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 الكالسيكية نظريات النمو 

 مقدمة

ينتمي علم االقتصاد إلى العلوم االجتماعية ففي بداية تبلوره كعلم مستقل لم يكن يستخدم وحدات كمية 

 للقياس بل تفسيرات وتأمالت فلسفية لبعض العالقات االجتماعية

عطي وعزلها على نحو يوالظواهر االقتصادية تخضع لعدد كبير جدا من التغيرات التي يصعب تثبيتها 

 نتائج دقيقة إلى حد يمكن معه صياغة قانون قابل للتطبيق في أي زمان ومكان.

على عكس العلوم التطبيقية والتي تمكن دراستها من صياغة القوانين لكل زمان ومكان في العالقة بين 

 بؤ للمستقبل.أيضا التنالمتغير التابع والمستقل حيث يتم عزل وتثبيت المتغيرات الخارجية في كل مرة و

جهها علماء االقتصاد في محاولة الوصول لنظرية شاملة قابلة للتطبيق اهنا يمكن فهم الصعوبات التي يو

 على كل المجتمعات البشرية.

الذي يعطي إلى حد ما السبب الجوهري لتناقض النظريات، وببساطة ال يوجد عيب في عمل قدمه عالم 

 لدراسة بسبب استحالة تكرار نفس الظروف ونفس الخصائص.والفي فهمه للظاهرة موضوع ا

فما ينطبق على فرنسا ال ينطبق على السودان، وما ينطبق على دولة في عصر ما ال ينطبق في عصر 

 آخر.

يعني التقليل من قيمة عمل ما، بل تقييم للعمل الذي أنجزه العالم، وإمكانية  بالتالي النقد الحقيقي والبناء ال

 تكيفه مع المجتمع المدروس بهدف حل المشكلة االقتصادية.تطبيقه و

 نظرية روستو)نظرية المراحل(.نظرية شومبيتر، ووفي هذه المحاضرة سيتم التعرف على 
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  نظرية جوزيف شومبيتر في النمو االقتصادي :

 في مورافيا ـ تشيكيا ، وتوفي في ( اقتصادي وعالم اجتماع امريكي ، ولد1883-1950جوزيف شومبيتر )

 الواليات المتحدة االمريكية .

اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات االقتصادية ، وتمرد على المدارس االقتصادية السائدة في زمنه ، 

 .بين النظرية االقتصادية واالحصاءتأسيس نظرية التحليل الحركي )الديناميكي( ، والجمع حاول 

للنمو  و االطار العامشومبيتر بالمدرسة النيوكالسيكية في اعتبار ان النظام الرأسمالي هتأثر جوزيف 

وس فيما يخص تناقضات الفكر الرأسمالي، فهو يمقت الشيوعية مع لت، وتأثر ايضًا بأفكار مااالقتصادي

النظام  هي ليرث محلذلك ال يدعو إللغاء الرأسمالية وال ينحاز اليها ، إنما تنبأ بانهيار النظام الرأسمال

م وكملها في 1911، وقد ظهرت افكاره في كتابه نظرية التنمية االقتصادية عام االشتراكي وليس الشيوعي

 .م1939كتاب له سنة 

 وأهم افكاره

 ،فزات متقطعة واندفاعات غير متسقةان التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث في صورة ق  -1

ي وذلك بسبب التجديدات واالبتكارات الت ،قصيرة األجل متعاقبةساد والرواج تصاحبها فترات ك

 يحدثها المنظمون والتي من شأنها زيادة االنتاج ودفع عجلة النمو .

، والثاني هو االئتمان المصرفي الذي يقدم عاملين أساسيين األول هو المنظم توقف النمو على -2

 للمنظم إمكانيات التجديد واالبتكار.

 الدينامو المحرك لعجلة التنمية . وأهمية خاصة ووصفه بأنه مفتاح التنمية إعطاء المنظم أ   -3

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

التطورات التي يحدثها المنظم تؤثر في العادات والتقاليد وأذواق المستهلكين التي يمكن ان تأخذ احدى  -4

 أو بعض الصور التالية :

 جديدة.استغالل موارد  .1

 جديدة.استحداث سلع  .2

 جديدة .استحداث أساليب انتاج  .3

 فتح اسواق جديدة . .4

 الصناعات.إعادة تنظيم بعض  .5

 ن انهيار الرأسمالية قد يحدث نتيجة احد او كل األسباب التالية :إ -5

 .يد وقيام الخبراء والباحثين بها(بوار وظيفة المنظم )نتيجة روتينية االبتكار والتجد  -أ

