَلمخزكفَالمعرفة.ََالمصدرَىذاَاألخيرَيعدَإعتبارالبشرؼَب
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َ َاَعفَطريقبيفالمعارؼَتككفَمرتبطةَباألفرادَكيمكنيـَأفَيتزكدكا
الماؿَالبشرؼَفيََرأسكالتعميـَكالتككيف.كقدَتغيرَدكرَعاملََالتدريب

َبطريقةَممحكظة.عمميةَالنمكَ
َرأسيَثابتةَبالنسبةَلعاممَنموذج سولوكانتَإيراداتَالحجـَفيََفإذا

عنصرَالعملَتقيدَإمكانياتَالنمك،ََندرةَالماؿَكالعمل،َبماَيعنيَأف
ينمكََالعملَكماَلكَكافَعاملَنمكذجَلككاسثَفيَفإفَكلَذلؾَيحد

َفيَمعدؿَذاتيَأكَداخميَالمنشأ.
ََلككاسَكيقترح َتراكـ َعامل َعمى َالتركيز َخبلؿ الماؿََرأسمف

َالبشرؼَنمكذجيفَىما:
َ

َالول النموذج َتراكـ َالبشرؼَداخلَمختمفَالقطاَرأس: عاتَالماؿ
َالفرديإلقتصادا َيكتسب َ:حيث َكتتمَالميارةَة دالةََيزكالتخصص.

َالماؿَالمادؼَرأساإلنتاجَبكجكدَنكعيفَمفَالمدخبلت،َىما:مخزكفَ
َالفَكتراكـ ََعاؿ،مماالعمل َإيرادات َبسببََرأسيجعل َمتزايدة الماؿ

َالماؿ،َىما:َرأسَينتجياَكعيفَمفَالكفكراتَاإليجابيةَالتين
الماؿَالبشرؼََرأسفيََاإلستثمار:َكىيَنتيجةَلقرارَداخمية وفورات

َ َبيف َالمكازنة َخبلؿ َتقميلََالخسارةَمف َنتيجة َالحالي َالدخل في
َلئلنت َالمخصص َالبلحقالكقت َكالفاعمية َعفاج َالناجمة َاإلعدادَة

ََكالتككيف.
لَعفَسابقيوَ:منياَالكفكراتَالتعاقبيةَالتيَينقمياَالجيخارجية وفورات

َمما َاألسرة، َنفس َأحدََيعنيَضمف َىي َالنسل َإيثار َدرجة أف
َمحدداتَمعدؿَالنمك.



                       7107إقتصاديات التنميّة                                                                                 

 

007 

 

ئةَفيَتفسيًراَلمشاكلَالتنميةَغيرَالمتكافَلوكاسنمكذجَيقدـََكىكذا
َ َفاإلنتاجية ََرأسلَالحديةالعالـ، َتتجو َزيادةََإلىالماؿ َمع التزايد

َكجكدَالماؿَالمادؼ.َكمعَمراعاةَرأسؼََكالماؿَالبشَرَرأستخصصَ
لتزايدَمعَتزايدَاَإلىكفكراتَخارجيةَايجابية،َفإفَىذهَاإلنتاجيةَتتجوَ

َإلىالتفاكتَفيَاإلنتاجيةَالحديةََيؤدؼ.ََكالبشرَؼَالماؿَرأسمستكػَ
َالبمدافَالفقيرة.َفيَقكةَفيَالبمدافَالغنيةَعنو

َالثاني النموذج َتركيزَتراكـ الماؿَفيَقطاعَمفَالقطاعات:ََرأس:
المتداكلةَاألقلَرغبةَفيَسبيلََالسمعَـَالتضحيةَبسمعةَمفحيثَتت

َب َتتسـ ََكَإرتفاعاستبقاءَقطاعَينت َسمعة َفييا،َالتدريسآثارَالتعميـ
َاإلمكانياتَ َمف َقدر َأكبر َتقدـ َالتي َالسمع َإنتاج َتشجيع حيثَيتـ

