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 نظريات التنمية االقتصادية

  

  : تعريف التنمية االقتصادية :
ا
 أوال

 هناك عدة تعاريف للتنمية االقتصادية تنسب الى مجموعة من الباحثين منها :

  تعريف جيرالد مايرGerald M – Mier   : 

 االقتصادية هي عملية يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خالل فترة من الزمن .التنمية 

 

  تعريف آرثر لويسArthur Louis  : 

تبدأ التنمية عندما يبدأ املجتمع بزيادة مدخراته بنسبة كبيرة مع كل ما يترتب على ذلك من تغيير في املتطلبات  

 ر . واملؤسسات والتقنية وارتفاع معدالت االستثما

 

  واجل  –تعريف س S Wagel : 

ة واالحوال املرغوب فيها او التي يمكن تحقيقها . وبحسب"واجل" يمكن تقدير بواننة  بين احوال املعشةة الغالامل 

 التنمية االقتصادية على اساس املعايير التالية :

 النمو الذي يتم بين فترة واخرى . .1

 .التقييم املبني على املواننة بين االشخاص  .2

 في الوقت نفسه  ويستدل على ذلك من انخفاض مستوى املعشةة بين  .3
ً
املقارنات الدولية التي تحدث عموما

 البلدان النامية واملتطورة .

 التقييم على اساس املواننة بين االنظمة . .4

 

  تعريف شيليوفورتادوSelco Furrtaddo  : 

 ل تركيبات جديدة لعوامل االنتاج .العملية التي يتم فيها نيادة انتاجية العمل من خالل ادخا
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 اما تعريفنا للتنمية فهو 

هي مجموعة التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي تؤدي الى تغيير التنمية االقتصادية : 

جذري في البنى الهيكلية لالقتصاد وبناء الية اقتصادية جديدة تسمح للمجتمع من خاللها ، وباالعتماد على موارده 

 ، وتونيع عادل للدخل بين مختلف فئاتالذاتية ، بتحقيق نيادة مطردة ، في الناتج االجمالي ودخل الفرد الحقيقي 

 املجتمع وطبقاته .    

 

 
ا
 : الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية :  ثانيا

تعتبر التنمية والنمو االقتصادي من املفاهيم الةائعة في علم االقتصاد اذ تعتبر الهدف الرئشس ي في اغلب النظريات 

م ادارة الحكومات التي تهتم بتطوير بالدها واندهار شعبها ، ولكن يجب االنتباه الى االقتصادية واكثر املواضيع التي ته

 وجود فرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية .

 

 هو الزيادة املضطردة طويلة االجل في نصشب الفرد من الدخل الحقيقي . فالنمو االقتصادي :

 وبذلك حتى يكون هناك نمو يجب ان يكون : 

 الزيادة املضطردة : وبذلك فان الزيادة الدورية الناتجة عن ظروف معينة ال تعتبر نمو اقتصادي . .1

 الزيادة حقيقية ولشست نقدية : وحتى تكون الزيادة حقيقية  يجب ان نستبعد اثر التضخم . .2

حقيقية اال اذا كان وبذلك نقول انه لن يكون هناك نمو اقتصادي او ان الزيادة النقدية التعبر  عن نيادة 

 معدل الزيادة في الدخل النقدي اكبر من معدل التضخم .

 

 معدل التضخم –معدل النمو االقتصادي الحقيقي  = معدل النمو االقتصادي املوسمي 

 

 . سالبةكانت القيمة السابقة  وبالتالي لن يكون هناك تضخم اال اذا

ن هناك نمو في الدخل الفردي الحقيقي ، وهذا في حالة ما ولكن يمكن ان تكون القيمة موجبة ، ومع ذلك اليكو 

اذا كان معدل نمو السكان يفوق معدل نمو الدخل الكلي ، باعتبار أن الدخل الفردي هو حاصل قسمة 

الدخل الكلي على عدد السكان ، وبالتالي اذا ناد عدد السكان والدخل الحقيقي بنفس النسبة ، فان الدخل 

اما اذا ناد عدد السكان بنسبة اكبر فان الدخل الفردي الحقيقي سشنخفض ، بشنما اذا ناد  الفردي يبقى ثابت ،