 ( .تتالوالكار ، للمجتمع الرأسمالي )االحتكار يميالتنظزوال اإلطار ـ -ب

 انحالل الطبقة السياسية التي كانت تحميها.  -ج

 العداء النشط المستحكم ضد الرأسمالية من جانب المثقفين والعمال. -د

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 :االقتصادي نمونموذج شومبيتر في الوفيما يلي عرض  

 يتوقف على االستثمار والموارد الجديدة والتراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي  دالة اإلنتاج: -1

O=f(I,K,Q,T) 

 

 المدخرات تتوقف على األجور واألرباح وسعر الفائدة: -2

S=s(w,R,r) 

 االستثمار يتكون من جزأين محفوز وتلقائي. -3

I=Ii+Ia 

 االستثمار المحفوز يتم نتيجة زيادة الدخل واإلنتاج واألرباح. Ii حيث

 يتولد نتيجة اعتبارات طويلة األجل من أهمها التقدم التكنولوجي. Ia واالستثمار التلقائي

 االستثمار المحفوز يتوقف على األرباح وسعر الفائدة والتراكم الرأسمالي. -4

Ii(R,r,Q)=Ii 

 االستثمار التلقائي يتوقف على اكتشاف موارد جديدة وتقدم تكنولوجي -5

Ia=(K,T) 
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ولما كان المنظم هو العامل المقر لمعدل النمو االقتصادي لدى شومبيتر كان البد من افتراض أن عرض 

 ترمز إلى البيئة االجتماعية.  xالمنظم انما يعتمد على معدل األرباح والبيئة االجتماعية وحيث أن 

E=E(R,X) 

 واالستثمار والمضاعف: االدخارالناتج القومي اإلجمالي يتوقف على العالقة بين  -6

 واالستثمار. االدخارعن الفجوة بين  I-Sإلى المضاعف وتعبره  Mحيث ترمز 

O=M(I-S) 

 األجور تتوقف على مستوى االستثمار. -7

 W=W(I) 

 

ة افسة والعمالسيادة المن بافتراضوفي تحليله لعملية النمو االقتصادي يبدأ شومبيتر سبق  بناء على ما

حيث يقوم المنظم بإيجاد الفرص المربحة لتمويل استثمارات جديدة ، فتولد موجة من  ,الكاملة القتصاد 

 مارات نتيجة التجديد واالبتكار ، فيتم تشغيل مصانع جديدة ، وتجد السلع طريقها الى االسواق ، وتبدأثاالست

زيادة  الرواج ، تعمل موجة من االزدهار تغذيها زيادة االئتمان المصرفي ، فزيادة في االنتاج والدخل ويعم

السلع على انخفاض االسعار ، وتصبح المنشأة القديمة غير قادرة على منافسة المنشآت الجديدة ، فتغلق 

ابوابها وتسود حالة من التشاؤم لدى المنظمين ، فتتعثر حركة التجديد واالبتكار ، وتسود حالة من الكساد 
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ور الى التحسن بابتكارات جديدة ، واستحداث اساليب إنتاج ، وال يلبث الكساد اال فترة وجيزة لتعود االم

 افضل ، فاستثمار وتوسع للنشاط االقتصادي وهكذا ...

 

   نـقد النظريـة :

  ـ إعطاء أهمية مبالغ فيها للمنظم ؛ حيث تفقد وظيفة هذا االخير مكانتها مع بزوغ جماعات الخبراء

 والمختصين .

  وانبها.جه العالقة ال يزال الغموض يكتنف الفائدة ، رغم ان هذـ افتراضه لتأثير االدخار بسعر 

  ـ افتراض التمويل عن طريق االئتمان المصرفي ، ولكن القروض طويلة االجل في الدول الرأسمالية

ال تقدمه البنوك ، انما يتم تمويل االستثمارات طويلة االجل عن طريق االرباح المحتجزة او اصدار 

 األسهم والسندات.

 عدم التعرض للعقبات التي يمكن ان تعرقل من عملية النمو ، كالزيادة السكانية ، وتناقص الغلة  ـ

 .ها معظم الدول األقل نمواً ، وغيرها من العقبات التي تعاني من

 خالصة

حاول شومبيتر ان يسد الفجوة بين آراء الكالسيكيين و آراء الماركسيين المتعلقة بعملية التنمية  أوال:

 صادية.االقت
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لم يكن مقتنعا بأن عملية التنمية ذات طبيعة تدريجية متسقة كما صورها الكالسيكيين فهذا التناسق  ثانيا:

والتدرج الذي يحدث ليس هو ذلك النمو الذي من شأنه ان يرفع مستويات المعيشة بشكل كبير فال يمكن 

