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 ينظريات التخلف االقتصاد

 

 النظرية الطبيعية : -1

 

ان البلدان الحارة اقل استعدادا للتطور من البلدان الباردة ومن  هذه النظرية ترى

يندر ان نجد بينها من يقع رة ، وانه الدول الحا المالحظ ان معظم الدول المتخلفة تقع في

في المنطقة المعتدلة ، ولقد دعت هذه المالحظة بعض االقتصادين وخاصة 

 سباب التخلفأهم الى االعتقاد ان العوامل الجغرافية تشكل سبب من نالبرجوازيين م

 االقتصادي .

 ةفالمناخ الحار في المناطق االستوائية يقود للكسل والخمول وانتشار االمراض واالوبئ

وسوء االحوال الصحية لألفراد مما يضعف من مقدرتهم على العمل ويخفض من 

 كفاءتهم االنتاجية .

ضعف تربتها وبوجود النباتات الضارة التي قد تنبت بكما ان المناطق االستوائية تتميز 

عف من انتاجيتها ، في حين ان المناخ المعتدل والبارد يقدم ضبين المحاصيل ، مما ي

ن المناطق الواقعة عمل االنسان ، وعلى هذا االساس فإالمناسب والحافز الالزم لالوسط 

 في نصف الكرة الشمالي اكثر تطوراً وتقدماً .

 ركار الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في عملية التطونيمكن ا في الواقع ال

ل الحاسم ، يجوز اعتباره العام االقتصادي من حيث توفر المناخ والتربة اال انه ال

 في صحة ذلك نفياً قاطعاً .ني فالتاريخ االقتصادي والحضاري للعالم 

فالكثير من الدول المتخلفة اليوم ، كانت مهداً لحضارات قديمة كمصر والعراق 

بحت هذه الدول تنتمي لمجموعة البلدان النامية ، رغم عدم تغير موقعها الجغرافي صوا

 او ظروفها الطبيعية والمناخية .

اك بعض الدول المتخلفة تقع في المنطقة المعتدلة ، كتركيا واليونان ومع ذلك نكما ان ه

 فهي متخلفة .

يمكن ان نؤكد وجود عالقة بين التخلف االقتصادي والعوامل  لهذه االسباب السابقة ال

 الجغرافية .
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 نظرية الحلقة المفرغة للفقر : -2

 

، سينجر ، ميردال ( ان سبب التخلف ومن  أصحاب هذه النظرية امثال ) نيركسه يرى

التطور هو وجود مجموعة من القوى والعوامل في البلدان النامية ،  يرتبط  قبةثم ع

  يمكن حل هذه المشكلة اوبعضها ببعض ويؤثر بعضها على بعض ، وتتداخل احيانا فال

 ى.يمكن حلها بدورها دون حل المشكلة االول حل مشاكل اخرى والتي التلك دون 

المستوى  مثال : ان انخفاض الدخل الفردي في البلدان المتخلفة مرتبط بانخفاض

 المعيشي للعمال وخاصة سوء التغذية وهذه االخيرة نتيجة النخفاض الدخل الفردي .

 اليها ان افتراضات مذهب الحلقات المفرغة متعدد االشكال فالى جانب العوامل المشار

سبب التخلف يتركز في العالقة بين وتائر نمو االنتاج  يرى مؤيدو الحلقات المفرغة ان

 الصناعة وضيق السوق .... الخ . روتزايد عدد السكان ، بين تطوي

لبحتة عوامل تدخل ضمن عناصر نظرية اأي ان هناك باإلضافة للعوامل االقتصادية 

 العوامل المفرغة تتعلق بعلم السكان ونظام التعليم والصحة وغيرها .

النمو ، فان "  مالي احد العوامل الهامة في تحديد معدلراكم الرأسمستوى التكما ان 

نيركسه " يشير الى وجود حلقتين للفقر فيما يتعلق بندرة رأس المال في الدول النامية ، 

إحداهما من جانب العرض واالخرى من جانب الطلب . ذلك ان مستوى االستثمار 

 ى الحافز على االستثمار من ناحية اخرى .ض االدخار من ناحية وعلريتوقف على ع

يرى " نيركسه " ان الطريق الوحيد هو بتوسيع  وللخروج من الحلقات المفرغة للفقر، 

البدء باالستثمار في عدد من الصناعات الصغيرة ، والتي  قاالسواق التجارية عن طري

لتين االستحداثية اليجب ان تكون استثمارات رأسمالية لضمان المبادرة الفردية والعقلية 

 يملكهما الرأسمالي فقط .