السكان فان الدخل الفردي الحقيقي سيرتفع ، وتنعكس النتيجة في  الدخل الوطني بنسبة اكبر من نسبة نيادة

 الحاالت على املستوى املعشش ي .
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 وعليه فإن :

 

ــ=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحقيقي معدل النمو االقتصادي ــــ ـــ ـــــ ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             

 

يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في مفهوم النمو االقتصادي : اذا 

 ن ان يهتم بهيكل تونيع الدخل الحقيقي بين االفراد او بنوعية السلع والخدمات املقدمة . املتوسط  دو 

على حدوث تغيير هيكلي في تونيع الدخل واالنتاج وتهتم بنوعية التنمية االقتصادية  وعلى نقيض منه ، تركز 

 الى النوع ، وبصفة عامة تعرفالسلع والخدمات املقدمة لالفراد اي : انها ال ترتكز على الكم فقط بل تتعداه 

التنمية بانها العملية التي تسمح او يتم من خاللها نيادة في االنتاج والخدمات ونيادة في متوسط الدخل 

 الحقيقي مصحوبا بتحسين الظروف املعشةية للطبقات الفقيرة . 

 و االقتصادي والتنمية االقتصاديةجدول يوضح الفرق بين النم

 

 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي 

 

  يتم بدون اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث

 تغيير هيكلي للمجتمع .

 

  يركز على التغيير في الحجم او الكم الذي

 يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات .

 

  ال يهتم بةكل تونيع الدخل الحقيقي الكلي بين

 االفراد .

 

 . ال يهمه مصدر نيادة الدخل القومي 

 

  مقصودة )مخططة ( تهدف الى تغيير عملية

يان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة افضل نالب

 الفراده .

 

 . تهتم بنوعية السلع والخدمات نفسها 

 

  ، تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي

 خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة . 

 

 . تهتم بمصدر نيادة الدخل القومي وبتنويعه 
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االقتصادية : تهدف التنمية االقتصادية الى تحقيق مجموعة من األهداف اهداف التنمية 

 أبرزها :

 زيادة الدخل القومي :  .1

ان الدخل القومي هو سبب وهدف ألية عملية تنمية ، فهو سبب الن انخفاض الدخل القومي يعني 

انخفاض مستوى املعشةة للسكان ، ومن ثم يدفع البلدان النامية لتجاون هذا االنخفاض ، وهو هدف 

النهائي  قوميلبلد يسير باتجاه التنمية يسعى الى نيادة الدخل القومي الحقيقي الذي هو مجموع الناتج ال

من السلع والخدمات ، ويجب ان تكون الزيادة مستمرة ولشست مؤقتة لدورة تجارية واحدة مثال ، ولكن 

 نيادة الدخل القومي تحكمها عوامل عديدة ابرنها : 

 . معدل الزيادة في السكان : فكلما ناد كانت الزيادة املطلوبة في الدخل القومي اكبر 

  الفنية : كلما نادت ارتفعت قدرة البلد على نيادة الدخل .امكانيات البلد املادية و 

 . توفر رؤوس االموال 

  الكوادر واملهارات الوطنية 

 

 رفع مستوى املعيشة :  .2

فزيادة الدخل القومي هي وسيلة لرفع مستوى املعشةة ، ولكن لشس بالضرورة ان يرافق اندياد الدخل 

 ة عوامل تحكم هذا املوضوع : القومي ارتفاعا في مستوى املعشةة . فهناك عد

 . نسبة الزيادة في السكان يجب ان تكون اقل من الزيادة في الدخل القومي 

  نظام تونيع الدخل وعدالته : ذلك ان عدم عدالة تونيع الدخل تؤدي الى تركزه في ايدي فئات قليلة قد تنفقه على

 خارج البالد .سلع كمالية او خارج البالد مما يؤدي الى تسرب القسم االكبر 

وعلى العموم يقاس مستوى املعشةة بمتوسط استهالك الفرد من السلع والخدمات ، كما يرتبط بمتوسط نصشب 

 الفرد من الدخل القومي الحقيقي .
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 بناء آلية اقتصادية ذاتية :  .3

نيادة  ي تتمكن منكيجب ان تؤدي عملية التنمية االقتصادية الى احداث تغيير في البنيان االقتصادي ل

 الدخل القومي ورفع مستوى املعشةة .

