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 التخلف االقتصادي

 

 تعريف التخلف :

ظهر تعبير التخلف ليدل على الحالة االقتصادية واالجتماعية و الثقافية لدول اسيا وافريقيا وامريكا 

  1948  شديداً على المسرح الدولي في العام. ولكنه برز بروزاً  1943الالتينية للمرة االولى في عام 

فتولد عنه كتابات كثيرة ، العديد من المؤتمرات والبيانات 1949فخصصت له األمم المتحدة في العام 

كثير ف ر, علم النفس ( . وقد اعت الجغرافيةوفي شتى حقول المعرفة االنسانية ) السياسية , االقتصاد , 

ل ته , وقد اتخذ كا نجد العديد من التعاريف التي حاولت توضيح دالالمن الكتاب بغموض المفهوم , لذ

تعريف مؤشر في هذه الدول اعتمد كأساس للتعريف , ولكن يمكن تحديد اهم المؤشرات التي استخدمت 

 لتعريف التخلف :

لفرد فيعرف على انه ) ادخل  يتفق مفهوم التخلف لدى العديد من الكتاب مع معدل او متوسط  -1

التي ينخفض فيها مستوى المعيشة عن المستوى السائد في الدول الصناعية المتقدمة ( .  الدول

إال ان هذا المؤشر قد تعرض لعدد من االنتقادات ، منها ان هناك العديد من دول العالم الثالث 

ول دلدخل الفرد الى مستويات عالية وتكون اعلى من الدول المتقدمة كا  تفع فيها متوسطري

 لية في الخليج العربي وغيرها .البترو

هناك عدد من الكتاب يتفق مفهوم التخلف عندهم مع عدم االستغالل االمثل للموارد االولية  -2

الطبيعية والبشرية في الدول محل البحث ، او مع عدم التوازن بين استغالل الموارد والزيادات 

 اطلة وغيرفيها قوى انسانية ع دفت ) بانها الدول التي تتواجالسكانية ) نمو السكان ( فعر  

لة وذلك بسبب انخفاض معدل تكوين رأس المال او الجهل في استغالل الموارد المتوفرة ( مستغ

. 

وهناك قسم اخر من الكتاب يقرون عدم امكانية تعريف التخلف اال وفق مقارنة مع التقدم  -3

 ثقافية لوضع متقدم .جتماعية واليقاس حسب رأيهم من دون معرفة الفوارق اال فالتخلف ال

وهناك من يرى ان الطبيعة تؤكد تفوق الجنس االبيض على باقي االجناس مستندين في رأيهم  -4

قدمة من العنصر االبيض بينما اغلب دول آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية تعلى ان كل البلدان الم

 هم من الملونين اال ان تاريخ الشعوب يثبت بطالن هذا المؤشر .

اخر لتعريف التخلف ويتمثل في جمود البيئة االجتماعية التي يعيش  راً علماء االجتماع مؤشاثار  -5

فيها سكان دول اسيا وافريقيا وأميركا الالتينية ، ويعلل اصحاب هذا الرأي بأن فلسفة حياة هذه 

 قتصادي المألوف .الدول تختلف تماما عن السلوك اال

 ر التخلف االقتصادي :وهناك بعض التعاريف المستخدمة في تفسي -6

ً  .أ ل الى الدو " البالد المتخلفة وهي التي ينخفض فيها المستوى المعيشي للسكان قياسا

 المتطورة ".

انها مقارنة مع الدول ك والرفاهية المادية لسك" وهي البالد التي يقل متوسط االستهال .ب

 المتقدمة "
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 ل امثل " ." هي البالد التي لم تستغل ثروتها الطبيعية والبشرية بشك .ت

 " هي البالد التي تعاني من نقص شديد في رأس المال " . .ث

 " هي البالد التي لم تستخدم فيها التقنية بشكل كبير ومتطور " . .ج

ر الفقر المزمن وكذلك تردي طرق االنتاج والتنظيم ا" هي البالد التي تتميز بانتش .ح

 االجتماعي "

 

 المعايير والمؤشرات التقليدية للتخلف :

 

 المستوى السكاني :على  -1

قيم مرتفعة في معدالت المواليد والخصوبة ووفيات االطفال , أمد الحياة اقصر " نسب 

 ." عالية من السكان العاطلين عن العمل 

 على مستوى االستهالك : -2

 كماً ونوعاً , ضعف في متوسط استهالك الفرد . غذاء غير كاف

 على مستوى االنتاج والتنظيم االقتصادي : -3

القطاع الزراعي ، ضآلة القطاع الصناعي ، ضعف االنتاجية العامة ، التكنولوجيا  سيادة

القديمة ، العائد المنخفض ، تصديرات هائلة من المواد الخام ، ضعف في تراكم رأس 

 المال واالستثمار االنتاجي .

 على المستوى االجتماعي : -4

تماعية والبنيات ة االجيضعف متوسط الدخول ومستويات المعيشة ، وضوح الطبق

االجتماعية البالية ، غياب او محدودية الطبقة المتوسطة ، اتساع البطالة ونقص فرص 

 العمالة ، نسبة مرتفعة من األميين ، ضآلة المعونات االجتماعية .

 توى السياسي :على المس -5

 التبعية االقتصادية و الدبلوماسية .