 

 يعد نيركسه بعض االمكانيات والحلول التي يمكن استغاللها :

 االدخار على حساب الطبقة العاملة في الزراعة ، وليس على حساب الطبقات البرجوازية . -1

ثمارات تعدم االتجاه السريع نحو التصنيع ، واالكتفاء بمشاريع البنى التحتية لتسهيل االس -2

 ج المواد األولية .ارلزراعي واستخاألجنبية في مجال االنتاج ا

االعتماد على المبادرات الفردية في مجال االستثمار ، تحت دوافع الربح والمنافسة والمشروع  -3

الحر ، وابعاد الدول عن التدخل في ادارة وتوجيه االقتصاد الوطني ، وحصر دورها في تهيئة 

 األساسي .لمالئم للمستثمرين من خالل بناء مشاريع البناء التحتي ا تثماريالمناخ االس

 وقد توجهت لهذه النظرية انتقادات عديدة اهمها :

التي تربط بموجبها هذه النظرية بين المتغيرات ، عالقة بسيطة تعود الى  لسببيةان العالقة ا -1

عامل واحد ، فمثالً : انخفاض مستوى الدخل يؤدي الى انخفاض االدخار ، ولكن هناك عوامل 
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عديدة تؤثر باالدخار كتوزيع الدخل والعادات والتقاليد للمجتمعات التي تختلف من مجتمع آلخر 

 ، وطرائق االنفاق .

ترى هذه النظرية ان الحلقة المفرغة للفقر ، ظاهرة تمر بها كل المجتمعات ، ولكن لم تفسر هذه  -2

 ت الغربية بهذه المرحلة ، وكيف تجاوزتها .االنظرية كيف مرت المجتمع

 

 

 

 

 

 نظرية التقسيم الدولي للعمل في القرن التاسع عشر:

 

لبالد األوروبية ، وترتب على هذه الثورة لقد ترتب على الثورة الصناعية تحول وتغيير ضخم في ا

تحول في أساليب االنتاج وتطور المشروع الرأسمالي ، مما أدى إلى زيادة فرص العمل وزيادة دخل 

الفرد وارتفاع مستوى المعيشة وتحسن أساليب الصحة، مما أدى إلى زيادة السكان وبالتالي بدأ البحث 

 عن مصادر للمواد الخام .

الدول لصناعية الكبرى في ذلك الوقت إلى قارة إفريقيا وآسيا ، وتدفقت رؤوس األموال لذلك اتجهت 

واالستثمارات إلى هذه الدول ، وقد تركزت هذه االستثمارات على المواد الخام والنشاط االستخراجي 

ما يلي قاً لفقط وتصديره إلى الدولة األم ، وهذا ما أدى إلى ظهور تقسيم العمل الدولي. وتعمق التخلف وف

: 

التخصص في انتاج المواد األولية أدى إلى اختالل الهيكل االنتاجي  -

 لهذه الدول

عدم قدرة هذه الدول على الحصول على حجم الفائض االقتصادي  -

 المتولد في اقتصاداتها

القضاء على القطاع الصناعي القائم والهروب الى القطاع الزراعي  -

 الستيعاب العمالة

ة نتيجة النتعاش القطاع الزراعي مما استتبع تحسن وجود زيادة نسبي -

 وسائل الصحة ، وبالتالي زيادة عدد السكان وانتشار البطالة

الغزو الفكري لهذه المجتمعات مما أدى إلى انهيار المجتمع سياسياً  -

 وثقافياً وعلمياً .

 ار اإلبقاء على وضعوبالتالي يمكن القول أن جوهر التخلف االقتصادي حالياً يكمن في عملية استمر

 التبعية واالندماج في السوق الرأسمالية العالمية .
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 خصائص التخلف االقتصادي:

 

لم يجمع المفكرون االقتصاديون على تحديد خصائص التخلف، ولكنهم تحدثوا عن بعض الصفات التي 

 تميز البلدان النامية من البلدان المتقدمة ، وأهم هذه الصفات:

المرتفع وهو السمة المميزة ألغلب البلدان النامية إذ يصل معدل النمو السكاني النمو السكاني   -1

 ( ، ويرجع النمو السكاني إلى عدة عوامل ، أبرزها : %3إلى حوالي ) 

 

   االنخفاض الكبير في معدالت الوفيات نتيجة تقدم الطب والقضاء

 على األمية.

 ظمة الصحة المساعدات الصحية وبرامج الرعاية التي تنفذها من

 العالمية .