 ويمكن تعريف البنيان االقتصادي على انه مجموعة العالقات والنسب التي تميز اقتصاد ما ، ومنها :

 . نسبة اسهام كل قطاع في الناتج القومي 

 ن تؤدي الى نمية يجب اونسبة القطاع املنتج لوسائل االنتاج والقطاع املنتج ملواد االستهالك .وعليه فان عملية الت

 احداث تغيير في البنيان االقتصادي وفقا لحاجات االقتصاد . ومن التغييرات املنةودة : 

 . تخفيض سيطرة القطاع الزراعي على االقتصاد ونيادة اسهام الصناعة 

 ى لاحداث تغيير مناسب بين مجموعتي العرض والطلب بما يكفل خلق آلية اقتصادية تضمن النمو املطرد وع

 اساس محلي . 
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                 النظريات االقتصادية في التنمية 

  : نظرية التنمية املتوازنة 

 

ائرة في طريق النمو هي ضيق حجم السوق سالتي تواجه البلدان الترى هذه النظرية ان املةكلة االساسية 

 الوطنية ، الذي يمكن ارجاعه الى عدة عوامل :

 

 انخفاض االنتاجية . -

 انخفاض حجم الدخل الفردي ومن ثم تدني مستوى املعشةة . -

 انخفاض امليل الوسطي لالدخار . -

 

يرى املفكر االمريكي " روندشتاين " وغيره من رواد هذه النظرية استحالة تحقيق التنمية في البلدان 

ى املدى عل املتخلفة عن طريق تصدير املواد االولية ، بسبب انخفاض الطلب العاملي على هذه املواد

الطويل ، واليمكن تحقيق التنمية عن طريق تصدير السلع االستهالكية الصناعية نتيجة السياسات 

 التجارية التي تطبقها البلدان املتطورة . 

 اذا التنمية يجب ان تركز على الجبهة الداخلية من خالل نقاط رئشسية يطرحها رواد هذه النظرية : 

 

  املةروعات الصناعية الخفيفة التي تؤمن حاجات االستهالك املحلي .اقامة مجموعة كبيرة من 

 . يجب ان تكون هذه املةروعات متكاملة في تلبية االستهالك املحلي 

  ان االستثمار في صناعة معينة سيخلق وفورات اقتصادية تؤدي الى نيادة الطلب الفعال على

الناجم من نيادة دخولهم وهذا سيؤدي الى  منتوجات الصناعات االخرى ، نتيجة نيادة طلب العاملين

 نيادة هامش الربح ومن ثم الحافز املشجع على االستثمار .

  ان الصناعات االخرى التي انداد الطلب على منتجاتها ايضا سيخلق لديها وفورات توجهها الى بقية

 لصناعات االخرى ......... وهكذاا
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 اشكال التنمية املتوازنة :

 نظرية التنمية املتواننة عدة اشكال لها :يطرح انصار 

  : التوازن في النطاق االفقي لالنتاج : اوال 

يقصد به ان يتم النمو في القطاع الصناعي او الزراعي على نحو متوانن فال ينمو قطاع بنسبة كبيرة 

القطاعات قياسا الى القطاعات االخرى على نحو يؤدي الى نيادة طلب هذا القطاع على منتوجات 

االخرى التي تعجز عن تلبية هذا الطلب واليعني ذلك ان النمو يجب ان يتم بةكل متساوي وانما يتم 

 –نمو كل قطاع على نحو يتالءم مع مرونة طلب الدخل وقد طرح هذا الةكل من قبل "روننةتاين 

ل تحتية وهذا يالءم حارودان " في اعقاب الحرب العاملية الثانية ولكن هذا الةكل يهمل نمو البنية ال

قر الى البنية التي تفت البلدان املتقدمة التي تتميز ببنية تحتية متطورة وال يالءم حال البلدان النامية