 ان يتحقق ذلك إال باستثمارات جديدة مفاجئة وعلى نطاق واسع

 ن التاسع عشر واكتشاف واستخدام الكهرباء في العمليات اإلنتاجية.ر نمو السكك الحديدية في القمثل 

 ماركس على أن عملية النمو متقلبة وغير مستقرة ولكن يخالفه في تفسير هذه التقلبات.مع يوافق   ثالثا:

 يرجع ذلك إلى عدم التأكد والمخاطرة

 ية االقتصادية مستثمار وبالتالي عملية التنفعدم التأكد من شانه ان يعرقل قرارات اال

ففي مثل هذه الظروف يتردد رجال األعمال العاديين في القيام باستثمار ما يؤدي إلى حدوث أزمات 

 انكماشية دورية 

تتطلب عملية التنمية في الظروف السابقة أشخاص من نوع خاص ليحركوا عملية االستثمار  :رابعا

 إلى األمام هؤالء األشخاص هم المنظمون.ليدفعوا عملية التنمية 

 

 وصفاتهم:من ميزاتهم 

 لهم أهداف أكبر من أهداف رجال األعمال العاديين. -1

 ة على العمل في الظروف غير العادية.ر لهم القد  -2
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 لهم القدرة على االبتكار: -3

 تقديم طرق مزج جديدة لعوامل اإلنتاج. -مثل أ

 إدخال سلع جديدة للسوق. -ب

 طرق إنتاجية جديدة.استخدام  -ج

 

 نظرية مراحل النمو عند والت روستو :

( عـــــــــالم 2003-1916)قـــــــــدمت هـــــــــذه النظريـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف االقتصـــــــــادي  والـــــــــت ويتمـــــــــان 

ولــــــد فــــــي مدينــــــة نيويــــــورك وتــــــوفي فــــــي مدينــــــة أوســــــتن واليــــــة تكســــــاس، وعمــــــل  وبروفيســــــوراقتصــــــادي 

 (1969و1966مستشار لألمن القومي األمريكي بين عامي) 

 النظرية

 .ل بقضية التنمية والدخ مهتمينعلى اهتمام كبير في أوساط ال كتاب مراحل النمو االقتصادي استحوذ

والفكرة التي قدمها روستو هنا تتلخص في ان النمو االقتصادي يتكون من مراحل معينة ذات تتابع زمني ، 

س الطريق ن تعيش نفأتخلفة ، وهذا يعني ان على البلدان المل مرحلة تمهد للمرحلة التي تليهابحيث ان ك

، حتى تقطع هذه المراحل وتصل الى المجتمع 1950-1850قدمة في الفترة ما بين الذي مشته الدول المت

الصناعي فما بعد الصناعي ، وحسب روستو يمكن أن ُينسب أي مجتمع من حيث مستوى تطوره االقتصادي 

   الى إحدى المراحل الخمس :
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 التقليدي.مرحلة المجتمع   .1

 لالنطالق.مرحلة التهيؤ   .2

 االنطالق.مرحلة ـ .3

 النضج.نحو  االتجاهمرحلة  .4

 الوفير.مرحلة االستهالك  .5

 لضخمة التي شهدها التاريخويرى روستو أن هذه المراحل ليست اال نتائج عامة مستنبطة من اإلحداث ا

 .الحديث

يتبع جدًا يتسم بالطابع الزراعي ، و ، وتتميز باقتصاد متخلف  مرحلة المجتمع التقليدي المرحلة االولى :

ويستند  جتماعي ،اهله وسائل بدائية لإلنتاج ، ويلعب فيه نظام األسرة والعشيرة دورًا رئيسيًا في التنظيم اال

، وقد ضرب روستو مثااًل لدول اجتازت هذه المرحلة ؛ كالصين ودول عاداة التغييرنظام القيم الى القدرية وم

وربا في القرون الوسطى ، وهذه المرحلة أحوض البحر المتوسط ، وبعض دول الشرق األوسط ، ودول 

 الشديد. بالبطءعادًة ما تكون طويلة نسبيًا وتتميز 

، ال تختلف هذه المرحلة الجديدة ـ من حيث البنيان  مرحلة التهيؤ لإلقالع او االنطالق المرحلة الثانية :

ركزية ـ اختالفًا جذريًا عن مرحلة المجتمع التقليدي، او لعل موالقيم والمؤسسات السياسية الال االجتماعي

لمجتمع التقليدي فحركة ا ،الفارق الرئيس بين المرحلتين ال يعدو ان يكون فارقًا في طبيعة حركية المجتمعين