رط ي مفرز اقتصادي وبشقاليم ، تركتناقضات حادة بين اال على المستوى المكاني :  -6

 ىفي التجمعات الحضرية الكبر

 

 

 أسباب التخلف :

 

توجد مجموعة من العوامل المسببة للتخلف وللتوضيح أكثر يمكن التمييز بين اسباب 

 اقتصادية وغير اقتصادية تتمثل في االتي :
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 ويمكن تصنيفها الى قسمين :  االسباب االقتصادية : -1

 

 خارجية :أسباب  -أ

وتعتبر أسبابا خارجية الن سبب التخلف يأتي من الخارج ، وليس من داخل الدولة 

 المتخلفة ويمكن إيجازها في االتي :

سي العسكري في البلدان المتخلفة قد أدى ااالستعمار المباشر : ان االستعمار السي -

 خلف الحاليالى عرقلة عملية النمو الداخلي المتكامل ، وساهم في نشوء وتشكل الت

هدف الى استغالل الدول ألن سياسة " الدول االستعمارية كانت سياسة واحدة ت

 لمصلحة الدول االوروبية ."المستعمرة 

ترافق معها  لعالم ومااكما ان الموجة االستعمارية الغربية التي اكتسحت معظم دول 

 اهمت كعاملمن أشكال مختلفة للسيطرة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، قد س

صورة منهجية كل فكرة وكل جهد عقلي بلف ألنه سحق " خخارجي في تكوين الت

 القتصادي .ااو محاولة للبعث االخالقي او 

 لبالد المستعمرة ويحول بينها وبين اعادة بنائها .اكما انه يهدم مقومات 

 

حصلت الدول المتخلفة على استقاللها ابتداء من سنة  ااالستعمار الجديد : بعدم -

في افريقيا ، انتقلت سيطرة الدول المتقدمة  1960في امريكا وسنة  1800

ستعمار االقتصادي ( الرأسمالية من االستعمار المباشر الى االستعمار الجديد ) اال

عدة صفات منها فهذا النهب هو غير مباشر ألنه لم يعتمد السالح او القوة لكنه اتخذ 

: 

 . التقسيم الدولي للعمل 

  يعة غير مناسبة لطبقيام الدول الرأسمالية بتقديم برامج تنموية للدول المتخلفة

 بيئتها

  ان  الثمانينيات بعد: وقد ظهرت في بداية السبعينيات و التكتالت االقتصادية

يما فلدول الرأسمالية بعض الصعوبات في عملية السيطرة بدأت تتكتل اوجدت 

 لف .لي تسهل السيطرة على العالم المتخبينها لتحقيق قوة اكبر وبالتا

 

 اسباب داخلية : -ب

 

 ان التخلف يرجع الى عوامل داخلية من اهمها :

وهو السمة  اقتصاديالوضعية التي يوجد عليها اقتصاد هذه الدول من تفكك  .1

االساسية التي تغلب على اقتصاديات الدول المتخلفة فال تبادل بين القطاعات 

هو موجود في الدول المتقدمة ، حيث نجد ان القطاعات  االقتصادية على عكس ما

 االقتصادية تشكل وحدة متماسكة واحدة .

 .بطء انتشار التقدم التقني في الدول المتخلفة على عكس الدول المتقدمة  .2
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ان لألسباب غير االقتصادية دور ال يقل اهمية عن االسباب   االسباب غير االقتصادية : -2

 االقتصادية ويمكن ايجازها في االتي :

 

 

 االسباب الديموغرافية : -أ

 

 ً دمة مما للدول المتق تتميز معظم البلدان المتخلفة بتزايد معدالت النمو السكاني خالفا

جعل البعض يؤكد على ان ذلك التزايد السكاني هو السبب االساسي للتخلف وقد 

اعتمد على نظرية   " مالتوس " التي تقول بأن عدد السكان يزداد بسرعة اكبر من 

 من الطلب عليها والذي ركمية السلع والمنتجات ومنه يصبح عرض السلع اقل بكثي

 رض والطلب .يؤدي الى خلل بين الع

 

 االسباب الثقافية واالجتماعية : -ب

 

ان سلوك االفراد في الدول المتخلفة يؤدي الى ضعف الحوافز والدوافع وبالتالي 

يعوق عملية التطور ويكبح عملية النمو ، ومن اهم هذه الصفات غياب روح 

عدام الروح الفردية وضعف المحفزات المادية وتحفيز السعي وراء نالمغامرة وا

ضافة الى إالكسب المادي وعدم وجود فئة المنظمين وجمود الحراك االجتماعي ، 

عة واالمتثال وتزايد االعتماد على اان السلوك االجتماعي لألفراد يتميز بالط

لدان المتقدمة نجد مقابل حاجة الماسة للعشرة والتقارب ، بينما في البو الاالخرين 

 ذلك الرفض والحاجة لالستقالل والتميز وضعف االعتماد على االخرين .

 

 االسباب السياسية : -ج

 

 الستقرار السياسي، مما يؤدياوتتمثل في فساد البيئة السياسية بكل ابعادها وعدم 

 وليس لالستثمار وجعله طارداً  رالى عدم الثقة في االقتصاد وسوء مناخ االستثما

 جاذبا له .
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