 ةالتحتي

 

 
 
 : التوازن بين القاعدة الهيكلية وانشطة االنتاج املباشر : ثانيا

االستثمارات نحو القاعدة وضع هذه النظرية االقتصادي االمريكي " نيركسه " اذ بين اهمية توجه 

الهيكلية ومةروعات البنية التحتية الن هذه االستثمارات تمثل حاجة لكل الصناعات واالنةطة 

 على مستوى كل القطاعات االقتصادية املةكلة 
ً
االخرى ومن ثم عدم توافرها سيخلق اختناقا

ثر يحتاج الى اموال ضخمة اك لالقتصاد القومي وقد بين "نيركسه" ان االستثمار في القاعدة الهيكلية

 من باقي املجاالت .

ان نموذج التوانن بين القاعدة الهيكلية وانةطة االنتاج املباشر يقوم على تأمين توانن بين القطاع 

 القاعدة الهيكلية على نحو يتجنب حدوث اختناقات وهدر الطاقات .و االنتاجي لسلع االستهالك 

 

 ية املتوازنة : االنتقادات املوجهة لنظرية التنم

 لقد وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات اهمها :

ان جوهر النظرية يقوم على اعطاء دفعة قوية من االستثمارات على جبهة عريضة من  .1

 وتقنيات وخبرات تعجز 
ً
املةروعات االستثمارية في مختلف االنةطة ، وهذا يتطلب امواال

نظرية تكون اقرب الى البلدان املتطورة التي تتوافر البلدان النامة عن تأمينها ومن ثم فإن هذه ال

فيها االمكانيات املادية والخبرات والتقنيات وتحتاج فقط الى نيادة التةغيل واستخدام الطاقات 

 االنتاجية املعطلة .
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نةاء الصناعات االستهالكية وتهمل الصناعات االنتاجية وقد ان هذه النظرية تركز على البدء بإ .2

يؤدي هذا التركيز الى االسراع بنمو الدخل القومي في املراحل االولى للتنمية ولكن مستقبال 

 سيكون معدل النمو اقل منه اذا تم توجيه املوارد نحو مةروعات السلع االنتاجية .

 لنظرية التنمية املت .3
ً
 من رؤوس االموال وقد افترضت هذه تحتاج التنمية وفقا

ً
 كبيرا

ً
واننة حجما

 وجود مرونة في عرض رأس املال في البلدان النامية وان العقبة الرئشسية تتمثل في 
ً
النظرية سلفا

 استخدامها .

ان اغلبية االقتصاديين الذين حللوا شروط تطور البلدان النامية افترضوا تحطيم التناسبات  .4

ل القائمة كـةرط اساس ي للنمو بشنما تحاول هذه النظرية املحافظة على املوجودة وكسر الهياك 

 التوانن والتناسبات القائمة في البلدان النامية .

قد تتمكن البالد النامية من حةد كثير من الصناعات ولكن قد تكون املةروعات كبيرة فال  .5

 لضياع الوفور تعمل بالحد االقل كما انها قد تكون صغيرة فتنخفض الكفاية االنتاج
ً
ات ية نظرا

 التي يحققها الحجم االمثل للمةروع .

 

 : نظرية التنمية غير املتوازنة 

 تنطلق هذه النظرية من التطور االقتصادي الذي عاشته اوروبا الغربية على النحو التالي :

 يفوق املعروض منها بكثير . .1
ً
 ينمو الطلب على سلعة معينة نموا

 السلعة التي نما الطلب عليها وتهمل االخرى .تتجه االستثمارات نحو  .2

 يخلق عدم توانن يتطلب توجيه استثمارات جديدة نحو سلعة اخرى نما الطلب عليها . .3

ومن ثم على مستوى االقتصاد الوطني ما ان تسد فجوة حتى تبرن االخرى وهكذا تستمر عملية 

 سد الفجوات ويبقى عدم التوانن امليزة االساسية لالقتصاد .