َالماؿَالبشرؼ.َرأسلتراكـَ
 المال التكنولوجي: رأس: تراكم رابعاً 

َسَكيتمثَّل َبظيكر َتسمح َالتي َالتكنكلكجية َالتجديدات َجديدةَفي مٍع
َفالنمكَيرجعَالقديمةَأكثرَإنتاجيةَمفَالسمع َتفاكٍتَبيفََإلى. كجكد

َيَتجات؛ُالمن َأنكاعَتخذحيث َبزيادة َأفقًيا َشكبل عفََالسمعَالتفاكت
لمنفعةَأكَنفسَاَتحقِّقالقديمةََكَإلىَتضاؼطريقَخمقَأنكاٍعَجديدةَ

بزيادةَكفاءةَالسمعَالقائمة؛َبحيثَتصبحَتشِبعََاإلنتاجية،َأكَعمكدًيا
َ.نفسَالحاجاتَكلكفَبطريقٍةَأفضل

َمجمكعََرأسRosenbergََيعرؼَك َأنو َعمى َالتكنكلكجي الماؿ
األنشطةَاإلنتاجيةَالتيَترتبطََأكببعضَالمراحلََتصمةالمعارؼَالم

َالعممية َداخل َالمكاد َكيرػَالمستخِدميفَباإلنتاجَكتحكيل َاإلنتاجية.
َتأىيلآل َاألكثر َىـ َكالتجييزات َالمعارؼَبلًَالت يبلحعََكماَإلنتاج
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َ َالقكؼ َارتباطيا َىك َالتكنكلكجيا َكتتمعمى التكنكلكجياََيزبالسمعة.
َ:رئيسيتيفَبخاصيتيف

َماَانيأَ-1 َيستند َكلَمختِرٍع االختراعاتَالتيَتمَّتََإلىؿَمتراكـ:
َ َالذؼ َبالمعنى َالماضي، ََاالختراعَيبيففي َككلََيَكلدال َفراغ، مف

َباحٍثَنظرؼَيستخدـَالنظرياتَالسابقة.
َإذَكلَجَانيأَ-2 َفييَليستَسمًعةَمحظكرة؛ َيتسمٌعةَعامة: ـَديد

َزىيدَالََنشرهَحتىَفيَكسائلَاإلعبلـ، َالفردَبسعٍر كيحصلَعمييا
َإنتاجيا َماالََغيرَيقارفَبتكمفة َالتكنكلكجية أنوَلكيَتصبحَالمعرفة

َعاًماَينبغي:
-ََ َانضمامو َاالكتشاؼَكبيف َبيف َمعيف َكقٍت المخزكفََإلىمركر

َالعاـَلممعرفةَالتكنكلكجية.
-ََ َيمكف َال َمعارؼ َىناؾ َبأف َعامةَإعتباَراالعتراؼ َمعارؼ ىا

َُالمق َكغير َالمندِمجة َألننة)المعرفة َفيََيمكفَالَاني(؛ َتصاغ أف
َكمماٍتَأكَنماذج.

َأىمًيةَخاصةَلنظريةَالنمكَىما:َيشكِّبلفمظيرافَلممعرفةََىناؾ
َعكسََمعارؼَ- َالفرد َبحياة َليستَمرتبًطة َحدكد: َببل َرأستنمك

َالماؿَالبشرؼ.
-ََ َلنشرَمعارؼ َمباشرة َنتيٌجة َكىذا َالتممُّؾ، َأك َالحيازة َتقبل ال

َ.ائيالمعرفةَكا عبل
َالتجديداتَالتيَيستطيعَمَؤالماؿَالتكنكلكجيََرأسَكيعتبر َلعدد شًرا
ََداقتصا َأف َكبمايحقِّقياما َعفََرأسَأفَ. َنات  َالتكنكلكجي الماؿ

َ.نشاطَالبحثَكالتطكير
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