ال تتعدى أطر ذلك المجتمع ألنها حركة داخلية جزئية بالضرورة، بينما تتميز مرحلة المجتمع المؤهل 
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اق المصالح االقتصادية، وتوسيع آفو  ق بظهور نوازع للتحول الجذري ، تحول في المؤسسات السياسيةلالنطال

 ، والى أخذ المبادرة.بأفراد المجتمع الى العمل المثمرالفردية والجماعية تدفع 

بل سمرحلة حتمية في عملية النمو، فإذا تعطلت العقبات التي تعترض  المرحلة الثالثة : مرحلة االنطالق

التنمية، دخل المجتمع مرحلة االنطالق، وهي المرحلة التي تسيطر فيها القوى العاملة ألجل التقدم في كل 

 .لتنمية ظاهرة طبيعية في المجتمعمـرافق الحياة، فيصبح النمو وا

 

 وهنا تختلف الحوافز الدافعة في هذا االتجاه، غير ان انماط التجارب التاريخية أظهرت فعالية عاملين

قتصاد بمعنى انتقال الحكم السياسي الى جماعة تعتبر تحديث اال ،رئيسيين : التكنولوجيا ، والثورة السياسية

ر، فتتوسع وفي هذه المرحلة ترتفع نسبة االستثما ،قضية جدية ، وتعطيها المقام األول بين القضايا السياسية

 .الصناعات الجديدة بسرعة وتنشط ويتم تصنيع القطاع الزراعي 

جميع  حيث تكون قد استكملت نمو ،اتعد فيها الدول متقدمة اقتصاديمرحلة النضج، مرحلة  :المرحلة الرابعة

، حليالقدرات التقنية لالقتصاد الم، وترتفع ي، وتمكنت من رفع مستوى انتاجهاقطاعات اقتصادها القوم

 ،، وصناعات قائدة للتنمية وتقام العديد من الصناعات االساسية، وصناعات اكثر طموحًا من ذي قبل

 .ائية مع زيادة الصادرات الصناعيةكصناعة اآلالت الصناعية والزراعية وااللكترونية والكيمي

 وقد حدد روستو أهم التغيرات التي تأخذ مكانها في هذه المرحلة فيما يلي :

 . التحول السكاني من الريف الى الحضر وتحول الريف ذاته الى شكل أكثر حضارة 

  تفاع نسبة الفنيين والعمال ذوي المهارات المرتفعة.ار 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 .انتقال القيادة من أيدي أصحاب المشروعات والرأسماليين الى فئة المدربين التنفيذيين 

  على انها المسؤولة عن تحقيق قدر متزايد من الرفاهية الماديةالنظر الى الدولة في ظل سيادة درجة 

 .للمواطنيناالجتماعي و االقتصادي من التأمين 

 وهي المرحلة التي يبلغ فيها البلد شأنًا كبيرًا من المرحلة الخامسة : مرحلة االستهالك الوفير ،

حيث يزيد االنتاج عن الحاجة، ويعيش السكان في سعة من العيش وبدخول عالية، وقسط  ،التقدم

 وافر من سلع االستهالك وأسباب الرخاء ومن مظاهرها:

  رة )السيارات( .. الخمالفرد العادي من السلع الُمع الكارتفاع متوسط استه. 

 زيادة االنتاج الفكري واألدبي للمجتمع. 

 نقد النظرية :

 أجمع االقتصاديون على فشل هذه النظرية على امرين :

 .ومي: في إمكانية انطباقها على دول العالم الثالث الا: إثبات صحة المراحل التاريخية، وثانيهماولهمأ

روستو فهمًا بسيطًا يصور التخلف على انه تأخر زمني ال أكثر وال أقل ، وبذلك يتجاهل فهم تاريخ يقدم 

الدول المتخلفة ، زيادة على اعتباره البلدان النامية وكأنها طبقة او فئة واحدة ، وبصورة أكثر تحديدًا يفترض 

نفس الشكل ، وتتطور تقريبًا بقاتن نفس المعو روستو ان كل هذه البلدان تتعرض لنفس المشاكل وتعاني م

في عمليتها التنموية ، فروستو صور لنا مراحل النمو الخمسة على شكل )محطة قطار( عن طريقها ، 

وبالضرورة يجب ان تمر كل الدول السائرة في طريق النمو ، زيادة على هذا فقد أغفل روستو ظرفًا هامًا 

لغربية ، وهو االستعمار ونهب الثروات ،الذي حققت عن من الظروف المهنية لالنطالق في الرأسمالية ا
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مية ذاتها فرص تن  من الدول النامية فيها االستعمار ها وتقدمها ، في الوقت الذي حرمطريقه مراحل ازدهار 

 ، زعمًا بأن الرأسمالية هي السبيل الوحيد للتنمية واالزدهار .
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