تنسب هذه النظرية الى كل من ) ألبرت هيرشمان وفرا نسوا بيرو ( وكـمثال على هذه النظرية 

نفترض حدوث نيادة كبيرة على الطلب على االغذية املعلبة )املرتديال( ستؤدي هذه للزيادة الكبيرة 

 في صناعة العلب املعدنية وتصبح لدي
ً
ا فجوة نفي مصانع املرتديال ، لكن هذه الزيادة تخلق نقصا

نتيجة االستثمارات مللئها عن طريق اقامة املزيد من مصانع العلب املعدنية كما ان هذا التوسع 

سيخلق فجوة اخرى في عرض اللحوم اذ يتجه املزارعون الى نيادة تربية العجول واالبقار لزيادة 

 انتاجهم .......... وهكذا . 
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ان استثماراتها في قطاعات معينة دون غيرها ، وبحسب هيرشمان على البلدان النامية ان تركز 

لقدرة هذه القطاعات على احداث اثار لتمويل استثمارات في تعبئة القطاعات االقتصادية 

 االخرى .

يطلق على تلك القطاعات ) اقطاب النمو (  و ) مراكز النمو ( ملا تملكه من تأثيرات تحريضية في 

 بقية القطاعات .

ة بين آثار الدفع الى االمام وآثار الدفع الى الخلف كما ميزت بين آلية وقد ميزت هذه النظري

 التحريض املباشر وآلية التحريض غير املباشر : 

 

 آثار الدفع الى االمام :

وهي تلك التي تحدثها القطاعات االساسية ) مراكز النمو ( في القطاعات الالحقة فيها او التي 

 تستخدم مخرجاتها كـمدخالت لها .

 آثار الدفع الى الخلف : 

وهي تلك التي تحدثها القطاعات االساسية في القطاعات السابقة لها وتزودها بمستلزمات االنتاج 

 دخالتها هي مخرجات لعملية سابقةبحيث تكون م

 آلية التحريض املباشر : 

ت منتوجاتتم عندما يؤدي االستثمار في صناعة معينة الى نيادة الطلب على منتوجاتها وعلى 

 من االمام او الخلف .
ً
 صنعية مرتبطة فيها فنيا

 

 آلية التحريض غير املباشر :

ها ب صناعات اخرى غير مرتبطة صناعة معينة الى نيادة الطلب عل تتم عندما يزيد الطلب على

 ومن ثم نستطيع ان نحدد األولويات كما يأتي : ة الدخل من خالل نياد

التي تمتلك اكبر قوة دفع لألمام والخلف في الوقت نفسه وهي الصناعات الوسيطة اذ  يعطي للصناعاتالخيار االول : 

انها تحرض الصناعات السابقة لها لتقديم مواد االنتاج االولية وتحرض الصناعات الالحقة لها من خالل تزويدها 

 بمتطلباتها .

 دفع لألمام اي املنتوجات النهائية .قوة ضعف ايعطي للصناعات ذات اكبر قوة دفع للخلف و الخيار الثاني : 

اخذ  يمكن يعطي للصناعات ذات اكبر قوة دفع لألمام واضعف قوة دفع للخلف ) منتوجات اولية ( . والالخيار الثالث : 

 
ً
 البلدان النامية . ألحوالهذه االولويات قاعدة ثابتة اذ يمكن تغير االوراق تبعا
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 وازنة : ايجابيات نظرية التنمية غير املت

 

ترى هذه النظرية ان التنمية تتم عن طريق توجيه االستثمارات الى فروع محددة تتميز بآثار  .1

يميزها عن نظرية التنمية املتواننة من حيث التوفير باالستثمارات ومن ثم  تحريضية وهذا ما

 التمويل الذي يمثل مةكلة اساسية في اوضاع البلدان النامية .

 ر منطقية وواقعية من حيث افتراضها ان تطور املجتمع يتم عبر مراحل .تعد هذه النظرية اكث .2

 على الصناعات الكبيرة لالستفادة من الوفورات التي يخلقها االنتاج الكبير .ة تؤكد هذه النظري .3

تؤكد هذه النظرية ان التوانن يمكن ان يتم على املدى الطويل ولكنه لشس الطريق لتحقيق  .4

 التوانن املستهدف .