  ارتفاع معدل الوالدات ارتفاعاً كبيراً ، نتيجة غياب الوعي ، والقيم

 والعادات والتقاليد التي ترافق الدول النامية .

وفي أغلب المجتمعات النامية ، يرافق النمو السكاني المرتفع تركيب سكاني غير متوازن ، إذ تكون 

 : ي( من السكان . ويترتب على ذلك ما يأت %40نسبة األطفال دون سن الخامسة عشر ) 

  استنزاف األموال التي يمكن أن تخصص للتنمية واالستثمار من

 أجل تلبية متطلبات الحياة لهذه الفئة كالصحة والتعلم .

  ارتفاع نسبة اإلعالة في هذه المجتمعات نتيجة عدد أفراد األسرة

 الواحدة .

 المتطورة . انخفاض القوى العاملة قياساً بالدول 

  ارتفاع معدالت البطالة نتيجة عجز البلدان النامية عن خلق فرص

 عمل موازية للنمو السكاني المرتفع .

  عجز القطاع الزراعي عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية

زيادة في المستوردات وما يحمله هذا من تأثيرات  س، وهو ما ينعك

 في ميزان المدفوعات.

 

 المقنعة :البطالة  انتشار -2

 

ة هي نتيجة حتمية الرتفاع معدالت النمو السكاني في البلدان التي يكون فيها مقنعإن البطالة ال

 معدل النمو السكاني أكبر من معدل النمو االقتصادي .
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 وتتجلى البطالة المقنعة في المظاهر اآلتية :

 ارتفاع افق ذلك رارتفاع عدد العاملين بالقطاع الزراعي دون أن ي

يمكن مالحظة ذلك في البلدان التي ينتشر  نتاج، بحيثكميات اال

لي لألرض حيث يعمل أفراد األسرة ئفيها نظام االستغالل العا

 لحسابهم الخاص دون مقابل .

  ارتفاع عدد العاملين في القطاع العام نتيجة سياسة االحتواء

موازية في الحكومي لليد العاملة دون أن ترافق هذه الزيادة زيادة 

 االنتاج .

 

 

 

 انخفاض مستوى معيشة السكان : -3

إن انخفاض مستوى معيشة السكان ناجم عن انخفاض الدخل الذي هو حصة الفرد من الدخل القومي 

السنوي ، ويمكن جلياً استخدام معيار متوسط دخل الفرد للمقارنة بين الدول ، حيث تعرف البلدان 

 ها متوسط دخل الفرد قياساً بالدول المتطورة .بالمتخلفة بأنها البلدان التي ينخفض 

 هذا المعيار برأي مجموعة من االقتصاديين ، غير دقيق لألسباب التالية : ولكن

  إن اعتماد معيار الدخل الفردي للتمييز بين البلدان المتقدمة والبلدان

غير دقيق ، فهناك بعض الدول النفطية يكون متوسط دخل  المتخلفة

ة ، رالفرد فيها مساوياً تقريباً لمتوسط دخل الفرد في البلدان المتطو

 ومع ذلك تصنف من ضمن البلدان المتخلفة .

أيضاً من المؤشرات التي تستخدم لقياس مستوى المعيشة لمجتمع ما ، مؤشر مستوى االستهالك . 

كما هو معروف استخدام السلع والخدمات استخداماً مباشراً ونهائياً في اشباع حاجات  االستهالكف

ل النامية المتقدمة نالحظ انخفاضه في األولى قياساً إلى الثانية األفراد . وبموازنة مؤشر االستهالك للدو

 خاصةً من ناحية الغذاء والخدمات الصحية .

 انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي : -4

يعرف انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي بأنه الزيادة الطفيفة في الطاقة االنتاجية للمجتمع ومن ثم 

 التقنيات الحديثة في مجال االنتاج . استخدام و والتطور ، وانخفاضعدم قدرة قوى االنتاج على النم

 يرجع انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي في الدول المتخلفة إلى عدة عوامل أبرزها :

 : انخفاض مستوى الدخل الفردي 
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هذا يؤدي إلى تحويل الجزء األكبر من هذا الدخل إلى تأمين 

وانخفاض حجم االدخار الذي الحاجات األساسية كالغذاء واللباس 

 ينعكس أيضا على انخفاض االستثمار .