 

 سلبيات نظرية التنمية غير املتوازنة : 

تفترض هذه النظرية ان املةكلة االساسية في البلدان النامية هي املفاضلة وطريقة اتخاذ قرار  .1

االستثمار ، ومن ثم تهمل  عوامل اكثر اهمية كالتمويل وعرض املوارد وغيرها اضافة الى ذلك قد 

 ان يعرقل عملية التنمية باسرها . تكون بعض االختالالت ذات طابع خاص ومعقد يمكن

تركز هذه النظرية في سياق ترتيبها لألولويات في الخيار الثاني على اعطاء اهمية للمةروعات ذات  .2

 أو نسبيا 
ً
اكبر قوة دفع للخلف واقل قوة دفع لألمام وهذا يعني اهمال للقطاع الزراعي ولو جزئيا

ان النامية كـقطاع بسيط من جهة اضافة بالرغم من اهمية قطاع الزراعة في اوضاع البلد

 للضرورات التي تفرضها انمة الغذاء ومعدالت النمو السكاني .

تفترض هذه النظرية انه وفي سياق النمو وفي حال حدوث وفورات في قطاع تنتقل الى قطاع اخر  .3

ر لتأمين خعلى هيئة نيادة في الطلب تؤدي الى تحفيزه ومن ثم تهمل احتمال تسرب جزء منه الى اال 

 للخارج في حال تم االعتماد على االسواق الخارجية 
ً
بعض الحاجات كما يمكن ان يتسرب كامال

 لسد الفجوة الحاصلة ومواطن الطلب الجديد .

يمكن في بعض البلدان النامية تطبيق هذه النظرية لصعوبة معرفة العالقات االرتباطية بين  ال .4

 ئية دقيقة .القطاعات نتيجة غياب وجود ارقام احصا
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 : نظرية التنمية القطبية 

وضع هذه النظرية االقتصادي الفرنس ي " فرانسوا بيرو " ومفادها ان تركيز االستثمارات على صناعة 

معينة تتمتع بآثار تحريضية كبيرة ستؤدي بالضرورة الى تحريك مجموعة كبيرة من الصناعات 

فروع االقتصاد الوطني وتسمى هذه الصناعة قطب واالنةطة لينقل تأثيرها التحريض ي الى مختلف 

 التنمية .

 

صناعة محركة اساسية تستقطب حولها مجموعة من الصناعات واالنةطة يعرف قطب التنمية : 

االنتاجية ، ويتوافر لها سوق واسعة وتتمتع بآثار تحريضية كبيرة وتؤدي في حال اقامتها الى دفع 

على تطوير النةاط االقتصادي في مختلف جوانب هذا االقتصاد االقتصاد الوطني الى االمام والحث 

 ولكي يؤدي قطب التنمية مهمته البد من توافر شروط معينة : 

 توافر املواد الطبيعية الالنمة لالستثمار املقام . .1

 توافر اليد العاملة . .2

 اقامته بالحجم االمثل الذي يتيح االستفادة من الوفورات السليمة . إمكانية .3

 كون له ارتباط قوي امامي وخلفي مع االنةطة االخرى .ان ي .4

 

وتلتقي نظرية التنمية القطبية مع نظرية التنمية غير املتواننة من حيث تركيز كل منهما على عدد 

محدود من االستثمارات االكثر تحريضا والقادرة على تطوير صناعات سابقة ) قوة دفع الى 

 الى االمام ( .الخلف ( وصناعات الحقة ) قوة دفع 

 

من خالل ما سبق نالحظ ان قطب التنمية يمارس دوره في عملية التنمية االقتصادية من خالل 

تأثيره على اقامة صناعات سابقة وصناعات الحقة وتةغيل االيدي العاملة وتأهيلها وخلق 

 االسواق الالنمة لتسويق املواد املنتجة نتيجة الدخول املونعة على العاملين فيه .

سوف يحقق تركيز االستثمارات في منطقة واحدة الوفر في تكاليف اقامة البناء التحتي األساس ي 

ويمكن للبلد النامي من توجيه موارده نحو مةروعات االنتاج املباشر وفي ذلك يكمن جوهر 

 عقلنة النةاط االقتصادي . 
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