 

 : انخفاض حجم الفائض االقتصادي الفعلي 

الفائض االقتصادي بالتعريف هو الفرق بين االنتاج الفعلي الجاري 

، وعادة ما يتوجه هذا الفارق إلى االستثمار ،  يواالستهالك الجار

ض معاناة كبيرة ، ئلفاانخفاض هذا ا من والدول النامية تعاني

 النخفاض إلى أسباب عديدة ،أهمها :اويعود هذا 

قيام الشركات األجنبية العاملة في هذه البلدان بتحويل أرباحها  -أ

 إلى بلدانها األم.

 عدم عدالة توزيع الدخل القومي ، وهنا نواجه إشكاليتين : -ب

خل األولى : انخفاض دخل الطبقات الفقيرة ومن ثم استنزاف كامل الد -

 لسد االحتياجات الضرورية .

الثانية : انخفاض ميل الطبقات الغنية لالدخار ، وتميزها بعادات  -

 استهالكية مشوهة كبناء القصور وشراء السيارات الفاخرة .

-  

 سيطرة النشاط الزراعي و اإلستخراجي : -5

ام متوسط اسهتتميز البلدان النامية بسيطرة النشاط الزراعي و اإلستخراجي فيها ، إذ يبلغ 

( في معظم الدول النامية ،كما يتراوح عدد العاملين في %30الزراعة في الناتج القومي حوالي )

( كما يكون النشاط االستخراجي رديفا للقطاع  %50إلى  %30القطاع الزراعي بين ) 

 الزراعي في البلدان النفطية ويتضح ذلك من هيكل انتاج البلدان النامية وصادراتها .

 تب على سيطرة النشاط الزراعي واالستخراجي عدة نتائج :يتر

  اعتماد البلدان النامية في صادراتها على منتوج واحد أو أكثر ، مما

يجعل صادراتها عرضة للتقلبات نتيجة لألحوال المناخية وتقلبات 

 األسعار .

  تخلف القطاع الزراعي في البلدان النامية بالرغم من سيطرته ومن

 نتاجية الفرد .ثم إنخفاض إ

 المتخلفة بتصدير المواد األولية وإعادة  النامية تقوم البلدان

يترتب على ذلك من خلل في ميزان  استيرادها مصنعة وما

 المدفوعات .

  

 عدم استقرار أسواق الصادرات : -6

إن عدم استقرار الصادرات للبلدان النامية  هو نتيجة لسيطرة القطاع الزراعي واالستخراجي 

 ذلك لألسباب التالية :ويعود 
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  إن سيطرة الصادرات الزراعية وخاصة التخصص في سلعة أو

سلعتين ، يؤدي إلى حدوث خلل في حجم الصادرات عند حدوث 

نتيجة العوامل المناخية أو  اوطراب في سوق هذه السلع ، ضإ

 غيرها .

  تعرض حجم الصادرات لهزات عنيفة  في حال تعرض اسواق

 . النفط لعدة اضطرابات

  بقاء على الدول النامية مصدراً االعمدت الدول االستعمارية على

للمواد االولية الخام للمواد الغذائية الرخيصة التي يحتاج اليها التقدم 

 لصناعي في اوروبا .

 . شدة المنافسة من البدائل الصناعية 

  سياسات الحماية الجمركية التي تضعها الدول النامية لحماية انتاجها

 . المحلي

 

 البنى االجتماعية المتأخرة : -7

ت والتقاليد اتعرف على انها مجموعة العالقات والمؤسسات االجتماعية والسياسية ، والعاد

 والقيم التي تسود مجتمعاً ما ، وتؤثر باألفراد وسلوكهم .

عية ى اساس فردي ، تنشأ بينها عالقات التبيش في نطاق اقتصادي قديم قائم علفالبلدان التي تع

الشخصية ) القرابة ، العشائرية االقليمية ، الطائفية ( اضافة الى مجموعة من العادات والتقاليد 

الموروثة التي تعيق المبادرة الفردية واالبتكار ، وتقف عقبة في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية .

 واألمثلة على ذلك كثيرة نعدد بعضها :

 ل اليدوية .عدم احترام المهن واالعما 

 النفوذ الهائل التي تتمتع به الطبقات الحاكمة 

 تفضيل االعمال المكتبية وعدم احترام الوقت 

  االنفاق االستهالكي الذي يصل الى حد البزخ على المناسبات

 الدينية واالفراح والمآتم

 . االحتفاظ بالمدخرات على شكل حلي وذهب 

  النشاط االنتاجي تفريغ المرأة لألعمال المنزلية وابعدها عن

 وارتفاع نسبة االمية بين النساء .

توجد بدرجة واحدة في جميع البلدان ،انما تتفاوت من بلد آلخر ومن مجتمع  ذه العادات والتقاليد الهو

 آلخر .
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